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يوم النحر، وذلك قيل: بعد رميه عليه الصالة  Uهذا احلديث الشريف وقع من رسول هللا 
وقف هذا املوقف بعدما نزل إىل مكة  U: أن رسول هللا -وهو الصحيح واألقوى  -والسالم، وقيل 

. -عليه الصالة والسالم  -وطاف طواف اإلفاضة مث رجع إىل مىن فوقف للناس يسألونه ويستفتونه 
وقف عدة مواقف وأنه  Uالقول هو األقوى واألرجح وإن كان بعض أهل العلم قال: بأن النيب  وهذا

عليه  -وقف قبل نزوله إىل مكة عند اجلمرة وسألوه وأنه ملا رجع إىل مىن مرة ثانية وقف وسألوه 
عض وأنه وقف مرة ثالثة وذلك بعد صالة العصر، والسبب يف هذا: أنه جاء يف ب -الصالة والسالم 

الروايات أنه قال: رميت بعدما أمسيت فقال عليه الصالة والسالم: ) ال حرج ( فقال: "بعدما 
أمسيت" واملساء ال يكون إال بعد منتصف النهار، وهذا يدل على أن احلادثة وقعت بعد انتصاف 

 -النهار، وهذا يقوي أن سؤاله عليه الصالة والسالم وقع بعد رجوعه من مكة، فالذي صح عنه 
أنه سئل يوم النحر، النحر على الرمي وتقدمي احللق على النحر وما سئل عن  -عليه الصالة والسالم 

شيء من هذه األشياء اليت تُفعل يف يوم النحر وهي أربعة أشياء: رمي مجرة العقبة، وحنر اهلدي ملن  
متمتعني أو قارنني يف  كانوا  -رضوان هللا عليهم  -كان متمتعًا أو قارناً، ومن املعلوم أن الصحابة 

حجة الوداع ومل يكن منهم مفرد إال صحايب واحد، وهي املسألة اليت يلغزوهنا يقولون: صحايب أفرد 
وذلك  U؛ ألنه أتى رسول هللا -رضي هللا عنه وأرضاه  -يف حجة الوداع؟ وهو عروة بن مضرس 

لت من جبل طي أكللت راحليت ليلة النحر حيث مل يسعه أن يأيت للعمرة وقال: يا رسول هللا، أقب
: ) من صلى صالتنا هذه ووقف Uوأتعبت نفسي وما تركت جباًل وال شعبًا إال وقفت فيه، فقال 

موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو هنار فقد مت حجه وقضى تفثه ( فالرمي مث 

: أن رسول هللا -رضي هللا عنهم  –عن عبدهللا بن عمرو  - 222]  :-رمحه هللا تعاىل  -قال 
U  :وقف يف حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: مل أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال

) اذبح وال حرج ( وجاء آخر فقال: مل أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ) ارم وال حرج (. 
 فما سئل يومئذ عن شيء قمدم وال أمخر إال قال: ) افعل وال حرج ( [.
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ربعة أمور السنة عن رسول هللا بعده النحر مث بعده احللق مث بعده الطواف "طواف اإلفاضة"، هذه أ
U  الذي ال ُيشك أنه األفضل واألكمل  -عليه الصالة والسالم  -أنه فعلها يوم النحر، وهديه

للمسلم أن يتحراه ويفعله أن يرمي مجرة العقبة أوالً، مث بعد ذلك ينحر هديه إن كان متمتعاً أو قارناً، 
ل ويطوف طواف اإلفاضة، فإذا فعل الرمي والنحر مث بعد ذلك حيلق رأسه أو يقصر، مث بعد ذلك ينز 

واحللق فقد حتلل التحلل األصغر، وهو الذي يسمى بالتحلل األول سواء كان مفردًا أو كان متمتعاً 
أو قارناً، فإذا رمى وحنر هديه إذا كان قارنًا أو متمتعًا وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إال النساء، 

 -ر يباح به كل شيء إال مجاع النساء، وهذا يف قول مجهور العلماء والتحلل األول والتحلل األصغ
، وزاد اإلمام مالك "وقتل الصيد" فكان يستثين قتل الصيد ويقول: "ال حيل له قتل -رمحهم هللا 

الصيد حىت يطوف طواف اإلفاضة ويكون قد سعى سعي احلج" على تفصيل عندهم بناء على أنه 
 بد من وقوع هذه األشياء إصابة للسنة الرمي أواًل مث حنر اهلدي مث ركن من أركان احلج. فإذًا ال

احللق، فإذا فعلها جاز له أن يتطيب وأن يلبس املخيط وأن يفعل احملظورات كلها ما عدا مجاع 
قالت:  -رضي هللا عنها وأرضاها  -النساء، واألصل يف ذلك والدليل حديث أم املؤمنني عائشة 

رضي هللا عنها  -له قبل حرمه، وحلرمه قبل أن يطوف بالبيت". فبينت حل U"طيبت رسول هللا 
حتلل  Uحلرمه قبل أن يطوف بالبيت، ومعىن ذلك: أن النيب  Uأهنا طيبت رسول هللا  -وأرضاها 

وهذا يف قول مجاهري العلماء من  -التحلل األول قبل أن يطوف طواف اإلفاضة، فيجوز للمحرم 
جيوز له أن يتطيب وأن يلبس املخيط وأن يغطي رأسه وأن  -ع عليه السلف واخللف وحكي اإلمجا 

يفعل احملظورات كلها ما عدا النساء إذا فعل هذه الثالث، مث إذا طاف طواف اإلفاضة فقد حل له  
كل شيء ورجع حالالً؛ لقوله عليه الصالة والسالم: ) أيام مىن أيام أكل وشرب وبعال ( والبعال 

أمجع العلماء على أن مجاع النساء ال حيل إال بطواف اإلفاضة، وفيه قضاء أمري هو مجاع النساء، وقد 
فإنه خطب الناس يوم النحر وقال: "إذا رميتم  -رضي هللا عنه وأرضاه  -املؤمنني عمر بن اخلطاب 

. -رضي هللا عنه وأرضاه  -فقد حللتم من كل شيء إال النساء" وذكر الطيب وكان هذا قوله 
لسنة: أنه حيل بعد رمي مجرة العقبة، هذا بالنسبة للسنة، وبعض العلماء يرمز هلذه والصحيح يف ا
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األربعة بكلمة فيقول: أعمال يوم النحر مرتبة بقوهلم: "رن حطا". و"رن حطا" أربعة حروف الراء رمز 
تأخري للرمي، والنون رمي للنحر واحلاء رمز للحلق والطاء رمز لطواف اإلفاضة، فإذا حصل التقدمي وال

هلذه األشياء بعضها على بعض ففيه تفصيل وخالف بني العلماء كبري ال خيلو من قدم وأخر بني أن 
يكون مقدماً ناسياً أو جاهاًل أو عاملاً متعمداً، وهذا كله حيتاج إىل وقت لذكر أقوال العلماء وتفصيله 

لس القادم. لكن الذي يهمنا وتفصيل ما ذكروه من األدلة والردود واملناقشات وسنرجئ ذلك إىل اجمل
التنبيه على بعض املسائل منها: حرصه عليه الصالة والسالم على تعليم األمة وإرشادها حيث وقف 

عليه الصالة  -يف حجة الوداع للسائل واملستفيت وقد كان هذا هديه  -عليه الصالة والسالم  -
 -عليه الصالة والسالم  -ته، وكان وسنته: أنه ما يسأله أحد إال وقف له وأعطاه مسأل -والسالم 

 ال يرد سائالً: 

 ما قال ال قط إال يف تشهده                لوال التشهد كانت الؤه نعم 

مسح السجايا، فكان حيس  -صلوات هللا وسالمه عليه  -فكان مسح اخلليقة مسح اخللق 
ب يف احلج أن يُ َنصب للناس من حباجة األمة إىل التعليم والتوجيه، ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه جي

وسنته، فالناس فيهم اجلاهل وفيهم الناسي  Uيفتيهم ويعلمهم أمور دينهم؛ ألنه هدي رسول هللا 
لألمة هذه  -عليه الصالة والسالم  -وفيهم املخطئ، فهؤالء كلهم حيتاجون إىل توجيه وإرشاد فشرع 

دليل على مساحة   حرج ( [افعل وال ] ) السنة، ويف هذه الكلمات الواردة يف احلديث من قوله:
يف ذلك اليوم كما قال حرب األمة وترمجان  -عليه الصالة والسالم  -اإلسالم ويسره، وقد كان 

وكان  ] ما سئل عن شيء قمدم وال أخر إال قال: ) افعل وال حرج ( [القرآن عبدهللا بن عباس: 
عليه الصالة  -يشري بيده ويقول: ) ال حرج، ال حرج ( جيمع بني القول والفعل؛ تأكيدًا ملا قاله 

كما جعله ربه   -عليه الصالة والسالم  -، فأخذ الناَس بيسر هللا وأخذهم برمحة هللا، وكان -والسالم 
 وبركاته عليه إىل يوم الدين. رمحة للعاملني ميسراً ال معسراً، مبشراً ال منفراً صلوات هللا وسالمه
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 -عليه الصالة والسالم  -يف يوم النحر أنه ابتدأ جبمرة العقبة، ورماها  Uتقدم معنا أن هدي النيب 
، مث أعطى -صلوات هللا وسالمه عليه  -بسبع حصيات، مث حنر ثالثًا وستني بدنة بيده الشريفة 
اضة فرمى مث حنر مث حلق مث طاف، فهذه احلالق رأسه فحلقه، مث نزل إىل مكة وطاف طواف اإلف

أربعة أمور فعلها عليه الصالة والسالم يف يوم النحر وأوقعها مرتبة على هذا الوجه، وجاء يف نص 
عن احللق قبل أن يبلغ اهلدي حمله على  ,الكتاب ما يدل على لزوم الرتتيب يف بعضها كنهيه 

لماء كلهم جممعون على أن السنة واألفضل أن خالف يف بلوغ اهلدي حمله، فالشاهد من هذا أن الع
عليه الصالة  -، وأنه يرتب هذه األمور كما رتبها Uيفعل املسلم يف حجه ما فعل رسول هللا 

، ولكن السؤال: لو -عليه الصالة والسالم  -وال يقدم بعضها على بعض إال مبا قدمه  -والسالم 
أو حلق رأسه   -كما ورد يف السؤال يف احلديث  -أنه أخل هبذا الرتتيب فحلق رأسه قبل أن ينحر

قبل أن يرمي مجرة العقبة، أو طاف طواف اإلفاضة قبل أن يرمي فما احلكم؟ واجلواب: أن من أخل 
 هبذا الرتتيب فله حالتان: 

 احلالة األوىل: أن يكون ناسياً ويقع منه ذلك على سبيل الذهول.

فأما إذا كان ناسياً فقدم ما حقه التأخري وأخر ما حقه واحلالة الثانية: أن يكون عاملاً متعمداً. 
التقدمي فللعلماء فيه وجهان: قال بعض العلماء: من قدم هذه األشياء من قدم ما حقه التأخري أو 
أخر ما حقه التقدمي فال شيء عليه، وهذا القول هو مذهب الشافعية واحلنابلة والظاهرية وطائفة من 

 -فة من التابعني وأئمة الفتوى كعطاء بن أيب رباح تلميذ ابن عباس أهل احلديث، وُحفظ عن طائ
 -وكذلك أيضًا طاووس بن كيسان وجماهد بن جرب واحلسن البصري  -رضي هللا عنهما ورمحه هللا 

قالوا: إنه لو قدم هذه األشياء قدم ما حقه التأخري ناسياً فحلق رأسه قبل أن  -رمحة هللا على اجلميع 
حلق رأسه قبل أن يرمي فإنه ال شيء عليه، وأن هذه األشياء ترتيبها ليس بالزم  ينحر هديه أو

فقالوا: إذا وقع بالنسيان من باب أوىل وأحرى. وقال طائفة من العلماء: أنه إذا قدم ما حقه التأخري 
أو أخر ما حقه التقدمي من حيث اجلملة فقد أخل بالواجب، وإن كان بينهم خالف فيما ينبغي 
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. واستدل -رمحة هللا على اجلميع  -ه، وهذا هو مذهب املالكية واحلنفية من حيث اجلملة تقدمي
الذين قالوا: إن عليه دم أصحاب هذا القول الثاين قالوا: لو أنه فعل ذلك ناسياً فإنه جيب عليه الدم، 

ر الصحابة عذ Uواستدل الذين قالوا بأنه ال شيء عليه هبذا احلديث ووجه الداللة منه: أن النيب 
ولذلك يقول عبدهللا بن عمرو بن العاص كما يف حديثنا وكذلك أيضاً  ] ) ال حرج ( [وقال هلم: 

      قال يف هذا اليوم:  Uعبدهللا بن عباس وكذلك علي بن أيب طالب كلهم صح عنهم أن النيب 
لتأخري وأخر ما وقد قدم ما حقه ا ] ) افعل وال حرج ( [وقال للسائل:  ] ) افعلوا وال حرج ( [

: ال إمث عليك ولكن -عليه الصالة والسالم  -حقه التقدمي، قالوا: فلو كان جيب عليه دم لقال 
ومل يأمر بشيء بعد ذلك، فدل على أن من نسي وقدم  ( [ ال حرج] ) عليك الفدية، ولكنه قال: 

ال جيوز تأخري البيان هذه األشياء بعضها على بعض فيما حقه التأخري فإنه ال شيء عليه، وقالوا: 
عن وقت احلاجة وهذا هو وقت احلاجة. أما الذين قالوا: إنه عليه الدم وإن كانوا قد اختلفوا فعند 
احلنفية أنه إذا كان قارنًا عليه دمان. وعند زفر من أصحاب اإلمام أيب حنيفة عليه ثالثة دماء، 

معناه: أنك  ( [ ال حرج] ) وحينما قال:  ( [ ال حرج ] )قال:  Uفهؤالء يقولون: إن النيب 
مادمت ناسيًا ووقع منك هذا الشيء على سبيل الغفلة والذهول فال إمث عليك، لكن الدم مل يبني 

والعلم عند هللا  -سقوطه واألصل أن من ترك الواجب والالزم أنه جيربه بالدم. والذي يرتجح  Uالنيب 
ما سئل عن شيء ُقدم وال  U من هذه األمور؛ ألن النيب : أنه ال دم على من قدم ما حقه التأخري-

فلو كان  [ مل أشعر] وقد جاء يف حديثنا أن السائل قال:  ] ) افعل وال حرج ( [ُأخر إال قال: 
 للسائل وأللزمه به. -عليه الصالة والسالم  -الدم واجباً لبينه 

فحلق رأسه قبل أن ينحر هديه، أو املسألة الثانية: إذا كان قد قدم ما حقه التأخري متعمدًا 
حلق رأسه قبل أن يرمي مجرة العقبة وقال: فعلت هذا وأنا أعلم ومتعمد، فهل عليه شيء أو ال؟ 
وجهان للعلماء: مجهور العلماء أن عليه دماً. وذهب الشافعية وأمحد يف رواية عنه إىل أنه ال شيء 

وقالوا: إنه قد جاء عن عبدهللا  ] مل أشعر [ عليه. واستدل اجلمهور حبديثنا حيث فيه قال السائل:
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يف ذلك اليوم أنه أفىت بنفي احلرج  U: أنه حفظ من النيب -رضي هللا عنهما  -بن عمرو بن العاص 
مث [  فما سئل عن شيء قدم وال أخر مما ينسى ]فيما يُنسى ويُغفل عنه، ولذلك قال يف روايته: 

يدل على أن  [ مل أشعر] قالوا: فهذا الوصف وهو قوله:  [ يا رسول هللا مل أشعر ]إن السائل قال: 
احلكم خاص بالناسي دون املتعمد، والقاعدة يف األصول: أنه إذا ورد يف النص وصف يصلح للتعليل 

] ) ال حرج ( وقال:  -عليه الصالة والسالم  -فالعمل به، وهنا حينما كان احلكم ختفيفًا وخفف 
فإنه يناسب أن يقول: سقط احلرج واإلمث ملكان النسيان والغفلة،  [ مل أشعر] والسائل يقول:  [

فهذا وصف مناسب، ومن هنا قالوا: من تعمد فعليه دم. وقال الذين يرون أنه ال بأس بتقدمي بعضها 
على بعض قالوا: األفضل واألكمل أن يرتب ولو قدم بعضها على بعض متعمداً فال شيء عليه؛ ألن 

: أنه ما سئل عن شيء قدم وال أخر إال -رضي هللا عنهما  -ابن عباس  جاء يف حديث Uالنيب 
قال: ) افعل وال حرج ( قالوا: فهذا يدل على أنه ال بأس بتقدمي ما حقه التأخري وتأخري ما حقه 

حينما سئل عن هذه املسألة  -رمحه هللا  -التقدمي. والذي يرتجح: قول اجلمهور؛ ألن اإلمام أمحد 
" يعين أن من روى عن الزهري راوي احلديث من مل أشعر[ لكن مالكاً والناس قالوا: "قال: ] ..... 

الثقات األثبات كاإلمام مالك وأصحابه الذين معه من الرواة عن الزهري وهم أوثق وأقوى يف الرواية 
د مل فدل على أن السائل كان معذوراً، ولو كان األمر على التعم "مل أشعر"أثبتوا هذا الوصف فقال: 

يرد هذا الوصف؛ وحينئذ تعارضت عندنا رواية ابن عباس مع رواية عبدهللا بن عمرو بن العاص، ومن 
املعلوم واحملفوظ عند أهل العلم أن رواية عبدهللا بن عمرو بن العاص من أقوى الروايات؛ ألنه كان 

 -ا هريرة وهو الصحايب الوحيد الذي كان يكتب حىت كان أب Uيكتب احلديث عن رسول هللا 
، فهذا Uكان يستثنيه وحده من بني الصحابة يف حفظ السنة عن رسول هللا   -رضي هللا عنه 

ولذلك الذي نرى أن الناس يؤمرون بسنة النيب  ] مل أشعر [الصحايب أثبت هذا الوصف وهو قوله: 
U  ويلزمون هبا، فإن وقع منهم إخالل على سبيل السهو وعلى سبيل النسيان فإنه ال حرج على من

 نسي ووقع على سبيل اخلطأ.



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                         (222رقم احلديث ) -باب فسخ احلج إىل العمرة  

 

 ١٩٥٣ 

مسيت هذه احلجة هبذا االسم ووصفت  [ وقف يف حجة الوداع] قوله رضي هللا عنه: 
ال: ) أيها الناس ودع فيها الناس، وملا استفتح خطبته يوم عرفة ق Uبكوهنا حجة وداع؛ ألن النيب 

 -امسعوا مين فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا أبداً ( فعلم الناس أهنا آخر حجة حيجها 
: ) فإين ال أدري -عليه الصالة والسالم  -فسموها بذلك، واعتربوا قوله  -عليه الصالة والسالم 

 -ألمته وأصحابه  - وسالمه عليه صلوات هللا -لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا ( مبثابة التوديع منه 
 .-رضي هللا عنهم وأرضاهم 


