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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 ،اْلـُمَكلَِّف  ،اْلـُحرِّ  ،نَاِسِك: اْلـَحجُّ َواْلُعْمَرُة َواِجَباِن َعََل اْلـُمْسلِمِ ُب اْلـمَ : )كَِتاقال املؤلِّف 

َبا ِِف اْلـَحجِّ بَِعَرَفةَ  ،اْلَقاِدرِ  قُّ َواْلـُجنُوُن َوالصِّ ًة َعََل اْلَفْوِر، َفإِْن َزاَل الرِّ  ،اَوِِف اْلُعْمَرِة َقْبَل َطَوافِهَ  ،ِِف ُعُمِرِه َمرَّ

بِيِّ َواْلَعْبِد َنْفًًل، َوالْ  ُكوُب  :َقاِدرُ َصحَّ َفْرًضا، َوُفْعُلُهََم ِمَن الصَّ ْْيِ  َمْرُكوًباَوَوَجَد َزاًدا وَ  ،َمْن َأْمَكنَُه الرُّ َصاِِلَ

ِعَيةِ  ،َبْعَد َقَضاِء اْلَواِجَباِت  لِـِمْثلِهِ  ْ َأْو َمَرضر ََل ُيْرَجى  ،إِْن َأْعَجَزُه كَِبر وَ ، َحَوائِِج اْْلَْصلِيَّةِ ـَوالْ  ،َوالنََّفَقاِت الَّشَّ

ُط  ،ُيِقيَم َمْن َيـُحجُّ َوَيْعَتِمُر َعنُْه ِمْن َحْيُث َوَجَبا، َوُُيِْزُئ َعنْهُ  َلِزَمُه َأنْ  ،ُبْرُؤهُ  ْحَراِم، َوُيْشََتَ
َوإِْن ُعوِِفَ َبْعَد اْْلِ

ُرُم َعَلْيِه َعََل التَّْأبِيِد بِنََس  ،َوُهَو َزْوُجَها ،اُوُجوُد َمـَحَرِمهَ  :لُِوُجوبِِه َعََل اْلـَمْرَأةِ  ،  ،ب  َأْو َمْن ََتْ َأْو َسَبب  ُمَباح 

 .َوإِْن َماَت َمْن َلِزَماُه ُأْخِرَجا ِمْن َتِرَكتِِه(

 

يخ  َتاُب اْلـَمنَاِسِك(: يقول الشَّ
أتى املصنِّف هبذا الباب موافقًة ألصل الكتاب وهو  )كِ

ا املتأخِّ  ،)كَِتاِب اْلـَمنَاِسِك(فإنَّه عَّبَّ عن هذا الكتاب بـ ،«نعاملق»  «املنتهى»و «اْلقناع»رون كصاحب وأمَّ

ون عن هذا الكتاب ب م يعَّبِّ  .«كتاب اِلجِّ والعمرة» ـفإَّنَّ

ني معناه ،واملناسك مجع َمنَْسك   ني وكرسها أنَّ فتح السِّ  والفرق بني فتح السِّ
دة، العبا :أو َمنِْسك 

ا كرسها فمعناهوأ  املوضع الَّذي ُتَؤدَّى فيه العبادة. :مَّ

كتاب احلجِّ »ـعن التَّعبري ب «املناسك» ـالتَّعبري ب -رمحة اهلل عليهم–بعض العلامء وسبب اختيار 

 قالوا: ألنَّ هذا الكتاب حيوي أموًرا ليست من احلجِّ والعمرة. «والعمرة

ًعا ي قد يكون بغري سبب احلجِّ والعمرة، ودْ ي، والَ دْ أنَّ فيه حديًثا عن الَ  :ومن ذلك إنَّام يكون تطوُّ

 ادي.من ال

 أي املوضع الَّذي له أحكامه. ،وهذا من املنِسكومن ذلك: أنَّ فيه حديًثا عن حرم املدينة وأحكامه، 
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يارة ملسجده ، فيه حديٌث عن زيارة مسجد رسول اهلل :ومن ذلك ،  واألحكام املتعلِّقة بالزِّ

 فناسب أن تكون من املناسك. ،قالوا: وهذه ليست داخلًة يف احلجِّ والعمرة

رين قد رَ  اللة عىل املعنى. ؛ا أنَّ التَّعبري باحلجِّ والعمرة أنسبوْ أَ بيد أنَّ املتأخِّ  ليكون أظهر يف الدِّ

ا كون احلجِّ واجًبا )اْلـَحجُّ َواْلُعْمَرُة َواِجَباِن(قال املصنِّف:  حيحني أنَّ النَّبيَّ ام فل ؛أمَّ قال:   ثبت يف الصَّ

ْسًَلُم َعََل َخْ »  .«َحجُّ َبْيِت اهلل اْلـَحَراِم لِـَمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيًًل » :وذكر آخر هذه األمور اخلمس «س  ُبنَِي اْْلِ

 [.٩٧آل عمران: ]ژ  ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ژ :قبل ذلك وقد قال اهلل 

ا كون العمرة  ٌة: واجبةً وأمَّ  فعىل مشهور املذهب دليلهم عىل ذلك أدلَّ

حه أنَّ النَّبيَّ منها ما جاء من حديث أيب  مذيِّ وصحَّ ُحجَّ »قال لرجل  سأله قال:   رزين عند الِّتِّ

 .«َعْن َأبِيَك َواْعَتِمرْ 

 .«اب اهلل إنَّ العمرة قرينةر للحجِّ ِف كت»قال:  وجاء عند البخاريِّ تعليًقا أنَّ ابن عبَّاس  

م لـ ارقطنيِّ يف حديث ابن عمَر املتقدِّ ويف  ،امَّ ذكر أنَّ اإلسالم ُبنَِي عىل مخس  وقد جاء أيًضا عند الدَّ

. «َوَأْن ََتُجَّ َوَتْعَتِمرَ »آخره قال:  ارقطنيُّ حه الدَّ  وصحَّ

، إالَّ إذا حجَّ املرء قارًنا فإنَّ ال ،ولذلك فإنَّ احلجَّ والعمرة كالمها واجٌب   تدخل يف احلجِّ
عمرة حينئذ 

اَعةِ َدَخَلْت اْلُعْمرَ »:  قول النَّبيِّ  وهذا معنى أي من أدَّى نسك احلجِّ قارًنا فقد  ،«ُة ِِف اْلـَحجِّ إََِل ِقَياِم السَّ

 أجزأته عن العمرة، ولذا وجب عليه الدي.

ت )َعََل اْلـُمْسلِِم(قال:  وط الَّ ل، والَّشُّ ط األوَّ  ي سيوردها املصنِّف بعد قليل  تنقسم:هذا هو الَّشَّ

. ة   بعضها رشوط صحَّ

 
 
 .وبعضها رشوط إجزاء

.  وبعضها رشوط وجوب 

. ، فتكون أربعة أنواع 
 
 وبعضها رشوط لزوم أداء
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وط ل هذه الَّشُّ ، إذ ال تصحُّ من غري املسلم :أوَّ
ة  وهو  ،وهو املسلم، ورشط اإلسالم رشط صحَّ

ة اإلسالم؛ ألنَّه ال نيَّة له. ،أسلم الكافر، فمن حجَّ حال كفره ثمَّ  َي حجَّ  لزمه أن يؤدِّ

ط الثَّا (قال:  ين:[]الَّشَّ  ئنَّ ال جيزأي أنَّ القِ  )اْلـُحرِّ
 
يَّة رشط إجزاء ، وذلك أنَّ احلرِّ ه إذا حجَّ  ،ه حجُّ

ا القِ  ا، وأمَّ ة اإلسالم أن يكون حرًّ ولكنَّه ليس  ،نُّ فيصحُّ منه احلجُّ أي ال بدَّ لكي جيزئ بإسقاط حجَّ

 ، . إًذابمجزئ 
 
يَّة رشط إجزاء  احلرِّ

ط الثَّالث: ط يف احلقيقة حيوي رشطني: )اْلـُمَكلَِّف( قال: الَّشَّ  وهذا الَّشَّ

ل: اشِّتاط البلوغ. ط األوَّ  الَّشَّ

ط الثَّاين: اشِّتاط العقل.  الَّشَّ

ا اشِّتاط العقل فإنَّه رشط صحَّ  لام وهو اشِّتاط العقل، أمَّ ، فال يصحُّ من املجنون.فنبدأ بأوَّ
 ة 

، ولذلك فإنَّنا ن
 
ا البلوغ فهو رشط إجزاء طني رشط وأمَّ قول: إنَّ التَّكليف حيوي رشطني، أحد الَّشَّ

.
 
، والثَّاين رشط إجزاء ة   صحَّ

ليل عليه أنَّ النَّبيَّ   .«بيَّ اْلـَمْجنُوَن والصَّ » :وذكر منهم «ة  َعْن َثًَلثَ  ُرفَِع اْلَقَلمُ »قال:   والدَّ

؛ ألنَّ امرأًة سألت ا ة   وليس رشط صحَّ
 
ورفعت صبيًّا قالت:   لنَّبيَّ وقلنا: إنَّ البلوغ رشط إجزاء

؟ قال:   .«َنَعْم َوَلِك َأْجرر »ألذا حجٌّ

ابع:[ ط الرَّ وتعبري املصنِّف  ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ :قال ألنَّ اهلل  )اْلَقاِدِر(قال:  ]الَّشَّ

 يشمل رشطني:)اْلَقاِدِر( بـ

، بمعنى أنَّ من لا ط رشط وجوب  ل: وهو رشط االستطاعة، وهذا الَّشَّ ط األوَّ مل يكن مستطيًعا َّشَّ

 ه، وسيأيت تفسري االستطاعة بعد ذلك.وال جيب عليه أن ينيب عنه غريَ  ،العمرة والفإنَّه ال جيب عليه احلجُّ 

ط الثَّاين: قالوا: القدرة البدنيَّة، كام عَّبَّ بذلك أبو اخل طَّاب تلميذ القايض، والقدرة البدنيَّة الَّشَّ

كوب عىل الرَّ  :معناها  ونحو ذلك من األمور الَّتي يف معنى ذلك. ،حلة، وأمن الطَّريقالقدرة عىل الرُّ
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، بينام القدرة البدنيَّة  والفرق بني أنَّنا قلنا: إنَّ القدرة حتوي رشطني أنَّ االستطاعة رشط وجوب 

ى ب يف احلقيقة وإنَّام هي ،ليست رشط وجوب   ، ُتَسمَّ
 
 »ـرشط لزوم أداء

 
كام عَّبَّ بذلك  ،«رشط لزوم أداء

يخ منصور يف حوايش ا  .«املنتهى»لشَّ

ط، وسيأيت يف كالم  أو كام عَّبَّ بعضهم فقال: إنَّ عدم القدرة مانٌع، وهناك فرٌق بني املانع وبني الَّشَّ

 املصنِّف بعد ذلك.

ا  رشطني، أو حيوي يف احلقيقة )اْلَقاِدِر(ملصنِّف: إًذا أريدك أن تعلم فقط أنَّ قول ا رشًطا ومانًعا، فأمَّ

كوب، وخيتلف احلكم بينهام  ،ط فهو االستطاعةالَّشَّ  ا املانع فهو القدرة عىل الرُّ احلة، وأمَّ اد والرَّ وهي الزَّ

 كام سيأيت يف كالم املصنِّف.

ًة(قال:  أيف كلِّ عام   :لـامَّ ُسِئَل   يب هريرَة أنَّ النَّبيَّ ديث أمن ح «مسلم  »ملا ثبت يف  ؛)ِِف ُعُمِرِه َمرَّ

ةً  ،ََل، َلْو ُقْلُت: َنَعْم َلَوَجَبْت »؟ قال: يا رسول اهلل ََم ِِف اْلُعُمِر َمرَّ  .«َوإِنَّ

ألنَّ األصل يف األوامر الوجوب، وقد جاء عند اإلمام أمحَد من حديث ابن  ؛)َعََل اْلَفْوِر(قال: 

ُلوا بِاْلـَحجِّ َفإِنَّ َأَحَدُكْم ََل »قال:   وًعا أنَّ النَّبيَّ عبَّاس  مرف أو نحًوا مـامَّ قال  «َلهُ  ِرُض  َيْدِري َما َيعْ َتَعجَّ

 . النَّبيُّ 

َبا ِِف اْلـَحجِّ بَِعَرَفةَ قال:  قُّ َواْلـُجنُوُن َوالصِّ بدأ َفْرًضا( َوِِف اْلُعْمَرِة َقْبَل َطَوافَِها َصحَّ  ،)َفإِْن َزاَل الرِّ

وط يف أثناء احلجِّ  ق بعض الَّشُّ ل.يتكلَّم املصنِّف فيام إذا حتقَّ كن األوَّ   أو قبل إَّناء الرُّ

(فقال:  قُّ ة )َفإِْن َزاَل الرِّ يَّ قت احلرِّ َبا( ،بمعنى أنَّه حتقَّ بيُّ  ،أي أنَّ املرء عقل )َواْلـُجنُوُن َوالصِّ والصَّ

 َفَة(.)ِِف اْلـَحجِّ بَِعرَ أصبح بالًغا 

لكنَّه  ،أو بعد اخلروج من عرفةَ  ،أو يف أثناء الوقوف بعرفةَ  ،أي قبل الوقوف بعرفةَ  )بَِعَرَفَة(قوله: 

:  تدارك فرجع إليها يف وقتها، إًذا فتشمل ثالثة أوصاف 

 شمل أي يف وقتها.ي )بَِعَرَفَة(قوله:  -1
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 ومن باب األَْوََل ما كان قبلها. -2

قُّ واجلنومن باب اإلحلاق فيام لو زال  -3 با بعد اخلروج من عرفَة، الرِّ لكنَّه تدارك فرجع ون والصِّ

 يصحُّ فرضه، لِـَم ذلك؟فإنَّ  ،وقتها إليها يف
 ه حينئذ 

، وركن احلجِّ أتى به وقد ُوِجَد رشطه ة واإلجزاء  ،قالوا: ألنَّه أتى بركن احلجِّ حَّ أي رشط الصِّ

.  يصحُّ
 فحينئذ 

ل األركان الفعليَّة هو  خول يف النُّسك فهي رشٌط كام سيأيت، فإنَّ هذا، بينام ما سبقه وهو نيَّة اإذ أوَّ  لدُّ

ا األركان الفعليَّة فأ د من املخيط واجباٌت، وأمَّ يَّة رشٌط، والتَّجرُّ ، النِـّ لا الوقوف بعرفة يف احلجِّ لذا فإذا وَّ

ة واإلجزاء فقد  حَّ ق رشوط الصِّ ل األركان الفعليَّة مع حتقُّ  صحَّ وقوفه.فعل أوَّ

وط يف العمرة  ()َوِِف اْلُعْمَرةِ قال:  قت الَّشُّ طواف  ،أي قبل فعله الطَّوافْبَل َطَوافَِها( )قَ أي إذا حتقَّ

 العمرة.

ُط له رشوط  )َصحَّ َفْرُضُه(قال:  ن ُيْشَِّتَ  فإنَّه يصحُّ فرضه وجيزئه، يصحُّ إن كان مـمَّ
أي حينئذ 

ة كاملجنون، وجيزئه إذا كا حَّ  ن قد بلغ أو كان رقيًقا قد ُأْعتَِق.الصِّ

( إًذا فقوله:  ة، فنقول: يصحُّ فيمن ال يصحُّ له وهو املجنون، وجيزئ من باب التَّغليب )َصحَّ حَّ للصِّ

قيق. بيُّ والرَّ  من مل يكن جمزًئا له وهو الصَّ

واب هذا الكالم الَّذي ذكره املصنِّف يف حملِّه، لكن هناك استثناٌء واحٌد مل يورده امل صنِّف والصَّ

ه صحيٌح إالَّ يف صورة  ووقف هبا فإنَّ حجَّ ذكره، فإنَّ من زال رقُّه وجنونه وِصباه قبل الوقوف بعرفة 

 واحدة :

جل قد أحرم مُ  م سعي احلجِّ رِ فْ وذلك إذا كان ذلك الرَّ أي طاف طواف  ،ًدا أو أحرم قارًنا وقدَّ

، فهذه هي الصُّ  ورة الوحيدة املستثناة، ناسب ذكرها هنا ألنَّ بعض القدوم ثمَّ سعى معه سعي احلجِّ

 د.ت ذكروا هذا القياملخترصا
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ل إذا أطلق حكًَم ومل يذكر اَلستثناء أو القيد الَّذي فيه  والقاعدة دائًَم: أنَّ املخترص الفقهيَّ أو املطوَّ

ونه عيًبا عليه.  فإنَّ ذلك يعدُّ

بيِّ والعبد، وهذا معنى  بِيِّ َواْلَعْبِد(الصَّ  )ِمنَ أي ويصحُّ فعلهام  )َوُفْعُلُهََم(قال:  ان من الصَّ فيصحَّ

ان ويقعان نفاًل  ْفًًل()نَ قوله:  ام يصحَّ  وال جيزئان عن فرض اإلسالم. ،أي أَّنَّ

؟ قال:  م ألذا حجٌّ  .«َنَعْم َوَلِك َأْجرر »دليل ذلك: احلديث املتقدِّ

ُكوُب  :)َواْلَقاِدرُ قال:  ْْيِ لِـِمْثلِِه( َمْرُكوًباَوَوَجَد َزاًدا وَ َمْن َأْمَكنَُه الرُّ ف عن بدأ يتكلَّم املصنِّ  َصاِِلَ

ط الَّذي ذكره وهو رشط القدرة.  الَّشَّ

 أنَّ رشط القدرة ينقسم إَل قسمني: وقد ذكرت لكم قبُل 

ل ط األوَّ  : رشط االستطاعة.الَّشَّ

ط الثَّاين: القدرة البدنيَّة.  والَّشَّ

ل: وهو قول ُكوُب(املصنِّف:  نبدأ باألوَّ ُكوُب قوله:  )َمْن َأْمَكنَُه الرُّ هذا ليس رشط  ()َمْن َأْمَكنَُه الرُّ

ى حينئذ   كوب فإنَّه ُيَسمَّ ، بمعنى أنَّه يف احلقيقة إذا مل يمكنه الرُّ
 
، وإنَّام هو يف احلقيقة رشط لزوم أداء

استطاعة 

 ُوِجَد له مانٌع.

ا القيد الثَّاين الَّذي ذكره:  ْْيِ لِـِمْثلِهِ  َمْرُكوًباَوَوَجَد َزاًدا وَ )وأمَّ اد والرَّ  (َصاِِلَ احلة أو وجود الزَّ

حابة  ؛املركوب هذا هو رشط االستطاعة  من الصَّ
لف ملا جاء عن ابن عمَر وعدد  كاحلسن  ؛والسَّ

احلة، وقد ُح  اد والرَّ بيل هو الزَّ بيل؟ قالوا: السَّ م لـامَّ ُسِئُلوا ما السَّ َي االتِّفاق عليه.وغريه أَّنَّ
 كِ

ا رش احلة، وأمَّ اد والرَّ ط للوجوب هو الزَّ ىإًذا الَّشَّ كوب.إهو  «مانًعا» :ط لزوم األداء الَّذي ُيَسمَّ  مكان الرُّ

احلة  ،نَّ من كان فاقًدا لَّشط االستطاعةما الفرق بينهام؟ نقول: إ اد والرَّ بمعنى أنَّه ليس مالًكا للزَّ

مالك  ه فيحجَّ عنه، ال تلزمه اإلنابة، وإن مات وهو غري ، وال يلزمه أن ينيب غريَ فإنَّه ال جيب عليه احلجُّ 

 ال خُيَْرُج عنه عىل سبيل الوجوب ذلك؛ ألنَّه ليس مالًكا يف حياته.
احلة فإنَّه حينئذ  اد وال الرَّ  للزَّ

 دةقاع



 

7 

 

احلة لكن ُوِجَد مانٌع و اد والرَّ كوباحلالة الثَّانية: إذا كان املرء واجًدا للزَّ أو  ،هو عدم القدرة عىل الرُّ

ىكعدم أمن الطَّريق، فنقول: إنَّ  ؛يف معناهما  بل يبقى  ،الوجوَب  طُ قِ ْس ، واملوانع ال تُ «مانًعا» : هذا ُيَسمَّ

ة، وحينئذ  إذا غلب عىل ظنِّه استمرار هذا املانع مَّ آخر ونفس النَّتيجة إذا  أو بمعنى ،الوجوب متعلًِّقا يف الذِّ

يخ منصورٌ –رشط لزوم األداء  اتفواستمرَّ  فإنَّه حينئذ  نقول:  -املانع هو رشط لزوم األداء كام عَّبَّ به الشَّ

من حيجُّ عنه وجوًبا، وإن مات فإنَّه خُيَْرُج عنه من ماله، سواًء كان غلب عىل ظنِّه  يَب نِ جيب عليه أن يُ 

ل، إًذا هناك فرٌق  ط»وبني  «املانع» بني استمرار املانع أو مل يغلب عليه بخالف األوَّ  .«الَّشَّ

)َوَوَجَد َزاًدا عن رشط االستطاعة، قال:  نرجع لكالم املصنِّف، بدأ يتكلَّم املصنِّف 

 عَّبَّ املصنِّف بالوجود بحيث يشمل أمرين: )َوَجَد(قول املصنِّف: َوَمْرُكوًبا( 

احلة. اد والرَّ ل: يشمل ملك الزَّ  األمر األوَّ

اد  عام الَّذي يأكله، وما يف معنى الطَّعام.الطَّ أي  واملراد بالزَّ

احلة: هي املركوب  ،أو طائرة   ،ألنَّه قد يركب عىل سفينة   ؛()َمْرُكوب  ك عَّبَّ املصنِّف بـ ولذل ،والرَّ

 أو سيَّارة .

 يشمل أمرين: )َوَجَد(إًذا قوله: 

ل: يشمل الـِمْلَك لام.  األمر األوَّ

احلة بهقدر عما ي واألمر الثَّاين: يشمل ِملك اد والرَّ اءىل حتصيل الزَّ لهام بالَّشِّ وقد  ،، فقد حيصِّ

له  ام بالكراء، فحينئذ  جيب عليه.حيصِّ

ُل بالكراء اد ال حُيَصَّ ل بالكراء. ،طبًعا الزَّ  وإنَّام املركوب هو الَّذي حُيَصَّ

أو ملك ما  ،مها ملًكاإًذا هذا هو غرض املصنِّف من التَّعبري بالوجود، أنَّ املقصود بالوجود: وجود

 حيصالن به.

 



 

8 

 

 لـامَّ ذكرنا امللك ينبني عىل ذلك أموٌر:

 وال جيب عليه. ،أنَّنا نقول: إذا مل يكن مالًكا لام أو مالًكا ملا حيصالن به فال يلزمه احلجُّ وال العمرة

 من صور ذلك:

، ال  قالوا: إذا مل يكن واجًدا لام لكنَّه يقدر عىل احلجِّ ماشًيا، فحينئذ   نقول له: إنَّه ال جيب عليك احلجُّ

ن يلزمه احلجُّ أن حتجَّ ماعيدة جيب عليك أن تنتقل من بلدك الب  شًيا، احلجُّ ماشًيا ليس متعبًَّداإذا كنت مـمَّ

 به، املتعبَّد به هو الفعل.

الن به ا ؛لكن بذلا له آخرُ  ،األمر الثَّاين: إذا مل يكن مالًكا لام أو ما يتحصَّ أو  ،أو صدقةً  ،هبةً  إمَّ

 نٌَّة.القبول معنًى زائٌد وقد يكون فيها مِ  ذِ كام مرَّ معنا، فنقول: كذلك ال يلزمه قبولا، إِ  ،زكاةً 

 أو ملك ما يقدر به عىل حتصيلهام. ،وعرفنا معنى الوجود أي امللك لام)َوَوَجَد( إًذا قال املصنِّف: 

اب ال حُيْمَ االزَّ )َأْو َمَلَك َزاًدا َوَمْرُكوًبا( قال:  اب، قالوا: ألنَّ الَّشَّ ُل د هو الطَّعام ومل يذكروا فيه الَّشَّ

ُل حَ تَ وإنَّام يُ  ،عادةً   يف الطَّريق. صَّ

ةً  ،املراد باملركوب إنَّام هو الَّذي ُينَْتَقُل به )َوَمْرُكوًبا(قال:  أو غري  ،أو سيَّارةً  ،أو سفينةً  ،سواًء كان دابَّ

 زمه احلجُّ وإن كان قادًرا عىل امليش.ن مل يكن واجًدا للمركوب فال يلذلك، وبناًء عىل ذلك فم

احلة  قبل أن اد والرَّ اد واملركوب، الفقهاء يقولون: إنَّ وجود الزَّ ُط فيها نتكلَّم عن صفة الزَّ ُيْشََتَ

:  ثًلثة رشوط 

ل: ط األوَّ ل الَّشَّ .أنَّه جيب أن تكون صاحلًة ملثله بعد قضاء الواجبات، وسنفصِّ  ها بعد قليل 

ط الثَّاين: اح الَّشَّ اد والرَّ هاب والعود مًعا، فمن كان واجًدا أنَّه جيب أن يكون واجًدا للزَّ لة للذَّ

. هاب دون العود فليس بمستطيع   للذَّ

ط الثَّالث: ا من كان  الَّشَّ َة مسافة القرص، وأمَّ أنَّ اشِّتاط االستطاعة إنَّام هو ملن كان يبعد عن مكَّ

اد وال دون مسافة عي إليها ولو مشًيا، فلو مل يكن واجًدا للزَّ .القرص فإنَّه يلزمه السَّ احلة فيلزمه احلجُّ   الرَّ



 

9 

 

ل: وهو ط األوَّ ْْيِ لِـِمْثلِِه(: أن تكون صاحلًة ملثله، قوله: نرجع للَّشَّ هذا بناًء عىل اختالف  )َصاِِلَ

 احلال من شخص  آلخَر.

يخ:  خص. اِجَباِت()َبْعَد َقَضاِء اْلوَ قال الشَّ يون الَّتي تكون عىل الشَّ  املراد بالواجبات أي الدُّ

ةً وهذه الدُّ  ل؛ ألنَّ  ،يون أحياًنا تكون حالَّ قوا بني احلالِّ واملؤجَّ لًة، والفقهاء مل يفرِّ وقد تكون مؤجَّ

ا، ولذلك قالوا:  ،املسافر قد ال يعود  َأوِ  (،اِت ِء اْلَواِجبَ )َبْعَد َقَضاواحتامل تلفه يف سفر احلجِّ كبرٌي جدًّ

ْينِ   .اْستِْئَذاِن َصاِحِب الدَّ

ِعَيِة()َوالنََّفقَ قال:  ْ عيَّة: مؤنته ومؤنة عياله، واملشهور من املذهب اِت الَّشَّ  :واملراد بالنَّفقات الَّشَّ

وام، وإن كان بعض الفقهاء اعِّتض عىل عبارة وام» :عىل الدَّ رين أن ولكنَّ املشهور عند املتأخِّ  ،«عىل الدَّ

 وام.تكون املؤنة عىل الدَّ 

َتلُِف ِمْن َشْخص  ِِلَخَر(َحَوائِِج اْْلَْصلِيَِّة الَّ ـ)َوالْ قال:   ،ورضوريَّات احلياة ،واخلادم ،كاملسكن ،تِي ََتْ

 وكتب العلم لطالب العلم.

اجلملة يتكلَّم عن فوات هذه يف  بدأ املصنِّف  َجَزُه كَِبر َأْو َمَرضر ََل ُيْرَجى ُبْرُؤُه(َأعْ )َوإِْن قال: 

نا قلن ،رشط لزوم األداء ق املانع؛ ألنَّ : إنَّ القدرة أمران:أي حتقُّ  ا قبل قليل 

 رشٌط للوجوب وهو االستطاعة. -

ها هبا أبو اخلطَّاب، بمعنى القدرة عىل  «القدرة البدنيَّة»ورشٌط للزوم األداء وهو  - كام سامَّ

كوب كوب. ،الرُّ  أو إمكان الرُّ

ىلثَّاينفوات ا  وعرفنا احلكم. «مانًعا» : ُيَسمَّ

( )َوإِنْ بدأ يذكر يف املوانع قال:  كوب.بأ َأْعَجَزُه كَِبر  ن كان كبرًيا عاجًزا عن الرُّ

 أي مرٌض ال ُيْرَجى برؤه كام ذكر املصنِّف. ()َأْو َمَرضر 
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العَّبة باملرض الَّذي ال ُيْرَجى برؤه قالوا:  (َجَزُه كَِبر َأْو َمَرضر ََل ُيْرَجى ُبْرُؤهُ عْ أَ َوإِْن )قول املصنِّف: 

ه إذا أقام من حيجُّ عنه أو ؤُ رْ ياس الظَّاهر، وبناًء عليه فإنَّ املريض الَّذي ال ُيْرَجى بُ اإلياس الظَّاهر، العَّبة باإل

ة إنَّام هي ثمَّ برئ فقد سقط عنه الواجب، كام سيأيت يف كالم املصنِّف، إًذا العَّب ، ثمَّ فعل ذلك عنه،يعتمر

 اإلياس الظَّاهر.

حيح َيْعَتِمُر َعنُْه()َلِزَمُه َأْن ُيِقيَم َمْن َيـُحجُّ وَ قال:  ليل عىل ذلك ما ثبت يف الصَّ عن ابن عبَّاس  يف  الدَّ

احل الَّتي قالت للنَّبيِّ  اخلثعميَّة املرأة ة : إنَّ أيب قد أدركته فريضة احلجِّ شيًخا كبرًيا ال يستقيم عىل الرَّ

ي َعنْهُ »أفأحجُّ عنه، قال:   .«َنَعْم ُحجِّ

نا عىل لزوم  ي َعنُْه » :من حيجُّ عنه، وجاء يف بعض األلفاظ مَ يقِ أن يُ وهذا احلديث يدلُّ ُحجِّ

 فدلَّ عىل لزوم أن يقيم من حيجُّ عنه ويعتمر. ،«َواْعَتِمِري

:[ا الَّذي يكون نائًبا عنه قالوا: هذ  ]له رشوطر

ل: ط األوَّ ه عن نفسه. الَّشَّ ن يصحُّ حجُّ  جيب أن يكون مـمَّ

ط الثَّاين: عه عن غريه.أنَّه ال بدَّ أ الَّشَّ ن يصحُّ تطوُّ  ن يكون مـمَّ

ل ليُ  ، فإنَّ القِ لنا القِ  َج رِ خْ األوَّ ه عن نفسه.نَّ ؛ ألنَّه ال يصحُّ حجُّ  نَّ ال يصحُّ له أن يكون نائًبا عن احلرِّ

ا تصحُّ عن نفسها فيصحُّ  املرأة إذا كانت نائبًة يف احلجِّ وبناًء عىل ذلك أيًضا نقول: إنَّ  ؛ ألَّنَّ فيصحُّ

 ًضا أن حتجَّ عن غريها.أي

 ال يصحُّ عن غريه وهكذا.
بيُّ ال يصحُّ عن نفسه أو املجنون ال يصحُّ عن نفسه فحينئذ   الصَّ

عه لغريه قالوا: هو الَّذي أدَّى الفريض ن يصحُّ تَّبُّ ط الثَّاين مـمَّ :  ة عن نفسه، كام قال النَّبيُّ الَّشَّ

 .«َمةَ ُحجَّ َعْن َنْفِسَك ُثمَّ ُحجَّ َعْن ُشْبُ »

ط الثَّالث: ائب النَّ  وأن ينوَي  ،اإلنابة إن كان النائب عاقاًل يف الفرض قالوا: ال بدَّ أن ينوَي  الَّشَّ

يَّة من الطَّرفني فكالمها ينوي]من[ ال بدَّ االستنابة،   وهذا ينوي أن حيجَّ عن غريه. ،غريهحيجَّ عنه  ذاك ينوي أن ؛النِـّ
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لُت قالوا: وال يلزم العلم باالسم  شخًصا هيئته كذا، فال يلزم أن يعرف اسمه. ، فيقول: وكَّ

ط الثَّالث ذكره املصنِّف يف قوله:  (َلِزَمُه َأْن ُيِقيَم َمْن َيـُحجُّ َوَيْعَتِمُر َعنْهُ )قال:  )ِمْن َحْيُث َوَجَبا( الَّشَّ

 أي من  َحْيُث َوَجَبا()ِمنْ ألنَّ قوله:  ؛من حيث وجب عليه احلجُّ والعمرة أي من بلده، وعىل الفور يأ

 وعىل الفور. ،البلد

 :عندنا هنا مسألتان

نا نقول: إذا كان هذا العاجز مل جيد نائًبا حيجُّ عنه من بلده، نقول: سقط عنه  ]املسألة األُوَل:[ أنَّ

 نائًبا حيجُّ عنه من حيث وجب عليه، أو مل جيد مؤنًة فإنَّه كذلك. جيدَ وال يلزم حتَّى  ،احلجُّ 

ل غريه أو أن ينيب،  ريض الَّذي ُيْرَجى برؤه فإنَّهأنَّنا نقول: إنَّ امل [ألة الثَّانية:املس] ال يصحُّ أن يوكِّ

 فإن أناب فإنَّه ال جيزئه ولو مات بعد ذلك فيلزمه أن ُيـَحجَّ عنه.

، )َعنُْه(أي وجيزئ فعل النَّائب ُئ( )َوُُيْزِ قال:  ( )َوإِْن عُ  أي عن العاجز لكَّب  أو مرض  أي وإن وِِفَ

 ه إن كان كبرًيا أو ُعويِفَ من مرضه.قوي بدنُ 

ْحَراِم( قال:  فاء من املرض واملعافاة منه إالَّ بعد )َبْعَد اْْلِ ط، أي جيب أالَّ يكون الشِّ هذا هو الَّشَّ

ة اإلسالم؛ بأن زال العذر قبل إحرام النَّائب فإنَّه مل جيزئه عن حجَّ  ؛ُعويِفَ قبل ذلكدخوله يف النُّسك، فإن 

وع فيه. ،يكون حينئذ  قادًرا عىل فعل األصل -أي األصيل-ألنَّه   فال جيوز له االنتقال للبدل قبل الَّشُّ

ُط لُِوُجوبِِه َعََل اْلـَمْرَأِة ُوُجوُد َمـَحَرِمَها(قال:   ، ذكرهس  تكلَّم املصنِّف عن رشط  سادأ يبد )َوُيْشََتَ

 رم.وهو اشِّتاط املح ،وهو خاصٌّ باملرأة

 قول املصنِّف ِف هذه اجلملة عدًدا من الوقفات: سأقف مع

اًل: ُط لُِوُجوبِِه( يف قوله  أوَّ ،  :محدَ أاملعتمد من مذهب اإلمام )َوُيْشََتَ أنَّ املحرم للمرأة رشط وجوب 

، وتارًة ذكر ما يُ  «املنتهى» صاحب ملاذا قلت املعتمد؟ ألنَّ  ه ليس م أنَّ وهِ تارًة نصَّ عىل أنَّه رشط وجوب 
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، بمعنى أنَّ فَ  ،رشط وجوب  
 
أنَّه  :املحرم يكون مانًعا، ولكنَّ املتعمد من املذهب دَ قْ وإنَّام هو رشط لزوم أداء

 وإنَّام هو من رشط الوجوب. ،ليس من املوانع

 ،سهاإذا مل جتد حمرًما فإنَّه ال يلزمها احلجُّ ال بنفمشهور املذهب أنَّ املرأة وينبني عىل ذلك أنَّه عىل 

 وال بإنابة شخص  آخَر، وال ُيْسَتْثنَى من ذلك إالَّ صورٌة واحدٌة فقط.

ط يف  ؛ثمَّ ُعِدَم بعد ذلك، فحينئذ  نقول: يلزمها النَّائب ،ًمارَ حَمْ  وهي إذا وجدْت  ألنَّه ُوِجَد الَّشَّ

ورة املستث وهذه ثمَّ بعد ذلك ُعِدَم، ،معيَّنة  بعد بلوغهافِّتات   وعليها ُيـْحَمُل عبارة  ،ناةهي الوحيدة الصُّ

أي فإن أيست منه بعد وجوده  (ْت ابَ نَ أَ  هُ نْ مِ  ْت َس يِ أَ  نْ إِ فَ ) :«أخرص املخترصات»وصاحب  «املنتهى»صاحب 

 .أنابت، وهذا هو حتقيق املذهب يف هذه املسألة

ُط لُِوُجوبِِه( يف قوله:  انية:املسألة الثَّ  ط )َوُيْشََتَ نا عىل أنَّ هذا الَّشَّ وليس  ،إنَّام هو رشط وجوب  يدلُّ

ة   ت بال حَمْ  ،رشط صحَّ  وَحُرَم عليها. ،م  أجزأهارَ فلو حجَّ

ُط لُِوُجوبِِه(يف قوله:  املسألة الثَّالثة: ُط لل )َوُيْشََتَ ليل عىل أنَّه ُيْشَِّتَ   مرأة أنَّ النَّبيَّ عىل املرأة، الدَّ

َثًَلَثَة » :ويف لفظ   «َيْوَمْْيِ » :ويف لفظ   ،«َيْوِم اِْلِخِر َأْن ُتَسافَِر َمِسرَيَة َيْوم  ََل ََيِلُّ َِلْمَرَأة  ُتْؤِمُن بِاهلل َوالْ »قال: 

ام   ُط للوجوفدلَّ ذلك عىل أنَّ  ،«َأْن ُتَسافَِر إَِلَّ َمَع ِذي َمـْحَرم  » ا:ويف لفظ  مطلقً  «َأيَّ  ب املحرميَّة.ه ُيْشَِّتَ

ابعة: ط ال جي املسألة الرَّ ب عىل كلِّ النِّساء، وإنَّام جيب عىل املرأة الَّتي يكون وصولا نقول: هذا الَّشَّ

ا طويٌل أو قصرٌي، إِ  َة أو إَل املشاعر فيه سفٌر إمَّ فر الطَّويل والقصري مًعا،  ذِ إَل مكَّ اشِّتاط املحرم رشٌط يف السَّ

 وإنَّام يف الطَّويل والقصري. ،فقط يف الطَّويل عىل املشهورليس 

م معنا أنَّ  ا القصري فإنَّه فرسٌخ وأ ، الفرق بني الطَّويل والقصري أنَّ الطَّويل ستََّة عََّش فرسًخاوتقدَّ مَّ

 واحٌد.

َة يبعد بيتُ  َة عَّش كيلوات فعىل املذهب وبناًء عىل ذلك فمن كانت جماورًة ملكَّ ال جيب عليها ها عن مكَّ

 ًما.رَ احلجُّ إالَّ أن جتد حَمْ 
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ا من كان دون ذلك دون الف َة فيجب عليها احلجُّ  كانت من أو من ،رسخوأمَّ  ألنَّه ال سفرَ  ؛أهل مكَّ

ها.  يف حقِّ

ُط ُوُجوُد َمـَحَرِمَها)قال:  وج( َوُيْشََتَ أو من  ،املراد باملحرم من سيذكره املصنِّف بعد قليل  وهو الزَّ

: ،لتَّأبيدعليه عىل ا حترم ُط له رشوطر  لكن ُيْشََتَ

 فال بدَّ أن يكون بالًغا. -1

 ن يكون عاقاًل.وأ -2

 وأن يكون مسلاًم. -3

رين وأن يكون بصرًيا، واشِّتط ب • وهذا ذكره ابن  ،هذا عىل خالف املشهورعض املتأخِّ

ُط البرص.وأمَّ  ،عطوةَ   ا املشهور فال ُيْشَِّتَ

طُ  ة فال ُتْشَِّتَ يَّ ا احلرِّ  .وأمَّ

َي زوُج )َوُهَو َزْوُجَها( قال:  ن حترم عليه، وإنَّام حَمْ مع أنَّه يف احلقيق «ًمارَ حَمْ » :هاُسمِّ ًما من رَ ة ليس مـمَّ

 باب أنَّه حيفظ حرمتها من االعتداء عليها.

حيح. )َوُهَو َزْوُجَها(قال:  وجيَّة بينهام يف النِّكاح الصَّ  أي حال قيام الزَّ

يمومة؛ ألنَّ هناك من  لأي عىل سبي )َعََل التَّْأبِيِد(قوله:  ،ََل التَّْأبِيِد(ُرُم َعَلْيِه عَ )َأْو َمْن ََتْ  قال: الدَّ

جال عىل سبيل التأقيت تها أو زوَج  ،أختها كمن كان زوَج  ؛حترم عىل بعض الرِّ فهذا  ،خالتها أو زوَج  ،عمَّ

 ًما.رَ يكون حَمْ  التَّحريم عىل سبيل التأقيت، والتَّحريم عىل سبيل التأقيت ال

 ،(هو من َترم عليه عَل التَّأبيد ِلرمتها) فقال: زاد بعضهم قيًدا مجياًل  )َعََل التَّْأبِيِد(قول املصنِّف: 

 أو لا بالفعل. ،وإنَّام عقوبًة له ،ها عىل سبيل التَّأبيد ال للحرمةنِ ة حترم عىل مالعِ نَ ة، فإنَّ املالعِ نَ ليخرج بذلك املالعِ 

(ب  أَ )بِنََس  :قال هر، وبناًء عىل ذلك فك ْو َسَبب  ُمَباح  ضاع والصِّ م  يكون رَ لُّ حَمْ يدخل يف ذلك الرَّ

ًما، وهذا الَّذي جاء فيه احلديث م  » :ويف لفظ   «َمْن َمَلَك َذا َرِحم  ََمَْرم  » :حمرَّ  .«َمْن َمَلَك َذا َرِحم  ُمـَحرَّ
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م بينهام تالزٌم بالقيود احَ َرم واملُ حْ فاملَ  تي ذكرها املصنِّف، وهو أنرَّ يكون التَّحريم عىل سبيل  لَّ

 للحرمة ال للعقوبة.التَّأبيد، وأن يكون 

ابقة لكن ُوِجَد  )َوإِْن َماَت َمْن َلِزَماُه(قال:  وط السَّ ه الَّشُّ ن ُوِجَد يف حقِّ أي لزماه احلجُّ والعمرة مـمَّ

 والعجز. ،كالكََِّب  ؛مانعٌ 

ا ال تد ا املرأة فإَّنَّ تي ذكرناها قبل قليل  خل يف هذا احلكم إالَّ يف الوأمَّ ورة الَّ ا هَ مُ رَ َد حَمْ فيام إذا ُوجِ  :صُّ

 فحينئذ  تكون لزمتها. ،ُوِجَد لا فِّتًة معيَّنًة ثمَّ ُعِدمَ  ،ثمَّ ُعِدمَ 

 أي قبل فعل احلجِّ والعمرة.)َوإِْن َماَت َمْن َلِزَماُه َقْبَل فِْعلِِهََم( قال: 

سئل عن رجل  قال:   أنَّ النَّبيَّ  :ملا جاء عند النَّسائيِّ من حديث ابن عبَّاس   ؛ِرَكتِِه( تَ ِمنْ )ُأْخِرَجا 

َدْيُن اهلل فَ »قال: نعم، قال:  «؟َلْو َأنَّ َعََل َأبِيَك َدْينر َأُكنَْت َقاِضيِهُُ»قال: أفأحجُّ عنه؟  ،ومل حيجَّ  إنَّ أيب قد مات

 .«َأَحقُّ 

ى النَّبيُّ  كة.نًا، فدلَّ عىل أنَّه ُيـْخَرُج يْ ذي مل يفعله وقد وجب عليه بكونه دَ  الَّ احلجَّ   فسمَّ  من الِّتَّ

أي )ِمْن َتِرَكتِِه(  ،أي ُأْخِرَجْت قيمة احلجِّ والعمرة من حيث وجبت عليه )ُأْخِرَجا(وقول املصنِّف: 

م يف الِّتَّ  ،من ماله، أي قبل قسمته ل ما ُيَقدَّ يون، وعىل  ،كة مؤنة التَّجهيزوقبل إخراج الثُّلث، إذ أوَّ ثمَّ الدُّ

م دي ة ؛ون اآلدميِّنيمشهور املذهب فإنَّه ُتَقدَّ ا مبنيٌَّة عىل املشاحَّ كاحلجِّ  ؛ثمَّ بعدها ديون اهلل جلَّ وعال ،ألَّنَّ

ين. ُم عليها الدَّ  فُيَقدَّ

ه لزمه اإلنابة يَّة م ،ذكرنا أنَّه من ُوِجَد املانع يف حقِّ ا من مات فتلزم نه ومن املستناب، أمَّ فتلزم النِـّ

يَّة من الْ  رها منه. وال ،اب فقطنَ تَ ْس مُ ـالنِـّ يَّة من امليِّت؛ لتعذُّ  تلزم النِـّ
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اِم َوِمرْصَ  :َوِميَقاُت َأْهِل اْلـَمِدينَةِ  اْلـَمَواِقيت: َباُب ): قال  ُذو اْلـُحَلْيَفِة، َوَأْهِل الشَّ

ِق  ْهلِ َوأَ ، َقْرنر  :َنـْجد   َوَأْهلِ َيَلْمَلُم،  :ْحَفُة، َوَأْهِل اْلَيَمنِ ـُج الْ  :َواْلـَمْغِرِب   ،َوِهَي ِْلَْهلَِها، َذاُت ِعْرق   :اْلـَمَّْشِ

هِ  َة َفِمنَْها، مْ َولِـَمْن َمرَّ َعَلْيَها ِمْن َغرْيِ الر  :ـَحجِّ َوَأْشُهُر الْ ، ِحلِّ ـَوُعْمَرُتُه ِمَن الْ  ،َوَمْن َحجَّ ِمْن َأْهِل َمكَّ  ،َشوَّ

ةِ  ،َوُذو اْلَقْعَدةَ   .(َوَعَّْشر ِمْن ِذي اْلـِحجَّ

 

ا  بدأ املصنِّف  ، واملواقيت هي كلُّ ما ُجِعَل حدًّ
يتكلَّم عن املواقيت، واملواقيت مجع ميقات 

 وهو نوعان:

 مواقيٌت زمانيٌَّة. -1

 ومواقيٌت مكانيٌَّة. -2

اًل باملواقيت املكانيَّة، و  ينبني عليها عددر من اْلحكام:املواقيت املكانيَّة نبدأ أوَّ

ل: ول: إنَّ اإلحرام منها واجٌب ملن أراد احلجَّ والعمرة، فمن وصل لا وهو يريد أنَّنا نق احلكم األوَّ

ا أو عمرًة فيجب عليه أن حُيْ   منها. مَ رِ حجًّ

نا نقول احلكم الثَّاين: َة فيجب عليه كذلك ريٌد ملا وهو منَّ من جاوزه: إعىل مشهور املذهب أنَّ كَّ

 :نظر الفرق بني األُوََل والثَّانيةوإن مل يكن قاصًدا اإلحرام ابتداًء، ا ،اإلحرام

 .والعمرة فيجب عليه أن حيرم منه وهو يريد احلجَّ  جاوز امليقات ووصله األُوََل:

َة فقط، املذهب بال  رم عليه أن جياوزهاحيو ،أنَّه جيب عليه أن حيرم منها :الثَّانية: كان قاصًدا مكَّ

، فإنَّ مشهور املذهب َة أو قصدها أن حيرم بحجٍّ أو عمرة .أنَّه جيب عىل كلِّ م :إحرام   ن دخل مكَّ

جاءت يف بعض األلفاظ  «ُهنَّ َولِـَمْن َمرَّ َعَلْيِهنَّ ـُهنَّ لَ » : دليلهم يف ذلك قالوا: لقول النَّبيِّ 

ـَمْن َمرَّ َعَلْيِهنَّ » :هكذا
َة فيجب عليه اإلحرام، وهذا  ،«لِ ن يكون مريًدا ملكَّ ما فهمه فكلُّ من مرَّ عليهن مـمَّ

حابة َة ثمَّ رجع إليه ،كابن عمرَ  ؛بعض الصَّ .فكان ابن عمَر كلَّام خرج من مكَّ  ا فإنَّه ال يرجع إالَّ بإحرام 
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.وبناًء عىل ذلك   فإنَّه حيرم جماوزهتا بال إحرام 

 استثنوا من ذلك صوًرا:

ر دخوله لا.  قالوا: إالَّ ملن تكرَّ

 إنَّه يدخل ويكثر اخلروج.كاحلطَّاب ونحوه ف ؛وملن كانت له حاجةٌ 

 ب اإلحرام منها وحيرم جماوزهتا.أنَّ هذه املواقيت قلنا: إنَّه جي يف املواقيت: [احلكم الثَّالث]

لا ويف  ل ومتى يكون اإلحرام منها؟ املذهب يقول: جيوز اإلحرام يف أوَّ آخرها، ولكن عندهم األوَّ

 اإلشارة له بعد ذلك. -إن شاء اهلل–وسيأيت  ،أفضل من أن يكون اإلحرام يف اآلخر

يذكر لنا املواقيت، وهذه املواقيت  بدأ املصنِّف ُذو اْلـُحَلْيَفِة(  :)َوِميَقاُت َأْهِل اْلـَمِدينَةِ قال: 

حيح من حديث ا حيح، كام يف الصَّ َت وَ »بن عبَّاس  قال: ُوِقتَّْت يف الصَّ  .«ةِ فَ يْ لَ ُح ـا الْ ذَ  ةِ ينَ دِ مَ ـالْ  لِ هْ ِْلَ   يُّ ا النَّبِ نَ لَ  قَّ

ليل عىل أنَّه واد   «ذو احلليفة» ُذو اْلـُحَلْيَفِة( :)َوِميَقاُت َأْهِل اْلـَمِدينَةِ قوله:  ، والدَّ
 أنَّ النَّبيَّ  هذا واد 

ائِيَل َأَتاِِن آنًِفا وَ »قال:    .«َصلِّ ِِف َهَذا اْلَواِدي اْلـُمَباَركِ  :َقاَل إِنَّ ِجْبَ

جر يكثر نباته هناك، وٌع منواحلليفة هي ن  ذو»فهو موضٌع، ولذلك يقول بعض الفقهاء:  الشَّ

 موضٌع، وبعضهم يقول: إنَّه واد . «احلليفة

اِم َوِمرْصَ َواْلـَمْغِرِب  :قال احل، وقد  قريبٌة من هذه قريةٌ  «اجلحفة»و اْلـُجْحَفُة( :)َوَأْهِل الشَّ السَّ

ةَ  م يأتون إَل مكَّ ام أَّنَّ احلجرت عادة أهل الشَّ ون باملدينة ، عن طريق السَّ وإنَّام يرجعون للمدينة  ،وال يمرُّ

بب يف ذلك َة، والسَّ  :يف عودهم من مكَّ

ل:[   خشية الفوات.]األوَّ

بب الثَّاين: ل كانت موبوءةً  والسَّ مان األوَّ َة يف الزَّ فيكون فيها محًّى، فكانوا إذا خرجوا منها  ،أنَّ مكَّ

ى عادًة يف املدينةفتأتي ،ارتاحوا يف املدينة فإذا وصلوا إَل بلداَّنم كانوا أقوى بدًنا من  ،أو يف الطَّريق ،هم احلمَّ

.  حالم وقت احلجِّ
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م جيب عليهم اإلحرام من  وا عىل املدينة فإَّنَّ ام إذا مل يمرُّ  وهي قريٌة. ،«اجلحفة»إًذا أهل الشَّ

م ال يأتون عادًة من جهة الَّبِّ  ا أهل مرَص واملغرب فإَّنَّ وإنَّام يأتون عادًة من جهة البحر،  ،أمَّ

 وسأتكلَّم بعد ما ننتهي من املواقيت كيف أنَّ أهل البحر من أين حيرمون؟

يخ منصور يف احلاشية ع «يلملم» َيَلْمَلُم( :)َوَأْهِل اْلَيَمنِ قال:  جبٌل،  اأَّنَّ  :«املنتهى»ىل هذا ذكر الشَّ

ب»يف  ةالواقع «اتهتذيب اْلسَمء واللُّغ»وذكر النَّوويُّ يف  ا واد ، والظَّاهر :«املهذَّ واد  وجبٌل مًعا،  اأَّنَّ  :أَّنَّ

َي الوادي عىل اسم اجلبل، وسيأيت فائدة أَّنَّ  . (1)واد   اوُسمِّ  بعد قليل 

( :)َوَأْهِل َنـْجد  قال:  ى اآلن عندنا ،د  هو واهذا  «قرنٌ » َقْرنر ، مشهوٌر «َرم  وادي حَمْ » :الَّذي ُيَسمَّ

يه«م  رَ حَمْ  وادي»ـب يه ب «قرن املنازل» :، وقرٌن هذا بعض الفقهاء يسمِّ قرن »ـوهو صحيٌح، وبعضهم يسمِّ

 .«الثَّعالب

رين وهذه ِعيَبْت عىل بعض امل يخ منصور-تأخِّ نَّ ، فإ«قرن الثَّعالب» ليست هي قال: ال، -كالشَّ

ةَ  «قرن الثَّعالب»  .(2)قريًبا من مكَّ

، فإنَّ  يل الكبري» «املنازلقرن »وهذا غري صحيح  اَّنا من هُ  «السَّ ، يْ ذَ املعروف اآلن، وأغلب سكَّ ل 

وَّنايْ ذَ وأهل هُ  ا كانت مكاًنا للثَّعالب، وهي قروٌن معروفٌة بعضها دخل يف «قرن الثَّعالب» :ل  يسمُّ ، فإَّنَّ

، ولذلك فإ رين قال: يصحُّ تسميتها باخلطِّ قني من املتأخِّ ويصحُّ تسميتها  ،«البقرن الثَّع»: ـنَّ بعض املحقِّ

ى ب«قرن املنازل»: ـب  .«قرن الثَّعالب»: ـ، وهناك موضٌع آخُر ُيَسمَّ

ها ب  سامَّ
يخ منصور  رين من فقهاء املذهب كالشَّ قرن »: ـفقط أردت أن بنيِّ هذا ألنَّ بعًضا من املتأخِّ

ى ب ،، وِعيَب عليه«عالبالثَّ  ا ُتَسمَّ واب أَّنَّ . «قرن الثَّعالب»: ـوالصَّ  إَل عهد  قريب 

ِق(قال:  ن يأتون من املَّشق. )َوَأْهِل اْلـَمَّْشِ  أي أهل العراق ومن يف حكمهم مـمَّ

                                                 

 ، واهلل أعلم.1٩صلك بعد ذ -حفظه اهلل–فائدة أَّنا جبل(، ملا سيذكره شيخنا هكذا يف املسموع، ولعلَّ األنسب: )( 1)

ا تسمى: ( 2) ى:«ن املنازلقر»ظاهر الكالم يوهم أن قائل هذا هو الشيخ منصور، واملراد أن الشيخ منصور هو الذي قال: إَّنَّ ، كـام «قرن الثَّعالـب» ، وتسمَّ

ه شيخنا فيام بعد، والذي أنكر عليه هو الذي قال   لم.، واهلل أعلم ونسبة العلم إليه أسهذه اجلملةفرسَّ
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(قال:  ْعَب ُس  :وقيل ،إنَّه جبٌل  :قيل «ذات عرق  » )َذاُت ِعْرق  َي هبذا إنَّه ِشْعٌب، واألقرب أنَّ الشِّ مِّ

َد اآلن  إن شاء اهلل.-ي سُيْفَتَتُح قريًبا وسيكون عليه اخلطُّ اجلديد الَّذ ،اجلبل، وهو ُحدِّ

وا من أهل املدينة )َوِهَي ِْلَْهلَِها(قال:  ام ،أي لؤالء الَّذين ُسمُّ  ،واليمن ،واملغرب ،ومرَص  ،والشَّ

هِ )َولِـَمْن َمرَّ َعَلْيَها ِمْن غَ ، وذات عرق   ،ونجد    وغريهم نوعان:أي من غري هؤالء،  (مْ رْيِ

ل: ون عىل هذا امليقات، فلو أنَّ شاميًّا مرَّ عىل  أن يكونوا النَّوع األوَّ من أهل املواقيت األخرى فيمرُّ

 ميقات املدينة لزمه أن حيرم من ميقات املدينة عىل املشهور.

اميَّ واملرصيَّ واملغريبَّ  :فعىل مشهور املذهب اًل  أنَّ الشَّ وا عىل  ،إذا جاءوا للمدينة أوَّ ذي »ثمَّ مرُّ

ر إَل أن حيرموا من امليقات الثَّاين.فيجب عليهم  «احلليفة  أن حيرموا منه، وال جيوز لم التَّأخُّ

ٌ بني امليقاتني بَّشطوبعضهم يقول  ال مطلًقا. ،: أن يكون من أهل امليقات الثَّاين: هو خمريَّ

ورة الثَّانية: يف قول ِهْم(ه: الصُّ َة ومن كان دون املواقيت إذا خرجوا )ِمْن َغرْيِ خارج  نقول: أهل مكَّ

ةَ  ،املواقيت خول إَل مكَّ ورتْي:فإنَّه حينئذ   ،ثمَّ أرادوا الدُّ  ُيب عليهم اْلحرام منها ِف الصُّ

ورة األُوََل:  إذا كانوا مريدين للحجِّ والعمرة. الصُّ

ورة الثَّانية: َة عىل مشإذا كانوا مريدي الصُّ  أنَّ كلَّ  :هور املذهب؛ ألنَّنا قلنا: إنَّ مشهور املذهبن ملكَّ

َة فيجب عليه اإلحرام بحجٍّ أو عمرة . خول إَل مكَّ  من أراد الدُّ

َة(قال:  َة  )َوَمْن َحجَّ ِمْن َأْهِل َمكَّ أو كان  ،هو من كان قاطنًا هبا -كام ذكر فقهاؤنا-املراد بأهل مكَّ

يمومة  ،حال  سيكون فيها صيًفا وشتاءً ، يعني عىل كلِّ فيها عىل كلِّ حال   َة.وعىل سبيل الدَّ  فإنَّه يكون من أهل مكَّ

َة مجيًعا مُ رِ حْ أي فيُ  )َفِمنَْها(قال:  َة، أي من مكَّ  اإلحرام من بيته. ، ال يلزمللحجِّ من مكَّ

(ـ)َوُعْمَرُتُه ِمَن الْ قال:   أي جيمع بني احللِّ واحلرم. ِحلِّ

ا أن يكون  لُّ واحلِ  ٌع إمَّ مييس»متنوُّ َة، أو عرفَة إذا ذهب من إذا أراد أن يذهب إَل طريق جدَّ  «الشِّ

وَّنا«ىدَ الَ » ، وهوطريق الطَّائف ائع الَّتي يسمُّ ى بعض الَّشَّ أو  «رشائع املجاهدين» :، أو إذا تعدَّ
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يل مثاًل، أو إذا أتى م ائع من جهة السَّ ى حدَّ املخطَّطات اجلديدة يف الَّشَّ  احلرم فيجمع ن جهة اجلنوب يتعدَّ

.والتَّنعيم  بني احللِّ واحلرم،  أيًضا ملن أراد أن يذهب من طريق املدينة فالتَّنعيم هو أدنى احللِّ

ا من هَ رَ مِ عْ محن أن يُ أخاها عبدالرَّ   لـامَّ أرادت أن تعتمر أمر النَّبيَّ  دليله حديث عائشَة 

 .التَّنعيم

 نعيم؛ ألنَّ النَّبيَّ احلرم، لكنَّهم يقولون: أفضل احللِّ أن حيرم من التَّ جيمع بني احللِّ وإًذا جيب عليه أن 

 عائشَة منه. رَ مَ عْ أَ  

 :نا عددر من املسائلعندنا ه

 نقول: إنَّ الَّذي يمرُّ من امليقات جيب عليه اإلحرام منه، هذا واحٌد. املسألة األُوََل:

 حالتان: بميقات  فله من مل يمرَّ  املسألة الثَّانية:

 «البخاريِّ »ملا ثبت يف   امليقات؛فحينئذ  يلزمه أن حياذَي احلالة األُوََل: أالَّ يكون طريقه عىل امليقات، 

 فتلزم حماذاة أحد املواقيت اخلمسة. ،«انظروا حذوها من طريقكم»عن ابن عمَر أنَّه قال: 

 يف تكون حماذاة املواقيت اخلمسة؟ أمران:وك

ل ل. مرَّ معنا أنَّ امليقات إذا كان وادًيا فإنَّ املرور عىل هذا الوادي:[ ]األوَّ  ُيْعَتََّبُ حماذًيا للمحلِّ األوَّ

، لـامَّ ُفتَِح الطَّريق اجلديد  «قرن املنازل»فعىل سبيل املثال ميقات 
ا –سبق معنا أنَّه واد  أصبح قدياًم جدًّ

يل وأرادوا أن جي -الَّذي هو طريق الدا أو الكرى  مشوا عىل وادي حمرم   -نرْ الَّذي هو القَ -علوا حماذاًة للسَّ

 ،مشوا عليه حتَّى نظروا إَل املكان الَّذي يكون موازًيا فيه للطَّريق اآلخر -ذي هو وادي القرنالَّ -هذا 

م مل ينظرعْ فحكموا أنَّ هذه هي نقطة املحاذاة، ومل ينظروا للبُ  وا إَل املحاذاة د بني امليقات وبني احلرم، كام أَّنَّ

 قاتني، وإنَّام نظروا للوادي نفسه.بني امليقاتني، فال ُينَْظُر بني املي -أي نقطة الوسط–

، أو كاجلبل قريةٌ  «اجلحفة»ـك ،وإنَّام كان امليقات شاخًصا ،إذا كان امليقات ليس وادًيااألمر الثَّاين: 

فحينئذ   ،جبٌل ومل نقل: إنَّه واد   «ذات عرق  »مثاًل: إنَّ  قلناأو  ،جبٌل ما مل نقل: إنَّه واد   «يلملم»نَّ إذا قلنا: إ
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اخص عن يمني املارِّ أو عن يساره ولو تقديًرا فإنَّه حينئذ  يكون حماذًيا، إًذا  من حني أن يكون اجلبل أو الشَّ

 هذه احلالة األُوََل فيمن مل يكن طريقه عىل امليقات لكنَّه يكون حماذًيا.

 نقول: من مل يمرَّ عىل ميقات  ومل حياذ امل احلالة الثَّانية:
ن ال يمرُّ عىل ميقات  فالفقهاء  ،يقاتمـمَّ

ةَ  ، وغالب النَّاس إنَّام يصلون إَل جدَّ َة. ،يقولون: حُيِْرُم حيث وصل إَل الَّبِّ ِرُم من جدَّ  ولذلك قالوا: حُيْ

َة؟ هو الَّذي مل حياذ ميقاًتا، وقد  فاٌق، حكاه ابن دقيقُحكِ إًذا من الَّذي حُيرم من جدَّ العيد فيام  َي فيه اتِّ

ةَ  ،يبيُّ لـامَّ زارهنقله عنه تلميذه التَّج ا من املواقيت فإنَّه حيرم من ِجدَّ  ،ونقل عنه هذا االتِّفاق، أنَّ من مل حياذ أيًّ

َة لغتان فصيحتان.-  أو ُجدَّ

؟ إذا جاء املرء ا  انتبهوا معي، كيف يكون املرء غري حماذ  مليقات  من الَّبِّ فإنَّنا نقول: ال بدَّ أن يكون إمَّ

ا بميقات   ا بمحاذ ، هذا الأو ما ،مارًّ  من الَّبِّ  رًّ
رشًقا  ،رشًقا ،جنوًبا ،شاماًل  ؛شكَّ فيه، فإن جاء من أيِّ جهة 

، وهذا واضٌح. ،ال بدَّ أن يكون حماذًيا مليقات   ،رشًقا غربيًّا ،شامليًّا ا بميقات   أو مارًّ

 اثنني:لُّه يف الكالم ك

 من جاء من طريق البحر.

 .ومن جاء من طريق اجلوِّ 

ا  امل فأمَّ ا  -البحر األمحر-من جاء من طريق البحر، فإن كان قد جاء من الشَّ فن أَّنَّ فإنَّ عادة السُّ

، ولذلك يقولون: إنَّ احلاجَّ املرصيَّ أو املغريبَّ   إذا تأيت وتكون حال مشيها يف البحر تكون قريبًة من الَّبِّ

فينة إذا حاذوا  م حيرمون يف السَّ م يكونون قريبني منه.«جلحفةا»جاءوا من طريق البحر فإَّنَّ  ؛ ألَّنَّ

 .«يلملم»وكذا احلاجُّ إذا جاء من طريق اليمن فإنَّه حياذي 

ا من جاء من الغرب املطلق كحال أهل  أهل سواكَن  هكذا يقولون يف كتب الفقه: «سواكنَ »وأمَّ

ةَ  ة تقابل «بور سودان»الَّتي هي  «سواكنُ » أمامها ألنَّ جدَّ لكن فرٌق يسرٌي  «بور سودان» متاًما، فيقولون: جدَّ

ا، فأهل  َي االتِّفاق عليها. «بور سودان»جدًّ
َة إذا وصلوا إليها، وقد ُحكِ م حيرمون من جدَّ  إذا جاءوا بالبحر فإَّنَّ
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َة؟ الَّذي ال حياذي مي ا من حياذي ميقاًتاإًذا من الَّذي حيرم من جدَّ ا ؛قاًتا، وأمَّ ا لكونه جاء برًّ أو  ،إمَّ

 أو حال البحر عند املحاذاة، وتلك ملن مل حياذ أحًدا. ،فإنَّه يلزمه أن حيرم حال الَّبِّ  ،حماذًيا ألحد امليقاتنيجاء بحًرا 

جاء من طريق الغرب،  اجلوِّ  إالَّ إذا كان خطُّ  ؛يكون حماذًيا ، غالًبا الَّذي يأيت باجلوِّ الَّذي يأيت باجلوِّ 

ن يأيت من طريق الغرب املطار داخٌل يف الَّبِّ وليس يف البحر، والفقهاء يقولون:  واإلشكال أنَّ اإلتيان مـمَّ

لا يف املدينة، ولكن قد ُيَتَساَمُح باعتبار أنَّ املدينة حكمها واحٌد  َة يف أوَّ ل الَّبِّ يف جدَّ إنَّام حيرم عند وصوله أوَّ

حلة اجلعندهم ويَّة هل هي فيها حماذاٌة؟ أم ليس فيها ، قد ُيَتَساَمُح من هذا الباب، ولكن ُينَْظُر إًذا خلطِّ الرِّ

 هذا هو تفصيل املذهب يف املسألة. حماذاٌة؟

ةَ  ع  ،بعض النَّاس وجد كالًما لبعض الفقهاء يف أنَّ من مل حياذ ميقاًتا جيوز له أن حيرم من جدَّ فوسَّ

ن ألَّف يف هذا هذا الباب، و ًة كثرٌي، وقفت عىل رسالتني لبعض الشَّ مـمَّ م  ؛[اجلاوة]افعيَّة املبحث خاصَّ ألَّنَّ

ةَ  ،يأتون من طريق البحر نا مل نحاذ ميقاًتا، إًذا انتهينا  ،ثمَّ يصلون إَل جدَّ َة ألنَّ فأفتوا قالوا: إنَّام نحرم من جدَّ

 قضيَّة املحاذاة. من

ا أريدكم أن تنتبهوا لا- املسألة األخرية عندنا ٌة جدًّ من أين من جاوز امليقات ومل حيرم ف :وهذه مهمَّ

:  حيرم؟ نقول: إنَّ الَّذي مل جياوز امليقات له ثالث حاالت 

يًّا. -1 ا أن يكون مكِّ  إمَّ

َة. -2  أو أن يكون مسكنه دون مكَّ

 أو أن يكون آفاقيًّا. -3

َة. يُّ هو من كان من أهل مكَّ  املكِّ

َة كأن من كان مسكنه دو ةَ ون مكَّ أو  ،نَ فاْس أو من أهل عُ  ،أو من أهل الكامل ،يكون من أهل جدَّ

ةَ  ،رةَ حْ من غريها من القرى الَّتي تكون دون امليقات، أو بَ   وغري ذلك من املدن. ،أو حدَّ

 : أن يكون آفاقيًّا ليس من أهل هذه املدن.ةالثَّالث ]احلالة[
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: يُّ ل وهو املكِّ ةَ  :املذهب نبدأ باألوَّ يَّ إذا خرج من مكَّ جوع لا فيجب عليه أ ،أنَّ املكِّ ن ثمَّ أراد الرُّ

 حيرم من امليقات، إذا كان قد نوى احلجَّ أو العمرة.

ا إذا مل ينوِ  ،  مَ رِ لك أن حُيْ احلجَّ وال العمرة فإنَّه جيوز له إذا نشأت له نيٌَّة بعد ذ وأمَّ َة يف احلجِّ من مكَّ

 ة.ومن أدنى احللِّ يف العمر

يًّا وإنَّام منزله دون املواقيت َة، فالفقهاء يقولون: حيرم  ،احلالة الثَّانية: من كان ليس مكِّ وهم أهل جدَّ

يَّة فيها ،من بلدته مطلًقا ةَ  ،سواًء كان وردت عليه النِـّ سيمكث فيها  لكنو ،أو ورد من خارجها يريد جدَّ

اًما   ه ذلك، إًذا حيرم من مكانه.ثمَّ خيرج منها حمرًما فيجوز ل -هي بلدته–أيَّ

 ه.ه منزلُ ات فإنَّ ميقاتَ ولذلك يقولون: إنَّ من كان منزله دون امليق

ة لنا من كان آفاقيًّا، فنقول: إنَّ من كان آفاقيًّا فله حالتان:  احلالة الثَّالثة: وهي املهمَّ

َة. -1 ا أن يقصد مكَّ  إمَّ

َة دون امليقات. -2 ا أن يقصد مدينًة غري مكَّ  وإمَّ

َة وأراد احلجَّ والعمرة فعىل مشهور املاحل ففي جوع إَل  :ذهبالة األُوََل: إذا قصد مكَّ جيب عليه الرُّ

أو غري ناو  لام؛ ألنَّه ال  ،منه، سواًء كان وقت مروره بامليقات عازًما عىل احلجِّ أو العمرة مُ رِ وحُيْ  ،امليقات

َة إالَّ بحجٍّ أو عمرة ، ف خول إَل مكَّ إالَّ أن حيرم من  ؛عنه الفدية طُ قِ ْس وهذا اإلثم ال يُ  ،هو آثمٌ جيوز له الدُّ

 إن أحرم دونه فعليه الفدية.هناك، ف

واية الثَّانية :انتبهوا ملشهور املذهب، ملاذا قلت جيوز لآلفاقيِّ أن  :هذا مشهور املذهب؟ ألنَّه عىل الرِّ

َة غري حُمْ   م  باحلجِّ والعمرة.رِ يدخل مكَّ

واية ال كان آفاقيًّا  أنَّ من -وسأخَّبكم أنَّ عليها الفتوى–يها الفتوى فقط ثَّانية الَّتي علفعىل الرِّ

َة فإنَّ له حالت ،كحالنا  :نيثمَّ دخل إَل مكَّ
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غرى للعمرة-إن كان عازًما ]احلال األُوَل:[  يَّة الصُّ جوع  -بمعنى أنَّ عنده النِـّ فيجب عليه الرُّ

 للميقات.

يَّة وال العزم-عازم  ن غري وإن كا]احلال الثَّانية:[  نيَّة العمرة  وإنَّام طرأت عليه -أي مل تطرأ عليه النِـّ

َة فإنَّه حُيْ  . مُ رِ يف مكَّ  منها أو من أدنى احللِّ

ٌة؛  ا مهمَّ ق بني املذهب وبني الِّرواية الثَّانية الَّتي عليها الفتوى، انتبهوا لذه املسألة، جدًّ أريدك أن تفرِّ

 ربَّام يف كلِّ سنة  حيتاجها املرء.لن النَّاس يقع فيها، بل ألنَّ كثرًيا م

ةَ  [ة]احلال َة كأن يكون قاصًدا جدَّ أو غريها من  ،أو الكامل ،فانَ ْس أو عُ  ،الثَّانية: إن قصد غري مكَّ

 املدن فعىل املذهب نقول: إنَّ له حالتني:

َة عىل العمرة، ذاهٌب  -ستقبلالعزم هو اإلرادة يف امل–احلالة األُوََل: أن يكون غري عازم    إَل جدَّ

، فإذا طرأت عليه  ،أو جتارةً  ،أو قريب   ،لزيارة صديق   فنقول: هنا جاز له جماوزة امليقات من غري إحرام 

يَّة  فإنَّه حيرم من حيث أنشأ. ،النِـّ

ةَ  ورة الثَّانية: إذا كان آفاقيًّا وقصد بلدًة غري مكَّ عازًما  ، اإلحراموكان عازًما عىل ،غري احلرم ،الصُّ

ا، ذ ، يقول: سوف آخذ عمرًة أو حجًّ  أو حجٍّ
ةعىل عمرة  اًما ،هب إَل جدَّ َة أيَّ ثمَّ  ،وقال: سأجلس يف جدَّ

ا، فنقول: إن مكث يف البلدة تلك حدَّ اإلقامة فأكثرَ  جاز له أن حيرم منها، وإن  أذهب وآخذ عمرًة أو حجًّ

ج ،مكث دون حدِّ اإلقامة  وإالَّ فعليه دٌم. ؛وع للميقاتفيجب عليه الرُّ

يعني جلس واحًدا وعَّشين صالًة فأكثَر فإنَّه ُيْعَتََّبُ  واضحة هذه املسألة؟ إن مكث حدَّ اإلقامة

َة وحينئذ  جيوز له أن حيرم منها وإن كان عازًما  غرى–مقياًم يف جدَّ يَّة الصُّ يها فقهاؤنا النِـّ تي يسمِّ عىل  -الَّ

 فيأخذ بعض أحكام أهل البلد. ،ه أصبح مقياًم اإلحرام قبل ذلك؛ ألنَّ 

ةَ املسألة األخرية عندنا يف ه فإنَّه  ،ذه املسألة: نحن قلنا: إنَّ من كان منزله دون امليقات كأهل جدَّ

 حيرم من حيث أنشأ.
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أي من املدينة، وال يلزم أن حيرم من البيت، ولذلك فقهاؤنا يقولون: لو  ،(أَ َش نْ أَ  ُث يْ َح  نْ مِ )قوله: 

ة  انت املدينة كبريًة جاز له أن حيرم من طرفيها، وهذا معموٌل به اآلن، فتك َة مثاًل يف آخِر حمطَّ جدون أهل جدَّ

وَّنا– حييل» :يسمُّ َة يف دورات املياه -«حمطَّة الرِّ وخيلعون  ،جتد أنَّ النَّاس يقفون عندها من أهل جدَّ

 ويلبسون إحرامهم. ،مالبسهم

أي من بلدته،  ،له دون امليقات فيحرم من منزلههاءنا يقولون: من كان منزنقول: جيوز ذلك؛ ألنَّ فق

َة وأحرم من جنوهبا من آخِر موضع  منها  جيوز ذلك، لكن لو  -وهو تلك املحطَّة-ولو كان من شامل جدَّ

ره بعد اخلروج عن العامر فإنَّه يكون عليه دٌم حينذاك.  أخَّ

ون هذه َة يسمُّ َة، لو  ،، هي ليست ميقاًتا«ةَ أهل جدَّ ميقات » :ولذلك أهل جدَّ وإنَّام هي طرف جدَّ

 خروًجا من اخلالف. كان أفضَل  أحرم من بيته

الر  :)َوَأْشُهُر اْلـَحجِّ قال:  ِة( ،َوُذو اْلَقْعَدةَ  ،َشوَّ ، وهي شهران  ،َوَعَّْشر ِمْن ِذي اْلـِحجَّ هذه أشهر احلجِّ

ي الثَّالث شهًرا كاماًل   باعتبار إطالق الكلِّ عىل البعض. ؛وبعض الثَّالث، وسمِّ

:ينبني عَل أنَّ أشهر اِلجِّ هذه أحك  امر

ل: م يقولون: ُيْكَرُه اإلحرام باحلجِّ قبلها، ولكنَّه لو أحرم باحلجِّ يف رمضاَن يقولون:  احلكم األوَّ أَّنَّ

ا.  صحَّ وانعقد حجًّ

ا إن أخذ عامه فإنَّ وحجَّ من  ،أنَّ من أخذ العمرة يف أشهر احلجِّ  احلكم الثَّاين: ه يكون متمتًِّعا، وأمَّ

 عامه فإنَّه ال يكون متمتًِّعا. ثمَّ حجَّ من ،العمرة قبلها

نة ،فمن أحرم بالعمرة يف رمضانَ   ُيْعَتََّبُ  ،ثمَّ حجَّ من تلك السَّ
ومل يقطع بينهام يشٌء فإنَّه حينئذ 

ى ،مفرًدا  جِّ والعمرة فيهام مًعا.؛ ألنَّه مل جيمع بني احل«متمتًِّعا» :وال ُيسمَّ
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ْحَرامُ ): قال  مر لَِعَدم   ،ُسنَّ لِـُمِريِدِه ُغْسلر  ،ُة النُُّسِك نِيَّ  َباُب: اْْلِ  ،َوَتَطيُّبر  ،َوَتنَظُّفر  ،َأْو َتَيمُّ

يط   در ِمْن ََمِ رُّ طر وَ  ،َعِقَب َرْكَعَتْْيِ  إِْحَرامر وَ  ،ِِف إَِزار  َوِرَداء  َأْبَيَضْْيِ  ،َوََتَ اللهمَّ إِِنِّ » :ُوُيْسَتَحبُّ َقْوُل ، نِيَُّتُه رَشْ

ُه ِل ُأِريُد ُنُس  ْ  :َوِصَفتُهُ ، التََّمتُّعُ  :اْْلَْنَساكِ  َوَأْفَضُل ، «ِّلِّ َحْيُث َحَبْسَتنِيَوإِْن َحَبَسنِي َحابِسر َفَمحِ  ،َك َكَذا َفَيِّسِّ

 َوإِْن َحاَضِت ، اْْلُُفِقيِّ َدمر َوَعََل ، ُثمَّ ُيـْحِرَم بِاْلـَحجِّ ِِف َعاِمهِ  :َيْفُرَغ ِمنَْهاْمَرِة ِِف َأْشُهِر اْلـَحجِّ وَ َأْن ُيـْحِرَم بِاْلعُ 

مَّ هُ َلبَّْيَك اللَّ » :َراِحَلتِِه َقاَل َوإَِذا اْسَتَوى َعََل ، َوَصاَرْت َقاِرَنةً  ،اْلـَمْرَأُة َفَخِشَيْت َفَواَت اْلـَحجِّ َأْحَرَمْت بِهِ 

يَك َلَك  ،َلبَّْيَك  يَك َلك ، َلَك َلبَّْيَك إِنَّ اْلـَحْمَد َوالنِّْعَمةَ  ،َلبَّْيَك ََل رَشِ ُجُل  ،«َواْلـُمْلَك ََل رَشِ ا الرَّ ُت ِِبَ ُيَصوِّ

ِفيَها اْلـَمْرَأةُ   .(َوَُتْ

 

 وما ُيْفَعُل عند ابتداء اإلحرام. ،هذا الباب سيتكلَّم فيه املصنِّف عن األنساك  

ْحَراُم نِيَُّة النُُّسِك(نِّف عن اإلحرام، فقال: م املصبدأ يتكلَّ  أي نيَّة  (نيَّة النُّسك)قوله: إنَّه  معنى )اْْلِ

يَّة عند الفقهاء نوعان: خول يف النُّسك، إذ النِـّ  الدُّ

 نيٌَّة صغرى. -1

 ونيٌَّة كَّبى. -2

غرى هي العزم عىل النُّسك، وذكرنا فائدهتا يف املسألة  يَّة الصُّ ت قبل قليل  فالنِـّ ، وعَّبَّ قبل قليل 

يها فقهاؤنا ب غرىال»ـبالعزم هي الَّتي يسمِّ يَّة الصُّ  .«نِـّ

ى عندهم ب النَّوع الثَّاين: تي ُتَسمَّ يَّة الكَّبى وهي الَّ خول يف النُّسك. ،«اإلحرام»ـالنِـّ  وهي نيَّة الدُّ

خول يف النُّسك اعِّتض عليه بعض  ُف اإلتفسري اإلحرام بأنَّه نيَّة الدُّ حرام العلامء فقالوا: كيف ُيَعرَّ

يَّة رش خول يف النُّسك  الوا: إنَّ املراد به هنا ابتداءً فق ؟إلحرام لطٌ بَّشطه؛ ألنَّ النِـّ ط وهو الدُّ ق الَّشَّ من حتقُّ

 إَل ما يتبعه من األحكام املتعلِّقة به.

 ه.لِ يْ بَ  قُ أي ُيْسَتَحبُّ ملريده أي قبل فعل بقليل  )ُسنَّ لِـُمِريِدِه( قال: 
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(قال:  مذيِّ  ؛)ُغْسلر د ْلهًلله واغتسل  أنَّ النَّبيَّ » :ملا ثبت عند الِّتِّ  .«َترَّ

(قال:  مر لَِعَدم  مٌ بعض العلامء مثل اخللويت ق )َأْو َتَيمُّ واب أن يقول: أو َتَيمُّ ألنَّ العدم  ؛لعذر   ال: الصَّ

 وم األمر متقارٌب.وقد يكون حكميًّا، وعىل العم ،قد يكون عدًما حقيقيًّا

(قوله:  مر لَِعَدم  م اختار بعض العلامء  )َأْو َتَيمُّ به املرداويُّ -أنَّه ال ينتقل للتَّيمُّ وهذا  -كاملوفَّق وصوَّ

جل واملرأة م يشمل الرَّ  املرأة احلائض أن تغتسل.  ألمر النَّبيِّ  ؛أو ليست بحائض   ،حائًضا ؛االغتسال والتَّيمُّ

(قال:  ، وإزالة الظُّفر ،عروإزالة الشَّ  ،املراد بالتَّنظُّف هو إزالة القذر الَّذي يكون عىل اجلسد )َوَتنَظُّفر

تي تدلُّ عىل استحباب التَّنظُّف عند االغتسال.  وهذه يدلُّ عليها جمموع اآلثار الَّ

َع االغتسال، كام يدلُّ عليه حد يٌث ُرِوَي واألمر الثَّاين: يدلُّ عليها القياس عىل اجلمعة، حيث رُشِ

عف والوَ   .«َيبُّ النَّاسك النَّظيف  أنَّ اهلل » :يث جابر  من حد ىهَ عند اخلطيب البغداديِّ وإسناده شديد الضَّ

( : قال  حيح من حديث عائشَة )َوَتَطيُّبر ا قالت:  هذا ملا ثبت يف الصَّ ُكنُْت ُأَطيُِّب »أَّنَّ

ْحًَللِهِ   النَّبِيَّ  ْحَراِمِه َوِْلِ  .«ِْلِ

ا تطييب الثَّوب فعىل نَّة عندهم أن يكون التَّطيُّب للبدن، وأمَّ ًما،  ،املشهور مكروهٌ  والسُّ وليس حمرَّ

 تفصيله يف املحظورات. -إن شاء اهلل–وسيأيت 

( قال:  يط  در ِمْن ََمِ رُّ ا بعد اإلحرام )َوََتَ د عن املخيط عند إرادة اإلحرام، وأمَّ وُيْسَتَحبُّ التَّجرُّ

 تفصيله يف املحظورات. -ن شاء اهللإ– سيأيت فواجٌب، كام

د ْلهًلله  لنَّبيَّ أنَّ ا» :ودليل ذلك ما ثبت  .«َترَّ

(قال:  لُِيْحِرْم َأَحُدُكْم ِِف »قال:   أنَّ النَّبيَّ  «مسند اْلمام أمحَد »ملا ثبت يف  ؛)ِِف إَِزار  َوِرَداء  َأْبَيَضْْيِ

 .«إَِزار  َوِرَداء  

ا قوله:  ( َيَض )َأبْ وأمَّ مذيِّ من حديث ابن عبَّاس  ْْيِ ُسوا ِمْن اْلبَ »قال:   يَّ أنَّ النَّب :فلام جاء عند الِّتِّ

 .«ثَِيابُِكْم اْلَبَياَض 

(قال:  ًلة  أنَّ النَّبيَّ »ملا ثبت  ؛)َوإِْحَرام  َعِقَب َرْكَعَتْْيِ  .«البخاريِّ »كام يف  «أحرم دبر الصَّ
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( وقوله:   سواًء كانت فريضًة أو نافلًة، سواًء كانت النَّافلة مطلقًة أو ؛ركعتني تشمل أيَّ )َرْكَعَتْْيِ

كعتان :مقيَّدًة، وإذا وافق اإلحرام وقت َّني  فاملذهب ا ال ُتَصىلَّ هاتان الرَّ  وإنَّام تسقطان ألجل النَّهي. ،أَّنَّ

(أي ونيَّة اإلحرام  )َونِيَُّتُه(قال:  طر . )رَشْ  ليست بسنَّة 

ُه ِل هُ اللَّ » :بُّ َقْوُل )ُوُيْسَتَح قال:  ْ َوإِْن َحَبَسنِي َحابِسر َفَمِحِّلِّ َحْيُث  ،مَّ إِِنِّ ُأِريُد ُنُسَك َكَذا َفَيِّسِّ

 استحبَّ املصنِّف قول مجلتني:( «َحَبْسَتنِي

ُه ِل(هُ )اللَّ اجلملة األُوََل: قوله:  ْ هذا بيان نوع  ( ُنُسَك َكَذا)إِِنِّ ُأِريُد قوله:  مَّ إِِنِّ ُأِريُد ُنُسَك َكَذا َفَيِّسِّ

)إِِنِّ ُأِريُد ُنُسَك فهذا معنى  «أهلَّ بحجٍّ وعمرة   ،أهلَّ بنسكه  نَّبيَّ أنَّ ال» :ملا جاء ؛النُسك، وهذا مستحبٌّ 

، ولذلك استحبَّ العلامء أن يبنيِّ نسكه حال إهالله. ،أو أن هيلَّ بعمرة  َكَذا(   أو هيلَّ بحجٍّ

ُه ِل قوله:  ْ عاء واالستعانة.( )َفَيِّسِّ  هذا من باب الدُّ

()َوإِ اجلملة الثَّانية: أن يقول:  (قوله:  ْن َحَبَسنِي َحابِسر َفَمِحِّلِّ )َحْيُث  من باب اإلحالل )َفَمِحِّلِّ

حيح من حديث ابن عبَّاس   ؛َحَبْسَتنِي( بري بأمر ض  أنَّ النَّبيَّ  :ملا ثبت يف الصَّ  أن تقول ذلك. اعَة بنت الزُّ

وَّنا-ئدة من هذا االشِّتاطفاال  املرء إذا ُوِجَد عنده أحد أنَّ  -اجلملة الثَّانية «اشِّتاًطا» :هذه يسمُّ

وجيوز له التَّحلُّل، إًذا فائدة االشِّتاط إذا ُوِجَد  -هدي اإلحصار–أعذار اإلحصار فإنَّه يسقط عنه الدي 

 أحد موجبات اإلحصار.

 وهو املصنِّف هنا بدأ يتكلَّم عن األنساك وذكر أفضلها قال: تُُّع(التَّمَ  :)َوَأْفَضُل اْْلَْنَساكِ قال: 

 وسكت عن الباقي. تََّمتُُّع()ال

ا يف أفضليَّة أحد األنساك، فإنَّ األنساك ثالثٌة، واختلف العلامء  بب يف ذلك االختالف القويُّ جدَّ لعلَّ السَّ

ا أفضل عىل أكثِر من عَّشين قواًل   حوال.عىل اختالف األ ،يف أهيِّ

ا املذهب  فإنَّ أفضل األنساك التَّمتُّع. :وأمَّ

 اد.ثمَّ يليه اإلفر

 ثمَّ يليه القران.
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ا من األنساك الثَّالثة. (َوَأْفَضُل )قول املصنِّف:  نا عىل أنَّه جيوز للمرء أن يفعل أيًّ  يدلُّ

: هقول ُثمَّ ُيـْحِرَم بِاْلـَحجِّ ِِف َعاِمِه( ،ْفُرَغ ِمنَْهايَ وَ  ،ْمَرِة ِِف َأْشُهِر اْلـَحجِّ َأْن ُيـْحِرَم بِاْلعُ  :)َوِصَفُتهُ قال: 

م معنا.( َأْن ُيـْحِرَم بِاْلُعْمَرِة ِِف َأْشُهِر اْلـَحجِّ )أي وصفة التَّمتُّع  َفُتُه()َوِص   وتقدَّ

 (:َأْن ُيـْحِرَم بِاْلُعْمَرِة ِِف َأْشُهِر اْلـَحجِّ )عندنا هنا مسائُل يف قوله: 

ة والقاعدة عند العلامء وليس العَّبة بفعل املناسك، وإنَّام العَّب ،أنَّ العَّبة باإلحرام وََل:املسألة األُ 

خول ِف النُّسك.بالنِّـيَّ  :دائاًم   ة بنيَّة الدُّ

خص إذا كان قد أحرم بالعمرة يف رمضانَ  ال   ،وبناًء عىل ذلك فإنَّ الشَّ ثمَّ حجَّ  ،وأدَّى العمرة يف شوَّ

.ما مل يأت بعمرة  أخرى يف ،ال يكون متمتًِّعا، وإنَّام يكون مفرًدََاه فإنَّ  ،من عامه ذاك   أشهر احلجِّ

يَّة ذِ إِ  ل األركان.العَّبة عندهم بالنِـّ  ، وهي أوَّ

ل عىل  وهذه القاعدة تفيدنا أيًضا حتَّى يف رمضاَن، يف رمضاَن بعض النَّاس يقول: أريد أن أحتصَّ

مس فإنَّ عمرتك ن عيًدا، نقوغًدا سيكو ،أجر العمرة يف رمضانَ  ول: إذا أحرمت بالعمرة قبل غروب الشَّ

مس يكون  حينئذ   مس فإنَّ غروب الشَّ يتها بعد غروب الشَّ يكون حكمها حكم العمرة يف رمضاَن، وإن أدَّ

 تابًعا لليوم الَّذي بعده.

يخ:  .لُّ أي حُيِ  ِمنَْها( )َوَيْفُرغَ معنى قوله:  (َيْفُرَغ ِمنَْهاوَ )قال الشَّ   من العمرة قبل إحرامه باحلجِّ

نة ( َعاِمهِ ُثمَّ ُيـْحِرَم بِاْلـَحجِّ ِِف ) قال:  .يعني يأيت باحلجِّ يف نفس السَّ

ا إذا ساق الدي فإنَّه ال إدخال احلجِّ عىل العمرة جائٌز إذا مل يسق الدي عىل املشهور، وأمَّ  ]فائدة:[

،  وإنَّام يبقى عىل إحرامه. حُيِلُّ

(َعََل )وَ قال:   [1٩٦البقرة: ]ژ  حئ جئ  ی ی ی      ی ىئ ىئ ىئ ژ : لقول اهلل   اْْلُُفِقيِّ َدمر

 واألفقيُّ جيب عليه الدم إذا كان متمتًِّعا أو قارًنا.

 قاعدة
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َة أو دون  واملراد باألفقيِّ هو كلُّ من كان خارج املواقيت، وبناًء عىل ذلك فإنَّ من كان من أهل مكَّ

 .[1٩٦البقرة: ]ژ  حخ جخ مح جح مج حج يث ىث ژ :يه دٌم لقول اهلل املواقيت فإنَّه ال جيب عل

أن  = أو من أهل البلدان الَّتي دون املواقيت ،أو حارضيه ،من أهل املسجد احلرام واملراد بكونه

 كام قال اإلمام أمحُد: فجعل اهلل العَّبة باألهل والولد. ،تكون زوجه وولده معه

(تي أحرمت بالتَّمتُّع لَّ ا اْلـَمْرَأُة( )َوإِْن َحاَضِت قال:  ا حاضت.لضيق الوقت أل )َفَخِشيَْت َفَواَت اْلـَحجِّ  َّنَّ

وذلك  ،)َوَصاَرْت َقاِرَنًة( ،وفعلت أفعال احلجِّ فقط ،أي أحرمت باحلجِّ فقط)َأْحَرَمْت بِِه( قال: 

 ألنَّ القارن أفعاله كأفعال املفرد متاًما.

د فمن املناسب أن أذكرها عىل سبيل كر صفة القران واإلفرااملصنِّف طبًعا مل يذ عندي هنا مسألتان

عة.  الرسُّ

 ،ِوَيْفُرَغ ِمنَْها ،َأْن ُيـْحِرَم بِاْلُعْمَرِة ِِف َأْشُهِر اْلـَحجِّ ) بدأ املصنِّف بذكر التَّمتُّع فقال: سألة األُوَل:[]امل

ا ال( ُثمَّ ُيـْحِرَم بِاْلـَحجِّ ِِف َعاِمهِ  وهو أنَّه ال بدَّ أالَّ يفصل بينهام باخلروج  ؛ بدَّ من ذكرههناك رشٌط مهمٌّ جدًّ

ةَ  َة مسافة قرص  فإنَّه ينقطع متتُّعه.من مكَّ ، فإن خرج من مكَّ   مسافة قرص 

 .أنَّ املراد بالقران هو أن حيرم باحلجِّ والعمرة يف أشهر احلجِّ  املسألة الثَّانية معنا:

 والقارن له صورتان:

ورة األُوََل  ا أن يأيتَ  :الصُّ ، يعني بطواف  وسعي   إمَّ ويكون  ،قدومويكون الطَّواف لل ،بعمرة  كاملة 

عي للعمرة وللحجِّ مًعا ؛ ألنَّ القران ليس عليه إالَّ  ،ثمَّ يأيت بباقي األنساك ،السَّ ويسقط عنه سعي احلجِّ

 سعٌي واحٌد.

ورة الثَّانية:[  ثمَّ إذا قصد البيت  ،ثمَّ يأيت املشاعر ،ةَ  عرففيأيت ،وجيوز له أن يبتدئ مبارشًة بعرفةَ ]الصُّ

وسعيه سعٌي للحجِّ والعمرة مًعا، ولذلك فإنَّ أفعال املفرد  ،حجِّ والعمرة مًعافيكون طوافه طواًفا لل

يَّة ووجوب الدي. ، ال فرق بينهاموالقارن سواءٌ   إالَّ يف النِـّ
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حيح من حديث أنس  وابن عمرَ  احلته؛أي ركب ر )َوإَِذا اْسَتَوى َعََل َراِحَلتِِه(قال:  نَّ أَ » :ملا يف الصَّ

رين يقول: إنَّه يبدأ  ،«لَّ هَ أَ  هِ تِ لَ احِ  رَ ََل ى عَ وَ تَ ا اْس ذَ إِ  انَ كَ   يَّ النَّبِ  نَّة، وإن كان بعض املتأخِّ وهذا هو السُّ

 بالتَّلبية من حني اإلحرام.

ين اجلمع بني القولني، فقال يخ تقيُّ الدِّ لكن ال يرفع صوته هبا  ،(1): إنَّه يبدأ بالتَّلبيةواستظهر الشَّ

كوب.  إالَّ عند الرُّ

أي وُيْسَتَحبُّ اجلهر عند االستواء عىل  )َوإَِذا اْسَتَوى َعََل َراِحَلتِِه(إًذا فيكون قول املصنِّف: 

رون فيقولون: إنَّه يلبِّي من حني اإلحرام. ا املتأخِّ احلة، وأمَّ  الرَّ

يَك َلَك َك اللهمَّ لَ )َقاَل َلبَّيْ قال:  ََل  ، َواْلـُمْلَك ْلـَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك إِنَّ ا ، َلبَّْيَك بَّيَْك، َلبَّْيَك ََل رَشِ

يَك َلك( .  التَّلبية سنٌَّة؛ ألنَّ النَّبيَّ  رَشِ  كان يلبِّيها، وليست بواجبة 

حيحني من حد تي أوردها املصنِّف ثابتٌة يف الصَّ يغة الَّ يادة عليها يث ابن عمَر وهذه الصِّ ، والزِّ

 إَل غري ذلك. ،واخلري بني يديك ،قهائنا، مثل أن يقول: لبَّيك وسعديكجائزٌة، ولكنَّها غري مستحبَّة  عند ف

ُجُل(قال:  ا الرَّ ُت ِِبَ مذيِّ أنَّ النَّبيَّ  «مسند اْلمام أمحَد »ملا ثبت يف  ؛)ُيَصوِّ   وعند أيب داوَد والِّتِّ

ا َصْوهَتُمْ ِِن جِ َأَمرَ »قال:  يُل َأْن آُمَر َأْصَحاِِب َأْن َيْرَفُعوا ِِبَ
 .«ْبِ

ِفيَها اْلـَمْرَأُة(قال:   .«ةِ يَ بِ التَّلْ ا بِ هَتَ وْ َص  ةُ أَ رْ مَ ـالْ  عُ فَ رْ  تَ ََل »ملا جاء عن ابن عمر أنَّه قال:  ؛)َوَُتْ

 

 

 

 

 

                                                 

 لبية عند اإلحرام، واهلل أعلم.أي يبدأ بالتَّ ( 1)
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ْحَراِم: َوِهَي قال    ْعِر، َوَتْقلِيُم اْْلَ : )َباُب َمـْحُظوَراِت اْْلِ : َحْلُق الشَّ َق َأْو تِْسَعةر َظافِِر، َفَمْن َحلَّ

َم َثًَلَثًة  ، َوَمْن َغطَّى َرْأَسُه بُِمًَلِصق  َفَدى، َوإِْن َلبَِس َذَكرر َمـِخيًطا َفَدى، َوإِْن َطيََّب َبَدَنُه، َأوْ َقلَّ  َثْوَبُه، َفَعَلْيِه َدمر

 ، َهَن بُِمَطيِّب  َر بُِعود  َوَنْحِوِه = َفَدى، َوإِْن َقَتَل َصْيًدا َمْأُكوًَل َأْو ادَّ ا َأْصًًل، َوَلْو َتَولََّد َأْو َشمَّ طِيًبا، َأْو َتَبخَّ يًّ  َبرِّ

، َوََل َصْيُد اْلبَْح  ُرُم َحَيَوانر إِْنِِسٌّ ِه، َأْو َتلَِف ِِف َيِدِه َفَعَليِْه َجَزاُؤُه، َوََل ََيْ ِم اْْلَْكِل، ِمنُْه َوِمْن َغرْيِ ِر، َوََل َقْتُل َُمَرَّ

ائِِل،  ، َوََل َيِص َوََل الصَّ ُرُم َعْقُد نَِكاح  ِل َفَسَد ُنُسُكُهََم،  حُّ َوََل فِْدَيَة،َوََيْ ِل اْْلَوَّ ْجَعُة، َوإِْن َجاَمَع َقْبَل التََّحلُّ َوَتِصحُّ الرَّ

، َوََتْ  ُه، َوَعَلْيِه َبَدَنةر َوَيْمِضَياِن فِيِه، َوَيْقِضَيانِِه َثاِِن َعام  ْ َيْفُسْد َحجُّ ُة، َفإِْن َفَعَل َفَأْنَزَل مَل ِرُم ِمَن ُرُم اْلـُمَبارَشَ ، َلكِْن َُيْ

ُقَع َواْلُقفَّ  َتنُِب اْلُبْ َباِس، َوََتْ ُجِل، إَِلَّ ِِف اللِّ طَِيَة َوْجِهَها، اَزْيِن، َوَتغْ اْلـِحلِّ لَِطَواِف اْلَفْرِض، َوإِْحَراُم اْلـَمْرَأِة َكالرَّ

 (.َوُيَباُح لَـَها التََّحِّلِّ 

 

حمظورات اإلحرام، وهي املمنوعات الَّتي ُيْمنَُع فعلها،  يف هذا الباب بذكر بدأ املصنِّف   

 وبعض العلامء اعِّتض عىل هذا التَّبويب لكنَّه مـامَّ جرت به العادة.

(قال:  ل يف بعض املحظور )َوِهَي تِْسَعةر  هم جعلها سبعًة، واملعنى واحٌد.ات فجعلها قسمني، وبعضفصَّ

ل:[ ْعِر(قال:  ]األوَّ  [1٩٦]البقرة: ژ  ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ: لقول اهلل  )َحْلُق الشَّ

، أو  )َحْلُق(وقول املصنِّف:  من باب إطالق صفة األغلب، إذ املمنوع هو اإلزالة، سواًء كان بحلق 

، أو بقصٍّ بمقراض  ونحوه.  بنتف 

ْعِر(وقول املصنِّف:  ، حتَّى يشمل كلَّ شعر  يف اجلسد، سواًء كان شعر رأ )الشَّ ، أو شعر بدن  س 

عر إذا كان يف األنف فإنَّ شعر األنف حيث قلنا: إنَّ األنف من الوجه فإنَّ يف إزالته تكون الفدية.  قالوا: الشَّ

َفًَل َيْأُخذ ِمْن َشْعِرِه »:  فيه، لقول النَّبيِّ ه داخٌل ألنَّ  )َوَتْقلِيُم اْْلََظافِِر(؛قال:  ]املحظور[ الثَّاين:

هِ   «.َوََل َبََّشِ
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،  )َفَمْن َحلََّق(قال:  َم َثًَلَثًة(أو َحَلَق ثالَث شعرات  ،  )َأْو َقلَّ (،أظفار  كام جاء ذلك عن  )َفَعَلْيِه َدمر

ا إن حلق أو قرصَّ شعرًة واحدًة، أو شعرتني، أو ظ  واحلسن، وأمَّ
 
 واحد  فًرا أو ظفرين، فإنَّ عليه يف كلِّ عطاء

، وسيأيت تقديره.  منها إطعام مسكني 

ُجل  املحظور الثَّالث من َمظورات اْلحرام: )َوَمْن َغطَّى َرْأَسُه بُِمًَلِصق  َفَدى(قال:  د الرَّ أن يتعمَّ

 تغطية رأسه.

جال دون النِّ )َوَمْن َغطَّى َرْأَسُه( هنا املصنِّف قال:   -يف كالمهام سيأيت ك-ساء؛ ألنَّ املرأة أي من الرِّ

 جيوز لا تغطية رأسها، بل يلزم.

دغني، ذكرنا ذلك يف  )َغطَّى َرْأَسُه(وقوله:  أس يشمل األذنني والصِّ ، «باب الوضوء»مرَّ معنا أنَّ الرَّ

م  ونح أس، فعىل مشهور املذهب: أنَّه جيوز تغطية الوجه بكامَّ ا الوجه فليس من الرَّ وه؛ ألنَّه ليس من وأمَّ

 الوجه.

يادة الَّتي جاءت يف بعض طرق احلديث يف  د هبا « مسلم  »وقد ضعَّف اإلمام أمحُد الزِّ ا تفرَّ وقال: إَّنَّ

ُروا َوْجًها»سفياُن بن ُعَيْينََة:   «.َوََل ُتـَخمِّ

(األمر الثَّالث يف قول املصنِّف:  (قوله:  )بُِمًَلِصق  قهاء رص، وإنَّام الفليس عىل سبيل احل )بُِمًَلِصق 

، أي ربط عىل رأسه عصابًة، ولو مل يغطِّه، أو يقول ، أو عصبه من غري تغطية  ون: كلُّ من غطَّى رأسه بمالصق 

ك بحركته، فكلُّ هؤالء داخٌل يف التَّغطية، ولذلك فإنَّ تعبري املصنِّف يف قوله:  (استظلَّ بام يتحرَّ  )بُِمًَلِصق 

 كذلك.فقط قد يوهم احلرص، وليس 

ا إذا وضع عىل إًذا املذهب أنَّ كلَّ   ما غطَّى به رأسه مـامَّ جرت العادة به فإنَّه يكون حمظوًرا، وأمَّ

ك بحركته؛  -ربط رأسه-رأسه متاًعا حيمله أو غطَّاه بيده فال يكون فيه فديٌة، أو عصبه  أو استظلَّ بام يتحرَّ

 ا عىل مشهور املذهب.املحمل من استظلَّ به فإنَّه يكون ممنوعً –كاملحمل 
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 تظًلل نوعان:اَلس

ك بحركته. -1 ا أن يكون مـامَّ يتحرَّ  إمَّ

ك بحركته. -2 ا أن يكون مـامَّ ال يتحرَّ  وإمَّ

َب للنَّبيِّ  ك بحركته كاخليمة، يقولون: جيوز، فقد رُضِ حابة خيمٌة  ما ال يتحرَّ ، وكان الصَّ من َأَدم 

، فهذا جيوز.
 
 يظلُّونه برداء

ا االست ك بحركته، مثَّلوا له كام سبق معنا باملحمل وغريه، وقالوا: ألنَّه جاء عن ظالل بام يتحوأمَّ رَّ

 أنَّه منع منه. ابن عمَر 

ره املوفَّق ابن قدامَة  يولكن حتقيق املسألة؛ وهو حتقيق املذهب كام قرَّ ين ، والشَّ خ تقيُّ الدِّ

فإنَّ املحرم يف حال  دب، وليس عىل سبيل الوجوب؛إنَّام هو عىل سبيل النَّ  وغريهم أنَّ قول ابن عمر 

ه ُيْسَتَحبُّ له أن ]...[ ربِّه جلَّ وعال، وأالَّ يِّتفَّه، بدليل أنَّ ابن عمَر الَّذي قال هذا القول أباح  حجِّ

 جيوز.االستظالل باملحمل، فدلَّ عىل أنَّه 

رون: أنَّ  ك ولذلك فإنَّ حتقيق املسألة عىل خالف ما اعتمده املتأخِّ ه جيوز االستظالل بام يتحرَّ

 ما كان مالصًقا لرأسه، أو كان معصوًبا به.بحركته، وإنَّام يكون ممنوًعا 

ابع هو:)َوإِْن َلبَِس َذَكرر َمـِخيًطا َفَدى( قال:  د لبس املخيط، و املحظور الرَّ املقصود بـ أن يتعمَّ

جل. د الَّذكر أو الرَّ د( أي يتعمَّ  )يتعمَّ

(بَِس َذكَ )َوإِْن لَ قال:   )َمـِخيًطا َفَدى(.يدلُّ عىل أنَّ املرأة ]ال تدخل يف[ هذا املحظور  رر

ا، ما هو ضابط املخيط؟ اختلفت عبارات فقهائنا يف ذلك: ٌة جدًّ  عندنا مسألٌة مهمَّ

اف»بعه، كصاحب وهذه طريقة املوفَّق ومن ت-فبعضهم  قالوا: هو كلُّ  -وغريه «اْلقناع»و «الكشَّ

يَط، وبعضهم يقول: ُعِمَل؛ ألنَّه قد يكون من غري ىل قدر امللبوس عليه، بعضهم يقول: ِخ ما ُعِمَل ع

. ، فقد ُينَْسُج نسًجا من غري خياطة   خياطة 
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ا أو غري معتاد   -هذا امللبوس-قالوا: وهذا القيد يشمل إذا كان معتاًدا  ، غري املعتاد مثل لو جعل خفًّ

: يف رأسه، أو جورًبا يف يده، فإنَّه  ى حينئذ   ، وجتب عليه الفدية.«البًسا ملخيط  »ُيَسمَّ

 وقيل: إنَّه كلُّ ما ُعِمَل عىل قدر العضو.

ور. ل يقول: عىل قدر امللبوس، والثَّاين: عىل قدر العضو، والفرق بينهام يف بعض الصُّ  األوَّ

م، فذكروا وينبني عىل من صور هذا املخيط  ذلك أنَّه ال يلزم أن يكون ذلك املخيط معتاًدا كام تقدَّ

 مثاًل، وال يلزم أن يكون بخيط  كذلك.

، وعقد رداءه، أي ربط رداءه لكيال 
 
م يقولون: إنَّ املرء إذا كان البًسا لرداء فعىل سبيل املثال: إَّنَّ

 قدر امللبوس، فعليه فديٌة.يسقط فإنَّه يكون حينئذ  قد ُعِمَل عىل 

ه بشوكة  أو بإبرة  أو نحوها  عليه الفدية كذلك. ، سواًء زرَّ رداءه، أو زرَّ قميصه، فإنَّ ومثله من زرَّ

 كذلك قالوا: إذا عقد عىل وسطه ِمنَْطقًة، أو حباًل، أو حزاًما، فعىل املشهور أنَّه عليه الفدية.

دٌة، وهو إذا كان حلاجة حفظ ماله، فإنَّه حينئذ  جيوز للحاجة، وال ُيْسَتْثنَى من ذلك إالَّ صورٌة واح

 نَِي للحاجة وإالَّ فاألصل عندهم أنَّه ممنوٌع.اْسُتثْ 

 األمر الثَّالث مـامَّ ذكروه أيًضا قالوا: إذا غرز طرف ردائه يف إزاره فإنَّه حينئذ  عليه الفدية.

منكبيه ولو مل يدخل يديه يف مدخل اليدين،  وطرحه عىل -يعني بشًتا-كذلك قالوا: إذا أخذ قباًء 

 عليه الفدية.فإنَّه يف هذه احلالة جتب 

 لكن لو طرح عىل كتفه قطعة قامش  كحال الَّبد جيعل عىل ظهره مثاًل بطَّانيًَّة فيقولون: ال فدية فيها.

ذلك إالَّ صورٌة  أي مطلًقا كلُّ من لبس خميًطا، وال ُيْسَتْثنَى من )َفَدى(كالم املصنِّف هنا قوله: 

 لإلزار فإنَّه جيوز له
وايل حتَّى جيد اإلزار، ومن مل جيد النَّعلني فإنَّه  واحدٌة وهي من كان غري واجد  لبس الرسَّ

 اخلفَّني وال فدية عليه. يلبس

ه. هذا هو املحظور اخلامس وهو: )َوإِْن َطيََّب َبَدَنُه(قال:  ه، أو مسِّ  قصد استعامل الطِّيب، أو شمِّ
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 أ تطييب بدنه؛ ألنَّ املحظورات نوعان:ن ابتدأي وإ )َوإِْن َطيََّب َبَدَنُه(نأخذها مجلًة مجلًة، يقول املصنِّف: 

 بعضها حيرم ابتداؤها. -1

 وبعضها حيرم ابتداؤها واستدامتها. -2

ؤه دون استدامته، فمن كان بدنه مطيًَّبا قبل فاللُّبس حيرم ابتداؤه واستدامته، والطِّيب حيرم ابتدا

 اإلحرام ال فدية عليه، لكن لو طيَّبه بعد ذلك َحُرَم.

ُبوُه طِيًبا»: أي ابتدأ التَّطييب يف بدنه لقول النَّبيِّ َوإِْن َطيََّب َبَدَنُه( )إًذا قوله:  يف الَّذي  «َوََل ُتَقرِّ

 وقصته دابَّته.

م هو االبتداء دون االستدامة، فمن طيَّب ثوبه أو طيَّب ث)َأْو َثْوَبُه(  ء نقول: املحرَّ وبه، نفس اليشَّ

 ُيْكَرُه. قبل اإلحرام ال فدية عليه، وإنَّام

 لكن اَلبتداء له صورتان:

ورة األُوََل:  أن يطيِّب للثَّوب ابتداًء. الصُّ

ورة الثَّانية:  ُيْعَتََّبُ يف حكم أن خيلع  الصُّ
ًة أخرى، فإنَّ اللُّبس حينئذ  الثَّوب املطيَّب ثمَّ يلبسه مرَّ

، لكن إذا خلعه َحُرَم عليه لبسه إالَّ بعد غسله؛ ألنَّه  االبتداء، ففقهاؤنا يقولون: من أحرم بثوب  مطيَّب  صحَّ

 يكون بمثابة االبتداء.

َهَن(قال:  (.ٌب، أي استعمله يف دهن  معه طي )َأِو ادَّ  )بُِمَطيِّب 

فُّه، واالستعامل يف املأكول )َأْو َشمَّ طِيًبا(  قال: قالوا: ألنَّ شمَّ الطِّيب واستعامله مـامَّ حيصل به الِّتَّ

 عمه أو رحيه.بَّشط أن يبقى فيه ط

َر بُِعود  َوَنْحِوِه َفَدى(قال:   .إن شاء اهلل-يلها أي فدية األداء الَّتي سيأيت تفص )َأْو َشمَّ طِيًبا َأْو َتَبخَّ
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؛ ألنَّ النَّبيَّ  -رمحة اهلل عليهم–الفقهاء 
َّنى  يقولون: إنَّ الطِّيب حيرم عىل املحرم بحجٍّ أو عمرة 

ٌة:  ل النَّبيُّ جاء من حديث ابن عبَّاس  حينام قاأن يمس املحرم الطِّيب، كام  وَل »يف الَّذي وقصته دابَّ

 «.تقربوه طيًبا

 أنَّه تطيَّب قبل إحرامه وبعد وإحالله، وما بينهام مل يتطيَّب، فدلَّ عىل املنع من ذلك. ت عن النَّبيِّ وثب

فَّه به املرء بأحد أمو :الفقهاء يقولون: إنَّ التَّطيُّب َيَِّتَ  ر 

ه. -1 ا بمسِّ  إمَّ

ا بأكله. -2  وإمَّ

ه. -3 ا بشمِّ  وإمَّ

هن وغريه. -4 ا بمطلق االستعامل، كالدُّ  وإمَّ

 إًذا هذه أربعة أشياَء، ملاذا قالوا هذه األمور األربعة؟

، والتَّطيُّب يصدق  مِّ فُّه، ال بمجرد املسِّ فقط؟، بل حتَّى بالشَّ ا هي الَّتي حيصل هبا الِّتَّ قالوا: ألَّنَّ

ها.عىل مجيعه  ا أنَّه قد تطيَّب، حتَّى من شمَّ

َ أن  قبل أن نبدأ د فعل هذه اْلشياءيف هذه األمور األربعة أودُّ أن أبنيِّ ، فإن مل املحظور إنََّم هو تعمُّ

ائحة طارئًة عليه، أو ال يمكنه إبعادها فإنَّه حينئذ  ُيْعَفى عنه. ْدها؛ بأن كانت الرَّ  يتعمَّ

 ملاذا قلُت ذلك؟

شمُّ هذا الطِّيب الَّذي عىل بدنه، فنقول: هذا مباٌح؛ بِيح له تطييب بدنه فإنَّه إذا أحرم سيء ملَّا أُ ألنَّ املر

ًدا  ه فال يكون متعمِّ  إن شمَّ
ألنَّ أصله مباٌح، فام أفىض إليه فإنَّه يكون كذلك، فتطييب البدن جائٌز، فحينئذ 

. مِّ  للشَّ

 نبدأ باجلمل، نأخذها مجلًة مجلًة:
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تطييب البدن أو الثَّوب معناه مسُّ البدن َأْو َثْوَبُه(  )َوإِْن َطيََّب َبَدَنهُ قول املصنِّف:  ألوَل يفاجلملة ا

ا أن يكون ملا َيْعَلق، أو ملا ال َيْعَلق، فإن كان ملا ال َيْعَلق فإنَّه حينئذ  يكون  أو الثَّوب، ومسُّ البدن أو الثَّوب إمَّ

ها املرءمثل بعض األشياء ال فديَة فيه؛  ائحة فإنَّه ال رضر هبا. وال َتْعَلق رائحتها بيده، فإذا قد يمسُّ  مل َتْعَلق الرَّ

(قال:  َهَن بُِمَطيَّب   االدِّهان هذا من مطلق االستعامل؛ ألنَّ األَْدهان نوعان: )َأِو ادَّ

1- .  دهٌن غري مطيَّب 

 ودهٌن مطيٌَّب. -2

قون به بينهام.  وهذا الفرق الَّذي يفرِّ

د شمَّ الطِّيب، والفق َشمَّ طِيًبا(،ْو )أَ قال:  مَّ واألكل سواٌء، فكالمها أي تعمَّ هاء يقولون: إنَّ الشَّ

ب ال يكون مطيًَّبا إالَّ إذا ُوِجَد طعمه. فه، لكن يقولون: إنَّ األكل والَّشُّ  ممنوٌع منه؛ ألنَّه حيصل به الِّتَّ

 وبناًء عَل ذلك ُيب أن ننتبه ملسألتْي:

، واألكل؛ أنَّه ال بدَّ أن :املسألة األُوَل مِّ تبقى رائحة الطِّيب، فإن كان هذا املشموم قد  بالنِّسبة للشَّ

ت رائحتها، فإنَّه ال يكون ممنوًعا، وكذلك  ذهبت رائحة الطِّيب فيه؛ كبعض العطورات املصنَّعة إذا تغريَّ

 كون مسموًحا.املأكول واملَّشوب إذا اْسُتْهلَِك ما فيه فذهب طعمه ورائحته فإنَّه ي

ا ما ال ُيْسَتْخدم ِطيًبا فإنَّه جيوز.أنَّ هذا املطيِّ  املسألة الثَّانية: يًبا، وأمَّ
 ب املقصود به ما ُيْسَتْخَدم طِ

اي،  عفران، وعىل ذلك فإنَّه عندهم ال جيوز وضعه يف القهوة، وال يف الشَّ ممَّا ُيْسَتْخَدم ِطيًبا قالوا: الزَّ

سيبقى طعمه أحياًنا، لكن لو  الت؛ ألنَّه من باب أكل الطِّيب، وسيبقى لونه، أووال يف غريها من املأكو

ا، َفَغاَل حتَّى ذهب طعمه ورائحته مًعا، فإنَّه حينئذ  يكون مباًحا.  ُوِضَع يف طبخ  كبري  جدًّ

ا َأْصًًل، َوَلْو َتَولََّد ِمنُْه َوِمْن قال:  يًّ ِه، َأْو َتلَِف ِِف َيِدِه َفَعَلْيِه َجزَ )َوإِْن َقَتَل َصْيًدا َمْأُكوًَل َبرِّ بدأ اُؤُه(، َغرْيِ

ادس من حمظورات اإلحراميتكلَّم املصنِّف عن  يد، واملصنِّف إنَّام ذكر قتل  املحظور السَّ وهو: قتل الصَّ
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اللة عليه، واإلعانة عليه، فيقولون:  يد الدِّ يد فقط، وفقهاؤنا ُيْلِحُقون بقتل الصَّ  ل صيًدا، أو)إنَّ من قتالصَّ

 وًرا(.دلَّ عليه، أو أعان عليه فقد فعل َمظ

باع، والفواسق، وقد قال النَّبيُّ  )َمْأُكوًَل(قال:  نا عىل أنَّ قتل غري املأكول ال فديَة فيه؛ كالسِّ : يدلُّ

 «.َخُْس َفَواِسَق ُيْقَتْلَن ِِف اْلـِحلِّ َواْلـَحَرمِ »

ا(قال:  يًّ  ليخرج أمرين: )َبرِّ

ل:األمر ا ، فصيد البحِر ُأِحلَّ للمُ  ألوَّ  ْحِرم.ليخرج البحريَّ

؛ ولذلك قال املصنِّف:  واألمر الثَّاين: ، وما ليس أهالًّ أي الوحيشُّ ا َأْصًًل(، لُيْخِرَج األهيلَّ يًّ )َبرِّ

.)َأْصًًل( فقوله:   إنَّام َيْصُدق ذلك عىل الوحيشِّ

هِ قال:  ، (، )َوَلْو َتَولََّد ِمنُْه َوِمْن َغرْيِ ،  )ِمنُْه(يعني أنَّ الَّذي يتولَّد من الوحيشِّ األُوَل أي من الوحيشِّ

ِه(،  أي من غري الوحيشِّ فإنَّه يكون ممنوًعا صيده من باب التَّغليب، تغليب احلظر عىل اإلباحة، )َوِمْن َغرْيِ

، وهذا موجوٌد، وقد يكون من وحيشٍّ وغري م ًدا من وحيشٍّ وأهيلٍّ بع إذا أكوفقد يكون متولِّ ؛ مثل الضَّ ل 

 يكون ممنوًعا، فمن صاده فإنَّه يأكل صيًدا.
ئب حيواٌن ثالٌث؛ فإنَّه حينئذ   تولَّد منه ومن الذِّ

ا بمبارشته، أو بتسبُّبه؛ إذ التَّسبُّب يأخذ )َأْو َتلَِف ِِف َيِدِه َفَعَلْيِه َجَزاُؤُه(، قال:  يعني أنَّه كان التَّلف إمَّ

 حكم املبارشة.

يد.َفَعَلْيِه َجَزاُؤُه(، ): قال  وسيعقد لا املصنِّف باًبا كاماًل يف جزاء الصَّ

(قال:  ُرُم َحَيَوانر إِْنِِسٌّ ا(هذا مفهوٌم من قوله:  )َوََل ََيْ يًّ ، فإنَّ األهيلَّ وهو  )َبرِّ ليكي خيرج األهيلَّ

 حيوان اإلنيّس جيوز.

.البوهذا خيرج أيًضا  )َوََل َصْيُد اْلَبْحِر(،قال:   حريَّ

ِم اْْلَْكِل(،قال:  َخُْس »قال:  ودليله أنَّ النَّبيَّ  )َمْأُكوًَل(،هذا مأخوٌذ من قوله:  )َوََل َقْتُل َُمَرَّ

 «.َفَواِسَق ُيْقَتْلَن ِِف اْلـِحلِّ َواْلـَحَرمِ 
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ائِِل(قال:   أي احليوان الَّذي يصول عليه، ولو كان صيًدا. )َوََل الصَّ

ُرمُ قال:  ، َوََل َيِصحُّ َوََل فِْدَيَة(، عَ  )َوََيْ ابع وهو: عقد النِّكاحبدأ يتكلَّم املصنِّف عن ْقُد نَِكاح   .املحظور السَّ

فيحرم عقد النِّكاح؛ سواًء كان الَّذي يعقد النِّكاح موِجًبا له، أو قاباًل له، أو زوجًة، وقد ثبت يف 

 «.كُِح اْلـُمْحرُم، َوََل ُينْكُِح نْ ََل يَ »قال:  من حديث عثامَن أنَّ النَّبيَّ « مسلم»

(،وقول املصنِّف:  ُرُم َعْقُد نَِكاح   االعتبار فيه بحالة العقد، ال قبلها. )َوََيْ

(،قال:  أي وال يصحُّ عقد النِّكاح سواًء كان زوًجا، أو كان وليًّا، أو وكياًل؛ فإنَّ العقد يكون  )َوََل َيِصحُّ

 باطاًل.

 فِيِه؛ ألنَّه ليس فيه إتالٌف. )َوََل فِْدَيَة(قال: 

ْجَعُة(؛قال:  ل، فتكون إمساًكا. )َوَتِصحُّ الرَّ جعة ليست عقًدا، وإنَّام هي إرجاٌع للحال األوَّ  ألنَّ الرَّ

 ندنا مسألة أيًضا تتعلَّق بعقد النِّكاح:بقي ع

مًة، وإنَّام ا ليست حمرَّ ا اخلطبة فإَّنَّ م إنَّام هو عقد النِّكاح، وأمَّ  مكروهٌة، إذا كانت هناك خطبٌة املحرَّ

 للمحرم، أو املحرمة فإنَّه مكروٌه.

هادة فيه فإنَّه مكروٌه.  وكذلك حضور عقد النِّكاح، والشَّ

(، )َوإِْن َجاَمعَ قال:  ِل َفَسَد ُنُسُكُهََم، َوَيْمِضَياِن فِيِه، َوَيْقِضَيانِِه َثاِِن َعام  ِل اْْلَوَّ املصنِّف بدأ يتكلَّم  َقْبَل التََّحلُّ

، )َوإِْن َجاَمَع( فقال:  املحظور الثَّامن؛ وهو: الوطء،عن  ِل َفَسَد ُنُسُكُهََم(، أي جامع احلاجُّ ِل اْْلَوَّ )َقْبَل التََّحلُّ

ا أي معً  وجة إن كانت مطاوعًة له كام سيأيت، وسيأيت قضية الفدية لا، فسدت مطلًقا، وأمَّ وج والزَّ ا، أي الزَّ

 هبا الفدية. املطاوعة فيتعلَّق

ل فإنَّه ال يفسد، وإنَّام جيب عليه أن يفدَي بشاة ،  مفهوم هذه اجلملة: أنَّه إن جامعها بعد التَّحلُّل األوَّ

. وأن يرجع فيعيد إحرامه  من أدنى احللِّ

 أي وجيب عليهام أن يمضيان فيه مع فساده.)َوَيْمِضَياِن فِيِه(، قال: 
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(،)َوَيْقِضَيانِِه َثاِِن َعاقال:  ة، وقد ثبت ذلك عن ابن عبَّاس  وابن عمَر، ويكون  م  أي عىل الفوريَّ

ل، وأيًض  ِرَما من حيث َأْحَرَما يف األوَّ ا يقول الفقهاء: إنَّه يلزمهام أن قضاؤه كام وجب عليهام، فيجب أن حُيْ

قا عند قضاء احلجِّ الثَّاين من املوضع الَّذي َأْحَدَثا فيه.  يتفرَّ

ُرمُ قال:  :  هذا النَّوع التَّاسع من املحظورات وهو: املبارشة؛ ُة(،اْلـُمَبارَشَ  )َوََتْ لقول اهلل عزَّ وجلَّ

ُجل زوَجه، ويف معنى  [1٩٧]البقرة: ژ  ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پژ ، واملبارشة هي: أن يبارش الرَّ

 ذلك: التَّقبيل، واالستمناء، وَتكرار النَّظر، فكلُّه يف معناه.

ْ )َفإِْن َفَعَل قال:  ُه(، َفَأْنَزَل مَل ه؛ لكن عليه فديٌة. َيْفُسْد َحجُّ  أي فإن فعل هذه املبارشة فأنزل مل يفسد حجُّ

(،قال:  ففديته البدنة، وذلك إذا كان إنزاله بسبب املبارشة، أو بسبب َتكرارا النَّظر، أو  )َوَعَلْيِه َبَدَنةر

 ٌة.بسبب التَّقبيل، أو اللَّمس؛ فإنَّه حينئذ  جيب عليه بدن

ا لو فعل هذه األمور ومل ينزل منيًّا، وإنَّام أمذى فإنَّه حينئذ  جتب عليه شاٌة، وكذلك لو أمذى أو  أمَّ

م يف أمنى بنظرة  فعليه شا ا إذا أمذى أو أمنى بالفكر فقط فال يشَء عليه، كام تقدَّ وم»ٌة، وأمَّ  «.الصَّ

ِرُم ِمَن اْلـِحلِّ لَِطَواِف اْلَفرْ قال:  أي جيب عليه أن يرجع للطَّواف فُيْحِرم له إحراًما  ِض(،)َلكِْن َُيْ

ا باقي األنساك فال يلزم لا اإلحرام.  جديًدا، وأمَّ

ُجِل(،)َوإِْحَراُم اقال:   متاًما يف كلِّ ما سبق إالَّ ما ُيْسَتْثنَى. ْلـَمْرَأِة َكالرَّ

َباِس(قال:   فيجوز لا أن تلبس املخيط. )إَِلَّ ِِف اللِّ

اَزْيِن(؛ََتْ )وَ قال:  ُقَع َواْلُقفَّ ال تلبس املحرمة الَّبقع »أنَّه قال:  ملا ثبت عن النَّبيِّ  َتنُِب اْلُبْ

 من حديث عائشَة.« والقفازين

ُقَع(وقوله:  ، أو لعينني، أو ما يف معناها؛ كاللِّثام، أو النِّقاب. )اْلُبْ  يعني كلُّ ما ُمْظِهًرا لعني 

ازان املراد هبام: لًة عىل هيئة األصابع، أو عىل هيئة جور غطاء اليدين، سواًء كانت والقفَّ ، مفصَّ ب 

 فاملعنى فيهام واحٌد، يقولون: حتَّى لو أنَّ املرأة حتنَّت، وغطَّت يدهيا بعد احلنَّاء فإنَّه جتب عليها الفدية.
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ارقطنيِّ من حديث ابن عمَر مر )َوَتْغطَِيَة َوْجِهَها(؛قال:  قال:  فوًعا: أنَّ النَّبيَّ ملا جاء عند الدَّ

ُجل ِف رأسه، وإحرام املرأة»  «.ِف وجهها إحرام الرَّ

واملذهب يقولون: إنَّ الوجه كلَّه جيب كشفه، جيب عىل املرأة أن تكشف عن وجهها كاماًل يف احلجِّ 

جال.  كلِّه، وإنَّام ُيَباُح لا أن تغطَِّيه سداًل، عند احلاجة، أي إذا مرَّ هبا الرِّ

نا نقول: إنَّه إذا كان عند املرأة رجاٌل َفُيَباحبو ْدل  ناًء عىل ذلك فإنَّ  -وسأذكره بعد قليل  –لا فقط السَّ

ْته  ا إذا كانت وحدها، أو ال ُيوَجد عندها رجاٌل أجانُب فيجب عليها أن تكشَف وجهها، فإن غطَّ وأمَّ

 واستدام من غري حاجة  فعليها فديٌة، كام هو ظاهر املذهب.

 جيوز لا أن تغطَِّي وجهها إذا كانت وحدها، أو عند حمارمها. فال

ا تسدل عىل وجهها. )َوَتْغطَِيَة َوْجِهَها(؛املصنِّف:  إذا قول ليل، لكن إذا ُوِجَدت احلاجة فإَّنَّ  عرفنا الدَّ

دل؟  كيف يكون السَّ

، من دنوٍّ قالوا: هو النِّقاب، أو ، ال من دنوٍّ َي  قال أمحُد: تسدله من علوٍّ ثام ترفعه حتَّى تغطِّ اللِّثام؛ ألنَّ اللِّ

ا اخل ، فيكون ساتًرا للوجه بعض وجهها، وأمَّ امر الَّذي يكون من علوٍّ فهو الَّذي يكون هبذه اليئة، فتسدله من علوٍّ

يكون عند كلِّه، سواًء كان مالصًقا بالوجه، أو بعيًدا عنه، فاحلكم سواٌء؛ ألنَّ القايَض أبا يعىل يقول: يلزم أن 

 احلاجة بعيًدا عن الوجه غري مالصق  له.

م رأسها شيًئا ُيْبِعُده ولذلك ترون بعض النِّ  ساء يف احلجِّ إذا سدلت عىل وجهها مخاًرا جتعل ]يف[ مقدَّ

. واية الثَّانية يف مذهب أمحَد وفاًقا ملالك   عن وجهها، وهذه هي الرِّ

( قال:  در، وغري ذلك.احليلِّ أي لبس )َوُيَباُح َلـَها التََّحِّلِّ  ؛ كاخلاتم، والَّذي ُيْلَبُس عىل الصَّ

ا الك ا لبس أمَّ ا جائزٌة، لكنَّها مع الكراهة، وأمَّ ينة؛ كاملكياج وغريه فاملذهب: أَّنَّ حل، وأدوات الزِّ

ينة، لكنَّها  ن، وثياب الزِّ ن أيًضا فيجوز لكنَّه خالف األَْوَل، يقولون: جيوز لا لبس امللوَّ تكون خالف امللوَّ

 األَْوَل، األَْوَل أن تلبس ثياًبا معتادًة.
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 َبْْيَ ِصَيامِ قال   
يط  ، َوُلْبِس ََمِ ، َوطِيب  ، َوَتْغطَِيِة َرْأس  ، َوَتْقلِيم  ُ بِِفْدَيِة َحْلق   : )َباُب اْلِفْدَيِة: ُُيَريَّ

، َأْو إِْطَعاِم ِستَِّة َمَساكَِْي، لُِكلِّ  ام  ، َثًَلَثِة َأيَّ ، َأْو نِْصُف َصاِع ََتْر  َأْو َشِعري   ُمدُّ ُبرٍّ
َأْو َذْبِح َشاة ، َوبَِجَزاِء  ِمْسكِْي 

ا، أَ  ْي  ُمدًّ
ا َطَعاًما، َفُيْطِعُم ُكلَّ ِمْسكِ ي ِِبَ  َبْْيَ ِمْثل  إِْن َكاَن، َأْو َتْقِويِمِه بَِدَراِهَم َيْشََتِ

ْو َيُصوُم َعْن ُكلِّ ُمدٍّ َصْيد 

ا دَ  َيْوًما، ، َوَأمَّ ، َوِصَيام  ، َوبََِم ََل ِمْثَل َلُه َبْْيَ إِْطَعام  ام   َفَيِجُب اْلـَهْدُي، َفإِْن َعِدَمُه َفِصَياُم َثًَلَثِة َأيَّ
ُم ُمْتَعة  َوِقَران 

،  َواْْلَْفَضُل: َكْوُن آِخِرَها َيْوَم َعَرَفَة، َوَسْبَعة  إَِذا َرَجَع إََِل َأْهلِِه، َواْلـُمْحرَصُ  ًة ُثمَّ َحلَّ إَِذا مَلْ َُيِْد َهْدًيا َصاَم َعَّْشَ

، َوإِْن َطاَوَعْتُه َزْوَجُتُه َلِزَماَها(.َوَُيُِب  ، َوِِف اْلُعْمَرِة: َشاةر : َبَدَنةر  ِِف َفْرج  ِِف اْلـَحجِّ
 بَِوْطء 

 

 املقصود هبذا الباب أي ما جيب لسبب اإلحرام، أو ألجل احلَْرِم.

ُ )ُُيَ قال:  ، َوطِ ريَّ ، َوَتْغطَِيِة َرْأس  ، َوَتْقلِيم  ، َأْو إِْطَعاِم  بِِفْدَيِة َحْلق  ام   َبْْيَ ِصَياِم َثًَلَثِة َأيَّ
يط  ، َوُلْبِس ََمِ يب 

، َأْو َذْبِح َشاة (. ، َأْو نِْصُف َصاِع ََتْر  َأْو َشِعري   ُمدُّ ُبرٍّ
 ِستَِّة َمَساكَِْي، لُِكلِّ ِمْسكِْي 

: نوعان عَل سبيلعن أنواع الفدية؛  املصنِّف بدأ يتكلم  التَّخيري، ونوعر  والفدية ثًلثة أنواع 

تيب  .(1)عَل سبيل الَتَّ

ل عىل سبيل التَّخيري، وهو:  اًل بالنَّوع األوَّ (فقال:  فدية األذى:فنبدأ اوَّ ُ وهذا التَّخيري ختيري  )ُُيَريَّ

؛ فيجوز له أن خيتار ما يشاء،  ( ِة َحلْ )بِِفْديَ َتَشهٍّ (أي إذا حلق ثالث شعرات فأكثر، ق  أي تقليم ثالثة  )َوَتْقلِيم 

(أظفار  فأكثَر،  م،  )َوَتْغطَِيِة َرْأس  (عىل الوصف املتقدِّ ، أو أكاًل،  )َوطِيب  ا، أو شامًّ )َوُلْبِس سواًء كان مسًّ

،) يط  ا إذا َأْمنَى بنظرة ، ََمِ م ذكرها، وكذلك أيضًّ تي تقدَّ ، فاملذهب: أنَّ فيه أيًضا أو بارش بدو باليئة الَّ
 
ن إمناء

 فديَة التَّخيري.

، َأْو َذْبِح َشاة (؛قال:  ، َوإِْطَعام  َ َبْْيَ ِصَيام   .ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ: لقول اهلل  )ُخريِّ

(فقوله:  ام  ، من غري حتديد  ملكاَّنا. )َبْْيَ ِصَياِم َثًَلَثِة َأيَّ ام   أي يلزمه أن يصوم ثالثة أيَّ

                                                 

، فيحتاج إَل حترير.أن ما  -وفقه اهلل–( هكذا يف املسموع، وسيأيت بعد قليل من كالم شيخنا 1) تيب فهو أربعة أنواع   كان عىل سبيل الِّتَّ
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 إن شاء اهلل.–أي من مساكني احلرم، وسيأيت تفصيله  )َأْو إِْطَعاِم ِستَِّة َمَساكَِْي،(قال: 

(،قال:  ، َأْو نِْصُف َصاِع ََتْر  َأْو َشِعري   ُمدُّ ُبرٍّ
بيب  )أو نحوه(وجيب أن يقول:  )لُِكلِّ ِمْسكِْي  كالزَّ

 واألقط.

ع عىل فقراء أو يذبح شاًة يف مكَّ  )َأْو َذْبِح َشاة (،قال:  َة، وال يأكل منها شيًئا.َة وتوزَّ  مكَّ

ا، )َوبَِجَزاِء َصْيد  قال:  ا َطَعاًما، َفُيْطِعُم ُكلَّ ِمْسكِْي  ُمدًّ ي ِِبَ َبْْيَ ِمْثل  إِْن َكاَن، َأْو َتْقِويِمِه بَِدَراِهَم َيْشََتِ

 َأْو َيُصوُم َعْن ُكلِّ ُمدٍّ َيْوًما(.

يدفدية التَّخيري وهي فدية  النَّوع الثَّاين من أنواع يد ب جزاء الصَّ ني املْثِل فقال: إنَّه خُيريَّ يف جزاء الصَّ

يه فقراء احلرم يف أيِّ وقت  شاء، وجيب أن يكون 
يد من النََّعم إن كان له ِمْثٌل، وُيْعطِ إن كان، أي ِمْثل الصَّ

ق به حيًّا، و ق بلحمه، وال ُيَتَصدَّ يف ما هو  -إن شاء اهلل–سيعقد املصنِّف بعد ذلك باًبا هذا املِْثل ممَّا ُيَتَصدَّ

 املْثل من احليوانات.

يد، وإنَّام تقويم املْثل، ويكون التَّقويم حينئذ  يف  )َأْو َتْقِويِمِه(ل: قا أي تقويم املْثل، وليس تقويم الصَّ

 حملِّ التَّلف.

، سواًء كانت دراهَم، )بَِدَراِهَم(، قوله:  مها بنقد   أو بغريها من النَّقد.أي يقوِّ

ا َطَعاًما(قال:  ي ِِبَ ي ِِبَ قوله:  )َيْشََتِ م أن يأخذ من طعامه  ا()َيْشََتِ اء، بل جيوز له إذا قوَّ ال يلزم الَّشِّ

اء، وإنَّام خرج خمرج الغالب. ق منه، فال يلزم الَّشِّ  الَّذي عنده فيتصدَّ

َف  )َطَعاًما(وقوله:  نا عىل أنَّه جيب أن َيرْصِ راهم، للفقراء الطَّعام، وال جيوز له أن يتيدلُّ ق بالدَّ صدَّ

بيب، واألقط.وجيب أن يكون هذا الطَّ  عري، والزَّ ، والتَّمر، والشَّ  عام ممَّا جُيِْزُئ يف زكاة الفطر، وهو الَّبُّ

بي عري فقط، وفاته: الزَّ ، والتَّمر، والشَّ ؛ وهي: الَّبُّ ل الباب ذكر ثالثة أنواع  ب واملصنِّف يف أوَّ

ارة إالَّ هذه اخلمس فقط، وال   جيزئ غريها، إالَّ عند فقدها.واألقط، واملذهب: أنَّه ال جُيِْزُئ يف الكفَّ
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ا(قال:  ْي  ُمدًّ
م  )َفُيْطِعُم ُكلَّ ِمْسكِ ، ملَّا ُيَقوِّ ارات، فُيْعَطى كلُّ مسكني  نفس املقدار الَّذي ُيْطَعم يف الكفَّ

ر كم ُيْشَِّتَى هبذه اخلمس مئة املرء النََّعم كأن تكون شاًة، ثمَّ  ، يقدِّ
مها بخمس مئة ريال  اة يقوِّ ريال   هذه الشَّ

، لنقول: إنَّه ُيْشَِّتَى هبا  زع عىل كلِّ مسكني   -مثاًل –من صاع متر   نقول: يوِّ
عَّشين صاًعا من التَّمر، فحينئذ 

[، أو نصف صاع  من غريه. ا ]من برٍّ  مدًّ
 صاًعا، يعطي كلَّ مسكني 

ارات.)َفُيْطِعُم(، ه: قول إًذا  أي اإلطعام يف الكفَّ

ا()ُكلَّ ِمْسكِْي  مُ قال: يعطي  ا عن كان من  دًّ ، وأمَّ إذا كان من بر، جيب أن نقول: املدُّ إذا كان من برٍّ

.  غري الَّبِّ فال بدَّ أن يكون نصف صاع 

لكان  )َأْو َيُصوُم َعْن ُكلِّ ِمْسكِْي  َيْوًما(ل: لو عَّبَّ املصنِّف فقا )َأْو َيُصوُم َعْن ُكلِّ ُمدٍّ َيْوًما(،قال: 

؛ ألنَّه قد ُيْعطَ  .أدقَّ ، يعني كمثال  ، ولكن املصنِّف مشى عىل اإلطعام بالَّبِّ  ى املسكني نصف صاع  يف غري الَّبِّ

( أي وخُيَريَّ بام ال ِمْثَل له، وسيأيت ما هو الَّذي ال ِمْثَل له، )َوبََِم ََل ِمْثَل َلُه(قال:  ، َوِصَيام   )َبْْيَ إِْطَعام 

 إن شاء اهلل.–وسيأيت 

ا َدُم ُمتْ قال:  بالنَّوع الثَّالث من أنواع  -رمحة اهلل عليه–بدأ املصنِّف  َعة  َوِقَران  َفَيِجُب اْلـَهْدُي()َوَأمَّ

تيب، وهي دم املتعة، والقران، وما أحلق هبا، وسالفدية،   يذكرها املصنِّف.وهو: الفدية الَّتي جاءت عىل الِّتَّ

لا: وهو دم املتعة والقران، معناه أنَّ من حجَّ مت متًِّعا أو قارًنا وجب عليه الَْدُي إن كان قادًرا فذكر أوَّ

 عليه.

يف  -وهو احلرم–أي فإن عدم الدي ]عن[ دم املتعة والقران يف موضع وجوبه )َفإِْن َعِدَمُه( قال: 

ام التََّّشيق.  أيَّ

ام م: العدم باعتباوالعَّبة يف العد ، فقد يغلب عىل ظنِّه، أو يظنُّه قبل ذلك، وربَّام وجده يف أيَّ ر الظَّنِّ

.  التََّّشيق، فالعَّبة بالظَّنِّ
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(؛قال:  ام  ام  [1٩٦]البقرة: ژ  خت               حت جت يب ىب مب خب حب ژ: لقوله  )َفِصَياُم َثًَلَثِة َأيَّ وهذه األيَّ

.ابع، وسيأيت وقتلزم فيها التَّتالثَّالثة ال ي  ها بعد قليل 

ام الثَّالثة أن يكون  )َواْْلَْفَضُل(قال:  ، وجيوز ملا جاء عن عيلٍّ  )آِخُرَها َيْوَم َعَرَفَة(؛يف هذه األيَّ

 تقديمها عىل ذلك.

ام الثَّالثة لا وقت  ا أفضلها: فأن تكون متتابعًة، يقولون: إنَّ هذه األيَّ ، فأمَّ
، ووقت جواز  أفضليَّة 

ابع، والثَّامن، والتَّ   اسع.وأن يكون آخرها يوم عرفَة، فيصوم السَّ

رجة الثَّانية: أن يصومها قبل عرفَة، لكن بَّشط: أن يكون حمِْرًما، فال جيوز له أن –وجيوز  يف الدَّ

تي يف احلجِّ  ام  هذه الَّ رفَة، فال بدَّ أن  وهو غري حُمِْرم  إن صامها قبل يوم عرفَة، أو صامها يف عيصوم الثَّالثة أيَّ

 يكون حُمِْرًما.

ِرُم بالعمرة متمتًِّعا  ، فيجوز له من حني حُيْ
، وقد يكون إحرام عمرة  وقد يكون اإلحرام إحرام حجٍّ

. ام   ]أن[ يصوم ثالثة أيَّ

ام  رجة[ الثَّالثة: إذا مل يصم هذه األيَّ ام التََّّش]الدَّ يق، الثَّالثة قبل يوم العيد فيجوز له أن يصومها أيَّ

، وهذا عىل املذهب أنَّه عن ابن عمَر، وعائشَة احلادَي عََّش، والثَّايَن عَّش، والثَّالث عََّش؛ لثبوته 

، لكنَّه خالف األَْوَل.  يصحُّ

ابقة، وال  ام احلجِّ السَّ ابعة: إذا مل يصمها يف أيَّ رجة[ الرَّ ام التََّّشيق فإنَّه حينئذ  جيوز له أن ]الدَّ أيَّ

َة.يصومها يف أيِّ  ، وال يلزم أن تكون يف مكَّ  ويف أيِّ مكان 
 وقت 

ام  )َوَسْبَعة  إَِذا َرَجَع إََِل َأْهلِِه(، قال: ، وال يلزم أن يكون يف ُدَوْيَرة أهله، بل ربَّ أي إذا انتهى من احلجِّ

َة أن يصوَم ه بعة، وال يلزم فيها التَّتابع كذلك.إذا طال مكثه يف مكَّ  ذه السَّ

(ْحرَصُ إِ )َواْلـمُ قال:  ًة ُثمَّ َحلَّ عليه بدأ يتكلَّم عن النَّوع الثَّاين من الَّذي جيب  َذا مَلْ َُيِْد َهْدًيا َصاَم َعَّْشَ

تيب؛ وهو املحرَص، وسيأيت تفصيله  م عىل سبيل الِّتَّ ؟، و -إن شاء اهلل–الدَّ  «.باب اإلحصار»هو يف باب  مستقلٍّ
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َة()َواْلـُمْحرَصُ إَِذا مَلْ َُيِْد قال:  ،  َهْدًيا َصاَم َعَّْشَ ام  قياًسا عىل دم املتعة والقران، ثمَّ بعد ذلك حيلُّ أيَّ

 يف حملِّه. -إن شاء اهلل–سيأيت تفصيله 

(.)َوَُيُِب بَِوْطء  قال:  ، َوِِف اْلُعْمَرِة َشاةر  ِِف َفْرج  ِِف اْلـَحجِّ َبَدَنةر

تيب، وه يخ: النَّوع الثَّالث من الْدي الَّذي عىل الِّتَّ م الَّذي جيب بسبب الوطء، فقال الشَّ )َوَُيُِب و الدَّ

،)  ِِف َفْرج  ِِف اْلـَحجِّ َبَدَنةر
ل، ويف معناه أيًضا عندهم ما سبق  طبًعا إذا كان الوطء يف الفرج قبل التَّحلُّل بَِوْطء  األوَّ

؛ فإنَّه حينئذ   ، أو بَتْكرار نظر   .جيب عليه بدنٌة، وقد جاء عن ابن عبَّاس  ذكره إذا أنزل منيًّا بمبارشة ، أو بلمس 

عي فإنَّه حينئذ  جتب عليه شاٌة، جاء ذلك  ا إذا وطئ يف العمرة قبل متام السَّ عن ابن  -أيًضا–وأمَّ

 عند األثرم، وغريه.عبَّاس  

اة يف العمرة  ل، أو كان عاجًزا عن الشَّ من كان عاجًزا عن البدنة فيمن وطئ قبل التَّحلُّل األوَّ

اة مًعا.ف ام  فقط، يف البدنة ويف الشَّ  يقولون: إذا مل جيدها فإنَّه يصوم عَّشة أيَّ

اة يف العمرة بالقيود أي لزم)َلِزَماَها( يف الفعل  )َوإِْن َطاَوَعْتُه َزْوَجُتُه(قال:  ، والشَّ ها البدنة يف احلجِّ

.  الَّتي ذكرناها قبل قليل 

؛  يها ابتداًء، وال جيب عىل كاْلـُمْكَرهة، والنَّائمة فال فديَة علوبناًء عىل ذلك فإذا كانت غري مطاوعة 

ها فإنَّه يفسد. ا فساد حجِّ  زوجها أن خيرج عنها الفدية، وأمَّ

وردها املصنِّف؛ وهو دم ترك الواجب: مشهور املذهب: أنَّ دم ترك الواجب فيه بقيت صورٌة رابعٌة مل ي

بح فإنَّه ينتقل إَل  -إن شاء اهلل–سيأيت ذكرها  ترتيٌب كذلك؛ فمن ترك أحد الواجبات الَّتي وكان عاجًزا عن الذَّ

. ام   بدله؛ وهو: صيام عَّشة أيَّ
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، َوَمْن قال املؤلِّف  ًة، بِـِخًَلِف َصْيد  َر ََمُْظوًرا ِمْن ِجْنس  َوَلـْم َيْفِد َفَدى َمرَّ : َوَمْن َكرَّ : )َفْصلر

، َوَتْغطِيَِة اس  َأْجنَ َفَعَل ََمُْظوًرا ِمْن  ، َوطِيب  ة ، َرَفَض إِْحَراَمُه َأْو ََل، َوَيْسُقُط بِنِْسَيان  فِْدَيُة ُلْبس  َفَدى لُِكلِّ َمرَّ

، َوُكلُّ َهْدي  َأْو إِْطَعام  َفلَِمَساكِِْي اْلـَحَرِم، َوفِْدَيُة ا ، َوِحًَلق  ، َوَتْقلِيم  ، َوَصْيد  ، ُدوَن َوْطء  بْ َوال ْْلََذىَرْأس  ِس لُّ

، َأْو ُسْبعُ  ُم َشاةر ، َوالدَّ ْوُم ِِف ُكلِّ َمَكان  ْحَصاِر َحْيُث ُوِجَد َسَبُبُه، َوُُيِْزُئ الصَّ ا َوَدُم اْْلِ ِزُئ َوَنْحِوِِهَ ، َوَُتْ
 َبَدَنة 

.)  َعنَْها َبَقَرةر

 

الفدية وتداخلها األحكام املتعلِّقة بكيفيَّة إخراج بعًضا من  هذا الفصل أورد فيه املصنِّف 

اًل:  ًة( فقال أوَّ َر ََمُْظوًرا ِمْن ِجنْس  َوَلـْم َيْفِد َفَدا َمرَّ َر ََمُْظوًرا(َواِحَدًة، قوله: )َوَمْن َكرَّ أي من  )َوَمْن َكرَّ

مة؛ إالَّ ما سيأيت استثناؤه من كالم املصنِّف بعد يد، إًذا املراد  حمظورات اإلحرام املتقدِّ قليل  وهو الصَّ

 ملحظور أي من حمظورات اإلحرام.با

(وقول املصنِّف:  رة . )ِمْن ِجنْس   متكرِّ
، سواًء كان بفعل  واحد  أو بأفعال   أي من جنس  واحد 

ًة، وهذه القاعدة أيًضا  ارات خاصَّ قد وعندنا قاعدٌة نريد أن نعرفها يف مسألة التَّداخل بني الكفَّ

د » آخَر، وذلك أنَّ القاعدة عندهم: تدخل يف سائر العبادات بَّشط  آخَر أو بقيد   بب واَتَّ د السَّ ه إذا اَتَّ أنَّ

ارات  «.اجلنس فإنَّه حينئذ  تتداخل الكفَّ

اد الفعل، عندنا ثالثة أشياَء: د اجلنس، وال عَّبة باحتِّ بب واحتَّ د السَّ  إًذا إذا احتَّ

ر.هناك فعٌل، ال عَّبة باحتِّ   اده فقد يتكرَّ

اد  بب.ولكنَّ العَّبة باحتِّ  السَّ

اد اجلنس.  واحتِّ

ا أن يكون ِحنًْثا بيمني، أو أن  ارة واحٌد، إمَّ بب، أي أنَّ سبب الكفَّ اد السَّ صورة ذلك لـامَّ نقول: احتِّ

ارات، أو أن يكون حمظوًرا من حمظورات اإلحرا  م.يكون فعاًل من األفعال األخرى املوجبة للكفَّ

ارة اْلـُمْخَرَجة؛  األمر الثَّاين: أن يتَّحد اجلنس، واملراد بأن يكون صيام ثالثة باجلنس أي جنس الكفَّ

اد الفعل، فقد يأيت بأكثَر من موجب   ، أو إطعام ستَّة مساكنَي، أو عتًقا، أو نحو ذلك، وليست العَّبة باحتِّ ام  أيَّ

، ال يلزم  ة  يف أكثر من فعل  .يف أكثَر من مرَّ  أن يكون بفعل  واحد 

 قاعدة
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القاعدة ابن رجب  يف كتابه العظيم كتاب  وقد أطال يف تقرير هذه وهذه هي قاعدة الفقهاء،

 «.القواعد»

؛ كأن لبس  ر حمظوًرا من حمظورات اإلحرام وكانت من جنس  واحد  بناًء عىل ذلك فإنَّ من كرَّ

ا مث تني أو أكثَر، أو لبس خفًّ تني، أو غطَّى رأسه مرَّ ال: اًل، أو قصَّ شعًرا، وغري ذلك من املحظورات قمرَّ

ًة َواِحَدًة(؛  عر )َوَلـْم َيْفِد َفَدى َمرَّ تني، أو قصُّ الشَّ تني، أو التَّغطية مرَّ بب واحٌد وهو اللِّبس مرَّ ألنَّ السَّ

ارهتا واحدٌة. تني أو أكثَر، واجلنس واحٌد ألنَّ كفَّ  وتقليم األظافر مرَّ

ةً قال:  ارات. ()َفَدى َمرَّ ًة واحدًة، فتداخلت الكفَّ  أي مرَّ

ًة أخرى لزمه أن يأيَت بفدية  أخرى.هومف  م هذه اجلملة، أنَّه إن فعل حمظوًرا ثمَّ فدى، ثمَّ فعله مرَّ

( قال:  يد، فإنَّ من قتل صيًدا )بِـِخًَلِف َصْيد  ولو كان املقتول -ال ُيْسَتْثنَى من املحظورات إالَّ الصَّ

 اين. واحد  من الغزالني فديٌة منفصلٌة عن الثَّ فإنَّه جيب عليه لكلِّ  -كأن يقتل غزالني مثاًل  من نوع  واحد  

يد يف معنى التَّعويض،  ارة الصَّ يد يف معنى التَّعويض، كفَّ يد قالوا: ألنَّ الصَّ واملعنى يف استثناء الصَّ

امن ال يدخل فيه التَّداخل.  والتَّعويض والضَّ

ن يبذل لكلِّ واحد  منها عوًضا، وال فمن أفسد لغريه مااًل، ثمَّ أفسد الثَّاين والثَّالث فيجب عليه أ

ارات القت يد فإنَّ فيه معنى التَّعويض.تتداخل، وكذلك كفَّ  ل فإنَّ فيها معنى التَّعويض، وكذلك جزاء الصَّ

نا ننظر للقيمة، فنُظِ  يد فإنَّه يدلُّ عىل أنَّ فيه معنى التَّعويض أنَّ ا ما عدا الصَّ َر فيه إَل معنى التَّقويم، أمَّ

ة تدلُّ يكون م ارات؛ ألنَّ األدلَّ  عىل ذلك.ندرًجا يف قاعدة التَّداخل يف الكفَّ

ة الَّتي تدلُّ عىل ذلك أنَّ كعًبا  ًأ عىل  من األدلَّ حينام حلق شعره ربَّام كان حلقه لشعره جمزَّ

ارٌة واحدٌة. ، فال شكَّ أنَّه حينئذ  بإمجاع أهل العلم ال جتب عليه إالَّ كفَّ
 أوقات 

ة (َمنْ )وَ قال:  ،   َفَعَل ََمُْظوًرا ِمْن َأْجنَاس  َفَدى بُِكلِّ َمرَّ ة   فإنَّه يفدي لكلِّ مرَّ
أي من أجناس  خمتلفة 

 نَّه قصَّ شعره، ولبس خميًطا، فعليه فديتان.يعني لو أ

ة (إًذا فقوله:   أي لكلِّ واحد  منها. )َفَدى بُِكلِّ َمرَّ

اًل يف معنى رفض اإلحرام. ََل()َرَفَض إِْحَراَمُه َأْو قول املصنِّف:   نبدأ أوَّ

 رفض اإلحرام معناه: نيَّة اخلروج منه وقطع النُّسك.



 

49 

 

أنَّ اْلحرام َل » «:مراتب اْلمجاع»علم وُحِكَي إمجاًعا حكاه ابن حزم  يف والقاعدة عند أهل ال

  «ُيْرَفُض 

ا، فحينئذ  جيوز له فمن دخل يف النُّسك ال خيرج منه إالَّ بإمتام احلجِّ والعمرة إالَّ  أن يكون حمرَصً

وط التَّي ستأيت  إن شاء اهلل.-يف بابه  اخلروج به بالَّشُّ

إًذا َفنِيَُّة اخلروج من النُّسك وجودها وعدمها   ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ :ودليل ذلك قول اهلل 

 سواٌء، فال َيْقطع اإلحراَم نيَُّة قطعه ورفض اإلحرام.

 نستفيد منها أمران: (اَمُه َأْو ََل )َرَفَض إِْحرَ إًذا فقول املصنِّف: 

ل: فض ال أثر لا يف اإلحرام من حيث إلغائه.أنَّ نيَّة  األمر األوَّ  الرَّ

؛ ألنَّه ظنَّ أنَّ  األمر الثَّاين: أنَّ من فعل حمظوًرا سواًء حال ظنِّه أنَّه حمرٌم، أو حال ظنِّه أنَّه ليس بمحرم 

. رفضه لإلحرام خيرجه عنه، نقول: ال أثر ارة يف كلٍّ  لذا الظَّن، فإنَّه مؤاخٌذ فتجب عليه الكفَّ

(قال:  ، َوَتْغطَِيِة َرْأس  ، َوطِيب  ارات الَّتي  )َوَيْسُقُط بِنِْسَيان  فِْدَيُة ُلْبس  بدأ يتكلَّم املصنِّف عن الكفَّ

(ُقُط )َوَيْس تسقط بالنِّسيان وما يف معنى النِّسيان كاإلكراه واجلهل، إًذا فقول املصنِّف:  ُيْلَحُق  بِنِْسَيان 

ام  يسقطان كذلك. بالنِّسيان اجلهل واإلكراه فإَّنَّ

(قال:  ، َوَتْغطَِيِة َرْأس  ، َوطِيب   هذه األمور الثَّالث تسقط بالنِّسيان. )َوَيْسُقُط بِنِْسَيان  فِْدَيُة ُلْبس 

وسأله عن   جاء للنَّبيِّ أنَّ رجاًل  دليل ذلك ما ثبت يف البخاريِّ من حديث يعىل بن أميََّة 

 ،«اْخَلْع ُجبََّتَك َواْغِسْل َعنَْك اْلـَخُلوَق »: كان قد وضعه عىل جبَّته، وقد كان حُمِْرًما، فقال له النَّبيُّ طيب  

حايب أسقط عنه فدية الطِّيب. ومل يأمره النَّبيُّ  نا ذلك عىل أنَّ هذا النِّسيان من ذلك الصَّ  فدلَّ
 بفدية 

  «اجلهل َتعل املوجود معدوًماأنَّ النِّسيان وكذلك »عندنا:  والقاعدة

 فمن تطيَّب أو لبس الثَّوب فإنَّ النِّسيان جيعله معدوًما كأنَّه مل يلبس شيًئا.
 فحينئذ 

ا من باب املوجودات، والنِّسيان جيعلها  أس؛ ألَّنَّ إًذا هذا ما يتعلَّق بفدية اللِّبس والطِّيب وتغطية الرَّ

 ة.كاملعدوم

 قاعدة

 قاعدة
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يخ:  (قال الشَّ ، َوِحًَلق  ، َوَتْقلِيم  ، َوَصْيد  يد،  )ُدوَن َوْطء  هذه األمور األربعة وهي: الوطء، والصَّ

يد، أو يف معنى اإلتالف، فإنَّ احللق  ا أن تكون إتالًفا كالصَّ ا إمَّ والتَّقليم، واحلالق، يقول العلامء: إَّنَّ

.  والتَّقليم يف معنى اإلتالف؛ ألنَّه قصٌّ

 .«أنَّ ما كان من باب اْلتًلفات فإنَّه َل ُيْعَذُر فيه بالنِّسيان وَل باجلهل»دة عند أهل العلم: اعلقوا

عرة، أو  يد ال شكَّ يف كونه إتالًفا، التَّقليم واحلالق هو يف معنى اإلتالف؛ ألنَّ فيه قطًعا للشَّ إًذا الصَّ

 إزالٌة لا من أصلها، وكذلك الظُّفر.

قالوا: هو يف حكم اإلتالف، ملاذا؟ قالوا: ألنَّه جيب فيه أرٌش، فإنَّ من وطئ هاء اإلمجاع عند الفق

، أو وطئها إكراًها لا، فإنَّه جيب عليه أن يعطَيها أرش هذا الوطء، فكان فيه تعويٌض، كام لو 
امرأًة بشبهة 

 كان قطع عضًوا، ففيه معنى اإلتالف؛ ألنَّ فيه تعويًضا وأرًشا لا.

َق به يف عدم العذر بالنِّسيان، ولذلك املذهب  ِحَق إًذا فُأْلـ كام مرَّ -باإلتالف من هذا اجلانب فُأحْلِ

وم من نيس فوطئ زوجته يفسد صومه، ولو كان ناسًيا، وكذلك يف احلجِّ هنا. -معنا  أنَّه يف الصَّ

[]أي أ )َوُكلُّ َهْدي  َأْو إِْطَعام  َفلَِمَساكِِْي اْلـَحَرِم(يقول املصنِّف:  كلَّ هدي  واجب بسبب فعل  نَّ

 حمظور  أو بسبب ترك واجب  فإنَّه يكون ملساكني احلرم، وكذلك اإلطعام.

وم ليس الزًما أن يكون يف احلرم وسيأيت  اًل: أنَّ الصَّ  إن شاء اهلل.-مفهوم هذه اجلملة أوَّ

ليل عىل ذلك قول اهلل   [.٩5]املائدة:   ژ ۈئ ۆئ ۆئ ژ: الدَّ

(كُ )وَ وقول املصنِّف:  اإلطعام أيًضا يشمل ما كان واجًبا ألجل اإلحرام، وما كان  لُّ َهْدي  َأْو إِْطَعام 

بعد قليل  أنَّ بعض النَّاس قد جتب عليه فدية طعام  ال  -إن شاء اهلل–واجًبا ألجل احلرم، فإنَّه سيأيت معنا 

 احلكم.، فكذلك يأخذ نفس أن اصطاد يف احلرملكونه حُمِْرًما، وإنَّام لكونه انتهك حرمة احلرم؛ ب

َة، وأن  )َفلَِمَساكِِْي اْلـَحَرِم(األمر الثَّاين: املراد بقول املصنِّف:  م هنا أي جيب أن ُيْذَبَح يف مكَّ الالَّ

َع اللَّحم عىل املساكني، فذبحه وتوزيع حلمه يكون عىل املساكني، هذا إن كان حلاًم وهدًيا، وإن كان  ُيَوزَّ

ُق عىلطعاًما فيكون الطَّ إ   مساكني احلرم.عام ُيَفرَّ

 قاعدة
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نٌة من كلمتني مساكني واحلرم، قوله: )َمَساكِِْي اْلـَحَرِم( قول املصنِّف:  عندنا هذه اجلملة مكوَّ

كاة؛ ألنَّه قال هنا:  )َمَساكِِْي( نا عىل أنَّه ال جيوز بذل الدي الواجب واإلطعام إالَّ ملن استحقَّ الزَّ يدلُّ

  املساكني واألصل أنَّ احلكم فيهام واحٌد.ُذكَِرْت وهناك  َساكِِْي()مَ 

كاة له.  ُط أن يكون الدي واإلطعام ملن جيوز دفع الزَّ  ولذلك يقول الفقهاء: ُيْشَِّتَ

َة، أو من الواردين عليها، ولو  )لِـَمَساكِِْي اْلـَحَرِم(وقول املصنِّف:  املراد هبم من كانوا من أهل مكَّ

 لتَّوزيع والتَّفريق يف احلرم.ًرا، إًذا فيكون اأو عمرة ، ولو مروحلجٍّ 

يخ:  ا(يقول الشَّ ْبِس َوَنْحِوِِهَ أي ونحو فدية األذى، كالتَّطيُّب مثاًل، وفعل سائر  )َوفِْدَيُة اْْلََذى َواللُّ

ا(.املحظورات خارج احلرم لعذر  وغريه، هذا املراد   بـ)َنْحِوِِهَ

ْح قال:  بب هو الفعل  )َحْيُث ُوِجَد َسَبُبُه(ب  مستقلٍّ صيله يف باوسيأيت تف َصاِر()َوَدُم اْْلِ واملراد بالسَّ

بب هو الفعل  عر، أو التَّطيُّب، أو اإلحصار، إًذا املراد بالسَّ الَّذي استحقَّ به الفدية وهو اللُّبس، أو قصُّ الشَّ

 الَّذي أوجب الفدية، أو اإلحصار ذاته.

ْوُم ِِف ُكلِّ )َوُُيِْزُئ اقال:  (؛لصَّ ، وإنَّام هو خاصٌّ   َمَكان 
ى ألحد  وم يقول العلامء: ال يتعدَّ ألنَّ الصَّ

. َة، بل جيوز صومه يف أيِّ مكان  ا بمكَّ  بالباذل، فليس خاصًّ

( قال:  ُم َشاةر م ، «من ترك ُنُسًكا فعليه دمر » «:املوطَّأ»كام يف  لقول ابن عبَّاس  )َوالدَّ واملراد بالدَّ

اة، وهذه الشَّ  المة من العيوب بالتَّفصيل.اة تأخذ أحكام األضحية من حيث السِّ الشَّ ، والسَّ  نِّ

يخ:  (قال الشَّ ، َأْو ُسْبُع َبَدَنة  ُم َشاةر اة ما ثبت يف  )َوالدَّ ليل عىل أنَّ سبع البدنة تقوم مقام الشَّ الدَّ

حيحني  اة. أنَّ افدلَّ عىل« كنَّا ننحر البدنة عن سبعة  »من حديث جابر  أنَّه قال: الصَّ بع جمزٌئ عن الشَّ  لسُّ

يخ:  (ثمَّ قال الشَّ ِزُئ َعنَْها َبَقَرةر وهل البقر إَلَّ »: وجتزئ عن البدنة بقرٌة، لقول جابر  أيًضا  )َوَُتْ

 «.من البدن

ِزُئ َعنَْها(قول املصنِّف هنا:  (عن البدنة أي  )َوَُتْ ن هذه اجلملة مطلقٌة، فتدلُّ عىل أنَّ كلَّ م )َبَقَرةر

ِرَج البدن ه أن خُيْ َع يف حقِّ ة فتجزئ عنها البقرة، سواًء كان ذلك من باب األسباع كفعل وجب أو رُشِ

يد بدنٌة فأخرج بداًل منه بقرًة،  يد، فمن وجب عليه يف جزاء الصَّ أو املحظورات، أو كان ذلك من جزاء الصَّ

 :  «.لبدنوهل البقر إَلَّ من ا»العكس فإنَّه جمزٌئ، لعموم حديث جابر 
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ِل، َوالثَّْيَتِل، َوالَوْعِل : )َباُب قال  ، َومِحَاِر الَوْحِش، وبقرته، َواْْلَيِّ ْيِد: ِِف النََّعاَمِة َبَدَنةر َجَزاِء الصَّ

، َوا ُبوِع َجْفَرةر ، َواْلرَيْ بِّ َجْدير ، َواْلَوْبِر َوالضَّ ، َواْلَغَزاِل َعنْزر ْبِع َكْبشر ، َوالضَّ ، َواَِلََممَ = َبَقَرةر ِة ْْلَْرَنِب َعنَاقر

.)  َشاةر

 

ا يف احلرم، أو حال  يد الَّذي ُقتَِل؛ إمَّ بدأ املصنِّف يف هذا الباب يف ذكر ما ُيْسَتَحُق بداًل عن الصَّ

ا أن يكون ِمْثاًل، أو مشاهًبا، أو ِقيِميًّا، وسيأيت تفصيله من كالم املصنِّف.  اإلحرام، وهذا البدل إمَّ

يد الَّذي حيرم ق صلواأل ر  -سواًء يف احلرم أو ألجل اإلحرام-تله أنَّ الصَّ يًّا؛ أي قدَّ
قد يكون ِمْثلِ

ُر بالقيمة وسيأيت من كالم املصنِّف. حابة ِمْثَلُه، وقد يكون ِقيِميًّا؛ وهو الَّذي ما ليس له مثٌل فُتَقدَّ  الصَّ

يد الَّذي  ل وهو: الصَّ (  )ِِف له مثٌل من النَّعم، فقال: بدأ املصنِّف بالنَّوع األوَّ النَّعامة النََّعاَمِة َبَدَنةر

حيواٌن موجوٌد معروٌف إَل اآلن يف جزيرة العرب، واملراد بالبدنة هي من اإلبل، وهذا قىض به مجٌع من 

، وغريهم  حابة؛ كعمَر، وعثامَن، وعيلٍّ  .الصَّ

 ألسنتنا؛ ألنَّ هذا  عىلحلامر املخطَّط كام هو دارٌج محار الوحش ليس املراد به ا)َومِحَاِر الَوْحِش( قال: 

املخطَّط ليس موجوًدا يف جزيرة العرب، وإنَّام املراد بحامر الوحش هو نوٌع من الغزالن تكون طويلًة، 

ى بـ  جيوز أكله.« محار الوحش»وتكون رأسها كبريًة، وهذا ُيَسمَّ

لوضيحي، من الغزالن، وبعضهم يقول: هو ا أي وبقر الوحش، وهو نوٌع أيًضا )َوَبَقَرتِِه(قال: 

 الوضيحي هو بقر الوحش؛ ألنَّ عينيه كبريتان، فكذلك يأخذ حكمه.

ِل(قال:   واأليِّل أيًضا نوٌع من الغزالن يكون قرونه طويلٌة. )َواْْلَيِّ

ا  وز الثَّيتل فهو أيًضا نوٌع منأو التَّْيَتل جيوز فيه التَّاء وجيوز فيه الثَّاء، تقول: التَّيتل وجي )الثَّْيَتِل( وأمَّ

 الغزالن أو البقر الوحيشِّ لكن يقولون: قرنه يكون ملفوًفا.

حابة؛ كعمَر وابن  )َوالَوْعِل(  معروٌف، كلُّ هذه األمور فيها بقرٌة، جاء ذلك عن قضاء مجع  من الصَّ

 .مسعود  

(قال:  ْبِع َكْبشر بع ثبت عن النَّبيِّ  )َوالضَّ ْبُع َصْيدر »وغريه أنَّه قال: ابر  من حديث ج الضَّ  «.الضَّ
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باع فال جيوز صيده للمحرم؛ حلديث  باع، ولكنَّه اْسُتْثنَِي من سائر السِّ بع نوٌع من أنواع السِّ والضَّ

ْبُع َصْيدر »قال:  أنَّ النَّبيَّ  جابر   . «الضَّ  وحكم فيه بكبش 

بع بأنَّه كبٌش عن النَّبيِّ   عىل أنَّه حيرم صيده ابتداًء. لَّ فد، وهذا التَّقدير للضَّ

ًة عند احلاجة، وهذا معروٌف عند العرب يف  وهل جيوز أكله؟ املذهب: نعم جيوز أكله، وخاصَّ

ًها، وإنَّام يأكلونه  باع للحاجة، للتَّداوي، وال يأكلونه دائاًم ترفُّ م يأكلون الضِّ جنوب اجلزيرة وغرهبا، أَّنَّ

 للتَّداوي.

،  م إَلويذكرون منذ الِقدَ  بع األصل أنَّه ذو ناب   قريب  أنَّه دواٌء لبعض األَْدَواء، وإالَّ فإنَّ الضَّ
عهد 

بع  ا، فإذا ُذبَِح الضَّ ويأكل اجليف حتَّى أنَّه ليس يذبح مبارشة، بل يأكل اجليفة، ولذلك دائاًم رائحته منتنٌة جدًّ

دة ، ولكن جاء النَّصُّ أنَّه صيٌد، وأنَّ فيه اجلزاء فدلَّ  بعيفال بدَّ أن حترقه، وإالَّ فإنَّك تتأذَّى من رائحته ملسافة  

ٌم صيده عىل اْلـُمْحِرم.  عىل أنَّه حمرَّ

(قال:  اة.قىض بذلك عيلٌّ وابن عمَر  )َواْلَغَزاِل َعنْزر  ، واملراد بالعنز أي الشَّ

( قال:  بِّ َجْدير بُّ قال: فيه ج)َواْلَوْبِر َوالضَّ كر من املاعز قىض دٌي؛ والوبر معروٌف والضَّ وهو الذَّ

 .به عمُر 

(قال:  ُبوِع َجْفَرةر ، واملراد الريبوع اجلربوع معروٌف قىض به عمُر، وابن مسعود ، وجابر  )َواْلرَيْ

اة أو املاعز إذا بلغ أربعة أشهر.  باجلفرة هو ولد الشَّ

(قال:  ، واملراد ىض بذلك عمُر ٌق، قمن اصطاد أرنًبا فإنَّه جيب عليه عنا )َواْْلَْرَنِب َعنَاقر

. اة دون األربعة أشهر   بالعناق هو ما كان أصغر من اجلفرة، يعني ولد الشَّ

( يف )َو(قال:  ، وكذلك كلُّ ما كان من قىض بذلك عمُر، وعثامُن، وابن عبَّاس   )اْلـَحََمَمِة َشاةر

 الطُّيور مـامَّ يعبُّ املاء عبًّا فإنَّه يأخذ حكم احلاممة.
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ُرُم َصْيُدُه َعََل اْلـُمْحِرِم َواْلـَحًَلِل، َوُحْكُم َصْيِدِه َكَصْيِد قال  ِم: ََيْ : )َباُب َصْيِد اْلـَحرَّ

ْذِخَر، َوَيـْحُرُم َصْيُد اْلـَمِدينَِة َوََل َجزَ اْلـُمْحِرِم، َوَيـْحُرُم َقْطُع َشَجِرِه  ْيِن إَِلَّ اْْلِ اَء، َوُيَباُح َوَحِشيِشِه اْْلَْخََضَ

(. اْلـَحِشيُش لِْلَعَلِف َوآَلِة اْلـَحْرِث َوَنْحِوِه، َوَحَرُمَها َما َبْْيَ   َعرْي  إََِل َثْور 

 

ًما؟بدأ يتكلَّم  ًما ومتى ال يكون حمرَّ يد حمرَّ  املصنِّف بعد ذلك عن متى يكون الصَّ

ُرُم َصْيُدُه َعََل اْلـُمْحِرِم(قال:  ليل  )ََيْ  أنَّ النَّبيَّ  حيرم أنَّه قد ثبت عن ابن عبَّاس  عىل أنَّه الدَّ

َتََل »قال:  ، ََل ُيْعَضُد َشْوُكُه، َوََل ُُيْ ُر َصْيُدهُ إِنَّ َهَذا اْلَبَلَد َحَرامر ُر َصْيُدهُ »فقوله:  « َخًَلُه، َوََل ُينَفَّ يدلُّ  «َوََل ُينَفَّ

َة، وهذا بإ  مجاع أهل العلم، حكاه غري واحد  من أهل العلم.عىل أنَّه حيرم تنفري صيد حرم مكَّ

ُرُم َصْيُدُه( إًذا فقوله:  مري هنا عائٌد إَل املذ)ََيْ َة؛ ألنَّ الضَّ )َباُب َصْيِد كور قبله أي حيرم صيد حرم مكَّ

َة.اْلـَحَرِم(   واملراد باحلرم هنا حرم مكَّ

 ليس بُِمْحِرم  فاحلكم فيهام سواٌء. كان حُمِْرًما أومَجِيًعا، سواًء )َعََل اْلـُمْحِرِم َواْلـَحًَلِل( قال: 

 )َكَصْيِد اْلـُمْحِرِم(.أي وحكم صيد احلالل يف احلرم  )َوُحْكُم َصْيِدِه(قال: 

: وهذه  التَّسوية بينهَم ِف أمور 

ل:  يف احلكم، أنَّ كليهام حراٌم. األمر األوَّ

ث التَّملُّك م يف الفصل الَّذي قبله، وكذلك من حييف اجلزاء من حيث ما جيب به، وتقدَّ  األمر الثَّاين:

 فإنَّ من اصطاد وهو حُمِْرٌم فإنَّه ال يملكه، وكذلك إذا اصطاده يف احلرم وإن كان حالاًل.

َة، لقول النَّبيِّ )َوَيـْحُرُم َقْطُع َشَجِرِه(  قال: يف حديث ابن عبَّاس  يف  أي وحيرم قطع شجر مكَّ

حيحني:   «.ًَلهُ َتََل َخ َوََل ُُيْ »الصَّ

)َشَجِرِه املراد باحلشيش هو النَّبت الَّذي ينبت يف األرض، وقول املصنِّف هنا:  )َوَحِشيِشِه(قال: 

:ُيرج من َوَحِشيِشِه(  ه أمورر

ل: أنَّ كلَّ ما ليس بشجر  وال حشيش  فإنَّه جيوز قطعه، وهو ما كان نابًتا يف باطن  األمر األوَّ

 فإنَّه جيوز أخذها.األرض؛ كالكمأة مثاًل 

جر–أنَّ ما كان ثمرًة  األمر الثَّاين:  فيجوز قطعها. -عىل رأس الشَّ
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 أنَّ ما كان من فعل آدميٍّ فيجوز قطعه. األمر الثَّالث:

ْيِن(قال:  هذه اجلملة ليست موجودًة يف كثري  يف كتب فقهاء املذهب، وهذه اجلملة يف  )اْْلَْخََضَ

 :احلقيقة لا مفهوٌم ومنطوٌق 

جر أخرضين فإنَّه حيرم قطعهام. ا منطوقها فواضٌح أنَّه إذا كان احلشيش والشَّ  أمَّ

:مفهوم هذه اجلملة أمو  رر

ل: جر إذا كان يابًسا واحلشيش إذا كان يابًسا فإنَّه جيوز قطعه، وهذا املفهوم  األمر األوَّ أنَّ الشَّ

 صحيٌح.

جر ومل َيبِ  األمر الثَّاين: ه؛ ألنَّه مل َيبِْن بالكلِّـيَّة بل ال ْن منه فإنَّه حينئذ  ال جيوز قطعأنَّ ما انكرس من الشَّ

 اع به؛ ألنَّه داخٌل يف عموم األخرضين.بدَّ أن َيبنَِي ليجوز االنتف

وك جيوز قطعه؛ ألنَّه قال:  األمر الثَّالث: ْيِن(أنَّ مفهوم هذه اجلملة أنَّ الشَّ  )َوَحِشيِشِه اْْلَْخََضَ

وك ليس أ  جيوز قطعه.خرًضا، فحينئذ  والشَّ

د  ابن قدامَة يف  يخ أبو حممَّ حه الشَّ وك؛ ألنَّ احلديث  أنَّه حيرم «:الكاِف»وهذا خالف ما رجَّ قطع الشَّ

. م ذكر حديث ابن عبَّاس  َة، وتقدَّ وك حيرم عضده يف مكَّ  رصيٌح يف أنَّ الشَّ

د  أنَّ هو موافقة قول أ «املنتهى»و «اْلقناع»والَّذي مشى عليه يف  وك حيرم قطعه، فام دام يب حممَّ الشَّ

ح متَّصاًل باألرض فال جيوز قطعه؛ لقول النَّبيِّ   «.ََل ُيْعَضُد َشْوُكهُ »يحني: يف الصَّ

 إًذا هذا القيد الَّذي ذكره املصنِّف مفهومه ليس عىل اإلطالق.

يخ:  ْذِخَر(ثمَّ قال الشَّ  اس النَّبيَّ حيح أيًضا لـامَّ سأل العبَّ استثناء اإلذخر جاء يف الصَّ  )إَِلَّ اْْلِ

خصة فيه، فأذن فيه النَّبيُّ   .الرُّ

ى: واإلذخر موجوٌد إَل اآل ا ُتَسمَّ َة، وهو شجرٌة تنبت يف األرض صغريٌة جدًّ « احللفا»ن يف مكَّ

ى:  َة ُتَسمَّ  يف جوانب مكَّ
راجة لا ُتَسمَّ « احللفا»موجودٌة وبكثرة  باملدِّ « احللفا»ى هبذا االسم اآلن اللَّهجة الدَّ

ارجة عندنا اآلن بتسمية اإلذخر حالًيا. ، هذه اللَّهجة الدَّ  من غري مهز 

طبًعا ُيَباُع اآلن حتَّى عند العطَّارين، تذهب ألقرب عطَّار  بجانبك وتقول: أريد احللفا، هذا هو 

 .اإلذخر الَّذي ذكره النَّبيُّ 
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إِنَّ اْلـَمِدينََة »قال:  أنَّ النَّبيَّ  ملا ثبت من حديث أنس   ِدينَِة(؛)َوَيـْحُرُم َصْيُد اْلـمَ قال: 

يد. «َتْيَهاَحَرامر َما َبْْيَ ََلبَ   وثبت أيًضا من حديث سعد بن أيب وقَّاص  وغريه ما يدلُّ عىل حتريم هذا الصَّ

يد يف املدينة تأخذ حكم ما سبق من حيث التَّحريم ومن حيث اإلثم، لكن ختالف  وكلُّ أحكام الصَّ

 )ََل َجَزاَء(.من حيث أنَّه ال جزاَء كام ذكر املصنِّف هنا 

ليل عىل أنَّه ال ج رأى مع أيب عمري  عصفوًرا  زاء قالوا: ما ثبت يف صحيح البخاريِّ أنَّ النَّبيَّ الدَّ

 .«َيا َأَبا ُعَمرْي  َما َفَعَل النَُّغرْيُ »فقال: 

افعيَّ له كتاٌب مطبوٌع يف رشح حدًة إالَّ أنَّ وإن كان مجلًة واوهذا احلديث  أبا العبَّاس بن القاص الشَّ

وهذا دليٌل عىل أنَّ النَّبيَّ  «َيا َأَبا ُعَمرْي  َما َفَعَل النَُّغرْيُ »هذا احلديث، واستنبط منه عَّشات املسائل الفقهيَّة: 

 ه.صلوات اهلل وسالمه علي-ُأويِتَ جوامع الكلم  

يد  )َوََل َجَزاَء(هنا: قول املصنِّف  يد من احليوان أو الصَّ أي وال جزاء يف صيد املدينة، سواًء كان الصَّ

م جزاؤه. َة فإنَّه إن كان حيواًنا فقد تقدَّ  من النَّبات، بخالف صيد حرم مكَّ

َة فإن كان قد قطع شجرةً  -صغريًة  وإن كان من النَّباتات فمن قطع شيًئا من نباتات حرم مكَّ

غر والوالتَّق ا إن قطع شجرًة كبريًة فإنَّه جيب  -كَّب راجٌع للُعْرفدير بالصِّ فإنَّه جيب عليه أن يفدي شاًة، وأمَّ

ا من قطع احلشيش والورق فإنَّه يضمنه بقيمته كام ذكر ذلك ابن عبَّاس    .عليه بقرًة، وأمَّ

ة واملدينة  ِه(ـَحْرِث َوَنْحوِ )َوُيَباُح اْلـَحِشيُش لِْلَعَلِف َوآَلِة الْ قال:  عي يف مكَّ هذا يدلُّ عىل أنَّه جيوز الرَّ

. ا املدينة فيجوز االحتشاش منه وإن كان أخرض غري يابس   عموًما، وأمَّ

ء ألجل أن ُيـْحَرَث به )َوُيَباُح اْلـَحِشيُش لِْلَعَلِف َوآَلِة اْلـَحْرِث َوَنْحِوِه(  قال: يعني قطع اليشَّ

 األرض.

َها مَ  قال: (؛ا َبْْيَ َعرْي  )َوَحَرامر ، وهناك خالٌف اآلن بني عدد  ملا ثبت من حديث أنس    إََِل َثْور 

ه،  ؟ اْخُتلَِف يف حدِّ خني ما هو جبل ثور  املوجود يف املدينة، أعتقد ثالثة أقوال  ما املراد بجبل ثور  من املؤرِّ

 العالمة.ولكن استقرَّ عىل اجلبل املعروف اآلن والَّذي عليه 
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َة: ُيَسنُّ ِمْن َأْعًَلَها، َواْلَبْدُء ِمْن َباِب َبنِي َشْيَبَة، َفإَِذا َرَأى اْلَبْيَت َرَفَع قال  : )َباُب ُدُخوِل َمكَّ

ُدوِم، ـُمْفِرُد لِْلقُ اْلَقاِرُن َوالْ َيَدْيِه، َوَقاَل َما َوَرَد، ُثمَّ َيُطوُف ُمْضَطبًِعا، َوَيْبَتِدُئ اْلـُمْعَتِمُر بَِطَواِف اْلُعْمَرِة، وَ 

ِه، َوَيْسَتلُِمُه، َوُيَقبُِّلُه، َفإِْن َشقَّ َقبَّل َيَدُه، َفإِْن َشقَّ اْللَّمْ  ُس َأَشاَر إَِلْيِه، َوَيُقوُل َما َفُيَحاِذي اْلـَحَجَر اْْلَْسَوَد بُِكلِّ

 َهَذا الطََّواِف َثًَلًثا، ُثمَّ َيْمِِش َأْرَبًعا، َيْسَتلُِم اْْلُُفِقيُّ ِِف  ْبًعا، َيْرُمُل َوَرَد، َوَيـْجَعُل اْلَبْيَت َعْن َيَساِرِه، َوَيُطوُف َس 

َسهُ  ، َوَمْن َتَرَك َشْيًئا ِمَن الطََّواِف، َأْو َلـْم َينِْوِه، َأْو َنكَّ
ة  ْكَن اْلَيََمِِنَ ُكلَّ َمرَّ اَذْرَوانِ اْلـَحَجَر َوالرُّ  ، َأْو َطاَف َعََل الشَّ

، ُثمَّ ُيَصِّلِّ َرْكَعَتْْيِ َخْلَف اْلـَمَقاِم(.اِر اْلـِحْجِر، َأْو َعََل ِجَد   َأْو ُعْرَياًنا، َأْو َنِجًسا َلـْم َيِصحَّ

 

الة  -رمحة اهلل عليهم–الفقهاء  ًَلِة(يوردون يف كتاب الصَّ )َباُب وُيوِرُدون يف احلجِّ  )َباُب ِصَفِة الصَّ

َة( َة لسببْي:العمرة،  فة احلجِّ أو صفةهنا مل يقولوا: صو ُدُخوِل َمكَّ وا بدخول مكَّ  وإنََّم عبَّ

ل: بب األوَّ َة فإنَّه جيب عليه أن يأيَت بحجٍّ أو عمرة   السَّ م معنا، أنَّه يروَّنم أنَّ كلَّ من دخل مكَّ كام تقدَّ

ء التَّابع.  فيجب عليه أن يكون حُمِْرًما، فهذا من باب ذكر اليشَّ

بب الثَّاين: ر أداؤه للمناسك فال يلزم اإلتيان باملناسك  أنَّ  السَّ َة أحياًنا قد يدخل ويتأخَّ دخول مكَّ

. ذهب إَل أسفلها، ثمَّ انتقل بعد ذلك إَل أعالها كام مبارشًة، فإنَّ النَّبيَّ   سنذكر بعد قليل 

يخ:  َة من أعالها.)ُيَسنُّ ِمْن َأْعًَلَها( يقول الشَّ  أي ُيَسنُّ دخول مكَّ

أنَّ النَّبيَّ »، وقد ثبت من حديث ابن عمَر: أي املوضع الَّذي دخل منه النَّبيُّ بأعالها واملراد 

َة دخل من أعًلها من الثَّنيَّة العليا، وإذا خرج خر  فَلكان إذا دخل مكَّ فة « ج من الثَّنيَّة السُّ وهذه الصِّ

وإن نازع فيه بعضهم، فدلَّ ذلك عىل  الَّتي كان يفعلها تدلُّ عىل املداومة كام ذكر بعض األصوليِّني،

خول. َة يف الدُّ  استحباب قصد أعىل مكَّ

َة يف  بل قد ثبت عن النَّبيِّ  د ذلك، فقد ثبت أنَّه لـامَّ أراد دخول مكَّ َماَذا َقاَل »فتحها قال: أنَّه تعمَّ

اُن؟ اَن قال:  «َحسَّ  فِقيَل له: إنَّ حسَّ

ــــــْم َترَ  ـــــا إِْن َل ـــــِدْمنَا َخْيَلنَ ـــــاَع  ْوَه
 

ــــــَداءُ   ــــــُدَها َك ــــــَع َمْوِع ــــــرُي النَّْق
 ُتثِ
 

انُ »قال:    «َفاْدُخُلوا ِمْن َحْيُث َقاَل َحسَّ
 
 .فدخل من َكَداء
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َة، فاغتسل يف بئر ُطَوى، ثمَّ  ولـامَّ حجَّ النَّبيُّ  ة الوداع قبل وفاته، أتى ألسفل مكَّ بعد ذلك حجَّ

ة فدخل منها.  قصد أعىل مكَّ

 ر الثَّالثة:إًذا فهذه األمو

 ما جاء عن ابن عمَر. -1

اَن. -2  وموافقته لشعر حسَّ

ة الوداع. وقصد النَّبيِّ  -3  يف حجَّ

نا عىل  خول من أعالها.يدلُّ  استحباب الدُّ

.
 
َة قالوا: هي ثنيَّة َكَداء َة؟ املراد بأعىل مكَّ  ما املراد بأعىل مكَّ

َة ثالثة مواضع  متشاهبة  يف االسم لكنَّها  بط:وعندنا يف مكَّ  خمتلفٌة يف الضَّ

 «.َكَداء»عندنا ثنيَّة  -1

 «.ُكًدا»وعندنا  -2

 بالتَّصغري.« ُكَدّي »وعندنا  -3

.«ُكَدّي »، و«ُكًدا»، و«َكَداءٌ »ة مواضع: عندنا إًذا ثالث  ، ثالثة مواضع 

ا  خول منها.« َكَداءُ »فأمَّ  فهي الَّتي ُيْسَتَحبُّ الدُّ

ا  تي ُيْسَتحَ « ُكًدا»وأمَّ  بُّ اخلروج منها.بالتَّنوين فهي الَّ

ا  ل فهو املكان املعروف اآلن عند األنفاق، وفيه مواقُف للباصات يف داخل مكَّ « ُكَدّي »وأمَّ َة، للتَّنقُّ

َة، فهذه أذن النَّبيُّ   ألهل اليمن أن خيرجوا منها، وليست مستحبًَّة جلميع النَّاس. يف داخل مكَّ

لني  خ«ُكًدا»، و«اءَكدَ »إًذا أريدك أن تنتبه للموضعني األوَّ ل ُيْسَتَحبُّ الدُّ ول منه، والثَّاين ، فاألوَّ

 ُيْسَتَحبُّ اخلروج منه.

ل وهو  مون بـ« َكَداء»، «َكَداء»نبدأ باألوَّ يها املتقدِّ تي يسمِّ وَّنا: «املعالة»هي ماذا؟ هي الَّ ، أو يسمُّ

ها، واألشهر عند الفقهاء جيوز بفتح احلاء، و-وهو الَّذي يأيت من طريق احلَُجون « طريق املقابر» جيوز ضمُّ

ى: فتأيت من طريق احَلجون، الَّتي هي املقابر مقَّب -الفتح  «.مقَّبة املعالة»ة احلجون، أو ُتَسمَّ
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يل من جهة امليقات، ومشى وبارش يف  خول اآلن؟ من أتى من طريق السَّ كيف تأيت لا إذا أردت الدُّ

ائع ثمَّ مشى، سيجد ى الَّشَّ خول من أنَّه قد دخل من حيث أتى النَّبيُّ  الُدخول، فتعدَّ ، وهذا هو الدُّ

َة.  أعىل مكَّ

َة هو  -وسيأيت–ها اخلروج من أسفل من غري « ُكًدا»بالتَّنوين فتقول: « ُكًدا»قلنا: إنَّ أسفل مكَّ

َة ما هو؟ هو املنطقة الَّتي فيها بئر ُطًوى، أو ِطًوى، أو َطًوى فهي مثلَّثٌة   جيوز فيها الثَّالث.تصغري، أسفل مكَّ

ى اآلن بـ تي بيََّت فيها النَّبيُّ ، وهذه املنطقة «حيِّ َجَرْول»هذه املنطقة هي الَّتي تسمَّ عندما أتى  الَّ

خني أنَّ هذا هو  وقصدها، هي القريبة اآلن من مستشفى الوالدة املشهور، وهذا الَّذي عليه أغلب املؤرِّ

 املوضع.

َة ودخل منه، وخرج من هذا َة مكَّ  وعندما دخل النَّبيُّ  أتاها، واغتسل هناك، ثمَّ قصد أعىل مكَّ

ًة أخرى ا من جانب املوضع مرَّ ، فقصدها ثمَّ قصد األعىل ثمَّ رجع، وهذا املوضع اآلن أصبح قريًبا جدًّ

ا لكن بجانبه التَّوسعة، اآلن تكاد التَّوسعة أن تكون متًّصلًة به، ال يفصلها عن التَّوسعة إالَّ يشٌء يسرٌي ج دًّ

 مسجٌد.

املوضع، ويوجد يف ذلك املوضع  صىلَّ يف ذلك أنَّ النَّبيَّ « فتح الباري»وقد ذكر ابن رجب  يف 

 .مسجدان، وال ُيْعَرُف أيُّ املسجدين هو املوضع الَّذي صىلَّ فيه النَّبيُّ 

ةَ  خول من أعىل مكَّ نَّة الدُّ  واخلروج من أسفلها، وعرفنا وعىل العموم أريدك فقط أن تعلم أنَّ السُّ

َة؟ من جهاآلن املواضع املعروفة عندنا اآلن ما هو  ة مقَّبة املعالة، احلجون، وأسفلها من جهة حيِّ أعىل مكَّ

، من جهة مستشفى الوالدة القديم.  جرول 

م من )ُيَسنُّ ِمْن َأْعًَلَها(إًذا يقول املصنِّف:  ليل عىل أنَّه ُيْسَتَحبُّ ما تقدَّ ، وقد ثبت أيًضا من  الدَّ ة  أدلَّ

َة من أعًلها»ا قالت: حديث عائشَة أَّنَّ  حيحني.« دخل النَّبيُّ مكَّ  كام يف الصَّ

خول للمسجد من باب بني شيبَة. )َواْلَبْدُء ِمْن َباِب َبنِي َشْيَبَة(قال:   أي وُيْسَتَحبُّ الدُّ

فا، بينهام كان هناك بيوت  باب بني شيبَة هذا كان عند بيوهتم، وبيوهتم كانت بني الكعبة وبني الصَّ

 قريب  أظنُّ إَل السَّ بني شيبَة، وقد كان إَل
بعينيَّات من القرن املايض عندما جاءت توسعة امللك  عهد 

ى هذا الباب بـ حن ُيَسمَّ ، كان هناك باٌب موجوٌد يف وسط الصَّ
َي بعد ذلك هذا «باب بني شيبةَ »سعود  ، ُسمِّ
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الم»الباب بـ حن، فأصبح النَّاس «باب السَّ ، قبل تقريًبا ستِّني سنًة ُأِزيَل هذا الباب؛ ألنَّه أصبح وسط الصَّ

ر،  ا فوق ما تتصوَّ دون وهو يف داخل احلرم أن يدخلوا معه، فسبَّب زحاًما شديًدا جدًّ إذا دخلوا احلرم يتعمَّ

 ًما.فُأِزيَل ذلك الباب، إًذا باب بني شيبَة ُأِزيَل منذ أكثَر من ستِّني عا

فا، و تي تكون من جهة الصَّ قد ُيَقاُل: إنَّ الَّذي يقابله ما الَّذي يقابله؟ قد ُيَقاُل: إنَّه يقابله األبواب الَّ

ا اجلهة، أو باٌب خمصوٌص، حمتمٌل األمرين.  باٌب واحٌد، إمَّ

ى بـ الم»فإن قلت: إنَّه باٌب واحٌد فتقريًبا يقابله اآلن ما ُيَسمَّ ت: اجلهة، فكلُّ ما ، وإن قل«باب السَّ

فا كلُّها تكون مقاربًة له؛ ألنَّ  ْت دائرته أصبحَّ كان من األبواب الَّتي من جهة الصَّ ء إذا َكَُّبَ ك تعلم أنَّ اليشَّ

كيف تكون حماذاة احلجر األسود أنَّك كلَّام ابتعدت عن  -إن شاء اهلل–الَّذي حياذيه أكثر وهكذا، وسيأيت 

 حماذاته أوسع.احلجر األسود كلَّام كانت 

نَّة يف دخول النَّبيِّ  نَّة  من باب بني شيبةَ  ولذلك األقرب أنَّ موافقة السُّ ا أن نقول: إنَّ هذه السُّ إمَّ

خول معه؛ ألنَّ الباب هذا ُأْلِغَي اآلن وأصبح يف داخل احلرم، وهو األقرب الَّذي  فات حملُّها، فال يمكن الدُّ

 أميل له أنا وليس املذهب.

ا ا أن نقول: هو أن نق وإمَّ الم»ول: باملوازاة، واملوازاة إمَّ األبواب املعروف اآلن أو سائر « باب السَّ

فا من جهة املسعى أو مـامَّ قاربه كـ فا»الَّتي تكون من جهة الصَّ وغريه، وكلُّ هذه األبواب حالًيا « باب الصَّ

الم كام تعلمون يف ه  ذه األيَّام.مغلقٌة إالَّ باًبا واحًدا وهو باب السَّ

ه قد جاء عن خول من باب بني شيبَة أنَّ ليل عىل أنَّه ُيْسَتَحبُّ الدُّ : الدَّ د البيهقيِّ من حديث ابن عبَّاس 

 يعني باب بني شيبَة. ،«دخل من هذا الباب أنَّ النَّبيَّ »

 ول املرسلة أنَّ النَّبيَّ ملا جاء عند البيهقيِّ من حديث مكح )َفإَِذا َرَأى اْلَبْيَت َرَفَع َيَدْيِه(؛قال: 

، وقد جاء عن ُتْرَفُع اْليدي إذا »أنَّه قال:  ابن عبَّاس   كان إذا دخل البيت فرأى الكعبة رفع يديه وكَّبَّ

 «.ُرئَِي البيت

تي وردت يف الباب، وال يثبت فيها يشٌء عن النَّبيِّ  )َوَقاَل َما َوَرَد(قال:   أي األدعية الكثرية الَّ

ه ما جاء عن سعيد بن املسيَّب أنَّه يقول: ل: من ولكن نقو الم، حيِّنا »أصحِّ الم، ومنك السَّ اللهمَّ أنت السَّ
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الم، اللهمَّ زد هذا البيت تعظياًم وتَّشيًفا نا بالسَّ ، وهو أصحُّ ما ورد، جاء بعضه عن سعيد بن املسيَّب «ربَّ

 .من قوله، وجاء بعضه عنه عن عمَر 

َة أن يبتدئ )ُثمَّ َيُطوُف(  قوله: بًِعا(ُمْضطَ )ُثمَّ َيُطوُف قال:  نَّة ملن دخل مكَّ أي يبتدئ بالطَّواف، فالسُّ

نَّة ملن دخل املسجد احلرام أن يبتدئ بالطَّواف، إالَّ يف حالة  واحدة  إذا دخل املسجد  بالطَّواف، كام أنَّ السُّ

ا واجبٌة، أو نافلٌة كاجل الة قبل الطَّواف. نازة،وكان يف املسجد قد حرضت صالٌة، إمَّ  فُيْسَتَحبُّ أن يبدأ بالصَّ

االضطباع معناه هو: أن جيعل وسط ردائه حتت إبطه األيمن، أو حتت  )ُثمَّ َيُطوُف ُمْضَطبًِعا(قال: 

ى:  ا الطَّرف فيجعله عىل عاتقه األيرس، هذا ُيَسمَّ ى «االضطباع»عاتقه األيمن، وأمَّ ، وهو الَّذي ُيَسمَّ

اماشتامل »بـ الة»الَّذي ذكرناه يف « ءالصَّ  «.كتاب الصَّ

مذيِّ وأمحَد من حديث يعىل بن أميَّة   من األحاديث كام عند الِّتِّ
أنَّ النَّبيَّ »االضطباع ثبت يف عدد 

 وغريه من األحاديث يف الباب. «طاف مضطبًعا 

ل طواف  يدخل في)ُمْضَطبًِعا( قوله:  َة، وسيأيت ه املراالضطباع يكون بطواف القدوم، يف أوَّ ء إَل مكَّ

ًة أخرى، وأنَّه ال ُيْسَتَحبُّ يف غري هذا الطَّواف.  بعد قليل  احلديث عن االضطباع مرَّ

يخ:  َة وطاف، فإنَّه ينوي هبذا  )َوَيْبَتِدُئ اْلـُمْعَتِمُر بَِطَواِف اْلُعْمَرِة(يقول الشَّ يعني أنَّه إذا دخل مكَّ

، ثمَّ يأيت بحجٍّ بعدها.ا كان الطَّواف طواف العمرة، وهذا إذ
 معتمًرا أو متمتًِّعا؛ ألنَّ املتمتِّع يأيت بعمرة 

، وهو سنٌَّة، بخالف  )َواْلَقاِرُن َواْلـُمْفِرُد لِْلُقُدوِم(قال:  أي ينوي هبذا الطَّواف أن يكون طواف قدوم 

 طواف العمرة للمعتمر واملتمتِّع فإنَّه ركٌن يف العمرة.

ِه(؛ي اْلـ)َفُيَحاذِ قال:  أنَّ النَّبيَّ »ملا ثبت من حديث ابن عبَّاس  وغريه وسيأيت:  َحَجَر اْْلَْسَوَد بُِكلِّ

 «.كان كلََّم أتى اِلجر وحاذاه أشار إليه واستلمه 

ِه( فقوله:  عندهم حماذاة احلجر األسود واجبٌة، فال يصحُّ طواٌف )َفُيَحاِذي اْلـَحَجَر اْْلَْسَوَد بُِكلِّ

، إًذا اذاة بدون حم ات   تكون حماذاة احلجر ثاميَن مرَّ
وط وآخره، وحينئذ  ل الشَّ احلجر، وجتب حماذاة احلجر يف أوَّ

. ات   جتب حماذاته ثامين مرَّ

ِه( قوله:  ل مجلة  وهي قول املصنِّف: )َفُيَحاِذي اْلـَحَجَر اْْلَْسَوَد بُِكلِّ ما معنى )َفُيَحاِذي( نبدأ بأوَّ

 ِقيَل: إنَّ معنى املحاذاة هو أن يرى احلجر األسود. أنَّه حياذي احلجر؟ بمعنى
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ر»ومنهم القطيعي يف رشحه عىل -وقال بعض فقهاء املذهب  قال: إنَّ معنى حماذاة احلجر  -«املحرَّ

هو أن يرى اجلانبني األيمن واأليرس املوضوعني بجانب احلجر، يعني اإلطار األيمن واأليرس له؛ ألنَّ املرء 

األسود وكان اإلطار مانًعا من رؤية اجلانب اآلخر لكن إن رأى اإلطارين األيمن واأليرس  احلجر ربَّام رأى

 له فقطًعا يكون قد رأى احلجر كلَّه، فيكون حماذًيا له.

خص، أو  وعىل العموم وإن ذكروا هذه احلدود أنَّه رؤية احلجر األسود فقط، وقد ال ُيَرى لبعد الشَّ

ًة إذا كان املرء بعيًدا عن احلجر  األيرسرؤية اإلطارين األيمن و له، فإنَّ املقصود به دائاًم املظنِّة، وخاصَّ

 األسود، إًذا هذا هو معنى املحاذاة.

ِه(األمر الثَّاين: قوله:  مري عائٌد للبدن، وبناًء عىل ذلك  )بُِكلِّ :الضَّ  فإنَّ املحاذاة ثًلثة أنواع 

ل: ا أن حياذَي احلج النَّوع األوَّ  وهذا صحيٌح. ر كلَّه ببدنه كلِّه،إمَّ

 أن حياذَي بعض احلجر ببدنه كلِّه، وهذا أيًضا يصحُّ فيه الطَّواف. النَّوع الثَّاين:

 : أن حياذَي احلجر ببعض بدنه، وهذا ال يصحُّ فيه الطَّواف.النَّوع الثَّالث

وإنَّام مل حياذه بكلِّ بدنه رء يبتدئ الطَّواف وما صورة أن حياذي احلجر ببعض بدنه؟ قالوا: أنَّ امل

 من بدنه، فحينئذ  يكون هناك نقٌص يف الطَّواف، فال يصحُّ الطَّواف يف هذه احلالة.
 
 ببعض بدنه، كجزء

يستلم احلجر، وثبت عن عمَر ومجع  من أنَّه كان  ملا ثبت عن النَّبيِّ  )َوَيْسَتلُِمُه َوُيَقبُِّلُه(قال: 

م كانوا يقبِّ  حابة أَّنَّ جود عىل احلجر األالصَّ سود؛ ألنَّ املراد لونه، وهذا معنى قول العلامء: ُيْسَتَحبُّ السُّ

جود عىل احلجر األسود أي وضع الوجه  جود وهي اجلبهة واألنف، فالسُّ جود هو وضع مواضع السُّ بالسُّ

 عليه وتقبيله.

ُيْسَتَلُم، فمعناه أنَّه ُيْمَسُح، يعني املراد باالستالم هو املسح، فحيث ِقيَل:  )َوَيْسَتلُِمُه(صنِّف: قول امل

 يضع يده مع مسحها، هذا املراد باالستالم.

(قوله:  د بع )َقبََّل َيَدُه(أي فإن شقَّ التَّقبيل، وليس إن شقَّ االستالم، وإنَّام إذا شقَّ التَّقبيل  )َفإِْن َشقَّ

:  «مسلم  »االستالم؛ ملا ثبت يف   «.استلمه وقبَّل يَدهُ  بيَّ أنَّ النَّ »من حديث ابن عبَّاس 

فقط إشارًة، ويكون حينئذ  يشري بال  )َأَشاَر إَِلْيِه(والتَّقبيل من باب َأْوََل  )َفإِْن َشقَّ اْللَّْمُس(قال: 

حيح كذلك من حديث ابن عبَّ  :تقبيل  ليده؛ ملا ثبت يف الصَّ  «.أشار إليه بِشء  ِف يده أنَّ النَّبيَّ » اس 
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:قول: إنَّ استًلبناًء عَل ذلك ن  م اِلجر اْلسود له أربع درجات 

رجة األُوََل: قال:  «املقنع»وقلت: عىل التَّحقيق لِـَم؟ ألنَّ صاحب –وهي أفضلها عىل التَّحقيق  الدَّ

تيب)أو، أو(، فظاهر كالمه يدلُّ عىل التَّخيري، ورد علي اح فقالوا: إنَّام هو عىل الِّتَّ َّ أفضلها قالوا: أن  -ه الَّشُّ

 يستلَمه ويقبِّله، يستلمه بيده، ويقبِّله بوجهه.

رجة الثَّانية:[  ثمَّ يليها: أن يستلَمه بيده وأن يقبِّل يده. ]الدَّ

رجة الثَّالثة:[  كمحجن  أو عًصا، ثمَّ يقبِّل  ]الدَّ
 
ذلك، وقد ثبت ذلك كلُّه ثمَّ يليها: أن يستلَمه بيشء

 عن ابن عبَّاس  موقوًفا. ؛ إالَّ تقبيل العصا فقد ثبتعن النَّبيِّ 

ابعة: رجة[ الرَّ . ]الدَّ  أن يشري إليه إشارًة فقط، وحينئذ  يشري بال تقبيل 

ا، ال ليس بعض النَّاس قد يظنُّ أنَّ اإلشارة التَّكبري فريفع يديه معً  )َأَشاَر إَِلْيِه(وقول املصنِّف هنا: 

 العلامء أن تكون اإلشارة باليمنى، واالستالم هذا مراًدا، وإنَّام املراد اإلشارة باليد، ولذلك استحبَّ 

 شري بُِيْمنَاُه، ويستلمه بيده اليمني، فيكون االستالم واإلشارة باليمنى.باليمني، يقولون: ي

قت نَّة حتقَّ  برفع الُيمنى، كذا ذكر الفقهاء. وإن رفع يديه ال نقول: إنَّه خطٌأ؛ ألنَّ السُّ

 رد من اْلخبار نوعان:ذي والَّ )َوَيُقوُل َما َوَرَد( قال: 

ل: ا ما بعد ذلك فيقول: «باسم اهلل واهلل أكَّب»أن يقول:  النَّوع األوَّ ، وهذه يقولا يف االبتداء، وأمَّ

 فقط.« اهلل أكَّب»

وإن كان يف إسناده احلارث األعور  النَّبيِّ  دليل ذلك يف االبتداء أنَّه جاء فيه حديٌث مرفوٌع عن

 ن عمَر موقوًفا.لكنَّه قد جاء عن اب

حيح من حديث ابن عبَّاس   ا التَّكبري مطلًقا فقد جاء يف الصَّ كان كلََّم أتى  أنَّ النَّبيَّ » وأمَّ

ل شوط  فقط.فدلَّ ذلك عىل مطلق « اِلجر استلمه وكبَّ  ا التَّسمية فإنَّام تكون يف أوَّ  التَّكبري، وأمَّ

ُهمَّ إِيََمًنا بَِك، َوَتْصِديًقا بِكَِتابَِك، َوَوَفاًء »أنَّه يقول:  أيًضا ورد أدعيٌة أخرى منها ما ذكر الفقهاء اللَّ

َباًعا لُِسنَِّة َنبِيَِّك   أنَّه كان يقول ذلك إذا استلم احلجر.  وهذا رواه ابن أيب شيبَة عن عيلٍّ ، «بَِعْهِدَك، َواتِّ

هو جاء عن احلسن وقد روى ابن واالستالم قد يكون باليد، أو ما يقوم مقام االستالم كاإلشارة، و

حابة استحباب ذلك. ،«كانوا يستحبُّونه»: أيب شيبَة كذلك أنَّ جماهًدا قال  أي أنَّه مشتهٌر بني الصَّ
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هذا عىل سبيل الوجوب، أي وجوًبا أن جيعل البيت عن يساره؛  َيَساِرِه( )َوَيـْجَعُل اْلَبْيَت َعنْ قال: 

 «.ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ »ال: هكذا طاف، وقد ق ألنَّ النَّبيَّ 

 أنَّه طاف سبًعا. ملا فعل النَّبيُّ  )َوَيُطوُف َسْبًعا(؛قال: 

ََمل هو اإلرساع يف امليش مع م )َيْرُمُل(قال:  ا املراد بالرَّ قاربة اخلَُطى، من غري أن يكون رسيًعا جدًّ

، فهو إرساٌع يف ميش  مع مقاربة ُخًطى ف
 
ال يبعد اخلَُطى، وإنَّام يقارب بينها مع إرساع  يف كالرولة، وال إبطاء

 امليش، إًذا يكون جمتمًعا فيه وصفان.

، قد ثبت فعله عن النَّبيِّ  مل مستحبٌّ  ريض اهلل عن اجلميع.-َر من حديث جابر  وابن عم هذا الرَّ

مل قلنا: إنَّه مقاربة اخلَُطى. )َيْرُمُل(قول املصنِّف:   الرَّ

ا الَّذي حُيَْمُل، أو الَّذي ُيْدَفُع بعربيَّة، فال  إنَّام ذلك خاصٌّ وبناًء عىل ذلك ف باملايش الَّذي يميش، وأمَّ

ه، وال ُينَْدُب له أن ُيْدَفَع برسعة  يف  مل، ال هنا وال يف املسعى؛ ألنَّ املقصود هيئة ُيْسَتَحبُّ يف حقِّ أوقات الرَّ

ن يكون طائًفا أو ساعًيا.  القدمني مـمَّ

اكب أو ول العلكذلك يق م دون الرَّ مل إنَّام هو مستحبٌّ للاميش كام تقدَّ املدفوع، مستحبٌّ امء: إنَّ الرَّ

جال دون النِّساء كذلك، مستحبٌّ كذلك لغري احلامل، َمْن مَحََل غريه لعذر  فاملذهب: أنَّه ال ُيْسَتَحبُّ له  للرِّ

مل.  الرَّ

( )َيْرُمُل اْْلُُفقِ األمر الثَّاين يف قوله:  باألفقيِّ هو من كان خلف املواقيت، وبناًء عىل ذلك فإنَّ املراد يُّ

مل يف ذلك املوضع. َة فال ُيْسَتَحبُّ له الرَّ يَّ أو كان قريًبا من مكَّ  املكِّ

، ثمَّ طاف )اْْلُُفِقّي( كذلك يف قوله: 
أي الَّذي جاء من اآلفاق، وبناًء عليه فلو أن امرًأ جاء من آفاق 

 يف طواف اإلفاضة. -إن شاء اهلل-ف طواًفا آخَر فإنَّه ال يرمل فيه، وسيأيت أراد أن يطو بالبيت، ثمَّ 

 .كام فعل النَّبيُّ  )ُثمَّ َيْمِِش َأْرَبًعا(أي يرمل ثالثة أشواط  فقط،  )ِِف َهَذا الطََّواِف َثًَلًثا(قال: 

ل )ِِف َهَذا الطََّواِف(وقول املصنِّف:  ، دون ما عداه من طواف  يقصده أي يف طواف القدوم، أوَّ

 الطَّواف بالبيت، سواًء كان واجًبا، أو كان مندوًبا.

ة (، قال:  ْكَن اْلَيََمِِن ُكلَّ َمرَّ ًة هذا )َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر َوالرُّ كن اليامين يف كلِّ مرَّ استالم احلجر والرُّ

، ويكون استالمه عند حماذاته.  مستحبٌّ
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املراد باحلجر هنا هو احلجر األسود، وقد سبق  َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر()املصنِّف:  نأخذها مجلًة مجلًة، قول

كان كلََّم  أنَّ النَّبيَّ » «:صحيح البخاريِّ »يف  معنا دليل استحباب استالمه من حديث ابن عبَّاس  

نا ذلك عىل أنَّه مستحبٌّ االستالم وال« أتى اِلجر أشار إليه، واستلمه، وكبَّ   .تَّكبري عندهفدلَّ

ة (املسألة الثَّانية يف قوله:  نا عىل أنَّ استالم احلجر وما يتبع االستالم  )َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر ُكلَّ َمرَّ هذا يدلُّ

، ولو نظر املرء يف طوافه بالبيت سيجد أنَّه حياذي احلجر 
من اإلشارة والتَّكبري أنَّه ُيْسَتَحبُّ عند كلِّ حماذاة 

ات، ابع. ابتداء كلِّ  ثاميَن مرَّ وط السَّ ، وآخر الشَّ
 شوط 

نن الكبى»وقد جاء عند النَّسائيِّ يف  ، ِف ابتداء  أنَّ النَّبيَّ »ما يدلُّ عىل  «السُّ ات  كبَّ ثَمَِن مرَّ

 عىل إطالقه، فيكون ثاميَن مرَّ  ،«الطَّواف وهنايته
نا عىل أنَّ قول الفقهاء: يستلمه عند كلِّ حماذاة  .وهذا يدلُّ  ات 

( َيْسَتلُِم )َو( صنِّف: قول امل ْكَن اْلَيََمِِنَ كن اآلخر الياميُن؛ ألنَّ األركان )الرُّ كن الياميَن هو الرُّ املراد بالرُّ

اميَّان فليس يف احلقيقة ركنان من البيت، وإنَّام مها ركنا الكعبة،  ا الشَّ أربعٌة اثنان شاميَّان، واثنان يامنيان، فأمَّ

كنني اليامنيني؛ الَّذي هو احلجر األسود وما مها؛ ولذلك الإذ البيت جياوز ُع استالمهام، بخالف الرُّ  ُيَّْشَ

ى  ى هذا، ُيَسمَّ كن اليامينُّ الثَّاين ُيْسَتَحبُّ استالمه عند كلِّ « اليامين»قابله، اجلدار اجلنويب يسمَّ ، الرُّ أي اجلنويبَّ

، وال حياذيه املرء يف الطَّواف إالَّ سبع ؛ أل طواف  ات  نَّه يكون يف أثناء الطَّواف، وال يكون يف ابتدائه مرَّ

. ات   وخامتته، فيكون سبع مرَّ

استالمه كيف يكون؟ قالوا: باليد فقط، فليس فيه تقبيٌل وليس فيه إشارٌة، وهذا الَّذي جاء فيه 

« يقبِّلك ما قبَّلتك النَّبيَّ لوَل أِنِّ رأيت »: ونحن إنَّام متعبَّدون كام قال عمُر  النَّقل عن النَّبيِّ 

كن اليامين اآلخر. ُع تقبيل الرُّ  فدلَّ ذلك عىل أنَّه ال ُيَّْشَ

، أو انتهى قبل أي جزًءا  )َوَمْن َتَرَك َشْيًئا ِمَن الطََّواِف(قال:  منه بحيث أنَّه ابتدأ من غري حماذاة  كاملة 

وط، ه، ولذلك يقولون:  املحاذاة الكاملة للبدن كلِّه، فال يصحُّ ذلك الشَّ أو ال يصحُّ طوافه بالكلِّـيَّة إذا مل يتمَّ

،) ف جزٌء من البدن، قالوا: هذا أقلُّ ما وأقلُّ ما يكون به َتْرُك الطَّوا )َوَمْن َتَرَك َشْيًئا ِمَن الطََّواِف َوَلْو َقلَّ

 من الطَّواف.
 
 يكون به ُتْرُك جزء

دم نيَّة الطَّواف باألمس القريب يقول رجٌل: كنت واف، من صور عمل ينو الطَّ  )َأْو َلـْم َينِْوِه(قال: 

ل م  نصيلِّ فيه قال: فتبعُتُه، وهذه أوَّ
َة، مع آخَر، وهذا الَّذي أنا معه قال: سنبحث يف مكان  ة  أدخل مكَّ رَّ
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، فبعض النَّاس ربَّام طاف بالبيت وهو مل ينِو ا لطَّواف يقول: من أين سنذهب؟ قال: أَّنينا ثالثة أشواط 

 يكون تابًعا لغريه، أو يكون الحًقا له، والفقهاء قدياًم يمثِّلون بمن تبع غرياًم، وكان غريمه يطوف، فيكون

 حينئذ  مل ينِو.

ا حتَّى من املعتمرين، قلت لكم: باألمس القريب ُسِئْلُت عنها، فإنَّه أيًضا عدم نيَّة الطَّواف كث ريٌة جدًّ

 ال يصحُّ طوافه.

َس )َأْو قال:   بأن بدأ به وهو عن يمينه، فطاف عكس الطَّواف. ُه(َنكَّ

اَذْرَواِن(قال:  اذروان ما هو؟ لو تالحظ أنَّ الكعب )َأْو َطاَف َعََل الشَّ ال، الشَّ ة أسفلها يوجد بفتح الذَّ

من ا اآلن فأصبح مسطًَّحا، يف الزَّ ًبا، وأمَّ من القديم كان مكعَّ ٌم، هذا احلجر يف الزَّ القديم كان  حجٌر متقدِّ

، وقالوا ًبا باإلمكان أنَّ املرء يميش عليه، ِقيَل: إنَّه مل ُيَسطَّْح إالَّ منذ نحو مئتي سنة  أو أقلَّ : ذلك إنَّام كان مكعَّ

نِّ يستطيع أن يميش عليه، الَّذي تكون قدماه صغريًة يستطيع أن يميش عليه ال غري يف السِّ جل، اآلن الصَّ رَّ

 يميش عليه.

ااملذهب أنَّ   فمن طاف عليه ماشًيا فإنَّه يكون قد طاف يف داخل  الشَّ
ذروان هو من الكعبة، وحينئذ 

ى:  اذروان»الكعبة، فال يصحُّ طوافه، إًذا هذا ُيَسمَّ ة ، هو م«الشَّ وجوٌد إَل اآلن لكن للتَّنبيه عىل عدم صحَّ

 وأكثَر مل جيعلوه مستقياًم وإنَّام جعلوه
خص أن يميش عليه. الطَّواف عليه منذ مئة سنة   مائاًل فال يستطيع الشَّ

اذروان ذكرها الفقهاء، وهي: إذا طاف بالبيت وبعض جسده عىل  عندنا هنا مسألٌة متعلِّقٌة بالشَّ

اذروان، كثريٌ   من النَّاس يطوف قريًبا من البيت وجيعل يده عىل ستارة الكعبة يريد أن يلمسها، هنا جعل الشَّ

اذروان، فبع ض جسده يف داخل الكعبة، فهل يصحُّ طوافه أم ال؟ فيه روايتان، ومها قوالن عند يده عىل الشَّ

رين، واملعتمد: أنَّه يصحُّ  دن، والعَّبة باألكثِر، وأكثر البدن طوافه؛ ألنَّ اليد هي جزٌء قليٌل من الباملتأخِّ

 يصحُّ الطَّواف، فالعَّبة باألكثِر.
 خارج الكعبة، فحينئذ 

جدار احلجر معروٌف، وهو موجوٌد اآلن، وهو الَّذي عىل شكل  (اِر اْلـِحْجرِ )َأْو َعََل ِجَد قال: 

، وقالوا: إنَّ جدار احلجر باتِّفاق أهل العلم 
ًة آخره-نصف دائرة  من الكعبة؛ ألنَّه قد جاء يف ليس  -وخاصَّ

م قد احتاطوا له بنحو ثالثة أذرع  أو أكثَر ربَّام.  بعض األخبار أَّنَّ

. لنهي النَّبيِّ ألنَّه ال يصحُّ الطَّواف بالبيت عرياًنا؛  اًنا(؛َف ُعْريَ )َأْو َطاقال:   أن يطوف بالبيت عريانر
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ة، وال )َأْو َنِجًسا(قال:  يَّة كالنَّجاسة عىل بدنه، أو يشمل النَّجاسة املعنويَّ يَّة، النَّجاسة احلسِّ نَّجاسة احلسِّ

ة كأن يكون حمدًثا  حدًثا أصغَر، أو حدًثا أكََّب، ويشمل أيًضا النَّجاسة يف مجيع الطَّواف أو يف ثوبه، والنَّجاسة املعنويَّ

 بعضه.

(قال:  ور. )َلـْم َيِصحَّ  إًذا مل يصحَّ الطَّواف يف مجيع هذه الصُّ

ور الَّتي ال يصحُّ فيها عىل املذهب الطَّواف بالبيت  من م قالوا: ال يصحُّ  -وهو واضٌح -الصُّ أَّنَّ

 ن كان خارج املسجد، فال بدَّ أن يطوف املرء يف داخل املسجد.الطَّواف بالبيت مل

سعى بني عندنا هنا مسألٌة مشكلٌة، أنا أوردهتا إلشكالا، أنَّ العلامء قد حكوا اإلمجاع عىل أنَّ امل

فا واملروة من خارج املسجد احلرام، وحكوا اإلمجاع عىل أنَّ من طاف بالبيت وهو يف داخل املسعى فإنَّ  الصَّ

.  طوافه غري صحيح 

ات-اآلن مع التَّوسعات  طح بالذَّ ًة يف السَّ ربَّام يكون الطَّائفون يصلون إَل املسعى يف بعض  -وخاصَّ

؛ ألنَّه ال يصحُّ الطَّواف يف خارج املسجد؟األوقات، فهل نقول: إنَّ طوافهم غري   صحيح 

، إَل قبل مخسني أو نقول: ال، اختلف احلال، فقدياًم كان املسعى خارج املسجد متامً  ا إَل عهد  قريب 

 ملسعى يف املسجد قريًبا قبل ستِّني سنًة فقط، أو سبعني سنًة بالكثري.ستِّني سنًة، وُأْدِخَل ا

الة وبناًء عليه والقاعدة   أنَّ املسجد هو ما اختصَّ بوصفْي:ذكرناها يف الصَّ

ل  : البقعة ختصيصها للعبادة.الوصف األوَّ

.حاإ الوصف الثَّاين:  طتها بسور 

املسعى سوره كسور املسجد فحينئذ  نقول: إنَّ املسعى يأخذ حكم املسجد، فمن طاف فحيث كان 

بالبيت وكان يف بعض مواضع الطَّواف تطأ قدماه املسعى فإنَّه يصحُّ طوافه، ومن صىلَّ يف املسعى ولو يف 

 آخره فإنَّ ائتاممه باإلمام صحيٌح.

ج يقول:  فون املسعى له سعٌة، فمناآلن يصيلِّ يف املسعى، تعر صىلَّ يف املسعى يف آخره بعض النَّاس يتحرَّ

ا اآلن فال؛ ألنَّ املسعى  فوف نقول: هذا قدياًم، أمَّ ا يف خارج املسجد، فال بدَّ من اتِّصال الصُّ الة ألَّنَّ ما تصحُّ الصَّ

 اآلن حكمه حكم املسجد.

عندما طاف قرأ قول اهلل عز  ني؛ ألنَّ النَّبيَّ يصيلِّ ركعت ْلـَمَقاِم()ُثمَّ ُيَصِّلِّ َرْكَعَتْْيِ َخْلَف اقال: 

 فصىلَّ ركعتني. [125]البقرة: ژ  ې ې ې ې ۉ ژوجل: 
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(قوله:  سواًء كانت فريضًة أو نافلًة، فإن مل يكن شيًئا من تدخل كلُّ ركعتني،  )ُثمَّ ُيَصِّلِّ َرْكَعَتْْيِ

 ذوات األسباب صىلَّ مطلق ركعتني.

حابة أنَّه قال: املراد باملقام مقام إبراهيم  )َخْلَف اْلـَمَقاِم( ل:قا ، وقد جاء عن بعض الصَّ

َة أجزأ» ، وجاء عن عمَر  «حيثَم صلَّيَت ِف مكَّ بذي طًِوى، وهو عند أنَّه صىلَّ  كام جاء عن ابن عبَّاس 

افعيِّني.  بيوت الشَّ

كعتان ُيْسَتَحبُّ فيهام أنَّه يُ  َحبُّ إذا انتهى من ، وُيْستَ «اإلخالص»و« الكافرون»ْقَرُأ فيهام بـوهاتان الرَّ

كن فيستلمه إن استطاع. كعتني أن يرجع للرُّ  هاتني الرَّ

: قال  َقاُه َحتَّى َيَرى اْلَبْيَت، : )َفْصلر َفا ِمْن َبابِِه، َفرَيْ ُثمَّ َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر، َوَيـْخُرُج إََِل الصَّ

 ُ ِل، ُثمَّ َيْسَعى َشِديًدا إََِل اَوُيَكبِّ َوَيْرَقى ِْلَخِر، ُثمَّ َيْمِِش،  َثًَلًثا، َوَيُقوُل َما َوَرَد، ُثمَّ َينِْزُل َماِشًيا إََِل اْلَعَلِم اْْلَوَّ

َفا، ُثمَّ َينِْزُل، َفَيْمِِش ِِف َمْوِضِع َمْشيِِه، َوَيْس  َفا، اْلـَمْرَوَة، َوَيُقوُل َما َقاَلُه َعََل الصَّ َعى ِِف َمْوِضِع َسْعيِِه إََِل الصَّ

، َفإِنْ  ، َوُرُجوُعُه َسْعَيةر ُل، َوُتَسنُّ فِيِه الطََّهاَرُة، َبَدَأ بِاْلـَمْرَوِة َس  َيْفَعُل َذلَِك َسْبًعا، َذَهاُبُه َسْعَيةر ْوُط اْْلَوَّ َقَط الشَّ

َتاَرُة، َواْلـُمواََلُة، ُثمَّ إِْن َكاَن ُمَتَمتِّ  ، َواْلـُمَتَمتُِّع َوالسِّ َل؛ َوإَِلَّ َحلَّ إَِذا َحجَّ لَّ َ ِمْن َشْعِرِه َوََتَ ًعا ََل َهْدَي َمَعُه َقرصَّ

عَ   .لتَّْلبَِيَة(ِِف الطََّواِف َقَطَع ا إَِذا رَشَ

 

: ُثمَّ َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر( قال:  كعتني؛ ملا ج)َفْصلر اء من حديث أي يستلم احلجر إذا انتهى من صالة الرَّ

كن فاستلمه أنَّ النَّبيَّ »«: مسلم  »جابر  يف صحيح  كعتْي عاد إَل الرُّ إًذا املراد باالستالم أي  «لـَمَّ صَلَّ الرَّ

 طَّواف.بعد ركعتيِّ ال

َفا(قال:  فا،  )َوَيـْخُرُج إََِل الصَّ فا الَّذي كان موجوًدا يف)ِمْن َبابِِه( أي إَل جبل الصَّ  أي من باب الصَّ

فا أصب ل، اآلن باب الصَّ مان األوَّ فا وخارج احلرم، قدياًم باب الزَّ فا، يعني يفصل بني الصَّ ح خارج الصَّ

فا وبني املطاف، بل فا كان بني الصَّ كان بينها بيوٌت، ولذلك اآلن هذا الباب ُأْلِغَي فقد ُيَقاُل: إنَّ هذه  الصَّ

نَّة فات حملُّها، فال سنَّة حينذاك.  السُّ

َقاُه( قال:   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ :يعني به قول اهلل  «َأْبَدُأ بِـََم َبَدَأ اهلل بِهِ »قال:  ألنَّ النَّبيَّ )َفرَيْ

 .[15٨]البقرة: ژ  ژ
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يخ:  َقاُه َحتَّى َيَرى اْلَبْيَت(قال الشَّ حيح من حديث أيب هريرَة:  )َفرَيْ أنَّ »وافق يف ذلك ما جاء يف الصَّ

عليه حتَّى نظر إَل البيت، ثمَّ رفع يديه فجعل َيمد اهلل فا، َفَعًَل طوافه أتى الصَّ لـَمَّ فرغ من  النَّبيَّ 

. «ويدعو ما شاء  وبنحوه من حديث جابر 

ُ َثًَلًثا( قال:   «.مسلم  »جاء ذلك يف حديث جابر  يف )َوُيَكبِّ

ا من الَّذي ورد عن النَّبيِّ )َوَيُقوُل َما َوَرَد( قال:  هلل َعََل َما اْلـَحْمُد »ها أنَّه يقول: أشياُء كثريٌة جدًّ

يَك َلَه، َلُه اْلـُمْلُك َوَلُه اْلـَحْمُد، َُيْيي َوُيِميُت، َوُهَو َعََل   َقِديرر َهَداَنا، ََل إَِلَه إَِلَّ اهلل، َوْحَدُه ََل رَشِ
ء   «. ُكلِّ ََشْ

وهذا يف  «َم اْْلَْحَزاَب َوْحَدهُ ، َوَنرَصَ َعْبَدُه، َوَهزَ ََل إَِله إَِلَّ اهلل َوْحَدُه، َصَدَق َوْعَدهُ »وجاء أنَّه يقول: 

 «.مسلم  »

يَن، َوَلْو َكْرَه اْلَكافُِرونَ »: وجاء أنَّه يقول اُه ُمـْخلِِصَْي َلُه الدِّ  «.ََل إَِلَه إَِلَّ اهلل، َوََل َنْعُبُد إَِلَّ إِيَّ

عاء  عاء، ويرفع يديه يف الدُّ  .كام جاء يف حديث ابن عبَّاس  وجاء أنَّه يدعو بمطلق الدُّ

، )ُثمَّ َينِْزُل َماِشًيا(  قال: ِل( يعني من غري رمل  ل هو العلم املوجود )إََِل اْلَعَلِم اْْلَوَّ واملراد بالعلم األوَّ

 .اآلن عندنا وعليه عالمٌة خرضاُء وهو عند بيت العبَّاس 

)ُثمَّ َيْسَعى َسْعًيا َشِديًدا(قوله: 
يه، ويكون أعىل من امليش ودون الرولة، وهذا شمأي يرسع يف  (1)

م–الَّذي يسعى إنَّام هو  اكب واملحمول. -مثل ما تقدَّ  املايش دون الرَّ

 أي إَل العلم الثَّاين عند دار العبَّاس. )إََِل اِْلَخِر(قال: 

َفا( )َوَيُقوُل َما َقاَلهُ أي جبل املروة، )ُثمَّ َيْمِِش َوَيْرَقى اْلـَمْرَوَة( قال:  م. َعََل الصَّ كر املتقدِّ عاء والذِّ  أي من الدُّ

ابق  )َفَيْمِِش ِِف َمْوِضِع َمْشيِِه(من املروة  )ُثمَّ َينِْزُل(قال:  )َوَيْسَعى ِِف َمْوِضِع يف موضع امليش السَّ

َفا(. )إََِل  بني العلمني، واملراد بالعلم هو امليل املعلَّق املعروف عند اللَّمبات اخلرضاء َسْعيِِه(  الصَّ

فا إَل )َيْفَعُل َذلَِك َسْبًعا َذَهاُبُه َسْعَيًة َوُرُجوُعُه َسْعَيًة( قال:  ، ذهابه من الصَّ
يفعل ذلك سبعة أشواط 

 املروة ُيَعدُّ سعيًة ورجوعه سعيًة.

فا وامل فا واملروة، وهي مسألة حدُّ الصَّ عي بني الصَّ ٌة فيام يتعلَّق بالسَّ وة، العلامء رعندنا هنا مسألٌة مهمَّ

ى:  فا واملروة بامليش، قالوا: وأقلُّ ما ُيَسمَّ أن يلصق عقبه « استيعاًبا له»يقولون: جيب استيعاب ما بني الصَّ

                                                 

يخ «سعًيا»قوله:  بدون« الروض»يسعى سعًيا شديًدا( يف نسختي، ويف كثري من النسخ ومنها ( قوله: )1)  وفقه اهلل.–، فال أدري لعلَّها يف نسخة الشَّ
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فا، ثمَّ يذهب حتَّى يصل إَل املروة، ثمَّ يلصق عقبه بأسفل املروة، يعني وهو راجٌع  بأسفل اجلبل من الصَّ

قالوا: وما زاد  -لقدم هذا زائٌد عن احلدِّ الواجب إَل املندوبابلو وطئها -فيجعل عقبه ]بأسفل املروة[ 

، وُيْسَتَحبُّ رقيُّ اجلبل كام فعل النَّبيُّ   .عن ذلك فهو مستحبٌّ

روا ما بني اجلبلني بطول  عندنا هنا مسألٌة، كيف نستطيع أن نضبط هذا الطُّول؟ العلامء قدياًم قدَّ

 عىل اجلبل، فام هو حدُّ اجلبل؟ هاجلبل، عرفنا قبل قليل  بأن جيعل عقب

فا كلُّ واحد  من هذين اجلبلني فيه  خني عىل أنَّ املروة والصَّ رجات، وأغلب املؤرِّ روه قدياًم بالدَّ قدَّ

 مخَس عَّشَة درجًة، فيه درٌج منحوٌت قالوا: إنَّ عددها مخَس عَّشَة درجًة، بعضهم زاد وبعضهم نقص.

فا رج املوجود عىل الصَّ والباقي يف عام ألف وأربع مئة  وعَّشة  عددُته مل يبق منها إالَّ عَّشًة،  وهذا الدَّ

ا بعضه فقد نزل حتت األرض. نا عىل أنَّ اجلبل اآلن مل يظهر إالَّ بعضه، وأمَّ  كلُّه كان أسفل اجلبل، وهذا يدلُّ

يخ منصور يف  اف القناع»وقد أشار لذا الشَّ فا  فقد ذكر أنَّ األرض قد ارتفعت فيام «كشَّ بني الصَّ

ا، لو تنظر اآلن إَل املسعى، ثمَّ ترقى مع  الم»واملروة، واألرض ترتفع، واضٌح جدًّ ستجد أنَّك « باب السَّ

 ، احات بام يعدل ارتفاع أكثر من مخسة أمتار  أو ستَّة  ستصعد مع األبواب الكهربائيَّة حتَّى تصل إَل السَّ

ا، فاألرض ترتفع.  ارتفاٌع كبرٌي جدًّ

، وبناًء عىل ذلك فإنَّه يف زماننا هذا قبل التَّوسعة بفبعض اجل َي منذ القدم، منذ قرون  ل اآلن ُغطِّ

ئاسة  هي يف الغالب فيها احتياٌط،  -رئاسة شئون احلرم-األخرية ُغطَِّي اجلبالن فإَل العالمة الَّتي وضعته الرِّ

ء أجزأك، فهم قد احتاطوا بمقدار مِّت   بط. بل لو قرصَت عنها بعض اليشَّ  ربَّام أو أكثر ما أدري بالضَّ

عي بحكمني: جل يف السَّ قيَّ سنٌَّة، املرأة ختالف الرَّ نا قلنا: إنَّ االستيعاب واجٌب، والرُّ  املسألة الثَّانية معنا أنَّ

ل: ، أي رقيُّ اجلبلني. األمر األوَّ قيُّ  أنَّ املرأة ال ترقى، ال ُيْسَتَحبُّ لا الرُّ

 املرأة ال تسعى بني العلمني سعًيا شديًدا. أنَّ  األمر الثَّاين:

فيلِّ فقط، فإنَّك ترقى له بمثابة ]مزلقان[ يسري   إالَّ يف الطَّابق السُّ
طبًعا رقيُّ اجلبل اآلن أصبح غري موجود 

، ولكن قد ُيَقاَل: إنَّ املستحبَّ ف ا ليس فيها رقيٌّ ا، وما عدا ذلك من األدوار الثَّالثة الباقية فإَّنَّ ا أن تصل إَل هيجدًّ

. وط، فيكون فيه ميٌش من غري رقيٍّ  منتهى الشَّ

ُل(؛قال:  ْوُط اْْلَوَّ فا لقول النَّبيِّ  )َفإِْن َبَدَأ بِاْلـَمْرَوِة َسَقَط الشَّ ُط البداءة بالصَّ َأْبَدُأ »: ألنَّه ُيْشَِّتَ

وط  ،«بِـََم َبَدَأ اهلل بِهِ  ل ال ُيْعَتدُّ به؛ ألنَّه مل فالشَّ  يبدأ بام بدأ اهلل به.األوَّ
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اْفَعِِّل َما َيْفَعُل اْلـَحاجُّ َغرْيَ َأَلَّ َتُطوِِف »قال للمرأة احلائض:  ألنَّ النَّبيَّ  )َوُتَسنُّ فِيِه الطََّهاَرُة(قال: 

فا واملروة، فدلَّ عىل أنَّ  «بِاْلَبْيِت  عي بني الصَّ . -جاسةومثله النَّ - الطَّهارة من احلدثني ومل َيْسَتْثِن السَّ  ليس بواجب 

َتاَرُة( قال:  اعي بني اجلبلني )َوالسِّ تارة يعني سِّت العورة، فلو انكشف بعض عورة السَّ املراد بالسِّ

.  فإنَّه يصحُّ

ا مستحبٌَّة، نقول:  )َواْلـُمَواََلُة(قال:    املوَلة نوعان:إنَّ انظر معي، مسألة املوالة هنا ذكر املصنِّف أَّنَّ

ل: عي، وهذه هي املستحبَّة، ولذلك فإنَّ بعض فقهاء املذهب  []النَّوع األوَّ موالٌة بني الطَّواف والسَّ

ل، أي أنَّه  ا ُتْسَتَحبُّ املوالة، محلوها عىل املعنى األوَّ رين لـامَّ ذكر يف بعض كتب املناسك أَّنَّ من املتأخِّ

ع  ي والطَّواف.ُيْسَتَحبُّ املواالة بني السَّ

رين أنَّ  واالة:النَّوع الثَّاين من امل عي، فاملشهور عند املتأخِّ وهي املواالة بني أجزاء وأشواط السَّ

 أنَّه واجٌب. «اْلقناع»و «املنتهى»املواالة بينها واجٌب، قالوا: كالطَّواف، وهذا هو الَّذي مشى عليه يف 

 نقول: أحد أمرين: ُة()َوُتَسنُّ اْلـُمواََل إًذا قول املصنِّف هنا: 

ا أن نقو عي. )َوُتَسنُّ اْلـُمواََلُة(وله: ل: املراد بقإمَّ  أي ُتَسنُّ اْلـُموااَلُة بني الطَّواف والسَّ

 ،«اْلقناع»أو نقول: إنَّ املصنِّف هنا مشى عىل خالف املشهور من املذهب الَّذي اعتمده هو يف 

، فتستطيع أن  «املنتهى»واعتمده صاحب  ه أحد التَّوجيهني.وغريه أنَّ املواالة واجبٌة وليست بسنَّة   توجِّ

فا واملروة،  )ُثمَّ إِْن َكاَن ُمَتَمتًِّعا(قال:  اعي بني الصَّ فلم يسق )ََل َهْدَي َمَعُه( أي الطَّائف بالبيت والسَّ

لََّل(،الدي،  َ ِمْن َشْعِرِه َوََتَ . )َقرصَّ ا من ساق الدي وإن كان متمتًِّعا فإنَّه ال حيلُّ  أمَّ

(قال:  مل يكن متمتًِّعا وال هدي معه، بأن كان قارًنا، أو كان مفرًدا، أو كان متمتًِّعا وقد وإن أي  )َوإَِلَّ

 ساق الدي.

( قال:  ه.  كام فعل النَّبيُّ )َوإَِلَّ َحلَّ إَِذا َحجَّ  فإنَّه ما حلَّ إالَّ حينام أتمَّ حجَّ

َع ِِف ويف معناه املعتمر كذلك  )َواْلـُمَتَمتُِّع(قال:  ا القارن فإنَّه   التَّْلبِيََة(،الطََّواِف َقَطعَ  )إَِذا رَشَ وأمَّ

 .يستمر بالتَّلبية إَل حني رمي اجلامر
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ْحَراُم قال  َة اْْلِ ِوَيِة َقبَْل : )َباُب ِصَفِة اْلـَحجِّ َواْلُعْمَرِة: ُيَسنُّ لِْلُمِحلَِّْي بَِمكَّ ْ بِاْلـَحجِّ َيْوَم الَتَّ

َواِل ِمنَْها،  َها َمْوِقفر إَِلَّ َوُُيِْزُئ ِمْن َبِقيَِّة اْلـَحَرِم، َوَيبِيُت بِِمنًى، َفإِ الزَّ ْمُس َساَر إََِل َعَرَفَة، َوُكلُّ َذا َطَلَعِت الشَّ

ا َبْْيَ الظُّْهرِ  َخَراِت َوَجَبلِ َبْطَن ُعَرَنَة، َوُيَسنُّ َأْن َيـْجَمَع ِِبَ ، َوَيِقُف َراكًِبا ِعنَْد الصَّ ِة، َوُيْكثُِر ِمَن  َواْلَعرْصِ مْحَ  الرَّ

َعاِء َوِمـَمَّ َوَرَد،  ُه،  -َوُهَو َأْهلر َلهُ -ِمْن َيْوِم َعَرَفَة إََِل َفْجِر َيْوِم النَّْحِر  -َوَلْو َلـْحَظةً -َوَمْن َوَقَف الدُّ َصحَّ َحجُّ

، َوَمْن َوَقَف َلْيًًل َفَقْط َفًَل، ثُ َوَمْن َوَقَف هَنَاًرا َوَدَفَع َقْبَل اْلُغُروِب َوَلـْم يَ َوإَِلَّ َفًَل،  مَّ َيْدَفُع َبْعَد ُعْد َفَعَلْيِه َدمر

ا َبْْيَ اْلِعَشاَءْيِن َوَيبِيُت  َمُع ِِبَ ُع ِِف اْلَفْجَوِة، َوَُيْ ، ُيِّْسِ ْفُع َبْعَد نِْصِف اْلُغُروِب إََِل ُمْزَدلَِفَة بَِسكِينَة  ا، َوَلُه الدَّ  ِِبَ

ْيِل، َوَقْبَلهُ  ، َكُوُصولِِه إَِلْيَها َبْعَد اْلَفْجِر ََل َقبْ اللَّ َقاُه َأْو  فِيِه َدمر ْبَح َأَتى اْلـَمْشَعَر اْلـَحَراَم، َفرَيْ َلُه، َفإَِذا َصَلَّ الصُّ

ُه، َوَيقْ  ُ ، َوَيْدُعو َحتَّى ُيْسِفَر، َفإِ  ژڇ ڇ چ چ ژَرُأ: َيِقُف ِعنَْدُه، َوَيـْحَمُد اهلل َوُيَكبِّ َذا اِلَيَتْْيِ

َع َرْمَيَة َح  ا َأْْسَ ً ، َبَلَغ ُمـَحِّسِّ ِص َواْلُبنُْدِق، َفإَِذا َوَصَل إََِل ِمنًى َجر  َوَأَخَذ اْلـَحََص، َوَعَدُدُه َسْبُعوَن، َبْْيَ اْلـِحمَّ

َرِة اْلَعَقَبةِ - ،  -َوِهَي ِمْن َواِدي ُمـَحِّسِّ  إََِل مَجْ َيْرَفُع َيَدُه َحتَّى ُيَرى َبَياُض إِبِطِِه، َرَماَها بَِسْبِع َحَصَيات  ُمَتَعاِقَبات 

ا َثانًِيا، َوََل َيِقُف، َوَيْقَطُع التَّْلبِيَ َويُ  َها، َوََل ِِبَ ْمُي بَِغرْيِ ، َوََل ُُيِْزُئ الرَّ
ُ َمَع ُكلِّ َحَصاة  َة َقْبَلَها، َوَيْرِمي َبْعَد َكبِّ

يْ  ْمِس، َوُُيِْزُئ َبْعَد نِْصِف اللَّ ُ ِمْن مَجِيِع َشْعِرِه، ِل، ُثمَّ َينَْحُر َهْدًيا إِْن َكاَن َمَعُه، َوََيْ ُطُلوِع الشَّ لُِق َأْو ُيَقرصِّ

 إَِلَّ النَِّساَء، َواْلـِحًَلُق َوالتَّْقِصرُي ُنُسكر 
ء  ُ اْلـَمْرَأُة ُأْنُمَلًة، ُثمَّ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ ََشْ ،َوُتَقرصِّ  ، ََل َيْلَزُم بَِتْأِخرِيِه َدمر

ْمِي َوالنَّْحِر(.  َوََل بَِتْقِديِمِه َعََل الرَّ

 

َة، وهي األحكام املتعلِّقة  بدأ املصنِّف  يذكر أحكام صفة احلجِّ والعمرة بعد ذكره دخول مكَّ

. تي تكون داخلًة يف احلجِّ  بالعمرة الَّ

يخ:  ( يقول الشَّ نُّ وقت اإلحرام يف يوم أي وقت اإلحرام، هنا يقصد وقت اإلحرام، أي ُيَس )ُيَسنُّ

وية.  الِّتَّ

َة( )لِْلُمحِ وقوله:  َْي بَِمكَّ  فأصبح متمتًِّعا لِّ
َة بعمرة  َة، ومن جاورهم، ومن دخل مكَّ املراد هبم أهل مكَّ

َة. ، فإنَّه يكون مفرًدا، لكنَّه حيرم من مكَّ  قبل أشهر احلجِّ وبقي إَل احلجِّ
، أو دخل بعمرة   هبا إَل احلجِّ

(ْح )اْْلِ قال:  ْحِرِمنَي، سواًء كانوا من امليقات، أو من أدنى يعني يفعل مثلام يفعل اْلـمُ  َراُم بِاْلـَحجِّ

 حلٍّ يف العمرة.
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ِوَيِة(قال:  ْ ْحَراُم بِاْلـَحجِّ َيْوَم الَتَّ
ة؛ ملا ثبت  )اْْلِ وية هو اليوم الثَّامن من شهر ذي احلجَّ املراد بيوم الِّتَّ

 «. ِف اليوم الثَّامنَيرم باِلجِّ أنَّه كان » عن ابن عمرَ 

مس، يعني قبل دخول وقت صالة الظُّهر، وذلك إذا خرج  َواِل()َقْبَل الزَ قال:  أي قبل زوال الشَّ

وال. وال، وإن خرج بعده فاملستحبُّ أن حيرم قبل الزَّ  بعد الزَّ

َة. )ِمنَْها(قوله:   أي من مكَّ

 :وإن كانا ليسا ذا أمهيَّة   هنا استثناءان فقط،

ل: من ُيْسَتْثنَى منه صورٌة واحدٌة وهو املتمتِّع إذا مل جيد الدي، أنَّ اإلحرام يف اليوم الثَّا االستثناء األوَّ

ام  يف احلجِّ ال بدَّ أن  ابع والثَّامن والتَّاسع؛ ألنَّ صيام ثالثة أيَّ  ليصوم السَّ
فإنَّه ُيْسَتَحبُّ له أن حيرم يوم سبعة 

 يكون حُمِْرًما.

 قبل الزَّ  ء الثَّاين:تثنااالس
وال ُيْسَتْثنَى منه صورٌة واحدٌة أيًضا فيام لو كان املرء أنَّ اإلحرام يوم ثامنية 

، وكان اليوم الثَّامن موافًقا يوم اجلمعة، فإنَّه يصيلِّ اجلمعة، ثمَّ حيرم بعدها. يِّ ن جتب عليه صالة اجلمعة كاملكِّ  مـمَّ

ِزُئ ِمْن َبِقيَّةِ قال:  َة، يعني ولو  اْلـَحَرِم()َوُْيْ َة، يف  يعني من أي مكان  يف مكَّ كان احلرم خارج مكَّ

َة،  ُة أكََّب من احلرم، فاحلرم جزٌء من مكَّ َة، اآلن العكس أصبحت مكَّ ل كان احلرم أكََّب من مكَّ مان األوَّ الزَّ

 انقلبت اآلية.

 كمْي:يد حنستف )َوُْيِْزُئ ِمْن َبِقيَِّة اْلـَحَرِم(فقول املصنِّف: 

ل: َة.أنَّه ليس  احلكم األوَّ َة، بل من احلرم، وإن مل تكن مكَّ  الزًما من مكَّ

ُة أوسع من احلرم، فنقول: إنَّ من كان بيته يف  احلكم الثَّاين: أنَّه لـامَّ تغريَّ الوقت اآلن وأصبحت مكَّ

 رم من خارج احلرم.احلرم فيلزمه أن حيرم من احلرم، ومن كان بيته خارج احلرم فيجوز له أن حي

ائع مثاًل، أو ساكٌن مثاًل يف إسكان اجلامعة، بعض الَّذين يسكنون يف جامعة أمِّ مثل الَّذي يف ال َّشَّ

ر  يَّ بعض النَّاس يؤخِّ القرى خارج احلرم جزٌء منها، فيجوز له أن حيرم منها، وبناًء عىل ذلك فإنَّ املكِّ

َة، اإلحرام وال يلبسه إالَّ يف عرفَة، فنقول نَّة أن حترم من مكَّ  وال حترم من عرفَة.: ال، السُّ

 .أي يبيت هبا اليوم الثَّامن كام فعل النَّبيُّ  )َوَيبِيُت بِِمنًى(قال: 
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ْمُس(قال:  وذهابه إَل عرفَة يقيم بنمرَة،  )َساَر إََِل َعَرَفَة(،أي شمس اليوم التَّاسع  )َفإَِذا َطَلَعْت الشَّ

الة، وقبل هر والعرص، ثمَّ بعد ذلك يدفع بعد ثمَّ يصيلِّ هبا الظُّ  الة إَل عرفَة، فيكون دفُعه لعرفَة بعد الصَّ الصَّ

نَّة.  ذلك يكون بنمرَة، هذه هي السُّ

َها َمْوِقفر إَِلَّ َبْطَن ُعَرَنَة(؛قال:  : أنَّ النَّبيَّ  )َوُكلُّ ُكلُّ َعَرَفَة »قال:  ملا جاء عند ابن ماجْه عن جابر 

 «.ِن ُعَرَنةَ ، َواْرَفُعوا َعْن َبطْ َمْوِقفر 

(قال:  ا خارجٌة، إالَّ أن يكون  )َوُيَسنُّ َأْن َيـْجَمَع َبْْيَ الظُّْهِر َواْلَعرْصِ نَّة هنا جلميع احلجيج؛ ألَّنَّ السُّ

فر، هذا هو مشهور املذه يًّا؛ ألنَّ العلَّة عىل املذهب أنَّ اجلمع بني الظُّهر والعرص لعلَّة السَّ  ب.مكِّ

يَّ ال جيوز له اجلمع بني الظُّهر والعرص بعرفَة، بل يصيلِّ كلَّ وبناًء عليه فإنَّ مشهور املذهب:  أنَّ املكِّ

 واحد  منهام يف وقته.

(؛قوله:   فإنَّه صىلَّ بعرفَة مجًعا بني الظُّهر والعرص. لفعل النَّبيِّ  )َوُيَسنُّ

َخَراِت قال:  مْحَِة()َوَيِقُف َراكًِبا ِعنَْد الصَّ نَّة يف الوقوف بعرفَة أن  ُف َراكًِبا()َوَيقِ قوله:  َوَجَبِل الرَّ السُّ

نَّة أن يكون راجاًل إالَّ هذا املوضع.  يكون راكًبا، بخالف سائر املناسك، فإنَّ السُّ

 : ى أتى املوقف، فجعل بطن ناقته ِقَبَل ركب حتَّ  أنَّ النَّبيَّ »دليل ذلك ما ثبت من حديث جابر 

 «.َخراتالصَّ 

مْحَِة(قول املصنِّف هنا:  َخَراِت َوَجَبِل الرَّ خرات معروفٌة عند اجلبل، واجلبل معروٌف  )ِعنَْد الصَّ الصَّ

ُع صعوده، أي صعود اجلبل  أيًضا، هذا اجلبل الفقهاء يقولون: ُيْسَتَحبُّ القرب منه، ولكن ال ُيَّْشَ

، بإمجاعهم، عود، وال ُيْسَتَحبُّ ُع الصُّ  .ه؛ موافقًة لفعل النَّبيِّ إنَّام ُيْسَتَحبُّ القرب من ال ُيَّْشَ

َعاِء َوِمـَمَّ َوَرَد(  قال: حابة، مثل قول النَّبيِّ  مـامَّ ورد عن النَّبيِّ )َوُيْكثُِر ِمَن الدُّ : أو عن الصَّ

يَك » يِي َوُيِميُت، بَِيدِ َلُه، َلُه اْلـُمْلُك َوَلُه اْلـَحْمُد  ََل إَِلَه إَِلَّ اهلل، َوْحَدُه ََل رَشِ ء  ، َُيْ ، َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ ِه اْلـَخرْيُ

 جاء ذلك من حديث عبداهلل بن عمَر وغريه. «َقِديرر 

من، وقوله:  )َوَمْن َوَقَف َوَلْو َلـْحَظًة(قال:  أي  )َوَمْن َوَقَف(املراد باللَّحظة هي الَّبهة من الزَّ

 قاصًدا كام سيأيت 
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ات املذهب، فإنَّ املذهب: أنَّ الوقوف يبدأ من الفجر؛ هذه من مفرد َة(َيْوِم َعَرفَ )ِمْن َفْجِر قال: 

س  أنَّ النَّبيَّ  هُ »قال:  لعموم حديث عروَة بن مرضِّ وهذا يدلُّ  «َمْن َوَقَف بَِعَرَفَة َلْيًًل َأْو هَنَاًرا َفَقْد َتمَّ َحجُّ

 ه يبدأ من الفجر.عىل أنَّ 

. ِم النَّْحِر()إََِل َفْجِر َيوْ قال:  س   املراد إَل طلوع فجر يوم النَّحر؛ لعموم حديث عروَة بن مرضِّ

يخ:  ُه(،  أي وهو أهٌل للوقوف بأن يكون مسلاًم عاقاًل،)َوُهَو َأْهلر لَُه( ثمَّ قال الشَّ سواًء ابتداًء )َصحَّ َحجُّ

ه.قًدا لذه األمور يف أثنائه كان فا وقوف مسلاًم عاقاًل، أوأو يف أثنائه، يعني ابتدأ ال  ثمَّ ُوِجَدْت يف أثنائه صحَّ حجُّ

. )َوإَِلَّ َفًَل(قال:   أي وإن مل يكن كذلك بأن كان وقوفه وهو جمنوٌن، أو مغًمى عليه، أو سكراٌن، فال يصحٌّ

ة كلِّها لكنَّه حمرمٌ  ا إن كان وقوفه وهو نائٌم يف املدَّ ، وإن ك وأمَّ  باحلجِّ ان وقوفه وهو حمرمٌ باحلجِّ فيصحُّ

ائع مَكَة فهناك قد يكون جاهٌل ب ًة ملن يأيت من الطريق اآلخر طريق الَّشَّ ، وهذه دائاًم تأيت وخاصَّ املحلِّ

 فراغاٌت كثريٌة من عرفَة فال يعلم أنَّه بعرفَة، نقول: صحَّ وإن مل تنِو أنَّ هذه البقعة من عرفَة.

 )َقْبَلُه(أي ومل َيُعْد لعرفَة  )َوَدَفَع َقْبَل اْلُغُروِب َوَلـْم َيُعْد( أي بعرفةَ اًرا( )َوَمْن َوَقَف هَنَ يخ: يقول الشَّ 

(أي قبل الغروب   كان يتحنيَّ اخلروج بعد الغروب. ألنَّ النَّبيَّ  )َفَعَلْيِه َدمر

ًة، قول امل  َقْبَل هَنَاًرا َوَدَفعَ  )َوَمْن َوَقَف صنِّف: هذه املسألة حتتاج إَل تركيز  معي؛ ألنَّ فيها دقَّ

مس،  ِب(اْلُغُرو أي قبل الغروب، هذه اجلملة عندنا  )َوَلـْم َيُعْد َقْبَلُه(أي خرج من عرفَة قبل غروب الشَّ

 فيها منطوقان ومفهوٌم:

ل: مس املنطوق األوَّ . أنَّه إن خرج قبل الغروب، ورجع قبل الغروب، وبقي حتَّى تغرب الشَّ  صحَّ

 رجع فعليه دٌم، وكالمها منطوٌق.بل الغروب ومل يأنَّه إن دفع ق :املنطوق الثَّاين

أنَّه إن دفع قبل الغروب، ورجع إَل عرفَة بعد الغروب، ومكث فيها جزًءا من  مفهوم هذه اجلملة:

م أم ال؟ ظاهر كالم املصنِّف هنا ويف   «املنتهى»ويف  «اْلقناع»اللَّيل وجزًءا من النَّهار، فهل يسقط عنه الدَّ

م، هذا هو ظاهر كالمهم.يعً مج «الغاية»ويف   ا أنَّ عليه الدَّ

يخ  «املنتهى»ولكنَّ هذا الظَّاهر غري معتمد  يف املذهب؛ ألنَّ شارح  الَّذي هو املؤلِّف وكذلك الشَّ

اف القناع»منصور يف  يل زم هو اجلمع بني اللَّ بيَّنوا أنَّه ال دم عليه من رجع، وعىل ذلك فيكون الالَّ  «كشَّ

جو والنَّهار وليس زم الرُّ  ع قبل الغروب، وانتبه للفرق بني املسألتني.الالَّ
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أي ومن وقف يف اللَّيل وحده ومل يقف يف النَّهار فال دم عليه؛ ألنَّه  )َوَمْن َوَقَف َلْيًًل َفَقْط َفًَل(قال: 

كن، والواجب مل يستحقَّ عليه؛ ألنَّ الوا هار، بناًء عىل ىل من وقف يف النَّ جب إنَّام هو مستحقٌّ عأتى بالرُّ

وايتني، هل هو اجلمع بني اللَّيل والنَّهار ملن وقف يف النَّهار؟ أم من وقف يف النَّهار فال بدَّ أن ا ختالف الرِّ

مس عليه وهو يف عرفَة.  تغرب الشَّ

يخ:  ة.شمس التَّاسع من ذي احل أي بعد غروب )ُثمَّ َيْدَفُع َبْعَد اْلُغُروِب(يقول الشَّ  جَّ

م معنا، لكنَّ الفقهاء  َدلَِفَة( ُمزْ )إََِل قال:  فع بعد الغروب هو عىل سبيل الوجوب كام تقدَّ وهذا الدَّ

م يرون أنَّه ُيْكَرُه أن يدفع قبل دفع اإلمام؛ مراعاًة يقولون: واملستحبُّ أالَّ يدفَع  إالَّ بعد دفع اإلمام، بل إَّنَّ

، فإنَّ مالًكا يرى أنَّه حيرخلالف مذهب ا
فع قبل دفع اإلمام.إلمام مالك   م الدَّ

ل من يدفع عادًة من عرفَة.  واإلمام واضٌح، أمري احلجِّ هو أوَّ

كِينَةِ »أنَّه كان إذا دفع يقول:  كام فعل النَّبيُّ  ()إََِل ُمْزَدلَِفَة بَِسكِينَة  قال:  فإذا رأى  «َوَعَلْيُكْم بِالسَّ

 ، وإالَّ مشى هبم.فرجًة نصَّ 

ُع ِِف الْ قال:   «.كان إذا َوَجَد فجوًة نصَّ  أنَّ النَّبيَّ »هذا ما جاء يف حديث أسامَة:  َفْجَوِة()ُيِّْسِ

 أي املغرب والعشاء.)َبْْيَ اْلِعَشاَءْيِن( لفَة أي جيمع بمزد )َوَُيَْمُع ِِبَا(قوله: 

ها قبل ذلك صحَّ  َيها قبل ذلواجلمع باملزدلفة سنٌَّة، فإن صالَّ نَّة أالَّ يصلِّ ك، ولذلك  ولكن السُّ

نَّة من صالَّ  ها قبلها؛ إالَّ إذا خيش فوات الوقت؛ بأن غلب عىل ظنِّه بأنَّه لن يصل إَل يقولون: خالف السُّ

ل، فحينئذ  يصلِّيها يف الطَّريق وجوًبا.املزدلفة   إالَّ بعد ميضِّ ثلث اللَّيل األوَّ

ا َبْْيَ اْلِعَشاَءْيِن( )َوَُيْ وقول املصنِّف:   أنَّه ُيْسَتَحبُّ املبادرة هبا، حتَّى إنَّه يصلِّيها قبل نا عىليدلُّ َمُع ِِبَ

، و ها بأذان  كام يف حديث أن ُينِْزَل رحله، بل قالوا: جيوز له أن يصلِّيها بأذان  ، فقد ُرِوَي أنَّه صالَّ بدون أذان 

ها من غري أ بادر بأداء هذه   النَّبيَّ ذان  من حديث أسامَة، وهذا يدلُّ عىل أنَّ ابن عمَر، وُرِوَي أنَّه صالَّ

الة قبل حطِّ رحله.  الصَّ

ا وجوًبا، إِْذ من واجبات احلجِّ املبيت بمزدلفةَ  )َوَيبِيُت ِِبَا(قال:  ، واملراد باملبيت هو املكث فيها، وأمَّ

 النَّوم فهو تبٌع له.
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ْفُع َبْعَد نِْصِف قال:  ْيِل()َوَلُه الدَّ بعد نصف اللَّيل، لكلِّ حد  أن يدفع أي ولكلِّ أ )َوَلُه(قوله:   اللَّ

؛ ملا ثبت عن ابن عبَّاس  
م النَّبيُّ »أنَّه قال:  أحد   «.من َضَعَفِة قومه كنت فيمن قدَّ

نا عىل أنَّه جيوز لكلِّ أحد  أن يدفع بعد نصف اللَّيل، ملاذا؟ أل نَّ ابن هذا األثر عن ابن عبَّاس  يدلُّ

عَ  َم وليس من الضَّ َعَفة»َفة، وإنَّام كان معهم، قال: عبَّاس  ُقدِّ ْمُت فيمن كان مع الضَّ عفة  «ُقدِّ فهو ليس من الضَّ

. َم معهم، هذا من جهة   ولكن ُقدِّ

عاة ال دَم عليهم إذا دفعوا قبل نصف  الثَّاين: أنَّه قد جاء من حديث عيلٍّ األمر  قاة والرُّ أنَّ السُّ

خصة لال نا عىل أنَّ الرُّ عاة مطلًقا بِّتك املبيت بالَّيل، وهذا يدلُّ قاة والرُّ  لكلِّـيَّة.لسُّ

ا غري ذوي  ا وأمَّ ليل وأنَّه عامٌّ وليس خاصًّ األعذار فإنَّه جيوز لم بعد نصف اللَّيل، إًذا عرفنا اآلن الدَّ

عفة.  بالضَّ

قد  النَّبيَّ  ديٌر اجتهاديٌّ من الفقهاء، فقد جاء أنَّ األمر الثَّالث: أنَّ التَّقدير بنصف اللَّيل هو تق

، وجاء م ا كانت ترقب القمر حتَّى إذا أذن لضعفة قومه كام جاء من حديث ابن عبَّاس  ن حديث أسامَء أَّنَّ

 .غاب دفعت 

يًّا، والفقهاء أيًضا اجتهدوا، ووجه اجتهاد ال ا وليس نصِّ فقهاء هذا التَّقدير من أسامَء كان اجتهاديًّ

م قالوا: إنَّ الَّشَّ ع عادته  النَّظر للمتناظرات. أَّنَّ

وال ُتَصىلَّ فيه صالة ا لظُّهر، وُتْرَمى عنده اجلمرات، وهناك أيًضا أحكاٌم أخرى متعلِّقٌة فعىل سبيل املثال الزَّ

مس لوات: غروب الشَّ وال، فغالًبا األحكام املتعلِّقة يف احلجِّ هي بنفس مواقيت الصَّ مس، طلوع بالزَّ ، زوال الشَّ

واية ا الفجر، اإلسفار، أو مس أحياًنا، وعىل الرِّ مهور أنَّ الوقوف بعرفَة أيًضا لثَّانية يف املذهب وقول اجلطلوع الشَّ

وال كذلك. وال متعلٌِّق بالزَّ  يبدأ بالزَّ

لوات هو وقت  نظرنا قبل الفجر فوجدنا أنَّ أقرب وقت قبل الفجر ُعلَِّق به وقٌت من أوقات الصَّ

ا إَل ثلث اللَّيل أو إَل نصفه عنصف اللَّيل؛ ألنَّ وقت صالة الع واية الثَّانية، فأخشاء إمَّ ذنا األبعد، ىل الرِّ

ع ُينِيط األحكام باألوصاف املتناظرة، كام قال عمُر  األقرب للفجر، فأخذنا نصف اللَّيل ]فوجدنا[ أنَّ الَّشَّ

َر، ُثمَّ ِقِس اْْلُُموَر َبْعَد َذلِ َواْعِرِف اْْلَْشَباَه َوالنَّظَ »: 
 «.َك ائِ

فع  قبل الفجر ورد به النَّص، والتَّقدير بنصف اللَّيل اجتهاٌد من الفقهاء؛ ألنَّه ال ُيْعَرُف إًذا الدَّ

ع بعد نصف اللَّيل. ر به الَّشَّ  توقيٌت َقدَّ
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(قال:  : )َوَقْبَلُه فِيِه َدمر  إَلَّ ِف حاَلت 

م من حديإذا كان املرء من السُّ  - عاة فال دَم كام تقدَّ .قاة والرُّ  ث عيلٍّ

 فإنَّه ال دم عليه.كذلك إذا مل -
  يصل إالَّ بعد نصف اللَّيل فحينئذ 

قال: إنَّ الَّذي دخل إَل املزدلفة بعد الفجر ومل يدخل إليها  )َكُوُصولِِه إَِلْيَها َبْعَد اْلَفْجِر ََل َقْبَلُه(قال: 

م مط ، هذاقبله فإنَّ عليه الدَّ ْن من خرج منها ورجع هو ظاهر املذهب، لك لًقا، سواًء كان لعذر  أو لغري عذر 

 قبل الفجر فإنَّه ال يشء عليه، يعني خرج قبل نصف اللَّيل ثمَّ رجع قبل طلوع الفجر فال يشء عليه.

ا من أي من وصل قبل الفجر ولو بل)َكُوُصولِِه إَِلْيَها َبْعَد اْلَفْجِر ََل َقْبَلُه( قال:   فال دَم عليه، وأمَّ
حظة 

م. -بعذر  أو بغري عذر   وظاهر كالمهم-الفجر وصلها بعد   فإنَّ عليه الدَّ

ْبَح( قال:  َيها بغلس  )َفإَِذا َصَلَّ الصُّ نَّة أن يصلِّ بح، والسُّ هذا )َأَتى اْلـَمْشَعَر اْلـَحَراَم( أي صالة الصُّ

ع عَل أمرياملشعر احلرام   ن:ُيْطَلُق ِف الَّشَّ

ى هي:  -1  «.شعر اِلرامملا»عىل مزدلفَة كلِّها، وُتَسمَّ

 ْطَلُق[ عىل جبل  صغري  يف وسطها.]ويُ  -2

ى:  غري ُيَقاُل: إنَّه هو الَّذي ُبنَِي فيه املسجد احلايل هذا الَّذي ُيَسمَّ مسجد املشعر »وهذا اجلبل الصَّ

 ، وقيل: إنَّه غريه، وأنَّه ُجِهَل حملُّه.«احلرام

أنَّ املشعر احلرام  -وهو من علامء القرن املايض-جارس  يف منسكه يف القرن املايض وقد ذكر ابن 

غري هذا ُجِهَل ومل ُيْعَلْم.  الَّذي هو اجلبل الصَّ

سميَّة يف حتديد املشاعر،  ونقلت عن ابن جارس  باخلصوص ألنَّ ابن جارس  كان هو عضو اللَّجنة الرَّ

، وكان رئيس حمكمة التَّمييز يف ذلك الوقوحتديد حدود احلرم، وحتديد حدود املز ت يف دلفة، فكان يف جلنة 

َة، والَّذين ُعنُوا باحلدود، فقد ذكر أيًضا يف منسكه أنَّ اجلبل هذا ُجِهَل، وإنَّام هو  يخ من علامء مكَّ َة، فالشَّ مكَّ

 عىل سبيل الظَّنِّ يف هذا املسجد.

َقاُه( قال:   إن شاء اهلل.-فعل ذلك كام سيأيت  وقد جاء أنَّ النَّبيَّ )َفرَيْ

قيَّ وإنَّام يقف عنده؛ ملا جاء من حديث جابر  أنَّ النَّبيَّ ( )َأْو َيِقُف ِعنَْدهُ قال:  بعد  يعني ال يلزم الرُّ

فلم  ثمَّ ركب القصواء حتَّى أتى املشعر اِلرام، فاستقبل القبلة ودعا، هلَّل وكبَّ ومحد اهلل »صالة الفجر قال: 

 «.يفعل ذلك حتَّى أسفر يزل
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ُه(قال:  ُ هلَّل ودعا اهلل  أنَّ النَّبيَّ »«: مسلم  »كام جاء يف حديث جابر  يف  )َوَيـْحَمُد اهلل َوُيَكبِّ

ده ه ووحَّ  «.وكبَّ

مس )َحتَّى ُيْسِفَر(ثبت عنه أنَّه دعا حتَّى يسفَر أي  فإنَّ النَّبيَّ )َوَيْدُعو َحتَّى ُيْسِفَر( قال:  ، الشَّ

مس، فيكفي باإلسفار قبل الطُّلوع، إذ اإلسفار يكون وحينئذ  مفهوم هذه اجلملة  أنَّه يدفع قبل طلوع الشَّ

 سابًقا للطُّلوع.

ا(قال:  ً ٌ هذا هو واد  يكون بني املزدلفة وبني منًى، وهو معروٌف اآلن  )َفإَِذا َبَلَغ ُمـَحِّسِّ حمرسِّ

 املشاة واضٌح أنَّه واد .، والنزول فيه من غري طريق وموجوٌد، وهذا الوادي معروٌف، وهيئته واد  

أنَّ  املستحبُّ للمرء أن يرسع فيه سواًء كان راكًبا أو كان ماشًيا؛ ملا ثبت من حديث جابر  

ة النَّبيَّ  ك قليًًل »فقال:  حكى حجَّ  أي أرسع يف امليش. «حتَّى إذا أتى بطنَّ َمِّسِّ  حرَّ

بب يف  َب فيه أصحاب الفيل.ذلك أنَّ هذا اوالسَّ  لوادي وادي حمرسِّ  جاء أنَّه هو الَّذي ُعذِّ

ا، أظهر عالماته اللَّوحات الَّتي مكتوٌب عليها َّناية منًى وبداية مزدلفَة،  والوادي اآلن واضٌح جدًّ

، وهو موجوٌد يف بعض أماكنه أنَّه واد  وهو  ٌ يل.بني هاتني اللَّوحتني هذا هو وادي حمرسِّ   ممرٌّ للسَّ

 أي أخذ حىص اجلامر.)َوَأَخَذ اْلـَحََص( قال: 

باملزدلفة، والفقهاء يقولون: إنَّ املستحبَّ أن يأخذ هنا متعلٌِّق باملحلِّ أي  )َوَأَخَذ اْلـَحََص(قوله: 

ا من املزدلفة، أو من الطَّريق إَل منًى، ويدلُّ عىل ذلك أنَّ ابن عبَّاس  كام جاء عند ابن ماجْه أنَّ   احلىص إمَّ

 أي يف الطَّريق قبل أن يصل إَل منًى. «اْلَتِقْط ِل اْلـَحََص »قال:  النَّبيَّ 

هنا هل أخذ احلىص من منًى مكروٌه أم ليس بمكروه ؟ نصَّ فقهاء املذهب  ْلـَحََص()َوَأَخَذ اقوله: 

وا.  عىل أنَّه ُيْكَرُه أخذ احلىص من منًى، وُيْكَرُه أخذه من احلرم، هكذا نصُّ

اف»يخ منصور يف رشح الشَّ  ،  «الكشَّ قال: إنَّ هذا ُينَاقُض ما قالوه هم: إنَّه جيوز أخذه من أيِّ مكان 

 عىل ذلك فإنَّه ذكر توجيًها أنَّ املكروه أخذه أي من املسجد احلرام، أن ُيؤَخَذ احلىص من املسجد وبناءً 

 ْؤَخُذ إنَّام هو حىص اجلامر.احلرام، حينام كان املسجد احلرام فيه حصباء، وهذا احلىص الَّذي يُ 

ِص َواْلُبنُْدِق(قال:  ا، وال كحىص اخلذف  )َوَعَدُدُه َسْبعر َبْْيَ اْلـُحمُّ كام جاء، فال يأخذ صغرًيا جدًّ

صة ودون البندقة. صة إَل البندق، فيأخذها أكَّب من احِلمَّ ا، وإنَّام يأخذ ما بني احِلمَّ  كبرًيا جدًّ
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 وهي البقعة املعروفة.  ِمنًى()َفإَِذا َوَصَل إََِل قال: 

َها قال: َرِة اْلعَ  َوَحدُّ ؟ َقَبِة()ِمْن َواِدي ُمـَحِّسِّ  إََِل مَجْ  ملاذا ذكر هذا احلدِّ

 .«أنَّ اِلدَّ َل يدخل ِف املحدود»ألنَّ القاعدة عند العلامء: 

هو منًى الَّتي تأخذ  لك: إنَّ وادي حمرسِّ  ومجرة العقبة ليسا من منًى، وما بينهامفاملصنِّف يقول 

 األحكام املتعلِّقة باملبيت.

مري يف قوله: )َرَماَها( قال:  (، يعود إَل مجرة العقبة، فريميها  )َرَماَها(الضَّ )بَِسْبِع َحَصَيات  ُمَتَعاِقَبات 

رمية  واحدة  ًة واحدًة مل جتزئه إالَّ عن واحدة ، يعني لو رماها كلَّها بأي واحدًة بعد الواحدة، ولو رماها مرَّ 

. ، فال بدَّ أن يرمَيها بسبع رميات  متعاقبات 
 فال جتزئه إالَّ عن رمية  واحدة 

مس. نَّة واألفضل كام سيأيت أن يكون بعد طلوع الشَّ  والسُّ

:  )َيْرَفُع َيَدُه َحتَّى ُيَرى َبَياُض إِبِطِِه( قال: نَّة كام جاء من حديث جابر  فع ر أنَّ النَّبيَّ »هذه هي السُّ

مي حتَّى ُرئَِي بياض إبطيه   «.يده اليمنى ِف الرَّ

ُ َمَع ُكلِّ َحَصاة ( قال:   .كام فعل النَّبيُّ )َوُيَكبِّ

َها(قال:  ْمُي بَِغرْيِ هب، وا )َوََل ُُيِْزُئ الرَّ ة، واجلواهر، وال أي بغري احلىص، ولو كان أغىل؛ كالذَّ لفضَّ

 حىًص.جيزئ بطني  ونحوه، بل ال بدَّ أن يكون 

ا َثانَِيًة(قال:  مي  )َوََل ِِبَ وهو الَّذي سأتكلَّم عنه -أي إذا ُرِمَي بحىص اجلامر، ثمَّ وقعت يف حملِّ الرَّ

ًة أخرى. -بعد قليل    فال ُيْرَمى هبا مرَّ
ا تكون كاملستعملة، وحينئذ   فإَّنَّ

َئ بعض الفقها لوا عىل ذلك قالوا: بالقياس عىل املاء الَّذي ُتُوضِّ به، وبعضهم يقول: ال، ألنَّ  ء دلَّ

مي بام ُرِمَي به سابًقا ملا كان  هذه تعلَّق هبا نسٌك، فالواجب أن يأيَت املرء بغريها، إذ لو قلنا: بأنَّه جيوز الرَّ

، بل لو التقط واحدًة ورماها، ثمَّ أعاد ا مي هبا ألجزأ، وملا ُأِمَر بعدد احلصيات، وإنَّام ُأِمَر معنى التقاط سبع  لرَّ

 بالفعل.

مثلام قلنا يف إطعام املساكني عَّشة مساكني، لـامَّ جاء النَّصَّ باألمر بالعدد باملساكني جيب التِّعداد 

ينها، واملغايرة سواًء فيهم، فكذلك يف احلىص هنا يقولون: لـامَّ ُأِمَر بعدد احلصيات دلَّ عىل أنَّه جيب املغايرة ب

 غريك فال جيزئ به عن نفسه. كانت منك أو من غريك، فام ُرِمَي به من

 قاعدة
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افعيُّ بأنَّ املراد به جممع احلىص،  ه الشَّ عندنا هنا مسألٌة: عندنا قاعدة يف املرمى ما هو؟ املرمى فرسَّ

اخص، وليس املراد به ما اتَّصل به أو وسيلته، وإنَّ  ام هو جممع احلىص، وهذا ذكره فقهاؤنا وليس املراد به الشَّ

وه افعيِّ وأقرُّ  عليه. عن الشَّ

َمُع فيه وجُيَْعُل عىل مثابة حوض  له.  املرمى هذا ما هو؟ الَّذي جُيْ

ابق مل يكن هناك حوٌض، وإنَّام ُجِعَل حوًضا بعد النَّبيِّ  مان السَّ ، وإنَّام كانت جبااًل ثالثًة، يف الزَّ

ي ُيْرَمى وهو اجلمرة؛ لكيال اجلبال، لـامَّ ُبنَِي احلوض، هذا احلوض عىل حدِّ اجلبل الَّذفكانت ُتْرَمى هذه 

ع النَّاس يف رمي ما جاوره.  يتوسَّ

فا واملروة-الَّذي حدث بعد ذلك  أنَّ األرض ترتفع، وتزداد ارتفاًعا،  -كام ذكرت لكم يف الصَّ

ا ترتفع، وقد  وا أنَّ يف زمانه لـامَّ أراد: «تاريخ املدينة»ذكر ابن فرحون يف وهذا معروٌف يف األرايض مجيًعا أَّنَّ

تي  جل أو نصفه، قال: فوجدوا احلصباء الَّ ، قال: فنزل احلافر بنحو قامة الرَّ أن حيفروا منارًة للمسجد النَّبويِّ

ًبا، فاألرض جعلها خلفاء بني أميََّة يف املسجد، يعني ارتفعت يف نحو ستِّ مئة سنة  طول مِّت  ونصف  تقري

 ترتفع.

-مع ارتفاع األرض وشبِّها  -ا هو الَّذي ُيْرَمى بهكان جباًل صغريً -هذا اجلبل مع ارتفاع األرض 

مل يبق للجبل أثٌر، وإنَّام أصبح الظُّهور فقط للمرمى وحده، الَّذي  -باللُّغة العاميَّة يقولون: تشبُّ األرض

 هو اجلدار الَّذي ُأِحيَط به.

ٌة فحفرت  ث بعد ذلك؟ أنَّه لـامَّ جاءت األدوار والطَّوابق األربع جاءتما الَّذي حد جلاٌن خمتصَّ

تعرفون معنى الطَّوي؟ الطَّوي هو احلىص الَّذي جُيَْعُل يف البئر أو جُيَْعُل -األرض، وُنِزَل حتَّى ُوِجَد الطَّوي 

ونه مثل الطَّوي د وقفت عليه أنا بنفيس رأيته، حتسُّ أنَّه قديٌم حتَّى ُوِجَد الطَّوي القديم، وق -يف اجلدار يسمُّ

ا ربَّام نني، وهو حتت، أسفل من األرض املعتادة الَّتي نميش عليها بنحو ثامنية أمتار  أو  جدًّ من مئات السِّ

نا عىل أنَّ هذا الطَّوي كلَّام جاء زماٌن زادوه طوبًة أو طوبتني حتَّ  ى أكثَر، والطَّوي ما زال موجوًدا، هذا يدلُّ

، نفس القديم ما زال موجوًدا حتت، وإنَّام ارتفع، فنزلوا اآلن كثرًيا له وبقي الطَّوي القديم عىل هي ئته مل يتغريَّ

ًة لسحب احلىص، ثمَّ بنوا فوقه هذه اجلمرات الثَّالث.  جعلوا حتته مضخَّ
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تي يف إًذا اجلمرات  فىل الَّ تي فوق غري السُّ ونه، القبو اآلن حتته أيًضا طوي، « القبو»الثَّالث الَّ يسمُّ

بريٌة لكنَّها تصبُّ يف الطَّوي القديم، يف املحلُّ القديم واملصبُّ القديم، اجلمرات الثَّالث الَّتي فوق هي ك

ه إَل األسفل. تصبُّ مجيًعا فيه، فمهام َكَُّبَ احلجم يف الطَّوابق العليا فإنَّ   مردَّ

ا حقيقًة وإن َكَُّبَ حجم املرمى يف الطَّوابق العالية فإنَّه يصبُّ يف املصبِّ القديم، ويف  ولذلك فإَّنَّ

 وأنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم. مكان اجلبل القديم الَّذي كان رمى به إبراهيم 

فيلَّ الَّذي حتت الثَّالث  ا ولذلك فإنَّ الطَّابق السُّ ا، هذا الطَّابق حوضه صغرٌي جدًّ ور األريضُّ جدًّ الدُّ

ُ يف حجمه يشٌء، و ابق، وال زيادة عليه، فهو مل ُيَغريَّ ابق، باملقاس السَّ مل ُيَزْد منه يشُء، وإنَّام هو عىل حاله السَّ

ابق.  بل بطيِّه السَّ

اخص ال إًذا أردنا أن نعرف هذه املسألة، ينبني عىل ذلك أيًضا مسألٌة أخرى، و هي قضيَّة أنَّ الشَّ

اخص.  يلزم رضبه، وإنَّام املقصود وصول احلجر أو احلىص إَل املرمى، وال يلزم رضب الشَّ

غرى والوسطى كام سيأيت. َيِقُف( )َوََل قال:   أي وال يقف عند مجرة العقبة، وإنَّام يقف عند الصُّ

م )َوَيْقَطُع التَّْلبَِيَة َقْبَلَها(قال:  ل حصاة  يرميها.أي قبل الرَّ  ي، أي قبل أوَّ

نَّة أن)َو( قال:  ْمِس(، السُّ أمحَد من حديث  دليل ذلك ما ثبت يف مسند اإلمام )َيْرِمَي َبْعَد ُطُلوِع الشَّ

ْمُس »قال:  أنَّ النَّبيَّ  ابن عبَّاس   قال فقهاؤنا: وهذا احلديث حمموٌل عىل  «ََل َتْرُموا َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

 النَّدب.

ص النَّبيُّ  ليل عىل أنَّه حمموٌل عىل النَّدب أنَّه قد رخَّ مي قبل طلوع الفجر كام سيأيت بعد  والدَّ بالرَّ

.  قليل 

 حمموٌل عىل النَّدب، وليس حممواًل عىل الوجوب. «ََل َتْرُموا»ه: إًذا قول

ْيِل()َوُُيِْزُئ َبعْ قال:  ليل عىل أنَّه جمزٌئ بعد نصف اللَّيل أنَّه قد ثبت عند أيب داوَد:  َد نِْصِف اللَّ الدَّ

 «.أمر أمَّ سلمَة ليلة النَّحر أن ترمَي قبل الفجر أنَّ النَّبيَّ »

:  أنَّ اْلَْوََل اجلمع بْي اْلدلَّة. وعندنا قاعدةر

، نحرص عىل اجلمع  مس؛ حلديث ابن عبَّاس  ة فنقول: إنَّ األفضل أن ُيْرَمى بعد طلوع الشَّ بني األدلَّ

 .وجيوز قبل ذلك حلديث أمِّ سلمَة 

 قاعدة
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مي ومل يذكر منتهاه، واملشهور من املذهب: أنَّ من تهى عندنا هنا مسألٌة: هنا ذكر املصنِّف بدأ الرَّ

مي بعد غ مس، وال جيوز الرَّ مي هو غروب الشَّ مس؛ لقول ابن عمَر الرَّ مي »: روب الشَّ من فاته الرَّ

مس من قابل  أو من الغد مس فًل َيَرِم حتَّى تزول الشَّ  وهذا األثر عن ابن عمَر يدلُّ عىل ذلك. ،«حتَّى تغيب الشَّ

ا حديث:  أي بعد  «بعدما أمسيُت »إنَّ املراد بقوله:  فالفقهاء يقولون: «رميت بعدما أمسيُت »وأمَّ

وال؛ وال:  الزَّ ي ما بعد الزَّ ا تسمِّ  «.مساءً »ألنَّ عادة العرب أَّنَّ

يقولون: قبل أذان الظُّهر كيف  -وهي لغة العرب-حتَّى نقل أمحُد أنَّه يقول: إنَّ أهل احلجاز 

وال الَّذي هو بعد أذان الظُّهر كيف أمسيت؟ وما زالت عندنا إَل اآلن، نحن نقول  أصبحت؟ وبعد الزَّ

خص بعد صالة الظُّهر أو بعد أذان الظُّهر كيف أمسيت؟ وقبله كيف أصبحت؟ فالعرب من عادهتم  للشَّ

ى:  وال ُيَسمَّ  «.مساءً »أنَّ بعد الزَّ

مس. «رميت بعدما أمسيُت »فحديث:   حمموٌل عند فقهاء املذهب أنَّه مقصوٌد به بعد زوال الشَّ

تيب وهو كذلك، فاملذهب أنَّه  ()ُثمَّ قوله:   َينَْحُر َهْدًيا إِْن َكاَن َمَعُه()ُثمَّ قال:  يدلُّ عىل استحباب الِّتَّ

مي مبارشًة.  ُيْسَتَحبُّ أن يكون النَّحر بعد الرَّ

ُ ِمْن مَجِيِع َشْعِرِه( قال: اًل: مشهور املذهب: أن  )َوَيـْحلُِق(قوله:  )َوَيـْحلُِق َأْو ُيَقرصِّ يكون احلالق أوَّ

بح، ولذلك فلو عَّبَّ املصنِّف ق اللة عليه،  )ثمَّ َيلق(ال: بعد الذَّ  .وموافقًة لفعل النَّبيِّ لكان أنسب يف الدِّ

(قال:  ُ لُِق َأْو ُيَقرصِّ نا عىل أنَّه ليست  )َوََيْ عر الَّذي ُيَزاُل، وقولنا: )إنَّه إزالٌة( يدلُّ احللق هو إزالة الشَّ

عر، فلو أنَّ املرء حلق بالعَّبة باآللة،  ى: وإنَّام العَّبة بإزالة الشَّ ، ولو أنَّه حلق بآلة  «حلًقا»موًسى فُيَسمَّ

ى:   هذه املاكينة ُيَسمَّ
عر الَّذي ال ُيَزاُل إالَّ به، بحيث ال يبقى من « حلًقا»كهربائيَّة  كذلك، بَّشط أن يزيل الشَّ

عر يشٌء يمكن أن ُيَزاَل عادًة، هذا ُيَسمَّ   «.حلًقا»ى: الشَّ

نا قلنا: إنَّ احللق هو اإلز الة وليس إمرار اآللة يفيدنا مسألًة أخرى: أنَّ من مل يكن عىل رأسه أيًضا أنَّ

شعٌر؛ بأن كان أقرَع أصاًل، أو حلقه قريًبا، فنقول: ال يلزمه إمرار املوسى عىل شعره، وإنَّام ُينَْدُب له مراعاًة 

 مطلق اإلزالة. ن قال: جيب إمرار املوسى؛ ألنَّ احللق هو الفعل، وليسللخالف فقط؛ ألنَّ من العلامء م

ا إزالة بعضه  )ِمْن مَجِيِع َشْعِرِه(قال:  عر، وأمَّ عر، أو تقصري مجيع الشَّ نا عىل أنَّه يلزم إزالة مجيع الشَّ يدلُّ

.  دون بعضه فال يصحُّ
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أس يف وهنا نرجع إَل  عر طواًل إَل  ، فقد بنيَّ لنا«باب الوضوء»حدِّ الرَّ عر أنَّه منابت الشَّ حدَّ الشَّ

أس، فكلُّ هذا جيب حلقه، أو  دغان أيًضا من الرَّ أس، والصِّ قبة فليس من الرَّ ا قفا الرَّ أس، وأمَّ منحدر قفا الرَّ

 تقصريه مجيًعا، وال جيزئ تقصري بعضه.

ل: ينظر لغلبة ظنِّه حيث غلب فنقو -واملقراض هو املقصُّ –خذ املرء مقراًضا بالنِّسبة للتَّقصري قد يأ

 عىل ظنِّه أنَّه أخذ من أغلب شعره فكذلك.

ُ اْلـَمْرَأُة ُأْنُمَلًة(قال:  تقصريها باألنملة، وال جيوز لا احللق؛ ألنَّه مثلٌة، وتقرصِّ املرأة يكون  )َوُتَقرصِّ

ا ت يادة عىل ذلك فليس هو املقصود، املقصود أَّنَّ ا الزِّ ، وأمَّ  قرصِّ أنملًة، واألنملة أنملة اإلصبع.أنملًة فأقلَّ

ء (قال:  ل  )ُثمَّ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ ََشْ  املراد بالنِّساء ثًلثة أشياَء:( )إَِلَّ النَِّساءَ هذا هو التَّحلُّل األوَّ

 الوطء. -1

 واملبارشة. -2

 وعقد النِّكاح. -3

 .)إَِلَّ النَِّساَء(كلُّ هذه األمور الثَّالثة تشملها كلمة املصنِّف: 

(قال:   املعتمد يف املذهب: أنَّ احلالق نسٌك، وليس حتلُّاًل. )َواْلـِحًَلُق َوالتَّْقِصرُي ُنُسكر

 ان[:وينبني عَل كونه نسًكا ]أمر

ل:[] نقول: )حيث وجب(، أي إذا كان هناك –أنَّ من ترك احلالق حيث وجب عليه  األمر األوَّ

 فعليه دٌم، هذا واحٌد. -شعٌر، هذا هو املقصود

؛ بأن ُحلَِق له وهو نائٌم ال جيزئه؛ ألنَّه نسٌك، والنُّسك ال بدَّ فيه  ألمر الثَّاين:ا
أنَّ من حلق من غري نيَّة 

يَّة  .من النِـّ

(قال:  ام منًى كلِّها، بل ولو  )ََل َيْلَزُم بَِتْأِخرِيِه َدمر ره عن أيَّ أي بتأخري احلالق أو التَّقصري دٌم، ولو أخَّ

ره خارج مكَّ   َة.أخَّ

ْمِي َوالنَّْحِر(، قال:  ًدا فال يلزمه دٌم؛ ألنَّ النَّبيَّ )َوََل بَِتْقِديِمِه َعََل الرَّ   ولو متعمِّ
 
 ما ُسِئَل عن يشء

َر إالَّ قال:  َم ذلك اليوم أو ُأخِّ تيب عىل  «اْفَعَل َوََل َحَرَج »ُقدِّ لكن املشهور من املذهب: أنَّه ُيْسَتَحبُّ الِّتَّ

 حسب ما سبق.
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: قال  ُل َوْقتِِه : )َفْصلر َياَرِة، َوَأوَّ َة، َوَيُطوُف اْلَقاِرُن َأْو اْلـُمْفِرُد بِنِيَِّة َطَواِف الزِّ ُثمَّ ُيِفيُض إََِل َمكَّ

َفا َوالْ  ُه ـَمْرَوَة إِْن َكاَن ُمتَ َبْعَد نِْصِف َلْيَلِة النَّْحِر، َوُيَسنُّ ِِف َيْوِمِه، َوَلُه َتْأِخرُيُه، ُثمَّ َيْسَعى َبْْيَ الصَّ َمتًِّعا َأْو َغرْيَ

ُب ِمْن َماِء َزْمَزَم لِـََم أَ  ، ُثمَّ َيَّْشَ
ء  ُع َوَلـْم َيُكْن َسَعى َمَع َطَواِف اْلُقُدوِم، ُثمَّ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ ََشْ ، َوَيَتَضلَّ َحبَّ

، فَ ِمنُْه، َوَيْدُعو بِـََم َوَرَد، ُثمَّ َيْرِجُع َفَيبِيُت بِمِ  ِمي اْلـَجْمَرَة اْْلُوََل نًى َثًَلَث َلَيال   -َوَتِِّل َمْسِجَد اْلـَخْيِف -رَيْ

ُر َقلِيًًل، َوَيْدُعو َطِويًًل، ُثمَّ اْلُوْسَطى ِمْثَلَها، ثُ  ، َوَيـْجَعُلَها ِعْن َيَساِرِه، َوَيَتَأخَّ
مَّ َجـْمَرُة اْلَعَقَبِة، بَِسْبِع َحَصَيات 

يِق َبْعَد َيِمينِِه، َوَيْسَتْبطِ  َوَيـْجَعُلَها َعنْ  اِم التََّّْشِ ُن اْلَواِدي، َوََل َيِقُف ِعنَْدَها، َيْفَعُل َهَذا ِِف ُكلِّ َيْوم  ِمْن َأيَّ

ُبُه بِنِيَّتِهِ  ُه ِِف الثَّالِِث َأْجَزَأُه، َوُيَرتِّ ًبا، َفإِْن َرَماُه ُكلَّ َواِل، ُمْسَتْقبَِل اْلِقْبَلَة، ُمَرتِّ َرُه َعنُْه أَ ، فَ الزَّ ا إِْن َأخَّ ْو َلـْم َيبِْت ِِبَ

ْمَي ِمَن اْلغَ   َخَرَج َقْبَل الُغُروب، َوإَِلَّ َلِزَمُه اْلـَمبِيُت َوالرَّ
َل ِِف َيْوَمْْيِ ، َوَمْن َتَعجَّ ِد، َفإَِذا َأَراَد اْلـُخُروَج َفَعَلْيِه َدمر

َة َلـْم َيـْخُرْج َحتَّى َيُطوَف لِْلَودَ  َرَجَع  -َغرْيُ َحائِض  -اتَّـَجَر َبْعَدُه َأَعاَدُه، َوإِْن َتَرَكُه  اِع، َفإِْن َأَقاَم َأوِ ِمْن َمكَّ

َياَرِة َفَطاَفُه ِعنَْد اْلـُخُروِج  َر َطَواَف الزِّ ، َوإِْن َأخَّ َأْجَزَأ َعِن اْلَوَداِع، َوَيِقُف إَِلْيِه، َفإِْن َشقَّ َأْو َلـْم َيْرِجْع َفَعَلْيِه َدمر

َعاِء(.َبْْيَ  -َغرْيُ اْلـَحائِضِ - ا اْلـَحائُِض َفَتِقُف بَِبابِِه َوَتْدُعو بِالدُّ ْكِن َواْلَباِب َداعًيا بِـََم َوَرَد، َوَأمَّ   الرُّ

 

. تي تكون بعد ذلك يف احلجِّ ل من األفعال الَّ  بدأ يتكلَّم املصنِّف يف هذا الفصل عامَّ يتبع التَّحلُّل األوَّ

، وابن عمَر،  ألنَّ النَّبيَّ َة( ُثمَّ ُيِفيُض إََِل َمكَّ )قال:  َة، كام جاء من حديث جابر  أفاض إَل مكَّ

 .وعائشَة 

َياَرِة(،قال:  َة فإنَّه يقصد مسجد  )َوَيُطوُف اْلَقاِرُن َأْو اْلـُمْفِرُد بِنِيََّة َطَواِف الزِّ أي إذا أفاض إَل مكَّ

يارة.طوف فإن كان قارًنا أو مفثمَّ ي -املسجد احلرام–الكعبة   رًدا فإنَّه يطوف بنيَّة الفريضة، طواف الزِّ

يارة أي طواف اإلفاضة.  واملراد بطواف الزِّ

هنا ذكر أنَّ الَّذي يطوف املفرد والقارن وحدمها، ومل يذكر املتمتِّع، قصده من ذلك قالوا: ألنَّ 

ا السَّ  ا إن كان  عي فقد سقط بالَّذي فعلوهالقارن واملفرد جيب عليهام طواٌف فقط، وأمَّ ، وأمَّ ل احلجِّ يف أوَّ

ا القارن  (1)قارًنا فعليه فيجب عليه طواٌف وسعٌي؛ ألنَّ املذهب أنَّ املتمتِّع عليه طوافان وعليه سعيان، وأمَّ

 يَّة.سعٌي واحٌد وجيب طوافان، وقد يدخل الطَّواف يف الطَّواف الثَّاين كام سأذكره عندما ننهي هذه اجلزئ

                                                 

واب: )متمتًِّعا(، واهلل أعلم.1)  ( هكذا يف املسموع، ولعل الصَّ
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ُل َوْقتِِه( قال:  يارة )َوَأوَّ ل وقت طواف اإلفاضة أو الزِّ دليل ذلك ما )َبْعَد نِْصِف َلْيَلِة النَّْحِر( أي وأوَّ

 : ل اْلفاضة، وأن تواَِف البيت مع صًلة  أمر أمَّ سلمَة  أنَّ النَّبيَّ »جاء عند البيهقيِّ أن تعجِّ

 عد نصف اللَّيل.فدلَّ عىل أنَّه جيوز الطَّواف ب، «الفجر

 عندنا هنا نقول: إنَّ وقت طواف اإلفاضة له وقتان:

، هو الَّذي ذكره املصنِّف بقوله:  ُل َوْقتِِه َبْعَد نِْصِف َلْيَلِة النَّْح وقت جواز  هذا هو وقت  ِر()َوَأوَّ

 اجلواز.

ط، فإن مل يكن قد وقف  بعرفَة ومل ورشطه ملن كان قد وقف بعرفَة وبات بمزدلفَة، هذا هو الَّشَّ

 يبت بمزدلفَة أو أحد األمرين فال شكَّ أنَّه ال يصحُّ له الطَّواف حينذاك.

يخ:  هذا هو وقت أفضليَّة   َيْوِمِه()َوُيّسنُّ ِِف الوقت الثَّاين: وقت األفضليَّة، وهو الَّذي قال عنه الشَّ

 «.حرأفاض ِف يوم النَّ  أنَّ النَّبيَّ »طواف اإلفاضة؛ ملا جاء عن ابن عمَر: 

ة  )َوَلُه َتْأِخرُيُه(قال:  ة، ولو طافه بعد ذي احلجَّ أي تأخري طواف اإلفاضة، ولو انتهى شهر ذي احلجَّ

ام التََّّشيق، وإالَّ ففي عىل مشهور املذهب أنَّه جيوز تأخريه بعد ذلك، لكن أ فضله يوم العارش، وإالَّ ففي أيَّ

ة، وجيوز بعده عندهم.  شهر احلجَّ

َفا َواْلـَمْرَوَة( )ُثمَّ يَ قال:  فة واليئة ْسَعى َبْْيَ الصَّ م بالصِّ عي املتقدِّ ألنَّ املتمتِّع  )إِْن َكاَن ُمَتَمتًِّعا(؛كالسَّ

ا القارن واملفرد فلي  س عليهام إالَّ سعٌي واحٌد فقط.عليه سعيان، وأمَّ

ُه(قال:   ْن َسَعى َمَع َطَواِف اْلُقُدوِم(.)َوَلـْم َيكُ أي غري املتمتِّع وهو القارن واملفرد  )َأْو َغرْيَ

هذه املسألة أريدكم أن تنتبهوا لا انتباًها واضًحا، ما الفرق بني القارن واملفرد يف األعامل؟ نقول: 

 وإنََّم الفرق بينهَم:ينهام يف األعامل، القارن واملفرد ال فرق ب

اًل: يَّة. أوَّ  يف النِـّ

 جر.الفرق يف األفضليَّة من حيث األ ثانًيا:

ا املفرد فال جيب عليه  ثالًثا: الفرق بينهام من حيث وجوب الدي، فإنَّ القارن جيب عليه هدٌي، وأمَّ

 الدي.

 ، واملفرد أجزأه عن حجٍّ فقط.أنَّ القارن فعله هذا أجزأه عن حجٍّ وعمرة   رابًعا:



 

87 

 

 ًدا له صورتان:اِلجُّ قارًنا أو مفرلـامَّ قلنا: إنَّه ال فرق بينهام يف األفعال، نقول: 

ورة األُوََل: أن يقصد البيت فيطوف ويسعى، ثمَّ بعد ذلك يأيت باملناسك، فحينئذ  ال جيب عليه  الصُّ

يارة الَّذي هو طواف اإلفاضة، و ل.إالَّ طواف الزِّ عي األوَّ عي، ال سعي غري السَّ  يسقط عنه السَّ

ورة الثَّانية: ، ومل َيْسَع معه، أو أن يكون مل َيْسَع قبل يوم عرفَة، سو الصُّ اًء كان قد طاف طواف قدوم 

 مل يدخل البيت مبارشًة بل قصد عرفَة، فحينئذ  نقول: بقي عليه طواٌف وسعٌي، وهذا معنى قول املصنِّف:

هُ    َوَلـْم َيُكْن َسَعى َمَع َطَواِف اْلُقُدوِم(.)َأْو َغرْيَ

ء ( قال:  لُّل الثَّاين.وهو التَّح )ُثمَّ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ ََشْ

: ل فعُل اثنني من ثالثة   الَّذي حيصل به التَّحلُّل األوَّ

 وهو الطَّواف. -1

 ورمي مجرة العقبة. -2

 واحلالق. -3

ا  عي، وهذا هو املجزوم به يف أمَّ التَّحلُّل الثَّاين: فال بدَّ من فعل أربعة أشياَء، هذه األمور الثَّالثة والسَّ

 ل الثَّاين إالَّ بعد فعل هذه األمور األربعة كلِّها.املذهب: أنَّه ال يتحلَّل التَّحلُّ 

ما سعى عندما دخل، وإنَّام –لك وبناًء عليه فعىل مشهور املذهب: أنَّ من كان قارًنا ومل َيْسَع قبل ذ

عي فهل يتحلَّل؟ عىل املشهور: ال يتحلَّل. -ذهب مبارشًة إَل عرفةَ   دون السَّ
 فأتى بثالثة أمور 

عي، فريون املسألة؟ فواضحٌة  ل، ال يتحلَّل التَّحلُّل الثَّاين، بل ال بدَّ من السَّ قط يتحلَّل التَّحلُّل األوَّ

يخ منصور وغريه من املذهب.  أنَّه رشٌط للتَّحلُّل، نصَّ عليه الشَّ

ًما عىل أفعال املناسك فيام عي يكون متقدِّ ، ربَّام السَّ
ارًنا أو  لو كان قإًذا فالتَّحلُّل الثَّاين بفعل أربعة 

 مفرًدا وقد طاف طواف القدوم.

(قال:  ُب ِمْن َماِء َزْمَزَم لِـََم َأَحبَّ ُيْسَتَحبُّ للمرء أن يَّشب من ماء زمزم، وقد رشب النَّبيُّ  )ُثمَّ َيَّْشَ

، منها عند انتهائه من الطَّواف كام جاء من حديث عيلٍّ يف زوائِد عبداهلل   بن ماء زمزم يف أكثر من موضع 

د فيه. فكان رشب النَّبيِّ  -فيام أظنُّ -ام أمحَد اإلم  بعد الطَّواف، وهو املوضع الَّذي يتأكَّ
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(قال:  َب َلهُ »قال:  ملا جاء أنَّ النَّبيَّ  )لِـََم َأَحبَّ نه بعض  «َماُء َزْمَزَم لِـََم رُشِ وهذا احلديث حسَّ

حيح  أهل العلم، وتكلَّم فيه آخرون، وقد يشهد به ما يف َماُء َزْمَزَم َطَعاُم ُطْعم  » قال: أنَّ النَّبيَّ الصَّ

 «.َوِشَفاُء ُسْقم  

 ، خاويُّ أجزاًء فيمن رشب ماء زمزم لغرض  وقد ألَّف بعض أهل العلم كابن حجر  وتلميذه السَّ

مني ُنِقَل عنهم خاويُّ من رشب ماء زمزم ألجل العلم، فكثرٌي من أهل العلم املتقدِّ م رش ومجع السَّ بوا ماء أَّنَّ

 زمزَم ألجل ذلك.

ُع ِمنُْه(قال:   يعني يَّشب منه رشًبا كثرًيا حتَّى يغلب عىل ظنِّه أنَّه قد مأل أضالعه. )َوَيَتَضلَّ

ا، منه: )َوَيْدُعو بِـََم َوَرَد( قال:  ُهمَّ اجعله لنا علاًم نافًعا، ورزًقا واسًعا»وهو كثرٌي جدًّ  وهكذا.« باسم اهلل اللَّ

(أي يرجع إَل منًى فيبيت هبا ْرِجُع َفَيبِيُت بِِمًنى( )ُثمَّ يَ  قال: . )َثًَلَث َلَيال  ل   إذا كان غري متعجِّ

(قال:  ِمي اْلـَجْمَرَة اْْلُوََل َوَتِِّل َمْسِجَد اْلـَخْيِف بَِسْبِع َحَصَيات  مي يف اليوم الثَّاين وهو  )َفرَيْ هذا الرَّ

مِ اليوم احلادي عَّش، قال:  غرى. َرَة اْْلُوََل َوَتِِّل َمْسِجَد اْلـَخْيِف(ي اْلـَجمْ )َفرَيْ  وهي اجلمرة الصُّ

(قال:  ، وقد ذكر مجيع «صحيح البخاريِّ »كام ثبت ذلك من حديث ابن عمَر يف  )بَِسْبِع َحَصَيات 

ميات الثَّالثة.  الرَّ

ُر َقلِيًًل َوَيْدُعو َطِويًًل(قال:  ل رميه جلمرة العقبة يقولون: املستحبُّ حا )َوَيـْجَعُلَها ِعْن َيَساِرِه َوَيَتَأخَّ

 أن يستقبل القبلة بالرمي، لكن عند رميها جيعلها عن يساره، يعني جيعل اجلمرة عن يساره ثمَّ يرميها.

ُر َقلِيًًل(قول املصنِّف:  مي، هنا ]قال:[ أي بعد ا )َوَيَتَأخَّ ُر(لرَّ َم(وبعض الفقهاء عَّبَّ  )َيَتَأخَّ  )َوَيَتَقدَّ

ُر(بـ  واملقصود ُم(أو  )َوَيَتَأخَّ أي يبتعد عن اجلمرة بحيث أنَّه ال يؤذي النَّاس بمزامحتهم، وال يصيبه  )َوَيَتَقدَّ

 بعض احلىص.

ديث ابن عمَر وغريه، واملستحبُّ يف هذا كام جاء من ح كام فعل النَّبيُّ )َوَيْدُعو َطِويًًل(  ثمَّ قال:

عاء أن يرفع يديه، وهي   الَّتي ُيْسَتَحبُّ فيها رفع اليدين:من املواضع الدُّ

غرى. -1  عند اجلمرة الصُّ

 والوسطى. -2

فا. -3  وعىل الصَّ
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 وعىل املروة. -4

 ويف عرفَة. -5

عن يمينه، وال جيعلها عن يساره، لكنَّ هناك فرًقا بينهام؛ وهو أنَّه جيعلها  )ُثمَّ اْلُوْسَطى ِمْثَلَها(قال: 

 كام جاء يف حديث ابن عمَر.

ا تعود للوسطى والعقبة )َعْن َيِمينِِه(  قوله: ُة اْلَعَقَبِة، َوَيـْجَعُلَها َعْن َيِمينِِه()ُثمَّ َجـْمرَ قال:  حتتمل أَّنَّ

.  مًعا، فحينئذ  ال تكون مثلها من كلِّ وجه 

مي،  عند)َوَيْسَتْبطُِن اْلَواِدي( قال:  مي، وإنَّام ع )َوََل َيِقُف ِعنَْدَها(الرَّ ند أي ال يقف عند األخرية بالرَّ

غرى والوسطى فقط.  الصُّ

،  )َوََل َيِقُف ِعنَْدَها(قوله:  ٌم، أو ُيْكَرُه، وإنَّام نفي استحباب  ، وليس معناه أنَّه حمرَّ يعني أنَّه ال ُيْسَتَحبُّ

رين؛ كاخللويت.فهو خالف األَْوََل، نصَّ عىل ذلك مجا  عٌة من املتأخِّ

َواِل(؛ )َيْفَعُل َهَذا ِِف ُكلِّ َيْوم  ِمْن َأيَّ قال:  يِق َبْعَد الزَّ مي قبل اِم التََّّْشِ ألنَّ املذهب: أنَّه ال جيوز الرَّ

وال؛ وملا ثبت عن ابن عمَر:  وال أنَّ النَّبيَّ »الزَّ  «.كان يتحْيَّ الزَّ

نا عىل أنَّه مقصوٌد، فلم يأذن النَّبيُّ  وحتنيُّ النَّبيِّ  وال يدلُّ ى ألحد  بأن يرمَي قبله، وما رم للزَّ

وال. أحٌد قبل النَّبيِّ   قبل الزَّ

مي عندهم  امء يف النَّهار، والرَّ مس عن كبد السَّ وال هو أن متيل الشَّ أنَّه يف  -كام ذكر املصنِّف–والزَّ

ام، أي يف النَّهار دون اللَّيل.  األيَّ

َواِل( قول املصنِّف:  وال يعني بعد ص)َبْعَد الزَّ الة الظُّهر، وهذا غري بعض اإلخوان يظنُّ أنَّ بعد الزَّ

مي بعد ال مس، ولذلك الفقهاء يقولون: ُيْسَتَحبُّ الرَّ ، وإنَّام املقصود بعد زوال الشَّ وال قبل الظُّهر، صحيح  زَّ

 أي قبل صالة الظُّهر، ال وقت الظُّهر.

ًبا(أي يف مجيع اجلمرات،  )ُمْسَتْقبَِل اْلِقْبَلَة(قال:  مي بني )ُمَرتِّ ًبا الرَّ غرى، ثمَّ  أي مرتِّ اجلمرات بالصُّ

تيب رشٌط لكنَّ املواالة ليست بَّش تيب رشٌط فيها، والِّتَّ .الوسطى، ثمَّ الكَّبى، وهذا الِّتَّ  ط 

ُه(أي رمى اجلمرات،  )َفإِْن َرَماُه(قال:  ام الثَّالثة،  )ُكلَّ ام كلِّها األيَّ أي يف  )ِِف الثَّالِِث(أي رمي األيَّ

ام ال ابقة. )َأْجَزَأُه(تََّّشيق، اليوم الثَّالث من أيَّ ام السَّ  أي أجزأه عن األيَّ
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ُبُه بِنِيَّتِِه(قال:  غرى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ يعني أنَّه يرميه ويكون ر )َوُيَرتِّ ًبا، يبدأ بالصُّ ميه أداًء، ويكون مرتَّ

غرى الكَّبى، غرى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الكَّبى، ثمَّ يعود ويرمي الصُّ  ، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الكَّبى.ثمَّ يعود فريمي الصُّ

ابقة. )بِنِيَّتِِه(وقوله:  ام السَّ مي عن األيَّ  أي ال بدَّ أن ينوَي الرَّ

َرُه َعنُْه( )َفإِنْ قال:  ام التََّّشيق،  َأخَّ (أي عن أيَّ ا عبادٌة مؤقتٌَّة ابتداًء  )َفَعَلْيِه َدمر ويسقط، فال رمي ألَّنَّ

 وانتهاًء.

ل   ا()َأْو َلـْم َيبِْت ِِبَ قال:  اًل أو غري متعجِّ ام التََّّشيق ليلتني أو ثالثة، سواًء كان متعجِّ أي مل يبت يف أيَّ

 «.من ترك نسًكا فعليه دمر »م؛ لعموم قول ابن عبَّاس  كام رواه مالٌك يف املوطَّأ: بمنًى؛ فإنَّ عليه الدَّ 

َل ِِف َيْوَمْْيِ َخَرَج َقْبَل الُغُروِب( قال:  قبل غروب شمس اليوم الثَّاين، وخروجه أي )َوَمْن َتَعجَّ

مي، جيب أن يرمَي ثمَّ خيرج، واجلمرة يف اخلارج.  يسبقه الرَّ

أي جيب عليه املبيت إذا أدركه الغروب ومل خيرج، أو مل يتهيَّأ للخروج؛  ِزَمُه اْلـَمبِيُت()َوإَِلَّ لَ قال: 

ْمَي ِمَن اْلَغِد(ألنَّ التَّهيُّؤ يأخذ حكمه،  ل  إذ )َوالرَّ ا كان غري متعجِّ
(1). 

َة َلـْم َيـْخُرْج َحتَّى َيُطوَف بِاْلَوَداقال:   هذه اجلملة فيها مسائُل: ِع()َفإَِذا َأَراَد اْلـُخُروَج ِمْن َمكَّ

حيح  املسألة األُوََل: َة؛ ملا ثبت يف الصَّ ا تدلُّ عىل أنَّه جيب طواف الوداع ملن أراد اخلروج من مكَّ أَّنَّ

َف عن املرأة ُأِمَر »بَّاس  أنَّه قال: من حديث ابن ع ه ُخفِّ النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطَّواف؛ إَلَّ أنَّ

 كام سيأيت بعد قليل. «اِلائض

َة( أنَّ قول املصنِّف:  املسألة الثَّانية: يَّ أو من كان قريًبا )َفإَِذا َأَراَد اْلـُخُروَج ِمْن َمكَّ نا عىل أنَّ املكِّ يدلُّ

َة ال جيب عليه طواف الومن م  داع.كَّ

َة، وأهل الكامل، وأهل ُعْسفاَن، وأهل وادي نعامَن،  َة إذا أرادوا اخلروج وأهل جدَّ فأهل مكَّ

م قريبون منها. َة، فإنَّه ال جيب عليهم طواف الوداع؛ ألَّنَّ تي تكون بجانب مكَّ  وغريها من املدن القريبة الَّ

َة()َفإَِذا َأَراَد اْلـُخرُ  قول املصنِّف: املسألة الثَّالثة: رين قال:  وَج ِمْن َمكَّ بعض فقهاء املذهب من املتأخِّ

َة(إنَّ عبارة:  ا من خرج  )اْلـُخُروَج ِمْن َمكَّ َة، وأمَّ تدلُّ عىل أنَّ طواف الوداع إنَّام جيب عىل من خرج من مكَّ

 «.قناعاْل»، وهو مفهوم كالم صاحب من منًى فإنَّه ال جيب عليه طواف الوداع، وهذا مال له ابن نرصاهلل

                                                 

مـي مـن الغـد، و( هكذا يف املسموع، ولعلَّ املقصود: 1) مي من الغد( أي ملَّا مل خيرج من منًى قبل الغروب لزمه املبيت، ولزمه كـذلك الرَّ ال جيـوز لـه )والرَّ

ل، واهلل أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.  التَّعجُّ
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َة أو خرج من منًى فكالمها جيب عليه طواف الوداع. ا املشهور: فمن خرج من مكَّ  وأمَّ

َة( إًذا أردت أن تأخذ من كلمة:  بعض فقهاء املذهب يقولون: هذا خاصٌّ بمن خرج من )ِمْن َمكَّ

َة، ثمَّ أراد اخلرو َة، أي خرج من منًى ثمَّ دخل مكَّ  الوداع. ج فهو الَّذي جيب عليه طوافمكَّ

ا من خرج من منًى مبارشًة إَل بلده سقط عنه طواف الوداع.  وأمَّ

أي تعامل بالتِّجارة،  )َأِو اتَّـَجَر(قوله:  )َأِو اتَّـَجَر َبْعَدُه َأَعاَدُه(بعد طواف الوداع  )َفإِْن َأَقاَم(قال: 

 أو نحو
 
 ذلك. وهذا يشمل كلَّ متاجرة  بيع  أو رشاء

رين جعل  ر من  -وهو جيٌد وحسٌن ويميش عىل قواعد املذهب-قيًدا بعض املتأخِّ أنَّه قال: إذا اجتَّ

لعة فال يشء عليه، أي ال يلزمه اإلعادة. ج يف السِّ  غري تفريج  أي تفرُّ

ج  فإنَّه عليه اإلعادة. ر بتفرُّ  وإن اجتَّ

نا عىل أنَّ  ِه()َوإِْن َتَرَكُه َغرْيُ َحائِض  َرَجَع إَِليْ قال:  احلائض إن تركته فال يشء عليها  ]هذا[ يدلُّ

 «.إَلَّ أنَّه خفِّف عن اِلائض»قال:  حلديث ابن عبَّاس  

 احلائض جيوز لا ترك طواف الوداع، قلنا: إنَّه جيوز؛ ألنَّه جيوز لا أن متكث حتَّى تطهر، ثمَّ تطوف.

َة قبل اللكن متى جيوز لا ترك طواف الوداع؟ بَّشط أن تكو طُّهر، فلو َطُهرت ن قد خرجت من مكَّ

جوع.  قبل اخلروج لزمها الرُّ

: )َوإِْن َتَرَكُه َغرْيُ َحائِض  َرَجَع إَِلْيِه(قال:   من ترك طواف الوداع فإنَّ له حاَلت 

جوع، ويطوف، وال دم عليه، وال  احلالة األُوََل: أن يكون دون مسافة القرص، فنقول: هنا يلزمه الرُّ

 أن يذبح دًما. رام، ال يلزمه أن حيرم، والإح

إذا رجع بعد مسافة القرص فإنَّه يلزمه أن يرجع حُمِْرًما، فيحرم بعمرة ، هذا واحٌد،  احلالة الثَّانية:

 وعليه دٌم.

فر بْي العمرة واِلجِّ ِف أشهر اِلجِّ مسافة قرص   وهذه القاعدة فيها مطَّردةر كَم ذكروا هناك: أنَّ السَّ

 ع التَّمتُّع.يقط

(  قال: ، )َفإِْن َشقَّ قصًدا من غري  )َأْو َلـْم َيْرِجْع(عليه ذلك؛ لشغل  ونحوه، أو َبُعَد مسافة قرص 

. م؛ ألنَّه َتْرُك واجب  ، فإنَّ عليه الدَّ
ة   مشقَّ

 قاعدة
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َر َطَواَف الزِّ قال:  يخ: إنَّه جيوز تأخري  (َياَرِة َوَطاَفُه ِعنَْد اْلـُخُروِج َأْجَزَأ َعنُْه َذلَِك )َوإِْن َأخَّ يقول الشِّ

، فحينئذ  يسقط عنه طواف الوداع. يارة، وُيَطاُف فيكون آخر أفعال احلاجِّ  طواف الزِّ

 هذه املسألة فيها عددر من املسائل:

يارة مع طواف الوداع،  يف قضيَّة أنَّ هذين الطَّوافني املسألة األُوََل: يتداخالن، َفتَداَخَل طواُف الزِّ

ب ُأِمَر أن  ب قالوا: ألنَّ طواف الوداع ليس مقصوًدا لذاته، فلذلك يتداخل مع غريه؛ ألنَّ النَّبيَّ والسَّ

، سواًء كان زيارًة أو غريه.  يكون آخر عهده بالبيت الطَّواف، فهو مطلٌق أيُّ طواف 

 ندنا طوافان:ع املسألة الثَّانية:

ى:   «.طواف الوداع»طواٌف ُيَسمَّ

ى:  يارة»وطواٌف ُيَسمَّ  «.الزِّ

يارة» رس القادم، و -إن شاء اهلل-هذا ُيْعَتََّبُ ركنًا كام سيأيت « طواف الزِّ « طواف الوداع»يف الدَّ

 واجٌب.

ى بـ در»الفائدة ما هي؟ أنَّ هناك طواٌف ُيَسمَّ در»، و«طواف الصَّ ُيْطَلُق عىل  تارةً « طواف الصَّ

ي»، وتارًة ُيْطَلُق عىل «طواف الوداع»  «.ارةطواف الزِّ

در»مشى عىل أنَّ  «املنتهى»فعىل سبيل املثال: صاحب  ، وصاحب «طواف الوداع»هو « طواف الصَّ

در»مشى عىل أنَّ  «اْلقناع» يارة»هو « طواف الصَّ  «.طواف الزِّ

نا عىل أنَّ هذين الفقيهني وإن كانا  ام وهذا يدلُّ ، وأصل كتاهبام واحٌد، إالَّ أَّنَّ
من مدرسة  واحدة 

در»املصطلح يف املراد بـ اختلفا يف در»« اْلقناع»، فعند صاحب «طواف الصَّ ركٌن، وعند « طواف الصَّ

در» «املنتهى»صاحب   واجٌب، واخلالف لفظيٌّ فقط، فهو من باب االشِّتاك يف األلفاظ.« طواف الصَّ

ْكِن َواْلَباِب َداعًيا بِـََم َوَرَد()َوَيِقُف َغرْيُ اقال:  ا ال -قال: إنَّ غري احلائض  ْلـَحاِئِض َبْْيَ الرُّ ألَّنَّ

ى:  -تدخل املسجد كن والباب وهذا ُيَسمَّ  «.امللتزم»يقف بني الرُّ

، وإن مل يرد فيه حديٌث عىل سبيل « امللتزم»و
 
اتَّفق الفقهاء عىل أنَّ له أفضليًَّة، وأنَّه مكان دعاء

 النفراد، فُيْسَتَحبُّ له أن يدعَو بام ورد.ا
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افعيِّ أنَّه نَّبيِّ مل يرد حديٌث عن ال ، فقد جاء عن الشَّ افعيِّ ، وإنَّام ورد عن بعض الفقهاء كالشَّ

. افعيِّ  كان يدعو فيقول: اللَُّهمَّ إنَّ هذا البيت بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك، إَل آخر ما ورد عن الشَّ

ا عن النَّ   خاصٍّ به بيِّ أمَّ
 
، وإنَّام هو من عادة النَّاس فلم يرد يشٌء ال يف فضل امللتزم، وال يف دعاء

م كانوا يلتزمون هبذا املكان؛ بأن يلصق املرء وجهه، ويديه، وصدره، وبطنه، يف  قبل اإلسالم وبعده، أَّنَّ

ني الباب وبني احلجر األسود، البيت، ويكشف عن صدره، ثمَّ يلتزم به، وهذا سنٌَّة وهو مستحبٌّ عندهم ب

، لكنَّها أخباٌر، وجاء ما يدلُّ عىل أنَّه ُتْسَكُب 
 
فيه العَّبات، كام جاء عن عمَر، وجاء أنَّه موضع استجابة دعاء

 فيها. والعلم عند اهلل 

ا اْلـَحائُِض َفَتِقُف بَِبابِِه(قال:  كام -أي بباب املسجد؛ ألنَّ احلائض عىل مشهور املذهب  )َوَأمَّ

رت، بخالف اجلنب. -تعلمون   ال جيوز لا دخول املسجد ولو تطهَّ

ا احلائض فعىل املشهور ال  أ، وأمَّ فاملذهب: أنَّه جيوز للجنب أن يدخل املسجد بَّشط أن يتوضَّ

، ولذلك قال:  ئة  ئًة أو غري متوضِّ  أي بباب املسجد أي يف اخلارج. )َفَتِقُف بَِبابِِه(تدخله مطلًقا، متوضِّ

َعاِء(؛)وَ  ء أخذ حكمه. َتْدُعو بِالدُّ  ألنَّ ما جاور اليشَّ
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ا  )َوُيْسَتَحبُّ ِزَياَرُة َقْبِ النَّبِيِّ  :قال املؤلِّف  ْي َصاِحَبْيِه، َوِصَفُة اْلُعْمَرِة: َأْن ُيـْحِرَم ِِبَ َوَقْبَ

يٍّ َوَنْحِوِه، ََل ِمَن اْلـَحَرِم، َفإَِذا َطاَف وَ  ، َوُتَباُح ُكلَّ ِمَن اْلـِميَقاِت، َأْو ِمْن َأْدَنى اْلـِحلِّ ِمْن َمكِّ َ َحلَّ َسَعى َوَقرصَّ

، َوُتـْجِزُئ َعِن اْلَفْرِض، َوأَ  ْعُي، َوَواِجَباُتُه: َوْقت  َياَرِة، َوالسَّ ْحِراُم، َواْلُوُقوُف، َوَطَواُف الزِّ : اْْلِ ْرَكاُن اْلـَحجِّ

، َواْلُوُقوُف بَِعَرَفَة إََِل  ْحَراُم ِمَن اْلـِميَقاِت اْلـُمْعَتَبِ َعاَيةِ -اْلُغُروِب، َواْلـَمبِيُت اْْلِ َقاَيِة َوالرِّ  -لَِغرْيِ َأْهِل السِّ

، بِِمنًى ْمُي، َواْلـِحًَلُق، َواْلَوَداُع، َواْلَباِقي ُسنَنر ْيِل، َوالرَّ َوَأْرَكاُن ، َواْلـَمبِيُت بُِمْزَدلَِفَة إََِل َبْعَد نِْصِف اْللَّ

، َوَسعْ  ، َوَطَوافر ْحَراُم ِمَن اْلُعْمَرِة: إِْحَرامر ا: اْلـِحًَلُق، َواْْلِ ، َوَواِجَباهُتُ ْحَراَم َلـْم ْن َترَ َفمَ  اْلـِميَقاِت،ير َك اْْلِ

، َأْو ُسنَّ  َوإِنْ َينَْعِقْد ُنُسُكُه،  ُه َأْو نِيََّتُه َلـْم َيتِمَّ ُنُسُكُه إَِلَّ بِِه، َوَمْن َتَرَك َواِجًبا َفَعَلْيِه َدمر َء ةً َتَرَك ُرْكنًا َغرْيَ  َفًَل ََشْ

 َعَلْيِه(. 

 

يخ:  دليلها  استحباب زيارة قَّب النَّبيِّ َوَقْبِ َصاِحَبْيِه(   النَّبِيِّ )َوُيْسَتَحبُّ ِزَياَرُة َقْبِ يقول الشَّ

 أمران:

1- .  دليٌل عامٌّ

2- .  ودليٌل خاصٌّ

ًة ق ًة، وخاصَّ : فهو استحباب زيارة القبور عامَّ ليل العامُّ ا الدَّ بور املسلمني، فدلَّت األحاديث عىل فأمَّ

 . استحباب زيارة القبور مطلًقا ومنها قَّب النَّبيِّ 

 : : فألنَّه قد روى مالٌك يف املوطَّأ من طريق نافع  ليل اخلاصُّ ا الدَّ كان يزور  أنَّ ابن عمَر »وأمَّ

نا ذلك عىل أنَّ هذا فع، «، ويسلِّم عليه، وعَل صاحبيهقب النَّبيِّ  ، ومل ل بعض أصحاب النَّبيِّ فدلَّ

 أنكر ذلك. ُيْعَرْف أنَّ أحًدا منهم 

ة  أو  َة أنَّ نافًعا حكى أنَّه رأى ابن عمَر يفعل ذلك مئة مرَّ وايات عند ابن بطَّ بل قد جاء يف بعض الرِّ

 .بيِّ لذا الفعل، إًذا هذا ما يتعلَّق باستحباب زيارة قَّب النَّ  أكثَر، فدلَّ عىل مالزمة ابن عمَر 

رين: إنَّ من الزم استحباب  ْحل  زيارة قَّب النَّبيِّ وقال بعض فقهاء املذهب املتأخِّ جواز شدَّ الرَّ

زم أورده ابن نرصاهلل يف حواشيه عىل  زم ليس بصحيح  وال  ،«الفروع»له، وهذا الالَّ واحلقيقة أنَّ هذا الالَّ

 بمعتَمد  يف املذهب؛ ]ألمرين:[
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ل: ر عند الفقهاء أنَّ التَّابع أمَّ  األمر األوَّ يأخذ حكم أصله، وجيوز ا كونه ليس بصحيح  فإنَّه من املتقرِّ

ُع استقالاًل. ُع تبًعا لغريه، وال ُيَّْشَ ء ُيَّْشَ  تبًعا ما ال جيوز استقالاًل، فاليشَّ

:  األمر الثَّاين: ؛ إذ قد جاء من حديث أيب سعيد    النَّبيَّ أنَّ »أنَّ هذا غري صحيح  ملخالفة النَّصِّ

حال إَلَّ لثًلث    «.هنى أن ُتَشدَّ الرِّ

حال من بتعظيم سنَّته وأمره  وال شكَّ أنَّ أعظم تعظيم  للنَّبيِّ  ، وسأشري لقضيَّة شدِّ الرِّ

 إن شاء اهلل.-حيث املعنى بعد قليل  

.إًذا هذا ما يتعلَّق بأنَّ هذا القول ليس بصحيح  من حيث قاعدة الفقه وال الدَّ  ِّ  ليل النَِّّصِّ

؛ فألنَّ حم ا أنَّ هذا ليس بمذهب  قي علامء املذهب لـامَّ تكلَّموا عن هذه املسألة وأمَّ نَّايبِّ وذلك -قِّ  كالذَّ

 ، وأن يزور قب النَّبيِّ )وُيْسَتَحبُّ إذا قىض نسكه أن يقصد مدينة النَّبيِّ قال:  -يف منسكه

واب.وصاحبيه(،   وهذا هو الصَّ

حال، فإنَّه مستحبٌّ ملن كان يف املدينة،  )وُيْسَتَحبُّ أن يزور القب(م: فإنَّ قول ال يلزم منه أن ُتَشدَّ الرِّ

حل للمسجد؛ للبقعة، ويكون زيارته لقَّب النَّبيِّ   من باب التَّبع. ومن كان خارج املدينة فإنَّام يشدُّ الرَّ

ح ٌم للنَّصِّ كام وال شكَّ أنَّ الَّذي يقول: إنَّام أنا أشدُّ الرَّ ٌم ل للمسجد هو معظِّ م معنا، وهو معظِّ تقدَّ

بأن كانت بيًتا له، فإنَّ املساجد هو بيوت  هلل جلَّ وعال؛ إذ جعل األصل تعظيم البقعة الَّتي عظَّمها اهلل 

 اهلل جلَّ وعال، وهي أحبُّ البقاع إَل اهلل.

ا من مكانة نبيِّنا األ استنقاًصا، البتَّة، ليس يف ذلك  كرم حممد  وليس يف ذلك استنقاًصا وال غضًّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ژبل هو امتثاٌل ألمره، ولذا املؤمن حتَّى يف لفظه يفارق بني لفظة  وأخرى: 

ختتلف عن بعض األلفاظ، فبعض األلفاظ فيها تعظيٌم، وبعض فبعض األلفاظ  [1٠4]البقرة: ژ ۆ

وبيت اهلل، هذا هو التَّعظيم  ٌد مسجد رسول اهلل األلفاظ فيها دون ذلك، فعندما تقول: إَّنام أنا قاص

 للبقعة حقيقًة، والتَّعظيم هلل جلَّ وعال.

، و رين ليس بصحيح  زم الَّذي ذكره بعض املتأخِّ ، ال عىل األصول ولذل فإنَّ هذا الالَّ ليس بمفهوم 

قون من فقهاء املذهب.  والقواعد، وال باملنصوص الَّذي نصَّ عليه املحقِّ
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الم عىل النَّبيِّ إًذا هن الم؛ فإنَّ السَّ ا السَّ يارة، وأمَّ يف كلِّ موضع  من  ا ذكر املصنِّف استحباب الزِّ

الم عىل النَّبيِّ  ُغوَننِي »: النَّبيُّ  واحٌد، ولذلك قال األرض سواٌء، فالسَّ َكًة َسيَّاِريَن ُيَبلِّ
إِنَّ هلل َمًَلئِ

ًدا  يف رشق األرض أو مغرهبا بلَّغ اهلل  بيِّ فمن سلَّم عىل النَّ  «َسًَلَم َأَحِدُكمْ  الم  نبيَّه حممَّ هذا السَّ

 هي زيارٌة للقَّب.، لكن هذه اجلملة إنَّام بواسطة هؤالء املالئكة كام جاء يف احلديث عن النَّبيِّ 

ْي َصاِحَبْيِه( )َوُيْسَتَحبُّ ِزَياَرُة َقْبِ النَّبِيِّ قال:  بيه أيب بكر  وعمَر، ما الَّذي املراد بصاح َوَقْبَ

يارة؟ قالوا:  :ُيْسَتَحبُّ يف هذه الزِّ يارة أمورر  ُيْسَتَحبُّ ِف هذه الزِّ

ل: وقَّب صاحبيه؛ بأن إذا كان يف املدينة، أو كان يف  قصد القبور الثَّالثة قَّب النَّبيِّ  األمر األوَّ

م حيث هي موضوعٌة اآلن، فيقصد مسجد النَّبيِّ   ها ويكون قريًبا منها.أن يتقدَّ

يارة لقَّب النَّبيِّ  إضافًة المتثال األمر: أنَّ فيها ترقيًقا  -ولقَّب غريه من النَّاس لا فائدةٌ  وهذه الزِّ

م معنا يف –إذا رأى القبور  للقلب، وال شكَّ أنَّ املرء يرقُّ قلبه، ثمَّ إذا دعاء فإنَّ  -«باب اجلنائز»كام تقدَّ

ع هلل دعاءه يكون أصدق لسا  .ًنا ولجًة، وأقرب يف حال التَّرضُّ

عاء له، بم؟ بام جاء عن ابن عمَر  ولذا فإنَّه ُيْسَتَحبُّ عند زيارة قَّب النَّبيِّ  أنَّه كان  الدُّ

الم عليك يا أيب؛ يعني به عمَر بن اخلطَّاب  ؛ السَّ الم عليك يا أبا بكر  الم عليك يا رسول اهلل؛ السَّ يقول: السَّ

يارة: أن ُيَسلََّم عىل النَّبيِّ ؛ ألنَّ   ، وأن ُيَسلََّم عىل صاحبيه.ه أبوه، فأفضل ما ُيَقاُل عند الزِّ

الم فقد ذكر مجٌع  يخ منصور-من فقهاء املذهب وما زاد عىل السَّ يخ سليامن بن عيلٍّ قرين الشَّ  -كالشَّ

حابة.أنَّ من زاد إنَّام هو مباٌح وليس مسنوًنا، وإنَّام املسنون هذه  ا هي الواردة عن الصَّ  الكلامت الثَّالث؛ ألَّنَّ

ا إذا دعا بعد ذلك فإنَّه يستقبل الم، وأمَّ الم يقولون: يستقبل القَّب بالسَّ القبلة كام جاء عن  هذا السَّ

ح بالقَّب ونحو  عاء، ومنع أهل العلم من التَّمسُّ ، ولذا منع أهل العلم من استقبال القَّب بالدُّ
اإلمام مالك 

ة.ذلك  ، نصَّ عليه أمحُد ومالٌك وغرُيمها من األئمَّ

.بدأ املصنِّف بعد ذلك أن يذكر صفة العمرة بعد ذكره لصفة احل )َوِصَفُة اْلُعْمَرِة(قال:   جِّ

ا ِمَن اْلـِميَقاِت(قال:  ـَمْن َمرَّ َعَلْيِهنَّ »قال:  ملا مرَّ أنَّ النَّبيَّ  )َأْن ُيـْحِرَم ِِبَ
نَّ َولِ  «.ُهنَّ ََلُ

ا ِمَن اْلـِميَقاِت(وقوله:  م ذكرها. )َأْن ُيـْحِرَم ِِبَ  املراد به املواقيت اخلمسة الَّتي تقدَّ
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يٍّ َوَنْحِوِه()َأْو ِمْن َأْدَنى اْلـِحلِّ قال:  يَّ وَمْن يف معناه حيرم من أدنى احللِّ  ِمْن َمكِّ ليل عىل أنَّ املكِّ الدَّ

محن أن ُيْعِمَرَها من  أنَّ النَّبيَّ »: َة من حديث عائش« صحيح مسلم  »ما ثبت يف  أمر أخاها عبدالرَّ

، فهو أقرب مكان  للحلِّ إَل، «التَّنعيم تي سنذكرها  وقد كان التَّنعيم أدنى احللِّ َة، وغريه من املواضع الَّ مكَّ

.  بعد قليل 

 فإنَّه جيب عليه أن جيمع بني
نا عىل أنَّ من أحرم بَحجٍّ أو عمرة  ا احلجُّ فإنَّ  هذا يدلُّ احللِّ واحلرم، فأمَّ

ا العمرة فألنَّ أفعالا كاملًة هي متعلِّقٌة باحلر ، وأمَّ م؛ فلذا فإنَّه عند عرفَة يف احللِّ فال يلزمه أن خيرج للحلِّ

.  اإلحرام جيب أن حيرم هبا ]من[ احللِّ

يٍّ َوَنْحِوِه( قال:   هذه اجلملة مسائُل: عندنا ِف)َأْو ِمْن َأْدَنى اْلـِحلِّ ِمْن َمكِّ

يِّ أنَّ هذا  املسألة األُوََل: يِّ ونحوه، فاملراد باملكِّ احلكم وهو اإلحرام من أدنى احللِّ هو متعلٌِّق باملكِّ

َة:   .[1٩٦]البقرة: ژ  حخ جخ مح جح مج حج يث ىث ژهو كلُّ من كان من أهل مكَّ

ى:  َة فإنَّه ُيَسمَّ يًّا»فكلُّ من كان مستوطنًا مكَّ .، فامل«مكِّ ِرُم من َأْدَنى احللِّ يُّ حُيْ  كِّ

،  )َوَنْحِوِه(: قول املصنِّف يِّ يِّ عَل املشهور املراد به أي من يأخذ حكم املكِّ والَّذي يأخذ حكم املكِّ

 من املذهب اثنان:

ل: ، فإنَّه يكون حينئذ  مقياًم، َفُيْحِرُم من أدنى احل األوَّ ام  َة أكثَر من أربعة أيَّ  لِّ منها.هو َمْن أقام بمكَّ

، الثَّاين: َة بنسك   أخرى، فإنَّه حينئذ   َمْن دخل إَل مكَّ
فقىض نسكه، ثمَّ أراد اإلتيان بنسك  آخَر كعمرة 

، كام فعل النَّبيِّ  يِّ ، ثمَّ أرادت أن حترم بعمرة  بعائشَة  يأخذ حكم املكِّ ا دخلت باحلجِّ ، فإَّنَّ

.  فأحرمها من أدنى احللِّ

، وعىل املشهور من املذهب:  الثٌة:بقيت عندنا صورٌة ث َة من غري إحرام  وهي من ُأبِيَح له دخول مكَّ

خول من  ، فَمْن ُأبِيَح له الدُّ
ر دخوله إليها، أو كان حلاجة  خول من غري إحرام  من تكرَّ أنَّ الَّذي ُيَباُح له الدُّ

َة، فإنَّه حينئذ   ، هذه هي املسألة األُوََل. حيرم منغري إحرام  ثمَّ طرأت له نيَّة اإلحرام وهو يف مكَّ  أدنى احللِّ

، قوله:  املسألة الثَّانية: يَّ ونحوه ذكر املصنِّف أنَّه حيرم من أدنى احللِّ (أنَّ هذا املكِّ  )ِمْن َأْدَنى اْلـِحلِّ

(و  )َأْدَنى(فيها كلمتان   فنبدأ بالثَّانية قبل األُوََل. )اْلـِحلِّ
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(فقوله:  ، وقد ُعِرَف أنَّه  يدلُّ عىل )اْلـِحلِّ ، واملراد باحللِّ ما ليس بَحَرم  جيب عليه أن خَيُْرَج إَل احللِّ

َة  َة من اجلاهليَّة، وكلُّ من كتب يف مكَّ تي  -كاألزرقيِّ والفاكهيِّ وغريهم-َحَرُم مكَّ ذكروا العالمات الَّ

 ُيْعَرُف هبا احللُّ من احلََرم.

، فال فيخرج إَل  يلزم أن يكون من طريق التَّنعيم بل من غريه، فعىل سبيل املثال: احللِّ من أيِّ ِحلِّ

، ومن خرج من  من خرج من طريق الدا مثاًل فإنَّه إذا جاوز أو قارب عرفَة فإنَّه يكون قد دخل يف احللِّ

ائع فإنَّه يكون قد خرج من ى جزًءا من الَّشَّ يل فإنَّه إذا تعدَّ ، وإذ طريق السَّ ا ذهب من احلرم ودخل يف احللِّ

، وهكذا. مييس مثاًل يكون يف احللِّ َة مع الطَّريق املعتاد فإنَّه من الشِّ  طريق جدَّ

خول فيه، إًذا أيُّ حلٍّ جيوز.  إًذا ليس الزًما أن يكون التَّنعيم فأيُّ حلٍّ جيوز له الدُّ

(األمر الثَّاين: يف قول املصنِّف:  ما ُيـْحَرُم منه هو ما كان  أخذ منه الفقهاء أنَّ أفضل )َأْدَنى اْلـِحلِّ

 لسببْي:دانًيا من احللِّ إَل البيت احلرام، ولذلك يقولون: إنَّ أفضل ما ُيـْحَرُم منه هو التَّنعيم؛ 

ل: بب األوَّ ، حيث َأْعَمَر النَّبيُّ  السَّ  عائشَة من التَّنعيم. النَّصُّ

بب الثَّاين:  أقربه.أنَّه أدناه و السَّ

؛ كامليقات فإنَّه خالف األَْوََل، ولكنَّ ثمَّ بنوا عىل ذلك أ
د أن حيرم من مكان  بعيد  نَّه إذا َبُعَد فتعمَّ

 األفضل أن يكون من احللِّ القريب، هذا كالم فقهائنا.

َة وَمْن يف حكمهم أن حيرموا من احلرم، ف )ََل ِمَن اْلـَحَرِم(قال:  إن أحرم أي أنَّه ال جيوز ألهل مكَّ

 ب عليه أمران:ترتَّ من احلرم نقول: 

ل:  أنَّه قد انعقد إحرامه، فيكون قد دخل يف النُّسك، وال ُيْرَفُض إالَّ بإمتامه العمرة. األمر األوَّ

َة  واألمر الثَّاين: أنَّ عليه دًما، فيكون حكمه كحكم من أحرم من دون امليقات، فاحللُّ ألهل مكَّ

 كامليقات لآلفاقيِّني.

 هنا ذكر صورتْي فقط:ة من بعد اإلحرام، املصنِّف بل أن ننتقل لألفعال الباقيق

ورة األُوَل:  ذكر من كان آفاقيًّا فإنَّه حيرم من امليقات. الصُّ

ورة الثَّانية: . الصُّ يًّا فإنَّه حيرم من أدنى احللِّ  ذكر من كان مكِّ
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إنَّام فيام دوَّنا؛ املواقيت وليس يف احلرم، و من كان دون بقيت صورٌة ثالثٌة مل يوردها املصنِّف، وهي:

َة مثاًل، كأهل عسفاَن، كأهل الكامل، كأهل وادي نعامَن، وغريها من القرى واملدن الَّتي تكون  كأهل جدَّ

 دون املواقيت، ولكنَّها ليست يف احلرم.

 إنَّ من كان دون املواقيت وليس ِف اِلرم فله حالتان:الفقهاء يقولون: 

 أن يكون يف بلدة . ألُوََل:احلالة ا

، وإنَّام يكون يف بيته، أو يف معنى البيت، كاملزرعة مثاًل كأصحاب  احلالة الثَّانية:
أالَّ يكون يف بلدة 

َة وهكذا. َة ومكَّ  املزارع أو حمطَّات البنزين الَّتي يف الطَّريق بني جدَّ

كان  يف هذه جيوز له أن حيرم من أيِّ م من كان يف بلدة  فالفقهاء يقولون: احلالة األُوََل:فنقول: 

 البلدة، وإن َكَُّبَ حجم تلك البلدة.

امل إَل اجلنوب طولا  ا متتَّدُّ من الشَّ ُة ألَّنَّ جياوز أربعني كيلو، فأهل  -أظنَّ والعلم عند اهلل–جدَّ

َر اإلحرام إَل آخرها، وهذا الَّذي يفعلونه اآلن، فإنَّ  َة جيوز له أن يؤخِّ َة حيرم شامل جدَّ من كثرًيا من أهل جدَّ

ى:  حييل»املحطَّة الَّتي ُتَسمَّ ونه: «حمطَّة الرِّ ةَ »، ويسمُّ ، حتَّى فيه أماكن لالغتسال، وأماكن «ميقات جدَّ

 لالستحامم، ويبيعون فيها اإلحرامات، يقولون: جيوز؛ ألنَّه أدنى البلدة.

 ضليَّة واالحتياط.املكان البعيد، من باب األفولكنَّ األفضل عند الفقهاء أنَّه حيرم من بيته، أو من 

: أن يكون املرء ليس يف بلدة ، فنقول: حيرم من دويرته، أو دويرة أهله، يعني البيت احلالة الثَّانية

، ونحو ذلك. ، أو مزرعة  إن كان يسكن يف مزرعة  ة   الَّذي هو فيه، أو املحطَّة إذا كان يسكن يف حمطَّ

و  سمة الكاملة، إًذا:رة الثَّالثة؟ لكي تكون القملاذا أوردت هذه الصُّ

1- . يُّ  املكِّ

2- .  واآلفاقيُّ

 ومن كان دون املواقيت. -3

 فتكون القسمة كاملًة له من حيث اإلحرام.
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ه هنا الواو ملطلق اجلمع أي جيب فعل  )َوَسَعى(،أي طاف بالبيت )َفإَِذا َطاَف( قال:  األمرين، ال أنَّ

تيب، فإنَّه جيب أن يكون الطَّواف ثمَّ يلي عي أن يسبقه جيوز عدم الِّتَّ ة السَّ عي؛ ألنَّ من رشط صحَّ ه السَّ

 طواٌف مقصوٌد.

 إًذا فلو قال املصنِّف: فإذا طاف ثمَّ سعى كان َأْوََل.

يخ:  (قال الشَّ َ َحلَّ (قول املصنِّف:  )َفإَِذا َطاَف َوَسَعى َوَقرصَّ َ هنا أتى املصنِّف بأحد الفعلني  )َقرصَّ

.وهو التَّقصري أو احللق، فأتى بالثَّ  واب أن يقول: ثمَّ حلق أو قرصَّ  اين مع أنَّ املراد كليهام، والصَّ

بب يف إيراد املصنِّف للتَّقصري فقط دون احللق: أنَّ ا ملصنِّف أراد أن يبنيِّ أنَّ من أخذ عمرًة ولكن السَّ

ه التَّقصري، إالَّ  -بأن كان متمتًِّعا-ثمَّ كان سيتبع هذه العمرة بحجٍّ   إذا كان الفاصل بني فإنَّ األفضل يف حقِّ

عر فيه فيمكن حالقه.  العمرة وبني احلجِّ وقٌت يطول الشَّ

عر فيام ، إالَّ إذا كان  إًذا الفقهاء يقولون: إنَّ األفضل تقصري الشَّ إذا كانت العمرة متبوعًة بحجٍّ

 الفاصل طوياًل بينهام فحينئذ  فاألفضل احلالق.

عر؟ ذكروا أنَّ أمحَد قد نصَّ هنا فائدٌة مذكورٌة يف غري مظنَّتها، ك م املقدار الَّذي عادًة يطول فيه الشَّ

، فإذا كان بني العمرة وبني ام  عر يطول يف عَّشة أيَّ  يوم العيد أو ليلته وهو وقت احللق يف احلجِّ عىل أنَّ الشَّ

ه أن يكون حلًقا، وما كان دون ُع له، واألفضل يف حقِّ ام  فإنَّه حينئذ  ُيَّْشَ ذلك فاألفضل أن يكون  عَّشة أيَّ

 تقصرًيا.

(قال بعد ذلك:   أي حلَّ من عمرته. )َحلَّ

يخ:  (قول الشَّ ، فُتَباُح يف اللَّيل والنَّهار، ُتَباُح يف أي ُتَباُح العمرة يف  )َوُتَباُح ُكلَّ َوْقت  كلِّ وقت 

ألنَّ بعًضا من فقهاء املذهب األشهر احلرم ويف غريها، ُتَباُح يف أشهر احلجِّ ويف غريها، وهذا هو املقصود؛ 

ُع يف أشهر احلجِّ قال:  ا ال ُتَّْشَ ا مباح ،إَّنَّ واب أَّنَّ  ٌة، إًذا ال ُتْكَرُه فيها.وإنَّام يف أشهر احلجِّ هي مكروهٌة، ولكن الصَّ

 لكن ما هو األفضل من حيث األوقات؟

 عندنا اْلفضل من حيث اْلوقات النَّظر ِف العمرة من جهتْي:

نة للعمرة هو شهر  :اجلهة األُوََل  نة، فالفقهاء يقولون: إنَّ أفضل أوقات السَّ باعتبار أوقات السَّ

 رمضاَن؛ للحديث الَّذي ورد.
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.ثمَّ يليه سائر األش  هر إالَّ أشهر احلجِّ

.  ثمَّ يليها أشهر احلجِّ

هور إالَّ أشهر احلجِّ وهي ش لا رمضاُن، ثمَّ باقي الشَّ واٌل وذو القعدة إًذا من حيث األفضليَّة، أوَّ

ة.  والعَّش من ذي احلجَّ

ر العمرة، وسأتكلَّ  ًما فاألفضل له ال يكرِّ م عن وهذا يدلُّ عىل أنَّ َمْن أحرم بحجٍّ وإن كان متقدِّ

.  تكرار العمرة بعد قليل 

نة.  إًذا هذا ]اجلهة األُوَل[ من حيث أفضليَّة الوقت باعتبار وقت السَّ

ـكرار، املذهب يقولون: إنَّه جيوز من غري ندب  تكرار العمرة، جيوز تكرار باعتبار التِّ  ]اجلهة[ الثَّاين:

نها، فُيْكَرُه اإلكثار من العمرة، يعني يعتمر، ثمَّ يعتمر العمرة لكن عندهم أنَّه ُيْكَرُه املوالة بينها، واإلكثار م

. ًة أخرى وهكذا، أو يوايل بينها بصفة  دائمة   مرَّ

ا احلديث املرويُّ عند أيب داوَد وغريه أنَّ النَّبيَّ واملراد باملواالة أن تك  ون بعدها مبارشًة، وأمَّ

ُنوَب َكََم َتنِْفي النَّاُر َخَبَث اْلـَحِديدِ َتابُِعوا َبْْيَ اْلـَحجِّ َواْلُعْمَرِة َفإِ »قال:  ََُم َينِْفَياِن اْلَفْقَر َوالذُّ فليس داخاًل يف  «هنَّ

؛ ألينِّ سأذكر . هذا املحلِّ  حملَّه بعد قليل 

لف إن مل يكن عن مجيعهم  إًذا هذا هو الَّذي كرهوه، ملاذا كرهوه؟ قالوا: ألنَّه ُحكَِي عن أغلب السَّ

رين بعد القرون الفاضلة، كراهة ذلك، وال فرة الواحدة إالَّ عند املتأخِّ  ُيْعَرُف اإلكثار من العمرة يف السَّ

َة ومل يكثر منها والنَّبيُّ   .قصد مكَّ

تني أو ثالًثا وهكذا.  فيعتمر مرَّ
َة يف سفرة  واحدة   إًذا عندهم أنَّه ُيْكَرُه املواالة بينها، يأيت ملكَّ

َة فأنشأ سفًرا متى ُيْسَتَحبُّ االعتام ر عندهم؟ إذا أنشأ سفًرا جديًدا، إذا رجع إَل بلده، ثمَّ دخل مكَّ

 ُيْسَتَحبُّ االعتامر.
 جديًدا فإنَّه حينئذ 

 )َعِن اْلَفْرِض(.أي وجتزئ العمرة  ُتـْجِزُئ()وَ قال: 

عمرة مع احلجِّ أي سواًء كانت العمرة مفردًة، أو كانت ال )َوُتـْجِزُئ َعِن اْلَفْرِض(املراد بقوله: 

، فإنَّه جتزئه عن الفرض.  متمتًِّعا هبا، أو قارًنا لا مع احلجِّ

.ولذلك أشار قبل قليل  أنَّه يقرصِّ فهو أشار إَل الع  مرة الَّتي تكون مع احلجِّ
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 أي عمرة القارن واملتمتِّع جتزئه عن الفرض، أي عن عمرة اإلسالم. )َوُتـْجِزُئ(إًذا فقول املصنِّف: 

ْحَراُم(قال:  ، فذكر أنَّ أركان احلجِّ أربعٌة،  )َوَأْرَكاُن اْلـَحجِّ اْْلِ بدأ يتكلَّم املصنِّف عن أركان احلجِّ

كن والواجب ملا  وهذه األركان سبق ذكرها لًة يف صفتها، وإنَّام فائدة ذكرها هنا وهو التَّفريق بني الرُّ مفصَّ

 يِّتتَّب عىل تركه.

اًل:  ْحَراُم(فقال أوَّ يَّة كام هو منصوص أمحَد،  )اْْلِ م الكالم أنَّه النِـّ ه ركٌن تقدَّ واإلحرام يف عدِّ

يَّة رشٌط وليست بر ل الفعل، فيجوز أن واألصل أنَّ عند فقهائنا أنَّ النِـّ مًة عىل أوَّ ا تكون متقدِّ ؛ ألَّنَّ كن 

، ولكن ُيْسَتْصَحُب حكمها. له بيسري  مًة عىل أوَّ  تكون متقدِّ

ى: ال أعلم أنَّ أحًدا من فقهاء  ولكن الَّذي جرى عليه أغلب فقهاء املذهب حتَّى قال ابن املنجَّ

ها رشًطا هو  ا رشٌط وإن كان عدُّ األوفق لقياس املذهب، لكنَّهم جرت عادهتم عىل املذهب نصَّ عىل أَّنَّ

 «.ركنًا»تسميتها بكوَّنا: 

كن:  عون يف تسمية الرُّ إنَّ هذا مقبوٌل، إالَّ أن تقول: إنَّ اإلحرام ف« رشًطا»وإن قيل: إنَّ الفقهاء يتوسَّ

يَّة. ، لكن املنصوص عند أمحَد أنَّ اإلحرام هو النِـّ يَّة مع معنًى زائد   هو النِـّ

هو الوقوف بعرفَة ملا جاء عند أمحَد وغريه من حديث  )َواْلُوُقوُف(املراد بـ)َواْلُوُقوُف( : قال

محن بن يعمَر أنَّ النَّبيَّ   فمن مل يقف بعرفَة فإنَّه ال حجَّ له. «اْلـَحجُّ َعَرَفةُ »قال:  عبدالرَّ

َياَرِة(قال:  م معنا أنَّ  )َوَطَواُف الزِّ ه بـأي طواف اإلفاضة، وتقدَّ طواف »بعًضا من فقهاء املذهب سامَّ

 «.اْلقناع»كام هي طريقة صاحب « درالصَّ 

، بل ال بدَّ من اإلتيان به، ومـامَّ يدلُّ 
يارة هذا بإمجاع أهل العلم أنَّه ركٌن، فال يسقط لبدل  طواف الزِّ

 ىل أنَّه ركٌن.فدلَّ ع [2٩]احلج: ژ  ڭ ڭ ۓ ژأمر به يف كتابه فقال:  عىل كونه ركنًا أنَّ اهلل 

ْعُي(قال:  ليل عىل كونه ركنًا أنَّه قد جاء يف  )َوالسَّ عي ركٌن كذلك، والدَّ « صحيح مسلم  »أي أنَّ السَّ

َفا َواْلـَمْرَوةِ »قال:  أنَّ النَّبيَّ  من حديث عائشَة  فدلَّ عىل أنَّه  «َما َأَتمَّ اهلل َحجَّ َمْن َلـْم َيْسَع َبْْيَ الصَّ

 ركٌن.

ْعَي َفاْسُعوا»قال:  حديث حبيبَة أنَّ النَّبيَّ ينَا من وُروِّ  عي بني  «إِنَّ اهلل َكَتَب َعَلْيُكْم السَّ أي السَّ

فا واملروة.  الصَّ
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 فيمن ترك واحدًة من هذه األربعة. -إن شاء اهلل–عندنا هنا األركان أربعٌة، وسيأيت 

 ًة.عدَّ سبعبدأ يتكلَّم عن واجبات احلجِّ و)َوَواِجَباُتُه( قال: 

(قال:  ْحَراُم ِمَن اْلـِميَقاِت اْلـُمْعَتَبِ م معنا أنَّه ثالثة أشياَء: )اْْلِ  وامليقات املعتَّب تقدَّ

1- . ا أن يكون آلفاقيٍّ  إمَّ

يٍّ وهو النَّوع الثَّاين. -2 ا أن يكون مكِّ ، إمَّ  أو لغري اآلفاقيِّ

، ولذلك قال املصنِّف: ثالثة أحأو ملن كان دون املواقيت من أهل البلدان دوَّنا، فإنَّ له  -3 وال 

ْحَراُم ِمَن اْلـِميَقاِت اْلـُمْعَتَبِ َلُه(  د له فيختلف من حال  إَل حال.)اْْلِ  أي املحدَّ

رس املايض أنَّ التَّعبري  )َواْلُوُقوُف بَِعَرَفَة إََِل اْلُغُروِب(قال:  م معنا يف الدَّ هذا ملن وقف َّناًرا، وتقدَّ

مس، فإن رجع بعد تدهار موهبالوقوف إَل النَّ  جوع حتَّى يتدارك غروب الشَّ مس راٌم أنَّه جيب الرُّ ك الشَّ

 .افإنَّ عليه دمً 

اف»وصاحب  «املنتهى»وقلت لكم أنَّ شارح  جزم بأنَّه ليس هذا املراد، وهذه هي طريقة  «الكشَّ

ور ثالٌث يف لنَّهار، أغلب الَّذي بسطوا الكالم، فإنَّ الواجب إنَّام هو اجلمع بني اللَّيل وا م معنا أنَّ الصُّ وتقدَّ

رس املايض.  الدَّ

َعاَيِة(وهذا هو الثَّالث  )َواْلـَمبِيُت(قال:  َقاَيِة َوالرِّ عي  )واْلـَمبِيُت لَِغرْيِ َأْهِل السِّ عاية أهل الرَّ الرِّ

ل فيسقط عنه ليلًة، أو كان من )بِِمنًى( ام التََّّشيق، إالَّ ملن تعجَّ عاية، أو ُأْلـِحَق أهل السَّ  أي يف أيَّ قاية والرِّ

م قاسوا ذوي  هبم ذوي األعذار كاملرض ونحوه، فإنَّه يسقط عنهم املبيت يف منًى، يف ظاهر كالمهم ألَّنَّ

قاية.  األعذار عىل أهل السِّ

ْيِل( قال:  ليل ع)َواْلـَمبِيُت بُِمْزَدلَِفَة إََِل َبْعَد نِْصِف اْللَّ م معنا ما الدَّ ُر نصف اللَّيل ليه وكيف وتقدَّ ُيَقدَّ

رس املايض.  يف الدَّ

 عندنا هنا مسألتان أريد أن أنبِّه عليها:

ْيِل(أنَّ قول املصنِّف:  املراد هبا من وصل إَل مزدلفة قبل  )َواْلـَمبِيُت بُِمْزَدلَِفَة إََِل َبْعَد نِْصِف اْللَّ

:لفة له ثًلفإنَّ الَّذي يصل إَل مزدنصف اللَّيل، وبناًء عىل ذلك   ث حاَلت 
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كن وبقي عليه واجٌب وهو املكث  احلالة األُوََل: إن وصل إَل مزدلفة قبل نصف اللَّيل فقد أتى بالرُّ

 إَل نصف اللَّيل.

كن وال واجب عليه،  احلالة الثَّانية:  قد أتى بالرُّ
أن يصل إَل مزدلفَة بعد نصف اللَّيل، فيكون حينئذ 

 سقط عنه الواجب.

أالَّ يمكنه الوصول إَل مزدلفة إالَّ بعد طلوع الفجر، فعىل مشهور املذهب: أنَّه يكون  الثة:احلالة الثَّ 

؛ كزحام  ونحوه، وإن كا َم لعدم القدرة قد ترك واجًبا وعليه دٌم، ولو كان بعذر  م ُيْسِقُطوَن الدَّ نت الفتوى أَّنَّ

 عىل هذا الواجب.

ْيِل(: املسألة الثَّانية عندنا: أنَّ قول املصنِّف ا  )إََِل َبْعَد نِْصِف اْللَّ هذا خاصٌّ باملبيت بمزدلفَة، وأمَّ

ة. ًقا بالوقت، وإنَّام هو متعلٌِّق باملدَّ  املبيت بمنًى فإنَّ احلكم ليس متعلِّ

معنى هذا الكالم؟ يف مزدلفَة املبيت متعلٌِّق بالوقت، فمن أتى قبل نصف اللَّيل بدقائَق فيلزمه  ما

قا  ئق فقط ثمَّ جيوز له اخلروج.مكث هذه الدَّ

له أو من آخره، فيحسب  ا املبيت بمنًى فإنَّام يلزمه املبيت أكثَر اللَّيل، سواًء كان أكثر اللَّيل من أوَّ وأمَّ

ة كلَّها، ثمَّ ينظر النِّصف، ويزيد عليه ما بني غروب ال مس إَل طلوع الفجر فهذا يكون اللَّيل، فينظر املدَّ شَّ

 نحوها.ولو بدقيقة  أو 

قوا بينهام؟ ألنَّ املبيت بمزدلفَة خلفه  ق بني املبيت بمزدلفَة واملبيت بمنًى، لِـَم فرَّ إًذا جيب أن تفرِّ

ره الفقهاء بنصف اللَّيل. عمٌل فجعلوا له الوقت كام أذن النَّبيُّ   لم، فال بدَّ أن يكون لم وقٌت، وقدَّ

ا املبيت بمنًى فليس بعده عمٌل، فاليوم ا من أمَّ ُر بالزَّ لثاين ال عمل، فليس خلفه يشٌء آخُر، فال ُيَقدَّ

ة، فيلزم املكث للَّيل كلِّه أو أكثره، وأكثر اللَّيل هو النِّصف مع  ُر باملدَّ  قليل  منه.وإنَّام ُيَقدَّ
 
 زيادة يشء

ْمُي(قال:  م دليلها وهو فعل النَّبيِّ  )َوالرَّ طه وهو وغري ذلك، وجيب رش أي رمي اجلامر وتقدَّ

تيب. مي الِّتَّ ة الرَّ تيب فإنَّ من رشط صحَّ  الِّتَّ

عر أو  )َواْلـِحًَلُق(قال:  م معنا أنَّ من ال احلالق املراد به حلق الشَّ تقصريه ملن كان له شعٌر، وتقدَّ

 شعر له فإنَّه عىل املعتمد أنَّه يسقط عنه؛ ألنَّ العَّبة باإلزالة وليست باآللة.
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أس، -ملذهب ألنَّ هناك روايًة يف ا وهو قوٌل لبعض الفقهاء: أنَّ العَّبة وهو إمرار املوسى عىل الرَّ

  مراعاًة للخالف.فنقول: حيث ال شعر سقط، وإن اْسُتِحبَّ 

م، وإنَّام يسقط عن احلائض  )َواْلَوَداُع(قال:  أي وطواف الوداع واجٌب؛ حلديث ابن عبَّاس  املتقدِّ

 يف مفهوم كالمه املريض باحلائض. «الكاِف»يف  املوفَّق -كام مرَّ معنا–فقط، وأحلق 

(من أفعال احلجِّ )َواْلَباِقي( قال:  ا، كه )ُسنَنر عي، واالضطباع، وهي كثريٌة جدًّ يئة الطَّواف والسَّ

، وصفة 
 
عاء يف عرفَة، واملكث يف املزدلفة حتَّى اإلسفار، وما يكون فيه من دعاء مل، وما يتعلَّق بالدُّ والرَّ

مي، و تيب، وهكذا.الرَّ  الِّتَّ

(قال:  ، َوَسْعير ، َوَطَوافر ، وهي: اإلحرام ذكر أنَّ أركان العمرة ثالثةٌ  )َوَأْرَكاُن اْلُعْمَرِة: إِْحَرامر

ليل. م من حيث الدَّ عي، والكالم مثلام تقدَّ  والطَّواف، والسَّ

ا(قال:  ْحَرامُ أو التَّقصري، )اْلـِحًَلُق( اثنان:  )َوَواِجَباهُتُ ا  ِمَن اْلـِميَقاِت( )َواْْلِ م أيًضا ألَّنَّ كام تقدَّ

 تأخذ احلكم.

ْحَراَم َلـْم َينَْعِقْد نُ قال:  ن ترك شيًئا من هذه األركان، بدأ ُسُكُه( )َفَمْن َتَرَك اْْلِ بدأ يتكلَّم املصنِّف عمَّ

ل من األركان وهو اإلحرام، فقال: إنَّ من ترك ركَن اإلحرام مل ينعقد نسكه، وعَّبَّ   بالنُُّسك ليشمل باألوَّ

 احلجَّ والعمرة مًعا.

ل من األركان وهو اإلحرام فال يكون داخاًل  كن األوَّ يف النُّسك، وحينئذ  ال يلزمه  إًذا فمن ترك الرُّ

م ونحوه. ، ناهيك أن جيب عليه بدٌل؛ كالدَّ  أيُّ فعل 

ُه( قال:  عي، ففي احلجِّ يكون قد ترك الوقوف )َوَمْن َتَرَك ُرْكنًا َغرْيَ يارة، أو السَّ بعرفَة، أو طواف الزِّ

عي فقط.  ويف العمرة الطَّواف والسَّ

.بِِه(  )َلـْم َيتِمَّ ُنُسُكُه إَِلَّ قال:  يَّة بعد قليل   سأرجع لكلمة النِـّ

ا من ترك  ة، وأمَّ عي فصواٌب، فإنَّه جيب عليه اإلتيان هبا ولو طالت املدَّ ا من ترك الطَّواف والسَّ أمَّ

 عرفَة فإنَّه ال يتحلَّل حتَّى ينقيَض هذا اليوم فيكون حكمه حكم الفوات.الوقوف ب

 إًذا األركان أربعٌة:

 ينعقد. من ترك اإلحرام مل
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ة فإنَّ حكمه حكم الفوات وسيأيت يف الباب الَّذي بعده.  من ترك الوقوف بعرفَة وانقضت املدَّ

عي فإنَّه ال خيرج من ا ا من ترك الطَّواف أو السَّ ة، يبقى وأمَّ لنُّسك إالَّ باإلتيان هبام، وإن طالت املدَّ

  يتحلَّل التَّحلُّل الثَّاين إالَّ باإلتيان بالطَّواف.عىل النُّسك، حتَّى وإن كان نسكه هو التَّحلُّل الثَّاين فال

ُه َأْو نِيََّتُه(املسألة الثَّانية يف قول املصنِّف:  كن الثَّاين. ْو نِيََّتُه()أَ قوله:  )َوإِْن َتَرَك ُرْكنًا َغرْيَ  أي نيَّة الرُّ

ا ثالثٌة غري اإلحرام، وهي: الوقوف بعرف عي.األركان يف احلجِّ قلنا: إَّنَّ  َة، والطَّواف، والسَّ

ء، هذه األركان الثالثة بعضها  )َأْو نِيََّتُه(قوله:  أريدك أن تنتبه معي هذه مسألٌة دقيقٌة بعض اليشَّ

يَّة ُط له النِـّ يَّة.ُتْشَِّتَ ُط له النِـّ  ، وبعضها ال ُتْشَِّتَ

ُط له النِـّ رس املايض أنَّ الوقوف بعرفَة ال ُتْشَِّتَ ؛ كأن مرَّ معنا يف الدَّ يَّة، فمن وقف بعرفَة من غري نيَّة 

يَّة. ُط له النِـّ  يكون جاهاًل باملحلِّ مثاًل، أو كان نائاًم صحَّ وقوفه، إًذا الوقوف بعرفَة ال ُيْشَِّتَ

ا  رس املايض مثااًل أمَّ يَّة، ومرَّ معنا يف الدَّ ُط لام النِـّ فا واملروة فُيْشَِّتَ عي بني الصَّ  الطَّواف بالبيت والسَّ

، فلامَّ طال امليش   نصيلِّ
من مل ينو مثل صاحبنا الَّذي كان يلحق شخًصا آخَر يقول: نريد أن نبحث عن مكان 

، إًذا ، فنقول: ما يصحُّ طوافك لذه  قال: أين نبحث، قال: أَّنينا ثالثة أشواط 
جل مل ينو ثالثة أشواط  هذا الرَّ

 األشواط الثَّالثة.

يخ: إَِذا َلـ  ال يتمُّ نسكه، فام زال حمرًما بالنُّسك.إًذا يقول الشَّ
ْكِن فإنَّه حينئذ   ْم َينِْو فِْعَل الرُّ

ته –صاحبنا هذا  ن غري نيَّة، فنقول لـامَّ سأل أنَّه طاف ثالثة أشواط  م -الَّذي قبل قليل  ذكرت قصَّ

، جيب عليك أن ترجع اآلن، وأن تلبس إحرام ك، وال حترم إحراًما اآلن: ما زلت حمرًما بالنُّسك، ومل حتلَّ

رت لبس  جديًدا، بل ما زلت حمرًما، ثمَّ تذهب للبيت احلرام، وتطوف وتسعى، فإن مل تفعل ذلك؛ بأن أخَّ

عر إن قصصت شعرك بعد علمك باحلكم، اإلحرام فعليك فديٌة للِّبس، وفديةٌ   للتَّغطية، وفديٌة لقصِّ الشَّ

 وفديٌة للطِّيب إن مسست طيًبا.

تك إمتام النُّسك، فال بدَّ من إمتامه، فلن يتمَّ إًذا هذه األمو ر األربعة تكون واجبًة عليك ويبقى يف ذمَّ

كن مع نيَّته، إالَّ الوقوف بعرفة ف يَّة، ولذلك نقول: قول املصنِّف: النُّسك إالَّ بإكامل الرُّ ُط له النِـّ إنَّه ال ُتْشَِّتَ

كن إذا )َأْو نِيََّتُه( ا الوقوف بعرفَة  املراد به أي نيَّة الرُّ عي، وأمَّ يَّة وهو الطَّواف والسَّ كن مـامَّ ُتْعَتََّبُ له النِـّ كان الرُّ

يَّة.  فال ُتْعَتََّبُ له النِـّ
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يخ:  يَّة. ُنُسُكُه إَِلَّ بِِه()َلـْم َيتِمَّ يقول الشَّ كن مع النِـّ  أي إالَّ بفعل ذلك املِّتوك، وهو اإلتيان بالرُّ

يخ:  (من واجبات احلجِّ والعمرة  َرَك َواِجًبا()َوَمْن تَ يقول الشَّ أ  )َفَعَلْيِه َدمر دليل ذلك ما ثبت يف موطَّ

 أنَّ عبداهلل بن عبَّاس  
 «.دمر  من ترك نسًكا فعليه»قال:  اإلمام مالك 

 أخذ منها الفقهاء حكمْي:

ل:  واجًبا من الواجبات فعليه دٌم.أنَّ من ترك  احلكم األوَّ

ى: فدية املحظور  واحلكم الثَّاين: أنَّ من فعل حمظوًرا من حمظورات اإلحرام فعليه فديٌة، وُتَسمَّ

ل الواجبات الثَّالثة عىل« دًما»وفدية األذى:  ا أوَّ ز؛ ألَّنَّ  سبيل التَّخيري. من باب التَّجوُّ

ر كابن حزم  ومن وافقه، وقالوا: إنَّه ال إًذا هذا  احلديث عمل به أغلب أهل العلم إالَّ بعض من تأخَّ

، لكن أغلب أهل العلم عىل أنَّه من ترك واجًبا فعليه دٌم، هذه املسألة األُوََل.  جيب إالَّ ما ورد به النَّصُّ

( أنَّ قول املصنِّف: املسألة الثَّانية: م الَّذي هو دم ترك الواجب اجلَّبان وهو شاٌة املراد  )َفَعَلْيِه َدمر بالدَّ

 جتزئ يف األضحية ُتْذَبُح.

ام التََّّشيق وإنَّام ُتْذَبُح بعد ترك الواجب؛ ألنَّه هو سبب الوجوب، ُتْذَبُح بعد  ما يلزم أن ُتْذَبُح يف أيَّ

 ترك الواجب.

م فإنَّه يصوم عَّشة أ األمر الثَّاين: أنَّه إن عجز عن هذا ام  يف التَّمتُّع الدَّ ، صفتها كصفة عَّشة أيَّ ام  يَّ

ام  يف احلجِّ وسبعٌة إذا رجع إَل أهله.  وهي ثالثة أيَّ

يام، فنقول:   له حالتان:إذا مات من عليه هذه الفدية ومل يأِت بالصِّ

ته. -1  سقط، وبرأت ذمَّ
يام لعذر   إن كان قد ترك الصِّ

 ُيـْخَرَج من تركته إطعاٌم.اساًل من غري عذر  فيجب أن وإن كان قد تركه تك -2

(.هذا ما يتعلَّق بقول املصنِّف:   )َفَعَلْيِه َدمر

قاعدة املذهب: أنَّ الواجبات ْلنَّ َلا بدًَل هنا  )َوَمْن َتَرَك َواِجًبا(قول املصنِّف:  املسألة الثَّالثة عندنا:

ًلة فًل ُيْعَذُر بَتكها سهًوا وَل  نتقال للبدل.أي ال ُيْعَذُر باال جهًًل، وِف الصَّ

ا يف احلجِّ فال ُتْبطِل العمل، لكن يف  الة، ليس دائاًم، وأمَّ د قد تؤدِّي للبطالن كام يف الصَّ ا التَّعمُّ وأمَّ

الة تبطل ترك الواجب.  الصَّ
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هو واجلهل ال ُيْسِقَطان البدَل يف الواجبات، بَّشط أن يك ون يف الواجب إًذا أريد أن نعلم أنَّ السَّ

ا   إن كان ال بدل له سقط.بدٌل، وأمَّ

َء َعَلْيِه(قال:  نن فال يشء  )َأْو ُسنًَّة َفًَل ََشْ إن كان ترك سنًَّة فال يشء عليه، ومرَّ أمثلٌة لبعض السُّ

.
 
 عليه، ال جيب عليه أيُّ يشء

نَّة يف العمرة، كأن فقط من باب عدم استثناء صورة  يقولون: إالَّ يف حالة  واحدة  إن كان نذر ا لسُّ

.يق  ول: هلل عيلَّ أن أعتمر عمرًة أستلم احلجر األسود عند كلِّ شوط 

فة الَّتي يلزم -فهنا نذر صفًة يف العمرة  وهي طاعٌة كام سيأتينا يف باب النَّذر ما هو النَّذر؟ الصِّ

ار .اإلتيان هبا، والَّذي ال يلزم اإلتيان به، فإن مل يفعله وجبت عليه كفَّ  3٨:3٠ة يمني 

َل بِْعْمَرة ، َوَيْقِِض،  :قال  لَّ ، َوََتَ ْحَصاِر: َمْن َفاَتُه اْلُوُقوُف َفاَتُه اْلـَحجُّ )َباُب اْلَفَواِت َواْْلِ

، َفإِْن َفَقَد  ُه َعُدوٌّ َعِن اْلَبْيِت َأْهَدى ُثمَّ َحلَّ َط، َوَمْن َصدَّ ام  َوُُيِْدي إِْن َلـْم َيُكْن َقِد اْشََتَ ،  ُه َصاَم َعَّْشَة َأيَّ ُثمَّ َحلَّ

 َبِقَي َُمِْرًما إِْن َلـْم َيكُ 
ُه َمَرضر َأْو َذَهاُب َنَفَقة  َل بُِعْمَرة ، َوإِْن َحرَصَ لَّ َط(.َوإِْن ُصدَّ َعْن َعَرَفَة ََتَ  ْن اْشََتَ

 

ا ألجلبدأ يتكلَّم املصنِّف هنا عن الفوات واإلحصار وهو من ترك بعض أفعال احل  جِّ أو كلَّها، إمَّ

 الفوات أو اإلحصار.

مان،  الفرق بني الفوات واإلحصار، عىل سبيل التَّقريب فإنَّنا نقول: إنَّ الفوات باعتبار الزَّ

 واإلحصار باعتبار املكان، كيف؟

 الفوات هو: أن يسبقه الوقوف فال يدركه.

ا اإلحصار فهو: أن ُيْمنََع من الوصول إَل املكان  إحصاٌر.، إًذا عندنا فواٌت وعندنا وأمَّ

ص الكالم يف الفوات واإلحصار ابتداًء ثمَّ ننتقل بعد ذلك لكالم  ص الكالم، دعونا نلخِّ ملخَّ

املصنِّف، الفرق بني الفوات واإلحصار عرفنا أنَّ الفوات هو: الَّذي يفوته الوقوف بعرفَة، سواًء لعذر  أو 

ى:   فإنَّه ُيَسمَّ
 «.فواًتا»لغري عذر 

نَُع من الوصول لعرفَة، أو ُيْمنَُع من الوصول إَل البيت احلرام؛ ألنَّ اإلحصار هو: الَّذي ُيمْ 

 اإلحصار له نوعان.
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، وإذا ترتَّب عليه أنَّه إحصاٌر تعلَّق به حكامن فقط، هذا  ما ُحِكَم بأنَّه فواٌت يِّتتَّب عليه ثالثة أحكام 

ص الكالم.  ملخَّ

ا الفوات فاْلحكام ا  لثًَّلثة املتعلِّقة به:أمَّ

اًل: ، كام سيأيت من كالم  أوَّ  ولو من غري نيَّة 
أنَّه جيب عليه أن يتحلَّل بعمرة ، فتنقلب إَل عمرة 

 املصنِّف.

أنَّه جيب عليه الدي، والعَّبة بالدي كام سيأيت هو يف وقت الوجوب؛ وهو طلوع  احلكم الثَّاين:

.فجر يوم النَّحر، فمن مل يكن واجًدا  ام   يف وقت الوجوب للهدي فينتقل إَل بدله؛ وهو صيام عَّشة أيَّ

–أتينا أنَّه جيب عليه القضاء، فكلُّ من فاته الوقوف بعرفَة وجب عليه القضاء، وسي احلكم الثَّالث:

رين. -إن شاء اهلل  أنَّ فيه قولني عند املتأخِّ

ه يكون وجب عليه القضاء مطلًقا، سواًء مشى أنَّ كلَّ من فاته الوقوف بعرفَة فإنَّ  «املنتهى»فصاحب 

.  كان قد أحرم بحجِّ فريضة  أو نافلة 

، بخالف من قال: ال جيب عليه قضاؤه إالَّ أن يكون قد أحرم بحجِّ فر «اْلقناع»بينام صاحب  يضة 

ل وهو قول   فال يلزمه القضاء حينذاك، واملعتَمد القول األوَّ
 سألة.يف هذه امل «املنتهى»َحجَّ حجَّ نافلة 

 اِلالة الثَّانية: وهو املحرَص، املحرَص نوعان:

ل:  حمرَصٌ ممنوٌع من الوصول إَل عرفَة فقط، لكن يستطيع الوصول إَل باقي املشاعر. النَّوع األوَّ

َة كلِّها واملشاعر مجيًعا، ومن  لنَّوع الثَّاين:وا خول إَل البيت احلرام كلِّه، أي ملكَّ حمرَصٌ ممنوٌع من الدُّ

.رشط  ه أن يكون بظلم  كام سيأيت بعد قليل 

ورة األُوََل: وهو املحرَص عن عرفَة فقط، فنقول: إنَّ املحرص عن عرفَة فقط يتحلَّل بعمرة   نبدأ بالصُّ

، وليس عليه هدٌي، وإنَّام يتحلَّل بعمرة  فقط، هذا هو فقط، وليس عل يه يشٌء آخُر، فليس عليه قضاء احلجِّ

 م املصنِّف.املذهب، وسيأيت من كال

ا عن البيت ظلاًم،  ورة الثَّانية: من كان حمرَصً  فإنَّه ُيب عليه أمران:الصُّ

ل: م معنا، ويكون هديه يف أيِّ  األمر األوَّ ، فإن كان قد ساق الدي ذبحه،  أن هيدَي مثلام تقدَّ مكان 

. وإن مل يكن قد ساق الدي فإنَّه حينئذ  يشِّتي هدًيا وجوًبا، فإن مل جيد مااًل  ام   صام عَّشة أيَّ
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أنَّه جيب عليه القضاء، أي أن يقيض هذا احلجَّ الَّذي ُأْحرِصَ عنه، لكن يف حالتني فقط،  األمر الثَّاين:

 وإنََّم ِف حالتْي فقط:الفوات عىل املشهور،  وليس دائاًم، ليس مطلًقا مثل

 إذا كان احلجُّ واجًبا. احلالة األُوََل:

ر حتلُّله وقد ُأْحرِصَ إَل حني طلوع أو إذ ]احلالة الثَّانية:[ ا كان التَّحلُّل بعد الفوات، يعني إذا كان أخَّ

 اء.فجر يوم النَّحر، فحينئذ  نقول: يأخذ حكم الفوات فحينئذ  يلزمه القض

إذا فهمَت هذا التَّقسيم عرفَت مجيع صور الفوات واإلحصار، فهذا التَّقسيم مهمٌّ أن تستظهَره 

تي ابتداًء؛ لكي تعر ف أنَّ كالم املصنِّف إنَّام هو يدور حول هذه األقسام الثَّالثة، مع زيادة بعض األشياء الَّ

 ليست ملحقًة باإلحصار، وإنَّام لا حكٌم منفصٌل.

ْحَصاِر(املصنِّف:  إًذا يقول فة، والفرق بينهام  )َباُب اْلَفَواِت َواْْلِ عرفنا الفرق بينهام من حيث الصِّ

  سبيل اجلملة.من حيث احلكم عىل

يخ: ( يقول الشَّ أي انتهى وقته، والوقوف ينتهي بطلوع فجر  )َفاَتُه( )َمْن َفاَتُه اْلُوُقوُف َفاَتُه اْلـَحجُّ

 قوف منتهاه طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يكون قد فاته الوقوف.يوم النَّحر، حيث أنَّ الو

 ون الفوات ألسباب  منها: كيف يكون الفوات؟ يكف املرء يفوته الوقوف؟ قالوا: يك

َة لكنَّه فاته الوقت، فلم يقف إالَّ بعده أي بعد  اًل: أن ينتهَي وقت الوقوف ومل يقف فيه، هو يف مكَّ أوَّ

 طلوع الفجر.

، وسواًء كان العذر عذَر أ ثانًيا: جل مل َيِصْل إَل عرفَة، سواًء لعذر  أو لغري عذر  ن يكون ذلك الرَّ

.إحصار  أو غريه من األ  عذار، انتبه هذا الكالم مهمٌّ

نوات األخرية أصبح هناك تشديٌد يف الوصول إَل عرفَة، ملاذا؟ ألنَّه  ًة يف السَّ يف هذا الوقت وخاصَّ

ففي حال التَّشديد يف الوصول إَل عرفة يكون هذا بمثابة الفوات، وال يأخذ حكم اإلحصار عن عرفَة؛ 

.ألنَّ من رشط اإلحصار عندهم أن يكون ظلاًم  ا هذا فليس بظلم   ، وأمَّ

وقد أشار لذا املعنى  بَِس بدين  ونحوه فًل يكون إحصاًرا، وإنََّم يكون فواًتا،من ُح ولذا يقولون: 

 وقاعدته مجاعٌة منهم ابن قائد وغريه.

 قاعدة
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حام  ة الزِّ خول لعرفَة ألنَّ نقاط التَّفتيش َأْغَلَقْت لشدَّ نة امل-إًذا الَّذي ال يستطيع الدُّ اضية والَّتي والسَّ

حام فال يمكن دوا للزَّ ًرا يكون طوياًل  قبلها شدَّ ة من جاء متأخِّ يقول: مل َأِصْل، نقول:  -أن تصل، وخاصَّ

.  أنت لست بمحرص 

 جيب االنتظار حتَّى ُيْفَتُح الباب بعد طلوع 
فعىل قواعِد املذهب أنت حكمك حكم الفوات، فحينئذ 

 حلَّل يف املكان الَّذي أنت فيه.الفجر، ثمَّ تتحلَّل بعمرة ، وال تت

(قال:  س  لـامَّ قال له النَّبيِّ  )َفاَتُه اْلـَحجُّ ليل عىل أنَّه فاته احلجُّ حديث عروَة بن مرضِّ َمْن »: الدَّ

.مفهومها: من مل يقف إًذا مل يصحَّ  «َوَقَف َمَعنَا َساَعًة ِمْن َلْيل  َأْو هَنَار    ، فاته احلجُّ

َل قال:  ا تنقلب إَل  بِْعْمَرة ( )َفَتَحلَّ ، ال أنَّه يلزمه أن ينوَي العمرة، بل إَّنَّ
أي ينقلب إحرامه إَل عمرة 

ا عمرٌة.  ولو مل ينوها، ولو مل ينو أَّنَّ
 عمرة 

 أنَّه قد جاء عن عمَر 
ليل عىل أنَّه يتحلَّل بعمرة  جُّ فقال له: أنَّه سأله رجٌل قد فاته احل والدَّ

،  -أي طف بالبيت ثمَّ اسع- اصنع ما يصنع املعتمر» ثمَّ قال له: ثمَّ قد حللت، فإن أدركت اِلجَّ قابًًل فُحجَّ

 فدلَّ عىل وجوب األمور الثَّالثة. «واهد ما استيِّس من اَلدي

راقطنيِّ لكنَّ يف إسناده مقااًل، ولفظه:  ْن َفاَتَتُه َعَرَفُة َفَقْد مَ »وقد جاء يف ذلك حديٌث مرفوٌع عند الدَّ

ْل بُِعْمَرة  َفاتَ   «.ُه اْلـَحجُّ َفْلَيَتَحلَّ

َل بِْعْمَرة ( هذا معنى قوله:  ، )َفَتَحلَّ م قبل قليل  يَّة كام تقدَّ ُط فيها النِـّ هذه العمرة يقولون: إنَّه ال ُتْشَِّتَ

عمرة اإلسالم إذا مل يكن قد بل يطوف ويسعى، وتكون عمرًة، لكن هذه العمرة يقولون: ال جتزئه عن 

 مرة اإلسالم.اعتمر ع

، ولكنَّه ال جيزئ  وم يف أثناء النَّهار يصحُّ ل أركاَّنا، مثل الصَّ بب؟ نقول: ألنَّه مل ينِوَها من أوَّ ما السَّ

 عن الفريضة.

م من قضاء عمَر  )َوَيْقِِض(قال:  ليل عىل القضاء ما تقدَّ ، والدَّ ألة، يف املس أي يقيض هذا احلجَّ

ا أن  ٌ إمَّ نة القادمة فيكون عىل إحرامه، وهذا وهذا القضاء خمريَّ يتحلَّل ويقيض، أو يصَّب عىل إحرامه للسَّ

ا.  صعٌب جدًّ
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فحيث كان األداء قد فعله قارًنا فيلزمه  «أنَّ القضاء َياكي اْلداء»وفقهاؤنا يقولون قاعدًة عندهم: 

ام هو أعىل؛ ألنَّ القارن جيب عليه ا فيكون ُمْفِرًدا إالَّ أن يأيت بيف القضاء أن يكون قارًنا، وحيث كان ُمْفِردً 

م، وكذلك املتمتِّع.  الدَّ

َط(قال:   .وعرفنا دليلها قبل قليل  من قضاء عمَر  )َوُُيِْدي إِْن َلـْم َيُكْن َقِد اْشََتَ

َط(وقول املصنِّف:  ا إذا اشِّتطت يسقط عنها يف أَّنَّ  حلديث ضباعَة  )إِْن َلـْم َيُكْن َقِد اْشََتَ

 الدي.

َط( فقوله:  إًذا  يسقط عنه الدي إذا كان قد اشِّتط.)َوُُيِْدي إِْن َلـْم َيُكْن َقِد اْشََتَ

(قال:  ُه َعُدوٌّ ل مجلة يف قوله:  )َوَمْن َصدَّ ُه بدأ يتكلَّم املصنِّف هنا عن اإلحصار، فبنيَّ أوَّ )َوَمْن َصدَّ

)  .َعُدوٌّ

اًل:  م معنا أنَّه ينقسم إَل قسمني:اإلحصار ما هو؟ اإلحصار هو: املنع من البيتأوَّ  ، وتقدَّ

 منٌع من عرفَة. -1

 ومنٌع من البيت. -2

 فاملنع من عرفَة له حكٌم منفصٌل، وسيأيت بعد قليل  يف كالم املصنِّف.

ل وهو املنع عن البيت، فقال:  ُه َعُدوٌّ وهنا تكلَّم عن النَّوع األوَّ  )اْلَبْيِت(قوله:   َعِن اْلَبْيِت()َوَمْن َصدَّ

د اخللويت يف حاشيته.يعني  يخ حممَّ  مجيع احلرم، هذا املراد بالبيت، نصَّ عىل ذلك الشَّ

ق به اإلحصار؟ فقهاؤنا يقولون:  :عندنا هنا ما الَّذي يتحقَّ  يتحقَّق اْلحصار بأمور 

ل: ، ومن رشط أن يكون حرص عدوٍّ أم األمر األوَّ  وٌر:بحرص العدوِّ

ل: أن يكون ظاملًا، وأمَّ  ا إن مل يكن ظاملًا كالغريم يمنع املدين من الوصول للبيت، فال األمر األوَّ

ى:   ، وإنَّام يأخذ عندهم حكم الفوات، إًذا هذا فيام يتعلَّق بمسألة ما يكون به احلرص.«حرًصا»ُيَسمَّ

، فحينئذ  يكون حرًص  خول، أو يكون أيًضا هذا حرص العدوِّ قد يكون منعه لغلبة  ا، ما يستطيع الدُّ

جة القتال فال يلزم أيًضا املقاتلة، أو يكون منعه ألجل بذل املال فال يلزم أيًضا بذل املال، إًذا لذه منعه حلا

 األمور الثَّالثة:

.  إًذا املنع احلقيقيُّ
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 واملنع الَّذي ال يرتفع إالَّ باملقاتلة، ال يلزم.

  ببذل املال، فعندهم ال يرتفع.واملنع الَّذي ال يرتفع إالَّ 

 من ذلك صورٌة واحدٌة، إذا كان العدوُّ مسلاًم فيجوز بذل اليسري أي املال اليسري له، فإن كان اْسُتْثنَِي 

 املال الَّذي طلبه يسرًيا فيجب بذله وال يكون ذلك سبًبا لإلحصار.

وراألمر الثَّاين  تان عند فقهائنا فيام ُيْلَحُق باإلحصار قالوا: إذا ُجنَّ أو ُأْغِمَي عليه، فقط هاتان الصُّ

ق هبذين األمرين. م يقولون: إنَّ هذا اإلحصار يتحقَّ  مها اإلحصار، وبناًء عىل ذلك فإَّنَّ

، العامُّ لعموم النَّاس، واخلاصُّ لزيد    بعينه، وبناًء عليه وال فرق بني احلرص العامِّ واحلرص اخلاصِّ

، وأنَّ من ُمِرَض أو جاء  املرأَة حيٌض أو غريه مـامَّ سيذكره فإنَّ من ُحبَِس بدين  أو بحقٍّ فليس بمحرَص 

 املصنِّف بعد قليل  فال ُيَعدُّ ذلك إحصاًرا.

يخ:  ( يقول الشَّ ُه َعُدوٌّ َعِن اْلَبْيِت َأْهَدى ُثمَّ َحلَّ  ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ژ: لقول اهلل )َوَمْن َصدَّ

تيب، فدلَّ عىل أنَّه جيب اإلتيان بالدي ثمَّ بع   ژ ۈ تيب.والفاء تدلُّ عىل الِّتَّ ، فيلزم الِّتَّ  د ذلك حيلُّ

 وهذا الدي ماذا ينوي به؟ ينوي به نيَّة التَّحلُّل.

(أي فقد الدي  )َفإِْن َفَقَدُه(قال:  ام  م،  )َصاَم َعَّْشَة َأيَّ (أي بنيَّة التَّحلُّل كام تقدَّ  بعد ذلك. )ُثمَّ َحلَّ

ُيب عَل من ُأْحرِصَ أن ضاء، فنقول: إنَّه هنا ذكر املصنِّف أنَّه جيب عليه الدي وما ذكر املصنِّف الق

 يقَِض ِف صورتْي وِها:

 إذا كان احلجُّ واجًبا. ]األُوَل:[

 فحينئذ  جيب عليه القضاء.وإذا كان التَّحلُّل بعد الفوات،  ]الثَّانية:[

قولني عند  املسألة الثَّانية: أنَّه هل جيب عليه احللق أم ال؟ هذه مـامَّ اْخُتلَِف فيها يف املذهب عىل

رين، فظاهر ما يف كالم املصنِّف أنَّه ال جيب احللق، ليس الزًما احللق عىل املحرَص، وهذا الَّذي مشى  املتأخِّ

رين.وهو املع« املنتهى»عليه يف   تمد عند املتأخِّ

،  ژ ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ: أنَّه جيب عليه احللق؛ لقول اهلل  «اْلقناع»وذكر صاحب 

ا عىل املشهو متعلِّقًة باإلحصار، فهي مجلٌة مستقلٌَّة ليست هذه واٌو استئنافيٌَّة، ليست « الواو»ر فإنَّ وأمَّ

 متعلِّقًة باملحرَص، بل لكلِّ من دخل يف النُّسك فإنَّه يكون كذلك.
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َل بُِعْمَرة  َفَقْط(قال:  لَّ ورة الثَّ بدأ يتكلَّم املصنِّف هنا عن  )َوإِْن ُصدَّ َعْن َعَرَفَة ََتَ انية من اإلحصار الصُّ

دُّ عن عرفةَ  َل بُِعْمَرة  َفَقْط(ل: ، فقاوهي الصَّ لَّ ،  )َوإِْن ُصدَّ َعْن َعَرَفَة ََتَ
 
وال يلزمه أن يأيت ال هبدي  وال بقضاء

حابة   بذلك. لقضاء الصَّ

 َبِقَي َُمِْرًما إِْن َلـْم َيُكْن اْش قال: 
ُه َمَرضر َأْو َذَهاُب َنَفَقة  َط()َوإِْن َحرَصَ بدأ يتكلَّم املصنِّف عن أمر   ََتَ

 إلحصار ولكنَّه ال يأخذ حكم املحرَص.ظاهره ا

وقبل أن ننتقل لذه املسألة من باب إكامل القسمة، املصنِّف هنا ذكر احلرص واملنع عن البيت؛ وهو 

 احلرم كلِّه، وذكر املنع عن عرفَة وذكر احلكم فيها.

يارة، و - عي ملن مل يسع.بقي لنا املنع عن طواف الزِّ كن ويتبعه السَّ  هو الرُّ

 يًضا املنع من فعل الواجبات األخرى كاملنع من املبيت بمنًى ونحوه.وبقي أ -

نقول: إنَّ من ُمنَِع عن ركن اإلفاضة فإنَّه ال يتحلَّل حتَّى يطوَف، ولو طال األمد عندهم، ولو جعله 

ل، فيبقى عليه التَّحلُّل الثَّاين ينت أشهًرا طويلًة؛ ألنَّه جيوز له أن يتحلَّل التَّحلُّل ظر حتَّى يطوف، ولو األوَّ

ل عىل مشهور املذهب، ونميش  ة؛ ولو شهًرا، شهرين، ثالثًة، أربًعا، سنًة، يبقى عىل التَّحلُّل األوَّ طالت املدَّ

 عليه.

 من الواجبات؛ ك
 
ابعة لكي تكمل القسمة كاملًة: أنَّ من ُأْحرِصَ عن يشء مي للجامر، املسألة الرَّ الرَّ

 ونحوها، فإنَّه حينئذ  جيب عليه بدله؛ وهو الفدية فيفدي عنه فقط، ويتحلَّل. أو املبيت بمنًى، أو مزدلفَة،

 َبِقَي َُمِْرًما(نرجع لكالم املصنِّف، قول املصنِّف: 
ُه َمَرضر َأْو َذَهاُب َنَفَقة  بدأ يتكلَّم  )َوإِْن َحرَصَ

ا من اإلحصار ولكنَّها عىل مشهور املذاملصنِّف عن أشياَء قد ُيَظنُّ  )َوإِْن هب ليست إحصاًرا، وهو قوله:  أَّنَّ

.) ُه َمَرضر َأْو َذَهاُب َنَفَقة   َحرَصَ

إذا منع املرَء من وصوله للبيت املرُض الَّذي يعجزه عن احلركة كالكرس ونحوه، أو ذهاُب نفقته 

م ذكره إذا  الطَّريق وأضاعه، أو ُوِجَد حيٌض، أو ما تقالَّتي توصله إَل البيت، أو غرُي ذلك؛ كأن يكون ضلَّ  دَّ

ائن  ، أو ُمنَِع ألجل الدَّ ؛ كأن يكون ُمنَِع لعدم حصول التَّرصيح اآلن، وهذا ُيْلَحُق بقاعدة بحقٍّ ُمنَِع بحقٍّ

يخ:  ا. )َبِقَي َُمِْرًما(الَّذي منعه، فيقول الشَّ  أي ال يكون حمرَصً
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؟ نحن نميش عىل مشهور املذهب يف املسأل ما دليلهم عىل أنَّه ليس  ة، قالوا: ألنَّ النَّبيَّ بمحرص 

ا مريضٌة قال:  قال لضباعَة  طِي»لـامَّ اشتكت أَّنَّ ي َواْشََتِ قال: فدلَّ مفهوم هذا احلديث عىل أنَّ  «ُحجِّ

ط، وال  قى حمرًما، إذ لو كان جيوز له يتحلَّل باإلحصار، ما يتحلَّل به، ولذلك يباملريض ال يتحلَّل إالَّ بالَّشَّ

ليل يف كتاب اهلل   أنَّ املحرَص يتحلَّل بذبح هديه، فهذا هو دليلهم. التَّحلُّل باإلحصار لكفى الدَّ

ا حديث:   فقالوا: إنَّ هذا احلديث ليس عىل ظاهره، ولم توجيهاٌت فيه. «من ُكِِّسَ »أمَّ

يخ: يقول ال أي بقي عىل إحرامه حتَّى يقدر عىل البيت، ولو  َي َُمِْرًما()َبقِ معنى قوله:  )َبِقَي َُمِْرًما(شَّ

َة. ، وإذا كان معه هدٌي أيًضا ال يذبح الدي حتَّى يصل إَل مكَّ
ة، فإن فاته احلجُّ حتلَّل بعمرة   طالت املدَّ

َط(قال:  ، أو «تنيإِْن َحَبَسنِي حابٌس فمحيلِّ حيث حبس»اط: االشِّتاط هو اشِّت )إِْن َلـْم َيُكْن اْشََتَ

ا، أو كان مريًضا، أو ذهبت نفقته، أو ضلَّ الطَّريق.  ما قام املقام فإنَّ له حينئذ  أن يتحلَّل، سواًء كان حمرَصً

، وَ قال  ْأِن َوثَ : )َباُب اْلـَهْدِي َواْْلُْضِحَيِة: َأْفَضُلَها إِبِلر ُثمَّ َبَقرر ُثمَّ َغنَمر ِزُئ إَِلَّ َجَذُع الضَّ نِيُّ ََل ُُيْ

، َواْلَبَد  اُة َعْن َواِحد  ، َوُتـْجِزُئ الشَّ بِِل َخُْس ِسنَِْي َواْلَبَقِر َسنََتاِن ِواْلـَمْعِز َسنَةر َنُة َواْلَبَقَرُة َعْن ِسَواُه، ِِف اْْلِ

، َوََل ُتـْجِزُئ اْلَعْوَراُء َواْلَعْجَفاُء َواَلَْ  اُء َواْلـَمِريَضُة وَ َسْبَعة  ُء ْتََمُء َواجْلدَّ َمَّ اُء ِخْلَقًة َواجْلَ اْلَعْضَباُء َبِل اْلَبَْتَ

َواُب َنْحُر ا بِِل َقائَِمًة َمْعُقوَلًة َواْلـَخِِصُّ َغرْيُ اْلـَمْجُبوِب، َوَما َكاَن بُِأُذنِِه َأْو َقْرنِِه َقْطعر َأَقلُّ ِمَن النِّْصِف، َوالصَّ ْْلِ

ى َفَيْطَعنُُها بِاْلـَحْرَبةِ َيُدهَ  َها َوَيـُجوُز َعْكُسُه، ا اْلُيِّْسَ ْدِر، َوُيْذَبُح َغرْيَ  ِِف اْلَوْهَدِة الَّتي َبْْيَ َأْصِل اْلُعنُِق َوالصَّ

ُل مُ  َها َصاِحُبَها، َأْو ُيَوكِّ ْسلًَِم َوَيْشَهَدَها، َوَوْقُت َوَيُقوُل بِْسِم اهلل َواهلل َأْكَبُ اللهمَّ َهَذا ِمنَْك َوَلَك، َوَيَتَوَلَّ

ْبِح   59:05 َبْعَد َصًَلِة اْلِعيِد َأْو َقْدُرُه َوَيْوَمْْيِ َبْعَدُه، َوُيْكَرُه ِِف َلْيَلتِِهََم، َفإِْن َفاَت َقىَض َواِجَبُه(.الذَّ

 

ا الدي فاملراد به هدي التَّمتُّع والقران وهو ذكر املصنِّف  بعد ذلك باب الدي واألضاحي، فأمَّ

ب النَّذر وهو ما هُيَْدى إَل البيت احلرام، وقد يكون مندوًبا فإنَّه ُيْسَتَحبُّ الواجب، وقد يكون واجًبا بسب

 للمسلم أن يذبح هدًيا.

يفة ثالُثا وستِّ  ، ني وأتَّم الباقي عيلٌّ وقد نحر النَّبيُّ مئًة بيده الَّشَّ ، وهذا من الدي املستحبِّ

ا األضحية فسيأيت فُيْسَتَحبُّ للمرء أن هيدي للبيت وُيْسَتَحبُّ للمسلم أ ، وأمَّ ن يسوق الدي كام فعل النَّبيُّ

 تفصيلها يف الفصل الَّذي بعده.
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يخ:  ى به باعتبار )َأْفَضُلُها(قال الشَّ اجلنس جيب أن نقول هبذا القيد  أي أفضل ما هُيَْدى وُيَضحَّ

اة أفضل من سبع البد  نة.باعتبار اجلنس؛ ألنَّه سيأيت بعد قليل  أنَّه قد تكون الشَّ

(قال:  ليل عىل هذه األفضليَّة حديث التَّفضيل يف صالة اجلمعة  )َأْفَضُلُها إِبِلر ُثمَّ َبَقرر ُثمَّ َغنَمر َمْن »الدَّ

اَعِة اْْلُوََل  ب كبًشا َجاَء ِِف السَّ َب َبَدَنًة والثَّانية بقرًة والثَّالثة قرَّ ََم َقرَّ فدلَّ عىل األفضليَّة ألجل هذا  «َفَكَأنَّ

 ليل.الدَّ 

ا ُأْدِخَل عليها بلحم بقر  فقالت: ما هذا،  وألنَّ النَّبيَّ أهدى إباًل، وإن كان جاء من حديث عائشَة أَّنَّ

ا  ، فُأِخَذ منه أَّنَّ ا هي الدي، والعلم عند اهلل وهذه مسألٌة أخرى غري قيل: أضحية النَّبيِّ أضحية وقيل: إَّنَّ

 هذه املسألة.

(قال:  أن عندهم أفضل من  باعتبار )ُثمَّ َغنَمر أن واملعز مًعا، والضَّ اجلنس، والغنم هنا يشمل الضَّ

 املعز.

ْأِن(قبل أن ننتقل ملسألة  ألفضل مـامَّ ُيْذَبُح يف الدي ما هو ا )َوََل ُُيِْزُئ فِيَها إَِلَّ َجَذَع الضَّ

:  واألضاحي، نقول: األفضل عندهم ُمَرتٌَّب بحسب أربعِة أوصاف 

ل: ب اعتبار اجلنس، أي باعتبار جنس املذبوح إن ُذبَِح كاماًل ال ُسْبًعا، فأفضله ما ذكره األمر األوَّ

( املصنِّف  ، هذا األمر إذا )إِبِلر ُثمَّ َبَقرر ُثمَّ َغَنمر ُبع فال شكَّ أنَّ شاًة أفضل من ُسُبِع بدنة  ا السُّ ُأِخَذْت كاملًة وأمَّ

ل.  األوَّ

اجلنس فاألفضل األسمن، فكلَّام كان أسمن كان أفضل، فإن  األمر الثَّاين: قالوا: فإن استوت يف

ُل باعتبار غالء الثَّمن، فإن استوت يف غالء  ا ُتَفضَّ من فإَّنَّ ل باعتبار اللَّون، استوت يف السِّ ا ُتَفضَّ الثَّمن فإَّنَّ

ونه باألملح، فأفضل ما ُيذْ  ونه باألشهب أو يسمُّ َبُح هو وأفضل األلوان هو األبيض وهو الَّذي يسمُّ

األبيض كام ذبح النَّبيُّ كبشني أبيضني، ثمَّ يليه ما كان بياضه أكثر من سواده، ثمَّ يليه األصفر ثمَّ األسود، 

 الفقهاء يف األفضليَّة.هذا هو ترتيب 

ْأِن(قال:  َذ » ملا جاء عند ابن ماجه أنَّ النَّبيُّ قال: )َوََل ُُيِْزُئ إَِلَّ َجَذُع الضَّ ْأِن َيـُجوُز اجْلَ ُع ِمَن الضَّ

 فدلَّ عىل أنَّ مفهومها ال جيوز ما كان دون ذلك. «ُأْضـِحَيةً 
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قريب، وأنا أقول هذا عىل سبيل التَّقريب لِـَم؟ اجلذع قالوا: هو ما كان له ستَّة أشهر  عىل سبيل التَّ 

، ألنَّ بعض النَّاس يكون عنده غنٌم ويعرف متى ُولَِدْت مثاًل يف يوم عَّشة  أو يوم أح َد عََّش من شهر أربعة 

ي هبا، نقول: نعم اليوم واليومان ال رضر فيهام.  فيقول: هل جيوز يل أن أضحِّ

 والبقر واملعز وغريها.من اإلبل  )َوَثنِيُّ ِسَواُه(قال: 

( :قال بِِل َخُْس ِسنَِْي َواْلَبَقِر َسنََتاِن ِواْلـَمْعِز َسَنةر ليل عىل أنَّه ال بدَّ  )ِِف اْْلِ من الثَّنيِّ حديث أيب الدَّ

حيحني.  بردَة بن ]...[ كام يف الصَّ

ا تقديرها بأنَّ  بِِل َخُْس ِسنَِْي َواْلَبَقِر َسنََتاِن وأمَّ ()ِِف اْْلِ فألنَّ هذا هو تقدير أهل اللُّغة،  ِواْلـَمْعِز َسنَةر

ره هبذه األسنان. ره بذلك عبدامللك بن قريب  األصمعيُّ قدَّ  فإنَّه قدَّ

(قال:  اُة َعْن َواِحد  ن نواه من أهل بيته مَّ أي عن شخص  ويشمل ذلك عنه وع )َوُتـْجِزُئ الشَّ

 وعياله.

اُة(عندنا هنا قول املصنِّف:  ؤنثة وهذا الوصف وصٌف طرديٌّ ال أثر له، فإنَّه ال فرق بني م )الشَّ

اة والكب اة والكبش يف األفضليَّة وال يف اإلجزاء، فال فرق بني الشَّ كر واألنثى يف البدن ويف الغنم الشَّ ش فالذَّ

 سواٌء.

(وقول املصنِّف:  م يدخلون مع )َعْن َواِحد   وعن أهل بيته وعياله فإَّنَّ
ه يف أي عن شخص  واحد 

 ذلك.

(قال:  حيح من حديث جابر  أنَّه قال:  )َواْلَبَدَنُة َواْلَبَقَرُة َعْن َسْبَعة   أمر النَّبيُّ أن نشَتك»ملا جاء يف الصَّ

 «.كلُّ سبعة  ِف بدنة  

ى التََّّشيك. ى االشِّتاك، وعندنا يشٌء ُيَسمَّ  عندنا هنا مسألٌة يف قضيَّة البدن، عندنا يشٌء ُيَسمَّ

ك امرٌؤ معه غريه فيها يف االشِّتاك ه ، والتََّّشيك هو أن يَّشِّ
و أن يشِّتك سبعٌة يف بدنة  واحدة 

 األجر.

مون رين من فقهاء املذهب بعد سنة ألف   هذه املسألة مل يتكلَّم عنها املتقدِّ وإنَّام تكلَّم عنها املتأخِّ

، كأن يذبح ُسبُ  ك غريه يف ُسُبِع بدنة   ؟ع بدنة  عنه وعن أهل بيته أم الومئتني، هل جيوز للمرء أن يَّشِّ
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يخ ابن  أطالوا يف هذه املسألة كالًما طوياًل فيها، والَّذي هو ظاهر كالمهم كام ذكر مجاعٌة كالشَّ

عديِّ وغريه أنَّه نعم جيوز التََّّشيك يف ُسُبع البدنة.ال  سِّ

ا الَّذين نفوا استدلَّوا بالظَّاهر فقالوا: إنَّه ُيَقاُل إنَّه جتز اة عن واحد  وعن أهل بيته ومل وأمَّ ئ الشَّ

ُبع، لكن الَّذي فهم الفهم الثَّاين بناًء عىل النُّصوص والقواعد قال: ال، ك اة يذكروا ذلك يف السُّ ام أنَّ الشَّ

ُبع جيزئ عن الواحد وعن أهل بيته كذلك؛ ألنَّ األصل أنَّ البدل  جتزئ عن الواحد وعن أهل بيته فالسُّ

 الَّ فيام نصَّ عليه من نصٍّ رشعيٍّ أو قاعدة  عىل عدم دخول ذلك البدل فيه.يأخذ حكم املبدل إ

 مهم لذه املسألة.واحلقيقة أنَّ هذا القول هو الظَّاهر من كالم الفقهاء وفه

بدأ يتكلَّم املصنِّف فيام ال جيزئ، واألصل يف ذلك ما جاء عند النَّسائيِّ  )َوََل ُتـْجِزُئ اْلَعْوَراُء(قال: 

ُ َعَوُرُها »يب داوَد وغريه من حديث الَّباء أنَّ النَّبيَّ قال: وأ َأْرَبعر ََل َتـُجوُز ِِف اْْلََضاِحي اْلَعْوَراُء اْلَبْيِّ

ُ َضَلُعُها َواْلَعْجَفاُء الَّتِي ََل ُتنْكِيَوالْ  ُ َمَرُضُها َواْلَعْرَجاُء اْلَبْيِّ  «.ـَمِريَضُة اْلَبْيِّ

مذيِّ من حديث عيلٍّ  ى ]...[ »أنَّه قال:  وجاء أيًضا عند أيب داوَد والنَّسائيِّ والِّتِّ هُنَِي أن ُيَضحَّ

.هذا هو األصل فيام ذكره املصنِّف ب« اْلذن والقرن  عد قليل 

اًل:  ٌة، املراد بالعوراء هي الَّتي انخسفت عينها فلم يبق للع )َوََل ُتـْجِزُئ اْلَعْوَراُء(فقال أوَّ ني صحَّ

يَّتها ألنَّ هذا  وليس املراد بالعوراء الَّتي ذهب ضوء إحدى عينيها، وإنَّام املراد هبا الَّتي انخسفت العني بكلِّ

 النَّقص يف األمر الباطن وهو جودة اللَّحم.النَّقص يف اخللقة ظاهًرا يشبه 

اخللقة يف الباطن أي يف اللَّحم، وهو املراد بالعجفاء هي الزيلة، وهذا نقٌص يف  )َواْلَعْجَفاُء(قال: 

 املقصود.

ٌ فال تتبع الغنم يف املرعى وال يف )َواْلَعْرَجاِء( قال:  واملراد بالعرجاء هي الَّتي يكون عرجها بنيِّ

 وهذا مظنٌَّة لضعف بدَّنا. املَّشب،

ْتََمُء(قال:   صفان:واملراد بالتامء ذهاب األسنان، وذهاب األسنان ما كان فيه و )َواَْلَ

نِّ  ا ذهاب البعض كالسِّ ، وأمَّ ل: ذهاب أكثر األسنان، إذ األكثر يأخذ حكم الكلِّ الوصف األوَّ

ى هتامَء. ا ال ُتَسمَّ نَّني والثَّالثة فإَّنَّ  والسِّ
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نِّ من أصله، وعىل ذلك  «املنتهى»الثَّاين: أنَّ ظاهر ما يف  الوصف وغريه أنَّ املراد بالتامء ذهاب السِّ

 هتامَء، بل ال بدَّ من ذهاب أصلها كام هو ظاهر ما  فإنَّه لو
ى حينئذ  انكرست أكثر األسنان فإنَّ ذلك ال ُتَسمَّ

 «.املنتهى»يف 

يخ:  اُء(ثمَّ قال الشَّ  تي نشف رضعها وشابت لكَّب سنِّها.وهي الَّ  )َواجْلدَّ

ا إن مل يكن بيِّـنًا وإنَّام بشتَّى أنواع املرض بَّشط أن يكون مرضها بيِّنً )َواْلـَمِريَضُة( ثمَّ قال:  ا، وأمَّ

ى بالطُّلوع وهذه  كان باطنيًّا مثل بعض النَّاس قد يذبح بعض أنواع األغنام ثمَّ إذا ذبحها وجد فيها ما ُيَسمَّ

ا تكون جمزئًة حينذاك؛ ألنَّ مرضها غدٌد تك ون يف اجلسد أو أوراٌم فنقول: إنَّ هذا ال يمنع من إجزائها فإَّنَّ

 .ليس ببنيِّ  

ومثله إذا ذبح ]...[ يف املسالخ فإذا ذبحت يف املسلخ ثمَّ جاء طبيٌب بيطريٌّ فكشف عىل الكبد 

 لالستخدام اآلدميِّ نقول: أجزأت؛ أل
ا غري صاحلة  ا فوجد أَّنَّ ا، فدلَّ عىل أَّنَّ نَّ مرضها باطنيٌّ وليس ظاهريًّ

 جمزئٌة.

، وليس كل ُّ مرض  بنيِّ  بل ال بدَّ أن يكون املقصود باملرض هو  )َواْلـَمِريَضُة(إًذا قوله:  املرض البنيِّ

 املرض البنيِّ مـامَّ يكون مفسًدا للَّحم كاجلرب ونحوه.

ياه أو من البقر بأن كانت مثاًل واملراد بالعض )َواْلَعْضَباُء(ثمَّ قال:  باء هو ذهاب قرن البهيمة من الشِّ

ا إذا انكرس بعضه فال.ثوًرا ونحوه فإنَّ ذهاب أكثر القرن حينئذ  تُ  ى عضباء، وأمَّ  َسمَّ

اُء ِخْلَقًة(قال:   أي الَّتي ال َذَنَب لا، ليس لا َذَنٌب. )َبِل اْلَبَْتَ

ا إن كانت مقطوعًة فإنَّه ال تكون جمزئًة واآلن ومثله أيًضا إذا كانت مقطوعًة؛ ألنَّ   مفهومه أَّنَّ

َنَب الَّتي تأيت ا إذا انقطعت إليتها نام حلمها.موجوٌد شياٌه تكون مقطوعة الذَّ   من اسِّتاليا يقطعون إليتها ألَّنَّ

حتَّى  ولكنَّ املشهور من املذهب أنَّهمفهومه أنَّ املقطوعة ال جتزئ،  )ِخْلَقًة(فقول املصنِّف: 

نب جمزئٌة؛ ألنَّ هذا إذا كان ينفع قوة اللَّحم، وإذا كان يرضُّ فهو نقص خلقة  فحينئذ  ال يكون  املقطوعة الذَّ

 جمزًئا.

ُء(قال:  َمَّ ؛ ألنَّ هذا النَّقص الظَّاهر قالوا: يدلُّ عىل النَّ  )َواجْلَ قص وهي الَّتي ُخلَِقْت أصاًل بال قرون 

 الباطن.
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.  َغرْيُ اْلـَمْجُبوِب()َواْلـَخِِصُّ قال:  ا الَّذي ُقطَِع َذَنبها فتكون غري جمزئة   إًذا البِّتاء خلقًة جمزئٌة، وأمَّ

ا  َنب وهو مفهوم كالم املصنِّف فإَّنَّ ا مقطوعة الذَّ ح املعلومة، البِّتاء خلقًة تكون جمزئًة وأمَّ صحِّ

.  تكون غري جمزئة 

ُء()َواجلَْ قال:  ا تكون  هي الَّتي ُخلَِقْت بال َمَّ ى عضامَء فإَّنَّ ا ُتَسمَّ ا الَّتي ُكرِسَ أغلب قرَّنا فإَّنَّ ، وأمَّ
قرن 

ا تكون جمزئًة.  فإَّنَّ
تي ُخلَِقْت بال قرن  ء الَّ ا اجلامَّ ، وأمَّ

 غري جمزئة 

(قال:  ِِصُّ بب أنَّ اخلِّصَّ جيزئ أمران: )َواْْلَ  فإنَّه جيزئ، والسَّ

ى بكبشني موجوأين، واملوجوء جاء عند اإلمام أمحَد من حديث أأنَّه قد  رداء أنَّ النَّبيَّ ضحَّ يب الدَّ

ب. ا بالقطع أو بالوجاء وهو الرضَّ  نوٌع من أنواع ذهاب اخلىصِّ إمَّ

وألنَّ خىص البهيمة يطيب حلمها ويكثِّر حلمها، وهذا معروٌف فإنَّ الكبش إذا كان خمصيًّا كان حلمه 

 ب.أكثر وأطي

 واملراد باملجبوب هو مقطوع املذاكري ألنَّ هذا نقٌص يف اخللقة فال جيزئ. )َغرْيُ اْلـَمْجُبوِب(قال: 

ُأِمْرَنا أن »أنَّه قال:  ملا جاء من حديث عيلٍّ )َوَما َكاَن بُِأُذنِِه َأْو َقْرنِِه َقْطعر َأَقلُّ ِمَن النِّْصِف( قال: 

اب دون الوجوب للحديث اآلخر حمموٌل عند الفقهاء عىل االستحبوهذا األمر  «نستَّشف اْلذن والقرن

 القرن واألذن وهو املقطوع أكثره. بضبأعوهو النَّهي عن التَّضحية 

ليل عىل هذا التَّقييد أمران: )َقْطعر َأَقلُّ ِمَن النِّْصِف(وقول املصنِّف:   الدَّ

 بن املسيَّب، كام نقله قتادُة عنه أنَّ 
 من النِّصف فإنَّه جيزئ. ه قال: أنَّه إذا ُقطَِع أقلُّ ما ُنِقَل عن سعيد 

رها، وهي  والنِّصف قد « أنَّ اْلكثر يأخذ حكم الكلِّ »واألمر الثَّاين: قاعدة املذهب الَّتي دائاًم أكرِّ

ورة.  يأخذ حكم الكلِّ يف صور  ومنها هذه الصُّ

بِِل َقائَِمًة َمْعُقوَلةً قال:  َواُب َنْحُر اْْلِ ى َفَيْطَعنُ  )َوالصَّ ُها بِاْلـَحْرَبِة ِِف اْلَوْهَدِة الَّتي َبْْيَ َأْصِل َيُدَها اْلُيِّْسَ

ْدِر(  بِِل(بدأ يتكلَّم املصنِّف يف صفة ذبح ونحر الدي واألضاحي، فقال: اْلُعنُِق َوالصَّ َواُب َنْحُر اْْلِ  )َوالصَّ

اآلية خرجت خمرج األكثر  وهذه ِّ ىف يث ىث ّٰٱ: النَّبيَّ هكذا فعله، بل يف كتاب اهلل  ألنَّ 

أطيب هدهيم، فإنَّ النَّاس إنَّام هيدون أطيب أموالم، وأطيب املال اإلبل ولذلك ُذكَِر النَّحر  ند العرب يفع

 فيها ألنَّه األفضل.
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ى َفَيْطَعنُُها بِاْلـَحْرَبِة ِِف اْلَوْهَدِة الَّتي َبْْيَ َأْصِل اْلُعُنِق َوالصَّ قال:  وهذه ِر( ْد )َقائَِمًة َمْعُقوَلًة َيُدَها اْلُيِّْسَ

 هي صفة النَّحر.

َها(قال:  ني ونحوها عىل احللق، وال يكون بالطَّعن  )َوُيْذَبُح َغرْيَ كِّ بح يكون بإمرار اآللة كالسِّ الذَّ

 نَّام باإلمرار، والَّذي ُيْذَبُح هو البقر والغنم بنوعيه والطُّيور كذلك.وإ

 نحور.أي جيوز نحر املذبوح وذبح امل )َوَيـُجوُز َعْكُسُه(قال: 

 )بِْسِم اهلل(قول:  )َوَيُقوُل بِْسِم اهلل(قوله:  : )َوَيُقوُل بِْسِم اهلل َواهلل َأْكَبُ اللهمَّ َهَذا ِمنَْك َوَلَك(قال

د ترك التَّسمية فإنَّه ال حتلُّ ذبيحته، وما دامت ال حتلُّ ع ندهم أنَّه واجٌب، وبناًء عىل كونه واجًبا أنَّ من تعمَّ

 فال جتزئ أصاًل.

هو. م يقولون: أجزأت ألنَّ الواجبات إذا مل يكن لا بدٌل سقطت بالسَّ  وإن نيس فِّتك التَّسمية فإَّنَّ

يد يقولون: إنَّ  ا التَّذكية فالتَّسمية  انظر معي، يف الصَّ التَّسمية ال تسقط ال سهًوا وال عمًدا، وأمَّ

هو دون العمد.  تسقط يف السَّ

م يقولون: إنَّ ا ا رشٌط.الفرق بينها أَّنَّ يد فإَّنَّ ا يف الصَّ  لتَّسمية هنا أي يف التَّذكية واجبٌة، وأمَّ

، فقد جاء النَّصُّ يف ح ديث أيب ثعلبَة مـامَّ يدلُّ عىل أنَّ التَّسمية عىل ودليلهم عىل التَّفريق بينهام النَّصُّ

ا رشٌط فيسبق املَّشوط، بخالف الواجب فإنَّه يك ا رشٌط فيه، وألَّنَّ يد أَّنَّ  ون موافًقا له.الصَّ

بح أي عند التَّحريك  )َوَيُقوُل(إًذا قوله:   وهذا واجٌب. )بِْسِم اهلل(أي ويقول عند الذَّ

(ويقول:  .وهو  )اهلل َأْكَبُ  املسنون لفعل النَّبيِّ

وقد جاء فيه حديٌث عند أيب داوَد من حديث جابر  من طريق  )اللهمَّ َهَذا ِمنَْك َوَلَك(ثمَّ يقول: 

 إسحاَق.حممد بن 

َها َصاِحُبَها(ثمَّ قال:  بح صاحبها صاحب الدي واألضحية؛  )َوَيَتَوَلَّ أي أنَّ األفضل أن يتوَلَّ الذَّ

 حر بيده ثالًثا وستِّني.لفعل النَّبيِّ حني ن

ُل ُمْسلًَِم َوَيْشَهَدَها(قال:  ل النَّبيُّ عليًّا  )َأْو ُيَوكِّ  .حينام وكَّ

رداء «اْشَهِدي ُأْضِحَيَتَك »بيَّ قال لفاطمَة: ألنَّ النَّ  )َوَيْشَهَدَها( كان يأمر نساءه  وجاء أنَّ أبا الدَّ

 أن يشهدن أضاحيهم.
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ْبِح بَ قال:  أي للهدي التَّمتُّع والقران الواجب ْعَد َصًَلِة اْلِعيِد َأْو َقْدُرُه َوَيْوَمْْيِ َبْعَدُه( )َوَوْقُت الذَّ

 والدي املستحبِّ كذلك ولألضحية.

ْبِح َبْعَد َصًَلِة اْلِعيِد( قال:  بح، ومفهوم ذلك أنَّ كلَّ ما )َوَوْقُت الذَّ هذا هو وقت االبتداء جلواز الذَّ

َمْن َذَبَح َقْبَل َأْن »ه ال يكون جمزًئا بل يكون حلاًم، كام ثبت عن النَّبيِّ يف حديث الَّباء قال: ُذبَِح قبل ذلك فإنَّ 

 أو نحًوا مـامَّ قال. «ا ُأْخَرىُيَصِّلِّ َفْلُيِعْد َمَكاهَنَ 

الة، ولي)َبْعَد َصًَلِة اْلِعيِد( املسألة الثَّانية يف قوله:  ٌق بالصَّ س متعلًِّقا يدلُّ عىل أنَّ احلكم متعلِّ

 باخلطبة، فمن ذبح قبل اخلطبة أو أثناءها فقد أجزأ.

ٌ بني ْدُرُه( )َبْعَد َصًَلِة اْلِعيِد َأْو قَ املسألة الثَّالثة يف قول املصنِّف:  نا عىل أنَّ أفضل الوقت خمريَّ هذا يدلُّ

ل الوقت:  أمرين فاألسبق منهام يكون أوَّ

ها. ا صالة العيد ملن صالَّ  إمَّ

 الة العيد ملن مل يصلِّها.أو قدر ص

ل وهو صالة العيد، املراد بصالة العيد أي صالة  ٌ من باب التَّخيري بني أمرين، نبدأ باألوَّ إًذا هو خمريَّ

رت مجاعات يف البلد الواحد لكَّب احلجم ونحو ذلك  املسلمني يف البلد إذا كانت مجاعًة واحدًة، فإن تكرَّ

 لبلد جيوز أن ُتْذَبَح بعده.فقالوا: أسبق من صىلَّ العيد يف ا

أي قدر صالة العيد، وهذا يشمل من مل يصلِّ صالة العيد لعذر  أو )َأْو َقْدِرِه( األمر الثَّاين: قوله: 

 كالعدد مثاًل أو عىل املذهب حينام قالوا: إنَّه جيوز إذا 
لغري عذر  أو الَّذي مل يَصلَّ العيد يف بلده لفوات رشط 

 عة  االكتفاء بأحدمها فيجوز عىل املذهب أن ُتَصىلَّ اجلمعة وال ُتَصىلَّ العيد.اجتمعت صالة عيد  ومج

وال، فإذا ُصلَِّيْت صالة اجلمعة يف العارشة مثاًل أجزأت واجلمعة كام مرَّ معنا جيوز أن ُتَصىلَّ قبل الزَّ  

ُر هبذا.  عن صالة العيد حينذاك، فقدر صالة العيد ُيَقدَّ

بح هو يوم العيد  ْعَدُه()َوَيْوَمْْيِ بَ قال:  ليل عىل أنَّ آخر أوقات الذَّ بح، الدَّ وهذا هو آخر أوقات الذَّ

ام النَّ  حابة، فهذا من حكاية اتِّفاق أغلب ويومان فقط بعده أنَّ أمحَد قال: أيَّ  من الصَّ
حر ثالثٌة عن غري واحد 

حابة  ام  وهو يوم ال الصَّ بح إنَّام له ثالثة أيَّ  عيد ويوما التََّّشيق بعده دون اليوم الثَّالث عَّش.عىل أنَّ الذَّ
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ال الة والسَّ م َّنى عن ادِّخار حلوم ويدلُّ عليه من حديث النَّبيِّ ما ثبت يف البخاريِّ أنَّه عليه الصَّ

.  األضاحي فوق ثالث 

بح قال الفقهاء: وال ُيَباُح ذبح األضحية يف الوقت الَّذي حيرم ادِّخارها فيه، فدلَّ ذلك عىل أ نَّ الذَّ

ام  يوم العيد واليومني اللَّذين بعده.  إنَّام جيوز يف ثالثة أيَّ

يع أحكامه كام مرَّ يف كتب األصول أنَّه وهذا احلديث وإن ُنِسَخ فيه بعض أحكامه فال يلزم نسخ مج

بح.  ال يلزم من نسخ بعض األحكام نسخ مجيعها فنُِسَخ النَّهي عن االدِّخار فبقي حكم جواز الذَّ

ام الثَّالث،  بح بعد األيَّ ام الثَّالث، فنقول: إن كان الدي واجًبا قضاه، قىض الذَّ إذا انتهت هذه األيَّ

 ا أو قراًنا مثاًل أو لكونه هدًيا قد ِسيَق أو لكوَّنا أضحيًة معيَّنًة.يكون واجًبا لكونه متتُّعً 

ا إن مل  أنَّ كلَّ سنَّة  فات َملُّها »يكن واجًبا فإنَّه إن فات وقته فإنَّه يسقط وال ُيْقىَض؛ ألنَّ القاعدة: وأمَّ

ا َل ُتْقىَض   «.فإهنَّ

يخ:  بح أي و )َوُيْكَرُه ِِف َلْيَلتِِهََم(ثمَّ قال الشَّ بح يف ليلة احلادي عَّش وليلة الثَّاين عَّش، إذ الذَّ ُيْكَرُه الذَّ

ام     وليلتان فقط، ويف اللَّيل يكون مكروًها.له ثالثة أيَّ

:  عندنا هنا أكثُر من مسألة 

نصَّ فيها عىل اإلجزاء ومل  «املنتهى»عدم الكراهة ألنَّ عبارة  «املنتهى»املسألة األُوََل: ظاهر ما يف 

 الَّذي هو املؤلِّف. «اْلقناع»ىل الكراهة، والَّذي نصَّ عىل الكراهة إنَّام هو صاحب ينصَّ ع

 سبب الكراهة أمران:

ل بح  ِّ  ىن نن من زن رن مم ّٰٱ : ظاهر اآلية وهو قول اهلل األمر األوَّ فظاهر اآلية أنَّ الذَّ

 اللَّيل.ام تسقط عىل النَّهار دون إنَّام هو يف النَّهار دون اللَّيل ألنَّ األيَّ 

: قالوا: مراعاًة للخالف القويِّ يف املسألة سواًء داخل املذهب أو خارجه، فإنَّ أبا القاسم األمر الثَّاين

بح يف اللَّيايل، فمراعاًة خلالفه نقول بالكراهة.  اخلرقيَّ نصَّ عىل املنع من الذَّ

ر معنا أنَّا قاعدة املذهب كام نصَّ  نا نراعي اخلالف قبل الوقوع باحلكم  عليها ابن عقيل  وغريه أنَّ وتكرَّ

ا باإلجياب أو بالنَّهي.  بالكراهة أو بالنَّدب فيام كان اخلالف فيها قويًّ

بح )َفإِْن َفاَت( قال:  ا  )َقىَض َواِجَبُه(أي فات وقت الذَّ أي قىض الواجب من الدي واألضحية، وأمَّ

ع فإنَّه يكون قد  .سقط وال جيوز قضاؤه التَّطوُّ
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: َوَيَتَعيَّنَاِن بَِقْولِِه: قال املؤلِّف  ، ََل بِالنِّـيَِّة، َوإَِذا َتَعيَّنَْت َلـْم «َهْدير َأْو ُأْضِحَيةر َهَذا »: )َفْصلر

ُق بِِه،  -إِْن َكاَن َأْنَفَع َلـَها-ُه َيـُجْز َبْيُعَها َوََل ِهَبُتَها؛ إَِلَّ َأْن ُيْبِدَلـَها بَِخرْي  ِمنَْها، َوَيـُجزُّ ُصوَفَها َونَحوَ  َوَيَتَصدُّ

ْتُه؛ َرَتُه ِمنَْها، َوََل َيبِيُع ِجْلَدَها، َوََل َشْيًئا ِمنَْها، َبْل َينَْتِفُع بِِه، َوإِْن َتَعيََّبْت َذَبـَحَها َوَأْجَزأَ َوََل ُيْعطِي َجاِزَرَها ُأْج 

تِهِ  َد إَِلَّ َأْن َتُكوَن َواِجَبًة ِِف ِذمَّ ، َوَذْبُحَها َأْفَضُل ِمَن الصَّ َقِة بَِثَمنَِها، َوُيَسنُّ َأْن  َقْبَل التَّْعيِِْي، َواْْلُْضـِحَيُة ُسنَّةر

ا َجاَز، َوإَِلَّ َضِمنََها، َق ِِبَ َق َأْثًَلًثا، َوإِْن َأَكَلَها إَِلَّ ُأوِقيًَّة َتَصدَّ ي َوَيـْحُرُم َعََل  َيْأُكَل، َوُُيِْدَي، َوَيَتَصدَّ  َمْن ُيَضحِّ

تِِه َش   ْيًئا(.َأْن َيْأُخَذ ِِف اْلَعَّْشِ ِمْن َشْعِرِه أِْو ِمْن َبََّشَ

 

يخ:  (يقول الشَّ عن بعض األحكام املتعلِّقة باألضحية،  يف هذا الفصل تكلَّم املصنِّف  )َفْصلر

 أي بقول من وجبا عليه. ()بَِقْولِهِ أي ويتعنيَّ الدي واألضحية مًعا، )َوَيَتَعيَّنَاِن( فقال: 

ا أن هنا عىل سبيل املثال وإالَّ  )بَِقْولِِه(وقول املصنِّف هنا:  ا قد تتعنيَّ بالفعل، إذ األضحية إمَّ  فإَّنَّ

. ، وقد تكون واجبًة غري معيَّنة 
 تكون معيَّنًة أو غري معيَّنة 

؛ واجبًة بالنَّذر، الدي  هناك فرٌق بني التَّعيني وبني الوجوب، األضحية قد تكون واجبًة وغري واجبة 

 فتكون واجبًة ألجل ذلك. -وهو نسك التَّمتُّع أو القران-واجٌب ألجل النُّسك 

ة،  مَّ ة، يبقى الوجوب يف الذِّ مَّ ، فغري املتعيِّنة تبقى يف الذِّ وهذا الوجوب قد تتعنيَّ به وقد ال تتعنيَّ

ا ُتَعنيَّ بعينها، وحينئذ  َفُيْخِرُج بداًل منها، ال تلزم شاٌة بعينها، وال  ا املعيَّنة فإَّنَّ يلزم نوٌع من النََّعم بعينه، وأمَّ

ا إذا تلفت فإنَّه يسقط الوجوب وإن مل ُتْذَبْح يف وقتها، هذا معنى التَّعيني.يِّت  تَّب عليها أَّنَّ

 يني يكون بأمرين:أي ويتعنيَّ الدي الواجب بالتَّعيني، والتَّع )َوَيَتَعيَّنَاِن(إًذا قول املصنِّف: 

ا بالقول. -1  إمَّ

 أو بالفعل. -2

 دأ بكالم املصنِّف يف القول، ثمَّ أعود ملا يكون به الفعل.أورد املصنِّف هنا القول، وأغفل الفعل، نب

(قال:  ( قوله:  )َوَيَتَعيَّنَاِن بَِقْولِِه: َهَذا َهْدير (أي باعتبار الدي )َهَذا َهْدير  أي لألضاحي. )َأْو ُأْضِحَيةر

هذان اللَّفظان أو ما قام مقامهام، حتَّى لو قال: هذا له، إذا أتى بشاة  فقال: هذه هلل، هذا وليس الزًما 

 ُيْعَتََّبُ تعيينًا.
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 فإنَّه يكون كاملخطئ، فال يكون من باب 
يَّة، فإن أتى به بال نيَّة  وهذا اللَّفظ ال بدَّ أن يأيَت به مع النَـّ

 التَّعيني.

يَّة.ِة(  بِالنِّـيَّ )ََل وقول املصنِّف:  يَّة وحدها، بل ال بدَّ من القول مع النِـّ  مراده أي ال يتعنيَّ بالنِـّ

:  إًذا عندنا هنا منطوقان ومفهومر

ل: يَّة. املنطوق األوَّ  أنَّ الدي واألضحية يتعيَّنان بالقول مع النِـّ

يَّة وحدها ال يثبت هبا التَّعيني. املنطوق الثَّاين:  أنَّ النِـّ

يَّة فهل تتعنيَّ به أم ال؟ سكت عنه املصنِّف. هو واملفهوم: يَّة، فإذا فعل فعاًل مع النِـّ  الفعل مع النِـّ

الُّ عىل التَّعيني؛ كاإلشعار والتَّقليد.  واملراد بالفعل: الفعل الدَّ

ى:  نام فُيسمَّ  «.إشعاًرا»اإلشعار هو: أن جيرح السَّ

،والتَّقليد هو: أن ُيَقلَِّد يف رقبت األوائل إذا جاءوا بناقة  وجعلوا يف رقبتها نعاًل مربوًطا  ها نحو نعل 

ا هدٌي هلل  ى: عرفوا أنَّ هذا معناه أَّنَّ قبة.« التَّقليد»، وهذا ُيَسمَّ  أخرى ُتَعلَُّق عىل الرَّ
 أو أيُّ عالمة 

يَّة كذلك، إًذا التعيني ي  كون بأمرين:الدي والتَّقليد يكونان تعيينًا للبهيمة بَّشط النِـّ

يَّة. -1  بالقول مع النِـّ

يَّة. -2  وبالفعل بالتَّقليد أو اإلشعار مع النِـّ

اء فلو اشِّتى هبيمَة  يَّة وحدها، ولو ُوِجَد فعٌل غري التَّقليد واإلشعار، مثل الَّشِّ وال يكون بالنِـّ

ا أضحيٌة، فنيَّته وحدها ال جتعلها معيَّنًة. اء كان ينوي أَّنَّ ، ووقت الَّشِّ  أنعام 

بدأ يتكلَّم املصنِّف عن األحكام املتعلِّقة باألضحية أو  ا َتَعيَّنَْت َلـْم َيـُجْز َبْيُعَها َوََل ِهَبُتَها()َوإِذَ قال: 

.  الدي املعنيَّ

ل حكم  قال:   أي ال جيوز نقل الـِملك فيها. )َلـْم َيـُجْز َبْيُعَها َوََل ِهَبُتَها(أوَّ

.ال بمعاوضة  أي جمَّاًنا  )َوََل ِهَبُتَها( ع   وال بتَّبُّ

مطلقًة، أي أليِّ سبب  من األسباب، حتَّى لو كان  )َلـْم َيـُجْز َبْيُعَها َوََل ِهَبُتَها(وهذا قول املصنِّف: 

ا بمثابة ما خرج املعنيِّ لذه األضحية والدي   ال جيوز بيعها؛ ألَّنَّ
عليه ديٌن وقد عجز عن سداده، فإنَّه حينئذ 

 من ملكه.
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ا  وكذلك ، فأيًضا ال جيوز بيعها؛ ألَّنَّ َ أيًضا ال جيوز بيعها بعد وفاته، فلو عنيَّ امرٌؤ أضحيًة، ثمَّ ُتُويفِّ

 تعيَّنت بالتَّعيني.

اة ونحوها، أي يبدل ه )إَِلَّ َأْن ُيْبِدَلـَها(قال:  ، أو  )بَِخرْي  ِمنَْها(ذه الشَّ بأطيب منها جنًسا؛ كإبل 

 لك.صفًة؛ كأسمن أو أغىل، ونحو ذ

تي ذكرنا هبا التَّفضيل يف الدي  )بَِخرْي  ِمنَْها(وقوله:  مة األربعة الَّ باعتبار األوصاف املتقدِّ

 واألضاحي، فإنَّه حينئذ  جيوز.

إنَّ اْلضحية إذا ُعيَِّنْت جاز إبداَلا بخري  وهي أنَّ الفقهاء يقولون:  وهنا مسألةر من دقيق الفروق،

 نذر هدًيا ونحوه فًل ُيوز إبداله بخري  منه، فًل ُيوز اْلبدال هنا.منها، بخًلف املنذورة؛ فمن 

ا بخالف املعيَّنة من غري نذر  فإنَّه جيوز اإلبدال، قالوا: ألنَّ املنذ ور تعلَّق احلكم بالعني نفسها، وأمَّ

ب.  هنا ففيه معنى التَّقرُّ

ا؛ حتَّى أشكل الفرق بني األمرين قيقة جدًّ ، ومن الفوائد أنَّ من أكثر  وهذه من املسائل الدَّ عىل مجاعة 

د اخللويت يف كتابيه  يخ حممَّ رين الَّذين ُيْعنَْوَن بالفروق بني املسائل هو الشَّ  «ة عَل اْلقناعاِلاشي»املتأخِّ

 فإنَّه ُيْعنَى كثرًيا بالفروق بني املسائل. «اِلاشية عَل املنتهى»و

عند  «حاشيته عَل التَّحفة» سم  العبَّاديِّ يفيقول: هو كابن قا ولكن كام ذكر أحد املشايخ 

يخ  افعيَّة، ُيوِرُد اإلشكال وال ُيوِرُد أحياًنا جوابه، فتجد جوابه عند تلميذه الشَّ عثامُن بن قائد، فإنَّه ُيوِرُد الشَّ

د اخللويت. يخ حممَّ  يف حاشيته جواب بعض املسائل الَّتي استشكلها شيخه الشَّ

أنَّه علٌم ال ينتفع  -وهو اإلسنوي-الفروق علٌم دقيٌق، ذكر بعض أهل العلم  وعىل العموم فإنَّ علم

قيقة، فالَّذي يبتدئ مبارشًة ]إذا أراد به طالب العلم املبتدئ، وإنَّام حيتاجه املنتهي؛ الَّذي عرف امل سائل الدَّ

 أن[ يفهَم الفرع الفقهيَّ يبحث عن الفرق، قال: ال ينتفع.

وف؛ كالوبر مثاًل،  )َونَحَو(أي وجيوز جزُّ صوفها  َفَها()َوَيـُجزُّ ُصوقال:   )إِْن َكاَن َأْنَفَع َلـَها(الصُّ

ط، بَّشط أن يكون أنفَع لا، فإن . هذا هو الَّشَّ ط فإنَّه ال جيوز اجلزُّ  انتفى هذا الَّشَّ

ُق بِِه( قال:  ُق بِِه(قوله: )َوَيَتَصدُّ  ال عىل سبيل الوجوب. املذهب أنَّه عىل سبيل النَّدب )َوَيَتَصدُّ

 قاعدة
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حيحني من حديث عيلٍّ ملا  )َوََل ُيْعطِي َجاِزَرَها ُأْجَرَتُه ِمنَْها(؛قال:  أمرِن »قال:  ثبت يف الصَّ

 «.َأْن َأُقوَم َعََل ُبْدنِِه، َوَأْن َأْقِسَم ُجُلوَدَها َوُجَلَلَها، َوَأَلَّ ُأْعطَِي اجَلاِزَر ِمنَْها َشْيًئا رسول اهلل 

إعطاؤه منها ما كان من باب  يدلُّ عىل أنَّ الَّذي ُيْمنَعُ  )َوََل ُيْعطِي َجاِزَرَها ُأْجَرَتُه ِمنَْها( وقوله:

دقة، أو البة، فإنَّه جيوز، إالَّ أن تكون هبًة بقصد  ا ما كان من باب الدي، أو الصَّ األجرة؛ العوض، وأمَّ

ا أجرٌة.  الثَّواب فإَّنَّ

حم، ويف معناه القرون، واألظالف، ومن باب َأْوََل اللَّ  َها َوََل َشْيًئا ِمنَْها()َوََل َيبِيُع ِجْلَد قال: 

 منها 
 
؛ وهو اجلالل الَّذي ُيـْجَعُل عليها من باب التَّعليم لا، فإنَّه ال جيوز بيع يشء وكذلك يأخذ حكم اجللَّ

بح، ولو كانت هذه األضحية ليس واجبًة، وإنَّام هي مند  مطلًقا بعد الذَّ
 
وٌب إليها، فإنَّه ال جيوز ذبح يشء

 منها.

 منها، أو يعود لا وألجزائها  )بِِه(َضمري: قوله بال )َبْل َينَْتِفُع بِِه(قال: 
 
ا أن يعود جللدها، أو يشء إمَّ

 مًعا، وهذا هو الظَّاهر، فيجوز االنتفاع هبا، وجيوز االنتفاع بجلدها ونحوه.

ا إذا كانت ا  صورة االنتفاع هبا: أَّنَّ ا البقر فال ُتْرَكُب، وأمَّ مـامَّ ُيْرَكُب فيجوز ركوهبا؛ كاإلبل، وأمَّ

فدلَّ عىل أنَّه إنَّام  ،«إِنَّ َرُجًًل َركَِب َبَقَرًة َفَقاَلْت إِِنِّ َلـْم ُأْخَلْق لَِذلَِك »: م فال ُتْرَكُب، كام قال النَّبيُّ الغن

 ُيْرَكُب اإلبل فقط.

ليل عليه: فقد ثبت يف حيحني أنَّ النَّبيَّ  الدَّ  اْرَكْبَها، ُثمَّ »رأى رجاًل يسوق بدنه، فقال له:  الصَّ

كوب، فهو االنتفاع بالبدن قبل ذبحها. ،«َقاَل َلُه: َوْيـَحَك اْرَكْبَها ج منها، فدلَّ عىل جواز الرُّ  لـامَّ رأى أنَّه حترَّ

 منها، فذلك أن ينتفع باجللد؛ بأن جيع
 
ا االنتفاع بجزء  َله فراًشا له، وقد جاء عن مرسوق  وأمَّ

ع هلل  أنَّه كان يدبغ جلود األضحية وجيعلها مصىلًّ  فجعله  له، فريى أنَّ هذا اجللد أصله بسبب التطوِّ

 مصىلًّ له، فيجوز االنتفاع به.

ه  تي ذكرها بعض الفقهاء: ما ذكره ابن رجب  خترجًيا عىل قاعدة املذهب: أنَّ من صور االنتفاع الَّ

.وز مبادلة جلودها بام ُينَْتَفُع به يف البيت، قال: ألنَّ هذه املبادلة ليست بيعً جي  ا من كلِّ وجه 

 ،  من غري أخذ ثمن 
 
ل يشء لكن لو باعها ألجل أن يأخذ الثَّمن، فقال: هذا ممنوٌع، وإنَّام يبادل؛ أوَّ

، وذكر أنَّ  ورة منها.واملباَدل به يكون مـامَّ ُينَْتَفُع به، ذكر هذا ابن رجب   ه هذه الصُّ
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النتفاع بعض فقهاء املذهب جيعل له رشًطا واحًدا هذا ا )َبْل َينَْتِفُع بِِه(،عندنا هنا مسألٌة يف قوله: 

ى: كوب، وبعضهم جيعل لا رشطني كابن املنجَّ ابَّة رضٌر يف الرُّ  وهو أالَّ يكون عىل الدَّ

كوب. -1  أالَّ يكون عليها رضٌر يف الرُّ

ام رشطان. وأن تكون هناك -2  حاجٌة، فنصَّ عىل أَّنَّ

 َلا حالتان:نقول: َوَأْجَزَأْتُه(  )َوإِْن َتَعيََّبْت َذَبـَحَهاقول املصنِّف: 

ا أن يكون بغري فعله، فنقول لا قسامن: ]احلالة األُوَل:[  إمَّ

ل: )َوإِْن َتَعيََّبْت  إن كانت واجبًة بالتَّعيني فقط فإنَّه يذبحها وجتزئه، كام ذكر املصنِّف: القسم األوَّ

 َذَبـَحَها َوَأْجَزَأْتُه(.

ته قبل التَّعيني، ثمَّ ُعيَّنها بعد ذلك، فإنَّه حينئذ  جيب عليه البدل. القسم الثَّاين:  أن تكون واجبًة يف ذمَّ

؛ إَِلَّ َأْن َتَعيََّبْت َذَبـَحَها َوَأْجَزَأْتهُ )َوإِْن أخذنا هذين القسمني من أين؟ من كالم املصنِّف، يف قوله: 

تِِه َقْبَل التَّْعيِِْي(، ورة األُوََل: إذا تعيَّبت بغري  َتُكوَن َواِجَبًة ِِف ِذمَّ فال جتزئه بل جيب عليه البدل، إًذا هذه الصُّ

 فعله.

ورة الثَّانية:  جوب بسبب التَّعيني أو قبله.إذا تعيَّبت بفعله فعليه البدل مطلًقا، سواًء كان الو الصُّ

(،يتكلَّم عن حكم الضحية فقال:  ثمَّ بدأ واحلقيقة أنَّ هذه العبارة فيها قصوٌر،  )َواْْلُْضـِحَيُة ُسنَّةر

دٌة. ا سنٌَّة مؤكَّ  فإنَّ املعتَمد يف املذهب أَّنَّ

نَّة املؤكَّدة؟ نَّة والسُّ  ما الفرق بْي السُّ

اًل: دة ُيْسَتَحبُّ املداومةمن حيث احلكم أنَّ السُّ  أوَّ نَّة فإنَّه من األفضل تركها أحياًنا. نَّة املؤكَّ ا السُّ  عليها، وأمَّ

نَّة فإنَّ تركها خالف األَْوََل. ثانًيا: ا السُّ دة تركها مكروٌه، وأمَّ نَّة املؤكَّ  أنَّ السُّ

نَّة، واملعتَمد دة والسُّ نَّة املؤكَّ دٌة يف املذهب أنَّ األضحية سنٌَّة مؤكَّ  ولذلك فإنَّ فروًقا كثريًة بني السُّ

 فُيْكَرُه تركها مع القدرة، وُيْسَتَحبُّ املداومة عليها إن كان املرء قادًرا عىل قيمتها.

َدَقِة بَِثَمنَِها(؛قال:  أنَّ أفضل ما ُيْفَعُل »ملا جاء عند ابن ماجْه ما يف معناه:  )َوَذْبُحَها َأْفَضُل ِمَن الصَّ

دقة بقيمتها، وكذلك أحلق به بعُض فدلَّ عىل أنَّ ذبح الضحية ، «اْلضحيةهذا اليوم هو  أفضل من الصَّ

دقة بثمنها. رين العقيقة، فالعقيقة أفضل من الصَّ  فقهاء املذهب املتأخِّ
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َق َأْثًَلًثا(قال:  ِدَي َوَيَتَصدَّ ق، وأن )َوُيَسنُّ َأْن َيْأُكَل َوُُيْ نَّة أن يأكل منها، وأن يتصدَّ  هيدَي. السُّ

ليل عىل هذه األمور الثَّ  فالقانع    [3٦]احلج: ژ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ: الثة قول اهلل الدَّ

ة، واملعِّتُّ هو الفقري.  هو الديَّ

يخ -الثَّانية: أنَّ هناك قاعدًة أشار لا بعض املشايخ املسألة  يخ سليامن بن عيلٍّ عرصيُّ الشَّ وهو الشَّ

 «.أنَّ كلَّ ما جاز أكله جاز إهداؤه»القاعدة ِف املذهب: أنَّ  -منصور

يافة جيوز األكل منها، لكن  وليس كلُّ ما جاز أكله جاز بيعه، ]طبًعا هذه زيادة عىل القاعدة[، فالضِّ

  جيوز بيعها، وال ُتـْمَلُك إالَّ باالزدراد، أو بوضعها يف الفم.ال

َق َأْثًَلًثا(قوله:  دقة  )َوَيَتَصدَّ دقة يف األضحية فريون أنَّه واجبٌة، جتب الصَّ  يف األضحية.بالنَّسبة للصَّ

َق َأْثًَلًثا(وقوله:  نِّيَّة هنا تعود لقوله:  )َوُيَسنُّ َأْن َيَتَصدَّ  فيقسمها أثالًثا عىل سبيل التَّقريب.)َأْثًَلًثا( السُّ

، سواًء كانت األضحية واجبًة، أو كانت مندوبًة، إالَّ شيًئا واحًدا  وهذا احلكم يشمل كلَّ أضحية 

ق به كلَّه؛ و  ، أو نذرها للفقراء، فال جيوز له أن يأكَل منها، وال أن هيدَي.هو إذا نذرها مطلقةً فيجب التَّصدُّ

َق َأْثًَلًثا(عندنا هنا مسألٌة: قول املصنِّف:  دقة لا  )َوَيَتَصدَّ ق باللَّحم، وعندنا أنَّ الصَّ أي يتصدَّ

دقة واجبٌة، وسيأيت تفصيلها بعد قليل  من األض لكن َلا نه، حية احلدُّ األدنى مرشطان، نحن قلنا: إنَّ الصَّ

 رشطان:

ل: ط األوَّ ق باللَّحم النَّيِّئ. الَّشَّ ق هبا حلاًم نيًِّئا، يشِّتطون أن يتصدَّ م يقولون: ال بدَّ أن يتصدَّ  أَّنَّ

ط الثَّاين م يشِّتطون لا التَّمليك ال اإلباحة، بمعنى أنَّه يعطي الفقري أو املحتاج جزًءا من الَّشَّ : أَّنَّ

ق بلحم  نيِّئ  وأن جيعله متليًكا ال إباحًة.لَّحم، وال يدعوه عىلهذا ال   األضحية، هذا هو املذهب، جيب أن يتصدَّ

ليل عىل ذلك ما جاء عن مجع  من التَّابعني   يف هذا الباب، ولعموم اآلية. -رضوان اهلل عليهم-الدَّ

 
 
ق بجزء ن خالف ومل يتصدَّ  ب عليه؟ منها، ما الَّذي جيثمَّ بدأ بعد ذلك املصنِّف يتكلَّم عمَّ

ا َجاَز(فقال:  َق ِِبَ دقة  )َوإِْن َأَكَلَها إَِلَّ ُأوِقيًَّة َتَصدَّ أي جيوز للمرء أالَّ هيدَي شيًئا، وأن يكتفي من الصَّ

. ق بأوقيَّة   بأقلِّ ما جيزئ؛ وهو أن يتصدَّ

ة ختتلف من زمان  قال: إنَّ األوقيَّ  «فتح القدير»ما املراد باألوقيَّة؟ األوقيَّة كام قال ابن الامم يف 

، ويف الغالب أنَّ األوقيَّة هي جزٌء من اثني عََّش جزًءا من 
، األوقيَّة هي وحدة وزن  ، ومن مرص  ملرص  لزمان 

 قاعدة
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يخ موسى صاحب هذا الكتاب له كتاٌب كامٌل يف معرفة الفرق بني  طل، واألرطال ختتلف، حتَّى أنَّ الشَّ الرَّ

 قصود من هذا أنَّ األوقيَّة ختتلف بني البلدان.ان، وهو موجوٌد، فاملاألرطال بني البلد

ا أقلُّ وحدة وزن  كان  )َوإِْن َأَكَلَها إَِلَّ ُأوِقيًَّة(إًذا فقول املصنِّف:  ملاذا أورد األوقيَّة املصنِّف؟ ألَّنَّ

 ُيوَزُن هبا هي هذه األوقيَّة.
مان، أقلُّ وحدة وزن   ُيوَزُن هبا يف ذلك الزَّ

، وسأتكلَّم بعد قليل   ؛ الختالف األوقيَّات بني بلد  إَل بلد 
كم مقدارها يف زماننا؟ هذا غري منضبط 

رها يف زماننا؟  يف اجلملة الثَّانية كيف نقدِّ

 منها، وجب  )َوإَِلَّ َضِمنََها(قال: 
 
ق بيشء يعني إذا أكل األضحية كلَّها، أو أهداها كلَّها ومل يتصدَّ

ق به[.يعليه وجوًبا أن  وق بمقدار األوقيَّة ونحوها، ]ثمَّ يتصدَّ  ضمن مقدار األوقيَّة، فيشِّتي حلاًم من السُّ

 )َوإَِلَّ َضِمنََها(:عندنا مسائُل ِف قول املصنِّف: 

أي ضمن حلم األضحية الَّتي أتلفها باألكل أو باإلهداء،  )َوإَِلَّ َضِمنََها(قوله:  ]املسألة األُوَل:[

امن للمثيلِّ  ، ولذلك جيوز فيه والضَّ  جيب عليه أن يشِّتَي حلاًم؛ ألنَّ اللَّحم مثيلٌّ
 يكون بمثله، إًذا فحينئذ 

با. لم، ويكون مـامَّ جيري الرِّ  السَّ

 إًذا هذه املسألة األُوََل: أن يكون بمثيلٍّ وهو أن ُيْشَِّتَى حلٌم مثله.

 ما هو احلدُّ األدنى الَّذي ُيْضَمُن؟ املسألة الثَّانية:

 هاؤنا َلم مسلكان:قف

ل:[  فبعضهم يقول: يضمنه بأقلِّ ما يقع عليه االسم بمثله. ]املسلك األوَّ

مفهوم كالمهم أنَّه بأقلِّ وحدة وزن  جيري هبا العادة أن توزَن هبا اللَّحم، وهذا مشى عليه بعض 

قي املذهب، وهو متَِّجٌه.  حمقِّ

ام هو ظاهٌر من كالم املصنِّف، فيجب أن يأيت كبعضهم قال: يضمن األوقيَّة؛  ]املسلك الثَّاين:[

 باألوقيَّة، مقدار األوقيَّة ]بالتَّامم[.

ل، محلها عىل األوقيَّة؛  وهذا الَّذي محله عليه ابن قائد، محل كالم الَّذين أطلقوا يف القول األوَّ

.  ولذلك قال: كاألوقيَّة ال أقلَّ
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ل ختتلف من بلدة  اولـامَّ كانت األوقيَّة غري منضبطة  بني البلد مان األوَّ ن بالوزن اآلن، بل هي يف الزَّ

ار، فيقول له: عادًة  نا نقول اآلن: الَّذي أكل األضحية كلَّها يذهب إَل بائع اللَّحم وهو اجلزَّ ، فإنَّ
إَل بلدة 

ى من اللَّحم عادًة مثاًل ربع كيلو أ نصف كيلو، إًذا  والنَّاس أقلَّ ما يشِّتون من اللَّحم كم؟ أقلُّ ما ُيْشَِّتَ

 ]يشِّتيه[، وحينئذ  ُيوَزُن به.

 ]وذلك[ لسببْي:

ل: بب األوَّ  أنَّ األوقيَّة غري منضبطة  الختالف البلدان. السَّ

بب الثَّاين: ل،  السَّ مان األوَّ ى التَّامثل يف الزَّ ا أقلُّ ما جيري هبا مسمَّ روها باألوقيَّة باعتبار أَّنَّ م قدَّ أَّنَّ

  عندهم.ن  فهي أقلُّ وحدة وز

، باإلمكان ربع اجلرام، لكن  ا، حتَّى بربع جرام  ا يف زماننا فإنَّ وحدات الوزن أصبحت قليلًة جدًّ أمَّ

 ال جتري العادة به، َفَأَنْطنَاُه بالعادة، يعني جعلنا حتويًرا يف املسألة يف املذهب لتوافق معايري الوزن يف زماننا.

تِِه َشْيًئا(؛ ي)َوَيـْحُرُم َعََل َمْن ُيَضحِّ قال:  حلديث أمِّ سلمَة  َأْن َيْأُخَذ ِِف اْلَعَّْشِ ِمْن َشْعِرِه أِْو ِمْن َبََّشَ

حيح مرفوًعا   : إنَّه موقوٌف، حتَّى وإن كان موقوًفا عىل أمَّ سلمَة فله وإن -يف الصَّ ارقطنيُّ قال الدَّ

ِه َشْيًئاإَِذا َأَراَد َأَحُدُكْم أَ »قال:  أنَّ النَّبيَّ  -حكم املرفوع ي َفًل َيْأُخُذ ِمْن َشْعِرِه َوََل ِمْن َبََّشِ ويف  «ْن ُيَضحِّ

 : واألصل يف النَّهي يدلُّ عىل التَّحريم،  ،«هنانا رسول اهلل »ظ: ويف بعض األلفا «َوََل َأْظَفاِرِه شيًئا»لفظ 

 فحملوه عىل التَّحريم، وهذا من مفردات املذهب.

ي( قال:  الَّذي أراد التَّضحية، ومن الَّذي يريد التَّضحية؟ ليس املراد هبا من  أي)َعََل َمْن ُيَضحِّ

ي عن نفسه و ى عنه، وليس سيذبح وهو الوكيل، وإنَّام الَّذي سيضحِّ عن أهل داره، إًذا ليس املراد به املضحَّ

ي بنفسه.  املراد به الوكيل، وإنَّام املضحِّ

ي؟ قال أمحُد: هو الَّذ راهم، الَّذي يشِّتي األضحية بامله، أو كيف نعرف من هو املضحِّ ي بذل الدَّ

خذ من شعره وبَّشه شيًئا، إًذا هذا ُأْهِدَي له املال فاشِّتاها هو من ماله فهو الَّذي يمسك، وحيرم عليه أن يأ

ي(،املراد من قول املصنِّف:  َي عنه، لكن هو الَّذي يف معناه. )َمْن ُيَضحِّ  وقد يكون هو الَّذي ُضحِّ

()أَ قال:  ا إن مل ُيِرْد إالَّ بعد العَّشة فمن  ْن َيْأُخَذ ِِف اْلَعَّْشِ ة وإن أراد قبله، وأمَّ أي يف عَّش ذي احلجَّ

 حني أراد.
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ا أو نتًفا.  َشْعِرِه()ِمنْ   واضٌح شعر اجلسد كامل قصًّ

تِِه َشْيًئا(؛  .حلديث أمِّ سلمَة  )َأْو بََِّشَ

 عندنا هنا مسألتان:

عر والبَّشة فقط، ومل يذكر الظُّفر، وهذا موافٌق لظاهر  أنَّ  املسألة األُوََل: املصنِّف إنَّام ذكر الشَّ

رون حديث أمِّ سلمَة، بينام كثرٌي من فقهاء امل ر، واملتأخِّ عر؛ كام هي طريقة املحرَّ ذهب يذكرون الظُّفر مع الشَّ

 أغلبهم يذكر ثالثة أشياَء:

عر. -1  الشَّ

 والظُّفر. -2

 والبَّشة. -3

واجللد مًعا، ولكن أنَّ البَّشة أشمل من الظُّفر، فتشمل الظُّفر « اْلنصاف»ذكر يف  فام الفرق بينها؟

ر»أغلب إزالة البَّشة تكون للظُّفر، ولذا فإنَّ صاحب  ومن تبعه اكتفى بذكر الظُّفر عن البَّشة؛ ألنَّ « املحرَّ

ا البَّشة يف قطعها فليس كذلك.  أغلب ما ُيَقصُّ هو الظُّفر، وأمَّ

ة معنا فهي متى ينتهي الوقت؟ ألنَّه قال:  انية:املسألة الثَّ  ي َأْن )وَ وهي املهمَّ َيـْحُرُم َعََل َمْن ُيَضحِّ

) ل وقت اإلمساك؛ من اإلرادة مع دخول العَّش، فإذا ُوِجَد الوصفان مًعا  َيْأُخَذ ِِف اْلَعَّْشِ إَل متى؟ ذكر أوَّ

رت اإلرادة فمن حني اإلرادة، ولو تقدَّ   مت اإلرادة فمن حني دخول العَّش.فيمسك، فلو تأخَّ

ًرا آخر النَّهار، لكن إَل متى؟ نقول: إَل حني ذب دت، فقد يكون ذبحه متأخِّ  إذا تعدَّ
ل أضحية  حه ألوَّ

ي هبا فإنَّه حينئذ  جيوز له أن يأخذ من   يضحِّ
ل أضحية  نقول: أمسك، لو كانت له أضحيتان أو ثالٌث فمن أوَّ

 شعره وظفره.
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: ُتَسنُّ اْلَعِقيَقُة َعِن اْلُغًَلِم َشاَتاِن، َوعَ قال  ، ُتْذَبُح َيْوَم َسابِِعِه، َفإِْن : )َفْصلر ِن اْلـَجاِرَيِة َشاةر

يَن، ُتنَْزُع ُجُدوًَل، َوََل ُيْكَِّسُ َعْظُمُها، َوُحْكُمهَ  ، َفإِْن َفاَت َفِفي إِْحَدى َوِعَّْشِ ا َفاَت َفِفي َأْرَبَعَة َعََّشَ

، وَ َكا كر ِِف َدم  ُه ََل ُُيِْزُئ فِيَها رِشْ  ََل ُتَسنُّ اْلَفَرَعُة َوََل اْلَعترَِيُة(.ْْلُْضِحَيِة إَِلَّ َأنَّ

 

يف هذا الفصل بدأ يتكلَّم املصنِّف من باب املناسبة للعقيقة؛ ألنَّ العقيقة مشاهبٌة لألضحية يف 

 أحكامها.

بيحة ُتْذَبُح عن املولود، وقد ورد فيها مجٌع من األحاديث كحديث وهي الذَّ  )ُتَسنُّ اْلَعِقيَقُة(قال: 

 .رَة وغريه عن النَّبيِّ سم

(،هنا بنى احلكم عىل املجهول فقال:  )ُتَسنُّ َعِن اْلُغًَلِم(قول املصنِّف:  ومل يذكر ُتَسنُّ يف حقِّ  )ُتَسنُّ

ا  -ويلِّ املال–ِدَم فإنَّه ينتقل إَل الويلِّ من؟ وفقهاؤنا يقولون: العقيقة ُتَسنُّ يف حقِّ األب، فإن عُ  فاألصل أَّنَّ

بوا عليه أحكاًما منها:يف حقِّ األب، واخلطاب متَِّجٌه إليه، سنٌَّة   وبناًء عَل ذلك رتَّ

ل:[ خص إذا َكَِّبَ ومل يكن أبوه قد عقَّ عنه فإنَّه ال يعقُّ عن نفسه؛ ألنَّ  ]احلكم األوَّ يقولون: إنَّ الشَّ

شيته، ويدلُّ عىل هذا املعنى أنَّ ليس متَّجًها له، وإنَّام متجٌه ألبيه، نصَّ عىل ذلك ابن قائد يف حا اخلطاب

 َمْرُهونر بَِعِقيَقتِهِ »قال:  النَّبيَّ 
 .«ُكلُّ َمْوُلود 

جل حتَّى َكَِّبَ  ما معنى َمْرُهوٌن؟ ثالثة أمور  منها: سالمته، وقد سلَّم اهلل  فلذلك ذهب هذا الرَّ

حابة.  املعنى منها، فتكون سنًَّة فات حملُّها، وكذلك مل يفعله أحٌد من الصَّ

 فقهاؤنا يقولون: ال يعقُّ أحٌد عن األب إالَّ يف حالتني: ]احلكم الثَّاين:[

 إذا مات األب.

 أو امتنع.

ه مثاًل، أو قريب  ونح  وه.فإن امتنع وَأَبى أن يعقَّ جاز لغريه أن يعقَّ عنه؛ كأمِّ

م  الثَّالث:[ ]احلكم م قالوا: إنَّ ]العقيقة[ متعلِّقٌة باألب، وليست متعلِّقًة باملال، وعليه فإَّنَّ أَّنَّ

، والعلامء يف بعض املسائل قالوا: يقِّتض ليفعل الطَّاعة، ويف بعضها قالوا:  يقولون: ُيَسنُّ أن يقِّتض ليعقَّ

 فال يقِّتض ألجل النُّسك. باملناسك، ال يقِّتض ليفعل الطَّاعة، منها قضيَّة ما يتعلَّق
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(؛قال:  كر، وهاتان حلديث سمرَة  )َعِن اْلُغًَلِم َشاَتاِن، َوَعِن اْلـَجاِرَيِة َشاةر ، واملراد بالغالم الذَّ

نَّة فيهام أن تكون متقاربتني سنًّا وشبًها، كام َفَعَل النَّبيُّ  اتان السُّ ه عن ابن بنته، وهاتان الشَّ  الشَّ اتان يف عقِّ

رت فيأيت بواحدة .سنَّ   ٌة، فإن تعذَّ

(قال:  ، لكن إن ذبح بدنًة  )َوَعِن اْلـَجاِرَيِة َشاةر اة ألنَّه ال جيزئ ُسبع بدنة  واحدٌة، هنا نصَّ عىل الشَّ

 كاملًة أجزأه.

ابع أي سابع الوالدة، وليس املراد بعد  )ُتْذَبُح َيْوَم َسابِِعِه(،ثمَّ قال:  ابع، فلو إمتام السَّ املراد بيوم السَّ

ابع لوالدته؛ ألنَّ بعض  بت فإنَّه ُيَعقُّ عنه يف يوم اجلمعة؛ ألنَّ يوم اجلمعة هو السَّ بيَّ ُولَِد يف يوم السَّ أنَّ الصَّ

ابع ورشع يف الثَّامن، ال ليس هذا املراد. ابع إذا أتمَّ السَّ  النَّاس قد يظنُّ أنَّ املراد باليوم السَّ

ابع  أي فإن َت()َفإِْن َفاقال:  بح يف السَّ (فات الذَّ ابع عَّش. )َفِفي َأْرَبَعَة َعََّشَ  يعني ففي اليوم الرَّ

يَن( قال:  ابع عَّش أو »وقد جاء يف بعض األلفاظ زيادة أنَّه: )َفإِْن َفاَت َفِفي إِْحَدى َوِعَّْشِ ِف الرَّ

 عىل كالم  لبعض أهل العلم يف إسنادها. ،«اِلادي والعَّشين

ه إن فات بعد واحد  وعَّشين فإنَّه ال ُيْعَتدُّ باألسابيع بعد ذلك، بل يذبح يف وقت ما الكالم أنَّ  مفهوم هذا

 شاء.

ُم أعضاًء، )ُتنَْزُع ُجُدوًَل(، قال:  ْبِح، وهذا  )َوََل ُيْكَِّسُ َعْظُمُها(أي ُتـْجَعُل أجدااًل، فُتَقسَّ ِعنَْد الذَّ

، نقلها ابن عبد الَّبِّ يف آلثار عن عائشَة فيها بعض امن باب الَفْأل بسالمة املولود، وقد جاء 

 هناك. -إن شاء اهلل–ولعلَّها ُتَراَجُع  «اَلستذكار»أو  «التَّمهيد»

ُم  )ُتنَْزُع ُجُدوًَل(أيًضا كذلك، وهذا معنى قوله:  )َوََل ُيْكَِّسُ َعْظُمُها(قال:  أعضاًء، ولذلك أي ُتَقسَّ

ار يقول لك: تريدها تفصياًل   )ُتنَْزُع ُجُدوًَل(.، التَّفصيل هو معنى إن ذهبَت للجزَّ

تي  )َوُحْكُمَها َكاْْلُْضِحَيِة(قال:  نِّ املجزئة، والعيوب الَّ أي تأخذ حكم األضحية من حيث السِّ

ُم أثالًثا،  ا ُتَقسَّ :إَلَّ فيها، وما يتعلَّق بصفة توزيعها، وأَّنَّ ا تفارقها من أحكام   أهنَّ

ل فرق بني األضحية وبني ا (،قال:  لعقيقةأوَّ كر ِِف َدم  ُه ََل ُُيِْزُئ فِيَها رِشْ بمعنى أنَّ األضحية  )إَِلَّ َأنَّ

. بع، بل ال بدَّ من بدنة  كاملة  ا هذه فال جيزئ فيها السُّ  جيوز فيها سبٌع، وأمَّ

وذلك غري   َعْظُمَها()ُتنَْزَع ُجُدوًَل، َوََل ُيْكَِّسُ نَّة يف العقيقة أن أورده قبل ذلك: أنَّ السُّ  الفرق الثَّاين:

 مسنون  يف األضحية.
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واقط؛ كرأسها، ومقادمها، ثمَّ  الفرق الثَّالث: أنَّ العقيقة جيوز بيع جلدها، وبيع أجلَّتها، وبيع السَّ

َق بثمنها، بينام األضحية ال جيوز بيعها والتَّ  ق بالثَّمن، بل ُتْبَذُل للفقري، وهو الَّذي يبيعهإذا بِيَعْت ُتُصدِّ  ا.صدُّ

ل ما ُتنْتُِج اإلبل. )َوََل ُتَسنُّ اْلَفَرَعُة(قال:   وهو أوَّ

؛ ألنَّ النَّبيَّ  )َوََل اْلَعترَِيُة( بيحة ُتْذَبُح يف رجب   «.ََل َفَرَع َوََل َعترَِيةَ »قال:  وهي الذَّ

 

ى اِل1س جر ِف أحد اْلشواط، وكبَّ : يقول: من اعتمر وِف أثناء الطَّواف مل ينتبه إَلَّ بعد أن تعدَّ

 بعد ذلك، فَم اِلكم؟

ة الطَّواف صحيٌح؛ ألنَّه ناو  الطَّواف.  ج: نقول: من حيث صحَّ

 قطت.والقاعدة عندنا: أنَّ كلَّ سنة  فات َملُّها فقد ساألمر الثَّاين: التَّكبري سنٌة، 

مل يف األشواط الثَّ  الثة، أو االضطباع فإنَّه ال يرمل، فمن فاته التَّكبري سقط بعد حملِّه، ومن فات الرَّ

ا تكون حينئذ  ساقطًة.  فات حملُّها فإَّنَّ
تي بعدها؛ ألنَّ كلَّ سنة   وال يضطبع يف األشواط الَّ

ا رؤية احلجر، وما هو حملُّ التَّكبري؟ عند حماذا–إذا فاتك حملُّ التَّكبري  ة احلجر، وعرفنا أنَّ املحاذاة إمَّ

.أو رؤية املقامني اللَّ  يان بجانب احلجر من يمني  ومن شامل   ذين بجانبه، ومها الفضِّ

َة ما هو؟2س  : يقول: موضع اْلروج من مكَّ

خول من  خلروج من ، وا«َكداء»ج: موضع اخلروج الَّذي ُيْسَتَحبُّ قلُته قبل قليل  نحن قلنا: إنَّ الدُّ

ا التَّصغري فـ« ُكَداء» ، وأمَّ
 «.ُكَدّي »من غري تشديد 

ى: ُكَداء ه تي خُيْرج منها قلنا: اآلن ُتَسمَّ ى: بـ« حيَّ جرول»ذه الَّ اهر»قدياًم كانت ُتَسمَّ ، «الزَّ

اهر»و ام موضعان.« الزَّ َة موضعني، ذكرها ابن جارس  وغريه أَّنَّ  يف مكَّ

تي ُيْسَتَحبُّ « جرول» ى قدياًم بـ: هذه الَّ افعيِّني» اخلروج منها كانت ُتَسمَّ  ، ليس نسبةً «ديار الشَّ

افعيَّ يف قصته املشهورة ملَّا جاء من اليمن، ومرَّ  ، فقد جاء أنَّ الشَّ للمذهب، وإنَّام نسبًة للقوم، وهم بنو شافع 

ست فيه اللُّؤَم، ثمَّ قلُت له: إذا أتيَت  ، قال: فنظرُت إليه فتفرَّ فىل، واسأل عن عىل رجل  َة فائِت الثَّنيَّة السُّ  مكَّ

افعيِّني، هي ال َة عىل ديار الشَّ فىل هي هذا املكان، هي موجودٌة اآلن، من أراد أن خيرج اآلن من مكَّ ثَّنيَّة السُّ

نَّة  َة زادت، هو يقول: خرج من مكَّ –السُّ َة، وهذا إذا قلنا: بسنَّيَّة ذلك، وأنا أقول: إذا قلنا ملاذا؟ ألنَّ مكَّ
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ةَ  ، من أراد أن يركب اآلن من حمطة النَّقل ا -أصبح جزًءا من مكَّ تي هي بجانب مسجد الكعكيِّ جلامعي، الَّ

فىل متاًما. ياض هذا خرج من الثَّنيَّة السُّ  هذه من ركب منها متَّجًها إَل الرِّ

ياض بالنَّقل اجلامعي، فيكون قد  ا والنَّاس يركبون منها، ويذهبون إَل الرِّ نَّة، وأمَّ خرج ]عىل[ السُّ

: من جهة ال خول فواضٌح، قلنا قبل قليل  يل.الدُّ  سِّ

: هل ُيب ِف فدية لبس املخيط إذا اختار الطَّعام نصف صاع  ُيَكال وُيْعَطى للفقراء بدون 3س

ع عَل ستَّة مساكَْي؟ ، أم ُيوز أن ُيْشََتَى طعامر مطبوخر وُيوزَّ  طبخ 

؛ فإْن َطَبَخه ج: األصل أنَّه يكون طعامً  افعيِّ ، هذا هو األفضل عندهم مراعاًة للشَّ ا غري مطبوخ 

افعيَّ ال يرى إخراجه إالَّ حبًّا، وهو األفضل مراعاًة ج از، عندهم جيوز، واألصل أن يكون حبًّا، ألنَّ الشَّ

ا، كام جاء يف قضاء ا ، إالَّ من الَّبِّ فُيْعطِيه مدًّ حابة؛ كمعاوية وغريه.خلالفه، فيعطيه نصف صاع  من طعام   لصَّ

بع الَّذ4س ي ورد جواز أكله هو نوعر يأكل العشب َل اللَّحم، : يقول: ذكر بعض الفقهاء: أنَّ الضَّ

حيح؟  فهل هذا هو الصَّ

بع الَّذي ال ينفتل برقبته، وإنَّام ينفتل بجسده كلِّه، وهو حيواٌن معروٌف، هذا ج:  ال، النَّاس يعرفون أنَّ الضَّ

باع كلُّها حمرَّ هو املقصو بع، ولذلك ذكروا أنَّه سبٌع؛ ملَّا ذكروا: السِّ وا عىل أنَّه هو بعينه.د بالضَّ بع، فنصُّ  مٌة إالَّ الضَّ

َة؟5س  : هل ُيوز للمحرم صيد البحر؟ فكيف يكون ذلك وَل بحر ِف مكَّ

م ج: ال، املحِرم  اميِّني واملرصيِّني إذا جاءوا من البحر فإَّنَّ قد حُيِْرم وهو يف البحر، مرَّ معنا أنَّ الشَّ

ٌم املحرم ومن كان يف احلرم.حيرمون من حماذاة اجلحفة، فيبقون يف البح يد حمرَّ  ر، فيصطادون، ألنَّ الصَّ

ة، هل ينق6س ، ثمَّ عاد إَل بيته ِف جدَّ
ال   طع َتتُّعه؟: يقول: من اعتمر ِف شوَّ

يِّني ومن كان دون  ، وإنَّام اخلالف: هل املكِّ َة فال دَم عليه دم متتُّع  اًل: إن كان من أهل جدَّ ج: أوَّ

ى: املواقيت هل لم مت ى: « متمتًِّعا»تٌُّع أم ال؟ هو ال دَم عليه، لكن هل هو متمتٌِّع، أم ال ُيَسمَّ  ؟«مفِرًدا»بل ُيَسمَّ

ا، ، «كتاب احلجِّ »يف « التَّعليقة»من أحسن من تكلَّم عنها القايض أبو يعىل يف  هذه مسألٌة طويلٌة جدًّ

، واألقرب أنَّه يكون متمتًِّعا؟، لك  ن ال دَم عليه.والنِّزاع لفظيٌّ حمضٌّ

َة فأصاًل وعدم رجوعه سواٌء، ال دم عليه،  َة، فإن كان من أهل جدَّ بناًء عىل ذلك فمن اعتمر ورجع إَل جدَّ

ا إن  َة وأمَّ ،  -ربَّام كان له بيٌت، أو ليس له بيٌت -مل يكن من أهل جدَّ فعىل املذهب: ال ينقطع التَّمتُّع إالَّ بمسافة قرص 
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ة ليست مسافة قرص   يخ ابن باز  –، وعىل املفَتى به وجدَّ بدَّ أن يرجع إَل بلده، ال  -ومشاخينا ُيْفتِي به الشَّ

ة ليست بلَده.  وجدَّ

 : يقول: اْلزار الَّذي يشبه التَّنُّورة هل ُيوز لبسه؟7س

ج: ال، عىل املذهب بل أظنُّ أغلب أهل العلم عىل أنَّه ال جيوز لبسه، مطلًقا ال جيوز، وهذا من 

م املخيط َل عىل العضو، حتَّى إَّنَّ يقولون: إنَّ ربط احلزام عىل املذهب ُيْعَتََّب ، مرَّ معنا أنَّ املخيط هو: ما ُفصِّ

خص مل َيْعَتْد عىل األُُزر فال بدَّ أن يربط حزاًما؛ لكي يثبت إزاره، وإالَّ  ، إالَّ أن يكون الشَّ حمظوًرا لغري حاجة 

ى: معروف أنَّ املعتاد عىل األُُزر حُيْ  بط مشكلٌة، وإنَّ «ربًطا»ِسن عقَده، ما يسمَّ ام يعقده عقًدا، ، ألنَّ حتَّى الرَّ

 ُيْعَقد ويكون أقوى من احلزام.

ظ بالنِّيَّة؟8س  : يقول: هل اْلهًلل بالنُّسك هو التَّلفُّ

، تقول: )لبيك ج: ال، اإلهالل بالنُّسك غري النِّيَّة، النِّيَّة يف القلب، واإلهالل بالنُّسك هو التَّلبية

 ل العلم قال: ال ُيْسَتَحبُّ اجلهر بالنِّيَّة إالَّ يف موضعني:اللَُّهمَّ لبيك، لبيك اللَُّهمَّ نسك كذا(، بعض أه

اة:  -1  «.اللَُّهمَّ هذه عن فالن  »عند ذبح الشَّ

 عند اإلهالل باحلجِّ والعمرة. -2

.ردَّ عليه بعض أهل العلم قال: هذا ليس جهًرا بالنِّيَّة، وإنَّ   ام هو ذكٌر مستقلٌّ

 ز للمْحِرم لبسها؟: يقول: الكنادر الَّتي دون الكعب هل ُيو9س

ى:  ، ُيَسمَّ ندل»ج: حيث قلنا: إنَّه يف معنى اخلفِّ فإنَّه ال جيوز، إنَّام اخلالف يف لو كان ذا سري  ، «السَّ

ندل»واألقرب أنَّ  هم إالَّ أن تكون مقطوعًة، أو جيوز، من ظاهر كالمهم، وهذه الكنادر ممنوعٌة عند« السَّ

 يطأ عليها.

يد من النَّعامة : يقول: إذا كانت الب10س قرة َتزئ عن البدنة فَم وجه التَّفريق بينهَم ِف جزاء الصَّ

 ومحار الوحش؟

حابة   فيدلُّ عىل األفضليَّة، واألصل هذا، والبدل يكون نائًبا عنه. -رضوان اهلل عليهم–ج: قضاء الصَّ

حام برؤيته لإلطارين اللَّ : يقول: 11س  ذين فيهَم اِلجر؟هل تكون َماذاة اِلجر حال الُبْعد والزِّ

ج: نقول: نعم، إنَّ اإلطارين اللَّذين عن يمني احلجر وعن يساره رؤيتهام جمزئٌة، ذكر ذلك القطيعي 

ر»يف رشحه عىل   «.املحرَّ
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 البدن كلِّه؟: يقول: هل يلزم اْلشارة للحجر عند املحاذاة، واستقباله ب12س

ْسَتَحبُّ أن يلتفت بوجهه، ذكره بعض العلامء أنَّه ج: املراد بالبدن ليس الوجه، وإنَّام سائر البدن، ويُ 

 ُيْسَتَحبُّ أن يلتفت بوجهه.

 

 فهل يكون مصليًّا داخل الكعبة؟13س
اَذْرَوان إَل سَتة   : يقول: لو صَلَّ عَل الشَّ

اَذْرَوا اَذْرَواج: مشهور املذهب: أنَّ الشَّ ن ليس ن من الكعبة، واختار شيخ اإلسالم ابن تيميََّة أنَّ الشَّ

يخ احلطَّاب شارح  اَذْروان، والشَّ ة الطَّواف عىل الشَّ وهو من أهمِّ -« املواهب»من الكعبة؛ ولذلك يرى صحَّ

ها عىل اإلطالق«رشوح خليل» اَذْرَوان نقل اختيار -، إن مل يكن أمهَّ شيخ اإلسالم ابن  ملَّا تكلَّم عن الشَّ

ًدا له، وهذه من املسائل الَّ  تي نقلها ]بعض[ املذاهب األخرى عن شيخ اإلسالم، كأنَّه ُيْلِمُح إَل تيميََّة، وُمَؤيِّ

ا حجارٌة ُجِعَلت لبناء املسجد عليها. ين، وأَّنَّ يخ تقيِّ الدِّ ة رأي الشَّ  قوَّ

ًة وأنَّ 14س   املخيََّمت ُتْفَرُش بحًَص؟: يقول: هل يصحُّ أخذ اِلَص من عرفَة، خاصَّ

 ج: نعم، يصحُّ وال شكَّ يف ذلك.

وال؟15س ام التََّّشيق، وعموم منعه قبل الزَّ وال أيَّ مي بعد الزَّ  : ما دليل عموم جواز الرَّ

وال نقول: حديث ابن عمَر:  قُّ الثَّاين عموم منعه قبل الزَّ ل، لكن الشِّ قَّ األوَّ أنَّ »ج: ما فهمت الشِّ

وال لريميَ   النَّبيَّ  ينتظرون، ولو كان هذا مَّشوًعا  هو وأصحابه يظلُّ واقًفا  ،«كان يتحْيَّ الزَّ

، فدلَّ عىل أنَّ هذا من باب الوجوب، واملسألة فيها  لرمى بعضهم، كلُّهم واقٌف، ومل يأذن النَّبيُّ  ألحد 

 خالف.

ال الرِّ 16س حام وارَتِّ ة الزِّ عفة؟: هل يسقط طواف الوداع عند شدَّ  فقة، خصوًصا الضَّ

 ؛ ألنَّه ُينَْتَظر فيجب.ج: املذهب يقولون: ال يسقط

 لكن اختلفوا: هل املرض يسقط له أم ال؟

أنَّ املريض الَّذي « الكايف»ظاهر كالمهم: أنَّ املرض ال يسقط له، ولكن فيه مفهوم البن قدامة يف 

 أنَّ اِليض ملحقر باملرض.قاعدهتم:  ال يستطيع القيام يسقط عنه طواف الوداع، وهذا يندرج حتت
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رٌض؛ ولذلك ُيْلِحُقون املرأة احلائض باملريض، فام دام سقط عنها ألجل حيضها عندهم احليض م

خص عنده محَّى شديدة ال كأن يكون –فمن الوجيه أن نقول: إنَّ املريض  -واحليض عندهم مرض– الشَّ

 يسقط عنه طواف الوداع. -يستطيع الوصول إَل احلرم

نَّة هو الَّذي يفعله 17س فا واملروة اْلقرب إَل السُّ عي بْي الصَّ حيح أنَّ السَّ : يقول: هل الصَّ

 أصحاب العربيَّات، وكذلك هو اْلحوط؟

فا واملروة  رسنُ –ج: بالنِّسبة للمسعى بني الصَّ يُت أن أتكلَّم عنها يف الدَّ عندنا ِف املسعى بْي  -سِّ

فا واملروة مسألتان:  الصَّ

 أنَّ اَلواء يأخذ حكم القرار.أنَّ القاعدة عند فقهائنا:  سألة األُوَل:امل

ابع كلُّها جائزٌة، وهذه من القواعد املطَّردة يف ور الثَّاين والثَّالث والرَّ  وبناًء عليه فالطَّواف يف الدَّ

 املذهب: أنَّ الواء يأخذ حكم القرار.

 ا يف حكمهام وهو الواء.أي بينهام، أو م ژ ڳ گ گ گ گ ک ژ: وقول اهلل 

 إًذا األدوار العليا تأخذ حكم قرارها.

 يف مسألة توسعة املسعى؛ هذه التَّوسعة هل تأخذ حكم املسعى القديم أم ال؟ املسألة الثَّانية:

الفقهاء مجيًعا تكلَّموا عن طول املسعى، ومل يتكلَّموا عن عرضه، معروٌف أنَّ طوله أنَّه من اجلبل إَل 

رجات، ومل يتكلَّموا عن عرضه؛ ولذلك يقولون: إنَّ هذه املسألة ملاجلبل، و وا اجلبل بالدَّ  يتكلَّم عنها إالَّ حدُّ

 قلٌَّة.

ل األلف، ألف  ل من وقفُت عىل أنَّه تكلَّم عنها أحد فقهاء املالكيَّة يف القرن احلادَي عََّش يف أوَّ وأوَّ

َة، تكلَّم عن هذه املسألة وقال: إينِّ مل وثالثني ُتويفِّ أو ألف وعَّشين، اسمه امليموين م ن فقهاء املالكيَّة بمكَّ

ع املسعى عرًضا جلاز.أجد أحًدا نصَّ   عليها، قال: والظَّاهر من كالم الفقهاء أنَّه لو ُوسِّ

عدّي، فقد أفتى  محن السِّ يخ عبدالرَّ وهذا الَّذي مشى عليه مجٌع من مشاخينا، ممَّن أفتى بذلك: الشَّ

يخ  تينات الجريَّ الشِّ : أنَّه جيوز جعل املسعى عرًضا، ألنَّه يف السِّ عديُّ محن السِّ ة اْسُتْدِعَي عدٌد من عبدالرَّ

َة، واجتمعوا بامللك يف ذلك الوقت، واستشارهم يف توسعتها  علامء املسلمني من عدد  من البلدان يف مكَّ

ًة أنَّ اجلبل له أرٌض، وهذا  عرًضا، قال: فأبديُت رأيي أنَّه جيوز، أنَّ ذلك جائٌز، وال يوَجد ما يمنع، وخاصَّ

 قاعدة
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يخ ابن عثيمني أيًضا له رسالٌة يف سنة ثامنية وتسعني هجريَّة، مراسالت أيًضا ذهب له بعض مشاخينا، والشَّ 

ى:  يخ جواز ]توسعة[ املسعى عرًضا؛ إًذا فالقاعدة عند الفقهاء ما دام أنَّه ُيَسمَّ سنة ثامنية وتسعني يرى الشَّ

عي ]فيه[.« مسعى»  وخمصوٌص هبذا الفعل، وهو حماٌط بني اجلبلني فيصحُّ السَّ

فا واملروة؟: يقول18س عي بْي الصَّ  : كيف يستبطن الوادي ِف السَّ

 ج: معناه أنَّه يكون بني اجلبلني، هذا هو االستبطان، يستبطنه يكون يف بطنه.

ًة أخرى؟: قال: من قطع النيَّة ِف أثناء اْلحرام هل ُيب عل19س  يه أن َيجَّ مرَّ

ه، أو يتحلَّل بعمرة ، فإن ج: أصاًل من قطع النِّيَّة ما زال حُمِْرًما، فيجب عليه أ ن يتحلََّل بإكامل حجِّ

 بعد انتهاء احلجِّ فيكون حكمه حكم الفوات، وجيب عليه أن حيجَّ بعد 
كان قد أحرم بحجٍّ فيتحلَّل بعمرة 

 ذلك كحكم الفوات.

؟: يقول: دخ20س َة من باب العمرة هل هو سنَّةر  ول مكَّ

ا، خلف باب الفتح هناك، وباب العمرة ج: ال، باب العمرة ليس من ذلك، باب العمرة ب عيٌد جدًّ

َي:  قالوا: بأنَّ احلجيج كانوا يدخلون من تلك اجلهة إذا جاءوا من مسجد عائشَة  من التَّنعيم، فُسمِّ

َي: ؛ ألنَّ الَّذي يأيت من «باب العمرة» ، ال أنَّه «باب العمرة»جهة التَّنعيم هذا أقرب باب له؛ ولذلك ُسمِّ

ا الَّذي استحبَّه العلامء فإنَّام هو  ُيْسَتَحبُّ  ، وأمَّ ، فانتبه معرفة سبب التَّسمية مهمٌّ
خول منه عند كلِّ عمرة  الدُّ

الم، وال نقول: إنَّه ُيْسَتَحبُّ من باب ي ذكرُته  باب بني شيبَة، يقابله باب السَّ الم بناًء عىل التَّفصيل الذَّ السَّ

.  لك قبل قليل 

 هل ُينَْكُر عليه؟: يقول: من ُيعل التَّ 21س
 سمية ِف كلِّ شوط 

 ج: ال ُينَْكر عليه، هو دعاء هلل، والطَّواف كلُّه ذكٌر.

ًس 22س  ا؟: يقول: إذا طاف حامًًل طفًًل وجهه إَل وجهه هل يصحُّ طواف الطِّفل، أو يكون منكَّ

ُيْعَفى عنه يف هذه املسألة إذا كان صغرًيا، وإالَّ األصل عندهم أنَّه جيب أن يكون عىل هذه ج: الطِّفل 

.  اليئة، لكن حتتاج إَل مراجعة 

 : يقول: ما مقدار رمية اِلجر عند الفقهاء؟23س

 ج: ال أعلم.
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 رَت؟اِلرام كَم قرَّ : يقول: ما حكم سعي اِلائض بناًء عَل أنَّه صار داخًًل ِف املسجد 24س

عي أصبح داخل املسجد فنقول: أيًضا  ا ملَّا قلنا: إنَّ السَّ ج: نقول: سعي احلائض جيوز ابتداًء، وأمَّ

 ْلحد سببْي:جيوز؛ 

ل: بب األوَّ ٌة. السَّ ا مل متكث يف املسجد، وإنَّام هي مارَّ  أَّنَّ

بب الثَّاين: نا نقول:  السَّ حيح من وإن كان املذهب: أنَّ احلائض أنَّ خول، إالَّ أنَّ الصَّ ال جيوز لا الدُّ

 لكن بَّشطْي:قويل أهل العلم أنَّ احلائض جيوز لا املكث يف املسجد؛ 

ل: ط األوَّ أ. الَّشَّ  أن تتوضَّ

ط الثَّاين: قوا بني احلائض الَّشَّ ث املسجد؛ ألنَّ الفقهاء ملَّا فرَّ ؛ لكيال تلوِّ وبني اجلنب من  أن تتحفضَّ

، وهذا ال.أسباب التَّفر  يق قالوا: ذاك لورد النَّصِّ

ه  ومنها: قالوا: ألنَّ احلائض َحَدُثَها خُيَْشى منه تلويث املسجد، َأَما وقد ُأِمَن تلويث املسجد فإنَّ

ًة أنَّ الفقهاء يقولون   يرتفع هذا املعنى، وخاصَّ
: َحَدُث اجلنابة أشدُّ –حينئذ  من َحَدِث احليض،  هبذا النَّصِّ

حوا به . رصَّ  أنَّه أشدُّ

أْت، ومتكث فيه، وجيوز لا أيًضا أن  وعىل ذلك فإنَّ احلائض جيوز لا دخول املسجد احلرام إذا توضَّ

فا واملروة.  تسعى بني الصَّ

فا واملروة واملسعى خارج املسجد استدلَّ ا لنَّوويُّ وهذه املسألة أثريت ملَّا ُحِكَي اإلمجاع عىل أنَّ الصَّ

 حكاه قال: النعقاد اإلمجاع عىل أنَّه جيوز أن تسعى احلائض. عىل اإلمجاع الَّذي

 فأصبحت املسألة بينها لوازم، كلُّ مسألة  يستلزم منها الثَّانية.

 : يقول: ما الفرق بْي القارن واملتمتِّع الَّذي ساق اَلدي؟25س

لُّ حتَّى يذبح هدَيه، لكج: املتمتِّع الَّذي ساق الدي يقولون: إنَّه ال 
نَّ الفرق بينهام أنَّه جيب عليه حُيِ

ا القارن فال جيب عليه إالَّ سعٌي واحٌد.  سعيان، وأمَّ

ابع ليصوَم فسيقع بعض صومه يوم 26س : يقول: املتمتِّع إذا مل يكن معه اَلدي وأحرم اليوم السَّ

ط أن ، فهل يقال: إنَّه َل ُيْشََتَ ابع ِف غري إحرام  ؟ السَّ  يقع كامًًل ِف إحرام 



 

142 

 

ؤال ج: هذ ِرُم قبل الفجر، وهذا السُّ م يقصدون أنَّه حُيْ ا يف احلقيقة، والَّذي يظهر أَّنَّ ا سؤاٌل مجيٌل جدًّ

له، وأنظر يف كالم الفقهاء. ، لعيل أتأمَّ ل   حيتاج إَل تأمُّ

عفة؟: 27س هاب ملزدلفة اْلباحة من الفجر، أم من بعد منتصف اللَّيل لغري الضَّ  يقول: هل املذهب ِف الذِّ

 املذهب: أنَّه لإلباحة، لكن خالف األَْوَل. :ج

بيل»: هل 28س  رشحر عَل املذهب؟ « منار السَّ

يبل»ج: نعم، وأغلب ما يف  ح الكبري»من « منار السَّ  «. الَّشَّ

ح الَّذي عَل س: وما  ليل»الَّشَّ  مشى فيه عَل املذهب؟« الدَّ

يخ عبداهلل« دليل الطَّالب»ج: حقيقًة من أحسن رشوح  ، وهو ابن أخ املؤلِّف، رشح الشَّ  املقديسِّ

ا؛ باعتبار أنَّه مجع زبدة ما يف  ِحِهاَم، َوَجَعَله عليه.، «اْلقناع»، وزبدة ما يف «املنتهى»وهو رشٌح نفيٌس جدًّ  ورَشْ

، ولكن ميزته أنَّه مجع لك الكتب املعتمدة عىل 
عند بعض الكتب قد يكون املؤلِّف ما أتى بجديد 

.  كتاب معنيَّ 

يخ عبداهلل املقديسِّ ميزته أنَّه أورد زبدة ما يف « دليل الطَّالب» سبيل املثال: فعىل ، «املنتهى»رشح الشَّ

ِحهِ «اْلقناع»و ء القليل.، ورَشْ  اَم، ومل يزد إالَّ اليشَّ

ابن جامع  عندما رشحه يف احلقيقة مجع زبدة هذه الكتب املعتمدة « أخرص املخترصات»عندنا 

يادات والفوائد من ووضعها هنا، مع بع  «.الغاية»ض الزِّ

، أتانا بـ   «.اْلقناع»، و«املنتهى»بعض اإلخوان يقول: ما جاء بجديد 

له ]ف هذا املوضع[، أغلب النَّاس َنَقَلٌة، بل قيل: إنَّه نقول: يكفي هذا اليشَّ  ء؛ أنَّه أتى باملعتمد، ونزَّ

يخ ]منصور[  ًة عىل مسألة  يقول: وهذه ختريٌج منِّي.من قرون  ال ُيوَجد غري النََّقَلة، الشَّ  وقفُت له مرَّ

هذا يدلُّ عىل أنَّ طالب العلم جيب البهويت يقول: هذه ختريٌج منِّي، وكأنَّه رأى أنَّه عىل غري املعتاد، ف

ًة فيام سبق أن تكلَّم فيه األوائل.  عليه أالَّ يستعجل يف احلكم والتَّخريج، وخاصَّ

 ُيْسِقُط مجيع أحكام الفوات أو اْلحصار؟ : يقول: هل اَلشَتاط29س

 ج: ال، االشِّتاط ُيْسِقُط أمرين:

ل:[ ُيْسِقُط الدي.  ]األمر األوَّ
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 :[ ُيْسِقُط القضاء.]واألمر الثَّاين

 يف اإلحصار ويف املرض، وما يف حكمه فقط.

يُتها-بقيت مسألٌة مل يذكرها األوائل  قلنا: إنَّ املصنِّف  نحن -أرشُت لا إشارًة، وسبحان اهلل ُنسِّ

قال: إذا مرض، أو فاتته رفقته، أو ضلَّ الطَّريق أنَّه ال يكون حمرًصا؛ بل جيب عليه أن يمكث عىل إحرامه 

 جيوز له التَّحلُّل.
 حتَّى يصل إَل احلرم؛ إالَّ أن يكون قد اشِّتط؛ فإنَّه حينئذ 

حوا بذلك؛ أنَّ املرأة إذا حوا به،  لو أنَّ املرأة قد حاضت، ما رصَّ اشِّتطت ألجل احليض، ما رصَّ

لا أن تتحلََّل، ولكن مفهوم إحلاقهم احليض باملرض يدلُّ عىل أنَّ املرأة إذا اشِّتطت ثمَّ حاضت أنَّه جيوز 

حوا به، لكنَّه مفهوم كالمهم. ، ما رصَّ يخ عبدالعزيز بن باز   وهذا الَّذي ُيْفتِي به الشَّ

واي–لكن الَّذين يقولون  الثَّانية يف املذهب: إنَّ املرض إحصاٌر، معنى ذلك أن االشِّتاط ة وهي الرِّ

 ألجل احليض ال يكون ُمبِيًحا للتَّحلُّل.

 : يقول: إذا مل يعقَّ الوالد هل يعقُّ عن نفسه بعد البلوغ؟30س

، وال نعلم أنَّ أحدً  نَّة أنَّه ال يعقُّ ، وهو ظاهر السُّ حابة ا ج: ذكرُت لك أنَّ املذهب: أنَّه ال يعقُّ من الصَّ

 عقَّ عن نفسه.

قط هل ُيَعقُّ عنه؟  لو سألَت سؤاًَل آخَر وقلَت: لو أنَّ املولود مات هل يعقُّ عنه بعد وفاته، السِّ

 مرهتنر بعقيقته ُتْذَبُح عنه »ج: نقول: ظاهر التَّعليل الَّذي علَّل به أمحُد احلديَث؛ حديث: 
كلُّ مولود 

أي مرهونٌة سالمته، فمعناه إذا مات فات سالمته، فال ُيَعقُّ عن « مرهتن»ـد بقال أمحُد: املرا ،«يوم سابعه

قط، أو من مات بعد الوفاة السِّ
(1) . اًما؛ فال سالمَة له، هذا من جهة   ولو عاش أيَّ

ا سنٌَّة متعلِّقٌة بحيٍّ فلامَّ مات فات حملُّها.  من جهة أخرى: أَّنَّ

، وقبل صفة العمرة؟ يارة قب النَّبيِّ ستحباب ز: يقول: ما اِلكمة من ذكر ا31س  بعد صفة اِلجِّ

ا متعلِّقٌة بزيارة مدينة النَّبيِّ  ا ُتوَرُد ألَّنَّ يقولون: إنَّ من حجَّ ، والعلامء ج: هم يقولون: إَّنَّ

ه  ه، وجيوز أن جيعلها قبل حجِّ َة ألنَّ قاصد مكَّ  -كذا يقولون–فاألفضل له أن يكون قصُده املدينَة بعد حجِّ

 واملدينة نوعان:

                                                 

اًما، أو يكـون املـراد: ( هكذا يف املسموع، واملراد أنَّ املولود الَّذي ُولَِد َحيًّا، ُثمَّ مات فال ُيَعقُّ عنه بعد وفاته إذا مل يكن قد عقَّ عنه قبل 1) وفاته؛ ولو عاش أيَّ

 أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. )أو من مات بعد الوالدة(، واهلل
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ام. - ا أن يكون شاميًّا؛ جاء من طريق الشَّ  إمَّ

 أو أن يكون جاء عن طريق غريها. -

َة قبل ذلك، فُيْسَتَحبُّ له أن يبدأ هبا. فمن جاء  من طريق غريها فسيمرُّ مكَّ

نَّة أن يأيَت من ميقاته هو؛ جهة  احل، فالسُّ اميُّ فإنَّه سيمرُّ من طريق السَّ ا الشَّ اجلُْحفة، فيكون وأمَّ

، ثمَّ يأيت لزيارة مسجد النَّبيِّ   إًذا ِذْكُرها ِف الباب:، مروره باحلجِّ

اًل: .مل أوَّ يارة تكون بعد احلجِّ  ناسبة العادة أنَّ الزِّ

تيب لظاهر الطَّريق؛ فإنَّ غالب النَّاس طريقهم يكون هبذه الطَّريقة. األمر الثَّاين: م استحبُّوا الِّتَّ  أَّنَّ

عف والَوَهى، بل قد ُحكَِم عليه  ر الثَّالث:األم أنَّه قد ُرِوَي حديٌث؛ وهذا احلديث شديد الضَّ

: وهو بالوضع؛  تيب، ولكنَّ االحتجاج به ساقٌط.، «َمْن حجَّ َفَلْم َيُزْرِِن َفَقْد َجَفاِِن »أنَّ  فهذا احلديث يدلُّ عىل الِّتَّ

، فلو أنَّ رجًًل : يقول: ُذكَِر أنَّ انتهاء وقت التَّحريم ِف32س
ل أضحية  عر والبَّشة عند ذبحه ْلوَّ  أخذ الشَّ

 عَّش يوًما من التَّحريم عَل املذهب، فهل ]ُيوز له اْلخذ[ ِف العارش؟ذبح أضحيته يوم الثَّاِن عَّش، فأكمل اثني 

م يقولون: حتَّ  ى يذبح؛ ج: نقول: ال، يستمرُّ حتَّى يذبح، ولو ذبح احلادي عَّش أو الثَّاين عََّش؛ ألَّنَّ

 سواًء ذبح يف العارش، أو بعد العارش.

؟ مع العلم أِنِّ حجْجُت سابًقا، وَل زال 33س .« كتاب اِلجِّ »: يقول: كيف ُيْضبط باب اِلجِّ  مشكًًِل عِّلَّ

اًل: باب احلجِّ مسائُل مشكلٌة، ما سبب إشكاله؟  ج: أوَّ

ًة  نة إالَّ مرَّ ر يف السَّ اًل: أنَّه ال ُيكرَّ  واحدًة.أوَّ

تني أو ثالثًة. ًة يف العمر، أو مرَّ ون مرَّ ون حيجُّ  ثانًيا: أنَّ أغلب الَّذين حيجُّ

ور،  نن، ويِّتك بعض الصُّ ، فقطًعا سيِّتك بعض السُّ ثالًثا: أنَّ املرء إذا حجَّ فال يفعل كلَّ أفعال احلجِّ

 ٌل.فقد حيجُّ قارًنا، أو متمتًِعا، والقارن له صورتان، واملتمتع له أحوا

 تتولَّد لكلِّ حاجٍّ صورة غري الثَّاين.راب
، بل يف كلِّ وقت   ًعا: أنَّه يف كلِّ سنة 

َ وهو عبد اهلل الغديان  ، يقول: منذ أكثر من  كان أحد املشايخ ُتُويفِّ ًة يقول: كنَّا يف احلجِّ مرَّ

 تأتيني مسائُل مل مترَّ عيلَّ يف الوأنا  -أو نحوها–مخسني سنًة 
، وكلَّ سنة  ا أحجُّ ابقة، وهو يأيت حاجًّ نوات السَّ سَّ

 مفتًيا، ُيْفتِي النَّاس.

ا، فصعوبته واضحٌة وبيِّنٌة ال شكَّ يف ذلك.  فاحلجُّ تتولَّد فيه مسائل كثريٌة جدًّ
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ا؛ وذلك بضبط الكليِّات فيه ، أنت اْضُبط األركان، لكن عىل العموم ضبط هذا الباب سهٌل جدًّ

فات واليئات، فحينئذ  ينضبط عندك الباب بأمر اهلل، هو حيتاج إَل بعض واضبط الواجبات، ثمَّ اضبط الصِّ 

ْربة، واألمر فيه سهٌل.  الدُّ

ولذلك ترى بعض النَّاس كان ُيْغِرُب يف باب احلجِّ إغراًبا شديًدا؛ ُنِقَل عن بعض أهل العلم أنَّه كان 

جوع شوٌط واحٌد، مع أنَّه يف كتابه الَّذييقول: الذِّ  فا  هاب والرُّ هاب بني الصَّ ح بأنَّ الذِّ ُطبَِع يف منسكه رصَّ

جوع شوٌط.  واملروة شوٌط، والرُّ

ء ثمَّ عرفَته بعد ذلك  ، وأنت إذا استصعبَت اليشَّ ولكن عىل العموم العلم حيتاج إَل َنَصب  وتعب 

ًة ال ُتوَصف، تفرح ألنَّ  عَّشة أو مخس عَّشة  املسألة كانت صعبًة عليك ما فهمتها، ثمَّ فهمَتها بعد جتد لذَّ

، بعد شهر  هذا ُيْعَتََّب رسيًعا، لكن بعد مخسَة عََّش عاًما، بعد عَّشين عاًما ُتْعَتََّب  سنًة، ما أقول لك: بعد شهر 

 .نعمة من اهلل 

لٌة أكثَر، وقد جتد املسألة يف غري أنَّ هناك مسائَل مشك« كتاب البيع»يف  -إن شاء اهلل–وسيأتينا 

 ني هو اهلل سبحانه وتعاَل.مظنِّتها، لكن املع

، ومل ُيْذَكر التَّفصيل ِف املبارشة؟34س ، وبعده شاةر ل فيه بدنةر  : يقول: ذكرَت أنَّ اجلَمع قبل التَّحلُّل اْلوَّ

مٌة قل التَّ  ل وبعده، وقبل التَّحلُّل ج: نقول: املبارشة القاعدة عند الفقهاء: أنَّ املبارشة حمرَّ حلُّل األوَّ

ل جتب ف ل األوَّ .يه شاٌة، بعد التَّحلُّل األوَّ  القاعدة عندهم: أنَّ كلَّ َمظور  ففيه شاةر

 إنَّام احلكم الَّذي فيه التَّفريق متعلٌِّق فقط باجلامع.

وض»ولذلك يقول أخونا هذا: مل أجد تفصيل ذلك يف  اف»و« الرَّ قون ، نعم، املذ«الكشَّ هب: ال يفرِّ

 يف املبارشة، فاحلكم فيهام سواٌء.

أس ِف الوضوء؟35س أس إذا حلق، أم أنَّ اْلذنْي من الرَّ  : يقول: هل شعر اْلُُذن من شعر الرَّ

ت عيلَّ هذه املسألة، لعيلِّ أبحثها بإذن اهلل   .ج: واهلل ال أعلم، ما مرَّ

بح؟: يقول: ما حكم اَلنتفاع بلبن اَلدي، وصوفه36س  ، وشعره بعد التَّعيْي، وقبل الذَّ

ا اللَّبن ج: مرَّ معنا أنَّ  ق به، وأمَّ ه ال جُيَزُّ صوفه، وال شعره إالَّ ملصلحته؛ أي ملصلحة الدي، أو التَّصدُّ

وا عىل ذلك؛ ألنَّه ُيْسَتْهَلك. ق به، نصُّ م قالوا: ُيَتَصدَّ  فإَّنَّ
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ة إن كانت زائدة : يقول: الغاّل من املال اِلرام، هل يدخل 37س ِف ذلك أخذ اجلاكيتات العسكريَّ

 ازن؟من املخ

ء اليسري املعفو عنه؛ كالقلم فإنَّ  ، إالَّ اليشَّ
 
ج: ال، ما جيوز أخذها، حراٌم، ال جيوز أخذ أيِّ يشء

احن عندما يضعه شخٌص يشحن كهرباء يف حملٍّ عامٍّ  -الكتاب والقلم–التَّورع عنه  ، من التَّورع املظلم، الشَّ

 فإنَّه من الورع املظلم. جيوز هذا، هذا من التَّورع املظلم؛ كام قال أمحد: دعه

 له قيمة ال جيوز، إالَّ أن يأخذه بقيمته، ويردَّ قيمته يف حملِّه إذا كان هو األصلح له.
 
 لكن أخذ يشء

نَّة املؤكَّدة مكروهر تركها، هل هذا عَل املذهب؟ وهل نصَّ 38س  عليه أحدر : يقول: ذكرَت أن السُّ

مْي؟  من املتقدِّ

 وا عليه مجيًعا، ابحث عنها جتده.ج: نعم، هذا هو املذهب، نصُّ 

 : يقول: من انتفع نفسه بجلد اْلضحية، ثمَّ بعد زمان  احتاج لبيعها، هل ُيوز له البيع؟39س

مان ال يبيعها، وإنَّام هيبها لغريه، وغريه يبيعها.ج: املذهب: ال   جيوز، حتَّى لو طال الزَّ

عفة40س وال للضَّ مي قبل الزَّ  وذوي اْلعذار؟ : يقول: هل ُيوز الرَّ

لوا غريهم.  ج: املذهب: ما جيوز، وإنَّام جيوز لم التَّوكيل، جيوز أن يوكِّ

عفة جيوز لم التَّوكيل بَّشط أن يكون احلجُّ نافلًة؛ ولذلك بل املذهب  يقولون: حتَّى غري الضَّ

: أنَّ ما جازت النِّيابة ِف كلِّه جازت النِّيابة ِف أجزائه.عندهم   قاعدةر

 عي كيف أنَّ هذه القاعدة مشكلٌة!انظر م

، وأبعاضه قسامن:  احلجُّ جيوز النِّيابة يف كلِّه إذا كان حجَّ نافلة 

ا واجباٌت، أو أركاٌن.  إمَّ

ا  مي، فيام يمكن يف التَّوكيل، وأمَّ ل شخًصا يف الرَّ ا الواجبات فيجوز التَّوكيل فيها؛ جيوز أن توكِّ فأمَّ

 خله النِّيابة.املبيت فال توكيَل فيه، فال يد

مي-طبًعا متى جيوز التَّوكيل يف الواجبات  ؛ ألنَّ األ -وهو الرَّ  صل جيوز التَّوكيل فيه.إذا كان ذلك يف نافلة 

 األركان هل جيوز التَّوكيل فيها؟

ني  رين من اْلـُمَحشِّ يخ منصور نسيُت اآلن–ذكر بعض املتأخِّ ركان قالوا: إنَّه جيوز التَّوكيل يف أ -أظنُّه الشَّ

تي تقبل التَّوكيل إذا كان احلجُّ نافلًة؛ فيجوز التَّوكيل يف طواف اإلفاضة، ويف السَّ  ا الوقوف بعرفَة احلجِّ الَّ عي، وأمَّ

 قاعدة
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ا أفعال متعلِّقٌة بالقرار فال جيري فيها التَّوكيل، بَّشط التَّوكيل أن يكون  ا املبيت ألَّنَّ فال جيري فيه التَّوكيل، وأمَّ

ل حاجًّ   ا.املوكَّ

هة ومل جيزم به، وقد كان أحد املشايخ القدامى عندنا ُيَؤدِّب من أفت ى وهذا القول قال به بعض املتفقِّ

ا احتامٌل،  د عليه، وقال: ال ُيْفَتى هبا؛ ]قال:[ ألَّنَّ يخ[ وشدَّ هبذه الفتوى، أفتى هبا أحد املشايخ، ومنعه ]الشَّ

الحتامل ال ُيْفَتى به مطلًقا، الَّذي ُيْفتى به الوجه، والقول واالحتامالت ال ُيْفَتى هبا عىل املذهب، فرٌق: ا

 فقط، وهذا احتامٌل.

 العقيقة معروفًة عند العرب قبل اْلسًلم؟ : يقول: هل كانت41س

ا كانت معروفًة؛ لوجود االسم، هم يستدلُّون بوجود األسامء عليها،  ج: ال أدري، لكن أظنُّ أَّنَّ

وها:  ا معروفٌة عند العرب.، فدلَّ عىل«عقيقةً »فسمَّ   أَّنَّ

يقول: من ترك شيًئا من نسكه؛ كطواف اْلفاضة جهًًل، أو نسياًنا؛ ففعل َمظورات كثرية ؛ : 42س

، فَم حكمه؟ ، وتتطيُّب 
، ووطء ، ولبس َميط   من قصِّ شعر 

تي ال ج: هناك فرٌق بني اْلـُمْفَتى به واملذهب؛ فاملذهب: جيب عليه الفدية عن مجيع املحظورات الَّ 

ل ُيْعَذر فيها بالنِّسيان؛ ف عر، وفدية لتقليم األظافر، وفدية للوطء؛ فإن كان قبل التَّحلُّل األوَّ فدية لقصِّ الشَّ

، وإنَّام ُيْفِسُد اإلحرام فقط.
 فهو ُمْفِسٌد، وإن كان بعده فليس بُمْفِسد 

ا عىل  واية الثَّانية فإنَّه ُيْعَذر باجلهل والنِّسيان وأمَّ ين يعذر الرِّ يخ تقيُّ الدِّ قبل العلم باحلكم، والشَّ

 باجلهل والنِّسيان حتَّى يف اجلميع، ليس فقط فيام ال إتالَف فيه.

 : يقول: هل ُيوز الطَّواف عن الغري؛ سواًء كان حيًّا أو ميًِّتا؟ 43س

يه النَّاس ِه ْلنَّ القاع، وهذا موجوٌد منذ القدم، نعم جيوز ذلك؛ «ِسْبًعا»: ج: يسمِّ دة: ما جاز فِْعُل كلِّ

ًة، فال يقال: سعى  عن الغري جاز بعضه، عي وحده فال؛ ألنَّه ليس عبادًة مستقلِّ ا السَّ ف جيوز فعله، أمَّ والتَّطوُّ

عي وحده، بل ال بدَّ أن يكون قبله طو ًعا، ال ُيْفَعل السَّ  اٌف.تطوُّ

 

 

 قاعدة



 

148 

 

ى اْلب عنه وعن أهل بيته، وأراد اْلب44س وا أضحيًة أخرى، : يقول: إذا ضحَّ ناء أن يضحُّ

 فيشَتكون ِف واحدة ، فهل ُيوز؟ وما الَّذي ُيوز َلم؟

جل مع أهل بيته؛ أنا ذكرُت لكم الفرق  ج: عندنا مسألٌة نسيُت أن أتكلَّم عنها يف قضية اشِّتاك الرَّ

بع، والتََّّشيك يف األجر.بني اإلرشاك والتََّّشيك،   االشِّتاك يف السُّ

 اك نوعان:انظروا معي؛ االشِّت

ل:[ اشِّتاٌك يف األجر فقط.  ]النَّوع األوَّ

 ]النَّوع الثَّاين:[ اشِّتاٌك ببذل املال.

اشِّتاك يف األجر ]مثل:[ رجل يريد أن يذبح أضحيًة، يقول: سأدخل أهل بيتي، جيوز، سأدخل 

لثَّانية عمن مل يضحِّ ذبح شاتني، وا ا، أو عمًرا، أدخل من شئَت؛ ألنَّ النَّبيَّ جرياين، جيوز، سأدخل زيدً 

.  من املسلمني، فيجوز أن ُتْدِخَل يف األجر من شئَت، إًذا هذا االشِّتاك من غري بذل مال 

 مل جتزْئ؛ ]ألنَّه 
يف احلقيقة النَّوع الثَّاين: االشِّتاك ببذل املال؛ فيقولون: لو اشِّتك اثنان يف أضحية 

[، فام جيزئ؛ إالَّ    يف حالة  واحدة :كلُّ واحد  منهام أخذ نصف أضحية 

 ، ؛ فأهل البيت الواحد كلُّ واحد  يدفع مخسني ريال  إذا كان املشِّتكون بالثَّمن من أهل بيت  واحد 

، ]فيشِّتون[ خروًفا صغرًيا، مع رخص األسعار  ام، وهم اثنا عََّش رجاًل فيكون املجموع ستَّ مئة  هذه األيَّ

ء.  فحينئذ  ممكٌن هذا اليشَّ

 ِّتاك ببذل املال؟إًذا متى جيوز االش

. اة إذا كان مجيع املشِّتكني أهل بيت  واحد  بع، أو يف الشَّ  يف السُّ

 ما املراد بأهل البيت؟

 ُيَراُد بأهل البيت:

؛ ألنَّ  جل وأخوه أهل بيت  واحد  ا أهل البيت الَّذين أبوهم واحٌد؛ فالرَّ عنِّي »قال:  النَّبيَّ  إمَّ

ا بنته دخلت فيه فاطمُة، وه، «وعن أهل بيتي  .ي خارجٌة عن بيته؛ ألَّنَّ
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 ، ، وتنُّور  ويدخل يف معنى أهل البيت البيت املحسوس، وهذا معنى قولم: إذا اشِّتكوا يف مطبخ 

، مطبخه ، وهذا موجوٌد، أو ثالث يف بيت  واحد  م واحٌد، نقول: جيوز أن فقد يكون العائلتان يف بيت  واحد 

 د؟تكون بينهم تناهٌد، ما معنى التَّناهُ 

احلون(، وهي أن يدفع كلُّ  «:البخاريِّ »، يف (1)هي الَقطَّة أنَّ احلسن البرصيَّ قال: )تناهد الصَّ

 واحد  جزًءا من املال.

م أهل بيت  باملعنى الثَّاين.  فيكون بينهم تناُهٌد يف األضحية، نقول: جيوز؛ ألَّنَّ

َة وما حوَلا ِف اِلرم، فَم ا45س ْلفضل ِف الوقت الفاضل بْي العمرة : يقول: بالنِّسبة ْلهل مكَّ

 والعمرة، هل من رمضان إَل رمضان؟

هم الطَّواف عىل املشهور؛ ال نقول: إنَّه ليس  َة فاألفضل يف حقِّ ج: نقول: نعم، من كان من أهل مكَّ

ه إذا خرج من فاضاًل، وإنَّام ال بأس بَتكرار العمرة، َة  ولكن املكره املواالة بينها، لكن األفضل يف حقِّ مكَّ

 ورجع إليها أالَّ يرجع إالَّ بعمرة ، بل قد يكون واجًبا عىل املشهور، وإن كان املفَتى به عىل خالفه.

َة الطَّواف بالبيت.  فاألفضل ألهل مكَّ

، ومل َيرم من بلدته، بل من حدود اِلرم، 46س : يقول: من كان دون امليقات ونوى العمرة أو اِلجَّ

 فهل يلزمه َشُء؟

ة وما أحرم إالَّ بعدما ج: املذه ب: نعم، عليه دٌم، بل ال أعلم فيه خالًفا، يعني مثاًل من أهل جدَّ

ة، وقد عزم ى حدود جدَّ ة، فيجب عليه دٌم؛ ألنَّ ميقاته بلدته، أو دويرة أهله إن  تعدَّ عىل اإلحرام من جدَّ

 كان ليس يف بلدة .

 تيبات اِلالية؛ هل يكون َمرًصا؟: يقول: من ُمنَِع من دخول اِلرم لعمرة  ِلاجة الَتَّ 47س

، وم فهوم ما ذكره ج: األوائل مل يتكلَّموا عنها؛ لكن مفهوم تعليلهم الَّذي ذكرُت لكم قبل قليل 

قال: )وإن ُمنَِع(، فيدلُّ عىل أنَّه يأخذ حكم الفوات، وال يأخذ حكم اإلحصار؛  ،«املنتهى»صاحب حاشية 

مه حتَّى ينقيَض وقت املنع، فيدخل يف اليوم العارش، أو احلادي عََّش، وعىل ذلك فمن ُمنَِع يبقى عليه إحرا

، ثمَّ هيدي، فإن مل جيد هد
.ثمَّ يتحلَُّل بعمرة  ام   ًيا فإنَّه يصوم عَّشَة أيَّ

                                                 

ها به شيخنا 1) عوديِّني، بام فرسَّ  بعُد. -حفظه اهلل–( لفظة معروفة عند السُّ
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 وهل يلزمه القضاء؟

قول صاحب  -وهو يف احلقيقة ُمتَِّجهٌ –مشهور املذهب: أنَّه يلزمه القضاء مطلًقا، والقول الثَّاين 

اجح.«: ْلقناعا»  إنَّه ال يلزمه القضاء إالَّ إذا كان مل حيجَّ فرضه فقط، هذا هو الرَّ

 وفرٌق بني احلكمني. فيكون فواًتا، وال يكون إحصاًرا،

، 48س دقة من اْلضحية واَلدي والعقيقة هل ُتْشََتَط أن تكون عَل فقري  أو مسكْي  : قال: ِف الصَّ

؟أم أنَّه مطلق اْلعطاء بنيَّة الصَّ   دقة ولو عَل غنيٍّ

ق فال بدَّ أن يكون عىل من جيوز ال ا التَّصدُّ ، وأمَّ دق ج: ال، ال، اإلهداء ]هو[ الَّذي يكون لغني  تَّصُّ

 عليه؛ وهو الفقري.

اجح؟49س  : يقول: ما رأيك ِف دراسة املتون الفقهيَّة، ثمَّ ُتَعقَّب عَل املسألة بالقول الرَّ

قل ال يمسك شيًئا، فتقرأ كتاًبا هل ستنشغل بفهم فهمه، وإنَّام العج: هذا حسٌن، ولكن العقل ال ي

هذا الكتاب، أم ستنشغل بالقول الثَّاين؟ فالقضية ليست قضية خطأ وصواب، وإنَّام القضيَّة ما هو الطَّريق 

؟  األقرب للوصول إَل احلقِّ

، أنت تقرأ  وبني أن تكون تريد الكتاب ختتلف بني أن تكون تريد أن تكون فقيًها وطالَب علم 

ًفا.  فتوى، وبني رجل  يريد أن يكون مثقَّ

رس  إالَّ من يريد أن يكون فقيًها، وقد جرت  -«زاد املستقنع»وهو -األصل أنَّه ما حرض هذا الدَّ

م يَّشحون الكتاب بطريقتهم، أنا يف ح، أمتنى أن يكون أخرَص؛ عادة أهل العلم أَّنَّ لت الَّشَّ  احلقيقة طوَّ

تناقشُت مع اإلخوان فيه، وإالَّ فالواجب أن املخترصات ما ُيطال فيها هذا الطُّول؛ سنتني، أو ولكن ألمر  

، فكيف إذا كانت رشوًحا!  سنة ونصف 

ا يف العمل والفتوى جيب أن–ولذلك فإن األَْوَل بطالب العلم إذا أراد الفقه  اجح، ما  أمَّ يعمل بالرَّ

اجح، حر  أن يعمَل بغري الرَّ
اٌم؛ حتَّى قيل: إنَّه مل خيالف يف هذه املسألة إالَّ رجٌل واحٌد؛ وهو جيوز المرئ 

اجح، وما زالوا يردُّون قوله، أو « رشح البهجة»التُّسويل صاحب  م املشهور عىل الرَّ ، فقال: ُيَقدَّ املالكيُّ

لونه؛ فيقولون: إنَّ  اجح غري املجزوم به.ُيَؤوِّ اجح، أي الرَّ  املراد بالرَّ
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دِّ عىل هذه املسألة من املالكيَّة، وهو من طلبة العلم وألَّف بعض ا ملعارصين رسالًة كاملًة يف الرَّ

 وفقه اهلل.–املتميِّزين 

؟ ا يف الفقه فال بدَّ أن تعرف، قد يقول بعض النَّاس: ملاذا أعلم شيًئا غري صحيح   وأمَّ

اًل  ُح أوَّ ؛ بدليل  أنَّ بعض النَّاس كان يرجِّ  خالف ما يف الكتاب قبل سنتني أو : كونه غري راجح  نيسٌّ

 ثالث، ثمَّ رجع إليه، فقد يتبنيَّ لك يشٌء اآلن، ثمَّ يتبنيَّ لك يشٌء ]غريه[.

 : دويسُّ ؛ كام قال قتادُة بن دعامَة السَّ ف اْلًلف مل )من مل يعراألمر الثَّاين: أنَّ معرفة اخلالف مهمٌّ

اجح فاعرف اخلالف املقابل له. -ما شاء اهلل–تعرف فعىل األقلِّ ما دام أنَّك  يشمَّ رائحة الفقه(،  الرَّ

 فيها ميزٌة؛ وهي أنَّ فكرك يكون منضبًطا، ومتَّفًقا، 
األمر الثَّالث: أنَّ دراسة الكتب عىل رأي  واحد 

، متَّفٌق يف االجته
 اد، متَّسقٌّ يف القاعدة.ومتَّسًقا عىل قاعدة  واحدة 

، بينام عند هؤالء لكن الَّذي يأخذ من كلِّ مسألة  رأ ًيا فإنَّ منزعه خمتلٌف؛ فقد يكون تارًة ظاهَر نصٍّ

لوه ألجل حديث  آخر عملوا به يف مكان  آخر.  قد أوَّ

 مثل ما ذكرتم لكم قبل قليل  يف مسألة: هل املرض حُيْرَص به أم ال؟

ا عليه قبل قليل  يف مسألة رض حُيْرَص به تيسرًيا وتسهياًل عىل النَّاس؛ بدليل ما بنينليس دائاًم أنَّ امل

 احليض، فليس التَّسهيل دائاًم دليٌل، وإنَّام هو استئناٌس.

 فعىل العموم هذه طريقة أهل العلم منذ الِقَدم.

اجح وغريه، ؛  املرء إذا ضبط كتاًبا ينتقل بعد ذلك إَل معرفة األقوال، والرَّ اجح أصاًل نيسٌّ والرَّ

اجح كذا(،فقهاء: ولذلك يف املذهب راجٌح، فإذا قال ال ليل أو  )الرَّ جيح عىل الدَّ نا بنينا هذا الِّتَّ معناه أنَّ

 )واملنصوص، أو املشهور(.القاعدة، بخالف ما إذا قالوا: 

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد  

 

 

 


