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                                                                   تبصير الناسك بأحكام المناسك

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا 
ـ  ه وأشـهد أن  فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل

  -:حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثرياً مث أما بعد 
فإنه قد جرت عادة أهل العلم أن يكتبوا منسكاً ألنفسهم وملن حوهلم ولعامة املسلمني من بـاب  

يتعلـق   توضيح األحكام يف احلج وبيان الواجب منها واملستحب وتوضيح اآلداب واألخطاء وما
والدافع هلذا تعظيم شعائر اهللا تعاىل والنصح هللا ولرسوله ، ذا الركن العظيم من األحكام الشرعية

وإنه من باب التشبه م أحببت أن أكتب لنفسي هذه الوريقات اليسرية ، ولكتابه ولعامة املسلمني
يها علـى القـول   واليت تشمل على عامة أحكام احلج خمتصرة حمررة على شكل فوائد مقتصراً ف

وهـذه  ، وخمرجاً فيها الفروع على أصوهلا واجلزئيات على كلياـا ، الراجح يف املسألة اخلالفية
، األوراق هي يف أصلها مثرة من مثرات ما كتبه أهل العلم يف هذه املناسك فهي كاخلالصـة هلـا  

إليها يف غالب واملقصود عندي يف هذه الكتابة أن تكون مسائل احلج حاضرة مع الطالب لريجع 
والفضل فيها هللا تعاىل مث ألهل العلم رفع اهللا منازهلم يف الدنيا واآلخـرة  ، ما يرد عليه من األسئلة

وغفر ألموام وثبت أحياءهم ومجعنا م يف جنات ور يف مقعد صدقٍ عنـد مليـك مقتـدر    
أسأل أن ينفـع ـا    واهللا، أحكام املناسكبتبصري الناسك  -:وأمسيت هذه الوريقات اليسرية بـ

النفع العام واخلاص وأن يشرح هلا صدور املؤمنني وأن يوفقين فيها ألحسن القول وأن يبارك فيها 
الربكة تلو الربكة وأن جيعلنا ممن تشرف خبدمة دينه وعباده فأقول وباهللا التوفيق ومنـه أسـتمد   

  -:الفضل والعون وحسن التحقيق 
   
  

أن القول الصحيح والرأي الراجح املليح أن احلقائق الشـرعية   اعلم رمحك اهللا تعاىل -: مسألة
صارت ذه القيود والضـوابط حقيقـة    هي بعينها احلقائق اللغوية لكنها زيد فيها قيود وضوابط

فليس كـل قصـد يف   ، وهو يف الشرع كذلك لكنه زيد فيه قيود، فاحلج لغة هو القصد، شرعية
ج شرعاً هو قصد بيت اهللا تعـاىل واملشـاعر ألداء   بل هو قصد خاص فاحل، الشرع يسمى حجاً
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فهذا القصد اليت ارتبطت به هذه القيود ، نسك خمصوص يف أوقات خمصوصة من شخص خمصوص
  .والضوابط هو احلج يف لسان الشارع واهللا أعلم 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن احلج أحد أركان اإلسالم اخلمسة وأحد مبانيه العظام فـال   -:مسألة 
ألن الشيء املبين على أركان ال يتم قيامه إال إذا حتققت أركانه فهو فرض ، م إسالم املرء إال بهيت

وكـل ذلـك   ، عني على من توفرت فيه الشروط اآلتية ودليل فرضيته الكتاب والسنة واإلمجاع
معلوم عند عامة املسلمني فضالً عن طلبة العلم فضالً عن العلماء فال داعي أن نسـتطرد بـذكر   

  .األدلة ألا صارت مما يعلم من الدين بالضرورة واهللا أعلم 
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن أهل العلم اختلفوا يف وجوب احلج هل هو على الفـور أم   -:مسألة 

التراخي؟ والراجح من أقواهلم أنه على الفور ملن توفرت يف حقه شروطه وخالفهم هـذا يعـود   
األمر املتجرد عن القرائن هل يفيد الفور؟ فيه خالف  -:قولللخالف يف قاعدة أصولية وهي اليت ت

والصحيح أنه يفيد الفور وبناًء عليه فاألوامر باحلج كتاباً وسنة تفيد الفورية وقد ورد هلذا الترجيح 
فالصحيح أن من توفرت فيه شروط احلج فإنه جيب عليه فوراً  ما يشهد له من أقوال الصحابة 

وإن مات فهـو  ، قت وجوبه فإن خالف ومل حيج فإنه يكون آمثاً عاصياًالسعي عليه عند حلول و
  .واهللا املستعان ، على خطر عظيم فالواجب احلرص على ذلك وعدم التساهل فيه

اتفق العلماء رمحهم اهللا تعاىل على أن احلج إمنا جيب مرة واحدة  يف العمر واتفقوا   -: مسألة
  واتفقوا أن حجته عليه   ، دة بعد فرضهإمنا حج حجة واح أيضاً على أن النيب

   .واهللا أعلم ، الصالة والسالم كانت سنة عشر
  : اعلم رمحك اهللا أن الشروط املتعلقة قسمان  -: مسألة

واملقصود بشروط الوجوب أي اليت ال يتم وجوب احلج يف الذمة ، شروط وجوب وشروط صحة
وقد يكون بعض الشروط جيمع ، احلج إال ا واملراد بشروط الصحة أي اليت ال تتم صحة، إال ا
  .جوب وشرط صحة األمرين فيكون شرط وبني 

وسيأيت ، وألن الكافر ليس من أهل العبادة، وهذا باتفاق أهل العلم، اإلسالم -:فالشرط األول
  .زيادة تفصيل هلذا الشرط إن شاء اهللا تعاىل 

  .وصحة  وهو شرط وجوب، العقل وهذا باالتفاق أيضاً -:الثاين 
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 رفع القلم عن ثالثة عن انون حىت يفيق وعن الصغري حىت حيتلم (( لقوله ، البلوغ -:الثالث 
مبعىن أن الصغري لو حج صح حجه ولكن ال جيزئه ، وهو شرط وجوب ال صحة" حديث صحيح" ))

  .عن حجة اإلسالم كما سيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل 
ولكنه شرط وجوب ال شرط صحة مبعىن أنه ، تفاق أهل العلموهذا الشرط با، احلرية -:الرابع 

  .إذا حج العبد فإن حجه يصح ولكنه ال جيزئه عن حجة اإلسالم كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
وِهللا على الناسِ حج البيت  االستطاعة كما نص اهللا تعاىل على ذلك يف قوله تعاىل  -:اخلامس 

وقد اختلف أهل العلم رمحهـم اهللا  ، وجوب ال شرط صحة وهو شرط ً من استطاع إليه سبيال
  .تعاىل يف تفسري االستطاعة على أقوال وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

وجود احملرم يف حق املرأة واألدلة يف ذلك معروفة وهو من شـروط الوجـوب ال    -:السادس 
نها آمثة ملخالفتها أدلة اشتراط شروط الصحة مبعىن أن املرأة لو حجت بال حمرم فحجها صحيح لك

فهذه هي شروط احلج من باب اإلمجال وأما تفصيلها فسيكون يف املسائل اآلتية إن شـاء  ، احملرم
  .اهللا تعاىل واهللا ربنا أعلى وأعلم 

اعلم أن القول الصحيح عند األصوليني هو أن الكافر خماطب بشرائع اإلسالم فهـو   -:مسألة 
فويلٌ للمشركني الذين لقوله تعاىل ، و باحلج وغريها من شرائع اإلسالمبالصالة والزكاة خماطب 

ما سلككم يف سقر قالوا مل نكن من املصـلني ومل نـك نطعـم     وقوله تعاىل   ال يؤتون الزكاة
، وغري ذلك من األدلة  املسكني وكنا خنوض مع اخلآئضني وكنا نكذب بيوم الدين حىت أتانا اليقني

فإذا توفرت فيه ، بالشريعة وخماطب بتحقيق الشرط املصحح للعبادة وهو اإلسالم فالكافر خماطب
فالكفر كاحلدث واحلـج  ، الشروط ومل حيج فإنه يكون آمثاً فهو خماطب باحلج وخماطب باإلسالم

كالصالة فكما أن احملدث إذا دخل عليه الوقت وجبت عليه الصالة ووجب عليه حتقيق شـرط  
ذلك الكافر إذا حل وقت احلج فإنه خماطب به وخماطب بتحقيق شـرط  صحتها وهو الطهارة فك

وفائدة ذلك أنه إن مات بال حج فإنه يعاقب على كفره ويـزاد يف عذابـه   ، صحته وهو اإلسالم
وبناًء عليه فالصحيح أن اإلسالم ليس شرطاً للوجوب وإمنا هو شـرط  ، على ترك شرائع اإلسالم

  .شريعة واهللا تعاىل أعلى وأعلم للصحة ألن األصح خطاب الكفار بال
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن التمييز من مجلة شروط الوجوب ال الصحة فحج غري املميز  -: مسألة

والدليل على صحة احلج من غري املميز حديث ابـن  ، صحيح ولكنه ال يكفيه عن حجة اإلسالم
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نعم ولك : أهلذا حج؟ فقاليارسول اهللا : فرفعت امرأة صبياً فقالت(( عباس يف الصحيح وفيه 
التمييز شرط يف صحة العبادات إال يف النسـكني أي احلـج   وقد تقرر يف الضوابط أن ))  أجر

  .واهللا أعلم  والعمرة فقط
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن الصغري والعبد إذا حجا فإن حجهما صحيح كما ذكرنـا   -:مسألة 

، بلغ الصغري وعتق العبد فعليهما حـج آخـر  ولكن ال جيزئهما هذا احلج عن حجة اإلسالم فإذا 
أميا صيب حج مث بلغ فعليه حجة أخرى ((  قال رسول اهللا  برهان ذلك حديث ابن عباس 

رواه أمحد والشافعي والبيهقي وغريهم وصـححه  ))" وأميا عبد حج مث عتق فعليه حجة أخرى
ه نوع خالف لكنه ال يذكر ألنه وقد حكاه ابن عبد الرب وابن املنذر وغريهم إمجاعاً وفي" احلاكم

شاذ وبناًء عليه فإذا حتقق بلوغ الصغري وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة ووقفا حال حتقـق شـرط   
البلوغ واحلرية فإن حجهما صحيح وأما إذا مل يتحقق الشرط إال بعد اية الوقوف أي طلـوع  

  .فجر يوم النحر فعليهما حجة أخرى واهللا أعلم 
الصحيح أن املرأة إذا مل جتد حمرماً فإن احلج ال جيب عليها يف ذمتها فالصحيح  القول -:مسألة 
وقد اختلف أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل فيمـا إذا مل  ، للمرأة شرط وجوب ال شرط أداءأن احملرم 

جتد حمرماً ووجدت نساًء مأمونات فهل حتج معهن؟ على قولني واألصح منهما املنـع ألن املـرأة   
ماً للمرأة وألن األحاديث الواردة يف شأن احملرم وردت عامة ومطلقة واألصل بقاء العام ليست حمر

على داللته وال خيص إال بدليل كما أن األصل بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بـدليل وألن  
إن امرأيت انطلقت حاجة وإين اكتتبت يف غـزوة  (( مل يستفصل من الرجل الذي قال  النيب 
تـرك  وقـد تقـرر يف األصـول أن    ))  انطلق فحج مع امرأتـك (( بل قال له ))  وكذاكذا 

فالصحيح أن املرأة اليت مل جتد حمرماً .االستفصال يف مقام االحتمال مرتل مرتلة التعميم يف املقال
ال جيب عليها احلج أصالً فاحملرم بالنسبة للمرأة من مجلة شروط الوجوب وهو داخل يف عمـوم  

  .تطاعة واهللا أعلم أدلة االس
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن الذي يظهر واهللا تعاىل أعلم أن حديث الزاد والراحلة صاحل  -:مسألة 

ولكنه وإن كان صاحلاً لالحتجاج فإنه ال يلزم منه أن القـادر علـى   ، لالحتجاج مبجموع طرقه
يل الزاد والراحلة بل املشي على رجليه بدون مشقة فادحة ال يلزمه احلج إن كان عاجزاً عن حتص

يلزمه احلج ألنه يستطيع إليه سبيالً كما أن صاحب الصنعة اليت حيصل منها قوته يف سفره للحـج  



 

                                                                   تبصير الناسك بأحكام المناسك

وأما حـديث الـزاد   ، جيب عليه احلج ألن قدرته على حتصيل الزاد يف طريقه كتحصيله بالفعل
ن قادمون من بـالد  ذلك ألن غالب احلجاج آفاقيو، ذكرمها ألنه األغلب والراحلة فإن النيب 

بعيدة والغالب عجز اإلنسان عن املشي على رجليه يف املسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بـال  
زاد وال راحلة وقد تقرر يف األصول أن النص إذا كان جارياً على األمر الغالب فإنه ال يكون لـه  

  تني من كل فجٍ عميـق يأتوك رجاالً وعلى كل ضامرٍ يأ وألن اهللا تعاىل قال ، مفهوم خمالفة
 بل وقدم املاشي على رجليه مما يدل على أن قوله ، فقد سوى اهللا تعاىل بني الراجل والراكب

ولذلك فإن هذا القول إمنا هو لآلفاقي البعيـد وأمـا   ، خرج خمرج الغالب))  الزاد والراحلة(( 
  . تعاىل أعلى وأعلم القريب فإنه ال يشترط ذلك لوجوب احلج عليه من غري خالف نعلمه واهللا

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن العبد إذا توفرت فيه شروط احلج ولكنه عجز عنه بنفسـه   -:مسألة 
ملرض ال يرجى برؤه أو لكرب ال يستطيع معه الثبوت على الراحلة فإنه جيب عليه أن يقيم من حيج 

 وألن اهللا تعاىل قال ، دلإذا تعذر األصل فإنه يصار إىل الب -:وهذا مفرع عن قاعدة، عنه مباله
وهذا قول مجاهري أهل العلم وبه قال علي بـن أيب طالـب واحلسـن      من استطاع إليه سبيالً

البصري والثوري وإسحاق وابن املنذر وداود وغريهم من أهل العلم وبرهـان ذلـك مـارواه    
م عـام  جاءت امرأة من خـثع : قالالبخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

يارسول اهللا إن فريضة اهللا أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يستطيع أن يسـتوي  : حجة الوداع قالت
ويف رواية يف صحيح البخاري عن ابن ))  نعم(( على الراحلة فهل تقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال 

حلـة  إن فريضة اهللا أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يثبت علـى الرا : عباس رضي اهللا عنهما فقالت
بسنده مـن حـديث   وروى أبو داود يف سننه ، وذلك يف حجة الوداع)) نعم((أفأحج عنه؟ قال 

يارسول اهللا إن أيب شيخ كـبري ال  : عمرو بن أوس عن أيب رزين وهو رجل من بين عامر أنه قال
هذا : ورواه الترمذي وقال))  حج عن أبيك واعتمر(( يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن فقال 

  .ث حسن صحيح وصححه احلاكم واهللا أعلى وأعلم حدي
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن العبد إذا فرط يف السعي للحج مع توفر شروطه حىت مات  -:مسـألة  

فإنه ميوت عاصياً آمثاً وجيب احلج عنه من رأس ماله ألن فريضة احلج ترتبت يف ذمته فكانت ديناً 
وأما من ))  فدين اهللا أحق بالقضاء(( صالة والسالم كما قال عليه ال، عليه وقضاء دين اهللا أحق
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عاجله املوت قبل التمكن فمات غري مفرط فالظاهر أنه ال إمث عليه وال دين هللا عليه ألنه مل يتمكن 
  .واهللا أعلم ، من أداء الفعل حىت يترتب يف ذمته وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها

أن يكون قـد حـج   الصحيح أن من شروط النائب اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول  -:مسألة 
وبرهان ذلك مارواه أبو ، بل هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول مجهور أهل العلم، حجة اإلسالم

: مسع رجـالً يقـول   داود وابن ماجه وغريمها من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب
)) ؟ هل حججت قط(( قال ، ريب يلأخ يل أو ق: قال)) ؟ من شربمة(( قال ، لبيك عن شربمة

فاجعل هذه عن نفسك مث حج (( ويف رواية ))  حج عن نفسك مث عن شربمة(( قال ، ال: قال
وأما حديث ابن عباس يف قصة شربمة فرواه أبـو   -:قال النووي، "حديث صحيح))" عن شربمة

النائب يف احلج ال وهذا يدل على أن . هـ.داود والدارقطين والبيهقي وغريهم بأسانيد صحيحة ا
حج عن أبيك (( للرجل  وكيف جنمع بني قوله  -:فإن قلت، بد أن يكون قد حج عن نفسه

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضـيته  : (( وملا سألته املرأة سؤاهلا املعروف قال هلا )) واعتمر
ـ  ))  حج عن أمك(( ويف بعضها )) احلديث ...عنه أكان ذلك جيزئ عنه هم ومل يستفصـل من

وقد تقـرر يف  ، هذه األحاديث عامة وحديث شربمة خاصة -:هل حجوا أم ال؟ فأقول النيب
، األصول أن اخلاص مقدم على العام فال حيج أحد عن أحد حىت حيج عن نفسه حجـة اإلسـالم  

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم 
ستنيب به فإنه ال حج على أن املريض إذا مل جيد ماالً ياتفق العلماء رمحهم اهللا تعاىل  -:مسألة 

إن الصحيح إذا مل جيد ماالً حيج به  -:ومستند هذا اإلمجاع القياس األولوي وبيانه أن يقال، عليه
ال وقد تقرر يف القواعـد باالتفـاق أنـه    ، فإن احلج ال جيب عليه فكذلك املريض من باب أوىل

 جيوز له أن يستنيب مـن  واتفق العلماء أيضاً بأن القادر على احلج بنفسه ال، واجب مع العجز
واتفق العلماء أيضاً على أن املريض إذا وكَّل غريه يف احلج مث شفي قبل إحرام ، احلج الواجب عليه

ما جاز لعذر فإنه يزول نائبه فإن الوكالة الغية وال ينعقد اإلحرام عنه ألن املتقرر عند العلماء أن 
وكذلك يقاس عليـه  ، الذي ال يرجى برؤه واملرض الذي تسوغ معه الستنابه هو املرض، بزواله

وكـذلك  ، انون الذي حكم عليه بالسجن املؤبد إذا مل ميكن من أداء فريضة احلج من السلطة
  .واهللا أعلى وأعلم ، الكبري الذي بلغ به الكرب عتياً حبيث ال يستطيع أن يثبت على الراحلة
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ب أن حيج من بلد املنوب عنـه وهـو   والصحيح الذي ال ريب فيه أنه ال يلزم النائ -:مسألة 
وألن أدلة النيابة ليس فيها ، مذهب مجهور أهل العلم واختاره مجع من احملققني وذلك لعدم الدليل

فهي مطلقة عنه واألصل بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بـدليل واألصـل يف   اشتراط ذلك 
  .االشتراط الشرعي التوقيف واهللا أعلم 

وهو ، كان يف حجته قارناً رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح هو أن النيب اعلم  -:مسـألة  
املشهور من املذهب واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغريمهـا مـن احملققـني    
والروايات يف ذلك فيها شيء من التعارض وقد اختلفت مسالك أهل العلم رمحهم اهللا تعـاىل يف  

أصح هذه األوجه هو ما ذكره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا  اجلمع بينها ولكن
أن روايات القرآن ال إشكال فيها ألا جارية على احلقيقـة يف   -:تعاىل وخالصة ما ذكراه هو 

وأما روايات التمتع فتحمل على أنه مجع بني النسكني يف سـفرة واحـدة وهـذا يف     نسكه 
فمـن   متتعاً أال ترى أن العلماء أوجبوا اهلدي على القارن لقوله تعاىل اصطالح الشارع يسمى 

إنـه كـان   (( فقوهلم ، فالقران من التمتع العام  متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي
ال بل يقصدون به التمتع العام ، الذي هو عمرة فحل فحجال يقصدون به التمتع اخلاص )) متمتعاً 
مجع بني العمرة واحلج يف سفرة واحدة وعمل واحد فإنه يكون بذلك قـد متتـع    ملا أي أنه 

بإسقاط سفرة للعمرة ومتتع بإسقاط طواف خاص ا ومتتع بإسقاط سعي خاص ا ومتتع بإسقاط 
، بل هو متتع عـام ، أي متتع بإسقاط إعماهلا عنه مفردة وهذا نوع متتع، حلق أو تقصري خاص ا

إمنا يريدون به التمتع العام ال اخلاص وأما روايات اإلفـراد فـإم ال   )) نه متتع إ((  :فالذين قالوا
يقصدون ا أنه أفرد احلج بالقصد خاصة فإن هذا يتعارض مع الروايـات الكـثرية الصـحيحة    

، وإمنا يريدون به أنه مل يأيت بأعمال زائدة على أعمال املفـرد ، الصرحية يف أنه مجع بني النسكني
أعمال القارن كأعمال املفرد متاماً إال أنه يزيد عليه باهلدي فقط وبصيغة اإلحرام وإال  وذلك ألن

كـان  : فقـوهلم ، إنه أفرد احلج: فلما كانت أعماله كأعمال املفرد قالوا، فسائر األعمال واحدة
ه مـا  أن، مفرداً ال يريدون به أنه أحرم يوم أحرم مفرداً وإمنا يريدون به وصف العمل الذي قام به

 اجلمع بني األدلة واجب مـا أمكـن  وقد تقرر يف األصول أن ، قام إال بعمل املفرد وهذا واضح
كـان   أنه  -:واملقصود، وعلى هذا فال يكون بني هذه الروايات أي إشكال وهللا احلمد واملنة

  .قارناً واهللا تعاىل أعلم 
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، وهذا باالتفـاق ، إفراد وقران متتع و -:اعلم رمحك اهللا تعاىل أن أنساك احلج ثالثة -:مسألة 
مث يطـوف ويسـعى   ، لبيك عمرة متمتعاً ا إىل احلج -:أن حيرم بالعمرة أوالً أو يقول فالتمتع

فهو أن جيمع  القرانمث يستأنف اإلحرام باحلج يف يوم التروية وأما ، ويقصر وحيل التحلل الكامل
ف للقدوم ويسعى سعي احلج إن شـاء  مث يطو) لبيك عمرة وحجاً (  -:بني العمرة واحلج فيقول

فهو أن يفرد احلج  اإلفرادوأما ، تقدميه ويبقى على إحرامه فال حيل منه حىت يكون حتلله يوم النحر
مث يطوف للقدوم ويسعى سعي احلج إن شاء تقدميه ويبقى على إحرامـه  ) لبيك حجاً : ( فيقول

مـن  منا ف(( لصحيح من حديث عائشة زة ويف اوكلها جائ، فال حيل حىت يكون حتلله يوم النحر
  ".متفق عليه))"احلديث ... أهلَّ بعمرة ومنا من أهلَّ حبج وعمرة ومنا من أهلَّ باحلج

اختلف أهل العلم يف أفضل هذه األنساك والتحقيق يف ذلك هو ما اختاره أبو العباس  -:مسألة 
أن القران أفضل يف حـق   -:ره هوبن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا تعاىل وخالصة ما اختا

إمنا منعه من التحلل ألنه ساق اهلدي فدل ذلك على أن من سـاق   فإن النيب ، من ساق اهلدي
وأما من أفرد العمرة بسفر خاص يف أشـهر احلـج فـإن    ، اهلدي فإن األفضل له أن يكون قارناً

فإن كان يسـافر سـفرة   (  -:قال ابن تيمية، وهذا باتفاق الصحابة، األفضل له أن يكون مفرداً
للعمرة وللحج سفرة أُخرى أو يسافر إىل مكة قبل أشهر احلج ويعتمر ويقيم ا فهذا اإلفراد لـه  

وأما إذا مل يسق اهلدي ومل يكن قد اعتمر يف أشهر احلج بسـفرة  . هـ.ا) أفضل باتفاق األئمة 
فإطالق من أطلـق األفضـلية    وهذا القول هو الذي تتآلف به األدلة، خاصة فاألفضل هلذا التمتع

  .ولكن األصح هو هذا التفصيل واهللا أعلم ، للتمتع فيه نظر
هو أن من يدفع يف بلده للبنوك اإلسالمية مثن اهلدي وال يتوىل هـو  ، القول الصحيح -:مسألة 

  .واهللا أعلم ، سياقه بنفسه من بلده فإنه ال يأخذ حكم من ساق اهلدي
يف حجة الوداع  هم اهللا تعاىل على أن الصحابة الذين مع النيب أمجع أهل العلم رمح -:مسألة 

واختلفوا يف هذا الفسخ هل هو ملن بعدهم أو هو خـاص   قد فسخوا حجهم إىل عمرة بأمره 
م؟ على أقوال والصحيح منها أنه عام يف كل من مل يسق اهلدي لكنه كان من الواجبات يف حق 

أي أنه يستحب استحباباً شديداً يف ، حب فتأكد استحبابهالصحابة وأما يف حق من بعدهم فمست
حق املفرد والقارن الذي مل يسق اهلدي إذا طاف وسعى أن يتحلل من إفراده أو قرانه وجيعلـها  

لكن هذا الفسخ يف حقنا حنن ليس من الواجبات املتحتمات وإمنا هو مـن املسـتحبات   ، عمرة
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ومن أراد البقاء على إفراده ، ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل واختار هذا القول شيخ اإلسالم، املتأكدات
بل إن ابن حزم وابـن القـيم   ، أو قرانه فله ذلك لكنه خالف املستحب ألن األفضل له أن حيل

أما اإلمام أمحد وأهل احلديث فريون اسـتحباب ذلـك   ، جيب الفسخ -:وقبلهما ابن عباس قالوا
يف  وإمنا شدد فيه ، حيح أي أنه مستحب ال واجبوهو ما اختاره الشيخ تقي الدين وهو الص

فإنه العادة اجلاهلية املتقـررة  ، حق الصحابة ليزيل العادة اجلاهلية يف عدم االعتمار يف أشهر احلج
أمرهم بذلك تعـاظموه   ملا ولذلك     فإنه ، هي أن االعتمار يف أشهر احلج من أفجر الفجور

ذلك شدد يف األمر وغلـظ فيـه    ال أو األمر فلما رأى وكرب يف نفوسهم ومل يبادروا باالمتث
ومسلك اإلمام أمحد وأتباعه مسلك ، وغضب حىت يزيل هذه العادة اليت تقررت من زمن اجلاهلية

واهللا أعلم واخلالصة أن األفضل يف حق املفرد والقـارن إذا مل يسـق   ، حسن وسط بني األقوال
التحلل ليس من الواجبات بل وسعيه بالتقصري وهذا  اهلدي أألن يتحلل التحلل الكامل بعد طوافه

  .هو من املستحبات واهللا أعلم 
، أمجع أهل العلم على أنه لو أحرم بالعمرة مث أدخل عليها احلج أن ذلـك ال جيـوز   -:مسألة 

ـ .ا.أمجع العلماء على أن املفرد ال جيب عليه اهلـدي  -:وقال الوزير، حكاه شيخ اإلسالم . هـ
م على استحباب هدي التطوع ال سيما يف حق من مل جيب عليه اهلدي وذكر ابن وأمجع أهل العل

عبادة مقصودة وهو من متام النسك وهو هدي شكر القيم رمحه اهللا تعاىل أن هدي التمتع والقران 
هللا تعاىل على حصول نسكني يف سفرة واحدة وليس هو دم جربان وإال ملا جاز األكل منه وقـد  

كالمه . هـ.ا.أكل من هديه وأطعم نسائه من هديهن وقد ثبت أنه  ا منهافكلو قال تعاىل 
أمجع العلماء على أن من أحرم بعمرة يف أشـهر   -:وقال ابن املنذر وابن عبدالرب، رمحه اهللا تعاىل

احلج وحل منها وهو ليس من حاضري املسجد احلرام مث أقام مبكة حالالً مث حج من عامـه أنـه   
  .واهللا أعلم . هـ.ا.متمتع عليه دم

  -:اعلم رمحك اهللا تعاىل أن مواقيت احلج قسمان  -:مسألة 
احلج فأما املواقيت الزمانية فهي املذكورة يف قوله        تعاىل ، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية

وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي احلجة فمن عقد اإلحـرام  أشهر معلومات
وأما املواقيت املكانية فهي املذكورة يف حديث ، بعده فإنه ال ينعقد اإلحرام به باحلج قبل ذلك أو

وقَّت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفـة   ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
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هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن ((  :وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم وقال
متفـق  ))" احلج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكـة  أراد
فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة فمن كـان  (( ويف لفظ " عليه

 وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا ))  دون من أهله حىت أهل مكة يهلون منها
قـال  ))  ينة من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قـرن يهل أهل املد(( قال 

وروى البخاري " متفق عليه))" ويهل أهل اليمن من يلملم(( قال  وبلغين أن النيب  -:عبداهللا
أتـوا   -أي الكوفة والبصرة -ملا فتح هذان املصران(( -:بسنده إىل ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

حد ألهل جند قرناً وهو جور عن طريقنا وإنـا إن   ملؤمنني إن رسول اهللا ياأمري ا -:عمر فقالوا
وملسـلم مـن   )) فحوهلم ذات عرق، فانظروا حذوها من طريقكم -:قال، أردنا قرناً شق علينا

أحسبه ، مسعت -:حديث أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما يسأل عن املهل فقال
مهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق اآلخر اجلحفة ومهل أهـل  ((  :فقال رفع إىل النيب 

وعن عائشة رضـي  )) العراق من ذات عرق ومهل أهل جند من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم 
رواه أبـو داود والنسـائي وإسـناده    ))"وقت ألهل العراق ذات عرق  أن النيب (( اهللا عنها 

ذو فأما ، نية أنه ال جيوز ملن أراد نسكاً أن يتجاوزهن بال إحراموفائدة هذه املواقيت املكا" صحيح
فسميت بذلك لكثرت نبات احللفاء فيها وهو نبت معروف وتسمى اآلن أبيار علي وتبلغ  احلليفة

وأما املسافة بينها وبني مكة فتقدر بعشـرين  ، املسافة بينها وبني املسجد النبوي ثالثة عشر كيالً
وهي ميقات أهل املدينة ومن أتى من طريقهم ، وهي أبعد املواقيت عن مكة ،وأربعمائة كيلو متر

ولكن جحفتها السيول فصار اإلحرام اآلن من قرية رابـغ  ، فهي قرية كانت عامرة اجلحفةوأما 
، كيالً)١٨٦(وتبعد رابغ عن مكة بـ، وحتاذي اجلحفة، الواقعة عنها غرباً ببعد اثني وعشرين ميالً

وحيرم منـها  ، ال اململكة العربية السعودية وساحل اململكة الشمايل إىل العقبةوحيرم منها أهل مش
 وأمـا ، أيضاً بلدان أفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا واألردن وفلسطني ومن ورائهم

وحيرم ، فهو السيل الكبري ومسافته من بطن الوادي إىل مكة تقدر بثمان وسبعني كيالًقرن املنازل 
، أهل جند وحجاج الشرق كله من أهل اخلليج والعراق وإيران ومن ورائهم من أهل املشـرق  منه

فهي اآلن تسمى السعدية وهي قرية عامرة ومسيت بالسعدية لوجود بئر فيها تسـمى  يلملم وأما 
ويبعد عن مكة مبسافة عشرين ومئة كيلو ) فاطمة السعدية ( بذلك نسبة إىل امرأة حفرا تسمى 
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ويسمى بالضريبة ويقع عـن مكـة   فإنه مسي بذلك لوجود جبل صغري فيه ذات عرق ما وأ، متر
فهو واد  العقيقوأما ، شرقاً مبسافة قدرها مئة كيلو متر وهو اآلن مهجور لعدم مرور الطرق عليه

ولكن احلديث يف جعل العقيق ، عظيم يقع شرق مكة املكرمة ويبعد عن مكة بعشرين ومئة كيالً
وقت ألهل املشرق ((  ابن عباس أن النيب عنوقد رواه أمحد أبو داود والترمذي  ميقاتاً ضعيف

ألن فيه رجالً يقال له يزيد بن أيب زيـاد وهـو ضـعيف ويف    ، ولكنه حديث ضعيف)) العقيق 
وال عربة مبـن  ، احلديث انقطاع إذا مل يسمع حممد بن علي من جده كما قاله مسلم وابن القطان

فاحلديث ضعيف قال األلباين ، اب عن هاتني العلتني مباال حمصل من ورائهصحح احلديث ألنه أج
  .فهذا ما يتعلق باملواقيت أمساًء ومسافة واهللا أعلم ) ضعيف(يف سنن أيب داود عن هذا احلديث 

اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن هذه املواقيت توقيفية حبيث ال يثبت منها إال مـا أثبتـه    -:مسألة 
ز اختراع مكان ويقال فيه هذا ميقات إال بنص صحيح صريح ألنه إثبات حلكـم  الشارع فال جيو

، األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصـرحية شرعي وقد تقرر يف األصول أن 
إال بعد أن أكمل اهللا تعاىل  وقد تقرر يف الفطر السليمة املؤيدة بالنصوص الصحيحة أنه مل ميت

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم  تعاىل  لنا به الدين قال
وبناًء عليه فإن الفتوى الصادرة من بعض أهل العلم من جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات   ديناً

وبطالن هـذه الفتـوى   ، ال أساس هلا من الصحة عفا اهللا عن من أفىت ا وعامله برمحته، اجلوية
املواقيت األصل فيها التوقيف وال نعلم دليالً من الكتاب وال من السنة الصحيحة  مرجعه أن هذه

فضالً عن خمالفتها للثابت باألدلـة الصـحيحة   ، وال من قول صاحبٍ أو تابعٍ أو إمجاعٍ يسندها
رد عليه فيها كثري من أهل العلـم  ، الصرحية ولذلك فإن هذا العالم رمحه اهللا تعاىل بعد إصدارها

مـن  فإم قد قرروا باإلمجاع بأن الفتوى الصادرة ، جملس هيئة كبار العلماء يف هذه البالد ومنهم
هذا الرجل من جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات اجلوية والسفن البحرية فتوى باطلـة لعـدم   

ومل يسيقه أحـد  ، أو إمجاع سلف األمة استنادها إىل نص من كتاب اهللا تعاىل أو سنة رسوله 
ونعوذ باهللا من اآلراء الشاذة املخالفة للكتاب ،كذا ما قالوا، ماء املسلمني الذي يعتد بأقواهلممن عل

  .والسنة 
اعلم أن اإلنسان إذا كان يف الطائرة أو السفينة فإنه جيب عليه اإلحرام إذا حـاذى   -:مسـألة  

ئات الطـريان تقـوم   ميقاته احملدد له وهذا هو الواجب عليه وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها وهي
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، وكذلك ربان السفن يقومون بـذلك ، مشكورة بإعالم الركاب بالزمن الذي جيب اإلحرام فيه
وبناًء عليه فال جيوز لراكب الطائرة أو السفينة أن يؤخر اإلحرام حىت يرتل يف جدة فـإن هـذا   

 أن يبلغـوا  وعلى والة األمور وفقهـم اهللا تعـاىل  ، خمالف للمنصوص شرعاً فالواجب التنبه هلذا
سفراءهم يف هذه الدول أمهية تنبيه حجاج أهل هذه الدول بأمهية ذلك حىت تقوم احلجة ويتفقـه  

 بفقـه وعلى العلماء أيضاً خماطبة علماء تلك البالد ضرورة تنبيه حجاج بالدهم ، الناس يف دينهم
من فهم هذه ناس هذه املسألة اليت يكثر السؤال عليها ويكون ذلك قبل أشهر احلج حىت يتمكن ال

املسألة وهذا من التعاون على الرب والتقوى وعلى شركات الطريان أن يذكر بعضهم بعضاً بأمهية 
تذكري الركاب من احلجاج بذلك وكذلك قبطان السفن فيما بينهم حىت يزول اجلهل ذه املسألة 

  .وينتشر العلم واهللا املستعان 
ليح هو أن وجوب اإلحرام من هذه املواقيت إمنا هو القول الصحيح والرأي الراجح امل -:مسألة 

وأما إذا مر ا اإلنسان وهو ال يريد النسك فإنه ال يلزمه اإلحرام وبرهان ذلك ، ملريد النسك فقط
فإنه يفهم منه أن من  )) ممن أراد احلج أو العمرة(( مفهوم املخالفة يف قوله عليه الصالة والسالم 

 مفهوم املخالفة حجةوقد تقرر يف األصول أن ، إنه ال يلزمه اإلحرام منهامل يرد احلج وال العمرة ف
واختار هذا القول الشافعية والظاهرية ونصره ابن حزم يف احمللى وهو رواية عـن اإلمـام أمحـد    

  .واهللا أعلم ، وهي ظاهرة -:وقال يف الفروع، واختارها وابن عقيل وشيخ اإلسالم ابن تيمية
 -:فأما أركانه فأربعـة  ، اهللا لطاعته أن للحج أركاناً وواجبات وسنناً اعلم أرشدك -:مسألة 

أي سعي  السعيأي طواف اإلفاضة ورابعها  الطوافوثالثها  الوقوف بعرفةوثانيها  اإلحرامأوهلا 
ورمي  ،واملبيت مبزدلفة ،والوقوف بعرفة إىل الغروب، فاإلحرام من امليقات -:وأما واجباته ،احلج

وأما ، واهلدي بالنسبة للمتمتع والقارن ،واحللق أو التقصري ،واملبيت مبىن أيام التشريق ،مجرة العقبة
  .فهي سنن أقوال وأفعال سيأيت بياا يف أثناء املسائل إن شاء اهللا تعاىل  سننه

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن احلج كسائر العبادات ال يقبل إال إذا حتقق فيها شرطا قبول  -:مسألة 
ومها اإلخالص واملتابعة فأما اإلخالص فبأن يقصد احلاج ساعة حتركه وجه اهللا تعاىل فـال   العمل

قـال  ، وعليه أن يكون مترتهاً من األمور املخلة بالتوحيد كبريها وصغريها، يقصد رياًء وال مسعة
خملصاً لـه  فاعبد اهللا  وقال تعاىل   مروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاءوما أُ تعاىل 

من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نـوف إلـيهم   وقال تعاىل   الدين أال هللا الدين اخلالص
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أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا 
ات وإمنا لكـل  إمنا األعمال بالني(( وقال عليه الصالة والسالم  ما كانوا يعملون فيها وباطلٌ

امرئ مانوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرتـه  
وقـال عليـه الصـالة    " متفق عليه))" لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه

غـريي   أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك معي فيه: قال اهللا تعاىل(( والسالم 
فعلى احلاج يف مراحل حجه دائماً تصحيح النية ومراقبتها ومراعتـها وأن ال  ))  وشركهتركته    

وأما املتابعة فبأن يوقع هذه الفريضة على الصفة اليت أوقعها عليه رسولنا ، يغفل عنها حلظة واحدة
 فعن عائشة ، ىلوحيذر كل احلذر من اإلحداث فيها فإن اإلحداث سبب للرد والعياذ باهللا تعا

 من أحدث يف أمرنا هذا ما لـيس منـه فهـو رد   ((  رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا 
وقـد تقـرر يف األدلـة    ))  من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو   رد(( وملسلم " متفق عليه))"

 نـا  الشرعية أن من مقتضيات شهادة أن حممد رسول اهللا أن ال يعبد اهللا تعاىل إال مبا شرعه ل
  -:وليتمثل احلاج هذه البيت الذي يقول 

فعلى احلاج أن حيقق يف حجه املتابعة جبهاا الست اليت هي اجلنس والسبب والزمـان واملكـان   
وهذا يوجب على احلاج أن ، فال يكون احلج مربوراً إال بتحقيق هذين الشرطني، والصفة واملقدار

بعض الكتيبات املوثوقة اليت تتكلم عن مسائل  يتفقه يف مسائل احلج بكثرة السؤال أو بصطحاب
وليحرص كل احلرص على إحسان الرفقة وإجادة اختيارهم فإا رحلة إميانية بكل املقاييس ، احلج

  .واهللا أعلم 
ولكن ال ينبغي أن يكون ذلك شاغالً له عن ، جيوز للحاج أن يبيع ويشتري يف احلج -:مسألة 

ه املشاعر املعظمة وعليه بالصدقة واألمانة يف بيعه وشرائه وليتـق  املقصود األعظم من جميئه إىل هذ
وبرهـان  ، اهللا تعاىل ولرياقبه يف كل مصادره وموارده وليبعد كل البعد عن األميان يف تنفيق السلع

أي بالتجارة  -:قال املفسرون  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم ذلك قوله تعاىل 
  .ب الرزق يف احلج واهللا أعلم والبيع والشراء وطل

وأن يعـزم  ، ينبغي للحاج إذا عزم على احلج أن يقدم بني ذلك توبة صادقة نصوحاً -:مسألة 
كل العزم املقرون بالعمل على اإلقالع عن الذنوب واملعاصي فإن القبول إمنا يكون من املتقني قال 

قـال   حيحه من حديث أيب هريرة وروى البخاري يف ص  إمنا يتقبل اهللا من املتقني تعاىل 
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، ورواه مسلم أيضاً))  من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه((  قال رسول اهللا 
ومن متام ذلك   فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج وقال تعاىل 

ث أيب هريرة قال قـال  رد املظامل إىل أهلها واحلقوق إىل أصحاا ففي صحيح البخاري من حدي
من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال ((  رسول اهللا 

يكون دينار وال درهم إن كانت له حسنات أخذ منه بقدر مظلمته وإن مل تكن له حسـنات  
والعمـل   وينبغي له أن يتزود للسفر الزاد املعنوي بالتقوى)) أخذ من سيئات صاحبه فحل عليه 

والزاد احلسي بأن يأخذ من املال ما يكفيه ويغنيه عـن  ، الصاحل وإتقان مسائل العلم يف هذا الباب
وتزودوا فإن خري الزاد التقوى واتقـون يـا أويل    سؤال الناس حىت يرجع إىل أهله قال تعاىل 

ليحذر مـن  وينبغي له أن حيرص كل احلرص أن يكون هذا الزاد من احلالل الطيب و  األلباب
قال قال رسـول اهللا   فعن أيب هريرة ، األموال الربوية والسرقات وحنوها من املكاسب احملرمة

  ))ياأيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال :
 ًياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا  وقال ن آمنوا كلوا من طيبات ياأيها الذي

مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يارب يارب ومطعمه   مارزقناكم
وينبغي لـه أيضـاً أن   " رواه مسلم))" حرام ومشربه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك

قرآن وإذا فرغ حيرص على االستخارة وهي ركعتان يف غري وقت النهي يقرأ فيهما ما تيسر من ال
اللهم إين استخريك بعلمـك الغيـب   ( منهما رفع يديه ودعا اهللا بنية خالصة وقلب حاضر قائالً 

ويستحب له أن يكون خروجه يف بكرة الصـباح  . احلديث معروف) إخل ...وقدرتك على اخللق
وليحرص على دعاء السـفر وعلـى    "حديث حسن))" اللهم بارك ألميت يف بكورها(( حلديث 

وعليه أن حيرص على  "حديث حسن))" إذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا أحدكم(( أمري حلديث الت
كتابة الوصية فإن سفرة احلج حتفها املخاطر مع أن كتابة الوصية تشرع بتأكد ولو بال سفر فمع 

(( قال  السفر من باب أوىل ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
))  مرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتني إال ووصيته مكتوبة عند رأسـه ما حق ا

  .واهللا تعاىل أعلم وأعلم 
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن من كان دون املواقيت فإن مهله من حيث أنشأ حىت أهـل   -:مسألة 

 ومن كان دون ذلـك فمـن  (( مكة فإن إحرامهم باحلج يكون من مكة للحديث السابق وفيه 
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إال أن املكي أو املقيم مبكة إذا أراد العمرة فإنه ال حيرم ا ))  حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة
أعمرها من  أن النيب ومن مكة على القول الصحيح وإمنا حيرم ا من أدىن احلل حلديث عائشة 

هذا التأخري  التنعيم وهو أدىن احلل ولو كان إحرام من مكة بالعمرة يكون مبكة ملا تكلف النيب 
فيكون هذا ، أو من مبكة بالعمرة يكون من أدىن احلل الطويل بالناس مما يدل على أن إحرام املكي

اخلاص مقـدم  وقد تقرر يف األصول أن  )) ممن أراد احلج أو العمرة(( احلديث خمصصاً حلديث 
  .واهللا أعلم  على العام
د إذا وصل إىل امليقات وكان مريـداً ألحـد   اعلم أرشدنا اهللا وإياك لطاعته أن العب -:مسألة 

إن كان حمتاجـاً إىل  ، النسكني فإن له أن يقلم أظافره وأن يقص شاربه وحيلق عانته وينتف إبطه
ذلك وليس هذا من السنن اخلاصة باإلحرام إذ ال دليل عليها وإمنا هي من السنن العامة ألا مـن  

 الذي هو دليل على تقوى القلوب وألن إزالـة  خصال الفطرة وفعلها من مجلة تعظيم شعائر اهللا
ذلك من باب تكميل الطهارة وألنه قد حيتاج إىل فعل شيء من ذلك بعد إحرامه فال يستطيع ألن 

وألن احملرم مع كثرة مشيه وحركته وشدة احلر قد تنبعث مـن  ، دخوله يف اإلحرام مينعه من ذلك
وألن يف فعل هذه اخلصـال سـعادة   ، ي من حولههذه األماكن الروائح الكريهة اليت تؤذيه وتؤذ

الروح وانشراح القلب كما هو معلوم جمرب ولكن كما ذكرت لك ليس فعل هذه األشياء مـن  
من السنن العامة اليت يطلب من العبد حتقيقهـا حلـديث   وإمنا هي ، ال، السنن اخلاصة يف اإلحرام

ويتأكد ذلك ))  اإلبط وقص الشاربالفطرة مخس اخلتان واالستحداد وتقليم األظافر ونتف ((
يف قص الشارب وتقليم  وقَّت لنا رسول اهللا (( تأكداً تاماً إذا مر عليها أربعون يوماً حلديث 

وإن فعل هذه األشياء يف بيته ))  األظافر وحلق العانة نتف اإلبط أال تترك أكثر من أربعني يوماً
  .اإلحرام واهللا أعلم عند قبل سفره فقد حتقق املطلوب فال داعي إىل فعلها

 اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه يستحب للمحرم إذا أراد اإلحرام أن يغتسل ألن النيب  -:مسـألة  
وهو سنة يف حق الذكور واإلناث بل هـو سـنة   ، "حديث صحيح))" جترد إلهالله واغتسل(( 

دت أمساء بنت فول((  حىت يف حق احلائض والنفساء حلديث جابر الطويل يف صحيح مسلم وفيه 
  أن الـنيب  (( ويف الصحيحني ))  بثوب وحترم روتستثفأن تغتسل  عميس فأمرها النيب 

أمر عائشة ملا حاضت وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل وحترم باحلج وتفعل ما يفعل احلاج غـري  
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 وألنه أبلغ يف التنظيف واملراد منه حتصـني النظافـة وإزالـة   ))  أن ال تطوف بالبيت حىت تطهر
  .الرائحة وال نعلم يف ذلك خالفاً 

بـل لـو أحرمـت    ، اعلم أرشدك اهللا لطاعته أنه ال يشترط لصحة اإلحرام الطهارة -:مسألة 
النفساء واحلائض فإن إحرامها يقع صحيحاً وتترتب عليه أحكامه ولو أحرمت احلـائض فـإن   

يقع صحيحاً وتترتـب  إحرامها يقع صحيحاً وتترتب عليه أحكامه ولو أحرم اجلنب فإن إحرامه 
أن تغتسـل   برهان ذلك أن أمساء بنت عميس نفست قبل إحرامها فأمرها النيب ، عليه أحكامه

وحترم ومن املعلوم باالتفاق أن هذا الغسل ال يرفع حدث النفاس وكذلك صح إحرام عائشة مـع  
يسى وإمساعيل حدثنا حممد بن ع -:وقال أبو داود يف سننه ،أا قد حاضت بعد إحرامها بالعمرة

قاال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة عن جماهد وعطاء عن ، بن إبراهيم أبو معمر
احلائض و النفساء إذا أتتا على الوقت تغتسالن (( قال  ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 

ل فإذا كان هذا حـا " حديث صحيح))" وحترمان وتقضيان املناسك كلها غري الطواف بالبيت
من باب أوىل وهذا إمجـاع   ر يصح إحرامهفمن كان عليه حدث أصغ، احلائض والنفساء واجلنب

  .من أهل العلم على حسب علمنا واهللا أعلى وأعلم 
اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه يستحب ملريد اإلحرام قبل نية الـدخول يف النسـك أن    -:مسـألة  

ولكن ال يقـع علـى   ، ب ما جيد من الطيبيتطيب يف رأسه وسائر بدنه وال سيما ما غابنه بأطي
طيبت رسول ((   -:مالبس إحرامه منه شيء وبرهان ذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت 

(( ويف لفـظ آخـر   )) بيدي حلرمه حني أحرم وحلله حني حل قبل أن يطوف بالبيت  اهللا 
وملسلم ، حيحنيوهو يف الص))  بيدي بذريرة يف حجة الوداع للحل واإلحرام طيبت رسول 
عنـد حرمـه؟    بأي شيء طيبت رسول اهللا ، سألت عائشة رضي اهللا عنها -:عن عروة قال 

بأطيب ما أقدر عليه قبل أن  رسول اهللا  كنت أطيب(( ويف لفظ ))  بأطيب الطيب(( قالت 
ص الطيب يف مفرق رسـول  كأين أنظر إىل وبي((  وعنها رضي اهللا عنها قالت ))  حيرم مث حيرم

إذا أراد أن  كان رسول اهللا (( وعنها رضي اهللا عنها قالت " متفق عليه))" وهو حمرم هللا ا
كأين (( ويف لفظ ))  حيرم تطيب بأطيب ما جيد مث أرى وبيص الدهن يف  رأسه وحليته بعد ذلك

فقد ثبت يف صحيح ابن عمر أن حممد بن املنتشر سـأله   -:فإن قلت ))  أنظر إىل وبيص املسك
ما أحب أن أصبح حمرماً أنضح طيباً ألن أطَّلي بالقطران أحب من أن (( طيب للمحرم فقال عن ال
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ال يف قول أحد من الناس كائناً من كـان   إن احلجة إمنا يف فعل النيب  -:فأقول)) أفعل ذلك 
وتقرر ، وفعله ال جيوز معارضته بقول أحد أو فعله وقد تقرر يف قواعد الدين وأصوله أن قوله 

، فابن عمر مل حيفظ الطيب للمحرم وعائشة حفظت، يضاً أن من حفظ حجة على من مل حيفظأ
كيف يتطيب احملرم وقد ثبت أن احملرم ممنوع من الطيب ومن املعلوم أن هذا الطيب  -:فإن قلت 

إن الذي حرم على احملرم هو ابتداء الطيب وأمـا   -:سيبقى أثره يف بدنه بعد عقد اإلحرام؟ فأقول
وقد ورد يف ، يغتفر يف البقاء ماال يغتفر يف االبتداءأثره فال بأس به وهذا يدخل حتت قاعدة  بقاء

كأين أنظر إىل وبيص املسـك يف مفـرق   (( بعض الروايات حديث عائشة رضي اهللا عنها قوهلا 
اإلحرام ممنوع مـن تطييـب   وما الدليل على أن مريد  -:فإن قلت )) وهو يليب  رسول اهللا 

أمـا الطيـب   (( الدليل على ذلك حديث صاحب اجلبة املعروف وفيه  -:رامه؟ فأقولثياب إح
وسيأيت يف سياق حمظورات اإلحرام ، احلديث))  فاغسله أما الطيب فاغسله أما الطيب فاغسله

لكن إذا تطيب يف بدنه مث مع جريان العرق نزل من الرأس طيب على بعـض  ، إن شاء اهللا تعاىل
، ويغتفر يف البقاء ماال يغتفر يف االبتـداء ، س بذلك ألنه مل يبتدئ الطيب فيهاثياب اإلحرام فال بأ

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم 
  إذا عدم احملرم املاء يف ابتداء إحرامه فهل له أن يتيمم ؟ -:مسألة 

فيه خالف وقليل من تعرض له ولكن األقرب واهللا تعاىل أعلى وأعلم أن التيمم يشـرع   -:أقول 
وقد تقرر يف الضوابط  إذا تعذر األصل فإنه يصار إىل البدلذلك ألن قاعدة الشريعة أنه حينئذ و
أن الطهارة الترابية بدل عن الطهارة املائية عند عدمها وأن التيمم يقوم مقام املاء يف  -:الفقهية 

 ولعموم قوله تعاىل ، فيجب فيما جيب ويستحب فيما يستحب، كل ماهو من خصائص املاء
العربة للصالة لكن قد تقرر يف األصول أن وهذا وإن كان يف الطهارة   جتدوا ماًء فتيمموافلم 

رمحهم اهللا تعاىل فإنه  أهل العلموهذا مذهب الشافعي وبعض  بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
، والغسل لإلحرام وإن كانت علته التنظيـف . هـ.ا) أن من عجز عن املاء يتيمم ( قال يف األم 

بـل  ، يـزول بزواهلـا   حبيث فال تكون هذه العلة حاكمة على الدليل، ذا التعليل مستنبطلكن ه
إن التراب أحد الطهورين فهو يقوم مقام املاء حكماً وشرعاً وإن كان املاء أبلغ منـه يف   -:ونقول

اء فاألقرب هو أن مريد اإلحرام إذا عدم امل، التنظيف لكن هذا ال مينع من مشروعيته عند فقد املاء
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عدماً حقيقياً أو حكمياً فإنه يشرع له االنتقال إىل بدله وهو التيمم وله مع النيـة الصـاحلة مـا    
  .للمتطهر باملاء من األجر واهللا واسع الفضل واهللا أعلى وأعلم 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن التجرد من املخيط قبل نية اإلحـرام واجـب،وليس هـو     -:مسألة 
والتجرد مـن اللبـاس   ( فإنه قال ، اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل واختاره شيخ، مستحباً فقط

لو أنه أحرم وعليـه   -:ولكن ما احلكم لو أحرم وعليه ثياب؟ أقول . هـ.ا) واجب يف اإلحرام 
ثياب فإن إحرامه ينعقد صحيحاً ذلك ألن التجرد من املخيط واجب من واجبات اإلحرام فقـط  

رمحـه اهللا   أحرم وعليه ثياب صح إحرامه قال أبو العباس ابن تيمية فلو، ولكن ليس هو شرطاً فيه
شرطاً فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول  –أي التجرد من الثياب  –وليس : تعاىل 

، كالمه رمحـه اهللا تعـاىل  . هـ.ا.وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن يرتع اللباس احملظور اهللا 
عها فوراً بال شق وال فدية عليه ولكن لو استدام لبسها مع قدرته علـى  وعليه فيجب عليه أن خيل

خلعها فإن عليه الفدية ودليل صحة إحرامه بالثياب وعدم الفدية إن خلعها حديث يعلى بن أميـة  
  )) فإنه أحرم يف جبة فأمره  فخلعها من رأسـه (( وأليب داود " متفق عليه))"خبلعها  ((

ومل يوجب عليه الفدية فلو كان ذلك مما جيب َألمره به ألن املتقرر ، امهبإعادة إحر ومل يأمره 
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ، تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوزعند األصوليني أن 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن السنة للرجل أن حيرم يف ثوبني أبيضني جديدين أو غسيلني  -:مسألة 
 وكذلك يندب له أن حيرم يف نعلني برهان ذلك قولـه  ، آلخر جيعله إزاراًأحدمها جيعله رداًء وا

ثبت ذلك عن النيب  -:وقال ابن املنذر" رواه أمحد))" ورداٍء ونعلني وليحرم أحدكم يف إزار(( 
  ،ا أبيضـني فـألن   ، وستأيت إن شاء اهللا تعاىل لبس النعل بعد قليل حبول اهللا وقوتهوأما كو

البسـوا مـن   (( األلوان وخريها وأحبها إىل الشارع حلديث ابن عباس مرفوعاً البياض هو سيد 
رواه اخلمسـة إال الترمـذي وسـنده    ))"ثيابكم البياض فإا خري ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم 

 طـاف الـنيب   (( قـال   وإن لبس الربد األخضر فحسن حلديث يعلى بن أمية " صحيح
وكل هذا بالنسبة للرجل " ة إال النسائي وهو حديث صحيحرواه اخلمس))" مضطبعاً بربد أخضر

وأما املرأة فتحرم فيما شاءت من الثياب من غري اعتقاد استحباب ثوبٍ بعينه ال أبيض وال أخضر 
ولكن عليها أن جتتنب ثيـاب  ، وال ينبغي أصالً أن تتكلف املرأة اإلحرام يف األبيض أو األخضر

امع الناس وال جيوز هلا أيضاً أن متس الطيب ألا سـتمر علـى   الزينة الفاتنة ألا ستكون يف جم
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الرجال واألحاديث يف النهي عن ذلك معروفة وخوفاً من أن تكون ذه الثياب وهذا الطيب من 
وحق هـذا التنبيـه أن   ، الفنت للرجال األجانب يف الطواف والسعي وغري ذلك من جمامع الناس

  .كن نسيته نعوذ باهللا من نسيان العلم   واهللا أعلم يكون عند الكالم على طيب احملرم ل
اعلم وفقنا اهللا وإياك لطاعته أن احملرم إذا مل جيد النعلني فله أن يلبس اخلفني برهـان   -:مسألة 

وال اخلفاف إال أحد ال جيد النعلني فليلـبس  (( وفيه ... ذلك حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما
قـال يف   أن النيب  وعنه " متفق عليه))" ل من الكعبنياخلفني وليقطعهما حىت يكونا أسف

إال أن يكون أحد ليست له نعالن فليلبس اخلفني وليقطع أسفل (( سياق احملرمات من األلبسة 
السراويل (( قال  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا )) احلديث ... من الكعبني

مـن مل  ((  قال قال رسول اهللا  وعن جابر ))  النعلنيملن مل جيد اإلزار واخلفان ملن مل جيد 
ولكن إذا لـبس اخلفـني فهـل    ))  جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد إزاراً فليلبس سراويل

فمن العلماء من أوجب القطع ومنهم من مل يوجبه وسبب اخلـالف  ، يقطعهما أم ال؟ فيه خالف
وذهب كثري من أهل العلم ، اخلف بال قطع أن هناك أحاديث تأمر بالقطع وأحاديث ذكرت لبس

رمحهم اهللا تعاىل إىل أن القطع منسوخ ألن حديث ابن عباس وحديث جابر متأخران عن حديث 
ابن عمر ألن حديث ابن عمر كان يف املدينة قبل خروجهم يف سفرة احلج وأما حديث ابن عباس 

اء احلج فلو كان القطع واجبـاً  فإنه كان يف خطبة عرفات وكذلك حديث جابر فإنه كان يف أثن
ولكن هذا ليس هو الراجح بل الـراجح  ، لبينه السيما أنه قد حضر احلج من مل حيضر يف املدينة

األصولية هو وجوب القطع وذلك ألن حديث ابن عباس وجابر مطلقان وحديث حسب الصناعة 
تفقـا يف احلكـم و   وجوب بناء املطلق على املقيـد إذا ا ابن عمر مقيد وقد تقرر يف األصول 

، وهذه األحاديث قد اتفقت يف حكمها وسببها فيجب حينئذ محل املطلق على املقيـد ، السبب
بل جيب احلمل ولو كـان  ، وتقرر أيضاً أن هذا احلمل ال يؤثر فيه كون املطلق متأخراً عن املقيد

لى اخلاص ولو كان العـام  فإننا نبين العام ع، كما قلنا يف اخلاص والعام، املقيد متقدماً على املطلق
وقوله ، إعمال الكالم أوىل من إمهالهمتأخراً عن اخلاص فكذلك هنا وتقرر يف األصول أيضاً أن 

فحيـث أمكـن   ، من كالم الشارع وإعماله ممكن بال كلفة))  وليقطعهما أسفل من الكعبني(( 
س واجب إذا أمكن فكيـف  فإذا كان إعمال سائر النا، إعماله فإنه الجيوز حينئذ إلغاؤه وإمهاله

فإذا أمكـن   اجلمع بني الدليلني مقدم على النسخوتقرر يف األصول أيضاً أن  بكالم الشارع 
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اجلمع بني الدليلني فإنه يكون هو الواجب ألن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ماأمكن كما 
إن يف القطـع   -:قيد فإن قلت وهنا ميكن إعمال الدليلني حبمل املطلق على امل، تقرر يف القواعد

ال شأن لك بذلك ألنك عبد مأمور فال حق لك أن تعـارض يف أمـر    -:إفساداً للخف؟ فأقول
ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله وماكان  الشارع وال خرية لك فيه أصالً كما قال تعاىل 

إمنا عليك   الالً مبيناًأمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعصِ اهللا ورسوله فقد ضل ض
إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم  أن تقول مسعنا وأطعنا كما قال تعاىل 

وإتالف جزء يسري من اخلف امتثاالً ألمر اهللا تعاىل وأمر رسـوله    بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا
 فـاحلق  ، ت تبحث فيه عن املخارجليس بشيء فوا عجيب من النفوس إذا استثقلت ذلك وقام

الراجح يف هذه املسألة أن احملرم إذا مل جيد النعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما حىت يكونا أسفل من 
 -:إنه قد مسع احلديث املطلق عن القطع من مل يسمع حديث القطع فأقول  -:فإن قلت ، الكعبني

مة بعينه؟ بالطبع ال بل يكفيه أن يبلغه ملن مأمور أن يبلغ الشريعة لكل واحد من األ وهل النيب 
تقوم م الكفاية يف البالغ وقد بلغه أمت البالغ يف املدينة والصحابة من أحرص الناس على نشـر  

فال حنمـل  ، العلم واخلري السيما وأهل املدينة الذين مسعوه فإم سادات الناس علماً وديناً واتباعاً
فاللهم أغفر ألهل العلم وارمحهم الرمحة الواسـعة  ، لقطع اليسرياألدلة ماال حتتمل من أجل هذا ا

إنك خـري مسـئول واهللا   واجزهم خري اجلزاء وارفع نزهلم يف الفردوس األعلى وبارك يف علمهم 
  .أعلى وأعلم 

اعلم أرشدك اهللا لطاعته أنه من املشروع يف حق احملرم إذا خاف مانعاً من عـدوٍ أو   -:مسألة 
وحملـي حيـث    -:فيقـول  ، املوانع اليت تعيقه عن إكمال نسكه أن يشترط مرضٍ وحنومها من

وبرهـان  ، وال يشرع هذا يف حق كل حمرم بل يف حق من خياف املانع من إمتام النسك، حبستين
على ضباعة بنت الزبري فقـال   دخل رسول اهللا  -:ذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت 

 -:حجي واشترطي وقويل ((: ما أجدين إال وجعة فقال هلاواهللا -:قالت ))  أردت احلج:(( هلا
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن ضباعة بنت الزبري " متفق عليه))" اللهم حملي حيث حبستين

(( إين امرأة ثقيلة وإين أريد احلج فما تأمرين ؟ فقال  -:فقالت  بن عبداملطلب أتت رسول اهللا 
وقـد تقـرر يف   " رواه مسلم"فأدركت -:قال))  بسينحتث أهلي باحلج واشترطي أن حملي حي

أن ماثبت يف حق واحد من األمة فإنه يثبـت يف حـق األمـة تبعـاً إال بـدليل       -:األصول
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أعين ممـن خـاف    -تقوم الساعة نبعدها إىل أ من فهذا االشتراط هلا ولسائر األمة، االختصاص
اجلمع الكثري ومل يثبت عنه أنه  حج معه يف حق من خاف مانعاً فقط ألنه قد  -:وقلنا -مانعاً

ومل يقله ابتداًء وإمنا قاله ملا علم أـا  ، جعل ذلك شرعاً عاماً وإمنا مل يقله إال لضباعة بنت الزبري
 مشـروعاً  فدل ذلك على أن االشتراط ليس، مريضة وثقيلة وأا ختاف املانع فعندها قال هلا ذلك

الذي يعيقه عن إكمال نسـكه فـإن    حق من خاف املانعيف حق كل حمرم وإمنا يشرع فقط يف 
فائدته أنه إذا حتقق املانع الذي مينـع مـن    -:وما الفائدة الشرعية من االشتراط؟ فأقول -:قلت

إكمال النسك فله أن حيل جماناً من غري شيء واختار هذا القول أعين ختصيص االشتراط مبن خاف 
ما إنكار ابن عمر رضي اهللا عنهما لالشتراط فإنه مـذهب  وأ، شيخ اإلسالم ابن تيمية، املانع فقط

واهللا تعاىل ، مذهب الصحايب ليس حبجة باالتفاق إذا خالف النصوقد تقرر يف األصول أن ، له
  . أعلى وأعلم 

(( اعلم هدانا اهللا وإياك أن القول الصحيح أن الصالة املذكورة يف حـديث جـابر    -:مسألة 
أن املراد ا صالة الفريضـة واعلـم أن   ))  د مث ركب القصوىيف املسج فصلى رسول اهللا 

هي صالة الظهر واختاره ابن القيم وغريه من  أن هذه الصالة اليت أحرم بعدها النيب الصحيح 
برهان ذلك مارواه مسلم يف صحيحه من حديث شعبة عن ، وهذا هو الصحيح بال ريب، احملققني

الظهر بذي  صلى رسول اهللا  :((اهللا عنهما أنه قالقتادة عن أيب حسان عن ابن عباس رضي 
احلليفة مث دعا بناقته فأشعرها يف صفحة سنامها األمين  وسلت الدم وقلدها نعلـني مث ركـب   

املستحب للمحـرم أن   -:وبناًء عليه فأقول)) راحلته فلما استوت به على البيداء أهل  باحلج 
ل املستحب له أن يتحني ذلك ملا رواه البخـاري  ب، يكون إحرامه عقيب فريضة إن تيسر له ذلك

(( قال  حدثين حميي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أن النيب  -:من حديث األوزاعي قال 
وليس املراد من ))  عمرة يف حجة -:أن صل يف هذا الوادي املبارك وقل  -:أتاين آت من ريب

وقد صلى فيه قبـل ذلـك العصـر    ، هذا احلديث أمره بالصالة فقط ألنه سوف يصلي بال شك
ده األمر ظهر مث جاء بعومل يأته األمر بالصالة يف هذا الوادي إال قبيل ال، واملغرب والعشاء والفجر

وبناًء عليه فاملستحب ، وهذا مشعر بأفضلية اإلحرام بعد فريضة))  عمرة يف حجة(( بأن يقول  له
سر له ذلك بال كلفة فإن مل يتيسر له ذلـك  للمحرم أن يتحني أن يكون إحرامه بعد فريضة إن تي

فليعلم أنه ليس لإلحرام صالة ختصه لكن لو صادف أنه توضأ وصلى ركعتني بنية سنة الوضوء أو 
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أما أن يركـع ركعـتني   ، دخل املسجد بقصد اجللوس وصلى حتية املسجد فأحرم بعدها فال بأس
لعبادات التوقيف واألصل أن األحكـام  بقصد أما سنة اإلحرام فهذا مل يرد به نص واألصل يف ا

كـل إحـداث يف   أن  -:الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحية وقد تقرر يف القواعد
واختار هذا القول شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وغريمها من احملققني واهللا تعاىل  الدين فهو رد
   .أعلى وأعلم 
بل اإلحرام هو نية ، ال، ن اإلحرام ليس هو لبس الثياب فقطاعلم رمحك اهللا تعاىل أ -:مسـألة  

ذلك ألن بعض الناس هداه اهللا تعاىل يظـن خطـأً أن   ، الدخول يف النسك والنية من عمل القلب
وهذا خطـأ  ، أحكام اإلحرام تترتب مباشرة بلبسه لثياب اإلحرام ولو مل ينوي الدخول يف النسك

هـو   -:فقل -:فإذا قيل لك عرف اإلحرام، الظن البني خطؤهال عربة بوقد تقرر يف القواعد أنه 
فال تترتب أحكام اإلحرام وال مينع العبد من شيء من حمظورات اإلحرام ، نية الدخول يف النسك

  .إال إذا نوى الدخول يف النسك واهللا أعلم 
ل اهللا اختلفوا يف املكان الذي أهل منه رسـو  اعلم رمحك اهللا تعاىل أن الصحابة  -:مسألة 
 ،واملراد بالبيداء أي الشرف الذي قـدام ذي  ، إنه أهل بالبيداء بعدما ركب -:فمنهم من قال

فلمـا  (( وال أثر واستدلوا حبديث ابن عباس السابق وفيه  احلليفة مسيت بيداء ألنه ليس فيها بناٌء
له واستدلوا مبا وقال بعضهم إنه أهل عند الشجرة قبل ارحتا))  استوت به على البيداء أهل باحلج

البيـداء الـيت    -:اإلحرام من البيداء قـال  -:أن ابن عمر كان إذا قيل له(( رواه الشيخان 
 إال من عند الشجرة حني قام به بعريه ما أهل رسول اهللا ، تكذبون فيها على رسول اهللا 

ديث مالـك  والصحيح إن شاء اهللا تعاىل أنه أهل بعد صالته ويف املسجد ملارواه مسلم من ح ))
بيداؤكم هذه اليت تكذبون علـى  (( عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبداهللا أنه مسع أباه يقول 

وكـذلك   )) –يعين ذا احلليفة  –إال من املسجد  وما أهل رسول اهللا ، فيها رسول اهللا 
أخرج الترمذي والنسائي عن عبدالسالم عن خصيف عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا 

أنه أهل بعـد ذلـك    ومن نقل عن النيب ))  أهل يف دبر الصالة أن رسول اهللا (( هما عن
فألنه مل يسمعه إال يف هذا املوطن حيث إن الصحابة كثري ال ميكن أن يسمعوا إهالله كلـهم يف  
كل موطن فمن كان قريباً منه يف املسجد مسعه يهل فنقل ذلك ومن كان قريباً منه عند ركوبـه  

بة مسعه يهل فنقل ذلك وملا ركب وكان على البيداء رآه كثري من الصحابة فرأوه يهـل  على الدا
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فنقلوا ذلك فكل حدث مبا مسع فال تعارض بني الروايات أصالً لكن مبدأ إهالله كان بعد الفراغ 
وروى أبو داود والبيهقي عن خصيف بن عبدالرمحن اجلزري عن سـعيد  ، من الصالة يف املسجد

يف  ياأبا العباس عجبت الختالف أصـحاب رسـول اهللا   : قلت البن عباس -:بن جبري قال
إا إمنا كانت من رسول اهللا ، إين ألعلم الناس بذلك -:فقال، حني أوجب إهالل رسول اهللا 

 خرج رسول اهللا ، حجة واحدة فمن هناك اختلفوا    حاجاً فلما صلى يف مسـجده بـذي
فحفظته فسمع ذلك منه أقوام ، باحلج حني فرغ من ركعتيه احلليفة ركعتيه أوجب يف جملسه فأهل

وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إمنا كانوا يـأتون  ، عنه مث ركب فلما استقلت به ناقته أهل
حني اسـتقلت بـه    إمنا أهل رسول اهللا  -:أرساالًَ فسمعوه حني استقلت به ناقته يهل فقالوا

إمنا أهل  -:ال شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوافلما ع مث مضى رسول اهللا ، ناقته
وأهل حني استقلت بـه  ، لقد أوجب يف مصاله، وأمي اهللا -:قال سعيد، حني عال شرف البيداء

لكن هذا هو الراجح أن كالً حدث مبا ، ناقته وأهل حني عال شرف البيداء واحلديث فيه ضعيف
لكن الصحيح أن مبدأ إهالله كان ، التنوع ال التضادفهذا اخلالف من باب خالف ، مسع وأدرك

بعد الفراغ من صالته يف املسجد فاملستحب للعبد أن حيرم عقيب الفراغ من الصالة واهللا أعلـى  
  .أعلم 

تفتقـر يف  اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القاعدة املتقررة يف الشريعة أن األحكام الشرعية  -:مسألة 
حية فال جيوز إثبات شيء منها إال بالدليل ولنا يف هذه القاعدة رسالة ثبوا لألدلة الصحيحة الصر

أن نقرر لك ضابطاً يف يف حمظورات اإلحرام ال بد أن حتفظه وهذا الضابط  -:واملراد هنا، مستقلة
أي أن األصل عدم احلظر فمن ادعاه فعليه بالـدليل ألنـه   ، حمظورات اإلحرام توقيفية -:يقول

الدليل يطلب من الناقل عن األصل ال مـن الثابـت   قرر يف األصول أن وقد ت، خمالف لألصل
فال جيـوز  ، األصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقلوقد تقرر يف القواعد أيضاً أن  ،عليه

وقد سرينا احملظورات اليت ثبتت بالدليل فوجدنا كما ، إثبات شيء من هذه احملظورات إال بالدليل
   -:يلي 

فال رفث وال فسوق وال جـدال   والدليل على ذلك قوله تعاىل ، ماع ومقدماتهاجل -:األول 
والصحيح أن الرفث شامل ملباشرة النساء باجلماع ومقدماته وشامل أيضـاً للكـالم     يف احلج

بذلك كأن يقول احملرم المرأته إن حللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا والدليل على أن الرفث يراد 
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فاملراد بالرفـث يف اآليـة     أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم تعاىل  به اجلماع قوله
املباشرة باجلماع واملتقرر يف الشريعة أا إذا ت عن شيء فإنه يدخل ضمناً النهي عن وسائله من 

والكالم باجلماع مع الزوجة مذكر به ومرغب فيه ووسيلة من وسائله فال بـد  ، باب سد الذرائع
ـ .ا) الرفث اسم للجماع قوالً وفعالً ( قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ، من سده . هـ

وقد تقرر يف األصول أن اإلمجاع حجة شرعية جيـب قبوهلـا   ، وهذا حمظور على احملرم باإلمجاع
  . واملصري إليها وحترم خمالفتها 

والنتـف    غ اهلدي حملهوال حتلقوا رؤوسكم حىت يبل حلق الشعر لقوله تعاىل  -:الثانـي 
  .وقد أمجع أهل العلم على ذلك ، كاحللق

، أي هو حمظور يف حق الرجـال خاصـة  ، تغطية الرأس وهذا بالنسبة للذكر فقط -:الثالـث 
وقد شرحناه يف كتابنـا   ،من غطى رأسه مبالصق معتاد فعليه الفدية -:والضابط يف ذلك يقول 

:  عمر يف الصحيحني أن رجالً سأل رسول اهللا  والدليل على ذلك حديث ابن، ضوابط احلج
ال تلبسـوا القمـص وال العمـائم وال السـراويالت وال     (( ؟ فقال مايلبس احملرم من الثياب

فهذه ثبتت بالنص ودخل سائر ، والشاهد منه النهي عن العمائم والربانس))  احلديث...الربانس
حرم أن يغطي رأسه ال بطاقية وال بغترة وال مايغطى به الرأس عادة من باب القياس فال جيوز للم

طربوش وال قلنسوة وال خبرقة يربطها على رأسه وال عمامة وحنو ذلـك ويف الصـحيحني مـن    
(( حديث ابن عباس يف احملرم الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات فقال عليه الصالة والسـالم  

مروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة اغسلوه مباٍء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال متسوه بطيب وال خت
  .وقد أمجع أهل العلم على ذلك )) ً ملبيا

وهذا يف حق الذكر خاصة والدليل على ذلك حـديث ابـن عمـر    ، لبس املخيط -:الرابـع 
 السـراويالت      ال يلبس احملرم القمـيص وال العمـائم وال الـربانس وال    (( السابق وفيه 

(( ويف لفـظ  )) أنزع عنك هذه اجلبة (( أمية يف الصحيح  ويف حديث يعلى بن)) احلديث ...
وقد أمجع أهل العلم على ذلك واملـراد   )) انزع عنك جبتك(( ويف لفظ ))  وأما اجلبة فانزعها

باملخيط ما حيك على قدر العضو كالفنيلة والسراويالت والثياب املكممـة وكـذلك البشـت    
ما عمل على قدر :( يف اإلنصاف يف تفسري املخيط  والربانس وقفاز األيدي والتبان والشراب قال

  .وهذا احملظور كما ذكرت لك خاص بالذكور فقط ) العضو إمجاعاً 
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وقد أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من ابتداء الطيـب  ، الطيب وهو عام  -:اخلامـس 
ويف ))  -ثالثاً –له أما الطيب فاغس(( أمر يعلى بن أمية أن يغسل عنه أثر الطيب بقوله  ألنه 

وال تلبسوا شـيئاً  (( ويف لفظ ))  وال ثوباً مسه الزعفران أو الورس(( حديث ابن عمر السابق 
ويف لفظ ))  وال متسوه طيباً(( وقال يف احملرم الذي وقصته ناقته     ))  مسه زعفران وال ورس

اسـتعماالً يف أكـل أو شـرب     طيب على احملرم ادهاناً أووبناًء عليه فيحرم ال))  وال حتنطوه(( 
بل وال جيوز له أن يتعمد ، فالقهوة املزعفرة ال جيوز شرا للمحرم ألن الزعفران نوع من الطيب

ومما ينهى عنه احملرم أن يتطيب بعد اإلحرام يف بدنه أو ( قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ، شم الطيب
ومن الطيب املسك والكافور والعنـرب   (قال صاحب الروض . هـ.ا) ثيابه أو يتعمد شم الطيب

وأما شـم الفواكـه   . هـ.ا) والزعفران والورس والبنفسج والينوفر واليامسني والبان وماء الورد 
كالربتقال واألترج والتفاح والسؤجل واخلزامى واإلذخر والقيصوم وحنوها فال بأس به ألنه ليس 

وليحذر من باب االحتيـاط  ، هن غري مطيبوجيوز له أن يدهن بد، من الطيب ال شرعاً وال عرفاً
  .من املنظفات اليت وضع فيها الطيب قصداً واهللا أعلم 

غـري حملـي    وقال تعاىل   التقتلوا الصيد وأنتم حرم الصيد لقوله تعاىل  -:السـادس 
فال جيوز للمحـرم    وحرم عليكم صيد الرب مادمتم حرماً وقال تعاىل  الصيد وأنتم حرم 

بل وال جيوز له أن يقبله على وجـه  ، الصيد وال اإلشارة إليه وال اإلعانة على قتله بشيءمباشرة 
حـىت إذا   خرجنا مع رسول اهللا  -:ففي الصحيح عن أيب قتادة قال ، اهلدية إذا كان صيد له

فمنا احملرم ومنا غري احملرم إذا بصرت بأصحايب يتراءون شيئاً فنظرت فإذا هو محـار  ، كنا بالقاحة
فأسرجت فرسي وأخذت رحمي مث ركبيت فسقط سوطي فقلـت ألصـحايب وكـانوا    ، وحش
فرتلـت فتناولتـه مث ركبـت    ، واهللا ال نعينك عليه بشيء -:فقالوا، ناولوين السوط -:حمرمني

 -:فأدركت احلمار من خلفه وهو من وراِء أكمه فطعنته برحمي فعقرته فأتيت به أصحايب فقـال 
(( فحركت فرسي فأدركته فقال ، أمامنا ال تأكلوه وكان النيب  -:بعضهم كلوه وقال بعضهم

 (( قـال ، ال: قالوا ))؟هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء(( ويف لفظ ))  هو حالل فكلوه
أنه  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي ))  فكلوا ما بقي من حلمها

فلمـا رأى   وهو باألبواء أو بودان فرده عليه رسـول اهللا  محار وحشياً  أهدى لرسول اهللا 
لوال (( ويف لفظ " متفق عليه))" إنا مل نرده عليك إال أنا حرم(( ما يف وجهه قال  رسول اهللا 
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عليك ولكنا حرم ليس بنا رد (( ويف لفظ من حديث زيد بن أرقم ))  أنا حمرمون لقبلناه منك
واملراد احليوان الربي ،  تعاىل على أن احملرم ممنوع من صيد الربوقد أمجع أهل العلم رمحهم اهللا)) 

خيرج حيوان البحر فإنه حالل إن مل يكن يف احلرم قاله الشـيخ  ) احليوان الربي ( املأكول فقولنا 
وسيأيت فدية من فعل هذا احملظور إن شاء ، خيرج غري املأكول) املأكول ( تقي الدين وغريه وقوله 

  .واهللا أعلم ، املسألة اخلاصة ا اهللا تعاىل يف
قال قال رسول  برهان ذلك حديث عثمان ، عقد النكاح أو اخلطبة له ولغريه -:السابـع 

أمجعوا علـى أن   -:وقال الوزير" رواه مسلم))" ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب((  اهللا 
ف تقول يف حديث ابن عبـاس  فكي -:فإن قلت.هـ.احملرم ال يعقد عقد نكاح لنفسه وال لغريه ا

لقـد تقـرر يف    -:فأقول ؟))ميمونة وهو حمرم  تزوج رسول اهللا (( يف الصحيحني أنه قال 
وهنـا ال  ، األصول أن األدلة اليت ظاهرها التعارض فإننا نوفق بينهما بـاجلمع أوالً إن اسـتطعنا  

وهنا الميكننـا ذلـك   ، اًأو نوفق بينهما بأن جنعل أحدمها ناسخاً واآلخر منسوخ، نستطيع اجلمع
فنظرنا يف الدليلني فوجدنا أن حـديث املنـع   ، وهذا ممكن هنا، أو نوفق بينهما بالترجيح، أيضاً

   -:أرجح وذلك ألمور
إن حديث ابن عباس هـذا   -:أن أئمة هذا الشأن كأمحد وابن املسيب وغريمها قالوا -:أوهلـا

 قصة قد بينت هي بنفسها أن عقد النيب وهو أن صاحبة ال -:الوجه الثاين وهم ويوضح هذا
حدثتين ((كان يف حاله كونه حالالً ال حمرماً برهان ذلك حديث يزيد بن األصم عند مسلم قال 

وقد تقرر يف األصـول يف بـاب   )) تزوجها وهو حالل ميمونة بنت احلارث أن رسول اهللا 
نفسه مقدمة على روايـة   رواية صاحب القصة اليت وقعت عليه إذا حدث ا هوالترجيح أن 

الوجـه  ألن صاحب القصة أدرى مبا وقع له من غريه ويوضح ذلك أيضـاً   غريه إذا عارضتها
 وهو أن الوسيط بينهما يف النكاح كان أبو رافع وقد حدث هو نفسـه أن الـنيب    -:الثالث

ن زيد عن حدثنا قتيبة قال حدثنا محاد ب -:تزوج ميمونة وهو حالل فقد قال الترمذي يف جامعه
تـزوج  (( قال  مطر الوراق عن ربيعة ابن أيب عبدالرمحن عن سليمان بن يسار عن أيب رافع 

وقد تقرر يف األصول )) وهو حالل وبىن ا وهو حالل وكنت أنا الرسول بينهما  رسول اهللا 
 ويوضـح هـذا  ، مقدمة على غريها عند التعارض هالرواية من باشر القصة وعرف تفاصيأن 

وهو أن ابن عباس مل حيضر هذه الواقعة أصالً ألنه كان صغرياً يف املدينة وهـذه   -:الرابع الوجه
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فالواقعة قد نقلت لـه وأمـا   ، الواقعة حصلت يف عمرة احلديبية وابن عباس إذ ذاك كان صغرياً
ميمونة فإا صاحبة القصة وأبو رافع باشر كل تفاصيلها فدخول الوهم يف رواية ابن عباس هـو  

قرب من دخوله يف رواية من باشر القصة وعرف مجيع تفاصيلها ولذلك قال اإلمام أمحد وابن األ
وعلى هذا فال إشكال حينئذ بني هذه األحاديث ، املسيب وغريمها أن رواية ابن عباس هذه وهم

فاملعتمد يف هذه املسألة هو حديث عثمان وحديث ميمونة . ألن حديث ابن عباس وهم فهو شاذ
ال (( إن حديث عثمان ال حجة فيه على حترمي العقد ألن قولـه   -:فإن قلت، أيب رافع وحديث

هذا كالم مـن مل يـدقق يف لفـظ     -:فأقول، إمنا يراد به الوطء ال جمرد العقد))  ينكح احملرم
(( أن لفظ احلديث هكذا  -:أحدمها -:وبيان ذلك من وجوه، ويف القرائن اليت حتف به، احلديث

بضم الياء وهذا دليل على أن املراد ال يزوج وال ميكـن أن يكـون   ))  رم وال ينكحال ينكح احمل
املراد بذلك الوطء ألن الويل إذا زوج قبل اإلحرام وطلب الزوج وطء زوجته يف إحـرام وليهـا   

بـل  ، ليس الوطء))  وال ينكح(( فعليه أن ميكنه من ذلك إمجاعاً فدل ذلك على أن املراد بقوله 
واملراد خطبة املرأة اليت هي ))  وال خيطب(( قال  أنه  -:والوجه الثاين. كما هو ظاهرالتزويج 

طلب تزوجيها وذلك دليل على أن املراد العقد ألنه هو الذي يطلب باخلطبة وليس من شأن وطء 
أن أبان بن عثمان راوي احلديث وهو  -:والوجه الثالث. الزوجة أن يطلب خبطبة كما هو معلوم

أي ال يزوج ألن السبب الـذي  ))  وال ينكح(( م الناس مبعناه فسره بأن املراد بقوله      من أعل
أورد فيه احلديث هو أنه أرسل له عمر بن عبيد اهللا حني أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنـة  

 شيبة بن جبري فأنكر أبان بن عثمان ذلك أشد اإلنكار وبني له أن حديث عثمان عن الـنيب  
، على منع عقد النكاح يف حال اإلحرام وال نعلم أن أحداً من التابعني أنكر عليه هذا التفسري دليل

فهـذه  ، وقد تقرر يف قواعد األصول أن تفسري الراوي مقدم على غريه مامل خيالف ظاهر احلديث
واهللا  العقـد ال الـوطء  ))  ال ينكح احملرم وال ينكح(( األوجه تفيد إفادة صرحية أن املراد بقوله 

  .أعلى وأعلم 
فليس فيه شيء من ، وهذا احملظور مل أجد منه نصاً جيب املصري إليه، تقليم األظافر -:الثامـن 
علـى  أمجع أهل العلم  -:وقال املوفق، ولكن قد نقل ابن املنذر إمجاع أهل العلم عليه، املرفوعات

شرعية جيب األخذ ا واعتمادها وقد تقرر لنا أن اإلمجاع حجة ، أن احملرم ممنوع من أخذ أظفاره
واستدلوا على ذلـك أيضـاً بالقيـاس    ، واملصري إليها ألن املتقرر أن األمة ال جتتمع على ضاللة
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، إن احملرم ممنوع من أخذ شعره ألنه حيصل به الترفـه  -:فقالوا، الصحيح املستويف جلميع أركانه
الشـريعة ال  وقد تقرر يف األصـول أن   فكذلك تقليم األظفار حيصل به الترفه فهو مثله يف العلة

إن كان هذا القيـاس مـدخوالً    -:ولكن أقول، تفرق بني املتماثالت وال جتمع بني املختلفات
فيكفينا يف ذلك اإلمجاع الذي نقله ابن املنذر وابن قدامة ومها معروفان بإتقاما ملـذاهب أهـل   

الف فالعمدة يف عد تقليم األظفار مـن  العلم وتتبع األقوال ومعرفة مواقع الوفاق من مواضع اخل
  .احملظورات يف حق احملرم هو اإلمجاع الذي ذكراه واهللا تعاىل وأعلم 

ويقاس عليه من باب أوىل الربقع فال جيـوز  ، لبس النقاب والقفازين بالنسبة للمرأة -:التاسـع 
احملرمـة وال تلـبس   وال تنتقب ((  برهان ذلك قوله ، للمحرمة أن تلبس هاتني الشيئني فقط

كراهية الربقع ثابتة عن سعيد وابـن   -:قال ابن املنذر رمحه اهللا تعاىل" رواه البخاري))" القفازين
 -:ابن القيم رمحـه اهللا تعـاىل   وقال. هـ.عمر وابن عباس وعائشة وال نعلم أحداً خالف فيه ا

ب أن أنبهك على أمـر  ولكن جي. هـ.أوىل باالتباع ا وخالف فيه أبو حنيفة وسنة رسول اهللا 
وهذا ليس أمراً هلا ، أن احملرم على املرأة هو أن تغطي وجهها بالنقاب أو الربقع فقط -:مهم وهو

وبناًء عليه فإا إن مرت مبجامع الرجال ، بل ي هلا عن هذا الغطاء املخصوص فقط، بأن تكشفه
طيها بالطرحة وبأطراف الكمني أو مر ا أجانب فإنه جيب عليها أن تغطي وجهها ويديها لكن تغ

وليس هناك دليـل علـى وجـوب    ، أو بأطراف العباءة وال جيوز هلا أن يراها أحد من األجانب
فيكـون النقـاب   ، لكن ورد الدليل على يها عن التغطية بالنقاب، كشف وجهها حال اإلحرام
)) الرجل يف رأسـه   إحرام املرأة يف وجهها وإحرام(( وأما حديث ، والقفاز هو احملرم خبصوصه
قاله ابن القيم رمحه اهللا تعاىل وقال ، وال أصل له وال تقوم به احلجة فإنه ال يصح مرفوعاً للنيب 

 مل ينقل أحد من أهل العلم عن النيب  -:أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن هذا احلديث
وقال ابـن القـيم   ، كالمه.هـ.لف اوإمنا هذا قول لبعض الس، إحرام املرأة يف وجهها -:أنه قال

مبا أعد للعضو كالنقاب وحنوه ال مطلق الستر كاليـدين   –أي الوجه  –وإمنا حيرم ستره  -:أيضاً
ـ .حرف واحد يف وجوب كشف املرأة وجهها عند اإلحـرام ا  وليس عن رسول اهللا  . هـ

افيه عن وجهها كما وهو أن املرأة ال جيب عليها إذا غطت وجهها أن جت -:نبهك على أمر آخروأ
ولو غطت املرأة وجهها  -:قال أبو العباس رمحه اهللا تعاىل، فإن هذا ال أصل له، يفعله بعض النساء

فال تكلف املرأة . هـ.بشيء ال ميس الوجه جاز باالتفاق وإن كان ميسه فالصحيح جوازه أيضاً ا
مل يثبـت عنـه نقـل     نيب أن جتايف سترا عن الوجه ال بعود وال بيدها وال غري ذلك فإن ال
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، وقد كان أزواجه رضي اهللا عنهن يسدلن على وجوههن من غري مراعاة اافـاة ، خبصوص ذلك
وقد تقرر يف األصول أن األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحية واهللا أعلـى  

نها وهو الذي يقـرره  فهذه األمور التسعة هي حمظورات اإلحرام وهذا هو الذي نعلمه م، وأعلم
أهل العلم يف كتبهم وما زاد على ذلك مما يذكره بعض الفقهاء يف كتبهم فإنه موقوف على النظر 

  .يف دليله فإن كان يصح لالعتماد اعتمدناه وإال فاألصل عدم احلظر واهللا ربنا أعلى وأعلم 
ذه قاعدة مفيدة جـداً  وه ال يؤثر فعل املنهي عنه إال بذكرٍ وعلمٍ وإرادة -:قاعدة -:مسألة 

جداً وقد شرحناها يف كتابنا تلقيح األفهام ويتفرع عليها عدد من الضوابط املهمة يف كثري مـن  
)  ال يؤثر فعل احملظور عنه إال بذكر وعلـم وإرادة (  -:ومن هذه الضوابط قوهلم، أبواب الفقه

باحلكم ومثله جيهـل أو   أي أن من قارف شيئاً من هذه احملظورات ناسياً إحرامه أو كان جاهالً
فال يترتب األثر ، فإن هذه املقارفة ال تضره وال يترتب عليها أثرها، كان مكرهاً على هذه املقارفة

فأما الذكر فضده النسيان قـال  ، على فعل شيء من هذه احملظورات إال بالذكر والعلم واإلرادة
إن اهللا جتاوز عـن  (( الصالة والسالم وقال عليه   ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تعاىل 

النسـيان  وقد تقرر يف الضوابط أن " حديث حسن))" أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
من ، وبناًء عليه فمن فعل شيئاً من هذه احملظورات ناسياً فال شيء عليه، من مجلة موانع التكليف

لو وطء ناسياً أنه حمرم فإنه ال شـيء   حىت، غري تفصيل بني هذه احملظورات على القول الصحيح
فإذا كانـت   )ومثله جيهل(لكن ال بد أن نقيد هذه اجلهل بقولنا ، وأما العلم فضده اجلهل، عليه

وقـد  ، القرائن املصاحبة لدعوى اجلهل تصحح هذه الدعوى فإنه اليؤثر عليه مفارقة شيء منـها 
أو ، الشرائع ال تلزم إال بالعلم -:خرى نقولوبعبارة أ، الشريعة منوطة بالعلمتقرر يف القواعد أن 

  -:ال تكليف إال بعلم قال الناظم  -:نقول
                        

      
فمن فعل شيئاً من هذه احملظورات ، فاإلكراه من مسقطات التكليف، وأما اإلرادة فضدها اإلكراه

وكـذلك يسـتدل     باإلميـان  إال من أُكره وقلبه مطمئن قال تعاىل ، مكرهاً فال شيء عليه
إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما (( بل احلديث السابق أعين حديث ، باحلديث السابق
والنسـيان  ، فاخلطأ دليل على اشتراط العلـم ، دليل على هذه الشروط الثالثة))  استكرهوا عليه

 ومثله الناسخ طبقاً فانقبه  والشرع ال يلزم قبل العلم به
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وقـد  ، ى اشـتراط اإلرادة دليل عل))  وما استكرهوا عليه(( وقوله ، دليل على اشتراط الذكر
يشرح ضوابط الفقهاء فال بد قبل شرحنا هذه الشروط يف ضوابط كتاب احلج من إحتاف النبهاء 

اإلفتاء يلزوم شيء من آثار من هذه احملظورات أن يتأكد املفيت من توفر هذه الشروط الثالثة واهللا 
  .أعلى وأعلم 

السلطان ال جيوز له حال إحرامه أن يزوج اعلم رمحك اهللا تعاىل أن الصحيح هو أن  -: مسألة
لكن إذا كان حمرماً فإنه ،ألنه من املعلوم أن املرأة اليت ال ويل هلا فإن السلطان وليها، بالوالية العامة

ال (( ذلك ألنه يدخل يف عموم حديث ، ال جيوز له أن يتوىل عقد تزويج هذه املرأة اليت ال ويل هلا
مفرد دخلت عليه األلف والالم املفيـدة  ))  احملرم(( فقوله ))  طبينكح احملرم وال ينكح وال خي

األلف والالم إذا دخلت على املفرد أو اجلمع فإا تفيـده  لالستغراق وقد تقرر يف األصول أن 
األصـل هـو   وقد تقرر أيضاً يف األصول أن ، فيدخل يف ذلك كل من الصنف بأنه حمرم العموم

واألصل هنا العموم فاألصل هو البقاء على هذا العموم حـىت   اقلالبقاء على األصل حىت يرد الن
وال نعلم دليالً من الكتاب وال من السنة وال من اإلمجاع وال من القياس الصحيح ، يرد املخصص

فحيث ال خمصص فاألصل بقاؤه داخالً يف هذا العموم ، خيصص السلطان من عموم هذا احلديث
  .واهللا تعاىل أعلم وأعلى ، اهللا تعاىلوهذا قول مجهور أهل العلم رمحهم 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح إن شاء اهللا تعاىل أن عقد النكاح إذا جرى  -:مسألة 
بني احمللني أي كان الزوج حالالً واملرأة حالالً والويل حالالً فإنه جيوز للمحرم أن يكون شـاهداً  

وبرهـان ذلـك أن   ، وهو مذهب الشافعية وغريهم ،فالشهادة على العقد جائزة، على هذا العقد
 -:فال جيوز لنا أن نقول، األصل الذي قررناه سابقاً هو أن حمظورات اإلحرام توقيفية على الدليل

 ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب(( ومل يرد الدليل إال بقوله ، هذا حرام على احملرم إال بدليل
اإلجياب الصادر من الويل والقبول الصـادر مـن الـزوج     وعقد النكاح هو اإلجياب والقبول)) 

فاألصل عدم حترمي الشهادة على عقد النكاح ، فال يشمله هذا النهي، والشاهد ال صنع له يف ذلك
، فأين الناقل من اإلباحـة إىل التحـرمي  ، واألصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل، الصحيح

األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا عة وقد تقرر يف القواعد أن السيما وأن التحرمي من أحكام الشري
فالراجح يف هذه املسألة اجلواز واعلم أن كل نص مينع احملـرم مـن   ، لألدلة الصحيحة الصرحية

 وال يشهد(( هذا احلديث فما ورد يف بعض طرق ، الشهادة على عقد النكاح فإنه باطل ال يصح
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لقد تقرر عنـدنا أن   -:وأما الذين كرهوا هلا الشهادة فأقول هلم ،فإا ال تصح قاله يف املبدع)) 
وال نعلم على ، الكراهة حكم شرعي واألحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا للدليل الصحيح الصريح

أنه إذا اشتد اخلالف  –بارك اهللا فيك  –ولكن ال خيفاك ، هذه الكراهة دليالً يصح االعتماد عليه
فـإذا مل حيـتج إىل   ، مكلف فرضه للخروج منه فاألفضل له اخلروج منهبني أهل العلم وكان لل

اخلـروج مـن   شهادة احملرم فاألفضل له أال يشهد خروجاً من اخلالف وقد تقرر يف القواعد أن 
ومن املعلوم أنه لومل يشهد ملا أنكر عليه أحد لكنه لو شهد ألنكر عليه القائلون  اخلالف مستحب

فعل ما اتفق عليه العلماء أوىل من فعل من انفرد به تقرر يف القواعد أن  بالتحرمي أو الكراهة وقد
وقد شرحنا هذه القاعدة يف كتابنا تلقيح األفهام بأوسع مما هنا واهللا تعاىل أعلى  أحدمها ما أمكن

  .وأعلم 
اعلم أن احملرم لو خالف وعقد عقد الزواج حال إحرامه فإن هذا العقد عقد فاسد ال  -:مسألة 

أننا  -:وهو القول الصحيح بال شك بل أقول، وهذا القول هو مذهب اجلمهور، رتب عليه أثرهيت
، إال ما يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، خالفاً يف فساد هذا العقد ال نعلم بني الصحابة 

د فهذا ي وق))  ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب(( وبرهان ذلك قوله عليه الصالة والسالم 
قال ابن تيمية رمحه اهللا تعـاىل يف  ، النهي يقتضي الفساد إال بدليل يصححهتقرر يف األصول أن 

ـ .وأيضاً فقد عمل بذلك اخللفاء الراشدون وغريهم من أكابر الصـحابة ا  -:شرح العمدة . هـ
أن أباه طريفاً تزوج وهو حمرم فـرد   ((وروى مالك يف املوطأ عن أيب غطفان بن طريف املري 

وعن نافع أن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان  "وسنده صحيح" )) بن اخلطاب نكاحهعمر 
" رواه مالك وسنده صـحيح أيضـاً  ))" ال ينكح وال خيطب على نفسه وال على غريه (( يقول 

رواه ))" من تزوج وهو حمرم نزعنا منه امرأته وال جنيـز نكاحـه   (( وعن احلسن أن علياً قال
أنه تزوج وهو حمرم ففرق  (( وعن شوذب املدين موىل زيد بن ثابت" يف احمللى البيهقي وابن حزم

صح عن عمر بن اخلطـاب   -:قال ابن حزم يف احمللى، وهو أثر صحيح))  بينهما زيد بن ثابت
وهؤالء ( وقال ابن تيمية بعد أن ساق هذه اآلثار . هـ.وزيدبن ثابت فسخ نكاح احملرم إذا نكح ا

يقدموا على إبطال نكاح احملرم والتفريق بينهما إال بأمر بني وعلم اطلعوه رمبـا  أكابر الصحابة مل 
خيفى على غريهم خبالف من نقل عنه إجازة نكاح احملرم فإنه جيوز أ، يكـون قـد بـىن علـى     

رواية الناقل عن األصل مقدمة على وقد تقرر يف األصول أن  -:قلت. هـ.استصحاب احلال ا
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فالصحيح يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه أكثـر أهـل   ، حلال فقطقول مبين على استصحاب ا
ال يترتب عليـه   عقد النكاح حال اإلحرام عقد فاسد من أنالعلم من الصحابة والتابعني واألئمة 

  .أثره واهللا ربنا أعلى وأعلم 
فإن  اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن الناسك باحلج إذا حتلل التحلل األول مث عقد النكاح -:مسألة 

لكن ال جيوز له الوطء إال بعد التحلل الثاين وقد اختـار الصـحة   ، نكاحه يف هذه احلالة صحيح
  .واهللا تعاىل أعلم ، شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن عثيمني وغريمها من أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل

امرأته قبل الوقوف اعلم رمحك اهللا تعاىل أن العلماء قد اتفقوا على أن احملرم إذا جامع  -:مسألة 
واتفقوا أيضاً على أنه ال يفسـد  ، وابن حزم يف احمللى، نقل ذلك ابن املنذر، أن حجه يفسد بذلك

لـيس يف   -:قال ابن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل   ، احلج من حمظورات اإلحرام إال اجلماع خاصة
كاللباس والطيب  وأما سائر احملظورات -إىل أن قال -احملظورات ما يفسد احلج إال جنس الرفث 

وحيـث كانـت هـاتني    ، فإنه وإن كان يأمث ا فال يفسد احلج عند أحد من األئمة املشهورين
  .أعلم  املسألتني إمجاع فال نطيل الكالم فيهما واهللا

اعلم رمحك اهللا تعاىل أننا حيث حكمنا على من جامع قبل الوقوف بعرفة أن حجـه   -:مسألة 
إىل متامه وعليه وجوباً أن يقضي  بل جيب عليه املضي فيه، ال، منه فاسد فال يعين ذلك أنه يتحلل

قال الوزير وغريه اتفقوا على أن عليهما القضـاء  ، هذا احلج عاماً قابالً وعليه بدنة من باب الفدية
واألظهر أن قضاءه على الفور أي يف العام القابل  -:قلت. هـ.سواًء كان احلج تطوعاً أو واجباً ا

واألظهر أيضاً أما يف حجة القضاء ال بد أن يتفرقا كمـا قالـه   ، ه التأخري مع القدرةوال جيوز ل
والعمدة يف هذه املسألة ماهو ثابـت مـن   ، اجلمهور وذلك لئال يفسدا حجة القضاء جبماع آخر

أن عمر بن اخلطاب وعلـي بـن أيب   (( فقد روى مالك يف املوطأ بالغاً  اآلثار من الصحابة 
ينفذان لوجههما  -:سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو حمرم باحلج؟ فقالوا يرة طالب وأبا هر

 -: وقال علي بن أيب طالـب   (( :قال )) حىت يقضيا حجهما مث عليهما حج قابل واهلدي
ويف املوطأ أيضاً عـن  ، وفيه انقطاع))  وإذا أهالَّ باحلج من عام قابل تفرقا حىت يقضيا حجهما

ماترون يف رجل وقع بامرأته وهـو  : (( أنه مسع سعيد بن املسيب يقولمالك عن حيىي بن سعيد 
فقـال  ، حمرم؟ فبعث إىل املدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إىل عام قابـل 

لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه فإذا فرغـا رجعـا فـإن     -:سعيد بن املسيب
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ويهالن به من حيث أهالَّ حبجهما الـذي أفسـداه   أدركهما حج قابلٍ فعليهما احلج واهلدي 
ويف املوطأ أيضاً عن مالك عن أيب الزبريي املكي عن عطـاء  ))  ويتفرقان حيث يقضيان حجهما

سئل عن رجل وقع بأهله وهو مبـىن  (( بن أيب رباح عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما  أنه 
ي يف سننه الكربى بإسناده عن عطاء أن عمر وروى البيهق))  قبل أن يفيضا فأمره أن ينحر بدنة

يقضـيان احلـج   : (( قال يف احملرم حبجة أصاب امرأته يعين وهي حمرمة؟ قـال  بن اخلطاب 
وفيه انقطاع ألن عطاء مل ))  وعليهما احلج من قابل من حيث كانا أحرما وعليهما بدنة واحدة

 -:عن احملرم يواقع امرأته؟ فقـال أن جماهداً سئل (( وروى البيهقي بإسناده .  يدرك عمر 
يقضيان حجهما مث يرجعان حالالً كل واحـد منـهما    -:قال كان ذلك على عهد عمر 

وروى البيهقـي   )) لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا يف املكان الذي أصاا فيه
اقضيا : (( رم؟ فقالبإسناده أيضاً عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رجل وقع على امرأته وهو حم

نسككما وارجعا إىل بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجني فإذا أحرمتما فتفرقا وال تلقيا 
وروى البيهقي بإسناده أيضـاً  . قال النووي إسناده صحيح))  حىت تقضيا نسككما وأهديا هدياً

رم وقع بامرأتـه؟  أن رجالً أتى عبداهللا بن عمرو يسأله عن حم(( عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
فلـم يعرفـه الرجـل     -:قال شعيب، إذهب إىل ذلك فسله: فأشار إىل عبداهللا بن عمر فقال

اخرج  -:فما أصنع؟ فقال -:فقال الرجل، بطل حجك -:فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال
فرجع إىل عبداهللا بن عمرو وأنـا  ، مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابالً فحج وأهد

فذهبت معه إىل ابـن عبـاس    -:اذهب إىل ابن عباس فسأله قال شعيب -:أخربه فقالف، معه
فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إىل عبداهللا بن عمرو وأنا معه فأخربه مبا قال ابن عباس 

هذا إسناد صحيح وـذا   -:قال البيهقي))  قويل مثل ما قاال -:ما تقول أنت؟ فقال -:مث قال
ء اهللا تعاىل صحة ما ذكرناه يف هذه املسألة واخلالصة أن من جامع قبل الوقـوف  يقني لك إن شا
عليه قضـاؤه   -:الثالثعليه التوبة النصوح  -:الثاين ،فسد حجه -:أحدمها -:بعرفة فعليه أمور

عليه مع حجة القضاء بدنة يذحبها ويوزعها مجيعها علـى فقـراء    -:الرابع ،فوراً من العام املقبل
عليه مع حجـة   -:السادس ،عليه االستمرار يف حجه هذا حىت يكمل مناسكه -:امساخل ،احلرم

واهللا تعـاىل أعلـى   ، القضاء أن يتفرقا فال يراها وال تراه حىت يقضيا حجهما من باب االحتياط
  .وأعلم 
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واعلم رمحك اهللا تعاىل أن من جامع ناسياً فال شيء عليه يف أصح قويل أهل العلـم   -:مسألة 
،  تعاىل وذلك ألن النسيان من موانع التكليف وقد جتاوز اهللا عن هذه األمة النسـيان رمحهم اهللا

واختاره الشافعي يف  حمظورات اإلحرام ال يترتب أثرها إال بذكر وعلم وإرادةوقد تقدم لنا أن 
واختاره صاحب الفـائق  . اجلديد ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية رحم اهللا اجلميع رمحة واسعة 

واعلم رمحك اهللا تعاىل أن اجلماع املفسد للحج هـو التقـاء   . هره ابن مفلح يف الفروع واستظ
اخلتانني املوجب للحد والغسل واعلم أرشدك اهللا لطاعته أن اإلتيان يف الدبر كاجلماع يف إفسـاد  

واعلـم  ، وهو احلق بال ريب، احلج كما هو قول مجاهري أهل العلم رحم اهللا اجلميع رمحة واسعة
أي أنه إذا حصل ، اً أن األظهر أن الزنا والعياذ باهللا تعاىل يعطى حكم مجاع الزوجة يف ذلكأيض

واعلم أيضاً أن الصحيح يف تفريق الزوجني ليس يف السـنة  ، قبل الوقوف بعرفة فإنه يفسد احلج
 واعلم أيضاً أن األظهر أن التفريق يبدأ من حيث اإلحـرام ، كلها وإمنا هو يف حجة القضاء فقط

واعلم أن التفريق هذا من األمور املستحبة علـى  ، كما هو مذهب مالك ورواية عن اإلمام أمحد
القول الصحيح ألنه من باب االحتياط وقد قال به عمر بن اخلطاب وعثمان وابن عباس وسـعيد  

فليس هـو  ، أصحاب الرأي وغريهمبن املسيب والثوري وإسحاق وابن املنذر وعطاء والنخعي و
واعلم رمحك اهللا  –هداه اهللا تعاىل ووفقه لكل خري  –القول كما مسعته من بعض الطلبة بدعاً من 

ذلك ألن ، تعاىل أن الصحيح املُكْرِهة على اجلماع أنه الشيء عليها واإلمث والتبعة على من أكرهها
بذكرٍ  حمظورات اإلحرام ال تؤثر إالاإلكراه من موانع التكليف وقد تقرر يف القاعدة السابقة أن 

، وأما إذا كانت مطاوعة عاملة فاألظهر أن كل واحد منهما عليه ما يلزم اـامع .  وعلمٍ وإرادة
فحجه فاسد وحجها فاسد وعليه القضاء وعليها القضاء وعليه املضي فيه وعليها املضي فيه وعليه 

قال النخعي  هذا هو الراجح وهو مذهب مالك وأحد قويل الشافعي وبه، بدنة وعليها بدنة أخرى
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن مقارفة هذه احملظورات بالشروط السابقة هلا آثار تترتـب   -:مسـألة  
فجميعها تتفق يف أن مقارفتها من الذنوب اليت توجب التوبة واالستغفار والندم على هـذه  ، عليها

ولكن هناك آثار أخرى ختتلف بني حمظور ، قارفةاملقارفة والعزم على عدم العودة إىل مثل هذه امل
فأما حلق الرأس وتغطية الرأس ولبس املخيط فإن العبد إذا قارفها عاملاً ذاكراً مريداً فإن ، وحمظور

أو صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني لكـل مسـكني   ، األذى واملراد ا ذبح شاةفيها فدية 
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فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية   واألصل يف ذلك قوله تعاىل، نصف صاع
 -:أنـه قـال   ويف الصحيحني من حديث كعب بن عجرة   من صيام أو صدقة أو نسك

ماكنت أرى اجلهد بلغ بك ما أرى (( والقمل يتناثر على وجهي فقال  محلت إىل رسول اهللا 
ة مساكني لكل مسكني نصـف  صم ثالثة أيام أو أطعم ست(( فقال ، ال -:فقلت)) ؟ أجتد شاة

وبناًء عليه فقد قرر أهل العلم ، واحلديث له ألفاظ يف الصحيحني هذا مؤداها "متفق عليه))"صاع
فدية األذى على التخيري بـني الـذبح والصـيام     -:رمحهم اهللا تعاىل هذا الضابط الذي يقول

ملذهب وعليه األصـحاب أن  وهذا هو ا، رفع اهللا نزهلم يف الفردوس األعلى، كذا قالوا، واإلطعام
من فعل حمظوراً من هذه احملظورات الثالثة من احللق أو تغطية الرأس أو لبس املخيط بالشـروط  

وليس هو مذهب األصحاب فقط بـل هـو قـول    ، السابقة فإنه خمري بني هذه اخلصال الثالث
العلة اتفقت يف احلكـم   فلما اتفقت يف، مما حيصل ا الترفةواجلامع يف هذه الثالثة أا ، اجلمهور

الطيـب  ألن الشريعة ال تفرق بني املتماثالت وال جتمع بني املختلفات ويلحق ذه الثالثة أيضـاً  
فمن حلق رأسه فعليه فدية األذى بالتخيري بني هذه اخلصال ، فصارت مخسة أشياء، وتقليم األظافر

شياء الثالثة ومن لـبس املخـيط   ومن غطى رأسه فعليه فدية األذى بالتخيري بني هذه األ، الثالث
فعليه فدية األذى بالتخيري بني هذه اخلصال الثالث ومن تطيب فعليه فدية األذى بالتخيري بني هذه 
اخلصال الثالث ومن قلَّم أظافره فعليه فدية األذى بالتخيري بني هذه اخلصـال الـثالث فهـذه    

وأما ، ى بالتخيري بني هذه اخلصال الثالثاحملظورات اخلمسة جتب فيها التوبة وجيب فيها فدية األذ
 -أعين يف الصيام يف أي مكان -الصيام فله أن يصوم يف أي مكان شاء وهذا بإمجاع أهل العلم   

أفاده الشيخ الشنقيطي وبناًء عليه فال يشترط أن يكون مبكة بل لو صام بعد رجوعه إىل بلده جاز 
))  اذبح شاة(( هذه الكفارات بصيغة األمر فقال  أخرج لكن األفضل له التعجل ا ألن النيب 

ارد عـن  وقد تقرر يف األصول أن ))  أطعم ستة مساكني(( وقال ))  صم ثالثة أيام(( وقال 
، وألن هذا من املسارعة يف تربئة الذمة، ، وألن اإلنسان ال يدري ما يعرض لهالقرينة يفيد الفورية

ألا تتعلق مبحظور فعل يف احلج فناسب أن تكون يف أزمانـه  و، وألنه من تعظيم شعائر اهللا تعاىل
ومكانه وهذا من باب األفضل لكن لو أخره إىل الرجوع إىل بلده فال حرج يف أصح قويل أهـل  

بل األفضل له يف اإلطعام أن يطعـم مـأكوالً   ، وأما اإلطعام فيكون من معتاد قوت البلد، العلم
وهو أفضل من أن يعطيه  -:وقال، م ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلجاهزاً مع أدمه واختاره شيخ اإلسال

قمحاً أو شعرياً وكذلك يف سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضـل مـن أن   
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، العادة حمكمةوالقاعدة املعتمدة يف ذلك العرف وقد تقرر يف القواعد أن . هـ.يعطيه حباً جمرداً ا
وبه تعلم أن ماورد يف بعض روايات حديث كعب بن عجرة من ، ليهمفيطعم كل مما يطعمون أه

عنـدهم يف  له أن يطعم فرقاً بني ستة ويف بعضها بتمر إمنا هو جار على العرف املعتمد  أمره 
وجزاه ، أفاده شيخ اإلسالم ابن تيمية رفع اهللا نزله وأعال درجته، زمنهم ألن التمر هو معتاد قوم

واألظهر عندي واهللا تعاىل أعلى وأعلم أن اإلطعام ال يلـزم  ، عن أمته زى عاملاًاهللا تعاىل خري ما ج
فيه أن يكون ملساكني احلرم بل لو أطعم غري مساكني احلرم فال بأس إن شاء اهللا تعاىل  وكـذلك  

النسك شاة أو (( وبرهان ذلك أن حديث الفدية إمنا ورد فيه ، الذبح ال يلزم أن يكون يف احلرم
فنسك الشـاة ورد مطلقـاً   ))  أيامٍ أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع صم ثالثة

األصل هو بقاء املطلق علـى  والصوم ورد مطلقاً واإلطعام ورد مطلقاً وقد تقرر يف األصول أن 
األصل عدم القيد واألصل هو البقاء علـى هـذا   وتقرر أيضاً أن ، إطالقه وال يقيد إال بدليل

وال أعلم دليالً من الكتاب وال من السنة وال من اإلمجاع وال من القياس  لاألصل حىت يرد الناق
املعترب الصحيح يوجب أن يكون هذا الذبح وهذا اإلطعام يف احلرم ألن هذا قيد واألصـل فيـه   

األصـل أن  وألنه إثبات حلكـم شـرعي و   واألصل يف االشتراط التوقيفوألنه شرط ، العدم
واختـار هـذا القـول الشـيخ     ، وا للدليل الصحيح الصريحاألحكام الشرعية تفتقر يف ثب

وبناًء عليـه  ، وأما الصيام فقد ذكرت لك أن العلماء أمجعوا على جوازه يف كل مكان، الشنقيطي
، الصيام جائز يف كل مكان باإلمجاع واألظهر أن النسك والصـدقة كـذلك   -:فأقول اختصاراً

  .وهذا هو األوسع على الناس واهللا أعلم 
ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا  هو ما ذكره اهللا تعاىل بقوله وأما الصيد فالواجب فيه  -:مسألة 

الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عدلٍ منكم 
 يـة  اآل...  هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكني أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره

  -:قال الناظم 
                              

وهذا أحد معانيها وبناًء عليه وقد تقرر يف حروف املعاين أا للتخيري ) أو(وهذه اخلصال قُرنت بـ
)  فدية الصيد على التخيري بني ذبح املثل أو اإلطعام أو الصـيام ( فقد قرر الفقهاء هذا الضابط 

فهذا النوع ال ، نوع قد ورد فيه األثر املرفوع أو املوقوف -:ية نوعانوهذه املثلية املذكورة يف اآل

 حيكم به فيما أتى عدالن  والصيد فيه جزاؤه أي مثله 
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وال خيار لنا يف تغيريه أو تبديله ونوع ال نص فيه وال أثر فهذا يرجع فيـه إىل  ، ينبغي لنا جتاوزه
هـذا إن أراد أن  ، حكم العدلني العارفني مبا مياثله من النعم واملراد بالنعم أي اإلبل والبقر والغنم

فيكون هذا اإلطعام مقدراً بقيمة هذا املثل ال بقيمـة  ، وأما إذا شاء اإلطعام، بح املثل من النعميذ
ويكون تقديره مبحل التلف أو ما قاربه كذا نص عليه الفقهاء ذلك ألن قيمة هذه األنعام ، الصيد

لكـل  ، فإذا عرف قيمة املثل فإنه يشتري به طعاماً ويطعمه املسـاكني ، ختتلف من حمل إىل حمل
فله ذلك لكن البـد مـن   ، فإن مل يرد ذبح املثل وال اإلطعام وأراد الصيام، مسكني نصف صاع

مث تقديرها بالدراهم مث ننظر كم يشترى ذه الدراهم من صاع؟ مث يصوم عن ، معرفة قيمة املثل
هـم  فإذا كانت درا  أو عدل ذلك صياماً فهذا هو املراد بقوله تعاىل ، كل نصف صاع يوماً

وإذا كانت دراهـم املثـل   ، املثل يشترى ا ستة عشر صاعاً فعليه أن يصوم اثنني وثالثني يوماً
وعلى ذلك فقـس  ، يشترى ا مخسني صاعاً فعليه أن يصوم مئة يوم ألن الصاع الواحد بيومني

وال كلفـة يف ذلـك ألن   ، واألصح أنه يصوم عن كل نصف صاع يوماًَ ولو بلغت األيام باملئتني
واعلم رمحك اهللا تعاىل ، لفدية هذه مبناها على التخيري يف أصح قويل أهل العلم رمحهم اهللا تعاىلا

أن اهللا تعاىل مساه هدياً ومن املتقرر  -:أحدها -:أن هذا الذبح ال يكون إال يف احلرم وذلك ألمرين
واعلم رمحك . واضح  وهذا  بالغ الكعبة أن اهللا تعاىل قال  -:الثاين، أنه ال هدي إال يف احلرم

اهللا تعاىل أن أنه إن أراد اإلطعام أو الصيام فإنين ال أعلم دليالً تطمئن النفس إليـه يف لـزوم أن   
وحيث ال دليل يوجـب  ، أو أن يصوم عدداً من أيام الكفارة يف احلرم، يكونوا من مساكني احلرم

ن قال غري ذلك فليتحفنا بالدليل وم، ذلك فلو أطعم غري مساكني احلرم فال بأس إن شاء اهللا تعاىل
املوجب لذلك فإن رأيناه صاحلاً لالعتماد قلنا به وتركنا ما رجحناه هنا وال نتأخر يف ذلك طرفة 

  .عني إن شاء اهللا تعاىل فإن احلق ضالتنا واهللا املستعان واهللا أعلى وأعلم 
ولكن قدمنا لـك  ، لة بفديةألنه مل ينص عليه يف األد، وأما عقد النكاح فال فدية فيه -:مسألة 

  .سابقاً أن العقد فاسد واهللا أعلم 
وأما اجلماع فقد قدمنا لك أنه إن كان قبل الوقوف بعرفة فإنه يفسد احلج باإلمجاع  -:مسألة 

وعلى ذلك نص كثري من الصحابة وكذلك القول الراجح فيما إذا حصل اجلماع ، ويوجب البدنة
وأما ، وهو قول اجلمهور واملفىت به عندنا ويوجب البدنة أيضاً قبل التحلل األول فإنه يفسد احلج

إذا حصل اجلماع بعد التحلل األول وقبل التحلل الثاين فإنه ال يفسد احلج على الصحيح وفديتـه  
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من جامع بعد التحلل األول وقبـل   -:قال ابن باز رمحه اهللا تعاىل، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة
ته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ومن عجز عنها صـام  الثاين فعليه وعلى زوج

  . واهللا أعلم. ـه.عشرة أيام ا
وأما املباشرة دون الفرج فإن احملرم إذا باشر دون الفرج فأنزل يف حجه ال يفسد لعدم  -:مسألة 

ا إذا مل يرتل وأم، الدليل وهو مذهب اجلمهور وعليه ذا اإلنزال بدنة وهو مذهب اجلمهور أيضاً
  .وهو مذهب اجلمهور واهللا تعاىل أعلى وأعلم، فعليه حينئذ فدية أذى

 -:هذه بعض الترجيحات يف بعض املسائل اخلالفية اليت ختص هذه احملظورات فأقول -:مسألة 
أنه جيوز للمحرم لبس اهلميان وهو احلزام الذي يشده على وسطه حلفظ النفقة ألنه ليس  الراجح

أن من كرر شيئاً من هذه  الراجحومل يرد يف شأن حترميه نص واألصل عدم التحرمي ومن املخيط 
احملظورات قبل إخراج الفدية يف الفعل األول أجزأ عن اجلميع كفارة واحدة ألن املتقرر أن مـن  

وموجبه واحد أجزأ عن اجلميع فعل واحد مـامل خيـرج موجـب    كرر حمظوراً من جنس واحد 
أن احملرم جيوز له أن يغتسل أثنـاء   الراجحو، ت قاعدة تداخل الكفاراتوهذا يدخل حت. األول

عبداهللا بن (( اإلحرام وله أن يبدل ثياب إحرامه بثيابٍ جديدة ففي حديث عبداهللا بن حنني عن 
يغسل احملرم  -:عباس رضي اهللا عنهما واملسور بن خمرمة أما اختلفا باألبواء فقال ابن عباس

ال يغسل احملرم رأسه فأرسلين ابن عباس إىل أيب أيوب األنصاري أسأله عن رأسه وقال املسور 
مـن   -:فسلمت عليه فقـال  -:ذلك فوجدته يغسل رأسه بني القرنني وهو يستتر بثوبٍ قال

 أنا عبداهللا بن حنني أرسلين إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسـول اهللا  -:هذا؟ فقلت
يده على الثوب فطأطأه حىت بدا يل رأسـه مث قـال   يغسل رأسه وهو حمرم؟ فوضع أبو أيوب 

هكـذا   -:فصب على رأسه بيديه مث حرك رأسه بيديه فأقبل ما وأدبر مث قال، إلنسان يصب
وقد تقرر لنا سابقاً أن حمظورات اإلحرام على التوقيف  "متفق عليه))" يفعل رأيت رسول اهللا 

أن احملـرم جيـوز لـه     الراجحو، األصل العدمو،ومل يرد دليل صحيح يف املنع من اغتسال احملرم
برهـان  ، إىل إزالة بعض الشعر عن مكان احلجامـة  ى ذلكولو كان يف رأسه ولو أد، االحتجام

احتجم بطريق مكة وهو حمرم وسط  أن النيب (( ذلك مارواه البخاري ومسلم عن أيب حبينة 
أنه جيوز له  الراجحو))  هو حمرماحتجم و أن النيب (( وفيهما من حديث ابن عباس ))  رأسه

جواز استعمال الصابون املعطر ألنه  الراجحو، استعمال احلناء يف رأسه وبدنة ألنه ليس من الطيب
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ليس طيباً وال يسمى مستعمله متطيباً وإمنا فيه رائحة حسنة فال يضره إن شاء اهللا تعاىل وإن تركه 
أنه جيوز له لـبس   الراجحاء وال فدية يف ذلك وأنه جيوز له عقد الرد الراجحتورعاً فقد أحسن و

وجيوز له لبس تركيبة األسنان يف فمه لعـدم  ، الساعة واخلامت واملرآة يف عينيه والسماعة يف أذنيه
 أن قتل الصيد ال فدية فيه إال بالتعمد لقوله تعاىل  الراجحو، واألصل عدم التحرمي، الدليل املانع

الشرط ال ينبغي إمهاله وكل قياس خيالفه فهو باطل ألن املتقـرر   وهذا  فمن قتله منكم متعمداً
أنه إن صال عليه صيد ومل يندفع إال بقتله فله  الراجحو، القياس املصادم لنص فاسد االعتبارأن 

أنه  الراجحو. من أتلف شيئاً لدفع ضرره مل يضمنهأن يقتله جماناً أي ال شيء عليه ألن املتقرر أن 
أنه لـو   الراجحو، جفنه واسترسلت على عينه فآذته فله نزعها وال شيء عليه لو نبتت شعرة يف

انقشرت جلدة من جسده وعليها شعر فله قلعها واستئصاهلا وال شيء عليه ألنه مل يقصد إزالة ما 
أن ما باشر احملـرم   الراجحو، التابع تابععليها من الشعر وإمنا زال الشعر معها تبعاً وقد تقرر أن 

أن احملرم ال جيوز له تغطية وجهه ألنه قد  الراجحو، نه ال جيوز لغريه أكله ألنه مبرتلة امليتةصيده فإ
))  وال ختمروا وجهه وال رأسـه (( ورد يف بعض الروايات من سقط عن راحلته فوقصته فمات 

الزيادة وهي زيادة من ثقة وردت من طريق صحيح مل خيالف ا الثقات وقد تقرر يف القواعد أن 
والذين مل يذكروا من الثقات مل حيفظوها ومن ذكرها فقد ، من الثقة مقبولة مامل خيالف الثقات

أنه ال يلزم التتابع يف  الراجحو. من حفظ حجة على من مل حيفظحفظها وقد تقرر يف األصول أن 
رد مطلقاً وألن الصيام و، صيام فدية األذى وال يف فدية صيام الصيد إن اختار الصيام لعدم الدليل

أنه ال جيوز يف فدية الصيد إخراج الراجح و، واألصل بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بدليل
وال   أو كفارة طعام مسـاكني  :هكذا نقوداً بل البد من اإلطعام ألن النص يقولقيمة املثل 

أنه ال يفسـد   الراجحو، جيوز جماوزة املنصوص إىل غريه بالقياسات اليت ماأنزل اهللا ا من سلطان
أن من قطع شجر احلرم عاملاً ذاكراً فإنه آمث جتب عليـه   الراجحو، حج من أكرهت على اجلماع
أن فدية احللق والتقليم ال جتب إال إذا أخذ األكثر منه أي  الراجحو، التوبة ولكن ال فدية يف ذلك

أو ، أخذ شعرة أو شعرتني أو ثالثإذا حلق أكثر رأسه أو قلًَّم أكثر أظافره وجبت الفدية وأما إذا 
احـتجم يف   وقد ثبت أنه  قلَّم ظفراً أو ظفرين أو ثالثة فال يظهر يل إجياب شيء عليه  السيما

، وسط رأسه ومن لوازمها أخذ شيء من الشعر لكنه جزء يسري ال حيصل به الترفه وإزالـة األذى 
 احللق أو تغطية الـرأس أو تقلـيم   احتاج إىل أن منالراجح و، فاألقرب يف ذلك تقييده باألكثر
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األظافر فله ذلك ولكن عليه الفدية الالزمة وجمرد احلاجة هلا ال تسقطها حلديث كعب بن عجرة 
ولـو كانـت تسـقط    ، الفدية فإنه كان حمتاجاً حللق رأسه ومع ذلك فقد أوجب عليه النيب 

، بها وقبل شرط وجواجواز إخراج الفدية بعد حتقق سبالراجح و، باحلاجة لسقطت عن كعب
فمـن  ، ونعين بشرط وجوا أي فعل احملظـور ، ونعين بالسبب أي إذا حتققت احلاجة الداعية هلا

احتاج إىل حلق رأسه فيجوز له إخراج الفدية قبل احللق ومن احتاج إىل تغطية رأسه فيجوز لـه  
ا كان هلا سـبب وجـوب   العبادة إذإخراج الفدية قبل التغطية وذلك ألن املتقرر يف القواعد أن 

وقد شـرحنا هـذه    فإنه جيوز فعلها بعد سبب وجوا وقبل شرط الوجوب، وشرط وجوب
أنه جيوز للمحرم أن يظلل رأسه بعصا فيها ثـوب أو باملظلـة    احلقو. القاعدة يف تلقيح األفهام 

هذا ، لشمسأو يضع الثوب على يديه ويرفعهما عالياً حىت تظلل رأسه عن حرارة ا، املعروفة اليوم
ظلل عليه بثوب يقيه احلر وهو يرمي مجـرة   كله جائز على الراجح وال فدية فيه وقد ثبت أنه 

وحنوها فهذا ال خالف بني أهل العلـم  وأما االستظالل باخلباء والقبة املضروبة والفسطاط ، العقبة
ـ ، احملرم إذا محل متاعه على رأسه فال شيء عليهالراجح و. فيه ة التغطيـة ألن  مامل يقصد حقيق

أن العصـفر لـيس   الراجح و، واهللا تعاىل يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، األمور مبقاصدها
أنـه   الراجحو، ومن منعه فال حجة معه واهللا يغفر له، احملرم يف املرآة جواز نظرالراجح و، بطيب

شعر ميت ال حكم وإن سقط منه شيء فهو ، جيوز للمحرم مشط شعره وتسرحيه إذ ال دليل مينع
بل لـو  ، والعجب ممن أوجب فيه شيئاً، أن من قتل القمل ال شيء فيه لعدم الدليلالراجح و، له

قصد أخذها وقتلها فال شيء عليه وأما حديث كعب فإن القمل يف رأسه كان كثرياً جداً حبيـث  
أنه مرض مـن  وهذا يدل على ))  محلت إىل رسول اهللا(( ال يذهب ضرره إال باحللق بدليل قوله 

(( له  وكذلك قوله ))  وكان القمل يتناثر على وجهي(( ويؤيد هذا قوله ، هذا القمل لكثرته
وباجلملة فإنه ال دليل يصح يف أن ، فهذا دليل على كثرته))  ماكنت أرى اجلهد بلغ بك ماأرى

أمل يوجـب   -:فإن قلت، هذا ماال دليل عليه، من قتل قملة أو عدداً من القمل فعليه كذا وكذا
نعم أوجب عليه الفدية لكن العلة ليست  -:على كعب أن يفدي ملا أزال القمل؟ فأقول النيب 

الفصد أن احملرم جيوز له الراجح و، هي ذهاب القمل وإمنا ألنه حلق الشعر فال ختلط بني األمرين
ا وال شيء يف وربط اجلرح وقلع الضرس واخلتان وقطع العضو ووضع اجلبرية على احملل احملتاج هل

وأما تضميد العني بالصرب الذي ال طيب ، لعدم املانع وقد قدمنا أن حمظورات اإلحرام توقيفية، هذا
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وكـذلك قـد   ، وأنه ال فدية فيه. فيه للحاجة الداعية لذلك فال خالف بني أهل العلم يف جوازه
ن ذلك جـائز وعليـه   أمجعوا على إنه إن دعته الضرورة إىل تضميد العني وحنوها مبا فيه طيب أ

، أهل العلم على جواز االستياك للمحرم وإن خرج بسببه دم من فمه فال شيء عليه أمجعو. الفدية
أن احملرم جيوز له استعمال العصفر ألنه ليس مـن  الراجح و، أن النعناع ليس من الطيبالراجح و

واختـاره  ، البـيض  إن شاء اهللا تعاىل أن إتالف البيض فيه القيمة أي قيمـة  األقربو، الطيب
وهو قول أكثر العلماء وسيأيت كثري من الترجيحات إن شاء اهللا تعاىل يف أثناء املسائل ، الشنقيطي

  .اآلتية بإذن اهللا تعاىل
وتبدأ من حـني اإلهـالل   ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن التلبية يف املناسك سنة مؤكدة -:مسألة 

وته وأما املرأة فبقدر ماتسمعها من جبوارها ويسـن  ويسن أن يرفع ا الرجل ص، باحلج أو العمرة
احلاج قائماً وقاعداً وعلى جنبٍ وماشياً وعنـد لقـاء األصـحاب    اإلكثار منها يف كل أحوال 

اللـهم لبيـك لبيـك     لبيك( وصفتها أن يقول      ، وتفرقهم ويف الصعود والرتول وغري ذلك
،  حلديث جابر يف صفة حـج  ) لك الشريك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 

ولكن اختلفوا يف الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم اهللا ، وقد أمجع املسلمون على لفظ التلبية املذكور
ألن اهللا  والراجح من هذا اخلالف أن األفضل االقتصار على ذلك واالقتداء بـالنيب  . ودعاؤه

لتأخذوا (( وقال عليه الصالة والسالم   ةكان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنلقد  تعاىل يقول 
وإن زاد أحياناً على ذلك فال بأس ودليل ذلك مايف الصحيحني من حـديث  ))  عين مناسككم

وكذلك عن نافع موىل ابن عمر عن ابن عمر أـم ملـا    سامل عن محزة ابين عبداهللا بن عمر 
لبيك وسعديك ، لبيك لبيك(( يقول  وكان عبداهللا بن عمر -:ذكروا التلبية باللفظ السابق قالوا

كان عمر بـن   -:ويف الصحيح أيضاً أن ابن عمر قال )) واخلري بيديك والرغباء إليك والعمل
لبيك وسعديك ، لبيك اللهم لبيك(( من هؤالء الكلمات ويقول  اخلطاب يهل بإهالل النيب 

حدثنا أمحد بن حنبل  -:سننهوقال أبو داود يف ))  واخلري يف يديك لبيك والرغباء إليك والعمل
أهلَّ رسول (( عن جابر بن عبداهللا قال قال حدثنا حيىي بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أيب 

والـنيب  ) ذا املعارج ( والناس يزيدون  -:قال -فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر  - اهللا 
  ًيسمع فال يقول شيئا"((وروى عنه " حديث صحيح  تلبيته أنه قال يف ))لبيك إله احلق 
كما روى أمحد والنسائي وابن خزمية وابن حبان من طريق عبدالعزيز بن أيب سلمة عن عبداهللا )) 
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إن الرجل يرفع صوته ا ملا رواه أبـو داود يف   -:وقلنا، بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة به
حممد بن عمرو بن حـزم عـن    حدثنا القعبين عن مالك عن عبداهللا بن أيب بكر عن -:سننه قال

عبدامللك بن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام عن خالد بن السائب األنصاري عـن  
فأمرين أن آمر أصحايب ومن معي أن يرفعـوا   أتاين جربيل (( قال  أبيه أن رسول اهللا 
أنـه ال تشـرع   واعلم " حديث صحيح"يريد أحدمها))  بالتلبية(( أو قال ))  أصوام باإلهالل
ذلك ألن هذه عبادة مؤقتة بوقت وال دليل يفيد ، كما يفعله بعض أهل البالد، التلبية لغري احملرمني

فأما املتمتع فيستمر يف التلبية إىل أن يبدأ ، مشروعيتها ألهل األمصار واألصل يف العبادات التوقيف
باحلج ويستمر يف التلبية حـىت   فال تلبية حىت يعود فيحرم، يف الطواف فإذا فرغ من عمرته  وحل

فإذا بدأ يف الرمي فإنه ، وأما املفرد والقارن فيستمران يف التلبية إىل رمي اجلمرة، يرمي مجرة العقبة
يقطع التلبية ودليل ذلك ماثبت يف صحيح مسلم من حديث الفضل بن العباس رضي اهللا عنـهما  

مل يزل يليب  إن رسول اهللا (( قال  يف حجة الوداع من مزدلفة إىل مىن وكان رديف النيب 
وأيضاً ألنـه حـال    )) مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة(( ويف لفظ ملسلم ))  حىت بلغ اجلمرة

رمحهم اهللا تعاىل علـى   وقد اتفق أهل العلم. رمي اجلمرة سيكون منشغالً بالتكبري مع كل حصاة
ألن هذه هي ، ومسجد منرة بقرب عرفات مشروعية التلبية يف املسجد احلرام ومسجد اخليف مبىن

  .أن تعمر بالتلبيةفال بد من . مواضع املناسك
كما رواها جـابر ابـن    وهي أم املسائل يف هذه الكتابة وهي سياق حجة النيب  -:مسألة 

عبداهللا رضي اهللا عنهما أنقلها لك بلفظها من صحيح مسلم مث أذكر بعدها بعض ما اسـتخرجه  
حدثنا أبو بكر  -:قال اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه -:فوائد فأقول أهل العلم منها من

قال أبو بكر حدثنا حامت بن إمساعيل املدين عن ، بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم مجيعاً عن حامت
دخلنا على جابر ابن عبداهللا رضي اهللا عنهما فسأل القـوم حـىت    -:جعفر بن حممد عن أبيه قال

أنا حممد بن علي بن احلسني فأهوى بيده إىل رأسي فرتع زري األعلى مث نزع  -:فقلت ،انتهى إيل
سـل  ، مرحباً بك ياابن أخي -:زري األسفل مث وضع كفه بني ثديي وأنا يومئذ غالم شاب فقال

فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصالة فقام يف نساجه ملتحفاً ا كلما وضعها على ، عما شئت
أخربين عن  -:ها إليه من صغرها ورداؤه إىل جنبه على املشجب فصلى بنا فقلتمنكبه رجع طرفا
مكث تسع سنني مل حيج مث  إن رسول اهللا  -:فقال بيده فعقد تسعاً فقال حجة رسول اهللا 
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فقدم املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن يـأمت  ، حاج أذن يف الناس يف العاشرة أن رسول اهللا 
مثل عمله فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس حممد ويعمل  برسول اهللا 

اغتسـلي  (( حنيـف األصـنع؟ قـال     بن أيب بكر رضي اهللا عنهما فأرسلت إىل رسول اهللا 
يف املسجد مث ركب القصواء حىت إذا استوت  فصلى رسول اهللا ))  واستثفري بثوبٍ وأحرمي

بصري بني يديه من راكب وماشٍ وعن ميينه مثل ذلك وعـن   به ناقته على البيداء نظرت إىل مد
بني أظهرنا وعليه يرتل القرآن وهو يعرف  يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول اهللا 

لبيك الشـريك لـك   ، فأهلَّ بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، وما عمل به من شيء عملنا به، تأويله
 وأهل الناس ذا يهلون به فلم يرد رسول اهللا، ك لكال شري إن احلمد والنعمة لك وامللك، لبيك
 ولزم رسول اهللا ، عليهم شيئاً منه لسنا نعـرف  ، لسنا ننوي إال احلج -:قال جابر، تلبيته

 العمرة حىت إذا أتينا البيت واستلم الركن فرمل ثالثاً ومشى أربعاً مث نفذ إىل مقام إبـراهيم  
وال  –فجعل املقام بينه وبني البيت فكان أيب يقـول    صلىواختذوا من مقام إبراهيم م فقرأ 

قـل ياأيهـا    و   قل هـو اهللا أحـد   كان يقرأ يف الركعتني  أعلمه إال ذكره عن النيب 
 مث رجع إىل الركن فاستلمه مث خرج من الباب إىل الصفا فلما دىن من الصفا قـرأ    الكافرون

فبدأ بالصفا فرقى عليه حـىت رأى البيـت   ، أ مبا بدأ اهللا بهأبد  إن الصفا واملروة من شعائر اهللا
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمـد  (( فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقال 

 ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده، وهو على كل شيء قدير
قدماه يف بطـن   مث نزل إىل املروة حىت إذا انصبت، ثالث مراتقال مثل هذا ، مث دعا بني ذلك)) 

الوادي سعى حىت إذا صعدتا مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل الصفا حىت إذا كان 
لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتـها  (( آخر طوافه على املروة فقال 

فقام سراقة بـن مالـك بـن    ))  فليحل وليجعلها عمرةعمرة فمن كان منكم ليس معه هدي 
أصابعه واحدة يف األخـرى   جعشم فقال يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم ألبد؟ فشبك رسول اهللا 

 مرتني ال بل ألبد أبد وقدم علي من اليمن ببـدن الـنيب   ))  دخلت العمرة يف احلج(( وقال 
 -:باً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالتممن حل ولبست ثيافوجد فاطمة رضي اهللا عنها 

حمرشاً علـى   فذهبت إىل رسول    اهللا  -:فكان علي يقول بالعرق -:قال، إن أيب أمرين ذا
فيما ذكرت عنه فأخربته أين أنكرت ذلك عليهـا   فاطمة للذي صنعت ومستفتياً لرسول اهللا 
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اللهم إين أهل مبا أهل  -:قلت -:قال ))؟صدقت صدقت ماذا قلت حني فرضت احلج(( فقال 
قال فكان مجاعة اهلدي الذي قدم علي من اليمن  )) فإن معي اهلدي فال حتل (( قال، به رسولك

ومن كان معه هدي فلمـا   فحلُّ الناس كلهم وقصروا إال النيب ، مئة والذي أتى به النيب 
فصلى ا الظهر والعصـر    كان يوم التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج وركب رسول اهللا

واملغرب والعشاء والفجر مث مكث قليالً حىت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة 
وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام كمـا كانـت تصـنع يف     فسار رسول اهللا 

رتل ا حـىت إذا  حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ف فأجاز رسول اهللا ، اجلاهلية
إن دمـاءكم  (( زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال 

وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال كل شيء مـن  
أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية موضوعة وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بـن  

وربا اجلاهلية موضوع وأول رباً أضعه  –كان مسترضعاً يف بين سعد فقتلته هذيل  –احلارث 
ربا عباس بن عبداملطلب فإنه موضوع كله فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمـان اهللا  
واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك 

وهلن عليكم رزقهن وكسون باملعروف وقد تركن فيكم مـالن  ، غري مربح فاضربوهن ضرباً
 -:قـالوا )) ؟ فما أنتم قائلون، وأنتم تسألون عين، كتاب اهللا -:إن اعتصمتم به، تضلوا بعده

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس 
ثالث مرات مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل ))  هداللهم اشهد اللهم اش(( 

حىت أتى املوقف فجعـل بطـن ناقتـه القصـواء إىل      يصل بينهما شيئاً مث ركب رسول اهللا 
الصخرات وجعل جبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حىت غربت الشمس وذهبت 

وقد شـنق للقصـواء    وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اهللا ، الصفرة قليالً حىت غاب القرص
الزمام حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمىن أيها الناس السكينة السكينة كلمـا  

حىت أتى املزدلفة فصلى ا املغرب والعشاء بأذان ، أتى حبالً من احلبال أرضى هلا قليالً حىت تصعد
حىت طلع الفجر وصلى الفجـر   هما شيئاً مث اضطجع رسول اهللا واحد وإقامتني ومل يسبح بين

حني تبني له الصبح بإذان وإقامة حىت ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعاه 
وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حىت أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن 



 

                                                                   تبصير الناسك بأحكام المناسك

فطفـق  مرت به ظعـن   أبيض وسيماً فلما دفع رسول اهللا  العباس وكان رجل حسن الشعر
يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهـه إىل الشـق    الفضل ينظر إليهن فوضع رسول اهللا 

يده إىل الشق اآلخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق  اآلخر ينظر فحول رسول اهللا 
الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى حىت أتى بطن حمسر فحرك قليالً مث سلك الطريق ، اآلخر

مثل حصـى  ، حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها
احلذف رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثاً وستني بيده فأعطى عليـاً فنحـر   

فطبخت فأكال مـن حلمهـا    الباقي وأشركه يف هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر
فأفاض إىل البيت فصلى مبكة الظهـر فـأتى بـين     وشربا من مرقها مث ركب رسول    اهللا 

انزعوا بين عبداملطلب فلوال أن يغلبكم النـاس علـى   (( عبداملطلب يسقون على زمزم فقال 
هـذا  سياقه من الصحيح بلفظه و. هـ.ا))  منه  سقايتكم لرتعت معكم فناولوه دلواً فشرب 

احلديث العظيم يف من املسائل والفوائد ما يفوق احلصر ومن باب الفائدة نذكر لك بعضاً منـها  
   -:على هيئة فروع فأقول

رع األول والصحيح أن فرض ، كانت يف السنة العاشرة وهذا باإلمجاع أن حجته  -: الف
  .  وغريه من احملققنيواختاره ابن القيم رمحه اهللا تعاىل، احلج يف السنة التاسعة أو العاشرة

  .أن ميقات أهل املدينة ذو احلليفة  -:الثاني 
  .أن فرض اجلاهل أن يسأل أهل العلم  -: الثالث
  .جواز اإلرسال يف االستفتاء  -:الرابع 

  .احتفاء العامل بالطلبة والترحيب م ومؤآنستهم  -:الخامس 
  .على طلب العلم  حرص الصحابة  -:السادس 
  .رص نساء الصحابة على طلب العلم ح -:السابع 
عـن أداء   مـاً أآلإن كانت ال جتد معه ، أن جمرد محل املرأة ال يسوغ هلا تأخري احلج -:الثامن 

  .النسك
بل إن عنـدنا  ، أن تعريف املرأة بامسها ال يعيب فيه كما هو املشهور عندنا يف عرفنا -:التاسع 

  .اهللا من اجلهل وهذا جهل نعوذ ب، قد تصل احلال إىل املقاتلة
  .أن إحرام النفساء صحيح منعقد  -:العاشر 
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أن إحرام احلائض صحيح منعقد ألن حدثها أخف من النفاس فانعقاده من  -: الحادي عشر
  .باب أوىل 

  .أن إحرام اجلنب ينعقد من باب أوىل  -: الثاني عشر
  .أن اإلحرام ليس من شروطه الطهارة  -: الثالث عشر
  .شروعية االغتسال لإلحرام ولو للحائض والنفساء م -: الرابع عشر

  .وجوب التحفظ من دم النفاس واحليض ألنه جنس  -: الخامس عشر
واملقصود صالة فرض أو سنة راتبـة أو  ، مشروعية اإلحرام عقيب الصالة -: السادس عشر

  .سنة هلا سبب وإال فليس لإلحرام صالة ختصه 
  .سنية تسمية الدابة  -: السابع عشر
امن عشر الذي يظهر واهللا أعلم أن الركوب واملشي ال يظهر بينهما تفضـيل وإمنـا    -: الث

على الوجه املشروع فإن كان الركـوب   التفضيل هو أن تؤتى املناسك كما جاءت عن النيب 
أمسح لإلنسان فريكب وإن كان املشي أمسح لإلنسان فيمشي ال يأخر نسكاً عن وقته األفضل إىل 

حبجة أن املشي أفضل أو حبجة أن الركوب أفضل وإمنا يبقى علـى األصـل واهللا    وقته املفضول
   .م ـأعل

بل نشهد اهللا تعاىل أم أكمل األمة اقتداء ،  كمال اقتداء الصحابة بالنيب  -: التاسع عشر
  .وأمتها اتباعاً 
  .فيه احلرص على خمالفة ماكان عليه املشركون من العادات والعبادات  -: العشرون

فيه جواز الزيادة على التلبية الواردة ببعض عبارات الثناء والتعظـيم   -: الحادي والعشرون
  .والتقديس 

  .أن التلبية من خصائص اإلحرام  -: الثاني والعشرون
ث والعشرون ال يقصد به أم ال يعرفون العمرة مطلقاً ) لسنا نعرف العمرة ( قوله  -: الثال
ألا أي العمرة يف أشهر احلج كانت من عظائم األمور وكبـائر  ، احلج وإمنا ال يعرفوا يف أشهر

   .املنكرات عند اجلاهلية 
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ع والعشرون حجة ألن جابراً اسـتدل   فيه الدليل على أن اإلقرار الصادر منه  -: الراب
  ) .عليهم شيئاً منه  فلم يرد رسول اهللا ( على جواز إهالل الناس مبا يهلون به بقوله 

وهـذا ال  ، فيه دليل على أن النية شرط) لسنا ننوي احلج ( قوله  -: والعشرون الخامس
  .نعلم فيه خالف 

فإم يريدون به احلجر األسود ) الركن ( إذا أطلق أهل العلم لفظة  -: السادس والعشرون
  .باتفاقهم 

  .يت فيه دليل على أن السنة االبتداء بالنسك حال الوصول إىل الب -: السابع والعشرون
  .فيه سنية استالم الركن قبل البدء بالطواف  -: الثامن والعشرون
  .فيه أن الطواف سبع طوافات  -: التاسع والعشرون

  .وهو سرعة اخلطا مع تقاربيها،فيه أن السنة يف األشواط الثالثة اُألول الرمل -:الثالثون 
ون ة املشي فمن فاته الرحـل يف  فيه أن السنة يف األشواط األربعة األخري -: الحادي والثالث

من جديد كما تقرر  الثالثة األول فال قضاء فيما بقي ألنه سنة فات حملها وألن القضاء ال بد فيه
  .يف األصول وألنه بذلك سيضيع السنتني مجيعاً 

ون اني والثالث فيه أن الرمل إمنا يكون يف الطواف األول فقط أي طـواف العمـرة    -: الث
وأما طواف اإلفاضة والوداع فال رمـل  ، اف القدوم بالنسبة للمفرد والقارنبالنسبة للقارن وطو

  .فيها على القول الصحيح 
ون ث والثالث ذكر النووي رمحه اهللا تعاىل أن اإلنسان إذا طاف بالبيت يف غري نسك  -: الثال

  .أي ليس حاجاً وال معتمراً فإنه ال يرمل بال خالف 
لم وكل طواف يسن فيه الرمل فيسن فيه االضـطباع  أي  قال أهل الع -: الرابع والثالثون

أما سائر أنواع الطواف األخرى فإنه ، أنه ال اضطباع إال يف طواف القدوم أو طواف العمرة فقط
  .ال اضطباع فيها واهللا أعلم 
ون فإن هذا أي وضع يده عليه فقط ) استلم الركن ( ليس املراد بقوله  -: الخامس والثالث

  .وهذا املسح سنة يف كل طواف ، له شرعاً بل املراد باستالمه مسحه باليدليس باستالم 
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ون فيه مشروعية ركعيت الطواف وهذا إمجاع من أهل العلم رمحهم اهللا  -: السادس والثالث
وإمنا اخلالف حصل هل مها سنة أم واجبة؟ على أقوال واألقرب أما سـنة وهـو قـول    ، تعاىل

  .اجلمهور 
ون ابع والثالث واختذوا مـن مقـام    فيه مشروعية قراءة هذه اآلية أعين قوله تعاىل  -: الس

  .عند اإلقبال للصالة خلف املقام   إبراهيم مصلى
ون فيه إشعار القلب بالفعل املراد الستحضار نيتـه وليكـون دائمـاً يف     -: الثامن والثالث

  .ادة ـعب
  . لكافرون يف هاتني الركعتنيفيه مشروعية قراءة سوريت اإلخالص وا -: التاسع والثالثون

  .فيه استحباب استالم احلجر بعد فراغه من ركعيت الطواف  -:األربعون 
. اتفق أهل العلم على أن هذا االستالم سنة فلو تركه فال شيء عليه -: الحادي واألربعون

   .قاله النووي 
  .فيه أن السعي مبدؤه من الصفا وال عربة بغري ذلك  -: الثاني واألربعون

ث واألربعون   إن الصفا واملروة من شـعائر اهللا  فيه استحباب قراءة قوله تعاىل  -: الثال
   .عند البدء يف السعي أي عند اإلقبال على الصفا 

  .فيه مشروعية رفع الصوت بالعلم والذكر لتعليم اجلاهل  -: الرابع واألربعون
  .ب الطواف فيه استحباب املبادرة بالسعي عقي -: الخامس واألربعون
وأن ما بدأ به يف القرآن فإن له ، فيه استحباب البداءة مبا بدأ اهللا به -: السادس واألربعون

  .مزية على ما بعده 
  .فيه مشروعية صعود الصفا إىل رؤية البيت  -: السابع واألربعون
  .فيه استحباب توجه الداعي إىل القبلة ألا أشرف اجلهات  -: الثامن واألربعون

ونالت فيه مشروعية البداءة باحلمد والثناء على اهللا تعاىل قبل الـدعاء ويف   -: اسع واألربع
  .وكثري من الداعني يغفل عن هذا . أثنائه ويف خامتته
  .فيه استحباب إطالة الوقوف والدعاء يف هذا املوضع  -:الخمسون 

  .فيه بيان عظمة قدرة اهللا تعاىل وكمال قوته  -: الحادي والخمسون
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  .فيه مشروعية اإلسراع بني العلمني يف كل سعيه  -: ثاني والخمسونال
ث والخمسون فيه أن العبد متعبد باملتابعة وتنفيذ األمر من غري تعليق ذلك مبعرفـة   -: الثال

فال جيوز تعليق االئتمار بأمرٍ أو االنتهاء عن ، بل املعتمد من احلكمة أنه ثابت يف الشرع، احلكمة
كمة فإن أسرار الشريعة وغاياا وحكمها أعمق من أن يعرفها كل أحد على وجه النهي مبعرفة احل

  .التفصيل 
ع والخمسون فيه أنه يسن أن يفعل على املروة من الذكر والدعاء والتكرار وطول  -: الراب

  .إال قراءة اآلية ، الوقوف كما فعل على الصفا
إىل املروة سعية والرجوع من  فيه دليل على أن الذهاب من الصفا -: الخامس والخمسون
خالفاً ملذهب بعض أهل العلم عفا اهللا عنهم وغفر هلم وأجزل هلـم  ، املروة إىل الصفا سعية ثانية

   .األجر واملثوبة 
  .خ القران واإلفراد إىل متتع إذا مل يسق اهلدي فيه استحباب فس -: السادس والخمسون
ابع والخمسون يصعب التخلص منها بل ال يكاد يـتخلص  فيه أن مألوفات النفوس  -: الس

  .منها إال أصحاب اهلمم العالية والنفوس السامية والعزائم الكبرية 
امن والخمسون  -:فيه استحباب بيان العلة املانعة من عدم االمتثال حىت ال يقال لك -: الث

  .فانتبه هلذا . كيف تأمر وال تأمتر
جته إذا رأى منها ما يوجب اإلنكـار وال  فيه إنكار الرجل على زو -: التاسع والخمسون

  .حتمله عاطفة الزوجية واحملبة على تقدمي شهوا وهواها على طاعة ربه ومواله 
فيه جواز رفع األمر املراد إنكاره باسم الفاعل إىل السلطان ليتوىل هو إنكـاره وأن   -: الستون

  .هذا ليس من الغيبة 
والعاقـل هـو   . فات الزوجية ال يسلم منها بيتفيه أن مثل هذه اخلال -: الحادي والستون

  .الذي يعرف كيف يتعامل معها 
اني والستون فيه مشروعية جتمل املرأة لزوجها ال سيما إذا كان قادماً من سـفر ألن   -: الث

  .هذا حيصل به كمال االستمتاع 
  .فيه جواز تكرار الكلمة الواحدة للتأكيد  -: الثالث والستون
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يصح وينعقد ولصاحبه أن يصـرفه ألي نسـك   ، فيه أن اإلحرام املطلق -: الرابع والستون
  .لفعل علي ، أحرمت مبا أحرم به فالن -:وكذلك جيوز للمحرم أن يقول، شاء

فيه أن التحلل من عمرة التمتع يستحب ) فحل الناس وقصروا ( قوله  -: الخامس والستون
  .أن يكون بالتقصري ويترك احللق إىل يوم النحر 

  .فيه مشروعية اإلحرام ملن حل يف يوم التروية  -:ادس والستون الس
  .أن هذا اإلحرام يكون يف مكانه الذي قد كان نازالً فيه  -: السابع والستون
فيه مشروعية فعل هذه الصلوات يف مىن أعين ا الظهر والعصر واملغرب  -: الثامن والستون

  .والعشاء والفجر 
وعية املبيت هذه الليلة يف مىن وهذا املبيت ليس من األركان وال فيه مشر -: التاسع والستون

  .فال دم عليه فلو تركه . من الواجبات بل هو من السنن
الشمس وهذا متفق  فيه استحباب عدم اخلروج من مىن إىل عرفات إال بعد طلوع -: السبعون

بل طلوع الشمس فال شيء أو بعده وق لكن لو ذهبوا إىل عرفات قبل الفجر، عليه بني أهل العلم 
  .عليهم ولكنه خالفوا األفضل 

  .فيه استحباب الرتول بنمرة  -: الحادي والسبعون
فيه استحباب عدم دخول عرفات إال بعد زوال الشمس وهـذا إذا مل   -: الثاني والسبعون

  .يكن األيسر هلم الدخول قبل ذلك 
  .وها فيه جواز استظالل احملرم بقبة وحن -: الثالث والسبعون
ع والسبعون أمر بضرب القبة فيها وهي  فيه أن منرة ليست من عرفات ألن النيب -: الراب

فأمره بضرب القبـة  ، وهذا شيء مل يفعله يف مىن وال يف عرفات وال يف مزدلفة، نوع بناء وحجز
  .بنمرة دليل على أا ليست من عرفات 

  .م فيه جواز استخدام األحرار برضاه -: الخامس والسبعون
فيه جواز تقدم املفضول على الفاضل إذا كـان سـعياً يف خدمـة     -: السادس والسبعون

  .الفاضل 
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ابع والسبعون لعادة قومه وجماورة مزدلفة إىل عرفات فيهـا فائـدة    خمالفة النيب  -: الس
عظيمة وهي أن عادات القوم واألقارب واألرحام إذا كانت خمالفة للمشروع فال ينبغي جماملتهم 

ـ ، ى حساب الدينعل  ىبل الدين مقدم على كل شيء ولو كان يف ذلك غضبهم ونفورهم فرض
  . مقدم على كل رضى وطاعته مقدمة على كل طاعة اهللا

  .فيه مشروعية خطبة اإلمام أو نائبه بعرفات بعد زوال الشمس  -: الثامن والسبعون
اخلطبة مجعاً وقصـراً يف  فيه استحباب صالة الظهر والعصر بعرفة بعد  -: التاسع والسبعون

  .وقت الظهر 
انون ال فيه أن أهل مكة ممن حج منهم يقصرون وجيمعون يف عرفات ألنه مل يثبت عنـه   -:ثم
  أنه أمرهم باإلمتام كما أمرهم بذلك عام الفتح.  

انون فيه التأكيد على استغالل أوقات الوقوف باإلكثار من الدعاء والذكر  -: الحادي والثم
  .بأنواعه 

  .فيه استحباب رفع اليدين يف الدعاء  -: الثاني والثمانون
انون ث والثم فيه بيان عظم أمر الدماء واألعراض واألموال وأن األصل فيها التحرمي  -: الثال

  .األكيد القاطع 
  .فيه دليل على حترمي الربا وهذا باإلمجاع  -: الرابع والثمانون

  .ن اجلاين فيه استحباب العفو ع -: الخامس والثمانون
قـد بلـغ    وحنن نشهد اهللا تعاىل أنه ، فيه الشهادة بكمال البالغ -: السادس والثمانون

  .البالغ املبني 
    .فيه دليل على إثبات صفة العلو هللا تعاىل  -: السابع والثمانون
  .فيه جواز اإلشارة احلسية للعلو ألنه اجلهة اليت فيها الرب جل وعال -: الثامن والثمانون

  .فيه جواز كالم املأموم إذا أراد اخلطيب منه ذلك  -: لتاسع والثمانونا
  .استحباب ختفيف هذه اخلطبة ليتفرغ الناس للدعاء  -: التسعون

  .فيه التأكيد على حق الزوجة والزوج  -: الحادي والتسعون
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اني والتسعون فيه جواز ضرب الزوجة إذا جاءت مبا يوجب ذلك ضرباً غري مـربح   -: الث
  .ن املقصود منه التأديب ال التعذيب أل

ث والتسعون فيه أنه ال جيوز للزوجة أن تدخل يف بيت زوجها من ال يرضاه ولـو   -: الثال
  .أقرب قريب ألن حقه أعظم كان 

  .فيه اعتماد العرف يف نفقة الزوجة وكسوا ومسكنها  -: الرابع والتسعون
  .سبحة بالسبابة فيه جواز تسمية األصبع امل -: الخامس والتسعون
فيه أن الصالة اموعة ال يؤذن هلا إال يف األوىل فقط وأما اإلقامـة   -: السادس والتسعون
  .ففي كل صالة على حدة 

  .فيه أن املسافر تسقط عنه الرواتب إال راتبة الفجر والوتر  -: السابع والتسعون
امن والتسعون إن  فيه رسـول اهللا   فيه استحباب الوقوف يف املوقف الذي وقف -: الث

  .تيسر له ذلك بال مزامحة وال أذى 
فيه عدم مشروعية صعود اجلبل كما هو احلاصل اليوم من كثري مـن   -: التاسع والتسعون
  .احلجاج هداه اهللا تعاىل 

ة مع أنه أشق لكنه فعله مما يدل على أنه قصـده   فيه أن الوقوف راكباً أفضل لفعله  -: المئ
  .يارة هذه األزمنة مرتل مرتلة ركوب الدابة وركوب الس. بعينه

ة د المئ فيه أن تسمية جبل عرفات جببل الرمحة تسمية حادثة ال أصل هلا وهي  -: الواحد بع
وإمنا يقال له جبل إالل علـى  ، تشعر بشي من القدسية هلذا اجلبل خبصوصه وسد الذرائع مطلوب

  .وزن بالل أو يقال له جبل عرفات 
  .فيه وجوب الوقوف إىل غروب الشمس وسيأيت  -: الثاني بعد المئة
  .فيه جواز اإلرداف على الدابة  -: الثالث بعد المئة
  .فيه استحباب الدفع من عرفات بسكينة ومهل .  الرابع بعد المئة

ينبغي ألهل العلم توجيه الناس برفع الصوت يف مكـربات الصـوت    -: الخامس بعد المئة
  .) ة السكينة أيها الناس السكين( بقوهلم 

  .على أمته  فيه بيان كمال شفقته  -: السادس بعد المئة
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ة د المئ ابع بع فيه أن العامل إذا وجه أحداً واستعمل يف التوجيه يده أن تكون هي يده  -: الس
  .اليمىن 

وأن مزامحة النـاس  . فيه أن من وجد فجوة يف الطريق فله اإلسراع فيها -: الثامن بعد المئة
  .ألنه خمالف للسكينة املأمور ا، نبه السيارة ليس من الشريعة يف شيءوإزعاجهم مب

ة د المائ بأمر الدابة ورمحتها فلم يشغله أمر الناس عن الدابـة   فيه اهتمامه  -: التاسع بع
وهو من مجلة حقوق احليوان اليت جاءت ا الشريعة على ، وهذا من حماسن اإلسالم. اليت يركبها

  .تشريع  أكمل الوجوه وأمت
ة د المئ فيه استحباب تأخري الصالة أي صالة املغرب والعشاء إىل الوصول إىل  -: العاشر بع

   .مزدلفة إن مل يؤد ذلك إىل إخراج العشاء عن وقتها املختار 
  .فيه استحباب املبادرة بالصالة قبل حط الرحل  -: الحادي عشر بعد المئة
ة د المئ ع املغرب مع العشاء تأخرياً يف املزدلفة بقصـر  فيه استحباب مج -: الثاني عشر بع

  .العشاء 
ة د المئ فيه استحباب االضطجاع بعد الصالة للراحة والنوم اسـتعداداً   -: الثالث عشر بع

ولذلك فهو احلج األكرب على القـول  ، احلج فيه أعمالادمة يف اليوم العاشر ألن أكثر لألعمال الق
  .الصحيح 

ة د المئ يه أن املبيت مبزدلفة بعد عرفات من النسك والصحيح أنه من ف -: الرابع عشر بع
  .واجبات احلج ال من أركانه 

ة فيه استحباب التبكري بصالة الفجر بعد تبني الصبح مباشـرة   -: الخامس عشر بعد المئ
  .للتفرغ للدعاء يف املشعر احلرام 
ة لرمي اجلمرة بعـد  فيه استحباب املبادرة باخلروج من مزدلفة  -: السادس عشر بعد المئ

  .تبني الصبح جداً وقبل طلوع الشمس خمالفة لسنة املشركني 
ة فيه استحباب البقاء قبل ذلك عند املشعر احلرام للدعاء والتهليل  -: السابع عشر بعد المئ
  .والتوحيد والتكبري وحنو ذلك 
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عـن   صرف وجه الفضل فيه وجوب إنكار املنكر ألن النيب  -: الثامن عشر بعد المئة
  .النظر إىل النساء 

  .فيه وجوب غض البصر عن النظر للنساء األجانب  -: التاسع عشر بعد المئة
فيه بيان أمهية الترفق يف اإلنكار وعدم التعنيف إذا كـان سـيزول    -: العشرون بعد المئة

  .املنكر باأليسر 
ة د المئ إنه ال يأمن من فيه أن الرجل وإن بلغ يف الدين ما بلغ ف -: الحادي والعشرون بع

  .وال يزكي نفسه بأنه قد بلغ مرحلة الخوف عليه معها من النساء . الفتنة بالنساء
ة د المئ اني والعشرون بع فيه استحباب حتريك الراحلة قليالً واإلسراع باملشي إذا  -: الث

  .أتى بطن حمسر 
بة فقط وهي آخر فيه أنه ال يرمى يوم النحر إال مجرة العق -: الثالث والعشرون بعد المئة

  .اجلمرات يف مىن 
وهكـذا هـو   ، فيه أا ال ترمى إال بسبع حصيات فقط -: الرابع والعشرون بعد المئة

  .شأن الرمي كله 
ة د المئ فيه أن الرمي يكون باحلصى الصغار املقـدرة مبثـل    -: الخامس والعشرون بع

  .حصى احلذف 
ة د المئ ري ذلك فال يرمى باحلصى الكبـار  فيه أنه ال يرمى بغ -: السادس والعشرون بع
  .جداً وال بالنعال أو الزجاج وحنو ذلك 

  .فيه استحباب التكبري مع كل حصاة  -: السابع والعشرون بعد المئة
ة د المئ امن والعشرون بع فيه أن رمي مجرة العقبة يكون من بطن الوادي وهـذا   -: الث

  .إن شاء اهللا تعاىل  األفضل وعليه احملققون وسيأيت بيان ذلك بأوسع من ذلك
ة د المئ والصحيح أا من ، فيه أن رمي اجلمرة من مناسك احلج -: التاسع والعشرون بع

  .واجباته ال من أركانه 
ة د المئ ون بع وهذا ليس على الوجـوب  ، فيه استحباب النحر بعد الرمي مباشرة -: الثالث

  .كما سيأيت بيان ذلك بأدلته إن شاء اهللا تعاىل 
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  .فيه استحباب تويل اإلنسان ذبح هديه بنفسه  -: ثالثون بعد المئةالحادي وال
د المئ على حنر ثالث وستني بدنة فقـط فيـه    اقتصار النيب  -: ةالثاني والثالثون بع

  .إشارة إىل عمره عليه الصالة والسالم 
ة د المئ ا يف فيه أن السنة يف اإلبل النحر وهو طعنها يف أصل عنقه -: الثالث والثالثون بع

  .لبتها 
ة د المئ ون بع فيه استحباب األكل من اهلدي ولو أن يأخذ منه بضـعة   -: الرابع والثالث

  .يسرية 
ة د المئ ون بع أمجع أهل العلم على أن األكل من اهلدي واألضـحية   -: الخامس والثالث

  .حكاه النووي يف شرح مسلم ، وليس بواجب سنة
ة د المئ ون بع على أن طواف اإلفاضة من النسك وقد قدمنا فيه دليل  -: السادس والثالث

  .لك أنه من مجلة أركان احلج 
ة أمجع أهل العلم على أن طواف اإلفاضة ال رمل فيـه وال   -: السابع والثالثون بعد المئ

  .النووي يف شرح مسلم حكاه . اضطباع
ة  صلى الظهر مبكة أي صـالة  يف حديث جابر هنا أنه  -: الثامن والثالثون بعد المئ

ويف حديث ابن عمر يف الصحيح أيضاً أنه صلى الظهر يوم النحر مبىن وفيه شيء ، الظهر يوم النحر
مبكـة   من التعارض ولكن يزول هذا اإلشكال إذا علمت أن الصالة اليت أوقعها رسـول اهللا  

م وبعد الصالة رجع إىل مىن فلما علم الصحابة الذين كانوا مبىن أنه قاد، كانت هي الظهر فريضة
فانتظروه فلما جـاءهم وجـدهم مل   ، إليهم ومل يصلوا بعد أحبوا أن يدركوا فضل الصالة خلفه

فكانت صالة الظهر األوىل اليت أثبتها جـابر  ، وصلوا خلفه، يصلوا فصلى م الظهر معادة نافلة
كانت هي الفريضة وكانت صالة الظهر الثانية اليت أثبتها ابن عمر كانت نافلة وهذا مجع حسن 

إعمـال  وتقرر أيضـاً أن   اجلمع بني األدلة واجب ما أمكنال تكلف فيه وقد تقرر يف القواعد أن 
  .واهللا أعلم  الكالم أوىل من إمهاله

ة د المئ ون بع فيه استحباب إيقاع طواف اإلفاضة قبل الظهر من يـوم   -: التاسع والثالث
  .يكلف اهللا نفساً إال وسعهامع القدرة واإلمكان وال ، النحر وهذا ملن أراد كمال االتباع
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ة د المئ مـاليس  فيه مشروعية ترك الفعل إذا كان من لوازم فعله اعتقـاد   -: األربعون بع
كان بوده أن يرتع من بين عبداملطلب لسقاية الناس لكـن   من باب سد الذرائع فإنه ، بشرع

ذهب فضـيلة بـين   خشي أن يعتقد الناس أن هذا الرتع من مجلة املناسك فيكثر الناس عليهم وت
وهذا حيتاج إىل استدالل وتفريع طويل لعل اهللا تعاىل ييسر لعده الضعيف الكتابة فيه ، عبداملطلب

  .حبوله وقوته جل وعال 
ة فيه فضيلة السقيا وأا من أبواب اخلري العظيمة والـيت   -: الحادي واألربعون بعد المئ

  .يترتب عليها األجور الكبرية 
اني واألربعون بع ةالث وشدة حفظه ومتكنه من  فيه فضيلة جابر بن عبداهللا  -: د المئ

  .العلم
  .فيه جواز اإلنابة يف ذبح اهلدي  -: الثالث واألربعون بعد المئة

ولعل فيها كفاية إن شـاء اهللا تعـاىل واهللا    فهذه بعض الفوائد والفروع املتعلقة حبديث جابر 
   .تعاىل أعلى وأعلم 

 -: تعاىل أن أعمال القارن كأعمال املفرد بالضبط إال يف أمرين فقطاعلم رمحك اهللا -:مسألة 
 -:الثاين، لبيك حجاً -:وأما املفرد فيقول، لبيك عمرة وحجاً -:فالقارن يقول، يف النية -:أحدها

وأما املفرد فإنه ال يلزمه اهلدي وإن ذبـح  ، يف اهلدي فإن القارن يلزمه اهلدي على القول الصحيح
فهذان األمران مها حمـط  ، حسن لكن يكون من باب األفضل فقط وأما الوجوب فالاهلدي فقد أ

واعلم رمحك اهللا تعاىل ، وأما سائر األعمال فهي هي الاختالف بينهما البتة، اخلالف بينهما فقط
، يف صفة اإلهالل -:أحدها، أن أعمال املتمتع كالقارن متاماً إال أما خيتلفان يف ثالثة أشياء فقط

لبيك عمرة فقط أو يقول لبيـك   -:لبيك عمرة وحجاً وأما املتمتع فإنه يقول -:القارن يقول فإن
يف اإلحالل فإن املتمتع إذا طاف وسعى فإنه حيـل بالتقصـري    -:الثاين، عمرة متمتعاً ا إىل احلج

عي ثـان  أن املتمتع عليه س -:الثالث، وأما القارن فإنه الحيل بل يبقى على إحرامه حىت يوم النحر
كلهم  -:وبناًء عليه فأقول، وسيأيت. غري سعيه األول ألن سعيه األول للعمرة وهذا السعي للحج

وهذا الطواف هو طـواف القـدوم   ، أي املتمتع والقارن واملفرد إذا وصل للحرم فإم يطوفون
ي سعي وهذا السعي ه -:بالنسبة للقارن واملفرد ولكنه طواف العمرة بالنسبة للمتمتع مث يسعون

وبعد ذلـك يتحلـل املتمتـع    ، احلج بالنسبة للقارن واملفرد ولكنه سعي العمرة بالنسبة للمتمتع
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وأما القارن واملفـرد فيبقيـان علـى    ، بالتقصري وهو أفضل من احللق هنا ليوفر شعره ليوم النحر
بـاإلحرام   الظهـر  فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن فيسن للمتمتع أن يبادر قبل، إحرامهما

وهذا املبيـت  ، ويبيت اجلميع هذه الليلة يف مىن يصلون كل فرض يف وقته بقصر الرباعية، باحلج
والسنة أن يبيت احلاج مبىن  -:سنة باتفاق أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

ىت تطلع الشمس كمـا  فيصلون ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر وال خيرجون منها ح
كالمه رمحه اهللا . هـ.فاملبيت ا واملسري إذا طلعت الشمس سنة باتفاق العلماء ا، فعل النيب 

فإذا طلعت الشمس توجه اجلميع إىل عرفات ويصلون ا الظهر والعصر مجع تقـدمي مـع   . تعاىل
ا املغرب والعشاء ويقضون ا إىل غروب الشمس مث يدفعون منها إىل مزدلفة ويصلون ، القصر

مجع تأخري بقصر العشاء ويبيتون ا حىت يصلون فيها الفجر ويتريثون قليالً حىت يسفرون جداً مث 
يسريون مجيعاً إىل مىن ويرمون مجرة العقبة بسبع حصيات يكربون مع كل حصـاة مث ينحـرون   

فإذا فرغوا ، اإلفاضةهديهم وحيلقون رؤوسهم مث يفيضون مجيعاً إىل البيت ويطوفون مجيعاً طواف 
مث إذا فرغـوا  ، بقي على املتمتع سعي ثان كما سيأيت الدليل عليه إن شاء اهللا تعاىل، من الطواف

يرجعون إىل مىن ويبيتون ا تلك الليلة فإذا زالت الشمس من غد ذهبوا مجيعاً لرمـي اجلمـرات   
ة أيضاً يف مىن فإذا زالت الشمس مث يبيتون تلك الليل، الثالث مبتدئني بالصغرى فالوسطى فالكربى

ومن أراد التعجل منهم فليخرج من مىن قبل ، من غد رموا أيضاً الثالث مجيعاً كما فعلوا باألمس
واألفضل التأخر فريمون اليوم الثالث من أيام التشريق كما فعلـوا يف اليـومني   ، غروب الشمس

. وقضوا ما علـيهم ، قد أمتوا نسكهمن ومل يبقى عليهم إال طواف الوداع وذا يكونو، السابقني
  .هذه هي صفة احلج باختصار شديد وكل ذلك مفرع على حديث جابر السابق واهللا أعلم 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن صفة الطواف بالبيت هي أن يبتدئ طوافه من الركن الذي  -:مسألة 
محة فيحاذي جبميع بدنه مجيـع  فيه احلجر األسود فيستقبله ويستلمه ويقبله إن مل يؤذ الناس باملزا

احلجر فيمر مجيع بدنه على مجيع احلجر مث يبتدئ الطواف جاعالً البيت عن يساره مث ميشي طائفاً 
فيكون ، بالبيت مث مير وراء احلجر وال ينفذ يف وسطه ألن بعض احلجر من البيت مبقدار ستة أذرع

ماين ويستلمه إن قـدر وإن مل يقـدر   ويدور بالبيت فيمر على الركن الي، طوافه من وراء احلجر
وهو احملل الذي ابتدأ طوافه ، مث ينتهي إىل الركن الذي فيه احلجر األسود، فليمض وال يؤشر إليه

وهكذا يفعل يف سائر طوافه حىت يتم لـه سـبعة   ، فإذا فعل ذلك فقد متت له طوفة واحدة، منه
اف تتسع كلما ابتعدت عن البيت فـال  واعلم رمحك اهللا تعاىل أن نقطة البداية يف الطو. أشواط
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والواجب إزالته فإنـه  ، يلزم اإلنسان نفسه أن يتتبع اخلط البين املوضوع هناك فإن هذا ال أصل له
قد فتح على كثري من الناسكني أبواب بدع كانوا يف غىن عنها وهو سبب كـبري مـن أسـباب    

  .واهللا أعلم ، مع أنه ال أصل له، املزامحة اليت نراها
اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه ال يستلم من أركان البيت شـيء إال الـركنني األسـود     -:ألة مس

أو ، فأما احلجر األسود فإنه يقبل مع القدرة أو يستلم بشيء ويقبل ما استلمه بـه ، واليماين فقط
ن وإ، وأما الركن اليماين فإنه يستلم باليد فقط ولكن ال يشرع تقبيله، يشري إليه إن عجز عن ذلك

أعين الركنني الشاميني ، وأما الركنان اآلخران، عجز عن استالمه بيده فإنه ال تشرع اإلشارة إليه
مل أرى رسول  ((برهان ذلك حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال ، فإما ال يستلمان مطلقاً

يسـتلم   اهللا مل يكن رسول  ((أنه قال  وعنه  )) ميسح من البيت إال الركنني اليمانيني اهللا 
وعنه ، أي الركن اليماين )) من أركان البيت إال الركن األسود والذي يليه من حنو دور اجلمحـيني 

 )) أن رسول اهللا  كان ال يستلم إال احلجر والركن اليماين ((  وعنه  أنه قال )) ماتركت
وعن  )) شدة وال رخاءيف  اميستلمه استالم هذين الركنني اليماين واحلجر منذ رأيت رسول اهللا 

وكل هذه  )) يستلم غري الركنني اليمانيني مل أرى رسول اهللا (( ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
، فإنه قد ثبت عن ابن الزبري أنه كان يستلم األركان كلـها  -:فإن قلت، األحاديث يف الصحيح

، فإنه مذهب له لزبري وأما فعل ابن ا وإن يكن فإن احلجة إمنا هي فيما ثبت عنه  -:فأقول
ومذهب الصحايب ليس حبجة باالتفاق إذا خالف نصاً أو خالفه صحايب آخر وقد حتققـت هنـا   

هذا  -:فأقول، إنه ليس شيء من البيت مهجوراً -:فقد قال معاوية البن عباس -:فإن قلت، كلها
واعد أيضاً وجوب وتقرر يف الق. قياس يف مصادمة النص وقد تقرر أن القياس املصادم للنص باطل

وباجلملة فال حاجة لنا أن جنيـب عـن   . على كل قول وتقدمي فعله على كل فعل تقدمي قوله 
إنه إن استلمه بشيء فيقبله حلديث أيب الطفيل  -:وقلنا، هذه املعارضات مع وضوح السنة وثبوا

  رأيت رسول اهللا  ((قال رواه ")) جـن يطوف بالبيت ويستلم الركن مبحجن معه ويقبل احمل
  . واهللا أعلم وأعلى " مسلم وغريه

فقط ال طلباً للربكة  اعلم أن استالم احلجر األسود وتقبيله إمنا هو للتربك باتباعه  -:مسألة 
وبركة هذا احلجر ليست بركة ذاتية منتقلة ولكنـها  ، من هذا احلجر فإنه حجر ال يضر وال ينفع

واهللا  ((أنه مر على احلجر فقبله وقال  يح عن عمر برهان ذلك مايف الصح، بركة معنوية الزمة
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يقبلـك   إين ألقبلك وإين أعلم أنك حجر وإنك ال تضر وال تنفع ولو أين رأيـت رسـول اهللا   
أي معتنيـاً   )) بك حفياً رأيت رسول اهللا ((أنه قبل احلجر والتزمه وقال  وعنه  )) ماقبلتك

ائر اجلسد باليد بعد استالم احلجر ـا مـن احملـدثات    وبناًء عليه فمسح الوجه وس" رواه مسلم"
وكذلك مسح احملمول من األطفال باليد اليت استلم احلجر ا أيضاً هو من املبدع اليت ، املنكرات

وأن األهـواء   األصل يف العبـادات احلظـر والتوقيـف   جيب إنكارها وقد تقرر يف األصول أن 
من أحدث يف أمرنا هـذا   ((ال عليه الصالة والسالم ق. واالستحسانات ال مدخل هلا يف التشريع

ومن األمور املنكـرة   )) من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ((ويف رواية  )) ماليس منه فهو رد
فيقبل يديه ويشري ما إىل احلجر وهذا من البدع وال شك والواجب ، أيضاً تقبيل احلجر من بعيد

على اخلط البين املمتـد مـن احلجـر أو     أيضاً صالة ركعتني ومن البدع ،إنكاره بقدر املستطاع
وهذا غلط فاحش وبدعة ، السجود عليه زعماً أن هذا هو حتية احلجر وأن هذا أكمل يف تعظيمه

وال  وعمل باطل ألنه ختلف فيه شرط املتابعة فإن هذه األفعال مل يفعلها رسـول اهللا  ، وخيمة
فهو فعل حمـدث وقـد   ، وال أحد من سلف األمة وأئمتهاأحد من صحابته وال أحد من التابعني 

  . كل إحداث يف الدين فهو ردتقرر يف القواعد أن 
من أول طواف يطوفه  اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه يسن الرمل يف األشواط الثالثة اُألول -:مسألة 

عة األخـرية  وأما األشواط األرب، القادم إىل مكة سواًء كان طواف عمرة أو طواف قدوم يف حج
فقد تقدم لك قـول  ، يف الصحيحني وغريمها فإنه ميشي فيها وال يرمل وذلك ثابت عن النيب 

حدثنا سليمان بن حرب قال  -:وقال البخاري يف صحيحه )) فرمل ثالثاً ومشى أربعاً (( جابر 
م قـد  ((حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال  

إنه يقدم عليكم اليوم قوم قد وهنتـهم محـى يثـرب     -:وأصحابه فقال املشركون رسول اهللا 
أن يرملوا األشواط الثالثة وأن ميشوا مابني الركنني ومل مينعه أن يأمرهم أن يرملوا  فأمرهم النيب 

عـن   حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخربين ابن وهـبٍ  -:وقال )) األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم
حني يقدم مكة إذا استلم  رأيت رسول اهللا  ((قال  عن سامل عن أبيه يونس عن ابن شهاب 

حدثين حممـد قـال    -:وقال أيضاً )) الركن األسود أول ما يطوف خيب ثالثة أطواف من السبع
سعى النيب  ((حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

 وقال يف صحيحه أيضاً بسنده من حديث ابـن   )) ثالثة أشواط ومشى أربعة يف احلج والعمرة
طاف بالبيت الطواف األول خيب ثالثة أطواف كان إذا  أن رسول  اهللا  ((عمر رضي اهللا عنهما 
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وذه النقول الصحيحة الصرحية يتبني لك إن شاء اهللا تعاىل أن الرمـل سـنة يف    )) وميشي أربعة
  . واهللا تعاىل أعلى وأعلم ، ألشواط الثالثة من الطواف األول أي يف طواف العمرة أو القدوما

كيف يكون الرمل من السنن يف الطواف اآلن وقد زالت علته فإن علتـه   -:إن قلت -:مسألة 
املذكورة يف بعض النصوص السابقة إظهار القوة أمام املشركني وإبطاالً لدعواهم أن املسلمني قد 

وهذه العلة قد زالت وقد تقرر يف األصول أن احلكم يدور مع علته وجـوداً  ، هنتهم محى يثربو
هذا الكـالم مـن حيـث     -:وعدماً فكيف نقول مبشروعية الرمل اآلن وقد زالت علته؟ فأقول

رمل يف حجتـه ومل   أن النيب  -:أحدها -:التأصيل صحيح ولكن بقي لك النظر يف عدة أمور
مما يدل علـى أن  ، وقد كانت حجته بعد العمرة اليت أمرهم فيها بالرمل، ونيكن بالبيت مشرك

ألنه لو كان الرمل قـد زال  ، الرمل من السنن الثابتة يف األشواط الثالثة اُألول من الطواف األول
أن بقاء حكم الرمل مـع زوال   -:الثاين ،وهذا واضح، بزوال علته ملا رمل عليه الصالة والسالم

ايف أن لبقائه علة أخرى وهي أن يتذكر به املسلمون نعمة اهللا عليهم حيـث كثـرهم   علته ال ين
واحلكـم إذا كـان   ، فيكون ذلك من باب احلكم املعلل بعده علل، وقواهم بعد القلة والضعف

زوال احلكم بالكلية ألنه معلل بعللٍ أخـرى واهللا  ، كذلك فإنه ال يلزم من زوال أحد هذه العلل
  .أعلم 

لثبوت ذلك عن الـنيب  ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن من سنن الطواف األول االضطباع -:مسألة 
 حدثنا حممد بن كثري قال أخربنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى  -:قال أبو داود يف سننه

قال ، حدثنا أبو سلمة موسى -:وقال أيضاً )) مضطبعاً بربد أخضر طاف النيب  ((عن يعلى قال 
 ((عن عبداهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما   حدثنا محاد

وقـد  ، وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم حتت آبـاطهم  أن النيب 
وحديث ابن عباس هذا قـد رواه البيهقـي   " حديثان صحيحان")) قذفوها على عواتقهم  اليسرى

 )) هو وأصحابه ورملوا ثالثة أشواط ومشوا أربعـاً  اضطبع النيب  ((ولفظه  بإسناد صحيح أيضاً
فيم الرمالن والكشـف عـن    ((مسعت عمر يقول  -:قال وعن أسلم موىل عمر بن اخلطاب 

ومع ذلك ال نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول اهللا ، املناكب وقد واطأ اهللا اإلسالم ونفى الكفر وأهله
 (("صحيح -:وقال النووي" يرواه البيهق وبذلك تعلم أن االضطباع من سنن الطواف. بإسناد ،

مبا معهم من احلق والرجال يوزنون ، فإن األقوال توزن بالكتاب والسنة، وال عربة بقول أحد مينعه
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واعلم أنه ال اضطباع إال يف ابتداء الطواف األول ويستمر االضطباع إىل ، وال يوزن احلق بالرجال
االضـطباع إال يف هـذا    وأما يف سائر املناسك فال اضطباع ألنه مل ينقل عنه ، الطوافاية 

وصفة االضطباع أن جيعل وسط الـرداء  ، الفعل ال عموم لهاملوضع فقط وقد تقرر يف األصول أن 
  .حتت كتفه اليمىن ويرد طرفيه على كتفه اليسرى وتبقى كتفه اليمىن مكشوفة واهللا تعاىل أعلم 

فمذهب مجاهري أهل ، اختلف أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل يف اشتراط الطهارة للطواف -:مسألة 
وخالف يف ذلـك أبـو حنيفـة    ، العلم رمحهم اهللا تعاىل إىل أا واجبة فال يصح الطواف بدوا

ليست الطهارة شرطاً يف الطواف وإمنا هي من مجلة مستحباته وقولـه أسـعد بالـدليل     -:فقال
واالشـتراط حكـم   ، أن األصل يف االشتراط الشرعي التوقيف -:ان ذلك أن يقالوالتقعيد وبي

أنه أمـر   ومل يثبت عنه ، شرعي واالحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحية
وأما حديث عائشة رضي اهللا عنها إمنا هو حكاية فعـلٍ وقـد تقـرر يف    ، بالوضوء قبل الطواف

 )) لتأخذوا عين مناسككم (( ل ال تفيد إال االستحباب واقتراا بقوله األصول أن حكاية األفعا
كما أننـا  ، ال يفيد أن هذا الفعل صار واجباً ألن هذا الوضوء ال يدخل يف حقيقة مسمى النسك

واختذوا من مقام إبـراهيم   قلنا يف ركعيت الطواف بأا سنة مع اقتراا ذا القول واقتراا بقوله 
وقلنا  )) لتأخذوا عين مناسككم ((وكما قلنا بأن طواف القدوم سنة مع أنه مقترن بقوله   مصلى

فهذا يفيدك أن  )) لتأخذوا عين مناسككم ((إن املبيت يف مىن ليلة التاسع سنة مع أنه مقترن بقوله 
 فإنه كان يطلب دائماً أن يكون على طهارة وألن هذا القول أي هذا الوضوء جار على عادته 

استحباب الوضوء هو األيسر على الناس ويتحقق فيه رفع احلرج عنهم ومن مقاصد الشريعة رفع 
وألنه يبعد جداً أن يكون الوضوء من الشرائط املتحتمـات وال يبينـه   ، احلرج والضيق عن الناس

حديث  فهذا يفيدك أن وضوءه يف، بياناً شافياً كافياً قاطعاً للعذر كما بني ماهو أدىن منه النيب 
ملا أفـاض   أال ترى أنه عائشة هذا إمنا هو لتكميل الطهارة فقط كعادته عليه الصالة والسالم 

فهكذا كانت عادته وقد قال عليه الصالة والسالم ملن مل يرد ، من عرفات بال يف الطريق مث توضأ
ألن الطواف مـن  و )) إين كرهت أن أذكر اهللا إال وأنا على طهارة ((عليه السالم إال بعد التطهر 

من باب االستحباب أن يتوضأ قبله ليدخل يف العبادة  احملال اليت يتأكد فيها الذكر حرص النيب 
فحديث عائشة رضي اهللا عنها وإن كان صـحيحاً يف  ، على أكمل أحواله عليه الصالة والسالم

طـالق عـن   فضالً عن الشرطية واألصل يف العبادات اإل، سنده إال أنه ليس بصريح يف الوجوب
الطواف بالبيـت صـالة إال أن اهللا    ((وأما حديث ابن عباس الذي فيه . الشرط واهللا أعلى وأعلم
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فإنه حديث ال تقوم به احلجة مرفوعاً والصحيح أنه موقوف على ابن عبـاس   )) أباح الكالم فيه
الطـواف هنـا   رضي اهللا عنهما وإن سلمنا صحته مرفوعاً فإننا ال نسلم أن املقارنة بني الصالة و

يفيد  )) إال أن اهللا أباح الكالم فيه ((وذلك ألن قوله ، ختتص باحلكم الشرعي وإمنا باملرتبة واملرتلة
وغري ذلك مما ، أن غريه اليباح وهذا غلط فاألكل فيه مباح والشرب فيه مباح والضحك فيه مباح

الطواف يف الشريعة وأنه مبرتلة فأراد ابن عباس رضي اهللا عنهما أن يبني مرتلة   الجيوز يف الطواف
كيف يكون صالة وحنن نـتكلم   -:مث أراد أن يكشف شبهة قد تعرض للمكلف وهي، الصالة

أي أن كالمكم يف الطواف ال خيرجه عن )) إال أنكم تتكلمون فيه (( فيه؟ فأراد قطع ذلك بقوله 
، ة وإن كنتم تتكلمون فيـه كونه صالة ألن الكالم فيه شيء قد أباحه اهللا تعاىل فهو مبرتلة الصال

وال يقصد ذا الكالم أنه يشترط للطواف مجيع ما يشترط للصالة فحديث ابن عباس هذا ال يفيد 
فعلي ما يفعل احلـاج  ا ((وجوب الطهارة للطواف فضالً عن كوا شرطاً فيه وأما حديث عائشة 

املنع هنا إمنـا ألن احلـائض   فإن  )) أحابستنا هي ((وحديث  )) غري أال تطويف بابيت حىت تطهري
إن هذه األدلة إمنا تفيـد   -:أو يقال، ممنوعة من دخول املسجد ومن لوازم طوافها دخول املسجد

أي الطهارة ممـا  ، ولكن أي الطهارة من احليض والنفاس واجلنابة، اشتراط الطهارة الكربى فقط
احتماالت قوية ترد علـى   وهذه ،ولكن أين الدليل على اشتراط الطهارة الصغرى، يوجب غسالً

، الدليل إذا تتطرق إليه االحتمال املقبول بطل به االسـتدالل هذا الدليل وقد تقرر يف األصول أن 
وباجلملة فإننا ال نعلم دليالً واحداً يصلح أن يكون مستنداً للقول بشـرطية الطهـارة الصـغرى    

ثري فالراجح إن شاء اهللا تعاىل هو مع أن هذا القول فيه من املشقة على الناس الشيء الك، للطواف
القول بأن الطهارة للطواف ليس هو من الواجبات املتحتمات وإمنا هو من املندوبات املسـتحبات  

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم 
اعلم أنه يستحب االستحباب الشديد الذي يقرب من الوجوب، بعد الفـراغ مـن    -:مسألة 

قل ياأيهـا      ويستحب أن يقرأ فيهما بسوريت، يمالطواف أن يصلي ركعتني خلف مقام إبراه
. كما ثبت ذلك يف حديث جاب الطويل الذي تقدم سـياقه   قل هو اهللا أحد و   الكافرون

واعلم أن مجهور أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل ال يشترطون لصحة هاتني الركعتني أن تكون خلف 
فإن مل تتيسر خلف املقام فليصليهما ، املزامحة بل األفضل أن تكون خلفه مع القدرة وعدم، املقام

 بل حىت لو صالمها خارج البيت فال بأس فقد ثبت أن عمـر  ، يف أي جزء من أجزاء البيت
واعلم رمحك اهللا تعاىل أنه لو حصل ، كما ذكره البخاري يف صحيحه تعليقاً، صالها بذي طوى
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ذلك ألن هاتني الركعتني مـن ذوات  ، الطواف يف وقت النهي فإنه يصليهما على القول الصحيح
ولو درست أحاديث النهي ، ال نافلة يف وقت ي إال ماله سبباألسباب وقد تقرر يف القاعدة أنه 

، وحديث هاتني الـركعتني عامـة  ، عن الصالة بعد العصر والفجر لوجدا من العام املخصوص
اف ال متنعوا من طـاف ـذا   يابين عبدمن (( قال قال رسول اهللا  كحديث جبري بن مطعم 

وهذا احلديث حمفـوظ أي لـيس   " حديث صـحيح ")) البيت وصلى أية ساعة شاء من ليلٍ أو ار
إذا تعارض حديثان أحدمها حمفـوظ واآلخـر قـد دخلـه     وقد تقرر يف األصول أنه ، مبخصوص
لـم أن مـا   واع. واهللا تعاىل أعلى وأعلم فإن العام احملفوظ مقدم على العام املخصوص، اخلصوص

من الصالة خلف املقام مباشرة يف طريق الناس مع شـدة   -هداه اهللا تعاىل –يفعله بعض احلجاج 
زحامهم ليس من الفقه يف شيء ألنه سيفعل سنة بارتكاب حمرم من إيذاء إخوانه وتعريض نفسـه  

ىل ولـو  ولن يتحقق يف قلبه مقصود هاتني الركعتني من اخلشوع والتدبر واخلضوع هللا تعا، للتلف
  .يزاحم إخوانه لكان ذلك خري وأبر واهللا أعلم تعبد هللا تعاىل باالبتعاد عن هذا املكان كي ال 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه إذا أقيمت الصالة يف أثناء الطواف أو السعي فإنه يتوقـف   -:مسألة 
يكمل طوافـه أو   فإذا فرغ من الصالة فإنه، وعليه حتديده، عنهما ويصلي يف مكانه أو قريباً منه

وهذا االنقطاع للصالة املفروضة ال يؤثر ألنه ، وهذا أظهر قويل أهل العلم، سعيه من حيث انتهى
  .واهللا أعلم، واالنقطاع للضرورة ال يؤثر، انقطاع ضرورة

وال سعي عليها بـني  ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه ال رمل على املرأة يف طواف القدوم -:مسألة 
وذلك ألنه أستر هلـا وحـىت ال   ، يشرع يف حقها أن تسرع بني العلمني يف السعيالعلمني أي ال 

يسقط حجاا أو تبني مع السعي مفاتنها وألنه خيشى عليها أن تسـقط أو يكثـر اصـطدامها    
إذا  أنـه و، درء املفاسد مقدم على جلب املصـاحل وقد تقرر يف األصول أن ، بالرجال فتحل الفنت

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ، ا بارتكاب أخفهماتعارض ضرران روعي أشدمه
فال حج إال بسعي وال ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن السعي ركن من أركان احلج والعمرة -:مسألة 

فتصرحيه جل وعـال    إن الصفا واملروة من شعائر اهللا برهان ذلك قوله تعاىل ، عمرة إال بسعي
أن السعي بينهما أمر حتم ال بد منـه ألن شـعائر اهللا   بأن الصفا واملروة من شعائر اهللا يدل على 

ذلك ومن يعظم  قال تعاىل  وتعظيم هذه الشعائر من تقوى القلوب، عظيمة ال جيوز التهاون ا
قد طاف سبعاً بني الصفا واملروة وقال  وكذلك فإن النيب   شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب
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الفعل إذا اقترن بقولٍ يفيد الوجوب فإن الفعل  األصول أن وقد تقرر يف )) خذوا عين مناسككم ((
حدثنا أبو اليمان قال أخربنـا   -:مارواه البخاري يف صحيحه قال -:ومن األدلة أيضاً للوجـوب 

إين ألظن رجـالً لـومل    -:سألت عائشة رضي اهللا عنها فقلت -:شعيب عن الزهري قال عروة
إن الصفا واملروة  ألن اهللا عزوجل يقول  -:قلت، مل -:يطف بني الصفا واملروة ما ضره؟ قالت

ولـو  ، ما أمت اهللا حج امرئٍ وال عمرته مل يطف بني الصفا واملروة ((فقالت  اآلية ...من شعائر اهللا
وهل تدري فيما كان ذاك إمنا كان ذاك أن  )فال جناح عليه أال يطوف ما  (كان كما تقول لكان 

ئلـة مث جيئـون   إسـاف وتا  -:اهلية لصنمني على شط البحر يقال هلمااألنصار كانوا يهلون يف اجل
فيطوفون بني الصفا واملروة مث حيلقون فلما جاء اإلسالم كرهوا أن يطوفوا بينـهما للـذي كـانوا    

قالت  اآلية ... إن الصفا واملروة من شعائر اهللا  -:قالت فأنزل اهللا عزوجل، يصنعون يف اجلاهلية
 أن ومن األدلة على ركنيته أيضاً حديث ابن عباس . ديث له حكم املرفوعوهذا احل )) فطافوا
وقد روي هذا احلديث أيضاً عن حبيبة بنت  )) إن اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا ((قال  النيب 

وهذا احلديث حديث صـاحل  ، أيب جتارة ومن حديث متلك العبدرية ومن حديث صفية بنت شيبة
 -:مارواه مسلم يف صـحيحه  -:ويدل على ذلك أيضاً، سنه النوويفقد ح، لالحتجاج وال شك

حدثنا حممد بن جعفر قال أخربنا شـعبة عـن    -:قال ابن املثىن، حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار
منـيخ   قدمت على رسـول اهللا   -:قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب موسى قال

لبيك بإهاللٍ  -:قال قلت )) أهللت مبا  ((فقال  ،نعم -:فقلت ))؟ أحججت ((بالبطحاء فقال يل 
هذا ))  طف بالبيت ((فقوله  )) طف بالبيت وبالصفا واملروة، قد أحسنت ((قال  كإهالل النيب 

األمر املطلق عن القرينة يفيد أمر أيضاً وقد تقرر يف األصول أن  )) وبني الصفا واملروة(( أمر وقوله 
  .الة على أن السعي من أركان احلج واهللا تعاىل أعلى وأعلم فهذه بعض األدلة الد، الوجوب
فإذا اسـتوىف  ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن الواجب يف السعي هو استيفاء مابني اجلبلني -:مسألة 

، وأما صعود اجلبل فإنه سنة وليس بواجـب ، الساعي مابني اجلبلني فقد جاء مبا عليه من الواجب
، ويستحب فيه اإلكثار من الدعاء، مني أيضاً سنة وليس بواجبوكذلك السعي الشديد بني العل

وإمنا يدعو مبا أراد وعليه جبوامع الدعاء والصحيح أيضاً أنه ال تشترط له ، وليس له دعاء خمصوص
فلو سعى وهو حمدث لصح سعيه ولكن األفضل لإلنسان أن ال يسـعى إال  ، الطهارة من احلدث

االشتراط حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسـول   وبرهان عدم، وهو على طهارة كاملة
، ومما يفعله احلاج السـعي  )) غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهريافعلي ما يفعل احلاج  (( اهللا 
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واهللا ، فلما مل يأمرها بترك السعي دل على أنه يصح منها ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة الجيوز
  .أعلم 

اهللا تعاىل أن الصحيح هو أن السعي ال يصح إال مرتباً واملراد بالترتيـب  اعلم رمحك  -:مسألة 
وهذا هـو  ، مل حيسب له هذه السعية، فإن بدأ باملروة قبل الصفا، أي البدء بالصفا واخلتم باملروة

ودليل صحة ما قلناه أن ، رمحهم اهللا تعاىل، خالفاً للحنفية، وهو احلق بال ريب، مذهب اجلمهور
فتكون البداءة بالصفا مـن مجلـة هـذه     )) لتأخذوا عين مناسككم ((أ بالصفا وقال بد النيب 

وأما قول احلنفية فإنه مبين على قياسات صادمت النصـوص  ، املناسك اليت يلزمنا أن نأخذها عنه
  .واهللا أعلم ، القياس إذا صادم النص فإنه يكون فاسد االعتباروقد تقرر يف القواعد أن 

محك اهللا تعاىل أن العلماء أمجعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج اعلم ر -:مسألة 
وأمجعوا أيضاً على أن . ال يصح احلج بدونه نقله ابن املنذر وابن حزم والوزير والشنقيطي وغريهم

فمن طلع عليه فجر يوم النحر وهـو مل يـأيت   ، الوقوف بعرفة ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر
احلج عرفة فمن أدرك عرفة فقـد أدرك   (( وقال عليه الصالة والسالم، ته احلج إمجاعاًفقد فا عرفة
  . )) احلج

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن أرض عرفة كلها موقف فمن وقف يف أي جزء منها فقـد   -:مسألة 
وقد ، بل عرفة كلها موقف صح حجه وال يلزم أن يقف يف املوقف الذي وقف فيه رسول اهللا 

ووقفت هاهنا وعرفـة   (( اإلمجاع قوله داللة  العلم على ذلك ويدل عليه أيضاً مع أمجع أهل
  " .حديث صحيح")) كلها موقف

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح هو أن من اقتصر على يف وقوفه بعرفة على  -:مسألة 
على أصح أقوال أهل وال دم عليه ، الليل فقط ومل يقف فيها جزءاً من النهار أن وقوفه صحيح تام

لـو  ، مغيب الشمس وطلوع فجر يوم النحر مل يقف ا إال فيما بني فلو، العلم رمحهم اهللا تعاىل
واملسـألة  ، وقف يف أي جزٍء من هذا الليل فإنه قد وقف بعرفة وقوفاً صـحيحاً وال يلزمـه دم  

د والترمـذي  والدليل على ذلك مارواه أمحـد أبـو داو  ، لكن هذا هو القول الصحيح، خالفية
 (( أن النيب  والنسائي وابن ماجه وغريهم بإسنادهم من حديث عبداحلمن بن يعمر الديلي 

وهذا اإلدراك املذكور يف احلـديث  " حديث صحيح")) احلج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك احلج
الليـل   والذي اقتصر يف وقوفه علـى ، مطلق واألصل بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بدليل
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 ((ويؤيد ذلك ما ورد يف بعض الروايات من هذا احلديث ، يصدق عليه أنه قد أدرك عرفة، فقط
، وهذا لفظ أمحد يف املسند )) احلج عرفة من جاء عرفة قبل صالة الفجر من ليلة مجع فقد مت حجه

 ((النسائي  ويف لفظ )) من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج ((ويف رواية أليب داود 
ووجه ، وكلها ألفاظ صحيحة )) فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة مجع فقد مت حجه

ألنه لو كان ، ولفظ التمام هنا صريح بأنه ال دم عليه )) فقد مت حجه (( االستشهاد منها قوله 
، تاج إىل اجلرب بالدمحيتاج إىل جرب ملا صدق عليه وصف التمام  فلما وصفه بالتمام علمنا أنه ال حي

فالصحيح هو أن من وقف بعرفة يف الليل فقط دون النـهار  ، وقد قال به اجلمهور، وهذا واضح
  .فقد صح حجه وال دم عليه ملا قدمنا واهللا تعاىل أعلى وأعلم 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح هو أن من اقتصر يف وقوفه بعرفة على النهار  -:مسألة 
فإذا ابتدأ الوقوف مثالً السـاعة الثانيـة   ، حجه صحيح وال دم عليه على القول الصحيحفقط أن 

فهذا يسمى شرعاً وعرفاً أنه قـد  ، عشر ظهراً أي بعد الزوال مث خرج منها قبل غروب الشمس
بل أصـح  ، فال حجة للمالكية يف القول بعدم اإلجزاء، وقف بعرفة فقد جاء بركن احلج األعظم

وقد كنا سابقاً نقول إن عليه دماً ، بل واألصح أيضاً أنه ال يلزمه دم، لم هو اإلجزاءقويل أهل الع
حديث عروة بن مضرس ، وبرهان ذلك، لكن بعد إعادة النظر وزيادة التحقيق رأينا أنه ال دم عليه

باملزدلفة حني خرج إىل الصالة فقلـت   أتيت النيب  -:قالالطائي  مٍالبن أوس بن حارثة بن 
واهللا ماتركت من جبـلٍ  ، وأتعبت نفسي، أكللت راحليت، ول اهللا إين جئت من جبلي طيءيارس

ووقف معنا حـىت  ، هذه من شهد صالتنا (( إال وقفت عليه فهل يل من حج؟ فقال رسول اهللا 
صححه الترمذي والدارقطين " )) ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو اراً فقد مت حجه وقضى نفثه

ووقف قبل  ((ووجه االستشهاد منه هو أنه قال " م والنووي وأبو بكر بن العريب وهو كما قالواواحلاك
ورتب على ذلك ، أي يف أي جزٍء من أجزاء النهار )) أو اراً ((فقوله  )) ذلك بعرفة ليالً أو اراً

باللفظ التمـام  والتعبري ، وهذا يدل على أن الواقف اراً يتم حجه بذلك )) فقد مت حجه ((قوله 
ألنه لو كان ، ومل يثبت نقل صريح يف معارضة ظاهر هذا احلديث، ظاهر يف عدم لزوم اجلرب بالدم

علمنا بـذلك أن   )) فقد مت حجه ((لكن ملا قال ، يلزمه بذلك دم ملا كان حجه قد مت إال ذا الدم
وأما قول ابـن  ، جوب الدموألن األصل براءة الذمة من و، حجه تام ال حيتاج جلرب بدمٍ وال بغريه

فإنه قول مقبول كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل لكن يف  )) من ترك نسكه أو شيئاً فعليه دم ((عباس 
من وقف بعرفة يف أي جـزٍء  قد صرح التصريح الذي ال حيتمل أن  غري هذه املسألة ألن النيب 
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امه دليل على أنه ال دم عليـه  بتمام حجه ومت وهذه شهادة منه ، من أجزاء النهار فقد مت حجه
 بقول ابن عباس وهذا ال جيوز ألن قولـه   فلو أوجبنا الدم هنا لكنا بذلك ممن عارض قوله 

فاحلق احلقيق بالقبول هو أنه ال دم على من اقتصر يف وقوفه على ، فانتبه هلذا، مقدم على كل قولٍ
   .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ، النهار فقط
محك اهللا تعاىل أن القول الصحيح هو أن الوقوف بعرفة يبدأ من أول ار يوم اعلم ر -:مسألة 

أن ، لكن األفضل واألمت واألكمل يف االتباع، وهذا أصح قويل أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل، التاسع
من أول النهار حلديث عروة بن مضرس الذي  ال يبدأ وقوفه إال بعد الزوال فقلنا بأن بدء الوقوف

 )) وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو اراً فقد مت حجه وقضى نفثـه  ((فإن فيه ، قبل قليل ذكرناه
 ((بأن قوله  -:وحنن قد قلنا )) ليالً أو اراً ((ووجه االستشهاد به أنه نوع بني الليل والنهار فقال 

كل أجزاء النـهار   يدخل فيه)) ً ارا ((فكذلك نقول يف قوله ، يدخل فيه كل أجزاء الليل )) ليالً
فكذلك أيضاً ال نقبل ختصيص جـزٍء  ، وكما أننا ال نقبل ختصيص جزٍء من الليل إال بدليل، أيضاً

وأنت تعلم أن النهار اسم األول جزٍء بعد طلوع الفجـر الثـاين إىل قبيـل    ، من النهار إال بدليل
على أن الوقوف بعرفة يبدأ  فهذا يدل، كما هنا، فقيل الليل والنهار، هذا إذا قرن بالليل، الغروب

نعـم   -:فأقول، مل يبدأ الوقوف إال بعد الزوال فالنيب  -:فإن قلت، من أول ار اليوم التاسع
وهذا هو اجلمـع  ، ولذلك قلنا بأن األفضل أن ال يدخل عرفات وال يبدأ الوقوف إال بعد الزوال

فقلنا بأن الوقوف يبدأ مـن   ا أمكناجلمع بني األدلة واجب مبني األدلة وقد تقرر يف القواعد أن 
وقلنا بأن األفضل له أن ال يبدأ بالوقوف إال بعـد  ، من النهار حلديث عروة بن مضرس جزء لأو

مل يبدأ وقوفه إال بعد الزوال وهذا القول هو الذي تتآلف به األدلة ويعمـل ـا    الزوال ألنه 
إعمـال  وتقرر أيضـاً أن  ، اله ما أمكنإعمال الكالم أوىل من إمهكلها وقد تقرر يف القواعد أن 

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ، الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن
اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه قد اتفق أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل على عـدم اشـتراط    -:مسألة 

وف اجلنب وبناًء عليه فيصح وق، الطهارة لصحة الوقوف فلو وقف بال طهارة فإن وقوفه صحيح
ومن عليه حدث أصغر من باب أوىل  ويستدل على ذلك باإلمجاع السـابق  ، واحلائض والنفساء

ما يفعل احلاج غري أن ال  افعلي(( قال هلا ملا حاضت  وحبديث عائشة رضي اهللا عنهما أن النيب 
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 حكم شرعي واألصل يف األحكام التوقيـف علـى   وألن االشتراط))  تطويف بالبيت حىت تطهري
  .واهللا أعلى وأعلم . الدليل

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن أهل العلم قد اختلفوا يف وقوف املغمى عليـه إذا اسـتوىف    -:مسألة 
وذهب ، فذهب بعض أهل العلم إىل أن وقوف املغمى عليه ال يصح، الوقت كله وهو مغمى عليه

 اشتراط نية خاصة وسبب اخلالف هو خالفهم يف، وهو القول الصحيح، بعضهم إىل صحة وقوفه
، فمن اشترط للوقوف نية خاصة قال ال يصح وقوف املغمى عليـه ، للوقوف من عدم االشتراط

ال يشترط للوقوف نية خاصة بل يكتفـى يف   يصح وقوفه واألصح أنه -:ومن قال ال يشترط قال
ان ناوياً أنه ذلك بالنية العامة للحج وللمناسك على وجه العموم فإنه ملا دخل يف اإلحرام باحلج ك

اإلغماء   بسبب، وهذه النية كافية ال سيما إذا تعذرت النية اخلاصة، يقف ويطوف ويسعى ويرمي
وألنه قد يطرأ كثرياً على كثري من احلجاج ال سيما مع شدة احلر وكثرة الزحام وحيث ال دليـل  

قوفه لو أسـتغرق  وألن املغمى عليه كالنائم فكما أن النائم يصح و، يبطل وقوفه فاألصل الصحة
فاإلغماء ذا املقدار أي ، أجزاء الوقوف يف النوم فكذلك لو استغرقها يف اإلغماء أيضاً يصح منه

وال فرق فالصحيح املعتمد يف هذه املسألة هو أن وقوف ، مبقدار يوم وليلة وحنو ذلك فإنه كالنوم
  .وبه قال عطاء وغريه من أهل العلم ، املغمى عليه صحيح

فيصلي اإلمام واحلجاج خلفه بعرفة ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن اجلمع والقصر يف عرفة -:مسألة 
وكذلك كانوا يفعلون خلف أيب بكرٍ وعمر رضي اهللا عنـهما  ، قصراً ومجعاً اآلفاقيون وأهل مكة

وال خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصالة وال قال هلم بعرفـة ومزدلفـة    ومل يأمر النيب 
عن أحد منهم فقد أخطأ وغلط غلطاً بينـاً   ومن حكى ذلك، أمتوا الصالة فإنا قوم سفر -:ومىن

أنه قال ألهل  ووهم ومهاً قبيحاً وقال قوالً باطالً باتفاق أهل احلديث ولكن املنقول عن النيب 
 يثبت وأما يف حجة الوداع فإنه مل )) أمتوا فإنا قوم سفر ((مكة يوم الفتح إذ كان يصلي م إماماً 

وال عن أيب بكرٍ من بعده وال عن عمر من بعدمها أنه كان يأمر أهل مكة باإلمتام فالقول  عنه 
الصحيح يف هذه املسألة هو أن أهل مكة إذا حجوا فإم تابعون لإلمام وسائر احلجاج جيمعـون  

ف السـنة  ومن قال غري ذلك فإنه يكون خمالفاً للسنة نعوذ باهللا من خال، معهم ويقصرون معهم
   .واهللا أعلم 
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اعلم رمحك اهللا تعاىل أن الوقوف راجالً أو راكباً كله جائز باالتفاق وأما األفضـل   -:مسألة 
فإنه خيتلف باختالف أحوال الناس فإن كان ممن ركب رآه الناس حلاجتهم إليه أو كان يشق عليه 

وقال ابن القـيم  ، ه اهللا تعاىلوقف راكباً قاله شيخ اإلسالم رمح الوقوف وقف راكباً فإن النيب 
التحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم املناسك واالقتداء بـه   -:رمحه اهللا تعاىل

واهللا . كالمه رمحـه اهللا تعـاىل  . هـ.وكان أعون له على الدعاء ومل يكن فيه ضرر على الدابة ا
  .تعاىل أعلى وأعلم 

د على جبل الرمحة الذي يفعله كثري من العوام ال أصل اعلم بارك اهللا فيك أن الصعو -:مسألة 
وأما ما اشتهر عند العوام من االعتناء بـالوقوف   -:وال فضيلة فيه قال النووي رمحه اهللا تعاىل، له

على جبل الرمحة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه وترجيحهم له على غـريه مـن أرض   
إال فيه فخطأ ظاهر وخمالف للسـنة ومل  صح الوقوف عرفات حىت رمبا توهم من جهلتهم أنه ال ي

بل له حكم سائر أرض عرفات غري ، يذكر أحد ممن يعتمد يف صعود هذا اجلبل فضيلة خيتص ا
، يستحب الوقوف عليـه  -:إال أبو جعفر حممد بن جرير الطربي فإنه قال موقف رسول اهللا 

 -:قال، ل الذي يقال له جبل الدعاءيستحب قصد هذا اجلب -:وكذلك قال املاوردي يف احلاوي
وهذا الذي قالوه ال أصل له ومل يرد فيه حديث صحيح وال ضعيف فالصواب االعتناء مبوقـف  

األصل يف العبادات وقد تقرر يف القواعد أن  -:قلت. كالمه رمحه اهللا تعاىل. هـ.ا رسول اهللا 
زمان أو مكان مل يرد بتعظيمه نص صحيح ال جيوز تعظيم وتقرر أيضاً أنه  احلظر والتوقيف إال بدليل

وألنه قد تقرر أن االستحباب حكم شرعي واألصل يف األحكام الشرعية افتقارها لألدلة ، صريح
وهو أن املتقرر يف الشريعة ، الصحيحة الصرحية وأزيدك تنبيهاً آخر ال أدري هل ذكرته سابقاً أم ال

أعين تسـميته  ، الفاسدة يف هذا اجلبل هذه التسمية ومن الذرائع املفضية لالعتقادات، سد الذرائع
وال أصل نعلمه هلذه التسمية حىت وإن ، فإا تضفي عليه شيئاً من التعظيم والقدسية، جببل الرمحة

ذكر يف كتب بعض األكابر فإن ذكرها فيه ليس دليالً على إثباا إذا كانت تفضي إىل شيء من 
أما التسميات اليت حتمـل يف طياـا   ، جبل عرفات وحنو ذلكوإمنا يسمى جببل إالل أو ، املفاسد

وأنبهك . شيئاً من التعظيم فالواجب اجتناا والتباعد عنها من باب سد الذرائع واهللا حيفظنا وإياك
على تنبيه آخر وهو أنه جيب على والة األمر أن يزيلوا الشاهد الذي نصب فوق هذا اجلبل فإنه مما 

أيت أن بعض الناس يصلي إليه ويتمسح بأجزائه وهذا منكر عظيم وبدعـة  يفتنت به الناس حىت ر
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وكم  ،وعلى ويل األمر أن يهتم بذلك، وخيمة فيجب على أهل العلم أن يكتبوا بإزالته لوالة األمر
فلن يعجزوا إن شاء اهللا تعاىل عن تتمـيم  ، من املظاهر البدعية اليت أزاهلا والة األمر يف هذه البالد

الة هذا الشاهد الذي صار سبباً يف كثري من البدع واحملدثات اليت ما أنزل اهللا ـا مـن   األمر بإز
وهم على ذلك قادرون إن شاء اهللا تعاىل فأسأله جل وعال أن يوفقهم للهدى والسـداد  ، سلطان

 وأنبهك ألمرٍ ثالث أيضاً وهو أن بعض الناس هداه اهللا تعاىل يتقصد أن. إنه ويل ذلك والقادر عليه
يأخذ احلصى الذي سريمي به من هذا اجلبل خاصة ويرى أن ذلك أفضل وهذه األفضلية ال أصل 

واألفضلية من ، هلا من كتابٍ وال سنة وال من قول صاحب وال نعلمه ثابتاً عن أحد من أهل العلم
رر فهذا من حمدثات األمور املنكرة وقد تق، أحكام الشريعة واألصل يف التعبدات احلظر والتوقيف

وأعظم من ذلك من يتمسح باألحجـار هنـاك أو   ، كل إحداث يف الدين فهو رديف القواعد أن 
وكل ذلك من احملدثات والبـدع الـيت ال   ، يأخذ شيئاً منها إىل بالده ويبيعها هناك بأغلى األمثان

ياكم نسأله جل وعال أن يفقهنا يف ديننا وأن يعيذنا وإ، أصل هلا فالواجب على أهل العلم إنكارها
  .من شرور الفنت ما ظهر منها وما بطن واهللا ربنا أعلى 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه ال خالف بني أهل العلم أنه إذا غربت الشمس وذهبـت   -:مسألة 
، فينبغي مراعاة ذلـك  وهكذا فعله النيب ، الصفرة قليالً أنه قد حل وقت اإلفاضة من عرفات

  . واهللا أعلم )) عين مناسككملتأخذوا  ((قد فعل ذلك وقال  فإنه 
فمن وقف بعرنـة مل  ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن التحقيق أن عرنة ليست من عرفات  -:مسألة 

وكل  (( ودليل ذلك قوله ، وما يروى عن مالك رمحه اهللا تعاىل ال أظنه يصح عنه، جيزئه ذلك
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم  )) عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة

يف  وقد نـزل  ، ملا أفاض من مزدلفة كان حيث الناس على السكينة اعلم أنه  -:لة مسأ
مث أتى املزدلفة فأسـبغ الوضـوء   ، الطريق فبال وتوضأ وضوءاً خفيفاً وأخربهم أن الصالة أمامهم

مجع تأخري بقصر العشاء مث اضطجع حـىت طلـع   ، وصلى املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني
الفجر يف أول وقتها مث مكث يدعو ربه يف املشعر احلرام حىت أسفر جداً مث ذهـب  وصلى ، الفجر

  .واهللا أعلم  )) لتأخذوا عين مناسككم ((لرمي مجرة العقبة وكان يقول يف ذلك 
 -:اعلم أن أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل قد اختلفوا يف املبيت مبزدلفة على ثالثة أقوال -:مسألة 

ومنهم من قال بأنه سنة والقول بالوجوب ، ومنهم من قال بأنه واجب، كنفمنهم من قال بأنه ر
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مالك وأمحد وأيب حنيفة والشافعي يف املشهور عنه وعطـاء والزهـري   ، هو قول أكثر أهل العلم
وـذا قـال    -:وقال النووي رمحه اهللا تعاىل، قاله ابن قدامة، وقتادة والثوري وإسحاق وأبو ثور

وهو األقرب إن شاء اهللا تعاىل فامبيت ، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة، سلفمجاهري العلماء من ال
والدليل على إنه ، أي أنه إذا فات فإنه ال يفوت بفواته احلج وإمنا جيرب بدم، مبزدلفة واجب ال ركن

وقد تقرر يف األصول أن الفعل يفيـد   )) لتأخذوا عين مناسككم ((بات ا وقال  واجب أنه 
األحاديث املفيـدة   -:ويدل على ذلك أيضاً، ذا كان مقترناً بأمرٍ لساين مفيد للوجوبالوجوب إ

لإلذن للضعفة باخلروج من مزدلفة إىل مىن كما ستأيت إن شاء اهللا تعاىل فإن هذا اإلذن دليل على 
يـد  إذ لو مل يكن من الواجبات ملا احتاجوا معه إىل اإلذن فهذه األدلة تف، أن املبيت من الواجبات

 -:فدليل ذلك حديث عبدالرمحن بن يعمـر قـال  ) وليس بركن ( وأما قولنا ، أنه من الواجبات
وهو واقف بعرفات وأتاه ناس من أهل جند فقالوا يارسول اهللا كيف احلج؟ فقال  شهدت النيب 

ووجـه االسـتدالل    ))من جاء عرفة قبل صالة الفجر من ليلة مجع فقد مت حجـه  ، احلج عرفة ((
، حكم بأن من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر أنه مدرك للحج ث هو أن النيب باحلدي

فيدخل يف ذلك من أدرك الوقوف ا يف آخر جزء من ليلتها أي قبل طلوع الفجر بدقائق وهـذا  
الرجل بالطبع لن يدرك املبيت مبزدلفة ألنه ال وقت معه إلدراكه ألنه آخر جزء من الليل كـان  

ألنه أدرك عرفة يف جـزٍء مـن    )) فقد مت حجه ((ك فقد قال عليه الصالة والسالم بعرفة ومع ذل
وهذا يفيدك أن املبيت مبزدلفة ليس ركناً ألنه لو كان ركناً ملا كـان  ، أجزاء إمكانية الوقوف ا

وهذا النوع من االستدالل يسميه أهل األصول االسـتدالل  ، بل ملا كان له حج أصالً، حجه تاماً
فإذا أفضتم من عرفات فـاذكروا اهللا عنـد    أمل يقل اهللا تعاىل  -:فإن قلت. رة واهللا أعلمباإلشا

 -:بلى ولكن هل هذه اآلية الكرمية تعرضت للمبيت مبزدلفة؟ اجلواب -:؟ فأقول  املشعر احلرام
 وقد أمجعوا كلهم على أن من وقـف مبزدلفـة ومل  ، ألا إمنا بالذكر فقط عند املشعر احلرام، ال

وعلى كـل  ، من الواجباتمما يفيد أن الذكر هنا من املستحبات ال ، يذكر اهللا تعاىل أن حجه تام
ذلك إمنا بينه بعد الفجر ملا جاء  وملا بني النيب ، حال فاآلية إمنا أمرت بالذكر يف املشعر احلرام

ت فال تفيـد وجـوب   فاآلية ال تعلق هلا باملبي، عند املشعر احلرام وهلل اهللا ودعاه ووحده وكربه
يف  أمل يقـل الـنيب    -:فإن قلـت . املبيت فضالً عن االستدالل ا على ركنية املبيت مبزدلفة

من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف قبل ذلـك   (( حديث عروة بن مضرس 
شهود الصـالة  متام احلج عن  فهنا قد علق النيب  )) بعرفة ليالً أو اراً فقد مت حجه وقضى نفثه
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بلى هو كذلك لو مل ترد قرائن تصرفه عن  -:والدفع معه فهذا يفيد أنه ركن أليس كذلك؟ فأقول
لكن قد ورد عندنا قرائن تصرفه عن هذا الفهم إىل الوجوب فقـط وهـي كمـا    ، هذا إىل غريه

   -:يأيت
اجلمـع بـني    وال يتم، أنه قد تقرر يف األصول أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن -: األول

حديث عبدالرمحن بن يعمر السابق وحديث عروة بن مضرس هذا إال إذا قيل بعدم ركنية املبيت 
وكالمهـا  ، قضى قضاًء جازماً بأن من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك احلـج  مبزدلفة ألنه 

عاً بني فجم، وال يتم اجلمع بينهما إال إذا قيل بوجوب املبيت فقط ال أنه ركن، حديثان صحيحان
  .ويوضحه الوجه الثاين ، األدلة قلنا إنه واجب

اني أي صالة الفجر وأنت خبري بأن أهـل   )) من شهد صالتنا هذه ((أنه قال يف احلديث  -:الث
العلم رمحهم اهللا تعاىل قد أمجعوا كلهم أنه لو بات مبزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة ونام عن صالة 

مما يدل على أن احلديث ال يفيـد ركنيـة   ، اتته أن حجه تامالصبح فلم يشهدها مع اإلمام حىت ف
وبناًء عليه فالصحيح إن شاء اهللا تعاىل أن املبيت مبزدلفة واجب ال ، شهود صالة الفجر يف مزدلفة

يف رواية النسائي حلديث عروة بن مضرس فإن النسائي  تقول ذافما -:فإن قلت، ركن واهللا أعلم
قال حدثين جرير عن مطرف عن الشعيب عن عروة بـن  ، بن قدامةأخربنا حممد ا -:قال يف سننه

من أدرك مجعاً مع اإلمام والناس حىت يفيض منها فقد أدرك  (( قال قال رسول اهللا  مضرس 
فإنه قاضٍ بركنية الوقوف مبزدلفة؟ نعم هو كذلك لو  )) ومن مل يدرك مع الناس واإلمام فلم يدرك

وقد صنف أبو جعفر العقيلـي   -:قال ابن حجر يف الفتح، ضعيفة لكنها، كانت هذه الزيادة ثابتة
ألن املتقـرر  ، وحيث كانت هذه الزيادة ضعيفة فال نثبت ا حكماً. هـ.يف إنكار هذه الزيادة ا

فقد روى  -:فإن قلت. األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحيةيف القواعد أن 
 -:قلـت ، فإا صرحية يف أنه ركن )) ومن مل يدرك مجعاً فال حج له ((أبو يعلى هذا احلديث بلفظ 

فقد ضعفها ، لكنها ضعيفة أيضاً ال يثبت أهل احلديث مثلها، نعم لو كانت هذه الرواية صحيحة
النووي وابن حجر وغريمها من احملققني وحيث كانت ضعيفة فال نثبت ا حكمـاً شـرعياً ألن   

وبه تعلم إن شاء اهللا تعـاىل أن القـول   ، ألدلة الصحيحة الصرحيةاألحكام الشرعية وقف على ا
الصحيح والرأي الراجح املليح هو أن املبيت مبزدلفة من واجبات احلج وإذا فات فإنه جيربه بـدم  

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم 
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فعن جابر بـن عبـداهللا   ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن مزدلفة كلها حمل صاحل للوقوف -:مسألة 
حنرت هاهنا ومىن كلها منحر  فـاحنروا يف رحـالكم    (( ي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا رض

وقد أمجع أهل العلم رمحهم  ))ووقفت هاهنا ومجع كلها موقف ، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف
 وقد قامت الدولة السعودية مشكورة بتحديد هذا املشعر وغريه حتديداً دقيقاً، اهللا تعاىل على ذلك

مبنياً على جلان شرعية موثوقة يف علميتها ودرايتها التارخيية فإذا وقف احلاج يف أي جـزٍء مـن   
       .أجزاء مزدلفة فقد قام بالواجب عليه واهللا تعاىل أعلى وأعلم 

اعلم رحكم اهللا تعاىل أن املستحب للحاج أن يبدأ بالصالة إذا وصل للمزدلفة قبـل   -:مسألة 
ألن الـوتر  ، هذا فيه خالف يسري -:ولكن هل يوتر أم ال؟ أقول، لنيب حط رحله هكذا فعل ا

سنة فإن أوتر فقد جاء بالسنة وإن مل يوتر فال شيء عليه  ولكن هل يترك وتر هذه الليلة علـى  
واألفرب إن شاء اهللا ، وجه اخلصوص أم السنة له فعلها كسائر الليايل؟ هذا قد حصل فيه خالف

  -:كسائر الليايل والذي جعلنا نرجح ذلك عدة أمور تعاىل أنه يصلي الوتر 
وأنت تعلم أن ، أن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما إمنا ذكر مايتعلق باحلج ومناسكه -:األول 

 فلو أن جابراً ذكر تفاصيل ما فعله النيب ، الوتر وقيام الليل ليس من النسك وال عالقة له باحلج
ا يفعله يف سائر يومه لصار احلديث أضعاف أضعاف ما هـو  وم من حركاته وسكناته وتعبده 

إمنا هو ذكر مايتعلق باملناسك وقد تقرر يف القواعد أن عدم الذكر  جابر م ولكن كان ه، عليه
  .ليس دليالً على عدم الوقوع 

اني  وال نعرف يف حديث أنه ، شدة حمافظته على الوتر وقيام الليل أن املعلوم من حاله  -:الث
أنه كان يتطوع علـى راحلتـه حيـث     ومن املعلوم من حاله ، أخلَّ ما ال حضراً وال سفراً

مث  ((إال قول جابر  ومل يأت يف ليلة املزدلفة ما ينقض هذا األصل املعلوم من حاله ، توجهت به
وهذا كما ذكرت لك ال يفيد أنه مل يوتر ألن ، لوتر أو قام الليلومل يذكر أنه صلى ا )) اضطجع

األصل هو فحيث كان األمر كذلك فاملتقرر يف القواعد أن ، جابراً مل يذكر إال مايتعلق باملناسك
ومل يأتنا ناقل ، أي أن األصل من حالته شدة حمافظته على الوتر البقاء على األصل حىت يرد الناقل

  .ا عن هذا األصل فحيث ال ناقل فاألصل هو البقاء على األصل خبصوصه يف الليلة
، إن السنة هي صالة ركعيت الفجر قبل صالة الفجر باملزدلفة وغري املزدلفة -:أننا قلنا -:الثالث 

يف حديثه  مع أن هاتني الركعتني مل يذكرمها جابر ، فسنة الفجر ال تسقط ال حضراً وال سفراً
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مما يدل على استصحاب األصل فيهما وأن ، نة صالما قبل صالة الفجرهذا وحنن نقول بأن الس
عدم ذكر جابر هلما ال يدل على عدمهما يف نفس األمر فكما أننا استصحبنا األصـل يف سـنة   

وكما أننا مل جنعل عدم ذكرمهـا يف  ، األصل يف سنة الوتر وقيام الليلالفجر فكذلك فلنستصحب 
فكذلك فلنقل إن عدم ذكر الوتر يف حديث جابر ليس دلـيالً    حديث جابر دليالً على عدمهما

  .على عدمه 
ع  هو صحابته الكرام وقد ثبت أن بعضهم كان حيي ليلـة   أن أشد الناس تأسياً به  -:الراب

، كما يف حديث أمساء يف الصحيحني وسيأيت بطوله بعد قليل إن شاء اهللا تعـاىل ، املزدلفة بالصالة
ألة إن شاء اهللا تعاىل هو أن الوتر وقيام الليل ليلة املزدلفة يقال فيه ما يقـال  فالصحيح يف هذه املس

  .واهللا ربنا أعلى وأعلم ، يف سائر الليايل
اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه يباح للضعفة من احلجاج ذكوراً وإناثاً النفر من مزدلفة بعد  -:مسألة 

يعة هلذه الطائفة فيدخل فيها كبار السن وهذا من رخص الشر، منتصف الليل أو بعد مغيب القمر
والصغار واملرضى والنساء احلوامل بل الذي نراه يف هذه األزمنة أن املرأة جيوز هلا ذلك مطلقاً أي 

فإنه حيصل عند اجلمرة يوم النحر ، سواًء كانت مريضة أو صحيحة لشدة الزحام يف هذه األزمنة
تقحم فيه وهم أصحاء أقوياء فكيف باملرأة اليت هي زحام شديد جيعل فحول الرجال يتهيبون من ال

وأما الـذكور األقويـاء   ، ن بالترخيص هلن بالرمي ليالًفال بد من رمحته، ضعيفة يف أصلها وذاا
وقد ثبتـت األدلـة   ، فالواجب هلم البقاء إىل اإلسفار مث الدفع لرمي اجلمرة بعد طلوع الشمس

، املشقة جتلـب التيسـري   -:وحتت قاعدة، احلرج رفع -:وهذا الفرع يدخل حتت قاعدة، بذلك
كل فعل يف تطبيقه عسر فإنـه يصـحب    -:وحتت قاعدة، إذا ضاق األمر اتسع -:وحتت قاعدة

ليلة املزدلفة تـدفع   استأذنت سودة رسول اهللا  ((: باليسر فعن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت
بل دفعه وحبسنا حىت أصبحنا فدفعنا بدفعه قبله وقبل حطمة الناس وكانت ثبطة فأذن هلا فخرجت ق

 كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إيل من مفروح به وألن أكون استأذنت رسول اهللا 
كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول اهللا  ((وعنها رضي اهللا عنها قالت " متفق عليه"))
 قالت يل أمساء وهي عند دار  ((موىل أمساء قال  وعن عبداهللا )) أن تفيض من مجع بليل فأذن هلا

 -:يا بين هل غاب القمر؟ قلت -:مث قالت، فصلت ساعة، ال -:هل غاب القمر؟ قلت -:املزدلفة
أي هنتـاه لقـد    -:ارحتل يب فارحتلنا حىت رمت اجلمرة مث صلت يف مرتهلا فقلت هلا -:قالت، نعم

وملسلم عن أم حبيبة رضي اهللا " متفق عليه")) ظعنأذن لل إن النيب ، كال أي بين -:غلسنا قالت
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 كنا نفعله على عهد رسـول اهللا   ((ويف لفظ  )) بعث ا من مجع بليل أن رسول اهللا  ((عنها 
يف الثقـل أو   بعثين رسول اهللا  (( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال )) نغلس من مجعٍ إىل مىن

 )) يف ضـعفة أهلـه   أنا ممن قدم رسول اهللا  ((ويف لفظ " همتفق علي")) يف الضعفة من مجعٍ بليل
وأما الذكور األقوياء فـال  . هـ.وال نعلم فيه خمالفاً ا -:قال ابن قدامة، واألدلة على ذلك كثرية

ويدل على ذلك بأن األصل هو وجوب املبيـت  ، حيل هلم أن يرموا اجلمرة إال بعد طلوع الشمس
اء فيخرجون هم فقط ويبقى من عداهم على أصل وجـوب  وإمنا الرخصة وردت يف حق الضعف

وألن هذه رخصة للضعفاء حىت ال يشاركهم فيها غريهم فيتمكنون مـن الرمـي بيسـر    ، البقاء
فال تتم احلكمة من ، فلو أجزناه أيضاً لألقوياء لذهبت احلكمة من الترخيص، وسهولة وبال مزامحة

فإن النـاس يف  ، تمكن الضعفة من الرمي قبل الفجرهذا الترخيص إال حببس األقوياء يف مزدلفة لي
فإذا علم األقوياء أنه ، هذه املشاعر يصيبهم الضيق ويبحثوا عن اجلائز ويغضون الطرف عن السنة

لتخلف كثري من احلجاج األقوياء عن السنة ملـا  ، جيوز هلم النفر يف الليل ولكن السنة هلم أن يبقوا
، وهذا أمر معروف جمرب، ألكيدة يف التحلل من ثياب اإلحراميشعرون به من التضايق ولرغبتهم ا

فاألصح هو وجوب بقاء األقوياء وعدم جواز الرمي هلم ليالً وإمنا جواز الرمي ليالً من خصائص 
وأنت تعلم أن الفعل إذا  )) لتأخذوا عين مناسككم ((رماها ضحى وقال  وألنه ، الضعفاء فقط

ويسـتدل عليـه   . كما قدمناه سابقاً –أي الفعل للوجوب  –نه اقترن به قول مفيد للوجوب  فإ
ضعفة أهله فـأمرهم أن ال يرمـوا   بعث ب أن النيب  ((أيضاً حبديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

قَدمنا رسول اهللا  -:ويف رواية أن ابن عباس قال" رواه أصحاب السنن")) الشمس حىت تطلع ةرماجل
 لَطِّخ أفخاذنا ويقول  ليلة املزدلفة أغيلمة بينأي بين ال ترموا (( عبداملطلب على مجرات فجعل ي

حديث ابن عباس حـديث   -:قال الترمذي، وهذا احلديث صحيح )) اجلمرة حىت تطلع الشمس
أما حديث ابن عبـاس   -:وقال النووي. هـ.والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم ا، صحيح

وقال ابـن القـيم يف زاد   ، نسائي وغريهم بأسانيد صحيحةفصحيح رواه أبو داود والترمذي وال
وقولـه  ، وهذا احلديث صحيح -:حديث حسن صححه الترمذي وغريه وقال الشنقيطي -:املعاد
 )) ي وقد تقرر يف األصـول أن   )) أي بين ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس النـهي  وهذا

فأمرهم أن ال يرموا اجلمرة حىت تطلع  ((ث اآلخر وقوله يف احلدي، املطلق عن القرينة يفيد التحرمي
األمر املطلق عـن القرينـة يفيـد    هذا يفيد أنه أمرهم بذلك وقد تقرر يف األصول أن  )) الشمس
وهذا األمر والنهي وإن كان متوجهاً البن عباس واألغيلمة معه إال أنه قـد تقـرر يف   ، الوجوب



 

                                                                   تبصير الناسك بأحكام المناسك

ة فإنه يثبـت يف حـق األمـة تبعـاً إال بـدليل      كل حكم ثبت يف حق واحد من األمالقواعد أن 
األصل  -:وحيث ال دليل على التخصيص فيدخل غريهم معهم وألن القاعدة تقول، االختصاص

  .واهللا أعلى وأعلم ، يف األحكام الشرعية التعميم
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن أول شيء يصنعه إذا قدم مىن أن يؤم مجرة العقبة وهي آخر  -:مسألة 

وهي اجلمرة اآلخرة وقد تسمى اجلمرة القصـوى  ، ات أقصاهن من مىن وأدناهن من مكةاجلمر
ومسية مجرة العقبة ألا يف عقبة مأزم مىن وخلفها من ناحية الشام واد ، باعتبار من يؤمها من مىن

وقد ذكر األصحاب أن رميها هذه اجلمرة هو حتيـة  ، بيعة العقبة فيه بايع األنصار رسول اهللا 
وذلك ألن النيب ، ورمي مجرة العقبة من واجبات احلج بال ريب، كما أن حتية البيت الطواف، مىن
  والفعل إذا اقترن به أمر لساين فإنه يفيد الوجـوب  )) لتأخذوا عين مناسككم ((رماها وقال ،

على  –أي األئمة األربعة  –وقال الوزير وغريه أمجعوا ، أعين إذا كان األمر القويل يفيد الوجوب
ويكون رميها حبصـيات مثـل   . هـ.وجوب رمي مجرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات ا

، فلو رماها دفعة واحدة مل جيزئه إال عن واحدة فقط، ويرميها واحدة بعد واحدة، حصى احلذف
أي مـن  ، وكذلك لو وضع السبع بيده يف احلوض وضعاً، ال أعلم فيه خالفاً -:قال يف اإلنصاف

، وال هو يف معـىن الرمـي  ، قوالً واحداً ألنه خالف الوارد وال يسمى رمياً، وال طرح غري رمي
وإحياء لسنة أبينا إبـراهيم عليـه    واتباع سنة  النيب ، واملقصود من الرمي إقامة ذكر اهللا تعاىل

ـ  ((كما يف احلديث  الصالة والسالم ر إمنا جعل الطواف بالبيت وبالصفا واملروة والرمي إلقامة ذك
هذا هو الذي صـح عـن   ، ويرميها مستقبالً هلا جبعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه )) اهللا تعاىل

أنه انتهى إىل مجرة العقبـة فجعـل    ويف الصحيحني من حديث ابن مسعود ، رسول اهللا 
هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة  -:وقال، البيت عن يساره ومىن عن ميينه ورمى بسبع

واملقصود هو وقوع حصـاة  ، كون مكة عن يساره ومىن عن ميينه إال وهو مستقبالً للجمرةوال ت
بل املطلوب وقوعها يف املرمى فقط وتكفي غلبة الظن ، وال يلزم أن تضرب الشاخص، يف املرمى
 -:وهذه الغلبـة مرجعهـا أمـران   ، غلبة الظن كافية يف العمل -:ألن القاعدة تقول، يف الوقوع

أن تكون الرمية قوةً وختفيفاً مناسـبة لبعـد    -:الثاين ،تكون رميته مواجهة للمرمىأن  -:األول
املرمى وقربه فإذا حتقق هذان األمران كفاه ذلك وال يلزمه أن يتحقق التحقق اليقني من وقـوع  

  ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها حصاته يف املرمى فإن هذا من تكليف ماال يطاق وقد قال تعاىل 
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قدمنا أن هذه اجلمرة ال ترمى إال بعد طلوع الشمس بالنسبة للذكور األقويـاء واهللا تعـاىل   وقد 
  .أعلى وأعلم 

أي اليت سترمى يـوم  ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه ال بأس بلقط احلصيات من املزدلفة -:مسألة 
 -:نإن لقطها من املزدلفة مستحب واستدلوا لـذلك بـأمري   -:وبعض أهل العلم يقول، النحر
القـط   ((قال له غداه يوم النحر  حديث الفضل بن العباس رضي اهللا عنهما أن النيب  -:األول

أنه إذا أتى إىل مـىن   -:الثاين، وسنده صحيح، فلقط له حصيات مثل حصى احلذف )) يل حصى
فالسنة له أن ال يشتغل بشيء قبل الرمي فاستحب له أن يأخذ احلصى من املزدلفة لئال يشتغل عن 

ال شك أنه إن أخذ احلصى من غري املزدلفة أنه جيزئه ألن  -:ولكن أقول، الرمي بلقطه إذا أتى مىن
  .اسم احلصى يقع عليه واهللا أعلم 

األحكام الشرعية وأن ، األصل يف العبادات احلظر والتوقيفاعلم رمحك اهللا تعاىل أن  -:مسألة 
بـل إذا  ، فإن غسل احلصى ليس من السـنة ، ليهوبناًء ع تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحية

أنه أمر  أمر بلقط احلصى ومل يثبت عنه  ألنه ، فإنه قد أتى باب بدعة، اعتقد أنه من القرب
فإنه املشرع لنا بقولـه   فلو كان غسل احلصى من اخلري لدلنا عليه النيب ، بغسلها أو غسلها هو

 )) من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منـه فهـو رد   ((م وقد قال عليه الصالة والسال، وفعله وإقراره
كل فعلٍ توفر سـببه  وقد تقرر يف القواعد أن  )) من عمل عمالً  ليس عليه أمرنا فهو رد ((وملسلم 

وقد لقط احلصى يف حجته وكان غسلها من األمور ، ومل يفعله فاملشروع تركه على عهد النيب 
فكمـا  . عاً لفعله فلما مل يفعله دل على أنه ليس مبشروعاملتيسرة بال كلفة فلو كان غسلها مشرو

  .واهللا أعلى وأعلم . يأخذ منه تشريع فكذلك تركه ، يأخذ منه تشريع أن فعله 
وهذا مع تيسر ، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن األفضل يف رمي مجرة العقبة أن يكون راكباً -:مسألة 

فإن تيسر لك أن ترمي مجرة ، املقصود معرفة األفضل وال أظنه يف هذا الزمان متيسراً ولكن، األمر
فقد روى مسلم يف ، رمى مجرة العقبة راكباً وذلك ألنه ، العقبة يوم النحر راكباً فإنه األفضل

يرمـي   رأيت رسول اهللا  -:صحيحه بسنده من حديث جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال
 مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذهخذوا عين  ((ويقول ، على راحلته يوم النحر

 ((وروى مسلم أيضاً يف صحيحه بسنده من حديث حيىي بن حصني عن جدته أم احلصني قالت  ))
حجة الوداع فرأيته حني رمى مجرة العقبة فانصرف وهو على راحلتـه   حججت مع رسول اهللا 
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مـن   ثوبـه علـى رسـول اهللا    أحدمها يقود راحلتـه واآلخـر رافـع    ، ومعه بالل وأسامة
حدثين علي بن مسهر ، حدثنا إبراهيم بن مهدي -:وقال أبو داود يف سننه ))احلديث ...،الشمس

 رسول اهللا رأيت  (( أخربنا سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه قالت، عن يزيد بن أيب زياد
رأيـت   ((ويف لفظ له  ))احلديث ...راكب يكرب مع كل حصاة يرمي اجلمرة من بطن الوادي وهو

حـديث  ")) عند مجرة العقبة راكباً ورأيت بني أصابعه حجراً فرمى ورمـى النـاس   رسول اهللا 
وهذا يف رمي مجرة العقبة فقط وأما ما تبقى من الرمي يف أيام التشريق فاألفضل فيها أن " صـحيح 

يعين  –ل حدثنا عبداهللا حدثنا القعنيب قا -:قال أبو داود يف سنه، هكذا نقل عنه ، يكون ماشياً
بعد يوم أنه كان يأيت اجلمار يف األيام الثالثة  ((عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  –ابن عمر 

ولكن كما ذكرت " حديث صـحيح ")) كان يفعل ذلك النحر ماشياً ذاهباً راجعاً وخيرب أن النيب 
  .واهللا أعلى وأعلم ، ا تيسر لهلك أن هذا فيما إذا تيسر له ذلك وإال فلريم اإلنسان حسب م

األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة اعلم رمحك اهللا تعاىل أن املتقرر يف القواعد أن  -:مسألة 
وبناًء عليه فالراجح احملفوف بالدليل والقاعدة ، وقد شرحناها يف موضعٍ آخر، الصحيحة الصرحية

وال ، ألصل يف األشياء احلل واإلباحة إال بـدليل وذلك ألن ا، أنه جيوز الرمي حبصاة قد رمي ا
فـاحلق احلقيـق   ، أعلم دليالً صاحلاً إلثبات الكراهة املدعاة من بعض أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل

وإن احتاط اإلنسان فتورع عن ذلك فهو األفضل عندنا وال بالقبول هو جواز ذلك وال حرج فيه 
، ذلك فال حرج عليه البتة ورميه صحيح ال غبار عليهولكن لو أنه فعل   شك خروجاً من اخلالف

إـا   -:وأما قوهلم، وذلك ألنه مل يثبت دليل صحيح صريح يف كراهة الرمي حبصاة قد رمي ا
فليس بشيء إذ ال دليل يدل على كراهة إعادة العبادة ا مرة أخـرى  ، حصاة قد فعل ا عبادة

قياساً على الوضوء مبـاٍء قـد    -:أما قوهلم، لشريعةوليس االستحسان طريقاً تعرف به األحكام ا
فليس بشيء أيضاً ألن القول الصحيح والرأي الراجح املليح جواز التطهر مباء ، استعمل يف طهارة

وال حرج يف ذلك وقد شرحنا املسألة يف موضع آخر والكراهة ال جيوز ادعاؤها إال ، قد تطهر به
صحيحاً صرحياً على هذه الكراهة ال من القـرآن وال مـن    بدليل وال أعلم إىل ساعيت هذه دليالً

فحيث ال دليل فاألصـل  ، السنة وال من هدي السلف وال من اإلمجاع وال من القياس الصحيح
واألصل أن األحكام الشرعية ال تثبـت إال بـدليل الصـحيح    ، عدم الكراهة ألن األصل العدم

وملاذا ادعيت األفضـلية يف   -:فإن قلت، ناقلواألصل هو البقاء على األصل حىت يرد ال، الصريح
ألنك لو رميت حبصـاة مل   -:الرمي حبصاة مل يرم ا مع عدم وجود الدليل على الكراهة؟ فأقول
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بل اتفق أهل العلم مجيعاً على أنك قد فعلت ما أمرت ، يرم ا ملا أنكر عليك أحد من أهل العلم
وقـد تقـرر يف   ، رمي ا ألنكر عليك من مينع ذلكبه شرعاً وأما لو خالفت ورميت حبصاة قد 

، وهـذا واضـح  ، القواعد أن فعل مااتفق عليه العلماء أوىل من فعل ما انفرد به أحدمها ما أمكن
فاحلق يف هذه املسألة عدم الكراهة ولكن األحسن أن ال ترمي إال حبصاة مل يرم ـا واهللا تعـاىل   

  .أعلى وأعلم 
، تعاىل أن الشريعة مبنية على أصلني عظيمني مها قطب رحا الشريعة اعلم رمحك اهللا -:مسألة 

وبناًء عليه فليس من  أن ال نعبده إال مبا شرعه لنا نبيه  -:الثاين ،أال نعبد إال اهللا تعاىل -:األول
السنة الوقوف للدعاء بعد رمي مجرة العقبة ال يف يوم النحر وال يف أيام التشريق بل السـنة بعـد   

وحنن نفعل كما فعل مـن غـري زيـادة وال    ، رماها وانصرف وذلك ألنه ، النصرافرميها ا
فـنحن نتبـع وال   ، ألن العبادات مبناها على االتباع واالقتفاء ال على االبتداع واالبتداء، نقصان
فال ينبغي ألحد أن يعتقد استحباب الدعاء يف هذا املوطن ، وال نزال خبري ماكنا على ذلك، نبتدع

ألن االستحباب حكم شرعي واألحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلـة الصـحيحة    ،خبصوصه
وأما من قاس الدعاء هنا ، األصل يف العبادات احلظر والتوقيفوقد تقرر يف القواعد أن ، الصرحية

إن قياسك هذا باطل ألنه  -:فيقال له، على الدعاء بعد رمي اجلمرة األوىل والثانية يف أيام التشريق
وتقرر يف القواعد ، القياس إذا صادم النص فإنه باطـل وقد تقرر يف القواعد أن ، مصادمة النص يف

فيقـال  ، إمنا فعلت دعاء والدعاء مطلوب يف كل وقت -:فإن قال، ال اجتهاد مع النصأيضاً أنه 
فهو شيء زائد على ، نعم ولكن أنت تعتقد فضيلة الوقوف للدعاء يف هذا املوطن خبصوصه -:له
فالدعاء ، شرعية األصل ال تستلزم شرعية الوصفأن رد استحباب الدعاء وقد تقرر يف القواعد جم

الذي فعلته مشروع باعتبار أصله ولكنه ممنوع باعتبار وصفه وأنت خبري بأن العبـادة ال تكـون   
، وال يكتفى فقط باتفاق األصل مع خمالفة الوصـف ، عبادة إال إذا وافقت املشروع أصالً ووصفاً

فإنه ماترك لنا وجهاً مـن   باجلملة فلو كان الدعاء عند مجرة العقبة من اخلري لدلنا عليه النيب و
فاحلق احلقيق بالقبول أن الدعاء بعد رمي مجرة ، وجوه اخلري إال دلنا عليه وال شراً إال حذرنا منه

ليه مع علمه باحلكم العقبة يوم النحر ويف أيام التشريق ليس من السنة يف شيء بل إذا أصر العبد ع
الشرعي معتقداً فضيلته يف هذا املوطن خبصوصه فقد أتى ببدعة وأحدث يف الدين ما ليس منه وقد 

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ، كل إحداث يف الدين فهو ردتقرر يف القواعد أن 
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ـ  (  -:قاعدة -:مسألة  ى من شك يف نسك يطلب فيه العدد فإنه يبين على غالب ظنـه وإال فعل
وقد شرحنا هذه القاعدة يف ضوابط كتاب احلج من كتابنا إحتاف النبهاء يف شرح ضوابط )  األقل

، إن من أنساك احلج ما يطلب فيه العدد كالطواف والسعي والرمـي  -:وبياا أن يقال، الفقهاء
فـإذا ورد  ، ومع الغفلة والسهو ومعاركة الزحام قد يداخل اإلنسان شك يف شيء من عدد ذلك

فـإن كـان   ، أن تبين أوالً على غالب ظنك -:األوىل -:يك شك يف العدد فتعامل معه حبالتنيعل
فـإذا  ، وغلبة الظن تكون بعد النظر يف القـرائن ، عمل ا تقبل اهللا منا ومنكاعندك غلبة ظن ف

وال جيب عليك إال ذلك وذلك ألنه قـد   ،توصلت بعد النظر يف القرائن إىل غلبة الظن فاعمل ا
، وتقرر أيضاً أن غلبة الظن مرتلة مرتلـة الـيقني  ، ر يف القواعد أن غلبة الظن كافية يف العملتقر

، إذا مل يغلب على ظنك شيء وال تزال يف دائرة الشك ومل يترجح عندك أحد الطـرفني  -:الثانية
صل وذلك ألن األقل متيقن ألنه مل حي، ففي هذه احلالة جيب عليك أن تطرح الزائد وتعمل باألقل

وألنـك  ، وإمنا الشك حصل يف الزيادة وقد تقرر يف القواعد أن اليقني ال يزول بالشك الشك فيه
شاك يف الشيء الزائد هل فعلته أم مل تفعله؟ وقد تقرر يف القواعد أن من شك هل فعل أو مل يفعل 

يطلب  فهذا هو طريقة التعامل الصحيحة فيما إذا طرأ عليك شك يف نسك، فاألصل أنه مل يفعل
وهو أن هذا الشك الذي أدى بنا إىل البنـاء   -:ولكن أنبهك ألمرٍ مهم يف احلالة الثانية، فيه العدد

وبناًء عليـه فلـو أن   ، على األقل إمنا هو الشك الصادر يف أثناء العبادة ومن رجل معتدل الشك
فت إليه مطلقاً واله فإنه ال اعتداد به وال تلت، الشك مل يطرأ عليك إال بعد الفراغ من هذا النسك

وال تصرف له أي نوعٍ من أنواع اهلمة ألن األصل أن املسلم ، عنه واشغل نفسك وتفكريك بغريه
وألن الشيطان حريص على أن يدخل على النفس مـا  ، قد فعل العبادة على وجه املأمور به شرعاً

صاباً بكثرة الشكوك فال تفتح له األبواب وكذلك إذا كان الرجل م، ينكدها ويكدر صفو تعبدها
بـل  ، والوساوس فإن هذا الرجل لو أعملنا شكه واعتربناه ألهلكناه وقتلناه وزدنا يف علته ووجعه

ولذلك قرر أهل العلم هذه القاعدة ،عالجه أن ال يلتفت إىل شكه مطلقاً ال أثناء العبادة وال بعدها
  -:ها قال الناظموفي)  ال يعترب الشك بعد الفعل ومن كثري الشك(  -:اليت تقول

                                                   
وبناًء عليه فإذا طفت وشككت هل أنت يف الشوط الرابع أو اخلامس؟ فاعمل مبا يغلـب علـى   

وإذا سعيت ، فأنت اآلن يف الشوط الرابع، فإن مل تكن عندك غلبة ظن فاعمل باألقل، ظنك أوالً
وإذا ، ستاً؟ فاعمل بغالب ظنك أوالً وإال فابين على األقل دائمـاً  وشككت هل سعيت مخساً أم

 ومن كثري الشك أيضاً مغتفر  والشك بعد الفعل غري معترب
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وإال فاعمل باألقـل  ، رميت وشككت هل رميت مخساً أم ستاً فاعمل مبا يغلب على ظنك أوالً
  . وهكذا واهللا أعلى وأعلم ، دائماً

ى التخفيف اعلم رمحك اهللا تعاىل أن الشريعة مبناها على التيسري ال على التعسري وعل -:مسألة 
ولذلك فقد تقرر يف القواعد أنه ال واجب مع العجز وال حمرم مع الضـرورة وتقـرر   ، ال اإلثقال

فاتقوا اهللا ما  وتقرر أيضاً أن املأمور مناط باالستطاعة قال تعاىل ، أيضاً أنه إذا ضاق األمر اتسع
إذا  ((لصـالة والسـالم   وقال عليـه ا   ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها وقال تعاىل   استطعتم

وتقرر أيضاً أن التكاليف مشروطة بالقـدرة علـى العلـم     )) أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم
وال جيوز ألحـد أن يوكـل   ، وبناًء عليه فاألصل يف الرمي أن يرمي كل حاجٍ عن نفسه، والعمل

معها أن يرمـي عـن   لكن قد يعرض للعبد حالة ال يستطيع ، أحداً يف الرمي عنه هذا هو األصل
، فإذا كان هذا العذر مانعاً له من الرمي عن نفسه فليوكل غـريه بـالرمي  ، نفسه كمرضٍ وحنوه

، قواعد أن املشقة جتلب التيسـري وقد تقرر يف ال، وهذا من ختفيف اهللا على عباده وهللا احلمد واملنة
رض ما كان يف معنـاه مـن   ويقاس على امل، وتقرر أيضاً أنه إذا تعذر األصل فإنه يصار إىل البدل

وهو مذهب كثري من أهل ، كالكرب واحلمل والصغر وحنو هذه األعذار، األعذار املانعة من الرمي
حدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة   -:واألصل فيه مارواه ابن ماجه يف سننه قال، العلم رمحهم اهللا تعاىل

 حججنا مع رسول اهللا  (( قال قال حدثنا عبداهللا بن منري عن أشعث عن أيب الزبري عن جابر 
 الورجال هذا اإلسناد ثقات معروفـون إ  )) فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، ومعنا النساء والصبيان

ومسـلم إمنـا   ، أشعث وهو ابن سوار الكندي النجار الكويف موىل ثقيف فقد ضعفه غري واحد
ك إخراج مسلم له يف املتابعـات  وهو ممن يعترب حبديثه كما يدل على ذل، أخرج له يف املتابعات

مل أجد ألشعث متناً  -:وقال ابن عدي، أشعث بن سوار الكويف ثقة -:وروى الدورقي عن حيىي
واحلديث قد ضعفه اإلمام األلباين رمحـه اهللا  . منكراً وإمنا يغلط يف األحايني يف األسانيد وخيالف

إذا ثبت ذعـف احلـديث فـال    ف) ضعيف ( وقال ابن حجر عن أشعث هذا يف التقريب ، تعاىل
ألدلة والقواعد الدالة على التخفيف والتيسري وقد قدمنا لك طرفـاً  نستدل به وإمنا الدليل يكون با

وقد سئل مساحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رفع اهللا درجته يف الفردوس ، منها يف أول املسألة
(  -:شرة الرمي ملرض أو حنوه؟ فقـال األعلى عن حكم االستنابة يف رمي اجلمار للعاجز عن مبا

نعم جتوز االستنابة يف رمي اجلمار للعاجز عن مباشرة ذلك ملرضٍ أو كرب سن أو لصغر وكـذا مل  
خيشى على غريه كاحلامل وذات الطفل اليت ال جتد من حيفظ طفلها حىت ترجع ملا عليهمـا مـن   
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واحتجـوا  ، م على هذه املسـألة وقد نص أهل العل، اخلطر والضرر يف مزامحة الناس وقت الرمي
ومـن  ، أحرمنا عن الصبيان ورمينا عنهم -:أنه قال عليها مبا رواه أمحد وابن ماجه عن جابر 

ال  ((وقوله عليه الصالة والسـالم    فاتقوا اهللا ما استطعتم  احلجة على ذلك أيضاًَ قوله تعاىل
بعض أهل العلم دليالً حسناً يف هـذا  وقد ذكر . كالمه رمحه اهللا تعاىل. هـ.ا )) ضرر وال ضرار

يف أصل احلج جائزة للمريض الذي ال يستطيع احلج بنفسه فإذا جاز التوكيل  إن االستنابة -:فقال
وباجلملـة  ، يف أصل احلج فألن جيوز التوكيل يف الرمي الذي هو بعض احلـج مـن بـاب أوىل   

  -:واز عدة فروع فالصحيح يف هذه املسألة هو جواز التوكيل ويدخل حتت هذا اجل
املريض الذي مرضه مينعه من الذهاب للرمي ومزامحة الناس إذا مل يستطع الرمي مـن   -: األول

  .الليل إن كان املرمى ال زحام فيه 
اني املغمى عليه طيلة أيام التشريق فإنه يرمى عنه بعض احلجاج ألنه اآلن عـاجز عـن    -: الث

  .الرمي وسيفوته الوقت لو مل يرم عنه أحد 
الكبري يف السن الذي ال يستطيع الدخول يف زحام الناس ويغلب على ظنه اهللكة لـو   -:الثالث

  .رمى بنفسه 
ال سيما وأن الرمـي  ، الصغري الذي ال يستطيع الرمي بنفسه لصغر سنه وضعف قوته -: الرابع

ليلـة   بالليل اآلن صار ذا زحامٍ شديد فقد ال يستطيع الصغري مزامحة الناس حىت بعـد منتصـف  
  .ألنه ال ضرر وال ضرار، فريمي عنه وليه أو بعض احلجاج بالوكالة، املزدلفة

يعيقه عن الذهاب للرمي ومزامحة الناس فإنه يوكل مـن  من كسر يف قدمه كسراً  -: الخامس
  .يرمي عنه وال يكلف اهللا إال وسعها 

ه يف هذه املرافقة حىت من كان مرافقاً للمريض ال يستغىن عنها وليس مثة أحد يعقب -: السادس
طال زمن املرافقـة  هذا إذا ، فال حرج عليه يف هذه احلالة أن يوكل من يرمي عنه، يرمي ويرجع

، تستغرق أيام التشريق فال حرج عليه أن يؤخر رمي يومٍ لريميه يف اليوم الذي بعده وأما إذا كانت
فإذا جاز ذلـك  ، س األولوي حجةفإن مراعاة النفس البشرية أوىل من مراعاة حال البهائم والقيا

وأما إذا طـال زمـن   ، للرعاة تأخري الرمي يوماً ملراعاة حال البهائم فكيف مبراعاة النفس اآلدمية
ولكن كمـا ذكـرت   ، املرافقة واستغرق كل أيام التشريق فال بأس عليه أن يوكل من يرمي عنه



 

                                                                   تبصير الناسك بأحكام المناسك

 -:الثاين، قة ال يستغىن عنهاأن تكون مراف -:األول -:هذا التوكيل مشروط بثالثة شروط -:لك
        .واهللا أعلم ، أن يطول زمنها -:الثالث، أن ال جيد بدالً عنه يعقبه مدة ذهابه للرمي ورجوعه

خوفاً على نفسها أو خوفاً على ولدها فيجـوز  ، املرأة احلامل الذي التستطيع الرمي -: السابع
فع قد يؤدي إىل إسقاط جنينـها كمـا هـو    السيما يف هذا الزحام الشديد فإن التداهلا التوكيل 

  .معروف 
امن املرأة املرضع ذات الطفل إذا مل جتد من ميسك طفلها حىت ترمي وتعود فيجوز هلـا   -: الث
رفـع  ( وعلى ذلك فقس وهذا كله داخل حتت أصل عظيم من أصول الشريعة وهـو  . التوكيل
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ) احلرج 

 تعاىل أنه إذا زال عذر املستنيب وال تزال أيام الرمي باقية أنه ال يلزمه اعلم رمحك اهللا -:مسألة 
رعاً فإنه ال يلزمـه  ومن قام مبا وجب عليه ش، وذلك ألنه قام مبا وجب عليه شرعاً، إعادة الرمي

كمن قدر ، سيما أن االنتقال من األصل إىل البدل هنا انتقال رخصة ال انتقال ضرورةوال، اإلعادة
اهلدي بل يكمل أيام صومه وكمن كفر بالصيام دي بعد الشروع يف الصيام فإنه ال يلزمه على اهل

عن ميينه لعجزه عن اإلطعام والكسوة مث قدر عليهما يف أثناء الصيام فإنه ال يلزمه االنتقال هلما بل 
 إن االنتقال من األصل إىل البـدل ال خيلـوا مـن    -:وأزيدك إيضاحاً فأقول، يكمل أيام صومه

فإنه  فإذا كان انتقال ضرورة، إما أن يكون انتقال ضرورة وإما أن يكون انتقال رخصة -:حالتني
يلزمه عند زوال العذر االنتقال إىل األصل ولو يف أثناء فعل البدل كمن قدر على التطهر باملاء وقد 

إذا كـان  وأما ، صلى بالتيمم وكمن قدرت على االعتداد باحليض وقد بدأت باالعتداد باألشهر
، االنتقال انتقال رخصة وتوسع فال يلزمه العودة إىل األصل بعد الشروع يف بدله كما مثلنا سابقاً

، وحنن قد أجزنا له باألدلة أن يوكـل غـريه  ، اجلواز ينايف الضمانوألنه قد تقرر يف الشريعة أن 
نه حال توكيله كان وأل، فحيث اجزنا له ذلك فإنه الضمان عليه يف إعادة الرمي بعد زوال العذر

وغلبة ، يغلب على ظنه أنه ال يقدر على الرمي وزوال العذر من أمور الغيب اليت ال يعلمها إال اهللا
وقد وقع رمـي وكيلـه   ، وألن إعادة الرمي دليل على نقض رمي وكيله، الظن كافية يف العمل

بادة املنعقدة بالدليل ال صحيحة صرحية ألن العوما وقع صحيحاً فال جيوز نقضه إال ببينة ، صحيحاً
، تنقض إال بالدليل وألن رمي وكيله مرتل مرتلة رميه هو بنفسه وقد برأت ذمته برمي وكيله عنه

فقد سقط وجوب . واألصل براءة الذمة بالرمي األول، فأمرنا له باإلعادة إعمار لذمته مرة أخرى
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وألن العبد مل يطالـب  ، وجوب آخرالرمي عنه بالرمي األول فأين الدليل الدال على إعمار ذمته ب
وقد رمى بالوكالة فلو أوجبنا عليه رمياً آخر نكون بذلك قد أوجبنا عليه رميني ، إال برمي واحد

واألصل أنه رمي واحد فأين الدليل املوجب لرمي آخر وألن وجوب رمي آخر عليه حكم شرعي 
ن يكون سنداً هلذا الوجوب اجلديد وال نعلم دليالً يصلح أ، واألصل يف األحكام الشرعية التوقيف

وحيث ال دليل فاألصل ، وما كان األصل عدمه فثبوته يفتقر لدليل صحيح صريح، فاألصل عدمه
  .هو صحة الرمي األول واالكتفاء به واهللا أعلى وأعلم 

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن رمي مجرة العقبة له وقتان وقت ابتداء ووقت انتهاء فأمـا   -:مسألة 
ليلة يوم النحر أو من مغيب القمر البتداء بالنسبة للضعفة ومن يف حكمهم فإنه من منتصف وقت ا

وأما ، وقد قدمنا األدلة على ذلك، وأما وقته بالنسبة لألقوياء فإنه من طلوع الشمس، تلك الليلة
ماً أنه ولكن جنزم جز، فال أعلم إىل ساعيت هذه دليالً يفيد أنه ينتهي إىل وقت كذا وكذا، انتهاؤه

أمجـع   -:قال ابن عبدالرب رمحه اهللا تعاىل. وذلك لإلمجاع، يستمر إىل غروب الشمس يوم النحر
أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل املغيب فقد رماها يف وقت هلا وإن مل يكن مسـتحباً  

قرر يف األصـول  فهذا الوقت جمزوم به لإلمجاع املذكور وقد ت. ذكره ابن قدامة عنه يف املغين، هلا
وأما تأخري الرمـي إىل مابعـد   ، أن اإلمجاع حجة شرعية جيب قبوهلا واملصري إليها وحترم خمالفتها

والراجح إن شاء اهللا تعاىل هو استمرار وقـت  ، غروب الشمس فقد اشتد خالف أهل العلم فيه
ذا أفىت أهل العلم و، رمي مجرة العقبة إىل آخر الليل أي قبل طلوع الفجر من اليوم احلادي عشر

عـدم  يف زماننا وعلى رأسهم مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل   والدليل على ذلك 
والسيما مع شـدة  ، الدليل املانع واألصل التوسعة على الناس فيما مل يرد فيه نص صحيح صريح

بني أمرين إال  ري وقد تقرر يف القواعد أن رفع احلرج أصل من أصول الشريعة وما خ، الزحام
واملنـع  ، إذ ال دليل مينعه واألصل عدم املنـع ، اختار أيسرمها مامل يكن إمثاً وال إمث يف الرمي ليالً

أجـازة للرعـاة أن    وألنه ، حكم شرعي واألحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة
عاة حال البهائم ورمحة ـا  الذي بعده من أجل مرا يتخلفوا عن رمي يوم كامل ويرموه يف اليوم

فألن جيوز الرمي ليالً مراعاة حلال اآلدميني حىت ال يقتل بعضهم بعضاً من بـاب  ، وشفقة عليها
ومل نعلم على مـدى  ، القياس األولوي حجةبل من باب أوجب وقد تقرر يف األصول أن ، أوىل

ون بالرمي ضحى فإنه تـزدحم  وإمنا اآلفة تك، السنني اليت حججناها أن أحداً مات يف الرمي ليالً
وحيصل من الزحام والتدافع والتقاتل واألذى ما اهللا ، على اجلمرة األعداد الكثرية واجلموع الغفرية
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ال بأس بتأخري الرمي إىل  -:الناس يف ذلك فيقال هلم فكان املناسب شرعاً التوسعة على ، به عليم
وا بذلك وفقهوه وتعودوا عليه سهل علـيهم  فإن الناس إذا علم، قبيل الفجر من يوم احلادي عشر

وأما زحم الناس يف وقت الضيق بال دليل فإن هذا مـن التعـدي   ، األمر والنت هلم هذه الشعرية
فالراجح جواز الرمي ليالً وأن وقت رمي مجرة العقبة ميتد إىل طلوع الفجر من يـوم  ، والعدوان

رميـت   ((ويستدل عليه أيضاً حبديث  احلادي عشر فمن رماها يف هذا الوقت فقد أصاب النسك
ولكن عليه مناقشـات يف صـراحته   ، وهو حديث صحيح )) ال حرج ((فقال  )) بعد ما أمسيت

أن من أخر رمي مجرة العقبة إىل الليل والصحيح أيضاً .  جعلتنا نؤخره إىل آخر املسألة واهللا أعلم
ال أهل العلم ألن القضـاء فعـل   ورماها فإن رميه هذا أداء ال رمي قضاء على الصحيح من أقو

رمي خـارج  ال  فالرمي يف الليل رمي يف الوقت،  والليل وقت للرمي، العبادة بعد خروج وقتها
  .الوقت فيكون أداًء ال قضاء واهللا ربنا أعلى وأعلم 

وقد شرحناها يف ضوابط احلج مـن  )  أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة( قاعدة  -:مسألة 
إن يوم النحر هو يوم احلج األكرب على الصحيح من أقوال أهـل   -:وبيانه أن يقال، اءإحتاف النبه

أي رمـي   –الرمي  -:وذلك ألن غالب أعمال احلج فيه وهي كما يلي، العلم رمحهم اهللا تعاىل
فالطواف أي طواف اإلفاضة مث السعي ملن عليه ، فاحللق أو التقصري، فذبح اهلدي،  -مجرة العقبة 

أي أن ) مبناها على التوسـعة  ( وأما قولنا ) أعمال يوم النحر ( هذه هي املرادة بقولنا ف، السعي
ومـن إرادة  ، وهذا من رمحة اهللا تعـاىل بعبـاده  ، العبد إذا قدم بعضها على بعض فال بأس عليه

ألنـه   لكن األفضل للحاج أن حيرص كل احلرص على الترتيب الوارد عنه ، التخفيف عليهم
ألن مبناهـا علـى   ، لكن لو خالف وقدم بعضها على بعض فال حرج عليه، أحسنأكمل وأمت و

ففي الصحيحني من حديث عبـداهللا بـن   ، التوسعة وعلى ذلك وردت األدلة الصحيحة الصرحية
فجـاء رجـل   ، يف حجة الوداع مبىن للناس يسألونه وقف رسول اهللا  -:عمرو بن العاص قال

مث جاءه رجـل آخـر    )) اذبح وال حرج ((قبل أن أحنر فقال فقال يا رسول اهللا مل أشعر فحلقت 
فما سئل رسول  -:قال )) ارم وال حرج ((فقال يا رسول اهللا مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال

نكرة يف سـياق   )) ال حرج ((وقوله  )) افعل وال حرج (( عن شيء قدم وال أخر إال قال اهللا 
وال فدية وال أي شيء من أنـواع احلـرج ألن املتقـرر يف    النفي فيعم كل أنواع احلرج فال إمث 

فطفق ، على راحلته وقف رسول اهللا  -:قال وعنه . األصول أن النكرة يف سياق النفي تعم
ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول اهللا مل أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحـرت قبـل   



 

                                                                   تبصير الناسك بأحكام المناسك

إين مل أشعر أن النحر  -:وطفق آخر يقول -:قال )) فارم وال حرج (( الرمي فقال رسول اهللا 
فما مسعته سئل يومئذ عن أمرٍ مما ينسى  )) احنر وال حرج ((قبل احللق فحلقت قبل أن أحنر فيقول 

 افعلوا وال حرج (( اهللا  ر قبل بعض وأشباهها إال قال رسولاملرء وجيهل من تقدمي بعض األمو
وهو واقف عند اجلمرة فقـال يـا   تاه رجل يوم النحر وأ قال مسعت رسول اهللا  وعنه  ))

وأتاه آخر فقال إين ذحبت قبـل أن    )) حرج  ارم وال  ((رسول اهللا حلقت قبل أن أرمي؟ فقال 
ارم  ((إين أفضت إىل البيت قبل أن أرمي فقال  -:وأتاه آخر فقال )) ارم وال حرج ((أرمي فقال 

وملسلم عن ابن  )) افعلوا وال حـرج  ((عن شيء إال قال  فما رأيته سئل يومئذ -:قال )) وال حرج
ال  ((قيل له يف الذبح واحللق والرمي والتقدمي والتأخري فقـال   عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 

ال  ((زرت قبل أن أرمي قال  -:ويف بعض طرق البخاري عن ابن عباس يف هذا احلديث )) حرج
 وللبخاري من حديث جابر  )) ال حرج ((ت؟ قال رميت بعد ما أمسي -:فقال آخر )) حرج
وقال  )) ال حرج، ال حرج ((عن من حلق قبل أن يذبح وحنوه فقال  سئل رسول اهللا  -:تعليقاً

حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباين عن زياد بن عالقـة   -:أبو داود يف سننه
يـا   -:حاجاً فكان الناس يأتونه فمن قـال  عن أسامة بن شريك قال خرجت مع رسول اهللا 

ال حرج ، ال حرج ((سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً فكان يقول  رسول اهللا
". حديث صـحيح ")) اقترض عرض رجل مسلم وهو ظامل فذلك الذي حرج وهلكإال على رجل 

سعى قبل طواف اإلفاضة  ومن، وبناًء على ذلك فمن طاف قبل رمي مجرة العقبة فلريم وال حرج
ومن ذبح قبل الرمـي  ، ومن حلق قبل الرمي فلريم اجلمرة وال حرج، فليطف اإلفاضة وال حرج

ومن طاف قبل النحر فلينحـر  ، ومن طاف قبل احللق فليحلق وال حرج، فلريم اجلمرة وال حرج
ادها اهللا شـرفاً  وهذا من نعمة اهللا وتوفيقه هلذه األمة ورمحته ا ز، وعلى ذلك فقس، وال حرج

  .ورفعة واحلمد هللا أوالً  وآخراً وظاهراً وباطناً واهللا ربنا أعلى وأعلم 
وهذا ال نعلم فيه خمالفاً ، اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن احللق يف احلج أفضل من التقصري -:مسألة 

 بـن  والدليل على ذلك ما يف الصحيحني من حديث عبداهللا، واملقصود يف حق الرجال ال النساء
قـال  ، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم حلق رسول اهللا  -:عمر رضي اهللا عنهما قال

)) واملقصـرين  (( مرة أو مرتني مث قال )) يرحم اهللا احمللقني (( قال  إن رسول اهللا  -:عبداهللا
قـال  ، واملقصرين يا رسول اهللا -:قالوا)) رحم اهللا احمللقني (( قال  أن رسول اهللا  -:ويف لفظ

 -:قـالوا )) رحم اهللا احمللقـني  (( قال ، واملقصرين يا رسول اهللا -:قالوا)) رحم اهللا احمللقني (( 
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واملقصرين (( فلما كانت الرابعة قال  -:ويف رواية)) واملقصرين (( واملقصرين يا رسول اهللا قال 
 -:قـالوا )) قني اللهم اغفر للمحل((  قال قال رسول اهللا  وهلما من حديث أيب هريرة )) 

اللـهم  (( قال ، يا رسول اهللا وللمقصرين -:قالوا)) اللهم اغفر للمحلقني (( قال ، وللمقصرين
وروى مسـلم يف  )) وللمقصـرين  (( قال ، يا رسول اهللا وللمقصرين -:قالوا)) اغفر للمحلقني 

قني ثالثاً يف حجة الوداع دعا للمحل مسعت رسول اهللا (( صحيحه بسنده عن أم احلصني أا 
حلق رأسـه   أن رسول اهللا (( ويف املتفق عليه من حديث ابن عمر )) وللمقصرين مرة واحدة 

وأما النساء فالتقصري هو املشروع يف حقهن حلديث ابن عبـاس رضـي اهللا   )) يف حجة الوداع 
حـديث  ))"إمنا على النساء التقصـري  ، ليس على النساء حلق((  عنهما قال قال رسول اهللا 

واعلم رمحك اهللا تعاىل أن األفضل يف احللق أو التقصري االبتداء بشق الرأس األميـن مث  ". حيحص
مث أتى مرتلـه  ، أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها أن رسول اهللا  األيسر حلديث أنس بن مالك 

قـد  و" رواه مسلم))"احلديث ...وأشار إىل جانبه األمين مث األيسر)) خذ (( وحنر مث قال للحالق 
تقرر يف القواعد أن اليمني تقدم يف كل ماكان من باب التكرمي والتزيني واليسرى فيما عداه وقد 

واعلم أن التقصري ال بد أن يكون من عامة الرأس ال من بعض جوانبه . شرحناه يف مواضع أخرى
 واعلم أن التقصري يكون أفضل يف حالة واحدة فقط وهي تقصـري ، كما يفعله بعض اجلهلة، فقط

وهو الوارد عن ، وذلك ليجعل احللق يف التحلل من حجه ألن هذا أكمل، التحلل من عمرة التمتع
واعلم أن احللق أو التقصري من مجلة أنساك احلج علـى القـول   ، من الصحابة والتابعنيالسلف 

واعلم أن األصلع الذي ال شعر له أصالً ال جيب عليـه  ، الصحيح فهو واجب من واجبات احلج
ألن احللق إمنا جيب على من رأسه شعر وهذا ال شعر له وقد تقرر يف القواعد أنه ال واجب ، شيء

وألن من شروط التكليف أن يكون بتحصيل ما ليس حباصل واألصلع قد حصل زوال ، مع العجز
فإن حتصيل ماهو حاصل من تكليف ماال يطـاق وال  ، شعره سابقاُ فكيف يكلف بإزالته وقد زال

وألن املتقرر يف القواعد أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وعلة احللق ، به البتةتأيت الشريعة 
وهذا فيمن كان له شعر لوجود العلة اليت هـو  ،أو التقصري أخذ شيء من الرأس ليحصل التحلل

، فال حلق لعدم الشعر، وجود الشعر وأما األصلع فال شعر له فقد زالت العلة فيزول احلكم بزواهلا
وقد ، فهذا شيء ال دليل عليه وإمنا هو استحسان منه، بأنه مير املوسى على شعره -:ا من قالوأم

وألن حركة املوسى ال يتعبد ا ، تقرر أن االستحسان ال مدخل له يف التشريع مامل يستند إىل نص
فيكون  ،واألصلع ال شعر له حىت ينتزع، لذاا حىت نقول بذلك وإمنا حركة املوسى النتزاع الشعر
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استحبابنا له حتريك املوسى وألن ، أمرنا له ذه احلركة اليت ال فائدة منها عبث ال طائل من ورائه
وألن األصـل  ، على رأسه إثبات حلكم شرعي واحلكم الشرعي ال يثبت إال بدليل صحيح صريح

بابه؟ فحيث يف الذمة الرباءة فأين الدليل الذي يعمرها بوجوب إمرار املوسى على الرأس أو استح
فالصحيح يف هذه املسألة أن األصـلع  ، ال دليل فاألصل عدم الوجوب واألصل عدم االستحباب

واهللا تعاىل أعلـى  ، الذي ال شعر له ال يلزمه شيء ال من باب الوجوب وال من باب االستحباب
  .وأعلم 

ألول واملـراد  اختلف أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل يف الشيء الذي حيصل به التحلل ا -:مسألة 
ويقابله التحلل الثاين وهـو  ، بالتحلل األول أي أن بعض ما كان حراماً عليه باإلحرام صار حالالً

فالتحلل األول حيصل به حل بعض هذه احملظورات والتحلـل  ، أن حتل له مجيع حمظورات اإلحرام
وقد اختلف أهل ، ولواملسألة اآلن فيما حيصل به التحلل األ، الثاين حيصل به حل مجيع احملظورات

أن األصل بقاء حكم اإلحرام حىت يكمـل   أوالً اعلم  -:العلم يف ذلك على مذاهب ولكن أقول
هذا هو األصل ألنه إمنا أحرم ليؤدي هذه املناسك من طواف وسعي ووقوف ، احلاج مجيع نسكه

وألن ، حـرام فاألصل إذاً بقاء حكم اإل، بعرفة ومبيت مبىن ومزدلفة ورمي وهو يف حال اإلحرام
املتقرر يف القواعد أن األصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل واألصل الذي جيب البقاء عليه 

وألنه قد تقرر يف القواعد أيضاً أن اليقني ال يزول بالشك واملتيقن هنا هو ، هنا هو حكم اإلحرام
ام والنقول الواهية الضعيفة أو مبجرد الشكوك واألوهأنه حمرم فال جيوز أن نلقي هذا احلكم املتيقن 

وألنه قد تقرر يف القواعد أيضاً أن األصل بقـاء مـا   ، اآلراء اليت مل تنب على علمٍ وال على بصرية
وأن احلالة السابقة مستصحبة يف احلالة الراهنة وأنت تعلم أن اإلحرام هو مـا  ، كان على ما كان

حرام ثابت يف السابق فإنه أيضاً يثبـت  أي كما أن حكم اإل، فاألصل بقاؤه على ما كان ،كان
الدليل أن  -:ألن املتقرر يف القاعدة، ومن رفعه إمجاالً أو رفع شيئاً منه فإنه مطالب بالدليل، اآلن

حنن ال نطالب من قال  -:وبناًء على ذلك فأقول، يطلب من الناقل عن األصل ال من الثابت عليه
قد حـل التحلـل   ، ألصل املتقرر وإمنا نطالب من قالبأنه حمرم بشيء من األدلة ألنه جار على ا

األول بالدليل املثبت هلذه الدعوى فإن جاء به صحيحاً صرحياً فعلى العـني والـرأس ونكـون    
الـيقني ال   -:وحنقق بذلك القاعدة اليت تقول، باعتماده قد انتقلنا عن اليقني األول باليقني الثاين

ل الذي يستدل به من قال بالتحلل ال يصلح أن يعتمد عليه إما يزول إال باليقني وأما إذا كان الدلي
، فنعتذر عن القول بالتحلل ألنه خالف األصـل ،لعدم صحة سنده أو لعدم صراحة متنه وواللته 
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فـاعلم رمحـك اهللا    -:ثانیاً وأما ، فانتبه هلذه املسألة فإن املنبه عليها قليل وباهللا التوفيق فهذا أوالً
م اتفقوا على أن حمظور الوطء ال يكون حالالً إال بالفراغ من سائر أنساك احلج تعاىل أن أهل العل

فال يكون الوطء حالالً بإمجاع أهل العلم إال بعد الرمي والنحـر واحللـق   ، عدا طواف الوداع
، وإمنا اخلالف حصل يف غري الـوطء  هذا ماال نعلم فيه خالفاً، والسعي ملن عليه سعي، والطواف

اً وأما  فإذا رمى احلاج ، استدل من قال بأن التحلل األول حيصل بعد رمي مجرة العقبة فقط -:ثالث
استدلوا حبديث ابن عباس الذي رواه أمحد والنسائي ، مجرة العقبة فقد حل له كل شيء إال النساء

حـدثنا  ، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حممد قـاال  -:قال ابن ماجه يف سننه، وابن ماجه
وحدثنا أبو بكر خالد الباهلي قال حدثنا حيىي بن سعيد ووكيع وعبـدالرمحن بـن   ) ح  (وكيع 

إذا  ((حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن ابن عبـاس قـال    -:مهدي قالوا
أما  -:فقال، ياابن عباس والطيب -:فقال له رجل، رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيٍء إال النساء

وهذا احلديث كما ترى  ))؟ أفطيب ذلك أم ال، يضمخ رأسه باملسك ت رسول اهللا أنا فقد رأي
  -:ولكن له علتان، رجال إسناده ثقات

فإن احلسن العرين رمحه اهللا تعاىل مل يدرك ابن ، االنقطاع بني احلسن العرين وابن عباس -:األوىل
ري بأن هذا االنقطاع سبب قوي وأنت خب، مل يسمع منه -:وقال اإلمام أمحد، عباس قاله أبو حامت

  .من أسباب تضعيف هذا احلديث
فإن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس رضي اهللا ، االختالف يف رفعه ووقفه -:الثانية

فإـا  عنهما ومل يرفعه إال وكيع يف الرواية وأما يف روايته الثانية املقرونة بعبدالرمحن بن مهـدي  
والدليل على ، وأن رفعه خطأ، ه بالصواب أن حديث ابن عباس هذا موقوففاألشب، موقوفة أيضاً

يضـمخ   أما أنا فقد رأيت رسـول اهللا   ((أنه موقوف أن ابن عباس احتاج لتأييد كالمه بقوله 
ولو كان كالمه يف أول احلديث من املرفوع ملا احتـاج إىل   ))؟ أفطيب ذلك أم ال، رأسه باملسك
على حديث ابن عباس هذا بأنه موقوف هو األشبه واألقـرب   أن احلكم مما يفيدك، تأييده بشيء

وحيث كان احلديث موقوفاً على ابن عباس فإنه يشترط لالحتجاج بـه بعـد   . إن شاء اهللا تعاىل
فقد خالفه ابن الزبري وعائشة ، وابن عباس هنا قد خولف، صحة السند أن ال خيالفه صحايب آخر

كما نقله عنهما ابـن قدامـة يف   ، أنه ال حتلل إال بعد الرمي واحللق رضي اهللا عنهما ألما يريان
، املغين فاحلق يف هذا احلديث أنه ال يصلح لالستدالل ألنه ضعيف وألنه خمتلف يف رفعه ووقفـه 

وعلى ترجيح وقفه فقد خالف ابن عباس مجع من الصحابة رضي اهللا عن اجلميع وأرضاهم فهـذا  
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اً وأما ، ثالثاً علم أن من مجلة ما استدل به من قال بأن التحلل حيصل مبجرد رمي مجرة فا  -:رابع
إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيء إال  ((أنه قال  أثر مروي عن مكحول عن عمر العقبة 

كذا ينقله بعض أهل الفقه يف كتبهم ولكن ال نعلم هلذا األثـر سـنداً    )) النساء والطيب والصيد
ومـن  ، ن أنه ضعيف مبجرد معرفتنا أن مكحوالً يرويه عن عمر مباشـرة فضالً ع، متكن دراسته

وأنت تعلم أن املتقرر يف األصول أن املرسل ، املعلوم أن مكحوالً مل يدرك عمر فهذا األثر مرسل
وأما مرسل غريه فـإن  ، قسم من أقسام الضعيف، إال مرسل الصحايب فالقول الصحيح فيه القبول

وأما رجال أسناد هذا األثر الذين هم دون مكحـول فإننـا ال نعلمهـم    الراجح فيه أنه ال يقبل 
وباجلملة فهذا األثر حقه اإلطراح ال االعتماد ألن املتقرر يف األصول أن احلكم الشرعي يفتقر يف 

فال يصلح هذا األثر ألن ينقلنا عن حكم األصل املتقرر هو بقاء ، ثبوته لألدلة الصحيحة الصرحية
ً وأما ، األصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل حكم اإلحرام ألن ا فاعلم أن مـن   -:خامس

ما رواه أبو داود يف سننه من طريق ، حيصل مبجرد رمي اجلمرة فقط على أن التحلل مجلة أدلتهم
احلجاج بن أرطأة عن الزهري عن عمرة بنت عبدالرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قـال  

ولكـن نأسـف    )) مى أحدكم مجرة العقبة فقد حل له كل شيء إال النساءإذا ر (( رسول اهللا 
ألنه صـريح يف  ، ألنه عندنا ضعيف و واهللا لو صح لقلنا به، جداً عن قبول هذا احلديث واعتماده

الداللة لكنه غري صحيح السند  ألنه من رواية احلجاج بن أرطأة وهو ضـعيف وألن احلجـاج   
شرة ومن املعلوم أن احلجاج بن أرطأة مل يسمع من الزهري ومل يره املذكور يرويه عن الزهري مبا

واحلجـاج  ، هذا حديث ضعيف -:فإنه قال بعد روايته هلذا احلديث، كما أفاده أبو داود يف سننه
أما حديث  -:وقد ضعفه النووي يف شرح املهذب فإنه قال. هـ.مل يرى الزهري ومل يسمع منه ا

ـ .بو داود بإسناد ضعيف جداً من رواية احلجاج ابن أرطـأة ا عائشة رضي اهللا عنها فرواه أ . هـ
فحيث ثبت ضعف هذا احلديث أيضاً فإننا ال نقول به ألن األصل هو البقاء على األصل حىت يرد 
الناقل وال يصلح احلديث الضعيف أن يكون ناقالً لنا عن حكم األصـل املتقـرر بالـدليل ألن    

أمـا  ، لألدلة الصـحيحة الصـرحية  الشرعية تفتقر يف ثبوا االنتقال عنه حكم شرعي واألحكام 
 ً فقد استدل من قال بزيادة احللق يف التحلل حبديث يرويه أمحد والبيهقي والـدارقطين   -:سادسا

عن أيب بكر بن حممد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال ، من طريق احلجاج بن أرطأة
ونأسف  )) قد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إال النساءإذا رميتم وحلقتم ف (( رسول اهللا 

وال أعلم إىل سـاعيت هـذه   ، أيضاً عن قبول هذا احلديث ألنه ضعيف لضعف احلجاج بن أرطأة
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أي أن مدار حديث عائشة املذكور يف ، طريقاً آخر هلذا احلديث إال ومير على احلجاج بن أرطأة
ى احلجاج بن أرطأة وهو ضعيف والنتيجة مـن هـذا   املسألة اخلامسة والسادسة مدار خمرجه عل

البحث إىل هذه املسألة السادسة هو أن كل حديث فيه إذا رميتم أو إذا رميتم وحلقتم فهو مـن  
واألحكام  الشرعية ال تثبت باألحاديث الضعيفة ألا وقف على الدليل الشرعي ، قبيل الضعيف

انتظر حىت تنتهي مـن   -:هذه املسألة؟ فأقولوماذا تقول أنت يف  -:فإن قلت. الصحيح الصريح
مجيع فروع هذه املسألة وسيتبني لك إن شاء اهللا تعاىل وجه الصواب فيها واملهم اآلن أن تعـرف  

أا ضعيفة ال  ))... إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء ((أو حديث  )) إذا رميتم ((حديث 
الضعف فيها فإذا علمت هذا فانتقل اآلن معي  وقد ذكرا لك وذكرت لك وجه. تقوم ا احلجة

ابعاً وأما  -:إىل األمر السابع فأقول فالصواب يف التحلل األول هو أنه ال يكون إال بعد رمي  -:س
فليس التحلل األول حيصل بـالرمي  ، وال بد من جمموع األمرين، مجرة العقبة واحللق أو التقصري

فإذا شـرع يف   -:قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل، التحلل وإمنا الرمي يعترب بداية الشروع يف، فقط
لكن حتلله األول ال يكـون إال بـاحللق أو   . هـ.التحلل ايف الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع 

 -:وما الدليل على ذلك؟ فأقول -:فإن قلت، هذا هو الصواب يف هذه املسألة، التقصري مع الرمي
نقل هذا اإلمجاع العارف مبذاهب العلماء ابن تيميـة رمحـه اهللا   وقد ، الدليل على ذلك اإلمجاع

وإذا فعل ذلك فقد حتلـل باتفـاق    -:فإنه ملا ذكر الرمي واحللق أو التقصري قال بعد ذلك، تعاىل
فيلبس الثياب ويقلم أظافره وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج ، املسلمني التحلل األول

) باتفاق املسـلمني  ( وقول الشيخ هنا . هـ.نساء اظورات إال الويصطاد وال يبقى عليه من احمل
فإنـه بـالتتبع   ، تفيد أن اإلمجاع مما ثبت عنده الثبوت القطعي كما هي عادته يف نقل اإلمجـاع 

وجدنا أا مما تأكد عنده التأكد التام الذي ال خيالطه ) باتفاق املسلمني ( للمسائل اليت قال فيها 
اإلمجاع حجة شـرعية  ا اإلمجاع فنحن نقول به ألن املتقرر يف األصول أن وحيث ثبت هذ، ريب

، ومل يقع اإلمجاع إال على جممـوع األمـرين  ، جيب قبوهلا واعتمادها واملصري إليها وحترم خمالفتها
وبناًء عليه فالصواب الذي ال شك فيه عندنا أن التحلل األول ال يكون ، الرمي واحللق أو التقصري

واحللق أو التقصري ويؤيد هذا أيضاً ما يف الصحيحني من حديث عائشة رضي اهللا عنها  إال بالرمي
وهذا نـص   )) إلحرامه حني حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت كنت أطيب رسول اهللا  (( قالت

قبل هذا الطيب قـد   وحنن نعلم جزماً أنه ، صحيح صريح يف أن التحلل حصل قبل الطواف
وهو الذي ، عماله للطيب قبل الطواف يدل على إنه قد حتلل التحلل األولرمى وحنر وحلق فاست
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ومن املعلوم عندنا أن احللق أو التقصري هو الذي حيصل به التحلـل  ، ذكر ابن تيمية عليه اإلمجاع
ملا أمر أصحابه بأن حيلوا من القران واإلفراد إىل التمتع  ولذلك فإنه من النسكني احلج والعمرة 

أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبني الصفا واملـروة   (( وافهم وسعيهم للعمرة قال هلموجيعلوا ط
ولذلك فإن املعتمر إذا طاف وسعى فإنه ال يـزال علـى    ))احلديث ...وقصروا مث أقيموا حالالً

إحرامه حىت يتحلل باحللق أو التقصري وكذلك احلج فإنه ال حيصل التحلل األول منه إال باحللق أو 
ويؤيـد ذلـك   ، فال بد للتحلل األول من رمي وتقصري أو رمي وحلق، مع تقدمي الرمي، قصريالت

أيضاً ما يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عن أخته حفصة رضي اهللا عنها أا 
إين لبدت رأسي  ((قالت يارسول اهللا ما شأن الناس حلوا بعمرة ومل حتلل أنت من عمرتك؟ فقال 

فلو كان التحلـل  ، مل ينحر إال بعد الرمي ومن املعلوم أنه  )) دي فال أحل حىت أحنروقلدت ه
 فال أحل حىت أحنر ((لكنه مل يقل ذلك وإمنا قال  )) فال أحل حىت أرمي ((حيصل مبجرد الرمي لقال 

ومن أين لك أن احللق شـرط   -:فإن قلت، مما يدل على أن الرمي وحده غري كاف يف التحلل ))
نعم هذا  -:؟ فأقول)) فال أحل حىت أحنر ((وإمنا قال  )) فال أحل حىت أحلق ((حلل فإنه مل يقل يف ا

أن احلل املذكور يف احلديث إمنا يقصـد بـه    -:أحدمها -:سؤال جيد ولكن جنيب عنه جبوابني
ويؤيد هذا أن حفصة رضي اهللا عنـها  ، وهكذا فعل ، فينحر مث يتحلل باحللق، التحلل باحللق

مل يتحلل معهم بالتقصري فسألت  الناس حتللوا من عمرم بالتقصري ورأت هي رسول اهللا  رأت
، عن املانع فأجاا بأن املانع له من التحلل بالتقصري هو سوق اهلدي فإذا زال املانع  بنحره حلـق 

إمنـا  مع أن تلبيد الشعر ليس من موانع احلل و )) رأسي إين لبدت  ((وبه تعرف احلكمة من قوله 
لكن ألن السؤال وقع على إرادة معرفة املانع من التحلل بالتقصري فذكر هلا ، املانع هو سوق اهلدي

أي  )) فلست أحل حىت أحنر هـديي  ((فقوله ، حال رأسه  وأنه لبده ولن يتعرض له إال بعد النحر
 ((اد باحلل يف قولـه  فبان ذا أن املر، لن أغري حال هذا التلبيد بتقصري أو حلق إال بعد حنر اهلدي

فإنه  إن حلق أو قصر مع تقدمي الرميإمجاع املسلمني بأنه  -:الثاين، أنه يريد به احللق ))فال أحل 
قد حل التحلل األول، ولذلك فاملفىت به عندنا وعليه أكثر أهل العلم أن ذبح اهلدي ال دخل له يف 

مع احللق أو التقصري وعمدتنا يف ذلك أن التحلل األول ال يكون إال بالرمي -:واملقصود. التحلل
اً وأما . واهللا تعاىل أعلى وأعلماإلمجاع،  اختلف أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل يف جواز عقد  -:ثامن

النكاح بعد التحلل األول على أقوال والراجح منها اجلواز وهو رواية عن اإلمام أمحد واختارهـا  
عاً أما و. شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  اختلف أهل العلم رمحهم اهللا تعـاىل يف   -: تاس
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جواز الصيد خارج احلرم بعد التحلل األول واألقرب منها اجلواز واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
والعبد الضعيف ال يعلم خالفاً بني أهل العلـم يف أن  ، فاجلماع -: عاشراً وأما . رمحه اهللا تعاىل

مـع  فهذا هو التفصيل يف هذه املسألة حسب اجلهد والطاقة ، ل الثايناجلماع ال حيل إال بعد التحل
االعتراف التام بالعجز والتقصري وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  .واهللا ربنا أعلى وأعلم 
ه أبو العباس حكا، اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه ال بد من طواف اإلفاضة باتفاق املسلمني -:مسألة 

، ووقته للضعفة ومن يف حكمهم يبدأ من منتصف ليلة النحر أو بعد غياب القمر فيها، يف الفتاوى
أن ال يطوفوا إال بعد الرمي والنحر واحللق كما فعله وأما لألقوياء فيبدأ من الفجر ويستحب هلم 

 وإن مل  )) حـرج ارم وال  ((أفضت قبل أرم ؟ فقال  -:وجيوز تقدميه على ذلك كله حلديث
وتقدمت تفاصيل الطواف يف ما مضى مـن  ، يطف طواف اإلفاضة فإن حجه مل يتم باتفاق األمة

  .      املسائل واهللا تعاىل أعلى وأعلم 
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن املبيت مبىن ليايل أيام التشريق من واجبات احلج  ويف املسألة  -:مسـألة  

بات  مبىن من مجلة مناسك احلج الواجبة وذلك ألن النيب  فاملبيت، خالف لكن هذا هو الراجح
وهذا فعل مقرون بأمر لساين مفيد للوجوب وقد تقـرر يف   )) لتأخذوا عين مناسككم ((ا وقال 

ومـن مجلـة   ، فعلينا أن نأخذ عنه مناسكنا، الفعل إذا كان كذلك فإنه يفيد الوجوباألصول أن 
 أن الـنيب   ((ريق ويدل على وجوبه أيضاً ما يف الصـحيحني  ذلك البيتوتة مبىن ليايل أيام التش

وهذا يفيد أن  )) أذن للعباس(( ويف رواية  )) رخص للعباس أن يبيت مبكة أيام مىن من أجل السقاية
املبيت واجب ألن التعبري بالرخصة واإلذن يقتضي أن ما يقابلها عزميـة وأن اإلذن وقـع للعلـة    

ويدل عليه أيضاً أنه قد ثبت عن عمر ، و ما يف معناها مل حيصل اإلذناملذكورة وإذا مل توجد هي أ
، يرسل رجاالً يدخلوم يف مىن بن اخلطاب أنه كان مينع احلجاج من املبيت خارج مىن وكان 

وهو من اخللفاء الراشدين الذين أمرنا باالقتداء والتمسك بسنتهم ويدل عليه أيضاً ما رواه أبـو  
أخربنا  وحدثنا ابن السرح ) ح ( حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك  -:داود يف سننه قال

قال أخربين مالك عن عبداهللا ابن أيب بكر بن حممد بن حزم عن أبيه عن أيب البداح بن ، ابن وهب
رخص لرعاء اإلبل يف البيتوتة يرمون يوم النحر مث يرمون الغد  (( عاصم عن أبيه أن رسول اهللا 

فترخيصه هلم بالبيتوتة خارج مىن مـن   "حديث صحيح")) الغد ليومني ويرمون يوم النفرومن بعد 
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فالقول احلق يف هذه املسألة هو أن املبيت ، أجل الرعاية دليل على أن األصل يف البيتوتة الوجوب
  .مبىن ليايل أيام التشريق من أنساك احلج الواجبة واهللا تعاىل أعلى وأعلم 

اهللا تعاىل أن أهل األعذار امللحة ال جيب عليهم املبيت مبىن كأهل السقاية  اعلم رمحك -:مسألة 
وكاجلنـد املـرابطني يف    وكرعاة اإلبل إن عاد زمن االحتياج إليها، إن عاد زمن االحتياج إليها

أماكنهم حلفظ أمن احلجاج وسالمتهم وهذا من باب قياس األوىل ألنه إذا جاز التخلـف عـن   
عاة حال البهائم فكيف بالتخلف ملراعاة حال اآلدميني ال شك أنه أوىل باجلواز املبيت من أجل مرا

وكاملسبوق يف املكان الذي حبث وحبث يف مىن فلم جيد له مكاناً فإن واجب املبيـت  ، وأحرى به
يسقط عنه ألنه ال واجب مع العجز ولكن من باب االحتياط عليه أن يبيت حيث انتهت خيـام  

وملا فيه من إيـذاء املـارة   مصاحل الناس  ات مكاناً للمبيت ملا فيه من تعطيلقوليست الطر، القوم
وأصحاب احلاجات وملا فيه من اخلطر العظيم كما هو معروف وجيوز للطبيب أيضاً أن يتخلـف  

فمن كان له عذر مـن  . عن املبيت ملا البد له منه من مراعاة حال املرضى ومراقبة سري صحتهم
اس عليها أو أوىل منها فإنه يرخص له يف ترك املبيت يف مـىن ليـايل أيـام    هذه األعذار أو ما يق

  .التشريق واهللا أعلى وأعلم 
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن الرمي بعد الزوال يف أيام التشريق من واجبات احلج وذلك  -:مسألة 

لـى أن  فدل ذلـك ع  )) لتأخذوا عين مناسككم ((رمى بعد الزوال يف هذه األيام وقال  ألنه 
  .الرمي يف هذه األيام من مجلة النسك واهللا أعلم 

واعلم عفا اهللا عنا وعنك أن الرمي يف هذه األيام ال يكون إال بعد الزوال فمن رمى  -:مسألة 
وهذا ال نقوله إثقاالً وال تعقيداً وإمنا نقوله متابعة لسيد األولـني  ، قبل الزوال فعليه أن يعيده بعده

يف هذه األيام إال بعد الزوال فإذا قرنت هذا الفعـل  مل يكن يرمي  نه وذلك أل واآلخرين 
أفادك أن هذا الفعل واجب من الواجبات فقد روى مسلم يف  )) لتأخذوا عين مناسـككم  ((بقوله 

اجلمرة يوم النحر  رمى رسول اهللا  ((صحيحه من حديث جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال 
كان حيب التيسري والتخفيف علـى   ومن املعلوم أنه  )) الشمس  الت فإذا ز، ضحى وأما بعد

أمته فمكوثه يف مىن ضحى أيام التشريق وتأخريه للرمي إىل ما بعد الزوال دليل على أن الرمي هذه 
يعترب نصاً يف املسألة وبناًء فكل قياسٍ  وهذا الفعل الصادر منه ، األيام ال يكون إال بعد الزوال

وال جيوز ألحد كائناً ، وليس أحد بأرحم على األمة منه ، فإنه يعترب فاسد االعتبارصادم النص 
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ال يكلف اهللا نفساً إال   من كان أن يصف هذا التشريع بأن فيه تعقيداً وإثقاالً ألن اهللا تعاىل قال
عبـادة  وقد تقرر يف القواعـد أن ال   يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقال   وسعها

فمن رمى يف أيام التشريق قبل الزوال فكأنه وقف بعرفة يف اليوم ، املؤقتة ال تصح قبل دخول وقتها
حق فقهه فكـانوا ال   ولقد فقه الصحابة هذا التعبد عن النيب ، الثامن وكأنه صلى قبل الوقت

عمـر   سألت ابـن  -:يرمون إال بعد الزوال فقد روى البخاري يف صحيحه بسنده عن وبرة قال
 ((فأعدت عليه املسألة فقـال  ، إذا رمى إمامك فارمه -:مىت أرمي اجلمار؟ قال، رضي اهللا عنهما

    وقد تقرر يف األصول يف مباحث السنة أن الصحايب إذا قال  )) كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا
 ((وقوله ، اع السكويتفإنه يعترب نقالً لإلمج ومل يقرن هذا الفعل بعهد النيب  )) كنا نفعل كذا ((

إذ لو مل يكن الزوال هو بداية وقت الرمي ملا كـانوا   فيه دليل على ترقب دخول الوقت )) نتحني
ولكن ألن املتقرر يف نفوسهم أن الرمي يف هذه األيام ، يشددون على أنفسهم ذا التحني والترقب

بعون حركة الفيء حىت إذا مالت ال يكون إال بعد الزوال صاروا حيرصون على مراقبة الزوال ويتت
، الشمس عن كبد السماء رموا اجلمرات وخري اهلدي هديهم وال عربة مبن خالف هـذا اهلـدي  

ومـذاهب  ، وكل ختفيف يدعى يف هذه املسألة فإنه ال يقبل إذا كان مضمونه خمالفة املتقرر شرعاً
ن بالكتاب والسنة فما وافقهما بل البد فيها من أن توز، أهل العلم وفتاويهم ال تأخذ كيفما اتفق

عفا اهللا عن أهل العلم وغفر هلم ورفع نزهلم يف الفردوس األعلى ، منها أخذنا به وإال فهو لصاحبه
  .وجزاهم اهللا تعاىل خري ما جزى عاملاً عن أمته واهللا تعاىل أعلى وأعلم 

فريمـي أوالً  ، الترتيب واعلم رمحك اهللا تعاىل أن الرمي يف أيام التشريق البد فيه من -:مسألة 
فريميها بسبع حصيات متعاقبات ويكرب مـع كـل   ، اجلمرة األوىل وهي اليت تلي مسجد اخليف

فإذا رماها فيستحب لـه أن  . حصاة وأما البسملة فال نعلم هلا ذكراًَ يف شيء من املنقول الصحيح
ويرفع يديه ، مة الناسويبتعد عن حط، يتقدم قليالً ويأخذ ذات اليمني أي جيعل اجلمرة عن يساره

فإذا انتـهى  ، قاله الشيخ تقي الدين وتلميذه، بقدر سورة البقرة إن استطاع، ويدعو دعاًء طويالً
فـإذا رماهـا   ، جاء إىل اجلمرة الوسطى فريميها بسبع حصيات متعاقبات ويكرب مع كل حصـاة 

ويرفع يديه ويـدعو   ،فيستحب له أن يتقدم قليالً ويأخذ ذات الشمال أي جيعل اجلمرة عن ميينه
مث يتقدم فريمي مجرة العقبة وميضي وال يقف عندها للدعاء لعدم النقـل  ، دعاًء طويالً بقدر ذلك

  .وقد شرحنا مسألة الدعاء عند مجرة العقبة يف مسألة تقدمت واهللا تعاىل أعلى وأعلم 
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وعلى ذلك . اهلدي واعلم رمحك اهللا تعاىل أن صيام أيام التشريق حرام إال ملن مل جيد -:مسألة 
قال اإلمام أبو داود يف سننه حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب عن ، دلت السنة الصحيحة الصرحية

مالك عن يزيد بن اهلاد عن أيب مرة موىل أم هاينء أنه دخل مع عبداهللا بن عمرو على أبيه عمرو 
كل فهذه األيام الـيت   (( إين صائم فقال عمرو -:قال) كل ( بن العاص فقرب إليه طعاماً فقال 

وهـذا  ، وهي أيام التشريق -:قال مالك )) يأمرنا بإفطارهن وينهى عن صيامها كان رسول اهللا 
والنهي يفيـد  ، واألمر يفيد الوجوب، احلديث له حكم الرفع على القول الصحيح عند األصوليني

علي قال حدثنا وهـب قـال   حدثنا احلسن بن  -:قال أبو داود يف سننه، التحرمي وألا أيام عيد
وحدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي قال ) ح (حدثنا موسى ابن علي 

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق  (( مسعت أيب أنه مسع عقبة بن عامر يقول قال رسول اهللا 
رضي اهللا عنها وابـن   وعن عائشة" حديثان صحيحان")) عيدنا أهل اإلسالم وهي أيام أكل وشرب

واهللا " رواه البخـاري ")) مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلـدي  ((قاال  عمر 
  .تعاىل أعلى وأعلم 

وهكذا املبيت الليلة ، واعلم رمحك اهللا تعاىل أن املبيت مبىن أول أيام التشريق واجب -:مسألة 
فمن تعجل يف يومني فال إمث عليـه   ال إمث عليه لقوله تعاىل فإذا أراد أن يتعجل يف يومني ف، الثانية

إال أنه ينبغي له أن خيرج من مىن قبل غروب مشس اليوم الثـاين    ومن تأخر فال إمث عليه ملن اتقى
واليوم اسم لبياض ، وقبل حلول ليلة اليوم الثالث وذلك ألنه تعاىل إمنا جوز له التعجل يف اليومني

وثبت عن عمر  -:قال ابن املنذر، الشمس لزمه املبيت والرمي من الغد بال نزاع النهار فإذا غربت
وقـال  " رواه مالك")) من أدركه املساء يف اليوم الثاين فليقم إىل الغد حىت ينفر مع الناس ((أنه قال 
وهو رواية عن أيب حنيفة وقاله الشـيخ  . هـ.ليس له أن ينفر بعد غروب الشمس ا -:الشافعي
مجهور أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل واعلم أنه إن نفر يف وقت جـواز  ين وغريه ونص عليه تقي الد

النفرة مث عاد ملىن يف اليوم الثالث مل يضره رجوعه وليس عليه رمي حلصول الرخصة، قـال ابـن   
وال ينفر اإلمام الذي يقيم للناس املناسك بل السنة أن يقـيم إىل اليـوم    -:تيميه رمحه اهللا تعاىل

مث ال يقتضـي  ي اإلف، ونولكن اعلم أن األفضل لكل احلجاج أن يتأخروا لفعله . هـ.الثالث ا
املساواة لرتوهلا بسبب أن أهل اجلاهلية منهم من يؤمث املتعجل ومنهم من يؤمث املتأخر، فنفـى اهللا  

امل وهذا أعظم يبيت ليلة كاملة ويرمي ليومٍ ك تعاىل عنهما اإلمث، وألن التأخر فيه زيادة تعبد فإنه
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ال وإمنا املقصود أننا لو سـئلنا عـن   ، وال يعين هذا أن حج املتعجل ناقص، أجراً فالتأخر أفضل
  .األفضل لقلنا إن التأخر أفضل واهللا تعاىل أعلى وأعلم 

، اعلم رمحك اهللا تعاىل أن طواف الوداع واجب إال أنه خفف عن احلائض والنفساء -:مسألة 
رواه مسلم يف صحيحه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كـان  والدليل على وجوبه ما

 )) ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت (( الناس ينصرفون يف كل وجه فقال رسول اهللا 
وللبخاري  )) أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض ((ويف لفظ 

رخـص للحـائض أن تنفـر إذا     -:باس رضي اهللا عنهما قالعن ابن عيف صحيحه عن طاوس 
إن  ((مث مسعت ابن عمر يقول بعد ذلـك  ، إا ال تنفر -:ومسعت ابن عمر يقول -:قال، أفاضت

صـلى الظهـر والعصـر     أن النيب  (( وللبخاري من حديث أنس  )) أرخص هلن النيب 
وعن عائشة رضي اهللا عنها  )) ت فطاف بهواملغرب والعشاء مث رقد رقدة باحملصب مث ركب إىل البي

 ((فقـال   فذكرت حيضها لرسـول اهللا  ، حاضت صفية بنت حيي بعدا ما أفاضت -:قالت
إا قد كانت أفاضت وطافت بالبيت مث حاضت بعد اإلفاضـة   -:قالت فقلت ))؟ أحابستنا هي

بالبيت سبعاً وجيعـل  فيجب على احلاج قبل أن ينفر أن يطوف ))  فلتنفر (( فقال رسول اهللا 
لكن إن تأخر لربط املتاع أو النتظار رفقة أو للبحـث  ، هذا الطواف آخر األعمال ليخرج بعده

وذا تكون مناسـك  ، عن ضائع أو إلصالح سيارة أو لشراء شيء البد منه وحنو ذلك فال بأس
د كتبناها يف وقـت  وذه املسألة يتم ما أردنا إثباته يف هذه الوريقات اليسرية وق، حجه قد متت

فأحببنـا أن  ، ولكن وبعد االنتهاء منها تبني أننا تركنا مسائل البد منها، قصري مل نتجاوز به شهراً
وسوف تكـون  ، نلحقها بالكتاب تكميالً لفائدته وليكون مرجعاً يف هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل

من املسائل فأقول وباهللا التوفيـق  طريقتنا يف هذه املسائل الزائدة على األصل كطريقتنا فيما مضى 
   -:ومنه أستمد الفضل والعون

اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح والرأي الراجح املليح أن القـارن يكفيـه    -: مسألة
طواف واحد وسعي واحد فإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم وإن شاء أخره ليطوفه بعـد  

طواف لعمرته وسعي لعمرتـه وطـواف   ، طوافني وسعينيوأما املتمتع فإن عليه ، طواف اإلفاضة
والدليل ، وهذا مذهب اجلمهور مالك والشافعي وأمحد يف أصح الروايتني عنه، حلجه وسعي حلجه

على ذلك مارواه مسلم يف صحيحه من حديث عبداهللا بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضـي اهللا  
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ضت فنسكت املناسك كلها وقد أهلت عنها أا أهلت بعمرة فقدمت ومل تطف بالبيت حىت حا
طوافـك   ((ويف لفـظ أليب داود   )) يسعك طوافك حلجك وعمرتك (( باحلج فقال هلا النيب 

ففي هذا احلديث الصحيح التصريح بأـا   )) بالبيت وبني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك
فأهلت باحلج مع عمرـا   كانت حمرمة أوالً ومنعها احليض من الطواف فلم ميكنها أن حتل بعمرة

حلجك  ((يف هذا احلديث الصحيح بأا قارنة حيث قال  األوىل فصارت قارنة وقد صرح النيب 
جيزئ عنـك   ((ومع ذلك فقد صرح بأا يكفيها هلما طواف واحد ويف لفظ ملسلم  )) وعمرتك

لقارن يكفيه فهذا احلديث الصحيح صريح يف أن ا )) طوافك بالصفا واملروة عن حجك وعمرتك
حلجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد ومن األدلة أيضاً على ذلك ما أخرجـه الشـيخان يف   

يف حجـة   خرجنا مع رسـول اهللا   -:صحيحهما عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
مث ال حيل  من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة (( الوداع فأهللنا بعمرة مث قال رسول اهللا 

وأما الذين مجعوا بني  احلج والعمرة فإمنـا طـافوا    ((وفيه ... احلديث... )) حيل منهما مجيعاً حىت
وهو نص صحيح صريح متفق عليه دال على اكتفاء القارن بطواف واحد حلجـه   )) طوافاً واحداً

عنه أنه  كان يف حجته قارناً واملنقول ومن األدلة أيضاً أننا قد رجحنا سابقاً أن النيب ، وعمرته
 ومل يسع بني الصفا واملروة إال سـعياً  ، مل يطف بالبيت إال طوافاً واحداً أعين طواف اإلفاضة

عند مسـلم   واحداً وهو السعي الذي سعاه بعد طواف القدوم ومن األدلة أيضاً حديث جابرٍ 
ـ  وتصرحيه  )) مرتني دخلت العمرة يف احلج  ((قال  وفيه أن النيب  دل علـى  بدخوهلا فيه ي

وفيما ذكر من النصوص الصحيحة ، واألدلة يف ذلك كثرية. دخول أعماهلا يف أعماله حال القران
، فهذا بالنسبة للقارن وأنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، الصرحية كفاية ومقنعة ملن أراد احلق

 -:صحيحه قالوأما املتمتع فقلنا إنه البد من طوافني وسعيني ويدل على ذلك مارواه البخاري يف 
حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غيـاث عـن    -:وقال أبو كامل فضيل بن حسني البصري
أهـل املهـاجرون    -:أنه سئل عن متعة احلج؟ فقـال (( عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

 اجعلوا (( فلما قدمنا مكة قال رسول اهللا ، يف حجة الوداع وأهللنا واألنصار وأزواج النيب 
وطفنا بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النسـاء ولبسـنا    )) إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي

مث أمرنا عشية الترويـة أن ـل    )) من قلد اهلدي فإنه ال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله ((الثياب وقال 
... ا وعلينا اهلدي باحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا و طفنا بالبيت و بالصفا واملروة وقد مت حجن

األول، بل البد من فهذا احلديث يفيد إفادة واضحة أن املتمتع ال يكفيه طوافه وسعيه )) احلديث 
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ليس من ) قال أبو كامل ( طواف ثان وسعي ثان، وهو نص يف حمل الرتاع، وقول البخاري هنا 
إليـه اجلمهـور مـن    املعلقات كما ادعاه بعضهم بل ألن الراجح يف هذه املسألة هو ما ذهب 

فالرواية بذلك متصـلة ال  ، عن فالن -:فكأنه قال، قال فالن -:املتأخرين من أن الراوي إذا قال
ومن األدلة على ذلـك أيضـاً مـارواه    . كما هو احلال هنا، معلقة إن كان الراوي غري مدلس

عروة بن  البخاري يف صحيحه قال حدثنا عبداهللا بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن
يف حجـة الـوداع    خرجنا مع النيب  -:قالت الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب 

من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حـىت حيـل    (( فأهللنا بعمرة مث قال النيب 
الصـفا  أهلوا بالعمرة بالبيت وبـني   فطاف الذين كانوا -:وفيه قالت )) احلديث...منهما مجيعاً

واملروة مث حلوا مث طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مىن وأما الذين مجعوا احلج والعمرة فإمنـا  
 -:حدثنا حيىي بن حيىي التميمي قـال  -:وقال مسلم بن احلجاج يف صحيحه، طافوا طوافاً واحداً

رسول  خرجنا مع ((قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت وبالصفا واملـروة مث  ... احلديث وفيه...عام حجة الوداع اهللا 

حلوا مث طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم وأما الذين كانوا مجعوا احلج والعمرة فإمنا 
ن واملتمتـع وأن  فهذا نص صحيح متفق عليه يدل على الفرق بني القـار  )) طافوا طوافاً واحـداً 

، ويسعى لعمرته ويسعى حلجـه ، القارن يفعل كفعل املفرد واملتمتع يطوف لعمرته ويطوف حلجه
 خرجنا مـع رسـول اهللا    (( فماذا تقول يف حديث جابر يف صحيح مسلم وفيه  -:فإن قلت

يوم التروية فلما كان  –وقال فيه  – مهلني باحلج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت
فهذا نص صـحيح صـريح يف    ))احلديث ...أهللنا باحلج وكفنا الطواف األول بني الصفا واملروة

أن املتقـرر يف   -:فاجلواب فكيف تقول يف ذلك؟، لطواف األول ومل يذكر طوافاً آخراالكتفاء با
، دمها ما أمكنإعمال الدليلني أوىل من إمهال أحوأن  اجلمع بني األدلة واجب ما أمكناألصول أن 

الذين مل حيلوا من إحرامهم أي علـى املفـردين    أصحاب النيب فيرتل حديث جابر هذا على 
وـذا يـزول   ، ني فقط ويرتل حديث ابن عباس وعائشة رضي اهللا عنها على املتمـتعني نروالقا

ما إن حديث ابن عباس وعائشة رضي اهللا عنهما فيه -:اإلشكال وإن مل يقبل هذا اجلواب فنقول
من حفـظ حجـة   وجابر ترك هذه الزيادة لعدم حفظها وقد تقرر يف األصول أن ، زيادة حفظاها

يثبتان طوافاً وسعياً آخـر  أن ابن عباس وعائشة رضي اهللا عنهما  -:ويقال أيضاً، على من مل حيفظ
ن أل املثبت مقدم على النـايف وجابر ينفيه وقد تقرر يف األصول أن ، غري الطواف والسعي األول
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وهذا . املثبت معه زيادة علم خفيت على النايف وذا فال يكون مثة إشكال بينهما وهللا احلمد واملنة
وبه تعلم . بل ال نشك يف أنه هو الصواب، يبني لك أن قول اجلمهور يف هذه املسألة هو الصواب

لـدليل عنـدنا   وأن احلق خالفه وا، أن ما ذهب إليه أبو العباس ابن تيمية يف هذه املسألة مرجوح
وإن كانت هيبة أيب العباس متقررة يف نفوسنا ولكن هيبة الدليل وعظمته يف ، أعظم من كل أحد

نفوسنا أكرب وأقوى وال ميكن أبداً أن ختالف الدليل من أجل أحد كائناً من كان واهللا تعاىل أعلى 
 صحيح مسلم إمنـا  إن عدم طواف املتمتع بعد رجوعه من مىن الثابت يف -:ويقال أيضاً. وأعلم

رواه جابر وحده وأما طوافه بعد رجوعه من مىن رواه يف الصحيح ابن عباس وعائشة رضـي اهللا  
فما تقول يف أدلة من ذهـب إىل أن   -:فإن قلت. وما رواه اثنان أرجح مما رواه الواحد، عنهما

ه أن القـارن  كل حديث في -:أطيل القارن البد له من طوافني وسعيني؟ فأقول باختصار حىت ال
األحكام الشرعية ال تثبت إال عليه سعيان فهو ضعيف ال تقوم به احلجة وقد تقرر يف األصول أن 

فاحلق احلقيق بالقبول ، ولو راجعت أسانيدها لتبني لك صحة ما قلناه، باألدلة الصحيحة الصرحية
تمتع البد له مـن  يف هذه املسألة هو أن القارن كاملفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد وأن امل

  .وطواف وسعي حلجه واهللا تعاىل أعلم وأعلى ، طواف وسعي لعمرته، طوافني وسعيني
اعلم أن القول الصحيح هو جواز تأخري طواف اإلفاضة إىل طواف الوداع فيطـوف   -:مسألة 

، طوافاً واحداً إلفاضته ووداعه بنيتهما أو بنية طواف اإلفاضة ويدخل معه طواف الـوداع تبعـاً  
إذا اجتمع عبادتان من جنسٍ واحد ويف وقـت واحـد فـإن    وذلك ألنه قد تقرر يف القواعد أنه 

وماذا يفعل املتمتع الذي عليه سـعي   -:فإن قلت، الصغرى تدخل يف الكربى ولكن فصلهما أوىل
أو املفرد والقارن إذا أخرا سعي احلج ليطوفاه بعد طـواف اإلفاضـة؟   آخر بعد طواف اإلفاضة 

ال حرج يف ذلك فليطوفوا طواف اإلفاضة ويدخل معه الوداع تبعاً مث يسعون سعي احلج  -:فأقول
وذا أفىت ، وبقائهم يف احلرم للسعي ال يؤثر ألنه بقاء اضطراري لتكميل النسك ال بقاء اختياري

ولكن ينبغي للحاج أن ال يعود نفسه على هـذه  ، وهو احلق يف هذه املسألة، كثري من أهل العلم
ص بل البد له من األخذ بالعزائم ملا يف ذلك من تعظيم شعائر اهللا تعاىل واهللا تعـاىل أعلـى   الرخ

  .وأعلم 
من نسي من نسكه  ((اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح أن حديث ابن عباس  -:مسألة 

 يثبـت  وقد روي مرفوعاً ولكنه مل إمنا يصح موقوفاً على ابن عباس )) شيئاً أو تركه فليهرق دماً
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فقد روى مالك يف املوطأ عن أيوب عن أيب متيمة السختياين عن سعيد بن جبري عـن ابـن   ، عنه
وهذا إسناد يف غاية الصحة إىل ابن  ))من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً  ((عباس قال 

أن ابن  وقد رواه أيضاً البيهقي يف سننه بسنده من حديث سعيد بن جبري. عباس رضي اهللا عنهما
من تـرك  (( وأما حديث ابن عباس  -:وقال النووي يف شرح املهذب، عباس قال احلديث نفسه

فرواه مالك والبيهقي وغريمها بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً ال مرفوعاً )) نسكاً فعليه دم 
)  ممن ترك نسكه أو شيئاً منـه فعليـه د  ( ولذلك فالضابط عندنا يف كتاب احلج يقول . هـ.ا

أن هذا  -:األول -:ووجه االحتجاج به أمران، ودليل هذا الضابط هو حديث ابن عباس املتقدم
اإلجياب من ابن عباس له حكم الرفع إذ ال جمال للرأي فيه وابن عباس ليس ممن يأخذ عن أهـل  

يس ممن الكتاب وقد تقرر يف األصول وقواعد التفسري أن الراوي إذا قال قوالً ال جمال للرأي فيه ول
قـول  أن املتقـرر يف األصـول أن    -:الثاين، هذا حكم الرفع قولهليأخذ عن أهل الكتاب فإن 

وقول ابن عباس هذا مل خيالف نصـاً ومل   الصحايب حجة إذا مل خيالف نصاً ومل خيالفه صحايب آخر
فلذلك فقول ابن عباس عندنا معتمد يف وجوب الدم على كل مـن تـرك   ، خيالفه صحايب آخر

إما ألنه له حكم الرفع وإما ألنه ال يعرف له خمالف من الصحابة وهـم  ، أو ترك شيئاً منه نسكاً
( وقولـه  ، أي الترك الكامل) من ترك نسكه ( وقوله ابن عباس . خري األسوة لنا بعد رسولنا 

أي الترك اجلزئي بأن يفعل بعضه ويترك بعضه بغض النظر عن مقدار هذا املتـروك  ) أو شيئاً منه 
النكرة يف نكرة وقد تقرر يف األصول أن ) أو شيئاً منه ( وقوله ، هو شرط) من ترك ( ألن قوله 

وألن املناسك اليت أمرنا ـا تـدخل يف حيـز    ، فيعم كل متروك من النسك، سياق الشرط تعم
املأمورات وقد تقرر يف األصول أن املأمورات ال تسقط باجلهل والنسيان وأن الذمـة ال تـربأ إال   
بفعلها وال ننظر إىل أن املتروك من النسك نزر يسري وإمنا ننظر إىل أنه مل يكمل النسك الذي أمر 

أرأيت على قول من أوجـب  ، فلم يقم بالعبادة على وجهها الشرعي بالصفة الواردة عنه ، به
ومل يسـجد للسـهو   ، تسبيح الركوع والسجود لو أن املصلي ترك تسبيحه الركوع أو السجود

الفصل فإن املوجبني هلا يأمرونه بإعادة الصالة ألنه ترك املأمور به فلم تربأ ذمتـه مـع أن   وطال 
املتروك نزر يسري لكنهم مل ينظروا إىل مقدار املتروك وإمنا نظروا إىل أنه مل يوقع العبادة على الوجه 

أن من ترك مبيـت  القول الصحيح والرأي الراجح املليح هو  -:املأمور به شرعاً وبناًء عليه فأقول
ومن تـرك  ، ألنه ترك شيئاً من نسكه، ليلة واحدة من ليايل التشريق فلم يبتها يف مىن فإن عليه دم

رمي يوم واحد من أيام التشريق فإن عليه دم إذا انتهت أيام التشريق ومل يرم ألنه ترك شيئاً مـن  
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أربع أو مخس فإن عليـه دم  نسكه ومن ترك بعض احلصيات يف مجرة واحدة فلم يرمها مثالً إال ب
وأما من أوجبوا عليه إطعام مساكني ، ألنه ترك شيئاً من نسكه، إذا مل يكمل ما أمر به من الرمي

فإنه ليس معهم شيء من األدلة إال جمرد القياسات واالستحسانات اليت ال تستند إىل شيء مـن  
نه قليل جداً فإن عليه دم ألنه تـرك  ومن ترك املبيت مبزدلفة أو وقف ا وقفاً غري معترب أل، األدلة

ومن مل يـرم مجـرة   . نسكاً كامالً يف الصورة األوىل وألنه ترك شيئاً من نسكه يف الصورة الثانية
ومن رماها حبصاتني أو ثالث فقط فإنه جيب عليه دم ، العقبة أصالً فعليه دم ألنه ترك نسكاً كامالً
قد توسعتم يف  -:وال يأتينا رجل يقول، شيئاً من نسكهأيضاً إذا مل يعد الرمي أو يكمل ألنه ترك 

إننا مل نقله من باب اهلوى وإمنا قلناه مبقتضى الـدليل الصـحيح    -:ألننا سنقول له، إجياب الدم
وأفت به وال عليك من أحد ، فاحفظ هذا الضابط، الذي هو حديث ابن عباس السابق، الصريح

  .واهللا حيفظنا وإياك وهو أعلى وأعلم 
اعلم أن القول الصحيح أنه لو رمى حبصاة جنسة فإن ذلك جيزئه، وذلك ألنه مأمور  -:سـألة  م

بالرمي باحلصى وقد حتقق صدق ذلك ومسماه مبجرد هذا الرمي واألصـل يف العبـادة عـدم    
الدليل يطلب من الناقـل عـن   وأن االشتراط خمالف لألصل وقد تقرر يف األصول أن ، االشتراط

، ولكن الشك أن األحسن واألكمل هو أن ال يرمي إال حبصاة طاهرة، بت عليهاألصل ال من الثا
، وإذا حصل شك يف طهارة حصاة وجناستها فاعلم أن األصل الطهارة وأن اليقني ال يزول بالشك

وهذا القول وهو صحة الرمي ولو حبصاة جنسة هو األيسر على الناس يف هذا الزمان فإن النـاس  
من غري قصد  –وقد رأينا ، هم مكاناً يقضي فيه احلاجة إال يف نواحي الطريقكثري وقد ال جيد بعض

، فحيث الدليل فاألصل اجلواز، من يبول يف جوانب الطريق والناس يلتقطون احلصى من جانبه –
  .واهللا أعلى وأعلم 

ال جيوز  -:ما احلكم فيمن حاضت أو نفست قبل طواف اإلفاضة؟ واجلواب أن يقال -:مسألة 
افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف  ((قال لعائشة  ا أن تطوف إال بعد أن تطهر ألن النيب هل

هـذا إذا مل  ، وبناًء عليه فيجب عليها البقاء يف مكة حىت تطهر" متفق عليه")) بالبيت حىت تطهري
عادة فلـها  فإن شق عليها البقاء املشقة اخلارجة عن ال، يشق عليها البقاء مشقة خارجة عن العادة

وهذا أيضـاً إذا مل  ، الذهاب لديارها حىت تطهر مث تعود للبيت احلرام وتطوف به طواف اإلفاضة
فإن شق عليها أمر العودة املشقة اخلارجة عـن  ، يشق عليها أمر العودة املشقة اخلارجة عن العادة
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ئهـا يف مكـة أن   العادة ودخلت يف دائرة الضرورة ومل يرضى الرفقة أن يبقوا معها ولزم من بقا
تكون وحيدة ال وايل وال منفق أو كانت ديارها بعيدة جداً عن البيت ال تسـتطيع أن تأتيـه إال   

فلها يف هذه احلالة أن تتلجم حبفاظة أو خرقـة  ، بالنفقات الكثرية الكبرية اليت ال يستطيعها مثلها
حلالة ألا عاجزة عنها وتطوف بالكعبة ويسقط عنها اشتراط الطهارة من احلدث األكرب يف هذه ا

وألنه إذا تعارض مفسـدتان روعـي أشـدمها    ، وليس األمر يف يدها والواجبات تسقط بالعجز
وقد حبثها ابن القيم ، واختاره أبو العباس ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهللا تعاىل، بارتكاب أخفها

مث قـال  ، ب عن التقديرات السبعةحبثاً ال مزيد عليه وقدر يف أمر احلائض هذه مثانية أشياء مث أجا
تطوف بالبيت واحلالة  -:فإذا بطلت هذه التقديرات تعني التقدير الثامن وهو أن يقال -:بعد ذلك

وليس يف هذا مـا  ، هذه وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول املسجد مع احليض والطواف معه
وال واجب مـع  بالعجز عنه خيالف قواعد الشريعة بل يوافقها إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط 

كالمه وقوهلم يف املسألة هو القول الصحيح واهللا .هـ.الشريعة مع العجز وال حرام مع الضرورة ا
  .ربنا أعلى وأعلم 

  -:يف قيد فروع يف أحكام اهلدي على ما يقتضيه الدليل فأقول -:مسألة 
رع األول  لغ السن املعتربة شرعاً فإن اعلم رمحك اهللا تعاىل أن اهلدي ال جيزئ إال إذا ب -:الف

كان إبالً فالبد فيه من بلوغ مخس سنني وإن كان بقراً فالبد فيها من بلوغ سنتني وإن كان معزاً 
وإن كان ضأناً فالبد فيه من بلوغ ستة أشهر هذا هو السن املعترب وبناًء ، فالبد فيها من بلوغ سنة

والدليل علـى ذلـك   . نه ال يعترب من اهلديعليه فمن ذبح من يمة األنعام مادون هذه السن فإ
ال تذحبوا إال مسـنة إال   (( قال قال رسول اهللا  مارواه مسلم يف صحيحه من حديث جابر 

وقال أبو داود يف سننه حدثنا احلسن بن علي قـال   )) فتذحبوا جذعة من الضأنأن يعسر عليكم 
كنا مـع رجـل مـن     -:أبيه قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا الثوري عن عاصم بن كليب عن

إن رسـول اهللا   -:يقال له جماشع من بين سليم فعزت الغنم فأمر منادياً فنادى أصحاب النيب 
  حديث صحيح")) إن اجلذع يويف مما يويف منه الثين ((يقول. "  

اني  ة وهي املذكور، اعلم أنه البد أن يكون سليماً من العيوب املانعة من اإلجزاء -:الفرع الث
أربع ال جتوز يف األضاحي العوراء البني عورهـا  ((  قال قال رسول اهللا  يف حديث الرباء 

والعـوراء  " حديث صحيح))"والكسري اليت ال تنقي ، واملريضة البني مرضها والعرجاء بني ضلعها
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والعرجاء يقاس عليها مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلني مـن  ، يقاس عليها العمياء من باب أوىل
وأما اهلتماء اليت سقط بعض أسناا ففيهـا  ، وكذلك املشلولة اليت ال حركة ا أصالً، باب أوىل

أمجعـوا   -:قال النووي رمحه اهللا تعاىل. خالف والصحيح اإلجزاء واختاره أبو العباس ابن تيمية
 معناها فيها العيوب املذكورة يف حديث الرباء ال جتزئ يف األضحية وكذا ما كان يفعلى أن اليت 

  .هـ.أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وحنوه ا
أن ذبح اهلدي ال يصح يف غري وقته ألنه عبادة مؤقتة والعبادات املؤقتة بوقت  -:الفرع الثالث 

والصحيح أن وقت الذبح يبدأ من يوم العيد ويستمر إىل مغيب ، ال جيوز فعلها قبل وقتها وال بعده
  .تشريق واهللا أعلم الشمس من آخر يوم من أيام ال

ع  رع الراب البد أن يكون الذبح أيضاً يف مكان الذبح ألن اهلدي اليسمى هدياً إال  -:الف
ففي حـديث  ، إذا ذبح يف املكان احملدد له شرعاً والصحيح أن كل فجاج مكة طريق ومنحر

 "رواه مسـلم "))احلديث...حنرت هاهنا ومىن كلها منحر ((قال  أن رسول اهللا  جابر 
  . )) وكل فجاج مكة طريق ومنحر ((ويف لفظ له 

رع الخامس  اعلم أن البدن إذا سيقت هدياً فإنه يسن تقليدها وإشـعارها فيقلـدها    -:الف
والليل على سنية ذلـك  ، ومعىن إشعارها أن جيرحها يف صفحة سنامها ويسلت عنها الدم، نعلني

الظهر بذي احلليفة مث دعا بناقتـه   صلى رسول اهللا  ((قال حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 
وقلدها نعلني مث ركب راحلته فلما استوت به على ، فأشعرها يف صفحة سنامها األمين وسلت الدم

وفيه بيان أيضاً أن هذا اجلرح يكون يف صفحة سنامها األميـن  ". رواه مسلم")) البيداء أهل باحلج
فإنـه  ، وأما تقليدها، اً كما حكاه احلافظ يف الفتحوأما الغنم فإا ال تشعر إمجاع، خالفاً للمالكية

أهدى غنماً فقلدها فاإلبـل تقلـد    ملا يف الصحيحني من حديث عائشة أن النيب ، سنة أيضاً
ولكن حكـى  ، وأما البقر فال نعلم يف تقليدها وإشعارها نصاً، وأما الغنم فتقلد وال تشعر، وتشعر

اإلشعار وإن كان هلا سنام فإن بعض البقر يكـون هلـا    احلافظ ابن حجر أا تقاس على اإلبل يف
والصحيح أيضاً ، وهو الراجح عندنا، مرتفع يف وسط ظهرها كالسنام فتشعر فيه قياساً على اإلبل

قـال الشـيخ   ، أا تقلد من باب القياس األولوي على الغنم ومن القياس املساوي على اإلبـل 
 تعاىل أن البقر واإلبل والغنم كلها تقلد إن كانـت  واألظهر أن الصواب إن شاء اهللا -:الشنقيطي
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ومقتضى القيـاس أن  هدياً وأن الغنم ال تشعر قوالً واحداً وأن السنة الصحيحة ثابتة بإشعار اإلبل 
  .كالمه رمحه اهللا تعاىل . هـ.البقر كذلك إن كان هلا سنام ا

من يمة األنعام خاصة وهي اعلم رمحك اهللا تعاىل أن اهلدي ال يكون إال  -:الفرع السادس 
، وأما اإلهداء بغريها فإنه ال يصح وال يسمى هدياً وهذا ماال نعلم فيه خالفاً، اإلبل والبقر والغنم

تفيد جواز اهلدي ، ولكن صدرت يف هذه األزمنة بعض الفتاوى واليت حقها أن تقلب تاؤهاً سيئاً
بد من الوقوف يف وجه أصحاا وحتذير وهذه طامة كبرية ومصيبة خطرية ال، باألرانب والدجاج

  .العامة من مثل هذه الفتاوى واهللا أعلم 
ابع  رع الس اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح أن من أهدى إىل احلرم هدياً وهو  -:الف

مقيم يف بلده ليس حباجٍ وال معتمر أنه ال حيرم عليه شيء مبجرد إرسال هذا اهلدي والدليل علـى  
لت قالئـد هـدي   تف ((ابت يف الصحيح من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت     ذلك ماهو ث

مث بعث ا إىل البيت وأقام باملدينة فما حرم عليه شـيء   –أو قلدا  –مث أشعرها وقلدها  النيب 
أن زياد بن أيب سـفيان   ((عن عمرة بنت عبدالرمحن  -:ويف رواية هلما، "متفق عليه")) كان له حل

حرم عليه مـا حيـرم   ، من أهدى هدياً -:عائشة رضي اهللا عنها إن عبداهللا ابن عباس قال كتب إىل
أنـا فتلـت   ليس كما قال ابن عباس  -:فقالت عائشة -:قالت عمرة، على احلاج حىت ينحر هديه

مث بعث ا مع أيب فلم حيرم علـى  ، بيديه بيدي مث قلدها رسول اهللا  قالئد هدي رسول اهللا 
 كنت أفتل القالئد للنيب  ((ويف رواية هلما  )) شيء أحله اهللا عليه حىت حنر هديه رسول اهللا 

يـا أم   (( ويف رواية هلما عن مسروق أنه أتى عائشة فقال هلـا  )) فيقلد الغنم ويقيم يف أهله حالالً
من ذلك  املؤمنني إن رجالً يبعث باهلدي إىل الكعبة وجيلس يف املصر فيوصي أن تقلد بدنته فال يزال

لقد كنت أفتـل   -:فسمعت تصفيقها من وراء احلجاب فقالت -:قال، اليوم حمرماً حىت حيل الناس
فيبعث به إىل الكعبة فما حيرم عليه مما حل للرجل من أهله حىت يرجـع   قالئد هدي رسول اهللا 

   .لم ومع صحة هذه النصوص وصراحتها فال عربة خبالف أحد كائناً من كان واهللا أع )) الناس
امن  رع الث الصحيحة قد وردت جبواز ركوب اهلـدي   اعلم رمحك اهللا تعاىل أن السنة -:الف
فإذا احتاج صاحب اهلدي أن يركبه فله ذلك وجمرد كونـه هـدياً ال مينـع    ، مع احلاجة لركوبه

رأى رجالً يسـوق   أن رسول اهللا  صاحبه أن يركبه والدليل على ذلك حديث أيب هريرة 
 )) اركبها ويلـك  ((قال إا بدنة قال  )) اركبها ((إا بدنة فقال  -:فقال )) اركبها ((بدنة فقال 

فهذا يفيـد جـواز   . وأيضاً يف املتفق عليه من حديث أنس مثله" متفق عليه."يف الثالثة أو يف الثانية
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عبداهللا وأما تقييد اجلواز باحلاجة فيدل عليه حديث أيب الزبري قال مسعت جابر بن ، ركوب اهلدي
اركبها باملعروف  ((يقول  مسعت رسول اهللا  -: عنهما وسئل عن ركوب اهلدي فقالرضي اهللا

وحديث جابر مقيـد وحكمهمـا   ، فاحلديثان األوليان مطلقان )) إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهراً
 والسبب املطلق يبىن على املقيد إذا اتفقا يف احلكموقد تقرر يف األصول أن ، واحد وسببهما واحد

  . واهللا أعلم 
رع التاسع  اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه ال جيوز أن يعطى اجلزار من اهلدي شيئاً مقابـل   -:الف

وإمنا يعطى مقابل جزارته شيئاً ، ال جلداً وال عظماً وال حلماً وال أي شيء من اهلدي، جزارته هذه
 أن الـنيب   (( ث علي هكذا مضت السنة والدليل على ذلك حدي، آخر ال تعلق له باهلدي

 أمره أن يقوم على بدنة وأن يقسم البدنة كلها حلومها وجالهلا وجلودها وال يعطي يف جزارا شيئاً
  .واهللا أعلم  )) حنن نعطيه من عندنا (( وأن ال أعطي اجلزار منها وقال ((وملسلم " متفق عليه"))

ح والرأي الراجح املليح أن االشتراك اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحي -:الفرع العاشر 
أو اشـترك  ، فإذا اشترك سبعة يف ناقة، والسنة وردت بأا تغين عن سبعة، يف اإلبل والبقر جائز

والدليل على ذلك مارواه مسلم يف صحيحه من حديث جـابر بـن   ، سبعة يف البقرة فهذا جمزئ
 ديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سـبعة عام احل حنرنا مع رسول اهللا  ((عبداهللا رضي اهللا عنهما 

خرجنـا مـع    ((ويف روايـة   )) حنرنا يومئذ سبعني بدنة اشتركنا كل سبعة يف بدنة ((ويف رواية  ))
 )) أن نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة منا يف بدنة مهلني باحلج فأمرنا رسول اهللا  رسول اهللا 
واهللا تعاىل  )) العمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيهاب كنا نتمتع مع رسول اهللا  ((ويف رواية 

  .أعلى وأعلم 
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح الذي ال ينبغي العـدول   -:الفرع الحادي عشر 

أن من بعث معه هدي إىل احلرم فعطب يف الطريق قبل بلوغ حمله أنه ينحره مث يصبغ نعليه يف عنه 
غ بالدم صفحة سنامها ليعلم من مر ا أا هدي وخيلي بينها وبـني  دمه ويضرب بالنعل املصبو

ونعين بأصحابه أي أهل القافلـة السـائرين   ، الناس وال يأكله هو وال أحد من أصحابه منها شيئاً
 -:والدليل على ذلك مارواه مسلم يف صحيحه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال ، معه

يا رسـول اهللا   -:فمضى مث رجع وقال، نة مع رجل وأمره فيهابستة عشر بد بعث رسول اهللا 
احنرها مث اصبغ نعليها يف دمها مث اجعله على صفحتها وال  ((كيف أصنع مبا أبدع علي منها؟ قال  

ويف رواية يف صحيح مسلم عن ابن عباس رضـي اهللا   )) تأكل منها أنت وال أحد من أهل رفقتك
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إن عطب منـها   ((كان يبعث بالبدن مث يقول  أن رسول اهللا  عنهما أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه
مث اضرب ا صفحتها وال تطعمها أنـت  ، شيء فخشيت عليه موتاً فاحنرها مث اغمس نعلها يف دمها

ومع ثبوت هذا النص الصريح يف داللته ال عربة خبالف أحد كائناً من ))  وال أحد من أهل رفقتك
، يف بيانه لتعليل ي الرفقة عن األكل من اهلدي الذي عطـب قال النووي يف شرح مسلم . كان
. هـ.والسبب يف يهم قطع الذريعة لئال يتوصل بعض الناس إىل حنره أو تعييبه قبل أوانه ا -:قال

وأما قول من قال إن املساكني الذين معه يأكلون منه ألم من مجلة املساكني فقول مرد وألنـه  
  .قياس صادم النص فإنه فاسد االعتبار قياس يف مقابلة النص وكل 
ألنه أكمل يف التعبـد وأشـد   ، األحسن أن يتوىل ذبح هديه بنفسه -:الفرع الثاني عشر 

فإنه ذبح من هديه ثالثاً وسـتني بدنـة    تعظيماً لشعائر اهللا تعاىل ألن هذا هو الذي فعله النيب 
كل أمرٍ تدخلـه  وقد تقرر يف القواعد أن  وإن تعذر ذلك فله التوكيل ألنه أمر تدخله النيابة، بيده

  .فيه واهللا أعلم  النيابة فيصح التوكيل
ث عشر  اعلم أن القول الصحيح هو أن اإلنسان إذا عني هدياً مث ضل فجعل  -:الفرع الثال

، أنه يذحبه أيضاً ألنه ال يزال هدياً واألحق به الفقراء، مكانه هدياً آخر فذحبه مث وجد اهلدي األول
، ضياعه خيرجه عن كونه هدياً ألنه خرج بالتعيني عن ملكه فال يزال هدياً حـىت يـذبح   وليس

واألصح كذلك أنه إن وجد اهلدي الضال قبل ذبح اهلدي البدل أنه يذحبهما مجيعاً ألن أحكـام  
وروي ذلك عن عمر وابنه وابـن عبـاس    -:ثابتة فيهما قال ابن قدامة يف املغين عن هذا القول

  .واهللا أعلى وأعلم . كالمه.هـ.وبه قال مالك والشافعي وإسحاق ا ة وفعلته عائش
اعلم رمحك اهللا تعاىل أن السنة املقطوع ا يف اهلدي أنه يأكل منـه   -:الفرع الرابع عشر 

أنه أمر بأن  وقد ثبت عنه   فكلوا منها وأطعموا البائس والفقري قال تعاىل ، ولو شيئاً يسرياً
واعلم أن األمـر  . نة قطعة وأن تطبخ مجيعاً فأكل من حلمها وشرب من مرقهايقطع له من كل بد

والقول بوجوب األكل قول غريب  -:قال ابن كثري، للندب ال للوجوب  فكلوا منها يف قوله
والقول بأن األمر هنا للندب هو الذي اختاره إمام املفسرين ابن جرير الطربي رمحـه اهللا   .هـ.ا

فيأكل ما ، قرطيب يف تفسريه أيضاً واألظهر أيضاً أنه ال حتديد ملقدار املأكول منهواختاره ال، تعاىل
  .فهذه بعض أحكام اهلدي واهللا ربنا أعلى وأعلم ، شاء ويتصدق مبا شاء
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اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن القول الصحيح هو أن اإلحصار يكون بـاملرض كمـا    -:مسألة 
وعليه إمتام النسـك يف  ، مها فإنه يهدي وحيلق ويقصرفمن أحصر عن البيت بأحد، يكون بالعدو

فإن كان ما أحرم به عمرة فعليه العمرة إذا زال هذا اإلحصار مىت ما تيسر له ذلـك  ، العام القابل
هذا إذا مل يكن قد اشترط فإن كان ، وإن كان الذي أحرم به هو احلج فعليه احلج من العام القابل

واهللا   فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي غري شيء قال تعاىل  قد اشترط فله أن حيل جماناً من
  .أعلم 

واعلم رمحك اهللا تعاىل أن القول الصحيح هو أن اإلنسان بعد اإلحصـار إذا كـان    -:مسألة 
يقدر على إرسال هديه إىل احلرم ليذبح هناك حىت يبلغ اهلدي حمله وجب عليه ذلك وأمـا إن مل  

وهو مـذهب ابـن   . يف املكان الذي أحصر فيه وال شيء عليه إال هذايستطع ذلك فله أن يذحبه 
  .عباس واهللا أعلم وأعلى 

فأقول و باهللا التوفيق ومنه أستمد الفضـل و   -:يف تفصيل الكالم على العمرة املكية -:مسألة 
فمـا حكـم ذلـك؟    ، نعين بالعمرة املكية أي أن خيرج من مبكة إىل احلل ليحرم بعمرة -:العون
   -:هذه مسألة طويلة الذيول وحتتاج حىت تفهم أن نفصلها لك يف عدة أمور -:فأقول

اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه قد ورد الترغيب يف العمرة على وجه العموم وذلك  -: األمر األول
العمـرة   (( قال قال رسول اهللا  ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة  -:يف عدة أحاديث

ويف املتفق عليه أيضاً من حديث  )) ينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنةإىل العمرة كفارة ملا ب
وعن ابن  )) إن عمرة يف رمضان تعدل حجة (( ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 

أدميوا احلج والعمرة فإما ينفيان الفقر والذنوب  (( عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 
وعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال قـال  " حديث صحيح")) احلديد في الكري خبثكما ين

" حديث صـحيح ")) وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه، احلجاج والعمار وفد اهللا (( رسول اهللا 
ووجه ما نريده هنا هـو أن املتقـرر يف األصـول    ، وغري ذلك من األدلة الواردة يف فضل العمرة

لعام على عمومه وال خيص إال بدليل ووجوب بقاء املطلق على إطالقه وال يقيـد إال  وجوب بقاء ا
ومن املعلوم أن األدلة السابقة فيها تعميم وإطالق فهي تشمل أهل مكة وغري أهل مكة بل ، بدليل

وبناًء عليه فمن أخرج من أفراد املسلمني أحداً بغض النظر عن ، إن اخلطاب فيها عام لكل مسلم
الدليل يطلب مـن  كناه من عموم وإطالق هذه األدلة فإنه مطالب بالدليل ألن املتقرر أن مكان س
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إن العمرة من مكة غري مشروعة أو أا بدعـة   -:فمن قال، الناقل عن األصل ال من الثابت عليه
  -:وهذا غري مقبول ويوضح هذا، وادعى تقييداً بال دليل  فقد ادعى ختصيصاً بال دليل

اني  اعلم رمحك اهللا تعاىل أنه قد وردت أدلة خاصة يف شأن عمرة املكي  ففـي  -: األمر الث
 الصحيحني من حديث املواقيت الذي رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما بعد أن حـدد الـنيب   

هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة ومـن كـان دون    ((املواقيت قال 
فهذا احلديث فيه دليل على أن أهل مكة إذا  )) أ حىت أهل مكة من مكةذلك فمهله من حيث أنش

دليل على جواز عمرة  -:أحدمها -:أرادوا العمرة من مكة فإن مهلهم مكة فهو دليل على أمرين
فأما ، فيه دليل على أن املكي حيرم بالعمرة من مكة -:وهو كالفصل يف حمل الرتاع ثانيها، املكي

مومه وأما الثاين فقد جاء ما خيصصه وهو حديث عائشة اآليت بعد قليل إن األول فهو باق على ع
رضي اهللا عنهما فيه دليل على جـواز   –أعين حديث ابن عباس  –شاء اهللا تعاىل وهذا احلديث 

فهو دليل على مشروعيتها وحنـن  ، العمرة من مكة للمكي وملن مبكة من الوافدين من غري أهلها
ال دخل لنا يف قول أحد كائناً من كان ومن األدلة على جواز العمرة مـن  و، نقول مبا أثبته النص

يف حجة الـوداع فأهللنـا    خرجنا مع النيب  -:مكة أيضاً حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت
 من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعاً (( بعمرة مث قال النيب 

 ا حائض ومل أطف بالبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل الـنيب  فقدمت مكة وأن ))
أرسـلين  ، ففعلت فلما قضينا احلج )) ي رأسك وامتشطي وأهلي باحلج ودعي العمرةانقض ((فقال 
احلـديث  ...هذه مكان عمرتك ((مع عبدالرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم فاعتمرت فقال  النيب 

وهي العمـرة  ، أذن هلا رضي اهللا عنها أن تعتمر من احلل منه أن النيب والشاهد " متفق عليه"))
وهو دليل على جواز العمرة ملن مبكة ولكن يكون إحرامه مـن  ، املكية وهذا نص يف حمل الرتاع

إن هذا احلكم خمصوص بعائشة رضي اهللا عنها ألن املتقـرر يف   -:وال يقال، أدىن احلل كالتنعيم
، األصل يف األحكام الشـرعية التعمـيم  وألن املتقرر أن  تثبت إال بدليل اخلصائص الاألصول أن 

كل حكم ثبت يف حق واحد من األمة فإنه يثبت يف حق األمـة تبعـاً إال بـدليل    وألن املتقرر أن 
ألن هذا ليس ، أن عامة من كان معه مل يعتمر -:وال يقال، فهذه العمرة هلا ولغريها، االختصاص

ن ثبوت احلكم أن يعمل به اثنان أو ثالثة أو أربعة أو أكثر بل ثبوت احلـديث  بشيء إذ ال يلزم م
ولو كان شرط ، كاف يف كون ذلك مشروع مع عمل عائشة رضي اهللا عنها به واإلذن منه 

البد من دليل يف إثباا ألننا  -:ثبوت احلكم أن يعمل به األكثر لسقط كثري من الشريعة وال يقال
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فثبتت باألدلة العامة كما ذكرناها يف ، عمرة املكي بالدليل العام والدليل اخلاصلقد ثبتت  -:نقول
إنه أعمرها من  -:وال يقال، وثبتت بالدليل اخلاص كما ذكرنا ذلك يف األمر الثاين، األمر األول

 مل يكن جيامل يف دين اهللا تعاىل حبيث حيبس التنعيم تتطيباً خلاطرها فقط ألننا سنقول إن النيب 
اجليش هذا احلبس الطويل ويتعب أحب اخللق إليه مع أخيها عبدالرمحن بأعمال العمرة كاملة مع 

هذا ال أظنه ، ييب خاطرها فقطأا يف حقيقتها ليست مبشروعة وال ثواب وال أجر فيها وإمنا لتط
اراً واختص، فضالً عن عامل ولكن بعض الناس يتفوه بأشياء ال يدري عن لوازمها، يصدر من عاقل

فإن قالوا مشروعة ، مشروعة أم ليست مبشروعة، العمرة اليت فعلتها عائشة رضي اهللا عنها -:نقول
وإن قالوا مشروعة على وجه اخلصوص فيجاب عنـهم  ، فقد وافقونا يف مشروعية العمرة للمكي

إذ كيف ، بأن التخصيص البد له من دليل وإن قالوا غري مشروعة فقد أتوا باباً عظيماً من االام
فال خمرج من هـذا اإللـزام إال أن نقـول    ، ما ليس مبشروع يف ذاته جماملة ألحد جييز النيب 

انتظري فإذا طهريت فاخرجي إىل التنعـيم   ((مشروعة بل وقد ورد يف بعض روايات الصحيح قوله 
ندين اهللا  يأذن ويأمر مبا ليس مبشروع يف ذاته وهذا ما وال يتصور أبداً أنه  ))احلديث ...فأهلي

  .فبان ذين األمرين أن العمرة للمكي مشروعة باألدلة العامة واخلاصة. تعاىل به
ث  ر الثال من  إذا ثبت لك مشروعيتها فاعلم أنه ال ينقض املشروعية عدم اعتماره  -:األم

مكة حيث كان ا طيلة ثالث عشرة سنة ألن الشريعة تتجدد وال تزال األحكام ترتل، وشرعية 
لعائشة بالعمرة منها، مع أن األدلة الـيت أوردناهـا يف    تمار من مكة تأخر حىت أذن النيب االع

األمر األول دليل على مشروعيتها أيضاً، فهي أي االعتمار من مكة تأخرت مشروعيتها إىل ذلك 
، سنة عشر من اهلجـرة  وأذن ا فعالً وتطبيقاً يف حجته ، إىل املدينة احلني أي بعد هجرته 

فال يستدل علينا مستدل بأا لو كانـت  ، ملا أذن لعائشة رضي اهللا عنها يف االعتمار بعد حجتها
فتركه هلا ال يدل على أا غـري  ، إذ كان مبكة ملا ذكرته لك من التعليل لفعلها النيب مشروعة 

قـوالً  ، الًمث وردت األدلة مبشروعيتها قوالً وفع، لكن يدل على أا مل تشرع بعد، مشروعة البتة
وفعالً ملا أذن ألمنا عائشة رضي اهللا ، باألدلة احلاثة عليها ويدخل فيها أهل مكة بالعموم واإلطالق

  .عنها باالعتمار من التنعيم 
ع  من مكـة   واعلم رمحك اهللا تعاىل أنه ال يشكل علينا أيضاً عدم اعتماره  -:األمر الراب

وقـد وردت مشـروعية   ، يؤخذ من أقواله وإقرارهأن التشريع  -:ألننا سنقول، بعد مشروعيتها
وقـد أمـر   ، العمرة للمكي بالقول كما يف األدلة العامة واخلاصة املتقدمة يف األمر األول والثاين
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وال يلزم يف شـرعيتها أن  وهذا كاف يف مشروعيتها ، عائشة رضي اهللا عنها وأذن هلا يف االعتمار
بل واسـتحباب االعتمـار يف   ، نا مجيعاً على مشروعيةويوضح ذلك أننا اتفق، يباشر فعلها بنفسه

كما يف احلديث السابق يف األمر األول، ومع ذلك فإنه مل يثبـت   ومستند ذلك قوله ، رمضان
فهل عدم مباشرته للعمرة يف رمضان دليل علـى  ، أنه اعتمر يف رمضان يف دليل صحيح عنه 

، وكذلك نقول يف عمرة املكي، بالطبع ال -:بعدم استحباا بعد ثبوت استحباا بقوله؟ فاجلوا
وتشريعها بالقول واإلذن  اشرها بنفسه بفهي مشروعة وإن مل ي، إا ثبتت بقوله وإذنه وإقراره

كان يترك الشيء املشروع وهو حيب أن يفعله خمافة فرضيته  السيما أنه ، واإلقرار وهذا كاف
  .وأن يشق على أمته 

ر الخامس  إن الطواف للمكي أفضل من العمرة املكيـة ال نسـلمه ألن    -:قوهلم -: األم
بـل القـول املسـتقيم أن    ، فكيف يكون اجلزء أفضل من الكل، جزء من أجزاء العمرةالطواف 

إن الطواف  -:إن الكل أفضل من اجلزء ألن الكل مشتمل على اجلزء وزيادة ويقال أيضاً -:يقال
 العمرة فهو واجب والواجـب أفضـل مـن    وأما الطواف يف، للمكي بال عمرة شيء مستحب

ويكفي يف تفضـيل  ، واألجر على فعل الواجب أعظم من األجر على فعل املستحب، املستحب
الطواف إىل الطواف كفارة ملا  -:ومل يقل )) العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما (( العمرة قوله 

 مث إن النيب . هذا ماال يكون أبداًبينهما فكيف يفضل الطواف املستحب على العمرة الواجبة؟ 
، مل يرشد عائشة إىل أن تكتفي بالطواف عن العمرة بل أذن هلا يف أن تفعل ماتشوقت له نفسـها 

  .واهللا أعلم ، ولو كان الطواف ارد أفضل هلا ألرشدها إليه 
ر السادس  ام ابن إن شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلم -:وبعد اعتقاد مشروعيتها فأقول -:األم

القيم قد نقال اتفاق السلف على أنه ال يستحب بل على كراهة املواالة بني العمرة ملن حيرم مـن  
فأما اإلكثار مـن   -:وقال ابن قدامة، امليقات وما سوا عليه من باب أوىل من يعتمر من أدىن احلل

ـ .االعتمار واملواالة بينهما فال يستحب يف ظاهر قول السلف الذي حكيناه ا وقـال ابـن   . هـ
إن صح هذا االتفـاق   -:فأقول. هـ.ما باتفاق     السلف اويكره اإلكثار واملواالة بينه -:مفلح

لكن لو كان بينهما فاصل ولو مبقدار مـا  ، فإنه حممول على اإلكثار منها متوالية بال فاصل بينها
أنه كان  ((نس وقد روى البيهقي بسنده عن أ، خيرج شيء من رأسه فال أظن الكراهة تكون باقية

وظاهر كالم اإلمام أمحد أنـه ال يسـتحب أن    -:وقال ابن قدامة )) إذا محم رأسه خرج فاعتمر
ولكن يشكل على هذا االتفاق ما نقله ابن عبدالرب رمحـه اهللا  . هـ.يعتمر يف أقل من عشرة أيام ا
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ويشكل عليه أيضاً . هـ.واجلمهور على جواز االستكثار منها يف اليوم والليلة ا -:تعاىل فإنه قال
ال يكره عمرتان وثالث وأكثر يف السنة الواحـدة وال   -:ما ذكر النووي رمحه اهللا تعاىل فإنه قال

بل لو نظرت إىل عمرة عائشة . هـ.يف اليوم الواحد بل يستحب اإلكثار منها بال خالف عندنا ا
إمنا هو مبقدار مخسة أيام بـل  رضي اهللا عنها الثانية لوجدت أن الفاصل بينها وبني عمرا األوىل 

بل لو نظرت إىل عمومات األدلة املاضية يف ، أقل ألا حجت قراناً واعتمرت بعد ذلك من التنعيم
وال يقيد املطلق إال بـدليل بـل   ، لو جدت أا خرجت خمرج اإلطالق عن الزمان، األمر األول

وهذه املتابعة مطلقة عن  )) حلج والعمرةتابعوا بني ا ((استمع وتفكر يف قوله عليه الصالة والسالم 
وباجلملة فاالتفاق الذي نقله أبـو  ، التحديد واألصل بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بدليل

بل يفيد أن هدي ، العباس وابن القيم رمحهما اهللا تعاىل إن صح فإنه ال يضرب يف أصل املشروعية
  -:كثر وجيليه ما سيأيت منويوضح هذا أ، السلف عدم اإلكثار من العمرة

أن أبا العباس ابن تيمية هو نفسه نص على مشروعية العمرة للمكـي مـن    -:األمر السابع 
أنه قال العمرة يف كـل   روى الشافعي عن علي بن أيب طالب  -:فإنه قال يف الفتاوى، مكة

سويد بن  شهر مرة وعن أنس أنه كان إذا محم رأسه خرج فاعتمر وروى وكيع عن إسرائيل عن
وروى سـعيد بـن   ، اعتمر يف الشهر إن أطقت مـراراً  -:أيب ناجية عن أيب جعفر قال قال علي

منصور عن سفيان بن أيب حسني عن بعض ولد أنس أن أناساً كان إذا كان مبكة فحمم رأسـه  
م مث وهذه واهللا أعلم هي عمرة احملرم فإم كانوا يقيمون مبكة إىل احملـر ، خرج إىل التنعيم واعتمر

يعتمرون وهو يقتضي أن العمرة من مكة مشروعة يف اجلملة وهذا مما ال نزاع فيه واألئمة متفقون 
فأنت هنا ترى أن أبا العباس ينص على اتفاق أهل العلـم  ، اخل كالمه رمحه اهللا تعاىل...على ذلك

عية وإمنا هو يف على جواز العمرة املكية وهذا يفيدك أن النقاش بني أهل العلم ليس يف أصل املشرو
وكذلك نص هو نفسه على جواز العمرة من مكة للمكي وذلـك يف  ، املواالة بينها واإلكثار منها

وأما املكي إذا أراد أن يعتمر فإنه خيرج إىل احلل سواًء يف ذلك أهل البلد  -:شرح العمدة فإنه قال
وأن اخلالف بني السـلف   وبه تعلم فصل الرتاع يف هذه املسألة. هـ.وغريهم ممن هو يف احلرم ا

كما حكاه ، ألن اجلميع اتفقوا على جواز العمرة للمكي، فيها يشبه أن يكون من اخلالف اللفظي
كمـا  ، واجلميع اتفقوا على كراهة اإلكثار منها واملواالة بينها بال فاصـل ، أبو العباس قبل قليل

هو يف جـواز   -:االتفاق األول -:قد نقل اتفاقنيحكاه ابن تيمية وابن القيم أيضاً فإن ابن تيمية 
، فأما االتفاق األول فال كالم لنا فيه، هو يف كراهة اإلكثار منها -:االتفاق الثاين، العمرة من مكة
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فإن ، إذ كيف ينعقد االتفاق على هذه الكراهة مع وجود املخالف، ولكن الكالم يف االتفاق الثاين
بل إن ابن تيمية نفسه قد حكى أمساء ايـزين  ، منها من العلماء من أجاز العمرة مراراً واإلكثار

منهم  -:مث قال -أي يف اإلكثار من العمرة –ورخص يف ذلك آخرون  -:لذلك فقال يف الفتاوى
من مكة عطاء وطاوس وعكرمة وهو مذهب الشافعي وأمحد وهو املروي عن الصـحابة كعلـي   

واجلمهور على جواز االسـتكثار   -:قالوابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة بل إن ابن عبدالرب 
ولكن يزول هذا اإلشكال إذا عرفت أن ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل إمنا . هـ.منها يف اليوم والليلة ا

نقل اتفاق السلف على كراهة اإلكثار من العمرة للمكي خاصة ال ملن هو خارج مكة وأنه يقصد 
فاألصل عدم ، وعلى كل حال، من جاء بعدهمبالسلف السلف األكابر من الصحابة والتابعني ال 

وبناًء فالصحيح يف هذه املسألة إن ، وال ميكن أن ينعقد اتفاق ظاهره خيالف عموم األدلة، االتفاق
ولكن على العبد احتياطاً لدينـه أن ال  ، شاء اهللا تعاىل هو أن العمرة للمكي ال إشكال يف جوازها

 العمرتني من باب اخلروج من اخلالف فاصـالً مبقـدار   بل جيعل بني، يكثر منها وال يوايل بينها
  .ماحيمم رأسه واهللا ربنا أعلى وأعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

وهذه مجل من اختيارات أيب العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف مـا خيـص احلـج     -:مسألة 
  -:فأقول وباهللا التوفيق ، والعمرة

أنه ليس لألبوين منع ولدمها من احلج الواجب لكنه يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإال  اختار الشيخ
  .خرج 

  .واختار الشيخ أنه ليس للزوج منع زوجته من احلج الواجب مع ذي رحم حمرم 
  .واختار الشيخ أن وجوب احلج على الفور 

  .واختار الشيخ أن العمرة سنة 
ليس له أن يشتغل ا االشتغال الذي يلهيه من مقصود  واختار الشيخ جواز التجارة يف احلج لكن

  .جميئه 
واختار الشيخ وجوب الكف عن سلوك طريق يستوي فيها احتمال السالمة واهللكة فإن مل يكن 

  .فيكون قد أعان على نفسه فال يكون شهيداً 
  .عدم اجلواز  واختار الشيخ جواز دفع اخلفارة عند احلاجة إليها فقط وأما مع عدم احلاجة فاختار

  .واختار الشيخ جواز حج املرأة بال حمرم إذا كانت مع نساٍء مأمونات وله قول ثان يف املسألة 
  .واختار الشيخ أن اإلنسان إذا كان له أقارب حماويج فإن الصدقة عليهم أفضل من احلج
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ة ختصه واختار الشيخ استحباب عقد اإلحرام عقيب فرض إن كان وقته وإال فليس لإلحرام صال
.  

وأن اإلفراد أفضل ملن اعتمر يف سفرة مسـتقلة  ، واختار الشيخ أن القران أفضل ملن ساق اهلدي
  .وإال فالتمتع 

  .قد حج قارناً  واختار الشيخ أن النيب 
  .خال النقاب والربقع واختار الشيخ أن املرأة تغطي وجهها مبالصق 

  .واختار الشيخ جواز عقد الرداء وال فدية 
ر الشيخ أن من كان ميقاته اجلحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على املدينة فلـهم تـأخري   واختا

  .اإلحرام إىل اجلحفة وال جيب عليهم اإلحرام من ذي احلليفة 
  .واختار الشيخ لبس اخلف املقطوع إىل الكعبني ولو مع وجود النعل 

  .واختار الشيخ سنية استقبال احلجر األسود يف الطواف 
  .الشيخ سنية القراءة يف الطواف بال جهر  واختار

  .واختار الشيخ أن الشاذروان ليس من البيت 
  .واختار الشيخ أن أفضلية احلج راكباً وماشياً حبسب الناس 

  .واختار الشيخ أن الوقوف بعرفة راكباً أفضل 
  .واختار الشيخ عدم استحباب طواف املتمتع بعد رجوعه من عرفة قبل اإلفاضة 

  .الشيخ أن املتمتع يكفيه سعي واحد بني الصفا واملروة  واختار
وإمنا ، عقد النكاح حىت عليه التحلل األول كل ما كان حراماً  بعد واختار الشيخ أنه حيل للمحرم

  .احملرم عليه فقط الوطء 
  .واختار الشيخ استحباب التأخري لإلمام الذي يقيم للناس املناسك 

  .ن مكة لإلتيان بعمرة واختار الشيخ كراهة اخلروج م
  .واختار الشيخ أن الوضوء للطواف سنة وليس بواجب 

وبـذهاب  واختار الشيخ أن اإلحصار ليس مقصوراً على احلصر بالعدو فقط بل يكون بـاملرض  
  .واهللا تعاىل أعلم وأعلى . النفقة

ـ   -:مسألة  أقول وهذه مجل من اختيارات الشيخ عبدالعزيز بن باز يف كتاب احلج والعمـرة ف
  -:وباهللا التوفيق 
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  .اختار مساحته أن العمرة جتب يف العمر مرة كاحلج 
  .واختار أيضاً وجوب احلج على من عليه دين يستطيع سداده وال يؤثر عليه يف نفقة احلج

  .واختار الشيخ صحة حج املرأة بال حمرم مع اإلمث ألنه ال جيوز السفر بال حمرم ولو للحج والعمرة 
  .أفضلية اإلنفاق على ااهدين على احلج التطوع  واختار مساحته

  .واختار مساحته عدم صحة احلج من تارك الصالة ولو كان يصلي أحياناً ويدع أحياناً 
  .واختار مساحته عدم اشتراط ذكر اسم املستنيب لصحة االستنابة لكن إن مساه فهو األفضل 

ن مستطيعاً ألنه مفرط ـذا التـأخري   واختار مساحته وجوب احلج عن من مات ومل حيج إذا كا
  .أوصى بذلك أومل يوصي . وتكون نفقة احلج من ماله قبل قسمته على الورثة

  .واختار مساحته أن العمى ليس عذراً يف اإلنابة للحج ال فرضاً وال نفالً 
  .واختار مساحته أن من أهل عن أحد بل اإلنابة فإنه ال جيوز له تغيري هذه النية لشخص آخر 

  إذا مل         ، وجوب الدم على من جاوز امليقات وهو مريد للنسك بال إحرام  واختار الشيخ 
  .منه  يرجع للميقات وحيرم

  .واختار مساحته جواز اإلحرام باحملاذاة جواً وحبراً وبراً 
  .واختار مساحته أن جدة ليست ميقاتاً للوافدين 

  .لقران واختار الشيخ بطالن القول بنسخ اإلفراد وا
  .واختار مساحته أفضلية التمتع مطلقاً 

  .واختار الشيخ أن عمرة التمتع يقطعها جمرد السفر بل البد أن يكون سفراً لبلده هو 
  .واختار مساحته استحباب فسخ احلج إىل عمرة إذا مل يسق اهلدي 

  .واختار الشيخ جواز تغيري مالبس اإلحرام 
  .مالبس اإلحرام واختار الشيخ حترمي وضع الطيب على 

  .واختار الشيخ استحباب اإلهالل باحلج يوم التروية من مكانه الذي هو نازل فيه 
واختار الشيخ أن من قلم ظفره أو تطييب أو قص شاربه أو حلق عانته ناسياً أو جـاهالً فإنـه   

  .الشيء عليه 
  .واختار مساحته استحباب اإلحرام يف نعلني 

  .نسوخ واختار مساحته أن قطع اخلف م
  .واختار مساحته استحباب اإلهالل بعد ركوب الدابة 
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  .واختار مساحته جواز لبس مهيان النفقة واحلزام واملنديل 
  .واختار مساحته جواز قراءة القرآن للحائض 

واختار مساحته جواز أخذ احلبوب املانعة من نزول الدورة إذا مل يكن فيها مضرة بعد استشـارة  
  .طبيب خمتص 

مساحته جواز صالة ركعيت الطواف يف أي جزء من املسجد احلرام إذا مل يتيسر له صالما واختار 
  .خلف املقام 

  .واختار مساحته أن اإلحصار يكون باملرض وعدم النفقة 
  واختار مساحته أن من أحصر ومل يكن اشترط فإن عليه اهلدي فإن مل جيده  صام  عشرة 

  .أيام 
  .بسبب اإلحصار يكون يف املكان الذي أحصر فيه  واختار مساحته أن ذبح اهلدي

  .واختار مساحته أن خروج الدم ال يؤثر يف الطواف إذا كان يسرياً عرفاً من غري القبل والدبر 
  .واختار مساحته رجحان تكميل ما تركه من السعي أو الطواف إن مل يطل الفصل عرفاً

  .كمل عنه واختار مساحته أن من مات يف أثناء احلج فإنه ال ي
كانت ال تستطيع البقاء حىت إذا  –أي طواف اإلفاضة  –واختار مساحته جواز الطواف للحائض 

 -:قلـت  . أو كانت من البالد البعيدة حبيث ال تستطيع العودة ملكة إذا سافرت لبلـدها ، تطهر
  .وكذا اختاره أبو العباس وابن القيم 

  .احلجة ولكن األفضل املبادرة به واختار الشيخ جواز تأخري طواف اإلفاضة عن ذي 
، واختار الشيخ جواز تأخري الرمي إىل اليوم الثالث عشر لكن يرميه مرتباً فيبدأ برمي مجرة العقبة

، مث يرمي الصغرى فالوسطى فالكربى عن اليوم األول من أيام التشريق، وهذا عن رمي يوم النحر
  .لكن متابعة السنة أوىل وأمت وأكمل . لثمث هكذا عن اليوم الثا، مث هكذا عن اليوم الثاين

  . واختار الشيخ وجوب الدم على من خرج من عرفات قبل الغروب إذا مل يعد هلا يف الليل
  .واختار الشيخ االكتفاء باملرور بعرفة ليالً 

  .واختار مساحته أن املبيت مبزدلفة واجب ال ركن 
م يف حكمهم فيجوز هلم الرمي بعد منتصف واختار مساحته أن األقوياء الذين يصحبون الضعفة ه

  .الليل 
  .واختار الشيخ وجوب الدم على من ترك املبيت مبزدلفة 
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  .واختار مساحته جواز اإلنابة يف الرمي مع العذر 
  والثانية، واختار مساحته أن الوكيل يف الرمي يرمي عن نفسه اجلمرة األوىل مث عن موكله

  .كذلك والثالثة كذلك 
  .يخ أن الرمي يف أيام التشريق ال جيوز قبل الزوال واختار الش

  .واختار مساحته أن الطهارة شرط لصحة الطواف 
  .أما احلصى الذي جبانبه فال بأس ، واختار مساحته أنه ال جيوز الرمي باحلصى الذي يف احلوض

ـ  . فإا عن حصاة واحدة فقط، واختار مساحته أن من رمى السبع دفعة واحدة أيت وعليـه أن ي
  .بالباقي 

  .واختار مساحته جواز الرمي ليالً 
  . )) ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس ((واختار مساحته ضعف حديث 

واختار مساحته جواز الرمي بعد منتصف الليل للضعفة وغريهم لكن السنة لألقوياء التريـث إىل  
   .طلوع الشمس 

  .واختار الشيخ سقوط املبيت مبىن عن أصحاب األعذار 
  .واختار مساحته لزوم املبيت مبىن على من غربت عليه مشس اليوم الثاين عشر 

واختار مساحته أفضلية الصوم ملن مل جيد اهلدي قبل يوم عرفة وإن صامها يف أيام التشريق فال بأس 
.  

  .واختار مساحته أن من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه ال جيزئه 
  .ة اهلدي بل البد من ذحبه واختار مساحته عدم جواز إخراج قيم

  .ووصف اإلفتاء جبواز إخراج القيمة بأنه شرع جديد ومنكر 
  .واختار مساحته أن من ترك هديه مبكان ال ينتفع به فإنه ال جيزئه 

  .واختار مساحته أن اهلدي إذا ذبح خارج احلرم فإنه ال جيزئ سواًء كان صاحبه عاملاً أو جاهالً 
  .سنة مؤكدة  واختار الشيخ أن األضحية

  .واختار مساحته عدم وجوب طواف الوداع على املعتمر 
  .واختار مساحته جواز بيع ماء زمزم ونقله من مكة 

  .حبسب شرف الزمان واملكان . واختار مساحته أن السيئات إمنا تضاعف كيفاً ال كماً
  .ذكور يف اآلية واختار مساحته أن جمرد اهلم باإلحلاد يف احلرم يوجب على صاحبه الوعيد امل
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  .واختار مساحته صحة احلج من املال احلرام مع اإلمث وأن عليه التوبة 
  .واختار مساحته أن األفضل ألهل مكة االشتغال بالطواف 

  .واختار مساحته عدم أفضلية االقتراض ألداء احلج 
  .واختار مساحته أن احلج واجب على الفور مع االستطاعة 

 واجتهاد عمر ، ذات عرق ألهل العراق منصوص عليه من النيب واختار مساحته ان توقيت 
  .كان موافقاً للنص 

  .واختار مساحته عدم وجوب اإلحرام ملن أراد مكة ومل يرد حجاً وال عمرة 
  .واختار مساحته عدم استحباب اإلكثار من االعتمار من التنعيم 
  .ذي احلجة فقط  واختار مساحته أن أشهر احلج هي شوال وذو القعدة وعشر من

  .واختار مساحته جواز إسدال املرأة الطرحة على وجهها من غري تكلف افاته بشيء عن وجهها 
  .واختار مساحته عدم استحباب غسل احلصى 

  .واختار مساحته األحوط أن ال يرمي حبجرٍ قد رمي به 
فيه فقط فلو وقعت فيـه  واختار مساحته عدم اشتراط بقاء احلصاة يف املرمى وإمنا الشرط وقوعها 

  .وتدحرجت منه فال بأس 
( بل قال الشيخ ، واختار مساحته أن السنة إمنا هي قصد الرمي يف احلوض ال جمرد إصابة الشاخص

  ) .وال يشرع رمي الشاخص 
  .واختار مساحته أن توجيه املذبوح إىل القبلة سنة وليس بواجب 

  و مل يقل بالوجوب كما  ذهب  إليه ،واختار مساحته استحباب األكل  من حلم اهلدي 
  .بعض أهل العلم 

واختار مساحته عدم جواز اإلنابة يف احلج عمن كان صحيح البدن مطلقاً أي يف حج الفـرض أو  
  .النفل 

  .واختار مساحته أن االشتراط يف اإلحرام خمصوص بدعاء احلاجة فقط 
  ) .ليست طيباً  احلناء( واختار مساحته جواز استعمال احلناء للمحرم وقال 

  .واختار مساحته جواز استعمال الصابون املعطر لكن إن تركه تورعاً فهو األحسن 
ولكن األحوط عنده أن ، واختار مساحته عدم حتريج من قدم السعي على الطواف نسياناً أو خطأً

  .ال يفعله متعمداً 
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منا الواجب عليه اسـتيعاب  وإ، واختار مساحته أن صعود الصفا واملروة ليس بواجب وإمنا هو سنة
  .ما بني اجلبلني 

  .واختار مساحته أن السعي يف الطابق العلوي كالسعي يف الطابق األول ألن اهلواء يتبع القرار 
واختار مساحته أن من قطع طوافه أو سعيه للصالة فإنه بعد الفراغ يبدأ من حيث انتهى وال يلزمه 

  .أن يستأنف الشوط من جديد 
ومل يستحب ذلك عند املـروة وال  ، استحباب تكميل اآلية عند اإلقبال على الصفا واختار الشيخ

  ) أما تكرار ذلك فال أعلم ما يدل على استحبابه ( عند الصفا مرة ثانية وقال 
  .واختار مساحته عدم جواز صوم يوم عرفة للحاج 

لزوال فقـط فكأنـه مل   فمن وقف ا فبل ا، واختار مساحته عدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال
  ) .وهذا هو األحوط ( وقال ، يقف

  .واختار مساحته جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لكل النساء ولو كن قويات 
أن لـه حكـم    )) من ترك نسكه أو شيئاً منه فليهرق دماً ((واختار مساحته يف حديث ابن عباس 

  .الف من الصحابة الرفع ألنه ال يقال من جهة الرأي وال يعرف له خم
  .واختار مساحته أنه ال جيزئ يف ذبح اهلدي وال الفدية إال ما بلغ السن املعتربة 

  .واختار مساحته وجوب الدم على من ترك املبيت مبىن ولو كان جاهالً حبدودها 
  .واختار مساحته جواز ترك املبيت مبىن للقائمني على مصلحة احلجاج 

  .نة لشراء اهلدي ولكن ال جيب ذلك عليه واختار مساحته جواز االستدا
واختار مساحته أن من نسي فلم يقصر من شعره أنه يقصر مىت ذكر ذلك ولو رجع إىل بالده فمىت 

واهللا ربنا . ما ذكر خيلع ثيابه ويلبس اإلزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهالً منه فال حرج عليه
  .أعلى وأعلم 

كر بعض االختيارات لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني  ونتمم لك الفائدة بذ -:مسألة 
  -:رمحه اهللا تعاىل فأقول وباهللا التوفيق

  .اختار فضيلته أن العمرة واجبة 
  .واختار فضليته أن احلج واجب على الفور 

  . واختار فضيلته أن فرض احلج كان يف السنة التاسعة 
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ال يلزمه اإلمتام ألنه غـري مكلـف وال ملـزم     واختار فضيلته أن الصيب إذا دخل يف النسك فإنه
  .بالواجبات 

  .واختار الشيخ أن العبد إذا حج بإذن سيده فإا جتزئه عن حجة اإلسالم 
واختار فضيلته وجوب احلج على من وجد الزاد والراحلة ولو مل يكونا صاحلني ملثله ألن هـذا ال  

  .يعد عجزاً 
  .أن حيج من بلد املستنيب واختار فضيلته أنه ال جيب على النائب 

  .واختار فضيلته أن احملرم شرط لوجوب احلج 
وأن بنت املزين ا ليست حراماً علـى  ، واختار فضيلته أن أم املزين ا ليست حراماً على الزاين

  .الزاين 
  .فال جتب عليه املوافقة وال يلزمه السفر معها ، واختار فضيلته عدم إلزام الويل باحلج مع موليته

  .واختار فضيلته عدم وجوب اإلحرام على كل داخل إىل مكة 
  ) .األحوط أن من مر مبيقاته أحرم األول ( وقال فضيلته 

  .أن حدود احلرم توقيفية وليس للرأي فيها جمال واختار فضيلته 
  .واختار فضيلته أن شهر ذي احلجة يدخل كله يف أشهر احلج 

  .ج قبل حلول أشهره واختار فضيلته عدم انعقاد اإلحرام باحل
  .واختار فضيلته كراهة عقد اإلحرام قبل املواقيت املكانية 

  .واختار فضيلته أن من مل مير باملواقيت فإنه حيرم مبحاذاة أحدها براً أو جواً أو حبراً 
واختار فضيلته أن احملرم إذا مل جيد املاء ليغتسل إلحرامه فإنه ال يشرع له التيمم إمنا شرع لرفـع  

  . دث فال يقاس عليه غريه احل
  . واختار فضيلته حرمة تطييب الثياب 

  . شيء من طيب رأسه واختار فضيلته أنه يعفى عن احملرم إذا حك رأسه أو مسحه فانتقل إىل يده 
  . واختار فضيلته أنه ليس لإلحرام صالة ختصه 

  . واختار فضيلته أن االشتراط يشرع يف حق من خاف مانعاً 
  .ته أن من اشترط فمنع من البيت فإنه حيل جماناً فال شيء عليه واختار فضيل

  . واختار فضيلته أن من اشترط بال خوف املانع فإنه اشتراط الغ ال ينفع صاحبه 
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واختار فضيلته أن التمتع كان واجباً على الصحابة فقط فليس هو واجباً مطلقاً، فالفسـخ كـان   
   .سنة فيمن بعدهم  واجباً يف حق الصحابة

  .واختار فضيلته أن املراد حباضر املسجد احلرام أهل مكة وأهل احلرم 
  .واختار فضيلته أن ذبح اهلدي ال يكون إال يف يوم العيد وأيام التشريق 

  أي القارن) األحوط لإلنسان واألكمل لنسكه أن يهدي ( وقال فضيلته 
فقط وأما إن سافر إىل غري أهله فإنه  واختار فضيلته أن التمتع ينقطع إذا سافر بعد العمرة إىل أهله

  . ال ينقطع متتعه وعليه اهلدي
  .واختار فضيلته استحباب الطهارة للطواف 
( وعلق القول حبديث ابن عباس على صحته فقـال  . واختار فضيلته أن التلبية بعد ركوب الدابة

دأ بالتلبية عقب الصالة األوىل أن ال يليب احملرم إال إذا ركب إال إن صح حديث ابن عباس فإنه يب
  . هـ.ا) 

أو ماثبت ) لبيك إله احق ( واختار فضيلته استحباب االقتصار على التلبية الواردة وإن زاد عليها 
  .عن ابن عمر فإنه ال بأس بذلك 

  .واختار فضيلته عدم وجوب الفدية على من أخذ من شعر شاربه بعد منوه 
من شعر الرأس إال إذا أخذ القدر الذي حيصل فيـه   واختار فضيلته عدم وجوب الفدية يف األخذ

  .إماطة األذى 
  .واختار فضيلته عدم املنع من إزالة القمل 

  .وأجاز فضيلته للمحرم االستظالل بالشمسية والسيارة وحمل البعري وما أشبه ذلك 
  .واختار فضيلته عدم جواز لبس اخلفني إال عند عدم وجود النعلني 

أحرم يف قميص مث وجد الرداء فإنه خيلعه عادياً وال يشقه وال أن يرتله مـن   واختار فضيلته أن من
  .أسفل 

  .واختار فضيلته حرمة شم الطيب إذا كان املقصود التلذذ ذا الشم 
ومنع الشيخ من وضع الطيب على احلجر األسود وشدد فيه ووصف الواضـعني لـه باإلسـاءة    

  .والعدوان 
( وقال بعد ذلك ، ع حلق الشعر هي أن فيه إسقاط لنسك مشروعواختار فضيلته أن العلة يف من

  ) .وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه 
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واختار فضيلته أن من طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل يديه يف كميه أنه ال يعـد البسـاً   
  . للمخيط

  .ومساعة اإلذن وتركيبة األسنان وحنوه واختار الشيخ جواز لبس الساعة واخلامت واملرآة يف العينني 
  .واختار فضيلته أن األفضل للمحرمة كشف وجهها مامل يكن حوهلا رجال أجانب 

واختار فضيلته جواز أكل الصيد للمحرم إذا مل يصده ومل يصد له ومل يشترك يف صيده بقولٍ أو 
  .إشارة 

ورجح حديث ميمونة وأيب رافع على واختار فضيلته أن العقد على ميمونة إمنا وقع يف حال احلل 
  .حديث ابن عباس 

واختار فضيلته أن عقد النكاح حرام ولكن ال فدية فيه بل فيه اإلمث والعدوان وعدم صحة النكاح 
.  

  .بل فيها ما يف بقية احملظورات ، واختار فضيلته أن املباشرة ال جتب فيها البدنة
  .إلحرام واختار فضيلته جواز تغطية الرجل لوجهه حال ا

  .واختار فضيلته أنه ال شيء على من قتل الصيد الذي صال عليه ومل يندفع إال بقتله 
  ) .احملرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غريه ألنه مبرتلة امليتة ( وقال فضيلته 

  ) .إحرام املرأة يف وجهها ( وضعف الشيخ قاعدة 
  .ملتعة والفدية واختار فضيلته عدم اشتراط التتابع يف صيام ا

  .واختار فضيلته أن الذي يقوم إمنا هو املثل ال الصيد 
  .واختار فضيلته عدم جواز إخراج قيمة املثل بل البد من اإلطعام ا 

أي أن ذمته تربأ . واختار فضيلته سقوط الصوم بسبب فقد اهلدي إن كان العبد ال يستطيع الصيام
.  

  .واحد وسعي واحد فقط واختار فضيلته أن القارن عليه طواف 
  .واختار فضيلته يف هدي اإلحصار أنه يذبح يف مكانه الذي أحصر فيه 
  .واختار فضيلته أنه ال شيء على احملصر إذا عدم اهلدي أي فال صيام 

  .واختار فضيلته عدم فساد حج املكرهة على اجلماع 
إال إن علمنا ، ي مرة واحدةواختار فضيلته أن من كرر حمظوراً من نفس اجلنس ومل يفد فإنه يفد

والصـحيح أن احملـرم ال   ( وقال الشيخ   .أنه أخر الفدية ليكرر فإنه يعامل حينئذ بنقيض قصده 
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... ) ال حيل من إحرامه اللهم إال أن يكون غـري مكلـف    جيوز له رفض إحرامه ولو رفضه فإنه
  .هـ.ا

  .أو جاهالً  واختار فضيلته سقوط الفدية عن من جامع ناسياً أو مكرهاً
  .واختار فضيلته سقوط الفدية عن من صاد ناسياً أو مكرهاً أو جاهالً 

  .واختار فضيلته أن لرجال األمن لبس املخيط حلفظ األمن ويفدون احتياطاً 
سبع البدنة أو  –يف هذه املسألة  –واختار فضيلته أن مثل الصيد إذا كان شاة فإنه ال يقوم مقامها 

  .البقرة 
  .ضيلته أن وادي وج ال يسمى حرماً واختار ف

الصحيح أن الصيد إذا دخل به اإلنسان من احلل فهو حالل ألنـه لـيس صـيداً    ( وقال فضيلته 
بل هو صيد ملالكه وقد كان الناس يشترون الظباء واألرانب يف مكة من غـري نكـري يف   ، للحرم

  .هـ.ا) خالفة عبداهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما 
  .جواز صيد احليوان البحري يف احلرم  واختار الشيخ

  .وأجاز الشيخ أخذ الكمأة من األرض 
  .واختار الشيخ أن قطع األشجار حرام وفاعله آمث ولكن ال فدية عليه 

  .واختار فضيلته جواز أخذ الشوك من الطريق إذا تأذى به املارة ومل يكن هلم طريق إال هذا 
رم وال جزاء فيه إال إن رأى احلاكم أن يعزره بأخـذ  والصحيح أن صيد املدينة حي( وقال الشيخ 

  . هـ.ا) سلبه أو تضمينه فال بأس 
  .واختار الشيخ جواز الرعي مبكة واملدينة 

  .واختار فضيلته أفضلية دخول مكة من أعالها إن تيسر له ذلك 
ـ  رام وضعف الشيخ سائر اآلثار املروية عند دخول املسجد احلرام وجعل دعاء دخول املسجد احل

   . هو بعينه دعاء دخول سائر املساجد
  .وجعل فضيلته البدء بالطواف قبل احلجر األسود من البدع 

  .أن من فاته الرمل يف األشواط األوىل فإنه ال يشرع له قضاؤه واختار فضيلته 
لقـة  أن مراعاة الفضيلة املتعلقة بذات العبادة أوىل من مراعاة الفضيلة املتع( والقاعدة عند الشيخ 

  ) .بزماا أو مكاا 
  .واختار فضيلته البناء على غالب الظن عند حصول الشك 
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  .واختار فضيلته عدم اعتبار الشك احلاصل بعد الفراغ من الفعل 
  .واختار فضيلته عدم صحة الطواف على الشاذروان 

  .واختار فضيلته جواز تقدمي السعي على الطواف يف احلج فقط ال يف العمرة 
  .فضيلته شرطية املواالة يف السعي فإن فرق حلاجة فال بأس  واختار

  .واختار فضيلته قطع التلبية عند الشروع يف الطواف 
  .واختار أيضاً أن اإلحرام باحلج يوم التروية يكون من مكان احلج نفسه الذي هو نازل فيه 

  .واختار فضيلته أن الرتول بنمرة سنة 
  .رفات وإن كانت منه تارخيياً واختار فضيلته أن عرنة ليست من ع

وقـال  . ومال فضيلته إىل أفضلية الوقوف بعرفة راكباً إال إذا كان الرتول أمجع لقلبه وأخشع له 
فإن دعوا جمتمعني بأن يدعوا أحدهم ويؤمن عليـه فـال   ، األفضل أن يدعو كل لوحده( فضيلته 

  ) .حرج وقد يكون أخشع لبعضهم 
  ) .وف بعد الزوال أحوط ال شك أن الوق( وقال فضيلته 

فإن صالها يف الطريق أجزأ خالفاً البـن  ( واختار فضيلته جواز صالة العشاءين يف الطريق وقال 
  ) .حزم 

  .واختار فضيلته أن املبيت مبزدلفة واجب ال ركن 
األقرب للصواب أن من فاته الوقوف مبزدلفة مكرهاً لزحامٍ وحنوه وقف ولو شيئاً ( وقال فضيلته 

  .هـ.ا)  ويصح منه وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصالة حىت خرج وقتها قليالً
  ) .ئها بالذكر وهو أفضل من أحيا( واختار فضيلته أفضلية النوم يف ليلة املزدلفة وقال 

واختار فضيلته جواز دفع األقوياء من مزدلفة قبل الفجر مع شدة الزحام لكن األفضل البقاء حىت 
  .يسفر جداً 

الذي يظهر يل من السنة أنه ال يستحب أخذ احلصى من املزدلفة بل مـن عنـد   ( فضيلته  وقال
  .هـ.ا) اجلمرة 

  .هـ.ا) مل يغسله  الصحيح أن غسل احلصى بدعة ألن النيب ( وقال فضيلته 
مىن وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر ال جيوز ألحد أن يبين فيها بناًء ويـؤجره  ( وقال رمحه اهللا تعاىل 

  .هـ.ا) وكذا مكة ، فعل فالناس معذورون يف دفع اإلجيار واإلمث عليهفإن 
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واختار فضيلته أنه ال يكتفى بوضع احلصى يف مرمى اجلمرات بل البد من الرمي والتتابع فإن رمى 
  .احلصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة 
  .واختار فضيلته جواز الرمي حبصاة قد رمي ا 

ة العقبة ترمى حسب األيسر للحاج واألخشع لقلبه لكن إن وافق املكـان  واختار فضيلته أن مجر
  .فهو أفضل  الذي رمى منه 

  .واختار فضيلته جواز عقد النكاح بعد التحلل األول 
  .واختار فضيلته أنه ال يتحلل التحلل األول إال بعد الرمي واحللق 

) له على حنره أيضاً لكان له وجـه  ولو قال قائل بأن من ساق اهلدي يتوقف إحال( وقال فضيلته 
  . هـ.ا

ألنـه  ( وقال بعد ذلك ، واختار فضيلته أنه ال جيوز تأخري احللق أو التقصري عن شهر ذي احلجة
احلـق أو قصـر وال    -:فإننا نقول، نسك لكن إن كان جاهالً وجوب احللق أو التقصري مث علم

  .هـ.ا) شيء عليك فيما فعلت من احملظورات 
  .لته عدم جواز تأخري طواف اإلفاضة عن شهر ذي احلجة إال من عذرٍ واختار فضي

  .سعي لعمرته وسعي آخر حلجه ، واختار فضيلته أن املتمتع عليه سعيان
  .أن السنة للقارن واملفرد أن يقدما سعي احلج بعد طواف القدوم واختار فضيلته 

  ولكن جيوز  رميها   ، لزوالواختار فضيلته عدم جواز رمي اجلمرات يف أيام التشريق قبل ا
   .بالليل 

ومل  واختار فضيلته وجوب الترتيب يف رمي اجلمرات فإن أخطأ أعاد يف أيام التشريق فإن انقضت
  .يعد فال شيء عليه مع اجلهل 

القول الصحيح أنه ال جيوز تأخري الرمي إىل آخر أيام التشريق إال من كانت داره ( وقال فضيلته 
  .هـ.ا) القدوم كل يوم للرمي  بعيدة وال يستطيع

واختار فضيلته أن من ترك ليلة من ليايل أيام التشريق فإن عليه إطعام مسكني وإن ترك ليلتني فعليه 
  .إطعام مسكني وإن ترك ثالث ليالٍ فعليه دم 

  .واختار فضيلته وجوب املبيت مبىن ليايل أيام التشريق 
حىت غربت عليه الشمس ودخلت عليه  محه الطريقواختار فضيلته أن من سار خارجاً من مىن مز

  .ليلة الثالث عشر فإنه ال يلزمه املبيت 
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وهو ينوي الرجوع إىل مكة فال طـواف عليـه   ، واختار فضيلته أن من خرج من مكة لغري بلده
  .حىت خيرج إىل بلده ، للوداع يف هذا اخلروج

مر وخرج فإنه يكفيه ذلك عن طاف واختار فضيلته وجوب الوداع من احلج والعمرة إال إذا اعت
  .الوداع 

  .وأوجب فضيلته على من ترك طواف الوداع دماً 
فيجعل السـعي بعـده وال   ( واختار فضيلته جواز تأخري طواف الزيارة إىل طواف الوداع وقال 

  .هـ.ا) يقدمه 
  ) .تضييق من غري زمحة أو ( وقيد ذلك بقوله ) ال بأس به ( وقال الشيخ يف الوقوف يف امللتزم 

ال ينبغي تكرار العمرة يف السفر الواحد ولو يف رمضان ومن فعله كان خمالفاً لفعل ( وقال فضيلته 
  .هـ.ا) السلف 

  .هـ.ا) املبيت يف مزدلفة أوكد من املبيت مبىن ( وقال فضيلته 
  من مل جيد مكاناً يف مىن سكن عند آخر خيمة ولو خارجها  وال( وقال رمحه اهللا تعاىل 

  . هـ.أ) ء عليه وال يذهب إىل مكة شي
  .فإن مل يستطع فال شيء عليه ، واختار فضيلته أن من ترك واجباً فإن عليه دم

  .واختار فضيلته أن الناس إن وقوفوا بعرفة خطأً صح وقوفهم وال شيء عليهم 
  .واختار فضيلته أن اإلحصار يكون باملرض وذهاب النفقة وغريها 

فهذه بعض االختيارات يف املناسك لثالثة من . قوف بعرفة إىل الغروبواختار فضيلته وجوب الو
فأسألك اللهم بامسك األعظم أن تغفر لسائر علماء املسلمني وأن ترفع نـزهلم يف  ، فحول العلماء

الفردوس األعلى وأن جتزيهم عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء وأن تنفعنا بعلمهم وأن جتعل قبـورهم  
وأن جتعل هلم لسان صدقٍ يف اآلخرين وأن تبارك يف علمهم إنـك خـري   روضة من رياض اجلنة 

  .مسؤول واهللا أعلى وأعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
يف ذكر بعض اإلمجاعات يف باب املناسك، فأقول وباهللا التوفيق ومنه أستمد الفضل  -:مسـألة  

وز العمل بقول احلاسب يف دخـول الشـهر أو   اإلسالم أنه الجي أمجع علماء -:وحسن التحقيق
  . هـ.أ) وقد أمجع املسلمون عليه ( خروجه وإنا املعتمد الرؤية املعتربة، قال أبو العباس بن تيمية 

وأمجع أهل العلم على أن الناس لو وقفوا بعرفة يف اليوم العاشر خطأً أجزأهم ذلك الوقوف وكان 
  .ذلك اليوم يوم عرفة يف حقهم 
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  .أهل العلم على أن العبادة املقصودة لذاا ال تصح إال بالنية وأمجع 
  .ستطيع وأمجع أهل العلم على أن العبادات الجتب إال امل

) باتفـاق املسـلمني   ( وأمجع أهل العلم على أن من أنكر فرض احلج فإنه يكفر قال ابن تيمية 
  .هـ.أ

  .مثان للهجرة وأمجع أهل العلم على أن فتح مكة كان يف شهر رمضان سنة 
وأمجع أهل العلم على أن الواقف بعرفات ال يسقط عنه ما وجب عليه من صالة وزكاة قال أبـو  

  .هـ.أ) بإمجاع املسلمني ( العباس 
( وأمجع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب واملظامل التسقط باحلج، قال أبـو العبـاس   

  .هـ.أ) باتفاق األئمة 
  .إجياد الزاد والراحلة فإنه جيب عليه احلج ى أن من استطاع وأمجع أهل العلم عل

  .وأمجع أهل العلم على أن احلج مل يفرض يف أوائل اهلجرة 
  .وأمجع أهل العلم على أن احلج ال جيب على العاجز عنه 

  .وأمجع أهل العلم على جواز احلج عن امليت مبال يؤخذ على وجه النيابة 
  .مل يعتمر يف رمضان قط  وأمجع أهل العلم على أنه 
  .مل يعتمر بعد حجته  وأمجع أهل العلم على إنه 

  .وأمجع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط يف لزوم السفر 
وأمجع أهل العلم على أن من ميقاته اجلحفة واجتاز باملدينة أن األفضل واملستحب له أن حيرم من 

  .ميقات املدينة 
  . هـ.ا) ما متعة احلج فمتفق على جوازها بني أئمة املسلمني أ( قال ابن تيمية 

  .وأمجع أهل العلم على أن العمرة املفردة أفضل من عمرة القران 
وأمجع أهل العلم على أن اهلدي الذي يساق من احلل أفضل من اهلدي الذي يشترى من احلـرم  

  .هـ.ا) باتفاق املسلمني ( قال ابن تيمية 
أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبالصفا واملروة أن حيلـوا مـن    ى أن النيب وأمجع أهل العلم عل

  ) .وهذا مما تواترت عليه األحاديث ( إحرامهم وجيعلوها عمرة قال ابن تيمية 
وأمجع أهل العلم على عدم جواز فسخ احلج إىل عمرة مفردة بال حج وإمنا الفسخ جائز ملن كان 

  .نيته أن حيج بعد العمرة 
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كانت يف ذي القعدة وهو  أهل العلم على ما قالت عائشة رضي اهللا عنها من أن عمرته  واتفق
  .أوسط أشهر احلج 

   .وأمجع أهل العلم على أنه جيوز للمرأة أن حتج عن املرأة 
  واتفق أهل العلم على لزوم املضي فيما عقده من اإلحرام حجاً كان أو عمرة وإن  كان

واتفق األئمة (وقال يف موضع آخر . هـ.ا)باتفاق األئمة ( ابن تيمية قال ، متطوعاً بالدخول فيها
  .هـ.ا) على أن احلج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إمتامهما 

واتفق أهل العلم على أن التجرد من املخيط ليس بشرط يف صحة اإلحرام فلو أحرم وعليه ثيـاب  
  .صح ذلك باتفاقهم 

بل لو عرب بأي عبارة كانت ألجزأه ، اإلهالل صيغة خمصوصة واتفق أهل العلم على أنه ال جيب يف
  .ذلك 

ونقل ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهللا تعاىل اتفاق السلف على كراهة اإلكثـار مـن االعتمـار    
  .واملواالة بينهما 

وهذا مما ال نـزاع فيـه واألئمـة    ( قال ابن تيمية ، وأمجع أهل العلم على جواز العمرة من مكة
  .هـ.ا) على جواز ذلك  متفقون

  .وأنه ال جيب اإلحرام إال منه ، أمجع أهل العلم على وجوب اإلحرام من امليقات
  .واتفق أهل العلم على أن مكة حرم 

  .واتفق أهل العلم على أن بيت املقدس واخلليل ليسا حبرم 
  .واتفق أهل العلم على أن احملرم ممنوع من لبس املخيط 

  .نه جيوز للمحرم أن يعقد اإلزار إذا احتاج ذلك ألنه إمنا يثبت بالعقد وأمجع أهل العلم على أ
  .وأمجع أهل العلم على أن حلق الرأس على وجه التعبد يف غري حج أو عمرة أنه بدعة منكرة 

  .وأمجع أهل العلم على أن السنة للمحرم أن حيرم يف إزارٍ ورداء 
  .ليه بال لبس ويتغطى ا أيضاً وأمجع أهل العلم على جواز طرح القباء واجلبة ع

( قال ابن تيمية ، وأمجع أهل العلم على جواز االستظالل بسقف البيت واخليمة ولشجرة وحنوها
  . هـ.ا) هذا جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع 

  .وأمجع أهل العلم على أنه جيوز للمرأة أن تغطي وجهها بغري مالصق 
  .أن يستر يديه ورجليه بغري املخيط بقدرها  وأمجع أهل العلم على أنه جيوز للمحرم



 

                                                                   تبصير الناسك بأحكام المناسك

  .وأمجع أهل العلم على أن املرأة ممنوعة يف حال إحرامها من لبس الربقع 
  .وأمجع أهل العلم على املنع من تقدمي طواف اإلفاضة على الوقوف بعرفة 

وأمجع أهل العلم على أن صاحب احلدث الدائم كاملستحاضة ومن يف حكمها إـم يطوفـون   
  .صلون وي

  .وأمجع أهل العلم على سنية تقدمي العصر إىل وقت الظهر 
  .  وأمجع أهل العلم على أن الطواف بني الصفا واملروة هو السعي املشروع 

وإن مل يطف بالبيت مل يـتم  ( قال ابن تيمية ، وأمجع املسلمون على أنه البد من طواف اإلفاضة
  .هـ.ا) حجه باتفاق األمة 
  .على أن الركنني الشاميني ال يستلمان وال يقبالن واتفق أهل العلم 

  .يني فقط واتفق أهل العلم على مشروعية استالم الركنني اليمان
  .واتفق أهل العلم على مشروعية تقبيل احلجر األسود 

  .وأمجع أهل العلم على مشروعية الذكر والدعاء يف الطواف 
  .ج والعمرة وأمجعوا على مشروعية حلق الرأس أو تقصريه يف احل

واتفق األئمة على أن من ترك يف احلج ليس بركنٍ ومل جيربه بالدم الذي عليه مل يبطل حجـه وال  
  .جتب إعادته 

  .وأمجع أهل العلم على مشروعية اخلطبة يوم عرفة ألنه يوم عرفة 
  .وأمجع أهل العلم على جواز إدخال احلج على العمرة اليت قد أحرم ا 

  .ى أنه ليس هنالك ذكر واجب يف الطواف والسعي وأمجع أهل العلم عل
  .وأمجع أهل العلم على أنه ال جيوز للحائض أن تطوف حىت تطهر إذا أمكنها ذلك 

وأمجع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة والرمي واملبيت مبىن ال جتب هلا الطهـارة  
  .ال الكربى وال الصغرى 

  .طهارة الكربى شرط للطواف بالبيت وأمجع أهل العلم على أن ال
  .وأمجع أهل العلم على أن ستر العورة شرط يف الطواف 

  .وأمجع أهل العلم على مشروعية البقاء يف عرفة إىل مابعد الغروب 
وهـذا  ( قال ابن تيمية      ، وأمجع أهل العلم على أن السنة النفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس

  .هـ.ا) املسلمني  هو السنة للمسلمني باتفاق
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  .وأمجع أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته احلج 
  .وأمجع أهل العلم على مشروعية مجع التأخري يف املزدلفة 

  .وأمجع أهل العلم على حترمي قطع شجر احلرم 
  .وأمجعوا على جواز أخذ اإلذخر 

  .هور واألشجار والرياحني وأمجع أهل العلم على جواز قطع ما أنبته اآلدمي  من الز
  .وأمجع أهل العلم على حترمي صيد احلرم على احلالل واحملرم 

  .وأمجع أهل العلم على أن من قتل صيداً يف احلرم وهو حمرم أن عليه اجلزاء املذكور يف اآلية 
  .وامجع أهل العلم على أن من ارتكب ما يوجب حداً أو قتالً يف احلرم أنه يقام عليه فيه 

  .فق أهل العلم على جواز قتل كل ما آذى الناس يف أبدام وأمواهلم وات
  .واتفق أهل العلم على أن الكفار ال جيوز هلم اإلقامة يف مكة 

  .واتفق أهل العلم على أن اجلماع من حمظورات اإلحرام 
وأما ، ائلواتفق أهل العلم على أنه ال يفسد احلج إال بالوطء فقط على تفصيل ذكرناه يف ثنايا املس

  .سائر احملظورات فاتفقوا على أا ال تعلق بإفساد أصل احلج 
  .وأمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من الطيب 

  .وأمجع أهل العلم على أن احلج الفاسد باجلماع أنه جيب إمتامه 
اهللا أسوقها إليك لتعرف مواطن اإلمجاع واخلالف و، فهذه بعض اإلمجاعات الواردة يف باب احلج

  .ربنا أعلى وأعلم 
ومن باب تتميم الفائدة نذكر لك بعض الترجيحات يف كثري من املسائل املتعلقة مبكة  -:مسألة 

  -:واحلرم مقرونة بأدلتها على هيئة فروع حىت نسهلها عليك فأقول 
رع األول  اعلم أن القول الراجح هو جواز محل السالح مبكة إذا دعـت إىل ذلـك    -:الف

وبرهان ذلك مـارواه مسـلم يف   ، وإال فاألصل املنع، احلاجة املرتلة مرتلة الضرورة الضرورة أو
فعن الرباء ، مكة عام عمرة القضاء مبا اشترط من السالح يف القرب  صحيحه من دخول النيب

وبـني   الصـلح بـني الـنيب     كتب علي بن أيب طالب  ((بن عازب رضي اهللا عنهما قال 
وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا فيها ثالثاً وال يدخلها السـالح   ((وفيه  ))...املشركني

وهذه األدلة تفيـد أن  ، عام الفتح متأهباً للقتال ويدل عليه أيضاً دخوله  )) إال جلبان السالح
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رواه ")) ال حيل ألحدكم أن حيمل السالح مبكـة  (( حالة الضرورة حالة مستثناة من عموم قوله 
  .واهللا أعلم  اخلاص مقدم على العامتقرر يف األصول أن وقد " مسلم

اني  رع الث اعلم أن القول الراجح هو أن لقطة احلرم ال جيوز أخذها مطلقاً إال للتعريف  -:الف
بل تعرف دائماً وأبداً فـال  ، وأن تعريفها ال حيد بسنة وال بثالث وال بعشر، الدائم حىت يلقى را

وال حتـل سـاقطتها إال    (( للتعريف خاصة والدليل على ذلك قوله  جيوز التقاطها للتمليك بل
وهذا احلديث فصل يف حمل الرتاع ودعك من التأويالت الفاسدة اليت تعـود  ، أي ملعرف )) ملنشد

  .على أصل النص باإلبطال واهللا ربنا أعلى وأعلم
ث  رع الثال ع شجر احلـرم ال  اعلم أن القول الصحيح والرأي الراجح املليح هو أن قط -:الف

فإننا ال نعلم يف وجوب الفدية على من قطع شيئاً ، فدية فيه ألنه مل يرد الدليل بوجوب الفدية فيه
من الشجر ال من الكتاب وال من السنة الصحيحة وال من اإلمجاع واألصل يف األحكام الشرعية 

اعه وال قياسـاً صـحيحاً   وال نعلم يف هذا إمجاعاً جيب اتب، الصحيحة الصرحيةالوقف على األدلة 
وإمنـا عليـه التوبـة    ، األصل براءة الذمةأن : وقد تقرر يف القواعد، جيب املصري إليه واعتماده

  .واالستغفار واهللا أعلم 
ع  رع الراب ذكر القاضي عياض رمحه اهللا تعاىل إمجاع أهل العلم على أن تربة قرب النيب  -:الف

 يف األرض ومل أرى  -:قال النـووي ، عليه أهل هذا اإلمجاع وقد أنكر. أفضل من كل بقعة
وال يعرف أحد من العلماء فضل تراب القـرب   -:قال ابن تيمية. هـ.ألصحابنا تعرضاً ملا نقله ا

وقال صديق حسن . هـ.على الكعبة إال القاضي عياض ومل يسبقه أحد إليه وال وافقه عليه أحد ا
ـ .ال أدري من أين أتوا به اومل أقف على دليل يؤيد هذا االتفاق و -:خان وبنـاًء عليـه   . هـ

فالصحيح املقطوع به إن هذا اإلمجاع املدعى ال أساس له وال مستند يعضده وال نطق به أحد قبل 
وقد يفضي إىل تعظيم القرب تعظيماً يوجب صرف شيء  القاضي عياض وهو نوع غلوٍ يف النيب 

       .من التنبيه لذلك واهللا أعلى وأعلم فسداً هلذه الذريعة فالبد ، من أنواع العبادة له
رع الخامس  وليس هو من األمور اخلاضـعة  ، القول الصحيح أن حتديد احلرم توقيفي -:الف

ذلك ألن احلرم يترتب عليه أحكام شرعية واألحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلـة  ، لالجتهاد
  .الصحيحة الصرحية واهللا أعلم 
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رع السادس  حرماً خالفاً لبعض أهـل العلـم   الصحيح هو أن وادي وج ليس القول  -:الف
وليس على وجه حرم إال حرمني ، وكل حديث يثبت أنه من احلرم فهو ضعيف ال تقوم به احلجة

وأمـا وادي وج  ، حرم املدينة وهو مذهب مجاهري أهل العلم، حرم مكة وهذا باإلمجاع -:فقط
إسناده ضعيف وقال األلباين  -:قال النووي، يثبت وحديثه مل، فإنه ليس حبرم على القول الصحيح

، وضعفه اإلمام أمحد كما نقله صاحب اإلنصاف عنـه ) ال يصح ( وقال ابن القطان ) ضعيف ( 
ومع ثبوت ضعفه فال نثبت به حكماً شـرعياً  ، ونقل الذهيب عن ابن حبان واألزدي أنه مل يصح
  .لصحيحة الصرحية واهللا أعلم ألن األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألحاديث ا

ابع  القول الصحيح إن شاء اهللا تعاىل أن املراد باملسجد احلرام مجيع احلرم مـامل   -:الفرع الس
وهو مروي عن ابن عباس رضـي اهللا عنـهما وعطـاء    ، ترد قرينة تصرفه إال إرادة املسجد فقط

دي ورجحه النووي واختاره وهو قول األحناف ومالك والشافعي وجزم به املاور، وجماهد وقتادة
شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي يفيت به مساحة الوالد العالمة عبدالعزيز بـن  

  .عبداهللا بن باز واهللا تعاىل أعلى وأعلم 
ابع  رع الس تعاىل السـماوات واألرض  والصحيح أن مكة كانت حراماً منذ خلق اهللا  -:الف

والسالم هو أول من أظهر حرمتها وأخرب اخللق بتحرميها والدليل علـى   وأن إبراهيم عليه الصالة
إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض فهو حرام (( ذلك قوله عليه الصالة والسالم 

وكيف نفعل  -:وهو نص يف املسألة فإن قلت". متفق عليه))"احلديث...حبرمة اهللا إىل يوم القيامة
لقـد تقـرر يف    -:يها نسبة التحرمي إىل إبراهيم عليه الصالة والسالم؟ فـأقول باألحاديث اليت ف

وأن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحـدمها مـا   ، األصول أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن
فلتحرمي له نسبتان نسبة ، وإن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن، وبناء عليه، أمكن

إعالم و إظهار، فتحرمي ابتداًء من اهللا تعاىل وكان قدمياً منذ خلـق اهللا السـموات    ابتداء ونسبة
إبراهيم عليه الصالة واألرض، كما أفاده احلديث املذكور، والتحرمي إعالماً وإظهاراً تواله نيب اهللا 

ليـه  و السالم، فاهللا تعاىل حرمها ابتداًء، ولكن خفي ذلك التحرمي على الناس فأظهر إبـراهيم ع 
الصالة و السالم هذا التحرمي، فالتحرمي ابتداء من اهللا تعاىل  والتحرمي إظهاراً وإعالماً من إبراهيم 

  .م، واهللا أعلى واعلم عليه الصالة والسال



 

                                                                   تبصير الناسك بأحكام المناسك

رع التاسع القول الصحيح هو أنه جيوز قطع اليابس من شجر احلرم، وكذلك جيـوز   -: الف
سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي يفيت بـه  قطع احلشيش اليابس أيضاً واختاره شيخ اإل

وهـذا فيـه   )) وال خيتلى خالها (( مساحة الوالد الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، وذلك حلديث 
شارة إىل جواز قطع اليابس قاله ابن حجر يف الفتح ، وألن النبت اليابس كالصيد امليت ألمـا  إ

   .م واهللا أعلى وأعل.خرجا عن حد النمو 
رع العاشر  القول الصحيح أنه جيوز رعي البهائم يف احلرم ولكن جيب عليه تركها يف  -:الف

فقطع العلف هلـا ال جيـوز لكـن    ، املرعى ال أنه يباشر قطع العلف هلا بل يتركها ترعى بنفسها
  .واهللا أعلى وأعلم . مباشرا للرعي والكأل بنفسها هو الذي جيوز

رع الحادي عشر  ول الصحيح جواز أخذ السواك من شجر األراك يف احلرم ألنه الق -:الف
  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم ، فيه منفعة شرعية أشبه اإلذخر، واألحوط تركه خروجاً من اخلالف

اني عشر  رع الث وهو مذهب اجلمهور ، القول الصحيح أنه ال جيوز قطع شوك احلرم -:الف
 )) وال خيتلى شـوكها  ((ويف لفظ  )) وال خيبط شوكه ((واختاره ابن القيم رمحه اهللا تعاىل حلديث 

  .ورجح هذا القول النووي وابن قدامة واهللا تعاىل أعلى وأعلم  )) وال خيتلى خالها ((ويف لفظ 
القول الصحيح أن البغاة يف احلرم ال يقاتلون حىت يبدؤاهم بالقتـال   -:الفرع الثالث عشر 

  .واهللا أعلم   احلرام حىت يقاتلوكم فيه وال تقاتلوهم عند املسجد قال تعاىل 
ع عشر  رع الراب هو أن الدية ال تغلظ يف احلرم وال يف األشهر احلرم القول الصحيح  -:الف

واعلم أن كل دليل يروى يف ، لعدم الدليل املوجب هلذا التغليظ، وال يف أي زمان أو مكان فاضل
واختار هذا القول . ف ال يثبت أهل احلديث مثلهتغليظ الدية يف احلرم أو األشهر احلرم فإنه ضعي

  .واهللا أعلم ، ابن املنذر واخلرقي وابن تيمية
رع الخامس عشر  القول الصحيح أن الصالة تضعف يف احلرم مطلقـاً أي سـواًء    -:الف

أفضل من  صالة يف مسجدي هذا(( وبرهان ذلك حديث جابر مرفوعاً ، أكانت فريضة أو نافلة
وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مئة ألف صالة فيما ، واه إال املسجد احلرامألف صالة فيما س

واألصل بقاء العموم على عمومه وال خيص إال بدليل واألصل بقاء املطلق على إطالقـه  )) سواه 
  .واهللا أعلم ، وال يقيد إال بدليل
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صدقة وحنوها القول الصحيح أن أعمال الرب األخرى من صيامٍ أو  -:الفرع السادس عشر 
ولكن مضاعفتها ال حد هلا نعلمه وأما مضاعفة ، فهي تضاعف، هلا فضل أكرب إذا فعلت يف احلرم

وأما مضاعفة غريها من أعمال الرب فإننا جنزم به ألن احلسنة تضاعف بشرف ، الصالة فقد علمناه
نقل نعلمه يف هذه املسألة  الزمان واملكان ولكننا ال جنزم حبد هلذه املضاعفة ألا تفتقر إىل نقل وال

تضاعف ولكن  –أي يف احلرم  –وبقية األعمال الصاحلة (  قال ابن باز رمحه اهللا تعاىل. واهللا أعلم
أما بقية األعمال كالصـوم واألذكـار   ، إمنا جاء احلد والبيان يف الصالة، مل يرد فيها حد حمدود

  . هـ.ا) ل على تضعيف حمدود وقراءة القرآن والصدقات فال أعلم فيها نصاً ثابتاً يد
القول الصحيح املنقول عن مجع الصحابة أن جزاء احلمامـة شـاة    -:الفرع السابع عشر 

وال يعرف هلم خمـالف مـن   ، قضى به عمر وعثمان ونافع بن عبداحلارث وابن عباس وابن عمر
  .واهللا أعلم . الصحابة فكان إمجاعاً سكوتياً

، ح هو أن من فعل ما يوجب حداً أو قتالً خارج احلرمالقول الصحي -:الفرع الثامن عشر 
وبه أفىت ابن عباس وابن عمر وابن ، مث جلأ إىل احلرم فإنه ال يقام عليه ألحد وال قصاص ما دام فيه

( قال ابن القـيم  ، وهو قول مجهور التابعني، الزبري وال يعرف هلم خمالف من الصحابة فهو إمجاع
  .واهللا أعلم . هـ.ا)  خالفه وال حيفظ عن تابعي وال صحايب

رع التاسع عشر  القول الصحيح أن الغراب املأمور بقتله هو الغراب األبقع   وذلك -: الف
والغـراب   ((وورد مقيداً يف رواية ملسلم وفيها ، ألن ذكر الغراب ورد مطلقاً يف غالب األحاديث

بناء املطلق على املقيـد إذا   وقد تقرر يف األصول وجوب، واحلكم واحد والسبب واحد))  األبقع
  .اتفقا يف احلكم والسبب 
والراجح جواز بيـع دور مكـة   ، القول الصحيح أن مكة فتحت عنوة -:الفرع العشرون 

والصحيح أنه ال جيـوز  ، والصحيح أن املراد جبزيرة العرب مجيع اجلزيرة املوجودة اليوم، وإجارا
  .واهللا ربنا أعلى وأعلم ، للكفار دخول احلرم

وهذه مـن  )  كل سنة يف احلج أدى فعلها إىل فعل ماال جيوز فاملشروع تركها( قاعدة  -: مسألة
والنظر ، ومراعاة أشد الضررين بارتكاب أخفهما، قواعد فقه النفس وتقدمي املصاحل على املفاسد

اها أن ومعن، يف عواقب األفعال و مآالا وهي من القواعد اليت جيب مراعاا عند تطبيق أي سنة
لكن أفضلية فعله تتوقف على أمـرٍ  ، إن األصل يف األمر املندوب استحباب فعله بال شك -:يقال
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مهم وهو النظر يف حالك حال فعله فإن كان فعلك هلذا املندوب ال يؤدي بـك إىل الوقـوع يف   
أدى فإن السـنة إذا  ، فعلك له يؤدي بك إىل حمرم فدعهاحلرام فافعله واحرص عليه وأما إن كان 

وأبشر باخلري الكثري واألجر الوفري من اهللا تعـاىل  ، فعلها إىل الوقوع فيما ال جيوز فالواجب تركها
والعجـب كـل   ، وهو النظر يف املصاحل واملفاسـد ، وهذا هو حقيقة الفقه، إن تركتها ذه النية

ما يـدري  فيتقحم احلرام من أجل فعل مندوب و، العجب من عبد يتعارض عنده احملرم واملندوب
وباملثال يتضح املراد إن شاء اهللا ، هذا املسكني أن فاعل ذلك مأزور ليس مبأجور وغارم ليس بغامن

  -:تعاىل فأقول
الشك أن تقبيل احلجر من سنن الطواف واألدلة على ذلك كثرية معروفة وقـد   -:املثال األول

ر هل ميكنك ذلك من غري تقدم لك منها الشيء الكثري فإذا مهت نفسك بتقبيل احلجر فقف وانظ
أو إيذاء نفسك بإدخاهلا يف زحام أنت ال تقدر عليه وال تتحمله؟ فإن ، إيذاء الناس باللسان أو اليد

فاتق اهللا يف نفسـك ويف  ) ال(وإن كان اجلواب بـ، نعم فاذهب وقبل ألنه سنة -:كان اجلواب
واكتـف  ، انك اآلخرينإخوانك املسلمني ودع هذه السنة بنية كف األذى عن نفسك وعن إخو

وهو يدل على سالمة املنهج الذي تسري ، باستالمه أو باإلشارة إليه فقط وهذا واهللا هو عني الفقه
وأعرف رجالً ، فلما تعارضت السنة واحلرام عندك قدمت ترك السنة على الوقوع يف احلرام، عليه

 وسط الزحام وكان ذلك يف شيخاً كبرياً طاعناً يف السن أبت نفسه إال أن يقبل احلجر فدخل يف
العشر األخري من رمضان فلما توسط الناس وازداد تدافعهم كتمت أنفاسه وخارت قواه وسـقط  

وجلـس  ، فلو ال اهللا تعاىل مث رجال األمن ملات حتت أقدام الناس، مغشياً عليه وسط ذلك الزحام
ملا مسـع  ، ه ذه القصةوقد حدثين هو نفس، يف أحد مستشفيات مكةمغمى عليه أسبوعاً كامالً 

 -:وقالت، ونعرف امرأة اشتاقت نفسها لتقبيل احلجر، مين يف بعض الدروس شرحاً هلذه القاعدة
واهللا ال أرجع إىل بلدي إال وقد قبلت احلجر فمنعها من معها من النساء ولكن أبت إال أن تقبلـه  

رتفعت أقدامها عـن األرض  ولكن ما إن دخلت يف هذا الزحام العظيم حىت ا، وكانت امرأة قوية
وسقطت عباءا وطرحتها وانكشف ، وال تدري يف أي مكان سريميها هذا املوج اهلادر من الناس

وجهها  فبدأت تصيح بأعلى صوا حىت احتوا جمموعة من النساء كن يطفن وأدخلنها وسطهن 
نريب أنفسنا على مراعـاة  وال أدري يف احلقيقة أي فقه هذا؟ فالبد أن ، حىت خرجوا ا إىل السعة

واآلخـرى  ، فاألول كادت تتلف نفسه من أجل سنة، والقصص يف ذلك كثرية، املصاحل واملفاسد
وكان الواجب على هـؤالء أن  ، وهذا ماال جتيزه الشريعة البتة، انكشف ستر حيائها بسبب سنة
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وقد تقرر أن كل ، ةيدعوا تطبيق هذه السنة ألا تؤدي إىل مفاسد أعظم من هذه املصلحة املرجو
  .سنة يف احلج أدى فعلها إىل مفسدة فاملشروع تركها

يف األشواط الثالثة األوىل من الطواف األول من سنن الطواف الشك أن الرمل  -:املثال الثاين 
املؤكدة، وقد ذكرنا األدلة على ذلك، إال أن من أراد تطبيق هذه السنة فإنه البد أوالً من أن ينظر 

طواف، هل ميكنه أن يفعل هذه السنة من غري إيذاء ألحد وال اعتداٍء على أحد؟ فـإن  يف مكان ال
فاملشروع فيها هو الترك، فإنه ) ال ( فأهالً وسهالً وإن كان اجلواب بـ) نعم ( كان اجلواب بـ

ليس من الشريعة أن تدافع الناس ويكثر اصطدامك معه من أجل مراعاة سنة الرمـل، نعـم إذا   
حول الكعبة فقط ولو ابتعدت يف آخر الصحن ختف أو تزول فال بـأس، ألنـه ال    كانت الزمحة

يترتب على فعلك هلا حينئذ مفسدة، إمنا الكالم فيما إذا حصل الزحام الكثري وقد رأيت بعـض  
الناس يسرع اخلطى حىت إنه ليتعثر أحياناً يف أقدام الناس، ورأيت البعض ممن مل يراع هذه القاعدة 

فمـا   -والعياذ باهللا – أحد احلجاج فلتفت عليه ذلك احلاج فقال له شيئاً من اللعن قد اصطدم يف
كان من أخينا هذا إال رد عليه بأزيد منها، فاستبا ودخال يف مرفعات الصوت حىت فصال بينـهم  

انظر إىل هذا اجلاهل األخرق األمحق يرتكب احلرام من أجل مراعاة سنة، وأنا يف هـذه  الزحام، ف
وإمنا املقصود التنبيه على املوازنـة بـني    –نعوذ باهللا من ذلك  –ة ال أهون من شأن السنة القاعد

املصاحل واملفاسد فإذا كان الرمل يف الطواف ينفي إىل الدخول فيما ال ينبغي فاملشروع تركه ألن 
. ادرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل وكل سنة يف احلج أدى فعلها إىل مفسدة فاملشروع تركه

  . واهللا أعلم 
من السنن املؤكدة بعد الطواف صالة ركعتني خلف املقام، فهاتان الركعتـان   -: املثال الثالث

إذا كان هذا املكان ال حيتاج الطائفون فصل فيه تقبل اهللا سنة، وإيقاعهما خلف املقام سنة أيضاً ف
بل صل خلفه يف املصابيح أو  وأما إذا كان املكان مزدمحاً فال جيوز ذلك أن تصلي فيه، منا ومنك

بل حىت لو صليتهما خارج املسجد فال بأس فقـد ورد أن  ، صلهما يف أي جزٍء من أجزاء احلرم
أما مزامحة الناس يف هذا املكان ومدافعتهم وإيذاؤهم فإن هـذا ال  ، صالها بذي طوى عمر 

 أظنه سيحقق اخلشوع فضالً عن أن من صالها يف هذا املكان ال، جيوز من أجل مراعاة مكان سنة
، وقد حصل أن بعض الوافدين يف حال الزحام الشـديد ، فيهما لكثرة الزحام والتدافع واملهاترات
فدافعه الناس وقاوم يف أول األمر فلما سجد وطأه الناس ، أىب إال أن يصليهما خلف املقام مباشرة

حتلقوا حول أحدهم وهـو  وقد رأيت بعض احلجاج من بعض البالد ااورة قد ، حىت كاد يتلف
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والنـاس يف زمحـة   ، فلما فرغ دخل اآلخر، يصلي وأمسك بعضهم بيد بعض يدفعون الناس عنه
وال تسمع إال عبارات الدعاء ، وهؤالء قد استحلوا هذا املكان، وضيق حىت ال تكاد أقدامهم ختطو
إذا كـان   -:يه فنقولوهذا كله من االعتداء والظلم وبناًء عل، عليهم بعدم القبول وعدم التوفيق

صالتك للركعتني خلف املقام تفضي إىل هذه املفاسد من العدوان والظلم واإليـذاء فالواجـب   
أي ترك فعلها يف هذا املكان املخصوص ألن كل سنة يف احلـج أدى فعلـها إىل   ، عليك تركها

اعاة الفضـيلة  وألن مراعاة الفضيلة اليت تعود لذات العبادة أوىل من مر، مفسدة فاملشروع تركها
اليت تعود إىل مكاا أو زماا أي أن مراعاة الصالة يف هذا املكان املخصوص أوجب ذهاب لب 

  .الصالة وروحها الذي هو اخلشوع واهللا أعلى وأعلم 
 -:لكن يقال فيـه ، الشك أن السعي الشديد بني العلمني سنة من سنن السعي -:املثال الرابع 

أو كثرة االصطدام ، ي إىل إيذاء الساعني مبدافعتهم املدافعة الشديدةإن كان تطبيق هذه السنة يفض
ألن كل سنة يف احلج أدى فعلها إىل مفسدة فاملشروع تركها واهللا ، معهم فاملشروع حينئذ تركه

  .أعلى وأعلم 
لكن إذا اشتد الزحـام  ، الشك أن السنة الوقوف للدعاء على الصفا واملروة -:املثال اخلامس 

كن من الوقوف للدعاء إال بإيذاء غريك وحبس املكان عليهم فتركه وادع وأنت متشي وال ومل تتم
  .تقف ألن كل سنة يف احلج أدى فعلها إىل مفسدة فاملشروع تركها 

فيسـن   الشك أن رمي مجرة العقبة ضحى من سنن احلج الثابتة عنـه   -:املثال السادس 
فضى رميها يف هذا الوقت إىل مفاسد كـبرية عليـه أو   إال أنه إذا أ، للحاج أن يرميها يف الضحى

وغالب الوفيات اليت تكون يف احلج إمنا حتصـل يف  ، على غريه فاألفضل له تأخريها إىل وقت آخر
  .والسبب هو عدم مراعاة هذه القاعدة واهللا أعلم ، هذا املكان

شريق بعد الزوال من سنن الشك أن املبادرة برمي اجلمرات الثالث يف أيام الت -:املثال السابع 
مفاسد عليك أو على غريك فاملشروع تـأخريه   ىللكن إذا كان مراعاة هذه السنة يفضي إ، احلج

فهـذه بعـض   . إىل وقت آخر ألن السنة إذا أدى فعلها إىل مفسدة فاملشروع تركها واهللا أعلم
الناس عليها واهللا حيفظ  فياليت طلبة العلم يكثرون من التوجيه ا وحث، األمثلة على هذه القاعدة

  .اجلميع من كل سوٍء ومكروه واهللا أعلى وأعلم 
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يف بعض النقوالت الواردة يف كتاب احلج مما هو ضعيف أو ال أصل له حىت حيـذره   -:مسألة 
  -:من يقصد بيت اهللا جل وعال فأقول وباهللا التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون 

يتعوذ من الشيطان الرجيم مئة  -:ليه بعرفة قائل هذا الدعاءأول من ينظر اهللا إ(( حديث  -:منها 
كذبه ابـن  ، وهو حديث موضوع فيه عبدالرحيم بن زيد العمي ))احلديث ...مرة مث يقرأ الفاحتة

  .معني 
  .وهو موضوع وسنده ظلمات )) من تزوج قبل أن حيج فقد بدأ باملعصية (( حديث  -:ومنها 
إن ربكم قد  -:الدفع استنصت عليه السالم الناس فأنصتوا فقالملا كان عند (( حديث  -:ومنها 

  .وهو موضع فيه حيىي بن عنبسة وهو كذاب )) تطاول عليكم فوهب مسيئكم حملسنكم 
إذا كان يوم عرفة غفر للحاج، فإذا كان ليلة املزدلفة غفر للتجار فإذا كان (( حديث  -:ومنها 

  .أو شديد الضعف مبرة  وهو حديث موضوع)) يوم مىن غفر للحمالني 
  .موضوع )) من حج فلم يزرين فقد جفاين (( حديث  -:ومنها 
وهو موضوع وضـعه  )) من مات يف طريق مكة مل يعرضه اهللا ومل حياسبه (( حديث  -:ومنها 

  .إسحاق بن بشر الكاهلي 
. وهو موضـوع )) من مات يف أحد احلرمني استوجب شفاعيت وبعث آمناً (( حديث  -:ومنها 

  )) .من مات بني احلرمني حاجاً أو معتمراً مل حياسب (( ومثله أيضاً حديث 
وهـو حـديث   )) امليت واحلاج عنه واملنقد له  -:يدخل اجلنة باحلجة ثالثة(( حديث  -:ومنها 

  .موضوع 
. وهو حديث موضـوع )) فكأمنا مات يف السماء  يت املقدسمن مات يف ب ((حديث  -:ومنها 

  .ة وآفته يوسف بن عطي
إن للحاج الراكب بكل خطوة ختطوها راحلته سبعني حسنة واملاشي بكـل  (( حديث  -:ومنها 

ومها ، وهو حديث ضعيف وآفته حيىي بن سليم وحممد بن مسلم)) خطوة خيطوها سبعمائة حسنة 
  .ضعيفان وفيه اضطراب أيضاً 

وهـو حـديث   )) للماشي أجر سبعني حجة وللراكب أجر ثالثني حجة (( حديث  -:ومنها 
  .موضوع 

وآفته عبداهللا بـن  . وهو حديث موضوع)) كثرة احلج والعمرة متنع العيلة (( حديث  -:ومنها 
  .وعبداهللا بن إياس يروي املوضوعات  –متهم  -شبيب 
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اليركب البحر إال حاج أو معتمر أو غازٍ يف سبيل اهللا فإن حتت البحر نـاراً  (( حديث  -:ومنها 
  .فإن فيه جهالة واضطراباً ، وهو حديث منكر)) وحتت النار حبراً 

فمن نذر أن حيج ماشياً فليهـد  ، إن من املثلة أن ينذر الرجل أن حيج ماشياً(( حديث  -:ومنها 
  .وهو حديث ضعيف )) هدياً ويركب 

يف كل يوم وليلة  –مسجد مكة  –إن اهللا تعاىل يرتل على أهل هذا املسجد (( حديث  -:ومنها 
وهو حديث ضـعيف  )) ستني للطائفني وأربعني للمصلني وعشرين للناظرين ، ةعشرين ومئة رمح

  .مبرة وأما أحراه أن يكون موضوعاً فإن فيه أبا السفر وهو كذاب يضع احلديث 
وهو حديث ضعيف، فيه احلسن بن حيىي وهو )) احلج جهاد والعمرة تطوع (( حديث  -:ومنها 

  .روك أيضاً عمر بن قيس وهو مت -:متروك، وفيه أيضاً
وهو حديث موضوع وآفته غياث بن إبراهيم وميسـرة  )) احلج قبل التزوج (( حديث  -:ومنها 

  .بن عبدربه ومها كذابان 
ضـعيف  وهو حديث )) احلجر األسود ميني اهللا يف األرض يصافح ا عباده (( حديث  -:ومنها 

  .مبرة فال يلتفت إليه 
وهو )) ما استطاع فإنه ال يدري ما يعرض يف إحرامه ليستمتع أحدكم حبله (( حديث  -:ومنها 

  .وفيه علل أخرى . حديث ضعيف، فيه واصل بن السائب وهو منكر احلديث
إين ألعلم أرضاً يقال هلا عمان، ينضح جبانبها البحر، احلجة منها أفضل من (( حديث  -:ومنها 

ر له فـاهللا يغفـر لـه    وهو حديث ضعيف وال اعتداد بتصحيح أمحد شاك)) حجتني من غريها 
  .ويتجاوز عنه 

غفر له مـا  من أهل حبجة أو عمرة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام (( حديث  -:ومنها 
  .وهو حديث ضعيف )) وجبت له اجلنة  -:تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال

جابر بـن   وهو حديث منكر فيه)) من متام احلج أن حترم به من دويرة أهله (( حديث  -:ومنها 
  .نوح، متفق على تضعيفه 

من حج حجة اإلسالم وزار قربي وغزا غزوة وصلى علـي يف املقـدس مل   (( حديث  -:ومنها 
  .وهذا حديث موضوع )) يسأله اهللا فيما افترض عليه 

يوسف وآفته ، وهو حديث موضوع)) كان ال يرى باهلميان للمحرم بأساً (( حديث  -:ومنها 
  .مع أنه ضعيف أيضاً عنه ، واألقرب أنه موقوف على ابن عباس. و كذاببن خالد السميت وه
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إذا كان عشية عرفة هبط اهللا عز وجل إىل السماء الدنيا فيطلـع إىل أهـل   (( حديث  -:ومنها 
مرحباً بزواري والوافدين إىل بييت وعزيت ألنزلن إليكم وألسـاوي مبجلسـكم    -:املوقف فيقول

ويقـول يـا مالئكـيت    ، م مبغفرته ويعطيهم ما يسألون إال املظاملفيرتل إىل عرفة فيعمه، نفسي
وال يزال كذلك حىت تغيب الشمس ويكون إمامهم إىل املزدلفة وال ، أشهدكم أين قد غفرت هلم

يعرج إىل السماء تلك الليلة فإذا أشعر الصبح وقفوا عند املشعر احلرام غفر هلم حـىت املظـامل مث   
  .وهذا حديث موضوع باطل )) ناس إىل مىن يعرج إىل السماء وينصرف ال

 -:إذا كان يوم عرفة إن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا فيباهي م مالئكته فيقول(( حديث  -:ومنها 
أشهدكم أين قد غفرت هلم فتقول ، انظروا إىل عبادي أتوين شعثاً غرباً ضاحني من كل فجٍ عميق

، يقول اهللا عز وجل قد غفرت هلم -:قال، ن وفالنةوفال، يارب فيهم فالن كان يرهق -:املالئكة
وهذا حـديث ضـعيف   )) عتيق من النار من يوم عرفة  فما من يوم أكثر((  قال رسول اهللا 

مـن حـديث أيب   )) جاؤين شعثاً غرباً (( ولكن قد صحت مباهاة اهللا مالئكته بأهل عرفة وقوله 
  . ديث جابر وإمنا الذي ضعفناه هو ح. هريرة وابن عمر وعائشة 

عليكم باحلجاج وااهدين فأضلوهم  -:إن إلبليس مردة من اجلن يقول هلم(( حديث  -:ومنها 
  .وهو ضعيف جداً )) عن سواء السبيل 

وهو حديث )) حجوا فإن هذا البيت يغسل الذنوب كما يغسل املاء الدرن (( حديث  -:ومنها 
  .يث آفته يعلى بن األشرف وهو كذاب يضع احلد، موضوع
فـال يصـل إىل   ، يقعد أعراا على أذناب أوديتها، حجوا قبل أن ال حتجوا(( حديث  -:ومنها 

  .وهو حديث باطل )) احلج أحد 
أفدع  بيده معـول  ، فكأين أنظر إىل حبشي أصمع، حجوا قبل أن ال حتجوا(( حديث  -:ومنها 

  .محسي وهو كذاب األ وآفته حصني بن عمر. وهو حديث موضوع)) يهدمها حجراً حجراً 
من طاف ذا البيت أسبوعاً وصلى خلف املقام ركعتني وشرب مـن مـاء   (( حديث  -:ومنها 

  .وهو حديث باطل ال أصل له )) زمزم غفرت له ذنوبه بالغةً ما بلغت 
، وقف بعرفة يوم اجلمعة فإنه تعادل سبعني حجـة ما استفاض على ألسنة العوام من أن  -:ومنها 

  .وال عن أحد من أصحابه  ال أصل له عن رسول اهللا فكل ذلك باطال 
فإن أبا جعفر ال يعرف له . وهو حديث ضعيف)) احلج جهاد كل ضعيف (( حديث  -:ومنها 

  .مساع من أم سلمة رضي اهللا عنها 
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وإمنا هو كـالم  ، ال يصح مرفوعاً للنيب )) من متام احلج ضرب اجلمال (( حديث  -:ومنها 
اليصح أيضاً ألن فيه عنعنه ابن إسحاق  وضرب الصديق لغالمه أما النيب  يروى عن األعمش

  .هو مدلس واهللا أعلم 
ياأخي أشركنا يف دعائك (( يف العمرة فأذن له وقال  حديث عمر أنه استأذن النيب  -:ومنها 

  .وهو حديث ضعيف )) وال تنسنا 
غيب الشمس إال غابت بذنوبه فعاد يليب حىت ت، ما من حمرم يضحي هللا يومه(( حديث  -:ومنها 

  .وهو حديث ضعيف )) كيوم ولدته أمه 
احلجر مث وضع شفتيه عليه يبكي طويالً  استقبل رسول اهللا  -:حديث ابن عمر قال -:ومنها 

وهو حديث ضعيف جداً )) يا عمر هاهنا تسكب العربات (( مث التفت فإذا هو بعمر يبكي فقال 
.  

وهو حـديث  )) مابيننا وبني املنافقني أم ال يتضلعون من ماء زمزم  إن آية(( حديث  -:ومنها 
  .ضعيف 
حديث فضل الطواف يف املطر الذي رواه ابن ماجه يف سننه فإنـه حـديث ضـعيف     -:ومنها 

  .ا ما تيسر ذكره من األحاديث الضعيفة واملوضوعة واهللا تعاىل أعلى وأعلم ذفه. اإلسناد جداً
   -:ء اليت يقع فيها بعض احلجاج حىت حنذرها وحنذر منها فأقوليف بعض األخطا -:مسألة 

  .اإلحرام قبل امليقات تعبداً  -:منها 
وفاعل ذلك عليه دم مع ما جيب عليه ، جماوزة امليقات بال إحرام خوفاً من رجال األمن -:ومنها 

  .من التوبة النصوح بسبب هذا االستخفاف والتالعب 
وهو حرام ألن التصوير كلـه  ، لبس اإلحرام ويف أثناء تأدية املناسكالتقاط الصور بعد  -:ومنها 
  .حرام 
  .قراءة الفاحتة وآية الكرسي واملعوذتني قبل الدخول يف النسك وهذا ال أصل له -:ومنها 
  ) اللهم إين نويت نسك كذا وكذا( التلفظ بالنية عند اإلهالل بالنسك فيقول  -:ومنها 
  . التلبية اجلماعية -:ومنها 
  .اعتماد أدعية خاصة عند دخول مكة مع أنه مل يثبت يف ذلك شيء  -:ومنها 
اعتماد أدعية خاصة عند دخول مسجد احلرام وهذا اليصح فيه شيء وإمنا املعتـرب يف   -:ومنها 

  .الدعاء هو ما يعتمد يف سائر املساجد كما يف حديث أيب أسيد عند مسلم فقط
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م إىل أن حيله ليوم العاشر وهذا ال أصل له وإمنا يفعله البعض االضطباع من أول اإلحرا -:ومنها 
  .وتقليداً وإمنا االضطباع يكون يف الطواف األول فقط ، استحساناً

تعبد املرأة باإلحرام بلباسٍ معني كاألبيض واألخضر وهذا ال أصل له بل هلا أن حتـرم   -:ومنها 
  .فيما شاءت 

  .تطييب ثياب اإلحرام  -:ومنها 
  .اعتقاد اآلفاقي جواز اإلحرام من جدة  -: ومنها

وهذا خطأ فاحلاج جيوز له تبديل ثيابه ، اعتقاد بعضهم أنه ال جيوز له تغيري ثياب اإلحرام -:ومنها 
  . وال حرج يف ذلك 

اعتقاد البعض أن حمظورات اإلحرام حترم مبجرد لبس اإلزار والـرداء وهـذا خطـأ     -:ومنها 
  .بعد نية الدخول يف النسك ألا هي حقيقة اإلحرام والصواب أنه ال حترم إال 

تساهل بعض النساء بعدم خلع القفازين والنقاب وهذا حمرم ألن النقاب والقفازين من  -:ومنها 
  .مجلة احملظورات بالنسبة للمرأة 

تكلف بعض النساء وضع طاقية على رأسها هلا مقدم يكون عازالً بني الطرحة والوجه  -:ومنها 
بل الصواب أا تستر وجهها ولو المست الطرحة وجهها فال بأس لعـدم الـدليل   ، خطأوهذا 

       .  املوجب هلذه اافاة 
وهذا خطأ بـل الصـواب   ، تأخري اإلحرام بالنسبة ملن يف الطائرة حىت يصلوا إىل جدة -:ومنها 

  .وجوب اإلحرام إذا حاذوا امليقات 
حرام من حتت ميزاب الكعبة أي إذا أراد املتمتعون أو أهل اعتقاد البعض أنه يستحب اإل -:ومنها 

وهذا خطأ بل الصواب ، مكة اإلحرام فإن بعضهم يعمد للمسجد احلرام ليحرم من حتت امليزاب
وأهل مكة حيرمون من دورهم واألصـل يف العبـادات   ، أن املتمتع حيرم من مكانه الذي هو فيه

  .الوقف على الدليل 
والصواب هو أن ختفض صوا حبيث ال تسـمعها إال مـن   ، صوا بالتلبية رفع املرأة -:ومنها 

  .جبوارها 
، كالشوط األول يقال فيه كذا والثاين يقال فيه كـذا ، ختصيص أدعية للطواف والسعي -:ومنها 

  .وهكذا وهذا كله مما ال أصل له يف السنة 
  .ث يشوش على اآلخرين وهذا خطأ حبياجلهر بالدعاء يف الطواف أو اجلهر بالقراءة فيه  -:ومنها 
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  األدعية اجلماعية خلف املطوف و هذه واهللا بلية ال بد من التنبيه  عليها  دائماً  -:ومنها 
   .وأبداً حىت تزول 

اعتقاد البعض أن اختاذ املطوف من كمال العمرة أو من كمال الطواف وهذا ال أصـل   -:ومنها 
جر الطواف ما حيدث معه من البدع اليت ما أنـزل اهللا  إنه من منقصات أ -:بل أكاد أن أقول، له

  .ا من سلطان 
، طواف البعض داخل احلجر وهذا خطأ عضال ألن بعض احلجر من البيـت جزمـاً   -:ومنها 

والواجب الطواف من وراء احلجر ومنها تسمية الكثري هذا احلجر حبجر إمساعيل وهي تسـمية ال  
  .فخة من نفخات القبوريني بل إا حتمل يف طياا ن، أصل هلا
استالم الركنيني الشاميني وهذا خطأ والصواب أما ال يستلمان لعدم النقل واألصـل   -:ومنها 

  .ومها أصالً ليس على قواعد إبراهيم ، يف التعبد الوقف
وهذه بدعة ألن األصل يف طلب الربكة مـن  ، تعمد التمسح بأستار الكعبة طلباً للربكة -:ومنها 

  .قف على الدليل شيء الو
التمسح مبقام إبراهيم وهو بدعة ألن بركة املسجد احلرام أصالً بركة معنويـة الزمـة    -:ومنها 

  .وليست بركة ذاتية منتقلة فانتبه هلذا 
تقبيل الركن اليماين أو اإلشارة إليه من بعيد وهذا ال أصل له لعدم النقـل الصـحيح    -:ومنها 

  .م إن أمكن وإال فمضي وال تفعل شيئاً وإمنا السنة فيه االستال، الصريح
تقبيل اليدين واإلشارة ما للحجر وتكرير ذلك وهذا التقبيل ال أصـل لـه وتكـرار     -:ومنها 

  .بل السنة االقتصار يف اإلشارة على مرة واحدة، اإلشارة أيضاً ال أعلم له مستنداً
وهذه طامة كبرية ال يزيلـها إال   الصالة أو السجود املفرد على اخلط املمتد من احلجر -:ومنها 

  .الفقه يف الدين وإزالة اخلط الذي فنت الناس به 
  .الرمل يف حال الزحام الشديد  -:ومنها 
  .مسح األطفال باليد بعد استالم احلجر األسود ا وهذا خطأ وال شك  -:ومنها 
  وهذا) تك اللهم صل على من بين قبل( قول بعضهم عند تقبيل احلجر األسود  -:ومنها 

   .خطأ وبدعة وهذا القول موضوع ال أصل له 
املزامحة الشديدة بقصد تقبيل احلجر وقد قدمنا لك أنه خطأ ألن السنة إذا أدى فعلـها   -:ومنها 

  .إىل مفسدة فاملشروع تركها 
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وهذا نسمعه كثرياً بـل رأيـت بعـض    ، إطالق اللسان بالسباب والشتائم بأدىن خطأ -:ومنها 
وهذا سوء فعل والشك والصواب وجـوب  ، زوحم التفت خلفه وبصق الذي خلفهاحلجاج ملا 

الصرب واحللم والتزام الرفق واألناة والعفو والتجاوز والتسامح ولكن أين حنـن مـن هـذا واهللا    
  .املستعان 

  .املزامحة الشديدة بالصالة خلف املقام  -:ومنها 
  .ختصيص دعاء للمقام وهذا ال نلم له أصالً  -:ومنها 
  .ختصيص دعاء للشرب من ماء زمزم وهذا ماال نعلم له أصالً  -:ومنها 
  .اعتقاد أن من شرب من ماء زمزم فقد غفرت ذنوبه، وهذا ال نعلم له أصالً  -:ومنها 
اعتقاد أفضلية الطواف حافياً وهذا النعلم له أصالً، وكل حديث يف تفضيل الطـواف   -:ومنها 

  .حافياً فهو ال يصح 
  .الرمل يف الطواف كله وهذا ال أصل له وإمنا السنة الرمل يف األطواف الثالثة فقط  -:ومنها 
  .اإلشارة إىل امليزاب عند حماذاته وهذا ال نعلم له أصالً  -:ومنها 
  .له أصالً  وهذا ال نعلم، اعتقاد استحباب االغتسال من ماء امليزاب إذا نزل املطر -:ومنها 
  .أو تقبيلها وهذا ال نعلم له أصالً  مسح أعمدة املسجد -:ومنها 
  .التلفظ بنية السعي  -:ومنها 
  .الركض الشديد يف شوط السعي كله وهذا من البدع بال شك  -:ومنها 
سعي املرأة السعي الشديد بني العلمني وهذا ال نعلم له مستنداً ألنـه مـن خصـائص     -:ومنها 

  .الرجال 
  .من الركن اليماين  اعتقاد استحباب البدء بالطواف -:ومنها 
  .اعتقاد استحباب البدء بالطواف من باب الكعبة  -:ومنها 
  .إطالة القراءة يف ركعيت الطواف  -:ومنها 
  .فبعضهم يصلي أربعاً وبعضهم يصلي ستاً، الزيادة على الركعتني خلف املقام -:ومنها 
  .اعتقاد بعضهم استحباب الدعاء بعدمها  -:ومنها 
يف كل شوط إذا دىن مـن الصـفا     إن الصفا واملروة من شعائر اهللا عضهم قراءة ب -:ومنها 

  .والصواب قراءا يف أول سعية إذا دىن من الصفا 
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اعتقاد بعضهم أفضلية احللق بعد الفراغ من عمرة التمتع وهذا خطأ بل السنة التقصـري   -:ومنها 
  .وتأخري احللق إىل يوم النحر 

تقصريه من جوانب الرأس كاف وهذا خطأ والصواب التقصري مـن  اعتقاد البعض أن  -:ومنها 
  .عموم الرأس حبيث يدور املقص على عموم الرأس 

حلق بعض املعتمرين بعض رأسه ليتحلل من عمرته هذه ويبقى نصف رأسه ليحلقه يف  -:ومنها 
  .وهذا الشك أنه خطأ ، عمرة أخرى

  .قبيح  أخذ شيء من اللحية بعد التحلل وهذا خطأ -:ومنها 
وهو أعظم األخطاء ألنه يفضي إىل بطـالن احلـج ألن   ، الوقوف خارج حدود عرفة -:ومنها 

  .الوقوف بعرفة ركن احلج األعظم 
االقتصار على الوقوف بعرفة أول النهار فقط وخيرج منها قبل الـزوال حبجـة كثـرة     -:ومنها 

ئفة كبرية من أهـل العلـم   األشغال وهذا خطأ قبيح وخنشى على فاعله من بطالن حجه ألن طا
  .ذهبوا إىل أن الوقوف ال يبدأ إال بعد الزوال 

  .اعتقاد بعضهم أن عرنة من عرفة وهذا خطأ ألن الصحيح أا ليست منها  -:ومنها 
إمتام احلجاج من أهل مكة الصالة وعدم القصر يف عرفات وهذا خطأ والصـواب أن   -:ومنها 

  .م القصر يعم كل احلجاج أهل مكة وغريه
  .وهذا ال نعلم له أصالً صعود جبل إالل  -:ومنها 
الصالة إىل الشاهد الذي فوقه وهذا بدعة وال نشك يف ذلك مع أنه يف وقت ي عـن   -:ومنها 

  .الصالة 
وهذه بلية وخيمة وتضييع ، تضييع وقت الوقوف بالنوم واألحاديث اليت ال مصلحة فيها -:ومنها 

  .ت اإلجابة فيه ألفضل أوقات احلج وأرجى أوقا
  .اإلفاضة من عرفات قبل الغروب وهذا خطأ وقد شرحنا ذلك سابقاً  -:ومنها 
وفيـه ظلـم   ، وهذا يقع فيه أصحاب احلمالت كـثرياً ، حجز مكان زائد عن احلاجة -:ومنها 

  .وحرمان لغريهم 
  .عدم السكينة يف اإلفاضة من عرفات  -:ومنها 
إىل ما بعد منتصف الليل بسبب كثرة الزحام املـانع مـن    تأخري صالة املغرب والعشاء -:ومنها 

  .الوصول للمزدلفة ظناً منهم أن ال صالة إال بعد الوصول للمزدلفة وهذا خطأ بال شك 
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التشاغل عن املبادرة بأداء الصالة بعد الوصول للمزدلفة مع أن السـنة هـو املبـادرة     -:ومنها 
  .بالصالة قبل حط الرحل 

  .ن مزدلفة قبل منتصف الليل اخلروج م -:ومنها 
  .رمي األقوياء الذين ال خوف عليهم للجمرة قبل الفجر  -:ومنها 
  .التزاحم الشديد عند رمي اجلمرة  -:ومنها 
  .رمي سائر اجلمرات يف يوم النحر  -:ومنها 
  .الرمي بالنعال واملظالت واألحجار الكبرية  -:ومنها 
  .غسل احلصى  -:ومنها 
  .يطان ولعنه عند الرمي والتلفظ بعبارات البغض إظهاراً للعداوة سب الش -:ومنها 
  .رمي اجلمرة من بعيد حبيث ال تصل احلصاة للمرمى  -:ومنها 
  .اعتقاد البعض أنه يرمي عني الشيطان وذاته  -:ومنها 
  .الرمي قبل الزوال يف أيام التشريق  -:ومنها 
  . تقييد الرمي بأذكار خاصة غري التكبري -:ومنها 
  .الوقوف للدعاء بعد رمي اجلمرة الثالثة  -:ومنها 
  .عدم الترتيب يف رمي اجلمرات أيام التشريق  -:ومنها 
  .رمي احلصيات السبع دفعة واحدة  -:ومنها 
  .وضع احلصى يف املرمى من غري رمي  -:ومنها 
أنه بـات يف  ن من فعل ذلك فإنه ال يصدق عليه اخلروج من مىن قبل منتصف الليل فإ -:ومنها 

  .مىن 
  .التوكل عن النساء القادرات  -:ومنها 
  .والسنة أن يكرب ، ترك التكبري مع الرمي -:ومنها 
  .زيادة البسملة مع التكبري وهذا ال نعلم له أصالً  -:ومنها 
  .والتضييق عليهم بالذهاب واإلياب ، مزامحة الناس باالفتراش حول جسر اجلمرات -:ومنها 
لنساء الاليت وكلن بالرمي يف يوم النفر األول يف طواف الوداع قبل رمي وكيلـها  بدء ا -:ومنها 

  .وهذا خطأ يقع فيه الكثري وأظنه خف يف اآلونة األخرية بعد انتشار اهلواتف النقالة ، عنها
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وهذا خطأ واستخفاف بشعائر اهللا وعـدم  ، ترك طواف الوداع عمداً اعتياظاً عنه بالدم -:ومنها 
  .وفاعله آمث وعليه التوبة النصوح ، اته وحدودهتعظيم حلرم

  .وهذه بدعة بال شك ، رجوع القهقرى بعد طواف الوداع -:ومنها 
  .املكث الطويل بال حاجة بعد طواف الوداع  -:ومنها 
وضع احلجر للعودة إىل بالده يف وقت ال يستطيع معه من إكمال نسكه  وهذا يقع فيه  -:ومنها 
  .الكثري 
  .صيص أدعية خمصوصة تقال بعد طواف الوداع خت -:ومنها 
  اإلشارة للكعبة من بعيد  قبل خروجه من املسجد  على هيئة من  يودع  غالياً -:ومنها 

  .وهذه اإلشارة ال نعلم هلا أصالً ، عليه
لت اع حبجة تطويل زمن التوديع وقد سـئ الزيادة على األشواط السبعة يف طواف الود -:ومنها 

  . بأنه بدعة ال أصل لهعن هذا فأجبت 
  .الذهاب إىل عرفات واملبيت ا ليلة التاسع وهذا خطأ وتضييع لسنن كثرية  -:ومنها 
  .تعمد لقط احلصى من جبل إالل اعتقاداً ألفضلية الرمي به  -:ومنها 
فهذه مئة خطأ من بـاب  . ختصيص أذكار معينة الستقبال احلاج وهذا ال نعلم له أصالًَ -:ومنها 

وقد ألَّف بعض املعاصرين يف هذه األخطاء فاستوىف وأجاد وأفاد وفقه ، يل ال من باب احلصرالتمث
فاللهم اغفر لسائر أهل العلم وارفع ، اهللا تعاىل وزاده علماً وتقى فإننا نشهد اهللا تعاىل أننا حنبه فيه

  .درجتهم وأجزهم عنا كل خري واهللا تعاىل أعلى وأعلم 
وال أدري هل ستجد فيها نفعاً أم ، مسألة أهديها إليك بضاعة مزجاة فهذه إحدى وثالثون ومئة

أا باتت خالية من النفع ولكن واهللا مل يدفعين لكتابتها إال حمبتك يف اهللا فأسأله جـل وعـال أن   
وأسأله جل وعال أن ينفع ا النفـع العـام   ، يتجاوز عنا زللنا وتقصرينا يف العلم والعمل والدعوة

يبارك فيها الربكة تلو الربكة وأن يشرح هلا الصدور ويفتح فيها األفهام وجيعلـها  وأن ، واخلاص
عمالً صاحلاً نافعاً متقبالً مربوراً ال حظ فيه ألحد وأشهده جل وعال ومن حضرنا من املالئكـة  

وإن الفضـل فيهـا هللا   ، ومن يطلع من طلبة العلم أا وقف هللا تعاىل نرجو برها وأجرها يوم لقاه
وقد حصل الفراغ منها ، ىل مث ألهل العلم وإمنا مهميت فيها اجلمع والتأليف بني ماذكروه فقطتعا

قبيل الظهر من اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي احلجة عام مخس وعشرين وأربعمائة وألـف  
من مث نستغفر اهللا تعاىل ، ونستغفر اهللا تعاىل من زلل اجلنان واللسان والبنان من هجرة احلبيب 
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ذلك مث نستغفر اهللا تعاىل من ذلك وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك 
الـدين واهللا   يوم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إىل

  .ربنا أعلى وأعلم 


