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 عبد اهللا بن جبرينمقدمة الشيخ

 ٣ 

  

   سماحة الشيخمقدمة

jÇ@a†i@åjÇ»ŠÛa†i@å@åuíå@ @
  عضو اإلفتاء سابقًا

احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل خاتم النبيني, 
 :وبعدوعىل آله وصحبه أمجعني, 

 بقراءة ,»افعل وال حرج«فقد سمعت هذه الرسالة املوسومة بـ
 ,)١( وفقه اهللاسلامن بن فهد العودة الشيخ الدكتوركاتبها فضيلة 

ورسين ما تتضمنه من التسهيل والتوسعة عىل احلجاج; بحيث إن 
 والتي قد تؤدي إىل ,الكثري يتعرضون للزحام الشديد واملضايقات

الوفيات, وإىل األرضار, وإىل الصعوبة التي تشغل احلاج عن أمهية 
 ,ي رشعت ألجلها تلك العبادةالعبادة, وعن احلكمة واملصلحة الت

 .كام فصله الكاتب وفقه اهللا
وهذا ما تطمـئن إليـه الـنفس يف هـذه األزمنـة التـي حتـدث فيهـا 

                                                                                                                     

 )هــ١٤٢٧شعبان٢٧(قرأت هذه الرسالة عىل سامحة الشيخ مساء يوم األربعاء  )١(
 .املؤلف. يف رحلة وصحبة مباركة غرب مدينة الرياض
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 ٤ 

 افعــل وال حـــرج

الوفيــات, وزهــوق األرواح املحرتمــة, فنــويص بالتمــيش مــع هــذه 
ولن يـشاد  − ^قال رسول اهللا   كام− إن الدين يرس«ـالتسهيالت, ف

   :عـىل مـا ذكـر اهللا تعـاىلو .)١(»االدين أحد إال غلبه, فسددوا وقاربو
* ¨β Î* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #·ô£ç„ ∩∈∪ & ]٥:الرشح[. 

 :وقد أضفت مخسة تعليقات هي
ًالوقوف بعرفة جيزئ أية ساعة ليال أو هنارا, من طلوع ) ١( ً

 كام يدل عليه حديث عروة بن ,الشمس إىل طلوع الفجر يوم النحر
ِّرضُم  وأتى عرفات ,هذه الصالةمن أدرك معنا «: ًمرفوعا ا سَ

ًقبل ذلك ليال أو هنارا  .)٢(» فقد تم حجه وقىض تفثه,ً
ا, وكذلك نمرة داخلة يف حدود عرفة, وعرفة واسعة جد) ٢(

 .)٣(»إال بطن عرنة, عرفة كلها موقف« :^ كام قال ,)بالنون(ُعرنة 
                                                                                                                     

 ).٣٩(البخاري   أخرجه)١(
, والنـسائي )٨٩١(, والرتمـذي )١٩٥٠(, وأبـو داود )١٦٢٥٣(أخرجه أمحـد ) ٢(
 ).٣٠١٦(جه , وابن ما)٣٠٤١(
, وابـن قـانع يف معجـم ) بغيـة−٣٨٤( أخرجه احلارث بـن أيب أسـامة يف مـسنده )٣(

 = حـديث , من)١٩٩٨(, وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )١٩٣−١/١٩٢(الصحابة 



 

 

 عبد اهللا بن جبرينمقدمة الشيخ

 ٥ 

 .)١(»وارفعوا عن بطن عرنة«: ^قال و
 . عن الوقوف فيه^ي والوادي هو املنخفض الذي هنى النب

ًومتتد عرفة شامال نحو مخسة كيلومرتات, وكانت حدودها قديام  ً
 .إىل نخل يسمى نخل بني عامر, ولكنه زال اآلن

ًوغربا إىل اجلبال أيضا ,ًومتتد رشقا إىل اجلبال الشاهقة الرفيعة ً ,
 .ًوجنوبا إىل اجلبال املنخفضة املمتدة

 كـام ,ون بـاثنني مـن ثالثـةاالحتياط يف التحلل األول أن يك) ٣(
ــــاز  التحقيــــق « يف /ذكــــره الفقهــــاء, ومــــنهم الــــشيخ ابــــن ب

 ., وهو الذي يرتجح يل)٢(»واإليضاح
سعيت قبل أن  :السعي قبل الطواف جاء فيه حديث) ٤(

                                                                                                
ً وقد صح موقوفا من قول .ويف إسناده الواقدي. احبيب بن مخاشة اخلطمي  =

, وابن أيب شيبة يف املـصنف )٧٧٢ (, عند مالك يف املوطأيابن الزبري وابن عمر 
 ., وغريهم)٣/٥٢١(, والطربي يف تفسريه )١٣٨٧٩(
 .وغريمها) ٣٠١٢(, وابن ماجه )١٦٧٩٧(أخرجه أمحد  )١(
 ).٩٧:ص (وينظر ما سيأيت). ٩٦, ٨٨:ص(يضاح  التحقيق واإل)٢(
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 افعــل وال حـــرج

 . وقد اختلف العلامء يف صحته.)١(»ال حرج«: أطوف, قال
واألقرب جواز تقديم السعي عىل الطواف إذا كانا يف يوم 

احد, حيث إن ظاهر احلديث يدل عىل أن السائل طاف وسعى يف و
 .يوم واحد, وهو يوم النحر

أرى توسعة وقت الرمي للجمرات, وأنه رضوري يف هذه ) ٥(
ًاألزمنة, ويف األزمنة السابقة كان الرمي يسريا, وال مشقة فيه, أما 

 .الوقت اآلن فقد تغري
ًلمني مجيعا, إنه جواد وأسأل اهللا التوفيق واهلداية والقبول للمس

 .كريم
 .. وسلموصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله

  :أماله

  عبداهللا بن عبدالرحمن بن جبرين

   هـ١٤٢٧  /٨/  ٢٧ 

                                                                                                                     

ـــو داود )١( ـــه أب ـــن خ)٢٠١٥( أخرج ـــة , واب ـــرباين )٢٧٧٤(زيم , )٤٧٢(, والط
 ).٢/٢٥٩( وينظر زاد املعاد ).٥/١٤٦(, والبيهقي )٢/٢٥١(والدارقطني 
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  مقدمة معالي الشيخ

@æbàîÜ@åi@a†jÇÉîäß@åi@ @
  عضو هيئة كبار العلماء

 

$ *: احلمد هللا القائل tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym & 

, وصىل اهللا عىل سيدنا ونبينا حممد املوصوف باليرس ]٧٨:احلج[
ًما خري بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثام«ـ ف,والتيسري ِّ ُ«)١(, 
:  والقائل.)٢(» وبرشوا وال تنفروا,يرسوا وال تعرسوا«: والقائل

ًم تسليام كثريا وعىل آله وأصحابه أمجعني, وسل.»افعل وال حرج« ً, 
 :وبعد
افعل « :لقد سعدت بقراءة رسالة خمترصة جليلة مفيدة بعنوانف

 لفضيلة الشيخ اجلليل , يف بعض مسائل وأحكام احلج»وال حرج
 التي هي ,, ذكر فيها جمموعة من مسائل احلجسلامن العودة رالدكتو

ّيف عصورنا احلارضة يف حاجة ملحة إىل األخذ بالتيسري والسري ع ىل ُ
                                                                                                                     

 .لمن حديث عائشة ) ٢٣٢٧(مسلم , و)٣٥٦٠(البخاري   كام عند)١(
 ).١٧٣٤(, ومسلم )٦٩( أخرجه البخاري )٢(
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 افعــل وال حـــرج

 . »ايرسوا وال تعرسو«. .»افعل وال حرج«: ^منهج رسول اهللا 
 مسألة إفاضة احلجـاج مـن عرفـة قبـل غـروب :من هذه املسائل

ًالــشمس جــوازا, والبقــاء يف عرفــة إىل غــروب الــشمس اســتحبابا,  ً
وجواز عدم املبيت بمنى ليايل أيـام التـرشيق ملـن كـان لـه عـذر أو مل 

ــا يف منــى يبيــت فيــه رمــي اجلــامر أيــام − وجــواز الرمــي .ًجيــد مكان
ً اســتنادا إىل قواعــد التيــسري ورفــع , قبــل زوال الــشمس−التــرشيق

ــداء ًاحلــرج, واتباعــا ملــن كــان أهــال لالقت ــامني,ً ــة : كاإلم  أيب حنيف
 وغــريهم مــن علــامء , طــاوس وعكرمــة:وأمحــد, وقــبلهام التابعيــان

 . رمحهم اهللاسلفنا الصالح
ذكرهـا فـضيلة الـدكتور سـلامن, إىل غري ذلك مـن املـسائل التـي 

ورأى أن التوســع والتيــسري عــىل حجــاج بيــت اهللا يف أحكامهــا أمــر 
 ,تقتضيه قواعـد التيـسري ورفـع احلـرج, ال سـيام يف عـرصنا احلـارض

 ماليـنيمـن عـرشة ال حتى أهنم بلغوا بضع ,الذي تكاثر فيه احلجاج
ودة  ومواقع املناسك حمـد, وعوامل تزايدهم تتوافر وتكثر,احلجاج

ًزمانا ومكانا  ووسائل ترفه القادرين عىل الرتفه والباذلني يف سـبيل ,ً
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 .ة وعىل حساب ضعفاء احلجاجأاحلصول عليه مهي
 ,غ األخذ بمبدأ التيسري والتخفيف ورفع احلرجّكل ذلك يسو

ما مل يشتمل ذلك عىل خمالفة رصحية لنص من كتاب اهللا أو سنة 
ًن جزاه اهللا خريا هبذا , وقد أخذ فضيلة الشيخ سلام ^رسوله

ًاملبدأ, فجاءت رسالته القيمة إسهاما يف التيسري عىل حجاج بيت 
 .اهللا احلرام, ورفع املشقة عنهم

وأمتنى أن فضيلته أشار إىل االزدحام الشديد يف املطاف ويف 
املسعى, وأعطى رأيه املبارك يف عالج هذا االزدحام الشديد الذي 

 . رمي اجلامرهو مقارب للمشقة البالغة يف
ًوإسهاما مني مع فضيلته يف املناداة بالتيسري ورفع املشقة 

 ببناء دور بني أرضه وسقفه, , فيمكننا توسيع املسعى,واحلرج
ًحيث إن ارتفاع سقفه عن أرضه قرابة اثني عرش مرتا, وكذلك بناء 

 ليكون لدينا ,دور بني سقف أرضه وسقف السقف وهو السطح
 هذه ,ً كل موقع قرابة عرشين مرتاللسعي مخسة مواقع عرض

األرض, وما بني األرض والسقف, : املواقع اخلمسة هي
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 هوال شك أن هذ. والسقف, وما بني السقف والسطح, والسطح
توسعة مفيدة ال يرتتب عليها خمالفة يف زيادة عرض املسعى عام هو 

 .عليه اآلن
ة وكذلك األمر بالنسبة للمطاف, فلئن كانت الظروف السياسي

 فيمكن ,تؤثر عىل هدم مبنى األتراك يف احلرم الذي سطحه القباب
ً ليكون مطافا مساندا ,أن جيعل فوق هذا املبنى جرس معلق ً

للمطاف, وليس يف هذا إشكال من الناحية الرشعية; فاحلجاج 
 , وطوافهم فيها جائز,واملعتمرون يطوفون يف األروقة ويف السطح

م أبعد عن الكعبة من الطواف وطوافهم يف األروقة وسطح احلر
وهذا عالج لإلشكال يف االزدحام يف . فوق هذا اجلرس املقرتح

 .الطواف
َّ هبذا االقرتاح, ووجه −هللاحفظه −وقد تقدمت خلادم احلرمني 

بدراسته واألخذ به, ولعل أمر ذلك ال يطول; فاحلاجة تزداد إىل 
  ل العلم ًحد االضطرار, وعىل أية حال فال أظن أن أحدا من أه

 ال −ًولية أم كان يف مستواها خارجا عنهاؤحميط املسسواء كان يف −
ًأظن أحدا من هؤالء ينكر أن الفتوى تتغري بتغري األحوال 



 

 

 ١١ 

 منيع بن عبد اهللا بن سليمانمقدمة الشيخ

والظروف إذا كانت حمققة املقصد الرشعي غري خمالفة لنص 
 .رصيح

إعالم املوقعني عن رب « يؤكد يف كتابه القيم /وابن القيم 
 .ى املحققة للمصلحة رشع اهللا أن الفتو»العاملني
اللهم أرنا : أختم هذا التقديم هلذه الرسالة اجلليلة هبذا الدعاءو

واجز اللهم . ًا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطال وجنبناهاحلق حق
 خري جزاء وأمته, واجعل هذه الرسالة يف سلامن العودةمعاذ أبا 

 . واهللا املستعان,موازين حسناته
  

  : التقديمأعد هذا

  عبداهللا بن سليمان المنيع
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 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

  
   معالي الشيخمقدمـة

jÇi@a†åî’Ûa@Ða@ƒi@Ãìåîi@é@ @
  وزير العدل بجمهورية موريتانيا سابقًا

  وعضو مجمع الفقه اإلسالمي
 

,  وآله وصحبهرسول اهللا والصالة والسالم عىل ,احلمد هللا
 :وبعد
 ألخينا العالمة » حرجافعل وال«لقد اطلعت عىل كتاب ف

 وهو , حفظه اهللا تعاىلسلامن بن فهد العودةاملستبرص الدكتور 
 , إال أنه مشتمل عىل مجل مفيدة من العلم,كتاب صغري احلجم

 بالفهم ً متسام, جاء يف وقته وأوانه,خاصة مسائل احلج والعمرةبو
 .والتدبر يف مشكالت احلج يف زمانه ومكانه

 وحزامه  بلغ سيله الزبى,ير باالهتاممولعمري إنه ملوضوع جد
 إىل هالك يحوادث االزدحام التي تؤد بعد تكرار ,الطبيني

مظهر  حيث يظهر معتنقوه ب,األنفس وتشويه صورة اإلسالم
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 افعــل وال حـــرج

وهم − وجيد أعداء الدين ,نضباط واالنتظامالفوىض وعدم اال
 وكلتا احلالتني منافية ملقاصد , فرصة للقدح والتجريح−كثر

 .ومنابذة ملقتضيات العقل والطبع ,الرشع
 أما ;وقد طلب مني التقديم هلذا العمل الذي أعتربه إنارة وإثارة

 , بأدلتهاً موضح,نه ينري طريق التيسري ملريد سلوكهإ ف,كونه إنارة
 من املسائل ينبغي أن تبحث بني اًنه يثري لفيفإ ف,وأما كونه إثارة

 جلدلية الدليل اً طبق,اقعالفقهاء لتحرير الفتوى فيها عىل ضوء الو
 وما يف معناه من ظاهر أو »النص« والدليل اجلزئي »املقصد«الكيل 

 حيث يتجىل فقه الفقهاء وفهم العلامء يف مراعاة ,اقتضاء أو مفهوم
الواقع املستجد من كل جوانبه; وهو : زوايا هذا املثلث الذي هو
هاب األنفس  وذ, وضيق الرقعة اجلغرافية,هنا تزايد أعداد احلجاج

 الذي ينشأ عن نظرة متوازنة شبه املطرد, وتطبيق احلكم الرشعي
 , تضع نصب عينيها املقاصد الرشعية األكيدة,للكيل مع اجلزئي

 ملا يؤدي إىل ,دون أن تغيب عن برصها وبصريهتا النصوص اجلزئية
إن ذلك بعينه هو الوسطية . .إجياد نسبية الطراد املقصد وشموله
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 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

  .املتعاطي للفتوى إال مراعاهتا دون تقصري وال شططالتي ال يسع 
 : واخترصت هذه املقدمة يف ثالثة مطالب,فأجبت الطلب

 .عن مقصد التيسري يف الرشيعة الغراء: األول
 ,توظيف اختالف العلامء لرفع احلرج واملشقة عن األمة: والثاين

 .وذلك معنى كون االختالف رمحة
 وفتاوى بعض ,ج بخصوصهمقصد التيسري يف احل: والثالث

 .العلامء



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ١٦ 

 افعــل وال حـــرج

  

 مقصد التيسري يف الرشيعة الغراء   :المطلب األول
اعلم وفقنا اهللا وإياك أن التيسري من خصائص هذه الرسالة 

⎪⎦t *: ـ فقد قال ,اخلامتة Ï% ©!$# šχθãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢© É<¨Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# 

“ Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çGõ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Νèδ ããΒ ù'tƒ 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑø9$# ‘≅Ït ä† uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ 

y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ © ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ 4 

š⎥⎪ Ï%©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρ ã|Á tΡuρ (#θ ãèt7¨?$#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& 

ÿ…çµ yè tΒ   y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ & ]١٥٧:األعراف[. 
 صفات نبيها خاللإهنا آية كريمة ترسم مالمح الرسالة من 

 وتبرش أتباعه بالصالح ,وتعرج عىل ما جيب له من احلقوق, ^
والفالح; فهو جامع لوصفي الرسالة والنبوة, وهو أمي مل يتعلم 

 وإنام علمه العليم احلكيم, , فلم يتعلم من نبي وال عامل,من أحد
 .  يف توراة موسى وإنجيل عيسىوهو مكتوب موصوف

 العهد عليهم  وأخذ,فهو النبي اخلاتم الذي برش به األنبياء



 

 

 ١٧ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 ,ووصف بأنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر, باإليامن به ونرصه
 , ويضع عنهم اإلرص واألغالل,وحيل الطيبات وحيرم اخلبائث

 .  التكاليف الغليظة التي كانت تكبلهم الرشائع السابقة هبا:أي
إنه تصوير حلالة الضيق واملشقة التي أماطتها هذه الرشيعة 

 . بالسامحة واليرس
 .)١( هو العهد الثقيل:/  يقول عنه النرض بن شميل:فاإلرص

 . حيبسه عن احلركة: أي,رص صاحبهأ ألنه ي;وكل ثقيل فهو إرص
 وهو جامعة احلديد تكون يف ,ُ فجمع غل بالضم:أما األغالل
وقد تكرر «:  عن األغالل»التاج«يف ال مرتىض ق. العنق واليدين

 ويراد هبا التكاليف الشاقة واألعامل , والسنةالقرآن  يفاذكره
  .)٢(»املتعبة

ُإنه تصوير ناطق يقدم إىل السامع صورة شخص مكبل : ُقلت
                                                                                                                     

وحكــاه البغــوي يف ). أ ص ر(, وتــاج العــروس )٤/٢٢(لــسان العــرب : ينظــر )١(
  .عن ابن عباس واحلسن والضحاك والسدي وجماهد) ٢/٢٨٨(تفسريه 

  ).غ ل ل(تاج العروس :  ينظر)٢(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ١٨ 

 افعــل وال حـــرج

 فكيف ! ينوء بهً ثقيالً وهو حيمل عىل كاهله محال,بأغالل حديدية
 عليه برسالة النبي ـامتن  إىل أن ?يقوم بوظيفة االستخالف

 هي املفتاح »يضع« فكانت كلمة ,اخلاتم عليه الصالة والسالم
 فال غل يف الرشيعة وال إرص ,لفك كبله وإماطة احلمل عن ظهره

 .يف احلنيفية السمحة
ليس التيسري ورفع احلرج قاعدة فقهية فقط عرب عنها الفقهاء و
األمر إذا  «:/ فعيوقول الشا. »املشقة جتلب التيسري «:بقوهلم

إىل غري ذلك من العبارات التي تصب يف هذا . )١(»ضاق اتسع
 . اجلدول, بل رفع احلرج والتيسري مقصد أعىل من مقاصد الرشيعة

 , تبني ذلك/وهذه فقرات أليب املقاصد أيب إسحاق الشاطبي 
 فإن الشارع مل يقصد إىل التكليف :املسألة السادسة«: حيث يقول

 :  والدليل عىل ذلك أمور,نات فيهبالشاق واإلع
ßìŸÒ * : كقوله تعاىل,النصوص الدالة عىل ذلك: أحدها tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã 

öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñF{$#uρ ©ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ & ]وقوله ,]١٥٧:األعراف :* $ oΨ −/u‘ 
                                                                                                                     

 ).٨٣( األشباه والنظائر للسيوطي )١(



 

 

 ١٩ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖøŠn= tã #\ô¹ Î) $ yϑ x. …çµ tFù= yϑ ym ’ n?tã š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ $ uΖÎ= ö6 s% & 

   :وقد جاء. )١(» قد فعلت:قال اهللا تعاىل «:ويف احلديث .]٢٨٦:البقرة[
* Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ & ]و, ]٢٨٦:البقرة* ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ 

tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# & ]و, ]١٨٥:البقرة* $ tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû 

È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym & ]و, ]٧٨:احلج* ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒ ä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äz uρ 

ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ Z‹Ïè |Ê & ]و ,]٢٨:النساء* $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôf uŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 

8l tym ⎯Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ìãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ …çµ tG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6¯= yès9 

šχρ ãä3ô±n@ & ]٢(» باحلنيفية السمحةتبعث «: ويف احلديث.]٦:ملائدةا( .
 بني أمرين أحدمها أيرس من ^ما خري رسول اهللا  «:وحديث

 كان أبعد ً فإن كان إثام,ًاآلخر إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثام
ّ ألن ترك اإلثم ال مشقة »ًما مل يكن إثام «:وإنام قال .)٣(»الناس منه

 .  إىل أشباه ذلك مما يف هذا املعنى.كفيه من حيث كان جمرد تر
                                                                                                                     

 ).١٢٦(مسلم  أخرجه )١(
 ).٢٣٧١٠, ٢١٢٦٠(أمحد  أخرجه )٢(
 ).٧:ص(تقدم خترجيه  )٣(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٢٠ 

 افعــل وال حـــرج

 لليرس وال التخفيف اً للمشقة ملا كان مريداًولو كان قاصد
 .  للحرج والعرس وذلك باطلاًولكان مريد
 وهو أمر مقطوع , من مرشوعية الرخصاًما ثبت أيض :والثاين

 كرخص القرص والفطر , ومما علم من دين األمة رضورة,به
 اًت يف االضطرار, فإن هذا نمط يدل قطعواجلمع وتناول املحرما

جاء من النهي عن   وكذلك ما,ّعىل مطلق رفع احلرج واملشقة
 . التعمق والتكلف والتسبب يف االنقطاع عن دوام األعامل

ف ملا كان ثم ترخيص ي للمشقة يف التكلاًولو كان الشارع قاصد
 .)١(»وال ختفيف

ّ عامة يف املشقة فالنصوص سالفة الذكر«: اًوقال الشاطبي أيض
 وإذا فرضنا أن رفع احلرج مفقود فيه ,بنوعيها الشديد واملتوسط

 فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة خمتلفة اجلهات ,صيغة عموم
 كام إذا وجدنا التيمم رشع عند مشقة ,متفقة يف أصل رفع احلرج

 والقرص والفطر , عند مشقة طلب القياماً والصالة قاعد,طلب املاء
                                                                                                                     

 . )١٢٢ −٢/١٢١(املوافقات  )١(



 

 

 ٢١ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 واجلمع بني الصالتني يف السفر واملرض واملطر, والنطق , السفريف
 . »...بكلمة الكفر عند مشقة القتل

 حيصل من اإىل جزئيات كثرية جد«: ًوأطال النفس قائال
 فإنا نحكم بمطلق رفع احلرج يف ,جمموعها قصد لرفع احلرج

 .)١(» باالستقراءًاألبواب كلها عمال
 :األخفوعىل هذه الشاكلة القول ب

إن القول باألخف قد يكون بني املذاهب, « :يقول الزركيش
وقد يكون بني االحتامالت املتعارضة أماراهتا, وقد صار إليه 

ß‰ƒ *:  لقوله تعاىل;بعضهم Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ 

uô£ãè ø9$# & ]وقوله.]١٨٥:البقرة : * $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym & 

 . )٢(»بعثت باحلنيفية السمحة« :^  وقوله.]٧٨:احلج[
شرتط االتفاق عىل ُ فإن هناك ي,ِّوهذا خيالف األخذ باألقل
 وحاصله يرجع إىل أن األصل يف ,األقل وال يشرتط ذلك هاهنا

 . املضار املنع, إذ األخف منهام هو ذلك
                                                                                                                     

 ).٢/٢٩٩( املوافقات )١(
  ).١٩:ص(تقدم خترجيه  )٢(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٢٢ 

 افعــل وال حـــرج

ب األخذ جيب األخذ باألشق كام قيل هناك جي: وقيل
 .)١(»باألكثر

  :يف الرتجيح عند تعارض الدليلني قال الطويف
 والباطل ٌيءِرَاحلق ثقيل م« يأخذ بأشد القولني; ألن :الثاين«

إذا ترددت بني «:  ويف احلكمة.)٢( كام يروى يف األثر.»ٌءِيبَخفيف و
 .)٣(»أمرين فاجتنب أقرهبام من هواك

: ل رسول اهللا  قا:وروى الرتمذي من حديث عائشة قالت
ُأرشدمها «:ويف لفظ. »مهاَّ عامر بني أمرين إال اختار أشدِّريُما خ« َ َ ْ َ«. 

ورواه أيضا النسائي وابن . هذا حديث حسن غريب: قال الرتمذي
 .)٤(ماجه

                                                                                                                     

 . )٤/٣٤٠ ( للزركيشالبحر املحيط )١(
الزهــد البــن املبــارك  :ينظــر. ب جــاء عــن ابــن مــسعود وحذيفــة بــن الــيامن )٢(
ه , والفقيــــه واملتفقــــ)١/١٣٤(احلليــــة , و)٤٩٩(, والزهــــد هلنــــاد )٨٥٠, ٢٩٠(
)١٢١١.( 
 ).١٢١٢(الفقيه واملتفقه :  ينظر)٣(
, وسـنن ابـن )٨٢٧٦(, وسنن النسائي الكربى )٣٧٩٩(جامع الرتمذي :  ينظر)٤(

 ).١٤٨(ماجه 



 

 

 ٢٣ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 . فثبت هبذين اللفظني للحديث أن الرشد يف األخذ باألشد
 لعموم النصوص الدالة عىل ;يأخذ بأخف القولني: الثالث

Q :* ß‰ƒ كقوله ,التخفيف يف الرشيعة Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ 

ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# & ]وقوله .]١٨٥:البقرة: * $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 

8l tym & ]وقوله . )١(»ال رضر وال رضار«:^وقوله  .]٧٨:احلج^: 
 . )٢(»بعثت باحلنيفية السمحة السهلة«

من قواعد الرشيعة أن يستدل بخفة أحد : قال شيخنا املزين
  . أو كام قال,األمرين املتعارضني عىل أن الصواب فيه

ما خري بني أمرين إال اختار « أنه ^وثبت عن النبي : ُقلت
 .)٣(»ًأيرسمها ما مل يكن إثام

والفرق بينه وبني عامر فيام حكينا عنه من األخذ بأشد : ُقلت
 كان ^  والنبي, لنفسه ودينهاً حمتاطاً كان مكلفاًامرأن ع: موراأل

                                                                                                                     

 ., وغريهم)٢٣٤٥(, واحلاكم )٢٣٤١(, وابن ماجه )٢٧١٩(أخرجه أمحد  )١(
 .»السهلة «:, دون قوله)١٩:ص(تقدم خترجيه  )٢(
 ).٧:ص( تقدم خترجيه )٣(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٢٤ 

 افعــل وال حـــرج

ِّمرش وا وال ِّرسَي «:وقال.  عىل الناس لئال حيرج أمتهاًعِّا موسًعُ
َتعرسوا إن « :يف سياق اإلنكار عليهوقال لبعض أصحابه . )١(»ُ

  .)٣()٢(»فيكم منفرين
 من , بالسني املهملة»أسدمها« :وقد روي حديث عامر: قلت
 . ليه فال دليل فيه للشدة وع,السداد

وبناء عىل هذا املقصد رجح العلامء يف قضايا اخلالف التيسري 
 , إذا ظهر أن القول الراجح يؤدي إىل إعنات ومشقة,عىل مر الزمان

 فالقاعدة أن ,وعدلوا عن القياس وخصصوا عموم النصوص
لوال أن «:  قال عليه الصالة والسالم,»غلبة املشقة مسقطة لألمر«

 .)٤(» عىل أمتي ألمرهتم بالسواكأشق
 

 

                                                                                                                     

 ).٧:ص(تقدم خترجيه  )١(
 .)٤٦٦(, ومسلم )٧٠٢(, والبخاري )١٦٤٦٠(أخرجه أمحد  )٢(
 .)٦٧١−٣/٦٦٩(رشح خمترص الروضة ) ٣(
 ).٢٥٣(, ومسلم )٧٢٤٠(أخرجه البخاري  )٤(



 

 

 ٢٥ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 :المطلب الثاني

 

 توظيف اختالف العلامء لرفع احلرج واملشقة
  وذلك معنى كون االختالف رمحة,عن األمة

 

إن مجاعة من السلف «: فقد فرس الشاطبي رمحة اخلالف بقوله
 من رضوب الرمحة, اًالصالح جعلوا اختالف األمة يف الفروع رضب

 من اًيمكن أن يكون صاحبه خارجوإذا كان من مجلة الرمحة, فال 
  .قسم أهل الرمحة

 عن القاسم بن يوُ ما ر:وبيان كون االختالف املذكور رمحة
 يف ^لقد نفع اهللا باختالف أصحاب رسول اهللا «: حممد قال

  .)١(»عةَنه يف سأالعمل, ال يعمل العامل بعلم رجل منهم إال رأى 
عزيز اجتمع عمر بن عبدال«:  رجاء قالعنوعن ضمرة 
فجعل عمر : قال , فجعال يتذاكران احلديث,والقاسم بن حممد

وجعل القاسم يشق ذلك : ُء باليشء خيالف فيه القاسم, قاليجي
أن يل  فام يرسين ,ال تفعل: بني فيه, فقال له عمرت حتى ,عليه

  .)٢(»باختالفهم محر النعم
                                                                                                                     

 ).١٦٨٦( أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم )١(
 ).١٦٨٨( أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم )٢(
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 افعــل وال حـــرج

لقد أعجبني قول «: , قالاًوروى ابن وهب عن القاسم أيض 
 ال خيتلفون; ^ما أحب أن أصحاب حممد : ن عبدالعزيزعمر ب

 لكان الناس يف ضيق, وإهنم أئمة يقتدى اً واحدًألنه لو كان قوال
 .)١(»هبم, فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة

 أهنم فتحوا للناس باب االجتهاد وجواز :ومعنى هذا
 االختالف فيه, ألهنم لو مل يفتحوه لكان املجتهدون يف ضيق; ألن

 فيصري −كام تقدم−جمال االجتهاد وجماالت الظنون ال تتفق عادة 
أهل االجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب عىل ظنوهنم مكلفني 
باتباع خالفهم, وهو نوع من تكليف ماال يطاق, وذلك من أعظم 

فوسع اهللا عىل األمة بوجود اخلالف الفروعي فيهم, فكان . الضيق
ذه الرمحة, فكيف ال يدخلون يف قسم فتح باب لألمة للدخول يف ه

* ⎯tΒ zΜ Ïm §‘ y7 •/u‘ &] فاختالفهم يف الفروع كاتفاقهم فيها,]١١٩:هود , 
  .)٢(»واحلمد هللا

                                                                                                                     

 ).١٦٨٩( أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم )١(
 . )٢/١٧٠(االعتصام  )٢(



 

 

 ٢٧ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

: »ّالدر املختار«قال ابن عابدين يف تعليقه عىل قول صاحب 
 فمهام كان االختالف أكثر ,وعلم بأن االختالف من آثار الرمحة«

ا يشري إىل احلديث املشهور عىل ألسنة وهذ«: −»كانت الرمحة أوفر
: »املقاصد احلسنة« قال يف .»اختالف أمتي رمحة« : وهو,الناس

 قال رسول : بلفظ,ببسند منقطع عن ابن عباس  رواه البيهقي
 فالعمل به ال عذر ألحد يف ;مهام أوتيتم من كتاب اهللا« :^اهللا 

ْتركه, فإن مل يكن يف كتاب اهللا فسنة مني, فإن مل  تكن سنة مني فام ْ
قال أصحايب, إن أصحايب بمنزلة النجوم يف السامء, فأيام أخذتم به 

وأورده ابن احلاجب يف . »اهتديتم, واختالف أصحايب لكم رمحة
 . »اختالف أمتي رمحة للناس« :بلفظ »املخترص«

ّأخرجه نرص املقديس : إن السيوطي قال: يوقال مال عيل القار
 ورواه ,بغري سند» الرسالة األشعرية«البيهقي يف  و»احلجة«يف 

ّ ولعله خرج يف ,احلليمي والقايض حسني وإمام احلرمني وغريهم
 . بعض كتب احلفاظ التي مل تصل إلينا

ما رسين « :ونقل السيوطي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يقول
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 افعــل وال حـــرج

 ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن ; مل خيتلفوا^أن أصحاب حممد 
  .»رخصة

يا أبا : يب أن هارون الرشيد قال ملالك بن أنسوأخرج اخلط
 −مام مالك مؤلفات اإل:ييعن−  نكتب هذه الكتب !عبداهللا

يا أمري «: قال. ونفرقها يف آفاق اإلسالم لنحمل عليها األمة
 كل , إن اختالف العلامء رمحة من اهللا تعاىل عىل هذه األمة!املؤمنني

ومتامه . »د اهللا تعاىل وكل يري, وكلهم عىل هدى,يتبع ما صح عنده
 .)١(»كشف اخلفاء ومزيل اإللباس«يف 

 وهلذا اعترب العلامء , ولالختالف أسبابه املرشوعة يف الفقه
 .فقههمعرفة االختالف رضورية للفقيه حتى يتسع صدره وينفسح 

من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه «: / فقد قال قتادة
 .)٢(»الفقه

من مل يعرف اختالف «: / زيوعن هشام بن عبيد اهللا الرا
                                                                                                                     

, وكـشف اخلفـاء )٧٠−٦٩ (املقاصد احلسنة: ينظر, و)٤٧−١/٤٦( رد املحتار )١(
)١/٦٨.( 
 ).١٥٢٢, ١٥٢٠(بن عبدالرب يف جامع بيان العلم  أخرجه ا)٢(



 

 

 ٢٩ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 . )١(»الفقهاء فليس بفقيه
 حتى يكون ,ال ينبغي ألحد أن يفتي الناس«: / وعن عطاء

 . )٢(» باختالف الناساًعامل
ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن «: /  بن سالمىوقال حيي

 . )٣(»ّيلإهذا أحب : يعلم األقاويل أن يقول وال جيوز ملن ال ,يفتي
 ,»املوافقات«يراجع الشاطبي يف و ,لك من األقوالإىل غري ذ

َّفقد عد معرفة االختالف من املزايا التي عىل املجتهد أن يتصف 
  .)٤(هبا

 فاعلم أن ,إذا تقرر ما تقدم من جواز االختالف بني أهل احلق
 والتيسري مقصد , للتيسري والتسهيلاًهذا االختالف قد يكون سبب

 كام مر عن الشاطبي ,اب والسنةمن مقاصد الرشيعة بنص الكت
  .وغريه

                                                                                                                     

 ).١٥٢٣( أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم )١(
 ).١٥٢٤( أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم )٢(
 ).١٥٣٤( ذكره ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم )٣(
 ).٤/١٦١( املوافقات )٤(
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 افعــل وال حـــرج

 يوجد يف املذاهب كلها العدول عن القول الراجح : عليهًوبناء
 أو دفع , أو درء مفسدة, جللب مصلحة ترجحت,إىل قول مرجوح
 .مشقة عرضت

تقديم القول الضعيف الذي جرى به  وهلذا تقرر عند املالكية
و مكان من األمكنة العمل عىل القول الراجح يف زمن من األزمنة أ

 فريتبط ,لتبدل عرف أو عروض جلب مصلحة أو درء مفسدة
وبنوا  . كام يقول شارح التحفة,اً أو عدماًالعمل باملوجب وجود
 .عىل ذلك مئات املسائل

 ,وقال ابن عابدين كذلك بجواز اإلفتاء بالضعيف للرضورة
  : يف ذلكاًوذكر أبيات

ـــضعيف العمـــل  وال جيـــوز بال
 

ــو ــه جي ــا يــسألال ب  اب مــن ج
 

 هإال لعامــــــــــل لــــــــــه رضور
 

ـــشهورأ ـــة م ـــه معرف ـــن ل  هو م
 

 أن مقصد التيسري يرجح القول الضعيف فيتعني :ومعنى ذلك
 فمعادلة املقصد الكيل بالنص اجلزئي ,ه لعروض املشقةبالعمل 

 . مؤثرة يف الفتوى عىل مدار األزمنة



 

 

 ٣١ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

مكنـة يف تغـري األحكـام بتغـري األزمنـة واأل /يقول ابن القـيم 
 وقـع بـسبب اجلهـل بـه ,اهذا فـصل عظـيم النفـع جـد« :واألحوال

غلط عظيم عىل الرشيعة, أوجب من احلرج واملشقة وتكليف مـا ال 
ُسبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح ال 

 فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف ,تأيت به
 وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة ,عاداملعاش وامل

كلها, فكل مسألة خرجت عـن العـدل إىل اجلـور, وعـن الرمحـة إىل 
ــث,  ــة إىل العب ــن احلكم ــسدة, وع ــصلحة إىل املف ــن امل ضــدها, وع
فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل, فالرشيعة عـدل اهللا 

ّ وحكمته الدالـة عليـه ,ه وظله يف أرض, ورمحته بني خلقه,بني عباده
 .)١(»^وعىل صدق رسوله 

 فاحلجيج الذين ,وتغري الزمان املشار إليه هو تغري أحوال الناس
 واألنفس القليلة ,كانوا يعدون باآلالف أصبحوا يعدون باملاليني

 .التي كانت متوت يف موسم احلج أصبحت تعد باملئات
                                                                                                                     

 . )٣/١١(إعالم املوقعني  )١(
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ختالف  التي تاأحكام اجلزئيحمل الشاهد منه أن اإلبقاء عىل و
 خمالف لروح الرشيعة ,دي إىل مشقة وإعناتؤمقاصد الرشيعة وت

  .وغلط
وأي مشقة أعظم من ذهاب األنفس يف الزحام واإلثخان 

  ?اً أال يستحق األمر اجتهاد,باجلروح واآلالم
فكثري من األحكام ختتلف «: قال ابن عابدين يف نفس املعنى

 أو فساد ,و حلدوث رضورة أ,ّ لتغري عرف أهله,باختالف الزمان
 للزم منه ًأهل الزمان بحيث لو بقي احلكم عىل ما كان عليه أوال

 وخلالف قواعد الرشيعة املبنية عىل ,املشقة والرضر بالناس
بقاء العامل عىل أتم نظام  ل,التخفيف والتيسري ودفع الرضر والفساد

ه َّحكام, وهلذا ترى مشايخ املذاهب خالفوا ما نص عليإوأحسن 
 لعلمهم بأنه لو , بناها عىل ما كان يف زمنه,املجتهد يف مواضع كثرية

 .)١(» من قواعد مذهبهاًكان يف زماهنم لقال بام قالوا به أخذ
                                                                                                                     

 . )٢/١٢٣(ابن عابدين  جمموع رسائل )١(



 

 

 ٣٣ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 من األحكام التي نص عليها اًثم اعلم أن كثري«: اًوقال أيض
 قد ,املجتهد صاحب املذهب بناء عىل ما كان يف عرفه وزمانه

 بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الرضورة ;تغريت بتغري األزمان
 .»كام قدمناه
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 افعــل وال حـــرج

 :لثالمطلب الثا

 

 مقصد التيسري يف احلج بخصوصه
 وفتاوى بعض العلامء

من خالف أفعاله يف الترصيح برفع احلرج من الشارع في إن −١
الحظة مقصد التيسري يف مل دليل .»افعل وال حرج«: احلج بقوله

 مناحي الترشيع  يف كلا عاماً باإلضافة إىل كونه مقصد,احلج
 إال أنه جتدر اإلشارة إىل ,اًاإلسالمي بالنصوص التي ذكرناها سلف

$ *: قوله تعاىل tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹n= tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym 4 s' ©#ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& 

zΟŠ Ïδ≡tö/Î) uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% & ]ورد يف سورة أ ,]٧٨:احلج
 .×  من أهم موروث من ملة أبينا إبراهيم وأن احلج,احلج
 مع أن كل العبادات ,ا إن احلج عبادة قرنت باالستطاعة نص−٢

’ uρ!¬ *:  قال تعاىل,يشرتط لوجوهبا االستطاعة n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm 

ÏM øt7ø9$# Ç⎯tΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ & ]وجاء يف احلديث,]٩٧: عمرانآل  :
 .)١(»ًع إليه سبيالوحج البيت من استطا«

                                                                                                                     

 ).١٢(صحيح مسلم  )١(



 

 

 ٣٥ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 .وهذه نصوص تشري إىل إرادة التيسري وعدم اإلعنات
 والتخيري , من أحكامه مبني عىل التخيريٍ إن احلج يف كثري−٣

 .أساس التيسري
 فهو واجب عىل الرتاخي عند بعض العلامء ,فاحلج وقته متسع

 ويرشع فيه بإحرام بواحد من ,كالشافعية واملغاربة من املالكية
 .التمتع والقران واإلفراد:  وهي,أنساك عىل سبيل التخيريثالثة 

uΚ⎯ * :وكذلك التخيري يف الفدية sù tβ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œr& 

⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77 Ý¡èΣ & ]١٩٦:البقرة[. 
 ,خري إن بعض أفعال احلج املختلف فيها بالتقديم والتأ−٤

 وإنام تدخل , ال يوجد بخصوصها دليل قويل من الشارع,كالرمي
 إىل اً وإن كان مستند, وداللة الفعل داللة ضعيفة,حتت داللة الفعل

يف ^  فمعلوم أن أفعاله .)١(»خذوا عني مناسككم« :^قوله 
 يف تعيني ً فيبقى االحتامل قائام,احلج منها الواجب واملسنون واجلائز

                                                                                                                     

 ).٥/١٢٥(, والبيهقي )٣٠٦٢(, والنسائي )١٢٩٧( أخرجه مسلم )١(
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 افعــل وال حـــرج

 وهو أمر ,)١(بَّ وقد حص, وهو أمر جائز,اًحج راكب فقد ,أي منها
 .  بني اجلواز واالستحبابتهخمتلف يف دالل

 وقد ثبت عنه رفع احلرج ,وقد رتب الرمي واحللق واإلفاضة
  .عمن خالف الرتتيب

 وبجمع ,وقد سمح لذوي أعذار خفيفة برتك املبيت بمنى
 . الرمي يف يوم واحد

تمل عليها كتاب أخينا إىل غري ذلك من الرخص التي يش
 .سلامن العودةالعالمة الدكتور 

ملسألة من منطقة العفو  وجود بيان قويل مما يقرب اُوعدم
 ويرجح مذهب , عىل األفضليةًحمموال^  يكون فعله نالحتامل أ

 . من أجاز الرمي يف أي وقت من أيام منى للحاجة واملشقة
 كمسألة ,ويلوهلذا ترخص العلامء يف مواطن ورد فيها بيان ق

طواف احلائض عندما أدت إىل شدة ومشقة يف القرن الثامن 
 .اهلجري

                                                                                                                     

 عنـد اخلـروج −موضع بـني مكـة ومنـى−َّنزول احلجاج باملحصب : يبالتحص )١(
ًواملحصب أيض. من مكة  .موضع اجلامر بمنى: اَّ



 

 

 ٣٧ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 , كام نقلها اللبدي,/ وهذه فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
 توضح ٍ ملا تضمنته من معان,ننقلها بكاملها مع تعليقات اللبدي
 :حيث يقول, منحى التعامل مع املشقات يف احلج

الشيخ اإلمام واحلرب اهلامم قدوة  نبه عليها :امسألة مهمة جد«
بن ااألنام شيخ اإلسالم بحر العلوم أبو العباس تقي الدين أمحد 

 : /قال  ; طيب اهللا ثراه وجعل اجلنة مأواه,تيمية
 العلامء نساءيف كل عام ما يبتىل به كثري من وقد يقع يف احلج 

 ويرحل , وذلك أن املحرمة حتيض قبل طواف اإلفاضةوالعوام;
 .  وال يمكن املقام للطواف,ب قبل طهرهاالرك

ويف سنة سبع وسبعامئة جرى ذلك لكثري من نساء األعيان : قال
 , أو أكثر باستعامل دواءاً فمنهن من انقطع دمها يوم,وغريهم

 فظنت أن الدم ال , أو أكثر بغري دواءاًومنهن من انقطع دمها يوم
 ومنهن من ,ا ثم عاد الدم يف أيام عدهت, ففعلت كاألوىل,يعود

 ومنهن من سافرت مع الركب ,طافت قبل انقطاعه وقبل غسلها
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 افعــل وال حـــرج

 ; وكانت قد طافت طواف القدوم وسعت بعده,قبل الطواف
  .فهؤالء أربعة أصناف
 ووطء املتزوجة , وخفن أن حيرم تزوجيهن,فلام اشتد األمر هبن

 وقاسني املشاق , وقد أتني من بالد بعيدة, ويرجعن بال حج,منهن
 وقد قاربت عقوهلن , كثر منهن السؤال, وأنفقن األموال,يدةالشد

  ? وهل مع الشدة من فرج, هل من خمرج عن هذا احلرج:للزوال
 إىل ما فيه التيسري عىل العباد من ,فسألت اهللا التوفيق واإلرشاد

 فظهر يل , الذين جعل اختالفهم رمحة لألمة,مذاهب العلامء األئمة
أنه جيوز تقليد كل واحد من : الصواب واهللا أعلم ب,يف اجلواب

 ; واحد منهم يف مسألة وآخر يف أخرىَدّلَقُ وأن ي,األئمة األربعة
  :فعىل هذا يصح حج كل منهن

 بناء , فعىل أحد قولني يف مذهب الشافعي:أما األوىل والثانية
 . عىل أن يوم النقاء طهر

» تهىاملن« فقد جزم به يف ,اًوهو الصحيح من مذهبنا أيض: قلت
 .وغريمها» اإلقناع«و



 

 

 ٣٩ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 فعنده ال يشرتط , فعىل مذهب أيب حنيفة:وأما الثالثة: قال
 .  وهو أحد الروايتني عن أمحد,للطواف طهارة حدث وال نجس

 . والصحيح املشهور خالفها: قلت
 فقد تتخرج صحة حجها عىل أحد الروايتني :وأما الرابعة: قال

سعى بعده ورجع  وهي أن من طاف طواف القدوم و,عن مالك
 أجزأه عن طواف ,ً أو جاهالاً ناسي,إىل بلده قبل طواف اإلفاضة

 . هل والنايسا عذر احليض أظهر من عذر اجلَّ فإن,اإلفاضة
 فعىل قياس ,وإن مل يعمل هبذه الرواية أو مل يصح التخريج: قال

 بحيث , أهنا إذا جاوزت مكة بيوم أو أكثر,أصول مذهب الشافعي
 تصري , عىل نفسها أو ماهلااً خوف,جوع إىل مكةال يمكنها الر

تصري  و, فتتحلل كهو وتذبح شاة وتقرص من شعرها,كاملحرص
  .باختصار من نحو ورقتني انتهى .ًحالال

 غاية ما يف الطهارة أهنا رشط يف : يف مواضع أخر/وقال 
 ومع ذلك تصح , يف الصالة آكداً ومعلوم أن كوهنا رشط,الطواف

 ال حيتمله اً كثرياً وذكر كالم... مع العذر عند األكثرالصالة بدوهنا
 .هذا املخترص



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٤٠ 

 افعــل وال حـــرج

 ال مزيد اًأنه انترص لصحة طواف احلائض انتصار: واحلاصل
  . وذكر أنه ال دم عليها, وأقام عىل ذلك أدلة واضحة,عليه

 ولرضورة ,هذا الذي يتوجه عندي يف هذه املسألة :وآخر ما قال
 فإين مل , جتمشت الكالم فيهاً وعمالًالناس واحتياجهم إليها علام

 فإن , واالجتهاد عند الرضورة مما أمر اهللا به, لغريياًأجد فيها كالم
 وإن يكن خطأ فمني ومن , فهو من اهللا ورسولهاًيكن ما قلته صواب

رشح عمدة « من اً ملخصانتهى. الشيطان واهللا ورسوله بريئان منه
 .)١(»األحكام

ُّوحبس الكري «: خليلعند قول » هرشح«وعلق الزرقاين يف  َ ُِ َ ِ
ُّوالويل ِ ُنفاس قدره ٍحليض أو َ َ ْ َ َ َ وقيد إن أمن,ِ َِّ ْ  بعد نقله −بقوله . »َُ

ائض حمرصة وأهنا تظل عىل ألقوال مذهب مالك يف اعتبار احل
 ما − عىل من بالدها بعيدةاًخصوص−وفيه من املشقة « :−إحرامها
ما ما رواه البرصيون إ :أن تقلد ومقتىض يرس الدين أن هلا ,ال خيفى

                                                                                                                     

ــن)١( ــدالغني ب ــشيخ عب ــسالك ألداء املناســك لل ــل ال ــبيل  دلي ــدي احلن  ياســني اللب
 . )٥٤:ص(



 

 

 ٤١ 

 عبد اهللا بن بيهمقدمة الشيخ

 أن من طاف للقدوم وسعى ورجع  من,املالكية عن اإلمام مالك
 أجزأه عن طواف اً أو ناسيًلبلده قبل طواف اإلفاضة جاهال

 خالف ما نقل البغداديون عنه من عدم اإلجزاء وإن كان ,اإلفاضة
 .هو املذهب

 والشك أن عذر احلائض والنفساء أبلغ من عذر اجلاهل
 . والنايس
 ألنه ال يشرتط عنده يف ;للحائض أن تطوفأن  ,ما أبا حنيفةإو

 وكذا هو إحدى الروايتني عن ,الطواف طهارة حدث وخبث
 وإن كانت , ويلزمها ذبح بدنة ويتم حجها لصحة طوافها,أمحد

واهللا أعلم . اًتأثم عندمها أو عند أمحد فقط بدخول املسجد حائض
 .)١(»بالصواب
 , الناس اليوم أشق وأشد من حال احلائضوأحوال: قلت

 ! الختيار األقوال امليرسةاً أفال تستحق منا اجتهاد,لذهاب األنفس

                                                                                                                     

 . )٢/٢٨٩ (خمترص خليل الزرقاين عىل )١(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٤٢ 

 افعــل وال حـــرج

 وهو ما نحسب أن كتاب ,بىل; لقد أصبح ذلك من الواجب
,  ونفع بعلمهاً فجزاه اهللا خري, ينحو نحوهالعالمة الشيخ سلامن

 . والرشاد يف العمل,ووفقنا وإياه للسداد يف القول
  ويل التوفيق  سبحانه وتعاىلوهو

 واهلادي بمنه وكرمه إىل سواء الطريق
 

  :وكتب

 عبداهللا بن بيـّـه



 

 

 ٤٣ 

مـقـدمـة

  

Ôßß†ò@ @
  

, والصلوات والتسليامت اً مباركاً طيباً كثرياًاحلمد هللا محد
الطيبات عىل النبي حممد وآله, ورضوان اهللا عىل الصحابة والتابعني 

 :بعد ثم أما ...ومن تبعهم بإحسان
 انتزعتها من مادة ,فهذه ورقة خمترصة يف مسائل احلج وتيسرياته

 .»عمدة الفقه«أطول هي رشح كتاب احلج من
وعاجلت فيها بعض القضايا التي متس احلاجة إليها, ويكثر 

 .السؤال عنها, وتعم البلوى هبا, وحيتاج اخللق فيها إىل التوسعة
, »إلسالم اليوما«وقد نرشت هذه املادة عىل حلقات يف موقع 

 عند القراء وثناء من ًويف بعض الصحف السيارة, ولقيت قبوال
 .  عىل طبعها ليعم نفعهااًبعض الشيوخ والفضالء, وحتفيز

 ..حَّح أو نقَّ أضاف أو دعا أو صحأًورحم اهللا امر
 .واهللا املستعان واهلادي إىل سواء السبيل



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٤٤ 

 افعــل وال حـــرج

 



 

 

 ٤٥ 

ليشهدوا منافع لهم

  
è’îÛäß@aë†ÏbÛ@Éèá@ @

 

يات الكريمة التي وردت يف سياق ترشيع العبادات حفلت اآل
بإبراز املقاصد الرشعية منها, وذلك ملا علمه اهللا تعاىل يف جبلة 

 .الناس من النسيان والغفلة
وحني يطول األمد وتقسو القلوب تتحول العبادات عند بعض 

 يؤدوهنا بمظاهرها وصورها, وال ,املؤمنني إىل رسوم وعادات
رها, بل يغرقون يف دقائقها وتفصيالهتا, ثم ْإثم َقلوهب ونتحسسي

تأيت مرحلة أخرى جرت عىل أهل الكتب كلهم بسبب الغفلة عن 
 مما ,املقاصد الرشعية, وهي أن يضاف إىل العبادة ما ليس منها

أوحاه إليهم االهنامك يف ظاهرها واالنقطاع عن روحها ولبها 
 . ومقصدها

حلكمة البالغة يف تكرار  من ااًومن تأمل هذا ووعاه أدرك طرف
 −وهي أم العبادات− ففي شأن الصالة ;القصد من ترشيع العبادة



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٤٦ 

 افعــل وال حـــرج

أهنا ب عىل أثرها يف صياغة سلوك املسلم; اًيأيت السياق القرآين مؤكد
* 4‘sS÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™!$ t±ós xø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ & ]٤٥:العنكبوت[. 

أخذ من  بأن ي^ويف شأن الزكاة, كان التأكيد عىل أمر النبي 
 يف صالته اًأمواهلم صدقة يطهرهم ويزكيهم هبا, وتكون سبب

 عىل ِّاللهم صل«:  إذا جاءه قوم بزكاهتم قال^عليهم, وهلذا كان 
 .)١(»آل فالن

  : ويف شأن الصوم وضمن سياق مفصل مؤثر قال اهللا تعاىل
* öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ & ]١٨٣:البقرة[. 

ائح والنحائر املرتبطة بمشعر ويف شأن النسائك, وهي الذب
$s9 tΑ⎯ *: احلج, يقول تعاىل uΖtƒ ©!$# $ yγãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδäτ !$ tΒ ÏŠ ⎯Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 

3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ & ]٣٧:احلج[. 
  بل يف احلج ذاته يبني تعاىل أن املقصد من النسك كله هو 

* (#ρ ãä.õ‹u‹Ïj9 zΝó™ إنام جعل «: لة  وهلذا قالت عائش.]٣٤:احلج[ & #$!» #$
                                                                                                                     

 ).١٠٧٨(, ومسلم )١٤٩٨(أخرجه البخاري  )١(



 

 

 ٤٧ 

ليشهدوا منافع لهم

 إلقامة ذكر , ورمي اجلامر, وبني الصفا واملروة,الطواف بالبيت
 .)١(»اهللا

 أو تغلب !فهل يستشعر املؤمن وهو يطوف بالبيت هذا املعنى
 فهو يزاحم بمنكبيه, ويصارع بيديه, ,عليه روح املنافسة واالنتصار

 !ادل بصوته, وكأنه يف حلبة عراكوجي
ع من املشاعر وقد احتدم الزحام أو هل يدرك هذا وهو يدف

واصطك احلاج, وصارت رغبة النفس أن تسبق إىل غايتها 
اجلديدة, وتفاخر الناس بذلك, فام يقطعونه يف ساعات قد حتقق يل 

:  وقد كان من سنته عليه السالم يف الدفع من عرفة!يف دقائق
 .» فإن الرب ليس باإليضاع..السكينة السكينة«

حلج, وهو ال يتحقق باإلرساع والعجلة إن الرب هو مقصود ا
 .واحلطم, وإنام بالسكينة واإلخبات

أو هل يستشعر احلاج هذا املعنى وهو يرمي اجلمرات, وقد 
                                                                                                                     

, ٢٣٣٢٨, ٢٣٢١٥(أمحـد وأخرجه  .اً وغريه موقوف)١٧٨٠(الدارمي  أخرجه )١(
 .ًمرفوعا, وكأنه باملوقوف أشبه )١٨٨٨(أبو داود و ,)٢٣٩٢٩



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٤٨ 

 افعــل وال حـــرج

استجمع يف نفسه ذكريات ما رأى أو سمع من شدة املوقف, 
ُ واحلديث املسرتسل بعد مع الصحبة عن ,واملوت حتت األقدام

 .قوة والشدةالرمي وما جرى فيه, واحليلة وال
إن هذه العبادات اجلامعية تربية ربانية عىل أداء الواجب بإتقان 
وإخالص, وعىل رعاية حقوق اآلخرين ومنازهلم, وإكرام 
كبارهم, والرمحة بصغارهم, والشفقة عىل غريبهم وضعيفهم 

kpt * :وجاهلهم; وهلذا قال سبحانه ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 ⎯yϑ sù uÚtsù 

 ∅ ÎγŠ Ïù ¢kpt ø: $# Ÿξ sù y]sù u‘ Ÿω uρ šXθÝ¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# & 
 .]١٩٧:البقرة[

ٌفهو ختفف من الدنيا وحظوظها ينأى به املحرم عن الرفث, 
وهو اجلامع ودواعيه, وهو من حمظورات اإلحرام باتفاق, ويلتحق 
هبذا ترك فضول احلديث عن النساء مما يثري الغرائز وحيرك 

 .الشهوات
الفسوق للحاج و املعايص كلها, وينأى به عن الفسوق, وهكام 

 عن كونه ًانتهاك حلرمة النسك, وجراءة عىل احلرم املقدس, فضال
 .ً أصالاًرمُحم



 

 

 ٤٩ 

ليشهدوا منافع لهم

 فهو املخاصمة بالباطل, واالسرتسال وراء نوازع :أما اجلدال
 ,النفس وأنانياهتا التي تأبى إال أن تكون الغلبة والكلمة األخرية هلا

لتفت إىل حق وباطل, أو خطأ وصواب, أو عىل أدنى دون أن ت
 الشافعي  اإلمامُروي عن أن تلتفت إىل االحتامل, ولقد الاألحو

 وقول غريي خطأ حيتمل ,قويل صواب حيتمل اخلطأ«: قوله /
 .»الصواب

قولنا خطأ حيتمل : حري بأمثالنا أن نقول: ويقول بعض الظرفاء
 !الصواب

 عابر, خري من معركة خيوضها مع وجرعة يبتلعها املرء من غيظ
 وال تباعد من نار, وال تدل , ال تقرب من جنة,جليسه أو صاحبه
  تصد عن ردى, ولكن أين املعترب?عىل هدى, وال

 العاجلة هوكل ما رشع اهللا يف احلج ويف غريه فهو ملصلحة عباد
ρ#) * :تعاىل يف أمر النسكاهللا واآلجلة, وهلذا قال  ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ oΨ tΒ   

öΝßγ s9 & ]٢٨:احلج[. 



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٥٠ 

 افعــل وال حـــرج

 كام ذكره قوم من املفرسين, ,واملنافع تشمل األجر يف اآلخرة
 كام , كام ذكره آخرون, واملصالح وراء ذلك,والتجارة يف الدنيا

 وما يريض اهللا من أمر التجارة«:  قال/ ره الطربي عن جماهدذك
 .»الدنيا واآلخرة
: ب قول من قالوأوىل األقوال يف ذلك بالصوا«: قال الطربي

, ن العمل الذي يريض اهللاَِ ليشهدوا منافع هلم م:عنى بذلك
≈yìÏ * َّوالتجارة, وذلك أن اهللا عم oΨ tΒ öΝßγ s9 & ]مجيع ما يشهد ]٢٨:احلج 

 من منافع الدنيا واآلخرة, ومل ,له املوسم, ويأيت له مكة أيام املوسم
 .)١(» من منافعهم بخرب وال عقلاً من ذلك شيئصخيص
 اًشيخ ^اهللا أى رسول  اهللا تعاىل غني عن عباده, وحينام رإن

إن اهللا عن تعذيب هذا نفسه «: , قالاًهيادى قد نذر احلج ماشي
 .)٢(»لغني

                                                                                                                     

 ).٥٢٢−١٦/٥٢١ (تفسري الطربي )١(
 .)١٦٤٢(مسلم و, )١٨٦٥(البخاري  أخرجه )٢(



 

 

 ٥١ 

ليشهدوا منافع لهم

$s9 tΑ⎯ * :وحينام ذكر اهللا تعاىل النحائر, قال uΖtƒ ©!$# $ yγ ãΒθ çté: Ÿω uρ 

$ yδ äτ!$ tΒ ÏŠ ⎯Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ & ]٣٧:احلج[. 
ولقد يطول عجب املرء من غفلة كثري من املسلمني الصلحاء 
عن قيم احلج ومراميه وآثاره يف النفس والسلوك واحلياة, ولو 
سألوا عن هذا املعنى كام يسألون عن تفصيالت ما يعرض هلم من 

 . هلم وأقوماًاألحكام لكان هذا خري



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٥٢ 

 افعــل وال حـــرج



 

 

 ٥٣ 

تكرار الحج

 

w§a@‰aŠØm@ @
در توفرت فيه الرشوط حج الفريضة واجب عىل كل مسلم قا 

بإمجاع العلامء, بل هو أحد األركان اخلمسة التي عليها مدار 
 .اًاإلسالم باالتفاق, ومن جحد وجوبه كفر إمجاع

tΒ⎯ *: والتزود من النوافل خري uρ tí §θ sÜs? #Zöyz ¨β Î* sù ©!$# íÏ.$ x©   
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ة والصيام, فهذه  كالصال,بيد أن ثمت نوافل ختص الفرد بذاته

تعود إىل املتطوع دون غريه, واألغلب أن اآلخرين ال يترضرون 
 .منها, وال يستفيدون منها بصفة مبارشة

 ويتعدى برها وخريها هلم; كنوافل ,وثمت نوافل تنفع الناس
 اً له, ونفعًالصدقة واإلحسان, فمهام أكثر منها املرء كان فضال

  .»خلريال إرساف يف ا« :ولذا يقال; لغريه
 سعد ^ولذا أمر النبي ; وإن كان هذا األمر ليس عىل إطالقه

ثي ماله أن يستبقي ماله  ملا أراد أن يويص بثلابن أيب وقاص ا
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 .)١(يذرهم عالة يتكففون الناسأن لورثته, فهو خري من 
ويف الصحيحني يف قصة الثالثة الذين خلفوا ونزلت توبتهم; 

 َثِّدَحُ إن من توبتي أن ال أ!يا نبي اهللا: ا قال كعب بن مالك
فقال .  وإىل رسولهً كله صدقة إىل اهللا وأن أنخلع من مايل,اًإال صدق
  .)٢(»أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك«: ^له النبي 

ويبقى قسم ثالث من النفل ال يتعلق باملرء ذاته فحسب, بل له 
 .تعلق باآلخرين بسبب املزامحة يف املكان أو يف غريه

 والعمرة من هذا القبيل, فإن املشاعر حمدودة, والزمان واحلج
 .موقوت ال يتقدم وال يتأخر

ويعلم كل ذي لب أنه لو حج من املسلمني نسبة قليلة ممن مل 
 ١٢( لكان عدد الواقفني بعرفة ,)%١( ولتكن ,ًيؤدوا احلج أصال

 وأساء , ولفات الكثري منهم احلج, وملا وسعهم املكان)مليون حاج
 . إىل بعض بالرضورةبعضهم

                                                                                                                     

 ).١٦٢٨ (مسلمو )١٢٩٥ ( البخاري أخرجه)١(
 ).٣١٠٢(, والرتمذي )٢٧٦٩(, ومسلم )٢٧٥٨(البخاري   أخرجه)٢(



 

 

 ٥٥ 

تكرار الحج

 واحد: أي( من نسبة السكان )%٠و١( ولذا فاحلجاج اآلن 
 .)األلفب

 حيتاجون إىل ) مليون٢٠٠( كإندونيسيا اً ومعنى ذلك أن شعب
 .ألف سنة ليتمكنوا من أداء احلج

 !!افرتاض نظري بحتهذا و
زد عىل ذلك املعاناة السنوية باالزدحام اهلائل الذي يفقد 

يتها وقدسيتها, وحييلها إىل صخب وضجيج الفريضة روحان
يموت املئات حتت أقدام و ,ايتكرر املشهد دوريو ,وعراك وجدل

  ! متلبسون بأداء فريضة من فرائض اهللااًإخواهنم, وهم مجيع

 !ويا للحزن العميق
فكيف ...  هلذه الرحلة املباركةًيفرتض أن الدافع إيامين دائام
يار عن اآلثار الصعبة التي حيدثها يغفل املسلم القريب يف هذه الد
 بعد عام عىل إخوانه املسلمني اًتكرار احلج كل عام, أو عام

 من شيوخ −  وليس النافلة − القادمني من بعيد, املؤدين للفريضة
وهو ال يبايل هبم, وال يكرتث ملعاناهتم, .. ونساء وضعفاء ومرىض

 !املهم أن يداوم عىل ما اعتاده من احلج
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 وربام ,ّهذا العمل قد يزور الرتخيص, وقد يكذب ويف سبيل 
, أو ترك أهله مع حاجتهم له, أو صارت رحلة احلج ًاستدان ماال

 .. بالصحبة املعتادةاًعنده فسحة ومتعة وتسلية واستئناس
وإذا كانت تنظيامت احلج ال تسمح بتكراره اآلن إال بعد مخس 

العربية  اململكة سنوات, وهذا مبني عىل قرار هيئة كبار العلامء يف
 عىل تنظيم احلج وتفويج الراغبني فيه, وقد ورد اًحرص ,السعودية

: قال ^ أن النبي ايف حديث فيه مقال عن أيب سعيد اخلدري 
 وأوسعت عليه يف ,ًإن عبدا أصححت جسمه: إن اهللا يقول«

  .)١(» ملحرومَّ مل يفد إيل, تأيت عليه مخسة أعوام,املعيشة
 ,سم وسعة الرزق, وضمنها أمن الطريقوإذا كانت صحة اجل

 فهذا يتضمن باللزوم ,حمل رعاية, وهي أمور تعود لإلنسان ذاته
رعاية حقوق اآلخرين واحتياجاهتم ومصاحلهم من أهل يعوهلم, 

 ومنهم إخوانه املسلمون احلجاج ,أو من هلم عليه استحقاق ما
 .الذين يطلبون ما يطلب ويريدون ما يريد

                                                                                                                     

, )٥/٢٦٢(البيهقـــي و, )٣٧٠٣ (ابـــن حبــان, و)١٠٣١( أبـــو يعــىل  أخرجــه)١(
 .وضعفه غري واحد



 

 

 ٥٧ 
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 ! ماذا يرض وجودي وأنا فرد واحد:اس يرددونوالكثري من الن
 !وماذا ينفع غيايب

 وغياب ,ة األنانيةوهذا منطق غريب, يوحي باستفحال الرؤي
 .وليةؤاإلحساس باملس

ولو أن كل من قرأ هذه السطور أخذ عىل نفسه أن يتصدق 
 باملكان اً ويتصدق أيض, النافلة عىل إخوانه املسلمنيةبقيمة حج

 لو حج يف منى أو عرفة أو مزدلفة أو عند البيت الذي سوف حيتله
 اأو عند اجلمرة أو يف الطرقات أو املراكب; ألمكننا أن نساهم فعلي

يف ختفيف االزدحام, وتيسري احلج, وجتنيب املسلمني مغبة 
 .االرتباك والقتل عند املشاعر

والصدقة بقيمة احلج أفضل يف مثل هذه األوقات التي تتعاظم 
س فيها إىل املال, كام يف الكوارث التي ترضب بالد حاجة النا

 أو احلروب التي مل تنقطع منذ ,اإلسالم من الزالزل, أو املجاعات
 .عرشات السنني

 ًأحيج نفال:  سئل/ أن اإلمام أمحد» عالفرو«ذكر ابن مفلح يف 
 ...َّإن كانوا حمتاجني يصلهم أحب إيل: أم يصل قرابته? قال
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يضعها يف : أمحد قاله املسألة أن اإلمام ونقل ابن هانئ يف هذ
 ...أكباد جائعة

 أحج :يقول أحدهم: لإلمام أمحد عن احلسن قال» الزهد«ويف 
ًصل رمح!  وقد حججت.أحج ْ  أحسن إىل , تصدق عىل مغموم,اِ
 .جار

الصدقة أفضل أن : البن اجلوزي» صفة الصفوة« ويف كتاب 
 .من احلج ومن اجلهاد

كانوا يرون أنه إذا :  أيب مسكني قالوعن وكيع عن سفيان عن
 .اًوهو قول اإلمام النخعي أيض. )١( أن الصدقة أفضلاًحج مرار

 :»الفتاوى الكربى« يف/ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ,واحلج عىل الوجه املرشوع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة«

 وكذلك إن ,وأما إن كان له أقارب حماويج فالصدقة عليهم أفضل
 .)٢(»ن إىل نفقتهيكان هناك قوم مضطر

                                                                                                                     

, وصــفة )٢٦١:ص(د لإلمــام أمحــد الزهــ: ينظــر, و)٤٩٨−٢/٤٩٧( الفــروع )١(
 ).١/٥٢٩(الصفوة 

 ).٥/٣٨٢( الفتاوى الكربى )٢(



 

 

 ٥٩ 

تكرار الحج

ويف مثل هذه األحوال التي يعاين احلجيج فيها من إشكاالت 
 بسبب اجلهل واالزدحام وسوء التنظيم ,عديدة يف أداء النسك

 .  يكون األمر ألزم,وغري ذلك
 ,ي إنك رجل قو!ا عمري«: ا لعمر ^رسول اهللا وقد قال 

 ,ًلوة فاستلمهَن وجدت خ إ;جر فتؤذي الضعيفال تزاحم عىل احل
 . )١(»وإال فاستقبله فهلل وكرب

 اًإذا وجدت عىل الركن زحام«:  قالب وعن ابن عباس
 .)٢(»فانرصف وال تقف

 ,ل أهنا كانت عند عائشة, وعن منبوذ بن أيب سليامن عن أمه
 طفت بالبيت !يا أم املؤمنني:  فقالت هلا,فدخلت عليها موالة هلا

: ل  فقالت هلا عائشة.اً مرتني أو ثالث واستلمت الركن,اًسبع
ّجرك اهللا, تدافعني الرجال? أال كربت آ ال ,جرك اهللاآال «

 . )٣(»!ومررت
                                                                                                                     

 ).٥/٨٠(, والبيهقي )١٩٠(, وأمحد )٨٩١٠(أخرجه عبدالرزاق  )١(
, )٤٩٤(, والــــشافعي يف مــــسنده )٨٩٠٨(يف مــــصنفهأخرجــــه عبــــدالرزاق  )٢(

 ).٥/٨٠(والبيهقي 
 ).٥/٨١(, والبيهقي )٤٩٥(الشافعي يف مسنده  أخرجه )٣(
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كان أيب يقول : وعن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص أهنا قالت
إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن, وإال فكربن «: لنا

 .)١(»وامضني
 ,عىل احلجراحم كان يكره أن يز« : قالب عن ابن عباسو

 .)٢(» أو يؤذيكًتؤذي مسلام
 ,رأيت احلسن أتى احلجر:  وعن سعيد بن عبيد الطائي قال

 .)٣(ني فدعا ثم أتى املقام فصىل عنده ركعت, فلم يستلمهاًفرأى زحام
 باحلجر أو الركن, بل هو قاعدة عامة أن ما اوهذا ليس خاص

 .رء جتنبهيرتتب عليه مشقة عىل الناس أو تضييق فعىل امل
نعم هنالك من يكون احلج أوىل له, أو يلزمه بسبب غري سبب 

ًالوجوب األصيل, كمن يذهب حمرم َ ْ  اً لزوجه أو قريبته, أو مصاحباَ
ولية تتعلق بمصالح احلجيج, دينية ؤ عىل مسًلوالد مسن, أو قائام

                                                                                                                     

 ).٥/٨١(, والبيهقي )٢/٢٥٨(أخرجه الشافعي يف األم  )١(
 ).١٣١٦٤(أخرجه ابن أيب شيبة  )٢(
 ).١٣١٦٦( أخرجه ابن أيب شيبة )٣(



 

 

 ٦١ 

تكرار الحج

كانت أو دنيوية, لكن يظل سواد عريض من مزمعي احلج هم من 
 .غري هؤالء
ي أمتنى من الشيوخ األفاضل والدعاة واملفتني وكبار  وإنن
ملكة; أن يولوا هذا م وأخص منهم سامحة املفتي العام لل,العلامء

املوضوع عناية خاصة, وأن يوجهوا نداءات متكررة وقوية إىل 
الصاحلني من أهل هذا البلد خاصة أن يوفروا عىل إخواهنم وعىل 

 وقد صدر من هيئة اًوصأنفسهم, وأن يتصدقوا بقيمة حجهم, خص
 .كبار العلامء يف شأن تنظيم احلج ما سبق

 وربك تعاىل سيكتب هلم نياهتم الصاحلة ومقاصدهم احلسنة, 
, وال يكونوا بفعلهم ًوليؤثروا إخواهنم ممن مل يؤدوا الفريضة أصال

 من , يف ارتكاب ذنوب عظيمة−ولو غري مبارش−  اًهذه النافلة سبب
 إىل إزهاق األنفس, يأو زحام يؤد ,تفويت حج عىل مفرتض

َولرياعوا املقاصد الرشعية العظيمة يف سن هذه العبادات وترشيعها 
 .للناس, فربام أدى املرء نافلة, وتسبب يف مفسدة أعظم وأكرب

 وليس من أخوة اإليامن بحال أن يعزل املرء نفسه عن 
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مشكالت اآلخرين ومهومهم, فهؤالء املسلمون الذين تزامحهم 
 هم الذين تتأمل هلم , احلجر ويف املطاف واملسعى وعند اجلمرةعند

 أو مرشدين أو مضطهدين اًوأنت تراهم عىل شاشة التلفاز جياع
 .عىل أيدي الكفرة الغادرين

 يرتتب عىل نواملشكلة األهم ليست يف حج املقتدرين الذي
 بعلم أو إحسان, ولكن يف حضور غريهم ممن ٍّحضورهم نفع متعد

نفسهم يف الزحام, فيفرتشون الطرقات ويسدون املنافذ, يرمون بأ
 .ويوقعون املهالك

  

 



 

 

 ٦٣ 
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ّمن مقاصد احلج العظيمة أن يرتبى الناس عىل ترك الرتفه 
 إال ثياب ,والتوسع يف املباحات; ولذا يتخفف احلاج من ثيابه

 . تكلف زينة والامالنسك; إزار ورداء جمردان, ليس فيه
وهو تذكري بالفقر املطلق للعبد, وخروجه من الدنيا كام دخلها 

 .أول مرة, بام يدعو إىل االستعداد للقاء اهللا
 جاء النهي عن التطيب, واألمر −واهللا أعلم− ومن هذا الباب 

برتك األظفار والشعر, وجتنب الوصال اجلسدي مع املرأة باجلامع, 
 ..ام بعدهفاح وترك دواعيه وأسبابه من عقد النك
عة ال توجد يف غريه من العبادات, َومع هذا جعل اهللا يف احلج س

 بن عمرو  من حديث عبداهللا,ي ومسلمومن هذا ما رواه البخار
 وقف ىف حجة الوداع بمنًى ^أن رسول اهللا  ,ب بن العاصا
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 فحلقت قبل أن ,مل أشعر : فقال,فجاءه رجل ,للناس يسألونه
 فنحرت ,مل أشعر :فجاء آخر فقال. »جحراذبح وال «: فقال? أذبح

 ءعن يش ^ يفام سئل النب .»ارم وال حرج«: قالي? أرمقبل أن 
  .)١(»افعل وال حرج« :ر إال قالِّخُم وال أِّدُق

وهكذا حيسن أن يكون شعار املفتي فيام ال نص فيه, أو يف جنس 
  .»افعل وال حرج« :^ما أفتى به النبي 

تيسريات التي تفرقت يف كتب الفقه, والسنة املحمدية جتمع ال
 وال يأخذ باألخرى, ومنهم  من العلامء من يأخذ هبذه الرخصةفإن

 ., بينام السنة وسعت ذلك كله هذهمن يأخذ بغريها ويدع
 .فمن قدم أو أخر يف أعامل يوم النحر فال حرج عليه

فلو قدم الركوع عىل السجود, أو  , غري احلجوهذا ال يوجد يف
 .اً القيام يف الصالة ملا صحت صالته إمجاعالقعود عىل

وهكذا ما يتعلق بالنية, وهي من أعظم رشوط العبادة, فاحلاج 
 ً سأحج هذا العام نفال: كمن قال,ينويه فريضة فينقلب إىل نافلة

                                                                                                                     

 ).١٣٠٦(مسلم صحيح , و)٨٣(البخاري صحيح  )١(



 

 

 ٦٥ 

افعـــــل وال حـــــــرج

, وال عربة اً آخر, فيقع حجه فرضاًللتدريب, وأجعل فريض عام
 .بنيته

أجعله نافلة, : ّضيع, وقالّ مل يرق له وفرط واومثله لو حج حج
 هو ً فسيكون ما نواه نفال.فريضة هذا العاموأجعل حجي 

 . لقصدهاً خالف, هو النافلةاًالفريضة, وما نواه فرض
واه عن فالن  كمن ن,وقد ينوي احلج عن غريه فيقع عنه هو

 ^ يأن النب ,ب ويف حديث ابن عباس, وهو مل يؤد الفريضة
 أخ :قال .»?من شربمة« :قال .مة لبيك عن شرب: يقولًسمع رجال

 :قال.  ال: قال.»?حججت عن نفسك« :قال . أو قريب يل,يل
  .)١(» ثم حج عن شربمة,حج عن نفسك«

 .ويف مسألة احلج عن الغري قبل النفس خالف مشهور
 فيام رواه ,اوقد حيرم بنسك مبهم غري معني, كام أحرم عيل 

 ا م عيلقد:  قالاالبخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
                                                                                                                     

 واألقـرب , احلديث نظـر ويف,)٢٩٠٣(ه ابن ماجو ,)١٨١١ (أبو داود أخرجه )١(
 .أنه موقوف



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٦٦ 

 افعــل وال حـــرج

 بام أهل به :ل قا.»? أهللتبم« : فقال, من اليمن^ يعىل النب
 .)١(» ألحللتيد اهليلوال أن مع« :فقال .^ يالنب

 :وحتى حمظورات احلج فيها توسعة
فحلق الرأس حمظور بالكتاب والسنة واإلمجاع, وإذا احتاج إليه 

 يف البخاري ا كام يف قصة كعب بن عجرة ;حلق وفدى
 والقمل يتناثر , زمن احلديبية^ ي النبَّ أتى عيل:قال أنه ;ومسلم

 :قال . نعم:قلت .»?أيؤذيك هوام رأسك« : فقالي,عىل وجه
 أو انسك , أو أطعم ستة مساكني, وصم ثالثة أيام,فاحلق«

  .)٢(»ًنسيكة
; لكن ليس عىل اًوكذلك التوسعة يف لبس اإلزار ولو كان خميط

فصل منه كم ُ دون أن ي,رسل وي)٣( بل ختاط تكة,هيئة الرساويل
 . وقد حكى ابن تيمية اإلمجاع عىل جوازه,عن آخر

                                                                                                                     

 ).١٢٥٠(, وصحيح مسلم )١٥٥٨(ي صحيح البخار )١(
 ).١٢٠١(, وصحيح مسلم )٤١٩٠( صحيح البخاري )٢(
 ).١٠/٤٠٦(لسان العرب . رباط الرساويل: التكة )٣(



 

 

 ٦٧ 

افعـــــل وال حـــــــرج

 ب ن ابن عمر ع,واألصل يف ذلك ما رواه البخاري ومسلم
ال يلبس  «: ما يلبس املحرم? فقال: سألهً أن رجال,^ يعن النب
ً وال ثوبا مسه , وال الربنس, وال الرساويل, وال العاممة,القميص
 ,ن, فإن مل جيد النعلني; فليلبس اخلفني أو الزعفرا,الورس

  .)١(»وليقطعهام حتى يكونا حتت الكعبني
ِواملقصود باملخيط هو ما عرب عنه بعض الفقهاء بقوهلم ُ َّ: 

ِبالبدن أو العضو:  أي,»يطِـُحامل :ِخيطامل« وإن كانت الكلمة مل ترد . ِ
 . وال يف السنة هبذا االصطالح,يف القرآن

 ,كل خميط ال يلبس:  فقالوا,د البعضوقد وقع هبا لبس عن
 .والعلة هي اخلياطة

 , فلو انشق اإلزار أو الرداء اللذان يلبسهام فخاطهام, وهذا غلط
ُثم لبسهام; فال يشء عليه باالتفاق َ ِ َ. 

 يف اً وإذن رشعي يف لبس املخيط الذي يكون إزارفهناك توسعة
 .حال اإلحرامفإنه جيوز لبسه , اًأسفل البدن; فام كان يسمى إزار

                                                                                                                     

 .)١١٧٧(مسلم وصحيح , )١٣٤(البخاري صحيح  )١(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٦٨ 

 افعــل وال حـــرج

ن فتق إ« :»رشح العمدة«  يف/وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 مع وجود اإلزار  حتى جيوز لبسه,الرساويل جيعله بمنزلة اإلزار

 .»باإلمجاع
ِيط أو وصل الِأما إن خ« :ًل أيضاوقا ُ ليحيط ُ العضو ويكون بِ
 فال , ونحو ذلكه; مثل اإلزار والرداء املوصل واملرقعرعىل قد
ُكم هو اللباس املصنوع عىل قدر األعضاء,  مناط احل به, فإنبأس ُ ِ

ُوهو اللباس املحيط باألعضاء ُ واللباس املعتاد,ُ ُ«)١(. 
وغريمها قريب  ,البن قدامة» املغني«و, للنووي» املجموع«ويف 
 .)٢(من هذا

 ويف مرشوعية قطعهام ,وكذلك لبس اخلفني إذا مل جيد النعلني
  :عبني نزاع بني أهل العلمحتى يكونا أسفل من الك

  وقطعهام مذهب,فعدم مرشوعية القطع هو املشهور عن أمحد
 .اجلمهور

                                                                                                                     

 )٣٤, ٣/١٦(رشح العمدة  )١(
 ).٣/١٢٧(املغني , )٧/٢٦٤(املجموع  )٢(



 

 

 ٦٩ 

افعـــــل وال حـــــــرج

من مل جيد نعلني  «:بواحتج أمحد بحديث ابن عباس وجابر 
 ذلك ^ وقد قال النبي , فليس فيهام قطع اخلف.)١(»فليلبس خفني

عرفات مل يشهدوا كالمه با من الذين حرضوا ًبعرفات; مع أن كثري
 أن هذا ناسخ ملا  عىلباملدينة والذي فيه األمر بالقطع, فدل ذلك

قطع اخلفني «: امع قول عيل , ^قبله, وهو آخر األمرين منه 
 فإنه ملبوس أبيح , مع موافقة القياس.» يلبسهام كام مها,فساد

 .)٢( وقطعه إتالف للامل, فأشبه الرساويل,للحاجة
يذكرها من الفقهاء وثمت أمور يتورع عنها بعض الناس, وقد 

 . فيهاالناسن دليل, فاألصل التوسعة عىل من يذكرها بدو
 : االغتسال حال اإلحرامعن التورع :ومن ذلك

إين اغتسلت يف إحرامي يف يوم « :ا وقد قال أحد الصحابة
 .»واحد سبع مرات

                                                                                                                     

, وأخرجـه ب عن ابن عبـاس) ١١٧٨(م , ومسل)١٨٤١(أخرجه البخاري  )١(
 .ا عن جابر) ١١٧٩(مسلم 

ـــر )٢( ـــدة)٣/٢٧٥(املغنـــي : ينظ , جممـــوع الفتـــاوى )٤٠, ٣/٢١ (, رشح العم
)١٩٣−٢١/١٩١.( 



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٧٠ 

 افعــل وال حـــرج

 ا عمر بن اخلطاب  بينام: قالا عن يعىل بن أميةو
 !يا يعىل« :ا إذ قال عمر ,ثوبيغتسل إىل بعري وأنا أسرت عليه ب

 عمر بن  فقال.ؤمنني أعلمأمري امل: فقلت .»?صبب عىل رأيسأ
 ثم  فسمى اهللا.»ًاء الشعر إال شعثامل ما يزيد اواهللا« :ااخلطاب 

  .)١(أفاض عىل رأسه
 وال بمعناه, وإنام هو اًيبِ أن غسل الرأس باملاء ليس طايريد 

 .تنظيف حمض
 :املامقلةو – أماقل رأيتني لقد« :قال ب عباس ابن عنو

 .)٢(»حمرمان ونحن ,باجلحفة اخلطاب بن عمر − املاء يف التغطيس
 − التغاطس: والرتامس– كان يرتامس بابن عمر ومثله أن 

  أي يغوصون يف املاء,.)٣(ومها حمرمان بهو وابن عباس 
 !ًويتنافسون أهيم أكثر بقاء دون أن يتنفس

                                                                                                                     

 .)٥/٦٣ (البيهقيو ,)٥٣٥ (الشافعي يف مسنده, و)٧٠٤ (مالك أخرجه )١(
 .)٧/١٧٤(ابن حزم يف املحىل أخرجه  )٢(
 ., وغريه) ٧/١٧٤(حىل أخرجه ابن حزم يف امل )٣(



 

 

 ٧١ 

افعـــــل وال حـــــــرج

أن عاصم  ,ب  بن عمربداهللاعن ع , وغريه,وروى البيهقي
ب ِّ يغي,بن عمر وعبدالرمحن بن زيد وقعا ىف البحر يتامقالنا

 .)١( فلم ينكر ذلك عليهام, وعمر ينظر إليهام,أحدمها رأس صاحبه
وأنت تلحظ يف هذا نوع دعابة وتبسط من اخلليفة العظيم عمر 

 عىل القرب من اً, مع شاب كابن عباس, حرصا الفاروق
ب وأحاسيسهم وعواطفهم وميوهلم, وهذا من مشاعر الشبا

احلصافة والفقه واملعرفة وبناء الصلة بني األجيال; لئال يقع 
 .االنقطاع بني الشيوخ والشباب

 وهم ^ وكم هو عجيب أن يقع هذا وذاك من أصحاب حممد 
 :ا  كام وصفهم ابن مسعود,, وكانوااًرمون, ومل يروا به بأسُحم
دنيا, ونرشوا العدل, وأقام  وقد فتحوا ال.)٢(»اًأقل هذه األمة تكلف«

 وهم هكذا بكل عفوية وفطرية يفتقدها اليوم الكثري ,م امللةهباهللا 
 أو رأوا فيها ما , عن غريهم, وربام تدينوا برتكهاًمن املربني فضال

                                                                                                                     

 ).٧/١٧٤(, واملحىل )٥/٦٢(سنن البيهقي  )١(
 ).١٨١٠(جامع بيان العلم : ينظر )٢(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٧٢ 

 افعــل وال حـــرج

 !يدل عىل خفة فاعلها أو نقص رزانته
ن حنني عن  ب عن عبداهللا,ومسلم ,البخاريبل قد روى 

,  أهنام اختلفا باألبواءب  بن خمرمة بن عباس واملسورعبداهللا
 ال :وقال املسور .حرم رأسه يغسل امل: بن عباساهللاقال عبدف

 ي أيوب األنصار أيب ابن عباس إىليفأرسلن .حرم رأسهيغسل امل
 وهو يسترت , فوجدته يغتسل بني القرنني, أسأله عن ذلكا
 بن  أنا عبداهللا:قلت من هذا? ف: فقال, فسلمت عليه: قال.بثوب
 أسألك كيف كان رسول ,بن عباس اهللا إليك عبدي أرسلن,حنني

 يده عىل ا فوضع أبو أيوب ? يغسل رأسه وهو حمرم^اهللا 
 ! اصبب: ثم قال إلنسان يصب, رأسهب فطأطأه حتى بدا يلالثو

 : ثم قال, فأقبل هبام وأدبر, ثم حرك رأسه بيديه,فصب عىل رأسه
 . )١(»ل يفع^هكذا رأيته «

 .فهذا كله من التوسعة

                                                                                                                     

 ).١٢٠٥(, وصحيح مسلم)١٨٤٠( صحيح البخاري)١(



 

 

 ٧٣ 

افعـــــل وال حـــــــرج

 والتداوي, ,نِ والتختم, ولبس اهلمياشم الرحيان,: ومثل ذلك
 :ودخول احلامم

يشم « :بقال ابن عباس « : يف صحيحه/قال البخاري
 ويتداوى بام يأكل الزيت , املرآة وينظر يف,املحرم الرحيان

  .»والسمن
 .»)١(ميانِيتختم ويلبس اهل« :وقال عطاء
 . وقد حزم عىل بطنه بثوب, وهو حمرمب عمر وطاف ابن

ً بأسا للذين يرحلون )٢(انَّبـُّ بالتل ومل تر عائشة 
 .)٣(»هودجها

 وكأن هذا رأي رأته عائشة« : يف فتح الباري/ قال ابن حجر
                                                                                                                     

 يـشبه تكـة الـرساويل جيعـل فيهـا النفقـة ويـشد يف ,بكرس اهلـاء معـرب :ِ اهلميان)١(
 .الوسط

رة املغلظـة  فهـو يـسرت العـو,ذي لـيس لـه أكـاممهـو اللبـاس الـداخيل الـ: انَّبـُّ الت)٢(
 .فحسب, وفيه اختالف

 ومـا يلـبس إذا ,صحيح البخاري, كتاب احلج, باب الطيب عند اإلحرام:  ينظر)٣(
, )٢٤٨٦٢, ١٤٦٠٠(ّ ويرتجــل ويــدهن, واملــصنف البــن أيب شــيبة ,أراد أن حيــرم

 ).٣/٣٩٦(, وفتح الباري )٥/٥١(وسنن البيهقي 



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٧٤ 

 افعــل وال حـــرج

 انَّبـُّالت وإال فاألكثر عىل أنه ال فرق بني )جواز لبسه: أي(
 .)١(»والرساويل يف منعه للمحرم

نعم ويشم « : قال? أيدخل املحرم البستان:ان وسئل عثام
 .)٢(»!الرحيان

إن اهللا «: فقال,  محام اجلحفة وهو حمرمبودخل ابن عباس 
  .)٣(»اًال يصنع بأوساخكم شيئ

 .)٤(»املحرم يشم الرحيان, ويدخل احلامم«: اًوقال أيض
ليس هو مكان قضاء احلاجة, بل هو املكان احلار : واحلامم هنا

 كام يعرف اليوم ,الوسخ عن البدن بواسطة احلرارةالذي يزيل 
 .  وغريها)الساونا واجلاكوزا(بـ

                                                                                                                     

 ).٣/٣٩٧( فتح الباري )١(
, وابـن )١٠٣: ص( أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري, واآلجـري يف الـرشيعة )٢(

, )٣/٥٢٤(جممــــع الزوائــــد : ينظــــر, و)١٥/٢٤٩(عــــساكر يف تــــاريخ دمــــشق 
 ).٢/٢٨٢(والتلخيص احلبري 

 ).٥/٦٣(, والبيهقي )١٤٧٩١ ( ابن أيب شيبة أخرجه)٣(
 .)٥/٦٣ (البيهقي, و)٢/٢٣٢(أخرجه الدراقطني  )٤(



 

 

 ٧٥ 

افعـــــل وال حـــــــرج

لحاج وغريه, فالنظافة واجلامل وطيب البدن مطالب فاضلة ل
 .النهي عنهبإال ما ورد النص 

ومثله التربد باملاء البارد أو املكيف أو املروحة, أو االستظالل 
 .حسن, وال يرشع جتنبه فهو ,بشجرة أو سيارة أو سقف أو شمسية

 . مل يرضه, ألنه مل يقصد التغطيةاًولو محل عىل رأسه شيئ
 :قال ? أحيك املحرم جلده: سأل الشعبيًومن الطريف أن رجال

 ! إىل أن يبلغ العظم:قال ? إىل أين:قال .نعم
 , واإلفراد, التمتع: جواز األنساك الثالثة:من التيسريو

 .)١(ند أهل العلم أو شبهه ع,والقران, وهذا إمجاع
, ونسبه )٢(إىل وجوب التمتع /وقد ذهب الشيخ األلباين 

وغريه, وال أراه يصح عن ابن عباس أن يقول  بالبن عباس 
بالتحريم عىل وجه اإلطالق, وهو ال يرى العمرة للمكي, ومعناه 

 .أن املكي ال يتمتع
                                                                                                                     

 ).٨/١٣٤( للنووي مسلم رشح, )٣/٢٣٨ (املغني )١(
 ).١٠:ص (اكام رواها جابر ^  حجة النبي: ينظر )٢(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٧٦ 

 افعــل وال حـــرج

 . إن األنساك الثالثة سواء يف الفضيلة:وقال قوم
القران أفضل ملن ساق اهلدي, وأن من أدى أن : واألجود 

  .فرادالعمرة يف أشهر احلج ثم رجع إىل أهله فاألفضل يف حقه اإل
 .وهذا خالصة ما قرره مجع من أهل العلم

 وعىل املفتي , وال تثريب يف ذلك,أن يف األمر سعة: واملقصود
 وأن جيعل شعاره كام ,أو طالب العلم أن يراعي أحوال احلجاج

 . طاملا أن يف األمر سعة ورخصة»عل وال حرجاف«سبق 
عىل املفتي أن يدرك اختالف الناس وتنوع مشارهبم أن كام 

 ومحلهم عىل قول واحد أو مذهب ,ومذاهبهم وأقوال املفتني لدهيم
ّواحد متعرس بل متعذر  وسعة الرشيعة ال حتكم بضيق هذا ,ُ

 . املذهب أو ذاك يف بعض الفروع واملسائل



 

 

 ٧٧ 

أركــان الحــــجالتيسير في 
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,  والطوافالوقوف بعرفة:  مهانيأن للحج ركنعىل اتفق العلامء 
 :واختلفوا يف غريمها

 :الوقوف بعرفة −١
 ,الوقوف بعرفة هو ركن باإلمجاع, كام نقله ابن املنذر

 وابنوالدبويس,  ,والنووي, وابن قدامةوالكاساين, وابن العريب, 
 .)١(وغريهم, تيمية

: كن حيصل أداؤه بلحظة, حتى إن من العلامء من قالوهذا الر
 .لو مر بأجواء عرفة بالطائرة أجزأه

 . ملالكاً خالف,أجزأه عند األئمة  ولو دفع قبل الغروب
 عىل اً من أهل العلم وافق مالكاً ال نعلم أحد: قال ابن عبدالرب

 . )٢(هذا
                                                                                                                     

, وبدايـة املجتهـد )٤/٢٨٣(, واالسـتذكار )١/٥٤(اإلمجاع البن املنـذر :  ينظر)١(
 ).٣/٥٧٢(, ورشح العمدة )٨/١٠٣(, واملجموع )٢/١٤٠(
 ).٦/٣٧(, واالستذكار )١٤٣: ص(الكايف يف فقه أهل املدينة : ينظر )٢(
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 ٧٨ 

 افعــل وال حـــرج

 . واألقرب أن ال يشء عليه. عليه دم:وبعضهم يقول
ِّرضُروة بن م حديث ع:والدليل  أتيت : قالا يس الطائَ
 جئت يا رسول اهللا : قلت− بجمعي يعن− باملوقف ^رسول اهللا 

ما تركت من   واهللا, وأتعبت نفيسي مطيتُتْلَلْكَ أ,من جبل طيئ
من  «:^ فقال رسول اهللا ? من حج فهل يل,جبل إال وقفت عليه

 فقد ,ً أو هناراً وأتى عرفات قبل ذلك ليال,أدرك معنا هذه الصالة
 . )١(»تم حجه وقىض تفثه

 . لو دفع قبل الغروب فال يشء عليهفهذا دليل عىل أن احلاج
وقفوا يف : وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا يف غري يوم عرفة أي

 أو وقفوا يف اليوم العارش وهو , وهو يوم الرتويةًاليوم الثامن مثال
يوم عرفة أجزأهم ذلك   عىل سبيل اخلطأ والغلط ظنوه,يوم العيد
 .وأطبقوا عليه إذا اتفقوا

 اليوم الذي ا وباطنًاًإنه يكون عرفة ظاهر: / قال ابن تيمية 
 .)٢(وقفوا فيه

                                                                                                                     

 ).٤:ص(تقدم خترجيه ) ١(
 ).٢٢/٢١١(جمموع الفتاوى :  ينظر)٢(



 

 

 ٧٩ 

أركــان الحــــجالتيسير في 

 وأضحاكم يوم ,وفطركم يوم تفطرون«:  يقول^ ي والنب
 وكل فجاج مكة ,ً وكل منى منحر, وكل عرفة موقف,تضحون
  .)١(» وكل مجع موقف,منحر

ا أطبق الناس وأمجعوا عليه واتفقوا; فهو إن م: وهكذا نقول
مقصود الشارع ومراده, وإن كان يف نظر قوم غري مطابق أو موافق 

 .للحقيقة
 : طواف اإلفاضة−٢

يسمى طواف احلج و طواف اإلفاضة, :والركن الثاين هو
والزيارة, وهو ال يكون إال بعد الوقوف بعرفة واملبيت بمزدلفة, 

 لقوله ; وهو ظاهر القرآن الكريم,)٢(وهذا فيام أحسب إمجاع
ΟèO (#θ¢ * :سبحانه àÒø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρä‹çΡ (#θ èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ 

È,Š ÏFyè ø9$# & ]فجعل الطواف آخرها .]٢٩:احلج. 
                                                                                                                     

 .)١٦٦٠( هابن ماجو ,)٦٩٧(الرتمذي و ,)٢٣٢٤(أبو داود أخرجه ) ١(
, وتبيـني احلقـائق للزيلعـي )٨/١٩٢(رشح النووي عـىل صـحيح مـسلم :  ينظر)٢(
)٢/١٩.( 
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 ٨٠ 

 افعــل وال حـــرج

» الروضة الندية« يف / وقد وهم الشيخ صديق حسن خان
قد يكون قبل طواف احلج الذي هو الركن الطواف حني ظن أن 
 ,»صحيح البخاري« واعتمد عىل رواية مومهة يف ,الوقوف بعرفة

 وقد يروى ,ّوإنام ترد ألفاظ احلديث بعضها إىل بعض ملعرفة أصله
 .)١(اًاحلديث باملعنى, أو يروى خمترص

 باعتبار )ليلة املزدلفة(وإنام يبدأ وقت الطواف بعد نصف الليل 
النساء ومن معهم أو يف املعذورين للدفع منها من الضعفة و

 .حكمهم
  ? أو بعد نصف الليلوهل يبدأ بعد الفجر

واألمر فيها واسع لعدم توفر نص يف هذه  ,قوالن للعلامء
 .اجلزئية

; اً واحداًويمكن تأخري الطواف ليكون هو وطواف الوداع شيئ
ليخفف املشقة عليه, والزحام عىل إخوانه, ويمكن تأخريه إىل هناية 

 .لو فعله بعد الشهر أجزأهذي احلجة, و
                                                                                                                     

 النديــة الروضــة عــىل الرضــية التعليقــات :ينظــرو, )١/٢٦١( الروضــة النديــة )١(
 ).١١٦−٢/١١٤ (اهللا رمحه األلباين للشيخ



 

 

 ٨١ 

أركــان الحــــجالتيسير في 

 وطاف للوداع ,وقد نص النووي ومجاعة أنه لو نسى اإلفاضة
 أو بجهل بوجوب الطواف; أجزأه طوافه ,من غري نية اإلفاضة

 .)١(ًعنهام معا
 . وهو من التيسري والرخصة,وهذا حسن

ويسقط طواف الوداع عن احلائض, وهي رخصة ثابتة يف 
 .)٢(السنة

 ?للطوافوهل تشرتط الطهارة 
 .اجلمهور يوجبوهنا من احلدث األصغر واألكرب

الطواف عىل غري طهارة, وهو رواية عن ة وأجاز أبو حنيف
,  عدم رشطية الطهارةوابن القيمة, اإلمام أمحد, واختار ابن تيمي

 .)٣(/وهو ما كان يفتي به الشيخ ابن عثيمني 
                                                                                                                     

 ).٨/١٩٣( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(
 إال بالبيـت, عهـدهم آخـر يكـون أن الناس ُأمر«: قال ب عباس ابن حلديث )٢(
 ).١٣٢٨ (سلموم ,)١٧٥٥ (البخاري أخرجه. »احلائض عن ُخفف أنه

ـــر)٣( ـــووي رش:  ينظ ـــسلم للن ـــوع )٨/١٤٧(ح م ـــاوى , وجمم , )٢٣/١٧١(الفت
=   أيبسـنن, وحاشية ابن القيم عىل )١٠٥:ص(, واالختيارات للبعيل )٢٦/١٢٣(
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 ٨٢ 

 افعــل وال حـــرج

كن وهذا خيفف عىل الناس يف الزحام, وصعوبة الوصول إىل أما
 .الوضوء

 : قالتل واحلديث املحتج به يف الطهارة هو حديث عائشة
ِ فلام جئنا رس, ال نذكر إال احلج,^ يخرجنا مع النب  , طمثتَفَ
: تقل .»?ما يبكيك« : فقال,يوأنا أبك ^ ي النبَّفدخل عيل

 .نعم:  قلت.»?لعلك نفست« :قال . مل أحج العاملوددت واهللا أين
 , ما يفعل احلاج فافعيل, عىل بنات آدم اهللا كتبهءفإن ذلك يش« :قال

 .)١(»ي بالبيت حتى تطهرغري أن ال تطويف
 . يف اشرتاط الطهارةاوهذا احلديث ليس نص

ينبغي له أن يتطهر; لكن لو مل يتطهر وطاف, أو : وإن كنا نقول 
 . فال يشء عليه,أحدث خالل الطواف ومل جيدد وضوءه

 ,تي ال تطهر إال بعد وقت طويلوما الشأن يف املرأة احلائض ال
                                                                                                

, وفـتح البـاري )١/١٤٧(, وعمدة القـاري )٣/٣٧١(, والفروع )١/٦٦ (داود =
 ).٧/٣٠٠(, والرشح املمتع )١/٢٢٢(, واإلنصاف )٣/٥٠٥(
 ).١٢١١(, ومسلم )٣٠٥ (البخاريأخرجه  )١(



 

 

 ٨٣ 

أركــان الحــــجالتيسير في 

 ?وقد تذهب رفقتها ويلحقها احلرج
  النفس وأطاال, رمحهام اهللاوابن القيم فهذه أفتى فيها ابن تيمية

 .يف تسويغ أن هلا أن تتحفظ وتطوف للرضورة
 .)١( ورواية مشهورة عن اإلمام أمحد,وهو متفق مع قول احلنفية

                                                                                                                     

ــاوى الكــربى :  ينظــر)١( ــاوى و ,)٣/٩٥(الفت إعــالم , و)١٧٦/ ٢٦(جممــوع الفت
 ).٣٧:ص( ما تقدم ينظر, و)٣/٢٠(املوقعني 



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٨٤ 

 افعــل وال حـــرج



 

 

 ٨٥ 

التيسير في الـــرمـــــي
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 . ما يتعلق برمي اجلامر:ومن التيسري
خذوا عني « : وقوله,^وهو واجب عند اجلمهور, لفعل النبي 

ِ, وقد التقطت له حصيات مثل حىص ^ وقوله .)١(»مناسككم ُ
 .)٢(»أمثال هؤالء فارموا «:اخلذف

يف إحدى الروايات عن مالك, وقول لعائشة مؤكدة  وهو سنة 
 .)٣(الوجوبوالراجح  .ل
 : يف موضع الرمي التيسري−١

هو جمتمع احلىص الذي تتكوم فيه اجلامر, سواء : موضع الرمي
واحلوض مل يكن يف , احلوض أو ما حييط به مما تكون فيه األحجار

                                                                                                                     

 .)٣٥:ص ( تقدم خترجيه)١(
, )٣٠٢٩( هابــن ماجــ, و)٣٠٥٩, ٣٠٥٧(النــسائي , و)١٧٥٤(د  أخرجــه أمحــ)٢(

 ).١٢٩٩(ومعناه عند مسلم 
 ).٣/٥٧٩(فتح الباري و, )٨/١٣٨(املجموع للنووي :  ينظر)٣(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٨٦ 

 افعــل وال حـــرج

وقد اختلف يف وقت بنائه, هل ,  وال اخللفاء الراشدين,عهد النبوة
 .كان يف عهد بني أمية, أو بعد هذا, وقد كتب فيه املتخصصون

 فلم ,فإن رماها من بعيد« :ل اإلمام الرسخيس احلنفيوهنا يقو
ذا ه  ألن؛ًبا منها أجزأهي فإن وقعت قر,اجلمرة عند صاةتقع احل

 وإن ,الزحام ةرا عند كثً خصوص, عنهزرى التحتالقدر مما ال يتأ
 .)١(»هزجي ًوقعت بعيدا منها مل

 يف هذه األيام التي حتول رمي اًوهذا كالم نفيس; خصوص
ّيها إىل مشكلة عويصة, وقل عام إال ويسقط العرشات, بل اجلامر ف

 ! هامدةاًاملئات حتت األقدام رصعى, وينقلون جثث
 اً وجيب علينا حكام, نحن املسلمنياً وهذا عار يلحقنا مجيع

 .وعلامء وعامة أن نجاهد يف سبيل تالفيه وتداركه
ولست أدري كم يلزم أن يموت من املسلمني حتى نستيقظ 

 ! ونغار عىل أرواحهم ونضع األمر يف نصابه?ونتفطن 

                                                                                                                     

 ).٤/٦٧(املبسوط  )١(



 

 

 ٨٧ 

التيسير في الـــرمـــــي

 ,فام بال أقوام يغارون عىل فرعيات جرى اخللف فيها
 .ويغمضون عن كليات جرى اجلور عليها

إن موت املسلم عند اهللا عظيم, فكيف يف مثل هذه املواضع 
 !املباركة التي يأمن فيها الطري

 يطوف ^ رأيت رسول اهللا : يقولب  بن عمر وعبداهللا
ما أعظمك وأعظم ! ما أطيبك وأطيب رحيك« :لكعبة ويقولبا

ًؤمن أعظم عند اهللا حرمة مد بيده حلرمة املوالذى نفس حم! حرمتك
 . )١(»ً ماله ودمه وأن نظن به إال خريا;منك

 . )٢(» من قتل رجل مسلمدنيا أهون عند اهللالزوال ال «: ^ وقال
ىل حياة  أن احلفاظ عىل الدماء وع−خي املفتيأ−أفال ترى 

 !الناس أوىل بالرعاية وأحق بالتذمم
 !? يتفاخر قوم أن قد رمينا وأيدينا عىل احلوضَمـِول

  ويده عىل احلوض? ^ أفرمى النبي 
                                                                                                                     

ّضعفبن سليامن  وفيه نرص بن حممد ,)٣٩٣٢ (ابن ماجهأخرجه ) ١(  وذكـره ابـن ,ُ
 . ثقات وباقي رجال اإلسناد,حبان يف الثقات

 ).٣٩٨٧ (النسائي, و)١٣٩٥ (الرتمذي أخرجه )٢(
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 ٨٨ 

 افعــل وال حـــرج

 . حوض كام ذكرناٍ ومل يكن يومئذ?يف أي كتاب هذا
إنام جعل « :ل  كام يف قول عائشة,ومقصد الرمي ظاهر

 إلقامة ذكر ,ى اجلامر ورم, وبني الصفا واملروة,الطواف بالبيت
 .)١(»اهللا

َفأين من ذكر اهللا من هو مشغول بنفسه  وطالب لنجاته يف ,ِ
 حتى ال يملك , ماجوا وهاجوا واختلطوا,وسط طوفان من الناس

األحذية , وحتتهم أكوام من اًالواحد منهم من أمر نفسه شيئ
 . باهللا وال حول وال قوة إال,اً واجلثث أحيان,واملالبس واحلجارة
كثرة  ^ النبي ى أنه لو رأ− واهللا أعلم− اإنني أعلم يقينً

 .احلجيج وإهالهلم من كل فج; لرسه ذلك
 −خاصة عند اجلمرات−ولكن لو رأى هذه الفوىض 

 ه لساءه ذلك; ألنه خالف هدي,واضطراب أمر الناس واالقتتال
 .وسنته, واهللا املستعان

                                                                                                                     

 . )٤٧−٤٦:ص ( تقدم خترجيه)١(



 

 

 ٨٩ 

التيسير في الـــرمـــــي

فيشك الوسواس; والتأكيد يف بعض هذه الفروع قد يسبب 
 ?, هل سقطت يف احلوض أم الاً أو سبعا ستىاحلاج هل رم

 ألنه ;إىل الرتدد عىل املرمىوربام أرهقه ما يسمع من التشديد 
 . شك يف حصاة هل وصلت أو نقصت

:  قالاعن سعد بن أيب وقاص قد أخرج النسائي وغريه و
رميت بسبع : , وبعضنا يقول^رجعنا يف احلجة مع النبي «

 فلم يعب بعضهم عىل . رميت بست:ضنا يقول وبع.حصيات
 .)١(»بعض

 ... لو خطفها طائر: من املصنفني يف الفقه من قاليف حني نجد 
 ?فام هذا الطائر احلاذق خيطف حصاة يف اهلواء

 فرضبت , لو وقعت احلصاة عىل األرض:ومنهم من يقرر
 !! فطارت األخرى ووقعت يف املرمى,حصاة أخرى

 التي مل ترد يف كتاب  والتشقيقاتفرتاضات إىل غري ذلك من اال
 .وال سنة وال هدي صاحب

                                                                                                                     

وقـــال , )٥/١٤٩(والبيهقـــي , )٣٠٧٧(النـــسائي , و)١٣٦٢(أخرجـــه أمحـــد  )١(
 .)٣/٥٨١(فتح الباري : , وينظرصحيح اإلسناد: األلباين



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٩٠ 

 افعــل وال حـــرج

 : التيسري يف وقت الرمي−٢
  .ًللحاج أن يرمي ليال

ورواية  ,ةمذهب احلنفيو ,ب روهو مذهب عبداهللا بن عم
أفتى املجلس به عند الشافعية, وأحد القولني وعند املالكية, 

  يخ عبدالعزيز التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي برئاسة الش
 .)١(, حينام اشتد الزحام عىل اجلمرات/ ابن باز

 :قال ب والدليل عىل ذلك ما رواه البخاري, عن ابن عباس 
 .»ال حرج«:  فقال? رميت بعد ما أمسيت: فقال,^ يسئل النب

 .)٢(»ال حرج« : قال? حلقت قبل أن أنحر:قال
عن ابن  وهو منقول ,وله أن يرمي قبل الزوال يف سائر األيام

 وقول طاوس, وعطاء يف إحدى الروايتني عنه, ,ب عباس
                                                                                                                     

ـــأ :  ينظـــر)١( ـــ, و)٩٢١(املوط ـــصنائع ب , )٧/١٧٦(املحـــىل و, )٣/١٢٢(دائع ال
التـاج واإلكليـل مـع مواهـب , و)٢/١٤٥(وبدايـة املجتهـد , )٨/١٨٠(املجموع و

جممـوع فتـاوى ومقـاالت متنوعـة و ,)٥/٢٩٩(وأضواء البيـان , )٣/١٣٣(اجلليل 
)١٧/٣٦٨(. 
 ).١٧٢٣(صحيح البخاري ) ٢(



 

 

 ٩١ 

التيسير في الـــرمـــــي

وحممد الباقر, وهو رواية غري مشهورة عن أيب حنيفة, وإليه ذهب 
ابن عقيل, وابن اجلوزي من احلنابلة, والرافعي من الشافعية, ومن 

الشيخ عبداهللا آل حممود, والشيخ مصطفى الزرقاء, : املعارصين
ي وطائفة من أهل العلم, وقواه الشيخ وشيخنا الشيخ صالح البليه

 .)١(عبدالرمحن السعدي رمحهم اهللا
أن , ا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واستدلوا

 ساعة من أيوالليل,  ب أن يرمواء رخص للرعا^اهللا  رسول
 . )٢( شاءواالنهار

ٍوكل ذي عذر من مرض أو خوف « :»الكايف«  يفقال ابن قدامة ٍ
 .)٣(»ه كالرعاة يف هذا; ألهنم يف معناهمعىل نفسه أو مال

                                                                                                                     

, واملغنـي )١٣٨−٢/١٣٧(, وبـدائع الـصنائع )١/٢٥٨(بداية املجتهـد :  ينظر)١(
, )٣/٥٨٠(مع حاشـية املطيعـي, وفـتح البـاري ) ٨/٢٦٩(, واملجموع )٥/٣٢٨(

 ).١/٢٢(, وجمموعة رسائل الشيخ عبداهللا آل حممود )٤/٤٦(واإلنصاف 
 وله شواهد عن ابن عبـاس , ضعفهويف إسناد). ٢/٢٧٦( الدارقطنيأخرجه ) ٢(

 .  ال ختلو من ضعف,ب وابن عمر
 ).١/١٩٥(الكايف  )٣(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٩٢ 

 افعــل وال حـــرج

 بن عمرو بن من حديث عبداهللا ,وبام رواه البخاري ومسلم
 حجة الوداع بمنًى وقف يف ^أن رسول اهللا  ,ب العاص

 فحلقت قبل أن ,مل أشعر:  فجاءه رجل فقال,للناس يسألونه
 فنحرت ,مل أشعر:  فجاء آخر فقال.»اذبح وال حرج«: فقال? أذبح

ء عن يش ^ يفام سئل النب .»ارم وال حرج«:  قال? أرمىقبل أن
  .)١(»افعل وال حرج« :ر إال قالِّخُم وال أِّدُق

 عدم وجود دليل رصيح يف النهي عن الرمي قبل :ومن أدلتهم
 وال من , وال من اإلمجاع, وال من السنة,الزوال, ال من الكتاب

 . القياس
 بعد ةبة وقوفه بعرف فهو بمثا,عد الزوال ب^وأما رمي الرسول 

الزوال إىل الغروب, ومن املعلوم أن الوقوف ال ينتهي بذلك احلد, 
 .اًبل الليل كله وقت وقوف أيض

 اً شافياً بيان^َّ عنه لبينه النبي اولو كان الرمي قبل الزوال منهي
 حينام أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى, اًرصحي

                                                                                                                     

 ).٦٤−٦٣:ص(تقدم خترجيه ) ١(



 

 

 ٩٣ 

التيسير في الـــرمـــــي

 .جة ال جيوزوتأخري البيان عن وقت احلا
ρ#) *:  تعاىل قوله:ومن األدلة ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β & 

:  قالتل  كام صح عن عائشة,والرمي من الذكر. ]٢٠٣:البقرة[
 , ورمي اجلامر, وبني الصفا واملروة,إنام جعل الطواف بالبيت«

 .ي ومنه الرم, للذكرً فجعل اليوم كله حمال.)١(»إلقامة ذكر اهللا
 وبه استدل ,وهذا يشبه أن يكون كالنص يف املسألة عند التأمل

 . وغريه /الشيخ عبدالرمحن السعدي 
 ملن سأله  وغريه يف رواية البخاريب وكذلك قول ابن عمر

ِامك فارممى إمَإذا ر« :عن وقت الرمي ْ َُ َ«)٢(.  
 . ّولو كان املتعني عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل

, مرات عدا يوم العيد لليوم األخري رمي اجلوله أن يؤخر
رخص لرعاء أ ^ أن رسول اهللا ,اي حلديث عاصم بن عد

 ثم يرمون , يرمون يوم النحر,اإلبل ىف البيتوتة خارجني عن منًى
                                                                                                                     

 ).٤٧−٤٦:ص(تقدم خترجيه ) ١(
 ., وغريمها)١٩٧٢(, وأبو داود )١٧٤٦(أخرجه البخاري ) ٢(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٩٤ 

 افعــل وال حـــرج

 .)١( ثم يرمون يوم النفر,الغد ومن بعد الغد ليومني
فيجوز ملن كان يف معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي 

 عن اجلمرات, ويشق اً يفرغ معه للرمي, أو كان منزله بعيدبعمل ال
 أن يؤخر رمي اجلمرات إىل آخر يوم من أيام ;عليه الرتدد عليها

آخر (الترشيق, وال جيوز له أن يؤخره إىل ما بعد يوم الثالث عرش 
 وأيام الترشيق ,والرمي يف هذه احلالة أداء ال قضاء. )أيام الترشيق
 .كاليوم الواحد

 يوسف وحممد بن احلسن  وأيب,ذا قول الشافعية واحلنابلةوه
  . رمحهم اهللامن احلنفية وهو املعتمد عندهم, واختاره الشنقيطي

 فهو من ,وهكذا التأخري لتجنب الزحام واملشقة واالقتتال
 .أعظم املقاصد الفاضلة املعتربة

 كام يف حال ,حياة احليوانوحياة الناس أوىل بالرعاية من 
 .الرعاة

                                                                                                                     

ــو داود و, )٢٣٨٢٦(أمحــد , و)٨١٥( أخرجــه مالــك )١( ــذيو, )١٩٧٥(أب  الرتم
 .)٣٠٦٩(النسائي و, )٣٠٣٧(ابن ماجه و, )٩٥٥(



 

 

 ٩٥ 

التيسير في الـــرمـــــي

املجمع عىل اعتبارها يف  وحفظ األرواح من املقاصد اخلمسة
 .الرشيعة
 : الرمي التيسري يف اإلنابة يف−٣

ففي  ,للضعفة والنساء أن يوكلوا غريهم يف الرمي, وال حرج
ًحجاجا,  ^خرجنا مع رسول اهللا « :قال ا جابر احلديث عن

 بن رواه سعيد. »ومعنا النساء والصبيان, فأحرمنا عن الصبيان
 .منصور يف سننه

 ورمينا الصبيان عن فلبينا«: ورواه ابن ماجه وغريه بلفظ
 .)١(»عنهم

مي عن ر ون,فكنا نلبي عن النساء« :بلفظ مذيورواه الرت
 .)٢(»يانالصب

ت عنـه مـن أهـل العلـم يـرى ظحف كل من« :/ ذرنقال ابن امل
عـل  كـان ابـن عمـر يف,يي ال يقدر عـىل الرمـ الصبي الذالرمي عن

                                                                                                                     

 ).٥/١٥٦(, والبيهقي )٣٠٣٨(, وابن ماجه )١٣٨٤١( أخرجه ابن أيب شيبة )١(
 ).٢/٢٧٠(التلخيص احلبري: ينظر, و)٩٢٧( أخرجه الرتمذي )٢(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٩٦ 

 افعــل وال حـــرج

ــــه قــــال عطــــاء ,ذلــــك ــــشافعي, ومالــــك, والزهــــري,وب  , وال
 . )١(»حاقوإس

وأعجب من إخوة غيورين ال يسمحون لنسائهم باخلروج إىل 
ّ ثم يرصون عىل ذهاب النساء إىل ,السوق حلاجة, أو اخلروج لزيارة

 وتتخطف , وتطري األغطية, حيث تلتصق األجساد,املرمى
ال حول وال قوة إال  و, وتتهاوى األجساد حتت األقدام,العباءات

 .باهللا
 وبعض الفضالء ينحي بالالئمة عىل الضحايا; ألهنم سذج وال 

:  أي,يعرفون الطرقات وال حيسنون اختيار الوقت املالئم للرمي
ً وكأن من رشوط احلاج أن يكون خريت.وقت غفلة الناس ّ  ًدليال اِ

 , خمطط اآلخرين متى يزمعون الرمياً مدركاً بالطريق جمرباًعارف
  ! ومتى يقلون,متى يكثرونو

                                                                                                                     

 ).٣/٢٠٧(املغني :  ينظر)١(



 

 

 ٩٧ 

التيسير في التحلل والمبيت

 

înÛaÏ@znÛa@ïîj½aë@ÝÜo@ @
 

 فإذا رماها , أن التحلل األول يقع برمي مجرة العقبة:ومن ذلك
 .يوم العيد حل له كل يشء إال النساء

 , ورواية عن أمحد, وأيب يوسف, وأيب ثور,وهذا مذهب مالك
 . وعطاء,بت وخارجة بن زيد بن ثا, وبه قال علقمة,والشافعي

وهو الصحيح إن شاء اهللا «@:»املغني«  قال ابن قدامة يف
 .)١(»تعاىل

 أنه حيل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي بل عند ابن حزم
 .)٢(ولو مل يرم

 .)٣(/ الشيخ عبدالعزيز بن باز  لشيخناوهو آخر القولني
  قال رسول اهللا: أنه قالب سابوي عن ابن عُواستدلوا بام ر

                                                                                                                     

, ورشح العمـدة البــن )٣/١٠٤(ة الطـالبني روضـو, )٣/٢٢٥(املغنـي :  ينظـر)١(
 ).٣/٨٩(, ومواهب اجلليل )٤/٤١(, واإلنصاف )٥٤٠−٣/٥٣٩(تيمية 

 .)٧/١٣٩(املحىل :  ينظر)٢(
 .قاله يف رشح كتاب احلج من بلوغ املرام, وكان ذلك يف آخر حياته) ٣(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ٩٨ 

 افعــل وال حـــرج

 . )١(»ءاسن إال ال,ء كل يشمحل لك  فقد,ةمرميتم اجلإذا ر «:^
إذا  «:^ قال رسول اهللا : أهنا قالتلن عائشة وي عُوبام ر

 . )٢(» إال النساء,ء فقد حل له كل يش,رمى أحدكم مجرة العقبة
 إال ,وإن كان فيهام ضعف, بوحديث ابن عباس وعائشة 

 , وغريه)٣(/ أنه قد صححهام بعض املعارصين كالشيخ األلباين
يف  ل ة, وحديث أم سلمي يشهد هلام فتاوى الصحابةو

 .)٤(معنامها
  :ومن الرخصة ما يتعلق باملبيت بمنى

وكان مجاعة من فقهاء , ي وأصحابه ^وقد فعله النبي 
َ يرون وجوب املبيت بمنى ليايل الترشيق عىل من قدر عىل الصحابة

 .)٥( يليق بمثله, وهو قول اجلمهوراًذلك, ووجد مكان

                                                                                                                     

 ).٣٠٤١(, وابن ماجه )٣٠٨٤(, والنسائي )٣٢٠٤, ٢٠٩٠( أخرجه أمحد )١(
 ).١٩٧٨ (أبو داودرجه أخ) ٢(
 ).٢٣٩(السلسلة الصحيحة  )٣(
 ).١٩٩٩(, وأبو داود )٢٥٣٢١(أخرجه أمحد  )٤(
 ).٣/٥٧٩ (فتح الباري )٥(



 

 

 ٩٩ 

التيسير في التحلل والمبيت

 يليق به, اًلكن دلت األدلة عىل سقوط املبيت عمن مل جيد مكان
 وله أن يبيت حيث شاء يف مكة أو املزدلفة أو ,وليس عليه يشء
 . وال يلزمه املبيت حيث انتهت اخليام بمنى,العزيزية أو غريها

الطرقات واملمرات بني اخليام وأمام دورات املياه  وليست
 اً ملبيت اآلدميني مبيتًا صاحلاًواألرصفة وشعف اجلبال مكان

 .يتناسب مع روح هذه العبادة العظيمة
استأذن «:  قالبحديث ابن عمر  : ذلكومما يدل عىل

 , أن يبيت بمكة ليايل منى من أجل السقاية^العباس رسول اهللا 
 . )١(»فأذن له

 وهم ,وإذا ثبتت الرخصة يف ترك املبيت بمنى ألهل السقاية
ْيت بمنى, فمن باب أوىل أن تثبت ملن مل جيد بمنى  للمباًجيدون مكان

  . يليق بهاًمكان
 أرخص لرعاء اإلبل يف البيتوتة ^ أن رسول اهللا :ومن ذلك

خارجني عن منى, يرمون يوم النحر, ثم يرمون الغد ومن بعد الغد 

                                                                                                                     

 .)١٣١٥(مسلم و, )١٧٤٥(البخاري  أخرجه )١(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ١٠٠ 

 افعــل وال حـــرج

 . )١(ليومني, ثم يرمون يوم النفر
صة من  يصلح للمبيت بمنى أوىل بالرخاًوالذي ال جيد مكان 

 .رعاة اإلبل, وهذا ظاهر
ٌذا كان للرجل متاع إ : يفتي احلجيج بأنهبوهذا ابن عباس 

 بات بمنى, فال بأس أن يـبيت عنده عليه الضيعة إنبمكة خيشى 
  .)٢(بمكة

َّوأحلق أهل العلم بمن تقدم كل من له مال خياف ضياعه, أو 
ر أو أمر خياف فوته, أو مريض حيتاج أن يتعهده, أو يلحقه رض

 .مشقة ظاهرة
ويف معنى هؤالء يف جواز الرتخص برتك املبيت بمنى, بل أوىل  

 يليق به يبيت فيه, وكذلك من خرج اًمن ال جيد مكان: به منهم
 ّليطوف بالبيت احلرام فحبسه الزحام حتى فاته املبيت بمنى; فإن

ختلفهام عن املبيت بمنى سببه أمر خارجي, ليس من فعلهام, وال 
 .ن رفعهيستطيعا

                                                                                                                     

 ).٩٤−٩٣:ص(تقدم خترجيه  )١(
 ).١٧/٢٦٣ (التمهيد )٢(



 

 

 ١٠١ 

التيسير في الـدمـــــــاء

 
õbß†Ûa@ïÏ@înÛa@ @

 

 عدم إرهاق احلجيج بكثرة الدماء; فإن الفتوى :ومن التيسري
ً تلزم احلاج بدم كلام ترك واجباًأحيان   بناء عىل أثر ابن عباس,اُ
  .)١(»اًم درقه فلي,يئا أو تركهشكه سمن نيس من ن «:ب

ن  وقد كان كثري م,وهو أثر صحيح; ولكنه فتوى واجتهاد
 ولكنهم يراعون حال السائل من الغنى ,السلف ال يلزمون به

 .والفقر وغري ذلك
وقد أسقط الشارع بعض الواجبات كطواف الوداع عن 

 , واملبيت بمنى عن الرعاة ومن يف حكمهم إىل غري بدل,احلائض
 .)٢(السنة وهذا ثابت معروف يف ,ومل يلزمهم بيشء

                                                                                                                     

 . )١٥٢, ٥/٣٠(البيهقي و ,)٩٤٠ ( يف املوطأكمالأخرجه ) ١(
 ).٩٩, ٨١:ص(ينظر ما تقدم ) ٢(



 
 

 

افعـــــــــــــــــل وال حـــــــــــــــــرج

 ١٠٢ 

 افعــل وال حـــرج

 يف ا ن عجرةبينام يف فعل املحظور ورد حديث كعب ب
 .)١(اإلذن بحلق الرأس مع الفدية

 ,ومل يثبت يف السنة املرفوعة خرب يف إجياب الدم لرتك الواجب
 .ويمكن أن يراعى يف هذا أحوال الناس

 املسائل انتقاء راعيت وقد عرضه, أردت ما آخر فهذا ,وبعد
 ذلك, يف واخترصت فيها, اليرس مراعاة إىل الناس عامة حيتاج التي
 سيظهر والذي ,»العمدة رشح «كتاب يف هاتوبسط تتبعتها قد إذ

 .اهللا بإذن اًقريب
 

 

א

                                                                                                                     

 . )٦٦:ص ( خترجيهتقدم )١(
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