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بن ابسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد 
 وسهالا  عبد هللا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأهالا 
مج الذي بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في فقه اإلمام البخاري في الحج هذا البرنا

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد هللا الخضير فحيا هللا يسعدنا أن نستضيف فيه 
 بكم يا شيخ عبد الكريم. وسهالا  فضيلته وأهالا 

 حياكم هللا وبارك فيكم وفي اإلخوة المستمعين.
الشيخ في أيها اإلخوة وال يزال الحديث حول فقه هذا اإلمام العلم في الحج ونود منكم فضيلة 

هذا اللقاء أن تحدثونا عما ذكره اإلمام البخاري رحمة هللا عليه في مسائل التقديم والتأخير في 
 مناسك الحج.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا أمسى أو حلق قبل أن يذبح أجمعين اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى ترجم بباب إذا رمى بعدم

وأورد فيه حديث  ا أو جاهل  إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسي   ا أو جاهل  ناسي  
حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قيل له في الذبح قيل له في 

ي هللا عنهما قال كان النبي وعنه رض «ال حرج»الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن  «ال حرج»عليه الصلة والسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: 

ذكر اإلمام رحمه هللا  «ال حرج»وقال رميت بعدما أمسيت فقال  «اذبح وال حرج»أذبح قال: 
ترجمة مركبة من شقين تعالى الرمي في المساء إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح وال

فهل الحالين يعودان إلى الشقين أو إلى الشق األخير  ا أو جاهل  عقب هذين الشقين بحالين ناسي  
فقط ألن هذا فرع من قاعدة كبرى عند أهل العلم الجمل المتعددة إذا تعقبها استثناء أو وصف 

 ؟يعود إلى األخيرة فقط مؤثر أو بيان هيئة حال أو ما أشبه ذلك هل يعود إلى جميع الجمل أو
ألن النص ما  ؛مسألة خلفية بين أهل العلم لكن الذي عندنا إنما يعود على الجملة األخيرة فقط

 أو... فيه رميت بعدما أمسيت جاهل  
 على أقرب موصوف...

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ   گ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژنعم كما في قوله جل وعل: 

ا اللي فهل التوبة ترفع الحد ال ترفع الحد إجماع   ٥ - ٤النور:  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ
ا ألنه آخر مذكور الجملة الوسطى هي محل هو الجملة األولى ترفع الوصف بالفسق اتفاق  

الخلف وهذه مسألة لها وقتها وبحثها على كل حال استدل اإلمام البخاري بجواز الرمي في 
بعدما أمسيت فقال ال حرج وفي المسألة المساء بحديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال رميت 
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خلف ومع صحة حديث ابن عباس يترجح القول بجواز الرمي في المساء ومعنى بعدما أمسيت 
 أي بعد دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلم كله مساء.

 يعني في في وقتنا الحاضر قرابة الثانية عشرة وما بعدها.
ن لم يرد القيد في نعم نعم إلى  أن يشتد الظلم ثم ذكر تقديم الحلق على الذبح وقيده بالنسيان وا 

حديث ابن عباس حديث ابن عباس ما فيه قيد لكن القيد ورد في حديث عبد هللا بن عمرو رضي 
وفي رواية أخرى  «اذبح وال حرج»قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال  هللا عنهما وفيه أن رجل  

ا أنه شهد النبي عليه الصلة والسلم يخطب يوم النحر فقام إليه هللا بن عمرو أيض   عن عبد
رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل 

لهن  «افعل وال حرج»أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
ا في الرواية األولى سئل يومئذ عن شيء إال قال افعل وال حرج وهكذا جاء مقيد  كلهن فما 

بالنسيان وهو عدم الشعور وفي الرواية األخرى بالجهل لقوله حسبت أن كذا قبل كذا وجاء في 
 «افعل وال حرج»حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف فقال: 

النحر رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم طواف  ا بأن وظائف يومعلم  
 اإلفاضة والسعي لمن عليه سعي.

 هذا الترتيب المختار.
ا وقال: ا ألن النبي عليه الصلة والسلم فعل ذلك مرتب  نعم والترتيب المذكور مطلوب إجماع  

نبي عليه الصلة والسلم جعل ا ألن الفالترتيب المذكور مطلوب إجماع   «خذوا عني مناسككم»
كذلك ونقل ابن قدامة اإلجماع على اإلجزاء مع التقديم والتأخير وقال القرطبي روي عن ابن 

ا على شيء فعليه دم وبه قال سعيد بن جبير وقتادة عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئ  
قهاء أصحاب والحسن والنخعي وأصحاب الرأي وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وف

 «ال حرج»الحديث إلى الجواز إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله صلى هللا عليه وسلم للسائل: 
فهو ظاهر في رفع اإلثم والفدية معا ألن اسم الضيق يشملهما وقال الطحاوي: ظاهر الحديث 

رج يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه األشياء على بعض كأن الصحابي فهم من قوله ال ح
فنفي الحرج  «افعل وال حرج»ال حرج في جميع األجوبة فما سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال: 

ا يقول الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في يدل على انتفاء اإلثم وانتفاء الفدية أيض  
ذلك تقديم بعض هذه األشياء على بعض قال إال أنه يحتمل أن يكون قوله ال حرج أي ال إثم في 

وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية وُتعقب بأن  ا أو جاهل  الفعل وهو كذلك لمن كان ناسي  
ا لبينه النبي صلى هللا عليه وسلم حينئذ ألنه وقت وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كان واجب  

الصلة الحاجة وال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقال الطبري لم يسقط النبي عليه 
والسلم الحرج إال وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئ ألمره باإلعادة ألن الجهل والنسيان ال يضعان 
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عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج وال في غيره كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه ال يأثم بتركه 
يلزمه أن يؤديه القاعدة في النسيان القاعدة في النسيان أن  ..،ا لكن تجب عليهأو ناسي   جاهل  

النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ينزل الموجود منزلة المعدوم لكنه ال ينزل المعدوم منزلة 
الموجود يعني لو نسي وزاد ركعة قلنا نسيانك هذا نزل الموجود هذه الركعة منزلة المعدوم لكن لو 

اء بثلث بدل أربع نقول ال بد أن تأتي ألن النسيان ال ينزل المعدوم نسي وزاد ونقص ركعة ج
قال نسيت وزدت حصاة حصاتين قلنا هذا موجود ينزل منزلة  منزلة الموجود في الرمي مثل  

المعدوم لكن نسيت أو جهلت لكن لو نقصت قلنا ال بد أن تأتي ألن النسيان ال ينزل المعدوم 
بالجهل والنسيان لم أشعر أحسب أن كذا قبل كذا في بعض  منزلة الموجود مجيء التقييد

ا سئل عن كذا األحاديث هل يحمل عليه األحاديث المطلقة؟ جاء بالتقييد لم أشعر وجاء مطلق  
وجاء مقيدا بقوله لم أشعر قاعدة حمل المطلق على المقيد أنه يحمل  «افعل وال حرج»قال: 

فكأن البخاري رحمه هللا اعتمد هذا وهذا  ا أو جاهل  ناسي  ولذلك الترجمة عند اإلمام البخاري قال: 
ة مرادة من قبل الشارع فهمها هي القاعدة في حمل المطلق على المقيد لكن هناك قاعدة عام

خر إال دم وال أُ تصرف النبي عليه الصلة والسلم حيث قال: فما سئل عن شيء قُ  بي مناحالص
لتقديم والتأخير للناسي وغير الناسي من باب التوسعة قال افعل وال حرج فدل على أنه يجوز ا

ا في الحج الذي تكثر فيه الجموع بحيث يبلغ القيد بعض الناس وكونه في الحج أيض  والترخيص 
دون بعض القيد الذي ذكر لم أشعر ما بلغ كثير من الناس بلغته القاعدة العامة فل بد من بيان 

 ،الخف لمن لم يجد النعلين يجعل في األمر سعة وهللا أعلمالقيد للجميع كما قيل نظيره في قطع 
من لم يجد »يعني النبي عليه الصلة والسلم في في المدينة لما ذكر ما يلبسه المحرم قال 

في عرفة وهو يخطب قال من لم يجد النعلين  «النعلين فليلبس الخفين وليقطعمها أسفل الكعبين
لكن من جهة أخرى أنه  ،ى المقيد أنه ال بد من القطعفليلبس الخفين مقتضى حمل المطلق عل

حضر معه عليه الصلة والسلم في الحج من لم يسمع كلمه في المدينة يجعل أن أن أن هذا 
على كل حال التقييد بالجهل والنسيان قال به بعض  ،كأنه ناسخ لهذا وقال به جمع من أهل العلم
ا سئل عن شيء قدم وال أخر دليل على أنه ال يلزم أن العلماء لكن فهم الصحابي الذي فهم أنه م

ا نعم قد يكون حال السائل الذي سأل جاهل حال السائل ناسي لكن ال يلزم أو ناسي   يكون جاهل  
مرتفع بالنسيان والقاعدة العامة رفعت لزوم الترتيب رفعت  كل من نسي أو جهل واإلثم حينئذ  

ن كان األصل أن الترت ا يب مطلوب ألن النبي عليه الصلة والسلم فعل ذلك مرتب  لزوم الترتيب وا 
وقال خذوا عني مناسككم لكن مع هذه التوسعة والظرف يقتضي مثل هذه التوسعة الظرف كثر 

 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ژالزحام مع الجهل مع ال شك أنه يقتضي مثل هذه التوسعة العامة 

يعني لو تصورنا أن الترتيب مطلوب واتجه الناس دفعة واحدة إلى شيء واحد ثم  ٨٧الحج:  ژ
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اتجهوا دفعة واحدة إلى شيء آخر لو لم توجد هذه التوسعة ال شك أن الحج سوف يكون فيه 
 ے ے ھ ھ ھ ھ ژا ومع هذه التوسعة فيه زحام وفيه مشقة وفيه حرج لكن حرج عظيم جد  

أن تؤديه في وقته عليك عليك أن تأخذ بالرخصة يعني إذا لم  الذي ال تستطيع ٨٧الحج:  ژ ۓۓ
 تستطع العزيمة فالجأ إلى الرخصة وهللا المستعان.

أحسن هللا إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم أيها اإلخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى 
عبد الكريم بن عبد  ختام هذه الحلقة أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور

ا لكم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن هللا تعالى في هللا الخضير وفقه هللا ونفع بعلمه شكرا 
 اللقاء المقبل والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


