
                                             

 «أخرص املخترصات»كتاب احلج من رشح 

 )َفإِْن َزاَل َمانُِع َحجٍّ بَِعَرَفَة وُعْمَرٍة َقْبَل َطَوافَِها َوُفِعََل، إًِذا َوَقَعا َفْرًضا(يقوُل: 

 الرشح

: هذا ما الذي يمنُع احلجَّ بعرفة )َفإِْن َزاَل َمانُِع َحجٍّ بَِعَرَفَة(يقوُل:  املريُض الذي ال ؟ مثًلا

: هذا العبد  ُيرَجى ُبرُؤه، زاَل ُعذُره يف يوم عرفة، يعني: أدرَك عرفة وقد زاَل ُعذُره، أو مثًلا

 أننا نقول: إنه ال جيُب عليه، لكن لو فعَله صحَّ منه.تعَلمون 

ة اإلسًلم، لكن لو زاَل ُعذُره  ُته ال ُُتِزُئه عن حجَّ قِّ ُعذُر العبودية و -هذا العبُد حجَّ  -الرِّ

 زاَل بعرفة، يعني: أعتَقه سيُِّده يف يوم عرفة.

ة اإلسًلم، فهذا العبُد ما الذي  )َفإِْن َزاَل َمانُِع َحجٍّ بَِعَرَفَة(هذا معنى:  يعني: مانُِع قبول حجَّ

ق   ة اإلسًلم؟ الرِّ  .يمنُع من إجزاِئه عن حجَّ

ا وأسلَم يف يوم عرفة، فكان املانُع من ا حلجِّ هنا الكفُر، وزاَل هذا املانُع بعرفة، لو كان كافرا

ة اإلسًلم، فلو بلَغ يف يوم عرفة فيكون زاَل املانُع يف  ه ال جُيِزُئ عن حجَّ الصبي  ُقلنا: إن حجَّ

هذا املانُع، واملوانُِع كثرية، وكل من زاَل مانُِع احلجِّ يف يوم عرفة، يف يوم عرفة هو يوم عرفة، 

ل، أما ما بعد عرفة عًلمُة القبول من عَدمه فهذا ال يدخُل، ولكن من زاَل  وعًلمُة التحو 

 بعرفة.

ال ُيفَهم منه: أنه لو زاَل قبل عرفة ال ُيقبل، ُيقبل من باِب َأوََل،  )بَِعَرَفَة(مفهوم كًلم املُؤلِّف 

؛ ألنه  لزوال هذا املانِع. ، وإنام كآخر حدٍّ كأول حدٍّ  لكن هنا حتديُده بعرفة كآخر حدٍّ

، فام عًلمُة زوال املانِع بالنسبِة للحجِّ يوم عرفة؟ هو احلد  الفاِصل.  هذا بالنسبِة للحجِّ

ُف:   .)َوُعْمَرٍة َقْبَل َطَوافَِها(بالنسبة للُعمرة ما هو احلد  الفاِصل؟ قال املُؤلِّ

ت منه، ألي : إذا ُقلنا: إن الُعمرَة واِجبٌة، فالصبي  لو أَتى بالُعمرة صحَّ س كذلك؟ لكن فمثًلا

؟ ال ُُتِزُئ، لكن أحَرَم هذا الصبي  وقبل أن يُطوَف بالبيت بَلغ، هل ُُتِزُئ عن ُعمرة اإلسًلم

 فهنا زاَل املانُِع.
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ال ُبدَّ من نيَّته، ، الكافُر كذلك العبُد أحرَم وقبل أن يُطوَف بالبيِت أعتَقه سيُِّده، هنا زاَل املانِعُ 

؛ ألنه قبل اإلحرام لكن لو أسلَم يف يوم عرفة وأما بالنسبِة للُعمرة قبل الطواِف فيمن  .يِصح 

قيق.  يِصح  إحراُمه؛ كالصبيِّ والرَّ

ا هذا الصبي  بلَغ يف يوم عرفة، وهذا العبُد ُأعتَِق يف يوم عرفة،  )وُفِعََل إًذا َوَقَعا َفْرًضا( إذا

، فامذا نقوُل؟ نقوُل: أجزَأمها فحينئٍذ ملا ُأعتَِق يف يوم عرفة، وهذا بلَغ يف يوم عرفة ، وأتمَّ احلجَّ

ة اإلسًلم، وكذا الُعمرة )إًِذا  الُعمرةُأِِتَّت احلج  و يعني: ُأتِمَّ  )َوُفِعََل(، بدليِل أنه قال: عن حجَّ

 يعني: صارا يف ُحكم الفرض، وهو يف األول يف حقِّ العبد ويف حقِّ الصبيِّ ُسنَّةٌ  َوَقَعا َفْرًضا(

 باا.وليس واجِ 

ا ختُلُف الفاء )َفإِْن َزاَل َمانٌِع(هنا جواُب الرشط بالنسبِة لقولِه:  )إًِذا(وقوُله:  ا تأيت أحيانا ، وإذا

يف جواب الرشط، وهذه مسألة مشهورة، يعني: كان يمكن أن ُيقال: فإن زاَل مانُِع حجٍّ 

ا، تكون الفاُء هن ا ختُلُف بعرفة وُعمرة قبل طوافِها وُفِعًَل فقد وَقَعا فرضا ا جواب، لكن إذا

 الفاء.

 وقوُل ابن مالٍك يف هذا:

 املُفاجأة إذا الفاءَ  وختُلُف 

ا ُِتد كأن  ُمكافأة لنا إذا

ا عن الفاء  .فهي تكون ِعَوضا

يف تعبري بعِض الُفقهاء تأيت بمثِل معنى الظرف،  )إًِذا(بعُضهم يرى أن كلمة  )إًِذا َوَقَعا َفْرًضا(

اتأيت يف ُحكم الظرف، ي ا، يعني: وُفِعًل حينذاك، وقَعا فرضا ، عني: يكون املعنى: وُفِعًل إذا

، وإنام تكون بمعنى الظرف. هكذا يذُكُر بعُض مشاِئِخنا يف عبارات وال تكون بمعنى الرشط

ليس املُراد: جواب  )َوُفِعََل إًِذا(، يقولون: إن عبارة بعِض الُفقهاء: الفقهاء، هكذا يذُكرون

ا يعني: يف تلك احلالةالرشط، وإنام فُ   ، وُفِعًل يف حينِها.ِعًل إذا

  .لكن نقول من جهِة اإلعراِب كام ذَكرنا عن ابِن مالٍك 

 


