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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ،ونستعينهه، حنمد هلل، مداحل إن  

  مل  له ومن يلل  فال ااي  له الفئات أعمالنا، من يهده اهلل سي
 وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

 .]٢٠١عمران:  آل[ َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 .]٢ النساء:[ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 .]٠٢ – ٠٠األحزاب:  [ َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت

 :أما بعد
فهذا تعليق يسري  على آيات احلج من سورة البقرة أسأل اهلل العظيم مبنه وكرمه وجويه  

  إنه ويل ذلك والقاير عليهوإحسانه أن ينفع به وأن جيعله يف موازين احلسنات 
  

  وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 
 

  لسيفكتبه/ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن ا 
 .ومن وجد ملحوظة فلينبهين عليها مشكورا مأجورا لتالفيها مستقبال

y.uosef-12@hotmail.com 
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 سورة البقرة آيات احلج من تفسري
 حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب ُّٱ

 لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص

 جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك

 من مل مك لك هش هسمش مس  هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي حيخي

 .[٦٩١ابلقرة: ] َّ  هي مي هن
َباِتممَما بمُشُروطمهمَما ﴿وأِتمُّوا احَلّج والُعْمَرة لمل هم﴾ أيُّوُُهَا تَام نْيم   َوأَرَْكاِنممَما َوَواجم

ََذا َأمْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى َأن  الشُُّروَع يفم  ِْتَاُم َيُكوُن بمالشُُّروعم فميهمَما ، َوِلم  َوُسَننمهمَما، َوقميَ : اْْلم
ن  َوافم م اأْلُْخَرى فَإمن  الشُُّروَع احلَْجِّ َواْلُعْمَرةم ُمْلزمٌم َوَلْو َكاَن احلَْجُّ َواْلُعْمَرُة َتَطوًُّعا، ِبمماَلفم ال

يٌص َعَلى َأُهِّي ةم  نَ ُهَما ﴿لمل هم﴾ تَ ْنصم يٌح، َواَل ُمَنافَاَة بَ ي ْ ُر ُمْلزمٍم، وَكماَل اْلَمْعنَ يَ نْيم َصحم فميَها َغي ْ
َن  ُهَما ِمم ا َيْكثُ ُر الرِّيَاُء فميهممَ  دًّا، فَ َلم ا َكانَا َمظمن َة اْْلمْخاَلصم يفم َااتَ نْيم اْلعمَباَيتَ نْيم ألم ا جم

ْرُُتْ﴾ َأْ  : طَرََأ َعَلْيُكْم َما  (٢)الرِّيَاءم قميَ  فميهمَما ﴿لمل هم﴾  اْعتمَناًء بماْْلمْخاَلصم  ﴿فَإْن ُأْحصم
 ﴾ ََيْنَ ُعُكْم ممْن إمِْتَامم النُُّسكم ﴿َفما﴾ َأْ  : فَ َعَلْيهم َما  ﴿اْستَ ْيَسَر﴾ تَ َيس َر ﴿ممن اِْلَدْ 

َواِْلَْدُ  : َما يُ ْهَدى إمََل احلََْرمم ممْن نَ َعٍم َوَغرْيمَاا تَ َقرُّبًا إمََل الل هم تَ َعاََل بمَسبمبم إمْحرَاٍم أَْو 
، َفأَْيَسُر اِْلَْد م َشاٌة َوَأْوَسطُُه بَ َقَرٌة، َوأَْعاَلُه َبَدنٌَة ﴿  والَحَرٍم، َواْلُمرَاُي ُاَنا : َبَميَمُة اأْلَنْ َعامم

ُع  ُلغ اِْلَْد ﴾ اْلَمْذُكوُر ﴿حمَمَلُه﴾ َأْ  اْلَمْوضم ََتْلمُقوا ُرُءوسُكْم﴾ َأْ  اَل تَ َتَحل ُلوا ﴿َحَّت  يَ ب ْ
ْحَصارم َسَواًء َكاَن يفم احلَْ ِّ أَْو يفم احلََْرمم  عمْنَد  ال ذم  َيَم ُّ فميهم حَنُْر اِْلَْد ، َوُاَو َمَكاُن اْْلم

َمامم َأْْحََد،  فَ َيْذَبُح فميهم بمنمي ةم الت َحلُّ م َويُ َفر ُق َعَلى َمَساكمينمهم، َوََيْلمُق َوبمهم  ،َوُاَو اْلَمْذَابُ اْْلم
َن  الن ِبم  َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم  َوَأْصَحابَُه حَنَُروا َاْديَ ُهْم يفم احلَُْديْ  بمَيةم، ََيُْصُ  الت َحلُُّ ؛  ألم

 ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱحلْم ِّ، َكَما اْسَتَدلُّوا بمَقْولمهم تَ َعاََل: َوامَي ممْن ا

َنصٌّ َصرميٌح يفم َأن  َذلمَك اِْلَْد   فُهوَ  [١٢ الفتح] َُّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
                                                 

 (  ٢٠3/  3انظر: الذخرية للقرايف ) (٢)
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ُلْغ حمَمل ُه، َوَلْو َكاَن يفم احلََْرمم َلَكاَن بَالمًغا حمَمل ُه، َوإمََل َاَذا اْلَقْولم َذَاَب   الش افمعمي ُة،َلَْ يَ ب ْ
َع  َمامم  َأْْحََد َأن  اْلَمْوضم َيَم ُّ فميهم حَنُْر اِْلَْد م ُاَو  ال ذم َوعمْنَد احْلََنفمي ةم َوُاَو رمَوايٌَة َعْن اْْلم

 ُذبمَح احلََْرُم ،  َفاَل يَ َتَحل ُ  َحَّت  يَ ْعَلَم َأن  اِْلَْدَ  اْلَمب ُْعوَث إمََل احلََْرمم بَ َلَغ احلََْرَم وَ 
ِّ َصل ى الل ُه  َعَلْيهم َوَسل َم، أَم ا َغي ْرُ    َواأْلَْظَهُر َيلمياًل اْلَقْوُل اأْلَو ُل اْقتمَداًء بمالن ِبم

ًدا لمَقْولمهم تَ َعاََل: ]احلج   َّ ىب نب  مب زب رب يئ ُّٱاْلُمْحَصرم فَ َيْذََبُُه يفم احلََْرمم قَ ْواًل َواحم
نُكْم َمرم   ن﴿َفمَ [33 ْحرَامم كاَن مم يًلا أْو بمهم أًذى ممن رَْأسه﴾ َكَقْمٍ  َوُصَداٍع َفَحَلَق يفم اْْلم

﴿َففمْديَة﴾ َأْ : فَ َعَلْيهم فمْديٌَة، َوامَي ُاَنا َما جيَمُب بمَسبمبم فمْعٍ  حَمْظُوٍر  َأك َد الش ارمُع َعَلى 
يام﴾ َثاَلثََة أَي اٍم ﴿ ت ةم َصَدَقة﴾ ممْن غَ  أوْ اْجتمَنابمهم ﴿ممن صم المبم ُقوتم اْلبَ َلدم َعَلى سم

َمَساكمنَي لمُك ِّ ممْسكمنٍي نمْصُف َصاٍع  ﴿أْو ُنُسك﴾ َأْ : َذْبحم َشاةم، َأْو ُسْبعم بَ َقَرٍة، أَْو 
َن ُه  ُسْبعم َبَدنٍَة، َوأَْو لملت ْخيمريم بمإممْجَاعم اْلُعَلَماءم، َوُأحلْمَق بمهم َمْن َحَلَق لمَغرْيم  َأْوََل ُعْذٍر ألم

ُب بماْلَكف اَرةم وََكَذا َمْن اْسَتْمَتَع بمَغرْيم احْلَْلقم َكالطِّيبم َواللُّْبسم َوالدُّْانم لمُعْذٍر أَْو َغرْيمهم، َوَسبَ 
 حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جضنُ ُزولم قَ ْولمهم تَ َعاََل:﴿ 

يَ  ُعْجَرةَ  ْبنم  َكْعبم  َعنْ  الش ْيَخانم  َأْخَرَجهُ  َما [٢٩١ البقرة]﴾ مقجك  َرُسولَ  َأن   َعْنهُ  الل هُ  َرضم
 «َاَوامَُّك؟ كَ أَيُ ْؤذمي»، فَ َقاَل:َقْماًل  يَ تَ َهاَفتُ  َورَْأُسهُ  َعَلْيهم  َوَقفَ  َوَسل مَ  َعَلْيهم  الل هُ  َصل ى الل هم 

 مض خض حض جض﴿ قَاَل: َففمي  نَ زََلْت َاذمهم اْْليَُة: :« فَاْحلمْق رَْأَسكَ »قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: 
فَ َقاَل يلم َرُسوُل  [٢٩١ البقرة]﴾ مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط

ت ةم َمَساكمنَي، أَوم »الل هم  َصل ى الل ُه  َعَلْيهم َوَسل َم:   ُصْم َثاَلثََة أَي اٍم، أَْو َتَصد ْق بمَفَرٍق بَ نْيَ سم
، َوزَاَل َعْنُكُم  ، َويفم رمَوايٍَة َأوم (٢)«اْنُسْك َما تَ َيس رَ  نُتْم﴾ الَعُدو  )اْذَبْح َشاًة( ﴿فَإذا أمم

                                                 

[ ٢٩١]البقرة:  ﴾أو صدقة﴿انظر: صحيح البخار ، أبواب احملصر، باب قول اهلل تعاَل:  (٢)
(، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب ٢1٢٢(، رقم )٢٠/ 3واي إطعام ستة مساكني، )

(، ١/1١٠،)جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية حللقه، وبيان قدراا
 (  ٢١٠٢رقم )
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ُذ بمتَ َناُولم حَمْظُورَاتم  ناْْلَْوُف َواحلَْْصُر ﴿َفمَ  ْستمْمَتاُع َوالت  َلذُّ َِتَت َع﴾ َوَمْعََن الت َمتُُّع: االم
َها َحاَل إمْحرَاممهم ﴿بمالُعْمَرةم﴾ َأْ :  ن ْ ْحرَامم ال ِتم ُمنمَع مم َها ﴿إَل احَلّج﴾ اْْلم ن ْ بمَسَببم فَ َراغمهم مم

ْحرَامم بمهم ، بمَأْن َيُكوَن أَ  َها َوَِتَت َع بمُك ِّ َما  َتىَأْ  إمََل اْْلم ن ْ بمُعْمَرٍة يفم َأْشُهرم احلَْجِّ ُُث  َح   مم
ْحرَامم بماحلَْجِّ، َواُ  َو  يَ ْوُم الت  ْروميَةم، َوقَ ْولُُه: اَل جَيُوُز لمْلُمْحرممم فمْعُلُه إمََل اْبتمَداءم َزَمنم اْْلم

:﴿َفما اْستَ ْيَسَر﴾ تَ َيس َر ﴿ممن اِْلَْد ﴾ َوُاَو ابُهُ ﴿َفَمن﴾ َشْرٌط حَمَلُُّه َرْفُع اْبتمَداٍء، َوَجوَ 
 م َعَلى يَ ْومم َشاٌة َأْو ُسْبُع َبَدنٍَة ، أَْو ُسْبُع بَ َقَرٍة ، َيْذََبُُه يَ ْوَم الن ْحرم، َواَل جَيُوُز تَ ْقدممُي اِْلَدْ 

َن  الن ِبم  َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم   اْلعميدم وَلَْ َيْذَبْح قَ ْبَ  يَ ْومم  ى يَ ْومم حَنََر َاْديَُه ُضحَ اْلعميدم ألم
َكُكْم ( َوَاَذا اْلَمْذَاُب َوُاَو قَ ْوُل احْلََنفمي   َمامم  ةم، َوعمْندَ اْلعميدم َوقَاَل: ) ُخُذوا َعِّنِّ َمَناسم اْْلم

َمامم َأْْحََد جيَُ  َمالمكم  َن  الل َه  وزُ َوالش افمعميِّ َوُاَو رمَوايٌَة َعْن اْْلم َأْن َيْذَبَح بَ ْعَد إمْحرَاممهم بماحلَْجِّ؛ ألم
 ، فَ ُوُجوُي َأو لمهم َكاٍف ﴾ َوَما ُجعمَ  َغايَةً  خل حل جل مك لك تَ َعاََل قَاَل: ﴿

ِّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم، فَالسُّن  َواأْلَْظَهُر َيلمياًل ُاَو ا  ُة ْلَقْوُل اأْلَو ُل اْقتمَداًء بمالن ِبم
اْلعميدم ُشْكرًا لمل هم تَ َعاََل َعَلى نمْعَمةم الت َحلُّ م َوالت َمتُّعم بَ نْيَ  ى يَ ْومم لمْلَحاجِّ َأْن َيْذَبَح ُضحَ 

ٍد َوُحُصوِلممَما يفم َسَفٍر وَ  ،النُُّسَكنْيم   احم
َياُم ﴿َثالثَة  يام﴾ َأْ : فَ َعَلْيهم صم ﴿َفَمن َلَْ جيَمد﴾ اِْلَْدَ  لمَفْقدمهم َأْو فَ ْقدم ََثَنمهم ﴿َفصم
ْحرَامم بمهم، َواأْلَْفَلُ  َعَلى اْلَمْشُهورم ممْن اْلَمْذَابم َكْوُن  أيّام يفم احَلّج﴾ َأْ  يفم َحالم اْْلم

رمَاا يَ ْوَم َعَرَفَة   آخم

رمَاا يَ ْوَم الت  ْروميَةم لمَيُكوَن ُمْفطمرًا يفم يَ ْومم َعَرَفَة اْقتمَداًء بمَنبمي َِّنا   َواأْلْْظَهُر َيلمياًل َكْوُن آخم
ُاَو حُمَم ٍد َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم، َوجَيُوُز َصْوُمَها أَي اَم الت ْشرميقم َعَلى َأَصحِّ قَ ْويَلْ اْلُعَلَماءم، وَ 

دميثم َعائمَشَة َواْبنم ُعَمرَ  ُهْم قااَل: اْلَمْشُهوُر ممْن اْلَمْذَابم حلَم َي الل ُه َعن ْ َلَْ يُ َرخ ْص يفم »َرضم
  (٢)َأْخَرَجُه اْلُبَخارم ُّ « أَي امم الت ْشرميقم َأْن ُيَصْمَن، إمال  لمَمْن َلَْ جيَمدم اِْلَْد 

َعة إذا َرَجْعُتْم﴾ إمََل َوطَنم   ، ْغُتْم ممْن أَْعَمالم احلَْجِّ ُكْم َوأَْالمُكْم ، َوقميَ  إمَذا فَ رَ ﴿وَسب ْ

                                                 

 (  ٢١٠٢(، رقم )33/ 3انظر: صحيح البخار ، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق ) (٢)
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ْن فَ َلْو  َصاَمَها  قَ ْبَ  الرُُّجوعم َوبَ ْعَد اْلَفرَاغم ممْن أَْعَمالم احلَْجِّ َأْجزَأَُه َعَلى اْلمَ  ْشُهورم مم
اَل  َياُمَها ب َ ا لمْْلمَمامم الش افمعميِّ فً اْلَمْذَابم خم ْعَد اْلَفرَاغم ممْن أَْعَمالم احلَْجِّ إمَذا تَ َوط َن ، َوجَيُوُز صم

َلَها ﴿َذلمَك﴾ احلُْْكُم  َمك َة بمإممْجَاعم أَْا م اْلعمْلمم ﴿تمْلَك َعَشَرة كاممَلة﴾ مُجَْلُة تَْأكميٍد لمَما قَ ب ْ
رم ﴾ َأْ  َساكمِّنم  اْلَمْذُكوُر َوُاَو ُوُجُوُب اِْلَْد م َأْو َبَدلمهم ثَابمٌت ﴿لمَمن َلَْ َيُكْن أْالَ  ُه حاضم

نَ َها ُيوَن َمَساَفةم اْلَقْصرم، َوَاَذا ُاَو  َنُه َوبَ ي ْ د احَلرام﴾  َوُاْم َأْاُ  َمك َة، َوَمْن بَ ي ْ َْسجم
﴿امل

َر الش ْيءم َمْن َح   فم  َن  َحاضم َمامم الش افمعميِّ  ألم يهم، اْلَمْذَاُب عمْنَد احْلََنابمَلةم، َوُاَو َمْذَاُب اْْلم
رم،  ْنُه، أَْو َجاَورَُه، َوَمْن َكاَن ُيوَن َمَساَفةم اْلَقْصرم فَ ُهَو َقرميٌب يفم ُحْكمم احْلَاضم َأْو قَ ُرَب مم

رميهم  َمامم (٢)بمَدلمي م أَن ُه اَل يَ تَ َرخ ُص بمُرَخصم الس َفرم إمَذا َقَصَدُه فَ َيُكوُن ممْن َحاضم ،  َوعمْنَد اْْلم
ٌع ُشرمَع فميهم  َأِبم َحنميَفةم ُامْ  َن ُه َمْوضم ، النُُّسُك َفَأْشَبَه احلََْرمَ  أَْاُ  اْلَمَواقميتم َوَمْن ُيونَ ُهْم ألم

َمامم َمالمٍك ُاْم َأْاُ  َمك َة َأْو َأْاُ  احلََْرمم  فَ َقْط ، َوُأحلْمَق بماْلُمَتَمتِّعم فميَما ذُكمَر  َوعمْنَد اْْلم
َها قَ ْبَ  الط َوافم  بمالسُّن ةم اْلَقارمُن َوُاوَ  ُ  احلَْج  َعَلي ْ َمْن َأْحَرَم بماْلُعْمَرةم َواحلَْجِّ َمًعا َأْو يُْدخم

َهاُكْم َعنْ  ، َوَعَدمم الت َساُا م يفم ُه ُخُصوًصا يفم احلَْجِّ ﴿وات  ُقوا الل ه﴾ فميَما يَْأُمرُكْم بمهم َويَ ن ْ
ََذا َخَتَم الل ه تَ َعاََل  ﴿واْعَلُموا أن  الل ه َشدميد يََة اْلَعظميَمةم بمَقْولمهم:َاذمهم اْْل َأْحَكاممهم، َوِلم

 العمقاب﴾ لمَمْن َخاَلَفُه 
َها َكاٌم َكِثيَرٌة ِمنـآ يَِة َأحآ : قَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماءم يفم اْْليَةم َيلميٌ  َعَلى ُوُجوبم احلَْجِّ َوِفي اْلآ
َيتمهمَما، َوالظ اامرُ  أَن ُه لَْيَس يفم اْْليَةم َما َيُدلُّ َعَلى ُوُجوبم احلَْجِّ -َوالل ُه َأْعَلمُ -َواْلُعْمَرةم َوفَ ْرضم

َرةم، َولَْيَس فميَها أَْيًلا َما َيُدلُّ  َعةم أَْو اْلَعاشم يحم يفم الس َنةم الت اسم َن  احلَْج  فُرمَض َعَلى الص حم ألم
َن  الل َه تَ َعاََل  ْبتمَداءم َعَلى ُوُجوبم اْلُعْمَرةم ألم ِْتَامم اَل يفم االم َا قَ َرنَ َها بماحلَْجِّ يفم ُوُجوبم اْْلم   إمَّ 

َها:  ُوُجوُب إمِْتَامم احلَْجِّ َواْلُعْمَرةم لمَمْن َشرََع فميهمَما، َوأَْيًلا احلْمْرُص الش دميُد َعَلى  َوِمنـآ
ْتيَانم َبممَما َعَلى َأْكَم م وَ  ْاتمَمامم َبممَما َواْْلم ْجٍه ُيوَن َأْن يَ َتَخل َلُهَما َشْيٌء ممْن الن  ْقصم االم

 لمُعُمومم قَ ْولمهم تَ َعاََل: ﴿وأِتمُّوا﴾ 

                                                 

 (  3/  ١١( ومعونة أويل النهى )٢/  3٢١انظر: انظر املغِّن ) (٢)
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َها: ْنُه لمُعُمومم قَ ْولمهم َد ُنُسكَ َأن  َمْن َفسَ  َوِمنـآ ُه فَ يَ ْلَزُمُه اْلُمْلُي فميهم، َولَْيَس لَُه اْْلُُروُج مم
َد  تَ َعاََل: ﴿وأِتمُّوا احَلّج والُعْمَرة يَح َواْلَفاسم  لمل هم﴾ َوَاَذا َيْشُمُ  النُُّسَك الص حم

َها:    ُوُجوُب اْْلمْخاَلصم يفم احلَْجِّ َواْلُعْمَرةم لمَقْولمهم تَ َعاََل: ﴿لمل هم﴾  َوِمنـآ
َها:  َما فَ َلُه َأْن يَ َتَحل َ  بَ ْعَد اِْلَْد م  َوِمنـآ ، َأن  َمْن َمنَ َعُه َعُدوٌّ َعْن إمِْتَاممهم َوَقدآ َواحْلَْلقم

تَـَلَف الآُعَلَماءُ  ْحَصارم الْ  اخآ ْرُُتْ﴾ :َمْذُكورم يفم َقولمهم تَ َعاََل يفم َمْعََن اْْلم ُهورُ ﴿فَإْن ُأْحصم  فَالآَمشآ
َهبِ  َن  الل هَ ُُمَْتصٌّ بماْلَعُدوِّ فَ َقطْ  أَن هُ  ِمنآ الآَمذآ ، ألم تَ َعاََل  ، َفاَل يَ َتَحل ُ  إمال  َمْن َحَصَرُه َعُدوٌّ

نَي َحاَل اْلُمْشرمُكوَن بَ نْيَ َرُسولم الل هم َصل   ى الل ُه َعَلْيهم أَنْ َزَل َاذمهم اْْليََة يفم َحْصرم اْلَعُدوِّ حم
، َفاَل جَيُوُز َأْن ُيْصَرَف ُحْكُمَها إمََل َغرْيم الْ َوَسل َم  َمْعََن ال ذم  َوبَ نْيَ اْلُوُصولم إمََل اْلبَ ْيتم
ََذا قَاَل الل ُه  تَ َعاََل ، وَ فميهم  نَ زََلتْ  نُتْم﴾ َفاَل َيُكوُن اأْلَْمُن إمال  ممْن اْْلَْوفم ِلم  ﴿فَإذا أمم
ُل الثَّاِني:  َمامم  َأْْحََد اْخَتاَرَاا بَ ْعُض  َوالآَقوآ َوُاَو قَ ْوُل َأِبم َحنميَفَة َورمَوايٌَة َعْن اْْلم

َلٍة َأْصَحابمهم : ُك ُّ َما َصد  َعْن اْلوُ  ُصولم إمََل اْلبَ ْيتم َكَعُدوٍّ َوَمَرٍض َوذمَاابم نَ َفَقٍة َورَاحم
ْحَصارم َعامٌّ َيْدُخُ  فميهم اْلَعدوُّ َواْلَمَرُض  َوَغرْيم َذلمَك َواْسَتَدلُّوا بمُعُمومم اْْليَةم، َوَأن  َلْفَظ اْْلم

َماُم َأْحَْ   َوحَنُْوهُ  َا َرَواُه اْْلم يٍح َعْن عمْكرمَمَة،  (٢)دَ َكَما اْسَتَدلُّوا مبم َوأَْاُ  السَُّننم بمإمْسَناٍي َصحم
قَاَل: ََسََعُت احلَْج اَج ْبَن َعْمرٍو اأْلَْنَصارم  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هم  َصل ى اهلُل َعَلْيهم 

َر َأْو َعرمَج فَ َقْد َح   َوَعَلْيهم احلَْجُّ ممْن قَابم ٍ »َوَسل َم:  عمْكرمَمُة: َسأَْلُت اْبَن  قَالَ «  َمْن ُكسم
  (١)َعب اٍس، َوأَبَا ُاَريْ َرَة َعْن َذلمَك فَ َقااَل: َصَدقَ 

؛م َمْوُجوٌي   َْجلمهم ثَ َبَت َحقُّ الت َحلُّ م لمْلُمْحَصرم بماْلَعُدوِّ َكَما قَاُلوا: بمَأن  اْلَمْعََن ال ذم  ألم
 َكَذلمَك يفم اْلَمَرضم َوَغرْيمهم  

                                                 

 (  ٢٠٩/ ١3انظر: مسند أْحد ط الرسالة ) (٢)
(، وسنن ٢1١١(، رقم )١/٢٠3) انظر: سنن أِب ياوي، كتاب املناسك، باب اْلحصار، (١)

(، ١١1/ 3الرتمذ ، أبواب احلج، باب ما جاء يف الذ  يه  باحلج فيكسر أو يعرج، )
(، رقم ٢٩1/ ٢(، وسنن النسائي، كتاب مناسك احلج، فيمن أحصر بعدو، )٩3٠رقم )

 ( 3٠٠٠(، رقم )١/٢٠١1(، وسنن ابن ماجة، كتاب املناسك، باب احملصر، )١1١٢)
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َها: ، َواَل بُد  َأْن يَ ْبَدَأ بمالن ْحرم ُُث  أَ  َوِمنـآ ن  اْلُمْحَصَر يَ َتَحل ُ  بمَذْبحم اِْلَْد م َوَحْلقم الر ْأسم
َن  الن ِبم  َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم أََمَر َأْصَحابَُه َأْن يَ ْنَحُروا  ُُث  ََيْلمُق، َواَل يَ ْبَدُأ بماحْلَْلقم ألم

، َواأْلَْفَلُ  َأْن يَ ْنَحَر ُُث  ََيْلمُق، َلكمْن َلْو َحَلَق ََيْلمُقوا، أَ  م ا يفم احلَْجِّ فَ َلُه َأْن يَ ْبَدَأ بماحْلَْلقم
ُهْم اْلُمَخر جم  َي الل ُه َعن ْ دميثم َعْبدم الل هم ْبنم َعْمرمو ْبنم اْلَعاصم َرضم قَ ْبَ  َأْن يَ ْنَحَر َفاَل بَْأَس حلَم

يَحنْيم  َا، أَم ا اْلُمْحَصُر َفاَل بُد  َأْن يَ ْبَدأَ بمالن ْحرم ُُث  ََيْلمُق لمْْليَةم اْلَكرمَيَةم  يفم الص حم  َوَغرْيمُهم
َها: يحم ممْن اْلَمْذَابم  َوِمنـآ َأن  اْلُمْحَصَر إمَذا ََتَل َ  َلَْ جيَمْب َعَلْيهم اْلَقَلاُء َعَلى الص حم

اَل  ُّ َوُاَو قَ ْوُل اْلُْْمُهورم، خم َن  الل َه َعز  َوَج   َلَْ َيْذُكْر اْلَقَلاَء، َوأَْيًلا الن ِبم فًا لمْلَحَنفمي ةم، ألم
َا َسَِّيْت ُعْمَرُة اْلقَ  ُروا َمَعُه بماْلَقَلاءم، َوإمَّ  َلاءم َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم  َلَْ يَْأُمْر ال ذميَن ُأْحصم

َن  َها ُعْمَرُة ُمَصاحلََ  ِّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم  َوبَ نْيَ ُكف ارم قُ َرْيٍ،، إمال  إمَذا َكاَن ألم ٍة بَ نْيَ الن ِبم
ًبا  ُهَما َواجم َر َعن ْ  احلَْجُّ َأْو اْلُعْمَرُة ال ذم  ُأْحصم

يَةِ   َكاِم َهِذِه اْلآ ُب َعَلْيهم َأْن َيْشرَتمَ  َأن  اْلُمْحَصَر إمَذا َلَْ َيُكْن َمَعُه َاْدٌ  جيَم  َوِمنآ َأحآ
ْرُُت َفما اْستَ ْيَسَر ممن : اِْلَْدَ  َواَل َيَم ُّ َحَّت  يُ ْهدمَ  لمُعُمومم قَ ْولمهم تَ َعاََل  ﴿فَإْن ُأْحصم

اَلفًا لمْْلمَمامم َمالمٍك اْلَقائم م اَل َاْدَ  َعَلى  اِْلَْد ﴾ َوَاَذا ُاَو اْلَمْشُهوُر ممْن اْلَمْذَابم خم
ْحَصارم اْلُمْحصَ   رم إمْن َلَْ َيُكْن َساَقُه َمَعُه قَ ْبَ  اْْلم

يَِة: َكاِم َهِذِه اْلآ َأن  اْلُمْحَصَر إمَذا َلَْ َيْسَتطمْع اِْلَْدَ  فَ َهْ  جيَمُب َعَلْيهم الصَِّياُم  َوِمنآ َأحآ
؟ اْلَمْشُهوُر ممْن اْلَمْذَابم َأن  َمْن َلَْ َيسْ  َتطمْع اِْلَْدَ  َيُصوُم َعْشَرَة أَي اٍم قمَياًسا َعَلى اْلُمَتَمتِّعم

، َواأْلَق َْرُب َوالل ُه َأْعَلُم أَن ُه يَ َتَحل ُ  َواَل َشْيَء َعَليْ  َن  بمنمي ةم الت َحلُّ م قمَياًسا َعَلى اْلُمَتَمتِّعم هم ألم
، َوأَْيًلا َاَذا ُاوَ  َي الل ُه  الل َه تَ َعاََل َلَْ َيْذُكْر َبدمياًل َعْن اِْلَْد م ظَاامُر َحالم الص َحابَةم َرضم

َئٍة وَ  ِّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم  وََكاَن َعَدُيُاْم أَْلًفا َوأَْرَبُع مم ُهْم ال ذميَن َكانُوا َمَع الن ِبم فميهمْم َعن ْ
َقْ  َأن  الن ِبم  َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل مَ  ، َواأْلَْصُ  بَ رَاَءُة الذِّم ةم   اْلُفَقرَاُء، وَلَْ يُ ن ْ  أََمَرُاْم بمالصَِّيامم

َها ْرُُت َفما اْستَ ْيَسَر ممن اِْلَْد ﴾ َيُدلُّ َعَلى َأن  اْلُمْحَصَر َأن  قَ ْوَلُه تَ َعاََل: :َوِمنـآ ﴿َفإْن ُأْحصم
َن   ًبا لَبَ ي  َنُه،  تَ َعاََل َلَْ َيْذُكرم الل َه  اَل جيَمُب َعَلْيهم عمْنَد الت َحلُّ م َأْن ََيْلمَق، ألم احْلَْلَق، َوَلْو َكاَن َواجم
َليآنِ َوإمََل َاَذا اْلَقْولم َذَاَب احْلََنفمي ُة، َوُاَو َأَحُد  َمامم  َأْْحََد َوُاَو اْلَمْذَاُب  الآَقوآ  َعْن اْْلم
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ُل الثَّاِني  َُه الل ُه  َأنْ  َوالآَقوآ جيَمَب َعَلْيهم احْلَْلُق لمُعُمومم قَ ْولم الل هم تَ َعاََل:  لمْْلمَمامم َأْْحََد َرْحم
 حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب ﴿

َها قَاَلْت :] ٢٩١البقرة [ ﴾خصمص َي الل ُه َعن ْ دميثم أُمِّ َسَلَمَة َرضم  َلم ا َكَتَب َرُسوُل الل هم  َوحلَم
ي ةَ  َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل مَ  َنهُ  اْلَقلم ْيبمي ةم، بَ نْيَ ُمْشرمكمي قُ َرْيٍ،، َوَذلمَك بماحلَُْدْيبمي ةم َعاَم احلُْدَ وَ  بَ ي ْ

َْصَحابمهم: ُهْم َرُجٌ  َحَّت  قَاَل «ُقوُموا فَاحْنَُروا ُُث  اْحلمُقوا»قَاَل ألم ن ْ ، قَاَل: فَ َو الل هم َما قَاَم مم
ُهْم َأَحٌد َيَخَ  َعَلى أُمِّ َسَلَمَة، َفذََكَر َِلَا َما َلقمَي ممَن َذلمَك َثاَلَث َمر اٍت، فَ َلم ا َلَْ يَ ُقْم مم  ن ْ

ُهْم   ن ْ ، فَ َقاَلْت أُمُّ َسَلَمَة: يَا َنِبم  الل هم، َأَتُمبُّ َذلمَك، اْخرُْج ُُث  اَل ُتَكلِّْم َأَحًدا مم الن اسم
ُهْم َكلمَمًة، َحَّت  تَ ْنَحَر بُْدَنَك، َوَتْدُعَو َحالمَقَك فَ َيحْ  ن ْ لمَقَك، َفَخرََج فَ َلْم ُيَكلِّْم َأَحًدا مم

َحَّت  فَ َعَ  َذلمَك حَنََر بُْدنَُه، َوَيَعا َحالمَقُه َفَحَلَقُه، فَ َلم ا رََأْوا َذلمَك قَاُموا، فَ َنَحُروا َوَجَعَ  
َماُم   َأْخرَ بَ ْعُلُهْم ََيْلمُق بَ ْعًلا َحَّت  َكاَي بَ ْعُلُهْم يَ ْقُتُ  بَ ْعًلا َغمًّا َجُه اْْلم

رُهُ (٢)اْلُبَخارم ُّ    (١)َوَغي ْ
َها: َها يفم  قَ ْولمهم  َوِمنـآ ن ْ ٍة : مم ريم َوالت ْخفميفم ممْن ُوُجوٍه عمد  َأن  اْْليََة َيل ْت َعَلى الت  ْيسم

ريم، َوَأن  تَ َعاََل  ْرُُت َفما اْستَ ْيَسَر ممن اِْلَْد ﴾ َياَلَلٌة َعَلى ال تميسم َاذمهم الش رميَعَة  ﴿فَإْن ُأْحصم
َناَاا َعَلى الُيْسرم، َكَما َقاَل الل ُه تَ َعاََل يفم آيَاتم الصَِّيامم ﴿ يُرميُد الل ه بمُكُم الُيْسر َوال  َمب ْ

ريم َوالت ْخفميفم اْلَوارميم يفم اْْليَةم أَْيًلا قَ ْولُُه  [٢1٢]سورة البقرة: ﴾يُرميُد بمُكُم اْلُعْسرَ  َوممْن الت  ْيسم
َياٍم َأْو َصَدَقٍة أَْو  تَ َعاََل: ﴿ هم َففمْديٌَة ممْن صم ْنُكْم َمرميًلا َأْو بمهم أًَذى ممْن َرْأسم َفَمْن َكاَن مم

﴾  فَهَذا َيُدلُّ َأن  اْلُمْحرمَم إمَذا اْحَتاَج إمََل احْلَْلقم َأْو إمََل َأ ِّ حَمْظُوٍر ممْن حَمُْظورَاتم  ُنُسكٍ 
ْحرَامم لمُعْذرٍ  َياٍم أَْو فَإمن ُه يَ ْفَعُلُه َويَ ْلَزُمُه فمْديَُة أََذى، َوفمْديَُة اأْلََذى امَي﴿  اْْلم َففمْديٌَة ممْن صم

ريم َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ  ، َوالت ْخفميفم ، ﴾ وََكْوُن فمْديَةم اأْلََذى َعَلى الت ْخيمريم َاَذا أَْيًلا ممْن الت  ْيسم

                                                 

حيح البخار ، كتاب الشروط، باب الشروط يف اْلهاي واملصاحلة مع أا  احلرب انظر: ص (٢)
 (  ١٠3٢(، رقم )٢٩3/ 3وكتابة الشروط )

 ( ١٠١٢(، رقم )3/1٢انظر: سنن أِب ياوي، كتاب اْلهاي، باب يف صلح العدو ) (١)
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َْمدم ا َناَاا َعَلى اْلُيْسرم َوالس َماَحةم فَ َهذمهم الش رميَعُة َبم َا َمب ْ َها َوَتْشرميَعاِتم لل هم بمَأْحَكامم
، فَالل ُهم  َلَك احلَْْمُد َعَلى َاذمهم الن ِّْعَمةم اْلَعظميَمةم   َوالت ْخفميفم

َها: َن  اْلَمْقُصوَي ممْن  ةم َشْعرم اْلَبَدنم َوَلْو ممنَ َأن  اْلُمْحرمَم َِمُْنوٌع ممْن إمزَالَ  َوِمنـآ اأْلَْنفم ألم
 خس حس جس مخ﴿لمُعُمومم قَ ْولمهم تَ َعاََل: الت  َرفُّهم بمإمزَالَتمهم  ُصوُل الش َعثم َواْلَمْنعم ممنَ َذلمَك حُ 

َهُ  ُقَداَمةَ  ْبنُ  اْلُمَوف قُ  نَ َق َ  َوَقدْ  ﴾خص حص  مس مْجَا   الل هُ  َرْحم َِمُْنوٌع َع َعَلى َأن  اْلُمْحرمَم اْْلم
، َوَقْد قَاَس َكثمرٌي ممْن اْلُعَلَماءم َعَلى إمزَاَلةم الش ْعرم تَ ْقلميُم (٢)ممْن َأْخذم َشْعرم بََدنمهم إمال  ممْن ُعْذرٍ 

َاممعم الت  َرفُّهم   اأْلَْظَفارم ِبم
َها: َن  الل َه تَ َعاََل َنص  َأن  اْْليََة َيل ْت َعَلى َأن  أَْفَلَ  اأْلَْنَساكم ُاَو الت َمتُّ  َوِمنـآ ُع، ألم

ُر َما أََمَر بمهم  َن ُه آخم َماُم َأْْحََد َوقَاَل: ألم ، َوَقْد َنص  َعَلى َذلمَك اْْلم َعَلْيهم ُيوَن َسائمرم اأْلَْنَساكم
ُّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم ، َولمَقْولمهم َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم :  َلوم اْستَ ْقبَ ْلُت ممْن أَْمرم  »الن ِبم

فَ َلْم ََيْنَ ْعُه ممْن الت َمتُّعم إمال  أَن ُه « َما اْسَتْدبَ ْرُت َما أَْاَدْيُت، َوَلْواَل َأن  َمعمي اِلَْدَ  أَلَْحَلْلتُ 
 َساَق اِْلَْدَ  

قَارمنًا َأْو ُمْفرمًيا َأْن يَ ْفَسَخ نمي َتُه  الت َمتُّعم أَن ُه ُيَسنُّ لمَمْن َُيْرممُ  َوِممَّا يَُدلُّ َعَلى َفِضيَلةِ  
َا إمََل احلَْجِّ؛ َلكمْن بمَشْرطم َأْن اَل َيكُ  وَن بماحلَْجِّ، َوَأْن يَ ْنومَ  بمإمْحرَاممهم ُعْمَرًة ُمْفرمَيًة يَ َتَمت ُع َبم

ا نَ َوى بمإمْحرَاممهم اْلُعْمَرَة ُمَتَمت ًِّعا َساَق اِْلَْدَ ، َوَأْن َيُكوَن َفَسَخُه قَ ْبَ  اْلُوُقوفم بمَعَرَفَة  فَإمذَ 
َا إمََل احلَْجِّ؛ طَاَف َوَسَعى َوَقص َر ممْن َشْعرمهم َوَح   إمْحرَاَمُه َوبَقمَي َحاَلاًل َحَّت  َُيْرمَم  َبم

ِّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم أَن ُه أَمَ  َر َأْصَحابَُه ال ذميَن أَف َْرُيوا بماحلَْجِّ؛ َوَذلمَك لمَما ثَ َبَت َعْن الن ِبم
 احلَْج  َوال ذميَن َأْحَرُموا قَارمنمنَي َأْن َيَملُّوا، َوجَيَْعُلوَاا ُعْمَرًة، إمال  َمْن َكاَن َمَعُه َاْدٌ   ُمت  َفقٌ 

 َعَلْيهم 
َها: َفةم الت َمتُّعم لمَقْولمهم تَ َعاََل ﴿ َوِمنـآ  مل  خل حل جل مك لكَأن  اْْليََة َيل ْت َعَلى صم

َأْن َُيْرمَم بماْلُعْمَرةم يفم َأْشُهرم احلَْجِّ، ُُث  َيَم    :َوِصَفُتهُ  ]٢٩١ البقرة[ ﴾خمحم جم هل
                                                 

 (  3/ ١٩١انظر: املغِّن ) (٢)
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َفٌة ُأْخَرى َوامَي : َأْن َُيْرمَم بماحلَْجِّ، ُُث  قَ بْ  َها، ُُث  َُيْرمَم بماحلَْجِّ ممْن َعاممهم، َولملت َمتُّعم صم ن ْ َ  مم
دميثم َطَوافمهم،  َها، َأْحَرَم بماحلَْجِّ حلَم ن ْ يَ ْفَسُخ َحج ُه إمََل ُعْمَرٍة، فَإمَذا فَ رََغ ممْن اْلُعْمَرةم َوَح   مم

ِّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم  أَن ُه قَاَل:  َي الل ُه َعْنُه، َعنم الن ِبم َلْو َأِّنِّ اْستَ ْقبَ ْلُت ممْن »َجابمٍر َرضم
ْنُكْم لَْيَس َمَعُه َاْدٌ  أَْمرم  َما اسْ  َتْدبَ ْرُت َلَْ َأُسقم اِْلَْدَ ، َوَجَعْلتُ َها ُعْمَرًة، َفَمْن َكاَن مم

، فَ َقاَم ُسرَاَقُة ْبُن َمالمكم ْبنم ُجْعُشٍم، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اهللم، «فَ ْلَيحم  ، َوْلَيْجَعْلَها ُعْمَرةً 
ََبٍد؟ َفَشب   َنا َاَذا أَْم ألم َدًة يفم أَلمَعامم َك َرُسوُل اهللم َصل ى اهلُل َعَلْيهم َوَسل َم َأَصابمَعُه َواحم

ََبدم أََبدٍ »َمر تَ نْيم « َيَخَلتم اْلُعْمَرُة يفم احلَْجِّ »اأْلُْخَرى، َوقَاَل:    (٢)ُمت  َفٌق َعَلْيهم « اَل َبْ  ألم
َها: َياُم َثاَلَثَةم أَي ٍام يفم  ُوُجوُب َبَدلم اِْلَْد م َعَلى اْلُمَتَمتِّعم إمَذا َوِمنـآ َلَْ يَ تَ َيس ْر، َوُاَو صم

َن   َيامم َاذمهم اأْلَي امم تَ َتابٌَع َواَل تَ ْفرميٌق، ألم َعٍة إمَذا َرَجَع إمََل أَْالمهم، َواَل جيَمُب يفم صم  احلَْجِّ َوَسب ْ
َا ُمْطَلًقا، وَلَْ ُيْشرَتْط الت َتابُُع، َوَلوْ  ًبا لَبَ ي  َنُه الل ُه تَ َعاََل، َوَاَذا بمإممْجَاعم   اأْلَْمَر َوَرَي َبم َكاَن َواجم

 أَْا م اْلعمْلمم فميَما أَْعَلُم 
َها: ، َلكمْن َيْسُقُط  َوِمنـآ دم احلَْرَامم الت َمتَُّع، َمثَ ُلُهْم َمَثُ  اْْلفَاقميِّ رم  اْلَمْسجم َاضم َأن  حلم

، َوَاَذا ُاوَ  ُهْم َاْدُ  الت َمتُّعم ، َوُاَو قَ ْوُل اُْلْمُهورم  َعن ْ  اْلَمشُهوُر ممْن اْلَمْذَابم

َها: َأن  اْْليََة َيل ْت َعَلى َأن  احْلَْلَق ُنُسٌك َويُ ثَاُب اْلُمْحرمُم َعَلى فمْعلمهم، َوَوْجُه َذلمَك  َوِمنـآ
 مح جح  مج حج ُّٱ :ََل َأن  الل َه تَ َعاََل ذمْكرُُه يفم اْْليَةم َوَنص  َعَلْيهم، َولمَقْولمهم تَ َعا

دمي[  ١٠ الفتح] َّخص حص  مس خس حس جس مخ جخ ثم َعْبدم الل هم َوحلَم
ُهْم: َأن  َرُسوَل الل هم َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم  قال:  َي الل ُه َعن ْ اللُهم  اْرَحمم »ْبنم ُعَمَر َرضم

قَاُلوا: « اللُهم  اْرَحمم اْلُمَحلِّقمنيَ »قَاُلوا: َواْلُمَقصِّرميَن؟ يَا َرُسوَل اهللم، قَاَل: « اْلُمَحلِّقمنيَ 

                                                 

ائض املناسك كلها إال الطواف انظر: صحيح البخار ، كتاب احلج، باب: تقلي احل (٢)
(، ٢١٢٢(، رقم )٢٢٩/ ١بالبيت، وإذا سعى على غري وضوء بني الصفا واملروة )

(، رقم 11١/ ١وصحيح مسلم، باب احلج، باب حجة النِب صلى اهلل عليه وسلم )
(٢١٢1 ) 
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ْن َوَاَذا اْلَقْوُل  (٢)«َواْلُمَقصِّرمينَ »َواْلُمَقصِّرميَن؟ يَا َرُسوَل اهللم، قَاَل:  يُح مم ُاَو الص حم
اَل  هم اْلَمْذَابم خم َُه الل ُه يفم اْلَمْشُهورم َعْنُه، َوإمَذا َلَْ يُكْن َعَلى رَْأسم فًا لمْْلمَمامم الش افمعميِّ َرْحم

هم قُ ُروحٌ -َشْعرٌ  : أَن ُه ُيْسَتَحبُّ َلُه إمْمرَاُر -َكاأْلَق ْرَعم َوَمْن بمرَْأسم فَاْلَمْشُهوُر ممْن اْلَمْذَابم
هم، َواَل جيَم  ُهْم  اْلُموَسى َعَلى رَْأسم َي الل ُه َعن ْ  ُب لمفمْع م اْبنم ُعَمَر َرضم

َها َها: ُوُجوُب تَ ْقَوى الل هم تَ َعاََل عمْنَد تَْأيميَةم َاذمهم الش عمريَةم  :َوِمنـآ َوُاَو ممْن َأْعَظمم
دم  أَْعَظمم  ممنْ  إمن  :  يُ َقالُ  َب ْ  [٢٩١ البقرة] ﴾لك هشظميَمةم لمَقْولمهم تَ َعاََل: ﴿اْلعَ   اْلَمَقاصم
ظم َأن  الل َه َعز  َوَج   ذََكَر الت  ْقوَ  ََتْقميقَ   احلَْجُّ  َأْجلمَها ممنْ  ُشرمعَ  ال ِتم  ََذا ممْن اْلُماَلحم ى، َوِلم

َ الل ُه تَ َعاََل  ْن آيَامت احلَْجِّ، َفَمَثاًل الت  ْقَوى يفم َكثمرٍي  مم   يفم ُسورَةم اْلبَ َقَرةم فَ َقْط َلم ا بَ ني 
، ذََكَر يفم أَثْ َنائمَها الت  ْقَوى َوَخَتَمَها بماأْلَْمرم َة، َوامَي أَامل ُة احلَْجِّ َمَواقميَت احلَْجِّ الز َمانمي  

  جح مج حجمث هت مت خت حت جتهب مب  خب ُّٱبمالت  ْقَوى فَ َقاَل الل ُه تَ َعاََل: 

 حطمض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 اْْليَةم  َاذمهم  يفم  تَ َعاََل  الل هُ  ذََكرَ  َوَلم ا [٢1٩ البقرة]  َّمغ جغ  مع جع مظ
 هن من مل مك لك هش﴿ بمَقْولمهم  اْْليَةَ  َخَتمَ  لمْلَحجِّ  َكثمريَةً  َأْحَكاًما  اْلَعظميَمةم 

، ممنْ  َكثمريٌ  َعْنهُ  يَ ْغُف ُ  َعظميمٌ   َمْعًَن  َوُاوَ  ﴾مي ْنهُ  اْلَمْقُصويُ  فَاحلَْجُّ  احلُْج اجم  ََتْقميقُ  مم
 ٰذ يي ىيٱ﴿ فَ َقالَ  تَلميَها ال ِتم  بماْْليَةم  اْلَمْعََن  َاَذا تَ َعاََل  الل هُ  َأك دَ  لمَذا الت  ْقَوى،
َتامم  يفم  َوقَالَ  [٢٩٠ البقرة] ﴾ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر  احلَْجِّ  آيَاتم  خم
 فَالت ْأكميدُ  [١٠3البقرة: ] ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جيُّٱ

 يَ ْنَبغمي لمْلَحاجِّ َأْن يَ تَ َفط َن َِلَا َويَ َتَأم َلَها  آيَاتم احلَْجِّ َلُه َياَلاَلٌت يفم  الت  ْقَوى َعَلى
َها َاذمهم اْْليَُة اْلَعظم  ُر َذلمَك ممْن اأْلَْحَكامم ال ِتم َيل ْت َعَلي ْ  يَمُة، َوال ِتم ذُكمَر َشْيءٌ َوَغي ْ

                                                 

(، رقم ٢٠3/ ١انظر: صحيح البخار ، كتاب احلج، باب احللق والتقصري عند اْلحالل ) (٢)
(، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب تفلي  احللق على التقصري وجواز التقصري، ٢٠١٠)
 ( ٢3٠٢(، رقم )٩3٢/ ١)
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ريم اْْليَةم َفالَ َحاَجَة إمََل إمَعاَيتمهم  َها يفم تَ ْفسم ن ْ  مم
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّ
  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن

 ]٢٩٠البقرة: [ َِّّ ُّ َّ

﴿احَلّج﴾ َأْ : َوْقُت احلَْجِّ ﴿أْشُهر َمَعُلومات﴾ َشو اٌل َوُذو اْلَقْعَدةم َوَعْشٌر ممْن ذم  
يحم ممْن قَ ْويَلْ اْلُعَلَماءم َوُاَو اْلَمْشُهوُر ممْن اْلَمْذَابم  َوُاَو قَ ْوُل  احلْمج ةم َعَلى الص حم

َن  احلَْج  اَل يُ ْفَرُض إمال  فميهمن  ، َفَما بَ ْعَد طُُلوعم اْلَفْجرم  اَلفًا لمْْلمَمامم َمالمٍك،  ألم اْلُْْمُهورم، خم
هم ﴿فميهمن  احَلّج﴾  يَ ْوَم الن ْحرم لَْيَس حَمَالًّ لمْْلمْحرَامم ﴿َفَمن فَ َرَض﴾ َأْ : أَْوَجَب َعَلى نَ ْفسم

َصاَم بماْْلم  دال﴾ خم َاَع فميهم ﴿وال ُفُسوق﴾ َمَعاٍص ﴿وال جم ْحرَامم بمهم ﴿َفال َرَفث﴾ مجم
ْنسم يفم قَ ْولمهم﴿ َفاَل  ﴿يفم احَلّج﴾ َأْ  : يفم أَي امم احلَْجِّ ، َوُاَو َخبَ ٌر لم   ﴿ال ﴾ الن افمَيةم لمْلجم

َداَل﴾ ﴿وما تَ ْفَعُلوا ممن َخرْي﴾ َأْ : بٍر َوطَاَعٍة ﴿يَ ْعَلمُه الل ه﴾  َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل جم
َما يُ بَ لُِّغُكْم لمَسَفرمُكْم لمْلَحجِّ ﴿فَإن  َخرْي  ﴾ ممْن الط َعامم َوالش َرابم فَ ُيَجازميُكْم بمهم، ﴿وتَ َزو ُيوا

َا ، َوامَي فمْعُ  اأْلَ  َواممرم الزّاي الت  ْقوى﴾ َوَاَذا فميهم َحثٌّ َعَلى الت  ْقَوى ، َوتَ ْرغميٌب َبم
هم َعْن عمْكرمَمَة َعنم اْبنم َعب اٍس  يحم َماُم اْلُبَخارم ُّ يفم َصحم َواْجتمَناُب الن  َواامي ، َوَقْد َروى اْْلم
ُهَما قَاَل: َكاَن أَْاُ  الَيَمنم ََيُجُّوَن َواَل يَ تَ َزو ُيوَن، َويَ ُقوُلوَن: حَنُْن  َي الل ُه َعن ْ َرضم

َر الز ايم  اْلُمتَ وَكُِّلوَن، فَإمَذا َقدمُموا َمك َة َسأَُلوا الن اَس، َفأَنَزَل الل ُه  تَ َعاََل: ﴿َوتَ َزو ُيوا فَإمن  َخي ْ
،  [٢٩٠]البقرة: وات  ُقونم يا أُويلم األَْلباب﴾الت  ْقَوى  يَُة ِفيَها فـََوائَِد:َذوم  اْلُعُقولم  َواْلآ

َها: يَقاَت الز َمِّنم  لمْْلمْحرَامم بماحلَْجِّ َشو اٌل َوُذو اْلَقْعَدةم َأن  اْْليََة َيل ْت َعَلى َأن   ِمنـآ اْلمم
َمامُ  َوَرَوى ﴾ىليل مل خل َوَعْشٌر ممْن ذم  احلْمج ةم، لمَقْولمهم ﴿  يفم  اْلُبَخارم ُّ  اْْلم

هم  يحم يَ  ُعَمرَ  اْبنم  َعنْ  َصحم ُهمْ  الل هُ  َرضم  َوَعْشرٌ  الَقْعَدةم، وَوذُ  َشو اٌل،: احَلجِّ  َأْشُهرُ ":قَالَ  َعن ْ
  (٢)" احَلج ةم  ذم  ممنْ 

                                                 

 (  ٢3٢/ ١) [٢٩٠]البقرة:  ﴾ىل مل خل ُّٱانظر: صحيح البخار ، كتاب احلج، باب قول اهلل تعاَل:  (٢)
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َها: يَقاَت  َوِمنـآ َن  الل َه ذََكَر اْلمم ِّ، ألم يَقاتم اْلَمَكاِّنم يَقاَت الز َمِّنم  آَكُد ممْن اْلمم َأن  اْلمم
يَقاَت اْلَمَكاِّنم    الز َماِّنم  وَلَْ َيْذُكرم اْلمم

َها: َأن  اْْليََة َيل ْت  ن ْ ْحرَاَم بماحلَْجِّ جيَمُب َأْن َيُكونَ َومم ، يفم َأْشُهرمهم اْلَمْعُلوَمةم  َعَلى َأن  اْْلم
َقلمُب ُعْمَرًة ، َوَاَذا اْلَقْوُل   َعقمُد إمْحرَاُمُه َويَ ن ْ فَإمْن َعَقَدُه َفقميَ  : اَل َيصمحُّ إمْحرَاُمُه، َوقميَ  يَ ن ْ

َمامم  َأْْحََد اْخَتارَ  َمامم رمَوايٌَة َعْن اْْلم َاا بَ ْعُض َأْصَحابمهم َكاْْلُجرِّ ِّ َوَغرْيمهم  َوُاَو َمْذَاُب اْْلم
حُّ َمَع اْلكَ  ، َواْلَمْشُهوُر ممْن اْلَمْذَابم أَن ُه َيصم  مب  خب رَاَاةم لمَقْولمهم تَ َعاََل:﴿الش افمعميِّ

ل ةم  ُك    تَ َعاََل  الل هُ  َفَجَع  [٢1٩ البقرة] ﴾حج مث هت مت خت حت جتهب  اأْلَام
حُّ اَل  أَن هُ           أَْعَلمُ  َوالل هُ             َيلمياًل  َواأْلَْظَهرُ  ، لمْلَحجِّ   َمَواقميتَ  َوأَْيًلا ، لملن اسم  َمَواقميتَ   َيصم

ُهَما َي الل ُه َعن ْ َعقمُد لمُعُمومم اْْليَةم ، َولمَقْولم اْبنم َعب اٍس َرضم ةم: َأْن اَل َُيْرمَم " ممَن السُّن   َواَل يَ ن ْ
َن ُه َأْحَرَم بماْلعمَباَيةم قَ ْبَ  َوْقتمَها ، َوأَم ا (٢)بماحَلجِّ إمال  يفم َأْشُهرم احَلجِّ " َرَواُه اْلُبَخارم ُّ  ، َوألم

ْستمْداَلُل بمَقْولم الل هم تَ َعاََل: ﴿   ﴾ حجمث هت مت خت حت جتهب مب  خباالم
َن هُ  َنظٌَر، فميهم  فَ َهَذا ْحرَامُ  َكانَ  َلوْ  ألم يعم الس َنةم َلَْ يُ َوق ْت بمْاأَلامل ةم،  بماحلَْجِّ  اْْلم َجائمزًا يفم مجَم

 َوالل ُه أَْعَلُم 
أَم ا اْلُعْمَرُة َفَأمْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى َجَوازمَاا يفم ُك ِّ َأْوقَاتم الس َنةم، َوَقْد َكاَن ُكف اُر قُ َرْيٍ، 

ُّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم، َواْعَتَمَر يفم َأْشُهرم َيْكَرُاوَن  اْلُعْمَرَة يفم َأْشُهرم احلَْجِّ، َفَخاَلَفُهْم الن ِبم
 « َيَخَلتم الُعْمَرُة يفم احَلجِّ إمََل يَ ْومم القمَياَمةم »احلَْجِّ َوقَاَل: 

َها: َماتُُه اْلَقْولم  َوِمنـآ ، أَم ا ََتْرممُي اْلْمَماعم َوُمَقدِّ ي، َواْلْمَدالم بمَغرْيم َحقٍّ ي ةم َواْلفمْعلمي ةم، َواْلَمَعاصم
ْحَقاقم احلَْقِّ َوإمْبطَالم اْلَباطم م فَ َهَذا اَل بَْأَس بمهم  َقٍّ ، َكَأْن َيُكوَن ْلمم إمَذا َكاَن اْلْمَداُل َبم

 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّٱُمومم قَ ْولم الل هم تَ َعاََل:لمْلُمْحرممم لمعُ 

 َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب
  [٢١٢ النح ]

                                                 

 انظر: املصدر السابق  (٢)
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َها: ، َوَأن  اْلُمْحرمَم َمْهَما َعممَ  ممْن َخرْيٍ َق    َوِمنـآ ْحرَامم رْيم َحاَل اْْلم احلَْثُّ َعَلى فمْع م اْلَْ
َكَما قَاَل الل ُه   اْلَعظميمم َأْو َكثُ َر، فَالل ُه َعز  َوَج   َعاَلمٌ بمهم، َوَسَيْجزميهم َعَلْيهم بمالث  َوابم 

 جئ يي ىي نيمي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل ملُّٱتَ َعاََل:

  [١٠]املزم   َّ حئ
َها:  َأن  أَْفَلَ  َما يَ تَ َزو ُي بمهم احْلَاجُّ ُخُصوًصا َواْلُمْسلمُم ُعُموًما تَ ْقَوى الل هم تَ َعاََل  َوِمنـآ

 يب  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
 يث ىث نث مث زث رث  ىتيت نت مت زت رت

 [٢٩1 البقرة]  َّ يق ىق يف  ىف
ُهْم قاَل: َي الل ُه َعن ْ َماُم اْلُبَخارم ُّ َعنم اْبنم َعب اس َرضم َكاَنْت ُعَكاُظ، » َأْخرََج اْْلم

ُوا َأنْ  ، فَ نَ َزَلْت: }لَْيَس  َوََمَن ُة، َوُذو اْلَمَجازم َأْسَواقًا يفم اْلَااملمي ةم، فَ َتَأَث  مم ُروا يفم اْلَمَواسم يَ ت جم
مم احَلجِّ ٢٩1َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْبتَ ُغوا َفْلاًل ممْن َربُِّكْم{ ]البقرة:    (٢)«[  يفم َمَواسم

﴿لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناح﴾ َأْ  : َحرٌَج يفم ﴿أْن تَ ْبتَ ُغوا﴾ َتْطلُُبوا ﴿َفْلاًل﴾ رمْزقًا 
مم احلَْجِّ ﴿فَإذا أَفْلُتْم﴾ َيفَ ْعُتْم ﴿ممن َعَرفات﴾ َوَعطَاًء  ﴿ممن َرّبُكْم﴾ بمالتَِّجاَرةم يفم َمْوسم

عم ممْن ذم  احلْمج ةم، َوَقْد َأمْجََع  َا، َوامَي َمَكاُن ُوُقوفم احلُْج اجم يَ ْوَم الت اسم بَ ْعَد اْلُوُقوفم َبم
ُّ صَ  اْلُعَلَماُء َعَلى َأن  اْلُوُقوَف بمَعَرَفةَ  ل ى َاَذا اْليَ ْوَم ُاَو رُْكُن احلَْجِّ اأْلَْكََبم، َكَما قَاَل الن ِبم

ْرتمَفاعمَها َعَلى َما َحْوَِلَا ﴿فاذُْكُروا  (١)«احلَْجُّ َعَرَفةُ »:الل ُه َعَلْيهم َوَسل مَ  َوَسَِّيْت بمَذلمَك الم
ُْزَيلمَفَة بمالت  ْلبمَيةم  ْشَعر احَلرام﴾  الل ه﴾ بَ ْعَد اْلَمبميتم مبم

َ
َوالت ْكبمريم  َوالت  ْهلمي م َوالدَُّعاءم ﴿عمْنَد امل

َف بمَوْصفم احلَْرَامم  َواْلُمرَاُي بمهم ُمْزَيلمَفُة ُكلَُّها، َوقميَ  : ُاَو َجَبٌ  َصغمرٌي ، ُيَسم ى قُ زَُح ، َوُوصم
                                                 

 يي ىي مي ٱُّٱانظر: صحيح البخار ، كتاب البيوع، باب ما جاء يف قول اهلل تعاَل:  (٢)

 ( ١٠٢٠(، رقم )٢3/ 3) [٢٢]اْلمعة:    َّ  ٰى ٰر ٰذ
(، رقم ١٢١/ ٢انظر: سنن النسائي، كتاب مناسك احلج، فرض الوقوف بعرفة ) (١)

(، وسنن ابن ماجة، كتاب املناسك، باب من أتى عرفة، قب  الفجر، ليلة مجع، 3٠٢١)
 (  3٠٢٢(، رقم )٢٠٠3/ ١)
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، ِبمماَلفم َعَرَفَة َفهمَي ممْن  َن ُه ممْن أَْرضم احلََْرمم َماُم ُمْسلمٌم يفم ألم احلْم ِّ ، َوَقْد َأْخرََج اْْلم
َي الل ُه َعْنُه َأن  الن ِبم   هم  ممْن َحدميثم َجابمٍر َرضم يحم  أََتى»َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل مَ َصحم

َلَة، َفَدَعاُه وََكب  َرُه َوَال َلُه َوَوح دَ  فَاْستَ ْقَب َ  احلََْراَم، اْلَمْشَعرَ  ُه، فَ َلْم يَ َزْل َواقمًفا َحَّت  َأْسَفَر اْلقمب ْ
ا دًّ   (٢)«جم

َك َحج ُه َواْلَكاُف لملت  ْعلمي م  ﴿واذُْكُروُه َكَما َاداُكْم﴾ َأْ  َكَما َعل َمُكْم يميَنُه َوَمَناسم
لمنَي بم  َلُه﴾ َأْ : ممْن قَ ْب م َاَذا اِْلَُدى ﴿ملن اللالني﴾ َأْ  اْْلَاام طَرميقم ﴿وإْن ُكْنُتْم ممن قَ ب ْ

يَِة فـََوائُِد :اِْلَُدى،   َوِفي اْلآ
َها: مم احلَْجِّ   ِمنـآ  َجَواُز التَِّجاَرةم لمْلَحاجِّ يفم َمْوسم

َها: َم أَن ُه رُْكُن  َوِمنـآ ، َوَقْد تَ َقد  َأن  ممْن أَْعَظمم َمَشاعمرم احلَْجِّ اْلُوُقوَف بمَعَرَفَة إمََل اْلُغُروبم
 احلَْجِّ اأْلَْعَظمم 

َها:وَ  حُّ إمال  بَ ْعَد اْلُوُقوفم  ِمنـآ ُْزَيلمَفةم، َواَل َيصم َأن  ممْن َمَشاعمرم احلَْجِّ أَْيًلا اْلَمبميَت مبم
تَـَلَف الآُعَلَماءُ بمَعَرَفَة،  ُْزَيلمَفةم َعَلى أَق َْواٍل     أَق َْربُ َها َوالل ُه َأْعَلُم      َوَقدآ اخآ يفم ُحْكمم اْلَمبميتم مبم
، أَن ُه  َباتم احلَْجِّ، َوُاَو اْلَمْشُهوُر ممْن اْلَمْذَابم ٌب ممْن َواجم ُهورِ َواجم ُل الآُجمآ لمَقْولمهم  َوُهَو قـَوآ

 ﴾ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مبتَ َعاََل: ﴿
  أَْعَلمُ  َوالل هُ  َمَعَنا، َمر   َكَما ُمْزَيلمَفةُ  احلََْرامُ  َواْلَمْشَعرُ 

َها: َدايَتمهم ُوُجوُب ُشْكرم الل هم  َوِمنـآ  .تَ َعاََل بمذمْكرمهم َوطَاَعتمهم َعَلى ام
 زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ

  [٢٩٩]البقرة  َّمننن
َها قَاَلتْ  َي الل ُه َعن ْ َماُم اْلُبَخارم ُّ َوُمْسلمٌم َعْن َعائمَشَة َرضم َكاَنْت قُ َرْيٌ، »: َأْخرََج اْْلم

َوَمْن َياَن يمينَ َها يَقمُفوَن بماْلُمْزَيلمَفةم، وََكانُوا ُيَسم ْوَن احلُْمَس، وََكاَن َسائمُر الَعَربم يَقمُفوَن 

                                                 

(، رقم ١/11١انظر: صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النِب صلى اهلل عليه وسلم، ) (٢)
(٢١٢1  ) 
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َ َعَرفَاتٍ  ْساَلُم أََمَر الل ُه نَبمي ُه َصل ى اهلُل َعَلْيهم َوَسل َم َأْن يَْأِتم ، ُُث  بمَعَرفَاٍت، فَ َلم ا َجاَء اْلم
َها ن ْ َا، ُُث  يُفميَض مم   (٢)« يَقمَف َبم

 [ ٢٩٩قَ ْولُُه تَ َعاََل: }ُُث  أَفميُلوا ممْن َحْيُث أَفَاَض الن اُس{ ]البقرة:  
﴿ُُث  أفميُلوا﴾ َأْ : ُُث  اْيفَ ُعوا يَا قُ َرْيٍ، ﴿ممن َحْيُث أفاَض الّناس﴾ َأْ  ممْن َعَرَفَة  

َا َمعَ  ُهْم وََكاَنوا يَقمُفوَن بماْلُمْزَيلمَفةم تَ َرف ًُّعا َعَلى الن اسم لمَئال  ُيَساُووُاْم يفم اْلَمْوقمفم بمَأْن َتقمُفوا َبم
يم﴾ َبممْم    ﴿واْستَ ْغفمُروا الل ه﴾ ممْن ُذنُوبمُكْم ﴿إّن الل ه َغُفور﴾ لمْلُمْؤممنمنَي ﴿َرحم

يَةِ  ْستمْغَفارم أَثْ َنا :َوِفي اْلآ ْن َمْشُروعمي ُة االم ٌر لمْلَخَل م اْلَواقمعم مم َء تَْأيميَةم اْلعمَباَيةم، إمْذ بمهم َجب ْ
 اْلَعْبدم أَثْ َناَء تَْأيميَتمهم َِلَا 

 خئ جئحئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ

  َّحج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ
  [١٠٠]البقرة 

مم  َرَوى َسعميُد ْبُن ُجَبري، َعنم اْبنم َعب اٍس قال: َكاَن أَْاُ  اْْلَااملمي ةم يَقمُفوَن يفم اْلَمْوسم
يَاتم لَْيَس َِلُْم ذمْكٌر  ُهْم: َكاَن َأِبم يُْطعمُم َوََيْممُ  احَلَمااَلتم َوََيْممُ  الدِّ ن ْ فَ يَ ُقوُل الر ُجُ  مم

ُر فمَعالم آبَائمهمْم  َفأَ  فَاذُْكُروا الل َه َكذمْكرمُكْم ﴿نَزَل الل ُه َعَلى حُمَم ٍد َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم: َغي ْ
  (١)﴾آبَاءَُكْم َأْو َأَشد  ذمْكرًا

كُكْم﴾ بمَأْن أَِْتَْمُتْم أَْعَماَل يَ ْومم الن ْحرم،  ﴿فَإذا َقَلْيُتْم﴾ فَ َرْغُتْم ممْن ﴿َمناسم
 ﴿فاذُْكُروا الل ه﴾ بمالت ْكبمريم َوالث  َناءم َعَلْيهم ﴿َكذمْكرمُكْم آباءَُكْم﴾ َكَما ُكْنُتْم َواْستَ ْقَرْرُُتْ مبممًَن 

َتْذُكُرونَ ُهْم عمْنَد فَ رَاغم َحجُِّكْم بماْلُمَفاَخَرةم َواْلَمْدحم ﴿أْو﴾ َبْ  ﴿أَشّد﴾ أَْعَظُم ﴿ذمْكرًا﴾ 

                                                 

انظر: صحيح البخار ، كتاب احلج، باب }ُث أفيلوا من حيث أفاض الناس{ ]البقرة:  (٢)
(، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النِب صلى 3٢١٠(، رقم )١٠/ ١[ )٢٩٩

 ( ٢١٢٩(، رقم )١/1٩3اهلل عليه وسلم، )
 (  ٢٢٠/ ٢انظر: تفسري ابن كثري ت سالمة ) (١)
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َب ﴿أَشّد﴾ َعلَ  ى أَن  َها َمْعطُوَفٌة َعَلى حَمَ ِّ اْلَكافم يفم ممْن ذمْكرمُكْم إمي اُاْم، َوُنصم
َفًة  ﴿َكذمْكرمُكْم﴾ نَ ْعًتا لمْلَمْصَدرم ، َأْو َعَلى احْلَالم ممْن ﴿ذمْكرًا﴾ إمْذ َلْو تََأخ َر َعْنُه َلَكاَن صم

 َلُه، َكَقْوِلممْم: 
ًش                             ا طَلَ                              ُ   لمَمي                              َة ُموحم

 
   

 

  ُ                                 َل  يَ لُ                                وُح َكأَن                                 ُه خم
ٌ،، ُُث  َأْوَمَأ الل ُه تَ َعاََل إمََل اْختماَلمف أَْغرَاضم   فَ َلْو تََأخ َر َلَكاَن: لمَمي َة طََلٌ  ُموحم

نْيا﴾ َوُحذمَف  يبَ َنا ﴿يفم الدُّ الن اسم فَ َقاَل: ﴿َفممن الّناس َمن يَ ُقول َربّنا آتمنا﴾ أَْعطمَنا َنصم
يٌب، َواْلعمَياُذ  بمالل هم، َوَاذمهم اْلَمْفُعوُل الث اِّنم لملت ْحقمريم ﴿وما  َرة ممن َخالق﴾ َنصم َلُه يفم اْلخم

نْ َيومي ةم    امَي َيْعَوُة أَْا م اِلْمَممم الل عميَفةم، َواحلُْظُوظم الدُّ
 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ

  [١٠٢ البقرة] َّخض حض
ْعَوُة اْلَعظميَمُة "مَجََعْت ُك   َخرْيٍ يف  ، فَإن  َاذمهم الد  َرةم، وَصَرَفْت ُك   َشرٍّ ْنيا واْلخم الدُّ
ْنيا َتْشَمُ  ُك   َمْطُلوٍب ُينْ َيوم ٍّ  ممْن َعافمَيٍة، َوَياٍر َرْحَبٍة، َوَزْوَجٍة َحَسَنٍة،  -احَلَسَنَة يف الدُّ

ٍ، وثَناٍء مجَمي ٍ  ٍع، َوعمْلٍم نَافمٍع، وَعَمٍ  صالمٍح، وَمرَْكٍب َانيِّ ّا َورمْزٍق َواسم     إمََل َغرْيم َذلمَك ِمم
نَ َها  -اْشَتَمَلْت َعَلْيهم عمَبارَاُت اْلُمَفسِّرميَن  ا ُكل َها ُمْنَدرمَجٌة يفم احلََْسَنةم  -َواَل ُمَنافَاَة بَ ي ْ فَإِن 

َرةم: َفَأْعَلى َذلمَك رمْضواُن الل هم تَ َعاََل وُيخُ  نْ َيا  َوأَم ا احلََْسَنُة يفم اْلخم وُل اْْلَن ةم، يفم الدُّ
ريم احلْمَسابم    وَغرْيم َذلمَك ممن  ، وتَ ْيسم َن الَفزَعم اأَلْكََبم يف اْلَعَرَصاتم وَتوابمُعُه ممَن األْمنم مم
نْيا ممنم  رَي َأْسَبابمهم يفم الدُّ ي تَ ْيسم ةم  َوأَم ا الن َجاُة ممَن الن ارم: فَ ُهَو يَ ْقَتلم َرةم الّصاحلَم أُُمورم اْلخم

، َوتَ ْركم الشُّبُ َهاتم َواحلَْرَاماْجتم  ﴿َحَسَنًة﴾ ُمْفَرَيٌة َنكمَرٌة، "  ف  َ (٢)َنابم اْلَمَحارممم َواْْلثَامم
َرةم، فَ َهذهم الد ْعَوُة ممْن أَنْ َفعم َوأَْعَظمم  يَع َحَسَناتم اْْلخم نْ َيا، َومجَم يَع َحَسَناتم الدُّ َتْشُمُ  مجَم

َذَ  ُّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل  أَْيعمي ةم اْلُقْرآنم ، َوِلم َاا َكاَن الن ِبم ، َكَما يف َم  ُيْكثمُر الد ْعَوَة َبم
يَحنْيم: َعْن أََنٍس  ِّ َصل ى اهلُل َعَلْيهم -الص حم َي الل ُه َعْنُه قَاَل: َكاَن َأْكثَ ُر ُيَعاءم الن ِبم َرضم

                                                 

 انظر: حماسن التأوي  للقاَسي  (٢)
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نْ يَ »َوَسل َم:  رَةم َحَسَنًة، َوقمَنا َعَذاَب الن ارم الل ُهم  َرب  َنا آتمَنا يفم الدُّ  ،(٢)«ا َحَسَنًة، َويفم اْلخم
َا َرُسوُل َصل ى َعَلْيهم َوَسل َم َأْكثَ ُر،  ََنٍس: َأ ُّ َيْعَوٍة َكاَن َيْدُعو َبم وملسلم: قَاَل قَ َتاَيُة ألم

َا:  رَةم َحَسَنًة، الل ُهم  َرب  َنا آتمَنا »قَاَل: َكاَن َأْكثَ ُر َيْعَوٍة َيْدُعو َبم نْ َيا َحَسَنًة، َويفم اْْلخم يفم الدُّ
َذمهم « َوقمَنا َعَذاَب الن ارم  َي الل ُه َعْنُه اَل َيْدُعو ُيَعاًء إمال  َيَعا َبم وََكاَن أََنُس ْبُن َمالمٍك َرضم

يحم ُمْسلممٍ  َا، فَإمَذا "َكاَن أََنٌس إمَذا أَرَاَي َأْن َيْدُعَو  :الد ْعَوةم  فميهم، َففمي َصحم بمَدْعَوٍة َيَعا َبم
َا فميهم"  ِل َهِذِه الدَّعآَوةِ أَرَاَي َأْن َيْدُعَو بمُدَعاٍء َيَعا َبم َا،  َوِممَّا يَُدلُّ َعَلى َفضآ وَكمَفايَةم الد ْعَوةم َبم

َمامُ  َا، َوَأن  اْلَمرميَض ُياَلزمُمَها، َما َأْخَرَجُه اْْلم َيٌة يُ ْرَقى َبم هم ممْن   َوأَن  َها رُق ْ يحم ُمْسلمٌم يفم َصحم
َي الل ُه َعْنُه َأن  َرُسوَل الل هم  َعاَي َرُجاًل ممَن  -َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم -َحدميثم أََنٍس َرضم

، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اهللم َصل ى اهلُل َعَلْيهم َوَسل مَ  ْثَ  اْلَفرْخم : اْلُمْسلمممنَي َقْد َخَفَت َفَصاَر مم
قَاَل: نَ َعْم، ُكْنُت أَُقوُل: اللُهم  َما ُكْنَت « َاْ  ُكْنَت َتْدُعو بمَشْيٍء َأْو َتْسأَلُُه إمي اُه؟»

نْ َيا، فَ َقاَل َرُسوُل اهللم صَ  ْلُه يلم يفم الدُّ َرةم، فَ َعجِّ ل ى اهلُل َعَلْيهم ُمَعاقمِبم بمهم يفم اْْلخم
نْ َيا  -َأْو اَل َتْسَتطميُعُه -ُه ُسْبَحاَن اهللم اَل ُتطميقُ َوَسل َم:" أََفاَل قُ ْلَت: اللُهم  آتمَنا يفم الدُّ

َرةم َحَسَنًة، َوقمَنا َعَذاَب الن ارم " قَاَل: َفَدَعا اهلَل َلُه، َفَشَفاهُ     (١)َحَسَنًة َويفم اْْلخم
َماُم النـََّوِويُّ َرِحَمُه اللَُّه: َعاءم بم  قَاَل اْلآِ نْ َيا َحَسَنًة َويفم َوفميَها َفْلُ  الدُّ "اللُهم  آتمَنا يفم الدُّ

ْعَوُة ُمْطَلَقٌة اَل َحد  َِلَا، فَ تُ َقاُل يفم ُك ِّ  َرةم َحَسَنًة، َوقمَنا َعَذاَب الن ارم"، َوَاذمهم الد  اْْلخم
لدَُّعاءم، َويفم الدَُّعاءم، َولمْلَمرميضم يفم الشَِّفاءم، َوْقٍت َوآٍن، يفم الص الَةم َوَغرْيمَاا، َوُتْشرَُع عمْنَد ا
  ،ُّ َوالش افمعميِّ عمْنَد  هَكَما َجاَء عمْنَد اْبنم َماجَ َوُتْشرَُع بَ نْيَ احلََْجرم اأْلَْسَويم، َوالرُّْكنم اْلَيَماِّنم

 َمْن َصح َحُه 
                                                 

ربنا آتنا »انظر: صحيح البخار ، كتاب الدعوات، باب قول النِب صلى اهلل عليه وسلم:  (٢)
(، وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ١31٩(، رقم )13/ 1« )يف الدنيا حسنة

 (  ١١٩٠(، رقم )3/١٠٠٠والتوبة، باب فل  الدعاء باللهم آتنا يف الدنيا حسنة )
انظر: صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب كرااة الدعاء بتعجي   (١)

 (  ١١11(، رقم )١٠١1/ 3العقوبة يف الدنيا )
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  [١٠١]البقرة َّ  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض ُّٱ
َرةم ﴿أُولَئمَك﴾ َأْ  الْ  نْ َيا َواْْلخم ، َوُاْم ال ذميَن َيَعْوا بماحلََْسَنتَ نْيم: َحَسَنةم الدُّ َفرميُق الث اِّنم

يب﴾ َحظٌّ ممْن ﴿ما َكَسُبوا﴾ َأْ  : ِمم ا َعممُلوا ةم  ﴿َِلُْم َنصم ، َوََيَْتممُ  ممْن اأْلَْعَمالم الص احلَم
ْنسم َما َكَسُبواُك ِّ َفرميٍق نَ لمْلَفرميَقنْيم، َوَأن  لم  ﴿أُولَئمَك﴾َأْن َتُكوَن  يًبا ممْن جم ، َكَما قَاَل صم
 [٢٩ األحقاف] ﴾ مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مضٱ﴿الل ُه تَ َعاََل: 

زُهُ  احلمساب﴾ َسرميع ﴿والل ه  َوْعيم   إمََل  َواَل  ، َعدٍّ  إمََل  تَ َعاََل  ََيَْتاجُ  َفاَل  ، بمُسْرَعةٍ  ُمْنجم
ََذا ، احلْمَسابم  أَْا ُ  يَ ْفَعُلهُ  َكَما  فمْكرٍ  إمْعَمالم  إمََل  َواَل   ، َصْدرٍ   يي ُّٱ:تَ َعاََل  قَالَ  َوِلم
 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 [ 3٠ األنبياء]  َّ رت  يب ىب نب مبزب رب
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل ُّٱ
  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي ىهيه مه جه ين

 [١٠3 البقرة]
َنتمُكْم بمالت ْكبمريم اْلُمْطَلقم َواْلُمَقي دم بمَأْيبَارم الص َلَواتم ،  ﴿واذُْكُروا الل ه﴾ بمُقُلوبمُكمْ  َوأَْلسم

ي ، َوَغرْيم َذلمَك ﴿يفم أيّام َمَعُدويات﴾  َوعمْنَد َرْميم اْلْمَمارم ، َوعمْنَد حَنْرم اِْلَْد م َو اأْلََضاحم
َ َعَشَر ، َوالث المَث عَ َوامَي : أَي اُم الت ْشرميقم الث اَلثَةم : احْلَايمَ  عَ  َوَقدآ ، َشرَ َشَر ، َوالث اِّنم

ُتِلفَ  ي ةم  اخآ ْسمم َعَلى قَ ْوَلنْيم: َأَصحُُّهَما أَن  ُهْم َكانُوا  يفم َسَببم َتْسمم ََذا االم أَي امم الت ْشرميقم َبم
ُيونَ َها َويُ َْبمُزونَ هَ  ي، َأْ : يُ َقدِّ ، َفَسم ْوَااَيْشرمُقوَن فميَها حلُُوَم اأْلََضاحم أَي اَم  ا لملش ْمسم

الت ْشرميقم لمَذلمَك  ﴿َفَمن تَ َعج َ ﴾ َأْ  اْستَ ْعَجَ  بماْْلُُروجم ممْن ممًَن ﴿يفم يَ ْوَمنْيم﴾ َأْ  يفم 
ْنَب ثَاِّنم أَي امم الت ْشرميقم بَ ْعَد َرْميم اْلْمَمارم َوقَ ْبَ  ُغُروبم الش ْمسم ﴿َفال إُْث َعَلْيهم﴾ َأْ  اَل ذَ 

َاَرُه بَ ْعَد الز َوالم ﴿َفال  َلَة الث المثم َوَرَمى مجم َا َحَّت  بَاَت لَي ْ ي م ﴿وَمن تََأخ َر﴾ َبم َعَلْيهم بمالت  ْعجم
رُي أَْفَلَ   ريم، َوإمْن َكاَن الت ْأخم ي م َوالت ْأخم إُْث َعَلْيهم﴾ بمَذلمَك أَْيًلا ، فَاحْلَاجُّ ُُمَي  ٌر يفم الت  ْعجم

َلَة الث األمَ  ِّ َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم  َوألمَن  فميهم زميَاَيَة َعَمٍ  َوُاَو اْلَمبميُت لَي ْ لمَث ن ُه فمْعُ  الن ِبم
َباتم احلَْ  ،  جِّ ، َوتَ ْركم حَمْظُورَاتمهم َعَشَر َوَرْميم اْلْمَمارم ﴿لمَمن ات قى﴾ الل َه يفم َحجِّهم بمفمْع م َواجم

َي الل ُه َعْنُه قَاَل: ََسََعُت َرُسوَل الل هم صَ َكَما وَ  ل ى اهلُل َعَلْيهم َرَي يفم َحدميثم  َأِبم ُاَريْ َرَة َرضم
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 (٢)«َمْن َحج  فَ َلْم يَ ْرُفْث، وَلَْ يَ ْفُسْق، َرَجَع َكيَ ْومم َوَلَدْتُه أُمُّهُ » :يَقولُ  َوَسل مَ 

نَ ُهَما، » :قالَ  َعَلْيهم َوَسل مَ  ل ى اهللُ َوَعْنُه َأن  َرُسوَل الل هم صَ  اْلُعْمَرُة إمََل اْلُعْمَرةم، َكف اَرٌة لمَما بَ ي ْ
ُروُر، لَْيَس َلُه َجزَاٌء، إمال  اْْلَن ةُ  ََذا قَاَل أَبُو اْلَعالمَيةم، َوالر بميُع (١)ُمت  َفٌق َعَلْيهم « َواحلَْجُّ اْلَمب ْ ،  َوِلم

َواْْلَارُّ َواْلَمْجُروُر يفم قَ ْولمهم: ﴿لمَمن لُُّه إمنم ات  َقى الل َه فميَما بَقمَي" َذَاَب إَثُُه كُ ْبُن أََنٍس " 
ََذا ُُيَْتارُ  ََبم اْلَمْحُذوفم تَ ْقدميرُُه: َذلمَك الت ْخيمرُي اْلَمْذُكوُر لمَمْن ات  َقى، َوِلم  ات قى﴾ ُمتَ َعلٌِّق بماْلَْ

َعاََل: ﴿َفال إُْث َعَلْيهم﴾ ُُث  َيْسَتْأنمُف بمَقْولم الل هم تَ َعاََل ﴿لمَمن لمْلَقارمئم اْلَوْقُف َعَلى قَ ْولمهم ت َ 
ُر فَ َقطْ    ات قى﴾ َوَاَذا فميهم إمَشاَرٌة إمََل َعْويم اْلَمْعََن َعَلى اْلُمتَ َعجِّ م َواْلُمَتَأخِّرم، َولَْيَس اْلُمَتَأخِّ

َرةم فَ ُيَجازميُكْم َكَما يَ ْفَهُمُه اْلبَ ْعُض ﴿وات  ُقوا الل ه واعْ  َلُموا أن ُكْم إملَْيهم َُتَْشُروَن﴾ يفم اْْلخم
يَِة فـََوائِدُ بمَأْعمالمُكْم،   :َوِفي اْلآ

َها: ، لمُعُمومم قَ ْولمهم تَ َعاََل يفم َاذمهم اأْلَي امم  ِمنـآ ﴿َواذُْكُروا  :َمْشُروعمي ُة الذِّْكرم يفم أَي امم الت ْشرميقم
َي الل ُه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللم  الل ه يفم أَي امٍ  ِّ َرضم دميثم نُ بَ ْيَشَة اِْلَُذيلم َمَعُدوَياٍت﴾ َوحلَم

َأْخَرَجُه «هللم َعز َوَج    اُم َأْكٍ ، َوُشْرٍب، َوذمْكرٍ أَي اُم الت ْشرميقم أَي  » ل ى اهلُل َعَلْيهم َوَسل َم:صَ 
َماُم  ُمْسلممٌ    (3)اْْلم

 :ُر اْلَمْشُروُع يفم َاذمهم اأْلَي امم أَنْ َواعٌ َوالذِّكْ 
َها: الت ْكبمرُي، َوُاَو أَْفَلُ  ذمْكٍر يفم أَي امم الت ْشرميقم لمُعُمومم َاذمهم اْْليَةم، َوَقْد ذََكَر  ِمنـآ

ُم إمََل قمْسَمنْي   :  اْلُعَلَماُء َأن  الت ْكبمرَي يَ ن َْقسم

 . تَ َقي ُد بمَشْيٍء، فَ ُيَسنُّ َيائمماً، َويفم ُك ِّ َوْقتٍ َوُاَو ال ذم  اَل ي َ  ُمطآَلٍق:
                                                 

(، ٩13/ ١انظر: صحيح مسلم، كتاب احلج، باب يف فل  احلج والعمرة، ويوم عرفة ) (٢)
 (  ٢3٢٠رقم )

(، ٢٠٠3(، رقم )١/ 3العمرة وفللها )صحيح البخار ، أبواب العمرة، باب وجوب  (١)
 وانظر: املصدر السابق أيلا  

(، رقم 1٠٠/ ١انظر: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب َترمي صوم أيام التشريق ) (3)
(٢٢3٢  ) 
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 . َوُاَو ال ذم  يَ تَ َقي ُد بمأَْيبَارم الص َلَواتم  َوُمَقيٍَّد:

ِبيُر الآُمطآَلقُ  فَإمن ُه  َوَأمَّا الآُمَقيَّدُ ، َوَسائمرم أَي امم الت ْشرميقم يفم َعْشرم ذم  احلْمج ةم  فـَُيَسنُّ التَّكآ
رم أَي امم الت ْشرميقم  َضاَفةم إمََل الت ْكبمريم  -يَ ْبَدُأ ممْن َفْجرم يَ ْومم َعَرَفَة إمََل ُغُروبم ََشْسم آخم بماْْلم

ْنَك : »َواْستَ ْغَفَر َثاَلثًا َوقَالَ  فَإمَذا َسل َم ممْن اْلَفرميَلةم  –اْلُمْطَلقم  الل ُهم  أَْنَت الس اَلُم، َومم
، أَم ا احْلَاجُّ َاَذا لمَغرْيم احْلَاجِّ . َبَدَأ بمالت ْكبمريم  (٢)«َبارَْكَت يَا َذا اْلَْاَللم َواْْلمْكَرامم الس اَلُم، ت َ 

َن ُه قَ ْبَ  َذلمَك َكاَن َمْشُغواًل بمالت     . ْلبمي ةم فَ َيْبَدأُ الت ْكبمرُي اْلُمَقي ُد يفم َحقِّهم ممْن ظُْهرم يَ ْومم الن ْحرم ألم

َها:َومِ   َيُة  -تَ َعاََل  -ذمْكُر الل هم  نـآ ي ةم َوالت ْكبمريم عمْنَد َذْبحم اِْلَْد م لمْلَحاجِّ َواأْلُْضحم بمالت ْسمم
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ُّٱ:- تَ َعاََل  -لمَغرْيم احْلَاجِّ، قَاَل 

، [١1]احلج:  َّهئ مئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي
 خت حت جت هب مبخب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّٱ :-تَ َعاََل -َوقَاَل 

َويَ ْبَدُأ َوْقُت   ].3١احلج: [َّجس مخ جخ مح جح مج  حج مث هتمت
رم  ة اْلعميدم يَ ْومم الن ْحرم َوَيْسَتممرُّ َوْقُت الذ ْبحم إمََل آخم ي ممْن بَ ْعدم َصاَلم َذْبحم اِْلََدايَا َواأْلََضاحم

، قَ  َُه الل ُه  أَي اُم يَ ْوَمنْيم بَ ْعَد يَ ْومم الن ْحرم، َعَلى اْلَمْشُهورم ممْن اْلَمْذَابم َماُم َأْْحََد َرْحم اَل اْْلم
ٍد ممْن َأْصَحابم َرُسولم الل هم َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم ، َواْلَقْوُل  الن ْحرم َثاَلثٌَة، َعْن َغرْيم َواحم

: ُك ُّ أَي امم الت ْشرميقم َذْبٌح، فَ َيْسَتممرُّ َعَلى َاَذا الذ ْبحم   رم  الث اِّنم إمََل ُغُروبم الش ْمسم ممْن آخم
، َوُاَو اأْلَْظَهُر  َمامم الش افمعميِّ أَي امم الت ْشرميقم َوُاَو اْليَ ْوُم الث المَث َعَشَر َوَاَذا َمْذَاُب اْْلم

 َيلمياًل، َوَعَلْيهم اْلَفت َْوى يفم َاذمهم اْلبماَليم 
َها:  . عمْنَد َرْميم اْلْمَمارم أَي امم الت ْشرميقم بمالت ْكبمريم -تَ َعاََل -ذمْكُر الل ه َوِمنـآ

يَِة:  ْن َوِمنآ فـََوائِِد َهِذِه اْلآ ، َوُاَو اْلَمْشُهوُر مم ُوُجوُب اْلَمبميتم مبممًَن أَي اَم الت ْشرميقم
َها: َأن  الل َه َرخ َص  ن ْ اْلَمْذَابم َوُاَو قَ ْوُل اْلُْْمُهورم لمُعُمومم اْْليَةم، َوَوْجُه الد اَلَلةم مم

                                                 

انظر: صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة  (٢)
 (  ٢٩٢(، رقم )3٢3/ ٢وبيان صفته )
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ُْثَ َعْنُه، َواَلزمُمُه: ُوُقوُع احلَْ  ، َوَرَفَع اْْلم رَجم َواْْلمُثْم َعَلى تَارمكم اْلَمبميتم ُكلِّهم، َوَيْسُقُط لمْلُمتَ َعجِّ م
دميثم َعْبدم الل هم ْبنم  بم م َوحَنْومامْم حلَم يجم َوُرَعاةم اْْلم َقايَةم احلَْجم اْلَمبميُت مبممًَن َعْن َأْصَحابم سم

يَ  ُهْم قَاَل: ُعَمَر َرضم هم َصل ى اهلُل َعَلْيهم َوَسل َم َأْن يَبميَت اْسَتْأَذَن اْلَعب اُس َرُسوَل الل  »الل ُه َعن ْ
َقايَتمهم َفَأذمَن َلهُ  ْن َأْج م سم َ ممًَن مم َك َة لََيايلم مم ْبنم َعدم ِّ  (٢)«مبم ُمت  َفٌق َعَلْيهم،  َوَحدميثم َعاصم

بم م يفم  نَي َعْن ممًَن  َأن  َرُسوَل الل ه َصل ى الل ُه َعَلْيهم َوَسل َم  أَْرَخَص لمرمَعاءم اْْلم اْلبَ ْيُتوتَةم َخارمجم
ْن بَ ْعدم اْلَغدم لميَ ْوَمنْيم ُُث  يَ ْرُموَن يَ ْوَم الن  ْفرم  َأْخَرَجُه أَْاُ  . يَ ْرُموَن يَ ْوَم الن ْحرم ُُث  يَ ْرُموَن اْلَغَد َومم

يحٍ    (١)السَُّننم بمإمْسَناٍي َصحم
َها: ، َوَيْسَتوم  يفم َذلمَك          َعَلى الث اِّنم جُّ م يفم اْليَ ْومم َجَواُز الت  عَ  َوِمنـآ ممْن أَي امم الت ْشرميقم

يحم ممْن اْلَمْذاَ  َك َة وَ بم الص حم قَاَمَة مبم َوازم الت  َعجُّ م َأْن َُيْرَُج َغرْيمهم َمْن أَرَاَي اْْلم ، َوُيْشتَ َرُط ْلَم
، فَإمْن َغَرَبْت وَ  َا َلزمَمُه اْلَمبميُت، َوالر ْمُي ممْن اْلَغدم، َعَلى ممْن ممًَن قَ ْبَ  ُغُروبم الش ْمسم ُاَو َبم

يحم  اَلفًا لمْلَحَنفمي ةم، لمَقْولمهم تَ َعاََل: ﴿ ممنْ  الص حم  مماْلَمْذَابم أَْيًلا  َوُاَو قَ ْوُل اْلُْْمُهورم خم

 ظَْرفًا َوَقعَ  َوَقدْ  لملن  َهارم، اْسمٌ  اْليَ ْومَ  َأن  : الد اَلَلةم  َوَوْجهُ  ﴾من خن حن جن  يم ىم
، َن   لملت  َعجُّ م  يفم  تَ َعج  َ  أَن هُ  َعَلْيهم  َيْصُدقُ  َفَما ال لْي م  يفم  نَ َفرَ  َفَمنْ  لملظ ْرفمي ةم،  ﴿فمی﴾ ألم
ٍغُ  ْ  َيْصُدُق َعَلْيهم أَن ه ِمم ْن تََأخ َر، َلكمْن إمْن َغرََبْت َعَلْيهم الش ْمُس َوُاَو ُمْشتَ بَ  يَ ْوَمنْيم،

ُر َمَثاًل، فَاأْلَْظَهُر أَن ُه اَل يَ ْلَزُمُه اْلَمبميُت َواَل الر ْمُي ممْن ا ْرَتمَالم ، َكَأْن ََيْبمَسُه الس ي ْ ْلَغدم، بماالم
، َوألمَن  يفم َتْكلميفمهم الرُُّجوَع َمَشق ٌة َعَلْيهم، َوَاَذا اْلَقْوُل رموَ  ايٌَة َعْن لمَكْونمهم ُمْشَتغماًل بمالت  َعجُّ م

اَلفًا لمْلَمْشُهورم ممْن َمْذَابم احْلََنابمَلةم  َمامم  َأْْحََد، َوُاَو َمْذَاُب الش افمعمي ةم خم  اْْلم
                                                 

(، ٢١33(، رقم )١/٢٢٢انظر: صحيح البخار ، كتاب احلج، باب سقاية احلاج، ) (٢)
(، رقم ١/٩٢3وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب وجوب املبيت مبَن ليايل أيام التشريق، )

(٢3٢٢ ) 
انظر: سنن الرتمذ ، أبواب احلج، باب ما جاء يف الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا  (١)

(، وسنن ابن ماجة، كتاب املناسك، باب تأخري رمي اْلمار ٩٢٢، رقم )(١1٠/ 3يوما )
 (  3٠3٠(، رقم )٢٠٢٠/ ١من عذر )
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َها: َعَدُم َجَوازم الت  َعجُّ م يفم اْليَ ْومم احْلَايم  َعَشَر، َوَمْن تَ َعج َ  فَ ُهَو آُثمٌ لمَمْفُهَومم  َوِمنـآ
   ﴾من خن حن جن  يم ىم مم قَ ْولمهم تَ َعاََل:﴿

 

ُعُه  َواهللُ َأعآَلُم, َوَصلَّى اهللُ َوَسلََّم َوبَاَرَك َعَلى نَِبيـَِّنا َمَحمَِّد َوَعَلى آِلِه َهَذا َما تـَيََّسَر َجمآ
َمِعيآَن. ِبِه َأجآ  َوَصحآ
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