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ﱁﱂﱃﱄ

يَسرُّ مَوْقِعَ مِريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن يُقَدِّمَ لَكُم تَسْجِيلًا لدرس يف شرح كتاب

على ضَوء الكتاب والسُّنة
لإلمام عبد العزيزِ بن عبدِاهلل بنِ باز
-رمحه اهلل تعاىل-

حَفِظَه اهللُ تَعَالَى–يف مسجد بين سلِمة باملدينة النبوية ضمن فعاليات التَّوعية اإلِسالمية يف احلجِّ عام ١٤٣٤هـ،
نسأل اهلل -سُبْحَانَهُ وَتعَالَى-أن ينفع به اجلميع.

الدَّرْسُ السادس
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محن الرحيم ،احلمدُ هللِ رب العاملني ،والصال ُة والسالم عىل نبينا ُُممد وعىل ِ
آله
ِّ
َّ
ِّ
َّ
َّ ُ
الر ِ َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ
ِ
وصحبه أمجعني ،أ َّما بعد:
لم عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل تعاىل -وغفر له ولشيخنا ولوالدينا
فقال اإلما ُم ال َع ُ
وللمسلمني:
املنت:
مسألةٌ :منْ أينَ يُحرمُ منْ كانَ مَسكَ ُنهُ بعدَ امليقاتِ؟
وأمَّا من كانَ مسكنهُ دونَ املواقيتِ؛ كسُكَّان جُدَّة ،وأمَّ السَّلَمِ ،وبَحْرةَ ،والشَّرائِعِ ،وبَ ْد ٍر ،ومَ ْستُورةَ،
ت اخلمسةِ املتقدمةِ ،بل مَسكنُه هو ميقا ُتهُ فيُحْرِم
وأشباهِها فليسَ عليه أنْ يذهبَ إىل شيءٍ من املواقي ِ
منه مبا أرادَ من ح ٍج أو عُ ْمرةٍ.

الشَّرح:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا ُممد وآله
وصحبه وسلم ،وبعد:
فهذه مسأل ٌة أخرى يف هذا الفصل:

ٌ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ
سك ُن ُه َ
بعد امليقات؟" ،قال:
يقول الشيخ -رمحه اهلل -فيها" :مسألة :من أين يحرم من كان م
َّ َّ َ
َ ُ َ
َ
ُ َ
ُ َّ
َّ
َ
َّ
وم ْستورة،
السلمَ ،وب ْحرة ،والشرائعَ ،وب ْد ٍر،
كسكان ُج َّدة ،وأم
مسكنه دون املو اقيت؛
"وأما من كان
ُ
ُ
ْ
َ
َ
يذهب إلى ش ٍيء من املو اقيت الخمسة املتقدمة ،بل َمسكنه هو ميقات ُه
فليس عليه أن
وأشباهها
في ْحرم منه بما أر َ
ُ
حج أو ُع ْم ٍرة".
من
اد
ٍ
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وهذه املسألة قد سبق الكالم عنها باألمس ،ودليلها النبي -عليه الصالة والسالم -ملا ذكر
املواقيت؛ مواقيت احلج يف حديث ابن عباس -ريض اهلل تعاىل عنهام -آنف الذكر قال -عليه
ان ُد َ
الصالة والسالمَ « :-و َم ْن َك َ
ون َذلِ َك َف ِم ْن َح ْي ُث أن َْش َأَ ،حتَّى َأ ْه ُل َم َّك َة ِم ْن َم َّك َة» وهذه املسألة
كام قلت :سبق؛ ألنه يسكن بعد امليقات ،فهنا من رمحة اهلل ِ
ومنَّته عىل هؤالء أن اهلل َّ -
جل وعال -مل
ُيلزمهم ومل ُيوجب عليهم أن يرجعوا إىل امليقات ف ُيحرموا منه ثم يدخلوا إىل مكة ،إنام إذا ما أرادوا
حجا أو عمرة ،فإهنم ُُيلون هبام من حيث أنشأوا؛ أي :من أماكنهم التي هم فيها.
ً
لكن هنا مسألة تَرِد على احلُجَّاج:

وهو َّ
جوا ،كمن أتى من اليمن أو
حل َّجاج ممن قد َي ِرد عىل هذه املواقيت إما ًّبرا أو ً
أن بعض ا ُ

نحوها وسيمر عىل يلملم ،أو من كان ميقاته غري يلملم لكنه أتى إليها أو أتى إىل ميقات ،يمر عىل
حل َّجاج ينزلون إىل ُجدَّ ة
ميقات هو ميقاته ،ولكنه لن يميش إىل مكة ابتداء ،إنام هو كحال كثري من ا ُ
ثم يأتون هبم بالباصات إىل املدينة لزيارة املسجد النبوي فيبقون فيها أيا ًما ثم يغادرون من مساكنهم
إىل مكة ،فإن كان األمر كذلك فيمن حاله كذلك فإنه ُُيرم من ميقات أهل املدينة؛ من ذي احلليفة،
حجا أو عمرة ،وإنام أراد
جتاوزه مليقاته؛ ميقات أهل بلده
ٌ
مر عليه مل ُي ِرد ًّ
جتاوز ال يشء فيه ،ألنه ملا َّ
الزيارة؛ زيارة املسجد النبوي ،ومن َث َّم يصعدُ أو يتج ُه إىل مكة.
حل َّجاج الذين ينزلون من طريق اجلو ،ينزلون إىل جدة ،يأتون هبم بالباصات إىل
كذلك ا ُ
املدينة ،وهكذا حاهلم حتى من غري ُمرادهم ،كأهنم ُيلزموهنم هبذا ،لكن املرء من هؤالء لو أحرم من
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بحرا فإنه يبقى عىل إحرامه حتى ولو نزل املدينة ثم
مر عليه سوا ًء كان ًّبرا أو ًّ
جوا أو ً
ميقاته الذي َّ
رجع وسافر إىل مكة ،يبقى عىل إحرامه إن أحرم من ميقات أهل بلده ،لِـ َم؟ ألنه تل َّبس بالنُّسك
وليس له أن يرتكه ،ألن اهلل -جل وعال -يقول :ﱽﲠﲡﲢﲣﱼ البقرة.١٩٦ :
املنت:
قال -رمحه اهلل تعاىل:-
مسألةٌ :من أينَ يُحرِمُ من كانَ له مسك ٌن بعدَ امليقاتِ ،ومَ ْسكنٌ قبلَ امليقاتِ؟
وإذا كانَ له مسك ٌن آخرَ خارجَ امليقاتِ ،فهو باخليارِ إن شاءَ أحرمَ من امليقاتِ ،وإن شاءَ أحرمَ من مَسكنِ ِه
الَّذي هو أقْربُ من امليقاتِ إىل مكةَ؛ لعمومِ قولِ النيب -صلى اهلل عليه وسلمِ -في حديثِ ابن عباسٍ -
ك حَتَّى أَهْ ُل مَكَّ َة يُهِلُّونَ
ُن فَمُهَُّل ُه ِمنْ َأهِْلهِ ،وَكَذَا َ
رضي اهلل عنه -ملا ذكَ َر املواقيتَ قالَ« :فَ َمنْ َكا َن دُونَه َّ
ِمنْ َها» أخرجَهُ البخاريُّ ومسلمٌ.

الشَّرح:
َ
ٌ َ
ثم استطرد الشيخ -رمحه اهلل -يف مسألة وهي" :من َ
مسكن بعد
أين ُيحر ُم من كان له
وم ْس ٌ
امليقاتَ ،
كن َ
قبل امليقات؟"
احلج أو
له مسكنان مسك ٌن لو جلس فيه سيمر منه عىل امليقات ،ومسك ٌن آخر لو نزله وأراد َّ
العمرة لن يمر بامليقات ،فهنا واحلالة هذه هو باخليار :إن شاء أحر َم من امليقات ،وإن شاء أحر َم من
بيته الذي بعد امليقات؛ حلديث ابن عباس ،أي :داللة مفهوم حديث عبد اهلل ابن عباس -ريض اهلل
ون ِمنْها» ِ
وهنُ َّن َف ُم َه ُّل ُه ِم ْن َأ ْهلِ ِهَ ،وك ََذ َ
تعاىل عنهام -قالَ « :ف َم ْن َك َ
«م ْن َأ ْهلِ ِه»
اك َحتَّى َأ ْه ُل َم َّك َة ُُيِ ُّل َ َ
ان ُد َ
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أي :من مسكنه الذي هو فيه ،فهذا من تيسري اهلل وسعته ورفقه به؛ َّ
أن اهلل يرس له إما هذا وإما هذا،
هذا ظاهر.
املنت:
مسألةٌ :من أينَ يُحرِمُ للعمرةِ من كانَ يف مكةَ ساكِنًا أو حَاجًّا؟
ِل ويُحرمَ بالعمرةِ منه:
لكنْ من أرادَ العمرةَ وهُو يف احلَرمِ َف َعليهِ أن يَخرُ َج إىل احل ِّ
ألنَّ النيبَّ -صلى اهلل عليه وسلم -ملَّا طلَبتْ منْه عائشةُ العُمرةَ أمرَ أخاهَا عبدَ الرمحنِ أن يَ ْخرجُ بهَا إىل
احلِلِّ فتُحرِمُ منه،
فدلَّ ذلك على أنَّ املعتَمرَ ال يُحرِمُ بالعُ ْمرةِ من احلَ َرم ،وإمنا يُحرِمُ بها من احلِلِّ،
وهذا احلديثُ يُخصِّص حديثَ ابنِ عبَّاسٍ املتقدمَ ،ويدُلُ على أنَّ مُرادَ النَّيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم-
بقوله« :حَتَّى أَهْ ُل مَكَّ َة يُهِلُّو َن ِمنْهَا» هُو اإلهاللُ باحلجِّ ال العُمرةِ؛ إذ لو كان اإلهاللُ بالعمرةِ جائزًا من
ُكلفْها بالْخروجِإىل احلِلِّ ،وهذا أمرٌ واضحٌ ،وهو قولُ
ي اهللُ عنهاِ -في ذلكَ ومل ي ِّ
ضَ
احلرمِ ألذِ َن لعائشةَ َ -ر ِ
مجهورِ العلماءِ -رمحةُ اهلل عليهم ،-وهُو أحوطُ للمؤمنِ؛ ألنَّ فيه العملَ بالْ َحديثَ ْين مجيعًا .واهللُ
املوفقُ.

الشَّرح:
ثم است َّطرد الشيخ -رمحه اهلل -يف مسألة أخرى:
َ
َ
"من َ
مكة ساك ًنا أو َح ًّ
أيضا مسألة سبق الكالم عليها
أين ُيحر ُم للعمرة من كان في
اجا؟" هذه ً
أيضا.
والتنبيه عليها ،وذكرها هنا ألمهيتها ً
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َ
العمرة ُ
قال الشيخْ :
وهو في َ
خر َج إلى الحل ُوي َ
الحرم َف َعليه أن َي ُ
حرم بالعمرة منه"
"لكن من أر َاد
"الح ُّل" :ما كان ِ
يرس
خارج احلرم؛ أي :حر ُم مكة ،وهذه هلا من فضل اهلل -جل وعال -أن َّ
أن قامت الدولة -وفقها اهلل -بذكر أعالم تدل عىل حدود احلرم؛ حدود حرم مكة ،فإذا ما وصلت
احلدَّ وخرجت عنه فأنت يف ِ
احلل ،قبله أنت يف احلرم؛ إذا ما وصلته من جهة مكة فأنت يف احلرم،
جتاوزته فأنت يف ِ
احل ِّل.
خر َج إلى الحل ُوي َ
قال" :أن َي ُ
حرم بالعمرة" دليل هذاَّ :
أن النبي -عليه الصالة والسالم -أمر
ُ ُ َ
َّ َ ْ ْ
أخاها َ
أمر َ
عبد الرحمن أن َي ْخ ُ
مرة َ
رج َبها -إىل التنعيم -إلى الحل
عائشة "ملا طلبت منه عائشة الع
ُ
فتحر ُم منه" ألنه أدنى احلل؛ أقرب ِ
احل ِّل.
ُ
َ
"فدل ذلك على َّ
بالع ْمرة من َ
مر ال ُيحر ُم ُ
املعت َ
َّ
الح َرم ،و إنما ُيحر ُم بها من الحل،
أن
قال الشيخ:
َ
ُ
الحديث ُ
َ
حديث ابن َّ
املتقدم" « َحتَّى َأ ْه ُل َم َّك َة ِم ْن َم َّك َة» أيُ :يلون من مكة،
اس
عب
ص
خص
ي
وهذا
ٍ
َّ ُ َ َّ
ُ
«حتَّى َأ ْه ُل َم َّك َة ُُيِ ُّل َ
ون ِمن َْها» ُهو
قال" :ويد ُل على أن مراد النبي -صلى هللا عليه وسلم -بقولهَ :
َ
َ
لعائشة  َ -ض َي ُ
اإلهالل بالعمرة ً
اإلهالل َ
بالحج ال ُ
ُ
ُ
هللا عنها -في
جائزا من الحرم ألذن
العمرة؛ إذ لو كان
ر
ُ ْ ْ
ُ
َ
حمة هللا عليهمُ ،-
ٌ
بالخروج إلى الحل ،وهذا ٌ
وهو
أمر
ذلك ولم يكلفها
واضح ،وهو قو ُل جمهور العلماء -ر

َ ْ َ
ُ
حوط للمؤمن -ملاذا؟-؛ َّ
العمل بال َحديث ْين".
ألن فيه
األ

أعلم ً
ِ
القرى لقاصد أم ال ُقرى»" :ال ُ
أحدا
وهلذا قال املُحب ال َّط ََبي -رمحه اهلل -يف كتابهَ « :
َ
ً
ميقاتا ُ
للعمرة" أي :مل ي ُقل َّ
بأن مكة ميقات ملن أراد العمرة أحدٌ من أهل العلم املعتَبين،
جعل مكة
«حتَّى َأ ْه ُل َم َّك َة ُُيِ ُّل َ
ون ِمن َْها» هذا في الحج
وقال ً
أيضا -رمحه اهلل" :-وقوله -صلى هللا عليه وسلمَ :-
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أن املراد به هنا يف هذا احلديث :هو احلج ال غري ،الشيخ يقول -رمحه اهللُ :-
باإلجماع" أيَّ :
"هو
ُّ
اإلهالل َ
بالحج ال ُ
ُ
احلافظ املُحب ال َّط ََبي -رمحه اهلل -فيه تأكيدٌ هلذاَّ ،
ُ
إمجاع
وأن هذا
العمرة" وكال ُم
ُ
أهل العلم عليه.
احلج يريد ً
عمال فيها ،أو زيارة مريض،
يعني بعض الناس قد ِّير ُد إىل بيت اهلل احلرام يف أيام ِّ
ُي َّج من سنته تلك ،فمن أين ُُيرم؟ من
أو قضاء حاجة من احلاجيات التي ُيتاجها ،ثم َندَّ له أن َ ُ
ُمله الذي هو فيه إذا كان قد دخل احلرم.
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املنت:
م ِفي مكةَ:
مسألةٌ :إكثارُ بعضِ احلُجاجِ واملُعتمرينَ للعمرةِ وهُ ْ
وأمَّا مَا يفعلُهُ بعضُ الناسِ من اإلكثارِ من العُ ْمرةِ بعد احلجِّ من التنعيمِ أو اجلُعْرانَ ِة أو غريهِما -وقدْ سبقَ
أن اعْتمَ َر قبلَ احلَجِّ -فال دليلَ على شَرعِيَّ ِت ِه ،بل األدلةُ تدلُ علَى أنَّ األفضلَ تركُه؛
ألنَّ النَّيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم -وأصحابَهُ -رضيَ اهللُ عنْهم -مل يَ ْع َت ِمرُوا بَعدَ َف َراغِهم من احلجِّ،
وإنَّ َما اعتمرتْ عائشةُ -رضي اهلل عنها -من التَّنعِيمِ لكَونِها ملْ َتعتَمرْ مع النَّاسِ حنيَ دخولِ مكةَ بسببِ
احلَ ْيض ،فطَلبتْ من النَّيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم -أن تعتمِ َر بدلًا منْ عمرَ ِتها التِّي أحرَمتْ بهَا من
هلا العُمرتَان :العمرةُ اليت مع
ت َ
امليقاتِ ،فأجابَها النَّيبَّ -صلى اهلل عليه وسلم -إىل ذلكَ ،وقَد حصلَ ْ
حجِّها ،وهذِه العمرةُ املفردةً،
فمنْ كانَ مثلَ عائشةَ فال بأسَ أنْ َي ْعتمرَ بعْ َد فراغِه من احلجَِ؛ عَملًا باألدلَّ ِة كلَّها ،وتوسِيعًا على املسلمنيَ.
وال شكَّ أنَّ اشتغالَ احلُجاجِ بعمرةٍ أخرى بعد فَ َراغِ ِهم من احلجِّ سِوَى العُمرةِ الَّ ِتي دخلُوا بهَا مكَّ َة:
يشقُ علَى الْ َج ِميعِ ،ويُسبِّبُ كثرةَ الزِّحامِ واحلوادثَِ ،مع َما فِيهِ من املخالفةِ هلديِ النَّيبِّ -صلى اهلل عليه
وسلم -وسنَّ ِته .واهللُ املوفقُ.

الشَّرح:
حلجاج -وفقهم اهلل
َن َّبه الشيخ -رمحه اهلل -إىل مسألة مهمة،
وهي تتعلق بام يفعله بعض ا ُ
َّ
وهداهم -واملعتمرين للعمرة وهم يف مكة ،وهذا َيكثر -بارك اهلل فيكم -يف أيام احلج بعد أن ينتهي
احلجاج من احلج يبدؤون يف أيامهم تلك يف تكرار االعتامر ،فيخرجون إىل التنعيم أو غريها من
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احلل فيحرمون بالع ِ
مواطن ِ
مرة ثم يدخلون مكة فيعتمرون وهكذا يكررون ،ال شك أُيا اإلخوة َّ
أن
ُ
ِّ
حت ُّث يف اإلكثار من الطاعات ،ومن تلك
السنة قد جاءت
باحلث عىل اإلكثار من الطاعات؛ ُ
ُّ
مر فيام مىض من كالم الشيخ يف االستحباب من االستكثار من هذه الطاعات
الطاعات ال ُعمرة؛ كام َّ
احلج والعمرة ،ومما ذكر العلامء َّ
احلج ،أو نُسك العمرة ،األفضل يف
أن هذه األنساك :نُسك َّ
ومنها ُّ
نشئ لكل نُسك سفرا خاصا ،ي ِ
حق املرء أن ي ِ
نش َئ له السفر اخلاص به ،ومن األفضل َّ
أن اإلنسان إذا
ً ُ
ُ
ً
احلج والعمرة؛ إذا أراد جاء يف أشهر احلج ،وإذا ما أراد العمرة فمن
ما خرج من بلده فإنه يقصد َّ
ِ
ِ
جيتمع له يف ذلك من األجر اجلزيل ،والنفقة ،واملشقة التي قد
سفرا آخر؛ ملا ُ
األفضل أن ُينش َئ هلا ً
تلحقه بسبب إنشائه هلذا السفر اجلديد.
ُ
ُ
أن َ
لكن مسألة اإلكثار من ال ُع َم ِر بعد احلج ،أشار الشيخ -رمحه اهللَّ -
بعض الناس
"ما يفعل ُه
ُ ْ َ
رانة أو غيرهما ْ -
وقد َ
قبل َ
سبق أن ْ
من اإلكثار من ُ
اع َ
تم َر َ
الحج-
الع ْمرة بعد الحج من التنعيم أو الجع
ُ ُ َ
َ ُ
َ
على َّ
فال َ
األفضل تركه" .
أن
دليل على شرع َّيته ،بل األدلة تدل
َ
َ ُ
"على َّ
دقيق جدً ا،
هذا
ه"
ترك
األفضل
أن
وانتبه إىل تعبري الشيخ -رمحه اهلل -يف قوله:
تعبري ٌ
ٌ
الَّشع ّية ،قد يقول قائل :يقول الشيخ ال دليل عىل
ع َّل َل الشيخ بأن األفضل تركه ،وال دليل عىل َّ
الَّشعية ،وقال األفضل تركه ،نقول :نعم ،رأي الشيخ -رمحه اهللَّ -
الَّشع َّية،
أن األدلة ال تدل عىل َّ
أن األمر قد حصل فيه نزاع كام َس ُأ ِ
لكن ملا ُو ِجد َّ
ورد عليكم ،أو يش ٌء من األقوال املأثورة عن بعض
العلامء وعن بعض السلف ،صار التعبري إىل هذا وهوَّ :
أن األفضل تركه.
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َّ َّ
وأصحاب ُه  -ض َي ُ
هللا ْ
عنهم -لم
"ألن النبي -صلى هللا عليه وسلم-
قال الشيخ -رمحه اهلل:-
َ ر
َ َْ ُ َ َ َ
ُ
َ
ْ َ َ
َّ
ْ
َّ
عت ْ
مرمع
عد ف َراغهم من الحج ،و إن َما اعتمرت عائشة -رض ي هللا عنها -من التنعيم لكونها لم ت
يعتمروا ب
َ
َ ً
َ ْ
َ
َّ
َّ
بدال ْ
مكة بسبب َ
حين دخول
من
الح ْيض ،فطلبت من النبي -صلى هللا عليه وسلم -أن تعتمر
الناس
َ ْ
َ َّ
بي -صلى هللا عليه وسلم -إلى َ
َ
الن َّ
ذلك" أي :إىل طلبها،
أحرمت َبها من امليقات ،فأجابها
عمرتها التي
َ
ُ
َ ْ َ ُ َ
العمرتان :العمرة التي مع حجها -ألهنا حجت
َأ ِذن هلا يف العمرة بعد احلج ،قال" :وقد حصلت لها
َ
ً
ُ
ً
ْ َ
َ ْ
َ
تمر ْ
كان َ
أن َي ْع َ
الحج؛ َعمال
بع َد فراغه من
مثل عائشة فال بأس
قارنة ،-وهذه العمرة املفردة ،فمن
َّ
َ
باألدلة َّكلها ،وتوس ً
يعا على املسلمين".
ولو تأملتم أن أخاها عبد الرمحن -ريض اهلل تعاىل عنه -ملا خرج مع أخته الصديقة عائشة
بأمر النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أن خيرج هبا إىل التنعيم ،أقول :مل يعتمر عبد الرمحن -ريض اهلل
ارج معها إىل التنعيم ،وسيدخل هبا وهي
تعاىل عنه -مع أن األمر فيه ُيرس وسهولة له ،هو
خارج خ ٌ
ٌ
ُُم ِرمة ،ومع هذا خرج معها إىل ِ
أيضا وهو َحالل مل ُُيرم؛ دل ذلك عىل أن ما يراه -
احلل ثم دخل ً
ريض اهلل عنه -أن هذه الرخصة خاصة بمن كانت يف مثل حال عائشة ،أو كان أمرها قريب من أمر
عائشة ممن له حاجة ومل يستطع أن يعتمر قبل حجه.
شك َّ
ثم قال الشيخ" :وال َّ
اشتغال ُ
بعمرة أخرى بعد َف َراغهم من الحج س َوى ُ
الحجاج ُ
َ
العمرة
أن
ٍ
ُ َ َّ َ ُ َ ْ
َّ
يشق على ال َجميع"
التي دخلوا بها مكة
نعم هو فيه مشقة عىل اجلميع ،احلجاج الذين مل خيرجوا فيعتمروا لزحامهم وازدحامهم يف
احلرم ،وخروج هؤالء اجلموع والوفود عندما ت َِرد تعتمر ،تلبي وتدخل ،تطوف وتسعى ،فتُضايق
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أيضا القائمني والطائفني بالبيت ممن أراد أن َيتن َّفل بالطواف وهكذا ،فيحصل فيه مشقة للجميع،
ً
من اعتمر ،ومن مل يعتمر.
واألمر الثاني :أن ذلك ُيسبب كثرة الزحام واحلوادث ،يعني فيه مرضة ،تزدحم الناس،
ومعلوم أن العبادات حتتاج إىل ت َُؤدة ،وإىل راحة ،هذا الضجر ،وهذا االزدحام ،وهذا ال َّتدافع ،وهذا
التضييق من بعضهم عىل بعض يؤثر عىل عبادات العابدين والطائفني ،والعاكفني ،والركع
السجود.
َّ
َّ
قالَ :
"مع َما فيه من املخالفة لهدي النبي -صلى هللا عليه وسلم -وسنته"
وأيضا :املخالفة؛ وهذه
هذا األمر الثالث :أن فيه مشقة ،ويسبب كثرة الزحام واحلوادث،
ً
َ ُ
أشد ،قد قلت -بارك اهلل فيكم -أن تعبري الشيخ -رمحه اهلل -بقولهَّ :
تعبري
أنه
ه"
ترك
"أن األفضل
ٌ
دقيق.
لكن جيب أن تعلموا -بارك اهلل فيكم -أن من أهل العلم من قال باملَّشوعية أي :باجلواز،
استدل باحلديث من رأى املَّشوعية؛ باحلديث الذي استدل به الشيخ يف املنع ،وهو حديث عائشة
ب خاطِر عائشة
ريض اهلل تعاىل عنها ،-ووجه الداللة منه :أن النبي  -عليه الصالة والسالمَ -ط َّي َريض اهلل تعاىل عنها -فأجاهبا ملا طلبته به وهو العمرة تطيي ًبا خلاطرها -ريض اهلل تعاىل عنها،-ألهنا كأهنا َش َك ْت إىل رسول اهلل -عليه الصالة والسالم -أن كل من كان معك قد اعتمر وأنا مل
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أعتمر ،كأهنا متضايقة نو ًعا ما ،فط َّيب خاطرها -عليه الصالة والسالم -بأن أذن هلا يف العمرة،
وكذلك ألنه قد ورد عن بعض السلف من الصحابة من مل ُي ِّثرب عىل من فعل.
فقد جاء عند ابن أيب شيبة يف املصنف أن الوليد بن هشام املعيطي قال" :سألت أم الدرداء -
رض ي هللا تعالى عنها -عن العمرة بعد الحج فأمرتني بها".
وأيضا جاء بسند صحيح عند ابن أيب الشيبة إىل أيب الزبري عن جابر -ريض اهلل تعاىل عنه-
ً
أنه سئل عن العمرة بعد احلج أيام التَّشيق ،قال أبو الزبري" :فلم يرى بها ً
بأسا" ،وقال" :ليس فيها
ُ
ٌ
هدي" أيُ :سنة؛ ليست فيها سنة.
أيضا عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل تعاىل عنهام -أنه ُسئل عن العمرة بعد احلج
وجاء ً
ً
ناسا يفعلون ذلك ،قال" :وألن
فقال" :إن ناسا يفعلون ذلك" كأنه كره ما فعلوه؛ يكره ما يفعلونً ،
أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة" ،فكونه يكره منهم هذا دليل عىل ما
قال جابر-ريض اهلل عنه" :-ليس فيه ٌ
هدي".
حلجاج ،وطاووس ،وجماهد -رمحهم اهلل -من أئمة
وقال عطاء بن أيب رباح املكي ُمفتي ا ُ
التابعني ،هؤالءِ :
كرهوا العمرة بعد احلج ،ورأوا أن اشتغال احلاج بالطواف بالبيت والصالة
أفضل ،أن اشتغاله بالطواف بالبيت؛ يعني :من غري عمرة ،أو َش ْغ ُل وقته بالصالة يف املسجد احلرام
أفضل من أن يعتمر؛ أخرج ذلك ابن أيب شيبة -أيضا -يف مصنفه عنهم .فمن هذا املنطلق قال
الشيخ -رمحه اهلل -هذا التعبري الذي ذكرناه.
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َص عىل
لكن يبقى أن احلافظ اإلمام ابن تيمية -رمحه اهلل -رأى بِدعية هذه العمرة ،ن َّ
كتاب وال سنة ،وال قام ٌ
دليل عىل
بدعيتها؛ وعلل ذلك بعدم الورود عن السلف ،ومل َي ِرد به
ٌ
االستحباب.
يبقى أن موضوع االبتداع؛ وصفها بالبدعة فيه أخذ وعطاء ونزاع نو ًعا ما ،لكن هل
املَّشوع؟ نقول :املَّشوع يف حق املرء إذا كان قد اعتمر أن ال يفعل ،وأن يشتغل بالطواف ،وذكر
اهلل ،والصالة ،وقراءة القرآن ،والتسبيح ،والذكر وغري ذلك؛ هو أفضل من االعتامر.
فيجب عىل اإلنسان أن يبتعد عن مواطن اخلالف ،هل فِعله صحيح أو بدعة أو أو إىل آخره،
مضطرا إىل ذلك وحاله كحال عائشة إن
تاجا أو كان
هكذا جيب لإلنسان أن يكون ،أما من كان ُُم ً
ً
كانت امرأة ،أو كان ً
رجال بأن يكون يف مكان بعيد ،ووروده مر ًة أخرى لعمرة وما كان قد اعتمر
من قبل حتى عمرة اإلسالم ،وما استطاع أن جيمع يف َح ِّجه بني العمرة واحلج قبل أيام احلج ،نقول:
إذا ما سافر الرجوع إليه من أصعب ما يكون لقلة ذات اليد وغري ذلك نقول ال حرج له أن يعتمر
بعد احلج.
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املنت:

فصلٌ يف حُكمِ من وَصلَ إىل امليقَاتِ ِفي غريِ أشْهُ ِر الْ َحجِّ
اعلم أنَّ الواصلَ إىل امليقاتِ له حاالنِ:
•

ص َل إليهِ ِفي غريِ أشهرِ احلجِّ ،كرمضانَ وشعبانَ ،فالسُّنَّةُ يف حقِّ هذا أَ ْن يُحْرِمَ
إحداهُما :أن يَ ِ

بالعمرةِ فينويها بقَلبهِ ويتلفظُ بلسانِه قائلًا( :لبيك عُ ْمرةً) ،أو (اللهُمَّ لبيكَ عُمرةً) ،ثم يُلَّ ِبي بتلبيةِ
النَّيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم -وهي« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة
ص َل إىل البيتِ،
لك وامللك ،ال شريك لك» ،ويُكثرُ من هذِه التلبيةِ ،ومنْ ذكر اهللِ -سبحانه -حتَّى يَ ِ
فإذا وَصلَ إىل البيتِ قطعَ التلبيةَ ،وطافَ بالبيتِ سبعةَ أشواطٍ ،وصلَّى خلفَ املقامِ ركعتني ،ثمَّ خرَ َج
إىل الصَّ َفا وطافَ بنيَ الصَّ َفا واملروةِ سبعةَ أشواطٍ ،ثم حَلقَ شعرَ رأ ِسه أو قَصَّره ،وبذلكَ متَّت عمرتُه
وحَلَّ له كلُّ شيءٍ حُرِّ َم عليه باإلحرامِ.
•

الثَّانيةُ :أنْ يصلَ إىل امليقاتِ ِفي أشهرِ احلجِّ ،وهي شوالُ ،وذو القَ ْعدةِ ،والعَ ْشرُ األُ َولُ من ذي

احلِجَّة ،فمثلُ هذا يُخيَّرُ بني ثالثةِ أشياء ،وهي:
 -١احلَجَّ وحدَه.
 -٢والعمرةُ وحدَها.
 -٣واجلمعُ بينهُ َما.
ألنَّ النَّيبَّ -صلى اهلل عليه وسلم -ملَّا وصلَ إلَى امليقاتِ يف ذي القَ ْعدة يف حَجَّ ِة الوَ َداع خيَّرَ أصحابَه بنيَ
هذه األنْساكِ الثالثةِ ،لكن السُّنَّ َة يف حقِّ هذا أيضًا إذا مل يكنْ معه هَ ْد ٌي أن يُحرِ َم بالْعمرةِ ،ويفعلَ ما
ص َل إلَى امليقاتِ يف غريِ أشهرِ احلجِّ؛ ألن النَّيبَّ -صلى اهلل عليه وسلم -أمرَ أصحابَه
ذكرْ َنا يف حقِّ من وَ َ
ملا قَرَبُوا من مكَ َة أن يَ ْج َعلُوا إحرامَهم عُمرةً ،وأكدَّ عليهم يف ذلك مبكةَ ،فطافُوا وسَعوا وقصَّروا وحلُّوا،
امتثالًا ألمرِ ِه -صلى اهلل عليه وسلم.-
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الشَّرح:
ثم انتقل الشيخ -رمحه اهلل -إىل فصل جديد وهو يف حكم من وصل:
ْ ْ
َ
"فصل في ُحكم من َو َ
ٌ
صل إلى امليقات في غيرأش ُهرال َحج".
قال:
قال" :اعلم َّ
َ
الواصل إلى امليقات له حاالن" يقصد أن الواصل إىل امليقات ممن يريد احلج أو
أن
العمرة.
ُّ َّ ُ
َ
َ
َْ
ُ
فالسنة في حق هذا أن
"إحداهما :أن َيص َل إليه في غيرأشهرالحج ،كرمضان وشعبان،
قال:
ُ
ً
ً
ُْ ً
َ
(الله َّم َ
رة) ،أو ُ
لبيك ُعمرة)" ثم ذكر
ُي ْحر َم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائال( :لبيك عم
الشيخ -رمحه اهلل -التلبية التي وردت عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وصيغتها.
ومن ذكرهللا -سبحانهَّ -
كثرمن هذه التلبيةْ ،
فأشار إىل أنه ُ"ي ُ
حتى َيص َل إلى البيت -يعني:
َ
َ
َ
َّ
صل إلى البيت َ
يق َط ُعها عند وصوله البيت -فإذا َو َ
أشواط ،وصلى
قطع التلبية ،وطاف بالبيت سبعة
ٍ
َ
َّ َ
َ َ
الص َفا واملروة سبع َة أشواط ،ثم َح َ
بين َّ
خلف املقام ركعتينَّ ،
لق َ
ثم َ
شعر رأسه
الصفا وطاف
خر َج إلى
ٍ
ُ
َ
عمرته َ
أو َق َّ
وح َّل له ُّ
كل ش ٍيء ُحر َم عليه باإلحرام"
وبذلك َّتمت
صره،
هكذا الشيخ-رمحه اهللُ -ي ِّبني لك ال ُعمرة وأركاهنا باختصار ،وهو واضح؛ الكالم واضح:
أن يصل املرء يف غري أشهر احلج ،فهنا السنة يف حقه أن ُُيرم بالعمرة ،لكنه لو أحرم باحلج جاز منه
لكن يبقى عىل إحرامه ،لو أراد أن ُُيرم باإلفراد أو ِ
بالقران جاز منه ذلك لكنه يبقى عىل إحرامه إىل
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أن ينتهي من حجه ،يعني :من يوم عرفة فريمي أو ُيلق أو يقرص ثم يتحلل من ثيابه ،وال خيفى أن
هذا فيه مشقة كبرية عىل املرء؛ لذا كانت السنة يف حق أمثال هؤالء أن يفسخوا لو كانوا قد لبوا
باحلج ،أن السنة يف حقهم أن يفسخوا ذلك إىل عمرة ،أقول :فيعتمروا ،الشيخ -رمحه اهلل -يقول:
ُّ َّ ُ
َ
َ
َْ
فالسنة في حق هذا أن ُي ْحر َم بالعمرة فينويها
"أن َيص َل إليه في غيرأشهرالحج ،كرمضان وشعبان،
ُ
َ
بقلبه ويتلفظ بلسانه" هذه هي السنة ،ثم يفعل ما يفعله املعتمر من التلبية واإلكثار ،ثم الطواف
بالبيت ،فإذا وصل البيت قطع التلبية.
هنا بعض الناس إذا ما رأى البيت املع َّظم دعا فقال« :ال َّل ُه َّم ِز ْد َه َذا ا ْل َب ْي َت ت ْ ِ
ََّشي ًفا َو َت ْعظِ ًيام
َو َم َها َب ًة» إىل آخر احلديث من الدعاء عند رؤية البيت ،إال أن هذا احلديث معلول؛ حديث الدعاء
عند رؤية البيت معلول ،أي :ال يصح ،واهلل أعلم.
فإذا ما طاف بالبيت سبعة أشواط صىل خلف املقام ركعتني؛ وهي تسمى :بركعتي الطواف،
ميسورا أن يصيل خلف املقام :ﱽﲱﲲ
وهنا ينبغي ال َّتن ُّبه إىل أنه إذا ما استطاع املرء ،وكان األمر
ً

ﲳﲴﲵﱼ البقرة ،١٢٥ :إن استطاع أن يصيل خلف املقام كان ذلك واحلمد هلل ،وإن مل يستطع
ففي أي مكان من احلرم صىل َأ ْج َز َأ ُه ،حتى ولو كان خارج املسجد احلرام؛ هلذا قال احلافظ ابن عبد
الَب-رمحه اهلل" :-هذا إجماع من العلماء ال خالف بينهم في ذلك" أي :أنه ُجتزئه؛ جتزئ املرء أن يركع
ركعتي الطواف حيث شاء؛ يف أي مكان من املسجد أو خارج املسجد ،مما يدل عىل صحتها خارج
ِ
اخل َّط ِ
يض
املسجد وأهنا ُجم ِزئة ما فعله عمر -ريض اهلل عنه -عند مالك يف املوطأَ « :أ َّن ُع َم َر ْب َن ْ َ
اب َ -ر َ
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اف َب ْعدَ ا ْل ُّص ْب ِح -بعد صالة الصبح ،فلام قىض طوافه نظرَ -فنَ َظ َر َّ
الش ْم َسَ ،ف َل ْم َي َر َها
اهللُ َعنْ ُهَ -ط َ
ِ
ب َح َّتى َأ َن َ
اخ بِ ِذي ُط َوى َّ
فصىل» فصىل ركعتني ،فمن حيث ما كان؛ استطاع أن يصيل
َط َل َع ْتَ ،ف َرك َ
خلف املقام هذا حس ٌن ،مل يستطع فخلفه بكثري يف املسجد ،يف أروقة املسجد ،يف أي مكان ،ما
استطاع إىل خارج احلرم ،أعني :املسجد احلرام صىل خارجه أجزأه ذلك.
َّ ُ
ْ
ثم قال الشيخ" :الثانية" أي :احلالة الثانية فيمن حاله كذلك ،أي :وصوله إىل امليقات "أن
َ
يصل إلى امليقات في أشهرالحج" ﱽﱁﱂﱃﱼ البقرة ،١٩٧ :ما هي أشهر احلج؟ شوال ،وذو
القعدة ،والعَّش األول من ذي احلجة ،فإذا وصلها احلاج أو املعتمر ،وصل إىل امليقات يف هذه
"فمثل هذا ُي َّ
ُ
خي ُربين ثالثة أشياء -أي :ثالثة أنساك ،-وهي:
األشهر ،قال:
الح َّج َ
"َ -١
وحده" وهو اإلفراد،
ُ
والعمرة َ
باحلج،
ى
ب
ل
احلج
موعد
جاء
إذا
ثم
،
بعمرة
يأيت
ألنه
؛
متتع
:
هبا
املراد
وهو
ها"
وحد
"-٢
ِّ
َّ
ُ
"والعمرة َ
وحدها"،
هذا قصد الشيخ بقوله:
بينه َما" وهو ِ
ُ
"والجمع ُ
القران؛ أن ُيج قارنًا ف ُيقرن العبد بني احلج والعمرة.
والثالث
َ َ
َ
َّ
َّ َّ
الو َداع َّ
الق ْعدة في َح َّجة َ
الن َّ
خي َر
وصل إلى امليقات في ذي
بي -صلى هللا عليه وسلم -ملا
قال" :ألن
ْ
َ َ
الس َّن َة في حق هذا ً
أيضا إذا لم ْ
األنساك الثالثة ،لكن ُّ
يكن معه َه ْد ٌي" أي :ساق
أصحابه بين هذه
اهلدي؛ كام فعل النبي -عليه الصالة والسالم -ألنه ساق معه اهلدي ،السن ُة يف حقه" :إذا لم ْ
يكن
ُّ
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َ َ َ
ْ
َْ
َ
ص َل إلى امليقات في غير
ذكرنا في حق من و
ويفعل ما
معه َه ْد ٌي أن ُيحر َم بالعمرة -أيُُ :يل بالعمرة-
أشهرالحج"
القص أو احللق ،فإذا قص أو حلق بعد أن أتى بكل ما يتعلق
يعني :يأيت ب ُعمرة كاملة تامة إىل ِّ
هبا حل له كل يشء كان قد َح ُر َم عليه باإلحرام.
ُ
َ
َ َ
ً
َّ
َ
بي -صلى هللا عليه وسلمَ -
الن َّ
أصحابه ملا ق َرُبوا من مكة أن َي ْج َعلوا إحر َامهم ُعمرة"
أمر
"ألن
هدي ،أمرهم بأن يفسخوا
حجهم ممن ل َّبى
باحلج إن كان مفر ًدا ومل يكن معه ٌ
ِّ
أمرهم بأن يفسخوا َّ
ذلك ويلبوا بالعمرة فيجعلوها عمرة؛ أن جيعلوا إحرامهم عمرة؛ ألن هذا ال شك أن أعىل األنساك
ُ
يفسخ ذلك فيجعل
وأمثلها وأفضلها التمتع ،يليه القران ،ثم اإلفراد ،فكونه إذا كان قد ل َّبى باإلفراد
إحرامه عمرة ،فهذا من طبقة أدنى من األعىل جاز ،لكن ليس له أن يقلب؛ يلبي بعمرة ثم يقول:
أجعله حج ،ال.
ُ
َ
َ
َ َ
َ ُ ً
مرة ،و َّ
َ
قالَ :
أكد عليهم في ذلك بمكة،
أصحابه ملا ق َرُبوا من مكة أن َي ْج َعلوا إحرامهم ع
"أمر
ُ
ً
ُّ
فطافوا َ
وسعوا َّ
وقصروا وحلوا ،امتثاال ألمره -صلى هللا عليه وسلم"-
ملاذا؟ عىل اعتبار أن التمتع هو أفضل األنساك الثالثة ،ومن ساق اهلدي فاألفضل يف حقه
ِ
ِ
جل َع ْلت َُها
استَدْ َب ْر ُت َمل ْ َأ ُس ْق ْاهل َدَ َي َو َ َ
اس َت ْق َب ْل ُت م ْن َأ ْم ِري َما ْ
القران ،قال عليه -الصالة والسالمَ « :-ل ْو ْ
ُع ْم َر ًة» كام جاء يف احلديث الصحيح عنه -صىل اهلل عليه وآله وسلم.-
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املنت:

مسألةٌ :ماذا جيبُ على من حَجَّ قارِنًا وساقَ معَهُ اهلَ ْد َي؟
النيب -صلى اهلل عليه وسلم -أمرَه أن يَبقَى علَى إحرامِه حتى يُحلْ يومَ النحرِ،
إال مَ ْن كانَ معه اهلَ ْديُ ،فإنَّ َّ
والسُّنةُ ِفي حقِّ من سَاقَ اهلديَ أن يُحرمَ باحلجِّ والعمرةِ مجيعًا:
أ -ألنَّ النَّيبَّ -صلى اهلل عليه وسلم -قدْ فعلَ ذلكَ ،وَكانَ قدْ ساقَ اهلدي.
َهل بعُمر ٍة أن يُلبِّي حبجٍّ مع عُ ْمرته.
ب -وأمرَ من ساقَ اهلَديَ من أصحابِه وقدْ أ َّ
ج -وأال يُحلَّ حتى يُحلَّ منهُما مجيعًا يومَ النحرِ ،وإن كانَ الذي ساقَ اهلديَ قد أحرمَ باحلجِّ وحدَه بقَيَ على
إحرامِه أيضًا حتى يُحل يومَ النحرِ ،كالقارِن بينَهُ َما.
وعُلم بهذا:
 -١أنَّ منْ أحرمَ باحلجِّ وحدَه ،أو بالْحجِّ والعمرةِ وليسَ معهُ هدْ ٌي ال ينبغِي له أن يبقَى على إحرامِه ،بل
السُّنَّةُ ِفي حقِّه أن جيعلَ إحرامَهُ عُمرةً فيطوف ويسعى ويُقَصِّر ويُحِلَّ ،كما أمرَ النيب -صلى اهلل عليه وسلم-
من مل يَسُ ْق اهلديَ من أصحابه بذلكَ،
 -٢إلَّا أن يَ ْخ َشى هذا فواتَ احلجِّ؛ لكونِ ِه َق ِد َم متأخرًا ،فال بأسَ أن يبقىَ علَى إحرامِ ِه .واهللُ أعلمُ.

الشَّرح:
ً
َ
وساق َ
ثم ساق الشيخ مسألة أخرى متعلقة بسابقتها" :ماذا ُ
مع ُه
يجب على من َح َّج قارنا
َ
َ ْ َ
اله ْد ُيَّ ،
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -
كان معه َ
َ
فإن َّ
أمره أن َيبقى
اله ْد َي؟" ماذا يفعل؟ قال" :إال من
َ
ُّ ُ
َ
ً
الهدي أن ُي َ
حل َ
َ
على إحرامه حتى ُي ْ
جميعا-
حرم بالحج والعمرة
والسنة في حق من َساق
يوم النحر،
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ً
َ
َّ َّ
ْ َ َ َ َ ْ
الن َّ
اس َت ْق َب ْل ُت
قارنا-؛ ألن
بي -صلى هللا عليه وسلم -قد فعل ذلك ،وكان قد ساق الهدي" وهلذا قال « َل ْو ْ
ِ
استَدْ َب ْر ُت» احلديث.
م ْن َأ ْم ِري َما ْ
ْ َ
َ
هل ُ
بعمرة أن ُ
اله َ
وكذلك َ
ساق َ
َّ
بحج مع ُع ْمرته" أي :أن
ي
لب
ي
أ
وقد
ه
أصحاب
من
دي
"أمرمن
ٍ
ٍ
ً
جميعا َ
حل ُ
حل حتى ُي َّ
حجه قارنًا" ،وأال ُي َّ
يوم النحر" ألنه َّ
أهل باحلج والعمرة م ًعا،
منهما
جيعل َّ
َ
َ
فاإلحالل منهام؛ أو ُّ
احلل منهام يكون يوم النحر؛ ُُي ُّل من العمرة واحلج م ًعا" ،وإن كان الذي ساق
َ َ
الهدي قد َ
َ
وحده بق َي على إحرامه" يعني :مل يلب بعمرة ،وال لبى بحج وعمرة ،إنام ل َّبى
أحرم بالحج
باحلج وحده ،لكن ساق معه هد ًيا ،هل له أن يفسخ؟ هنا السؤال؟
ِّ
أحرم بالحج َ
وحده َبق َي على إحرامه ً
أيضا حتى ُيحل َ
قال الشيخ" :قد َ
يوم النحر ،كالقارن
ْ
أحرم بالحج َ
"وعلم بهذاَّ :
َ
أن ْ
بين ُه َما" متاما؛ ألنه ألزم نفسه بسياق اهلديُ ،
من َ
وحده ،أو بالحج والعمرة
ً
َ
معه ْ
وليس ُ
َ
هد ٌي -مل َي ُسق اهلدي -ال ينبغي له أن يبقى على إحرامه" ملاذا؟ ألن النبي -عليه الصالة
َ
والسالم -أمر أصحابه أن جيعلوها عمرة ملن مل يسق اهلدي" ،ال ينبغي له أن يبقى على إحرامه ،بل
ُّ َّ ُ
َ ُ ُ ً
َ
مرة فيطوف ويسعى ُوي َقصر ُويح َّل -عمرة تامة ،-كما َ
أمرالنبي -
يجعل إحرامه ع
السنة في حقه أن
الهدي من أصحابه َ
َ
بذلك" فإذا جاء اليوم الثامن ل َّبى باحلج ودخل
صلى هللا عليه وسلم -من لم َي ُس ْق
يف أعامل احلج.
ْ َ
َّ
َ
قال" :إال أن َيخش ى هذا فوات الحج" بمعنى :خيشى بأنه لو جاء فراح واعتمر وأراد أن يدرك
َّ
حجا ً
كامال كام هو حالك" ،إال
ذلك قد يفوته الوقوف بعرفة ،فهنا ُيقال له :ال تفسخ ذلك وآيت به ًّ
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َ َ
َ
ْ َ
َ
متأخرا ،فال َ
ً
يبقى على إحرامه" باإلحرام الذي جاء
بأس أن
أن َيخش ى هذا فوات الحج؛ لكونه قد َم
احلج املُ ِ
حج قارنًا.
فرد أو َّ
به ،وهو ُّ
ِ
رسول اهلل وعىل ِ
ِ
َّ
وصحبه وس َّلم.
آله
وصىل اهلل عىل
نقف عند هذا،
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األسئلة:
السؤال:
السائل قال :من كان له مَسكنني أحدهما مُؤَجرًا ،فهل يدخل يف حديث ابن عباس؟
اجلواب:
أجر سكنه ،أو أنه استأجر؟ أنا عارف عنده بيتني ،له َمسكنني أحدمها أجره للغري؛ يعني:
يعني َّ
أجر غريه ال؛ إذا كان قد خرج منه إىل غريه فال.
أعطاه غريه ،أو أنه استأجره؟ إذا َّ

السؤال:
قال السائل :إذا اهلل -جل وعال -يقول يف قوله -تعاىل :-ﱽﱁﱂﱃﱼ البقرة،١٩٧ :
ومعلومٌ أن أشهر احلج :شوال ،وذي القعدة إىل آخره ،فما الدليل على جواز اإلحرام باحلجِّ قبل أشهر احلج؟
اجلواب:
قلنا أن السنة يف حقه أن ُُيرم يف ال ُعمرة ،لكن لو ل َّبى باحلج جاز ،لو َل َّبيت باحلج يف ُُمرم ،لكن
الف للسنة ،ال يوجد دليل عىل حرص أنه ال جيوز التلبية باحلج إال يف هذه األشهر ،لكن هنا
هذا ُمُ ٌ
باحلج سارت عليه هذه األحكام
بيان منه -سبحانه وتعاىل -يف بيان أشهر احلج ،من تل َّب َس ول َّبى
ِّ
التي متر معنا.
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السؤال:
هل جيوز صالة ركعيت الطواف بني املقام والكعبة نظرًا ألن املقام كان جبوار البيت؟
اجلواب:
نظرا ملا كان؛ ألنه خالص أمجعت األمة فانتقل من ُمله و ُأ ِّخر
يعني :تتقدمه؛ ال ،أما َخ ْلفه؛ نعمً ،
نف ًعا لألمة.
ِ
رسول اهلل ِ
ِ
َّ
وصحبه وس َّلم.
وآله
وصىل اهلل عىل

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا.
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