
                                             

 «أخرص املخترصات»رشح كتاب احلج من 

فاملُؤلُِّف هنا ُيشرُي إىل اجلُزء الثاين من أجزاء املواِقيت، ومن ُجزَئي املواِقيت، وقد ُقلنا: إن 

مََض املواِقيت املواِقيت تنقِسُم إىل قسَمني: مواِقيٌت زمانيَّة، ومواِقيٌت مكانيَّة. وذَكرنا فيام 

 املكانيَّة.

اٌل َوُذو الَقْعَدِة بِقَي معنا املواِقيُت الزمانيَّة، أشاَر إليها املُؤلُِّف بقوله:  : َشوَّ )َوَأْشُهُر احَلجِّ

ة( عىل رأي اجلُمهور يَرى أن أشُهر احلجِّ أشُهر مجُع شهٍر، واملُؤلِّف هنا  وَعْْشٌ ِمْن ِذي احِلجَّ

ة.  هي شوال وذو الَقعدة وعرٌش من ذي احلجَّ

، فرَيى أن أشُهر احلجِّ هي الثالثة: شوال وذو رمحه اهللوخاَلَف اجلمهوَر يف ذلك مالٌك 

ة بكاملِه.  الَقعدة وذو احلجَّ

ال: ذو الَقعدة، وشوال معروٌف ُلغُته واحدة، وأما ذو الَقعدة فُيقاُل بالَفتح وبالَكرس، ُيق

ة، لكنه يف ذي الَقعدة  ة، وُيقال: ذو احلَجَّ ة أيًضا ُيقال: ذو احِلجَّ وُيقال: ذو الِقعدة، واحلجَّ

ة، وإال ففي كال  ة بالكرس أفَصح ُيقال: ذو احِلجَّ م، وذو احلَجَّ بالفتح أفَصح، وهو املُقدَّ

ة، وبالكرس  الشهَرين ُلغَتان: ذو الَقعدة وذو الِقعدة، وبالَفتح أفَصح، ة وذو احِلجَّ وذو احلَجَّ

 أفَصح.

أما اجلمهوُر فقد اختاُروا أن أشُهر احلجِّ شهران وعرشة أيام، ودليُلهم يف هذا: يقولون: ألن 

ة.  أعامَل احلجِّ ُمنحرِصٌة يف شهر شوال وذي الَقعدة وعرش من ذي احِلجَّ

اليوم العارِش تَبًعا لليلِة العيد، يعني: ويقولون: احلجُّ عرفة، وعرفة يف اليوم التاِسع، وُأدِخَل 

، وهذا ما  تابِع ليوم عرفة، فكان عرشة أيام، وما زاَد عن ذلك فال يدُخل يف أشُهر احلجِّ

َجَّ  يصُدُق عليه قوُله تعاىل: ﴿  [.197]البقرة:  ﴾ َفَمن َفَرَض فِيِهنَّ احلح

رفة صباح ومعلوٌم أن املرَء ال يستطيُع أن يفِرَض احلجَّ بعد اليوم العارِش، بعد انتهاء يوم ع

، لكنه يستطيع أن يفِرَض احلجَّ إىل ما قبل صالة  اليوم العارِش ال ُيمكن أن يفِرَض احلجَّ

.  الفجر من ليلِة اجلمع، هذا وقُت احلجِّ
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؛ ألن اهلل يقول: ﴿ ، فنعِرُف أن الفرَض هو ﴾َفَمن َفَرَض فِيِهنَّ  فقالوا: إًذا هذه أشُهر احلجِّ

، ومعنى هذا: أنه ال ُيمكُن اإل حراُم باحلجِّ يف اليوم العارِش، فكانت أشُهر اإلحراُم باحلجِّ

ة، هذه هي أشُهر احلجِّ عىل رأِي اجلُمهور.  احلجِّ هي شوال وذا الَقعدة وعرًشا من ذي احِلجَّ

ة، وليست عرشة؛ ألهنم يَرون أن يوم العيد  وبعُض الشافعيَّة يقولون: وتسعٌة من ذي احِلجَّ

، ف ى احلجِّ .أيًضا غرَي داخٍل يف ُمسمَّ  ال ُيفَرُض فيه احلجُّ

ُتهم يف هذه: أن املقصوَد بلفظة  ُتهم يف هذا: أن أشُهر احلجِّ ثالثٌة، وُحجَّ أما املالكِيَّة فُحجَّ

) . )أشُهر احلجِّ  هي األشُهر التي جيوُز فيها أعامُل احلجِّ أو بعُض أعامل احلجِّ

، فإننا يف املُقابل ُنجيُز طواَف فكام أننا ال ُنجيُز الوقوَف بعرفة يف ذي الَقعدة وال يف شوال

ة، وكذلك السعُي، كام أننا أَجزنا الرمَي يف اليوم العارِش  اإلفاضة يف عرشين ذي احِلجَّ

واحلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش، واجلمهوُر ال يقولون بأن هذه الثالثة من أشُهر 

. ، وال شكَّ أن قوَل املالكِيَّة قوٌل قويٌّ  احلجِّ

، بدليِل: فال ُيفهَ  م من أشُهر احلجِّ التي ُيفرُض فيها احلجُّ فقط؛ بل التي فيها ُتداُر أعامُل احلجِّ

ة، نعِرُف أنه ال يستطيُع أحٌد أن يفِرَض  أن هؤالء اجلُمهور الذين يقولون: عرٌش من ذي احلجَّ

 احلجَّ يف اليوم العارِش أبًدا.

 الواقع أم ليس له أثر؟وهل للمسألة هذه أثٌر، هل هلذا اخلالف أثٌر يف 

ة،  احلقيقُة أن اجلُمهوَر الذين يَرون أن أشُهر احلجِّ هي شوال وذو الَقعدة وعرٌش من ذي احلجَّ

يَرون وجوَب الرمي أيام الترشيق، ويَرون أيًضا سَعة طواف اإلفاضة وأنه يمَتدُّ إىل هنايِة ذي 

ة، أو إىل ما ال هنايَة له عىل قوِل البعِض.  احلجَّ

ى اإليامن أم غري فإذً  ى اإليامن: هل األعامُل داِخلٌة يف ُمسمَّ ا مثُل مسألة اخلالف يف ُمسمَّ

 داِخلة؟ هل يكون هذا خالًفا لفظيًّا أم ليس خالًفا لفظيًّا؟

 نقوُل: إنه ليس خالًفا لفظيًّا؛ بل عليه أثٌر ُمرتتٌِّب عىل هذا اخلالف. ما هو هذا األثر؟



                                             

، فعىل نقوُل: لو قال شخٌص: هلل ع ََلَّ إن شَفى اهلل مريِِض صيام ثالثة أياٍم من أشُهر احلجِّ

ة، اثنني  ة، فلو صاَم واحد وعرشين ذي احلجَّ ه يوم عرش ذي احلجَّ قول اجلُمهور: حدَّ

 وعرشين، ثالثة وعرشين هل برَّ بيمينه؟ أو أوََف بنذِره؟ ما وقَع النذُر موِقَعه.

تاِسَع وقَع، املهم لو صاَم ثالثة أيام من بني واحد شوال إىل لكن لو صاَم السابَِع والثاِمَن وال

ر فلم يَقع موِقَعه  ة، فعىل قول اجلُمهور هنا َبرَّ بيمينه أو أوََف بنذِره، وإن تأخَّ عرش ذي احلجَّ

ارُة يمني. وعىل رأي املالكِيَّة، يكون النذُر قد وقَع موِقَعه. ارُة هذا النذر أو كفَّ  فعليه كفَّ

ا هو األثر املرُتتِّب، وينبني عىل هذه مسائُل كثرية من مسائل الرشيعة، منها: النذُر، هذا إذً 

ومنها: الرشُط أو اليشء امُلعلَّق؛ كتعليِق الِعتق مثاًل، أو تعليق الطالق، فهذا كلُّه ينبني عىل 

 هذه املسألة.

، أو قال: أنِت  َقنَِّك يف يوٍم من أيام أشُهر احلجِّ ، لو قال: ألُطلِّ طالٌق يف يوٍم من أيام أشُهر احلجِّ

.  اختاِري يوًما من أيام أشُهر احلجِّ

ة، صاَر الطالق فيه. وعىل رأي  فعىل رأي املالكِيَّة: لو اختاَرت يوم الثالثني من ذي احلجَّ

ة.  اجلُمهور ال يقُع فيام بعد عرش ذي احلجَّ

يَّة: أن اهلل سبحانه وتعاىل ي
ُد قوَل املالكِ ُلوَماٌت قول: ﴿ومما ُيؤيِّ عح ُهٌر مَّ َجُّ َأشح ]البقرة:  ﴾احلح

، ومل يُقل: يف أشُهر معلومات؛ ألنه لو قال: يف أشُهر، لكانت ظرفيَّة، واملظروُف ال [197

ُهٌر  يلَزم أن يتَِّسَع جلميع الظرف، فيكفي أن ُيقال: شهران وعرشة أيام، لكن ملا قال: ﴿ َأشح

ُلوَماٌت  عح  ر.مل يأِت فيه ما يدلُّ عىل الظرف، دلَّ عىل أن املراد مجيع األشهُ  ﴾ مَّ

 إًذا هذا هو الصحيُح يف هذه املسألة، هو رأُي املالِكيَّة. 

 


