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احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل رسوله األمني سيدنا

ونبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني وبعد:

فلق�د اعت�اد كثير م�ن املؤلفين أن يتقدم�وا إلخواهن�م
مم�ن يروهنم أه ً
ال للتزكي�ة والقبول الع�ام بطلب تقديمهم
مؤلفاهت�م للق�راء لغ�رض تزكيته�ا ،والثن�اء عليه�ا،
الم َؤ َّلف هو
وتروجيه�ا .وحي�ث إنن�ي اخترت أن يك�ون ُ
�دم لم َؤ ّل ِ
فه من حيث عنوانه وحمت�واه وذلك ألن بعض
ا ُمل َق ِّ ُ
املؤلف�ات امل�راد التقديم هل�ا ال ترتقى إىل مس�توى التزكية
ف�إذا مت�ت تزكيته�ا كان ذل�ك تغري�ر ًا بالق�راء وإحراج� ًا
للمزك�ى ،وأخش�ى أن يك�ون ه�ذا املؤل�ف م�ن تل�ك.
ُ
لذلك مل يك�ن مني التوجه إىل أي أح�د بالتقديم للكتاب.
فالكت�اب عنوانه حمف�ز لقراءته ،ومواضيع بحوثه تس�اعد
وم َو ّل ِف� ُه معروف لدى إخوانه طلبة العلم بام
عىل التحفيزُ ،
ال يزيده التقديم وال ينقصه.
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وبع�د فهذا كتايب «بحوث وفتاوى يف احلج والعمرة» أقدمه لك
أخي القارئ العزيز وهو جمهود ُم ِق ٍل من العلم يصدق عليه قول اهلل
تعاىل ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ (اإلرساء )85:ويش�تمل
ه�ذا الكتاب على ثامنية مباح�ث تتعلق بالس�عي ومعن�ى املحاذاة
واإلفاض�ة م�ن عرف�ة قبل غ�روب الش�مس ،وذبح ه�دي التمتع
والق�ران قبل يوم النحر .والرمي قبل الزوال .وجمموعة من أحكام
احلج وأرساره .وعلة الرتخص بقرص الرباعية أيام احلج .وجمموعة
فتاوى تتعلق باحلج والعمرة جتاوزت مائة وستني فتوى.
أرج�و اهلل تعاىل أن يكون هذا مني علام نافعا يصلني بام ينقطع
به عميل بعد املامت ،وأن ينفع به إخواين املسلمني واهلل املستعان.
وهو حس�بي ونع�م الوكيل وصلى اهلل عىل نبينا حمم�د وعىل آله
وصحبه أمجعني.

			

المؤلف
عبداهلل بن سليمان المنيع
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يف حكم اإلفاضة من عرفات قبل
غروب الشمس عنها

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد
وعىل آله وصحبه وبعد:
الواقع أن احلج بحكم اعتباره أحد أركان اإلسالم ،وأن أداءه

مف�روض عىل كل مس�لم ومس�لمة برشوطه .يرتتب على أدائه
من مش�اكل االزدحام يف مواطن املناس�ك يف الطواف والس�عي

والوقوف بعرفة واإلفاضة إىل مزدلفة ومنى والدفع منها وإليها،

وكذل�ك األمر فيام يتعلق برمي اجلمار مما ظهرت آثاره بجالء يف
ه�ذه األعوام بحكم تكاثر احلج�اج وتزايدهم عام ًا بعد عام وال

َ
والتقليل من اإلشكال فيها.
شك أن لكل مشكلة ح َّلها

الكثري م�ن املهتمني بأبحاث احلج ومش�اكله أن من
يعتبر
َو
ُ
ُ
أهم مش�اكل احل�ج التجمع يف عرفة واالنصراف منها .وكان
من أهم اإلش�كال يف ذلك التقيد بام عليه بعض أهل العلم من
وج�وب االنتظ�ار يف االنصراف منه�ا حتى غروب الش�مس
واس�تحكام غروهب�ا ،مم�ا كان له أث�ر عظيم يف حصول املش�قة
والعن�اء عىل احلجاج وعلى اجلهات املختص�ة باألمن واملرور
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واملراف�ق الصحية ،وعليه فقد جرى مني بحث حكم الوقوف

بعرفة حتى غروب الشمس والنظر يف أقوال بعض أهل العلم،
ومنها قول من قال إن ذلك مس�تحب وليس واجب ًا ،وحيث إن

احلجاج ليس�وا على مذهب واحد م�ن املذاه�ب الفقهية وإنام
منه�م احلنفية واملالكية والش�افعية واحلنابلة وغريهم فإلزامهم

بمذه�ب معين خيالف مذهبهم حيتاج إىل نظ�ر .فمن املصلحة
العامة األخذ بام يقلل املشقة وجيلب التيسري وفق ما ذكره أهل
العلم يف ذلك بام ال يتعارض مع النصوص الرشعية.

وحتقيق� ًا لقول اهلل تعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾

(احلج )٧٨:وقول�ه ﷺ« :يرسوا وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا»

وما ذكرته عائش�ة ر عن رس�ول اهلل ﷺ قالت«:ما ُخ رِّي ﷺ

بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن إث ًام».

وق�د جعلت ه�ذا البحث يف صيغة س�ؤال تتل�وه اإلجاب ُة عنه

وذلك عىل النحو التايل:

س�ؤال :هل جيوز ملن وقف من احلجاج بعرف�ة هنار ًا أن يدفع

منها قبل غروب الشمس؟
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الج�واب :احلم�د هلل .املش�هور ل�دى بع�ض أه�ل العل�م أن
الوقوف بعرفة حتى غروب الش�مس أح�د واجبات احلج .وأن
م�ن دفع من عرفة قبل غروب الش�مس ومل يع�د إليها حتى طلع
فجر يوم النحر فعليه دم .واستدلوا عىل ذلك بالعقل والنقل.
أم�ا النقل فبام ثبت عنه ﷺ من قوله «خذوا عني مناس�ككم».

وأنه ﷺ مل يدفع من عرفة حتى غربت الشمس.

وأما العقل فقالوا :ليجمع احلاج وهو يف عرفة بني الليل والنهار.

ق�ال اب�ن قدامة ـ رمح�ه اهلل ـ يف املغني« :وجي�ب عليه الوقوف
إىل غروب الش�مس ليجمع بني اللي�ل والنهار يف الوقوف بعرفة
ف�إن النبي ﷺ وق�ف بعرفة حتى غابت الش�مس ..فإن دفع قبل
الغروب فحجه صحيح يف قول مجاعة الفقهاء إال مالك ًا فإنه قال:
ال ح�ج له .قال اب�ن عبد الرب :ال نعلم أحد ًا م�ن فقهاء األمصار
قال بقول مالك – إىل أن قال – وعىل من دفع قبل الغروب دم يف
ق�ول أكثر أهل العلم منهم عطاء والثوري والش�افعي وأبو ثور
وأصحاب الرأي ومن تبعهم» (((.ا.هـ.
( )1املغني :ج 5ص  ،273-272طبعة هجر.
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وقال املرداوي يف اإلنصاف:

وقول�ه «ومن وقف هن�ار ًا ودفع قبل غروب الش�مس فعليه
دم .ه�ذا املذهب وعليه األصحاب .وعن�ه ال دم عليه كواقف
لي ً
ال» (((.ا.هـ.

وذه�ب جمموعة من أه�ل العلم إىل أن الوق�وف بعرفة حتى
غروب الش�مس من مستحبات الوقوف بعرفة ،ومن دفع منها
قبل غروب الشمس فال دم عليه كواقف لي ً
ال.

قال النووي يف املجموع« :الرابعة :إذا وقف يف النهار ودفع قبل
غروب الشمس ومل يعد يف هناره إىل عرفات هل يلزمه الدم؟ فيه
قوالن س�بقا ،األصح :أنه ال يلزمه ،وقال أبو حنيفة وأمحد يلزمه
– إىل أن ق�ال – وإذا دف�ع بالنه�ار ومل يعد أج�زأه وقوفه وحجه
صحيح س�واء أوجبن�ا الدم أم ال .وبه قال عط�اء والثوري وأبو
حنيف�ة وأبو ثور وهو الصحيح م�ن مذهب أمحد .قال ابن املنذر
وب�ه قال مجيع العلماء إال مالك ًا .وقال مالك :املعتمد يف الوقوف
بعرفة من الليل فإن مل يدرك ش�يئ ًا من الليل فقد فاته احلج .وهو
( )1اإلنصاف :ج ،5ص .30
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رواي�ة عن أمحد .واحتج مالك ب�أن النبي ﷺ وقف حتى غروب
الش�مس وقال لنا «خ�ذوا عني مناس�ككم» .واحت�ج أصحابنا
بحديث عروة بن مرضس الس�ابق أن النبي ﷺ قال« :من ش�هد
صالتنا هذه يعني الصبح وقد وقف بعرفة قبل ذلك لي ً
ال أو هنار ًا
فقد تم حجه» وهو حديث صحيح.

واجل�واب ع�ن حديثه�م أنه حممول على االس�تحباب ،وقال
اجلمع بني الليل والنهار جيب لكن جيرب بدم»((( .ا.هـ.

وقال الس�اعايت يف الفتح الرب�اين« :ومنها أن جيمع يف الوقوف
بعرفة بين الليل والنهار ..وهذا اجلمع س�نة عند األئمة الثالثة،
وقال اإلمام مالك بوجوبه»((( ا.هـ.

وذكر الش�يخ حممد الشنقيطي املسألة واخلالف فيها وما خيتار
م�ن األقوال منها وذلك يف كتابه أضواء البيان فقال« :واحلاصل
أن الوق�وف بعرف�ة ركن م�ن أركان احلج إمجاع� ًا .وأن من مجع
بين الليل والنهار من بع�د الزوال فوقوفه ت�ام وال دم عليه عند
اجلمهور خالف ًا للاملكية القائلني بلزوم الدم وأن من اقترص عىل
( )1ج ،8ص.118
( )2الفتح الرباين :ج ،12ص.125
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النهار دون الليل مل يصح وقوفه عند املالكية .وعند مجهور العلامء
حجه صحيح منهم الش�افعي وأبو حنيفة وعطاء والثوري وأبو
ثور وهو الصحيح من مذهب أمحد .ولكنهم اختلفوا يف وجوب
ال�دم .فق�ال أمحد وأبو حنيف�ة يلزمه دم ،وعن الش�افعية قوالن
أحدمها :ال دم علي�ه وصححه النووي وغريه ،والثاين:عليه دم،
قي�ل وجوب� ًا ،وقيل اس�تنان ًا وقيل ندب� ًا ،واألصح أنه س�نة عىل
الق�ول ب�ه كام جزم به النووي .وأن ما قب�ل الزوال من يوم عرفة
ليس وقت ًا للوقوف عند مجاهري العلامء خالف ًا لإلمام أمحد ـ رمحه
رأيت أدل َة اجلميع.
اهلل ـ وقد
َ
قال مقيده عفا اهلل عنه وغفر له :أما من اقترص وقوفه عىل الليل
دون النهار ،أو من بعد الزوال دون الليل فأظهر األقوال فيه دلي ً
ال
عدم لزوم ال�دم .أما املقترص عىل الليل فلحديث عبد الرمحن بن
معمر الدييل ؤ الذي قدمناه قري ًبا وبينا أنه صحيح وفيه عند
أمحد والنسائي« :فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة
مج�ع فقد تم حج�ه» ولفظ أمحد املذكور بواس�طة نقل ابن حجر
يف التلخيص .فقوله ﷺ يف هذا احلديث الثابت« :فقد تم حجه»
مرت ًب�ا عىل إتيانه عرف�ة قبل طلوع فجر يوم النحر نص رصيح يف
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أن املقتصر عىل الوقوف لي ً
ال أن حجه ت�ام .وظاهر التعبري بلفظ
التمام عدم لزوم الدم ومل يثبت ما يعارضه من رصيح الكتاب أو
السنة .وعىل هذا مجهور أهل العلم خال ًفا للاملكية.

وأما املقترص عىل النهار دون الليل فلحديث عروة بن مرضس
الطائ�ي وق�د قدمناه قري ًبا وبين�ا أنه صحيح ،وبين�ا أن النبي ﷺ
ق�ال فيه« :وقد وقف قبل ذل�ك بعرفة لي ً
هنارا فقد تم حجه
ال أو ً
وقىض تفثه».
وقوله ﷺ« :فقد تم حجه» مرتبا له بالفاء عىل وقوفه بعرفة ليلاً

هنارا يتم حجه بذلك ،والتعبري بلفظ
هنارا يدل عىل أن الوقوف ً
أو ً
التامم ظاهر يف عدم لزوم اجلرب بالدم كام بيناه فيام قبله ومل يثبت نقل
ِ
ظاهر هذا احلديث .وعد ُم لزوم الدم للمقترص
رصيح يف معارضة
عىل النهار هو الصحيح من مذهب الشافعي لداللة هذا احلديث
عىل ذلك كام ترى والعلم عند اهلل تعاىل((( ا.هـ.
ويتض�ح مم�ا تقدم من النص�وص عن أهل العل�م فيمن اقترص
وقوف�ه يف عرف�ة على النه�ار دون يشء من الليل أن م�ن القائلني
( )1جـ ،5ص.259
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بعدم ترتيب دم عليه َم ْن ييل:

 – 1اإلمام أمحد يف الرواية املروية عنه(((.

 – 2الن�ووي حي�ث ق�ال يف املجم�وع« :األص�ح أن�ه ال يلزم�ه
دم»(((.

– 3الس�اعايت حيث ذكر أن اجلمع يف الوقوف بني الليل والنهار
يف عرفة سنة عند األئمة الثالثة(((.

 – 4الش�يخ حممد الش�نقيطي حيث قال« :أما م�ن اقترص وقوفه
على اللي�ل دون النهار ،أو النهار من بعد ال�زوال دون الليل
فأظهر األقوال فيه دلي ً
ال عدم لزوم الدم(((.

ونظ�را ملا يعانيه حج�اج بيت اهلل احلرام من املش�قة والرضر
ً
البال�غ نتيج�ة منعهم م�ن اإلفاضة من عرف�ات إىل مزدلفة قبل
التحقق
غروب الش�مس .وحجة منعهم من ذلك ليتم للحاج
ُ
أنه وقف بعرفة يف النهار ويف جزء من الليل ،وحيث إن هلذا املنع
( )1اإلنصاف :جـ ،4ص.3
( )2املجموع :جـ  ،8ص.118
( )3الفتح الرباين :جـ  ،12ص .125
( )4أضواء البيان :جـ 5ص.259
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أرضار ًا بالغة عىل احلجاج بعد انرصافهم إىل مزدلفة؛ حيث إنه
ُ
الوصول إىل مزدلف�ة إال بعد منتصف الليل
ال يتيسر لبعضهم
وقد ال يصل بعضهم إال بعد طلوع الفجر حيث يفوت عليهم
ُ
نس�ك املبيت بمزدلفة فض ً
وم ْن يف رفقته من
ال عام يالقيه احلاج َ

النساء والولدان من املشقة والرضر يف اإلفاضة من عرفة ،وبعد
ذلك يف التوقف املتكرر والتعرض حلوادث املرور إىل غري ذلك
من أنواع الرضر واملش�قات .وحيث إن املش�قة جتلب التيسير
وأن م�ع العرس يرس ًا وأن رس�ول اهلل ﷺ ما خير بني أمرين إال
اختار أيرسمها ما مل يكن إثام.

ونظ�ر ًا إىل أن الق�ول بوج�وب الوق�وف بعرف�ة إىل غ�روب
ٍ
ٍ
الش�مس ُّ
ونظر بني أهل العلم وليس للقول بوجوبه
اجتهاد
حمل
مستند رصيح من قول أو فعل أو تقرير ممن له حق األمر والنهي
واإلجياب واالستحباب وهو رسولنا حممد ﷺ.
وحيث األمر ما ذكر فإن من التيسري عىل حجاج بيت اهلل احلرام
وعىل حكومتنا الرش�يدة ممثل ًة يف أجهزة األم�ن واملرور والرعاية
الصحي�ة والغذائية واإلعالمية وغريها .الش�ك أن من التيسير
األخ�ذ بقول من قال بجواز إفاضة احل�اج من عرفة قبل غروب
()21

ِ
اإليراد عليه ،وأن
الش�مس إذ هو قول قوي قال بصحته وبدف� ِع
األخذ به ال يرتب عىل احلاج دم ًا قال بذلك شيخنا الشيخ األمني
حممد الش�نقيطي ـ رمح�ه اهلل تعاىل ـ حيث ق�ال« :فأظهر األقوال
فيه دلي ً
ال عد ُم لزوم الدم – وقال أيض ًا – وأما املقترص عىل النهار
دون الليل فلحديث عروة بن مرضس – إىل أن قال – فقوله ﷺ:
«فق�د تم حج�ه» مرتب ًا بالفاء عىل وقوفه بعرف�ة لي ً
ال أو هنار ًا يدل
عىل أن الواقف هنار ًا يتم حجه بذلك ،والتعبري بلفظ التامم ظاهر
يف عدم لزوم اجلرب بالدم ..ومل يثبت نقل رصيح يف معارضة ظاهر
الصحيح
هذا احلديث ،وعدم لزوم الدم للمقترص عىل النهار هو
ُ
من مذهب الشافعي لداللة هذا احلديث عىل ذلك» .ا.هـ.
وم�ن اإلجابة عن االس�تدالل بوجوب الوق�وف بعرفة حتى
غروب الش�مس قوله ﷺ« :خذوا عني مناس�ككم» .وأنه وقف

حتى غابت الشمس.

من اإلجابة عن ذلك :أن فعله ﷺ قد يكون عىل سبيل الوجوب

وقد يكون عىل سبيل االستحباب ،وقد يكون عىل سبيل اإلباحة
أح�د هذه األح�كام الثالثة دون غيره إال بنص قويل
ُ
وال َي َتعَّي�نَّ
رصيحٍ يف املسألة نفسها.
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وقول�ه ﷺ يف حدي�ث ع�روة ب�ن مضرس« :وقد وق�ف قبل
ذل�ك بعرفة لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم حج�ه وقىض تفثه» .دليل ظاهر
عىل أن وقوفه ﷺ يف عرفة حتى غابت الش�مس ليس عىل س�بيل
وكثير م�ن أفعال�ه ﷺ يف احل�ج ج�اءت عىل س�بيل
الوج�وب.
ٌ
االستحباب كإقامته بنمرة حتى زوال الشمس ،وأدائه ﷺ أعامل
ي�وم العي�د – عيد األضح�ى – يف حجه مرتب�ة .حيث رمى مجرة
العقب�ة ث�م حلق ثم أفاض إىل مكة فطاف ثم س�عى .وقرصه ﷺ
الرباعية يف منى ومعه احلجاج من اآلفاق ومن مكة ومل يكن ذلك
الفعل من�ه ﷺ موجب ًا للقول بوجوبه ،وال االحتجاج عىل القول
بالوجوب بقوله ﷺ« :خذوا عني مناسككم».

فأفعاله ﷺ يف احلج دائرة بني الوجوب واالستحباب ،فإذا كان
الفعل مقاب ً
ال بقول من رس�ول اهلل ﷺ يدل عىل االستحباب ،أو
إلقراره ﷺ من كان خمالف ًا لذلك الفعل كاإلقامة بنمرة يوم عرفة

حتى زوال الشمس ،فإن غالب احلجاج معه ﷺ ومل يقيموا بنمرة،
ومل ينكر ﷺ عليهم ذلك ،فإذا كان الفعل مقاب ً
ال بمثل ما ذكر فال
يتج�ه القول ب�أن من وقف بعرفة هن�ار ًا جيب عليه أن يس�تمر يف
وقوفه حتى تغرب الشمس وإن مل يفعل فعليه دم.
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واالحتج�اج للوج�وب ول�زوم ال�دم بقول�ه ﷺ« :خ�ذوا عن�ي

مناسككم» غري ظاهر.

أم�ا إذا كانت أفعال�ه ﷺ مقرونة بأقوال�ه الدالة عىل الوجوب

وبإقراره كاإلحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة واإلفاضة
منها إىل مزدلفة والرمي واملبيت بمنى ليايل أيام الترشيق والطواف

لل�وداع فه�ذه األفع�ال املقرونة بأقوال�ه مضاف إليه�ا قوله ﷺ:
«خذوا عني مناسككم» تدل عىل الوجوب.

وهب�ذا يتض�ح أن وقوف�ه ﷺ يف عرف�ة حتى غروب الش�مس

فعل ،وأن هذا الفعل قابله قول ُه ﷺ يف حديث عروة بن مرضس:

«وق�د وقف قب�ل ذلك بعرفة ليل ً
ا أو هنار ًا فقد ت�م حجه وقىض
تفث�ه» وقوف�ه ﷺ بعرف�ة حت�ى غروب الش�مس يعترب م�ن قبيل
االستحباب والعلم عند اهلل تعاىل .واهلل املستعان.

وأما قوهلم يف االحتجاج لوجوب الوقوف بعرفة حتى غروب

الشمس« :وذلك ليجمع بني الليل والنهار» فهو احتجاج معارض
بحديث عروة بن مرضس وفيه« :وقد وقف قبل ذلك بعرفة لي ً
ال أو

هنارا فقد تم حجه وقىض تفثه» .وبحديث عبد الرمحن الدييل وفيه:
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«فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة مجع فقد تم حجه»

ومع�ارض بما عليه أكثر أه�ل العلم من أن من وق�ف بعرفة لي ً
ال
دون يشء من النهار فحجه صحيح وال دم عليه ،وقد مر بنا قول

الش�يخ حممد الش�نقيطي من أن من اقترص عىل اللي�ل دون النهار
فوقوف�ه تام وال دم عليه عند اجلمهور خالف ًا للاملكية .فهذا الذى

وق�ف يف اللي�ل دون يشء م�ن النهار مل جيم�ع يف وقوفه بني الليل
والنه�ار ومع ذل�ك قالوا بتامم حجه ،وأنه ال دم عليه .وهبذا يظهر
التعارض بني القول بتامم حج من وقف بعرفة لي ً
ال دون يشء من
النه�ار وأنه ال دم عليه مع أنه مل جيم�ع يف وقوفه بني الليل والنهار

وبني الق�ول بوجوب الوق�وف بعرفة حتى غروب الش�مس ملن
وق�ف هنار ًا ليجمع يف وقوف�ه بني الليل والنهار فإن مل يفعل فعليه

دم ،وهب�ذا يتضح أن القول بوجوب الوقوف بعرفة حتى غروب

الش�مس ليتم له اجلمع بني الليل والنهار معارض بحديثي عروة
ب�ن مرضس وعب�د الرمحن الديلي ،ومنتقض بالق�ول بعدم لزوم

الدم عىل من اقترص وقوفه عىل الليل دون النهار ،حيث مل جيمع يف
وقوف�ه بني الليل والنهار ومل يوجب عليه دم عند أكثر أهل العلم
وقد ذكر الشيخ عبد اهلل بن جارس ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه (مفيد األنام
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ون�ور الظلام يف حترير األح�كام حلج بيت اهلل احل�رام) أن األئمة
األربعة أمجعوا عىل وجوب الوقوف بعرفة إىل غروب الش�مس.
ا.هـ .قول فضيلته بإمجاعهم عىل ذلك قول غري صحيح .فاإلمام
مال�ك ـ رمح�ه اهلل ـ ي�رى أن الوقوف بعرفة إىل غروب الش�مس
رك�ن م�ن أركان احلج ،من دفع من عرفة قب�ل ذلك فال حج له.
وقد تقدم النقل عن ابن قدامة ـ رمحه اهلل ـ من كتاب املغني ومن
ذلك قوله« :فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح يف قول مجاعة
الفقه�اء إال مالك ًا فإنه قال :ال حج له .قال ابن عبد الرب :ال نعلم
أحد ًا من فقهاء األمصار قال بقول مالك» (((.ا.هـ.
وق�ال النووي يف املجم�وع« :وقال مالك :املعتم�د يف الوقوف
بعرفة من الليل فإن مل يدرك شيئ ًا من الليل فقد فاته احلج» .ا.هـ.

وللش�افعي ـ رمحه اهلل ـ يف حكم الوق�وف بعرفة حتى غروب
الشمس قوالن أصحهام :أنه ال يلزمه دم ،ألنه غري واجب.
قال النووي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه املجموع« :الرابعة :إذا وقف
يف النهار ودفع قبل غروب الش�مس ومل يعد يف هناره إىل عرفات

( )1املغني :جـ ،5ص .272
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هل يلزمه الدم؟ فيه قوالن سبقا ،األصح :أنه ال يلزمه .وأجاب
رمحه اهلل عن استدالل اإلمام مالك واحتجاجه لقوله بأن الوقوف
بعرفة حتى غروب الشمس ركن من أركان احلج؛ ألن النبي ﷺ
وق�ف حتى غربت الش�مس وقال« :لتأخذوا عني مناس�ككم»
فقال :واجلواب عن حديثهم أنه حممول عىل االستحباب ،أو أن
اجلمع بني الليل والنهار جيب لكن جيرب بدم» (((.ا.هـ.

وقال ش�يخنا الش�يخ حممد األمني الش�نقيطي يف معرض بحثه
هذه املس�الة ما نص�ه« :ولكنه�م اختلفوا يف وجوب ال�دم .فقال
أمح�د وأبو حنيفة يلزمه دم ،وعن الش�افعية قوالن أحدمها :أنه ال
دم عليه وصححه النووي وغريه.
الثاين :عليه دم ،قيل وجوب ًا ،وقيل استنان ًا ،وقيل ندب ًا ،واألصح
أنه سنة عىل القول به كام جزم به النووي» (((.ا.هـ.

وقال أبو احلس�ن املرداوي يف كتابه اإلنصاف ما نصه« :قوله:
من وقف هنار ًا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم .هذا املذهب
( )1جـ  8ص.118
( )2أضواء البيان :جـ  ،5ص.259
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وعليه األصحاب .وعنه ال دم عليه كواقف لي ً
ال» (((.ا.هـ.

وقال الس�اعايت يف الفتح الرب�اين« :ومنها أن جيمع يف الوقوف
بعرف�ة بين الليل والنه�ار  -إىل أن قال  -وهذا اجلمع س�نة عند
األئمة الثالثة ،وقال اإلمام مالك بوجوبه»((( ا.هـ.
وبما ذكرنا يتض�ح أن وجوب الوقوف بعرف�ة حتى غروب

الش�مس حم�ل خالف بني العلماء وليس إمجاع ًا كما ذكر ذلك

الش�يخ ابن جارس ـ رمحه اهلل .فاألصح عند الش�افعية أنه سنة.

ولإلمام أمحد ـ رمحه اهلل ـ رواية بأنه سنة وأنه ال دم عىل من دفع
قبل غروب الشمس كالواقف لي ً
ال .ومالك ال يري الوجوب،

وإنام يرى ذلك ركن ًا من أركان احلج ،فالقول باإلمجاع يعني أنه
ال خالف بني أهل العلم يف ذلك وهذا من الشيخ ابن جارس.

غير صحي�ح فقد ظه�ر فيام تق�دم وج�ود اخللاف القوي يف
ذلك.

ث�م ناق�ش الش�يخ عبداهلل ـ رمح�ه اهلل ـ االس�تدالل عىل عدم

( )1اإلنصاف :جـ  4ص.3
( )2الفتح الرباين :جـ ،12ص .125
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الوج�وب بحدي�ث عروة بن مرضس فقال« :ف�إن قيل حديث
ع�روة بن مرضس بن أوس بن حارثة يدل عىل جواز الدفع من
عرفة قبل غروب الش�مس – وذكر لفظه– قلنا ال يدل حديث
ع�روة ه�ذا عىل ج�واز الدف�ع من عرف�ة قبل غروب الش�مس
لوجوه منها إن قوله ﷺ« :وقد وقف بعرفة لي ً
ال أو هنار ًا» يفرسه
فعل�ه ﷺ فإن�ه ﷺ وقف باملس�لمني هنار ًا إىل غروب الش�مس.
فعل�م من هذا أن الوقوف إىل غروب الش�مس واجب ونس�ك
من مناسك احلج ملن واىف عرفة هنار ًا وقد قال ﷺ« :خذوا عني
مناسككم»((( ا.هـ.
ه�ذا الوج�ه ال�ذي ذك�ره رمح�ه اهلل فيه نظ�ر وحم�ل للنقاش.
ففعل�ه ﷺ قد يكون عىل س�بيل الوجوب وقد يكون عىل س�بيل
االس�تحباب وقد يكون عىل س�بيل اإلباحة وال يتعني أحد هذه
األحكام الثالثة دون غريه إال بنص لفظي رصيح يف الفعل نفسه
وقول�ه ﷺ يف حديث عروة« :وق�د وقف قبل ذلك بعرفة لي ً
ال أو
هن�ارا فقد تم حجه وقضى تفثه» .دليل جيل عىل أن وقوفه ﷺ يف
عرفة حتى غابت الشمس ليس فيه دليل عىل الوجوب.
( )1مفيد األنام :جـ ،2ص .38

()29

وكثري من أفعاله ﷺ يف احلج جاءت عىل س�بيل االس�تحباب
كإقامته بنمرة حتى زوال الش�مس ،وأدائ�ه ﷺ أعامل يوم النحر
يف حج�ه مرتب�ة ،وقصره ﷺ الرباعية يف منى ومع�ه احلجاج من
مكة ومن اآلفاق .هذه األفعال منه ﷺ ليست واجبة بإمجاع أهل
العل�م وال يص�ح االحتجاج للقول بوجوهب�ا بقوله ﷺ« :خذوا
عني مناس�ككم» .فتبني أن قوله ﷺ« :خذوا عني مناسككم» ال
يدل عىل وجوب كل فعل فعله ﷺ يف احلج حتى يأيت دليل لفظي
يؤيد القول بالوجوب .ثم إن طلب تفسير لقوله ﷺ وقد وقف
قب�ل ذلك بعرف�ة لي ً
ال أو هن�ار ًا فقد تم حجه وقضى تفثه .طلب
تفسري لذلك واحلال أن هذا القول رصيح واضح نّبي غري معارض
بقول رصيح مثله.طلب تفسير لذلك من فعل حيتمل الوجوب
واالستحباب واإلباحة طلب فيه نوع من التعسف يف االستدالل
والبع�د عن مناهج أه�ل العلم يف البح�ث والتحقيق والتحري.
واهلل املستعان.
وم�ن الوج�وه الت�ي ذكره�ا رمح�ه اهلل يف رده االس�تدالل
بحدي�ث ع�روة قول�ه :ومنه�ا :أن حدي�ث ع�روة ب�ن مرضس
ي�دل على أن�ه وق�ف بعرف�ة ليل ً
ا؛ ألن�ه ل�و كان ق�د وق�ف
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هب�ا هن�ار ًا م�ع اجلم�ع العظي�م م�ا ق�ال للنب�ي ﷺ فه�ل يل

من حج؟

وملا كان عروة قد واىف عرفة لي ً
ال صار يتحرى يف وقوفه وينتقل

م�ن موضع إىل آخر وق�ال للنبي ﷺ :واهلل ما تركت من جبل إال

وقف�ت عليه فهل يل من حج؟ ألنه قد ش�ك يف صحة وقوفه من
عدمها إىل آخر ما ذكره الش�يخ ابن جارس .ويمكن مناقش�ة هذا
الوجه بأمرين :أحدهما ليس يف احلديث نص عىل وقت وقوف

ال أم هنار ًا والقول إن عروة وقف لي ً
ع�روة هل كان لي ً
ال يفتقر إىل
ما يسنده ويؤيده وهذا مفقود.

الثان�ي :عىل فرض أن ع�روة واىف عرفة ليل ً
ا فليس يف إجابة

رسول اهلل ﷺ عرو َة ما يفرق يف حكم الوقوف بني الليل والنهار

وإنام س�اوى بينهام ﷺ فقال«:وقد وق�ف بعرفة قبل ذلك لي ً
ال أو

هنار ًا فقد تم حجه وقىض تفثه».

فس�واء وقف عروة بليل أم بنهار فال اعتبار بوقت وقوفه وإنام

االعتبار بقوله ﷺ :وقد وقف بعد ذلك لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم حجه
وقىض تفثه.

()31

قال الش�يخ حممد الش�نقيطي يف تفسيره أضواء البيان :وقوله
ﷺ« :فقد تم حجه» مرتب ًا له بالفاء عىل وقوفه بعرفة لي ً
ال أو هنار ًا
ي�دل عىل أن الواق�ف هنار ًا يتم حجه بذل�ك والتعبري بلفظ التامم
ظاه�ر يف ع�دم لزوم اجلرب بالدم كما بيناه فيام قب�ل ومل يثبت نقل
رصيح يف معارضة ظاهر هذا احلديث» .ا.هـ.

وذكر الش�يخ عبداهلل بن جارس ـ رمح�ه اهلل ـ من الوجوه« :أنه
ل�و كان الدفع من عرفة قبل غروب الش�مس جائز ًا لرخص ﷺ

للضعفة أن يتقدموا من عرفة إىل مزدلفة قبل غروب الشمس خوف ًا
من الزحام الذي ال نظري له يف س�ائر املشاعر كام رخص للضعفة
أن يتقدموا بعد غيبوبة القمر من مزدلفة إىل منى».ا.هـ.

ه�ذا الوج�ه كغريه م�ن الوج�وه الس�ابقة فيه نظ�ر ،وقابل
للنق�اش .ولو قال هذا القول غري الش�يخ عب�داهلل بن جارس ـ
رمحه اهلل ـ ذلك الرجل الذي عرف املشاعر كلها حجر ًا حجر ًا
وفج� ًا فج� ًا لو قال هذا غيره لقيل بعذره كام قيل بعذر ش�يخ
اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ حينام قال بأن وادي عرنة فاصل
بين عرفة ومزدلف�ة جلهله تلك الديار .ولكن الش�يخ عبد اهلل
َ
الم ّتجه منها إىل مزدلفة
يعرف عرفة ويعرف
األرض الواس�عة ُ
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كما أنه يعرف األرض الضيقة املتج� َه منها الطريق من مزدلفة
إىل من�ى واحلج�اج يف عهد رس�ول اهلل ﷺ يفيض�ون من عرفة
م�ن كل وجه فلي�س عند ضعيفهم حرج أو مش�قة ،فاألرض
واسعة والطرق متعددة واحلاجة للتعجل يف اإلفاضة من عرفة
قبل غروب الشمس غري ُملِ ّحة كام هي اآلن.

وهل�ذا مل ينق�ل ع�ن النبي ﷺ أن أح�د ًا من أصحابه اس�تأذن
يف الرتخ�ص يف االس�تعجال باإلفاض�ة م�ن عرفة قب�ل عموم
احلجاج فأذن له أو منعه بخالف الدفع من مزدلفة إىل منى فقد
وجد من أصحاب الرسول ﷺ من استأذن فأذن له؛ ألن الدفع
م�ن مزدلفة يكون يف آخر الليل ولضيق الطرق املؤدية إىل منى،
وألن الضعف�ة من احلجاج يناهلم من مش�قة التنقل يف مش�اعر
احلج ما يناهلم فهم يف حاجة إىل االستقرار .ومنى مقر استقرار
يستطيع الضعيف أن يستجمع نشاطه يف اإلقامة فيها يو َم العيد
وأي�ا َم الترشيق .وقد أج�اب رمحه اهلل عن قول�ه ﷺ يف حديث
ع�روة« :فقد تم حجه» ق�ال :أي أدرك الوقوف بعرفة ومل يفته
احلج ،وهذا التفسري منه رمحه اهلل مقبول من حيث اجلملة .فمن
وقف بعرفة لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم وقوفه .وال خيفى أن ترتيب دم
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اجلبران عىل من وقف بعرفة هنار ًا ثم أفاض منها قبل الغروب
يتع�ارض مع القول بتمام الوقوف؛ ألن دم اجلبران هذا يعني

النقص يف الوقوف بعرفة فكيف يقال ليشء تام بأنه ناقص؟

عيل فضيلة الش�يخ إبراهي�م الصبيحي أحد قضاتنا
ولقد تكرم َّ

الك�رام بإهدائ�ي نس�خة من كت�اب له خمتصر فيه رد على القول
بج�واز اإلفاضة من عرفة قبل غروب الش�مس واس�تدل فضيلته

لرده بقول�ه تع�اىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾
(البقرة )١٩٩:والناس ال يفيضون إال بعد غروب الشمس .أ .هـ
وأمتن�ى م�ن فضيلته أن يرج�ع إىل اآلية وما قبلها لي�درك أن األمر
باإلفاض�ة من حيث أفاض الن�اس يتعلق باإلفاضة من مزدلفة إىل

من�ى ق�ال تع�اىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔ ﮕ﴾ (البقرة )١٩٩-198 :واملش�عر احلرام كام هو

معلوم يف مزدلفة وليس يف عرفة فأمر الناس باإلفاضة أمر باإلفاضة
من مزدلفة وليس من عرفة فلعل فضيلته يعيد النظر يف استدالله.

وفصل األمر يف ذلك كله قوله ﷺ« :من شهد صالتنا هذه ووقف
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معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم

حج�ه وقىض تفثه» ويف خت�ام هذا البحث أكرر القول أن املوجب
لبحث هذه املس�ألة والوصول بذل�ك إىل نتيجة أن الوقوف بعرفة
حتى غروب الش�مس ليس واجب ًا موجب ًا للدم وإنام هو س�نة عىل

رأي جمموعة من أهل العلم كام مر النقل عنهم.

املوج�ب لذلك هو ما يعاني�ه احلجاج يف عرفة من منعهم من

اإلفاضة منها حتى اس�تحكام غروب الش�مس واملشقة البالغة
وما تعانيه الدولة ممثلة يف أجهزة املرور واألمن العام من املشاق
والكلف�ة يف التنظيم والرتتي�ب أخذ ًا بالتزام م�ا ال يلزم .فاألمر
الرشعي يف ذلك ميرس واحلمد اهلل عىل فضله وتفضله وتيسريه

وأك�رر الق�ول بأن من وق�ف بعرفة حتى غروب الش�مس فقد

أصاب س�نة رس�ول اهلل ﷺ وخرج من خالف العلامء ـ رمحهم

اهلل ـ يف حكم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس ،ومن أفاض
من عرفة قبل غروب الشمس فال دم عليه وغاية ما يقال عنه بأنه
ترك أمر ًا مس�تحب ًا من مس�تحبات الوقوف بعرفة واهلل املستعان
وصلى اهلل عىل نبينا حممد وعىل آل�ه وصحبه أمجعني واحلمد هلل

رب العاملني.
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املسجد احلرام
فضله ،حدوده ،خصائصه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لله الذي جعل املس�جد الح�رام مثابة للناس
وأمنا ً وجعله مباركا ً وهدًى للعاملني ،وفرض عىل عباده
حج بيته العتيق من استطاع إليه سبيال ،وجعله حرما ً
آمناً .وصىل الله وسلم عىل رسوله محمد األمني القائل
ملك�ة :والله إني ألعلم أن�كِ أحب البقاع إىل الله ولوال أن
قوم�ي أخرجوني منكِ م�ا خرجت .اللهم ص ِّل وس� ّلم
عىل رس�ولك ونبيك محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني
وبعد:
وأحب البقاع إىل اهلل تعاىل
فلا خيفى أن مكة املكرمة أ ُّم القرى
ُّ
مق�ر بيته احل�رام وخصها
اختاره�ا اهلل س�بحانه وتع�اىل لتك�ون َّ
ٍ
وخصائص ال تك�ون ألي بقعة من أرض اهلل،
بصفات
س�بحانه
َ
فجعل احلج إليها أحد أركان اإلسالم ،وجعلها حرم ًا آمن ًا ُتجبى
وخصها بمضاعفة أجور األعامل الصاحلة
ثمرات كل يشء،
إليه
ُ
ّ
فيها ،وجعل مجُ ّر َد إرادة اإلحلاد فيها بظلم معصية موجبة للعذاب
األلي�م ق�ال تع�اىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
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ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ (آل عمران.)٩٧ - ٩٦ :

وقال تع�اىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ (احل�ج ،)٢٥ :وق�ال

تع�اىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ﴾ (العنكبوت.)٦٧ :

ويف كتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ
الكثري من النصوص الرصحية
ُ

يف فض�ل مك�ة املكرمة وما متتاز به من صف�ات اختصت هبا دون

غريها ومن ذلك ما ييل:

املس�جد احل�را ُم وأن مضاعفة األعامل
أ-إن مك�ة املكرمة هي
ُ

الصاحلة يف كامل أرضها ليس ذلك خاص ًا بمسجد الكعبة وهذا

قول أكثر أهل العلم وحمققيهم ويستدلون عىل ذلك بام ييل:

-1قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ﴾ (اإلرساء)١:

والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم وحمققيهم أن رسول
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اهلل ﷺ ُأ ِ
رسي ب�ه م�ن بي�ت أم هـانئ وبيتها يف ش�عب عيل
قريب من املس�جد احلرام إال
وه�و من أحي�اء مكة املكرمة
ُ
أن�ه ليس منه ،ومع ذلك جاء الن�ص القرآين بأن اهلل أرسى
بعبده من املس�جد احلرام وهذا ّيد ُل عىل أن املس�جد احلرام
هو مك ُة املكرم ُة ومسجد الكعبة جزء منها.

 -2إمجاع املسلمني إال من شذ عىل أن املرشك ال يدخل مكة قال
تع�اىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ (التوبة)٢٨ :
وهذا النهي عام يف مجيع أرايض مكة ومشتمالهتا مما هو داخل
حدودها .والتعبري عن مكة املكرمة باملسجد احلرام يدل عىل
ذلك .وإمجاع املس�لمني على منع الكافرين م�ن دخول مكة
تطبيق هلذا النص الرصيح من كتاب اهلل.

 -3من املعلوم من سيرة رس�ول اهلل حممد ﷺ أنه أقام يف األبطح
عن�د دخوله مكة املكرمة فاحت� ًا هلا عرشين يوم ًا وكذلك أقام
يف األبط�ح يف قدومه إىل مكة حاج ًا حجة الوداع حتى رجع
إىل املدينة بعد احلج وقد قدم قبل احلج بأربعة أيام وكان ﷺ

يصيل يف األبطح ومعه أصحابه رضوان اهلل عليهم الصلوات
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اخلم�س كل ي�وم ومل ينقل عنه ﷺ أنه كان ينتقل إىل مس�جد
الكعبة ليصيل فيه مدة إقامته يف مكة وال شك أنه ﷺ أتقى عباد
اهلل وأخشاهم لربه وأكثرهم حرص ًا عىل تتبع مضاعفة األجر
واملثوبة ،فلو كان املسجد احلرام مقصور ًا عىل مسجد الكعبة
وأن مضاعف�ة الصلاة خاصة بمس�جد الكعب�ة ملا ريض ﷺ
بف�وات مضاعف�ة أج�ر الصالة ،فيصلي يف م�كان ليس من
املس�جد احل�رام ،حي�ث إن الصلاة يف املس�جد احل�رام بامئة
ألف صالة فيام س�واه غري املس�جد النبوي واملسجد األقىص
فصالت�ه ﷺ ومعه أصحاب�ه يف األيطح ،واأليط�ح ليس من
مس�جد الكعب�ة يدل عىل أن املس�جد احلرام ه�و عموم مكة
املكرمة ومنه األبطح.

 -4يق�ول اهلل تع�اىل عن مرشك�ي قري�ش﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾
(الفت�ح )٢٥ :وقريش صدوا رس�ول اهلل ﷺ وأصحابه عن
مكة ومن ذلك مس�جد الكعبة كام منعوهم من تقديم اهلدي
تقر ًب�ا إىل اهلل ،ومعل�وم أن اهل�دي ال ُيذب�ح إال يف فجاج مكة
ّ
قال ﷺ« :وكل فجاج مكة طريق ومنحر».
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 -5قال اهلل تعاىل يف شأن وجوب هدي التمتع عىل املتمتع ﴿ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ (البقرة ،)١٩٦:وإذا
قيل بأن املس�جد احلرام هو مس�جد الكعب�ة فهل يتصور بأن
مس�جد الكعبة ُّ
حمل ُس�كنى أهل مكة؟ ال ش�ك أن املقصود
باملسجد احلرام هو عموم مكة املكرمة ،وأهل العلم جممعون
على أن املكِّي املتمتع بالعم�رة إىل احلج ليس عليه هدي ألنه
من حارضي املسجد احلرام مكة املكرمة.

 -6روي ع�ن رس�ول اهلل ﷺ يف صل�ح احلديبي�ة أن إقامت�ه
ِ
وق�ت الصلاة انتق�ل م�ن
احل�ل ف�إذا ج�اء
فيه�ا كان�ت يف
ُ
احل�ل إىل احل�رم ابتغ�اء مضاعف�ة أج�ر الصلاة وكان اب�ن

عم�ر ء يفع�ل ذل�ك بع�د وف�اة رس�ول اهلل ﷺ،

وق�د ذكر ه�ذا اإلما ُم اب�ن القيّ�م  -رمح�ه اهلل  -يف كتابه زاد
املعاد يف هدي خري العباد ،وذكر هذا غريه من أئمة املسلمني
وعلامئه�م ،وه�ذا دلي�ل قوي عىل أن املس�جد احل�رام الذي
يتضاعف فيه أجر الصالة هو مكة املكرمة ومجيع أراضيها من

مجيع اجلهات مما هو داخل حدودها .وليس خاص ًا بمس�جد
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وم ْن قال بحرص املس�جد احلرام يف مس�جد الكعبة
الكعب�ةَ .

من أه�ل العلم فهو قول مرجوح خال من أي دليل رصيح.
وبن�اء عىل األخ�ذ بالقول املختار وهو أن املقصود باملس�جد
ً
احلرام هو مكة املكرمة بمدلوهلا الواس�ع وفق حدودها التي
ذكرها أه�ل العلم من فقهاء ومفرسين وحمدثني ومؤرخني،

بناء عىل ذلك فقد قامت جلنة علمية بتكليف من جملس هيئة
كب�ار العلماء وتأييد من املقام الس�امي بالنظر يف حدود مكة

املكرم�ة من مجيع جهاهتا وتقدي�م مرئياهتا نحو وضع أعالم
يتضح منها ما كان ِح ً
ال وما كان حرما (وكاتب هذا البحث

أح�د أعضاء ه�ذه اللجنة) فق�د قامت اللجنة بما كُلفت به

حي�ث تابع�ت تنقالهتا حول حمي�ط مكة املكرم�ة ،ووجدت

أن احلكومات الس�ابقة قد قامت بوض�ع أعالم حميطة بمكة

املكرم�ة إال أن الكثري من هذه األعالم هت�دم ومل يبق منها إالَّ
ُ
بع�ض قواعدها م�ا بني أحجار ثابتة وأحج�ار متناثرة حول

ه�ذه القواعد وقد قامت اللجنة بتتب�ع هذه األعالم آخذة يف

ذكرها:
االعتبار املعايري اآليت ُ
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 -1يكاد علامء التاريخ السيام املؤرخني من أهل مكة أن جيمعوا
عىل أن س�يل احلل ال يدخل احلرم وس�يل احلرم ال خيرج إىل
احلل .وقد اختربنا هذه القاعدة يف جمموعة من قواعد األعالم
التي وجدهتا اللجن ُة من الشمال واجلنوب والرشق والغرب
فظه�ر للجن�ة صحة هذا الق�ول ومت�ت القناع ُة ب�ه فاعتربته
اللجن�ة أح�د املعايير للحكم على أي علم ظه�ر للجنة أنه
من األعالم.
آثارا تش�ك بأهنا آثار لعل�م وهي متفقة
 -2إذا وج�دت اللجن�ة ً
مع قاعدة الس�يل وم�ع ما ذكره خ�واص املؤرخني عن مكة
املكرم�ة كاألزرق�ي والفايس والفاكهي فإهن�ا تبحث يف هذه
اآلث�ار عام يدل عىل أهنا آثار َعلم وذلك بالنظر يف هذه اآلثار
هل فيها بقايا ِ
مؤن البناء من جص أو نورة أو نحو ذلك.

 -3يف ح�ال وج�ود آثار علم أو أكثر ف�إن اللجنة تنظر فيام ذكره
املؤرخ�ون كاألزرق�ي والفاكهي والفايس م�ن التحديد هل
مواقع هذه األعالم تتفق مع التحديد الذي ذكروه يف كتبهم؟
فإذا كان كذلك اعتربت اللجنة هذه اآلثار لتلك األعالم.
()45

 -4االستنارة برأي أهل كل جهة من اجلهات األربع ملكة املكرمة
من كبار السن وذوي املعرفة هل يعتربون هذه اآلثار لقواعد

األعالم متفقة مع احلد العام للحرم وذلك من جهتهم ،حيث

إن اللجن�ة تصطح�ب يف خروجه�ا بع�ض املس�نني من أهل
تلك اجلهات وتستنري بآرائهم يف ذلك .وهبذه املعايري األربعة

توصل�ت اللجنة إىل حتديد مواقع األعلام لكامل حميط مكة

املكرمة م�ن مجيع جهاهتا األربع ،وقد اس�تغرق عمل اللجنة
أكث�ر م�ن عرشين عام ًا توصل�ت إىل حتديد أعلام احلرم من
مجيع جهاته األربع وبلغ عدد األعالم ألف ًا ومائة وأربعة أعالم
جرى حتديدها بتحديث كل علم عن طريق األقامر الصناعية.
كام جرى وضع خرائط لكامل حميط مكة موضحا فيها مواقع

تلك األعالم وذلك بواسطة إدارة املساحة العسكرية يف وزارة

الدف�اع والطيران ،واس�تعدت وزارة الداخلي�ة بتكليف من
املقام الس�امي بالبناء عىل مواقع هذه األعلام ،وقد تم البناء
بالفعل عىل مواقع األعالم التى عىل الطرق العامة املتجهة من
اجلهات األربع إىل مكة املكرمة وهذه الطرق هي:

 -1طريق مكة – جدة الرسيع من اجلهة الغربية.
()46

 -2طريق مكة – جدة القديم من اجلهة الغربية كذلك.
-3طريق املدينة املنورة – مكة املكرمة من اجلهة الشاملية.

-4طريق مكة املكرمة إىل اليمن من اجلهة اجلنوبية.

 -5طري�ق مك�ة املكرمة إىل الطائف عن طري�ق جبل كرا وذلك
من اجلهة اجلنوبية الرشقية.

-6طري�ق مكة املكرمة – الطائ�ف عن طريق الرشائع وذلك من
اجلهة الرشقية.

 – 7طريق مكة املكرمة إىل الليث وذلك من اجلهة اجلنوبية.

وق�د انته�ت اللجنة م�ن عمله�ا يف التحديد وختم�ت عملها
بوضع اخلرائ�ط املوضحة مواقع األعالم عليه�ا وتثبيت األعالم
باإلحداثي�ات املربوط�ة باألقمار الصناعية املس�جلة ل�دى إدارة
املساحة العسكرية يف وزارة الدفاع.
ومن خصائ�ص مكة املكرم�ة أن األعامل الصاحل�ة يتضاعف
أجره�ا كمضاعفة أجر الصالة فيها عن غريها وهذا قول بعض
أهل العلم وقد استند أهل هذا القول عىل آثار ُرويت عن رسول
اهلل ﷺ وعن بعض أصحابه ومن ذلك ما ييل:
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-1مضاعف�ة الصالة يف املس�جد احلرام إىل مائ�ة ألف صالة حمل
إمج�اع من أهل العلم ،لكن هل املضاعفة خاصة بالفرض أم
أن كل ما يس�مى صالة فهي صالة مضاعفة؟ الذي يظهر أن

عم�وم النص يف ذل�ك وانتفاء الدليل على ختصيص العموم
حج�ة ملن قال بالعموم وعليه فصلاة الفرض وصالة النفل

وصالة اجلنازة وصالة الكس�وف واخلسوف وصالة سجود
التالوة والش�كر ُّ
كل ذلك صال ٌة فه�ي مضاعفة إذا فعلت يف

املس�جد احلرام .ومن أدلة مضاعفة الصالة يف املسجد احلرام

عىل غريه.

حدي�ث عب�د اهلل ب�ن الزبير حيث ق�ال :قال رس�ول اهلل ﷺ:

«صلاة يف مس�جدي هذا أفض�ل من أل�ف صالة فيام س�واه إال

املس�جد احل�رام وصالة يف املس�جد احل�رام أفضل م�ن صالة يف
مسجدي هذا بامئة».

وحدي�ث جاب�ر بن عب�د اهلل حي�ث قال:قال رس�ول اهلل ﷺ:

«صلاة يف مس�جدي هذا أفض�ل من أل�ف صالة فيام س�واه إال
املس�جد احل�رام وصالة يف املس�جد احل�رام أفضل م�ن مئة ألف
صالة فيام سواه».
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 -2مضاعف�ة األعمال الصاحلة امل�ؤداة يف املس�جد احلرام من
صدقة وصي�ام وذكر ونحو ذلك من أعامل القرب قياس� ًا
عىل مضاعفة الصالة يف املس�جد احلرام ولالستئناس بآثار

رويت عن رسول اهلل ﷺ وإن كانت ضعيفة إال أن بعضها
يقوي بعض ًا ويشهد هلا املعنى والعقل وفعل بعض السلف

الصالح ومن ذلك:

حديث عبد اهلل بن عباس ء قال :قال رس�ول اهلل ﷺ:

«من أدرك ش�هر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيرس كتب له

مئ�ة ألف رمضان فيام س�واه وكتب له لكل ي�وم وليلة عتق رقبة
ولكل يوم محالن فرس يف س�بيل اهلل» ،وحديث عبد اهلل بن عمر

ء قال :قال رسول اهلل ﷺ« :رمضان بمكة أفضل من ألف

رمض�ان بغري مكة» ،وجاء عن احلس�ن البصري ـ رمحه اهلل ـ أنه
ق�ال :صوم يوم بمكة بامئة ألف .وصدق�ة درهم بامئة ألف وكل
حسنة بامئة ألف .ومن حيث املعنى والعقل فإن القرب من العظيم

وخدمت�ه لي�س كخدمته عن بع�د ،فإن خدم�ة العظيم عن قرب
يكون هل�ا من التقدير ومضاعفة األجر م�ا ال يكون للخدمة عن
بعد ،وكذلك األمر باإلساءة وسوء األدب فعقوبتها أشد وأنكى
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من عقوبة اإلساءة من البعيد والنصوص الصحيحة الرصحية يف

مضاعفة الصالة يف املس�جد احلرام عام س�واه تطبيق واضح هلذا
املعنى .فالصالة هي عمود الدي�ن وصلة العبد بربه ومضاعفتها

يف املس�جد احلرام حمل إمجاع بني أهل العلم حلصوهلا يف حرم اهلل

فكذل�ك األعامل الصاحل�ة يف حرم اهلل أجره�ا مضاعف .والبن
القي�م رمحه اهلل يف كتابه :زاد املعاد يف هدي خري العباد قول وجيه
يف مضاعفة احلسنات يف مكة املكرمة قياس ًا عىل مضاعفة الصالة

فيها ،وفضل اهلل واسع وكرمه شامل.

 -3أمجع أهل العلم عىل أن عمل السيئة يف املسجد احلرام ليست
كعمله�ا فيام س�واه م�ن حيث العقوب�ة .حت�ى إرادة املعصية

واإلحلاد بالظلم معصية قال تعاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ (احل�ج ،)٢٥ :ولك�ن اختلف�وا

هل السيئة تتضاعف كام تتضاعف احلسنات من حيث العدد

أم أن الس�يئة بكبر جرمها وحجمه�ا ،وتتضاعف من حيث

الكي�ف ال م�ن حي�ث الع�دد؟ وقد أخ�ذ بالق�ول بمضاعفة
الس�يئة م�ن حيث العدد عب�د اهلل بن العب�اس ء حيث
اخت�ار الطائف مقر ًا إلقامته وعلل ذلك بأن س�يئاته أكثر من
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حس�ناته .وأن السيئات تتضاعف يف مكة عدد ًا كام تتضاعف

احلس�نات فق�د روي عن�ه قوله« :م�ايل ولبل�د تتضاعف فيه
السيئات كام تتضاعف فيه احلسنات».

 –4وم�ن خصائ�ص مكة ما ذه�ب إليه بعض أه�ل العلم إىل أن
املس�جد احلرام خيتص بجواز املرور بني املصيل وسترته .وأنه

ال يلزم وضع سترة للمصيل يف املس�جد احلرام ،فقد كان ﷺ

يصلي عند مقام إبراهيم والطائف�ون من ذكور وإناث يمرون

أمامه ومل يضع سترة بينه وبينهم .كام ذهب بعض أهل العلم

إىل أن عموم النهي .عن الصالة النافلة املطلقة يف أوقات النهي.
خمصص بجواز الصالة مطلق ًا يف املسجد احلرام كل وقت حتى

أوقات النهي ويس�تدل على ذلك أال يمنع م�ن يطوف حول
الكعب�ة ليل ً
ا وهن�ار ًا وال خيفى أن من س�نن الط�واف ركعتني

بعد الفراغ منه .ويف كامل الليل والنهار مخس�ة أوقات هني ومل
تستثن أوقات النهي يف منع صالة الركعتني بعد الطواف.

 -5وم�ن خصائ�ص مك�ة توفير األم�ن واألم�ان والسلامة
للحيوانات الوحشية املباحة لألكل من طيور وغريها والنهي
ع�ن صيدها أو تنفريها يف املس�جد احل�رام وأن عىل املخالف
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ج�زاء خمالفته وذل�ك بمثل ما قتل من النع�م أو كفارة طعام
مساكني أو عدل ذلك صيام ًا ليذوق وبال أمره.

وكذلك األمر بالنس�بة حلامية أشجار مكة وحشيشها وأن عىل
قاط�ع الش�جر أو حمتش احلش�يش جزاء ذلك حس�بام ذكره أهل
العلم يف بابه.

وخالصة القول أن للمسجد احلرام من اخلصائص واملميزات
م�ا ليس لغريه من أرض اهلل وهذا نتيج�ة كون مكة أحب البقاع
إىل اهلل تعاىل.

وقرار جملس أمناء العواصم اإلسالمية أن تكون مكة املكرمة
عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 1426هـ 2005 -م قرار ينسبها
إىل النق�ص إال يف هذا الع�ام ومكة املكرمة منزهة عن ذلك إذ ال
ش�ك أهنا عاصمة جلمي�ع أرض اهلل تعاىل مطلق� ًا فهي أم القرى
وم�كان اختي�ار بيت اهلل احلرام وأحب البق�اع إىل اهلل تعاىل فال
جي�وز ملس�لم أن يعتق�د فضل غريه�ا عليها مطلق� ًا يف كل زمان
وم�كان كام ال جيوز أن خيص فضله�ا ومتيزها بعام دون األعوام
السابقة أو الالحقة .واهلل املستعان.
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ُّ
الرتخص
يف علة مرشوعية
بقرص الرباعية يف أيام احلج

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد
وعىل آله وأصحابه وبعد

اختل�ف العلماء القائل�ون بج�واز مج�ع وقصر حج�اج مكة
املكرم�ة يف عرف�ة ومزدلف�ة وكذلك القصر يف منى م�ع احلجاج
اآلفاقين للصلوات املكتوبة أيام احل�ج .اختلفوا – رمحهم اهلل –
يف تعليل إباحة الرتخص بقرص الرباعية ومجعها مع ما جيمع معها
للحجاج ومنهم املكيون ىف عرفة ومزدلفة وكذلك القرص يف منى.
فذهب بعضهم إىل أن العلة يف ذلك الس�فر وقالوا :بأن الس�فر ال
يتح�دد بزمن معني وال بمس�افة حم�ددة بل كل ما احتي�ج فيه إىل
الزاد والراحلة فهو سفر وهذا القول يشكل عليه األمور التالية:

أوال :ال يتردد القائلون هبذا أن القرص يف منى يوم العيد وأيام
الترشي�ق وي�وم الرتوي�ة قبلها مشروع ،حيث ثبت عن رس�ول
اهلل ﷺ أن�ه كان يقصر الرباعي�ة فيها ،ومج�ع ﷺ وقرص ىف عرفة
ومزدلفة .وقد ثبت عن حرب هذه األمة عبد اهلل بن عباس ء
أن منى من مكة ومكة من منى .فقد روى البيهقي يف س�ننه بسند
صحيح ع�ن ابن عباس ء قال« :إنما النحر بمكة فنزهت
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ع�ن الدماء ومكة من منى» .ويف رواي�ة «ومنى من مكة» .وثبت
عن رس�ول اهلل ﷺ ىف خطبته يوم النحر بمنى أنه« :قال :أي بلد
هذا؟ ..فقلنا :اهلل ورسوله أعلم .فسكت حتى ظننا أنه سيسميه
بغري اسمه ،قال :أليست بالبلدة احلرام؟ قلنا بىل» .فقد اعترب ﷺ
من�ى من البل�دة احلرام .والبل�دة احلرام هي مك�ة املكرمة .فمنى
جزء من مكة املكرمة.

وقد كان معه ﷺ ىف حجته عدد كبري من احلجاج وفيهم حجاج
مكة املكرمة وكانوا يأمتون به ﷺ يف صالهتم ومل يقل هلم :أمتوا فإنا
قوم س�فر .كما ثبت قوله هذا يف صالت�ه يف األبطح عام فتح مكة
املكرمة .وليس الذهاب من مكة إىل منى وإىل مزدلفة سفر ًا مبيح ًا
للرتخص برخص الس�فر .وال خيفى أن املس�افة بني مكة ومنى ىف
زمن الرس�ول ﷺ أقل من املس�افة بني العوايل واملدين�ة التي فيها
مسجد رسول اهلل ﷺ ومع ذلك مل يثبت أن أحد ًا من أهل العوايل
يف املدين�ة كان يقصر الصالة .ومل يقل أحد م�ن أهل العلم قاطبة
بج�واز ذلك ألهل املدينة إذا ذهب�وا للعوايل وال ألهل العوايل إذا
ج�اءوا إىل املدينة .ومل يكن ما بني املس�افتني – م�ا بني مكة ومنى
وم�ا بني املدينة والع�وايل – عامرا ببنيان ،فمكة من منى ومنى من
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مكة والسفر املعترب هو ما بني مكانني متغايرين يف التسمية وحيتاج
التنق�ل م�ن أحدمها إىل اآلخر ىف الغالب إىل ال�زاد والراحلة .فإذا
كان املكانان مشمولني باسم واحد فال يعترب االنتقال من أحدمها
إىل اآلخر سفر ًا وإن تباعد ما بني املكانني كاألمر بالنسبة للرياض
مثلا فإن ما بني رشق الرياض وغربه أو ما بني شماله وجنوبه ما
يقارب س�تني كيال والكل يس�مى الرياض وال أظن أن أحد ًا من
أه�ل العلم قاطبة جييز أله�ل رشق الري�اض إذا انتقلوا إىل غربه
أو العك�س أن يرتخص�وا برخص الس�فر فكذلك األمر بالنس�بة
أله�ل مك�ة إذا انتقلوا إىل منى التي هي جزء من مكة ليس هلم أن
يرتخصوا برخص السفر إال أن يكونوا حجاج ًا.
ثاني�ا :ال نعل�م أح�د ًا من أهل العل�م ممن يعت�د بعلمه وقوله
أجاز ملن انتقل من مكة إىل منى يف غري يوم الرتوية وأيام الترشيق
الثالث�ة أن يرتخ�ص بالقرص .فل�و كان علة ذلك الس�فر يف هذه
األيام لكان احلكم يف الرتخص عام ًا يف سائر أيام السنة.

ثالثا :الذي نعلمه من كالم أهل العلم وما عليه العمل والفتوى
من�ذ زم�ن بعيد أن من كان م�ع احلجاج يف منى وعرف�ة ومزدلفة يف
خدمتهم أو رفقتهم ومل حيرم بنسك معهم وكان من أهل مكة أنه ال
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جيوز له الرتخص برخص القرص واجلمع يف الصالة مع احلجاج بل
جيب عليه اإلمتام ،وأن يصيل كل فرض يف وقته .فلو كانت العلة يف

ذلك السفر جلاز هلم ما جاز إلخواهنم احلجاج من أهل مكة.

وذهب الفريق اآلخر من أهل العلم إىل أن ع َّلة اجلمع والقرص

يف عرفة ومزدلفة والقرص يف مني أيام احلج أن ذلك من خصائص

النس�ك وليس ألجل الس�فر؛ حيث إن هذه األماكن الثالثة وال
س�يام من�ى ومزدلفة ليس االنتق�ال إليها من مكة س�فر ًا .فإباحة
الرتخص يف الصالة مجع� ًا وقرص ًا للحجاج من أهل مكة ألجل
النس�ك ،ال ألجل الس�فر كام يدل عىل ذلك أن القائلني بتحديد

م�دة القرص واجلمع للمس�افر يف ح�ال إقامته ىف البل�د غري بلده
بأربعة أيام وبأن تكون مسافة السفر ال تقل عن مرحلتني – 48

ميال – وحيتجون بإقامة رسول اهلل ﷺ ىف مكة يف األبطح أربعة

أي�ام ينتظر احلج وهو يقرص الصالة الرباعي�ة إن القائلني بذلك
قالوا ل�و كانت علة اجلمع والقرص أيام احل�ج يف عرفة ومزدلفة

والقرص يف منى الس�فر لكانت األيام الت�ي عزم ﷺ عىل اإلقامة

فيها عشرة أيام ال أربعة .فدل هذا على أن اجلمع والقرصليس
لعل�ة الس�فر وإنام هو م�ن خصائص احلج .وق�د ذهب مجع من
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العلماء إىل حتدي�د زمن اإلقامة للمس�افر يف أي بل�د بأربعة أيام
إذا كان على ني�ة اإلقامة فيه�ا فيجوز له اجلم�ع والقرص خالهلا
فإن كان ناوي ًا اإلقامة ألكثر من ذلك مل جيز له الرتخص برخص
الس�فر منذ وصوله البلد املسافر إليه .وحجتهم يف هذا التحديد

عزم رس�ول اهلل ﷺ عىل اإلقامة يف مكة املكرمة قبل احلج أربعة
أيام انتظار ًا للحج وهو ىف هذه املدة يقرص الصالة الرباعية ،وقد

روى عن�ه ﷺ أنه ق�ال ىف إقامته بمكة عام الفت�ح ملن يأتم به من

أه�ل مكة :أمتوا أهل مكة فإنا قوم س�فر .وال يرد عىل أهل هذا
القول يشء مما ورد عىل أهل القول األول مما مر ذكره.

قال ش�يخنا الشيخ حممد األمني الش�نقيطي يف تفسريه أضواء

البي�ان اجلزء اخلامس ص 262ما نص�ه :وأظهر قويل أهل العلم

عن�دي أن مجي�ع احلج�اج جيمع�ون الظه�ر والعصر ويقرصون

وكذلك يف مجع التأخري يف مزدلفة يقرصون العشاء وأن أهل مكة

وغريهم يف ذلك س�واء وأن حديث أمت�وا فإنام قاله هلم النبي ﷺ

يف مك�ة ال يف عرف�ة وال يف مزدلفة .وروى مالك بإس�ناد صحيح
يف املوط�أ عن عمر ب�ن اخلطاب ؤ أنه ملا ق�دم مكة صىل هبم

ركعتين ث�م انرصف فقال :ي�ا أهل مكة أمتوا صالتك�م فإنا قوم
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س�فر ث�م صىل ركعتني بمن�ى ومل يبلغني أنه قال هلم ش�يئ ًا .وممن
قال إن أهل مكة يقرصون بعرفة ومزدلفة ومنى مالك وأصحابه
والقاس�م ب�ن حممد وس�امل واألوزاع�ي .وممن ق�ال إن أهل مكة
يتم�ون صالهتم يف عرفة ومزدلف�ة ومنى األئمة الثالثة أبو حنيفة
والشافعي وأمحد وعطاء وجماهد والزهري وابن جريج والثوري
وحييى القطان وابن املنذر كام نقله عنهم ابن قدامة يف املغني وعزا
النووي هذا القول للجمهور.
قال مقيده – الكالم للشنقيطي – عفا اهلل عنه وغفر له :ال خيفى

أن ظاه�ر الرواي�ات أن النبي ﷺ ومجيع م�ن معه مجعوا وقرصوا
ومل يثبت يشء يدل عىل أهنم أمتوا صالهتم بعد سالمه يف منى وال
مزدلفة وال عرفة بل ذلك اإلمتام يف مكة .ا.هـ.
وق�ال رمحه اهلل بعد ذلك :وقد قدمنا ق�ول من قال :إن القرص
واجلم�ع املذك�ور ألهل مكة من أجل النس�ك .والعل�م عند اهلل
تعاىل .ا.هـ.
وقول�ه رمح�ه اهلل وقد قدمنا ق�ول من ق�ال :إن القرص واجلمع

ألهل مكة من أجل النس�ك حيتمل أمري�ن أحدمها قدمنا بمعنى

ذكرن�ا والثانى بمعنى اخرتنا ولعل االحتمال الثاين أقرب ألنه مل
()60

يذك�ر فيام تق�دم من قوله يف تفسيره قول أحد ق�ال إنه من أجل
النسك .واهلل أعلم.
ويف فت�اوى ش�يخنا سماحة الش�يخ حمم�د ب�ن إبراهي�م
– رمح�ه اهلل – اجلزء الس�ادس ص 7ما نصه :لك�ن القريبني من

عرفة ال يرتخصون عند األصحاب والقول الثاين :أن هلم اجلمع
والقرص وهو الصحيح .وهذا جار عىل أحد أصلني إما أن يقال:
إن حك�م س�فر املناس�ك غري حكم س�فر األس�فار األخرى .أو
عىل أصل آخر وهو اختيار الش�يخ أن مسافة القرص مل يثبت فيها
حتديد .ا.هـ.
وال�ذي يظه�ر يل أن اجلمع والقرص للحج�اج ومن معهم من

حج�اج مكة املكرم�ة يف عرفة ويف مزدلفة وكذلك القرص يف منى

أي�ام احل�ج من أجل النس�ك ولي�س لعلة الس�فر؛ ألنه ﷺ صىل
باحلج�اج يف منى قصر ًا ومنهم حجاج مك�ة ومل يأمرهم باإلمتام
مبدء
وألن من�ى من مكة فليس االنتقال إليها من مكة س�فر ًا وال َ
س�فر خالف ًا مل�ن قال ذلك ،فقد ج�اء يف املغني الب�ن قدامة قوله

ع�ن اإلم�ام أمحد :قي�ل أليب عب�د اهلل فرجل أقام بمك�ة ثم خرج
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إىل احل�ج ،ق�ال :إن كان ال يريد أن يقيم بمك�ة إذا رجع صىل ثم

ركعتين وذكر فعل ابن عمر ،ق�ال :ألن خروجه إىل منى وعرفة

ابتداء سفر .ا.هـ.

وللش�يخ عبد اهلل البس�ام – رمحه اهلل – قول عندي نصه بقلمه
حيث يقول :القرص يف منى ليس ألجلها وإنام ألهنا هى أول رحلة
احلج املنتهي بعرفة ثم العودة منها إىل منى .ا.هـ.

أق�ول إن القول بتعليل القرص ىف منى بأهنا أول مرحلة الس�فر
غري ظاهر؛ حيث إن املس�افر ال يبدأ باألخذ برخص السفر حتى
تك�ون بي�وت بل�ده وراء ظهره ومن خ�رج من مك�ة إىل منى ال
ي�زال يف مكة .ث�م إن من يرتخص برخص الس�فر ينتهي حقه يف
الرتخص بانتهاء سفره بعودته إىل بلده.
ق�ال الش�يخ حممد ب�ن إبراهيم – رمح�ه اهلل – يف جمموع فتاواه
ج 2ص 321قوله :إذا فارق عامر قريته ..وليس رشط ًا أال يراها
بل لو مل يكن بينه وبينها إال أذرع يسيرة لكن يشترط أن يفارقها
ويف�ارق ما يتبعها فام دام يف معمور من قصور وبس�اتني فاليزال
فيها .ا.هـ.
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وقال الش�يخ الش�نقيطي يف تفسيره اجلزء األول ص  466ما
نص�ه :يبتدئ املس�افر القرص إذا جاوز بيوت بل�ده بأن خرج من
البل�د كل�ه وال يقرص يف بيته إذا نوى الس�فر وال يف وس�ط البلد،
وه�ذا قول مجه�ور العلماء منه�م األئم�ة األربعة وأكث�ر فقهاء
األمص�ار ،وق�د ثبت عن النبي ﷺ أنه قصر بذى احلليفة ،وعن
مالك إنه إذا كان يف البلد بساتني مسكونة إن حكمها حكم البلد
فال يقرص حتى جياوزها .ا.هـ.

وقد يأيت استش�كال مفاده هل للقرص سبب غري السفر كام هو
احلال بالنس�بة للجمع حيث يس�وغ اجلمع لغري الس�فر كاملرض
والريح الباردة واملط�ر واالضطرار ،واجلواب :نعم جيوز القرص

يف احلضر يف حالة مقابلة الع�دو واخلوف من ترصده قال تعاىل:
﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍْ﴾ (النساء.)١٠١ :

وقد أورد الش�يخ الش�نقيطي يف تفسريه هذه اآلية استشكاالً

مفاده أن صالة اخلوف ال ترشع يف احلرض بدليل مفهوم قوله تعاىل:
﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ فأج�اب عنه رمحه اهلل :بأن هذا الرشط
ال مفه�وم له جلريه عىل الغالب ،وق�ال :بأن مجهور العلامء عىل
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أهن�ا تصلى ىف احلرض ،وأج�اب عن بقي�ة اإليرادات بام ش�فى
وكفى.

وذك�ر رمحه اهلل تع�اىل أن للعلامء يف تفسير القصر املراد هبذه

اآلية قولني:

أحدهما :أن القرص قرص كيفية.

والقول الثاني :أن القرص قرص كمية.

ق�ال رمحه اهلل :وق�ال مجاعة :إن امل�راد بالقصر يف قوله تعاىل:

﴿ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ ه�و قرص الصالة ىف الس�فر وال مفهوم

خمالف�ة للرشط الذي ه�و قوله﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍْ﴾؛
ألن�ه خرج خمرج الغالب حال ن�زول هذه اآلية ،ثم ذكر رمحه اهلل

االحتجاج هلذا القول.

وبام ذكرنا يتضح أن منى ليست أول مرحلة سفر من مكة ألهنا

ج�زء من مكة فس�قط القول ب�أن علة القرص واجلم�ع للحجاج

الس�فر بما يف ذلك حجاج مك�ة املكرمة؛ ألن املس�افر ال جيوز له
األخذ برخص الس�فر حتى يفارق بيوت بلده ،وعرفنا مما نقلناه

ع�ن أهل العلم معنى مفارقة املس�افر بيوت بل�ده .كام يتضح أن
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علة قرص الصالة ليست حمصورة يف السفر وإنام ملجموعة أسباب
منها اخلوف عند مالقاة األعداء سواء أكان يف احلرض أم يف السفر
وكذلك للمتلبس بنسك احلج يف أيامه.
وق�د حيتج للق�ول بأن منى أول مرحلة س�فر للحجاج ومنهم

حج�اج مكة بام ذك�ره بعض فقه�اء املذهب احلنبلي ومنهم ابن
مفل�ح صاح�ب الف�روع حيث قال :ف�إن ودع ثم أق�ام بمنى ومل
يدخل مكة فيتوجه جوازه .ا.هـ.

أقول :هذا القول مبني عىل أن منى ليست من مكة ،وقد تبني لنا
سقوط هذا القول ،فقد سامها ﷺ يف خطبته فيها يوم النحر بالبلدة
احل�رام ،والبلدة احلرام هي مكة .وقال ابن عباس :ومنى من مكة
ومك�ة من منى .وق�د أمجع القائلون بوجوب ط�واف الوداع عىل
أن م�ن طاف طواف الوداع ثم أقام بمكة يف أي جزء من أجزائها
أن عليه إع�ادة الطواف ليصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت
كما أمر بذل�ك ﷺ .أما إذا طاف ثم أقام يف مك�ة يف أى جزء من
أجزائه�ا فال يصدق عليه أنه جعل آخر عه�ده بالبيت حتى يعيد
الطواف ثم يسافر بدون إقامة بعده ومنى جزء من مكة.
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وهبذا يتضح س�قوط القول بجواز ط�واف وداع من طاف ثم
أق�ام بمن�ى بع�ده .وأن الصحي�ح أن هذا الط�واف ال جيزؤه عن
ط�واف ال�وداع بعد إقامت�ه يف منى؛ ألن حكم�ه حكم من طاف
ط�واف ال�وداع ثم أقام باألبطح مث ً
ال دون س�فر ف�إن عليه إعادة
طواف الوداع.

وي�كاد اإلمجاع ينعقد عىل أنه ال جيوز أله�ل مكة عند انتقال
أحده�م إىل منى يف غري أيام احلج أن يرتخص بقرص الصالة أو
ُ
القول بأن
مجعها مع ما جيمع معها يف الس�فر .ويتب�ع هذا القول
من خرج من مكة إىل عرفة وهو غري حاج وهي منتهى خروجه
ث�م عاد إىل مك�ة أن الذي عليه مجهور أهل العل�م أنه ال حيق له
يف خروج�ه هذا الرتخص برخص الس�فر .ف�إذا اجته القول بأن
الرتخ�ص بالقرص للحج�اج يف منى ومزدلف�ة وعرفة من أجل
النس�ك فه�ل ه�ذا خ�اص يف املش�اعر الثالث�ة – من�ى وعرفة
ومزدلف�ة – مم�ن هو ىف نس�ك أم هو من خصائ�ص احلج فقط
فمن تلبس بنس�ك احلج جاز له اجلمع والقرص أيام احلج سواء
أكان يف أحد هذه املش�اعر الثالث�ة أم كان خارجها يف أي مكان
من مكة املكرمة؟
()66

ويظهر يل واهلل أعلم أن اجلمع والقرص أيام احلج من خصائص

احل�ج ولي�س ألحد املش�اعر الثالثة – منى ،وعرف�ة ،ومزدلفة –

اختصاص بذلك ويؤيد هذا القول ما ييل:

أوال :صلى رس�ول اهلل ﷺ ومع�ه ع�دد كبري م�ن حجاج مكة

املكرم�ة يف منى وعرفة ومزدلفة فجمع وقصر ىف عرفة ومزدلفة
وقرص يف منى ومل يقل ملن معه من حجاج مكة أمتوا فإنا قوم سفر

كما قال ذلك ألهل مكة وهم يصلون معه عام فتح مكة .وحينام

أقره�م ﷺ عىل اجلمع والقصر معه وهم حجاج مل يذكر هلم أن

ترخصهم باجلمع والقرص من أجل أهنم يف أحد املش�اعر الثالثة

وال خيفى أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز .ورسول اهلل
ٌ
ﷺ
مبرأ ع�ن التقصري يف البالغ والبيان ف�دل هذا عىل أن القرص
واجلم�ع م�ن خصائ�ص احلج وليس م�ن خصائص املش�اعر يف

احلج .ويف جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رمحه اهلل –
يف اجلزء التاس�ع عرش ص 252ما نصه :املشهور عند العلامء أن
ه�ذا القرص خ�اص باحلجاج من أهل مكة فق�ط – إىل أن قال –

ولك�ن م�ن أجازه للحج�اج فهو خاص باحلجاج م�ن أهل مكة

وهو األصح ألن الرسول ﷺ مل يأمرهم باإلمتام .ا.هـ.
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ثانيا :ثبت من حديث جابر بن عبد اهلل وعائشة ء أن

رسول اهلل ﷺ صىل الظهر يوم العيد بمكة حينام أفاض من منى

إليها لط�واف اإلفاضة .ففي صحيح مس�لم عن جابر بن عبد
اهلل م�ن حديث�ه الطويل ق�ال :ثم ركب رس�ول اهلل ﷺ فأفاض

إىل البيت فصىل بمكة الظهر فأتى بني عبد املطلب يسقون عىل

زم�زم فقال :انزع�وا بني عبد املطلب فل�وال أن يغلبكم الناس
على س�قايتكم لنزعت معكم ..احلدي�ث ومل يثبت عنه ﷺ أنه

أت�م الصلاة الرباعية طيلة وج�وده يف مكة يف حج�ة الوداع ال
قبل احلج وال بعده حتى رجع ﷺ إىل املدينة وال شك أنه حينام

صىل الظهر بمكة أم املصلني صالة الظهر وقد ائتم بإمامته مجع

من حجاج مكة ومل يأمرهم باإلمتام وال شك أنه قد أفاض معه

اقتداء به ﷺ
ع�دد كبري لطواف اإلفاضة من أهل مكة وغريهم
ً

وتنفيذا ألمره «خذوا عني مناسككم» فهذا دليل عىل أن اجلمع

والقرص للحجاج من خصائص احلج وليس للمش�اعر الثالثة
اختصاص بذلك ،إذ لو كان ذلك خاص ًا بالسفر أو يف املشاعر

لبين ذلك رس�ول اهلل ﷺ إذ تأخري البيان ع�ن وقت احلاجة ال
جيوز .ورسول اهلل ﷺ منزه عن ذلك .وتأسيس ًا عىل هذا القول
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بأن اجلمع والقرص من خصائص النسك وأنه حكم عام جلميع

احلج�اج اآلفاقيين وغريهم م�ن أهل مك�ة وأنه لي�س خاص ًا
باملشاعر الثالثة تتفرع عنه املسائل اآلتية:

أوال ً :م�ن أحرم باحل�ج يوم الرتوية قبل دخ�ول وقت الظهر

س�واء أكان آفاقي� ًا أم كان مكي� ًا ف�إن له الرتخ�ص بالقرص يوم

الرتوية ويوم العيد وأيام الترشيق الثالثة وله اجلمع والقرص يوم
عرفة مجع تقديم جيمع فيها العرص مع الظهر وله اجلمع والقرص

ليلة مجع يف مزدلفة.

ثانيا ً :من مل حيرم باحلج وإنام رافق احلجاج ىف املش�اعر الثالثة

ألي غ�رض من األغراض كأن يك�ون يف خدمتهم أو يف رفقتهم

وكان من أهل مكة فال جيوز له الرتخص باجلمع والقرص بل جيب
علي�ه إمتام الرباعية من الصلوات اخلمس املكتوبة وأن يصيل كل
صالة يف وقتها؛ ألنه مل يكن متلبس ًا بنسك وليس مسافر ًا وال يرد

عىل ذلك القول بأن القوم ال يش�قى هبم جليس�هم فإمتام الصالة
شقاء.
وأداؤها يف وقتها ليس
ً
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ثالثا ً :من كان يريد النسك وقد جاء إىل منى يوم الرتوية حالالً

ومك�ث فيها وهو حالل إىل أن ذه�ب إىل عرفة فأحرم فيها وهو

من أهل مكة فال جيوز له الرتخص باجلمع والقرص قبل إحرامه؛
ألن اجلمع والقرص من خصائص النسك ومل يدخل أثناء وجوده

يف منى يوم الرتوية يف النسك.

رابعا ً :من أح�رم باحلج يوم الرتوية قب�ل دخول وقت الظهر

وكان م�ن أهل مكة أو ممن ال جيوز له الرتخص برخص الس�فر،

ولكن�ه مل يذه�ب إىل منى إال بعد صالة العصر أو كان طيلة أيام
الترشيق يقيض النهار يف مقر إقامته يف مكة املكرمة يف أي حي من

أحيائها فعىل القول بأن القرص ألجل النسك فيجوز له الرتخص

بذلك ولو مل يكن يف منى.

خامس�ا ً :من كان متعج ً
ال وكان من أهل مكة أو ممن ليس له

حق الرتخص برخص السفر فال جيوز له الرتخص بقرص الصالة
بعد ذلك؛ ألن اختصاصه بالنسك قد انتهى بتعجله.

وخالص�ة الق�ول أن ال�ذى يظه�ر يل – واهلل أعل�م – وذل�ك

بع�د تتبع أقوال أهل العل�م – أن علة الرتخص باجلمع والقرص
()70

للحج�اج يف عرفة ومزدلفة والقرص يف من�ى وإن كانوا من أهل

مكة التلبس بالنس�ك س�واء أكان احلاج يف أحد هذه املشاعر أم

كان يف غريها من أحياء مكة املكرمة وأن السفر ليس علة لذلك
لكون االنتقال من مكة إىل منى ال يعترب سفر ًا وال مبدء سفر ألن
الرتخص بالس�فر املبيح لألخذ برخص السفر يبدأ من مغادرته
بي�وت بلده وأن تكون خلف ظه�ره .وال خيفى أن منى حي من

أحياء مكة املكرمة كام مر االستدالل لذلك بقوله ﷺ يف خطبته

ي�وم النحر يف منى – أليس�ت بالبلدة احل�رام – وبام ورد عن ابن
عباس أن منى من مكة – وليس ذلك خمتص ًا باملش�اعر الثالثة –
من�ى ،وعرفة ،ومزدلف�ة .النتفاء الدلي�ل بالتخصيص .وحيث
إنني مل أر أحد ًا من أهل العلم أعطى هذه املسألة ما تستحقه من

البح�ث والنظر بمثل ما قلت وكتبت فإنني أعترب إبداء رأيي يف
هذه املس�ألة إثارة إلخواين طلبة العلم للمسامهة يف الوصول إىل

حقيق�ة القول فيه�ا فمن التوايص باحلق حتري�ه والدعوة إليه مع
األخذ يف االعتبار أن احلجة ال يدفعها إال حجة أقوى منها دلي ً
ال
واعتب�ار ًا .فال يدفعها عناد خمالف ،وال قول ذي رفعة مقام ،وال
قول ولو.
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وحيث إن الظاهر أن علة الرتخص حلجاج مكة املكرمة باجلمع
يف عرفة ومزدلفة والقرص فيهام وىف منى هو اختصاص نسك احلج
بذلك وقد مر االس�تدالل له وتعليله وتوجيهه وأقوال بعض أهل
العل�م ،فقد يتجه القول بحرص الرتخص يف عرفة ومزدلفة باجلمع
والقرص فقط ويف القرص يف منى دون اجلمع؛ ألنه مل يثبت عنه ﷺ أنه
مج�ع ىف منى وقد صىل خلفه وبإمامته عدد كثري من احلجاج ومنهم
حجاج مكة فاألفضل االقتصار عىل ما وردت السنة العملية به وهو
القرص يف منى دون اجلمع.وأما مجع العرص مع الظهر أو العشاء مع
املغ�رب يف منى أيام الترشيق فلم ينقل ذلك عن رس�ول اهلل ﷺ إذ
الثابت عنه أنه كان يصيل كل وقت يف وقته ويقرص الرباعية كام أنه
مل ينق�ل عن�ه ﷺ ،النهي عن اجلمع وال خيف�ى أن الرتخص باجلمع
أوس�ع من الرتخص بالقرص؛ حي�ث إن قرص الرباعية ال يكون إال
يف الس�فر إال يف عرفة ومزدلفة وهذا االس�تثناء على رأي من يرى
أن اجلم�ع والقرص يف مش�اعر احلج أيام احل�ج من خصائص احلج
وليس من أجل السفر وال خيفى أن اجلمع يصح يف السفر كام يصح
يف اإلقامة بوجود س�ببه فيرشع اجلمع للمريض وللحاجة وللمطر
وللربد وللريح الشديدة وللمستحاضة ونحو ذلك .وبناء عىل هذا
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فمجموع�ة من أهل العل�م يرون جواز اجلمع يف منى وعدم اجلمع
أفض�ل ويعلل�ون ذلك أن األخ�ذ باجلمع أوىل م�ن األخذ بالقرص

لسعة الرخصة يف اجلمع دون القرص .واهلل أعلم.

ولعلامئنا أقوال يف ذلك منها ما جاء يف رسائل وفتاوى شيخنا

الش�يخ حمم�د بن إبراهيم – رمحه اهلل – حي�ث جاء يف تقريراته

ما نصه:

مس�ألة :من�ى مل يكن النب�ي ﷺ جيمع فيه�ا وال ثبت أنه مجع

الصالتني يف منى حال نزوله .فهذا اجلمع الذي يس�تعمله الناس

لق�ول األصحاب واجلامهير :إن القرص يالزم�ه اجلمع .والقول

اآلخر أنه ال يالزمه .ا.هـ.

ويف فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز – رمحه اهلل – سئل «هل جيوز

للحجاج يف منى مجع العرص مع الظهر والعشاء مع املغرب».

فق�ال :ال أعل�م مانع� ًا من ج�واز اجلمع؛ ألن�ه إذا جاز القرص

فج�واز اجلمع من باب أوىل؛ ألن أس�بابه كثيرة بخالف القرص

فليس له س�بب إال الس�فر .ولكن تركه أفضل؛ ألن النبي ﷺ مل

جيمع يف منى ال يف يوم الرتوية وال يف أيام الترشيق .ا.هـ.
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واخلالص�ة يف املس�ألة أن اجلم�ع يف منى أيام الترشي�ق و العيد
والرتوي�ة جائ�ز وتركه أوىل وأفضل اتباع ًا لس�نة رس�ول اهلل ﷺ
وقول�ه« :خذوا عن�ي مناس�ككم» .ومن مجع العرص م�ع الظهر
واملغ�رب مع العش�اء يف منى أي�ام الرتوية والعي�د والترشيق فال
جيوز االعرتاض عليه إال لبيان األفضل .واهلل أعلم.
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يف معنى املحاذاة للمواقيت
ومدى اعتبارها ميقاتاً لإلحرام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني وصىل الله وس�لم عىل رس�وله
األمني محمد وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد:
فبن�اء عىل رغب�ة جملس هيئة كبار العلامء املبلغة يل من سماحة
رئي�س املجل�س بموج�ب خطاب�ه رق�م 2/454 :وتاري�خ
1425/7/14ه�ـ بخص�وص إع�داد بحث يف معن�ى املحاذاة
للميقات لالس�تعانة به يف دراس�ة حماذاة ميق�ات اجلحفة ملن كان
على طريق اهلجرة – الطريق الرسيع من مك�ة املكرمة إىل املدينة
املن�ورة مم�ن يريد النس�ك – فق�د كان مني إع�داد بحث خمترص
يشتمل عىل املسائل التالية:
 – 1معنى املحاذاة ومتى تعترب.

 – 2مرور قاصد النسك عىل أحد املواقيت هل جيب عليه اإلحرام
بالنسك منه .وإن كان أمامه ميقات آخر؟
 – 3حم�اذاة قاص�د النس�ك ألكثر م�ن ميقات يف طريق�ه إىل مكة
فمن أي حماذاة حيرم؟

 – 4م�ن كان طري�ق قاصد النس�ك بين ميقاتين أحدمها خلفه
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واآلخ�ر أمامه ولكنه ال يمر بواحد منهما وإنام يمر بمحاذاة

امليقات الذي أمامه فمن أين حيرم؟

هذه املسائل ستكون موضوع البحث واهلل املستعان.
املسألة األوىل :معنى املحاذاة:
جاء يف اللسان والقاموس يف مادة حذا أي املحاذاة وهي اإلزاء

واملجاورة .حاذا اليشء إذا وازاه وصار بجانبه.

وحماذاة امليقات املعتربة ما كانت يمني قاصد النس�ك أو يساره

ووجهه إىل مكة .كمحاذاة ذات عرق قرن املنازل وال تعترب املحاذاة
مل�ن كان وجه�ه غري اجتاه مكة كمن ح�اذا ذا احلليفة ووجهه جتاه
الغرب نحو البحر أو الرشق نحو نجد وما بعدها .واهلل أعلم.

املسألة الثانية :مرور قاصد النسك عىل أحد املواقيت:
إذا مر قاصد النسك عىل أحد املواقيت وأمامه ميقات آخر كمن

يمر بذي احلليفة ويأخذ بالطريق الساحيل إىل مكة املكرمة؛ حيث
سيمر بميقات اجلحفة فالذي عليه مجهور أهل العلم أن عليه أن

حيرم من أول ميقات يمر به لقوله ﷺ« :هن هلن وملن أتى عليهن من

غري أهلهن».

()78

قال الشيخ حممد الشنقيطي – رمحه اهلل – يف كتابه أضواء البيان:

أظهر قويل أهل العلم عندي أن أهل الشام ومرص مثال إذا قدموا

املدين�ة فميقاهت�م ذو احلليفة وليس هلم أن يؤخ�روا إحرامهم إىل

ميقاهتم األصيل الذي هو اجلحفة أو ما حاذاها لظاهر حديث ابن

عباس املتفق عليه «هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن» .ا.هـ.
ج 5ص .333

املسألة الثالثة:
إذا ح�اذا قاص�د النس�ك أكث�ر من ميق�ات يف طريق�ه إىل مكة

فعلي�ه أن حي�رم من أق�رب حم�اذاة ميق�ات إىل مك�ة حياذيه كمن
ي�أيت من شمال املدينة رشق ًا أو غرب ًا فأمام�ه من الرشق حماذاة ذي
احلليف�ة وحم�اذاة قرن املن�ازل ولعل أق�رب هذه املواقي�ت حماذاة

قرن املنازل ،وهلذا ص�ار توقيت ذات عرق ألهل العراق لكوهنا
أقرب املواقيت الثالثة حماذاةً .وهكذا إذا جاء من شامل املدينة من

الغرب فس�يحاذي ذا احلليفة ثم يمر بعد ذلك باجلحفة .وحماذاة

ذي احلليف�ة حماذاة بعي�دة وهلذا وقت ﷺ ألهل البلدان الشمالية

– الش�ام ومرص واملغ�رب – اجلحفة ومل تعترب ألهل هذه البلدان

حماذاة ذي احلليفة لبعدها.
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املسالة الرابعة:
إذا كان طريق قاصد النسك بني ميقاتني أحدمها خلفه واآلخر

أمام�ه ولكنه ال يمر بواح�د منهام وإنام يمر بمحاذاة امليقات الذي
أمامه وذلك كمن يسلك طريق اهلجرة – الطريق الرسيع بني مكة
واملدينة – أو من يدخل هذا الطريق من الرشق أو الغرب فميقات

ذي احلليفة شامال عنه وهو خلفه وأمامه حماذاة ميقات اجلحفة فقد
صدر قرار هيئة كبار العلامء رقم  142وتاريخ 1407/11/19

أنه حيرم من حماذاة اجلحفة من الكيلو  208اجتاها إىل مكة املكرمة
عىل الطريق الرسيع.

وقد س�بق أن ش�كل املجلس جلنة من فضيلة الش�يخ س�ليامن
العبي�د – رمح�ه اهلل – ومن ُم ِعد هذا البحث ومن فضيلة الش�يخ
عب�د العزي�ز بن عب�د املنعم للنظ�ر يف حماذاة اجلحفة م�ن الطريق
الرسيع املتجه من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة وبعد قيام اللجنة

بما كلفها ب�ه املجلس قدمت قرار ًا باألكثرية بتوقيع الش�يخ عبد

وخالفت فيه هذا القرار وذكرت خمالفتي
العزيز العبد املنعم فقط
ُ
بوجهة نظر هذا نصها:
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وق�د جرى من�ا تبادل وجه�ات النظ�ر يف طريق إح�رام من
يسير عىل ه�ذا الطريق وميقات ذي احلليفة خلفه شماالً فاجته
رأي معايل الش�يخ س�ليامن ومعايل الش�يخ عبد العزيز «عىل أن

م�ن يأيت هلذا اخلط م�ن الرشق أو الغرب مما بين املدينة ونقطة
املحاذاة بحيث ال يمر عىل املدينة وإنام يلتقى باخلط عنها جنوب ًا

حي�رم من بلده س�واء كانت رشق اخل�ط أو غربه وأنه ال حاجة

لوض�ع ميقات عىل هذا اخلط؛ ألن م�ن جاء من املدينة فميقاته
ذو احلليفة ومن كان عنها جنوب ًا فميقاته بلده سواء أكان رشق ًا

ع�ن اخل�ط أو غربا عنه» وحيث مل يظهر يل ص�واب هذا الرأي
فقد صار مني التقدم للمجلس بإبداء رأيي بام ييل:

إن للقادمين م�ن املدينة إىل مك�ة أحواال جي�در يب قبل ذكرها

أن أشير إىل أن�ه يتجه من املدينة إىل مك�ة طريقان أحدمها طريق
س�احيل يمر ببدر واملس�يجيد ومس�توره ويس�تخدمه أهايل ينبع
ويم�ر بمحاذاة اجلحفة غرب ًا حيث تبع�د اجلحفة عنه رشق ًا قرابة
تسعة أكيال.

الطري�ق الث�اين طري�ق اهلج�رة – الطري�ق الرسي�ع – ويم�ر

بمجموع�ة وديان عليها جمموعة من القرى عن يمني اخلط وعن
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يس�اره مارا بمحاذاة اجلحفة عىل الكيل�و مائتني وثامنية (.)208

ويمر كذلك بمحاذاة ذات عرق يف نقطة جرى تعيينها يف خارطة
وزارة املواصلات بني عس�فان وخليص وتبع�د عن اخلط رشق ًا
بمق�دار مائة وعشرة أكيال وحماذاهتا بعد حم�اذاة اجلحفة جنوب ًا.
ويمك�ن تصور ح�ال القادمني من شمال ه�ذا الطري�ق إىل مكة

للنسك فيام يأيت:

أوال :من يقدم من املدينة إىل مكة للنسك سواء أكان من أهلها

أم م�ن غريه�م فهذا حمكوم بقول رس�ول اهلل ﷺ« :ه�ن هلن وملن
أتى عليهن من غري أهلهن» س�واء أكان طريقه الطريق الس�احيل

أم طري�ق اهلجرة فال جيوز له جماوزة ذي احلليفة دون أن حيرم منها
بنس�كه الذي أراده .قال الش�يخ حممد الش�نقيطي – رمحه اهلل – يف
كتاب�ه أض�واء البيان :أظهر قويل أهل العلم عندي أن أهل الش�ام
ومصر مث ً
ال إذا قدموا املدين�ة فميقاهتم من ذي احلليفة وليس هلم

أن يؤخ�روا إحرامهم إىل ميقاهتم األصيل الذي هو اجلحفة لظاهر
حدي�ث ابن عباس املتفق عليه «هن هل�ن وملن أتى عليهن من غري

أهلهن» وقس عىل ذلك ا.هـ.

ثانيا ً :من كان أهله دون ذي احلليفة مما ييل مكة املكرمة كأهل
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بدر واملسيجيد وينبع ومستوره ورابغ وقد سلك الطريق الساحيل
ولكنه مل يمر باملدينة فال ش�ك أنه دون ميقات ذي احلليفة ،حيث
إن�ه جن�وب غ�رب ذي احلليف�ة ولكنه س�يمر بميق�ات اجلحفة
فيحرم منه إذا مر به .ومن أحرم قبله دخل يف كراهية اإلحرام قبل
الوصول إىل امليقات .انظر أضواء البيان ج 5ص.341-338

ثالثا ً :من كان مقره بعد ميقات اجلحفة جنوب ًا س�واء اس�تخدم
الطري�ق الس�احيل أو الطري�ق الرسيع – طريق اهلجرة – كس�كان
اجلمجوم وعس�فان وخليص وغريها كمن كان جنوب اجلحفة أو
جنوب حماذاهتا فميقاته من حيث أنش�أ نية النسك لقوله ﷺ« :هن
هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ومن كان دون ذلك فمن حيث
أنشأ.»...

رابعا ً :من كان مقره جنوب املدينة من الرشق أو الغرب وتقع
حماذاة اجلحفة جنوبه ويريد استخدام الطريق الرسيع سواء أكان
مق�ره رشق الطري�ق الرسي�ع أم غرب�ه فيحرم من حم�اذاة اجلحفة
وكالم أهل العلم رصيح يف ذلك ومنه ما ييل:
قال يف فتح الباري اجلزء الثالث ص:391-390
()83

واحلك�م فيم�ن لي�س ل�ه ميق�ات أن حي�رم م�ن أول ميق�ات
حياذيه.ا.ه�ـ .و ق�ال أيض ًا :ثم إن مرشوعي�ة املحاذاة خمتصة بمن
ليس أمامه ميقات معني .ا.هـ.

وق�ال يف أضواء البي�ان ص .332الفرع الراب�ع :اعلم أن من
س�لك إىل احل�رم طريق� ًا ال ميقات فيه�ا فميقاته املح�ل املحاذي
ألقرب املواقيت إليه كام يدل عليه ما قدمناه يف صحيح البخاري

م�ن توقيت عمر ذات ع�رق ألهل العراق ملحاذاهت�ا قرن املنازل
وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم .ا.هـ.

وق�ال يف مفيد األنام للش�يخ عب�د اهلل بن ج�ارس اجلزء األول

ص 80وم�ن مل يمر بميق�ات من املذكورات حيرم بحج أو عمرة
وجوب� ًا إذا علم أنه حاذى أق�رب املواقيت منه لقول عمر ؤ
– انظ�روا حذوه�ا من طريقك�م – رواه البخ�اري .اهـ وىف ص
 75وقالت الشافعية من سلك البحر أو طريق ًا ليس فيه يشء من
املواقي�ت اخلمس�ة أحرم إذا حاذى أقرب املواقي�ت إليه فإذا كان
عن�د حم�اذاة ذي احلليفة عىل ميلني منها وعن�د حماذاة اجلحفة عىل

ميل كان ميقاته اجلحفة .اهـ وقال يف ص 74ويف منس�ك الشيخ

حيي�ى اخلط�اب من املالكية ق�ال مالك :ومن حج م�ن البحر من
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أهل مرص والشام وشبهها أحرم إذا حاذى اجلحفة .ا.هـ.

وقال :وعند احلنفية أن من سلك طريق ًا ليس فيه ميقات معني
بر ًا أو بحر ًا – اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقات ًا منها.ا.هـ.

وبتأم�ل هذه النصوص يتض�ح منها أن من مل يمر بميقات فإن
ميقاته حماذاة أقرب ميقات من املواقيت إليه وال شك أن من كان
حمله جنوب املدينة باس�تقامة أو ٍ
ميل يمين ًا أو شماالً ثم يستخدم
الطري�ق الرسي�ع يف طريق�ه إىل مكة املكرمة فه�و ال يمر بميقات
مطلق ًا حتى يصل إىل مكة املكرمة .ولكنه سيمر بمحاذاة ميقاتني
أحدمه�ا اجلحف�ة وتبعد املحاذاة عنها أربع�ة وثامنني كيال والثاين
ذات ع�رق وتبع�د املحاذاة عنه�ا بامئة وعرشة كيلا والنصوص
رصحي�ة يف أن املعتبر من املح�اذاة األق�رب إىل امليق�ات وأقرب
امليقاتين حماذاة اجلحفة ،وبن�اء عىل هذا فأرى أن ميقات من كان
دون املدينة املنورة جنوب ًا أو شامالً مستخدم ًا هذا الطريق الرسيع
ف�إن ميقاته حم�اذاة اجلحفة س�واء اتص�ل هبذا اخل�ط الرسيع من
الرشق أو من الغرب.

وال ي�رد عىل الق�ول بوضع ميق�ات عىل اخلط الرسيع س�واء
أكان ذلك نص ًا عىل أنه وادي اجلحفة أم حماذا ًة ال يرد عليه القول
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بأنه يمكن أن يس�تغله س�ائقو س�يارات نقل احلجاج من املدينة
املن�ورة إىل مكة املكرمة فيجعلوهن�ا ميقات ًا ويرتكون اإلحرام من
ذي احلليف�ة بحجة أن أمامهم ميقات ًا ،فهذا امليقات الذي أمامهم
وه�و اجلحف�ة ليس بدع� ًا وإنام ه�و ميقات وقته رس�ول اهلل ﷺ
واألخ�ذ باملحاذاة حكم أمج�ع عىل اعتباره فقهاء املس�لمني عىل
اختلاف املذاهب .وقد كان ه�ذا امليقات اجلحفة أمام احلجاج
املس�افرين م�ن املدينة إىل مك�ة ومل يكن وجوده أمامهم س�ببا يف
تالع�ب الس�ائقني بجعل حجاجه�م يرتكون اإلح�رام من ذي
احلليف�ة ليحرموا من اجلحفة عىل الطري�ق القديم .وال يظهر يل
جواز اعتبار هذا الطريق الرسيع – طريق اهلجرة  -مربر ًا إلجياد
حك�م جديد يف طريق�ة اإلحرام ملن كان رشق�ه أو غربه إذا كان
جنوب املدينة.
خامس�ا :من كان مسيره رشق اخلط الرسي�ع كأهل الكامل
ورهاط ومدركه وغريهم وهو ال يستخدم هذا اخلط الرسيع فإن
مر يف طريقه بذات عرق فهي ميقاته وإن حاذاها حماذا ًة أقرب من
حماذاة اجلحفة فمحاذاهتا هي ميقاته.
وهن�اك أم�ر أحب لفت النظر إليه ذل�ك األمر يتلخص يف أن
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املتتبع للمواقيت يرى أهنا وديان تعرتض طريق من يقدم إىل مكة

املكرم�ة .فذو احلليفة ه�و وادي العقيق ،وق�رن املنازل – وادي
قرن املنازل .وقد أصدر سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم – رمحه
اهلل – فت�وى باعتبار وادي حمرم هو امليقات نص ًا ال حماذا ًة وذلك
باعتباره وادي قرن املنازل .ويلملم وادي يلملم ،وقد كان أهل

اجلنوب حيرمون من السعدية قرية واقعة عىل وادي يلملم وحينام

متت س�فلتة الطريق من اجلنوب إىل مكة املكرمة – كان الطريق
يبعد عن السعدية غرب ًا بميل إىل اجلنوب بأكثر من عرشين كيلو
مرت – فاج ُت ِهد يف األمر من ِق َب ِل التوعية اإلسالمية وجعلوا مكانا

اعتربوه حماذيا للس�عدية ميقاتا عىل اخلط املسفلت وبعد جمموعة
ت إىل سماحة الش�يخ
من االعرتاضات عىل هذا الترصف ُو ّج َه ْ
عب�د اهلل ب�ن محيد – رمح�ه اهلل – كلفني أنا وفضيلة الش�يخ عبد

اهلل البس�ام – رمح�ه اهلل – والش�يخ صال�ح الراجحي مستش�ار
إم�ارة مكة املكرمة للنظر يف ذلك فذهبنا إىل الس�عدية واجتمعنا
بمجموعة من سكاهنا من كبار السن وسألناهم عن جبل يلملم
فقالوا مجيع ًا ليس لدينا جبل يسمى يلملم وإنام امليقات هو وادي

يلمل�م هذا الوادي الذي أنتم فيه .فنظرنا فلم نجد حولنا جباالً
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تعترب وإنام اجلبال تبعد عن الس�عدية بقرابة س�بعني كيال رشق ًا،
ونظرن�ا إىل الوادي فإذا ه�و واد فحل من فحول األودية ونظرنا
إىل املكان الذي ُج ِعل ميقاتا ملحاذاته الس�عدية فإذا هو يبعد عن
ال�وادي مم�ا ييل مكة املكرم�ة عرشين كيال مرت بمعن�ى أن القادم
م�ن اجلنوب للنس�ك يتج�اوز ال�وادي بقرابة عرشي�ن كيلو ثم
حيرم .فقدمنا تقرير ًا لسامحة الشيخ عبد اهلل بن محيد بذلك .وقد
أخذ هبذا القول إمامان من كبار علامئنا يف الس�عودية مها سامحة
الش�يخ حممد بن إبراهيم املفتي العام للمملكة يف وقته وسماحة
الش�يخ عب�د اهلل بن محيد رئي�س املجلس األعلى للقضاء .فقد
صدرت فتوى الش�يخ حمم�د بأن وادي حمرم ه�و امتداد لوادي
الس�يل  -ق�رن املنازل  -وأن وادي حمرم ميق�ات نص ًا ال حماذاةً.
وأصدر سماحة الش�يخ عبد اهلل ب�ن محيد فتوى ب�أن يلملم ٍ
واد
وأن ضفة الوادي اجلنوبية هي ميقات يلملم نص ًا الحماذاة .وأيد
الش�يخ عب�داهلل ب�ن محيد  -رمح�ه اهلل -رأينا أن املح�اذاة يف هذا
غري معتبرة وأن امليقات هو الوادي نص ًا من أي بقعة عىل ضفة
ال�وادي اجلنوبية ،حيث إن الوادي يتج�ه بميول من الرشق إىل
الغرب ليصب يف البحر .وأنه ينبغي أن جيعل امليقات عىل ضفة
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الوادي اجلنوبية عىل الطريق املسفلت املتجه من مكة املكرمة إىل
مناطق جازان.
وبعد تقديمنا تقريرنا إىل سامحة الشيخ عبد اهلل بن محيد  -رمحه
اهلل  -أصدر أمر ًا عىل وزارة الداخلية باعتباره وإنفاذه فجرى ذلك
وتم وضع امليقات عىل ما عيناه بمسجد ومرافقه.

واجلحفة قرية عىل وادي اجلحفة من الرشق إىل الغرب ويمر به
الطريق الرسيع – طريق اهلجرة – وذات عرق واد كبري يتجه من
الرشق إىل الغرب يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ عبد اهلل بن جارس يف
منسكه.حيث قال ما نصه:
قال يف اإلقناع وهي قرية خربة قديمة وعرق هو اجلبل املرشف
عىل العقيق .ا.هـ.

وق�ال :قال بعض متأخري احلنفي�ة ذات عرق بعد املضيق إىل
جه�ة العراق وقبل العقيق فمن أح�رم منه فقد أحرم من امليقات
بيقني .ا.هـ.
وقال بعض الشافعية واألفضل يف حق أهل العراق واملرشق أن
حيرموا من العقيق وهو واد بقرب ذات عرق أبعد منها .ا.هـ.
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وقال :وأما وادي العقيق فهو واد كبري معروف مش�هور وهو
غري وادي العقيق الذي بقرب املدينة.

وق�ال وقد رأى س�عيد بن جبير رج ً
ال يريد أن حي�رم من ذات
ع�رق فأخذه بيده حت�ى خرج من البيوت وقطع ال�وادي فأتى به
املقابر فقال هذا ذات عرق األوىل .ا.هـ.

أقص�د من هذا أنه يمكن اإلحرام ملن يسير عىل هذا الطريق
الرسيع وكان إنش�اؤه السفر مما كان جنوب املدينة املنورة سواء
كان م�ن الشرق أو الغ�رب عن الطري�ق أن حيرم عن�د مالقاته
وادي اجلحفة.
ه�ذه وجهة نظري فيام رغب املجلس املحرتم تقديمه إليه ليتم
التصور األكثر وضوح ًا يف املس�ألة واهلل املس�تعان وصىل اهلل عىل
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

وق�د صدر قرار هيئة كبار العلماء باعتبار املحاذاة عند الكيلو
مائتني وثامنية عىل الطريق الرسيع  -طريق اهلجرة .واهلل أعلم.
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يف حكم
رمي اجلامر قبل الزوال
أيَّام الترشيق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لل�ه وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد
وعلى آله وأصحابه وبع�د فهذا بح�ث مخترص يف حكم
رمي الجمار قبل الزوال اقتضاه حال الحرج واملشقة.
ال خالف بني أهل العلم فيام أعلم أن رمي اجلامر أحد واجبات
احلج وأنه ال يس�قط عن احلاج بالعجز عن أدائه بعد قيام وجوبه
علي�ه مهما كان حاله س�واء أكان صغري ًا أم كان كبير ًا ،ذكر ًا أم
أنث�ى ،مريض ًا أم صحيح� ًا .وأن النيابة عن العاجز بالرمي جائزة
مدعى ب�ه .وأن الرمي عب�ادة هلا وقتها
إذا كان العج�ز ثاب ًت�ا غري
ً
املحدد للرمي فيها .وأن وقت رمي مجرة العقبة يوم العيد يبدأ من
جواز الدفع من مزدلفة ليلة مج ِع إىل غروب الش�مس .ويف جواز
رم�ي مجرة العقبة – ليل�ة اليوم احلادي عرش م�ن أيام الترشيق –
خالف بني أهل العلم والقول بجوازه قول قوي عليه أكثر أهل
العلم وبه الفتوى.
وأن العلماء جممعون – إال من َّ
ش�ذ – على أن رمي اجلامر أيام
الترشيق بعد الزوال هو ما تربأ به الذمة وتطمئن به النفس خروج ًا
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م�ن اخلالف يف ذلك؛ وهو أفض�ل وقت للرمي .وأن رمي اجلامر
لي�ايل أيام الترشيق قول لبعض أهل العلم ،صدر باألخذ به قرار
قق
جمل�س هيئة كبار العلامء .فصار اإلفتاء به والعمل عليه .و َت َح َ
التيسري عىل حجاج بيت اهلل احلرام .ومن مستند األخذ به رفع
به
ُ
احلرج ودفع املشقة.
وموض�وع البح�ث :النظ�ر يف توس�يع وقت رمي اجلمار أيام
الترشيق ليكون وقت الرمي لكل يوم منها َ
كامل النهار مع كامل

ليلته .ال خيفى أن مجهور أهل العلم ال يرون جواز رمي اجلامر أيام
الترشيق إال بعد الزوال إىل الليل وأن الرمي قبل الزوال ال جيزئ
ومن اكتفى به فعليه دم ودليل ذلك فعله ﷺ وقوله« :خذوا عني
مناسككم».

وهن�اك من أه�ل العلم من قال :بجواز الرم�ي قبل الزوال
ألن يوم العيد وأيام الترشيق كلها وقت للرمي ،وأن األفضل
اقت�داء برس�ول اهلل ﷺ .قال هبذا
واألت�م الرم�ي بعد ال�زوال
ً
القول من العلامء عطاء وطاووس وأبو حنيفة وهو رواية عن
أمحد يف يوم النفر األول وقال به إس�حاق وحممد الباقر وجزم
به الرافعي وحققه األس�نوي وقال به ابن اجلوزي وابن عقيل
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م�ن احلنابلة وقوهلم هذا ي�رد دعوى اإلمجاع على منع الرمي
قبل الزوال.

واستُدل عىل قولهم بما ييل:
أوالً :ليس يف كتاب اهلل تعاىل وال يف س�نة رسوله حممد ﷺ قول

ب�د ًءا من ال�زوال وليس فيهام نص
رصي�ح يف حتدي�د وقت الرمي ْ
رصيح يف النهي عن الرمي قبل الزوال.

واالحتج�اج على منع الرم�ي قبل ال�زوال بفعل�ه ﷺ وقوله:

«خذوا عني مناسككم» غري ظاهر .فكثري من أفعاله ﷺ يف احلج
هي عىل سبيل االستحباب.

وكالم علامء األص�ول يف تكييف فعله ﷺ من حيث الوجوب

أو االس�تحباب أو اإلباحة معل�وم ومذكور يف موضعه من كتب
األص�ول ،وأن جمرد الفعل ال يقتيض ش�يئ ًا م�ن ذلك دون غريه،
وكثري من أفعاله ﷺ يف أعامل احلج كانت عىل سبيل االستحباب؛

ومل حيتج أحد عىل وجوهبا بقوله ﷺ« :خذوا عني مناسككم».

للرعاء والسقاة برمي
ثانياً :صح عن رسول اهلل ﷺ أنه رخص ِّ
مج�ار اليومني من أيام الترشيق متقدم� ًا أو متأخر ًا؛ ومل ينههم ﷺ
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ع�ن الرمي قبل الزوال ،وتأخري البيان عن وقت احلاجة منزه عنه
رسول اهلل ﷺ.

تأخري رمي مجاره
ثالثاً :ذكر جمموعة من أهل العلم أن للحاج
َ
إىل آخ�ر يوم من أيام الترشيق فريميها مرتبة عىل األيام الس�ابقة،
وذك�روا من تعلي�ل ذلك :أن أي�ام الترشيق مع ي�وم العيد وقت
واح�د للرمي ،وأن الرمي آخر يوم جلميع أيام الترشيق رمي أداء
ال رمي قضاء .واس�تدلوا عىل جواز ذل�ك برتخيصه ﷺ للرعاء
والسقاة بتقديم الرمي أو تأخريه.

وال خيف�ى أن غالب العبادات هلا أوقات تؤدى فيها ومن ذلك
الصالة .ومن أوقات الصلاة ما يكون أوله وقت اختيار وآخره
وقت اضطرار كوقت الفجر ووقت العرص ووقت العشاء.
وأداء الصلاة يف أول وقته�ا أو يف آخ�ره س�واء أكان ذلك يف
قضاء.
أداء ال
ً
وقت االختيار أم يف وقت االضطرار يعترب ً

وقد قال بعض أهل العلم يف تعليل القول بجواز الرمي قبل
ال�زوال بأن وقت الرم�ي بعضه وقت اختي�ار وذلك من زوال
الش�مس إىل غروهب�ا ،وبعضه وق�ت اضطرار وه�و أول اليوم
وليله.
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وال نعل�م خالف� ًا بين أه�ل العل�م يف أن الصلاة يف وقته�ا

قضاء مع اإلثم يف التأخري بال
أداء ال
ً
االضط�راري جائز ًة وتعترب ً
عذر .فقياس وق�ت الرمي عىل وقت الصالة من حيث االختيار

واالضطرار قياس وارد .وقال هبذا بعض أهل العلم يف تعليل أن
كامل الرم�ي آخر يوم من أيام الترشيق رمي ٍ
أداء ال رمي قضاء.
ُ
وجمموعة من أهل العلم قالوا :بأن كامل يوم العيد وأيام الترشيق

وقت واحد للرمي.

بعضه فعليه
كام قالوا بأن الرمي نس�ك واحد من َت َركه أو ترك َ

دم واح�د .وأن الرم�ي عب�ادة واح�دة ال تتعدد بتع�دد اجلامر وال
بتعدد أيام الرمي وال تعرف عبادة مؤقتة بوقت ال جيوز فعلها يف

بعض وقتها.

رابعا ً :الرتخيص للرعاة والس�قاة يف تقديم رميهم أو تأخريه.

مبعثه رفع احلرج ودفع املشقة واألخذ بالتيسري.

وال شك أن املقارنة بني املشقة احلاصلة عىل الرعاء والسقاة يف

تكليفه�م برمي مجارهم مع احلجاج أيام الترشيق وبني ما حيصل
علي�ه احلج�اج يف عرصنا احلارض من املش�قة البالغ�ة واالزدحام
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املمي�ت املقارن�ة بين الصنفين مقارنة م�ع الفارق بني املش�قتني
ومضاعف�ة األث�ر يف األخير .ولئ�ن حص�ل الرتخي�ص للرعاء
والس�قاة بج�واز تقدي�م رميه�م أو تأخيره لدف�ع املش�قة ورفع
احلرج ف�إن الرتخيص بتوس�عة الوق�ت للحجاج تؤك�د جوازه
االزدحام�ات املميت�ة واهلل يق�ول﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ُ
ﮰ﴾ (احلج.)٧٨ :

وم�ن القواع�د الرشعية :املش�قة جتلب التيسير .احتامل أدنى
الرضري�ن لتفويت أعالمها .احلاج�ة العامة تنزل منزلة الرضورة
الفردية .إذا ضاق األمر اتسع.

خامساً :اخلالف يف حكم الرمي يف الليل أقوى من اخلالف يف
حكم الرمي قب�ل الزوال ،حيث إن َ
القول بجواز الرمي يف الليل
ق�ول ضعي�ف ،ومع ذل�ك صدر قرار هيئ�ة كبار العلماء بجواز
الرمي يف الليل إىل طلوع الفجر وذلك لرفع احلرج ودفع املش�قة
واألخذ بالتيسير م�ع أن القول بعدم جواز الرم�ي يف الليل قول
مجهور أهل العلم.

ولك�ن الفت�وى تتغير بتغير األح�وال والظ�روف فصدرت
الفتوى بجواز ذلك.
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سادساً :ال نظن وجود منازع ينازع يف أن رمي اجلامر يف عرصنا
احلارض فيه من املش�قة وتعريض النفس للهلاك ما اهلل به عليم.
حرم لدفع هالك
وال خيف�ى أن االضطرار يبيح للمس�لم تناول ا ُمل ّ
النف�س غري ب�اغ وال عاد .فاالحتج�اج عىل اجل�واز باالضطرار
متجه ،بل إن احلاجة ا ُمللِ ّحة قد تكون س�بب ًا جلواز املمنوع كجمع
صالة الظهر مع العرص وصالة املغرب مع العشاء مجع تقديم أو
تأخير ملط�ر أو برد أو م�رض أو غري ذلك من األس�باب ا ُمل ْع َتربة
وهذه األس�باب املس�وغة ذلك أضعف من أسباب جواز الرمي
قبل الزوال يف عصورنا احلارضة.

س�ابعا ً :ج�اء عن الش�يخ عبد الرمح�ن بن س�عدي – رمحه
اهلل– رواية من الش�يخ عبداهلل بن عقيل – رمحه اهلل – يف كتابه:
(األجوب�ة النافعة عن املس�ائل النافعة يف معرض تعليق الش�يخ
عبد الرمحن عىل رس�الة الش�يخ عبداهلل بن حممود – رمحه اهلل –
يف ج�واز الرمي قبل الزوال .قال الش�يخ عب�د الرمحن ما نصه:
ويمكن االس�تالل عليه بقول النبي ﷺ ملا كثرت عليه األس�ئلة
من س�أل ع�ن التقدي�م والتأخير والرتتيب «افع�ل وال حرج»
ِ
ُ
االس�تدالل بحدي�ث ابن عباس
االس�تدالل
وأحس�ن من هذا
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املذك�ور حيث قال له رجل :رميت بعدما أمس�يت قال« :افعل

وال حرج».

ووج�ه ذلك أن�ه حيتمل أن قول�ه بعدما أمس�يت أي بعدما زال

الزوال ألنه يس�مى مساء وحيتمل أن يكون بعدما استحكم املساء

وغاب�ت الش�مس فيكون في�ه داللة عىل ج�وازه باللي�ل ودليل -
أيض� ًا – عىل جوازه قبل الزوال؛ ألن الس�ؤال عن جواز الرخصة

يف الرمي بعد املساء كاملتقرر عندهم جوازه يف مجيع اليوم بل ظاهر
حال الس�ائل يدل عىل أن الرمي قبل الزوال هو الذي بخاطره إنام
أشكل عليه الرمي بعد الزوال فلذلك سأل عنه النبي ﷺ.

وذك�ر – رمح�ه اهلل – دليًل�اً آخر حي�ث قال :إن أي�ام الترشيق

كلها ليلها وهنارها أيام أكل ورشب وذكر هلل وكلها أوقات ذبح

ليلها وهنارها .وكلها عىل القول الصحيح أوقات َح ْلق.

وكله�ا يتعلق هب�ا عىل الق�ول املختار طواف احلج وس�عيه يف

ح�ق غري املع�ذور ،وإنام يتفاوت بعض هذه املس�ائل يف الفضيلة
فكذل�ك الرم�ي – وق�ال – :وفِ ْع ُ
�ل النبي ﷺ ال ي�دل عىل تعيني
الوقت بل عىل فضيلته فقط.
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وذكر – رمحه اهلل – ما نقله صاحب اإلنصاف عن ابن اجلوزي
وع�ن اب�ن عقي�ل يف الواضح ج�واز ذلك قب�ل ال�زوال يف األيام
الثالثة.
ث�م خت�م تعليق�ه -رمح�ه اهلل – بقول�ه :فأن�ت إذا وازنت بني

استدالل صاحب الرسالة واستدالل اجلمهور رأيتها متقاربة إن

مل تكن تكاد أدلته ُت َر ِّجح .ا.هـ.

(((

وقد صدر من هيئة كبار العلامء أربعة قرارات:

أحدها :بعدد  30يف شهر شعبان سنة  1392هـ.
والثاني :بعدد  31يف  28شعبان 1394هـ.

والثالث :بعدد  129يف  7ذو القعدة  1405هـ.
والرابع :بعدد  78يف 30صفر 1415هـ.

وكله�ا تؤك�د األخذ برأي اجلمهور يف ع�دم جواز الرمي قبل
الزوال.
وقد ُذكِ َر يف كل قرار دليل ذلك وتعليله.
( )1ص .344 - 342
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وغني ع�ن البيان القول بأن للقول وبالق�ول بجواز الرمي قبل
وتربيرا معترب ًا هلذا القول ،وليس يف القول
الزوال سل ًفا من العلامء
ً
به مصادمة لنص رصيح من كتاب اهلل تعاىل أو من سنة رسوله ﷺ
أو شذوذ يف القول به.

يقوى ويتأكد يف اليوم األول من يومي
ونظر ًا إىل أن االضطرار َ
النفر وأن قاعدة الرتخيص لالضطرار مرشوطة باالختصار عىل
تغطية احلاجة الدافعة لالضطرار دون بغي والعدوان َف َل ْو صدرت
الفت�وى بجواز الرم�ي قبل الزوال يف يوم النف�ر األول لكان هذا
الق�ول متف ًقا مع قدر الضرورة واالقتصار عليه�ا ،كام أنه متفق
مع قول بعض القائلني بجواز الرمي قبل الزوال وتقييدهم ذلك
باليوم األول بالنفرة.
هذا ما تيرس ذكره واهلل املستعان.
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حكم السعي
يف توسعة امللك عبد اهلل – حفظه اهلل –

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني ،وصىل الله وس�لم عىل رس�ول
الله محمد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني .وبعد:
لق�د س�ئلت – عشرات امل�رات – عبر جمموعة من وس�ائل
اإلعلام لدينا عن حكم الس�عي يف التوس�عة األخرية للمس�عى
التي أمر هبا خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل – حفظه اهلل –
ونظ�ر ًا إىل وج�وب البيان مم�ن تظن فيه الثق�ة والطمأنينة لقوله،
وألن املسألة حمل نظر واختالف يف احلكم.

فقد اس�تخرت اهلل تعاىل يف اإلجابة عن ذلك ال س�يام واملسألة
أخذ ور ٍّد واختالف يف الفتوى بني منع وإجازة
اآلن صارت حمل ْ
مم�ا أوجد بلبل�ة وقلق ًا واضطراب ًا بني جمموعة م�ن الناس .وعليه
فأبدأ إجابتي هبذا الدعاء« :اللهم أرين احلق حق ًا وارزقني اتباعه
وأرين الباط�ل باطل ً
ا وارزقن�ي اجتنابه ،وأعوذ ب�اهلل أن أقول ما
ليس يل به علم وال حق .س�بحانك ال علم لنا إال ما علمتنا أنت
ولينا وموالنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري».
الواق�ع أن فكرة توس�يع أرض املس�عى انطلق�ت من جمموعة
دوافع:
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أحدها :ش�عور حبيبنا ومليكنا املفدى خادم احلرمني الرشيفني

املل�ك عبد اهلل – حفظ�ه اهلل – بواجبه الفعيل نحو مس�ؤوليته عن

وصف�ه بخادم احلرمين الرشيفني بضرورة القيام بتوفري وس�ائل
األمن وأنواعه وأجناس�ه حلجاج وعمار بيت اهلل احلرام واحليلولة

دون كل ما يؤثر عىل ذلك.

الثان�ي :تزايد أع�داد احلجاج واملعتمري�ن – عاما بعد عام -

مم�ا يوجب األخذ يف االعتب�ار هذا التزاي�د ورضورة العمل عىل

مقابلت�ه بما يؤمن هلم الراح�ة واالطمئنان والسلامة م�ن نتائج

وس�لبيات هذه الزيادات املتتابعة والش�ك أن هذه مسؤولية ويل
األمر وحكومته – أعاهنم اهلل ووفقهم –.

ثالثا :ما تقدمت به جهات فنية يف العامرة والبناء من أن املبنى

احلايل للمس�عى قد ال حيتمل ه�ذه الزيادات املتتابعة من احلجاج
والعمار .كما تقدمت تلك اجله�ات الفنية بالتوصي�ة هبدم املبنى

احل�ايل وإع�ادة بنائه .وعلي�ه فقد اجت�ه خلادم احلرمين الرشيفني

العزم عىل هدم املبنى احلايل للمس�عى وإعادة بنائه وظهرت لدى
لحة لذلك.
جاللته فكرة توسعة عرض املسعى للحاجة ا ُمل َّ
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وأخذ – حفظه اهلل – باملبدأ الثابت املتخذ من ملوك بالدنا بدء ًا
باملل�ك عبد العزيز – رمحه اهلل – ومن بع�ده أبناؤه امللوك :امللك
س�عود ،وامللك فيصل ،وامللك خال�د ،وامللك فهد – رمحهم اهلل
– واملل�ك عب�د اهلل – حفظ�ه اهلل وأعزه – وذل�ك برجوعهم إىل
علامء البالد يف كل صغرية وكبرية تتعلق بأمور الدين ومقتضياته
وأخذ قراراهتم بذلك من حيث اجلواز أو املنع .فقد طلب خادم
احلرمين الرشيفين امللك عب�د اهلل – حفظ�ه اهلل – انعقاد جملس
هيئ�ة كب�ار العلامء يف جلس�ة اس�تثنائية يف مك�ة املكرمة وعرض
عليه�م عن طريق س�مو األمري متع�ب بن عبد العزي�ز – حفظه
اهلل– مسألة توسعة عرض املسعى لالضطرار لذلك.
وبع�د النظ�ر والتأمل من ِق َب�ل املجلس قرر املجل�س باألكثرية
عدم املوافقة عىل ذلك؛ حيث إن املس�عى احلاىل قد صدر بتحديده
قرار من أكابر علامء البالد يف وقته .وقد خالف ذلك القرار بعض
أعضاء املجلس وقرروا املوافقة عىل التوس�عة برشط أن التوس�عة
جيب أال خترج عن أن تكون بني الصفا واملروة – والتوسعة املطلوبة
مل خت�رج ع�ن أن تكون بني الصفا واملروة – وبذلك يكون الس�عي
يف هذه الزيادة س�عي ًا بين الصفا واملروة ..وحيث إن املس�الة حمل
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خالف بين أعضاء هيئة كبار العلامء :بعضه�م يقول بعدم جواز
التوسعة وبعضهم يقول باجلواز ،فقد اجته لويل األمر األخذ برأي
ب االحتياط
الفري�ق القائل بالتوس�عة ،ولكنه – حفظ�ه اهلل – َأ َح َّ
لبراءة الذمة واس�تكامل مبررات القرار م�ن جاللته بالتوس�عة؛
فطل�ب البحث عمن يش�هد عىل وض�ع جبيل الصف�ا واملروة قبل
تغريمها بالتوس�عة القائمة – توسعة امللك سعود رمحه اهلل -فتقدم
جمموعة ش�هود من كبار السن أصغرهم قد جتاوز عمره – سبعني
عاما– ،وصدر بشهادة – سبعة منهم – صك رشعي من املحكمة
العام�ة بمك�ة املكرمة على أهنم يش�هدون بمش�اهدهتم أن الصفا
يمتد رشقا عن وضعه احلايل بأكثر من التوسعة املقرتحة من امللك
عبداهلل ارتفاع ًا واتصاالً وامتداد ًا وأن املروة مثل ذلك.
وأهن�م يعرف�ون ويش�هدون أن امتدادمه�ا رشق� ًا كان مقارب� ًا
باالرتفاع ارتفاع الصفا واملروة.

ويف املحكم�ة اآلن إج�راءات بإثب�ات ش�هادة – ثالثة عرش –
شاهدا يشهدون بمثل ذلك .وبعد النظر من جاللته – حفظه اهلل–
يف وجه�ة نظ�ر املخالفين وقرار املؤيدين للتوس�عة م�ن أعضاء
هيئ�ة كب�ار العلماء وبعد االطلاع عىل ش�هادة الش�هود بامتداد
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جبلي الصف�ا واملروة رشق�ا إىل أكثر م�ن التوس�عة املطلوبة وأنه
امت�داد قائم مق�ارب ..يف ارتفاع�ه ارتفاع جبيل الصف�ا واملروة،
وحيث إن الزيادة املقرتحة توس�عة للمس�عى ال خترج عن كوهنا
بين الصفا واملروة ،وليس هناك نص رشعي من كتاب اهلل تعاىل
وال من س�نة رس�وله حممد ﷺ بحرص عرض املس�عى يف عرضه
احل�ايل .فقد اختار ويل األمر املل�ك عبد اهلل – حفظه اهلل– القول
بجواز التوسعة ،وأمر بتنفيذ ذلك بعد أن بذل جهده يف التحري
والتثبت.
نس�أل اهلل -تعاىل  -أن يديم توفيقه ويأخذ بناصيته إىل ما حيبه
اهلل ويرضاه.

وجلاللت�ه – حفظ�ه اهلل – س�ابقة من امللك فه�د – رمحه اهلل–
يف اختي�ار م�ا ي�راه حمقق� ًا للمصلحة العام�ة ومتفق ًا م�ع املقتىض
الرشع�ي أو غير خمالف ل�ه ،وذلك فيما خيتلف في�ه جملس هيئة
كبار العلامء فقد صدر من جملس هيئة كبار العلامء قرار يف مسألة
احلرابة وذلك باألكثري�ة ويقيض القرار أن عىل القايض أن حيكم
يف دع�وى املحارب�ة باإلثب�ات أو عدمه ويف ح�ال حكمه بثبوت
دع�وى احلرابة حيكم بام ي�راه فيام جاء يف آية احلراب�ة ،قال تعاىل:
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﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ (املائ�دة .)٣٣ :وق�ال
بعض أعضاء اهليئة – وهم أقلية –  :جيب عىل القايض أن يقترص
حكم�ه عىل إثب�ات احلراب�ة من عدم�ه ،ويف حال اإلثب�ات يكل
الق�ايض أمر احلك�م بالعقوبة ل�ويل األمر ليختار م�ن العقوبات
املنص�وص عليها يف آية احلرابة ما خيت�اره .وبعد رفع القرار لويل
األم�ر امللك فهد – رمح�ه اهلل – اختار الرأي الثاين – رأي األقلية
–وأمر باعتامده وتبليغه للمحاكم لألخذ به.

فهذه سابقة لويل األمر يف اختياره ما يراه من أقوال جملس هيئة

كب�ار العلامء يف حال اختالفه�م .وال يلزم أن يكون ما خيتاره هو
رأي األكثري�ة ،وإنما خيتار م�ن أقواهلم ما يراه حمقق� ًا للمصلحة
متفق� ًا مع املقاص�د الرشعية غري خمالف لن�ص رصيح من كتاب
اهلل أو من سنة نبيه ﷺ.
وبن�اء على م�ا تقدم ذك�ره من ظه�ور فكرة توس�عة املس�عى
ً
ودواعيها وما تالها من خطوات حتى انتهت إىل تنفيذ التوس�عة
()110

بما رآه ويل األمر وأمر به وبصفتي أحد أعضاء هيئة كبار العلامء
فقد اشتركت م�ع اهليئة يف النظ�ر يف حكم التوس�عة وكنت ممن
يري عدم جواز التوسعة لصدور قرار من كبار علامئنا ومشاخينا

األجالء السابقني بحرص عرض املسعى يف عرضه احلاىل.

وبع�د إعاديت النظ�ر والتأم�ل واألخذ يف االعتب�ار بمجموعة

أمور أذكرها – فيام بعد – فقد رجعت عن قويل بمنع التوس�عة.
وقلت بجوازها األخذ هبا.
هذه األمور هي:

أوال :مل يك�ن قرار كبار علامئنا الس�ابق والذي بموجبه جرى

توس�عة املس�عى سابق ًا يف عهد امللك س�عود – رمحه اهلل – إىل ما
هو عليه قبل توسعة امللك عبد اهلل ،مل يكن ذلك القرار مبني ًا عىل
ن�ص م�ن كتاب اهلل تعاىل وال من س�نة رس�وله حممد ﷺ بحرص
عرض املس�عى عىل عرضه قبل التوس�عة الثاني�ة ،وإنام كان مبين ًا

على االجتهاد بأن م�ا بني الصفا واملروة هو املس�عى احلايل طوالً

وعرض ًا.
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ثانيا :قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم ثالثة عرش

ش�اهدا يش�هدون بمش�اهدهتم جبل الصفا ممتدا امتدادا بارتفاع
ٍ
مس�او الرتفاع الصفا حالي ًا وذلك نحو الرشق الشمايل إىل أكثر

من عرشي�ن مرت ًا عن جبل الصفا احلايل ،وكذلك األمر بالنس�بة
جلبل املروة ،وشهاداهتم رصحية يف امتداد اجلبلني (الصفا واملروة)
امتداد ًا متص ً
ال هبام وبارتفاعهام وذلك نحو الشامل الرشقي.

ثالث�ا ً :حيث إن املس�ألة من مس�ائل االجته�اد ومل يكن القول
بج�واز التوس�عة مصادم ًا نص ًا م�ن كتاب اهلل تعاىل وال من س�نة

رس�وله حممد ﷺ .وق�د ثبت أن الزيادة املقرتح توس�عة املس�عى

هب�ا ال خترج عام بني الصف�ا واملروة وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ﴾ (البقرة.)١٥٨ :

رابع�اً :حيث إن اخلالف يف توس�عة امللك عب�د اهلل :هل هي

من املس�عى أم ال؟ هو خالف يف عرض املس�عى ال يف طوله فقد
اطلعت عىل القرار الصادر من املش�ائخ :عبد امللك بن إبراهيم،
وعب�د اهلل ب�ن دهي�ش ،وعل�وي عباس مالك�ي ،وذل�ك بتاريخ
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بن ابراهيم – رمحهم اهلل – والذي هو أهم مستند ملن عارض من
أعض�اء هيئة كبار العلامء توس�عة امللك عب�د اهلل – حفظه اهلل –
وق�د جاء يف الق�رار املذكور مانص�ه :ومل نج�د للحنابلة حتديد ًا
لعرض املسعى.ا.هـ .وجاء يف القرار بعد إيرادهم نص ًا من املغني
ونصوص ًا من أقوال أهل العلم بخصوص طول املس�عى .قالوا:
هذا كالمهم يف الطول ومل يذكروا حتديد العرض .ا.هـ.

وجاء يف القرار نقل نص عن الرميل– أحد علامء الشافعية –
من كتاب�ه رشح املنهاج ما نصه :ومل أر يف كالمهم ضبط عرض
املس�عى وس�كوهتم عن�ه لع�دم االحتي�اج إلي�ه ف�إن الواج�ب
اس�تيعاب املس�افة التي بني الصفا واملروة كل مرة .ا.هـ .وجاء
يف القرار:-
ويف حاشية حتفة املحتاج رشح املنهاج ما نصه :الظاهر أن التقدير
لعرضه بخمسة وثالثني أو نحوها عىل التقريب إذ ال نص فيه حيفظ
من السنة ا.هـ .أقول أنا /عبد اهلل املنيع :بل يف عرض املسعى نص
رصيح من كت�اب اهلل تعاىل وهو آية﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾
(البقرة .)١٥٨ :فهذا نص رصيح من كتاب اهلل تعاىل عىل أن عرض
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املس�عى هو عرض جبيل الصفا واملروة من الغرب إىل الرشق وقد

قامت البينة العادلة عىل أن توس�عة امللك عبد اهلل مل تتجاوز عرض
اجلبلني (الصفا واملروة) من الغرب إىل الرشق.

خامس�ا ً :ليس يف اجلبال ذات األمهية واالعتبار جبل عرضه

ال يتج�اوز عرشين مرت ًا .فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا

وعرض جبل املروة أقل من عرشين مرت ًا؟

والشهود يشهدون عىل أن امتداد كل واحد منهام أكثر من ذلك

بام يزيد عن مساحة التوسعة املقرتحة والتي جرى تنفيذها.

سادساً :ال جيوز لطالب العلم أن يتمسك بقول قال به ثم تبني

له أن غريه من األقوال أصح منه دلي ً
ال .فيجب عليه أن يرجع عنه،
فاحلق أحق أن يتبع ويف هذا يقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

ؤ م�ا نصه :ال يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه

رأيك فهديت فيه لرش�دك أن تراجع فيه احلق فإن احلق قديم ال

يبطله يشء ومراجعة احلق خري من التامدي يف الباطل .ا.هـ.

وحيث اختار ويل األمر القول بجواز التوسعة وقد قال هبذا القول

بعض أعضاء هيئة كبار العلامء وويل األمر هو احلاكم العام.
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والقاع�دة الفقهية أن حك�م احلاكم يرفع اخلالف يف قضية من
قضايا مسائل اخلالف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بام ال
خيالف نص ًا رصحي ًا من كتاب اهلل أو من س�نة نبيه ﷺ أو بام انعقد
عليه إمجاع األمة.

وال ش�ك أن التوس�عة حمقق�ة للمصلح�ة يف خدم�ة ضي�وف
الرمحن ،ويف األخذ هبا دفع لألرضار املحتمل وقوعها عليهم.

وحي�ث إن الش�هادة بامت�داد جبلي الصف�ا وامل�روة رشق ًا عن
وضعهام احلايل بام اليقل عن عرشين مرت ًا يعترب من قبيل اإلثبات
املقدم عىل نفي من ينفي ذلك.
وبن�اء عىل – ماس�بق ذك�ره – من أن التوس�عة ال تتجاوز ما بني
ً
الصفا واملروة ،فالس�عي فيها سعي بني الصفا واملروة؛ فال يظهر يل
مانع رشعي من صحة توس�عة املس�عى عرض ًا بام ال يتجاوز ما بني
الصفا واملروة وأن السعى يف هذه الزيادة سعي بني الصفا واملروة.
هذا ما ظهر يل ....واهلل أعلم.

عضو هيئة كبار العلامء

عبداهلل بن سليامن املنيع
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بسم الله الرحمن الرحيم
وقف�ات م�ع فضيل�ة أخ�ي الش�يخ صال�ح الفوزان
بخصوص توسعة املسعى
الحمد لله وصىل الله وسلم عىل رسول الله نبينا محمد
وعىل آله وصحبه وبعد.
اطلعت عىل مقالة بعنوان( :الصفا واملروة من شعائر
فقد
ُ
الله وش�عائر الله ال تُغير) منس�وبة ملعايل الدكت�ور صالح

الف�وزان عض�و هيئة كبار العلماء .هذه املقالة منش�ورة يف موقع

من مواقع اإلنرتنت وهي اعرتاض عىل توس�عة املسعى التوسعة
الت�ي أمر هبا خادم احلرمني الرشيفين امللك عبد اهلل – حفظه اهلل

وأعزه –.

وقبل أن أدخل مع فضيلته يف مداولة ،أسجل يف هذه املداخلة

رأيي يف فضيلته فهو حفظه اهلل ذو أهلية ومكانة يف العلم والقول
والفت�وى وأنه – حفظه اهلل – من أتق�ى علامء بالدنا وأصلحهم

صبرا على بيان احلق والص�دع يف أدائه وق�د كفانا –
وأقواه�م
ً

حفظ�ه اهلل – الكثير من الردود عىل من يس�تحق ال�رد عليه من
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خيرا وجع�ل ذلك يف
رويبض�ة ونطيح�ة ومرتدي�ة ،فج�زاه اهلل ً
موازي�ن حس�ناته وقويل ه�ذا اليعني ادع�اء العصم�ة لفضيلته
فكلنا خطاؤون وخري اخلطائني التوابون.

كما أنن�ي ال أدعي العصمة لنفيس فأنا ممن يش�ملهم قول اهلل
تعاىل ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ (اإلرساء.)٨٥ :

حينما كانت عزمة خادم احلرمني الرشيفني – حفظه اهلل– عىل
توس�عة املس�عى ُع�رض ذلك على هيئة كب�ار العلماء – وكنت
أحدهم – وكنت أنا وفضيلته من املعرتضني عىل التوسعة ولكن
بع�د أن اتضح يل األمر وثب�ت ثبو ًتا َي ِص ُل إىل حد اليقني بأن هذه
التوسعة ال خترج عن بينية مابني الصفا واملروة ،حيث شهد أكثر
ش�اهدا أمام�ي وأمام معايل الش�يخ /صالح احلصني
من ثالثني
ً
ومع�ايل الش�يخ /عب�داهلل املطلق .كلهم يش�هدون بمش�اهدهتم
ومعاينتهم جبيل الصفا واملروة قبل التوس�عة السعودية األوىل يف
عهد امللك سعود – رمحه اهلل – وأهنام ممتدان نحو الرشق الشاميل
بأكثر من توسعة امللك عبد اهلل – حفظه اهلل – وبارتفاع متقارب
من أول اجلبل مما ييل احلرم إىل آخره مما ييل شعب عيل هذا بالنسبة
جلبل الصفا ومما ييل ا ُمل ّد َعى بالنسبة جلبل املروة.
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وأصغر هؤالء الشهود يتجاوز عمره السبعني عام ًا.

وقد تم تسجيل شهاداهتم من قبل جلنة علمية ذات اختصاص

قضائي وعىل مستوى رشعي معترب ،وسيخرج بكامل شهاداهتم

ص�ك رشع�ي من املحكمة – إن ش�اء اهلل – وبع�د أن اتضح يل
األم�ر رجعت عن االعتراض وظهر يل أن التوس�عة توفيق من

رب العاملين خلادم احلرمني الرشيفني وأهنا ال تتجاوز البينية بني
الصفا واملروة.

وهب�ذا يتضح أن توس�عة امللك عبداهلل للمس�عى مل خترج من أن

تكون بني املش�عرين – الصفا واملروة– وأهنا داخلة يف مدلول قول
اهلل تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ (البقرة .)١٥٨ :واملقصود من

قوله تعاىل﴿ :ﮖ﴾ أي بينهام – بني الصفا واملروة –.

وبع�د أن اتضح�ت لنا ه�ذه البين�ة العادلة التي هي يف مس�توى

التوات�ر كان من كثري من أعضاء جملس هيئ�ة كبار العلامء الرتاجع
ع�ن االعرتاض عىل توس�عة املل�ك عبد اهلل والق�ول بجواز ذلك،
والفتوى بأن السعي يف هذه التوسعة هو سعي بني الصفا واملروة.
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وما كنت أظن أن أحد ًا بعد ذلك يعرتض عىل جواز التوس�عة
جزء من عرض املس�عى – ال س�يام – من أعضاء هيئة كبار
وأهنا ٌ
العلامء حتى رأيت وقرأت مقالة حبيبنا وش�يخنا الش�يخ صالح
الفوزان حفظه اهلل وأنار له الطريق.
وعند سماعي هبذه املقالة كنت ش�ديد احل�رص عىل االطالع
عليه�ا لع�ل فيها من احلج�ة والدليل عىل املنع م�ا نجهله ،فأنا ال
أبع�د عمن قيل عنه :علمت ش�يئ ًا وغابت عنك أش�ياء ،وحينام
م�اء ،وعليه فيل
ق�رأت هذه املقال�ة وجدهتا رساب ًا كنت أحس�به ً
م�ع فضيلت�ه يف مقال�ه هذا وقف�ات أرى رضورة نرشه�ا للتنوير
والتبصري وتصحيح الفهوم وقدي ًام قيل :احلقيقة بنت البحث.
الوقفة األوىل:

رك�ز فضيل�ة الش�يخ وق�ال وأعاد وك�رر واحت�ج بمجموعة
نص�وص م�ن كت�اب اهلل تع�اىل ومن أق�وال أهل العل�م عىل أن
الصفا واملروة من شعائر اهلل وأهنا ال ُتغري.

فه�ل أحد نازع يف ذلك حتى حيت�اج األمر من فضيلته إىل مثل
هذا القول وتكراره واالس�تالل عليه واالعرتاض عىل من يقول
بأهنام ليسا من شعائر اهلل؟
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فكل علامء املسلمني – قاطبة – يقولون :بأن الصفا واملروة من
شعائر اهلل وجيب أال تغري .فام مها الصفا واملروة؟

ٍ
س�بيل حصري عرضهام ط�ريف ما بني املس�عى
ه�ل مها على
الس�ابق لتوسعة امللك عبداهلل وأن ما خرج عن عرضهام ال يعترب
من الصفا وال من املروة؟

إذا قال ش�يخنا ذلك فما دليله من كتاب اهلل تعاىل أو من س�نة
رس�وله حمم�د ﷺ أو من أقوال الصحاب�ة والتابعني وغريهم من
أهل العلم .فالصفا جبل واملروة جبل وقد ش�هد ثالثون ش�اهد ًا
م�ن كبار الس�ن بأهن�م يعرفون اجلبلين وقد ش�اهدوا امتدادمها
خارج طريف املس�عى قبل توس�عة امللك س�عود بام يدخل توسعة
امللك عبد اهلل فيام بني اجلبلني – جبيل الصفا واملروة – فأي تغيري
يف املشعرين – الصفا واملروة – يا أخي صالح؟
فاملس�عى الس�ابق وما حلقه من توس�عة امللك عبد اهلل ال يزال
مسعى .والسعي فيه سعي بني املشعرين – الصفا واملروة –.
الوقفة الثانية:

قال – حفظه اهلل – بعد أن أورد نص ًا يف صفة سعي رسول اهلل
ﷺ وأنه س�عي بني الصفا واملروة وقال« :خذوا عني مناسككم»
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ق�ال فضيلت�ه :والبيني�ة تقتضي أال خي�رج عما بينهام يف الس�عي.
ونحن مع فضيلته فيام قال بأن الس�عي ال يصح إال أن يكون بني
املشعرين الصفا واملروة .لكننا نقول هداك اهلل وأرشدك للحق –
هل لديك دليل عقيل أو نقيل من كتاب اهلل أو من سنة رسوله ﷺ
على أن التوس�عة خارج�ة ع�ن بينية ما بين الصفا وامل�روة؟ أال
يكفيك ثالثون ش�اهد ًا كلهم أكرب منك سن ًا – وغالبهم من أهل
مك�ة وأهل مكة أدرى بش�عاهبا كلهم يش�هدون ش�هادة ال لبس
فيه�ا وال غم�وض وال احتامل عىل أهنم ش�اهدوا – قبل توس�عة
امللك س�عود – جبيل الصفا واملروة ممتدين نحو الشمال الرشقي
إىل ما خلف توسعة امللك عبد اهلل فهل البينية مفقودة يف التوسعة
األخرية؟
يا فضيلة الشيخ :أنت تعلم و مثلك اآلن ال ُي َع َّلم أن دم املسلم
حرام فإذا كان حمصن ًا وثبت عليه الزنا بش�هادة أربعة شهود حل
دمه وتعين إقامة حد رمجه .وكذلك األم�ر فيمن ثبت عليه قتله
أخاه املسلم عمد ًا عدوان ًا يقتل قصاص ًا بشهادة عدلني.

فأين هذا من شهادة ثالثني شاهد ًا منهم عامل من علامء املسلمني
وفقهائهم ومفتيهم وهو سامحة الشيخ عبد اهلل بن جربين – رمحه
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ٍ
ق�اض أمىض يف القض�اء يف مكة املكرم�ة أكثر من
اهلل – ومنه�م
أربعني عام ًا وهو فضيلة الشيخ /سليامن العمرو.

أال يكفي�ك ذلك بأن هذه التوس�عة ال خترج عن أن تكون بني
الصفا واملروة؟
الوقفة الثالثة:
يق�ول فضيلته :بأن املس�عى قضية دينية ال دخ�ل للرأي فيها.
فه�ل – حفظك اهلل – دخلت اآلراء السياس�ية أو االقتصادية أو
األدبية فيها؟

أليس القول بأن التوس�عة اجلديدة هي تطبيق عميل للبينية بني
الصفا املروة؟
فاألمر مل يتجاوز أن يكون املس�عى قضية دينية ال دخل للرأي
فيها.

أل�دى فضيلتكم دليل م�ن كتاب اهلل أو من س�نة نبيه ﷺ أو
من أي عامل من علامء املذاهب اإلسلامية عىل أن هذه التوسعة
خارج�ة عن البينية بني الصف�ا واملروة وهل قال أحد من علامء
املسلمني أن السعي يف املسعى من قضايا اخلالف.
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الوقفة الرابعة:
احت�ج فضيلت�ه بق�رار اللجن�ة املش�كلة يف عهد امللك س�عود
– رمحه اهلل – واملؤيد قرارها من ش�يخنا الشيخ حممد بن إبراهيم
– رمحه اهلل – فهذا احتجاج يف غري حمله ملا ييل:

ق�رار اللجنة عالج تعرجات املس�عى من حي�ث الطول وأما
الع�رض فق�د ج�اء يف الق�رار أن اللجنة اطلعت على كالم أهل
العلم يف املذاهب اإلسلامية ،وذكرت ب�أن احلنابلة مل يذكروا يف
نصوصا تتعرض لعرض املسعى.
اطلعت عليه اللجن ُة
كتبهم فيام
ْ
ً
وبعض الش�افعية قالوا :بأن عرض املسعى مل ُي َت َع ّر ْض له من قبل
أصحاهبم لعدم احلاجة إليه .ا.هـ.

واملس�ألة تتعل�ق بع�رض املس�عى ال بطوله ،وعرض املس�عى

ق�دره ع�رض اجلبلين املش�عرين – الصفا واملروة– فمن س�عى
بين الصفا واملروة س�واء أكان س�عيه بين طريف اجلبلين مما ييل
احل�رم أم بين طريف اجلبلين مما ييل ش�عب عيل وا ُمل ّد َع�ى أم كان
س�عيه بني وس�طي عرض اجلبلين– الصفا وامل�روة – كل ذلك
ط�وف هبما – أي س�عى بينهما– وقد
س�عي يص�دق علي�ه أن�ه ّ
ثب�ت بأن توس�عة امللك عبد اهلل للمس�عى مل خترج ع�ن أن تكون
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بين الصف�ا وامل�روة .وإذا كان عن�د فضيلت�ه م�ا يثب�ت أن ه�ذه
التوس�عة خارجة عن البينية فيام بني الصف�ا واملروة فعىل فضيلته
عبء اإلثبات.
وإن قال فضيلته بأن األصل النفي فنقول لفضيلته :عندنا إثبات

بأن التوس�عة مل خترج عام بني جبيل الصفا واملروة ،وهذا اإلثبات
يتجاوز حد التواتر فال حمل للنفي بجانب الثبوت وفضيلته أحد

علامء األصول يعرف ذلك ويقرره.

وأم�ا الق�ول بأن اللجن�ة والش�يخ حممد – رمحه�م اهلل – قد
حرصوا عىل عدم التجاوز – جتاوز املداخل الثالثة عند الصفا –
فنقول لفضيلته ال ش�ك إن عرض املسعى بعد التوسعة األوىل
يف عه�د املل�ك س�عود – رمح�ه اهلل – أط�ول م�ن عرض�ه قبل
التوسعة .وقد أخذت التوسعة األوىل مجيع الدكاكني عىل يمني
الس�اعي وهو متجه إىل املروة ،ومل يتعرض أحد من أهل العلم
يف ذل�ك الوقت عىل إدخ�ال هذه الدكاكني يف املس�عى لكوهنا
واقعة بني الصفا واملروة .فام دام الضابط لعرض املس�عى حتقق
البيني�ة بني الصفا واملروة فقد حتققت البينية بالنس�بة للتوس�عة
األوىل وحتققت كذلك بالنس�بة لتوس�عة امللك عبد اهلل ،وهبذا
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يبطل االحتجاج بقرار اللجنة الس�ابقة املؤيد من الش�يخ حممد
بن إبراهيم – رمحه اهلل –.
الوقفة الخامسة:

ق�ال فضيلت�ه م�ن مقال�ه :والبيني�ة تقتضي أال خي�رج عما

بينهما يف الس�عي؛ ألن م�ن خ�رج عنهما ال يعتبر س�اعي ًا بين

الصف�ا وامل�روة وه�ي قضي�ة تعبدي�ة ال دخ�ل لل�رأي فيه�ا
– إىل أن قال– وقال سماحة الش�يخ حممد ب�ن إبراهيم :وبالنظر

إىل أن الصف�ا رشع� ًا هو الصخ�رات ..ولكون العق�ود الثالثة مل

تس�توعب كامل الصخرات عرض ًا فق�د رأت اللحنة أنه ال مانع
من توسيع املصعد املذكور بقدر عرض الصفا ..إىل آخره.

أق�ول هذا القول ال�ذي نقله فضيلته عن اللجنة وعن الش�يخ

حمم�د – رمحه�م اهلل – ه�و قول رصي�ح يف قبول اقرتاح توس�يع

مدخ�ل الصف�ا ومدخ�ل امل�روة وأن يكون املس�عى يف مس�توى

توس�يع مصعد الصفا .أليست هذه توس�عة؟ وقد كان يف مقابل

توسيع مدخل الصفا عىل طول املسعى من اليمني اجتاه ًا إىل املروة
جمموعة من الدكاكني ُأدخلت توسعة للمسعى يف مقابلة توسعة
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مدخل الصفا ومدخل املروة .وهذه يا فضيلة الشيخ توسعة.وال
اعرتاض عليها ألهنا يف حمي�ط البينية بني الصفا واملروة .وكذلك

توسعة امللك عبد اهلل هي يف حميط البينية بني الصفا واملروة.

وطاملا أن أي توسعة ال خترج عن البينية بني الصفا واملروة فهي

توسعة ال خترج عن أن تكون بني املشعرين – الصفا واملروة.

أن
ولعل فضيلة الش�يخ ُيوسِّ�ع دائرة نظره الفقه�ي ليصل إىل ّ

َع ْ�رض املس�عى مل ي�رد يف حتديده ن�ص غري ق�ول اهلل تعاىل﴿ :ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ (البقرة.)١٥٨ :

أي يسعى بني الصفا واملروة .فمن هذا النص الكريم يتضح أن

عرض املس�عى هو عرض اجلبلني – الصفا واملروة – من الرشق
إىل الغ�رب وإذا كان ل�دى فضيلته نص خيالف ذل�ك فعليه بيانه
فنحن مع احلق – إن شاء اهلل – أينام كان.
الوقفة السادسة:
أورد فضيلته جمموعة نصوص عن املفرسين عىل أن من مشاعر

احل�ج أي مناس�كه الصف�ا وامل�روة .ومل يظهر يل وج�ه إيراد هذه
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النص�وص واحلال أن اإلمج�اع منعقد عىل أن الصف�ا واملروة من
شعائر اهلل فهل يف توسعة امللك عبد اهلل اعرتاض رصيح أو ضمني
عىل أن الصفا واملروة ليسا من شعائر اهلل حتى يتجه لفضيلته إيراد
ه�ذه النصوص ليحتج هبا؟ س�بحانك ربنا ال نق�ول إال بام قلت
وأك�دت﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ (البق�رة .)١٥٨:فهام
مشعران من مناسك احلج ومشاعره ونحن ..حفظ اهلل شيخنا –
مع نصوصه الت�ي أوردها عن املفرسين وليس فيها حرف واحد
يعرتض به عىل توسعة امللك عبد اهلل والتوسعة مل خترج عن بينية
ما بني املشعرين – الصفا واملروة –.
وبينية املشعرين ليست حمصورة ومقصورة عىل عرض املسعى

قبل توس�عة املل�ك عبد اهلل ومن يقول ذلك فعلي�ه الدليل الناقل

لعم�وم قول�ه تع�ال﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ (البق�رة:
 .)١٥٨فهما جبلان متقابالن يصح الس�عي بين طرفيهام رشق ًا
وغرب ًا وبني وسطيهام.
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الوقفة السابعة:

نصوصا من التفاسير( :فام خرج من
ق�ال فضيلته بعد ذك�ره
ً
حماذاهتا من السعي فإنه ال يصح) نقول:

ه�ذه العب�ارة يا فضيلة الش�يخ غير واضح�ة .والصحيح أن
تقول :فمن سعى فيام خرج عام بينهام فسعيه غري صحيح .ونقول
لفضيلته إنك هبذا القول :فمن س�عى فيام خرج عام بينهام فسعيه
غير صحيح .قد أصب�ت احلق ونحن معك ولك�ن يبقى عليك
حتقيق مناط البينية ليتضح لك ما إذا كانت توسعة امللك عبد اهلل
داخلة يف البينية أو خارجة عنها.
الوقفة الثامنة:

ق�ال فضيلت�ه يف مقاله مانصه :ولذلك كان عمل املس�لمني يف
املس�عى التقيد بمس�احة املس�عى ط�والً وعرض ًا فيام بين الصفا
واملروة وما خرج عنهام فليس من املسعى – إىل آخر قوله هذا –
نقول :يا فضيلة الشيخ ما قلته هنا حق وعدل وصدق لكن ما
هو التحقيق العلمي لطول املسعى وعرضه.

أما طوله من الصفا إىل املروة فليس حمل خالف واحلمد هلل .وأما
عرض�ه فعرضه عرض اجلبلني ما بني الشرق والغرب ،وعموم
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قول�ه تع�اىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ (البق�رة)١٥٨:
ينص عىل العموم ويدل عىل أن السعي يف بعض العرض ال يلغي

صحة السعي يف العرض الباقي أو يف كامل العرض.

وإذا كان لدى فضيلته نص لتحديد عرض املسعى قبل توسعة

املل�ك عب�د اهلل وختصي�ص لعموم اآلي�ة الكريمة فعلي�ه تقديمه
فالبينة عىل ِ
املدعي واحلق أحق أن يتبع.
الوقفة التاسعة:
قال فضيلته يف معرض مقاله :فاحلفر ألجل البحث عن زيادة

ع�ن املوج�ود والتنقيب تكل�ف مل يأمر اهلل به وال رس�وله ،ثم إن
املطم�ور حتت األرض والتنقيب ال يمكن إحلاقه باملش�عر البارز

بغري دليل من كتاب وال سنة ثم هو ال يأخذ حكم املعلم واملشعر

البارز من حيث الصعود عليه والنزول منه ..إىل آخره.

نق�ول لفضيلت�ه :لي�س احلفر والتنقي�ب عن احلج�ارة املامثلة
ألحجار جبل املروة وجبل الصفا هو دليل القول بجواز التوسعة
فما حت�ت األرض قد ال يصل�ح أن يك�ون دلي ً
ال عىل م�ا فوقها.
ولي�س الدلي�ل عىل أن توس�عة املل�ك عبد اهلل بأهن�ا الخترج عن
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أن تك�ون بني الصفا وامل�روة ليس الدليل عىل ذلك احلفر -وإنام
الدليل عىل ذلك شهادة قرابة ثالثني شاهد ًا كلهم يشهدون عىل
مش�اهدهتم امت�داد الصفا واملروة نحو الشرق وبارتفاعهام وأن
االمتداد متجاوز توس�عة امللك س�عود س�نة 1375هـ وتوسعة
امللك عبداهلل سنة 1431هـ.

فيا فضيلة الشيخ صالح ال تتمسك بام مل ُي َتمسك به ،وال حتتج
على م�ا مل حيتج به .وواهلل ل�و مل يكن الدليل عىل صحة التوس�عة
وجوازها إال احلفر لكنا معك يف هذا الدليل ورفضه.
الوقفة العارشة:

قول فضيلته وأما الذين أفتوا بأن الزيادة هلا حكم املس�عى فلم
يعتمدوا عىل يشء.
يا فضيلة الش�يخ :هل وصل بك األم�ر بأن تقول هذا القول؟
ألي�س قول اهلل تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ (البقرة:
 )١٥٨كافي ًا؟

ألي�س ه�ذا الق�ول الكريم م�ن رب كريم ش�يئ ًا؟ س�بحانك
الله�م وتعاليت فقولك يا ربن�ا احلق وحكمك احلق وأمرك حق
وترشيعك حق.
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أم�ا أن يكون لك يا فضيلة الش�يخ ح�ق يف ختصيص ما عممه

اهلل بغري خمصص رشعي فتخصيصك عموم قول اهلل تعاىل بدون
مس�تند رشعي للتخصيص هو الذي ليس لك به حق ومل تعتمد

يف التخصيص عىل يشء.

وما ذكرته مما عليه املسلمون يف السعي يف بعض املسعى ال يعترب
ختصيص� ًا لعموم جواز الس�عي بين جبيل الصفا وامل�روة فالكعبة
بعضها مما هو يف حجر إسامعيل مل يضف إىل مبنى الكعبة وقد قال

ﷺ لعائش�ة ر «ل�وال أن قومك حدثاء عهد بإسلام هلدمت
الكعبة وأعدت بناءها عىل قواعد إبراهيم» فهل عدم إضافة ذلك

جزءا من
اجل�زء من الكعب�ة إىل داخل بنائها خيرجه ع�ن أن يكون ً
الكعبة؟ وكذلك األمر بالنسبة للمسعى فهل عدم السعي يف بعضه

خيرج ذلك البعض عن أن يكون من املسعى؟

ال أعتق�د أن فضيلته يرتدد يف القول بصحة صالة من اس�تقبل

ج�زءا م�ن أرض الكعبة وإن مل يك�ن ضمن ما أحي�ط باجلدران
ً
األربع�ة من أرض الكعبة ،وعليه :فال جيوز لفضيلته أن يتناقض
ويف�رق بني متامثلني فيق�ول بصحة الصالة ولو كان االس�تقبال
يف أرض م�ن الكعبة مل تدخل يف حمي�ط بنائها ويقول بعدم جواز
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الس�عي يف أرض مل تدخل س�ابق ًا يف املس�عى احلايل قبل توس�عة
امللك عبد اهلل مع أهنا داخلة يف بينية ما بني الصفا واملروة.
الوقفة الحادية عرشة:
قال فضيلته يف مقال إحلاقي وضعه يف موقعه اخلاص لفضيلته
يف اإلنرتنت رد ًا عىل القائلني بأن املسعى مل يدل عىل حتديده دليل
رشعي .يا فضيلة الشيخ مل يقل أحد من املجيزين توسعة املسعى
أن حتديد املس�عى مل يدل عىل حتديده دلي�ل رشعي وإنام قالوا :مل
يدل عىل حتديد عرضه بام عليه توسعة امللك سعود – رمحه اهلل –
دليل رشعي.

وأما املسعى طوالً وعرض ًا فهو حمدد حتديد ًا دقيق ًا بقوله تعاىل:
﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ (البق�رة )١٥٨ :فقول�ه:
حتدي�د لطول املس�عى بني اجلبلني – الصفا
﴿ﮔ ﮕ ﮖ﴾
ٌ
وامل�روة – وحتديد لعرض املس�عى بحيث ال يتجاوز املس�عى ما
خرج عن عرض جبل الصفا وما خرج عن عرض جبل املروة.

وهذ الدليل رصيح من كتاب اهلل تعاىل عىل حتديد طول املسعى
وحتديد عرضه.
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فلعل فضيلته يعيد النظر فيام قال فالرجوع إىل احلق فضيلة.
الوقفة الثانية عرشة:
اعرتاض�ه على الق�ول ب�أن م�ا ق�ارب الشيء له حكم�ه وأن

ه�ذا م�ن حج�ج القائلين باجل�واز ي�ا أخ�ي صال�ح مل يس�تدل
أح�د م�ن القائلين بج�واز التوس�عة هب�ذه القاع�دة األصولي�ة
على ج�واز التوس�عة إال م�ن ش�ذ وإنما قال�وا جي�ب أن يك�ون

الس�عي فيما ن�ص علي�ه ربن�ا تع�اىل وتق�دس حي�ث ق�ال:
﴿ﮔ ﮕ ﮖ﴾ أي بينهام ،وأما الطواف – الس�عي– خارج
ما بني الصفا واملروة فهو سعي باطل وإن كان مقارب ًا ملا بينهام.
الوقفة الثالثة عرشة:
قول فضيلته :إن الشهود شهدوا عىل أن ما حتت األرض أكثر

من املوجود.

يا فضيلة الش�يخ :هل اطلعت عىل نصوص ش�هادة الش�هود

الثالثين حت�ى تق�ول عنهم ه�ذا القول؟ :إهنم ش�هدوا ش�هادة
واضح�ة رصحية عىل أهنم قد ش�اهدوا جبيل الصف�ا واملروة قبل

التوس�عة األوىل يف عهد امللك سعود وتوسعة امللك عبد اهلل وأن
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امتدادمه�ا كان بارتف�اع مق�ارب ألكثر مما علي�ه اجلبالن – جبال

الصف�ا وامل�روة – اليوم ومل يش�هدوا عىل حج�ارة حتت األرض

فاحلق أبلج وهو أحق أن يتبع.
الوقفة الرابعة عرشة:

حرص فضيلته النظر الرشعي فيام يتعلق بأحكام احلج –ال سيام

املس�عى – يف علامء اململكة وأن غريهم من علامء املس�لمني ليس

هلم حق يف التدخل يف ذلك.

فنق�ول لفضيلته :كيف يصدر مثل هذا القول منك – حفظك

اهلل – وأن�ت أح�د علماء املس�لمني واملس�لمون مجيع� ًا إخ�وة

متمس�كون مجيع� ًا بالتناصح والتوايص باحلق على الرب والتقوى
وق�د كان من حكامنا – رح�م اهلل موتاهم وحفظ لنا أحياءهم–
الرج�وع إىل علامء املس�لمني داخل اململك�ة وخارجها من ذلك
اقرتاح نقل املقام إىل مكان ال يضايق احلجاج كام هو رأي سامحة

ش�يخنا الش�يخ حمم�د ب�ن إبراهي�م – رمح�ه اهلل – .وكان القرار

ع�دم املوافق�ة .وأخذت احلكوم�ة بقرار عدم نقل�ه وقد كان من

أصحاب القرار جمموعة من علامء املس�لمني من خارج اململكة.
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ومن ذلك أيض ًا مس�ألة حتديد حجاج كل دولة فقد جرى دراسة
املوضوع يف مؤمتر قمة إسلامي وص�در بذلك من منظمة املؤمتر
اإلسالمي قرار دويل إسلامي تم األخذ به وتطبيقه .فالقول بأن
ما يتعلق بأمور املسلمني يف عبادة احلج ال جيوز لغري علامء اململكة
الدخ�ول فيه قول ال يقره مبدأ توايص املس�لمني باحلق وال جيوز
لنا أن نحتكر ذلك ونقول بأن هذا من خصوصيات علامئنا.
أقول هذا وفضيلت�ه يعلم أنني أنا وهو عضوان يف جملس هيئة
كب�ار العلماء ،ولكن ادع�اء االختصاص بام ليس لن�ا فيه حق ال
جيوز وال يقر.
وخالصة القول ما ييل:

 -1مل يق�ل أحد من أهل العلم أن الصفا واملروة ليس�ا مش�عرين
من مشاعر احلج.

 -2مل يق�ل أح�د من أه�ل العلم أن توس�عة امللك عب�داهلل تغيري
ملشعري الصفا واملروة.

 -3مل يق�ل أح�د من املعت�د هبم يف العل�م والفق�ه أن دليل صحة
توسعة امللك عبد اهلل احلفر والتنقيب.
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 -4مل يقل أحد من أهل العلم أن توسعة امللك عبد اهلل داخلة يف
حكم املسعى عىل اعتبار أن ما قارب اليشء له حكمه.

 -5مل يق�ل أح�د من أهل العل�م إن أمر امللك عبد اهلل بالتوس�عة
رفع للخالف يف ذلك؛ عىل افرتاض أن التوسعة خارجة عن
حميط املسعى إال أن ويل األمر حسم اخلالف باختياره.

 -6مل يقل أحد من أهل العلم بحرص املسعى فيام سعى فيه رسول
اهلل ﷺ فقط وأن ماكان خارج ًا عنه فليس من املسعى.

 -7مل يق�ل أح�د من أهل العلم بأن من س�عى فيام هو خارج عن
البينية بأن سعيه صحيح.

 -8مل يقل أحد من أهل العلم بأن اختيار ويل األمر توسعة املسعى
كان عىل سبيل الرأي واالجتهاد .إذ ال شك أنه تطبيق للبينية

بين الصفا وامل�روة والتقيد بقوله تع�اىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ﴾ (البقرة.)١٥٨ :

 -9قول فضيلته بأن الفتوى بجواز التوسعة مل تعتمد عىل يشء.

ألي�س قول�ه تع�اىل ﴿ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ..إىل قول�ه تع�اىل:
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﴿ﮔ ﮕ ﮖ﴾ شيئ ًا كري ًام من رب العباد؟.

 -10قول فضيلته بأن املسعى مل يدل عىل حتديده دليل رشعي.

ه�ذا الق�ول ال جيوز أن يقول به مثل ش�يخنا عض�و هيئة كبار
العلماء وهو يقرأ مرار ًا وتك�رار ًا قوله تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ.﴾..

 -11قول فضيلته أن الش�هود ش�هدوا عىل أن ما حتت األرض
أكث�ر من املوج�ود .ألي�س هذا ق�والً حيتاج إىل إع�ادة نظر
من فضيلتك .فالش�هود مل يش�هدوا عىل حفريات .ولعلك
يا فضيلة الش�يخ ترجع إىل أمني جلنة سماع شهادة الشهود

لتعيد النظر وترجع عام قلته عن الشهود بغري حق.

أسأل اهلل تعاىل أن يدلنا ومعنا حبيبنا وشيخنا الشيخ صالح عىل

احلق ويرزقنا اتباعه وأن يدلنا عىل الباطل ويعيننا عىل اجتنابه.

وال ش�ك أن احلق أح�ق أن يتبع وأن مراجع�ة احلق والرجوع

إلي�ه فضيل�ة .وقد كان�ت مداخلتي م�ع فضيلة الش�يخ مداخلة

اعت�ز هب�ا فهي مداخلة مع ع�امل فقيه قوي يف جان�ب احلق جماهد
يف س�بيل التوجيه والتبصير وتصحيح الفهوم والرد عىل الش�به
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واالنحراف�ات جعل اهلل ذلك يف موازين حس�ناته .وألن فضيلته
مم�ن حيمل لواء االعرتاض عىل التوس�عة وعىل الق�ول بجوازها
وصحته�ا أحببت أن أدخ�ل مع فضيلته يف ه�ذا النقاش وأرجو
م�ن معالي�ه أن يتحمل مني ما قد يك�ون يف مداخلتي من خروج
عن أدب املناقشة إن كان فهو زميل عزيز يف نفيس له من التقدير
واالحرتام واملحبة ما اهلل به عليم.

فواهلل ال أريد إال احلق ما استطعت وال شك أن متسك فضيلته
يف االعتراض كان مبني ًا عىل اعتقاده أن ه�ذا هو احلق وأن براءة
ذمت�ه تقتيض من�ه ذلك .فجزاه اهلل خري ًا على اجتهاده وأرجو أال
حيرمه اهلل أجر االجتهاد وأن يغفر له خطأه إن كان .ونظر ًا إىل أن
املسألة مما هلا تعلق بعبادة هي أحد أركان اإلسالم وقد جرى من
فضيلت�ه نرش مقال�ه يف موقع من مواقع الش�بكة اإللكرتونية عىل
سبيل تعميم قوله .فقد جرى مني نرش هذه املداخلة مع فضيلته
يف وسيلة إعالمية لإلفادة وعموم االنتفاع .واهلل من وراء القصد
وهو حس�بنا ونعم الوكيل وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل
آله وأصحابه أمجعني.
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يف حكم ذبح هدي التمتع والقران
قبل يوم النحر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لل�ه رب العاملني وصىل الله وس�لم على نبينا
محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني ،وبعد.
فلقد كنت أشعر باليشء فأمسك القلم وأعرب عن مشاعري

مل�ا أكتب�ه وأبعث به نحو م�ا يتيرس يل من صحفن�ا املحلية غري
ٍ
هياب وال َو ِجل ،ومنذ أعوام وأنا أشعر شعور ًا نحو ناحية ما

يعب عن ش�عوري
وأرجع كل مرة إىل قلمي لعله يس�تطيع أن رِّ
هذا كعادته يف التعبري عن مش�اعري األخرى فأجد لديه تردد ًا

رابن�ي وتعلال أضن�اين ومماطل�ة جعلتني أش�ك يف قدرته عىل

التعبري عام أحسه وأشعر به .ويف مصارحة معه عن أسباب هذا
الرتدد واملامطلة والتس�ويف عرفت أنام أري�د التعبري عنه ليس
ككل املش�اعر واألحاس�يس وأنه ال يرىض بتعبري عن ش�عور

جمرد من الدراس�ة واالستقصاء وأس�باب القناعة حينام أريده

أن يقرر بأن غالب ما يذبح من اهلدايا والدماء يوم النحر وأيام
الترشي�ق بعده يف منى ق�د صار إىل حال تبعث عىل الش�كوى
واألمل وأصبح أداؤه عىل الوضع احلاىل((( مصدر تضجر وتأفف

( )1هذا الوضع قبل مخسني عام ًا.
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ومظهر ًا من مظاهر إضاعة األموال عن مقاصد الترشيع فض ً
ال
عما يف ذل�ك من إجياد فرص�ة ملن يتصيد املثالب عىل اإلسلام
واملطاعن عىل تعاليم اإلسالم واملسلمني.

لقد كنت أعيش األش�كال يف ه�ذا الوضع منذ أعوام وأراه يف
كل ع�ام الحق أكث�ر عمق ًا يف نفيس مما س�بقه وكن�ت طيلة هذه
األعوام أتابع ما يقال حول ما آل إليه وضع غالب الفدى والدماء
يف من�ى يوم العي�د وأيام الترشيق وأحتس�س طريقة أو عدة طرق
تعي�د هلذه العبادة ما ضاع من مقاص�د ترشيعها ،إذ أهنا بوضعها
احلايل تعطي ملن يقصد الكيد لإلسالم وتعاليمه احلجة عىل طعنه
والدلي�ل على افرتائه وجتنيه ،وإذ أقول بأين عش�ت مش�كلة هذا
الوضع عيشة إحساس كامل فلقد عاش املشكلة غريي من والة
وعلماء وأدباء ومفكرين وكان ل�كل واحد منهم رأيه يف معاجلة
وضع هذه النسائك.
وحينام أقول بأن هذه املشكلة قد عاشها كبار املسلمني ووالهتم
وذوو الفكر فيهم وقد كانت هلم آراؤهم املختلفة نحو حلها فإنام
أعن�ى أن الناس يكاد إمجاعهم يتحقق على أن طريق أداء غالب
النسائك يف منى من أضاح وهدايا ودماء عىل الوضع احلايل اآلن
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طريق�ة تنأي هب�ذه العبادة ع�ن حكمة ترشيعها ،م�ع ما أضافت

عليها من أس�باب الش�ك يف قبوهلا عند اهلل والش�ك يف اعتبارها
جزء ًا من مناسك احلج.

مم�ا دعا بكثري ممن تعمقه اإلحس�اس بانتقاد ه�ذه الطريقة أن

جيرأ برأيه مهام كانت منافاته لنصوص الكتاب والسنة.

وآخر ما سمعناه من هذه اآلراء ماذكره فضيلة األخ األستاذ أمحد

حممد مجال يف صحيفة البالد الصادرة يف  12حمرم س�نة  1385هـ

عن أحد فقهاء البالد العربية حيث يقول« :إذا استمرت هذه احلال

م�ن إهدار حل�وم األضاحي بحيث ال تنفع وترض فس�وف يصدر
فتوى حلجاج بالده بجواز التصدق بثمنها بدالً من إهدارها بدون

االنتفاع ومنع ًا إلرضارها بالصحة العامة يف جمتمعات احلجيج أيام

الترشيق .وأكد أن اإلسلام دين العق�ل واملصلحة ،وال عقل وال

مصلحة يف إهدار حلوم األضاحي وجلودها وأش�عارها وأوبارها

عىل تلك الصورة املعروفة املعوقة» .ا.هـ.

وفضل ً
ا ع�ن ه�ذا فلق�د كان�ت مفاهي�م احلج�اج مم�ن ال
يع�رف هل�م بس�طة يف عل�م أو س�عة إدراك تزع�زع كثير ًا
م�ن إرادهت�م حينما يتجه�ون إىل مبي�ع امل�وايش يف من�ى
()143

– الشبك– ليشرتوا هداياهم ويذبحوهنا فيه لتدفن بعد أن تنرش

يف سماء منى ما يتبخ�ر منها من روائح اإلنتان وهذا ما ش�اهدته

بعين�ي حينما اجتمع يب بعضهم فس�ألوين :أال جيوز هلم التصدق

بثمن هدهيم حتى يضمنوا نفع غريهم من فقراء احلرم ومساكينه
بدالً من أن تذهب نقودهم جهود ًا ضائعة ضارة؟
ومرة أخرى حينام أقول بأن املش�كلة قد عاشها كبار املسلمني،

فال ش�ك أن املس�ئولني يف حكومتنا الس�نية وعىل رأس�ها مليكنا

املف�دى فيص�ل ب�ن عبد العزي�ز يف قمة م�ن يعيش املش�كلة ،ويف
طليعة من يبحث عن احللول .فلقد فكر املس�ئولون لدينا يف إجياد
معام�ل للتجفي�ف والتربيد ليتم انتفاع الفق�راء هبا ،وقد كان من

أه�م عوامل الرتدد يف إجياد هذه املعامل الش�ك يف جدواها ،فلقد
ج�اء يف خط�اب بعثه أمني العاصمة األس�تاذ عب�د اهلل عريف إىل
سماحة مفتي الديار الس�عودية الشيخ /حممد بن إبراهيم – رمحه

اهلل  -ونرشته إحدى الصحف املحلية ما نصه :إن جتفيف اللحوم

وحفظه�ا إذا أمكن أن يكون عىل أوس�ع ما علي�ه أكرب املعامل يف
البالد اخلارجية فإنه ال يمكن أن يؤدي خدمات ألكثر من ثالثامئة
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ذبيحة يف الساعة واملعروف لدى سامحتكم أن أكثر من أربعة آالف

ذبيحة تتم يف كل ساعة من ساعات أيام النحر الثالثة .ا.هـ.

وأزي�د عىل كالم س�عادة أمين العاصمة ب�أن أكثر من عرشة

آالف ذبيح�ة يت�م ذبحها يف كل س�اعة من س�اعات يوم النحر
وأيام الترشيق الثالثة بعده ،وذلك باعتبار أن س�اعات الليل ال
يذب�ح فيها عىل ما يف املس�ألة م�ن خالف بني أه�ل العلم حول
جواز الذبح فيه من عدمه ،وباعتبار أن غالب احلجاج متمتعون
وقارنون وفيهم عدد كبري قد استوجبوا دماء جربان .كام بحث

املس�ئولون فك�رة تع�دد املجازر يف من�ى عىل م�ا يف تعددها من
توسيع لنطاق املشكلة ،ومع احرتامي وتقديري ألصحاب هذه
اآلراء إال أين أرى وق�د أك�ون خمطئ� ًا فيما أراه أن تعدد املجازر

يف من�ى معناه تعمي�م الروائ�ح الكرهية يف مناطق ه�ذه املجازر
املقرتحة بدالً من أن يكون غالب هذه الروائح ش�به حمصور يف
منطقة املجزرة األوىل «الش�بك» ،وعىل أي ح�ال فإين أعود إىل
الق�ول بأن قلمي مل يس�تجب لندائي حتى كانت لدي أس�باب

الق�ول والقناع�ة بضرورة إعداد بح�ث رشعي يف املس�ألة ،ثم
فعلت  -وهذا هو البحث.-
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وال يفوتن�ي هبذه املناس�بة أن أشير إىل أن هذا البحث س�بق
أن نرشته يف جريدة الياممة الغراء عىل ش�كل حلقات مسلس�لة
بعد أن عرضته عىل سماحة ش�يخنا اجلليل العالمة الشيخ عبد
العزي�ز بن باز وأخذت رأي�ه يف نرشه يف إحدى جرائدنا املحلية
فش�جعني عىل نرشه ،وبعد انتهاء حلقاته رغب إيل سماحته يف
طبعه يف رس�الة مس�تقلة لتعم الفائدة به ،فاس�تخرت اهلل تعاىل
واس�تعنت به وأع�دت النظر يف بعض حمتويات�ه تكمي ً
ال وترتيب ًا
وتعديلا وزي�ادة .وه�ا َأن�ذا اآلن ُأقدمه إلخواين املس�لمني يف
شكل رس�الة َأسميتها (القول اليرس يف جواز ذبح هدي التمتع
قب�ل يوم النحر) راجي ًا أن أكون هبا قد س�امهت مس�امهة فعالة
يف اإلدالء بما يعترب ح ً
ال رشعي ًا ملش�كلة تكدس اللحوم يف منى
مستمد ًا من اهلل العون والتوفيق.
وقد تم مني طباعة هذه الرسالة سنة 1385هـ.

وبع�د أن مضى على طباع�ة ه�ذه الرس�الة قراب�ة
– اخلمسين عام� ًا – أح�ب اآلن أن أذك�ر أن الب�ادرة واملب�ادرة
هلذا البحث كانت من سماحة ش�يخنا الشيخ /حممد بن إبراهيم
– رمحه اهلل.
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فحينام جاء سماحته خط�اب أمني العاصمة األس�تاذ عبداهلل
عري�ف – رمح�ه اهلل – عارض� ًا أمر هدر االنتف�اع بذبائح اهلدي
واجلربان واالضطرار إىل دفنها مؤم ً
ال احلصول من سماحته عىل
عالج هذه الظاهرة الس�يئة ،طلب مني سامحته إحضار جمموعة
كتب منها املغني البن قدامة واملجموع للنووي وبدائع الصنائع
للكاس�اين وجمموع�ة من رشوح صحيح مس�لم وقرأت عليه –
رمحه اهلل – ما يتعلق بذبح الفدى واهلدايا ووقت ذبحها ورأيت
أن أنجع حل هلذا اإلشكال :هو
فيام ذكره هؤالء العلامء يف كتبهم ّ
األخذ بتوسعة وقت الذبح .وقد رصف سامحته النظر عن ذلك
وعن التأمل يف حل اإلشكال ،فأخذت املبادرة وكتبت ما كتبت
ونظر ًا إىل أن سامحة شيخنا الشيخ حممد بن إبراهيم – رمحه اهلل –
يتمتع يف نفوس�نا هبيبة واحرتام ال يتمتع بمثلها أحد من مشايخ
عرصنا فقد هبت سامحته يف أن أقدم له البحث خشية أن يمنعني
من تبنيه ونرشه وأنا قوي الثقة بأنه هو العالج الرشعي لإلشكال،
فذهب�ت بالبح�ث من الري�اض إىل املدين�ة املن�ورة لعرضه عىل
الش�يخ /عبدالعزيز بن باز حيث كان مدير ًا للجامعة اإلسالمية
ويف جلس�ة م�ع سماحته بعد صالة العش�اء اس�تغرقت قرابة –
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الساعتني – قرأت عليه كامل البحث فاقرتح بعض التعديالت
والتكميالت ثم شجعني – رمحه اهلل – عىل نرشه يف شكل رسالة
فتم مني هذا البحث يف شكل رسالة عام 1385هـ وقد وجدت
بعد طب�ع الرس�الة اعرتاضات واس�تنكارات علي وعىل بحثي
كادت تعص�ف بمكانت�ي عن�د سماحة والدنا الش�يخ حممد بن
إبراهيم لوال أن سماحته – رمحه اهلل – حيم�ل عق ً
ال وعل ًام وفقه ًا
وشعور ًا صادق ًا بمقتضيات أبوته ألبنائه – رمحه اهلل رمحة واسعة –
وج�زاه اهلل عن�ي خاصة وع�ن طالب�ه وتالمي�ذه والعاملني معه
أعظم جزاء وأجزل ثواب وجعله من ورثة جنة النعيم.

فاستنكر عيل رمحه اهلل تعجيل يف نرش هذا البحث وطبعه وأخذ
عليّ عه�د ًا أالّ ُيوزّع الكتاب يف حياته ووفي�ت بالعهد ،فقد كان
عدد النس�خ من طباعته ألف نسخة ومنذ طباعته عام  1386هـ
حتى اآلن 1434هـ مل يتوزع منه إال مائتا نس�خة ملن كان يطلبه
وفاء
من�ي وعن�دي اآلن منه قراب�ة – ثامنامئة نس�خة ،احتجزهت�ا ً
بعهدي لسامحته – رمحه اهلل – وصدرت من بعض املشايخ ردود
كان مبناها عىل استنكار اخلروج عىل ماكان مألوف ًا ومعروف ًا لدى
املشايخ دون أن تكون الردود مبنية عىل احلجة والدليل.
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وال شك أن تأليفي هذه الرسالة سابق لوقتها حيث كان ذلك
عرفون
عرف احل�ق إال بالرج�ال ال ّ
أن الرجال ُي َ
الوق�ت وقت ًا ال ُي َ
باحلق.
واحلم�د هلل فقد تغيرت احلال إىل ح�ال صار احل�ق فيه ضالة

جدت احلق فخذه وخذ به
الباحث مهام كان ذلك الباحث فإذا َو
َ
واتبعه فهو أحق أن يتبع .واهلل املستعان.
وبعد ففيام ييل إيراد البحث.

واهلل من وراء القصد
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الحمد لله أحمده وأس�تعينه وأس�تغفره وأتوب إليه
وأصيل وأس�لم على عب�ده ورس�وله محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعني وبعد:
غري خ�اف أن اهلل تعاىل خلق خلق�ه لعبادته قال تعاىل﴿ :ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ (الذاري�ات .)٥٦ :والعب�ادة

غاي�ة اخلض�وع والتذلل وغاي�ة احلب والتعلق وهي اس�م جامع

لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة.
قد تكون العبادة خاصة باملال كالزكاة .وقد تكون خاصة بالبدن

كالصلاة والصوم وقد تكون مشتركة بينهام ،كاحلج ومهام كان
اختصاصه�ا بالب�دن أو بامل�ال والصدقات أو كانا مشتركني يف

أعامهل�ا فه�ي هت�دف إىل غاي�ة واحدة وه�ي الس�مو بالنفس عن
أوضار املادة إىل آفاق روحانية حتاول فيها أن تقدر اهلل حق قدره،
وهبذا نس�تطيع أن نصل إىل القول بأن العبادة وسيلة إىل غاية هي
حمبة اهلل ورضاه وابتغاء فضله ونعيمه.

وهن�ا يطي�ب يل أن أتس�اءل :ه�ل الطري�ق إىل حمب�ة اهلل ورضاه

يك�ون يف رضر ال يف نف�ع؟ ويف إضاع�ة م�ال ال أث�ر لالنتفاع به؟
واهلل تع�اىل يؤكد أمر العناية باملال برصف�ه فيام مصلحته ظاهرة مما
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ال أث�ر في�ه للتبذي�ر واإلرساف قال تع�اىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾
(اإلرساء )٢٧-٢٦ :ويص�ف اهلل املال بأن�ه قيام خلقه وينهى عن
إيتائه السفهاء ،ممن ال يقدرون املال حق قدره فيقول تعاىل﴿ :ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ (النس�اء )٥ :ويق�ول

ﷺ فيما ثب�ت عن�ه يف الصحيحين« :أن اهلل ح�رم عليك�م عقوق
األمه�ات ووأد البن�ات ومنعا وهات وكره لك�م قيل وقال وكثرة
الس�ؤال وإضاعة املال» .وعن طريق تساؤيل هذا أصل إىل تساؤل
آخر :عرشات األلوف إن مل أقل مئات األلوف من الذبائح يف منى
تشرتى بماليني الرياالت وتذبح هلل تعاىل تعبد ًا هيدف به أصحاهبا
إىل حمب�ة اهلل ورضاه وقبوله .ومصري غالبها بعد الذبح وبعد إنتاهنا
بما يؤذي ب�ه عب�اد اهلل الدف�ن ،فهل نس�تطيع يف ضوء تس�اؤالتنا
الس�ابقة أن نفه�م أن هذه عبادة توصل إىل حمب�ة اهلل ورضاه؟ وإذا
مل نستطع فهم العبادة يف هذا النوع من النسائك يف ضوء ما بدا لنا
من أن العبادة خري ال رش فيه ونفع ال أثر فيه للمرضة واإلفساد ،أال
نقول بانتقاء العبادة عن ذبائح تدفن وجلودها باقية عىل حلومها مل
يطعمها طاعم قط؟
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إنني ال ش�ك يف أن النس�ك من أفضل أن�واع العبادة ،ولكنني

أعتق�د أن مرشوعيت�ه تس�تهدف مقصدين من مقاص�د الترشيع

أحدمه�ا حمقق ملقصد ثانيهام .أول املقصدين التقرب إىل اهلل تعاىل
بإراق�ة ال�دم له تعب�د ًا وتذل ً
ال وتعظيم ًا .وثانيهام إتـاح�ة الفرصة
إلطع�ام الفقراء واملس�اكني مما ذكر اس�م اهلل علي�ه .وإىل هـذين
املقصـدي�ن تش�ـري اآليـ�ة الكريمـ�ة﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ (احل�ج )٣٧ :ويف تقدي�م
اللحوم عىل الدماء اشارة لطيفة إىل أن التعبد بإراقة الدم هلل تعاىل

من نتائجه إتاحة الفرصة إلطعام الفقراء واملس�اكني مما ُتعبد اهلل
بإراقة دمه.

فمت�ى تعذر اس�تيفاء املقص�د الثاين كام هو احل�ال يف كثري من

نس�ائك احلج�اج يف منى ص�ار املجال مهيأ للق�ول بنقص صفة

العبودية من هذا النسك ،ومن ثم القول بعدم إجزاء أي نسيكة
يتم أداؤها هبذه الصفة – أعنى ذبحها ثم دفنها من غري أكل وال

إطعام – ويف قوله تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾
(احلج )٣6 :إش�ارة أخرى ودليل جيل عىل أن األكل واإلطعام
م�ن مقاصد النس�ك .وألهل العل�م يف حك�م األكل واإلطعام
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من النس�ائك كالم أجدين مضطر ًا الستعراض بعضه كتربير ملا

أرشت إليه.

ق�ال القرطب�ي – رمحه اهلل – يف تفسيره قول�ه تعاىل﴿ :ﯙ

ﯚ ﯛ﴾ مانص�ه :قول�ه تع�اىل﴿ :ﯙ ﯚ﴾ أمر معناه
الن�دب ،وكل العلامء يس�تحب أن يأكل اإلنس�ان من هديه وفيه

أج�ر وامتث�ال ،إذ كان أه�ل اجلاهلي�ة ال يأكلون م�ن هدهيم كام
تقدم .وقال أبو العباس بن رسيج األكل واإلطعام مستحبان وله
االقتصار عىل أهيام شاء وقال الشافعي األكل مستحب واإلطعام
واجب فإن أطعم مجيعها أجزأه وإن أكل مجيعها مل جيزه .ا.هـ.

وقال أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب – رمحه اهلل – يف كتابه

أح�كام القرآن يف مع�رض كالمه عىل األحكام م�ن قوله تعاىل:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ﴾ مانص�ه .اختل�ف الن�اس يف حكم قوله
تع�اىل﴿ :ﯙ ...ﯛ﴾ على ثالث�ة أق�وال األول :أهنما

واجب�ان قال�ه أبو الطي�ب بن أيب ثعلب�ة .والثاين :أهنام مس�تحبان
قاله ابن رسيج .والثالث :أن األكل مس�تحب واإلطعام واجب

قاله الشافعي وهو صحيح قول مالك .فأما من قال إهنام واجبان
فتعلق بظاهر القول :ومع مافيه من خمالفة اجلاهلية ففيه غريبة من
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الفقه مل يقع يل مذ قرأت العلم هلا نظري .وذلك أن قول القائل إهنام

مجيعا يرتكان ألهنام مستحبان مل يتصور رشع ًا فإنه ليس وراء ذلك

إال إتالفه�ا ،وذل�ك ال جيوز فال يصح اس�تحباهبام مع ًا وإنام يقال

أحدمه�ا واجب عىل الب�دل .أو يقال األكل مس�تحب واإلطعام

واج�ب كما قال مالك واألص�ح عن�دي أن األكل واجب .وقد
احت�ج علامؤنا بأمثلة وردت بصيغ�ة األمر ومل تكن واجبة وليس
يف ذلك حجة ألنه إذا سقط أمر بدليل ال يسقط غريه بغري دليل.

ا.هـ.

وقال الشوكاين – رمحه اهلل – يف كتابه نيل األوطار يف معرض

كالمه عىل حكم األكل واإلطعام من اهلدي واألضحية ما نصه:

قوله «كلوا» استدل هبذا األمر ونحوه من األوامر املذكورة يف هذا

الب�اب من قال بوج�وب األكل من األضحية وقد حكاه النووي
عن بعض الس�لف وأيب الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي

ويؤي�ده قوله تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ﴾ ومح�ل اجلمهور هذه األوامر

على الن�دب أو اإلباح�ة لوروده�ا بعد احلظ�ر وهو عن�د مجاعة

لإلباحة وحكى النووي عن اجلمهور أنه للوجوب .ا.هـ.
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وق�ال ابن قدامة – رمح�ه اهلل – يف كتابه املغني :ما وجب نحره

باحل�رم وج�ب تفرقة حلمه وهبذا قال الش�افعي وقال مالك وأبو

حنيف�ة إذا ذبحه�ا يف احل�رم ج�از تفرقة حلمه�ا يف احل�ل ولنا أنه
أح�د مقصودي النس�ك فلم جيز يف احلل كالذب�ح وألن املعقول
من ذبحه باحلرم التوس�عة عىل مس�اكينه وهذا ال حيصل بإعطاء

غريهم .ا.هـ.

أق�ول إذا كان بع�ض العلامء – رمحهم اهلل – يرون عدم أجزاء

اهل�دي إذا مل يطعم فقراء احلرم بل أطع�م غريهم من فقراء احلل
ومس�اكينه فما رأهيم يف نس�ائك ال تطع�م أبد ًا ب�ل مصريها بعد

اإليذاء واإلرضار الدفن؟ إننا نجد اإلمام الش�افعي – رمحه اهلل–
يقول يف كتابه األم جواب ًا عىل تساؤلنا هذا ما نصه :ولو أن رجال

نحو هديه فمنع املس�اكني دفع�ه إليهم أو نحره بناحية مل خيل بني
املساكني وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله .ا.هـ.

وبق�ول الن�ووي – رمح�ه اهلل – يف جمموع�ه ما نص�ه :فرع إذا

ذب�ح اهل�دي أو األضحية فلم يفرق حلمه حتى تغير وأنتن ،قال
البندنيج�ي قال الش�افعي يف خمتصر احلج أعاد وق�ال يف القديم

عليه قيمته .ا.هـ.
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وجاء يف اإلنصاف أليب احلس�ن املرداوي – رمحه اهلل – عند

كالمه عىل األكل واإلطعام من دم املتعة والقران قوله :لو منعه
الفقراء حتى أنتن فقال يف الفصول عليه قيمته وقال يف الفروع

ويتوج�ه نقصه فقط ،قل�ت يتوجه أن يضمنه بمثله حيا أش�به
املعيب احلي ا.هـ.

ولع�ل معرتض ًا يقول :إن م�ن يذبح هديه ويرتك�ه ملن يريده

ال يعتبر يف حك�م من يمنعه الفق�راء أو يذبح�ه يف ناحية بعيدة

عنه�م ،واجلواب عن ه�ذا االعرتاض أن من يذبحه يف مكان ال
رغب�ة للفقراء ب�ه لكثرة ما جيدون�ه من غريه مما ه�و أيرس أخذ ًا
وأحسن حاال ،واحلال أنه يستطيع بمجهود يبذله أن يذبحه يف

مكان من احلرم يتوفر فيه من الفقراء من يرغبونه عن استحقاق

ال ش�ك أن ذلك يف حكم من يمنع�ه الفقراء أو يذبحه يف ناحية
بعيدة عنهم.

إنني هب�ذا ال أمهد قوال للعدول بالنس�ك عن مرشوعيته التي

رشعها اهلل فمعاذ اهلل أن أقول ما ليس يل بحق ولكنني أجد القول
واس�ع ًا يف أن حتديد ذبح اهلدايا بيوم النحر ويومني بعده أو ثالثة

أي�ام هي أي�ام الترشيق – عىل ما يف املس�ألة من خلاف بني أهل
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العل�م من اعتبار اليوم الثالث م�ن أيام الترشيق يوم ذبح – ليس
ق�وال واحد ًا ع�ن أهل العلم فلقد ورد ع�ن العلامء أقوال أخرى
نذكرها يف موضعها إن شاء اهلل.

إال أن الق�ول بتحديد ذبح دماء التمت�ع والقران بيوم النحر
وأي�ام الترشي�ق بعده يكاد يك�ون القول املش�هور لدى غالب
أهل العلم.
ول�وال ما آل إليه الوضع اآلن من تطور وتغري واختالف عام
كان عليه الناس فيام مىض ،مما جعل يف التقيد هبذا القول إحراج ًا
للمسلمني من حجاج بيت اهلل احلرام وتضييق ًا عليهم لوال ذلك
ملا احتجنا إىل البحث عن غريه مما تتحقق معه مرشوعية النسك
كاملة بمقصدهيا املشار إليهام يف صدر هذا البحث .مع أن هذا
القول املش�هور بتحديد وقت الذبح بيوم النحر وأيام الترشيق
بعده مل يستند عىل نص رصيح ثابت ال من كتاب اهلل تعاىل وال
من سنة رسول اهلل ﷺ وال انعقد عىل اعتباره إمجاع األمة ،وقد

ذك�ر ابن حزم – رمحه اهلل – تعاىل أنه ال حد آلخره .وهذا نص
كالمه من كتابه املحىل يف معرض كالمه عىل اهلدي :قد بني اهلل
تعاىل لنا أول وقت وجوبه ومل حيد آخر وقت وجوبه بحد ،وما
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كان هكذا فهو دين باق أبد ًا حتى يؤدى ،واألمر به ثابت حتى

يؤدى .ا.هـ.

وعلى فرض أن الق�ول بتحديد وق�ت ذبح دم�اء التمتع بيوم

النحر وأيام الترشيق بعده قول صار عليه عمل املسلمني منذ زمن

واس�تمرت عليه الفتوى .فإن الفتوى تتغير وختتلف باختالف

األزمن�ة واألمكن�ة واألح�وال والعوائد كام أش�ار إىل هذا اإلمام
اب�ن القي�م – رمحه اهلل – يف كتابه القيم إعلام املوقعني وذكر أنه

وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب من احلرج
واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي
ه�ي أعىل رتب املصال�ح ال تأيت به .وذكر لذل�ك أمثلة عدة منها

أن النب�ي ﷺ رشع ألمته إجياب إنكار املنكر ليحصل بإنكاره من

املعروف ما حيبه اهلل ورسوله ،فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ماهو
أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره.

ومنه�ا أن الرس�ول ﷺ هن�ى أن تقطع األي�دي يف الغزو رواه

أب�و داود فه�ذا حد من ح�دود اهلل تع�اىل ،وقد هنى ع�ن إقامته
يف الغ�زو خش�ية أن يرتت�ب عليه م�ا هو أبغ�ض إىل اهلل .ومنها

أن عم�ر بن اخلطاب ؤ أس�قط القطع عن الس�ارق يف عام
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املجاع�ة .ومنه�ا أن طالق الثلاث يف عهد النب�ي ﷺ وأيب بكر
وس�نتني م�ن خالفة عمر واحدة فقال عم�ر بن اخلطاب ؤ
إن الن�اس قد اس�تعجلوا يف أمر كانت هلم في�ه أناة فلو أمضيناه
عليهم فأمضاه عليهم .إىل آخر ما ذكره رمحه اهلل .وذكر غريه من
أهل العلم من حوادث كانت هلا أحكام خاصة فطرأ عليها من
االختلاف والتغير يف العلة ما غري حكمها ،مم�ا يتضح لنا منها
مرونة فقهنا اإلسالمي وقدرته عىل حتقيق مصالح العباد يف كل
زم�ان ومكان .وأن هذا كان هنج س�لفنا الصال�ح من الصحابة
والتابعني وأفاضل تابعيهم حينام كان فهمهم للرشيعة اإلسالمية
م�ا وصفه ابن القي�م – رمحه اهلل – يف كتابه إعلام املوقعني بأن
الرشيعة مبناها وأساس�ها عىل ِ
احل َك ِم ومصالح العباد يف املعاش
واملع�اد .وهي ع�دل كلها ورمحة كلها ومصال�ح كلها وحكمة
كلها ،فكل مس�ألة خرج�ت عن العدل إىل اجل�ور وعن الرمحة
إىل ضده�ا وعن املصلحة إىل املفس�دة وع�ن احلكمة إىل العبث
فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل .ا .هـ.
نعم عىل فرض أن القول بتحديد وقت ذبح هدايا التمتع بيوم
النحر وأيام الترشيق بعده قول واحد ،فإن تغري الزمن واختالف
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احلال عام س�بق إىل م�ا نش�اهده اآلن يقضيان بتغيير الفتوى إىل
فت�وى يتحق�ق منه�ا مقصودا ترشيع النس�ك .أما وق�د ورد عن
العلامء أقوال أخ�رى ىف أوقات نحر اهلدي أو ذبحه يتحقق منها
مقص�ودا مرشوعيت�ه ،فاألمر لدين�ا أيرس بكثري م�ن العدول عن

ظاهر نص أو حكم قىض به اهلل يف كتابه أو قىض به رسول اهلل ﷺ

مما مرت اإلش�ارة إليه ،وإذا كان الق�ول بتحديد وقت ذبح دماء
املتع�ة والقران بيوم النحر وأيام الترشيق بعده هو القول الراجح
ل�دى غال�ب أهل العل�م فإن الضرورة حتيل الراج�ح مرجوحا
طاملا اس�تمر وجودها ،إذ ال ش�ك أن من أهم عوامل انتفاء أحد
مقصودي النس�ك وهو األكل واإلطعام من غالب النس�ائك يف
منى هو أخذ احلجاج هبذا القول والتضييق عىل أنفسهم به.

ويمكننا أن نس�تعرض األقوال األخ�رى يف وقت لزوم اهلدي
وج�واز نح�ره أو ذبحه لنرى أن يف األخذ هبا أو بام تظهر لنا قوته
منه�ا مما تس�نده احلجج النقلي�ة والعقلية ويتحق�ق منها مقصودا
مرشوعية اهلدي توس�يع ًا للمسلمني من حجاج بيت اهلل ومتكين ًا
هلم من أن يؤدوا عبادة النسك عىل الوجه الذى أراده اهلل .كام أن يف
ذلك تربأة لذممهم مما وجب عليهم من دماء تكملة ألنساكهم.
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فلقد قال علامء الش�افعية – رمحه�م اهلل – بأنه جيوز للمتمتع

أن يذب�ح هدي�ه بع�د فراغه م�ن العم�رة وقبل إحرام�ه باحلج،
واس�تدلوا عىل ذلك بحديث أخرجه مس�لم يف صحيحه ورواه
أمحد والطيالسى ولفظ مسلم قال حدثنى حممد بن حاتم حدثنا

حممد بن بكر أخربنا ابن جريج أخربنا أبو الزبري أنه سمع جابر

ب�ن عبد اهلل حيدث عن حج�ة النبي ﷺ قال فأمرنا إذا أحللنا أن
هن�دي وجيتمع النفر منا يف اهلدية ،وذل�ك حني أمرهم أن حيلوا

من حجهم .قال النووي – رمحه اهلل – يف معرض رشحه حديث
جابر يف رشحه صحيح مسلم ما نصه :قوله« :فأمرنا إذا أحللنا

أن هن�دي وجيتم�ع النف�ر من�ا يف اهلدي�ة وذلك حين أمرهم أن
حيل�وا من حجهم» ،وفيه دليل عىل جواز ذبح هدي التمتع بعد

التحلل م�ن العمرة وقب�ل اإلحرام باحلج ،ويف املس�ألة خالف
وتفصيل فمذهبن�ا أن دم التمتع إنام جيب إذا فرغ من العمرة ثم

أح�رم باحلج فبإحرامه باحلج جي�ب الدم ويف وقت جوازه ثالثة
أوج�ه الصحيح الذي عليه اجلمه�ور أنه جيوز بعد فراغ العمرة
وقبل اإلح�رام باحلج والثاين ال جيوز حتى حيرم باحلج والثالث
جيوز بعد اإلحرام بالعمرة .ا.هـ.
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وقال النووي يف اإليضاح :ووقت وجوب التمتع إذا أحرم باحلج

ف�إذا وجب جازت إراقته ومل يتوقت بوقت كس�ائر دماء اجلربانات
لك�ن األفضل إراقته يوم النح�ر وجيوز إراقته بعد الفراغ من العمرة

وقب�ل اإلحرام باحلج عىل األص�ح وال جيوز قبل التحلل من العمرة
عىل األصح ا.هـ.

وق�ال يف موضع آخر من كتاب�ه اإليضاح:وأما الدماء الواجبة

يف احلج بس�بب التمت�ع والقران أو اللبس أو غير ذلك من فعل
حمظور أو ترك مأمور فوقتها من حني وجوهبا بوجود س�ببها وال
خيتص بيوم النحر وال غريه لكن األفضل فيام جيب منها يف احلج
أن يذبحه يوم النحر بمنى يف وقت األضحية .ا.هـ.

وق�ال اب�ن دقيق العيد – رمح�ه اهلل – يف كتابه إحكام األحكام

عىل عمدة األحكام يف باب التمتع يف معرض كالمه عىل حديث

عب�د اهلل بن عمر ما نصه :وأما اهلدي قبل الدخول يف احلج فقيل
الجيوز وهو قول بعض أصحاب الش�افعي واملشهور من مذهبه

ج�واز اهلدي بعد التحلل من العمرة وقبل اإلحرام باحلج وأبعد

من هذا من أجاز اهلدي قبل التحلل من العمرة .ا.هـ.
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وروى البيهقي يف كتابه أحكام القرآن للش�افعي عن الشافعي
أن�ه قال :وال جيب دم املتع�ة والقران عىل املتمتع حتى هيل بحج؛
ألن اهلل ج�ل ثن�اؤه يق�ول﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾ (البق�رة )١69 :وكان بين� ًا يف كت�اب اهلل ع�ز وج�ل أن
التمت�ع هو التمتع باإلهالل م�ن العمرة إىل أن يدخل يف اإلحرام
باحل�ج وأنه إذا دخل يف اإلحرام باحلج فقد أكمل التمتع ومىض
التمت�ع ،وإذا مضى بكامله فقد وجب عليه دم�ه وهو قول عمرو
بن دينار .ا.هـ.

وقال اإلمام الشافعي – رمحه اهلل – يف كتابه األم :وإذا ساق املتمتع
اهلدي معه أو القارن ملتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر
كان أحب إيل وإن قدم فنحره يف احلرم أجزأ عنه من قبل.

إن عىل الناس فرض ًا يف األبدان اليكون إال بعد الوقت وفرض ًا
يف األموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئ ًا مما فيه الفرض .ا.هـ.

ومما تقدم يظهر لنا أن حديث جابر ؤ «فأمرنا إذا أحللنا
أن هن�دي» حجة مل�ن يقول هبذا القول – أعني جواز ذبح هدي
التمت�ع بعد اإلحلال من العمرة – وق�د أورد البعض عىل هذا
احلدي�ث إي�راد ًا مضمونه أن حدي�ث جابر «فأمرن�ا إذا أحللنا
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أن هن�دي» خ�اص بتحللهم يف احل�ج التحل�ل األول والتحلل
األول الحيص�ل قبل يوم النح�ر .وبغض النظر عن ضعف هذا
اإلي�راد فقد يتمس�ك به متمس�ك مما جيعلنا نعتبر اجلواب عنه
جزء ًا من إكمال البحث .وعليه فجوابه من وجهني أحدمها أن
الصيغ�ة األمرية املش�هورة منه ﷺ عىل أصحابه م�ن مرافقيه يف
حجة الوداع حينام كان منهم أو من غالبهم االستغراب والرتدد
يف التحل�ل إىل عم�رة وكان منه ﷺ الغضب والتأثر ،وقد كانوا
حمرمين باحل�ج الصيغة األمرية ه�ي أمره ﷺ من مل يس�ق منهم
هديا أن يتحلل من حجه وجيعلها عمرة ،أما التحلل األول من
احل�ج فال يت�م إال بأفعال خمصوص�ة معروفة لدى أبس�ط طلبة
العلم ليس منها ذبح اهلدي فضال عن غريهم ،ومل ينقل عنه ﷺ
أن�ه أمره�م أن يتحللوا من حجهم يف غري ما ذكرنا وهو فس�خ
احلج إىل عمرة.
ثم إن راوي احلديث عن جابر ؤ وهو أبو الزبري فرس هذا
األم�ر بالتحلل بقوله :وذلك حني أمره�م أن حيلوا من حجهم.
كما أن رشاح احلديث قالوا بذلك قال أب�و عبد اهلل األيب املالكي
يف رشحه صحيح مس�لم عند كالمه عىل حدي�ث جابر ما نصه:
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ويعني بقوله حني أمرهم يعني إحالل الفس�خ الذي أمرهم به يف
حجة الوداع .ا.هـ.

وق�ال الس�نويس املالكي يف رشحه صحيح مس�لم عند رشحه
حدي�ث جاب�ر ما نصه :قول�ه فأمرنا إذا أحللن�ا أن هندي ،وذلك
حني أمرهم أن حيلوا من حجهم .ا.هـ.

وقال أبو أسحاق الشريازي يف كتابه املهذب :وجيب دم التمتع
باإلح�رام باحلج لقوله تع�اىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ﴾ (البق�رة )١69 :وألن رشائ�ط الدم إنام توجد بوجود
اإلحرام باحلج فوج�ب أن يتعلق الوجوب به ،ويف وقت جوازه
قوالن :أحدمها ال جيوز قبل أن حيرم باحلج ألن الذبح قربة تتعلق
بالبدن فال جيوز قبل وجوهبا كالصوم والصالة .والثاين جيوز بعد
الف�راغ من العمرة ألنه حق مايل جيب بس�ببني فجاز تقديمه عىل
أحدمها كالزكاة بعد ملك النصاب .ا.هـ.
وقال النووي يف جمموعه رشح املهذب :أما حكم املس�ألة فقد
سبق أن دم التمتع واجب بإمجاع املسلمني

ووقت وجوب�ه عندنا اإلحرام باحلج بلا خالف ،وأما وقت
جوازه فقال أصحابنا ال جيوز قبل الرشوع يف العمرة بال خالف
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ألن�ه مل يوج�د له س�بب وجيوز بع�د اإلحرام باحل�ج بال خالف
وال يتوق�ت بوق�ت كس�ائر دماء اجلبران ،لك�ن األفضل ذبحه

ي�وم النح�ر .وهل جت�وز إراقت�ه بعد التحل�ل من العم�رة وقبل

اإلح�رام باحل�ج فيه قوالن مش�هوران وحكامه�ا مجاعة وجهني
واملش�هور ق�والن وذكرمها املصن�ف بدليليهما أصحهام اجلواز
 إىل أن ق�ال  -فاحلاص�ل يف وق�ت جوازه ثالث�ة أوجه أحدهابعد اإلحرام بالعمرة وأصحها بعد فراغها والثالث بعد اإلحرام
باحلج .ا .هـ .وقال أبو حامد الغزايل يف كتابه الوجيز :وإنام جيب

دم التمتع بإحرام احلج وهل جيوز تقديمه بعد العمرة عىل احلج
في�ه قوالن للرتدد يف تش�بيه العمرة باليمني م�ع احلنث فإنه أحد
السببني .ا.هـ.

وق�ال الرافع�ي يف كتابه فت�ح العزيز رشح الوجي�ز عىل عبارة

الغ�زايل املتقدمة .واملتمتع يلزمه دم ش�اه إذا وج�د وبه فرس قوله

تع�اىل ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ – إىل أن ق�ال– ووق�ت وجوب�ه

اإلحرام باحلج وبه قال أبو حنيفة – رمحه اهلل تعاىل – ألنه حينئذ
يصير متمتع� ًا بالعمرة إىل احلج – إىل أن قال – وهل جيوز إراقته

قب�ل اإلحرام باحل�ج وبعد التحل�ل من العمرة في�ه قوالن وقيل
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وجه�ان أحدمها ال جيوز كام ال جيوز الص�وم يف هذه احلالة وهذا
ألن اهل�دي يتعلق به عم�ل البدن وهي تفرقة اللح�م والعبادات

البدنية ال تقدم عىل وقت وجوهبا وأصحهام اجلواز ألنه حق مايل

تعلق بسببني ومها الفراغ من العمرة والرشوع يف احلج ،فإذا وجد

أحدمها جاز إخراجه كالزكاة والكفارة .ا.هـ.

وق�ال الن�ووي يف جمموعه يف مع�رض الرد عىل م�ن قال بعدم
ج�واز ذبح ه�دي التمتع قبل يوم النحر قياس� ًا على األضحية:

واحت�ج أصحابنا عليهام باآلية الكريم�ة وألهنام وافقا عىل جواز
ص�وم التمتع قبل يوم النحر عن صوم األيام الثالثة فاهلدي أوىل

وألن�ه دم جبران فج�از بع�د وجوبه قبل ي�وم النحر ك�دم فدية

الطي�ب واللباس وغريمها وخيالف األضحية ألنه منصوص عىل
وقتها .ا.هـ.

ونق�ل أه�ل العلم عن اإلمام مالك – رمح�ه اهلل – روايتني يف

تقديم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر إحدامها جواز ذبح هدي

التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل اإلحرام باحلج والثانية بعد

اإلح�رام باحلج فقد نقل أبو عب�د اهلل األيب يف كتابه إكامل إكامل
املعلم رشح ًا عىل صحيح مسلم عن القايض عياض – رمحه اهلل –
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– وه�و كما ال خيف�ى أحد أئم�ة املالكي�ة – يف مع�رض رشحه
حدي�ث جابر «فأمرنا إذا أحللن�ا أن هندي» ما نصه :وفيه حجة
ملن جييز نحر هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل اإلحرام
باحل�ج وهي إح�دى الروايتني عندنا واألخ�رى أنه ال جيوز إال
بع�د اإلحرام باحلج؛ ألن�ه بذلك يصري متمتع�ا ،والقول األول
ج�ار عىل تقدي�م الكفارة عىل احلن�ث وعىل تقدي�م الزكاة عىل
احل�ول وقد يفرق بني ه�ذه األصول واألول ظاه�ر األحاديث
لقول�ه إذا أحللن�ا أن هن�دي .ا.هـ .وقال أبو عبد اهلل الس�نويس
املالك�ي يف كتاب�ه مكمل إكامل املعلم عىل رشح صحيح مس�لم
يف معرض كالمه عن حديث جابر ما نصه :وفيه حجة ملن جييز
نحر هدي التمت�ع بعد التحلل من العمرة وقبل اإلحرام باحلج
وه�ي إح�دى الروايتني عندن�ا واألخ�رى أنه ال جي�وز إال بعد
اإلح�رام باحل�ج ألنه بذلك يصير متمتع ًا ،والق�ول األول جار
على تقدي�م الكفارة عىل احلنث وعىل تقدي�م الزكاة عىل احلول
وهو ظاهر األحاديث .ا.هـ.
أقول يف قويل القايض عياض والسنويس حينام قاال :األول ظاهر
األحاديث ،إشارة إىل أن ألصحاب هذا القول – جواز ذبح هدي
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التمت�ع بعد التحل�ل من العمرة – مس�تند ًا من جمموع�ة أحاديث

أحده�ا حدي�ث جابر :فأمرن�ا إذا أحللنا أن هن�دي .الثاين ما رواه
احلاكم يف مستدركه بسند عىل رشط مسلم عن جماهد وعطاء عن

جابر بن عبداهلل ء :كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجا

حت�ى مل يكن بيننا وبني أن نحل إال أيام قالئل أمرنا باإلحالل قلنا

أيروح أحدنا إىل عرفة وفرجه يقطر منيا ،فبلغ ذلك رسول اهلل ﷺ

فقام خطيبا فقال :أباهلل تعلمونني أهيا الناس فأنا واهلل أعلمكم باهلل

وأتقاكم له ولو اس�تقبلت من أمري ما اس�تدبرته ما سقت اهلدي

وال حلل�ت كما أحل�وا فمن مل يكن مع�ه هدي فليص�م ثالثة أيام
وسبعة إذا رجع إىل أهله ومن وجد هديا فلينحر فكنا ننحر اجلزور

ع�ن س�بعة قال عطاء ق�ال ابن عباس ء :إن رس�ول اهلل ﷺ

قس�م يومئ�ذ يف أصحاب�ه غن ًام فأصاب س�عد بن أيب وقاص تيس� ًا
فذبحه عن نفس�ه فلام وقف رس�ول اهلل ﷺ بعرفة أمر ربيعة بن أيب

ب�ن خلف فقام حت�ت يدي ناقته فق�ال له النب�ي ﷺ« :أرصخ أهيا

الناس هل تدرون أي شهر هذا» .احلديث.

ولع�ل ثالثها م�ا أخرجاه يف الصحيحني واللف�ظ للبخاري عن

أن�س قال صىل رس�ول اهلل ﷺ الظهر باملدين�ة أربع ًا والعرص بذي
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احلليف�ة ركعتني فبات هبا فلما أصبح ركب راحلت�ه فجعل هيلل

ويسبح فلام عال عىل البيداء لبى هبام مجيع ًا فلام دخل مكة أمرهم أن
حيلوا ونحر رسول اهلل ﷺ بيده سبع بدن قيام ًا.

ويف الس�نن الكبرى للبيهقي  -رمحه اهلل  -ع�ن ابن أيب وهب

قال :من اعتمر يف أشهر احلج يف شوال أو يف ذي القعدة أو يف ذي

احلجة فقد استمتع ووجب عليه اهلدي والصيام إن مل جيد هدي ًا.

ونق�ل األصح�اب احلنابل�ة  -رمحه�م اهلل  -عن اإلم�ام أمحد

رمحه اهلل -روايات يف لزوم اهلدي عىل املتمتع وجواز ذبحه قبليوم النحر نستعرض ما يتيرس منها فيام يأيت:

ج�اء يف املغن�ي البن قدامة  -رمحه اهلل  -يف معرض كالمه عىل

اهلدي ووقت وجوبه وجواز ذبحه قوله :الفصل الثالث يف وقت
وجوب اهلدي ووقت ذبحه .أما وقت وجوبه فعن أمحد أنه جيب
إذا أحرم باحلج وهو قول أيب حنيفة والشافعي؛ ألن اهلل تعاىل يقول:

﴿ﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ﴾ (البقرة ،)١69 :وهذا
قد فعل ذلك وألن ما جعل غاية فوجود أوله ٍ
كاف .لقوله تعاىل:
﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ (البقرة )١٨٧ :وألنه متمتع أحرم
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باحل�ج م�ن دون امليقات فلزم�ه الدم كام لو وق�ف أو حتلل – إىل

أن قال يف وقت ذبحه – وقال الش�افعي جيوز نحره بعد اإلحرام
باحلج قوالً واحد ًا ،وفيام قبل ذلك بعد حله من العمرة احتامالن.
ووج�ه جوازه أن�ه دم يتعلق باإلحرام وينوب عن�ه الصيام فجاز

قب�ل يوم النحر كدم الطيب واللب�اس وألنه جيوز إبداله قبل يوم
النحر فجاز أداؤه قبله كسائر الفديات .ا.هـ.

وقال يف موضع آخر يوجه فيه تقديم الصوم الذي هو بدل اهلدي

ملن مل يستطعه عىل اإلحرام باحلج :وأما تقديمه عىل وقت الوجوب
فيج�وز إذا وج�د الس�بب كتقديمه الكف�ارة عىل احلن�ث وزهوق
النف�س ،وأم�ا كونه بدالً فال يق�دم عىل املبدل فق�د ذكرنا رواية يف

جواز تقديم اهلدي عىل إحرام احلج فكذلك الصوم .ا.هـ.

وق�ال أبو احلس�ن املرداوي –رمح�ه اهلل – يف كتابه اإلنصاف

م�ا نص�ه :يلزم دم التمت�ع والقران بطلوع فجر ي�وم النحر عىل
الصحي�ح من املذهب – إىل أن قال – وعنه يلزم الدم إذا أحرم

باحل�ج وأطلقهام يف املذهب ومس�بوك الذه�ب وعنه يلزم الدم
بالوق�وف – إىل أن ق�ال – وقال ابن الزاغوين يف الواضح جيب
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دم الق�ران باإلح�رام ق�ال يف الفروع ك�ذا .وعنه يل�زم بإحرام
العمرة لنية التمتع إذن .ا.هـ.

وقال يف موضع آخر يف معرض كالمه عىل ذبح اهلدي :واختار
أب�و اخلطاب يف االنتصار جيوز ل�ه نحره بإحرام العمرة وأنه أوىل
من الصوم ألنه بدل .ا.هـ.

ويف الفروع أليب عبد اهلل بن مفلح – رمحه اهلل – ما نصه :يلزم
دم التمت�ع والق�ران بطلوع فجر يوم النح�ر – إىل أن قال – وعنه
بإحرام احلج وفاقا أليب حنيفة والش�افعي لآلية وألنه غاية فكفى
أول�ه كأم�ره بإمتام الص�وم إىل الليل .وعن�ه بوقوفه بعرف�ة وفاق ًا
ملال�ك وذكره الش�يخ اختيار القايض ألنه يع�رض الفوات قبله.
وعن�ه بإح�رام العم�رة لنيت�ه إذن – إىل أن قال – أم�ا وقت ذبحه
فج�زم مجاعة منهم املس�توعب والرعاي�ة أنه ال جي�وز نحره قبل
وقت وجوبه – إىل أن قال – واختار يف االنتصار له نحره بإحرام
العم�رة وأنه أوىل من الصوم ألنه مب�دل ومحل رواية ابن منصور
بذبحه يوم النحر عىل وجوبه يوم النحر.
وق�ال اآلجري :له نحره قبل خروج ي�وم الرتوية وتأخريه إىل
يوم النحر – إىل أن قال – ومذهب الشافعي جيوز إذا أحرم باحلج
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وظاهر مذهبه وبعد حله من العمرة ال إذا أحرم هبا .ا.هـ.

وق�ال ابن قدام�ة – رمحه اهلل – يف الكايف يف معرض كالمه عىل
دم التمتع ما نصه :ويف وقت وجوبه روايتان ،إحدامها :إذا أحرم
باحل�ج لق�ول اهلل تع�اىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾ (البقرة )١69 :وبإحرام احلج حيصل ذلك فيجب الدم،
والثاني�ة :إذا وق�ف بعرفة ألن احلج ال حيصل إال به وهو معرض
للفوات قبله فال حيصل التمتع .ا.هـ.

وق�د جاء النقل عن اإلمام أيب حنيفة – رمحه اهلل– :أنه يوجب
دم التمتع عند اإلحرام باحلج ،فقد ذكر ابن العريب – رمحه اهلل –
يف كتاب�ه أحكام القرآن يف معرض كالمه عىل وجوب اهلدي عىل
املتمت�ع ما نصه :وقال أبو حنيفة والش�افعي جيب عليه اهلدي إذا
أح�رم باحلج؛ ألن اهلدي وج�ب عليه بضم احلج إىل العمرة وإذا
أحرم باحلج فأوله كآخره .ا.هـ.

وق�ال ابن مفلح يف كتاب�ه الفروع عند كالمه على وقت لزوم
اهل�دي على املتمتع والق�ارن ما نص�ه :وعنه بإحرام احل�ج وفاق ًا
أليب حنيفة والش�افعي لآلية وألن�ه غاية فكفى أوله ،كأمره بإمتام

الصوم إىل الليل .ا.هـ.
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وذك�ر اب�ن ح�زم – رمحه اهلل –يف املحلى أنه ال جيزئ�ه اإلهداء

قبل انعقاد الس�بب وهو اإلحرام باحلج بع�د التحلل من العمرة
وأن ل�ه ذب�ح هديه بعد إحرامه باحلج متى ش�اءَ ،و َو َّجه قوله بأن

اهلل تع�اىل ق�ال﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾

(البقرة )١69:فإنام أوجبه تعاىل عىل من متتع بالعمرة إىل احلج ال
عىل من مل يتمتع بالعمرة إىل احلج ،فهو ما مل حيرم باحلج فلم يتمتع

بعد بالعمرة إىل احلج ،وإذا مل يتمتع بالعمرة إىل احلج فاهلدي غري

واجب عليه ،وال جيزئ غري واجب عن واجب إال بنص وارد يف
ذل�ك .وال خلاف يف أنه إن بدا له فلم حيج من عامه ذلك فإنه ال

ه�دي عليه فصح أنه ليس علي�ه هدي بعد ،وإذا مل يكن عليه فال
جيزئه ما ليس عليه عام يكون عليه بعد ذلك .وهو قول الشافعي

وأيب سليامن .وأما ذبحه ونحره بعد ذلك فألن هذا اهلدي قد بني
اهلل تع�اىل أول وقت وجوب�ه ومل حيد آخر وقت وجوبه بحد ،وما
كان هك�ذا فه�و دين باق أب�د ًا حتى يؤدى واألم�ر به ثابت حتى

يؤدى .ا.هـ.

ومن كالمه – رمحه اهلل – يتضح أنه ال يرى حد ًا آلخر وقت
اهل�دي بل هو دين ب�اق أبد ًا حتى يؤدي حكم�ه حكم الكفارة
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وال�زكاة والنذور ونحوها .كام يتض�ح أنه يرى وجوب اهلدي
على من أحرم باحلج بعد حتلله من العم�رة وقد ذكر أبو حيان
األندليس – رمحه اهلل – يف تفسريه بحر املحيط شيئ ًا مما يتفق مع
م�ا ذكره اب�ن حزم يف قوله هذا فقد قال يف تفسيره قوله تعاىل:
﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ (البق�رة)١69 :
م�ا نصه :وظاه�ر قول�ه يف احلج يك�ون املحذوف زمان� ًا؛ ألنه
املقاب�ل يف قوله﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ﴾ (البقرة )١96 :إذ معناه يف
وقت الرجوع ،ووقت احلج هو أش�هره .فنحر اهلدي للمتمتع
مل يشرط في�ه زمان ًا بل ينبغ�ي أن يعقب التمت�ع لوقوعه جواب ًا
للشرط.ا.ه�ـ.

وجاء يف تفسير السيوطي يف الدر املنثور عىل قوله تعاىل﴿ :ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ (البق�رة )١69 :أن مال�ك ًا
وعب�د ب�ن محيد والبيهقي أخرجوا عن اب�ن عمر ء قوله من
اعتم�ر يف أش�هر احلج يف ش�وال أو ذي القع�دة أو ذي احلجة فقد
اس�تمتع ووجب عليه اهلدي أو الصي�ام إن مل جيد هد ًيا .وجاء فيه
أن مال�ك ًا أخرج عن اب�ن عمر ء قوله :ألن اعتمر قبل احلج
وأهدي أحب إيل من أن اعتمر بعد احلج يف ذي احلجة.
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ومم�ا ذك�ره أهل العلم يف ه�دي التمتع والق�ران ونقلنا بعض ًا
من�ه يتضح لن�ا أن كالمهم ي�دور حول مس�ألتني إحدامها :عن
وجوب�ه ،واألخ�رى :عن ج�وازه – أي جواز ذبح�ه أو نحره –
وحي�ث ذكر بعض أهل العلم أن تعني وق�ت الوجوب ال يلزم
من�ه جواز الذبح فيه ،فقد رأينا وجاهة تلخيص األقوال الواردة
يف الوجوب ثم األق�وال الواردة يف اجلواز كتتمة للبحث ،ولئال
يعترض علين�ا بام درج علي�ه بعض أهل العلم م�ن التفريق بني
وجوب الدم وجواز ذبحه.
وعليه فتتلخص األقوال الواردة يف وجوبه فيام ييل:

األول :جيب اهلدي باإلحرام بعمرة التمتع وهو إحدى الروايات
عن االمام أمحد ،وقد نقل ذلك عنه يف الفروع واإلنصاف.
الثان�ي :باإلح�رام باحلج وه�و مذهب اإلمام الش�افعي وقد
م�ر نقل ذل�ك عنه يف املجموع واإليضاح ورشح صحيح مس�لم
للن�ووي وذكره أبو إس�حاق الشيرازي يف امله�ذب والغزايل يف
الوجيز والرافعي يف فتح العزيز والبيهقي عن الشافعي يف أحكام
الق�رآن وهو إحدى الروايات ع�ن اإلمام أمحد وقد مر نقل ذلك
عن�ه يف املغني وال�كايف والفروع واإلنصاف وهو قول لإلمام أيب
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حنيف�ة نقله عنه ابن العريب يف أحكام القرآن وابن قدامة يف املغني
وابن مفلح يف الفروع والنووي يف رشح املهذب.
الثالث :بالوقوف بعرفة وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمحد
وق�د مر نقل ذلك عنه من اإلنصاف والفروع وفاق ًا لإلمام مالك
كام ذكره ابن مفلح يف الفروع.

الراب�ع :بطلوع فجر يوم النحر وه�و مذهب اإلمام أمحد وبه
قال مالك وأبو حنيفة.

وأما جواز ذبحه أو نحره فلألئمة الثالثة  -مالك والش�افعي
وأمح�د – قول يف جواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة
وقب�ل اإلح�رام باحلج ذكره الن�ووي يف املجم�وع رشح املهذب
ويف اإليضاح وذكره النووي يف رشحه صحيح مسلم وذكره أبو
إسحاق الشريازي يف املهذب والرافعي يف فتح العزيز عىل الوجيز
وذك�ره ابن دقيق العيد يف إحكام األح�كام عىل عمدة األحكام،
وأشار إىل ذلك اإلمام الشافعي – رمحه اهلل – يف األم.

وذك�ره أبو عب�د اهلل األُيب املالكي يف كتابه إكامل إكامل املعلم
عىل صحيح مسلم عن القايض عياض أحد أئمة املالكية وذكره
الس�نويس املالك�ي يف كتاب�ه مكمل إكامل املعل�م عىل صحيح
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مس�لم إح�دى الروايتني عن اإلم�ام مالك .وذك�ره ابن قدامة
–رمحه اهلل – يف املغني رواية عن اإلمام أمحد ،وذكره ابن مفلح
يف الفروع عن اآلجري.

ولإلمامني الش�افعي وأمحد ق�ول يف جواز ذبحه أو نحره بعد
اإلح�رام بعم�رة التمتع ذكره النووي يف رشحه صحيح مس�لم
ويف كتاب�ه املجم�وع على امله�ذب ،وذك�ره ابن دقي�ق العيد يف
كتابه إحكام األح�كام عىل عمدة االحكام ،وذكره املرداوي يف
كتابه اإلنص�اف وهو اختيار أيب اخلط�اب يف االنتصار ،وذكره
ابن مفلح يف الفروع .كام أن لإلمامني مالك والش�افعي قولاً يف
ج�واز ذبحه أو نحره بعد اإلحرام باحلج ذكره اإلمام الش�افعي
يف األم والن�ووي يف كتب�ه اإليضاح واملجم�وع ورشح صحيح
مس�لم ،وأبو إس�حاق الشيرازي يف املهذب ،والرافعي يف فتح
العزي�ز عىل الوجيز ،وذكره األيب عن الق�ايض عياض رواية يف
مذهب اإلمام مالك ،وكذلك ذكره السنويس املالكي يف تعليقه
عىل رشح اإلمام مسلم.
وقد مرت اإلش�ارة إىل ما ذكره أبو حيان يف تفسيره وما ذكره
اب�ن حزم يف حماله يف جواز ذب�ح أو نحر هدي التمتع بعد التمتع
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حد آلخره ب�ل هو دين ب�اق أبد ًا حتى
باإلح�رام باحل�ج وأن�ه ال َّ
ي�ؤدى واألم�ر به ثاب�ت حتى ي�ؤدى ،وه�ذا القول ه�و مذهب
اإلمام الش�افعي ذكره عنه الن�ووي يف اإليضاح بقوله :ووجوب

دم التمت�ع إذا أح�رم باحلج فإذا وجب ج�ازت إراقته ومل يتوقت
بوقت كسائر دماء اجلربانات .ا.هـ.

باس�تعراضنا ما تقدم من أقوال أهل العلم يف وقت جواز ذبح

هدي التمتع نس�تطيع أن نتبين منها قول األئم�ة الثالثة – مالك

والش�افعي وأمحد – وأسندته األدلة من كتاب اهلل تعاىل ومن سنة

رس�ول اهلل ﷺ وصح به النقل عن بع�ض الصحابة وذلك القول

جوازه قبل يوم النحر.

فلقد رأينا مما تقدم :كيف اس�تدل أهل هذا القول عىل صحته

بقوله تعاىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ (البقرة:

 )١69وبحديث�ي جابر ب�ن عبد اهلل – وقد تق�دم ذكرمها – وبام
ص�ح ب�ه النقل عن اب�ن عمر ء مما ذكره البيهقي يف س�ننه

الكربى ،والسيوطي يف تفسريه الدر املنثور ،كام رأينا :قوة توجيه
ابن قدامة له يف املغني.
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وحينام نأخذ هبذا القول نجد متس ًعا يف وقت ذبح هدي التمتع

نس�تطيع يف األخذ به أن نحقق حكمة اهلل تعاىل يف ترشيع النس�ك

فنتق�رب إلي�ه تع�اىل بالدماء ون�أكل ونطعم امتث�اال لقوله تعاىل:

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ (احلج ) ٣٦ :وقوله تعاىل:

﴿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ (احل�ج ) ٣8 :وعمل ً
ا
بس�نة رس�ول اهلل ﷺ فقد روى أمحد ومسلم عن جابر بن عبد اهلل

ء يف مع�رض وص�ف حج�ة النبي ﷺ قال ث�م انرصف إىل
املنح�ر فنحر ثالث ًا وس�تني بدنة بيده ثم أعط�ى عيل بن أيب طالب

ؤ فنح�ر ما غرب وأرشكه يف هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة
فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها ورشبا من مرقها.

وروى الش�يخان يف صحيحيهام ع�ن عيل بن أيب طالب ؤ

قال« :أمرين رس�ول اهلل ﷺ أن أقوم عىل بدنه وأتصدق بلحومها
وجلودها وأجلها وأال أعطي اجلازر شيئ ًا منها .وقال نحن نعطيه

من عندنا .وجري ًا عىل ما قرره سلفنا الصالح أخذ ًا من كتاب اهلل

تعاىل وسنة رسوله ﷺ فلقد تقدم ذكر ما ذكره ابن قدامة – رمحه
اهلل – يف املغني من وجوب تفرقة حلم ما ذبح يف احلرم نسك ًا ،كام
تق�دم ذكر م�ا قاله النووي يف املجموع عن اإلمام الش�افعي ،وما
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قال�ه ابن العريب يف أح�كام القرآن من وجوب اإلطعام من اهلدي
وترصيح الشافعي – رمحه اهلل – وغريه بعدم إجزاء ما مل يطعم.

كام أننا بذلك نس�تطيع أن نحمي ديننا م�ن أن يقال فيه أو عنه
ما يش�ينه وهو بريء منه أو أن يؤخذ من مظاهر تنسب إليه وهو
منها براء ما جيعل هلم حج ًة ودلي ً
ال مادي ًا حمسوس ًا عىل ما يقولونه
عن ديننا زور ًا وهبتان ًا.

كما أننا بذل�ك نس�تطيع أن نظه�ر ديننا – معرش املس�لمني –
بمظه�ره اهل�ادف إىل توثي�ق روابط األخ�وة اإلسلامية والرمحة
اإلنسانية الش�املة وأن نسد الباب عىل خصومه حينام يقولون –
زور ًا وهبتان� ًا وإث ًام مبين ًا– بتناقض تعاليمه حيث يدعو إىل العناية
بامل�ال ورصفه يف مصارفه املرشوعة اهلادفة واعتباره ِقوام ًا للحياة

وزين�ة هلا .ثم جيعل من األعمال التعبدية املث�اب عليها فاعلوها
ه�ذه اآلالف املؤلف�ة من اجلث�ث احليواني�ة املنتن�ة الضائعة فلقد
تعددت وسائل الكيد لإلسالم واملسلمني.

وال ش�ك أن أعداء اإلسلام اآلن يس�تطيعون أن يستخدموا
أجه�زة اإلعلام احلديثة ليلتقطوا م�ن واقع من�ى يف أيام النحر
والترشيق ما يؤيد دعواهم الباطلة ضد اإلسالم ،إذ باستطاعتهم
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أن يندبوا باحلج أحد املنافقني ممن يظهر اإلسلام وقلبه مطمئن
بالكف�ر واإلحل�اد ليأخ�ذ من واق�ع من�ى يف تلك األي�ام صور ًا
تلفزيوني�ة يعرضوهنا يف دور الس�ينام وحمطات التلفزيون لدهيم
ول�دى م�ن يغزوهن�م بالتبشير أو يغزوهن�م باإلحل�اد لرتت�اح
ضامئره�م النجس�ة من نتيجة ه�ذه املناظر املؤمل�ة يف نفوس من
يقدر اإلسالم وتعاليمه.

وال يفوتن�ي يف هذا البحث أن أشير إىل ناحية أخرى صارت
إح�دى عوام�ل التقليل م�ن النس�يكة واالنتفاع هب�ا يف منى أيام
النح�ر والترشيق يف زماننا هذا .إهنا االعتق�اد اخلاطئ لدى كثري
من عموم الناس بأن الذبح ال جيوز إال يف منى مع أنه الش�ك يف
ج�واز ذبح اهل�دي يف مكة املكرمة وإن كان ذبحه يف منى أوىل ملن
يس�تطيع العناية هبدي�ه أك ً
ال وإطعام ًا فلق�د روى أمحد وأبو داود
واحلاكم والطحاوي يف مش�كل اآلث�ار والبيهقي وابن ماجه عن
جابر ء قال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :وكل فجاج مكة طريق
ومنحر» قال ابن القيم – رمحه اهلل – يف كتابه زاد املعاد يف معرض
كالم�ه عىل هذا احلديث :ويف هذا دليل على أن النحر ال خيتص
بمنى بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه ،كام أنه ملا وقف بعرفة
قال :وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف .ا.هـ.
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وروى البيهقي يف س�ننه بسند صحيح عن ابن عباس ء

ق�ال« :إنام النحر بمك�ة فنزهت عن الدماء ومك�ة من منى» ويف
رواي�ة «ومن�ى من مكة» وزاد يف الرواي�ة األوىل عن عطاء أن ابن

عب�اس كان ينح�ر بمك�ة وأن ابن عم�ر مل يكن ينح�ر بمكة كان
ينحر بمنى .ا.هـ.

هذا والناس يف الس�ابق كانوا ينتفعون بذبائحهم س�واء أكان

ذبحه�م إياه�ا يف من�ى أم يف مك�ة ،أم�ا اآلن وقد تع�ذر االنتفاع

بغالبه�ا يف منى وصارت احلال فيها ما نراه ونش�اهده بعد إنتاهنا
وتعريضها الصحة العامة لألوبئة املختلفة ،فال نبعد عن الصواب
إذا قلن�ا بأن ذبح قس�م من اهلدايا يف مكة واحل�ال ما نعلم أفضل

وأتم من ذبحها يف منى إذا مل تتيرس هلا العناية بأكلها وإطعامها يف

منى حيث إن النس�ائك يف مكة مضم�ون االنتفاع هبا بعد الذبح
أك ً
ال وإطعام ًا .وقد شاهدنا هذا ورأينا تزاحم الفقراء واملساكني
يف مكة عىل حلوم ما يذبح فيها من دماء الوجوب وهدايا التطوع.

وحينام نقول بجواز ذبح هدايا التطوع والوجوب يف مكة فقد جاء
يف املجل�د األول من املدونة الكربى طبعة عمر اخلش�اب صفحة
 307ع�ن اإلمام مالك ما نصه :قال مالك ال ينحر بمنى إال كل
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ه�دي وقف ب�ه يف عرفة ،فأما ما مل يوقف به يف عرفة فينحر بمكة
ال بمن�ى .وق�ال يف صفح�ة  355من املجل�د األول :قال مالك:
كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له حمل دون ذلك

وليس منى له بمحل.ا.هـ.

وقب�ل ختام البحث أحب أن أشير إىل رأيي بخصوص ما يكاد

يتم عليه إمجاع ذوي الرأى من أن احلكومة مسئولة عن حلوم اهلدايا
والضحايا والدماء يف منى للعناية هبا سلخ ًا وتربيد ًا وجتفيف ًا وتوزيع ًا

حم ُله احلكومة يف ه�ذا الصدد مما ال يع�رف تكاليف
إىل آخ�ر م�ا ُت َ
القيام به غري بيت مال املس�لمني مما ال نجد له مس�وغ ًا رشعي ًا وال

إجراء مماث ً
ال عرب األجيال .ولعيل قبل أن أحدد املسئول عن العناية
ً
هبذه النسائك أذكر بعض ًا مما جاء يف خطاب أمني العاصمة األستاذ

املوج ُه منه إىل سماحة /مفتي الديار الس�عودية
(عب�داهلل عري�ف) َّ
يلتمس فيه من سماحته ح ً
ال رشعي ًا ملشكلة الذبائح يف منى وينتقد

في�ه اآلراء القائلة بزيادة عدد املجازر يف منى أو مضاعفة اخلدمات
التى تنقل اللح�وم فيها برسعة دفنه أو إجياد مصانع آلية للتجفيف
وحف�ظ اللح�وم ويصف س�عادته هذه اآلراء بأهن�ا اقرتاحات غري

عملية وغري مؤدية إىل الغرض املنشود فيقول يف خطابه:
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أوال ً :ألن أكث�ر اجلهات تضرر ًا هي اجله�ات التي تقرب من

املج�ازر فل�و أن ُبع�د املج�ازر هو العام�ل عىل إلق�اء اللحوم يف
األس�واق والش�وارع لس�لمت اجلهات القريبة اآلن من املجازر
وهذا ما مل حيصل.

ثانيا ً :مضاعف�ة اخلدمات فعال فلقد مت�ت أضعاف مضاعفة

ولك�ن كلام زادت اخلدمات زادت اللحوم انتش�ار ًا وتلويث ًا نظر ًا
لكث�رة حج املس�لمني وانتظ�ار ازديادهم عىل ممر األيام لس�هولة
املواصالت.

ثالث�ا ً :إن جتفيف اللحوم وحفظه�ا إذا أمكن أن يكون عىل

أوس�ع ما عليه أكبر معامل البالد اخلارجية فإن�ه ال يمكن أن

يؤدي خدمات ألكثر من ثالثامئة ذبيحة يف الس�اعة واملعروف

أن أكثر من أربعة آالف ذبيحة تتم يف كل س�اعة من س�اعات
أيام النحر الثالثة .ا.هـ .خطاب عريف.

أق�ول ال ش�ك أن كل حاج مس�ئول بنفس�ه عن هدي�ه أو عام

يرتت�ب عليه من دماء اجلربان كمس�ئوليته ع�ن بقية أعامل حجه
وذل�ك بذبح�ه وس�لخه وبذل اجله�د يف التصدق ب�ه واألكل مما
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يس�وغ ل�ه األكل منه كاهلدايا والضحايا س�واء أب�ارش مهام هذه
املسئولية بنفسه أم وكلها إىل غريه أو استأجر هلا من يقوم هبا عنه.
ومستندنا عىل وجوب حتمله هذه املسئولية مأخوذ من النصوص
اآلتي�ة ق�ال اهلل تع�اىل ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ﴾ (احلج ) ٣٦ :وقال تعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ﴾ (احلج )٣8 :وروى أمحد ومسلم عن جابر بن
عبد اهلل ؤ يف وصفه حجة النبي ﷺ قال ثم انرصف إىل املنحر
فنحر ثالث ًا وستني بدنة ثم أعطى علي ًا ؤ فنحر ماغرب وأرشكه
يف هدي�ه ث�م أمر من كل بدن�ة ببضعة فجعل�ت يف قدر فطبخت
فأكال من حلمها ورشبا من مرقها وروى الشيخان يف صحيحيهام
عن عيل بن أيب طالب قال أمرين رسول اهلل ﷺ أن أقوم عىل بدنة
وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلها وأال أعطي اجلازر شيئ ًا
منه�ا وقال نحن نعطيه من عندنا .فهذه النصوص تقتيض ضمن
ما تقتضيه األحكام التالية:

أوال ً :مرشوعي�ة أكل املهدي م�ن هديه كام هو رصيح اآليتني
الكريمتني وس�نة أيب القاس�م ﷺ حينام أمر م�ن كل بدنة ببضعة
طبخت له يف قدر أكل من حلمها ورشب من مرقها ومعه رشيكه
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يف هدي�ه علي ب�ن أيب طال�ب ؤ وقد ق�ال ﷺ« :خ�ذوا عني

مناس�ككم» .فلو مل يكن األكل من مقاصد النس�ك الكتفى ﷺ

بام يكفيه من واحدة من هديه عن األخذ من كل بدنة بضعة.

ثانياً :مرشوعية التصدق منها كام هو رصيح اآليتني الكريمتني

ومقتضى أم�ره ﷺ عيل ب�ن أيب طالب ؤ بأن يق�وم عىل ُبدنه
ويتص�دق بلحومها وجلودها وأج َّلها وقد م�ر نقل كالم بعض
أه�ل العلم يف وجوب األكل واإلطعام من اهلدي مما نس�تغني به
عن إعادة ذكره.

ثالث�اً :عدم االكتف�اء بذبحه�ا وتركها بل البد هل�ا من جزار
يس�لخها ويقطعها ليتمكن الفقري م�ن أخذ حاجته منها من دون
مش�قة حتمله عىل تركها إىل ما ال مش�قة فيه أو تضطره ألن يقوم
بجزارهت�ا فيق�ل األجر لكون ما أخذه منه�ا يف مقابلة ما بذله من
جهد يف سبيل متكنه من االنتفاع هبا.
ولع�ل معرتض� ًا يق�ول :ما دام�ت احلكوم�ة س�تقوم بذبحها
وسلخها وتوزيعها عىل مستحقيها فض ً
ال عن متكني صاحبها إىل
األخذ منها ما يريده ليأكله ،فأي حمظور يف هذا؟ إذ احلكومة هبذا
اإلجراء تعترب كوكيل عن املهدي.
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وجواب�ه :ال ش�ك أن احلكومة هب�ذا اإلجراء تضم�ن للهدي

حمله املرشوع ،وال ش�ك أهنا بذلك تعتبر كوكيل عن املهدي يف
القي�ام نح�و هديه ملا يلزم رشع� ًا من الس�لخ واألكل واإلطعام،

ولكن تكاليف هذه اإلجراءات الشك أهنا ستكون من بيت مال
املسلمني.

ولن�ا أن نتص�ور ما ش�اء اهلل لن�ا أن نتص�ور مق�دار تكاليف

احلكوم�ة هب�ذه اإلج�راءات ،فه�ل نس�تطيع أن نج�د مس�وغا

رشعي�ا يربر لويل أمر املس�لمني االلتزام من بيت مال املس�لمني
بتكاليف هذه الوكاالت واحلال أن العناية هبا جزء من مناس�ك

احل�ج كام قال ﷺ حينام أمر عيل بن أيب طالب أن يقوم عىل ُبدنه

بالتصدق وأمره أال يعطي اجلازر شيئ ًا منها وقال« :نحن نعطيه

من عندنا».

الله�م إال أن ت�رى احلكوم�ة االضط�رار فتق�وم ب�دور اجلزار

وتطلب من كل صاحب هدي أجرة جزارة هديه.

وبعد ،فرأيي أن حل مشكلة تكدس اللحوم يف منى يوم العيد

وأيام الترشيق بعده يتم بام ييل:
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أوال ً :األخ�ذ بام ظه�رت لنا قوته من جواز ذب�ح هدي التمتع
بعد الفراغ من العمرة وقبل اإلحرام باحلج.
ثاني�ا ً :توعي�ة حج�اج بي�ت اهلل احل�رام وإفهامه�م بوجوب
عنايته�م هبداياه�م ودمائه�م وأضاحيهم أكال مما يس�وغ األكل
من�ه وإطعام� ًا ،وأن اكتفاء الواحد منهم بذب�ح هديه أو نحره ثم

ترك�ه دون س�لخ وأكل وإطع�ام قد ال يربئه مما ه�و واجب عليه

جتاه حجه كام هو رصيح أقوال أهل العلم كالشافعي وابن قدامة
وابن العريب وغريهم.

ثالث�ا ً :جتزئ�ة الذبح بني من�ى ومك�ة املكرمة التامس� ًا لعوامل
االنتفاع به ،وتبقي مس�ئولية احلكومة منحرصة يف مراعاة النظافة
العامة.
ٍ
ثامني�ة وأربعني عام� ًا وكتابته كانت
وبع�د فهذا ما كتبت�ه قبل

يف احل�ال الت�ي ج�اء وصفه�ا يف البح�ث والي�وم تغيرت احلال
ووجدت جمهودات مش�كورة مذكورة م�ن احلكومة ومن البنك
اإلسالمي للتنمية قضت هذه املجهودات عىل الكثري من املظاهر
الس�يئة وحفظت للكثري م�ن اهلدايا والف�داء مقاصدها الرشعية
وإذا كان�ت ه�ذه اجلهود مل تس�قط كامل اإلش�كال ،ف�إن األخذ
()189

بتوس�عة وق�ت الذبح وفق� ًا ملا قال ب�ه األئمة األربع�ة أبو حنيفة
ومالك والشافعي وأمحد يف جواز ذبح هدي التمتع والقران قبل
يوم النحر يعترب من عوامل القضاء عىل اإلش�كال فقد خفت يف
بالدنا العصبية املذهبية والس�يطرة املرجعي�ة يف اإلفتاء ،وأدركنا
أن جمموعة من احلجاج فيهم احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبيل
واألب�ايض والظاه�ري وغريه�م م�ن أه�ل املذاه�ب األخ�رى
يتمس�كون بام تقتضيه مذاهبهم وهي مذاهب إسلامية أسس�ها
فقهاء وأتقياء صاحلون اس�تمدوها من مصادر الترشيع وأصوله
فلهم حق احرتامهم واحرتام مذاهبهم وأقوال علامئهم وأئمتهم
واهلل املستعان.
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تقريظ فضيلة الشيخ الجليل /إسماعيل األنصاري
– رحمه الله -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لل�ه رب العاملني والصالة والسلام عىل س�يد
املرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد:

فإن مش�كلة ما يلقى من حل�وم اهلدايا يف منى ويترضر به وفود
بي�ت اهلل احل�رام مش�كلة خطيرة نالت م�ن اهتامم أجل�ة علامئنا
وحلوهلم القيمة اليشء الكثري ،وكان من بني من تصدى هلا فضيلة
الش�يخ /عبداهلل بن سليامن املنيع الذي أفردها هبذه الرسالة بعد
أن ق�ام بتتبع خمتلف املراج�ع من أحكام القرآن ورشوح احلديث
وكت�ب املذاهب املتبعة وعني بدراس�تها دراس�ة وافي�ة متكن هبا
من اس�تعراض نصوصه�ا يف هذا املؤلف الوجي�ز كام قدر بتلك
الدراس�ة عىل التوص�ل إىل حلني اختارمه�ا هلذه املش�كلة تفادي ًا
لتلك اهلدايا من الضياع املنايف حلكمة ترشيعها:
أحدهما :جتزئة الذبح بني منى ومكة استنادا إىل ما يف حديث
جابر عن أمحد وأيب داود وابن ماجه واحلاكم والطحاوي والبيهقي
عن النبي ﷺ أنه قال« :وكل فجاج مكة طريق ومنحر».
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الثاني من الحلني :إباحة ذبح اهلدي قبل يوم النحر ،إما بعد
اإلح�رام باحلج كام نص عليه ابن حزم يف املحىل وقواه واس�تدل
ل�ه باآلية الكريمة﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾
(البقرة )196 :وإما بعد التحلل من العمرة وقبل اإلحرام باحلج
كما هو مذه�ب اإلمام الش�افعي ،ورواي�ة عن اإلم�ام مالك بن
أنس نقله�ا عنه القايض عياض واآليب والس�نويس يف رشوحهم
لصحي�ح مس�لم ورواية ع�ن اإلمام أمح�د بن حنب�ل ذكرها ابن
قدام�ة يف املغن�ي وابن مفل�ح يف الفروع وامل�رداوي يف اإلنصاف
وهي اختيار اآلجري من أئمة احلنابلة.
وقد برهن املؤلف هلذا القول بأدلة منها:

م�ا يف صحيح مس�لم عن جابر أنه ق�ال« :فأمرنا – يعني النبي
ﷺ – إذا أحللنا أن هندي».

وناقش املؤلف العدول عن تفسير هذا احلديث بغري ما ذكره
رشاحه وفرسه به راويه أبو الزبري عن جابر.

ورغم قوة هذين احللني  -نرى املؤلف – يكرر أن الداعي إىل
الق�ول هبام ليس إال تفادي ًا لتل�ك اهلدايا من الضياع املنايف حلكمة
الترشيع ،وأنه لوال ذلك ملا صار له جمال يف هذا البحث.
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آخر ما
وقد استوىف الكتاب البحث حقه ،واهلل أرجو أال يكون َ
يتح�ف به املؤلف القراء من احللول القيمة ملش�اكل هذا العرص.
وباهلل التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.
إسماعيل األنصاري
1385/4/25هـ
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من أحكام احلج وأرساره

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسلام عىل رس�ول
الل�ه األمني محم�د وعىل آل�ه وأصحاب�ه أجمعني ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد:
فمن املعلوم أن العباد خلقوا لعبادة اهلل تعاىل قال تعاىل﴿ :ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ (الذاريات )٥٦ :والعبادة اسم

جام�ع ملا حيبه اهلل ويرضاه من األقول واألعامل الظاهرة والباطنة،

أجن�اس العبادة
وق�د أب�ان اهلل تع�اىل يف كتبه وعىل ألس�نة رس�له
َ
َ
َ
إح�داث ما ليس
وطرق فعله�اَ .ور َّد
وأنوا َعه�ا وأوق�ات أدائه�ا
م�ن ابتدعه ىف هذه العبادات فقال ﷺ« :من عمل عم ً
ال
منه�ا عىل َ

ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال ﷺ« :إياكم وحمدثات األمور فكل
حمدث�ة بدعة وكل بدعة ضاللة» .والعب�ادة الواجبة عىل العباد قد
تكون يومية مثل الصلوات اخلمس وقد تكون أس�بوعية كصالة

اجلمعة وقد تكون حولي�ة كالزكاة والصيام وصالة العيدين وقد
تكون يف العمر مرة كاحلج والعمرة .ومن أهم أنواع العبادة عبادتا

احلج والعمرة وال شك أن ملرشوعيتهام من األحكام واألرسار ما
يستلزم احلديث عنهام.
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احل�ج أح�د أركان اإلسلام اخلمس�ة وه�و واج�ب على
كل مس�لم مكل�ف مس�تطيع وذل�ك بن�ص كت�اب اهلل تع�اىل:
﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ﴾ (آل عمران )97 :وبنص قول رس�ول اهلل ﷺ:
«أهي�ا الن�اس قد فرض اهلل عليكم احلج فحج�وا فقال رجل أكل
عام يا رسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثالث ًا فقال رسول اهلل ﷺ لو
قل�ت نعم لوجبت وملا اس�تطعتم» واحلج بإطاره العام يتألف من
جزئيات هي أركانه ورشوطه وواجباته وس�ننه القولية والعملية
وه�و بمفهومه العام وبمعناه الكيل اس�تجابة من العبد لربه لنداء
خليل�ه إبراهيم – عليه الصالة والسلام – حين أمره اهلل باألذان
باحل�ج فق�ال تع�اىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ (احلج.)٢٨ -٢٧:
وهذا هو معنى اس�تهالل احلاج أو املعتمر أعامل نسكه بالتلبية
 لبيك اللهم لبيك .-واملس�لم حينما يعزم على أداء احلج ينبغ�ي له أن يأخ�ذ بآدابه
وأس�باب قبوله فيخت�ار لنفقته يف احلج الكس�ب احلالل ولرفقته
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الرفقة الصاحلة ويصلح من نفسه وأخالقه ويأخذ بأسباب التقوى
واخلش�وع واخلض�وع ل�رب العاملني ف�إذا وصل ميق�ات بلده أو
امليقات الذي يمر عليه فيجب أال يتجاوزه إال باإلحرام بالنس�ك
الذي يريده س�واء أراد عمرة أم متتع ًا أم قران ًا أم إفراد ًا ويستش�عر
وهو يف امليقات أنه قادم عىل رب العباد يف أحب بقعة من األرض
إليه تعاىل فيستعد هلذا اللقاء بام حيبه اهلل تعاىل من التقشف والزهد
يف الدنيا والرغبة فيام عند اهلل من س�عادة يف احلياة اآلخرة واألخذ
بلباس ذلك وهو مالبس اإلحرام التي ُتذكِّر بمالبس الس�فر إىل
الدار اآلخرة ثم بعد كامل هتيئته هلذا اللقاء يدخل يف النسك الذي
يريده مس�ته ً
ال ذلك بقوله :لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك
لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك لبيك .فإذا دخل
احل�رم ب�دأ بالطواف  -ط�واف القدوم أو ط�واف العمرة إن كان
معتمر ًا  -ويس�عى بعد طوافه إن كان مف�رد ًا أو قارن ًا ويكفيه هذا
الس�عي عن السعي بعد طواف اإلفاضة ،أما إن كان حمرم ًا بعمرة
متمتع ًا هبا إىل احلج فيطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة
ثم يقرص رأس�ه ثم ينتهي إحرامه بذلك ويتحلل بذلك ويبقى يف
حله حتى يأيت وقت احلج فيحرم به من مكان إقامته يف مكة.
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وق�د لوحظ أن بع�ض احلجاج خيتلط عليهم أمر الس�عي بعد
ط�واف القدوم أو طواف العمرة والتنبيه عىل هذا هو أن الس�عي
ال�ذي يكون بعد طواف القدوم وقب�ل الذهاب إىل منى ثم عرفة
هو س�عي احلج فلا يعاد بعد طواف اإلفاضة ،وأما الس�عي بعد
ط�واف العم�رة فهو س�عي للعم�رة ال يكف�ي عن س�عي احلج،
فللعمرة سعي وللحج سعي ،وهذا يعني أن املتمتع عليه سعيان
س�عي احلج وس�عي العمرة وأما املف�رد أو القارن فيكفيه س�عي
واحد إن س�عاه بع�د طواف القدوم فهو س�عي للحج مقدم وإن
سعاه بعد طواف اإلفاضة فهو سعي احلج.

واحل�ج ل�ه رشوط ه�ي اإلسلام والعق�ل والبل�وغ واحلري�ة
واالس�تطاعة ،وم�ن االس�تطاعة يف حق امل�رأة وجود حم�رم وهي
رشوط وج�وب العم�رة .ويالح�ظ أن اإلسلام والعق�ل رشط�ا
صح�ة والبل�وغ واحلرية رشط�ا وجوب فيصح احل�ج من الصبي
ومن الرقيق وال جيب عليهام وال يصح من الكافر واملجنون.
وللحج أركان هي اإلحرام والوقوف بعرفة وطواف اإلفاضة
والسعي وهذه األركان هي أركان العمرة ما عدا الوقوف بعرفة.
فالوقوف بعرفة من خصائص احلج وأعامله.
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وللحج واجبات سبعة هي اإلحرام من امليقات والوقوف بعرفة

حتى غروب الش�مس لدى بع�ض أهل العل�م .واملبيت بمزدلفة
ورمي اجلامر .واحللق أو التقصري .واملبيت بمنى ليايل أيام الترشيق
وم�ن تعجل يف يومني فال إثم عليه .وطواف الوداع لغري احلائض

والنفس�اء .وواجبات العمرة اثنان اإلحرام من امليقات واحللق أو

التقصري.

والف�رق بني الرك�ن والواجب أن الركن ال يصح النس�ك إال

بأدائ�ه وال جيبر فق�ده دم ،وأم�ا الواج�ب فيصح النس�ك برتكه
وجيب الدم جرب ًا لعدم أدائه.

ومن دخل ىف النس�ك سواء أكان نس�ك عمرة أم نسك حج

فعلي�ه االلت�زام باجتناب حمظ�ورات اإلحرام وهي تس�عة أخذ
يشء من الشعر واألظفار وكذلك الطيب ولبس املخيط وتغطية

الرأس بالنس�بة للرجل ،وأما املرأة فإحرامها يف وجهها ويدهيا،
والبع�د ع�ن صيد البر إعانة أو إش�ارة أو قتال ،وعق�د النكاح

للمح�رم أو لغريه واجلامع واملبارشة فيام دون الفرج .ويف انتهاك
كل حمظ�ور م�ن املحظورات جزاء إال عقد الن�كاح فيحرم وال
جزاء بسببه.
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وللعلامء آراء يف انتهاك بعض املحظورات عىل سبيل العمد أو

اخلطأ أو النسيان ليس هذا جمال ذكرها.

ويف احل�ج من األرسار واحلكم ما اهلل تعاىل به عليم ويمكن أن

يكون من ذلك ما ييل:

اإلح�رام بوضع معني يعني عىل الزهد والتقش�ف اس�تعداد ًا

للدخول يف عبادة النس�ك والترضع إىل اهلل تع�اىل تعبد ًا وتذل ً
ال
وخش�وع ًا وخضوع� ًا واستش�عار ًا لعظم�ة اهلل تع�اىل وجالل�ه

واس�تحقاقه للعب�ادة والتعظي�م .ويف الط�واف ح�ول بيت اهلل
احل�رام وكعبت�ه املرشفة تذل�ل وابته�ال إىل اهلل تع�اىل وتعلق به

وترضع إليه ،وكذلك تش�به بمالئك�ة اهلل حينام يطوف املالئكة

بالبي�ت املعم�ور يف السماء تعبد ًا وتذلل ً
ا للواح�د األحد غافر
الذنب وقابل التوب.

ويف الس�عي فض ً
ال عن الش�عور بعب�ادة اهلل واخلضوع له تذكر

حال هاجر أم إسامعيل  bومعها ابنها إسامعيل وهي تسعى

بني الصفا واملروة طلب ًا لتفريج كربتها وكربة ابنها فيام مها فيه من
العط�ش واجلوع ،ويف هذا التذكر تذكر من الس�اعي ملا هو عليه
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م�ن غفلة وصدود وتقصري يف حق رب العاملني لعله بتذكره حق
رب�ه عليه أن خيلص االلتجاء والتعل�ق برب العاملني فيغفر اهلل له

ذنبه ويرزقه حجة مربورة جزاؤها اجلنة.

ويف الوق�وف بعرف�ة تذكر ي�وم القيامة يوم يق�وم الناس لرب
العاملين حفاة ع�راة غرالً ي�وم تذهل كل مرضع�ة عام أرضعت
وتض�ع كل ذات مح�ل محله�ا وت�ري الن�اس س�كارى وم�ا هم
بس�كارى ولكن عذاب اهلل ش�ديد .يلتفت احلاج يمينا ويس�ارا
فيجد كل إخوانه احلجاج يف حال واحدة وزي واحد يس�توي يف

ذلك غنيهم وفقريهم وس�يدهم ومسودهم وأسودهم وأبيضهم
ال قيمة ألحدهم بغري التقوى ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

(احلجرات )13:ويف هذا التذكر والش�عور هبذه املش�اعر يقوي

ل�دى احل�اج الواق�ف بعرف�ة اإليامن ب�اهلل ورواب�ط التعل�ق باهلل
واالبته�ال إليه تعاىل أن يكون يف عداد من يباهي هبم اهلل مالئكته
ويف عداد من يقال هلم ارجعوا مغفور ًا لكم.

واملبي�ت بمزدلفة أح�د واجبات احلج يف قول جمموعة من أهل

العلم وللضعفة من احلجاج من نساء وأطفال ونحوهم ومن كان
يف رفقتهم الرتخص باإلفاضة منها إىل منى بعد منتصف الليل.
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ويمك�ن أن خيرج املتأمل يف هذه الش�عرية  -املبيت بمزدلفة -

بتذك�ر حال اجليوش يف س�بيل اهلل وقد انته�ت إحدى معاركهم

بالنرص فهم يستجمعون قواهم ،ويف هذا تذكر للجهاد يف سبيل
اهلل وقول رس�ول اهلل ﷺ« :من مل يغز ومل حيدث نفس�ه بالغزو فال

عليه أن يموت عىل شعبة من النفاق».

وبعد ذكر اهلل عند املش�عر احلرام يفي�ض احلاج من مزدلفة إىل

منى من حيث أفاض الناس.

ويف منى يقوم احلاج برمي مجرة العقبة وحلق رأسه أو تقصريه

وبذل�ك يتم له التحل�ل األول بحيث جيوز له فعل كل يشء كان
حمظ�ور ًا عليه يف إحرامه إال النس�اء .ثم يط�وف طواف اإلفاضة
ويسعى إن مل يكن سعى للحج وبذلك يتم له التحلل الكامل.

وجي�ب عىل احلاج يف ق�ول جمموعة من أهل العلم املبيت بمنى

ليايل أيام الترشيق الثالثة إن مل يتعجل.

ويرمي اجلامر الثالث كل يوم من أيام الترشيق ،ويمكن للحاج

وهو يتأمل يف أرسار هذه األنساك أن خيرج من تأمله بام ييل:

أوالً :ح�ال احلجاج يف منى وهم يف اس�تقرار وارتياح وذكر
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ومح�د وأكل ورشب وأن�س وكأهن�م يف حال راح�ة بعد قتال
يف س�بيل اهلل وانتص�ار عىل األع�داء .وهذه احل�ال تقتيض من
احل�اج أن يتذك�ر اجلهاد يف س�بيل اهلل وفضل�ه وأمله أن حيظى
هبذا الفضل العظيم .فمن مل يغز ومل حيدث نفس�ه بالغزو مات
عىل ش�عبة من النفاق.

ثانياً :وجوب رمي اجلامر عىل مجيع احلجاج وأن هذا الوجوب
ال يس�قط بعج�ز وال غيره والعاج�ز يس�تنيب .ويف ه�ذا تذكري
بوجوب مسامهة املسلم يف حتقيق العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني.

ثالثاً :رمي اجلمار الثالث والرمي إظهار العداوة للش�يطان
ومقابلتها بام يصدق عليه الرباء برميها باحلجارة .واجلامر الثالث
قد يكون من حكمة مرشوعيتها التذكري بثالثة أعداء لإلنس�ان
هم الش�يطان والنفس األمارة بالسوء واهلوى ،وأن عىل املسلم
أن يستشعر هذه العداوة وأن يقابلها بام حيميه من رشورها.

رابعاً :حال كل حوض من أحواض اجلامر الثالث وامتالؤه
باألحج�ار وق�د يفيض .واحل�ال أن كل ح�اج يرمي احلوض
بسبع حصيات ،وهذا يعطي صدق القول أن القليل يف الكثري
كثري .وأن املسلم جيب أن يساهم مع إخوانه املسلمني يف عمل
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اخلري وأال يقلل من شأن ما يقدمه يف حدود استطاعته فأفضل
اخلري جهد املقل.
ويف احلج أرسار وحكم نعلم قليلها وما نجهله أكثر مما نعلم.

وهك�ذا يف كل موق�ف من مواقف مناس�ك احلج عرب وحكم
وأرسار.
وبعد ففي احلج من احلكم واألرسار ما اهلل به عليم ويمكن أن
يكون ما يف احلديث الذي أخرجه س�عيد بن منصور يف سننه من
احلكم واألرسار ما نختم به هذا البحث وهذا نصه:
فقد روى س�عيد بن منصور يف س�ننه وأب�و الوليد األزرقي يف

تارخي�ه عن أنس بن مالك ؤ قال« :كنت مع رس�ول اهلل ﷺ

يف مس�جد اخليف فجاءه رجالن أحدمها أنصاري واآلخر ثقفي
فس�لام عليه ودعوا له وقاال :جئناك يا رسول اهلل نسألك فقال إن
ش�ئتام أخربتكام عام جئتام تس�أالن عنه وإن شئتام سكت فتسأالن
فقاال :أخربنا يا رس�ول اهلل نزدد إيامن ًا أو قاال يقين ًا شك الراوي.
فقال األنصاري للثقفي :س�ل رس�ول اهلل فق�ال الثقفي بل أنت
فاس�أله ف�إين أع�رف لك حقك ق�ال أخبرين يا رس�ول اهلل قال
جئت تسألني عن خمرجك من بيتك تؤم البيت احلرام ومالك فيه
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وع�ن الركعتني بعد الطواف ومالك فيه وعن طوافك بني الصفا
وامل�روة ومالك فيه وعن موقفك عش�ية عرف�ة ومالك فيه وعن
رمي�ك اجلمار ومالك فيه وعن نحرك ومال�ك فيه وعن حالقك
رأس�ك ومالك في�ه وعن طوافك بالبيت بع�د ذلك ومالك فيه.
قال أي والذي بعثك باحلق إنه الذي جئت أسألك عنه.
فقال ﷺ فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت احلرام ال تضع

ناقت�ك خف�ا وال ترفعه إال كتب اهلل لك هبا حس�نة وحما عنك هبا

خطيئ�ة ،وأم�ا طوافك بالبي�ت فإنك ال تضع رجل ً
ا وال ترفعها
إال كت�ب اهلل لك هبا حس�نة وحم�ا عنك هبا خطيئ�ة ورفع لك هبا

درج�ة ،وأما ركعتاك بعد الطواف فعتق رقبة من بني إسماعيل،
وأما طوافك بني الصفا واملروة فيعدل سبعني رقبة ،وأما وقوفك
عش�ية عرفة فإن اهلل عز وجل هيبط إىل السماء الدنيا فيباهي بكم
املالئك�ة فيق�ول ه�ؤالء عبادي جاءوين ش�عث ًا غرب ًا م�ن كل فج

عميق يرجون رمحتي ومغفريت فلو كانت ذنوهبم كعدد الرمل أو
كع�دد القطر أو كزبد البحر لغفرهتا أفيضوا عبادي مغفور ًا لكم
وملن شفعتم هلم .وأما رميك اجلامر فيغفر لك بكل حصاة رميتها

كبيرة من الكبائر املوبقات املوجبات .وأما نحرك فمدخور لك
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عند ربك .وأما حالقك رأس�ك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة
ويمح�ي عن�ك هبا خطيئ�ة فقال يا رس�ول اهلل أرأي�ت إن كانت
الذن�وب أقل من ذل�ك فقال إذن يذخر لكل يف حس�ناتك ،وأما
طوافك بالبيت بعد ذلك – يعني طواف اإلفاضة– فإنك تطوف
وال ذن�ب لك ويأيت مل�ك حتى يضع كفه بني كتفيك فيقول لك
أعم�ل ملا قد بقي فقد غفر لك ما مضى ..إىل آخر احلديث مما ال
تعلق له باملوضوع.

وبع�د ففض�ل اهلل كثير وكرم�ه واس�ع ورمحت�ه وس�عت كل
يشء واهلل املس�تعان وصلى اهلل عىل نبينا حمم�د وعىل آله وصحبه
وسلم.
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حكم الحج والعمرة وما يتبع ذلك:
س :1م�ا حك�م احل�ج والعم�رة وم�ا رشوطهما وأركاهنما

وواجباهتام وهل مها عىل الفور أم عىل الرتاخي؟

الجواب :احلج أحد أركان اإلسالم اخلمسة فرضه اهلل  -تعاىل -

على عب�اده بقول�ه﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ﴾ (آل عمران )٩٧ :وبقول رس�وله ﷺ فيام رواه ابن عمر

ء وأخرجه الشيخان يف صحيحيهام «بني اإلسالم عىل مخس
شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء

الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ملن استطاع إليه سبي ً
ال».

وأما العمرة ففي وجوهبا خالف بني العلامء وأرجح األقوال يف

ذل�ك قول من قال بوجوهبا لقوله تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾

(البقرة )١٩٦ :وملا روى اخلمسة وصححه الرتمذي عن أيب رزين
العقييل أنه أتى النبي ﷺ فقال« :إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج

وال العم�رة ،فقال النبي :حج ع�ن أبيك واعتمر» وهذا قول عمر
وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وس�عيد بن املسيب وسعيد
بن جبري وعطاء وطاووس وجماهد واحلسن وابن سريين والشعبي
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والثوري والش�افعي يف أح�د أقواله :وهذا القول هو املش�هور يف
املذه�ب احلنبيل .ورشوطهام مخس�ة هي اإلسلام والعقل والبلوغ
واحلرية واالس�تطاعة .ومن االس�تطاعة يف حق املرأة و جود حمرم
هلا يرافقها يف سفرها للحج وعودهتا إىل بلدها.

وأركان احلج أربعة هي اإلحرام والطواف والسعى والوقوف
بعرفة وواجباته س�بعة هي اإلحرام من امليقات والوقوف بعرفة
حتى غروب الش�مس ملن وق�ف هبا هنار ًا وهذا ق�ول أكثر أهل
العل�م واملبيت بمزدلفة ورمي اجلامر واحللق أو التقصري واملبيت
بمنى ليلتي اليوم األول واليوم الثاين من أيام الترشيق ملن تعجل
وليلة ثالث أيام الترشيق ملن تأخر ،وطواف الوداع.

وأركان العم�رة ثالث�ة اإلحرام والطواف والس�عي وواجباهتا
اثن�ان اإلحرام من امليقات واحلل�ق أو التقصري وجيبان عىل الفور
مل�ا روى اإلم�ام أمح�د وأبو داود واب�ن ماجه عن النب�ي ﷺ قوله
احل َّج َف ْل َي َت َع َّج ْل َفإِ َّن ُه َق ْد َي ْم َر ُض ِ
«م�ن َأ َرا َد َ
املر ُ
الضا َّل ُة
يض َو َت ِض ُّل َّ
ْ
َو َت ْع ِ
�ر ُض َ
اج ُة» رواه أمحد وابن ماجه .والعمرة يف معنى احلج
احل َ
وألن األصل االمتثال والسمع والطاعة واملبادرة يف أداء ذلك .ما
مل يدل دليل عىل خالف ذلك .واهلل أعلم.
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الفرق بني الركن والواجب يف الحج:
س :2م�ا ه�و الفرق بني الرك�ن والواجب يف احل�ج وإذا كان

العب�د مس�تطيع ًا احل�ج إال أن�ه مات ومل حي�ج فهل حي�ج عنه من
تركت�ه .وهل جيوز للمرأة الكبرية أن حت�ج بال حمرم؟ وإذا فعلت

فهل يصح حجها؟

الج�واب :الف�رق بين الرك�ن والواج�ب يف احل�ج أن ترك

الواجب جيربه الدم كمن ترك اإلحرام من امليقات بحيث أحرم
بع�د جتاوزه إي�اه .وأما ت�رك الركن يف احلج فال جيبره يشء بل
يؤ َّدى مامل خي�رج وقته فال يصح
تبق�ى صحة احل�ج معلقة حتى َ

بفوات وقته.

كالوق�وف بعرف�ة فم�ن أحرم ومل يق�ف بعرف�ة مل يصح حجه

لرتك�ه ركن ًا ف�ات وقته دون أدائ�ه .وإذا مات مس�تطيع احلج ومل

حي�ج أو يعتمر وكان قادر ًا عىل ذلك أخ�رج عنه من تركته حجة

أو عمره ملا روى النسائي عن ابن عباس ء أن امرأة سألت
النبي ﷺ عن أبيها وقد مات ومل حيج قال« :حجى عن أبيك» وملا

روى البخ�اري عن ابن عباس ء أن امرأة قالت يا رس�ول
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إن أمي نذرت أن حتج ،ومل حتج حتى ماتت ،أفأحج عنها؟ فقال:
«حجي عنها ،أرأيت لو كان عىل أمك دين ،أكنت قاضيته عنها؟
اقضوا اهلل ،فاهلل أحق بالوفاء».

وال جي�وز للم�رأة عند مج�ع من أه�ل العلم مهام كان س�نها أن
تسافر إال مع ذي حمرم سواء كان سفرها للحج أو غريه لقوله ﷺ
فيما رواه أبو هريرة ؤ قال« :ال حيل المرأة أن تس�افر مسيرة
ي�وم وليلة إال مع ذي حمرم» متفق عليه وىف رواية« :مسيرة يوم».
وىف رواية« :مسرية ليلة» ،وىف رواية« :مسرية ثالثة أيام إال مع ذي
حمرم» .رواها أمحد ومسلم.
وإذا حجت بال حمرم فحجها صحيح إال أهنا آثمة يف س�فرها،
حيث إن سفرها بال حمرم يعد سفر معصية.

وال جي�وز هلا الرتخص برخص الس�فر وق�د قال ﷺ« :ال حيل
المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تس�افر س�فرا يكون ثالثة أيام
فصاعدا إال ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو حمرم
منها» رواه اجلامعة إال البخاري والنسائي .واهلل أعلم.
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املواقيت املكانية للحج:
س :3م�ا هي املواقيت املكانية وما حك�م جتاوز امليقات دون
إحرام ملن يريد نسك ًا وإذا كان أهل بلد هلم ميقات فمر يف طريقه
إىل مكة بميقات غري ميقات أهل بلده فهل جيوز له جماوزته دون
أن حيرم منه ليحرم من ميقات بلده؟ وما هي أش�هر احلج؟ وهل

جيوز اإلحرام باحلج قبلها؟

الجواب :املواقيت املكانية هي مخس�ة ذو احلليفة ألهل املدينة

وق�رن املن�ازل ألهل نجد ويلمل�م ألهل اليم�ن واجلحفة ألهل
الش�ام وذات ع�رق ألهل الع�راق وذلك ملا روى ا ْب�ن َع َّب ٍ
اس أن
�ول ال َّل�ه ﷺ وقت ألَه ِل ا ْلم ِدينَ ِ
َر ُس ُ
�ة َذا ا ْل ُح َل ْي َف ِةَ ،وألَ ْه ِل َّ
الش�ا ِم
ْ
َ
ٍ
هلن،
ا ْل ُج ْح َف َةَ ،وألَ ْه ِل ن َْجد َق ْرنًاَ ،وألَ ْه ِل ا ْل َي َم ِن َي َل ْم َل َمَ ،ق َالَ :ف ُه َّن َّ
لمِ
ِ
ِ
َان ُي ِر ُيد َ
�ج َوا ْل ُع ْم َرةَ،
ه�ن ممِ َّ ْن ك َ
احل َّ
�ن َأ َت�ى َع َل ْي ِه َّن م ْن َغيرْ ِ َأ ْهل َّ
َو َ ْ
َ
أنش�أ َ ،ح َّتى َأ ْه ُ
ون
ون ذلك َف ِم َن حيث
َان ُد َ
�ن ك َ
�ل َم َّك َة» .يهُ ِ ُّل َ
َو َم ْ
ِ
�ن َمكَّ� َة متفق علي�ه .وأليب داود والنس�ائي عن عائش�ة b
م ْ
أن النب�ي ﷺ وقت أله�ل العراق ذات ع�رق .وال جيوز ملن أراد
النس�ك أن يتجاوز امليقات دون إحرامه بام يريد من نس�ك؛ ألن
اإلحرام من امليقات أحد واجبات النسك فإن أحرم بالنسك بعد
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جماوزته فعليه دم ،وإذا كان من أهل بلد هلم ميقات فمر يف طريقه

بميق�ات غري ميقات أه�ل بلده فال جيوز له جماوزت�ه دون إحرام
هلنَ ،و َلمِ ْن َأ َت�ى َع َل ْي ِه َّن ِم ْن َغْي�رْ ِ َأ ْهلِ ِه َّن ممِ َّ ْن
�ن َّ
«ه َّ
من�ه لقوله ﷺُ :
احلج أو ا ْل ُع ْم َرةَ» فال جيوز ملن جاء من الشام حاجا عن
ك َ
َان ُي ِر ُيد َّ

طري�ق املدينة أن يتجاوز ذا احلليف�ة دون أن حيرم منها ليحرم من

ميقات أهل بلده اجلحفة ويكره اإلحرام قبلها.

وأش�هر احلج ش�وال وذو القعدة وعرش من ذي احلجة ويكره

اإلحرام باحلج قبلها لقول ابن عباس ء من السنة أال حترم

باحلج إال يف أشهر احلج ولقول ابن عمر نحوه .ولكن من أحرم

به قبلها صح يف أصح أقوال العلامء واستحب فسخه إىل ال ُعمرة.

واهلل أعلم.

الجمع بني حديث ابن عباس وعائشة:
س :4ثب�ت ع�ن الرس�ول ﷺ أنه أذن لعائش�ة ر أن حترم

بالعمرة من التنعيم مما يدل عىل أن اإلحرام ملن كان يف مكة ينبغي
«ه َّن لهَُ َّن،
أن يك�ون من احل�ل .كام ثبت عنه ﷺ قوله يف املواقيت ُ
لمِ
ِ
ِ
�ج َوا ْل ُع ْم َرة
�ن ممِ َّ ْن ك َ
َان ُي ِر ُيد ا ْل َح َّ
�ن َأ َت�ى َع َل ْي ِه َّن م ْن َغيرْ ِ َأ ْهل ِه َّ
َو َ ْ
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وم�ن كان دون ذل�ك فمهله من أهله» حتى أه�ل مكة من مكة.
مم�ا يدل عىل جواز اإلحرام بالعمرة من مكة فام اجلمع بني هذين
احلديثني؟

الجواب :احلمد هلل :حديث ابن عباس يف املواقيت عام يف أن
أهل مكة حيرمون باحلج أو العمرة أو هبام معا من مكة وحديث
عمرة عائشة من التنعيم بأمره ﷺ إياها خاص.

والقاعدة األصولية أن العام واخلاص إذا تعارضا محل العام عىل
اخل�اص يف جزئيته فيعمل باخلاص وال يعم�ل بام يقابله من أجزاء
العام فيكون معنى :حتى أهل مكة من مكة ،أي أن أهل مكة حيرمون
باحل�ج مف�رد ًا أو مقرون ًا بالعم�رة من مكة بحي�ث ال حيتاجون إىل
اخلروج إىل احلل أو إىل أي ميقات من املواقيت املذكورة يف حديث
ابن عباس .أما اإلحرام بالعمرة وحدها فعىل من أراده وهو يف مكة
أن حيرم من احلل من التنعيم أو من غريه ليحرم هبا منه .وهبذا قال
مجهور العلامء وقال املحب الطربي :ال أعلم أحد ًا جعل مكة ميقات ًا
للعمرة.ا.ه�ـ .فيتعني محل حديث اب�ن عباس عىل القارن أو املفرد
باحل�ج دون اإلحرام بالعمرة ويؤيد ذلك أنه ﷺ ما خري بني أمرين
إال اختار أيرسمها ما مل يكن إث ًام ..فلو كان اإلحرام بالعمرة من مكة
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مأذون ًا فيه الختاره ﷺ لعائش�ة لكونه أيرس له ولعائشة وأقل كلفة

والتزام ًا بالنسبة لعائشة ر وألخيها عبدالرمحن الذى أمره ﷺ

أن خي�رج هبا إىل التنعيم لتحرم منه بالعمرة كام طلبت ذلك منه ﷺ

فعدوله ﷺ عن أن حترم عائش�ة بالعمرة من مكة وهو أيرس له وهلا

وألخيها إىل اإلحرام هبا من احلل مع ما فيه من الكلفة واملشقة كل

ذل�ك يدل عىل أن اإلح�رام بالعمرة من احلل دون احلرم هو املنعني

شـرعا ملن أراد اإلحـرام بالعمرة ممن هو يف مكة .واهلل أعلم.
تكرار العمرة يف مكة:

س :5اعت�اد كثري م�ن الناس من أهل مكة أو من كان مقي ًام

فيها بصفة مؤقتة االعتامر فام حكم ذلك ألهل مكة؟

الجواب :احلمد هلل :املش�هور لدى مجاهري أهل العلم أن ذلك

جائز ملا يف الصحيحني وغريمها أن عائشة  bطلبت من رسول

اهلل ﷺ أن تعتمر بعد فراغها من احلج حيث قالت :يا رس�ول هلل

يرج�ع الناس بحج وعمرة وأرج�ع بحجة .فدعا عبدالرمحن بن
أيب بك�ر فق�ال اخرج بأختك م�ن احلرم فلتهل بعم�رة ثم لتطف

بالبي�ت ف�إين أنتظر ،كما هنا قال�ت فخرجنا فأهلل�ت ثم طفت
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بالبي�ت وبالصف�ا وباملروة فجئنا رس�ول اهلل ﷺ وهو يف منزله يف

ج�وف اللي�ل فقال ه�ل فرغت؟ فقل�ت نعم .ف�أذن يف أصحابه
بالرحيل .مع أهنا كانت قارنة.

وذهب بعضهم إىل كراهية ذلك؛ ألن هذا مل يعرف يف عهد السلف

وال نقل أحد عن النبي ﷺ وال عن أحد من أصحابه الذين حجوا معه
أهنم فعلوا ذلك إال عائش�ة  bوإنام أعمرها ﷺ تطييب ًا خلاطرها

حينام أحلت عليه بذلك .قال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية :مل يكن خيرج
ه�و وال أصحابه من مكة فيعتمرون إال ما ذكر من حديث عائش�ة.

فله�ذا نفى أمح�د يف غري موضع عىل أن يكون على أهل مكة عمرة.

وروى أمحد عن ابن عباس أنه قال« :يا أهل مكَّة ،ليس عل ْيكم عمرة،
فمن أ َبى إالَّ أن يعتمر ،فليج َعل ب ْينه
إنَّام عمرتكم ال َّط�واف بالبيتَ ،

وبين مكَّة بطن واد» .وذلك ألن الصحاب�ة املقيمني بمكة عىل عهد

النبي ﷺ مل يكونوا يعتمرون من مكة .ا.هـ.

وألن م�ن مقاصد احلج والعمرة زيارة بيت اهلل احلرام والزيارة

ال يتحق�ق معناه�ا فيمن خرج من مكة مس�افة مي�ل أو نصفه ثم

رج�ع إليه�ا يف وق�ت خروج�ه .وال�ذي يظه�ر يل واهلل أعل�م أن
اإلح�رام بالعم�رة ليس خاص� ًا بمن كان خ�ارج مك�ة ،فالعمرة
()219

مرشوع�ة مطلق� ًا كمرشوعية احلج مرة يف العم�ر وما بعدها فعىل
س�بيل االستحباب وحديث عائش�ة  bدليل َج ٌّيل عىل ذلك
والقول بأن إذنه ﷺ لعائشة تطيب خلاطرها غري صحيح .فرسول
اهلل ﷺ من�زه عن أن جيعل يف ترشيعه مراعاة للعواطف ولئن كان
يشء من ذلك فال يرتك ذلك دون التنبيه إىل خصوصيته كأضحية
الرباء بن عازب .واهلل أعلم.
أعمال الحاج يف امليقات وأنواع األنساك:
س :6إذا وص�ل احلاج إىل امليقات فماذا يفعل وبم حيرم؟ وما
هي أنواع األنساك وما أفضلها؟

الج�واب :احلم�د هلل :إذا وص�ل احل�اج إىل امليقات اس�تحب
ل�ه أن يتنظ�ف ويقل�م أظف�اره وزوائ�د ش�عره م�ا مل يك�ن ذلك
يف عشر ذي احلج�ة ،وق�د ع�زم على أن يضح�ى لنفس�ه أو
يشترك م�ع غيره يف أضحي�ة على س�بيل االشتراك مع�ه يف
ثمنه�ا على ق�ول من ق�ال بج�واز ذل�ك ،ف�إن كان كذل�ك فال
ينبغ�ي ل�ه أن يأخذ ش�يئ ًا م�ن ش�عره أو أظفاره لعم�وم قوله ﷺ
«إذا دخلت العرش وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره
وأظفاره» رواه مسلم.
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إال أن ه�ذا ال يمنع�ه من تقصري رأس�ه إذا كان متمتع ًا لكون
التقصري نس�ك ًا .ثم يغتس�ل باملاء والصاب�ون أو نحوه ويتطيب
يف بدن�ه ف�إن كان ذكر ًا جترد م�ن املخيط وأح�رم يف إزار ورداء
أبيضين نظيفين وال يشترط أن يكونا جديدي�ن وال كوهنام مل
حيرم هبام من قبل .وإن كانت أنثى أحرمت فيام تيرس من أثواهبا
الطاهرة فإن كان ثمة صالة مكتوبة صالها ثم دخل يف اإلحرام
وهو خمري بني أنساك ثالثة هي:

التمت�ع :وهو أن حيرم بعمرة يف أش�هر احلج ويف�رغ منها ثم
حيرم باحلج من مكة وهو أفضلها عند مجع من أهل العلم.
والقران :هو أن حيرم بالعمرة واحلج مع ًا أو حيرم بالعمرة ثم
يدخل احلج عليها قبل الرشوع يف طوافها.

واإلف�راد :ه�و أن حي�رم باحلج .وأفضله�ا التمت�ع لقوله ﷺ

حني أم�ر أصحابه أن يفس�خوا حجهم إىل عمرة :لو اس�تقبلت
من أمرى ما استدبرت ما سقت اهلدي وألحللت معكم .ووجه
الدالل�ة أنه ﷺ أم�ر أصحابه بذلك ومتنى أن تك�ون حاله مثلهم
ليفس�خ احلج إىل العمرة فيكون بذلك متمتع ًا وهو ﷺ ال يتمنى
إال ما هو أفضل وأتم .واهلل أعلم.
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حكم التلفظ بنية اإلحرام:

س :7ه�ل جي�وز التلف�ظ بالني�ة يف اإلحرام بالنس�ك؟ وهل
جي�وز للرجل إذا أحرم أن يلبس الس�اعة واخلاتم أو النظارة أو
الكمر؟ وإذا خشى الربد فهل جيوز له أن حيرم يف ردائه أو جيعل
عىل ظهره بطانية أو نحوها وما هو االشتراط يف اإلحرام وهل
يستحب مطلق ًا؟

الجواب :احلمد هلل :ال شك أن النية رشط لكل عبادة من صيام
وصلاة وزكاة وح�ج وغري ذلك لقوله ﷺ« :إنما األعامل بالنيات
وإنما ل�كل امرئ ما نوى» والني�ة حملها القلب والتلف�ظ هبا بدعة؛
ألن�ه مل ينقل عنه ﷺ وال عن أحد من أصحابه أهنم كانوا يتلفظون
بالنية يف عباداهتم وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال« :من عمل عم ً
ال ليس
عليه أمرنا فهو رد» وعليه فال جيوز التلفظ بنية النس�ك وإنام ينبغي
أن يقال عند الدخول يف اإلحرام بأي نسك :لبيك عمرة أو حج ًا أو
عمرة متمتع ًا هبا إىل احلج أو عمرة وحج ًا كام كان ذلك منه ﷺ فإنه

حينما صىل العرص بذي احلليفة ركب ناقت�ه وأهل باحلج والعمرة
مجيع� ًا ومل يق�ل قب�ل إهالل�ه هبما الله�م إين نويت اإلح�رام باحلج
والعم�رة أو أريد اإلحرام باحلج والعمرة ،كام أنه مل يثبت ذلك عن
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أحد من أصحابه وال عن أحد من سلف هذه األمة .وجيوز للرجل

لبس الساعة أو اخلاتم أو النظارة أو الكمر السيام إذا كانت احلاجة

تقتيض ذلك ملا يف الصحيحني عن ابن عمر ء أن رس�ول اهلل

ﷺ س�ئل عام يلبس املحرم من الثي�اب قال :ال يلبس القميص وال

العامم�ة وال الرساويالت وال الربان�س وال اخلفاف إال أحد ال جيد
نعلين فليلب�س اخلفني وليقطعهام أس�فل من الكعبني وال تلبس�وا
شيئ ًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس .ووجه الداللة من ذلك

أن النبي ﷺ س�ئل عام يلبس املحرم فأخرب ﷺ عام الجيوز للمحرم
لبسه لكونه حمصور ًا ،أما ما جيوز له لبسه فلكونه غري حمصور تركه
ﷺ عىل أصل اإلباحة .وإذا خشى الربد جاز له أن حيرم بردائيني أو
أكثر أو أن يضع عىل ظهره بطانية أو جبة أو مشلحا أو نحو ذلك إال

أنه إذا أراد أن يضع عىل ظهره مشلحا أو جبة أن جيعل أسفله أعاله
لئال يكون عىل شكل املخيط املنهي عن لبسه للمحرم .واالشرتاط

يف اإلحرام أن يقول عند إحرامه فإن حبس�ني حابس فمحيل حيث
حبستني ،وهو مرشوع يف حق من خيشى عائق ًا حيول بينه وبني إمتام

حجه كمرض أو عدو خيش�ى أن يص�ده من دخول مكة .واألصل

يف ذل�ك أن ضباع�ة كانت يف مجلة م�ن حج مع النب�ي ﷺ وكانت
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مريضة فأمرها ﷺ أن تشرتط عند اإلحرام وقال :إن لك عىل ربك
ِ
اس�تثنيت .أما من ال خياف عائق ًا حيول بينه وبني إمتام نس�كه فال
ما
ينبغي أن يشترط؛ ألنه ﷺ مل يأمر كل الناس باالشتراط وإنام أمر

من خيش�ى عائق� ًا كضباعة ،وأج�ازه بعض أهل العل�م مطلقا ألن
احلوادث ال تؤمن .واهلل أعلم.

أحكام تتعلق باملرأة يف اإلحرام:
س :8إذا وصل�ت امل�رأة إىل امليقات ثم حاض�ت فامذا تفعل؟

وه�ل للم�رأة مالب�س إح�رام معين�ة؟ وإذا كان عليه�ا حيل من
أس�اور أو غريها فهل يلزمها خلعه بعد إحرامها؟ وهل جيوز هلا
أن تستبدل مالبس إحرامها بغريها وهي التزال حمرمة؟

الج�واب :احلمد هلل :إذا وصلت املرأة إىل امليقات ثم حاضت

أو نفس�ت فإهن�ا تفع�ل ما يفعل�ه صواحبها مم�ن مل حيضن وذلك
ب�أن تتهيأ لإلحرام بإزالة ما ينبغي إزالته من الش�عر واألظفار ثم
تغتسل وتستثفر ثم حترم .فإن أحرمت بعمرة ومل تطهر حتى جاء

وقت احلج وخش�يت فواته أدخلت احلج على العمرة وصارت
قارن�ه وتفع�ل ما يفعل�ه احلاج غري أهن�ا ال تط�وف بالبيت حتى
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تطهر واألصل يف ذلك ما يف الصحيحني أن عائشة  bكانت

متمتع�ة فحاضت فقال هلا النب�ي ﷺ أهيل باحلج وافعيل ما يفعل
احلاج غري أال تط�ويف بالبيت حتى تطهري .وملا روي ابن عباس

ء يرفعه إىل النبي ﷺ« :أن النفساء واحلائض تغتسل وحترم

وتقىض املناسك كلها غري أهنا ال تطوف بالبيت حتى تطهر» رواه

أبو داود والرتمذي.

ولي�س لألنث�ى مالبس معينة يف اإلحرام ف�إن هلا أن حترم يف أي

ث�وب م�ن أثواهب�ا إال أن�ه ينبغي هل�ا أال حترم يف ثوب م�ن أثواب
زينته�ا؛ ألهنا بع�د دخوهلا يف اإلحرام يف عب�ادة تقتىض منها البعد

عن دواعي اإلثارة والفتنة ،وأال حترم يف ثوب أبيض؛ ألن الثياب

البي�ض للرجال ولبس املرأة الثوب األبيض يفىض هبا إىل التش�به
بالرجال وقد لعن ﷺ املتشبهات من النساء بالرجال .وجيوز هلا أن

تستبدل ثوهبا الذى أحرمت فيه بغريه كام جيوز هلا أن حترم وعليها
ما كانت تتحىل به من أساور وخواتم ونحوها؛ ألن األصل جواز
ذلك ومل ينقل عن النبي ﷺ وال عن أصحابه ما يدل عىل منع ذلك

ب�ل ثبت عن عائش�ة  bما يدل عىل اجلواز ،وعليها أن تستر

ذلك عن الرجال خشية الفتنة واإلثارة .واهلل أعلم.
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حكم كشف وجه املرأة:
س :9م�ن املعلوم أن من حمظ�ورات اإلحرام بالنس�بة للمرأة

تغطي�ة وجهه�ا ونظ�را إىل أن وجه امل�رأة عورة فكيف تكش�ف

وجهها؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال�ذى عليه مج�ع من أه�ل العلم من

الصحابة وغريهم وه�و الراجح يف الدليل أن وجه املرأة عورة
وأنه ال جيوز هلا كشفه وهي بحرضة أجانب عنها إال ملن تدعو

احلاجة الرشعية إليه كطبيب يداوهيا ونحوه واألصل يف ذلك قوله
تعاىل﴿ :ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ (النور ،)٣١ :قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية :وحقيقة األمر أن اهلل جعل الزينة زينتني زينة

ظاه�رة وزين�ة غري ظاهرة وجوز هلا إب�داء زينتها الظاهرة لغري

زوجه�ا وذوي حمارمه�ا وكانوا قبل أن تن�زل آية احلجاب كان

النساء خيرجن بال جلباب يرى الرجل وجهها وبدهنا وكان إذ
ذاك جي�وز هلا أن تظهر الوجه والكفني وكان حينئذ جيوز النظر

إليه�ا ألنه جيوز هلا إظه�اره ثم ملا أنزل اهلل آي�ة احلجاب بقوله:
﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
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ﮦ ﮧ﴾ (األح�زاب )٥٩ :حجب النس�اء عن الرجال.

وكان ذل�ك عندم�ا تزوج زين�ب بنت جح�ش  bفأرخى
السرت ومنع النساء أن ُينظرن وملا اصطفى ﷺ صفية بنت حيي

 bبع�د ذل�ك يف خيبر قال�وا إن حجبها فهي م�ن أمهات
املؤمنني وإال فهي مما ملكت يمينه فحجبها.
وأمر س�بحانه وتعاىل أال ُت َ
سأ ْل َن إال من وراء حجاب وأمر اهلل

تعاىل رسوله ﷺ أن يبلغ أزواجه وبناته ونساء املؤمنني أن يدنني

عليه�ن من جالبيبهن .واحلجاب هو ال�رداء الكبري الذي يغطى

رأس�ها وس�ائر بدهنا –إىل أن قال – فإذا كن مأمورات باجللباب
لئلا يعرفن وهو ستر الوجه كان الوجه والي�دان من الزينة التي
ُأمرت أال تظهرها لألجانب.ا.هـ.

وهب�ذا يتضح وجه الداللة على أن وجه املرأة جزء من عورهتا
وأهن�ا مأمورة بستره ع�ن األجانب وق�د كان ه�ذا معلوم ًا لدى

النس�اء يف عهد الرس�ول ﷺ وهلذا قالت عائش�ة ر فيام رواه

عنها أمحد وأبو داود وابن ماجه.

قال�ت« :كان الركب�ان يم�رون بن�ا ونح�ن مع رس�ول اهلل ﷺ

حمرم�ات ف�إذا حاذوا بنا س�دلت إحدانا جلباهبا من رأس�ها عىل
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وجهه�ا فإذا جاوزونا كش�فنا» .فما ذكرته عائش�ة ر يعترب
جوابا للس�ائل يف أنه ينبغي للم�رأة املحرمة أال تغطى وجهها إال
يف حضرة أجانب أم�ا إذا مل تكن بحرضة أجان�ب كأن تكون يف
خيمته�ا أو يف م�كان ال يراها فيه األجنبي فلا جيوز هلا أن تغطي
وجهها .واهلل أعلم.
محظورات اإلحرام وما يرتتب عليها:
س :10م�ا هي حمظ�ورات اإلحرام وماذا يرتت�ب عىل انتهاك
كل حمظور منها؟

الجواب :احلم�د هلل :حمظورات اإلحرام تس�عة األول والثاين
حلق الشعر وتقليم األظافر فمن حلق أو قلم ثالثة فأكثر فعليه دم
مد بر أو نصف صاع
وإن كان دون الثالثة ففي كل شعرة أو ظفر ُ
من غريه إذا كان ذلك عمد ًا أما النايس أو اجلاهل فال يشء عليه يف

أص�ح قويل العلامء الثالث والرابع واخلامس تغطية رأس الرجل
أو وج�ه امل�رأة يف غري حضرة أجانب منها وم�س الطيب ولبس
خميط بالنس�بة للذكر وقفازين بالنس�بة لألنثى فمن فعل شيئ ًا من
ذلك ناس�ي ًا أو جاه ً
ال فال يشء عليه وإن فعل عامد ًا فعليه فدية،
الس�ادس قتل صي�د الرب أو اصطياده كالظب�اء واألرانب واحلامم
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وىف ذل�ك جزاؤه لقول�ه تع�ايل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ (املائدة.)٩٥ :
الس�ابع عقد النكاح فيحرم ذلك عىل املحرم ملا روى مسلم يف
صحيح�ه عن عثمان ؤ قال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :ال ينكح

املحرم وال خيطب».

الثام�ن اجلامع فإن كان قبل التحلل األول فس�د نس�كه وعليه
املضي يف مناس�كه والقضاء على الف�ور يف العام الق�ادم وتلزمه
كفارة هي بدنه .وإن كان بعد التحلل األول مل يفسد حجه وهل
تلزم�ه بدنة أو ش�اة فقد اختل�ف أهل العلم يف ذل�ك واألرجح
أن عليه كفارة الرتفه صيام ثالثة أيام أو ذبح ش�اة أو إطعام س�تة
مس�اكني واألص�ل يف ذلك قوله تع�اىل﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ (البق�رة )١٩٧ :قال
اب�ن عب�اس يف الرفث هو اجلماع .وعن عمر وعلي وأيب هريرة:
أهنم ُسئلوا عن رجل أصاب أهله وهو حمرم باحلج فقالوا ينفذان
لوجههما حتى يقضيا حجهام ثم عليهام ح�ج قابل واهلدي .قال
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علي فإذا أهال باحلج من ع�ام قابل تفرقا حت�ى يقضيا حجهام».
أخرجه مالك يف املوطأ .التاس�ع املبارشة فيام دون الفرج بش�هوة
ف�إن أنزل بذلك فعلي�ه بدنة واختلف أهل العلم يف فس�اد حجه
باإلنزال والراجح ال يفسد بذلك .واهلل أعلم.
ما يرتتب عىل فعل واحد من املحظورات الخمسة:

س :11م�ا ال�ذى يرتت�ب على فع�ل حمظ�ور من حمظ�ورات
اإلحرام اخلمس�ة حلق الش�عر وتقليم األظاف�ر والطيب وتغطية
رأس الرجل ووجه األنثى؟
الجواب :احلمد هلل :من انتهك حمظور ًا من املحظورات اخلمسة
يف السؤال فإن أمره ال خيلو من واحدة من ثالث حاالت.

الح�ال األوىل :أن يفعل املحظ�ور عامل ًا عامد ًا بلا عذر فهذا
عليه الفدية باإلمجاع وهو آثم بعمده بال عذر.

الحال�ة الثانية :أن يفعل املحظور عام�د ًا لعذر كمن يتأذى
هب�وام رأس�ه فيحلقه أو خيش�ى البرد فيغطيه فهذا جي�وز له فعله
وعليه فدية لقوله تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ (البقرة )١٩٧ :وحلديث كعب
ب�ن عجرة ق�ال« :كان يب أذى من رأيس فحملت إىل رس�ول اهلل
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ﷺ والقم�ل يتناث�ر على وجهي فقال ما كن�ت أرى أن اجلهد قد
بلغ منك ما أرى .أجتد ش�اة؟ قلت ال .فنزلت اآلية ﴿ :ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ق�ال ه�و صوم ثالثة أيام أو إطعام س�تة
مس�اكني نص�ف صاع طعام�ا لكل مس�كني» .متف�ق عليه ،ويف
رواي�ةُ :
«أيت يب إىل رس�ول اهلل ﷺ زمن احلديبي�ة فقال كأن هوام
رأس�ك تؤذيك فقلت أجل قال فاحلق واذبح ش�اة أو صم ثالثة
أي�ام أو تصدق بثالثة آصع من متر أو غريه من غالب قوت البلد
عىل ستة مساكني» رواه أمحد ومسلم وأبو داود.
الحال الثالث�ة :أن يفعله جاه ً
ال أو ناس�ي ًا وق�د اتفق العلامء

رمحهم اهلل عىل أنه ال يأثم بذلك لقوله ﷺ« :عفي عن أمتى اخلطأ

والنس�يان وما استكرهوا عليه» واختلفوا يف وجوب الفدية عليه
فذهب بعضهم إىل وجوهبا فيام فيه إتالف كحلق الش�عر وتقليم

األظافر ،وسقوطها عام ال إتالف فيه كمس الطيب وتغطية رأس

الرج�ل ووج�ه األنثى ،وذه�ب البعض اآلخر إىل ع�دم وجوهبا
لكون�ه معذور ًا باجلهل أو النس�يان ،ولعل ه�ذا أرجح دلي ً
ال من
الق�ول اآلخر لعم�وم قوله ﷺ« :عفي عن أمتى اخلطأ والنس�يان

وما استكرهوا عليه».
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والفدية حيث وجبت يف هذه األمور اخلمسة فهي صيام ثالثة

أيام أو إطعام ستة مساكني نصف صاع من متر أو غريه من غالب

ق�وت أهل البل�د أو ذبح ش�اة لقوله تع�اىل ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ﴾ وق�د فسر ه�ذه اآلي�ة حديث كعب ب�ن عجرة

املتقدم ذكره .واهلل أعلم.

حكم الحج عن رجل والعمرة عن آخر:
س :12ه�ل جي�وز لإلنس�ان أن حيج عن رج�ل ويعتمر عن
آخر أو يعتمر عن نفس�ه وحيج لغريه وإذا فعل ذلك بأن اعتمر
لنفسه وحج عن غريه عىل صفة التمتع فهل يلزمه هدي التمتع
وكيف يقول إذا أراد اإلحرام بنسك عن غريه؟ وما حكم أخذ
األجرة عىل النيابة يف احلج؟
الج�واب :احلمد هلل :يشترط فيم�ن جتوز من�ه النيابة يف احلج
أن يكون قد أدى فريضة النس�ك عن نفس�ه وإن استنيب هلام معا
اشترط أن يكون قد أدامها عن نفس�ه وال بأس أن حيج عن غريه
إذا كان ق�د أدى فريض�ة حجه ولو مل يعتمر عن نفس�ه .فإذا كان
قد حج عن نفسه واعتمر فال بأس أن حيج عن رجل ويعتمر عن
آخ�ر كأن حيج لوالده ويعتمر لوالدته .واألصل يف ذلك ما روى
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أب�و داود وابن ماجه عن ابن عباس ء «أن النبي ﷺ س�مع
رجلا يقول :لبيك عن ُشْب�رْ ُ مة .قال من ُشْب�رْ ُ مة؟ ق�ال أخٍ يل أو
قريب يل .قال حججت عن نفس�ك قال:ال قال حج عن نفسك
ثم حج عن ُشبرْ ُ مة» .ويف رواية قال« :فاجعل هذه عن نفسك ثم
حج عن ُشبرْ ُ مة».

وإذا حج عن نفسه أو عن غريه واعتمر لغريه وفعل ذلك عىل
صف�ة التمتع وجب عليه هدى التمت�ع؛ ألنه يعترب متمتع ًا حيث
حص�ل له نس�كان يف ع�ام واحد ويف أش�هر احلج لعم�وم اآلية
واألحادي�ث الواردة يف ذل�ك .وإذا أراد اإلح�رام عن غريه قال
لبيك حجا عن فالن أو فالنه أو لبيك عمرة متمتع ًا هبا إىل احلج
ع�ن فالن أو فالنة أو لبيك عم�رة وحج ًا عن فالن أو فالنة.وال
ب�أس بأخ�ذ األجرة عىل النيابة يف احل�ج إذا كان ألخذها غرض
صحي�ح كأن يطلبها لتس�اعده للوص�ول إىل األماكن املقدس�ة
للتق�رب إىل اهلل تعاىل فيها باألعمال الصاحلة من صالة وطواف
وقراءة وذكر و أمر باملعروف وهني عن املنكر ،أما إذا كان غرضه
التكس�ب والتكث�ر فقد كره ذلك بعض أه�ل العلم واعتربه من
األمور املستكرهة .واهلل أعلم.
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حكم الحج من الصغري:
س :13ه�ل يصح احلج م�ن الصغير وإذا كان يصح فكيف
يك�ون اإلح�رام به والطواف والس�عي وغريمها م�ن أعامل احلج
وهل جيزئه ذلك عن حجة اإلسالم؟

الج�واب :احلمد هلل :نعم يص�ح احلج من الصغير ملا روي يف
الصحي�ح عن ابن عباس ؤ أن امرأة رفعت صبي ًا إىل رس�ول
اهلل ﷺ وقالت :يا رس�ول اهلل أهلذا حج؟ قال :نعم ولك أجر .وملا
روى البخ�اري يف صحيحه عن الس�ائب ب�ن يزيد قال ُح َج يب مع
النبي ﷺ وأنا ابن سبع سنني .وال جتزئه عن حجة اإلسالم إذا بلغ
وصار أهال للوجوب؛ ألن احلج أحد أركان اإلسالم اخلمسة وال
تسقط فريضته عن املسلم إال بعد القيام به بعد تكليفه ومن رشوط
التكليف البلوغ .واألصل يف هذا ما روي عن ابن عباس ء
قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أيام صبى حججتم به ثم بلغ احلنث فعليه
أن حي�ج حجة أخرى وأيام عبد حج ثم أعت�ق فعليه أن حيج حجة
أخرى» رواه ابن أيب ش�يبة والبيهقي ورجاله ثقات إال أنه اختلف
يف رفع�ه فرج�ح بعضهم وقفه عىل ابن عب�اس واألظهر رفعه ألن
الرفع زيادة من ثقة فتقبل وألن مثل هذا ال يقال بالرأي.
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وويل الصغير خمير بني اإلح�رام به وعدم�ه فإن أح�رم به فله
أج�ره وللصغري ما أحرم به من حج أو عمرة أو هبام مع ًا فإذا أراد
اإلح�رام به ف�إن كان ذك�ر ًا فإحرامه كإحرام الرج�ل فيجرد من

املخي�ط وتغطية ال�رأس وغري ذلك من حمظ�ورات اإلحرام وإن
كان أنثى فإحرامها كإحرام األنثى فإن فعل ش�يئ ًا من حمظورات

اإلح�رام بنفس�ه فلا يشء علي�ه وال عىل ولي�ه ف�إذا كان الصبي
ممي�ز ًا بحي�ث يفهم ما يق�ول لقن اإلحرام بالنس�ك فيقال له مث ً
ال
ق�ل لبيك عمرة أو حج� ًا أو حج ًا وعمرة حس�بام يريده منه وليه

ويأمره بفعل ما يقدر عليه من أعامل النس�ك كالطواف والسعي
والوق�وف بعرفة واملبيت بمزدلفة ومنى.وما ال يقدر عليه كرمي

اجلمار فإنه يرمى عنه وليه مل�ا روى أمحد وابن ماجه عن جابر بن

عبد اهلل قال :حججنا مع رسول اهلل ﷺ فلبينا عن الصبيان ورمينا

عنه�م وإن كان غير ممي�ز نوى ل�ه وليه اإلح�رام بعد هتيئت�ه لذلك
فيق�ول :لبيك عمرة أو حجا أو عم�رة متمتع ًا هبا إىل احلج أو عمرة

وحج�ا عن ابني فلان أو بنتي فالن�ه مث ً
ال وحيرض به مش�اعر احلج

عرفة ومزدلفة ومنى ويطوف به ويسعى ويرمي عنه اجلامر بعد رميه
عن نفس�ه ف�إن محله يف الطواف والس�عي ونوى الطواف والس�عي
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لنفس�ه ولصغريه فال بأس إن ش�اء اهلل ملا يف ذلك من التيسير ورفع
احلرج واملشقة وألنه ﷺ مل يقل للمرأة التي رفعت صبيها إليه تسأله

أله حج ما يمنعها من طوافها أو سعيها وهي حتمله لذلك .وتأخري
البي�ان عن وقت احلاجة غري جائز وه�و ﷺ منزه عن كتامن ما يلزم

األم�ة معرفت�ه وألنه مل ينقل ع�ن الصحابة رض�وان اهلل عليهم وقد
كانوا حيجون ويعتمرون بأوالدهم الصغار ما ينقل عنهم ما خيالف

ذلك .واهلل أعلم.

حكم إدخال الحج عىل العمرة:
س :14هل جيوز ملن أحرم بعمرة أن يدخل احلج عليها ليصري

بذلك قارن ًا ومتى جيوز له ذلك؟

الج�واب :احلمد هلل :اتفق أهل العلم على أنه جيوز ملن أحرم

بعم�رة أن يدخ�ل عليها احل�ج ليصري بذلك قارن ًا م�ا مل يرشع يف

طوافه�ا فإن رشع يف طوافها أو طاف و س�عى ومل حيلق أو يقرص

وقلنا إن احللق والتقصري نس�ك فقد اختلفوا رمحهم اهلل يف جواز
ذل�ك فذه�ب بعضهم إىل أن ذلك غري جائز ألن�ه قد أتى بغالب

أعامل العم�رة ورشع يف التحلل منها .وذه�ب آخرون إىل جواز
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ذلك مطلقا قياس� ًا عىل صحة ذلك ملن أحرم بعمرة وس�اق هديا

وأدخل احلج عليها سواء قبل الطواف أو بعده ألنه إذا جاز ذلك
يف ح�ال تقتيض اإللزام به ج�از يف األحوال األخرى عىل التخيري

ولعموم النص يف جواز إدخال احلج عىل العمرة .ففي الصحيحني
ع�ن جاب�ر ب�ن عب�د اهلل ق�ال :أقبلن�ا ُمه ِّلني م�ع رس�ول اهلل ﷺ

بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا برسف عركت حتى

إذا قدمن�ا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا واملروة فأمرنا الرس�ول ﷺ

أن حي�ل منا م�ن مل يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا؟ قال :احلل

كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبني
عرف�ة إال أرب�ع ٍ
ليال ثم أهللنا يوم الرتوية .ثم دخل رس�ول اهلل

ﷺ عىل عائش�ة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأين أنى

ق�د حضت وقد حل الناس ومل أحلل ومل أطف بالبيت والناس
يذهب�ون إىل احل�ج اآلن فقال إن هذا أمر ق�د كتبه اهلل عىل بنات
آدم فاغتسلي ثم أهيل باحلج ففعل�ت ووقفت املواقف حتى إذا
طه�رت طافت بالكعبة وبالصفا واملروة .ثم قال قد حللت من
حجتك وعمرتك مجيع ًا.
ففي قوله ﷺ أهيل باحلج نص رصيح عىل جواز إدخال احلج
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على العم�رة ومل يرد عنه ﷺ أنه خص ج�واز ذلك قبل الرشوع

يف الط�واف فبقي األمر عىل العموم لك�ن األحوط عدم إدخال
احل�ج على العمرة بعد الشروع يف طوافها إال ملن س�اق اهلدي
خروج ًا من خالف العلامء .واهلل أعلم.
حكم أكل صيد الرب للمحرم:
س :15هل جي�وز للمحرم أن يأكل صيد بر أو صيد ما أصله

بري كاحلامم والبط واألرانب؟ ومل ُي َصد ألجله؟

الج�واب :احلمد هلل :ال يظهر يل مانع من ذلك إذا مل يكن الصيد
حد
ي�د ألجل�ه حلديث أيب قت�ادة األنصاري وفيه« :ه�ل منكم َأ ٌ
ِص َ
ٍ
بشيء؟» فقال�وا :ال ،قال« :فكلوا م�ا بقي من
َأ َم�ر ُه ْأو َأش�ار إليه
حلم�ه» وملا روى أمحد ومس�لم والنس�ائي بإس�ناده إىل عبد الرمحن
طري
ب�ن عثامن التيمي قال :كن�ا مع طلحة ونحن ح�رم فأهدى لنا ٌ
وطلح�ة راقد فمنا م�ن أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلام اس�تيقظ

طلحة وافق من أكله وقال أكلناه مع رسول اهلل ﷺ .أما إذا كان له
س�بب يف اصطياده س�واء بارش صيده بنفس�ه أو أعان عىل ذلك أو
أم�ر به أو صيد ألجله فأكل من�ه فقد انتهك حمظور ًا من حمظورات
اإلح�رام ووج�ب عليه ج�زاؤه لقوله تع�اىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
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ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ وقول�ه﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ﴾ وقول�ه﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾
وحلدي�ث أيب قتادة األنص�اري املتقدم ذكره وفي�ه :هل منكم أحد
أم�ره أو أش�ار إليه بيشء .ومل�ا روى الش�يخان يف صحيحيهام عن
الصعب ْب ِن َج َّث َام َة أنه أهدى إىل رس�ول اهلل ﷺ محار ًا وحش�ي ًا وهو
باألب�واء أو بودان ف�رده عليه فلام رأى ما يف وجه�ه قال :إنا مل نرده
عليك إال أننا حرم إىل آخر احلديث .وصيد الرب هو ما كان وحشيا
أصل ً
ا فل�و تأهل احلامم أو األرانب أو الضب�اء فال عربة بتأهله ألن
األص�ل فيه التوحش فيحرم أكله للمحرم وفيه اجلزاء .أما إذا كان
أصل�ه أهلي ًا ثم توحش كدج�اج أو بقر أو غنم فال حيرم صيده وال
قتله وال أكله ألن االعتبار يف ذلك باألصل .واهلل أعلم.
املتابعة بني أشواط الطواف:
س :16ه�ل تشترط املتابع�ة بين األش�واط يف الط�واف

والسعي؟

الجواب :احلمد هلل :مجهور أهل العلم يشترطون املتابعة بني

األش�واط يف الطواف ألن الطواف بأشواطه السبعة عبادة كاملة

ال جي�وز جتزئته�ا وألن�ه ﷺ واىل بين طوافه وقال« :خ�ذوا عنى
()239

مناسككم» لكن ال تنقطع املواالة بفصل قصري كأن تقام الصالة

أو حترض جنازة فإن تأديته الصالة مع اجلامعة والصالة عىل اجلنازة
ال يعترب ذلك قاطع ًا للمواالة فيصيل ثم يواصل طوافه من املكان
ال�ذى توق�ف فيه الش�وط ،وقال أمح�د – رمح�ه اهلل – يبتدئ من
احلج�ر األس�ود وذلك أحوط خروج� ًا من خالف أه�ل العلم.
ا.ه�ـ .أما إن قطع املواالة بني األش�واط بفصل طويل كأن خيرج

م�ن املط�اف إلعادة الوض�وء أو ألي غ�رض آخر فيتعين عليه

استئناف الطواف واعتبار ما طافه من األشواط الغيا .واملرجع يف
طول الفصل وقرصه إىل ما تعارفه الناس يف الغالب .وأما املواالة
بني أش�واط السعي فاشرتطه بعضهم قياس ًا عىل الطواف وذهب
مجهورهم إىل أن ذلك ليس رشطا وإنام هو من مستحبات السعي

قال املوفق ابن قدامه – رمحه اهلل – يف «املغني» :فأما الس�عي بني
الصف�ا واملروة فظاهر كالم أمحد أن املواالة غري مرشوطة فيه فإنه

قال يف رجل كان يسعى بني الصفا واملروة فلقيه قادم يعرفه يقف
ويسلم عليه ويسأله؟ قال نعم أمر الصفا سهل إنام يكره الوقوف

يف الطواف بالبيت فأما بني الصفا واملروة فال بأس به.

وق�ال الق�ايض :تشترط امل�واالة فيه قياس� ًا على الطواف
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وحكاه أبو اخلطاب رواية عن أمحد واألول أصح ألنه نس�ك
ال يتعلق بالبيت فلم تشترط له املواالة كالرمي واحللق .وقد
روى األث�رم أن س�ودة بنت عب�د اهلل بن عمر ام�رأة عروة بن
الزبري س�عت بني الصفا واملروة فقض�ت طوافها يف ثالثة أيام
وكانت ضخمة وكان عطاء ال يرى بأس� ًا أن يستريح بينهام.
وال يصح قياسه عىل الطواف فإن الطواف يتعلق بالبيت وهو
صالة يشرتط هلا الطهارة والستارة فاشرتطت املواالة بخالف
السعي .ا.هـ.
وتسن املواالة بني الطواف والسعي فإن مل يوال بينهام بأن طاف
أول النهار وس�عى آخره أجزأ ذلك لكون كل واحد منهام نسك ًا
مستق ً
ال عن اآلخر .واهلل أعلم.
املتمتع يضمن هديه إذا ضاع:
س :17متمتع اشرتى هديه من عرفة فضاع فهل يلزمه ضامنه
بغريه؟وه�ل جيوز ملن أهدى هدي متتع أو قران أن يأكل منه وإن
كان ما يذبحه كفارة ترك واجب أو انتهاك حمظور فهل يأكل منه
أيض ًا؟ وهل جيوز ذبح اهلدى يف غري منى؟
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الجواب :احلمد هلل :إذا اشترى هديه م�ن عرفة وكان متمتع ًا
وضاع ذلك اهلدي فعليه ضامنه؛ ألن ذمته منش�غلة به حتى يؤديه
فإن مل جيد فيصوم ثالثة أيام يف احلج وس�بعة إذا رجع ألهله ،فإن
وج�ده بعد ذلك ذبحه وذلك مل�ا روى الدارقطني عن عمر وابنه
وابن عباس ئ أن عائش�ة ر أه�دت هديني وأضلتهام
فبع�ث إليه�ا ابن الزبير هديني فنحرهتما ثم وجدهتما فنحرهتام
وقال�ت هذه س�نة اهل�دي .ومن وج�ب عليه هدي متت�ع أو قران
فإنه يذبحه ويأكل منه ويطعم لقوله تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ﴾ (احلج )٢٨ :وملا روى أمحد ومسلم عن جابر
ب�ن عب�د اهلل ء يف مع�رض وصفه حجة النب�ي ﷺ قال :ثم
انصرف إىل املنحر فنحر ثالث ًا و س�تني بدنة بي�ده ثم أعطى عليا
ؤ فنحر ما بقي وأرشكه يف هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة
فجعل�ت يف ق�در فطبخ�ت فأكال م�ن حلمها ورشبا م�ن مرقها.
وأم�ا ما يذبحه كفارة لرتكه أحد واجب�ات احلج أو انتهاكه أحد
حمظورات�ه فال جي�وز له أن يأكل منه ش�يئ ًا؛ ألن م�ا يذبحه لذلك
خاص باملساكني .وجيوز ذبح اهلدي يف غري منى من احلرم كمكة
املكرمة ومزدلفة ملا روى البيهقي يف س�ننه بس�ند صحيح عن ابن
عب�اس ء قال« :إنام النح�ر بمكة فنزهت عن الدماء ومكة
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من منى» ،وىف رواية أخرى «منى من مكة» .وملا روى أمحد وأبو
داود واحلاكم والطحاوي يف مش�كل اآلثار والبيهقي وابن ماجه
ع�ن جابر ب�ن عبداهلل ء ق�ال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :وكل
فجاج مكة طريق ومنحر» .وباهلل التوفيق.
حكم الوقوف بعرفة ووقت الوجوب:
س :18م�ا حكم الوقوف بعرفة وما وقت الوجوب؟ وما الدليل
عىل أن من وقف هبا هنار ًا لزمه البقاء فيها حتى غروب الش�مس وما
هو الرس ىف مرشوعية الوقوف بعرفة؟

الجواب :احلمد هلل :الوقوف بعرفة أحد أركان احلج وذلك ملا
روي عن عبدالرمحن بن يعمر :أن ناس ًا من أهل نجد أتوا رسول
اهلل ﷺ وه�و واقف بعرفة فس�ألوه فأمر منادي� ًا ينادي احلج عرفة
م�ن ج�اء ليلة مجع قبل طل�وع الفجر فقد أدرك .رواه اخلمس�ة.
ووق�ت الوقوف من طلوع فجر ي�وم عرفة حتى طلوع فجر يوم
النحر ملا روى عروة بن مرضس الطائي ؤ قال :أتيت رسول
اهلل ﷺ باملزدلف�ة حني خ�رج إىل الصالة فقلت يا رس�ول اهلل إين
جئ�ت من جبل ط�يء أكلل�ت راحلتي وأتعبت نفسي ،واهلل ما
ترك�ت م�ن جبل إالَّ وقفت عليه فهل يل من حج؟ فقال رس�ول
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اهلل ﷺ« :م�ن ش�هد صالتنا ه�ذه ووق�ف معنا حت�ى ندفع وقد
وق�ف قبل ذل�ك بعرفة لي ً
ال أو هن�ار ًا فقد تم حج�ه وقىض تفثه»
رواه اخلمس�ة وصححه الرتمذي .قال املج�د :إن هنار عرفة كله
وقت للوقوف .وقال بعض أهل العلم :إن وقت الوقوف بعرفة
يب�دأ م�ن زوال الش�مس إىل طلوع فج�ر يوم العي�د .ومن وقف
هن�ار ًا وجب عليه الوقوف حتى غروب الش�مس ألنه ﷺ وقف
حتى غربت الشمس ثم أفاض إىل مزدلفة وقال ﷺ «خذوا عني
مناسككم» ففي الصحيحني عن جابر ؤ يف معرض وصفه
حج�ة النب�ي ﷺ فلم ي�زل واقف ًا حت�ى غربت الش�مس وذهبت
الصفرة قلي ً
ال حتى غاب القرص .ملا يف ذلك من خمالفة املرشكني
فإهن�م كانوا يعجل�ون اإلفاضة م�ن عرفة قبل غروب الش�مس
قال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية :فخالفهم النبي ﷺ وقال« :خالف
هدين�ا هدي املرشكين» .فأخر اإلفاضة من عرف�ة إىل أن غربت
الش�مس وعج�ل اإلفاضة م�ن مجع قب�ل طلوع الش�مس وهذا
ه�و الس�نة وذهب بعض أه�ل العل�م إىل أن اإلفاض�ة من عرفة
قبل غروب الش�مس جائز إال أن اإلفاضة بعد غروب الش�مس
أفض�ل .وذهب بعض أهل العل�م إىل أن الوقوف بعرفة يبدأ من
الزوال ألنه ﷺ وقف بعد الزوال وقال« :خذوا عني مناسككم»،
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وقال بعض أهل العلم إن الوقوف بعرفة حتى غروب الش�مس
س�نة ولي�س بواج�ب وه�و رواية عن اإلم�ام أمح�د .وملرشوعية
الوقوف بعرفة أكث�ر من حكمة وأكثر من معنى ولعل من أمهها
وأبرزه�ا أن جيد الناس يف هذا املوقف العظيم صورة متنح العربة
واالتع�اظ وتذك�ر بيوم احلس�اب يوم يقوم الناس ل�رب العاملني
حف�اة عراة غرالً تتضح تل�ك الصورة حينام يلتف�ت احلاج يمين ًا
وشماالً فال ي�رى إال جمموعة من عباد اهلل يف زي موحد يس�توى
يف ذل�ك صغريهم وكبريهم غنيهم وفقريه�م تابعهم ومتبعوهم
كلهم يدعو ربه يرجو رمحته وخيش�ى عذابه وحياس�ب نفسه عىل
ما فرط يف جنب اهلل ويس�أل اهلل أن جيعله يف عداد املغفور هلم كام
أن يف هذا اليوم مظهر ًا من مظاهر الوفادة عىل احلي القيوم الغني
الكريم وهلذا فإن الش�يطان ال يكون يف ي�وم أصغر وال أحقر إال
يف ذل�ك الي�وم ففي موطأ مالك عن طلحة ب�ن عبيد اهلل بن كريز
اخلزاع�ي أن رس�ول اهلل ﷺ قال« :ما رئي الش�يطان يوم ًا هو فيه
أصغ�ر وال أدح�ر وال أحق�ر وال أغيظ منه يف ي�وم عرفة وما ذاك
إال مل�ا يري من تنزل الرمحة وجتاوز اهلل عن الذنوب العظام إال ما
رئ�ي يوم بدر قيل وما رئي يوم بدر قال :أما إنه رأى جربيل يزع
املالئكة» .واهلل أعلم.
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حكم فوات الوقوف وحكم املبيت:
س :19م�ن فاته الوقوف بعرفة فامذا يصن�ع وما حكم املبيت

بمزدلفة ومتى جيوز الدفع منها؟

الج�واب :احلم�د هلل :من فات�ه الوقوف بعرفة فق�د فاته احلج

وعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة فيطوف طوافها ويسعى سعيها
وحيلق شعره أو يقرصه فإن كان إحرامه باحلج ألداء فريضة احلج

فعليه القضاء م�ن قابل وعليه اهلدي وإن كان نفال ،فقد اختلف

العلامء يف وجوب قضائه احلج الذي فاته ومجهور العلامء يقولون
بلزوم قضاء النفل كمن أفسد حجه بجامع ،وهذا قول مجاعة من
الصحاب�ة وغريه�م من التابعني؛ ألن النس�ك يلزم بالرشوع فيه

فيصري كالعبادة املنذورة ،وقد ذكر مالك – رمحه اهلل – يف املوطأ

أن عم�ر بن اخلط�اب ؤ أمر أبا أيوب األنص�اري وهبار بن
األسود حني فاهتام احلج وأتيا يوم النحر أن حيال بعمرة ثم يرجعا
حلاالً ثم حيجا عام ًا قاب ً
ال وهيديان فم�ن مل جيد فصيام ثالثة أيام

يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله تلك عرشة كاملة.

واملبي�ت بمزدلف�ة أحد واجب�ات احلج؛ ألنه ﷺ ب�ات هبا حتى
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طل�ع الفجر وق�ال« :خ�ذوا عني مناس�ككم» ومل ي�أذن ألحد أن
يغ�ادر مزدلفة إال بعد نصف الليل ملن كان ضعيف ًا أو كان يف رفقة
ضعيف .ففي صحيح مس�لم عن جابر ب�ن عبد اهلل قال أتى النبي
ﷺ املزدلف�ة فصىل هبا املغرب والعش�اء بأذان واح�د وإقامتني ومل
يس�بح بينهام شيئ ًا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصىل الفجر حني
تبين له الصبح ب�أذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى املش�عر
احل�رام فاس�تقبل القبل�ة فدعا اهلل وكبره وهلله ووح�ده فلم يزل
واقفا حتى أس�فر جدا فدفع قبل أن تطلع الش�مس .وجيوز ألهل
األع�ذار الدفع منها بعد منتصف الليل ملا يف الصحيحني عن عبد
اهلل موىل أسماء عن أسماء أهن�ا نزلت ليلة مج�ع يف املزدلفة فقامت
تصلي فصلت س�اعة ثم قال�ت :يا بنى هل غ�اب القمر؟ قلت ال
فصلت ساعة ثم قالت يا بنى هل غاب القمر؟ فقلت نعم قالت:
فارحتل�وا فارحتلنا ومضينا حتى رمت اجلم�رة ثم رجعت فصلت
الصب�ح يف منزهلا .فقل�ت هلا يا هنتاه ما أرانا إال قد غلس�نا .قالت
ي�ا بن�ي إن رس�ول اهلل ﷺ أذن للظع�ن ،أما غري أه�ل األعذار فال
ينبغ�ي هلم الدف�ع منها إال بعد طل�وع الفجر لفعل�ه ﷺ وأمره أن
نأخذ مناس�كنا عن�ه وألنه ﷺ مل يأذن ألحد أن يغ�ادر مزدلفة قبل
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طل�وع الفج�ر إال ألهل األع�ذار .وبعض أهل العل�م يرى جواز
الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل مطلق ًا .واهلل أعلم.
أعمال يوم العيد:
س :20م�ا ه�ي األمور التي تفع�ل يوم العيد وه�ل يف تقديم

يشء منه�ا أو تأخيره حرج وهل يتعني التق�اط حىص اجلامر من

مزدلفة وما صفة احلصاة من حيث احلجم وبم يتم التحلل األول

والتحلل الثاين ومتى يقطع احلاج التلبية؟

الجواب :احلمد هلل :يس�تحب للحاج إذا وص�ل إىل منى يوم

العي�د أن يب�دأ بالرمي؛ ألن النبي ﷺ بدأ بذلك ثم يذبح هديه أو

ينحره ثم حيلق رأسه أو يقرصه واحللق أفضل من التقصري؛ ألنه

ﷺ دعا للمحلقني بالرمحة واملغفرة ثالث مرات ودعا للمقرصين
م�رة واح�دة ثم يفيض إىل مك�ة ليطوف طواف الزيارة ويس�عى
إن كان عليه س�عي .وال حرج علي�ه يف تقديم بعضها عىل بعض

أو تأخيره ألن�ه ﷺ فعلها هك�ذا وقال «خذوا عني مناس�ككم»
وملا س�ئل ﷺ عن التقديم والتأخير قال« :افعل وال حرج» .وال

يتعين التقاط حصا اجلامر من مزدلفة وإنام اس�تحب بعض أهل
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العل�م أن يلتقطها س�بع حصيات يرمي هبا مج�رة العقبة الكربى

لئال يش�تغل عند قدومه بمن�ى بغري الرمي .وإن التقط احلصا من

منى جاز له ذلك ما مل يكن مما رمي به .واحلصاة أكرب من ُ
احلمص
ودون البن�دق .ويت�م التحلل األول بفعل اثنني م�ن ثالثة أمور،

هي :الرمي ،واحللق أو التقصري ،وطواف اإلفاضة ثم الس�عي يف
حق من عليه سعي .فمن فعل منها شيئني فقد حصل له التحلل
األول فيب�اح له م�ا كان عليه حمظ�ور ًا قبله إال النس�اء ،فإذا فعل

األمور الثالثة :الرمي ،واحللق أو التقصري ،والطواف والس�عي.
فق�د حصل له التحل�ل الثاين فيب�اح له ما كان حمظ�ور ًا عليه من

أجل إحرامه حتى النساء.

ويقط�ع احل�اج التلبي�ة م�ع ابت�داء رم�ي مج�رة العقبة الكبرى ملا

يف الصحيحين ع�ن الفض�ل ب�ن عب�اس ء أن النب�ي ﷺ

مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة .واهلل أعلم.

س :21م�ا وقت رم�ي اجلامر؟ وه�ل جيوز الرم�ي ليال وقبل

الزوال أيام الترشيق؟ وما مس�تند الق�ول بجواز اإلنابة يف الرمي

عن العاجز؟
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الجواب :احلمد هلل :وقت رمي مجرة العقبة الكربى يوم العيد
بع�د طل�وع الش�مس للق�ادر علي�ه ،وإن كان من أه�ل األعذار
فيج�وز بعد منتص�ف ليلة يوم العيد ،ملا روت عائش�ة ر أن
الرس�ول ﷺ أمر أم س�لمة ر ليلة النح�ر فرمت مجرة العقبة
قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» رواه أبو داود .ويس�تمر الوقت
حتى غروب ش�مس يوم العيد وقيل حتى طلوع الفجر .ووقت
الرمي أيام الترشيق من زوال الشمس حتى غروهبا ،لقول عائشة
ر «أف�اض رس�ول اهلل ﷺ إىل مكة وطاف ط�واف اإلفاضة

وصلى هبا الظهر ثم رجع إىل منى ومكث هب�ا ليايل أيام الترشيق
يرم�ى اجلم�رة إذا زالت الش�مس كل مجرة س�بع حصيات يكرب
م�ع كل حصاة ويق�ف عند األوىل والثانية فيطي�ل املقام ويدعو،
ويرمي الثالثة وال يقف عندها» رواه أبو داود .ورأى بعض أهل
العلم جواز الرمي ليل ً
ا ،وبعضهم قيد اجلواز باحلاجة إىل ذلك.
واس� ُتدل عىل ذلك بام يف موطأ اإلمام مالك -رمحه اهلل  -عن أيب
بك�ر بن ناف�ع عن أبي�ه أن ابن�ة أخٍ لصفية بنت أيب عبيد نفس�ت
باملزدلف�ة فتخلف�ت ومعها صفي�ة حتى أتيتا منى بع�د أن غربت
الشمس من يوم النحر فأمرمها عبد اهلل بن عمر ء أن ترميا
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اجلم�رة حني أتين ومل ير عليهام ش�يئ ًا.ووجه الداللة أنه ؤ مل
يأمرمها بالرمي يف الليل إال ألنه ال يرى ما يمنع ذلك .وأما الرمي
قبل زوال الشمس أيام الترشيق فالذي عليه مجاهري أهل العلم أن
ذلك غري جائز .فمن رمي قبل الزوال فرميه غري صحيح فيجب
علي�ه إع�ادة الرمي فإن مل يعده وانقضت أي�ام الترشيق فعليه دم؛
ألن الرمي يف غري وقته غري جمزئ فكأنه مل يرم ..واألصل يف ذلك
أنه ﷺ مل يرم اجلامر أيام الترشيق إال بعد الزوال وقال« :خذوا عني
مناس�ككم» وقد كان هذا معلوم ًا لدى أصحاب رسول اهلل ﷺ.
ففي صحيح البخاري وسنن أبى داود قال«:كنا نتحني الزوال فإذا
زالت الشمس رمينا» ،وهناك من أهل العلم قدي ًام وحديث ًا من أجاز
الرمي قبل الزوال للحاجة امللحة وملا ذكروه يف تعليل جواز ذلك.
ويف هذا الكتاب بحث مفصل يف القول باجلواز لدى بعض أهل
العلم وذكر من قال به وأدلة القائلني باجلواز فلعل القارئ يرجع
إليه .ومس�تند القول بجواز اإلناب�ة يف الرمي عمن يعجز عنه أن
العرس واحلرج منفيان عن األمة ،بقوله تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ (البق�رة ،)١٨٥:وبقول�ه تع�اىل:
﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ (املائ�دة)٦:
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وأن العب�د غير مكل�ف بما يعج�ز عن�ه .ق�ال اهلل تع�اىل
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ (البقرة )٢٨٦ :ولقوله ﷺ:
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وملا روى أمحد وابن ماجه
عن جابر ؤ ق�ال« :حججنا مع النبي ﷺ فلبينا عن الصبيان
ورمينا عنهم» .واهلل أعلم.

س :22م�ن وج�ب عليه هدي كاملتمتع والق�ارن .فهل جيزئه
ذب�ح م�ا وجده أم ال بد للهدي من س�ن حم�دد ونوع خمصوص؟
وإذا ذب�ح هدي�ه يف م�كان ال ينتف�ع ب�ه ث�م ترك�ه ودف�ن فه�ل
جيزئه ذلك؟

الجواب :احلمد هلل :من وجب عليه هدي من متمتع أو قارن
فال جيزئه إال ما جيزئ أضحية فال جيزئ من الضأن إال اجلذع فام
فوق ،واجلذع ما له – س�تة أش�هر ،ومن املاعز والبقر واإلبل ما
كان ثنيا فام فوقه ،وثني املعز ما له س�نة ،وثني البقر ما له سنتان،
وثني اإلبل ماله مخس سنوات .وال جتزئ العوراء البني عورها،
وال العجف�اء وه�ى اهلزيل�ة ،وال العرج�اء البين عرجه�ا ،وال
املريض�ة البني مرضه�ا ،وال العضباء وهي التي ذهب أكثر أذهنا
أو قرهنا.
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وإذا ذب�ح هدي�ه يف م�كان ال يص�ل إلي�ه الفق�راء ث�م ترك�ه
حت�ى أنت�ن أو دف�ن دون أن ي�أكل من�ه أح�د فلا يظه�ر لن�ا
ب�راءة ذم�ة صاحب�ه؛ ألن ذبح�ه وترك�ه هب�ذه الصف�ة يفق�ده
أح�د مقاص�د النس�ك وه�و األكل واإلطع�ام .ق�ال اهلل تع�اىل:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ (احل�ج ) ٣٦ :وق�د بح�ث
العلماء  -رمحهم اهلل – هذه املس�ألة يف تصوير مش�ابه هلا ،فقال ابن
قدام�ة – رمح�ه اهلل – يف املغن�ي« :وما وجب نح�ره يف احلرم وجب
تفرق�ة حلم�ه به»ا.هـ .وقال الش�افعي يف األم« :ول�و أن رجال نحر
هديه فمنع املساكني دفعه إليهم ،أو نحره بناحية مل خيل بني املساكني
وبينه حت�ى أنتن كان عليه أن يبدله» ا.هـ .وقال املرداوي احلنبيل يف
كتابه اإلنصاف «لو منعه الفقراء حتى أنتن» فقال يف الفصول« :عليه
قيمت�ه» ،وقال يف الفروع «ويتوجه يضم�ن نقصه» قلت :يتوجه أن
يضمنه بمثله حيا أشبه املعيب احلي .ا.هـ.
وعلي�ه فيلزم احلاج أن يعنى هبديه كعنايته ببقية مناس�ك حجه
وذل�ك بذبحه يف م�كان من احلرم يتمكن م�ن األكل منه وتوزيع
باقيه عىل املساكني ،كأن يذبحه يف مكة املكرمة إذا مل جيد من ينتفع
به يف منى فإن منى من مكة وقد قال ﷺ« :وكل فجاج مكة طريق
ومنحر» .واهلل أعلم.
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س :23من بدأ رمي اجلامر أيام الترشيق بالعقبة الكربى وهى

الت�ي تلى مكة ثم بالثانية ث�م بالثالثة فهل جيزي�ه ذلك؟ ومن فاته
رم�ي مجار ي�وم من أيام الترشي�ق فمتى يرميها؟ وإن رمى س�ت

حصيات عىل إحدى اجلامر ظنا منه أهنا سبع ،ثم تبني له أهنا ست

فهل عليه يشء؟

الجواب :احلم�د هلل :الرتتيب يف رمي اجلامر رشط من رشوط

صحت�ه ،والرتتيب يف ذلك أن يبدأ باجلم�رة الصغرى ثم بالثانية
ث�م بالثالثة التي هي مجرة العقبة الكربى كام فعل ذلك ﷺ وقال:

«خذوا عني مناس�ككم» وبناء عىل ذلك فإنه ال جيزئ من الرمي

املذكور يف الس�ؤال إال اجلمرة األوىل الت�ي تيل منى .ويتعني عىل

الس�ائل أن يعي�د رمي اجلمرة الثانية ثم رمي اجلم�رة الثالثة ،فإذا
انقضت أيام الترشيق دون إعادة ذلك فعليه دم؛ ألن الرمي عبادة
واح�دة ال تتبع�ض .ومن فاته رمي مجار ي�وم من أيام الترشيق ما
عدا اليوم الثالث رمى ما فاته يف اليوم الذى يليه بعد الزوال وقبل

رمي�ه مجار ذل�ك اليوم وال يشء عليه ،أما إذا فاته يشء من الرمي

ومل يتدارك ما فاته حتى انقضت أيام الترشيق فعليه دم.

ومن رمى ست حصيات عىل إحدى اجلمرات ظن ًا منه أهنا سبع
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ث�م تبني له أهنا س�ت ،فإن علم بذلك قبل انقض�اء أيام الترشيق

رماه�ا يف وقت الرم�ي ،فإن كان النقص م�ن اجلمرة األوىل التي
تلي منى رم�ى الناقص ثم أعاد رمي اجلم�رة الثانية والثالثة ،وإن
كان النقص من اجلمرة الثانية رمى الناقص ثم أعاد رمي الثالثة؛

ألن اجلمار الثالث بمجموعها نس�ك مس�تقل ينبغي الرتتيب يف
رميه�ا كتعين الرتتيب عند الوضوء يف غس�ل األعض�اء ،فإن مل
يعل�م بالنقص إال بعد انقضاء أي�ام الترشيق فال يشء عليه – إن

ش�اء اهلل– ملا روى س�عد بن أيب وقاص ؤ قال« :رجعنا من
احلج مع رسول اهلل ﷺ وبعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول

رميت بس�بع فلم يعب بعضنا عىل بعض» رواه األثرم .وعن ابن
عمر ء ما معناه .واهلل أعلم.

س :24هل جيوز تقديم طواف الوداع عىل رمي مجار آخر يوم

من أيام الترشيق؟ وهل جيوز أن حيرم بعمره قبل فراغه من أعامل
احل�ج كمن حي�رم بعمرة وبق�ي عليه رمي اجلامر مثلا ،وإذا أخر
ط�واف الزيارة وطافه بعد فراغه من أعامل احلج فهل جيزئه ذلك

الطواف عن طواف الوداع؟
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الج�واب :احلمد هلل :الذي يظهر واهلل أعلم أنه ال جيوز تقديم
ط�واف ال�وداع عىل رم�ى مجار آخر ي�وم من أي�ام الترشيق؛ ألن
لط�واف الوداع وقت ًا كغريه من العب�ادات ،فيبدأ وقته بعد الفراغ
م�ن أعامل احل�ج ،قال يف املغني« :ووقته بعد ف�راغ املرء من مجيع
أم�وره ليكون آخر عهده بالبيت عىل ما جرت به العادة يف توديع
املس�افر إخوانه وأهله ،ولذلك ق�ال النبي ﷺ« :حتى يكون آخر
عهده بالبيت» .ا.هـ.

وىف الصحيحين عن اب�ن عباس ء قال :أم�ر الناس أن
يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض .ويف رواية
عن�ه قال :كان الن�اس ينرصفون يف كل وجه فق�ال النبي ﷺ «ال
ينرصف�ن أحد حت�ى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مس�لم وأبو
داود وابن ماجه .ومن قدم طواف الوداع عىل بعض أعامل احلج
مل يك�ن آخر عهده بالبيت وإنام آخر عهده بام عمله من املناس�ك
الباقي�ة .وبعض من يمنع تقدي�م طواف الوداع عىل بعض أعامل
احلج يعلل ذلك بأن طواف الوداع نسك وطواف الوداع بالنسبة
للحج كالتس�ليم بالنس�بة للصلاة وأعامهلا فكام ال جي�وز تقديم
السلام على يشء من أق�وال الصلاة وأعامهلا فكذل�ك ال جيوز
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تقدي�م طواف الوداع عىل يشء م�ن أعامل احلج .وجيوز اإلحرام
بالعمرة بعد التحل�ل الثاين واالنتهاء من مجيع أعامل احلج .ومن
أخ�ر طواف الزيارة فطافه بعد فراغ�ه من أعامل احلج أجزأه عن
الوداع ألنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت قال ابن قدامة
يف املقنع« :ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند اخلروج أجزأه عن
طواف الوداع» .وقال يف احلاش�ية :ألنه أمر بأن يكون آخر عهده
بالبيت وقد فعل وألن ما رشع كتحية املس�جد وركعتي الطواف
واإلحرام جتزئ عنه املفروضة .اهـ.واهلل أعلم.
س  :26ما حكم طواف القدوم؟

الجواب :اختلف أه�ل العلم يف حكم طواف القدوم فذهب
مجهورهم إىل أنه سنة؛ ألنه ﷺ مل يأمر عائشة ر حني حاضت

فأدخل�ت احل�ج على العمرة ثم طه�رت أن تط�وف غري طواف
الزي�ارة ث�م طواف ال�وداع ،فل�و كان واجب� ًا ألمره�ا ﷺ بأدائه
وألنه كتحية املس�جد وهذا هو مذهب اإلمامني الشافعي وأمحد
– رمحهام اهلل– ومجاعة من أهل العلم.
قال النووى :وأما طواف القدوم فسنة ليس بواجب فلو تركه
فحجه صحيح وال يشء عليه لكنه فاتته الفضيلة هذا هو املذهب
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ونص عليه الش�افعي ،وقطع به مجاهري العراقيني واخلراسانيني.
وذه�ب اإلمام مال�ك وأصحابه إىل أنه واج�ب وأن يف تركه دما
واس�تدل على وجوب�ه بما يف الصحيحني عن عائش�ة  bأن
رس�ول اهلل ﷺ أول يشء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ ثم طاف
بالبيت .مع قوله ﷺ« :خذوا عني مناسككم».

ويظهر–واهلل أعلم– أن القول بس�نته أق�وى دلي ً
ال من القول
بوجوب�ه حيث مل يأمر النبي ﷺ احلائض أن تأيت به بعد طهرها.
وال يظه�ر قياس�ه على ط�واف ال�وداع م�ن حي�ث الوج�وب
وس�قوطه عن احلائض؛ ألن سقوط طواف الوداع عن احلائض
في�ه معنى التخفي�ف .إذ لو وجب عليه�ا أداؤه النتظرت حتى
تطه�ر ويف هذا مش�قة عليها وعىل رفقتها .وأم�ا طواف القدوم
فال مش�قة عليه�ا يف أدائه بع�د طهرها ألنه ال يتص�ور يف حقها
االنتظار ألجله فهي مقيمة تنتظر أوقات قيامها بمناس�ك احلج
وم�ع ذلك مل يأمرها ﷺ بأداء ط�واف القدوم وهذا يدل عىل أنه
مستحب وأنه ال يشء عىل تاركه .واهلل أعلم.
س  :27إذا أخ�ر رم�ي اجلمار إىل آخ�ر يوم من أي�ام الترشيق
فرماها فهل جيوز له ذلك ومن طاف للوداع ويف طريقه إىل سيارته
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اشرتى له حاجة أو وقف مع إنسان يكلمه أو انتظر رفاقه أو نحو
ذل�ك فه�ل يؤثر ذل�ك عىل طواف�ه وإن بات يف مكة ليس�افر بعد
صالة الفجر مثال فهل جيزؤه طوافه قبل نومه وما مس�تند سقوط
طواف الوداع عن احلائض والنفساء؟
الج�واب :احلم�د هلل :إذا أخر رمي اجلامر إىل آخ�ر يوم من أيام

الترشيق فرماها أجزأه ذلك عىل املش�هور م�ن املذهب احلنبيل إال
أنه يعترب تارك ًا للسنة .وتوجيه اإلجزاء أن أيام الترشيق كلها وقت

للرمي فإذا أخره عن أول وقته إىل آخر وقته كان ذلك جائز ًا ،كام لو

أخ�ر الوقوف بعرفة إىل آخر وقت الوقوف .وإذا فعل ذلك رمى
اليوم األول مرتبا ً ثم رمى اليوم الثاني كذلك ثم رمى اليوم

الثال�ث مرتبا ً .ومن طاف للوداع ويف طريقه إىل راحلته اشترى

حاجة أو انتظر رفاقه أو نحو ذلك فال أثر لذلك عىل إجزاء طوافه

للوداع؛ ألنه بذلك قد جعله آخر عهده بالبيت.

أما من طاف طواف الوداع ثم بات بمكة فقد فصل بني طوافه
وسفره بفصل طويل يصدق عليه أنه مل جيعل آخر عهده بالبيت،
وعليه فيلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .ويس�قط
طواف الوداع عن احلائض والنفساء ملا ثبت عن ابن عباس ء
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أن�ه قال« :أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف
عن احلائض» متفق عليه.

والنفس�اء يف حك�م احلائ�ض ىف س�قوط طواف ال�وداع عنها
لكوهنا يف الغالب أوىل بالتخفيف .واهلل أعلم.
س :28ماهى احلكمة ىف مرشوعية الطواف والسعي؟

الجواب :ال ش�ك أن اهلل تعاىل حينما تعبد عباده بام رشعه هلم
م�ن العبادات التي أمرهم هبا وم�ن ذلك احلج والعمره وما فيهام
من أعامل كان ذلك حلكمة اقتضاها علمه .قد تكون حكمة ذلك
ظاهرة ،وقد ختفى فال يعلمها إال اهلل والراس�خون يف العلم ،وقد
تك�ون م�ن اخلفاء بح�ال ال يعلمه�ا إال اهلل وح�ده ،كاحلكمة يف
جعل صالة الظهر أربع ركعات والفجر ركعتني مث ً
ال.

وق�د ذكر بع�ض أهل العلم أن ملرشوعية الط�واف أكثر من رس
وأكث�ر من حكم�ة وأن من أعظم ذل�ك تربية العب�د بحكم طوافه
حول البيت س�بعة أش�واط عىل اخلض�وع والتذلل وكمال التعلق
ب�اهلل تعاىل ليكون بذلك أقدر عىل إخلاص العبادة هلل تعاىل ...أما
حكمة السعي فتظهر واهلل أعلم حينام يعرف العبد أصل مرشوعية
الس�عي ففي صحي�ح البخاري عن ابن عب�اس ء قال :جاء
()260

ابراهي�م – عليه السلام – هباج�ر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه
حت�ى وضعهام عند البي�ت فوق زمزم وأعىل املس�جد وليس بمكة
وس�قاء فيه
يومئ�ذ أحد وليس هبا ماء ووضع عندمها جراب ًا فيه متر
ً
ماء .ثم مىض إبراهيم منطلق ًا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم
أي�ن تذهب وترتكنا يف هذا الوادي ال�ذى ليس فيه أنيس وال يشء
فقالت له مرار ًا وجعل ال يلتفت إليها فقالت له آهلل الذى أمرك هبذا
قال نعم .قالت إذن لن يضيعنا .ثم دعا هبؤالء الكلامت ورفع يديه
﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾
(إبراهيم )٣٧ :حتى بلغ ﴿ﭣ﴾ وجعلت أم إسامعيل ترضع
إسماعيل وترشب من ذلك املاء حتى إذا نفد ما يف السقاء عطشت
وعط�ش ابنها وجعل�ت تنظر إلي�ه بتلوى أو قال بنلب�ط فانطلقت
كراه�ة أن تنظ�ر إليه فوجدت الصفا أقرب جب�ل يف األرض يليها
فقام�ت علي�ه ثم اس�تقبلت الوادى تنظ�ر هل ترى أح�د ًا فهبطت
م�ن الصفا حت�ى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ثم س�عت
سعي اإلنسان املجهود حتى جاوزت الوادى ثم أتت املروة فقامت
عليها ونظرت هل ترى أحد ًا فلم تر أحد ًا .إىل آخر احلديث ،فهذا
– واهلل أعلم – من حكمة مرشوعية الس�عي وأنه جيب عىل املسلم
أن يقوي ثقته باهلل وتوكله عليه .واهلل أعلم.
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س :29هل جيوز السعي فوق سطح املسعى عند االزدحام يف
السعي وهل جيوز رمي اجلامر ىف اجلرس الواقع فوق أحواضها؟

اإلجابة :هذه املسألة وجهت إىل هيئة كبار العلامء يف إحدى
دورات انعق�اد جملس�ها فأص�درت فيه�ا فتوى بجواز الس�عي
عن�د احلاج�ة فوق س�طح املس�عى قياس�ا على ج�واز الطواف
حول الكعبة يف أروقة املس�جد احلرام ويف سطوحه وعىل جواز
الصلاة إىل هواء الكعب�ة ملن كان ىف مرتفع ع�ن بنائها كمن ىف
الطائ�ف مثل ً
ا وعىل صحة الطواف والس�عي والرمي فوق دابة
ونحوها ألن ذلك ال خيرج عن مس�مى املس�عى .فهو سعى بني
ثم حاجة إىل ذلك بأن كان الس�عى
الصفا واملروة أما إذا مل يكن َّ
يف وقت ال ازدحام فيه فإن االحتياط إلكامل العبادة يقيض بعدم
ذل�ك خروج ًا من خالف َم�ن منعه .كذلك جيوز رمي اجلامر ىف
اجلرس املنشأ حديث ًا فوق أحواض اجلامر الثالث إذا وقع احلىص
يف املرمى .ق�ال يف املغني :وله رميها أي اجلمرة من فوقها لفعل
عمر ملا رأى من الزحام عندها .ا.هـ.
وقال ابن حجر العسقالين :وقد أمجعوا عىل أنه من حيث رماها
– أي مج�رة العقب�ة – جاز س�واء اس�تقبلها أو جعله�ا عن يمينه
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أو يس�اره أو من فوقها أو من أس�فلها أو وسطها واالختالف يف
األفضل .ا.هـ.

وللجمرة األوىل مما ييل من�ى واجلمرة الثانية حكم مجرة العقبة

الكربى يف جواز رميها من أعالها النتفاء الفارق بينها وملا يف ذلك

من التيسري ورفع احلرج وانتفاء املانع من ذلك ..واهلل أعلم.

سؤال يذكر فيه أن حكومته منعته
س :30ورد من أحد الناس َ

من احلج وهو يستطيع احلج بامله وبدنه إال أنه ال يقوى عىل أخذ
السامح له من حكومته ،فهل جيوز له أن ينيب غريه من أهل مكة

مثال ليحج عنه؟

كما ورد س�ؤال من ام�رأة تذكر أهنا مل حت�ج فرضها حتى اآلن

وه�ى مس�تطيعة بامهلا وبدهنا إال أنه ال حم�رم هلا وترغب أن تنيب
رج ً
ال حيج عن أمها فهل جيوز هلا ذلك؟

الجواب :بالنسبة لسؤال الرجل فال خيفى أن االستطاعة رشط

م�ن رشوط احل�ج ق�ال تع�اىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ﴾ (آل عمران) ومن االستطاعة إمكان الوصول
إىل مناس�ك احلج ،وحيث إن هذا الس�ائل قد منعته حكومته من
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احلج وأنه ال يس�تطيع أخذ السماح منها فيعترب غري مس�تطيع فال
يلزمه احلج حتى يس�تطيع ،فإذا أقام غريه مقامه ليحج عنه فذلك
حس�ن وق�د اتق�ى اهلل ما اس�تطاع .فإن اس�تطاع احل�ج بعد ذلك
فينبغى له املبادرة ألدائه خروج ًا من اخلالف يف هذه املسألة وبراءة
لذمته وألن الوجوب يف حقه مل يتم إال بعد أن استكملت أسباب
االستطاعة ومنها التمكن من السفر إىل مكة املكرمة فإذا استطاع
وجب عليه مبارشة احلج بنفسه ولو سبق أن أناب غريه.
وأما الجواب عن سؤال املرأة :فحيث إهنا بحكم ما ذكرته عن
نفس�ها من أنه ال حمرم هلا فتعترب غري مستطيعة ،إذ من االستطاعة
حمرما يس�افر هبا إىل احل�ج ويرجع معها.
ىف ح�ق امل�رأة وجودها ً
وعلي�ه فلا بأس يف ج�واز إنابتها من حي�ج عن أمه�ا ولو مل حتج
ه�ي فرضها ألهنا معذورة يف ذلك وألهنا مل تبارش اإلنابة يف احلج
بنفسها .واهلل أعلم.

س :31ه�ل جيوز رشع� ًا القيام بذب�ح األضاح�ي نيابة عمن
يوكلن�ي يف ذل�ك وأن يق�وم الوكي�ل بشراء األضحي�ة وذبحها
وتوزيعها عىل املجاهدين واملهاجرين ىف معس�كراهتم ،وإذا جاز
ذل�ك فهل جيب عىل الوكيل أن يس�مي صاح�ب األضحية عند
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الذبح ،وإذا مل يستطع ذلك لكثرهتا لديه فام العمل؟

الجواب :احلمد هلل رب العاملني ،جيوز للمسلم أن يوكل أخاه

املس�لم على رشاء أضحيته أو أضحية من يضح�ي عنه والية أو
تربع ًا ،وأن يوكله عىل ذبحها وتوزيع حلمها عىل من يراه مستحق ًا

له من املجاهدين واملهاجرين والفقراء واملساكني ،ولكن جيب أن
يكون ذبحها ىف وقت ذبح األضحية من بعد صالة عيد األضحى
حتى آخر يوم من أيام الترشيق الثالثة .فإن تأخر ذبحها عن هذه

األيام األربعة يوم العيد وأيام الترشيق الثالثة فالذي عليه مجهور

أه�ل العلم أهن�ا إذا ذبحت بعد ذلك فال تعترب أضحية ،وإنام هي
صدق�ة من الصدقات إن نويت صدقة ،وقد قال ﷺ :ىف حق من
ذبح أضحيته يف غري وقتها« :شاتك شاة حلم».

وأم�ا عدم تس�مية صاحب األضحية عند الذب�ح لكثرة العدد
واحتمال نس�يان اس�م صاحبها فال يؤث�ر عىل اعتباره�ا أضحيه
وج�واز ذبحها عن صاحبها ولو مل ُي َس�م صاحبه�ا إذا عينت أهنا
لصاحب البطاقة املذكور اسم صاحبها فيها – الكوبون – حيث
إن املش�قة جتل�ب التيسير فيكفي أن يكبر ذابحها عن�د الذبح،
ويق�ول مثل ً
ا« :اللهم إهنا ملن نوي�ت له» وأما توزي�ع اللحم فال
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خيت�ص وقته بوق�ت الذبح بل جي�وز توزيعه ولو بع�د ميض أيام
الترشي�ق ،وال بأس بنقله من مكان الذبح إىل مكان آخر حس�ب
احلاجة واالقتضاء .واهلل أعلم.
س :32أحده�م يس�أل عمن أراد أن يضحي عن نفس�ه وعن
أفراد أرسته هل جيوز له أو ألفراد أرسته أن يأخذ شيئ ًا من زوائد
شعره أو أظفاره أيام العرش األوىل قبل ذبح أضحيته.

الج�واب :احلمد هلل :ورد عن رس�ول اهلل ﷺ أمره من أراد أن
يضحي أال يأخذ شيئ ًا من شعره أو أظفاره طيلة أيام العرش حتى
ُتذ َبح أضحيته .واختلف أهل العلم «رمحهم اهلل» هل األمر للندب
أو الوجوب؟ وهل املخالفة تقتيض التحريم أو الكراهة؟
فذه�ب بعضهم إىل أن األمر للوج�وب ،وأن املخالفة تقتيض
التأثيم ،حيث إن األصل يف األمر الوجوب ما مل يرد نص صارف
نصا يف ذلك ،فدل
للوجوب إىل االستحباب أو اإلباحة وال نعلم ً
على أن األمر للوجوب .وعليه فيجب على من أراد أن يضحي
لنفس�ه أو يضحي لغريه كوالديه عىل س�بيل التربع منه أن يمتنع
ع�ن أخذ يشء من ش�عره وأظف�اره مدة عشر ذي احلجة وحتى
تذبح أضحيته.
()266

وأم�ا م�ن يرشكه يف أضحيت�ه من أفراد أرست�ه أو غريهم ،فال
يظه�ر أن األم�ر يتناوهلم؛ حيث إن إرشاكه�م يف األضحية مل يتم
باالتفاق معه عىل اشرتاكهم فيها حتى يكون ألحدهم نية مسبقة
يف ذلك وعليه فيبقون عىل أصل إباحة أخذ ما زاد من ش�عورهم
وأظفارهم .واهلل أعلم.
س :33س�ائل من مكة يقول :بأنه قطع ش�جرة بجوار منزله،
ويسـأل :هل عليه يشء؟
الج�واب :احلمد هلل :إن كانت الش�جرة مما اس�تنبته اإلنس�ان
وليس�ت من األش�جار الطبيعية فالبأس بذل�ك وال يرتتب عىل
قطعها إثم وال كفارة.
وإن كانت من األش�جار الطبيعية مما مل يس�تنبته اإلنسان؛ فقد
ذك�ر العلماء أن يف قطعها كفارة ،ف�إن كانت كبيرة فبدنة ،وإن
كانت متوسطة فبقرة ،وإن كانت صغرية فشاة .واهلل أعلم.

س :34س�ائل يس�أل فيقول :األضحية على من جتب؟ وهل
تصح عن امليت؟ وما وقتها؟ وهل هلا رشوط؟
الجواب :احلمد هلل :األضحية سنة مؤكدة تسن يف حق القادر
عليها وليس�ت واجبة وتصح عن امليت .فقد ضحى رس�ول اهلل
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ﷺ بكبشين أملحني خصيين ،أحدمها:عنه وعن آل�ه ،والثاين:
يض�ح وهي غري واجبة على أحد وإنام هي
عن�ه وع�ن أمته ممن مل
ِّ
سنة مؤكدة.
ووقتها :بعد صالة عيد األضحى إىل آخر يوم من أيام الترشيق

الثلاث ،وال جيوز أن يضحى من املاعز إال ما تم له س�نة فأكثر،
ومن الضأن س�تة أش�هر فأكثر ،ومن اإلبل مخس سنوات فأكثر،
ومن البقر سنتان فأكثر ،وال جتزئ اهلزيلة وال املريضة وال العجامء

وال العرجاء وكلام غال ثمنها كانت أفضل وأتم .واهلل أعلم.

س  :35س�ائل يس�أل فيقول :يوم العيد هو يوم فرح ورسور

للمسلمني.

فما ه�و اللهو املب�اح رشع ًا يف ه�ذا اليوم؟ وهل أي�ام الترشيق

الثالثة أيام عيد أم هو يوم واحد؟

الج�واب :احلمد هلل وحده ،وبعد فال ش�ك أن ي�وم العيد يوم
فرح ورسور للمس�لمني ،فعيد الفطر عيد للمس�لمني بمناس�بة
انقض�اء ش�هر رمض�ان املبارك،وه�و ف�رح بتوفي�ق اهلل عباده يف
القيام باألعامل الصاحلة يف شهر رمضان من صيام وقيام وصدقة
وذكر ،ويعترب فرصة بني املسلمني للتسامح والتصايف والعفو عن
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جتاوزات بعضهم عىل بعض .ومراجعة عالقة العبد بربه وحماسبة
العبد نفس�ه عن التقصير والغفلة واالغرتار بالدني�ا والغفلة هبا
عن اآلخرة واإلعداد هلا بام يكون س�بب ًا من أس�باب سعادة العبد
يف آخرته.

وليس يف اإلسلام أعياد غري عيدي الفطر واألضحى ،وكذلك
ي�وم اجلمعة فهو عيد من األعياد اإلسلامية وماع�دا هذه األعياد
الثالث�ة ال جيوز املش�اركة فيه�ا وال تش�جيع القائمين عليها بأي
وسيلة من وسائل التشجيع.

وأم�ا اللهو املباح فيها كاالجتامع عىل الرقصات الش�عبية املعربة
عن روح الرجولة وإظهار القوة االجتامعية فال بأس بذلك وبرشط
أال يش�تمل ذلك عىل االختالط بني الرجال والنساء وأال يكون ىف
ٍ
وتدن عن مستوى األخالق اإلسالمية
األناشيد إس�فاف يف القول
الكريمة .واهلل املستعان.
س  :36أحدهم يقول بأنه سمع من أحد العلامء :أن أهل مكة
ال عمرة عليهم وال جتوز منهم ألن العمرة معناها الزيارة فكيف
تكون الزيارة ممن هو يف املحل فهل هذه الفتوى صحيحة؟
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الج�واب :الذي عليه مجه�ور أهل العلم أهن�ا واجبة عىل كل

مكل�ف باحلج كوجوب احلج م�رة يف العمر قال تعاىل﴿ :ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ (البقرة )١٩٦ :وحلديث أيب َرزين أن النبي ﷺ

ق�ال ل�ه حينام ذكر له أن له أبا ش�يخ ًا كبري ًا ال يس�تطيع احلج وال
العم�رة وال الظع�ن قال« :حج عن أبيك واعتمر» رواه اخلمس�ة

وصححه الرتمذي .وقد نص عىل وجوهبا اإلمام أمحد وهو قول

عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر.

ومن التابعني :سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وعطاء وطاووس

وجماهد واحلسن وابن سريين والشعبي والثوري والشافعي يف أحد

قولي�ه ولإلمام أمحد رواية بوجوهبا إال عىل أهل مكة ولإلمام أمحد
رواية ثالثة بأهنا س�نة وليس�ت واجبة ،وهذا القول مروي عن ابن
عب�اس وبه ق�ال مالك وأصحاب الرأي واختار هذا القول ش�يخ

اإلسلام – اب�ن تيمي�ة – مل�ا روي عن جابر ب�ن عبد اهلل ء:

أن النبي ﷺ س�ئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال« :ال وأن تعتمروا
فهو أفضل»رواه الرتمذي.

وق�ال الش�افعي :هو ضعي�ف ال تقوم بمثله احلج�ة وليس يف

العمرة يشء ثابت بأهنا تطوع.
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وق�ال اب�ن عبد البر يف الق�ول بس�نيتها :روى ذلك بأس�انيد
ال تص�ح .وروي ع�ن رس�ول اهلل ﷺ« :أن العم�رة ه�ي احل�ج
األصغر».

وأم�ا القول بس�قوط وجوهبا عن أه�ل مكة فهو ق�ول قال به
بع�ض أهل العلم ،وال�ذى عليه مجهورهم :وجوهب�ا مطلق ًا عىل

مجيع املسلمني أهل مكة وغريهم.

وأم�ا الق�ول بأن أهل مك�ة ال عمرة عليهم مطلق� ًا غري ظاهر،
والصحيح أن أهل مكة كغريهم يف مرشوعية أدائها س�واء أكان
ذلك عىل سبيل الوجوب أم عىل سبيل االستحباب.
يدل عىل نفي استثناء أهل مكة من مرشوعيتها ما ييل:

أوال ً :عم�وم النص�وص الواردة يف مرشوعيته�ا مما تقدم ذكره
وانتفاء املخصص للعموم.

ثاني�ا ً :القول ب�أن معنى العم�رة الزي�ارة وكيف تت�م الزيارة
للمك�ي حينام خيرج إىل أدنى احلل ثم يعود يف الوقت نفس�ه فهذا
القول مردود بعدم التس�ليم بأن العمرة ه�ي الزيارة وإنام العمرة
عبادة رشعها اهلل لعباده كام رشع هلم احلج ومن عباد اهلل أهل مكة
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فهي عبادة مرشوعة يف حقهم كام هي مرشوعة يف حق غريهم.

وق�د ذكر أهل العل�م بأن احلج معناه :قص�د الزيارة فهل هذا
املعن�ى يعف�ي أهل مك�ة من وج�وب احلج عليه�م – ال أظن أن
أحدا من أهل العلم يقول بذلك.
ً

ثالثا ً :ال خيفى أن التمتع معناه أداء العمرة يف أشهر احلج منفصلة
ع�ن أعامل احلج ثم أداء احلج يف نف�س العام وقد ذكر اهلل التمتع
يف كتاب�ه الكريم بقوله تعاىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾ – إىل قوله تعاىل – ﴿ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ
ﰚ﴾ (البقرة )١69 :واس�م اإلش�ارة راجع إىل «اهلدي» ال إىل
«التمتع» كام هو قول جمموعة من أهل العلم.

وق�د ذكر الش�يخ حممد الش�نقيطى يف تفسيره أض�واء البيان
رشوط وج�وب دم التمت�ع على املتمتع بالعم�رة إىل احلج فقال:
الشرط الرابع أن يكون من غري حارضي املس�جد احلرام فال دم
عليه لقوله تعاىل ﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾
(البق�رة )١69 :ف�دل هذا القول عىل ج�واز التمتع من أهل مكة
وأن هدي التمتع ساقط عنهم وىف التمتع عمرة كام الخيفى.

رابع�ا ً :ال أعلم خالف ًا بني أهل العلم يف جواز اإلحرام للحج
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م�ن مك�ة املكرمة ويف ج�واز اإلحرام هبما من مك�ة املكرمة عىل
س�بيل الق�ران ،فينتفي بذلك الق�ول بأن القصد منهما الزيارة إذ
الزي�ارة تكون ممن هو ىف مكان مغاير للمكان الذي يزوره فام دام

اإلح�رام باحلج والعمرة عىل س�بيل القران جائ� ًزا عقده من مكة
املكرمة فأهل مكة كغريهم يف جواز ذلك.

خامس�اً :ثبت أن رس�ول اهلل ﷺ أذن لعائشة وهي يف مكة أن

تأيت بعمرة من أدنى احلل وروي عن عبد اهلل بن الزبري ؤ أنه
أتى بعمرة من مكة حمرم ًا هبا من التنعيم بعد انتهاء عامرة الكعبة ومل
يذكر له خمالف أو معرتض عليه يف أدائها فكان ذلك من علامء مكة
إمجاع ًا سكوتي ًا ،والقول بأن إذن رسول اهلل ﷺ لعائشة كان تطييب ًا

وأداء لألمانة
خلاطرها قول غري صحيح ،فرسول اهلل ﷺ أرفع مقام ًا ً

من أن جيعل يف الترشيع جماال للعواطف فاهلل سبحانه وتعاىل يقول:
﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ وإذنه ﷺ لعائش�ة أن تأيت بعمرة

من مكة سنة تقريرية جلميع املسلمني.

وعىل القول بأن ذلك من رس�ول اهلل ﷺ تطييب ًا خلاطر عائش�ة

فلم يرد عن رس�ول اهلل أن ذلك خاص لعائشة فتأخري البيان عن

وقت احلاجة ال جيوز ورسول اهلل ﷺ منزه عن ذلك.
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ولو كانت مس�ألة عائش�ة  bقضية عني لبني ذلك رسول
اهلل ﷺ كام بني ذلك ىف مسألة عناق الرباء بن عازب حينام ضحى
هب�ا وهي ال جتزئ أضحية حيث قال بجوازها عنه وال جتزئ عن
أحد غريه.
وخالص�ة م�ا أقوله يف هذه املس�ألة :أن أهل مك�ة كغريهم يف
األخ�ذ بمرشوعي�ة العمرة وأهن�ا واجبة عىل كل واح�د منهم يف
العم�ر م�رة كوجوهبا عىل غريه�م وكوجوب احل�ج عليهم وأن

أداءهم إياها عىل سبيل التطوع جائز كام جاز ذلك لعائشة b

ولعب�د اهلل بن الزبري ومن معه من إخوانه وأعوانه حيث كانوا يف
مكة وقاموا بأدائها حمرمني هبا من أدنى احلل .واهلل أعلم.

س :37ه�ل جيوز ملن وقف من احلج�اج بعرفة هنار ًا أن يدفع
منها قبل غروب الشمس؟

الجواب :احلمد هلل :الذى عليه مجع من أهل العلم أن الوقوف
بعرفة حتى غروب الشمس أحد واجبات احلج وأن من دفع من
عرفة قبل غروب الشمس ومل يعد إليها حتى طلع فجر يوم النحر
فعليه دم واستدلوا عىل ذلك بالعقل والنقل ،أما النقل :فبام ثبت
عنه ﷺ من قوله« :خذوا عنى مناسككم».
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وأنه ﷺ مل يدفع من عرفة حتى غربت الشمس.

وأم�ا العقل ،فقالوا :ليجمع احل�اج يف عرفة بني الليل والنهار

ق�ال اب�ن قدامة -رمح�ه اهلل -يف املغني :وجيب علي�ه الوقوف إىل

غروب الش�مس ليجمع بني الليل والنهار يف الوقوف بعرفة فإن
النبي ﷺ وقف بعرفة حتى غابت الشمس.

ف�إن دفع قبل الغروب فحجه صحيح يف قول أكثر أهل العلم
إال مالك فإنه قال :ال حج له.
ق�ال ابن عبد الرب :ال نعلم أحد ًا من فقهاء األمصار قال بقول
مالك – إىل أن قال – وعىل من دفع قبل الغروب دم يف قول أكثر
أهل العلم منهم عطاء والثوري والش�افعي وأبو ثور وأصحاب
الرأى ومن تبعهم .ا.هـ(((.

وقال املرداوي يف اإلنص�اف :قوله ومن وقف هنار ًا ودفع قبل

غروب الشمس فعليه دم .هذا املذهب وعليه األصحاب .وعنه:

ال دم عليه كواقف لي ً
ال .ا.هـ(((.

( )1املغني :جـ  5صـ  273 -272طبعة هجر.
( )2اإلنصاف :جـ  4صـ . 30
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وذه�ب بعض أهل العلم إىل أن الوق�وف بعرفة حتى غروب

الش�مس من مس�تحبات الوق�وف بعرفة وأن من دف�ع منها قبل

غ�روب الش�مس فال دم علي�ه ،وقد تق�دم النقل م�ن اإلنصاف
رواي�ة عن اإلمام أمح�د أنه ال دم عليه كواقف لي ً
ال .وقال النووى

ىف املجموع ((( :من وقف يف النهار ودفع قبل غروب الشمس ومل
يعد يف هناره إىل عرفات هل يلزمه الدم؟

في�ه قوالن الصحيح أن�ه ال يلزمه دم وقال أب�و حنيفة وأمحد

يلزم�ه دم – إىل أن ق�ال – وإذا دفع بالنهار ومل يعد أجزأه وقوفه

وحجه صحيح سواء أوجبنا الدم أم ال وبه قال عطاء والثوري
وأب�و حنيف�ة وأبو ثور وهو الصحيح م�ن مذهب أمحد قال ابن
املن�ذر وبه ق�ال مجيع العلماء إال مالك .وقال مال�ك املعتمد يف

الوق�وف بعرف�ة إىل الليل فإن مل يدرك ش�يئ ًا م�ن الليل فقد فاته

احل�ج .وهو رواية عن أمحد .واحت�ج مالك بأن النبي ﷺ وقف
حتى غربت الشمس وقال« :لتأخذوا عني مناسككم».

واحت�ج أصحابنا بحديث عروة بن مرضس الس�ابق أن النبي

( )3املجموع :جـ  8صـ .118
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ﷺ ق�ال« :من ش�هد صالتنا ه�ذه – يعني الصب�ح – وقد وقف
بعرفة قبل ذلك لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم حجه» وهو حديث صحيح

واجلواب عن حديثهم أنه حممول عىل االس�تحباب أو أن اجلمع

بني الليل والنهار جيب لكنه جيرب بدم .ا.هـ (من املجموع).

وقال الس�اعايت يف الفت�ح الرباين :ومنه�ا أن جيمع يف الوقوف

بعرف�ة بني الليل والنهار ..وهذا اجلمع س�نة عن�د األئمة الثالثة

وقال اإلمام مالك بوجوبه .ا.هـ(((.

وذكر الشيخ حممد الشنقيطي املسألة واخلالف فيها وما خيتاره
م�ن األقوال فيه�ا فقال :واحلاص�ل أن الوق�وف بعرفة ركن من
أركان احلج إمجاع ًا .وأن من مجع بني الليل والنهار من بعد الزوال
فوقوف�ه تام إمجاع ًا وأن من اقترص عىل اللي�ل دون النهار فوقوفه
تام وال دم عليه عند اجلمهور خالف ًا للاملكية القائلني بلزوم الدم
وأن م�ن اقترص عىل النهار دون الليل مل يصح وقوفه عند املالكية
وعن�د مجهور العلامء حج�ه صحيح منهم الش�افعي وأبو حنيفة
وعطاء والثورى وأبو ثور وهو الصحيح من مذهب أمحد.
( )1الفتح الرباين :جـ  12صـ . 125
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ولكنهم اختلفوا يف وجوب الدم .فقال أمحد وأبو حنيفة يلزمه
دم ،وعند الشافعية قوالن ،أحدمها:ال دم عليه وصححه النووى
وغريه.
والثاين:علي�ه دم ،قي�ل :وجوب� ًا ،وقيل :اس�تنان ًا ،وقيل :ندب ًا.

واألصح أنه س�نة عىل القول به كام جزم ب�ه النووى .وأن ما قبل
الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند مجاهري العلامء خالفا

لإلمام أمحد – رمحه اهلل – وقد رأيت أدلة اجلميع.

وقال مقيده – غفر اهلل له – :أما من اقترص وقوفه عىل الليل

دون النهار أو النهار من بعد الزوال دون الليل ،فأظهر األقوال
في�ه دليال عدم لزوم الدم .أم�ا املقترص عىل الليل فلحديث عبد
الرمح�ن بن يعم�ر الديلمي ؤ ال�ذى قدمناه قريب� ًا وب ّينا أنه

صحيح وفيه عند أمحد والنس�ائى :فمن أدرك عرفة ليلة مزدلفة
قبل طلوع الفجر من ليلة مجع فقد تم حجه .ولفظ أمحد املذكور
بواسطة نقل ابن حجر يف التلخيص .فقوله ﷺ يف هذا احلديث

الثاب�ت فق�د تم حجه مرتب�ا ذلك على إتيانه عرف�ة قبل طلوع
فج�ر يوم النحر نص رصيح يف أن املقترص عىل الوقوف ليلاً أن
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حج�ه تام وظاه�ر التعبري بلفظ التامم عدم ل�زوم الدم ومل يثبت
م�ا يعارضه يف رصيح الكتاب أو الس�نة .وعىل هذا مجهور أهل
العلم خالف ًا للاملكية.
وأما املقترص عىل النهار دون الليل فلحديث عروة بن مرضس
الطائ�ي وقد قدمن�اه قريب ًا وبينا أنه صحيح وبين�ا أن فيه أن النبي

ﷺ قال فيه .وقد وقف قبل ذلك بعرفة لي ً
ال أو هنار ًا فقد تم حجه
وقضى تفثه .وقول�ه ﷺ فقد تم حجه مرتب ًا ل�ه بالفاء عىل وقوفه
بعرف�ة لي ً
ال أو هن�ار ًا يدل على أن الواقف هنار ًا يت�م حجه بذلك

والتعبير بلفظ التامم ظاهر يف عدم ل�زوم اجلرب بالدم كام بيناه فيام
قبل�ه ومل يثبت نقل رصي�ح يف معارضة ظاهر هذا احلديث وعدم
لزوم الدم للمقترص عىل النهار هو الصحيح من مذهب الشافعى

لداللة هذا احلديث عىل ذلك كام ترى والعلم عند اهلل تعاىل .ا.هـ
(من أضواء البيان).

ويتضح مما تقدم من النصوص عن أهل العلم فيمن وقوفه يف

عرف�ة يف النهار دون يشء من الليل أن م�ن القائلني بعدم ترتيب

دم عليه من يىل:
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-1اإلمام أمحد يف الرواية املروية عنه.

(((

 -2النووى حيث قال يف املجموع :األصح أنه ال يلزمه دم.

(((

 -3الساعاتى حيث ذكر أن اجلمع يف الوقوف بني الليل والنهار
يف عرفة سنة عند األئمة الثالثة.

(((

 -4الشيخ حممد الشنقيطي حيث قال :أما من اقترص وقوفه عىل
اللي�ل دون النهار أو النهار من بعد الزوال دون الليل فأظهر
(((
األقوال فيه دلي ً
ال عدم لزوم الدم.

ويل يف هذه املسألة بحث مستقل هو ضمن بحوث هذا الكتاب
مش�تمل عىل اجلواب عن اإليرادات عىل القول بجواز الدفع من
عرفة قبل غروب شمسها .وأنه ال دم عىل من يكون منه ذلك من
احلجاج فيمكن الرجوع إليه الستكامل الفائدة.
س :38ه�ل جي�وز البيع والشراء وعقد الصفق�ات التجارية
أثناء تأدية فريضة احلج؟

( )1اإلنصاف :جـ  4ص.159
( )2املجموع :جـ  8صـ .118
( )3الفتح الرباين :جـ  12صـ .125
( )4أضواء البيان :جـ  5صـ .259
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الج�واب :احلمد هلل :البأس بأن ي�زاول احلاج يف حجه البيع

والرشاء لقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ إىل قول�ه تعاىل:

﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾

إال أن�ه ينبغ�ى للح�اج أال ينش�غل بالتجارة عن ذك�ر اهلل وإقام

الصالة والعناية بأداء نس�ك احلج يف مجيع مش�اعره من ذكر اهلل
ودعائ�ه واإلكث�ار من محده وتكبيره وتس�بيحه وهتليله وتالوة

كتابه والتقرب إىل اهلل تعاىل بفعل اخلريات واإلكثار من الباقيات

الصاحلات فإن احلسنات يذهبن السيئات .واهلل املستعان.

س :39أهيما أفض�ل أن يبدأ به احلاج رمي اجلمار أم احللق أم

اهلدي؟ وذلك يف يوم العيد؟

الجواب :احلمد هلل :األعامل التي يس�تحب للحاج أن يفعلها

يوم العيد بعد اإلفاضة من مزدلفة هي :الرمي – رمي مجرة العقبة –

واحلل�ق أو التقصير وطواف اإلفاضة والس�عي يف ح�ق املتمتع

وكذا يف حق املفرد والقارن إن مل يسعيا مع طواف القدوم.
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واألفض�ل الب�دء بام بدأ به رس�ول اهلل ﷺ وق�ال« :خذوا عني
مناس�ككم» ،فإن قدم ش�يئ ًا من ذلك عىل غيره من هذه األعامل
فال يشء عليه؛ ألن رس�ول اهلل ﷺ ما س�ئل عن يشء قدم أو أخر
إال قال أفعل وال حرج .واهلل أعلم.

س :40أثن�اء وج�ودي بمن�ى ي�وم الرتوي�ة وقب�ل الذه�اب
لعرف�ات وجدت فأر ًا داخ�ل اخليمة فقتلته وأنا حمرم فامذا عيل يف
ذلك يشء؟

الج�واب :احلمد هلل :اليشء عىل الس�ائل يف قتل�ه الفأرة وهو
حمرما ،فالفأرة من مخس أباح «رس�ول اهلل ﷺ» قتلهن يف
يف من�ى ً

احلل واحلرم .واهلل أعلم.

س :41أنا من املقيمني يف مكة فهل جيوز يل أن ألبس اإلحرام
وأن�ا يف من�ى أم جيب أن أذهب إىل مكة وألبس اإلحرام من هناك
ثم آيت منى؟

الجواب :احلمد هلل :من أراد اإلحرام باحلج وهو ىف مكة سواء
أكان م�ن املقيمني فيه�ا أم كان طارئ ًا عليها فيحرم يف بيته يف مكة
أو يف خيمته يف منى وال يلزمه أن حيرم من مكان معني يف مكة.
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فق�د أحرم أصحاب رس�ول اهلل ﷺ باحلج وهم حجاج معه
يف مكة يف األبطح ومل يأمرهم رسول اهلل ﷺ باإلحرام من احلل
وال م�ن مس�جد الكعب�ة كما يعتقد ذل�ك بعض الن�اس ،وأما
رس�ول اهلل ﷺ فقد كان قارن ًا واستمر يف إحرامه ألنه ساق معه
اهلدي .واهلل أعلم.
س :42ه�ل جيوز ألهل مك�ة التمتع أوالق�ران يف احلج وهل
عليهم هدي؟

الج�واب :احلم�د هلل :جيوز للمك�ي أن يتمت�ع باحلج بحيث
حيرم بالعمرة يف أش�هر احلج ثم حي�ج من عامه وكذلك جيوز له
أن يق�رن احلج م�ع العمرة فيصري قارن ًا وال هدي عليه؛ ألنه من
ح�ارضي املس�جد احلرام ،ق�ال تع�اىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ إىل قول�ه تع�اىل﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ﴾.
وجواز التمتع والقران من أهل مكة املكرمة هو ما عليه غالب
أهل العلم .واهلل أعلم.

س :43هل جيوز خلع مالبس اإلحرام لالغتس�ال من حدث
وهل جيوز استبداله بإحرام غريه؟
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واجل�واب :احلم�د هلل :خلع مالبس اإلحرام لالغتس�ال ونحوه ال

يسمى فك إحرام؛ حيث إن فك اإلحرام من العمرة ال يكون إال بعد

االنتهاء من أعامل العمرة باحللق أو التقصري أو احلصول عىل التحلل
األول يف احل�ج ويبق�ى احلظر فيما يتعلق بالنس�اء ومجاعهن حتى يتم

التحلل الثاين منه.

وأما خلع اإلحرام لغسله أو االستعاضة عنه بغريه أو االغتسال

فكل ذلك جائز ،إال أنه ال جيوز للمحرم أن يلبس خميط ًا حتى يتم

أعامل نسكه .واهلل أعلم.

س :44أتي�ت بعمرة يوم عيد الفط�ر ،وأديت فريضة احلج يف

نفس العام فهل أكون متمتع ًا وهل عيل دم؟

الجواب :احلمد هلل :يوم عيد الفطر هو أول يوم من أش�هر احلج،

فم�ن اعتمر يف أش�هر احلج ثم حج م�ن عامه فيعتبر متمتع ًا ،فإن مل

يكن من حارضي املس�جد احلرام فعليه ه�دي التمتع .وهبذا يتضح

أن السائل يعترب متمتع ًا وأن عليه هدي التمتع إن مل يكن من حارضي
املسجد احلرام .واهلل أعلم.

وعيل دين؟
أحج
س :45هل جيوز أن َّ
َّ
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والدين ،فيجوز ملن
الج�واب :احلمد هلل :ال ارتباط بني احل�ج َّ
عليه دين أن حيج إال أنه إذا كان مدين ًا بدين مستحق األداء فيجب
عليه أداء دينه؛ ألن مطل الغنى ظلم حيل عقوبته وعرضه فيجب
عليه أن يسدد ما عليه من دين ،ثم إن استطاع احلج بعد ذلك حج
وإال س�قط عنه وجوب احلج حتى يستطيع قال تعاىل﴿:ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ (آل عمران.)٩٧ :

فإن ح�ج وعليه دين فحجه صحيح إال أن�ه آثم بمطل الدائن
دينه .واهلل أعلم.
س :46املرأة يف احلج هل عليها تقصري من شعرها؟

الج�واب :احلمد هلل :حلق ال�رأس أو تقصريه أحد واجبات
اإلح�رام واحللق بالنس�بة للرج�ال أفضل م�ن التقصري؛ حيث
دع�ا رس�ول اهلل ﷺ للمحلقين بالرمح�ة– ثلاث مرات،ودعا
للمقرصين بالرمحة – مرة واحدة.

وأما بالنس�بة للنساء فالتقصري يف حقهن هو املتعني ألنه ال جيوز
هلا أن حتلق رأس�ها ملا فيه من التش�ويه والتش�به بالرجال فتأخذ من
كل ضفرية من ضفائر ش�عر رأس�ها قدر أنملة – فصلة األصبع –
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فإن تركت ذلك فعليها دم؛ ألهنا بذلك تركت أحد واجبات احلج
أو العمرة .واهلل أعلم.
س :47هل عىل احلاج صالة عيد األضحى؟

الجواب :احلمد هلل :صالة العيد سواء أكانت صالة عيد الفطر
أم عيد األضحى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني
وهبذا يتضح أنه ال جيب عىل احلاج أداء صالة عيد األضحى فإن
صالها فله أجر صالهتا وإن تركها فال إثم عليه .واهلل أعلم.
س  :48أثن�اء تأدي�ة فريض�ة احل�ج فقدت نق�ودى التى معي
وحي�ث إين كنت متمتع� ًا وبفقد نقودى مل أمتكن من اهلدي .فهل
أقرتض ثمن اهلدي أم أصوم؟

الجواب :احلمد هلل :إذا وجب عليك أهيا السائل هدي التمتع
أو القران وال نقد معك لتشتري به اهلدي فعليك بالصوم ثالثة
أي�ام يف احلج وس�بعة إذا رجع�ت إىل أهلك لقول�ه تعاىل﴿ :ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾ (البقرة.)١69 :
ول�و كنت غني ًا يف بلدك فال يلزم�ك اقرتاض لرشاء اهلدي إال
أن تشاء .واهلل أعلم.
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س :49ام�راة س�افرت للح�ج ب�دون حم�رم هل�ا ،فه�ل جيوز

حجها؟

الجواب :احلمد هلل :وردت جمموعة نصوص عن رس�ول اهلل

ﷺ تنهى املرأة أن تس�افر إال ومعها حمرم وذكر أهل العلم أن من
رشوط احلج عىل املرأة وجود حمرم للمرأة ويعترب من االستطاعة

يف احل�ج وأن املرأة التى ليس هلا حمرم تعترب غري مس�تطيعة احلج،
وإن كانت مس�تطيعة بامهلا وج ِ
هد ْه�ا وعليه فإذا حجت املرأة بال
َ
حمرم فتعترب عاصي ًة أبا القاسم ﷺ وسفرها سفر معصية.
وذك�ر أه�ل العلم يف ش�أهنا أنه ال جيوز هل�ا الرتخص برخص

الس�فر من مجع وقرص وفطر ومس�ح عىل اخلفني ثالثة أيام ،وأما
حجه�ا بال حمرم فهو صحيح مع اإلث�م يف عدم وجود حمرم معها

يف السفر .واهلل أعلم.

س  :50ه�ل جيوز أن أحج عن أمي املريضة التي ال تقدر عىل

القيام باحلج ؟

الج�واب :احلمد هلل :إذا كنت أهيا الس�ائل ق�د حججت عن

نفسك فال بأس أن حتج عن أمك التي وصفتها بعدم القدرة عىل
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احلج فإن اس�تطاعت مستقب ً
ال عىل احلج ومل يسبق أن حجت فإن
حجك عنها ال يس�قط عنها وجوب احل�ج عليها فعليها أن حتج
إذا استكملت أسباب االستطاعة .واهلل أعلم.
س :51كيف أحج عن أيب املتوىف؟

الجواب :احلمد هلل :إذا كان الس�ائل س�بق أن حج عن نفس�ه
حجة اإلسالم الواجبة عليه جاز له أن حيج عن أبيه النسك الذى
خيت�اره من متت�ع أو قران أو إفراد باحلج ويق�ول إذا أراد الدخول
يف النس�ك :اللهم لبيك عمرة متمتع ًا هبا إىل احلج عن والدي ،أو
لبيك حج ًا وعمرة عن والدي ،أو لبيك حج ًا عن والدي.

ث�م بع�د ذل�ك يس�تمر يف أعامل النس�ك م�ن طواف وس�عى
ووق�وف بعرف�ة وغري ذلك من أعامل احل�ج أو العمرة وال يلزمه
تكرار تس�مية أبيه يف شعائر احلج ومناس�كه بل يكفي ذكره عند
اإلحرام .واهلل أعلم.
س :52أتي�ت حاج� ًا م�ن اليم�ن ومل أح�رم م�ن امليق�ات،
عيل؟
فامذا َّ
الجواب :احلمد هلل :اإلحرام بالنس�ك حج ًا أو عمرة ملن كان
آفاقي�ا جيب أن يكون من امليقات ،لقول�ه ﷺ حينام ذكر املواقيت
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وأهله�ا ،قال« :هن هلن وملن آتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد
احل�ج أو العم�رة» وقد قال أه�ل العلم بأن اإلح�رام من امليقات
باحلج أو العمرة أحد واجبات النسك وأن من ترك نسك ًا وجب
علي�ه الدم وعليه فيجب عىل الس�ائل دم لق�اء تركه اإلحرام من
امليقات واإلحرام بعده .واهلل أعلم.
س  :53أري�د احل�ج ه�ذا الع�ام إن ش�اء اهلل تع�اىل .فهل من
نصيحة تقدموها يل حتى يكون حجي مقبوالً إن شاء اهلل؟

الجواب :احلمد هلل :أرجو اهلل تعاىل أن يوفق السائل وييرس أمر
حج�ه وأنصحه بالعزم الصادق على التوبة إىل اهلل تعاىل والتعلق
ب�ه وحده يف مجيع أموره فهو س�بحانه الويل واحلس�يب والوكيل
والكايف فمن توكل عىل اهلل كفاه وهو حسبه وحسيبه وبعد توبته
جيهد نفسه يف حتقيق تقوى اهلل يف رسه وعلنه ويف إخالصه العبادة
هلل وح�ده والبعد ع�ن كل بدعة وحدث يف الدي�ن والعمل وفق
م�ا يقتضي�ه كتاب اهلل وس�نة رس�ول اهلل حممد ﷺ متس�ك ًا بقوله
ﷺ« :عليكم بس�نتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي
متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن
كل حمدث�ة بدع�ة وكل بدعة ضاللة» .وعىل الس�ائل اإلكثار من
العمل الصالح فإن احلسنات يذهبن السيئات .واهلل املستعان.
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س :54أنا امرأة متزوجة ،واحلمد هلل ميس�ورة احلال من مال
يل ورثت�ه عن أيب ،وأريد احلج هذا الع�ام من مايل اخلاص ولكن
زوجي يرفض معل ً
ال ومسوف ًا يل بقوله يف األعوام القادمة.
فهل أحج هذا العام وأعيص زوجي؟

الج�واب :احلم�د هلل :ق�ال تع�اىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾

(آل عمران.)٩٧:

وق�ال ﷺ« :بنى االسلام عىل مخ�س» وذكر منه�ا :حج بيت

اهلل احلرام.

فإذا كانت السائلة مل حتج فريضة احلج :فيلزمها املبادرة بأدائه

فإهنا ال تدري أتعيش األعوام القادمة حتى حتج ،ولو ماتت وهى
قادرة مستطيعة أن حتج ومل حتج ماتت وهي آثمة .فعليها أن تسارع
إىل أداء احلج ولعلها تستطيع إقناع زوجها بذلك ،فإن مل تستطع

إقناعه وكان عندها حمرم يكون معها يف احلج حتى تعود فيلزمها

أن حت�ج ولو مل يأذن هلا زوجه�ا بذلك فطاعة اهلل أوىل و أحق وال

طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق .واهلل أعلم.
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س :55ه�ل على امل�رأة أن تق�ص م�ن ش�عرها يف العم�رة
أو احلج؟

الج�واب :احلم�د هلل :تقصري املرأة م�ن ش�عرها يف حجها أو
عمرهتا واجب من واجبات النس�ك فإن أحرمت بالعمرة لزمها
بعد فراغها من الس�عي أن تقرص من ش�عر رأس�ها وإن أحرمت
باحلج لزمها بعد إفاضتها من مزدلفة إىل منى يوم العيد أن تقرص
م�ن ش�عر رأس�ها والتقصري يف ح�ق امل�رأة أحد واجب�ات احلج
والعم�رة وإن كانت قارن�ة عمرهتا بحجها لزمه�ا تقصري واحد
عن احلج والعمرة .واهلل أعلم.
س :56كم مرة حج رسول اهلل ﷺ؟
وكيف كانت حجته؟

الج�واب :احلم�د هلل :حج رس�ول اهلل ﷺ حج�ة واحدة هي
حج�ة ال�وداع يف الس�نة العارشة م�ن اهلحرة .وأم�ا كيف كانت
حجته؟ فاجلواب عن ذلك ال تتس�ع له هذه اإلجابات املخترصة
ولك�ن يمكن للس�ائل أن يبحث ع�ن كتاب صغري ألفه الش�يخ
نارص الدين األلباين رمحه اهلل بعنوان – حجة الرسول ﷺ – ففيه
اجلواب الشايف .واهلل املستعان.
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س :57حججت العام املايض ومل أبت بمزدلفة .فامذا عيل؟

الج�واب :احلمد هلل :املبي�ت بمزدلفة ليلة مج�ع أحد واجبات

احلج الس�بعة لدى أكثر أهل العلم ومن ترك واجب ًا من واجبات
احل�ج فعلي�ه دم لألثر ال�وارد عن ابن عب�اس ء« :من ترك
نسكا فعليه دم» .واهلل أعلم.

س :58ه�ل لإلحرام بالنس�ك حج ًا أو عمرة أو مها مع ًا س�نة

خاصة به عند الدخول فيه؟

الجواب :احلمد هلل :ليس لإلحرام بالنس�ك سواء أكان حجا

أم عمرة أو مها مع ًا س�نة خاصة عن�د الدخول فيه حيث مل يثبت

يشء م�ن ذل�ك ع�ن رس�ول اهلل ﷺ ،وإنما يس�تحب أن يكون
اإلحرام عقب فريضة؛ حيث روي أن رسول اهلل ﷺ أهل باحلج

والعم�رة قارنا من ذى احلليفة بع�د صالة مفروضة فإن مل يوافق
اإلحرام وقت فريضة فإن اإلحرام بالنس�ك يس�تحب أن يكون

عىل طهارة باغتس�ال وتنظيف تام بام يف ذل�ك الوضوء وللفراغ
من الوضوء س�نة مرشوعة عىل سبيل االستحباب فيستحب أن
يك�ون اإلحرام بالنس�ك عقب هذه الس�نة وه�ذا معنى ما ذكره
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بع�ض أهل العلم ومنه�م موفق الدين بن قدام�ة يف كتابه املقنع
حي�ث يقول« :ويصىل ركعتني وحيرم عقبيهام» .قال يف احلاش�ية

واختار الشيخ تقي الدين – رمحه اهلل تعاىل :عقب فرض إن كان
وقته وإال فليس لإلحرام صالة ختصه .ا.هـ .واهلل أعلم.

س :59وال�ديت امرأة كبيرة ومريضة ال تقدر عىل الس�فر إىل

مكة املكرمة للحج فهل جيوز أن أحج عنها؟

الجواب :احلمد هلل :ال ختلو حال والدة السائل من أحد أمرين

إما أن تكون قد أدت فريضة احلج ولكنها ترغب يف احلج تطوعا
وال تس�تطيع لكرب س�نها ومرضها فال بأس أن حيج عنها ولدها
السائل إذا كان قد حج عن نفسه وسواء أكانت قادرة عىل احلج

أم كان�ت عاج�زة .أما إذا مل حتج فرضها وترغب احلج إال أهنا ال
تستطيع ملرضها وكربها فال بأس أن حيج عنها ولدها السائل إذا
كان قد حج عن نفس�ه فإن قدرت مس�تقب ً
ال عىل احلج وتوفرت

هلا أس�باب االس�تطاعة فال يكفيها ح�ج ابنها عنها ب�ل البد أن
حتج بنفسها فريضة احلج ،لقول اهلل تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ وقوله ﷺ« :أهيا الناس قد فرض

اهلل عليكم احلج فحجوا» .واهلل أعلم.
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س :60هل جيوز االس�تحامم وأنا حمرم وكذلك تغيري مالبس
اإلحرام بإحرام جديد؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال يؤث�ر على اإلح�رام خل�ع اإلح�رام
لالستحامم وكذلك تغيري مالبس اإلحرام بمالبس إحرام أخرى

وال غسل مالبس اإلحرام وال أن تكون مالبس اإلحرام قد أحرم
هبا قبل ذلك.واهلل أعلم.
س :61بع�ض الن�اس أثن�اء رمي اجلمار يرمون بأش�ياء غري
احلىص فهل جيوز ذلك؟

الج�واب :احلم�د هلل :ثبت عن رس�ول اهلل ﷺ قوله« :خذوا
عني مناس�ككم» وقد بَّي�نَّ ﷺ بقوله وفعل�ه كيفية رمي اجلامر،
ونوعي�ة األحج�ار الت�ي يرمي هبا واجلمار التى ترم�ى ،ووقت
الرم�ي .فيجب على احلاج أن يتقيد بس�نة رس�ول اهلل ﷺ قوالً
وفعل ً
ا ومل يثبت عن�ه ﷺ وال عن أحد من أصحاب�ه أهنم كانوا
يرمون اجلامر بغير احلىص ،وال أن احلىص التى كانوا يرمون هبا
صغرية جد ًا ،فمن رمى بغري احلىص – كبعر اإلبل أو الغنم ،أو
بمث�ل م�ا يرمي به اجلهال – من النعال ونحو ذلك – فرميه غري
صحيح .واهلل أعلم.
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سَ :62أفضن�ا من عرفات ووصلن�ا إىل مزدلفة بعد منتصف

اللي�ل ولكننا صلينا هبا املغرب والعش�اء مج�ع تأخري ومل نبت هبا

فهل علينا يشء يف ذلك؟

الجواب :احلمد هلل :إذا كان السائل معذور ًا يف وصوله مزدلفة

بعد منتصف الليل من زحام ونحوه وقد بذل اجلهد يف التمكن من
وصوله مزدلفة قبل منتصف الليل إال أنه مل يتمكن لسبب خارج

عن إرادته فال يشء عليه يف ذلك– إن ش�اء اهلل – لقول اهلل تعاىل:

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ (التغابن )١٦ :ولقوله ﷺ« :إذا أمرتكم

بأم�ر فاتوا منه ما اس�تطعتم» أما إذا كان تأخ�ره عن الوصول إىل
مزدلف�ة إىل بعد منتصف اللي�ل باختياره حيث مل يكن هناك مانع

خارج عن إرادته؛ فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يرتتب عليه دم؛
لف�وات مبيت�ه ىف مزدلفة؛ حيث إن املبيت بمزدلف�ة ليلة مجع أحد

واجبات احلج لدى بعض أهل العلم .واهلل أعلم.

س :63أدي�ت العم�رة وبع�د أن طفت بالبيت وس�عيت بني

الصفا واملروة -س�بعة أش�واط ،خرجت ونس�يت أن أقرص من

شعري وخلعت إحرامي ولبست املخيط .ماذا أفعل؟ وهل عيل

يشء؟
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الجواب :احلمد هلل :ثبت عن رس�ول اهلل ﷺ قوله« :عفي عن

أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فهذا السائل بعد فراغه
من أعامل العمرة من طواف وسعي نيس ما بقي عليه وهو احللق
أو التقصير ثم خلع مالبس اإلحرام ولبس مالبس�ه املخيطة فال
يشء عليه يف نس�يانه إال أنه ينبغي له حال تذكره أن خيلع مالبسه

املخيط�ة ،وأن يلب�س مالب�س اإلحرام ثم حيلق رأس�ه أو يقرصه
وهو يف مالبس اإلحرام ثم بعد ذلك يتم له التحلل التام من أعامل

العمرة واليشء عليه فإن مل يفعل بعد تذكره فعليه دم لرتكه أحد

واجبات العمرة وهو احللق أو التقصري .واهلل أعلم.
�ت للحج من مصر عن طريق الطائرة وأحرمت
سَ :64ق ِد ْم ُ
من بيتي يف مرص .فهل هذا جيوز؟
الجواب :احلمد هلل :إحرامك باحلج من بيتك يف مرص ال بأس

ب�ه إال أنه خالف األفضل واألتم؛ حيث إن املس�تحب أن يكون

اإلحرام من امليقات الذي يمر به احلاج أو حياذيه ألن الرسول ﷺ

و َّقت املواقيت املكانية الواقعة عىل حميط مكة املكرمة من جهاهتا

األربع وذلك لإلحرام منها.
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وق�د أحرم ﷺ للحج م�ن ذى احلليفة ،وللعمرة من اجل ّعرانة
وقال ﷺ« :خذوا عني مناسككم» .واهلل أعلم.

س :65يق�ول اهلل تع�اىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾
(البقرة.)١٩٧ :
ما معنى الرفث والفسوق واجلدال يف هذه اآلية الكريمة؟

الجواب :احلم�د هلل :هذه األمور الثالثة – الرفث والفس�وق
واجل�دال – جي�ب على من دخ�ل يف أي نس�ك من األنس�اك أن
يتجنبها االجتناب الكامل.

فالرفث ه�و املبارشة اجلنس�ية أو مقدماهتا وأس�باب إثارهتا
فم�ن كان حمرم ًا باحلج فيج�ب عليه التقيد بمقتض�اه فال يبارش
زوجت�ه إال بعد فراغ�ه من احلج بتحلله التحل�ل الثاين فإن فعل
فعليه كفارة وإن كانت املبارشة مجاع ًا وقبل التحلل األول فس�د
حج�ه وعليه امليض يف فاس�ده والقض�اء من العام الق�ادم وعليه
كفارة ذلك بدنه.
والفسوق هو اقرتاف املنكرات من أقوال وأفعال فيجب عىل
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املسلم اجتنابه والبعد عنه ويتأكد ذلك يف حق احلاج واملعتمر.

والجدال ه�و املجادل�ة واملامحل�ة والتنطع والرغب�ة يف إظهار

املج�ادل بمظهر العامل املتمكن الذى ال جتوز مناقش�ته أو حماورته
أو غلبت�ه – جيادل ال لغرض إظهار احلق وتوضيحه وإنام لغرض

املكابرة واملباهاة وغمط اآلخرين مقاماهتم العلمية .واهلل أعلم.
س :66يقول اهلل تعاىل يف سورة براءة:

﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ﴾ (التوبة.)3:

ما هو احلج األكرب يف هذه اآلية .وهل هناك حج أصغر؟

الجواب :احلمد هلل :يوم احل�ج األكرب هو يوم األضحى وهو

اليوم العارش من ش�هر ذي احلجة .وس�مي يوم احلج األكرب ألن

غال�ب أعامل احلج تؤدى فيه من رم�ي اجلامر واحللق أو التقصري
وطواف اإلفاضة والسعي وذبح اهلدي واألضاحى واإلكثار من
ذكر اهلل تعاىل.

وملا نزلت س�ورة (براءة) يف الس�نة التاسعة من اهلجرة وكان

أمير احلج أبا بكر ؤ أرس�ل ﷺ علي بن أيب طالب ؤ
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للحج ليبلغ احلجاج هذه السورة الكريمة ،وأما احلج األصغر
فذكر املفرسون :أهنا العمرة .واهلل أعلم.
س :67ه�ل إذا اعتم�رت يف ش�هر ش�وال ث�م حجج�ت مع
احلجاج يف نفس العام أكون متمتع ًا؟

الج�واب :احلمد هلل :إذا اعتمرت يف أى يوم من أش�هر احلج
التي هي ش�هر شوال وشهر ذي القعدة وتسع من ذي احلجة ثم
حججت من عامك ومل يفصل بني حجك وعمرتك س�فر قرص
فتعتبر متمتع ًا ،فإن مل تكن من حارضي املس�جد احلرام فيجب
علي�ك فدية التمت�ع تذبح يوم العيد أو بعده بثالثة أيام هي :أيام
الترشيق ،وذلك عىل املش�هور لدى أهل العلم فإن مل جتد فصيام
ثالث�ة أي�ام يف احل�ج وس�بعة إذا رجع�ت إىل أهل�ك تلك عرشة
كاملة .واهلل أعلم.
س :68كن�ت قد نوي�ت أداء العمرة ولبس�ت لباس اإلحرام
ولظ�روف خارج�ة ع�ن إراديت مل أمتك�ن م�ن الذه�اب وبالتايل
خلعت مالبس اإلحرام وأديت العمرة بعد ذلك بشهر.

فه�ل يف هذه احلالة جيب عيل دم وه�ل لبس اإلحرام ركن من
أركان العمرة أم سنة؟
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الجواب :احلمد هلل :جمرد لبس اإلحرام للحج أو العمرة ليس
دخ�والً يف النس�ك وإنام الدخول يف النس�ك يب�دأ بالتلبية هبام أو
بواحد منهام مع النية يف الدخول يف النسك وتأسيس ًا عىل هذا فإن
لب�س الس�ائل لباس اإلح�رام ال يعترب دخوالً يف اإلح�رام إال إذا
نوى الدخول فيه والتلبية بالنس�ك الذي أراده س�واء كان نسك
حج أو عمرة وعليه فال يشء عىل الس�ائل بخلعه لباس اإلحرام
بعد لبسه واحلال أنه مل ينو الدخول يف النسك.
ومن أراد اإلحرام بالنسك فعليه خلع املالبس املخيطة ولبس
مالبس اإلحرام عىل سبيل الوجوب تم الدخول يف النسك بالنية
ثم التلبية به .واهلل أعلم.
س :69م�ن وق�ف بعرف�ة حاج ًا بع�د طلوع الش�مس ولكنه
غادرها قبل الظهر فهل وقوفه صحيح؟

الج�واب :احلم�د هلل :اختل�ف أهل العل�م يف مب�دأ الوقوف
بعرفة يوم عرفة للحج�اج فذهب بعضهم إىل أن الوقوف بعرفة
يبدأ من زوال الش�مس؛ ألنه ﷺ مكث بنمرة إىل زوال الش�مس
وق�ال« :خ�ذوا عن�ي مناس�ككم» وذه�ب آخ�رون إىل أن وقت
الوق�وف بعرف�ة من طل�وع فجر ي�وم عرفة إىل طل�وع فجر يوم
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النحر واستدلوا عىل ذلك بقوله ﷺ« :من وقف بعرفة ساعة من
هن�ار أو ليل فقد تم حجه» فدل هذا عىل أن يوم عرفة هناره وليله
كل�ه وقت للوقوف وهذا ما عليه العم�ل والفتوى وعليه غالب
أهل العلم فوقوف هذا السائل صحيح ويبقى عليه خالف أهل
العلم هل عليه دم ملغادرته عرفة قبل غروب الشمس؟ ..والذي
عليه اجلمهور :أن عليه دم ًا .واهلل أعلم.

س :70أنا حاج وقد عقدت العزم عىل التأخر الس�تكامل أيام
الترشي�ق الثالث�ة وبعد صالة عرص اليوم الث�اين من أيام الترشيق
ذهب�ت إىل احلرم على نية الرج�وع إىل منى للمبي�ت فيها ورمي
اجلامر يف اليوم الثالث وقد ذكر يل بعض اإلخوان بأنه يمكنني أن
أعتبر نفسي متعج ً
ال وذلك بعد غروب ش�مس اليوم الثاين فلم
أرجع ثم سافرت فهل يرتتب عيل يشء؟

الجواب :احلمد هلل :مادام الس�ائل قد عقد العزم عىل التأخر
وكان ذهاب�ه من منى عصر اليوم الثاين عىل ني�ة الرجوع إليها
ومل يرج�ع فالذي يظهر يل أنه يلزمه دمان :دم عدم املبيت بمنى
ليل�ة اليوم الثال�ث ودم عدم رميه مجار الي�وم الثالث ألنه مل ُي ِر ْد
التعجل وإنام عقد العزم عىل اس�تكامل أي�ام الترشيق الثالثة يف
منى .واهلل أعلم.
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س :71سائل يسأل بأنه يف اليوم األول من أيام الترشيق وكان

حاج� ًا رمى اجلامر الثالث منكس� ًا حيث ب�دأ بالعقبة الكربى ثم

الوس�طى ث�م الصغ�رى ومل يعلم بفس�اد رميه إال بع�د ميض أيام
الترشيق ويسأل ماذا يرتتب عليه؟

الج�واب :واحلم�د اهلل :رمي اجلمار – مجرة العقب�ة يوم العيد

واجلمار الثالث أيام الترشيق – أح�د واجبات احلج من تركه أو
ترك بعضه فعليه دم ذبح شاة فإن مل جيد فصيام عرشة أيام ومن قام
ببعض الرمي وترك بعضه كهذا السائل فعليه دم كامل؛ ألن الدم

منكس�ا غري صحيح أش�به تنكيس
ال يتبعض وال ش�ك أن رميه
ً
الوض�وء كمن يبدأ يف وضوئه برجلي�ه وينتهى بوجهه فوضؤوه

غري صحي�ح وكذلك من نكّس الرمى فرمي�ه غري صحيح .ولو

عل�م ببطلان رمي�ه يف الي�وم األول أو الث�اين أو الثال�ث من أيام

الترشي�ق وهو ممن مل يتعجل أمكنه تدارك ذلك بإعادة رميه مرتب ًا

وال يشء عليه بعد ذلك .واهلل أعلم.

س :72ح�اج أناب أحد إخوانه احلج�اج يف رمي مجرة العقبة

وهو قادر عىل الرمي إال أنه ظن أن ذلك جائز فتبني له عدم جواز
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ذلك بعد فوات يومني من أيام الترشيق فام احلكم يف جواز الرمي

يف حال التعجل وعدمه؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال جت�وز اإلناب�ة يف الرم�ي إال ملن كان
عاجزا عن الرمي ألي س�بب من أس�باب العجز ف�إذا كان هذا
الس�ائل أعاد الرمي الذى أناب في�ه عنه غريه يف اليوم الثانى من
أيام الترشيق بعد علمه بعدم جواز إنابته فال يشء عليه .وكذلك
لو مل يعد رميه إال يف اليوم الثالث يف أيام الترشيق؛ حيث مل يتعجل
فرميه صحيح ،وجيزئ عن رميه السابق بطريق النيابة واحلال أنه
ق�ادر عىل الرمي ،أما إذا كان متعج ً
ال وعلم بعدم إجزاء رميه يف
الي�وم الثالث من أيام الترشيق فاملس�ألة دائرة بني اجلواز وعدمه
فنظرا إىل أن وقت الرمي ال يزال باقي ًا ببقاء اليوم الثالث من أيام
ً
الترشي�ق وقد كان رميه الس�ابق بطريق النياب�ة غري صحيح فإذا
رمي يف اليوم الثالث رمي األيام التى كان رميه فيها غري صحيح
فنظ�را إىل أن الرم�ي كان يف وقت الرمي فقد يتجه القول بصحة
ً
رميه وإجزائه عام مىض.
ومن نظر إىل أن هذا احلاج قد انتهى من أعامل احلج بتعجله وقد
حتلل من أحكام اليوم الثالث من أيام الترشيق وليلته بتعجله فقد
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يقال بعدم جواز رميه لكونه حصل يف وقت ليس حلجه تعلق به
لتعجله وانتهاء أعامل حجه وبناء عىل هذا القول فعليه دم لكونه
يعتبر ت�ارك ًا واجب ًا من واجب�ات احلج وهو الرم�ي ويظهر يل –
واهلل أعل�م – أن القول األول أقرب إىل الصواب أش�به من صىل
صلاة مكتوبة يف وقتها إال أنه تبينَّ بطالهنا فأعادها يف وقتها قبل
قضاء .واهلل أعلم.
أداء ال
ً
خروجه فيعترب ذلك منه ً
س :73هل جيوز االقرتاض للحج؟

الج�واب :احلمد هلل :االقتراض للحج جائ�ز ولكن ال جيب
على العاجز ع�ن احل�ج وال يلزمه االقتراض ألدائ�ه؛ حيث إن
احلج فريضة عىل كل مسلم ومسلمة ملن استطاع إليه سبي ً
ال ومن
كان غري واجد النفقة للحج ولكنه يستطيع أن يقرتض فال يلزمه
ذلك ويعترب غري مستطيع .واهلل أعلم.

س :74أن�ا مقيم يف رشوره وأري�د احلج ومعروف أن ميقات
أه�ل اجلنوب يلملم وأريد الذهاب إىل الطائف لقضاء عدة أيام
عند أقاريب .فهل جيوز يل أن أحرم من الطائف للحج؟
الج�واب :واحلمد هلل :نعم جيوز للس�ائل أن حي�رم للحج من
ميقات أهل الطائف ومن جاء عن طريقهم وهو وادى حمرم ولو
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كان قادم� ًا م�ن اجلنوب ولك�ن إن جاء عن طري�ق وادي يلملم
متجه ًا إىل مكة مريد ًا النس�ك فال جيوز جماوزة امليقات يلملم إال

باإلح�رام أم�ا لو ج�اء عن طريق يلمل�م متجه� ًا إىل الطائف ومل
يدخل مكة أو دخل مكة عىل سبيل املرور هبا إىل الطائف أو جاء

ع�ن طريق أهب�ا إىل الطائف ف�إذا أراد اإلحرام للح�ج أحرم من

ميقات أهل الطائف وادى حمرم أو قرن املنازل – السيل – لقوله

ﷺ يف شأن املواقيت «هن هلن وملن آتى عليهن من غري أهلهن ملن

أراد احلج أو العمرة » .واهلل أعلم.

س :75رجل يس�أل عن رجل اس�تناب للحج ع�ن أكثر من

واح�د وذك�ر أن�ه يقف بعرف�ة حتى غ�روب الش�مس عن أحد
مس�تنيبيه ث�م يذه�ب إىل مزدلفة م�ن عرفة وبعد أن يستريح هبا

بع�ض الوقت يرج�ع إىل عرفة ناويا بذلك وقوف�ة عن اآلخر ثم

يفي�ض إىل مزدلف�ة ويمك�ث هبا إىل الفج�ر ناويا هب�ذا املكث يف
مزدلفة عن اآلخر وهكذا يعمل يف بقية مناسك احلج فهل يصح

منه هذا؟

الجواب :احلمد هلل :أمجع أهل العلم عىل أن احلج ال يتكرر من

احل�اج يف الع�ام الواحد فليس له إال حجة واح�دة فقط وما فعله
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هذا الس�ائل يعترب باط ً
ال فليس له من فعله إال حجة واحدة فقط
إذا كانت مس�تكملة أركان احلج وما نقص من الواجبات فيجرب

بال�دم فإن كان نائب ًا عن اثنني مثل ً
ا :زيد وعمرو ونوى بإحرامه
ووقوف�ه ومجي�ع أعمال احل�ج أوال ع�ن زي�د ثم كرر م�ا يمكن
تكراره من أحكام احلج عن عمرو فحجه عن زيد صحيح وعن

عم�رو باطل .وإن ق�دم وأخر يف األعامل بالني�ة عن عمرو وعن
زي�د فال�ذي يظهر يل أن حجه صحيح عم�ن كان له نية الوقوف
بعرفة أوالً وباقى أعامله ىف احلج عن اآلخر باطلة ولكن عليه أن

يكمل أعامل احلج عن األول منهام .واهلل أعلم.

س :76رجل يسأل فيقول بأنه أصيب بمرض وقد كاد ييأس

م�ن ش�فائه منه ومل يس�بق أن حج ،ث�م أناب من حي�ج عنه حجة

اإلسالم ثم بعد ذلك شفي من مرضه وصار قادر ًا عىل احلج.
فهل تكفيه احلجة التى أناب عنه غريه يف أدائها؟

الج�واب :احلمد هلل :ال�ذي يظهر يل – واهلل أعل�م – أن إنابته

للحج وقت مرضه ثم ش�فائه بعد إنابته للحج واحلال ما ذكر ال
تكفي�ه عن حجة اإلسلام وأن عليه أن يب�ادر يف أداء احلج؛ ألنه
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يعترب يف معنى املس�تطيع بعد أن ش�في من مرضه وأصبح قادر ًا
على أداء احل�ج لعموم قوله تع�اىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ (آل عمران .)٩٧ :واهلل أعلم.

س :77أحده�م يس�أل فيق�ول :م�ن املعلوم أن جدة ليس�ت
ميقات� ًا وأن املواقي�ت حمددة بقول رس�ول اهلل ﷺ لكن وجد من
بعض أهل العلم اجتهاد يف اعتبار جدة ميقات ًا ملن جاء عن طريق
اجلو مث ً
ال فام رأيكم يف ذلك؟

الجواب :احلمد هلل :حتديد املواقيت املكانية جاء بنص رصيح

ع�ن رس�ول اهلل ﷺ حيث وق�ت ألهل املدين�ة ذا احلليفة وألهل

الش�ام اجلحفة وألهل اليمن بيلملم وألهل نجد فرن وروي أنه
وقت أله�ل العراق بذات عرق ،واملش�هور أن ذلك توقيت من
عمر بن اخلطاب ؤ عىل س�بيل املح�اذاة لقرن املنازل وقال

رسول اهلل ﷺ« :هن هلن وملن آتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد

احلج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنش�أ» وال خيفي

أن مجيع من أتى إىل جدة من اجلو أو من البحر سيمر بميقات أو
حياذي ميقات ًا.
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ف�إن كان من شمال جدة فيمر أو حي�اذي اجلحفة وإن كان من

جن�وب جدة فيمر أو حياذي ميق�ات يلملم ،ومن جاء من رشق
جدة فيمر أو حياذي قرن املنازل .ومن مل يمر أو حياذي أي ميقات
كأهل املصوع ممن هم أمام جدة من اجلهة الغربية فقد ذكر بعض

أه�ل العل�م أن هلم أن حيرموا م�ن جدة؛ ألن بلداهن�م واقعة َق ْب َل
املواقيت ،وجدة ليس�ت حماذي�ة ألي ميقات فمن كان أمامها من

الغرب وأحرم منها فلم جياوز ميقات ًا وإحرامه صحيح.

فم�ن قال ب�أن جدة ميق�ات ملن ق�دم إليها مطلق ًا م�ن اجلو أو
البحر فقد اجتهد اجتهاد ًا يف مقابلة نص رصيح ،وقد ذكر علامء
األصول بطالن االجتهاد يف مقابلة نص.

واخلالص�ة :أن القول باعتبار ج�دة ميقا ًتا ملن قدم إليها (بحر ًا
أو جو ًا س�واء أكان ذلك من شماهلا أم جنوهبا أم رشقها) القول
بذلك قول ال تظهر صحته .والنص الرصيح من قول رسول اهلل
ﷺ ي�رد ذل�ك القول .وقد صدر من هيئة كبار العلامء يف اململكة
وم�ن جممع�ي الفقه اإلسلامي بمك�ة وجدة ق�رارات ب�رد هذا
القول .فليس�ت جدة ميقات ًا إال ألهلها أو من جاء من مواجهتها
من الغرب كأهل املصوع .واهلل أعلم.
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ِ
يب
س :78س�ائل يس�أل فيقول :بأنه م�ن أهل مكة وقد اس� ُتن َ
باحلج عن رجل آفاقي بصفة التمتع وقد أحرم بالعمرة من التنعيم
ويس�أل :هل جيوز من�ه التمتع وهو من أهل مك�ة وهل عليه فدية
متتع ألن احلج نيابة عن آفاقي؟

والجواب :احلمد هلل :ال يظهر يل مانع من جواز متتع أهل مكة
بالعم�رة إىل احلج لعموم قوله تع�اىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ﴾ (البقرة )١69 :وسواء يف ذلك من متتع بالعمرة
إىل احلج لنفس�ه أو كان نائ ًبا عن غريه .وليس عىل حارضي مكة
املكرمة هدي متتع وال هدي قران لقوله تعاىل ﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ (البقرة )١69 :وسواء يف ذلك من
متتع بالعمرة إىل احلج عن نفسه أو كان نائ ًبا عن غريه .وال ينبغي
للنائ�ب م�ن أهل مك�ة عن اآلفاق�ي أن جيعل يف اعتب�اره يف أخذ
األجرة سقوط الفدية بحيث يلزمه من أنابه بالتمتع ويأخذ أجرة
يف اعتبارها اهلدي وهو ساقط عنه .وأال جيعل هذه العبادة طريق
تكس ٍ
�ب وتك ُّث ٍر واس�تغالل لعواطف أهل اخلير والصالح .واهلل
ُّ
املستعان.
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س :79س�ائل يسأل فيقول :اعتمرت يف شهر شوال ولكن
لي�س عندي ع�زم عىل احل�ج بحيث مل أن�و هبذه العم�رة متت ًعا
إىل احل�ج ،ولكن يسر اهلل يل األمر فحججت ذل�ك العام وأنا
م�ن اآلفاقيني .فهل اعترب متمتع ًا وأن�ا مل أنو بعمريت التمتع هبا
إىل احلج؟
وهل عيل فدية متتع؟

الج�واب :احلم�د هلل :االعتب�ار بواق�ع األم�ر ف�إن التمتع هو
اإلح�رام بالعم�رة يف أش�هر احل�ج ثم احل�ج يف العام نفس�ه وال
يؤث�ر يف اعتب�ار التمت�ع عدم وجود ني�ة به بل العبرة بالواقع من
احلاج .وعليه فيلزم الس�ائل فدية متتع ذبح شاة فإن مل جيد فصيام
ثالث�ة أيام يف احلج وس�بعة إذا رجع إىل أهل�ه تلك عرشة كاملة.
واهلل أعلم.

س :80رج�ل أحرم باحلج يوم الرتوية ث�م أغمى عليه ونقل
إىل عرفة يوم الوقوف ثم أفيض به إىل مزدلفة ثم إىل منى ومل يفق
م�ن إغامئه إال يف آخ�ر يوم العيد فهل الوقوف ب�ه يف عرفة جمزئ
وحجه صحيح؟
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الج�واب :احلمد هلل :ال خيف�ى أن الوقوف بعرف�ة أحد أركان

احلج وهو عبادة ال تصح إال بنية ومن عاقل؛ حيث إن هذا املريض
باإلغماء فاقد عقله يوم الوقوف ومل يكن له نية يف وقوفه .فوقوفه

ال يعترب .وعليه أن يتحلل من إحرامه بعد إفاقته من إغامئه بعمرة
يطوف ويسعى ويقرص ثم خيرج بذلك من إحرامه .واهلل أعلم.

س :81يسأل أحدهم عن شاة مجاء خلقة أي  -ليس هلا أذنان
إال بحجم صغري جد ًا  -فهل جيوز األضحية هبا؟ وإذا كان غالب
أذهنا مقطوع ًا فهل جيوز؟
الج�واب :احلم�د هلل :إذا مل يك�ن فيه�ا مان�ع يمنع م�ن جواز
األضحي�ة هب�ا غري صغ�ر أذهنا فصغ�ر أذنيها خلق�ة ال يؤثر عىل
صحة األضحية هبا وأما إذا كان غالب أذهنا مقطوع ًا ألي سبب
فال جيوز األضحية هبا ويعتبر ذلك من العيوب املانعة اإلجزاء.
واهلل أعلم.
س :82أحده�م يس�أل فيق�ول :إن�ه ح�ج يف أح�د األع�وام
واستمنى قبل التحلل األول فامذا جيب عليه؟
الجواب :احلمد هلل :حجه صحيح إذ االستمناء ليس كالوطء
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املفس�د للحج إذا كان قبل التحل�ل األول وعليه كفارة .والقول
بصحة احلج وعدم فس�اده هو املذهب وذلك لعدم الدليل وألنه
اس�تمتاع مل يفس�د به احلج وهذا مذهب أيب حنيفة والش�افعي –
رمحهام اهلل .واهلل أعلم.

س :83رج�ل يس�أل ويقول بأن�ه أتى للحج وأح�رم بالعمرة
متمتع� ًا هبا إىل احلج ولكن عرض ل�ه عارض منعه من احلج فلم
حي�ج .فهل يرتتب عليه يشء لق�اء عزمه عىل التمتع وفعله عمرة
التمتع ثم مل يتيرس له احلج؟
الج�واب :احلمد هلل :االعتبار بواقع الفعل مع النية فإذا ختلف
الفع�ل ع�ن النية فلا اعتبار لوج�ود النية دون الفع�ل وعليه فال
يرتتب عىل هذا السائل يشء من الكفارات ويبقى له أجر العمرة
إن شاء اهلل .واهلل املستعان.
س :84حج الصبي .هل جيزئ عنه بعد تكليفه؟

الج�واب :احلم�د هلل ،إذا أح�رم ويل الصب�ي أو الصبية باحلج
أو العم�رة فللويل أج�ر وللصبي حجه أو عمرت�ه إال أن ذلك ال
جيزؤه ع�ن وجوب احلج والعمرة بعد تكليفه واس�تطاعته احلج
والعمرة .واهلل أعلم.
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س :85يف موسم احلج أرى بعض الناس يبيتون يف منطقة الششة

ومنطقة العزيزية القريبة من منى .هل هذا صحيح؟

الج�واب :احلم�د هلل :املبي�ت بمنى لي�ايل أي�ام الترشيق أحد

واجبات احلج فمن تركه من غري عذر معترب فعليه دم لرتكه أحد

واجبات احلج فإذا كان السائل يسأل عن حجاج يبيتون ليايل أيام
الترشي�ق يف غري منى من غري عذر معترب فعىل كل واحد منهم دم

لرتك�ه املبيت بمنى ليايل أيام الترشيق لغري عذر رشعي إال الليلة
الثالث�ة من أي�ام الترشيق ملن تعجل منهم فلا يلزمه املبيت بمنى

تلك الليلة إلهنائه أعامل حجه بتعجله .واهلل أعلم.

س :86ق�ال تع�اىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ﴾ (التوبة )٣ :هل معنى ذلك أنه يوجد حج أكرب
وحج أصغر؟

الجواب :احلمد هلل ،نعم ،يوجد حج أصغر هو العمرة ،وحج

أكرب هو احلج املعروف .واهلل أعلم.

س :87حجج�ت يف ع�ام م�ن األع�وام ولكنن�ي مل أمتكن من

الوقوف بعرفة وذلك ملرض أمل يب .فهل تقبل حجتى؟
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الج�واب :احلم�د هلل :الوق�وف بعرف�ة أح�د أركان احل�ج
لقول�ه ﷺ :احلج عرف�ة  -فمن وقف هبا وقت الوقوف هبا من
احلجاج ث�م أكمل أعامل حج�ه من بقي�ة األركان والواجبات
فقد تم حجه وقىض تفثه .ومن مل يقف بعرفة من احلجاج وقت
الوق�وف بعرف�ة فال يعتبر حاج ًا ويتعين علي�ه أن يتحلل من
إحرامه بعمرة ..واهلل أعلم.
س :88ه�ل جي�وز أن أت�وكل ع�ن أكث�ر م�ن واح�د يف رمي
اجلامر؟

الج�واب :احلمد هلل :ينبغي أن يكون النائب عن غريه يف رمي
اجلمار من احلجاج ،وأن يبدأ بنفس�ه يف الرمي ثم بعد ذلك يرمي
عن غريه ممن أنابه وال بأس أن يكون نائب ًا عن أكثر من واحد من
ذكر أو أنثى أو صغري أو كبري إذا كان املنيب عاجزا عن الرمي..
واهلل أعلم.

س :89ه�ل زي�ارة املس�جد النب�وى الرشيف م�ن مكمالت
احلج؟
الجواب :احلمد هلل :مس�جد رس�ول اهلل ﷺ م�ن املواقع التي

يشرع لزيارهتا ش�د الرحال والس�فر إليها لقوله ﷺ « :ال تش�د
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الرح�ال إال إىل ثالث�ة مس�اجد :املس�جد احلرام ومس�جدي هذا

واملسجد األقىص» وزيارة مسجد رسول اهلل ﷺ والصالة فيه من

األمور املس�تحبة وبعد الوصول إىل مسجد رسول اهلل ﷺ ينبغى

السلام عىل رس�ول اهلل والش�هادة له ﷺ بأنه بلغ الرسالة وأدى

األمان�ة ونصح األم�ة كام ينبغ�ي للزائر الترضع إىل اهلل س�بحانه
وتعاىل أن ُي َش� ِّفع رس�وله فيه .و زيارة مس�جد رس�ول اهلل ﷺ ال

ترابط بينها وبني أعامل احلج فمن استكمل يف حجه أركان احلج

وواجبات�ه ومل يقم بزيارة املس�جد فحجه صحي�ح مكتمل .وقد
فاته فضل زيارة مس�جد رسول اهلل ﷺ ثم السالم عىل رسول اهلل

ﷺ بعد ذلك .واهلل أعلم.

س  :90بع�ض الن�اس يأت�ون للمبي�ت يف من�ى يف س�اعات
ويقضون بقية النهار يف مكة فهل هذا جائز؟

الج�واب :احلم�د اهلل :املبي�ت بمنى لي�ايل أي�ام الترشيق أحد
واجبات احلج ومن ترك واجب ًا من واجبات احلج فعليه دم لألثر
املروى عن ابن عباس رفع ًا ووقف ًا والوقف أصح :من ترك نسك ًا
فعلي�ه دم .واملبيت بمن�ى يف ليلة يوم الترشيق يت�م بوجود احلاج
فيه�ا أكثر الليل ،وهبذا يظهر أن م�ن يمكث خارج منى من غري
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ع�ذر من احلجاج ثم ي�أيت إليها بقية الليل بحيث ال يتم له وجود
يف منى إال أقل الليل فال يصدق عليه أنه بات بمنى ويرتتب عليه
لق�اء ذلك دم لرتكه أحد واجبات احل�ج وهو املبيت بمنى ،وأما
مكث�ه خارج منى يف النهار فال بأس ب�ه واألفضل إقامته يف منى.
واهلل أعلم.

س :91قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾
(البقرة.)١٩٧ :
						
متى تبدأ أشهر احلج؟

الجواب :احلمد هلل :أش�هر احلج هي ش�هر ش�وال وشهر ذي
القعدة وعرش من ش�هر ذي احلجة وتبدأ أش�هر احلج ببداية أول
يوم من شهر شوال .واهلل أعلم.

س :92كي�ف يكون اإلفراد باحلج وما ه�و الفرق بني التمتع
والقران يف احلج؟ ومتى جيب اهلدى؟
الج�واب :احلم�د هلل :اإلفراد باحل�ج هو اإلحرام ب�ه من غري
سابق إحرام بعمرة يف أشهر احلج والهدي عىل املفرد باحلج إال
أن يكون منه تقصري بمناسك احلج فع ً
ال أو ترك ًا.
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والفرق بني التمتع والقران هو أن التمتع يتم باإلحرام بالعمرة
يف أش�هر احلج ثم بع�د التحلل منها حيرم باحل�ج يف عامه فيكون
له يف س�فرة واحدة نس�كان احل�ج والعمرة .وجي�ب عليه اهلدي
بإحرام�ه للحج ويذبح هدي�ه يوم العيد أو يف أي�ام الترشيق عىل
املشهور عند أهل العلم.
وأما القران فهو أن حيرم باحلج والعمرة مع ًا فيقول :اللهم لبيك
حج ًا وعم�رة ويبقى يف إحرامه حتى يرمي مجرة العقبة يوم العيد

وحيلق رأس�ه أو يقرصه أو أن يطوف طواف اإلفاضة ويسعى إن
مل يكن س�عى وجي�ب عليه هدي القران بإحرام�ه باحلج والعمرة
عىل سبيل القران .واهلل أعلم.
س :93أهيام أفضل أن أبدأ به :الزواج أم احلج؟

الجواب :احلمد هلل :إذا كان الس�ائل مترضر ًا من عدم زواجه
ويستطيع أحد األمرين :الزواج أو احلج ولكنه ال يستطيع اجلمع
بينهما فال�ذي يظه�ر ىل أن األوىل يف حقه حتصني فرج�ه بالزواج
ألمره ﷺ بذلك حيث قال« :يامعرش الش�باب من استطاع منكم
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج».
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مبني عىل السماحة والس�عة
وأما احلج فهو حق اهلل تعاىل وهو ٌّ
فمتى اس�تطاع الس�ائل احلج بعد زواجه تعني علي�ه أداؤه لقوله
تع�اىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾
(آل عمران .)٩٧ :واهلل أعلم.
س :94ه�ل جيوز يل أن أحج لوالدي ووالديت املتوفني عىل أن
أرشكها يف حجة واحدة؟

الجواب :احلمد هلل :ال جيوز إرشاك اثنني فأكثر يف حج وال يف
عمرة فإذا كان الس�ائل قد حج عن نفس�ه وقد اعتمر كذلك فال
بأس أن يعتمر عن أحد والديه وحيج عن اآلخر أما إرشاكهام يف
حج أو يف عمرة فذلك غري جائز .واهلل أعلم.
س :95أتي�ت احلج م�ن مرص بالطائرة ومل أمتكن من أن أحرم
يف الطائرة وأحرمت من جدة فهل هذا صحيح؟

الجواب :احلمد هلل :ميقات أهل الش�ام ومرص واملغرب ومن
جاء عن طريقهم من مس�لمي أوروبا وأمريكا هو اجلحفة وهي
قري�ة قريبة من مدينة رابغ واقعة عن رابغ جنوب ًا بمس�افة تس�عة
مريدا
أكي�ال فم�ن جتاوزها أو جت�اوز حماذاهتا وهو ق�ادم إىل مكة ً
النس�ك ومل حي�رم بل أح�رم بعدها من ج�دة مث ً
ال فق�د ترك أحد
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وبناء
واجبات النسك وهو اإلحرام به من امليقات أو من حماذاته.
ً
عىل هذا ،فحيث إن السائل مل حيرم من امليقات وال من حماذاته بل
أح�رم بعد جتاوزه وذلك من جدة فعلي�ه دم لرتكه أحد واجبات
النس�ك لقول ابن عب�اس ؤ من ترك نس�ك ًا فعليه دم ،وهذا
األثر يروى عن ابن عباس مرفوع ًا وموقوف ًا والوقف أصح لكن
ل�ه حك�م الرفع؛ ألنه يتعلق بترشيع ال يكون من غري رس�ول اهلل
ﷺ إبالغ ًا ألمته عن ربه .واهلل أعلم.
س :96كم مرة حج فيها رس�ول اهلل ﷺ وملاذا س�ميت حجته
بحجة الوادع؟

الجواب :احلمد هلل :حج ﷺ يف السنة العارشة ومل حيج ﷺ قبلها؛
ألن احل�ج فرض يف الس�نة التاس�عة ومل حي�ج ﷺ يف هذه الس�نة ألن
مك�ة وما حول الكعبة التزال فيها بعض ش�وائب الرشك والعادات
اجلاهلي�ة وه�ى حديث�ة عهد باإلسلام فانتظر ﷺ بحجه إىل الس�نة
القادم�ة ثم حج ﷺ يف الس�نة الع�ارشة حجة ال�وداع خطب الناس
يوم عرفة بخطبة بالغة جامعة ش�املة حت�دث فيها عن حق اهلل تعاىل
على عباده ،وعن حق�وق العباد بعضهم لبع�ض ،وعن كل صغرية
وكبيرة وكان ﷺ يتس�اءل أال هل بلغت؟ ثم يرفع يديه إىل السماء
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ويقول اللهم أش�هد .يعنى عىل البالغ ثم تويف ﷺ بعد أربعة أش�هر

من حجه فكانت وداعا منه ﷺ ألمته .واهلل أعلم.

س :97قال رسول اهلل ﷺ «من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع

من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ما معنى الرفث والفسوق؟

الجواب :احلمد هلل :الرفث هو احلديث عن املعارشة اجلنس�ية

بما يثريه�ا أو األخذ بأس�باب إثارهت�ا من ملس وتقبي�ل ومبارشة
ونحو ذلك .

والفس�وق اقتراف املعايص بالقي�ل والقال والغيب�ة والنميمة
ونحو ذلك وبالفعل بام يعترب انتهاك ًا حلرمات اهلل .واهلل أعلم.
س :98ق�ال تع�اىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ﴾ (آل عم�ران )٩٧ :م�ا ه�ى االس�تطاعة؟ هل جيوز

لرجل أن حيج بغري إذن والديه؟

الجواب :احلمد هلل :االستطاعة وجود الزاد ووسيلة النقل وما

يلزم ذلك من مال فاضل لقوت عياله حتى يرجع مع االستطاعة

البدنية وأمن الطريق ،ومن االس�تطاعة يف حق املرأة زيادة عىل ما
ذكر وجود حمرم معها حتى ترجع من حجها إىل بلدها.
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– وأم�ا حج الرجل ب�دون إذن والديه ف�إن كان احلج فريضة
فلا جي�وز لوالديه منعه عن احل�ج ،فإن منعاه فلا يلزمه طاعتهام
يف ذل�ك إذ ال طاع�ة ملخل�وق يف معصية اخلال�ق؛ ألن ترك احلج
الواجب مع االستطاعة معصية.

وأم�ا إن كان احل�ج نفل ً
ا فيج�ب علي�ه أن يطي�ع والديه يف
االمتن�اع ع�ن احلج إن مل يتيسر له إقناعهام ب�اإلذن له يف ذلك.
واهلل أعلم.
س :99هل العم�رة يف رمضان يضاعف ثواهبا أكثر من ثواب
عمرة يف غري رمضان؟

الجواب :احلمد هلل :نعم العمرة ىف رمضان هلا أجر كبري خيتلف
ع�ن أجر أدائه�ا يف غريه؛ حيث ثبت عن رس�ول اهلل ﷺ أنه قال:
«عم�رة يف رمض�ان تعدل حج�ة» وىف رواية :تع�دل حجة معي.
واهلل أعلم.
س :100هل جيوز أن أحج من مال زوجتى وبرضاها؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال ب�أس أن حتج م�ن م�ال زوجتك إذا
أعطتك ذلك املال بطيب نفس منها .واهلل أعلم.
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س :101تسأل إحدى األخوات :بأهنا حجت هذا العام وبعد
س�هوا ثم ذكرت أهنا
رميه�ا مجرة العقبة خلعت مالبس اإلحرام
ً
مل تقرص فأعادت مالبس�ها وقرصت من شعرها قدر أنملة .وإن
زوجه�ا يف اليوم الثاين من أيام الترشي�ق رمى عنها اجلامر بعد أن
أخربها بالزحام الذي ال تس�تطيعه فأنابته يف ذلك وتس�أل هل يف
ذلك تأثري عىل حجها؟
الج�واب :واحلمد هلل :ليس للمرأة مالب�س إحرام معينة وإنام
إحرامه�ا يف وجهها ويدهيا وعليه فال بأس عىل صحة حجها من
كوهن�ا مل تقرص ش�عر رأس�ها إال بعد رميها مج�رة العقبة وخلعها
مالبس�ها التى أحرمت فيها .ونظر ًا للمش�قة البالغة يف الرمي فال
يظه�ر ىل مانع من ج�واز إنابتها زوجها يف رميه عنها اجلامر لليوم

الثانى من أيام الترشيق – يوم النفر األول .واهلل أعلم.

س :102بع�ض احلجاج يبيتون الليايل الثالث ليايل من أيام
الترشيق يف احلج يف منطقة العزيزية ،ومنهم من يبيت يف منطقة
الششة هل هذه األماكن تعد من أرض منى؟
وهل جيوز مبيتهم يف هذه األماكن؟
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الجواب :احلمد هلل :ال خيفى أن املبيت بمنى ليايل أيام الترشيق

من واجبات احلج من تركه من غري عذر فعليه دم والعزيزية والششة
من أحياء مكة املكرمة وليستا من منى ،فمن بات فيها من احلجاج

ليايل أيام الترشيق من غري عذر فعليه دم لرتكه أحد واجبات احلج.

واهلل أعلم.

س :103هل عىل سكان مدينة جدة طواف وداع بعد احلج؟

الجواب :احلمد هلل :الذى يظهر يل أن عىل كل من مل يكن من

حارضي املسجد احلرام وهم من كانوا خارج حدود مكة املكرمة
أن عليهم طواف الوداع لعموم قوله ﷺ« :اجعلوا آخر عهدكم

بالبيت» .وألن حارضي املس�جد احلرام هل�م خصوصيات منها

س�قوط دم التمتع عمن متتع منهم ،ومن هذا يتضح أن عىل أهل

جدة ودا ًعا عىل من حج منهم .واهلل أعلم.

س :104ه�ل لب�س الس�اعة الت�ي هبا ح�زام حمي�ط يف اإلحرام

جائز؟ وهل لبس احلذاء املخيط جائز يف اإلحرام؟

الج�واب :احلمد هلل :ال ب�أس للمحرم من لبس الس�اعة وإن
كان سيرها خميط� ًا وكذلك احلذاء املخيط .ولي�س جمرد اخلياطة
()323

حمظورا وإنام املحظور ،أن يلبس خميط ًا حميط ًا كالقميص والرسوال
ً
واجل�ورب والطاقية ونحو ذلك مم�ا ذكره أهل العلم ىف املحظور
من امللبوسات للرجال ..واهلل أعلم.
س :105حجج�ت ه�ذا الع�ام متمتع ًا ومل أس�ع بع�د طواف
اإلفاض�ة ظن� ًا من�ى أن س�عي العمرة يكف�ي عن س�عي احلج ثم

عيل يشء؟
توجهت إىل بلدى فهل َّ

الج�واب :احلمد هلل :اختلف أهل العل�م – رمحهم اهلل– هل
جيب عىل املتمتع س�عيان :س�عي للعمرة وس�عي للحج أم جيزئه
سعي واحد عنهام؟

فذه�ب مجهورهم إىل أنه يتعني عليه س�عيان :س�عي للحج

وس�عي للعمرة؛ ألن الس�عي األول الذي يؤديه بعد فراغه من
طواف العمرة خاص بالعمرة وهي نس�ك مس�تقل عن نسك

احلج .واحلج نس�ك آخر مس�تقل ع�ن العمرة والس�عي أحد
أركان العم�رة .وذه�ب بعضه�م إىل القول ب�أن املتمتع جيزيه

س�عي واحد عن احلج والعمرة كالقارن إذا س�عى بعد طواف
القدوم كفاه عن السعي بعد طواف اإلفاضة وهذا القول رواية
عن اإلمام أمحد ،وقد اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه
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اهلل – وذكر يف توجيهها وتصحيحها أن الذين متتعوا مع النبي

ﷺ مل يطوفوا بني الصفا واملروة إال مرة واحدة قال عبد اهلل بن

أمحد بن حنبل قيل أليب :املتمتع مل يس�ع بني الصفا واملروة قال
إن ط�اف طوافني يعني بالبيت وبني الصفا واملروة فهو أجود.
واح�دا فلا ب�أس وإن طاف طوافين فهو
وإن ط�اف طوا ًف�ا
ً
إيل .قال أمحد حدثنا وليد بن مس�لم حدثنا األوزاعي
أعج�ب َّ
عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول :املفرد والقارن واملتمتع

جيزؤه طوافه بالبيت والس�عي بني الصفا واملروة .وقد اختلف
ه�ل الصحاب�ة املتمتعون مع النبي ﷺ هل قضوا س�عي ًا واحد ًا

أم س�عيني م�ع اتفاق الناس عىل أهنم طاف�وا أوال بالبيت وبني
الصف�ا واملروة وملا رجعوا من عرفة قيل أهنم س�عوا أيض ًا بعد
طواف اإلفاضة.

وقيل مل يسعوا ،ففي صحيح مسلم عن جابر قال :مل يطف
النب�ي ﷺ وال أصحاب�ه بني الصف�ا وامل�روة إال طواف ًا واحد ًا

طواف�ه األول  -ث�م ق�ال رمح�ه اهلل – وقد روى م�ن حديث

عائش�ة ر أهن�م طافوا مرتني لكن ه�ذه الزيادة قيل إهنا
م�ن قول الزهرى ،ألن قول عائش�ة احتج به بعضهم عىل أنه
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يس�تحب طوافان بالبيت واألظهر ما يف حديث جابر ويؤيده
قوله ﷺ «دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة فاملتمتع من
حين أحرم بالعمرة دخل يف احلج لكن�ه ُف ِصل بتحلل ليكون
أيرس عىل احلاج».

وبناء عىل ما ذكر وحيث إن بعض أهل العلم قال بأن الس�عي
الواحد جيزئ املتمتع عن س�عي العمرة وس�عي احلج فنرجو أال
بأس عىل السائل ىف اكتفائه بسعي العمرة عن سعي احلج فيام مىض
ونوصيه يف املستقبل أن يأخذ باالحتياط يف أن يسعى للعمرة بعد
فراغه من طوافها ويس�عى للحج بع�د فراغه من طوافه اإلفاضة
وباهلل التوفيق.
س  :106هل صحيح أن من يريد الدخول يف اإلحرام أن حيرم
عىل ما حيتاج إليه طيلة بقائه يف اإلحرام وأنه ال جيوز له اس�تعامل
ما مل يستحرضه عند إحرامه؟

الجواب :احلمد هلل :ال صحة لذلك وال أصل له مطلق ًا فمتى
أحرم املحرم مل حيرم عليه مما كان له حالالً بعد إحرامه إال تس�عة
أمور هي حمظورات اإلحرام التسعة وباهلل التوفيق.
س :107م�ا هو الدم الواج�ب النتهاك حمظور من حمظورات
()326

اإلحرام اخلمس�ة :احللق ،التقليم ،تغطي�ه الرأس ،لبس املخيط،

مس الطيب؟

الج�واب :احلمد هلل :الدم الواجب واح�د من ثالثة أمور عىل

التخيير :صي�ام ثالثة أيام أو إطعام س�تة مس�اكني من مس�اكني

احلرم لكل مسكني مد بر أو ذبح شاة .وباهلل التوفيق.

س :108ال خيفى استحباب االغتسال والتنظف عند الدخول
يف اإلحرام وكان لفاعل ذلك َع ْز ٌم عىل أنه إذا كان ذلك يف عرش ذي
احلجة ويريد أن يضحي .فهل جيوز له عند االغتس�ال والتنظف
لإلحرام أن يأخذ شيئ ًا من زوائد شعره وأظفاره؟

الجواب :احلمد هلل :ال جيوز له أخذ يشء من زوائد ش�عره أو
أظفاره إذا كان له َع ْز ٌم عىل أن يضحي عن نفسه ملا روت أم سلمة
ر أن النب�ي ﷺ ق�ال« :من أراد أن يضحي فدخل العرش فال
يأخذ من ش�عره وبرشته ش�ي ًئا حتى يضحي» ويف لفظ« :وال من
أظفاره» روامها مسلم.
إال أن ه�ذا ال يمنع�ه م�ن تقصير رأس�ه إذا كان متمتع� ًا بعد

طوافه وس�عيه طواف العمرة وس�عيها ألن التقصري نس�ك وهو

أحد واجبات العمرة .
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وأم�ا إذا كانت األضحية التي س�يضحيها ليس�ت ل�ه وإنام هي
لوالديه مث ً
ال أو ألحد أقاربه أو أنه وكيل عىل ذبحها فهذا ال يعترب
مضحي� ًا وجي�وز يف حقه أخذ زوائد ش�عره وأظف�اره يف العرش كام
جيوز له ذلك يف غريها وكذلك املضحي عىل س�بيل التربع كوالد

مع أوالده .فهو الذي يلزمه اإلمساك دون أوالده .واهلل أعلم.

س :109هل من املناس�ب أن تق�وم اجلهات املعنية يف البلدان

اإلسلامية بتوعي�ة حجاجه�م عىل أعمال احلج ومناس�كه قبل

قدومهم إىل احلج؟

الجواب :احلمد هلل :بخصوص توعية احلجاج عن أعامل احلج

فيما يتعلق برشوط�ه وأركانه وواجباته وحمظوراته وس�ننه القولية
والفعلية وآدابه والتخلق بخلق املس�لم التائب إىل اهلل عند توجهه
للحج الشك أن يف هذا الترصف وىف هذا املسلك خري ًا كثري ًا وسبب ًا
عظي ًام من أكرب أس�باب صالح العمل وأس�باب قبوله .وقد رأيت
يف ماليزي�ا مركز ًا كبير ًا لتوعية احلجاج منهم وتعليمهم مناس�ك
احل�ج تعلي ًام نظري� ًا ومتثي ً
ال للتطبيق ،وهلذا نج�د أن حجاج ماليزيا
أكثر احلجاج أدب ًا وخلق ًا وسكينة ووقار ًا وهم أكثر احلجاج عناية

بأداء املناسك عىل الوجه الصحيح اخلايل من التجاوز واألخطاء.
()328

وعليه فنأمل من وزارة احلج أن يكون هلا مزيد عناية هبذا اجلانب
التوع�وي بحي�ث يكون هناك تع�اون بينها وبني اجلهات املس�ئولة
ع�ن حجاج كل دولة بتوعية حجاجهم ع�ن احلج وآدابه وأحكامه
والتقيد بأدائه على الوجه الصحيح وبمثل ما فعلته حكومة ماليزيا
وفق اهلل اجلميع.
س  :110يعتقد بعض الناس أنه ال جيوز للمسلم أن حيج قبل
أن تذبح عنه عقيقته ،كام أنه ال جيوز له احلج قبل أن يتزوج .فهل
هذا صحيح؟

الجواب :احلمد هلل :ال أصل هلذا االعتقاد وال ارتباط بني احلج
والعقيق�ة كما أنه ال ارتباط بني احلج وال�زواج إال أن الزواج من
أس�باب سلامة احلج و ُب ْع ِد احلاج عن الرفث ملا فيه من إحصان
الفرج وغض البرص .واهلل أعلم.
س :111ه�ل جي�وز للمح�رم أن يغري لب�اس إحرامه وهو ال
يزال يف اإلحرام؟

الج�واب :احلم�د هلل :نع�م جي�وز له ذل�ك ملا روى س�عيد بن
منصور يف سننه أن النبي ﷺ غيرَّ مر ًة ثو َبه وهو حمرم.
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س :112إذا ط�اف القارن أو املفرد طواف القدوم ثم س�عى،
فهل يكفيه سعيه هذا أم يسعى مع طواف اإلفاضة؟

الجواب :احلمد هلل :إذا ط�اف القارن أو املفرد طواف القدوم
ث�م س�عى بع�ده فيكفيه س�ع ُي ُه ه�ذا ،وال حيتاج لس�عي آخر بعد

طواف اإلفاضة وباهلل التوفيق.

س  :113ش�خص توفي�ت والدت�ه و َتَب�رَ َّ ع هلا بحج�ة تطوع
واس�تأجر ش�خصا ليحج عنها ووجد ذلك الشخص من حيمله
إىل مكة تربعا فهل يؤثر ذلك عىل صحة احلج أو كامله؟
الج�واب :احلم�د هلل ،إذا كان من ُأجر ليح�ج عن غريه قد
احل�ج عمن ُطلب منه أن حيج عنه بحيث اس�توىف أركان
أدى
َ
احل�ج وواجبات�ه فقد برئ�ت ذمته مما كلف به من احلج س�واء
ٍ
بأجرة أو مشى عىل قدميه أو ركب داب ًة أو وجد
ركب س�يار ًة
من حيمله إىل مكة تربع ًا ويقوم بنفقته يف احلج سواء أكان حج
ٍ
ف�رض ألن الوصول إىل مكة وأماكن املش�اعر
تط�وع أم حج
املقدس�ة وس�يلة ألداء النس�ك .واملقصود من اإلنابة هو أداء
احل�ج فريض�ة أو تطوع ًا فيص�ح إذا ُأدى على الوجه املرشوع
و َتبرْ ُأ به الذمة دون نظر إىل كيفية الوصول إىل مكة.
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لكن ال ينبغي للمسلم أن جيعل فعله للقربات التي تدخلها
النياب�ة وس�يل ًة للكس�ب الدني�وي ف�إن ه�ذا ليس م�ن مكارم
األخلاق وال من أخلاق ذوي التقى والصلاح ،أما إذا كان
القص�د من أخذ األجرة عىل احلج عن الغري االس�تعانة هبا عىل
التعبد يف األماكن املقدسة من صالة وقراءة وطواف وغري ذلك
م�ن أن�واع العبادة فهذا ال بأس به واألعمال بمقاصدها ولكل
امرئ ما نوى .واهلل أعلم.
س :114امرأة اعتمرت يف ش�هر رمضان وطافت بالبيت ويف
بداية السعي حاضت .فامذا جيب عليها أن تفعل؟ أفيدونا جزاكم
اهلل خري ًا.
وكذا مث ً
ال :يف بداية الطواف حاضت فامذا جيب عليها؟

الج�واب :احلم�د هلل :إذا كانت ه�ذه املرأة ق�د طافت طواف
العم�رة ويف بداية الس�عي أو يف أثنائه حاض�ت فعليها أن تكمل
س�عيها وبعد فراغه�ا منه تقرص رأس�ها ،وقد انته�ت بذلك من
عمرهت�ا وحتلل�ت وال يؤثر عىل صحة س�عيها حيضها؛ حيث إن
الطهارة للسعي مستحبة وليست واجبة.
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وأم�ا إن كان حيضه�ا يف طوافها يف بدايت�ه أو يف أثنائه فعليها أن
تتوق�ف وخت�رج من احل�رم وتنتظر حتى تطهر م�ن حيضها ثم بعد
ذلك تؤدي أعامل عمرهتا من طواف وسعي وتقصري؛ ألن الطهارة
يف الطواف رشط لصحته لقوله ﷺ حينام ُأ ْخبرِ َ بأن زوجته صفية قد
حاض�ت وكان يظن أهنا مل تطف طواف اإلفاضة – طواف احلج–
قال« :أحابس�تنا هي؟» وهذا يعنى أن�ه ال جيوز هلا أن تطوف وهي
حائض بل ينبغى أن تنتظر حتى تطهر وهذا هو مس�تند القول بأن
أحدا بحيضها أثناء
الطه�ارة للطواف رشط وأما إذا كان�ت مل خترب ً
الطواف وأكملت طوافها وس�افرت إىل بلدها بحيث ال تس�تطيع
دما وطوافها
إع�ادة الطواف فقد ذك�ر بعض أهل العلم أن عليه�ا ً
صحيح .واهلل أعلم.

س  :115هل جيوز أن أس�تلف ثمن اهل�دي حيث إن نقودي
ضاعت مني يف احلج؟
الج�واب :احلم�د هلل :ه�دي التمت�ع ِ
والق�ران واجب�ان على

مستطيعه ،أما غري املستطيع فينوب عن ذلك يف حقه صيام عرشة
أي�ام ثالث�ة يف احلج وس�بعة إذا رجع إىل أهل�ه لقوله تعاىل﴿ :ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
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ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ وال يل�زم الس�ائل أن يقرتض لرشاء اهلدي
وذبح�ه إال أن يش�اء؛ ألن�ه – واحلال م�ا ذك�ره – يف حكم من مل
جي�د اهلدي وال قيمت�ه وقت وجوبه عليه ،ف�إن رغب االقرتاض
اقرتض وذبح وإن مل يرغب صام عرشة أيام عىل الصفة املذكورة
يف اآلية الكريمة .واهلل أعلم.
س  :116أنا رجل من سكان مكة املكرمة وحيث إننى أعمل

يف موس�م احلج وأكون يوم التاس�ع من ذي احلج�ة بعرفة وأريد
احلج .فهل أحرم من عرفة؟
الج�واب :احلمد هلل :ال مانع من اإلحرام للحج من عرفة ولو
أحرم باحلج من بيته يف مكة فال بأس بذلك .واهلل أعلم.
س  :117أحرم�ت بالعمرة يف آخر يوم من رمضان ،ولكنني
مل أرشع يف أعامهلا إال يف ليلة العيد – أي يف أول يوم من شوال –
ف�إذا لبي�ت باحل�ج هذا الع�ام هل أكون مف�رد ًا باحل�ج أو أكون
متمتع ًا؟

الجواب :احلمد هلل :إذا كان الس�ائل – أح�رم بالعمرة يف آخر
يوم من رمضان لكنه مل يرشع يف أعامهلا من طواف وس�عي وغريه
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إال بع�د انقضاء رمض�ان – أي يف ليلة العيد – فهذه العمرة تعترب
عم�رة يف رمضان؛ ألن العربة يف وقت الدخول فيها وقد كان هذا
يف جزء من رمضان.
وأما أداء أعامهلا فال تأثري له عىل اعتبارها عمرة يف رمضان وإن
كان بعد انقضاء رمضان.

وعليه فإذا أحرم السائل باحلج وكان قد أدى العمرة عىل الوجه
الذي ذكر يف السؤال فيعترب مفرد ًا باحلج وال يكون متمتع ًا إال أن
يعتمر يف أشهر احلج ثم حيج من عامه .واهلل أعلم.
س  :118ما هو التحلل األصغر والتحلل األكرب يف احلج؟

الج�واب :احلم�د هلل :التحل�ل األول يف احل�ج حيص�ل بفعل
اثنين من ثالثة أمور هي :الرم�ي ،و احللق أو التقصري ،وطواف
اإلفاضة – وذلك بعد اإلفاضة من مزدلفة ليلة مجع إىل منى .فمن
أدى اثنني م�ن هذه األمور الثالثة فقد تم له التحلل األول وحل
ل�ه كل يشء كان حمظ�ور ًا علي�ه يف إحرامه إال النس�اء وهذا هو
التحلل األصغر.

فإذا طاف بعد ذلك طواف اإلفاضة وس�عى – إن مل يكن س�عى–
فق�د تم ل�ه التحلل الثاين وح�ل له كل يشء كان حمظ�ور ًا عليه حتى
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النساء وهذا هو التحلل األكرب .واهلل أعلم.

س :119الصوم ملن مل جيد اهلدي .متى يبدأ؟

الجواب :احلمد هلل :من وجب علي�ه هدي متتع أو ِقران تعني

علي�ه اهلدي فإن مل جيده فعليه صيام عرشة أيام ثالثة يف احلج تبدأ
من اليوم السادس ثم السابع ثم الثامن ثم بعد ذلك سبعة أيام إذا

رجع إىل أهله .واهلل أعلم.

س :120هل جيوز يل رمي مجرة العقبة يف ليلة اليوم األول من

أيام الترشيق؟

الجواب :احلمد هلل :أفتى جملس هيئة كبار العلامء بجواز الرمي

لي ً
ال وبناء عىل هذه الفتوى فال يظهر يل مانع يمنع جواز رمي مجرة

العقبة يف ليلة اليوم األول من أيام الترشيق .واهلل أعلم.

س  :121إذا أح�رم ويل صب�ي بصبيه نس�ك متت�ع وكان آفاقي ًا

وعجز عن اهلدي وليس للصبي مال يشتري منه فدية التمتع عنه

واجته الصوم عليه فهل يصوم عنه وليه؟

الج�واب :احلم�د هلل :طاملا أن ويل الصبي ه�و الذي أدخله يف
نس�كي العمرة واحلج عىل س�بيل التمتع ومل جيد هدي ًا واجته عليه
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الصوم صام عنه وليه؛ ألنه هو الذي تسبب يف إلزامه باهلدي ويف
حالة عدم استطاعة اهلدي فعليه بالصوم عرشة أيام ثالثة يف احلج
وسبعة إذا رجع إىل أهله .واهلل أعلم.

س :122رجل يس�أل بأنه كان يطوف طواف العمرة ولكنه
يف الش�وط الس�ابع وحت�ت ضغ�ط زمح�ة عظيمة دخ�ل يف هذا
الش�وط من باب احلج�ر الرشقي وخرج من الغ�ريب ثم أكمل
فهل طوافه صحيح؟

الجواب :احلمد هلل :طوافه غري صحيح ألنه جيب عليه أن
يس�تكمل مجيع أشواط الطواف الس�بعة وأن يكون ذلك من
وراء احلج�ر فم�ن ترك من الطواف ولو ش�يئ ًا قلي ً
ال ولو كان
ذلك يف أحد األش�واط فطوافه غري صحي�ح ،وهذا ما ذهب
إلي�ه أه�ل العلم ف�إن كان هذا أثن�اء طوافه فعلي�ه أن يطوف
ش�وط ًا بدل هذا الش�وط الناقص .وإن انتهى من طوافه ومنه
الش�وط الناقص فطوافه غري صحيح .واهلل أعلم.
س :123رج�ل طاف طواف اإلفاض�ة ولكنه مل يصل ركعتي
الطواف فهل طوافه صحيح؟
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الجواب :احلم�د هلل :نع�م طوافه صحيح؛ حي�ث إن ركعتي
الطواف من س�نن الطواف وليس�ت من رشوط�ه وال من أركانه
أو واجباته .واهلل أعلم.
س :124رج�ل قدم من تب�وك لالعتامر ووصل جدة ومل حيرم

ثم علم بخطئه حيث جتاوز امليقات دون إحرام فذهب إىل يلملم
فأح�رم منه فهل يرتت�ب عليه يشء لقاء إحرام�ه من غري ميقات

اجلحفة؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال يظهر يل أن عىل الس�ائل ش�يئ ًا حيث
دخل مكة حمرم ًا من أحد املواقيت الرشعية وقد قال ﷺ يف ش�أن
املواقيت «هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج
أو العم�رة» .وم�ن أتى عىل أحد ه�ذه املواقيت وأح�رم منه فقد

انتفى عنه حمظور جتاوزه امليقات بدون إحرام .واهلل أعلم.

س :125رج�ل أحرم بالعمرة يف أش�هر احلج ع�ن والدته ثم
أحرم باحلج لنفس�ه فهل يعترب متمتع ًا علي�ه هدي التمتع واحلال
أن احلج له والعمرة لغريه؟
الجواب :احلمد هلل :نعم يعترب متمتع ًا وعليه فدية التمتع إن
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مل يكن من حارضي املس�جد احلرام وال أثر عىل اعتباره متمتع ًا
أن يك�ون احلج له والعم�رة لغريه ،فإن العبرة بواقع فعله فقد
أتى بالعمرة يف أش�هر احلج ثم احلج من عامه يف سفرة واحدة.
واهلل أعلم.
س :126م�ا وجه التفريق يف اإلحرام بالعمرة واحلج ملن كان

يف مكة حيث إن املعروف أن العمرة من احلل واحلج من مكة؟

الجواب :احلمد هلل :ثبت عن رسول اهلل ﷺ قوله« :خذوا عني

مناسككم» فقد أحرم أصحابه رضوان اهلل عليهم باحلج من مكة

من األبطح .وأذن ﷺ لعائشة باإلحرام بالعمرة وأمرها أن يكون
ذل�ك من التنعيم أدنى احل�ل .فوجه التفريق بينهما أن األصل يف
ذلك س�نة رسول اهلل ﷺ وقد ذكر بعض أهل العلم التامس ًا للعلة
فقالوا إن النس�ك سواء أكان حجا أم عمرة جيب أن جيمع املحرم

في�ه بني احل�ل واحلرم فاحلج إن تم اإلحرام ب�ه من مكة فالوقوف
بعرفة أحد أركان احلج وعرفة حل فقد تم للحاج مجعه بني احلل

واحل�رم ومن أراد العمرة وهو يف مكة ثم أحرم من احلل فقد مجع

بني احلل واحلرم لإلحرام هبا من احلل .واهلل أعلم.

س :127ام�رأة تس�أل فتقول بأهنا طافت ط�واف اإلفاضة ثم
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بدأت يف الس�عي وىف الش�وط األول منه نزلت عليها العادة فهل
تكمل سعيها؟
الجواب :احلمد هلل :ال يشترط للس�عي طه�ارة وإنام هي من
مستحباته فللسائلة أن تكمل سعيها فإن كانت قد رمت وقرصت

من رأس�ها فقد تم هلا التحلل الثاين بعد فراغها من الس�عي فإذا
أرادت السفر قبل انقضاء حيضها فلها ذلك ويسقط عنها طواف

الوداع إال أنه يستحب هلا أن تقف عند أحد أبواب احلرم فتدعو
بام شاءت .واهلل أعلم.

س :128امرأة تريد أن حتج ولكنها ال جتد املحرم الذي يسافر
معها ،فهل جيوز أن تس�افر مع زوج أختها وأختها اللذين سوف
يؤديان احلج هذا العام؟

الج�واب :احلمد هلل :ال حي�ل المرأة تؤمن ب�اهلل واليوم اآلخر
مؤب�دا هلا ،فال
أن تس�افر دون حم�رم .وزوج أخته�ا لي�س حمرم ًا
ً
جيوز أن تسافر معه ولو كانت أختها معها ،فإن سافرت فسفرها
سفر معصية عليها أثم عصياهنا َأ ْم َر رسولهِ ا حممد ﷺ حيث هنى
املرأة أن تس�افر بال حمرم .وقد ذكر العلامء – رمحهم اهلل – أن من
االستطاعة يف احلج والعمرة بالنسبة للمرأة وجودها حمرم؛ فإن مل
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جتد حمرم ًا سقط عنها وجوب احلج والعمرة ولو كانت مستطيعة

ببدهنا وماهلا حتى جتد املحرم .واهلل أعلم.

س :129بع�ض املعتمرين يطوفون ويس�عون واإلمام خيطب

ي�وم اجلمعة ويدعون بأدعية جهرية ومجاعية .فهل جيوز الطواف

والسعي واإلمام خيطب يوم اجلمعة؟

الجواب :احلمد هلل :إذا كان الطائف والساعي واإلمام خيطب

خطب�ة اجلمع�ة متصف ًا بصف�ة الس�فر بحيث جيوز ل�ه الرتخص

برخص الس�فر فإن اجلمعة غري واجبة عليه .فالذي يظهر يل :أنه

غير خماطب بوجوب اإلنصات واإلمام خيطب ألنه فيام يظهر يل
غري خماطب بأحكام اجلمعة بحكم اتصافه بالسفر.

وأما إذا كان مقي ًام وممن جتب عليه صالة اجلمعة فيجب عليه أن

يعطي خطبة اجلمعة حقها من حيث التفرغ لالستامع واإلنصات
وأن يؤجل أداء الطواف إىل أن يفرغ من صالة اجلمعة مع اإلمام.

واهلل أعلم.

س :130رجل مس�ن بدأ يف السعي ويف الشوط الرابع توقف

لعجزه ثم أكمل بعد مخس ساعات من توقفه ومل يستأنف السعي
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بل أكمل األشواط األربعة الباقية عليه فهل سعيه صحيح؟

الج�واب :احلم�د هلل :الس�عي صحي�ح إذ ليس م�ن رشوطه

املتابع�ة فقد كانت إحدى أزواج رس�ول اهلل ﷺ تفعل ذلك بعد

أن وصل�ت إىل ح�ال العجز فكانت تس�عى بعض األش�واط يف

الصباح وتكمله يف املساء .واهلل أعلم.

س :131أن�ا رجل مقيم يف مكة املكرمة ويل والدة مس�نة وأنا

رجل دخيل بس�يط ،ووعدت والديت بأين سوف أخذها إىل احلج
إذا تيسرت األمور ولكني إىل اآلن مل أمتك�ن من ذلك .فهل عيل

إثم يف ذلك؟

الج�واب :احلم�د هلل :طاملا أن األمر كام ذكر الس�ائل من عدم

تيسر أمره املادي وقدرته عىل الوفاء بوع�ده لوالدته بأن حيج هبا

فلا يشء عليه .واحلج مفروض عىل املس�تطيع فإذا كانت والدة
الس�ائل مل حتج لعدم اس�تطاعتها والس�ائل ال يزال يف حال عجز
ع�ن الق�درة عىل حجه هبا فلا يشء عليه يف ذل�ك وال يشء عىل

والدته يف عدم حجها لعدم استطاعتها .واهلل املستعان.
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س  :132كن�ت معتم�ر ًا ف�زدت على األش�واط الس�بعة
عيل؟
فامذا َّ

الج�واب :احلمد هلل :يظهر أن الس�ائل يقص�د بقوله فزدت عىل
األش�واط الس�بعة أي طفت حول الكعبة األش�واط السبعة وزيادة
فإذا كان هذا مقص�ده فطوافه صحيح والزيادة عىل الطواف كانت
من�ه  -واهلل أعلم  -عىل س�بيل االحتياط وه�ذه الزيادة ال تؤثر عىل
صحة الطواف .واهلل أعلم.
س :133س�أل أحدهم فيق�ول :كنت قد نوي�ت أداء العمرة
ولبس�ت مالبس اإلحرام ولظروف خارج�ة عن إراديت مل أمتكن
من الذهاب وبالتايل خلعت مالبس اإلحرام وأديت العمرة بعد
ذلك بشهر .فهل ىف هذه احلالة جيب عيل دم؟ وهل لبس اإلحرام
ركن من أركان العمرة أم سنة؟

الج�واب :احلمد هلل :جمرد لب�س اإلحرام للح�ج أو العمرة
لي�س دخوال ىف النس�ك وإنام الدخول ىف النس�ك يب�دأ بالتلبية
هبما أو بواحد منهام مع النية ىف الدخول ىف النس�ك .وتأسيس� ًا
عىل هذا فإن جمرد لبس السائل مالبس اإلحرام ال يعترب دخوالً
ىف اإلح�رام إذا مل ينو الدخول فيه والتلبية بالنس�ك الذى أراده
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س�واء أكان نس�ك حج أم عمرة وعليه فال يشء عىل السائل ال
دم�ا وال غريه وم�ن أراد اإلح�رام باحلج أو العم�رة تعني عليه
خل�ع املالبس املخيطة م�ن ث�وب ورسوال وقميص وجورب
وخ�ف وغريه�ا ولبس مالب�س اإلح�رام للرج�ل إزار ورداء
ويس�ن أن يكونا أبيضين نظيفني وأما امل�رأة فليس هلا مالبس
إح�رام خاصة ولكن ينبغي أن جتتنب مالبس الزينة والقفازين
والربقع .واهلل أعلم.
س :134إذا اعتمرت يف شهر شوال ثم حججت مع احلجاج
ىف نفس العام أكون متمتعا؟

الج�واب :احلم�د هلل :إذا اعتمرت يف أي يوم من أش�هر احلج
التي هي ش�هر شوال وش�هر ذي القعدة وتسع من ذي احلجة ثم
حججت من عامك ومل يفصل بني حجك وعمرتك س�فر قرص
فتعتبر متمتع� ًا فإن مل تكن من حارضي املس�جد احل�رام فيجب
علي�ك فدية التمتع تذب�ح يوم العيد أو بعده بثالث�ة أيام هي أيام
الترشي�ق عىل املش�هور لدى أه�ل العلم فإن مل جت�د فصيام ثالثة
أي�ام ىف احلج وس�بعة إذا رجع�ت إىل أهلك تلك عشرة كاملة.
واهلل أعلم.
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س :135ه�ل جي�وز للم�رأة أن تقصر من ش�عرها بع�د أداء
العمرة؟

الج�واب :احلم�د هلل :جيب عىل امل�رأة إذا كان�ت معتمرة وقد
طاف�ت ط�واف العم�رة وس�عت س�عيها أن تقصر من ش�عرها

بقصه�ا ق�در أنملة م�ن ضفائرها حت�ى يتم هلا التحل�ل التام من
العمرة؛ حيث إن احللق أو التقصري أحد واجبات العمرة يرتتب
عىل تركه دم .واهلل أعلم.

س  :136س�ائل يذك�ر أن زوجت�ه وكان�ت حاج�ة وجاءهتا
ال�دورة وىف يوم النحر طهرت فذهبت إىل احلرم وطافت طواف
اإلفاضة وس�عت وحينام دخلت احلامم بع�د ذلك رأت إفرازات
وبعد يومني أعادت الطواف والس�عي ويس�أل الس�ائل عن هذه
اإلفرازات هل تؤثر عىل صحة الطواف والسعي؟
الجواب :احلم�د هلل :إذا كانت زوجة هذا الس�ائل قد تيقنت
طهارهت�ا ي�وم النح�ر فاغتس�لت ث�م بع�د فراغها م�ن الطواف
والس�عي رأت ه�ذه اإلف�رازات الت�ي وصفتها بالتغير فطوافها
صحي�ح وس�عيها صحيح؛ حيث إن الصف�رة أو الكدرة يف زمن
الطهر طهر وقد طهرت حس�بام جاء يف الس�ؤال وطوافها األخري
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وس�عيها يعتبر من ب�اب االحتياط وال يؤثر على ذلك أهنا رأت
اإلفرازات بعدمها ..واهلل أعلم.

س :137يس�أل الس�ائل أن�ه اشترى م�ن أح�د املص�ارف

اإلسلامية ش�هادة قيمتها مائة جنيه مرصي وأن هذه الش�هادة

فازت باحلج وأن هذه الش�هادة كانت باس�م بنته الصغرية وأن
احل�ج عن طريق الرب فاستس�مح إخوت�ه يف أن يأخذ من نصيبه

اإلرث�ي م�ن أبيه فرق احل�ج بالطائ�رة وقدره ثالث�ة آالف جنيه

فس�مح إخوان�ه وحج عن وال�ده بالش�هادة وبالف�رق املذكور
ويسأل عن املسائل اآلتية :األوىل هل جيوز له رشاء هذه الشهادة

أمال يف الفوز بنتيجتها؟

الثاني�ة :ه�ل م�ا أخذه م�ن تركة وال�ده بعد سماح رشكائه يف
اإلرث جائز؟
الثالثة :إن والده كان قادر ًا عىل احلج ومات ومل حيج فهل حج
ابنه عنه يسقط فريضة اإلسالم؟

الجواب :احلمد هلل :اجلواب عن املس�ألة األوىل أوالً نس�تبعد
أن تك�ون املصارف اإلسلامية تقوم بأعمال يانصيب؛ ألن هذه
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الشهادة التي ذكرها السائل وذكر وصفها من قبيل أعامل يانصيب

وأعمال يانصيب نوع من القمار وامليرس فلعل اجلهة القائمة هبذا
ليس�ت من املصارف اإلسلامية أو لعل السائل وهم أو أخطأ يف

تصوير السؤال؛ حيث إن ثقتنا يف املصارف اإلسالمية متنع قبول
صدور ما ذكر عنها وعىل أي حال فرشاء هذه الش�هادة عىل أمل
فوزه�ا عند الس�حب وقيمتها مائ�ة ريال وقد خيسر مالك هذه

الش�هادة عند الس�حب هذا املبلغ وقد يفوز عند السحب فرشاء
هذه الش�هادة ح�رام ومن القامر واحلج به حج بمال حرام ولكن

احلج صحيح مع اإلثم يف اكتساب نفقته هبذه الطريقة.

واجل�واب عن املس�ألة الثانية :إذا كانت تركة والد الس�ائل مل

تقس�م وأخذ السائل منها عىل حس�اب نصيبه ما أكمل به حجه

فال بأس بذلك وإذا قسمت الرتكة حاسبه الورثة عىل ما أخذ منها
عىل حساب حصته اإلرثية منها وإن رضوا فال بأس بذلك.

واجل�واب عن املس�ألة الثالثة :إذا كان والد الس�ائل مس�تطيع ًا

احلج بامله وجس�ده ومل يكن لتأخريه احلج عذر رشعي مقبول ثم

م�ات ومل حي�ج فيجب أن حيج ويعتمر عنه م�ن ماله الذي خلفه.

واهلل املستعان.
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س :138بع�ض احلج�اج ينوي التعجل من من�ى اليوم الثاين

م�ن أي�ام الترشيق ويفترض يف حق�ه العجز عن مب�ارشة الرمي
وقيام حقه يف العذر يف اإلنابة ثم يكون من النائب تساهل يف أداء

هذه النيابة حتى غربت ش�مس هذا اليوم ،ويف اليوم الرابع عرش

م�ن ذي احلجة بعد انتهاء أيام الترشيق أخرب النائب مس�تنيبه أنه

رمى عن اليوم الثاين من أيام الترشيق يف ليلة اليوم الثالث من أيام
الترشيق أي بعد غروب شمس اليوم الثاين من أيام الترشيق فهل

عىل هذا املستنيب يشء من الدماء؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال يتم التعجل إال بانته�اء أعامل اليوم

الث�اين من أيام الترشيق بحيث يتم الرمي هلذا اليوم قبل غروب
شمس�ه وعليه فيجب عىل هذا املس�تنيب املبيت بمنى ليلة اليوم

الثالث من أيام الترشيق والرمي هلذا اليوم بعد زوال الش�مس؛

وحيث إن ذلك مل حيصل من املس�تنيب حس�بام جاء يف السؤال.
فقد ترك هذا املستنيب املبيت بمنى ليلة اليوم الثالث وهو واجب

عليه ،وترك الرمي يف اليوم الثالث من أيام الترشيق وهو واجب
عليه ،ومن ترك نسكا فعليه دم .فعىل هذا السائل دمان دم لرتكه

املبيت بمنى ودم لرتكه الرمي .واهلل أعلم.
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س :139أحد احلجاج من أهل مكة أو ممن ال حيق له الرتخص
برخص الس�فر تعجل يف اليوم الثاين م�ن أيام الترشيق وىف اليوم
الثال�ث من أي�ام الترشيق عاد إىل منى لزيارة بع�ض إخوانه مث ً
ال
ممن مل يتعجلوا فوجدهم يصلون الظهر قرص ًا فهل جيوز له قرص
الصلاة معه�م بصفت�ه أح�د احلجاج مم�ن جيوز هل�م القرص يوم
الرتوية ويوم عرفة وليله مجع وأيام الترشيق الثالثة؟
الج�واب :احلم�د هلل :ما دام قد تعجل وق�د أهنى أعامل احلج
املتعلقة بمنى واملحدد وقتها فقد انتهى حقه يف الرتخص يف اجلمع
والقرص بتعجله ،وعليه فال جيوز له القرص مع من مل يتعجل من
إخوانه احلجاج؛ حيث إن الراجح أن األخذ بالرتخص يف احلج
باجلم�ع والقرص ه�و من خصائص احلج ولي�س من خصائص
السفر بدليل جواز ذلك من احلجاج املكيني؛ حيث إن خروجهم
ألعامل احلج ال يعترب سفر ًا يباح األخذ برخصه .واهلل أعلم.
س :140أحدهم وصل إىل جدة لغرض من أغراضه ثم ذهب
بعد ذلك إىل مكة ثم بدا له االعتامر فهل عليه يشء؟

الجـ�واب :احلم�د هلل :إذا كان الس�ائل توجه إىل مك�ة بغري نية
اإلحرام بالعمرة ثم بعد أن وصل إىل مكة بدا له أن حيرم بالعمرة فله
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احلق أن حيرم هبا من التنعيم وال يشء عليه يف ذلك .واهلل أعلم.

س :141م�ا حكم املبيت بمزدلفة وم�ا حكم املبيت خارجها

يف حال االزدحام وعدم تيسري وجود مكان فيها للمبيت؟

الجواب :احلم�د هلل :الذي عليه مجهور أه�ل العلم أن املبيت

بمزدلف�ة أحد واجبات احل�ج .وهل يصدق على املبيت اإلقامة
فيه�ا حتى منتصف اللي�ل أو جيب املبيت فيها حتى طلوع الفجر

خلاف بني أهل العلم يف ذلك والذي علي�ه العمل والفتوى أنه
يكفي املبيت فيها حتى منتصف الليل ثم بعد ذلك جيوز للضعفة

وم�ن ىف حكمهم وم�ن كان يف رفقتهم جيوز الدفع منها إىل منى.
وأما الس�ؤال عن حكم املبيت خارجها لالزدحام والضيق فهذا
جدا واملبيت فيها
الس�ؤال غري وارد بالنسبة ملزدلفة؛ ألهنا واسعة ً

ال يتطلب ما يتطلبه األمر بالنسبة ملنى وبالرغم من كثرة األسئلة
حول أعامل احلج يف املش�اعر – منى ،مزدلفة ،عرفة -فلم تطرح

أس�ئلة تتعل�ق بمعرفة حكم املبي�ت خارج مزدلف�ة الزدحامها.
وعىل س�بيل االفتراض بإم�كان ازدحامها واضط�ر البعض إىل

املبي�ت خارجها فمن القواع�د األصولية أن الواج�ب إذا تعذر

أداؤه س�قط لقول�ه ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اس�تطعتم»
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ومن التطبيقات الرشعية هلذه القاعدة قول رسول اهلل ﷺ« :صل
قائم ًا فإن مل تس�تطع فقاعد ًا» وال خيفى أن القي�ام مع القدرة ركن
من أركان الصالة ومع ذلك فيسقط مع العجز .واهلل أعلم.

س :142ه�ل يعتبر القائمون عىل خدم�ة احلجاج من رشطة

ومرور ودفاع مدين وأطباء وممرضني وغريهم كالرعاة والس�قاة

الذين رخص هلم رس�ول اهلل ﷺ بعدم املبيت بمنى أيام الترشيق

النشغاهلم بأعامهلم؟

الجواب :احلمد هلل :الذي يظهر يل أن عذر الرعاة والس�قاة يف

املبيت أقل اعتبار ًا من عذر القائمني عىل خدمة احلجاج ممن ذكر

كالرشطة وامل�رور والدفاع املدين واألطباء واملمرضني وال خيفى
أن القي�اس أح�د مصادر الترشي�ع يف حال معرف�ة احلكم وعلته
وعلي�ه فيظه�ر يل أن ه�ؤالء املذكورين يتناوهل�م حكم الرخصة
التي رخصها رسول اهلل ﷺ للرعاة و السقاة يف ترك املبيت بمنى

ليايل أيام الترشيق .واهلل أعلم.

س :143ما حكم الرمي قبل زوال أيام الترشيق نظر ًا لالزدحام

البالغ؟وه�ل جيوز تأخري الرمي إىل الوقت املناس�ب يف آخر يوم
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من أيام الترشيق .وما حكم اإلنابة يف الرمي؟

الج�واب :احلمد هلل :الرمي أحد واجب�ات احلج ووقت الرمي
أي�ام الترشيق من زوال الش�مس حت�ى غروب الش�مس اختيار ًا
ومن غروب الش�مس حت�ى طلوع الفج�ر اضط�رار ًا .ونظر ًا إىل
جواز الرمي من منتصف ليلة مج ٍع ليلة مزدلفة إىل آخر يوم من أيام
الترشي�ق فقد علل بعض أهل العلم ج�واز ذلك بأن وقت الرمي
واحد إال أن يف وقته وقت ًا اختياري ًا ووقت ًا اضطراري ًا فأجازوا تأخري

الرم�ي كله إىل آخ�ر يوم من أيام الترشيق فريمي يف ذلك اليوم عن
األيام األربعة – يوم النحر وأيام الترشيق الثالثة– مرتب ًا الرمي وفق
ترتي�ب األيام فريم�ي مجرة العقبة عن يوم النح�ر ثم يرجع فريمي
اجلمرة الصغرى ثم الوس�طى ثم مج�رة العقبة عن اليوم األول من
أي�ام الترشيق ث�م يرجع فريمي كام فعل عن الي�وم الثاين ثم يرجع
فريمي عن اليوم الثالث وذلك بعد زوال ش�مس اليوم الثالث من
أي�ام الترشي�ق وإن كان متعج ً
ال فيكفيه رميه ع�ن يوم النحر وعن
يومني م�ن أيام الترشيق وأما الرمي قبل ال�زوال فقد عرض ذلك
عىل جملس هيئة كبار العلامء أكثر من مرة فلم يظهر للمجلس وجه
للقول بجواز ذلك لقول رس�ول اهلل ﷺ «خذوا عني مناسككم»
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ولفعله ﷺ حيث إنه مل يرم إال بعد زوال الشمس ولقول ابن عمر
ؤ« :كن�ا نتحني الزوال للرمي» .وبعد أن صدرت فتوى هيئة
كب�ار العلامء يف جواز الرمي يف اللي�ل للحاجة حتى طلوع الفجر
انتفى القول باحلرج واملشقة وانتفاء ذلك متحقق بام يىل:

أوال :اتساع وقت رمي مجرة العقبة يوم العيد ،حيث يبدأ الوقت
من منتصف ليلة مزدلفة حتى غروب شمس يوم العيد ،وقد يقال
بامتداد الوقت حتى طلوع فجر اليوم األول من أيام الترشيق.
ثانيا :اتس�اع وقت رمي أيام الترشيق حي�ث يبدأ الوقت من
بعد زوال الشمس حتى طلوع فجر اليوم الثاين أو الثالث وقدر
الوقت بالساعة قرابة سبع عرشة ساعة كلها وقت للرمي.
ثالثا :جواز تأخري الرمي كله إىل آخر يوم من أيام الترشيق.

رابع�ا :ج�واز اإلناب�ة يف الرم�ي مل�ن كان عاجز ًا ع�ن الرمي
كالصبيان واملرىض واملسنني من ذكور وإناث.

وأم�ا اإلنابة يف الرمي ممن هو مس�تطيع الرم�ي فاإلنابة يف هذه
احلال غري جائزة فعىل مستطيع الرمي من ذكور وإناث أن يبارش
الرمي بنفسه يف الوقت املناسب حلاله واستطاعته .واهلل أعلم.
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س :144م�ا حكم عدم املبيت بمنى لي�ايل أيام الترشيق ملن مل
جي�د مكان ًا فيه�ا للمبيت وما الوقت ال�كايف للمبيت يف منى وإذا

جاز له عدم املبيت يف منى لعدم وجود مكان يبيت فيه فهل جيوز

له أن يبيت يف أي مكان يف مكة؟

الج�واب :احلم�د هلل :من مل جيد مكان ًا للمبي�ت بمنى ليايل أيام

الترشيق بعد بذل اجلهد يف س�بيل احلصول عىل مكان فيها وتعذر

ذلك س�قط عنه الوجوب لقوله تع�اىل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾
(التغابن ،)١٦ :وقوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾

(البق�رة ،)286 :وقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ﴾ (احل�ج )٧٨ :وقول�ه ﷺ« :إذا أمرتك�م بأم�ر فأتوا منه ما
«ص ِّل َقائِماً َ ،فإِ ْن لمَ ْ َت ْس� َتطِ ْع
اس�تطعتم» وقوله ﷺ يف أم�ر الصالةَ :
�داَ ،فإِ ْن لمَ َتس� َتطِع َفعَل�ىَ ج ْنبٍكَ ،فإِ ْن لمَ َتس� َتطِع فمس ِ
َف َق ِ
�تلقي ًا»
اع ً
ْ َ َ
ْ ُ ْ
ْ ْ
ْ ْ

فقد س�قط ع�ن املصيل جمموعة م�ن أركان الصلاة يف حال عدم

اس�تطاعته ،فكذلك األمر يف س�قوط وجوب املبي�ت يف منى أيام
الترشيق ملن مل جيد مكان ًا للمبيت فيها بعد بذله اجلهد يف احلصول
عىل مكان يبيت فيه وتعذر ذلك .ولكن األوىل و األحوط واألخذ

بحكم�ة اجتامع احلجاج يف املش�اعر أن يبحث ع�ن مكان متصل
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بتجمع احلجاج كمزدلف�ة أو امتداد موقع مجرة العقبة مما يىل مكة
من الشوارع املحيطة به مع اتصال مجوع الناس.

والوق�ت ال�كاىف للمبيت م�ا يصدق علي�ه عرفا أن�ه بات يف

املكان فمن دخل منى الس�اعة احلادية عرشة ليال واس�تمر فيها
حت�ى طل�وع الفج�ر فهذا يص�دق عليه أن�ه ب�ات يف منى ومن

دخلها الس�اعة الثانية أو الثالث�ة فهذا ال يصدق عليه أنه بات يف
منى .واهلل أعلم.

س :145ما هو مكان الرمي هل هو الشاخص أم احلوض؟

الجواب :احلمد هلل :موقع الرمي هو احلوض وأما الش�اخص
 العل�م  -فه�و ملعرفة موقع اجلمرة فمن رم�ي يف احلوض فقدأصاب الس�نة ومن رمى الش�اخص ومل يس�قط رميه يف احلوض
فرميه غري صحيح فعندنا يف الرمي ثالث حاالت:
األوىل :الرمي يف احلوض فهذا رمي صحيح يسقط به الواجب.

الثانية :الرمي يف الش�اخص مع س�قوط احلصى يف احلوض
فهذا كذلك رمي صحيح يسقط به الواجب.

الثالث�ة :الرم�ي يف الش�اخص وع�دم س�قوط احلصى يف
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احل�وض فهذا رمي غير صحيح وىف حال ع�دم إعادة الرمي
جيب الدم لعدم اعتبار الرمي يف هذه احلال جمزيا .واهلل أعلم.
س :146م�ا حكم الذهاب إىل جدة أو الطائف أو ألي مكان
خ�ارج حدود احلرم وذلك بعد الوق�وف بعرفة واملبيت بمزدلفة
ورمي مجرة العقبة ثم العودة لقضاء بقية مناسك احلج؟

الجواب :احلمد هلل :الذى تطمئن له النفس ويقتضيه االحتياط
لصح�ة احل�ج وكامله عدم مغ�ادرة مكة حتى ينه�ى احلاج كامل
أعمال احلج ،ولك�ن إذا اضطر احل�اج إىل اخلروج م�ن مكة قبل
انته�اء أعامل احلج ثم رجع إليه�ا إلكامل حجه فال يظهر يل مانع
من ذلك .واهلل أعلم.
س :147هن�اك من العلامء من جييز جتاوز امليقات دون إحرام

ليحرم من ميقات بلده كأهل الش�ام إذا مروا بذي احلليفة هلم أن
يؤجل�وا إحرامهم إىل مرورهم بميقات اجلحف�ة فكيف التوفيق

بين هذا وبني قوله ﷺ يف املواقيت «هن هلن وملن أتى عليهن من

غري أهلهن»؟

الجواب :احلمد هلل :لعل ما جاء يف السؤال من أن بعض أهل
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العل�م أجاز ملن مر بميقات وهو يريد النس�ك أن يتجاوزه دون
إح�رام ليحرم م�ن ميقات بلده لع�ل األمر اختلط عىل الس�ائل

م�ن حيث املرور عىل امليق�ات أو حماذاته فمن م�ر بميقات وهو
يري�د نس�ك ًا فال جيوز له املرور ب�ه دون اإلحرام منه لقوله ﷺ يف

املواقيت (هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن) وأما حماذاته

فلا ب�أس من جماوزهت�ا دون اإلح�رام منها ليك�ون اإلحرام من

ميق�ات بلده وهذا متحقق يف أهل الش�ام واملغرب حينام حياذون
ذا احلليف�ة يف طريقهم إىل ميقاهتم اجلحفة وهكذا كل من حياذى
ميقات ًا وأمامه ميقات منصوص عله فله تأخري إحرامه إىل ميقاته

وعدم االلتفات إىل املحاذاة .واهلل أعلم.

س :148ما املقصود باملحاذاة للمواقيت؟

الجواب :احلمد هلل :ال خيفى أن مكة حرسها اهلل ورشفها حماطة
باملواقي�ت م�ن مجيع جهاهت�ا وه�ذه املواقيت وديان كبيرة ممتدة
فميق�ات أهل املدين�ة وادي العقيق – ذو احلليفة – وميقات أهل
املرشق وادي الس�يل (قرن املنازل) وميق�ات أهل اليمن (وادي
يلمل�م) وميقات أهل الش�ام واملغ�رب وادى اجلحفة (اجلحفة)
وميقات أهل العراق وادى (ذات عرق).
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وال ش�ك أن املتجه إىل مكة للنسك سيمر بأحد هذه املواقيت
أو حياذهي�ا يمين ًا أو يس�ار ًا أو أن يكون دون ه�ذه املواقيت مما ييل
مكة كأهل الرشائع ونعامن وحده وبحره ووادي فاطمة .فمن مر
بميقات وهو يريد نسك ًا فال جيوز له جتاوزه دون إحرام منه ومن
مل يم�ر بميق�ات ولكنه حاذاه يمين ًا أو يس�ار ًا تعين عليه أن حيرم
م�ن مكان املحاذاة ومن كان دون املواقيت مما ييل مكة فيحرم من
حيث أنشأ .واهلل أعلم.

س :149يس�أل أحده�م بأن�ه يدخل مك�ة حمرم� ًا بالعمرة يف
رمضان وقت الرتاويح فهل األحسن له صالة الرتاويح ثم القيام
بأعامل العمرة أم جيب عليه املبادرة بأعامل العمرة؟

الجواب :احلمد هلل :نظر ًا إىل أن الرتاويح مجاعة مع إمام احلرم
ووقته�ا حم�دد بفعلها ،فالدخ�ول مع اإلمام يف صلاة الرتاويح
احلارضة فيه اغتنام فرصة تضيع بتضييعها والوقت للقيام بأعامل
العم�رة واس�ع ،وعليه فتقدي�م صالة الرتاويح م�ع اإلمام أكثر
أجرا' ومثوبة ملا يف ذلك من اغتنام فرصة خري تضيع بضياعها.
واهلل أعلم.
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س :150س�ائلة تقول بأهنا اعتمرت لعمتها فقامت بالطواف
كاملا وس�عت أربعة أش�واط وأكمل زوجها األش�واط الثالثة
الباقية فهل العمرة صحيحة؟

الج�واب :احلمد هلل :ال�ذي يظهر يل أن نيابة زوج الس�ائلة يف
إكامل س�عيها غري صحيحة فمتى دخل املسلم يف النسك مل خيرج
من�ه إال بع�د أداء مجي�ع أعامله م�ن أركان وواجب�ات وال تدخل
النياب�ة فيه .فإن مضى وقت عىل هذه العمرة الناقصة يف الس�عي
فعلى قول ألهل العلم بأن الس�عي واجب وليس ركن ًا ومن ترك
واجب ًا فعليه دم فيجب عىل الس�ائلة دم ش�اة تذبح ملساكني احلرم
وعمرهتا صحيحة .واهلل أعلم.

س :151ه�ل جيوز لويل األمر أن حيدد ع�دد حجاج الداخل
واخلارج أخذا بمصلحة احلجاج وإبعاد املضايقات عنهم؟
الجواب :احلم�د هلل :صدر قرار هيئة كب�ار العلامء يف اململكة
ب�أن ل�ويل األم�ر بحك�م رعايت�ه ومس�ؤوليته ومتطلب�ات القيام
بش�ؤون واليته ونظره املصلحي له أن يقرر ما يراه حمقق ًا ملصلحة
املس�لمني ومن ذلك تقييد املطلق وختصي�ص العام وتقييد املباح
واألخذ بام تتحقق به مصلحة البالد والعباد .صدر قرار املجلس
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بأن ل�ويل األمر أن حيدد ويقيد حج الس�عوديني كما صدر بمثله
قرار منظمة املؤمتر اإلسلامي بتحديد عدد احلجاج من كل دولة
إسلامية رعاي�ة ملصلحة احلج�اج م�ن االزدحام يف املش�اعر مما
يؤث�ر على راحة احلجاج وعلى متكنهم من أداء مناس�كهم بيرس
وسهولة.
وال خيفى أن اهلل تعاىل أمرنا بطاعة وىل األمر يف غري معصية وال

معصي�ة فيما صدر به قراره م�ن تقييد احلجاج الس�عوديني بنظام
يتفق مع غريهم من إخواهنم املسلمني وحيقق هلم املصلحة العامة

وال ش�ك أن ه�ذا التوج�ه من وىل األمر يف بالدن�ا هو عني العدل
والنَص�ف وفيه حتقيق ملصلح�ة حجاج بيت اهلل احلرام ومس�اواة
غريه�م هبم ونأمل أن يك�ون إلنفاذه أثر كبري يف مصلحة احلجاج
والتمك�ن من العناية هبم ورعاية أمنهم وصحتم وتوفري أس�باب

راحتهم وأدائهم مناسك احلج بكل طمأنينة وارتياح.

وال يعرتض على ذلك بأن يف حتديد احلجاج وتقييد احلج بمدة
معينة خمالفة لألمر املطلق بالرتغيب يف احلج واحلض عليه ،فريوى
أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ؤ أمر النس�اء باالقتصار يف
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احل�ج عىل حجة اإلسلام فق�ال :واح�دة والزمن احلصر .وهذا
تقيي�د مطلق وق�د صدر التوجي�ه النبوي باتباع هديه وس�نته فهو
أح�د اخللف�اء الراش�دين قال ﷺ«:عليكم بس�نتي وس�نة اخللفاء
الراشدين» .واهلل أعلم.
س :152ما حكم املبيت بمنى ليايل أيام الترشيق؟

الجواب :احلمد هلل :املبيت بمنى ليايل أيام الترشيق واجب من
واجبات احلج من تركه من غري عذر فعليه دم إال أن تكون الليلة
ليل�ة الي�وم الثالث فال إثم عىل من مل يبيت تل�ك الليلة يف منى إذا
كان ق�د تعجل يف اليومني لقوله تع�اىل﴿:ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ﴾ .واهلل أعلم.
س :153ما حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس؟

الجواب :احلمد هلل :اختلف أهل العلم يف حكم ذلك فذهب
مجهورهم إىل أن الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس واجب وأن
على من دفع قبل غروب الش�مس دم ًا ،وذه�ب بعض املحققني
من أهل العلم ومنهم ش�يخنا األمني الش�نقيطي إىل أن ذلك سنة
ولي�س واجب ًا فليس عىل من دفع من عرفة قبل غروب الش�مس
دم النتفاء الدليل عىل إجياب الدم ،وهذا القول هو مذهب اإلمام
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الش�افعي  -رمح�ه اهلل  -وهو رواية عن اإلم�ام أمحد واألحاديث
تدل عليه واهلل أعلم.
س :154هل جدة ميقات للقادمني للنسك عن طريقها؟

الج�واب :احلمد هلل :الذي عليه مجه�ور العلامء ويكاد ينعقد
عليه إمجاع علامء الس�لف أن جدة ليست ميقات ًا إال ألهلها وملن

جاء عن طريقها من جهة الغرب كأهل املصوع ،وأما من جييء

عن طريقها من جهة الرشق أو الشمال أو اجلنوب فمن وصلها
وهو يريد نس�كا – حج ًا أو عمرة – ومل حيرم من حماذاة امليقات

الذي مر به وإنام أحرم من جدة فعليه دم؛ ألن جدة ليست ميقاتا
إال ألهله�ا وملن كان مقاب ً
ال هلا من جه�ة الغرب .واإلحرام من
امليقات أحد واجبات النسك ومن ترك نسك ًا فعليه دم .وأما ما
ص�در من اجتهادات من قبل بع�ض الفقهاء املعارصين بجعل
جدة ميقات ًا فهي اجتهادات حتتاج إىل مزيد نظر وتأمل وقد يكون

الق�ول بذلك مصادم ًا حلدي�ث املواقيت حيث وقت ﷺ ألهل
املدينة ذا احلليفة وألهل الش�ام اجلحفة وألهل نجد قرن املنازل

وأله�ل اليمن يلملم وقال ﷺ« :هن هل�ن وملن أتى عليهن من
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غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة» ومن كان دون ذلك فمن
حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة .واهلل أعلم.

س :155أحده�م يق�ول بأنه كان معتمر ًا وقضى مجيع أعامل

العم�رة إال أنه نسي التقصري وذكره يف الي�وم الثاين وقام بتقصري

رأسه بعد ذلك فهل عليه يشء؟

اجلواب :احلمد هلل :بعد أن قرص رأسه يف اليوم الثاين فال يشء

عليه وعمرته صحيحة إن شاء اهلل .واهلل أعلم.

س :156ما هي احلكمة من حتريم الصيد عىل املحرم؟

الج�واب :احلمد هلل :ينبغ�ي أن يكون املح�رم يف حال الورع

واخلش�وع والتذلل هلل تعاىل والبعد عن متاع الدنيا وأن يكون يف
ح�ال من األمن والس�كون والبعد عن الضرر واإلرضار ولعل
هذا حكمة حتريم الصيد عىل املحرم .واهلل أعلم.

س :157مجار العقبة من أين تؤخذ وهل جيوز أخذها من أي

مكان يف مكة؟

الجواب :احلمد هلل :مجار العقبة – س�بع حصيات – يستحب

التقاطها من مزدلفة كام فعل ﷺ وقال« :خذوا عني مناس�ككم»
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وم�ن أخذها من غري مزدلفة فال بأس بذلك إال أنه ترك األفضل
وأم�ا بقية احلىص لرمي اجلمار يف أيام الترشي�ق فيأخذها من أي
م�كان من مزدلف�ة أو منى أو من بقية أجزاء مكة وال ينبغي له أن

يأخذه�ا مما س�بق أن رمي به ولي�س يف أخذها م�ن مزدلفة مزيد

فضل عىل غريه .واهلل أعلم.

س  :158أهي�ا أفض�ل أن يبدأ به احلاج :رم�ي اجلامر أم احللق

أم اهلدي؟

الج�واب :احلمد هلل :األعامل التي يفعلها احلاج يوم العيد بعد

اإلفاض�ة م�ن مزدلفة ه�ي :الرمي – رمي مج�رة العقبة – واحللق

أو التقصير؛ وطواف اإلفاضة والس�عي يف ح�ق املتمتع ويف حق

املفرد والقارن إن مل يسعيا مع طواف القدوم.

واألفضل البدء بام بدأ به (رس�ول اهلل ﷺ) وقال« :خذوا عني

مناسككم» فيبدأ برمي مجرة العقبة – سبع حصيات – ثم يذبح
هديه ثم حيلق رأسه أو يقرصه ثم يطوف طواف اإلفاضة ويسعى
إن كان متمتع ًا أو كان مفرد ًا أو قارن ًا ،ومل يسع بعد طواف القدوم

فإن قدم شي ًئا من ذلك عىل غريه من هذه األعامل فال يشء عليه؛
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ألن�ه ﷺ ما س�ئل عن يشء ُق َّدم– ذلك الي�وم – أو ُأ ّخر إال قال:
«افعل وال حرج» .واهلل أعلم.

س  :159رج�ل قدم من تبوك لالعتامر ووصل جدة ومل حيرم

ثم علم بخطئه حيث جتاوز امليقات دون إحرام فذهب إىل يلملم

فأحرم منها.

فهل يرتتب عليه يشء لقاء إحرامه من غري ميقاته اجلحفة؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال يظه�ر يل أن عىل هذا الس�ائل ش�ي ًئا؛
حي�ث دخل مك�ة حمرم ًا من أحد املواقي�ت الرشعية وقد قال ﷺ
يف ش�أن املواقيت« :هي هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن

أراد احلج أو العمرة» فقد أتى عىل أحد هذه املواقيت وأحرم منه

فانتفى عنه حمظور جتاوزه امليقات بدون إحرام .واهلل أعلم.

س :160م�ا ه�و تعليقكم على من يتن�اول اململكة بيشء من

الغم�ز واللم�ز و دع�وى تقصريه�ا يف القي�ام بمتطلب�ات راحة

حجاج بيت اهلل احلرام؟

الجواب :احلمد هلل :الشك أن اململكة محاها اهلل وحفظها تبذل

جمهودات مش�كورة ىف س�بيل راحة حجاج بيت اهلل احلرام مما ال
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خيف�ى إال عىل جاهل أو حس�ود .وتقدير اخلدم�ات التي تقدمها
الدول�ة للحج�اج وحماول�ة إحصائها أم�ر يتعذر حصر تقويمه
وتع�داده إال عن�د م�ن ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها
وهو اهلل سبحانه وتعاىل .وحكومتنا حفظها اهلل وأعاهنا -ال تريد
جزاء وال ش�كور ًا فثواهبا عند اهلل وهي خليفته
م�ن أحد غري اهلل
ً
سبحانه يف أحب البقاع إليه.
وم�ن أح�ب تثمينا خلدم�ات الدول�ة فعليه أن يق�ارن بني ما
كانت عليه مكة بحرمها ومشاعرها وفجاجها وكذلك األمر يف
املدينة املنورة قبل سبعني عام ًا وما صارت عليه يف وقتنا احلارض
ليظهر له التقويم والتثمني ثم االعتبار .واهلل املستعان.

س :161ه�ل ت�رون أن وزارة الش�ؤون اإلسلامية والدعوة
اإلرشاد قائمة بمسؤوليتها جتاه توعية احلجاج ودعوهتم؟

الج�واب :احلم�د هلل :ال ش�ك أن وزارة الش�ؤون اإلسلامية
واألوق�اف والدع�وة واإلرش�اد دعمهم متواصل م�ن ويل األمر
خادم احلرمني الرشيفني ومن حكومته العزيزة وال شك أن الوزارة
متضلعة بمسؤوليتها جتاه حجاج بيت اهلل احلرام من حيث التوعية
املتواصلة والش�املة يف مداخ�ل البالد وىف املواقيت وىف املش�اعر
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وقد جندت يف هذا الس�بيل وللتمكن من العناية به اجلمع الكثري

م�ن العلامء واملرتمجني والكتب بمختل�ف اللغات فأقامت الكثري
من الندوات واملحارضات واللق�اءات ويرست أمر اجتامع كبار
احلج�اج بعلامء البالد واألخذ بصفت�ي التوايص باحلق والتوايص

بالصرب ،فجزى اهلل الوزارة وعىل رأس�ها وزيرها خري جزاء وأمته
ووفقهم مجيع ًا إىل ما حيبه اهلل ويرضاه واهلل املستعان .ا.هـ.
س :162أال جي�ب عىل املس�لمني أن يس�تغلوا مواس�م احلج

للتوعي�ة العام�ة نح�و أح�وال املس�لمني الديني�ة واالقتصادي�ة

واالجتامعية؟

الجواب :احلمد هلل :الش�ك أن موس�م احل�ج فرصة عظيمة

للنظر فيام يعود عىل املس�لمني باخلري والصالح والسلام .وأمر
االس�تفادة من�ه يكمن يف تكثي�ف اللقاءات بكب�ار احلجاج من

أهل احل�ل والعقد والعلم والثقافة وس�عة اإلدراك وهذا حيتاج
إىل إعداد مس�بق م�ن كل جهة اختصاص كام حيت�اج إىل إعداد

خطة عم�ل تلتزم هبا كل جهة خمتصة وأخص من هذه اجلهات

وزارة الش�ئون اإلسالمية ورابطة العامل اإلسالمي ووزارة احلج
واجلامعات وجمامع الفقه عىل أن ختتتم هذه املجهودات بتحصيل
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ما حيتاج إىل نظر ودراسة وأن تقوم وزارة احلج بعقد مؤمتر علمي
يف منى تدرس فيه األمور وتصدر من هذا املؤمتر توصيات تكون
نرباس ًا للجهات املختصة يف أعامهلا واختصاصاهتا ،ويكون هلذا
املؤمت�ر أمان�ة عامة تقوم باإلع�داد له ومتابعة وتبلي�غ توصياته.
واهلل املستعان.
س :163ما هي مسؤولية العلامء جتاه بيت اهلل احلرام؟

الجواب :احلمد هلل :ال شك أن املسؤولية قائمة ولكن السبيل
إىل حتقيقها حيتاج إىل توفري أس�باب القيام هبا ولو أن وزارة احلج
وبالتعاون مع وزارة الش�ؤون اإلسالمية قامت بتكليف جمموعة
من العلامء وتوزيعهم على املطوفني يف مراكز خميامت حجاجهم
وتكلي�ف هؤالء العلامء بالفتاوى واملحارضات والدروس طيلة
أي�ام احلج لكان لذلك أثره يف التوعية والتبصري ورجوع احلجاج
باخلري والنفع والعلم وحتقق شهودهم منافع هلم يف حياهتم الدنيا
واآلخرة .واهلل املستعان.

س :164م�ا هو تعليقكم عىل منح�ة خادم احلرمني الرشيفني
ملعه�د خ�ادم احلرمين الرشيفين ألبح�اث احل�ج يف جامع�ة
أم القرى؟
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الج�واب :احلم�د هلل :بخص�وص منح�ة معه�د احلرمين
الرشيفين مبلغ ًا من امل�ال ليكون عون ًا ملعه�د احلرمني الرشيفني
ألبحاث احلج يف جامعة أم القرى أوال ليس بمستكثر عىل خادم
احلرمين الرشيفين مثل هذه املنح�ة فهو حفظ�ه اهلل كريم نفس
وكري�م خلق وكريم جي�ب ومثله باخلري جدير جعل اهلل ذلك يف
موازي�ن حس�ناته ،وأما وجه االنتفاع هب�ذا املعهد فهذا راجع إىل
املس�ؤولني عنه ولكنني هبذه املناس�بة أمتنى من القائمني عىل هذا
املعه�د أن يقدم�وا لنا م�ا قاموا به من عمل فقد مىض عىل إنش�اء
مرك�ز أبحاث احلج م�دة مل نر هلم عم ً
ال يس�تحق الذكر وحيتمل
أن لدهي�م وفقه�م اهلل الكثري من األعامل املنج�زة نظري ًا ولكن ال
فائ�دة يف قول بال عمل .وإذا كان العمل حيتاج إىل أمر به فيمكن
أن يك�ون ذلك بعد عرض�ه عىل اجلهات املختصة بأعامل احلج –
وزارة احلج ،وزارة الش�ؤون اإلسلامية ،الرئاسة العامة لشؤون
املس�جد احلرام واملسجد النبوي ،الرئاس�ة العامة لإلفتاء ،رابطة
العامل اإلسلامي ،إمارة منطقة مكة املكرم�ة ،أمانة العاصمة إىل
آخ�ره ونظرا إىل أن أبح�اث احلج يغلب عليه�ا الطابع الرشعي
م�ن حي�ث األح�كام الرشعي�ة املتعلق�ة بمناس�ك احل�ج فعلى
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مرك�ز أبح�اث احل�ج مس�ؤولية ع�رض أبحاث�ه على اجله�ات
الرشعي�ة للنظر يف ذل�ك وإقرار ما يس�تحق اإلق�رار واالعتبار.
واهلل أعلم.
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