
 

 ".حرج افعل وال"-الوداع حجةعظات من 

 للشيخ عبد الناصر بليح
يِن ِمْن َحَرج   الحمد هلل رب العالمين ..  يا  ،"الحمد هلل الذي شرع فيسر: "َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

 كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد حمداً كثيراً طيبااً مباركااً فيا   الحمدلك    رب

شريك ل  في سلطان  ولي الصالحين . وأشهد أن سيدنا ونبيناا   وحده الإل  إال هللا وأشهد أن ال..

حجة الوداع بمنى للناا  يساولون ، فجااره رجال  يوم وقف  ..  وحبيبنا محمداً عبد هللا ورسول  

فجار آخر فقال: لم أشعر، فنحارت  "اذبح وال حرج"فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: 

ار  "ارِم وال حرج"قبل أن أرمي، قال:  فما سئل النبي صلى هللا علي  وسلم عن شير قُدِّم وال أُخِّ

اللهم صاال  وساالماً علياك ياا سايدي ياا رساول هللا ).البخاري ومسلم ")افعل وال حرج"إال قال: 

 عباد هللا : فياأما بعد   وعلي آلك وصحبك الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً 

رساول هللا  يناادي فاي الناا  أن   ناادصالي هللا عليا  وسالم أن يحار أمار م لرساول هللاالما أراد 

هذا العام، فاجتمع حول  مائاة وأربعاة وأربعاون أل ًاا مان الناا  الحر  يريدصلى هللا علي  وسلم 

فااي مشااهد عظاايم، فياا  معااان العاا   والتمكااين، ألقااى الرعااع وال اا ع فااي قلااوب أعاادار الاادعو  

قبل ثالث  وعشرين سانة مان ذلكام الوقات  وق الك ر  والملحدين.ومحاربيها، وكان غصة في حل

كان فرًدا وحيًدا، يعرض اإلسالم علاى الناا  فياردوه، ويادعوهم فيكاذبوه، فاي ذلكام الحاين كاان 

 المؤمن ال يومن على ن س  أن يصلي في بيت هللا وحرم هللا.

ين صالى هللا عليا  وسالم فاي ها هم اليوم مائة وأربعة وأربعون أل ًا يلت اون حاول الصاادق ا ما 

مشهد  يوحي بوكمل معان النصر والظ ر، ويجسد صور  رائعة، تحكي بون ال من وإن طال، فإن 

الغلبة  وليار هللا وجناده، مهماا حوربات الادعو  وعايه عليهاا، وساامها ا عادار ألاوان العادار 

ثَاُل َولَ  " واالعطهاد، فإن العاقبة للحه و هل الحه العاملين المصالحين: اا يَاوْتُِكم مَّ َخلَاْوْا  لَّاِذينَ ٱمَّ

ْتُهُم  ارٱوَ  ْلبَوَْسارٱِمن قَْبلُِكم مَّسَّ رَّ ُساولُ ٱَوُزْلِ لُوْا َحتَّٰى يَقُاوَل  لضَّ راَمنُاوْا َمَعا ُ َمتَاٰى نَْصاُر  لَّاِذينَ ٱوَ  لرَّ

ِ ٱ ِ ٱ نَْصرَ أاَل إِنَّ  هللَّ  .(214/البقر )" قَِريع   هللَّ

، فلماا اساتوت  .يساوي أربعة دراهام وقطي ة العلى رحل رث    وسلم صلي هللا عليوكان حج  

  ماجة(.. سمعة ")الترمذي وابن والفيها  ريار الب  راحلت ، قال: "لبيك بحجة 

 عباد هللا :
من مقاصاد الحار العظيماة أن يترباى الناا  علاى تارّ الترفوا  والتوساع فاي المباحاات  ولاذا إن 

وهاو ، ب النسك، إزار وردار مجردان، ليس فيهما زيناة وال تكلافيتخ ف الحاج من ثياب  إال ثيا

تذكير بال قر المطله للعباد، وخروجا  مان الادنيا كماا دخلهاا أول مار ، بماا يادعو إلاى االساتعداد 

 .للقار هللا

لذلك جعل هللا في الحر سعة ال توجد في غيره من العباادات، ومان هاذا ماا روي مان حاديد َعْباِد 

ِ ْبِن َعمْ  ِ صلي هللا علي  وسلمهللاَّ اِة اْلاَوَداِع بِِمنًاى لِلنَّااِ   ِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َوقََف في َحجَّ

اَر آَخاُر يَْسوَلُونَ ُ، فََجاَرهُ َرُجل  فَقَاَل: لَْم أَْشُعْر فََحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْذبَاَح. فَقَااَل: "اْذبَاْح َوالَ َحاَرَج". فََجا

 أَْشُعْر، فَنََحْرُت قَْبَل أَْن أَْرِمي. قَاَل: "اْرِم َوالَ َحَرَج" فََما ُسئَِل النَّبيُّ صلي هللا علي  وسلمفَقَاَل: لَْم 

َر إاِلَّ قَاَل: اْفَعْل َوالَ َحَرَج. وهكذا يحسن أن يكون شعار الم تي فيماا ال نا   َم َوالَ أُخِّ َعْن َشْير  قُدِّ

 البخاري ومسلم(..(اْفَعْل َوالَ َحَرجَ  صلي هللا علي  وسلمفي ، أو في جنس ما أفتى ب  النبي 

  

 أخو  اإليمان واإلسالم :
ُ بُِكاااُم اْليُْساااَر َوالَ يُِرياااُد بُِكاااُم "ديااان اإلساااالم مبناااي علاااى اليسااار كماااا قاااال جااال ذكاااره:  يِرياااُد هللاو

يِن ِماااااْن َوَماااااا َجَعاااااَل َعلَاااااْيُكْم فِاااااي الااااا"، وقاااااال سااااابحان  أيضااااااً: (.185")البقر  /اْلُعْسااااارَ  دِّ

ووصايت  المتكارر   صالي هللا عليا  وسالم ، وهذا ما كان معروفاً من هديا  (.  78")الحر/حرج



يسااااروا وال تعسااااروا، وبشاااا روا وال ": -صاااالى هللا علياااا  وساااالم  - صااااحاب  حيااااد يقااااول 

إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين " صلي هللا علي  وسلم:ل وقي، و")البخاري ومسلم(. تن روا

إن هللا يحاع "أيضااً: صالي هللا عليا  وسالم ، وقاال ")النساائي(. إال غلب ، فسا ددوا وقاربواأحد 

  ")مسلم(.الرفه في ا مر كل ، ويعطي على الرفه ما ال يعطي على العنف

صالى هللا  -منهر التيسير سار عليا  الصاحابة أيضااً اقتادار بالقادو  وا ساو  نبايهم محماد لذلك 

صاالى هللا علياا   -باان إسااحاق: "لَمااْن أدركاات ماان أصااحاب رسااول هللا يقااول عماار  -علياا  وساالم 

أكثر لمن سبقني منهم، فما رأيت قوماً أيسر سير ، وال أقال تشادداً مانهم"، وقاال رجاار  -وسلم 

بن أبي سلمة: "سمعت عباد  بن نسي الكندي وسئل عن المرأ  ماتات ماع قاوم لايس لهاا ولاي، 

 .)سنن الدارمي( ون تشديدكم، وال يسولون مسائلكم"فقال: أدركت أقواماً ما كانوا يشدد

 

فإن التيساير فاي الحار وغياره مان أحكاام الادين يكاون حساع ا دلاة الصاحيحة ماع التقياد باودار 

اوا "ا حكام كما شارع هللا سابحان  وتعاالى ومان ذلاك عبااد  الحار والعمار  قاال هللا تعاالى:  َوأَتِمُّ

 ِ -مامهاا يكاون باودار مناساكهما علاى الوجا  الاذي أداهماا با  رساول هللا ، وإت"اْلَحرَّ َواْلُعْماَر َ هلِلَّ

ِ أُْساَو   َحَسانَة  "  لقول  تعالى: -صلى هللا علي  وسلم صالى -، وقولا  "لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُساوِل هللاَّ

: "خذوا عني مناسككم" أي: أدوها على الص ة التي أديتها بها ال على الرخ  -هللا علي  وسلم

ي قال بها بعض العلماار مان غيار دليال مان كتااب أو سانة وتلق هاا بعاض الكتااب والمنتحلاين الت

 لل توى،

وهذه ا دلة الكثير  وغيرها تؤكد أن التيسير في الشريعة ليست رخصاة بال هاي ا صال، ولاذلك 

ا الت اما  فاي حياتا  كلهاا، وال يتارّ التيساير إال إذ -صالى هللا عليا  وسالم  -كان من هدى النبي 

أنهاا  -رعاي هللا عنهاا  -كان ا خذ ب  يؤدي إلى خالف الشرع فقد جار عن أم المؤمنين عائشة 

باين أمارين إال اختاار أيسارهما ماا لام يكان  -صالى هللا عليا  وسالم  -قالت: "ما خيور رساول هللا 

وأن  قال ابن عبد البر: في  دليل على فضل التيساير فاي أماور الدياناة،)البخاري ومسلم (. إثماً"

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوالَ يُِريُد بُِكُم اْلُعْسرَ ": -تعالى  -ما يشه منها مكروه قال هللا  ( 185")البقر /يُِريُد هللاو

ما خير بين أمرين إال أخذ أيسرهما، ما لام يكان  -صلى هللا علي  وسلم  -، أال ترى أن رسول هللا 

 .مسلم()إثماً"
 

التي ت رقت في كتع ال قا   فاإن مان العلماار مان يوخاذ بهاذه والسنة المحمدية تجمع التيسيرات 

فمان .الرخصة، وال يوخذ با خرى، ومنهم من يوخذ بغيرها ويدعها، بينما السنة وسعت ذلاك كلا 

قدم أو أخر في أعمال الحر فال حرج علي  في ذلك.أما في غير الحر كالصال  ماثالً فاال يجاوز أن 

ن الصال  عباد  توقي ية موقوفة علي فعل رسول هللا صلي يقدم السجود علي الركوع او غيره  

 بقول :" صلوا كما رأيتموني أصلي")مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم(.هللا علي  وسلم 

 أخو  اإليمان واإلسالم :

اليسر أو التيسير أمر نسبي، فقد يطله على ما هو في حدود طاقة اإلنسان وإن كان في  حارج و

على ما هو في وسع اإلنسان بحيد ياتمكن مان امتثاال التكلياف دون حارج أو وعنت، وقد يطله 

عنت، والذي يظهر من النظر في الرخصة الشرعية بل وفي كل التكاليف أن المراد بالتيسير فاي 

 هو: كون ا مر بحيد يمكن امتثال  دون حرج أو مشقة. -غالباً  -الشريعة 

ن الخامس من أركان اإلسالم الخمسة، وامتثاالً لقول  انطالقاً من أهمية فريضة الحر كونها الرك

ُ بُِكُم اْليُْساَر َوال يُِرياُد بُِكاُم اْلُعْسارَ -تعالى  - صالى هللا  -واساتجابة لتوجيا  المصاط ى  ":"يُِريُد هللاَّ

حيد قال: "يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تن روا"، ونظراً لما يحدث أثنار أدار  -علي  وسلم 

من االزدحام الشديد، وتدافع النا  عند بعض المشاعر، فإن  ال يخ ى أهمياة مراعاا   هذا الركن

قاعد  "التيسير في الحر" ما دامت الحالة هذه، فإنها القاعد  في أعمال الحار، كماا أنهاا قائماة 

 . "في قول  "لتوخذوا مناسككم -صلى هللا علي  وسلم  -على العمل بسنة النبي 

 م أخو  اإليمان واإلسال



ليعلم إن فق  التيسير ال يعني المروقو من الدين، أو االنحالل والت ريط فاي العمال بوحكاام الشارع 

، ومدرسة فق  ، وطريه فتيا، وحيا   أمثل للمسلمين  .الحنيف، بل هو منهر علم 

فالتيسير ورفع الحرج عن المكل ين إذا لم يصادم نصاً صاريحاً، أو إجماعااً معتباراً، وكاان مت قااً 

مااع أصااول الشاارع الكليااة، ومقاصااده العامااة  مراعياااً تباادل ا زمااان وا ماااكن، وتغياار الظااروف 

وا حااوال، فهااذا ممااا ينبغااي العماال باا ، وجريااان ال تيااا علياا ، فوزمااان المحاان والشاادائد ليساات 

كوزمان السعة واالستقرار، وأحوال الخائ ين ليست كوحوال اآلمناين، ومان وقاع فاي عارور   أو 

المارر ينبغاي لا   إنحال  كحال من هو في السعة والطمونينة، يقول ابن عباد البار: " حاجة  ليس

ترّ ما عسر علي  من أمور الدنيا واآلخر ، وترّ اإللحاا  فيا  إذا لام يضاطر إليا ، والميال إلاى 

ُ بِ ": -تعاالى  -اليسر أبداً، فإن اليسر في ا مور كلها أحع إلى هللا وإلاى رساول  قاال  ُكاُم يُِرياُد هللاو

صلى  -، ورخ  رسول  -تعالى  -وفي معنى هذا ا خذ برخ  هللا  "اْليُْسَر َوالَ يُِريُد بُِكُم اْلُعْسرَ 

 ."، وا خذ برخ  العلمار ما لم يكن القول خطو بينا-هللا علي  وسلم 

 أخو  اإليمان واإلسالم :
ي لابس اإلزار ولاو كالتوساعة فاوقد يسر اإلسالم حتي في محظاورات الحار وجعال فيهاا توساعة 

كان مخيطاً، لكن ليس على هيئاة الساراويل، بال تخااط تكاة ويرسال دون أن ي صال منا  كام عان 

 .آخر وقد حكى ابن تيمية اإلجماع على جوازه

وا صل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَّبِِي صلى هللا علي  وسالم أَنَّ َرُجاالً 

اَراِويَل، َوالَ اْلبُاْرنَُس،  "بَُس اْلُمْحاِرمُُ فَقَااَل : َسوَلَ ُ َما يَْلا الَ يَْلابَِس اْلقَِمايَ ، َوالَ اْلِعَماَماةَ، َوالَ السَّ

ْع َااَراُن، فَااإِْن لَااْم يَِجااِد النَّْعلَااْيِن  فَْليَْلاابَِس اْلُخ َّااْيِن، َوْليَْقطَ  اا ُ اْلااَوْرُ ، أَِو ال َّ ْعُهَمااا َحتَّااى َوالَ ثَْوبًااا َمسَّ

. والمقصاود باالمخيط هاو ماا عبَّار عنا  بعاُض ال قهااِر بقاولهم: ) اْلَمِخايط "ُكونَاا تَْحاَت اْلَكْعبَاْينِ يَ 

اْلُمِحاايط ( أي: بالباادِن، أو العضااِو. وإن كاناات الكلمااة لاام تاارد فااي القاارآن، وال فااي الساانة بهااذا 

 .الخياطة االصطال ، وقد وقع بها لبس عند البعض فقالوا: كل مخيط ال يلبس، والعلة هي

وهذا غلاط، فلاو انشاه اإلزار، أو الاردار اللاذان يلبساهما فخاطهماا، ثام لَبَِساُهما فاال شاير عليا  

 .باالت اق

وكذلك لبس الخ ين إذا لم يجد النعلين وفي مشاروعية قطعهماا حتاى يكوناا أسا ل مان الكعباين  -

ا ماذهع الجمهاور. ن اع بين أهل العلم، فعدم مشروعية القطع هو المشهور عن أحماد. وقطعهما

)َماْن لَاْم يَِجاْد نَْعلَاْيِن فَْليَْلابَْس ُخ َّاْيِن(  -رعاي هللا عنهماا-واحتر أحمد بحديد ابان عباا  وجاابر 

: قطع الخ ين فساد، يلبسهما كماا هماا. -رعي هللا عن   -فليس فيهما قطع الخف. مع قول علي 

 .وقطع  إتالف للمال مع موافقة القيا  فإن  ملبو  أبيح للحاجة فوشب  السراويل

ومن الطريف أن رجالً سول الشعبي أيحك المحرم جلدهُ قال: نعم. قاال: مقادار كامُ قاال: إلاى أن 

 !يبدو العظم

من التيسير جواز ا نساّ الثالثة ) التمتع، واإلفراد، والقران ( وهذا إجمااع أو شابه  عناد أهال 

 .العلم

 أخو  اإليمان واإلسالم 
 : ل  ركنان من التيسير أن الحرو

وهو ركن باإلجماع،وهذا الركن يحصل أداؤه بلحظة، حتاى إن مان العلماار مان  الوقوف بعرفة، 

  .ولو دفع قبل الغروب أج أه عند ا ئمة، خالفاً لمالك .قال: لو مر بوجوار عرفة بالطائر  أج أه

 -بِااْلَمْوقِِف  -صلى هللا علي  وسالم-والدليل حديد عرو  بن مضر  الطائي قال أتيت رسول هللا 

 ِ ِ ِمْن َجبَِل طَيِّئ  أَْكلَْلاُت َمِطيَّتِاي َوأَْتَعْباُت نَْ ساي، َوهللاَّ َماا تََرْكاُت يَْعنِى بَِجْمع  قُْلُت: ِجْئُت يَا َرُسوَل هللاَّ

 ِ ُ فَقَااَل َرُساوُل هللاَّ َّ  ":-سالمصالى هللا عليا  و-ِمْن َجبَل  إاِلَّ َوقَْ ُت َعلَْيِ  فََهْل لِاي ِماْن َحارف َماْن أَْدَر

اا ُ َوقََضااى تَ َثَاا ُ  ااالَ َ َوأَتَااى َعَرفَااات  قَْبااَل َذلِااَك لَااْيالً أَْو نََهاااًرا فَقَااْد تَاامَّ َحجُّ  رواه ")َمَعنَااا َهااِذِه الصَّ

 ).الخمسة

فهذا دليال علاى أن الحااج لاو دفاع قبال الغاروب فاال شاير عليا ، وإن كناا نوجاع عليا  أن يقاف 

 .لليلبعرفة ولو ج راً من ا



وإن أخطو النا  العدد فوق اوا فاي غيار ياوم عرفاة أي: وق اوا فاي الياوم الثاامن ماثالً وهاو ياوم 

التروية، أو وق وا في اليوم العاشار وهاو ياوم العياد علاى سابيل الخطاو والغلاط  ناوه ياوم عرفاة 

 .أج أهم ذلك إذا ات قوا علي  وأطبقوا علي 

وَن، َوُكاالُّ َوفِ  "يقاول:  -صالى هللا عليا  وسالم-والنَّباي  ْطااُرُكْم يَاْوَم تُْ ِطاُروَن َوأَْعاَحاُكْم يَاْوَم تَُضاحُّ

، َوُكلُّ َجْماع  َمْوقِاف   ، َوُكلُّ فَِجاِج َمكَّةَ َمْنَحر  ، َوُكلُّ ِمنًى َمْنَحر  أباو داود والترماذي  ")َعَرفَةَ َمْوقِف 

 (.وابن ماجة 

 يااار ، وهااو ال يكااون إال بعااد هااو طااواف اإلفاعااة، ويساامى طااواف الحاار وال:والااركن الثاااني 

الوقوف بعرفاة والمبيات بم دل اة، وهاذا فيماا أحساع إجمااع، وهاو  ااهر القارآن الكاريم لقولا  

فُااوا بِاْلبَْيااِت اْلَعتِيااِه" فجعاال  (.29/الحر)ساابحان : "ثُاامَّ ْليَْقُضااوا تَ َااثَُهْم َوْليُوفُااوا نُااُذوَرُهْم َوْليَطَّوَّ

 ..الطواف آخرها

يها في ترتيع أعمال يوم النحار، هاي: رماي جمار  العقباة، ثام نحار الهادي أو والسنة المت ه عل

ذبح ، ثم الحله أو التقصير، ثم طواف اإلفاعة  وقد أجمع العلمار على استحباب هاذا الترتياع. 

وأجمعوا كذلك على أن من قدم أو أخر شيئًا من أعمال يوم النحر، فإن  يج ئ  ذلك، ويصح من ، 

 .في وجوب الك ار  علي ، فووجبها بعضهم، ولم يوجبها آخرونبيد أنهم اختل وا 

والذي ذهع إلي  جمهور أهل العلم أن  ال شير علاى مان حلاه قبال أن يرماي، وال علاى مان قادم 

شاايئًا أو أخااره ساااهيًا أو جاااهالً، أو حتااى متعمااًدا ممااا يُ عاال يااوم النحاار. وقااد ُروَي عاان الحساان 

حلااه قبال أن يرماي  وروَي عان عطااار بان أباي ربااا  أنهماا قااال: ال شااير علاى مان   وطااوو

 .قول : من قدَّم نسًكا قبل نسك فال حرج

النحاار، قولاا  صاالى هللا علياا  ويؤيااد قااول الجمهااور القااائلين بعاادم وجااوب ترتيااع أعمااال يااوم 

إذ لو كان الحديد لرفع اإلثم عن الساهي والجاهل فحساع، لماا كاان لا   "افعل وال حرج"وسلم:

معنى حينئذ   ن كل عبااد  واجباة يتركهاا اإلنساان، نساياناً أو جهاالً، فإنا  ال إثام عليا  بتركهاا، 

ر بحسع كل عباد   بخالف العاماد، فإنا  ماع مطالبتا   وإن كان مطالباً بتعويض ما أخلَّ في  وقصَّ

 .النق ، يلحق  اإلثم لترك  الواجع أو الركن عمداً بتعويض الخلل و

ال ي ياد فقاط رفاع اإلثام  "افعال وال حارج"فإذا تبيَّن هذا، علمناا أن قولا  صالى هللا عليا  وسالم: 

عمن أخلَّ بترتيع أعمال يوم النحر، سهواً أو جهالً  إذ إن هاذا معلاوم فاي مباادش الشاريعة، كماا 

ل يشمل كل من أخلَّ بعمل من أعمال الحر سهواً أو جهاالً، أن  غير مخت  بوعمال يوم النحر، ب

فال إثم علي ، وإن كان يجع علي  تدارّ ذلك الخلل الحاصال، بحساع ماا جاار فاي الشاريعة، كماا 

 .سبه

وقد ن  النووي وجماعة أن  لو نسى اإلفاعة، وطاف للوداع من غير نية اإلفاعة، أو بجهل  •

ويساقط  •وهاذا حسان وهاو مان التيساير والرخصاة .معاابوجاوب الطاواف أجا أه طوافا  عنهماا 

 .طواف الوداع عن الحائض، وهي رخصة ثابتة في السنة

 عباد هللا:
وأصحاب  رعي هللا  صلي هللا علي  وسلم ومن الرخصة ما يتعله بالمبيت بمنى، وقد فعل  النبي 

ريه علاى َمان عنهما، وكان جماعة من فقهار الصاحابة يارون وجاوب المبيات بمناى لياالي التشا

 .قدر على ذلك، ووجد مكانا يليه بمثل ، وهو قول الجمهور

لكن دلت ا دلة على سقوط المبيت عمن لم يجد مكاناً يليه ب ، وليس علي  شير، ولا  أن يبيات 

حياد شااار فاي مكااة أو الم دل اة أو الع ي يااة أو غيرهاا، وال يل ماا  المبيات حيااد انتهات الخيااام 

 .بمنى

مماارات بااين الخيااام وأمااام دورات المياااه وا رصاا ة وشااعف الجبااال مكاناااً وليساات الطرقااات وال

 . صالحاً لمبيت اآلدميين مبيتاً يتناسع مع رو  هذه العباد  العظيمة

صالى  –قاال: اساتوذن العباا  رساول هللا  -رعي هللا عنهماا-ومما يدل عل ذلك حديد ابن عمر 

 .(البخاري ومسلم ")السقاية فوذن ل  يالي منى من أجلأن يبيت بمكة ل -هللا علي  وسلم 



وإذا ثبتت الرخصة في ترّ المبيات بمناى  هال الساقاية وهام يجادون مكانااً للمبيات بمناى، فمان 

صالى هللا عليا   –باب أولى أْن تثبت لمن لم يجد بمناى مكانااً يلياه با ، ومان ذلاك أن رساول هللا 

يرمون ياوم النحار، ثام يرماون الغاد أرخ  لرعار اإلبل في البيتوتة خارجين عن منى،  -وسلم 

 (.مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي  ")ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم الن ر.

 .والذي ال يجد مكاناً يصلح للمبيت بمنى أولى بالرخصة من رعا  اإلبل، وهذا  اهر

تااع  بمكاة يخشاى عليا  ي تي الحجير بون  إذا كان للرجال م -رعي هللا عنهما  –وهذا ابن عبا 

  الضيعة إْن بات بمنى، فال بو  أن ي بيت عنده بمكة. 

وألحه أهل العلم بمن تقدم كلَّ من ل  مال يخاف عياع ، أو أمر يخاف فوتا ، أو ماريض يحتااج 

 .أن يتعهده، أو يلحق  عرر أو مشقة  اهر 

م من ال يجد مكاناً يليه وفي معنى هؤالر في جواز الترخ  بترّ المبيت بمنى، بل أولى ب  منه

ب  يبيت في ، وكذلك من خرج ليطوف بالبيت الحرام فحبس  ال حام حتى فات  المبيت بمنى  فاإن 

 .تخل هما عن المبيت بمنى سبب  أمر خارجي، ليس من فعلهما، وال يستطيعان رفع 

بادم كلماا تارّ ومن التيسير عدم إرهاق الحجاير بكثار  الادمار  فاإن ال تاوى أحيانااً تُلا م الحااج 

مالاك )واجباً، بنار على أثار ابان عباا  " َماْن نَِساَي ِماْن نُُساِكِ  َشاْيئًا أَْو تََرَكا ُ ، فَْليُْهاِرْق َدًماا " 

وهو أثر صحيح، ولكن  فتوى واجتهااد، وقاد كاان كثيار مان السالف ال يُل ماون با ،  (. والبيهقي

وقاد أساقط الشاارع بعاض الواجباات، ولكنهم يراعون حال السائل من الغنى وال قار وغيار ذلاك، 

كطواف الوداع عان الحاائض، والمبيات بمناى عان الرعاا  ومان فاي حكمهام إلاى غيار بادل، ولام 

يلاا مهم بشااير، وهااذا ثاباات معااروف فااي الساانة، بينمااا فااي فعاال المحظااور ورد حااديد كعااع باان 

اب الادم عجر  في اإلذن بحله الارأ  ماع ال دياة، ولام يثبات فاي السانة المرفوعاة خبار فاي إيجا

 .لترّ الواجع، ويمكن أن يراعى في هذا أحوال النا 

 

 الخطبة الثانية :
 عباد هللا . بعد فيا الحمد هلل والصال  والسالم علي رسول هللا أما

، وهو واجاع عناد الجمهاور، ل عال النباي صالى  ما يتعله برمي الجمار في الحر  ومن التيسير 

، وقولا  صالى هللا (. مسالم والل ال للنساائي ). "َمنَاِساَكُكْم  ُخاُذوا َعنِّاي"هللا علي  وسالم وقولا : 

 (. النسائي وابن ماج  وابن حبان ). "أَْمثَاَل َهُؤالَِر فَاْرُموا  "علي  وسلم : 
لكن ما هو موعع الرمايُ هاو مجتماع الحصاى الاذي تتكاوم فيا  الجماار، ساوار الحاوض أو ماا 

يكن في عهاد النباو ، وال الخل اار الراشادين، وقاد يحيط ب  مما تكون في  ا حجار، والحوض لم 

 ...اختلف في وقت بنائ ، هل كان في عهد بني أمية، أو بعد هذا، وقد كتع في  المتخصصون

(: فاإن رماهاا مان بعياد فلام تقاع 67ص/4وهنا يقول اإلمام السرخسي الحن ي في ) المبسوط ج

هااذا القاادر ممااا ال يتااوتوى التوحاارز عناا  الحصااا  عنااد الجماار  فااإن وقعاات قريباااً منهااا أجاا أه   ن 

خصوصاً عند كثر  ال حام، وإن وقعت بعيداً منها لم يج ه. وهذا كالم ن يس  خصوصااً فاي هاذه 

ا يااام التااي تحااول رمااي الجمااار فيهااا إلااى مشااكلة عويصااة، وقاالو عااام إال ويسااقط العشاارات، باال 

يلحقنااا جميعااً نحان المساالمين، المئاات تحات ا قادام صاارعى، وينقلاون جثثااً هامااد ر وهاذا عاار 

 ...ويجع علينا حكاماً وعلمار وعامة أن نجاهد في سبيل تالفي  وتدارك 

ولست أدري كم يل م أن يموت من المسلمين حتى نستيقل ونت طن ونغار على أرواحهام ونضاع 

ا مر في نصاب ُر فما بال أقوام يغارون على فرعيات جرى الخلف فيها...ويغمضون عن كليات 

فكيف في مثال هاذه المواعاع المباركاة التاي ياؤمن فيهاا الطيار تاراق الادمار .جرى الجور عليها

 البريئة بغير ذنع والجرير  .

َماا  "يطاوف بالكعباة ويقاول:  -صالى هللا عليا  وسالم-وعبد هللا بن عمر يقول رأيات رساول هللاو 

د  بِيَاِدِه لَُحْرَماةُ اْلُماْؤِمِن أَْعظَاُم أَْطيَبَِك َوأَْطيََع ِريَحِكر َما أَْعظََمِك َوأَْعظََم ُحرْ  َمتَِكر َوالَِّذي نَْ ُس ُمَحمَّ

ِ ُحْرَمةً ِمْنِك َمالِِ  َوَدِمِ  َوأَْن نَظُنَّ بِِ  إاِلَّ َخْيًرا  ْنيَا أَْهاَوُن  "، وقَاَل: (ابن ماج  ")ِعْنَد هللاَّ لََ َواُل الادُّ

ِ ِمْن قَْتِل َرُجل  ُمْسلِم   ِ ْبِن َعْمر و ")ِعْنَد هللاَّ  .(النسائي والترمذي َعْن َعْبِد هللاَّ



ومقصد الرمي  اهر كما في قول عائشة : إِنََّما ُجِعَل الطََّواُف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصَّ َا َواْلَمْرَوِ  َوَرْمُى 

 ِ  .اْلِجَماِر إِلقَاَمِة ِذْكِر هللاَّ

اتا  فاي وساط طوفاان مان الناا ، مااجوا فوين ِمن ذكر هللا َمان هاو مشاغول بن سا ، وطالاع لنج

وهاجوا واختلطوا، حتاى ال يملاك الواحاد مانهم مان أمار ن سا  شايئاً، وتحاتهم أكاوام مان الحاذار 

 !والمالبس والحجار ... والجثد أحياناً، وال حول وال قو  إلى باهللُ

 أخو  اإليمان واإلسالم :

ولكن لاو رأى  ...م من كل فر لسره ذلكلو رأى النبي صلى هللا علي  وسلم كثر  الحجير وإهالله

سااره ذلاك  ل عناد الجمارات  هذه ال وعى خاصة عند الجمرات واعطراب أمر الناا  واالقتتاال

والتوكيد في بعض هذه ال روع قد يسابع الوساوا   فيشاك الحااج هال   ن  خالف هدية وسنت ،

 رمي ستاً أو سبعاً، هل سقطت في الحوض أم ال ُ

 صالي هللا عليا  وسالم:س باالزم عنادهم   نا  يشامل  قولا  ةُ فالترتياع لاييعناي يقاول كالحن يا

 وعرفنا أن هذا في العبادات الكلية ال في أج ائها، يعني الترتياع باين الرماي ،"افعل وال حرج"

يصاح، وإن  والحله والنحر والطواف، ولذا لو قدم ركعتاي الطاواف كماا ذكرناا علاى الطاواف ماا

فما سئل عن شير قدم وال أخر إال قاال: افعال وال حارج" "، "حرج افعل وال"كان يشمل  عموم

 .(، لكن هذا العام أريد ب  الخصوصمت ه علي )

 أخو  اإلسالم :
للحاج أن يرمي ليالً، وهو ماذهع عباد هللا بان عمار، وجماع ومن  يسر اإلسالم وتيسره أن أبا  

 اة، والادليل علاى ذلاك ماا رواه من الصحابة رعي هللا عنهم، واإلمام مالك والشاافعي وأباي حني

صلى هللا علي  وسالم  -قال ُسئل النبي  -رعي هللا عنهما  -البخاري في صحيح  عن ابن عبا   

 ."الَ َحَرجَ "فقال: َرَمْيُت بَْعَد َما أَْمَسْيُتُ فقال: )الَ َحَرَج(. قال: َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْنَحَرُ قال:  –

ئر ا يام، وهو منقول عن ابن عبا  عند ابن أباي شايبة، وعان ول  أن يرمي قبل ال وال في سا

ابن ال بير عند ال اكهي، وقول طاوو  وعطار في إحدى الروايتين عنا ، ومحماد البااقر، وهاو 

روايااة غياار مشااهور  عاان أبااي حني ااة، وإلياا  ذهااع اباان عقياال، واباان الجااوزي ماان الحنابلااة، 

آل محمود، والشيخ مصط ى ال رقار،  عبد هللاوالرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين: الشيخ 

-وشاايخنا الشاايخ صااالح البليهااي وطائ ااة ماان أهاال العلاام، وقااواه الشاايخ عبااد الاارحمن السااعدي 

صالى هللا عليا   –، واستدلوا بحديد عمرو بن شعيع عن أبي  عن جده أن الرساول -رحمهم هللا

 يالادار قطنامان النهاار. أخرجا  أرخ  للرعا  أن يرموا جمارهم بالليل، أو أياة سااعة  -وسلم 

 .وفي إسناده ععف، ول  شواهد عن ابن عبا  وابن عمر ال تخلو من ععف

(: وكال ذي عاذر مان مارض  أو خاوف  علاى ن سا  أو مالا  453ص/1قال ابن قداماة )الكاافي ج

 .كالرعا  في هذا   نهم في معناهم. اه 

ار إال  عليا  وسالم   صالي هللا ئل النَّبايما ُسا ..وبما رواه البخاري ومسلم  عان شاير قُادوم وال أُخو

 ."قال: افعل وال حرج

ومن أدلتهم عادم وجاود دليال صاريح فاي النهاي عان الرماي قبال الا وال، ال مان الكتااب وال مان 

 .السنة وال من اإلجماع وال من القيا 

وال إلى بعد ال وال فهو بمثابة وقوف  بعرف  بعد ال  -صلى هللا علي  وسلم  –وأما رمي الرسول 

الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف ال ينتهي بذلك الحد، بل الليل كل  وقت وقوف أيضاً، ولو كاان 

بيانااً شاافياً صاريحاً حينماا  -صالى هللا عليا  وسالم  –الرمي قبل ال وال منهيااً عنا  لبيَّنا  النباي 

 .ال يجوز أجاب السائل الذي سول  عن رمي  بعدما أمسى، وتوخير البيان عن وقت الحاجة

ْعاُدوَدات "قالبقر :-تعاالى–ومن ا دلة : قول هللا  َ فِاي أَيَّاام  مَّ [، والرماي مان 203: "َواْذُكاُروْا هللاو

 .الذكر كما صح عن عائشة عند الدارمي وغيره، فجعل اليوم كل  محالً للذكر ومن  الرمي

عباد الارحمن الساعدي وهذا يشب  أن يكون كالن  في المساولة عناد التومال، وبا  اساتدل الشايخ 

وغيره، وكذلك قول ابن عمر رعي هللا عنا  فاي رواياة البخااري:"إَِذا َرَماى إَِماُماَك فَااْرِم" لمان 

 .سول  عن وقت الرمي، ولو كان المتعين عنده الرمي بعد ال وال لبيون  للسائل



م بان عادي ول  أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم ا خير  لحديد أبي البدا  بان عاصا

أَْرَخاَ  لِِرَعااِر اإِلبِاِل فِاي اْلبَْيتُوتَاِة َخااِرِجيَن َعاْن  -صالى هللا عليا  وسالم-عن أبي  أن رسول هللا 

مالك والل ل  ")ِمنًى يَْرُموَن يَْوَم النَّْحِر ثُمَّ يَْرُموَن اْلَغَد َوِمْن بَْعِد اْلَغِد لِيَْوَمْيِن ثُمَّ يَْرُموَن يَْوَم النَّْ ِر.

 ).، وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماج  والنسائيل 

فيجوز لمن كان في معنى الرعا  ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل ال ي رغ مع  للرمي، أو كاان 

من ل  بعيداً عن الجمرات، ويشه علي  التردد عليها أن يؤخر رماي الجمارات إلاى آخار ياوم مان 

بعد يوم الثالد عشر )آخر أيام التشريه(. والرماي  أيام التشريه، وال يجوز ل  أن يؤخره إلى ما

في هذه الحالة أدار ال قضار وأيام التشريه كاليوم الواحد، وهاذا قاول الشاافعية والحنابلاة وأباو 

 .-رحمهم هللا–يوسف ومحمد بن الحسن من الحن ية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي 

قتتااال، فهاو ماان أعظاام المقاصاد ال اعاالة المعتباار ، وهكاذا التااوخير لتجنااع ال حاام والمشااقة واال

 ...وحيا  النا  أولى بالرعاية من حيا  الحيوان كما في حال الرعا 

 .وح ل ا روا  من المقاصد الخمسة المجمع على اعتبارها في الشريعة

 عباد هللا: 
، وال حرج، والنسار أن يوكلوا غيرهم في الرميوالمرعي للضع ة من تيسير اإلسالم أن أبا  و

اًجاا، َوَمَعنَاا النَِّسااُر  ِ صالى هللا عليا  وسالم ُحجَّ ف ي الحديد عن جابر قال: َخَرْجنَاا َماَع َرُساوِل هللاَّ

ْبيَاُن ، فَ  ْبيَاِن.َوالصِّ اْبيَاِن، َوَرَمْينَاا َعاْنُهْم. و (. ابن ماج  ")وَْحَرْمنَا َعْن الصِّ  )فقال: فَلَبَّْينَا َعاْن الصِّ

ْبيَانِ ، قَ (الترمذي  .اَل: فَُكنَّا نُلَبِّي َعْن النَِّساِر، َونَْرِمي َعْن الصِّ

ابيو الاذي ال يقادر علاى  ماي عان الصو قال ابن المنذر: كل من ح ظات عنا  مان أهال العلام يارى الرو

مي، كان ابن عمر ي عل ذلك. وب  قال عطار، وال هري، ومالك، والشوافعي، وإسحاق  .الرو

ساامحون لنسااائهم بااالخروج إلااى السااوق لحاجااة، أو الخااروج وأعجااع ماان إخااو  غيااورين ال ي

ون علاى ذهااب النساار إلاى المرماى، حياد تلتصاه ا جسااد، وتطيار ا غطياة،  ل يار ، ثام يصارو

 .وتتخطف العبارات، وتتهاوى ا جساد تحت ا قدام، وال حول وال قو  إال باهلل

يعرفاون الطرقاات وال يحسانون  وبعض ال ضالر يُنحاي بالالئماة علاى الضاحايا   نهام ساذج وال

يتااً دلايالً  اختيار الوقت المالئم للرمي أي: وقت غ لة النا  وكون من شروط الحاج أن يكون ِخرو

عارفاااً بااالطريه مجرباااً ماادركاً مخطااط اآلخاارين متااى ي معااون الرمااي، ومتااى يكثاارون، ومتااى 

 !!يقلون

هاا ياوم العياد حال لا  كال شاير إال ومن ذلك أن التحلال ا ول يقاع برماي جمار  العقباة، فاإذا رما

النسااار، وهااذا مااذهع مالااك وأبااي ثااور وأبااي يوسااف، وروايااة عاان أحمااد، والشااافعي، وباا  قااال 

( : وهاو 225ص/3قاال ابان قداماة فاي المغناي )ج .علقمة، وخارجة بن زيد بان ثابات، وعطاار

 .الصحيح إن شار هللا تعالى

إَِذا َرَمْياتُُم  ":صالي هللا عليا  وسالم –هللا  واستدلوا بما روي عن ابن عبا  أن  قال: قال رسول

وبماا روي عان عائشاة رعاي  (. ابان ماجا  وأحماد  ")اْلَجْمَر َ فَقَْد َحلَّ لَُكْم ُكلُّ َشْير  إاِلَّ النَِّساَر 

 ِ فَقَاْد َحالَّ إَِذا َرَمى أََحُدُكْم َجْمَر َ اْلَعقَبَاِة " صلي هللا علي  وسلم:هللا عنها أنها قالت: قال رسول هللاَّ

وإن كاان -، وحديد ابن عباا  وعائشاة رعاي هللا عنهماا (. أبو داود".(لَ ُ ُكلُّ َشْىر  إاِلَّ النَِّسارَ 

، و يشهد لهما فتااوى الصاحابة، وحاديد ..إال أن  قد صححهما بعض المعاصرين  -فيهما ععف

 .أم سلمة في معناهما
  
 

 

 


