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شرح كتاب عمدة األحكام
(الدرس الثامن)

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين،
وعلى َمن سار على دربه ،ومتسك بسنته إىل يوم الدين.
يف هذا اللقاء -بعون هللا عز وجل -نتم املدارسة لبقية األحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين
املقدسي -رمحه هللا تعاىل ،-ونفعنا هللا بعلومه ،يف كتابه (عمدة األحكام من كالم خري األانم -
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )-يف كتاب احلج ،وتوقف بنا احلديث يف الدرس املاضي يف ابب
(فسخ احلج إىل العمرة).
نقل احلافظ -رمحه هللا تعاىل:-
ول َ
َعن َعبد َ
ال« :اللَ ُه َم
اّلل -صلى هللا عليه وسلم -قَ َ
اّلل بن ُع َم َر رضي هللا عنهما :أَ َن َر ُس َ
ول َ
ي» .قَالُوا
اّلل .قَ َ
ين َي َر ُس َ
ال« :اللَ ُه َم ار َحم ال ُم َحلق َ
ار َحم ال ُم َحلق َ
ي» .قَالُواَ :وال ُم َقصر َ
ول َ
ول َ
اّلل.
ين َي َر ُس َ
اّلل .قَ َ
ين َي َر ُس َ
ال« :اللَ ُه َم ار َحم ال ُم َحلق َ
ي» .قَالُوا َوال ُم َقصر َ
َوال ُم َقصر َ
ين».
قَ َ
الَ « :وال ُم َقصر َ

هذا احلديث نقله املصنف -رمحه هللا تعاىل -يف بيان أن احللق والتقصري نسك من أنساك احلج
والعمرة.
ي» الرمحة هي ما حيصل هبا حصول املطلوب ،وزوال املرهوب.
قوله« :اللَ ُه َم ار َحم ال ُم َحلق َ
والتقصري هو قص أطراف الشعر من مجيعه ،مع بقاء أصله ،وأما احللق فهو إزالة الشعر من أصله.
دل هذا احلديث على أن احللق يف احلج والعمرة أفضل من التقصري؛ ألن النيب -صلى هللا عليه
وسلم -دعا للمحلّقني أربع مرات ،ال كما يقول البعض أنه دعا هلم ثالث مرات.
ي» ،كم مرة قاهلا؟ قاهلا ثال اًث ،مث يف الرابعة قال:
بيان ذلك :أنه قال« :اللَ ُه َم ار َحم ال ُم َحلق َ
ين» ،والتقدير :اللهم ارحم احمللقني واملقصرين ،فهذه الرابعة.
« َوال ُم َقصر َ
وقد نقل النووي -رمحة هللا عليه -اإلمجاع على أن احللق أفضل من التقصري ،يستثىن من ذلك:
أوال :املرأة ،فاملرأة ال يُشرع هلا احللق ،وال التقصري جلميع شعرها ،وإمنا املشروع يف حقها أن أتخذ
ا
قدر أمنلة ،وقد حكى ابن قدامة اإلمجاع على ذلك.
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ًثنياا :املتمتع إذا كان تقصريه من العمرة قريباا من احلج ،فإن األفضل حينئذ له التقصري؛ ليبقي
شعرا حللقه أو تقصريه يف احلج.
ا
مسألة :املشروع يف احللق والتقصري أن يعم مجيع الرأس؛ لداللة الكتاب والسنة.
ين﴾[الفتح ،]27:فدل هذا
أما داللة القرآن :فقول هللا -عز وجلُ ﴿ :حمَلق َ
ي ُرءُ َ
وس ُكم َوُم َقصر َ
قصره.
على االستيعاب ،وأن من أخذ بعض شعره ال ُ
يصدق أنه حلّق رأسه أو ّ
تقصريا
عمموا رؤوسهم
وأما دليل السنة :فهو فعله -صلى هللا عليه وسلم -وفعل أصحابه ،إذ أهنم ّ
ا
وحل اقا.
ومما يدل عليه هذا احلديث -وقد متت اإلشارة إليه يف أوله -أن احللق والتقصري من أنساك احلج
والعمرة ،وهو مذهب مجهور العلماء.
مسألة :ما السنة يف طريقة احللق؟
السنة أن يبدأ ابلشق األمين؛ لفعل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وألن من سنته -صلى هللا عليه
وسلم -البداءة ابلتيامن.
ي» اختُلف يف الوقت الذي قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -هذا
قوله« :اللَ ُه َم ار َحم ال ُم َحلق َ
الدعاء ،فقيل :إنه يف غزوة احلديبية .وقيل :إنه يف حجة الوداع .واألقرب أنه قال هذا الدعاء يف
رجح ذلك ابن دقيق العيد ،بل قال احلافظ ابن حجر -رمحه هللا تعاىل -يف الفتح:
املوضعني ،وقد ّ
هو املتعني؛ لتظاهر الرواايت بذلك يف املوضعني.
مث نقل َعن َعائ َشةَ -رضي هللا عنها -قَالَتَ :ح َججنَا َم َع النَب -صلى هللا عليه وسلم-
َب -صلى هللا عليه وسلم -منـ َها َما يُري ُد ال َر ُج ُل
فَأَفَضنَا يَـوَم النَحر .فَ َحا َ
اد الن ي
صفيَةُ .فَأ ََر َ
ضت َ
ول َ
ول َ
اّلل ،إ ََّنَا
َحاب َستُـنَا ه َي؟» .قَالُواَ :ي َر ُس َ
اّلل ،إ ََّنَا َحائض .قَ َ
تَ :ي َر ُس َ
من أَهله .فَـ ُقل ُ
ال« :أ َ
َب -صلى هللا عليه وسلم:-
ال« :اُخ ُر ُجوا»َ .ويف لَفظ :قَ َ
ضت يَـوَم النَحر .قَ َ
قَد أَفَا َ
ال الن ي
ال« :فَانفري».
يل :نَـ َعم .قَ َ
« َعق َرىَ ،حل َقى .أَطَافَت يَـوَم النَحر؟» ق َ

هذا احلديث فيه بيان حلكم احلائض مع أنساك احلج ،وأهنا تفعل كل شيء إال الطواف ابلبيت.
قوهلا -رضي هللا عنها« :-فَأَفَضنَا يَـوَم النَحر» املراد أهنم طافوا طواف اإلفاضة ،ويسمى طواف
الزايرة ،وهو ركن من أركان احلج.

محاضرة في شرح كتاب عمدة األحكام -الحج  -الشيخ عمر القثمي– الدرس الثامن

4

َب -صلى هللا عليه وسلم -منـ َها َما يُري ُد ال َر ُج ُل من أَهله» فيه أنه ينبغي التكنية
اد الن ي
قوهلا« :فَأ ََر َ
عما يُستحيا عنه ،وعدم التصريح بذلك ،وهذا أدب من اآلداب.
َحاب َستُـنَا ه َي؟» أي :أمانعتنا من اخلروج من مكة؟ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ظن
قوله« :أ َ

أهنا مل تطف لإلفاضة ،ويف هذا دليل على أن طواف اإلفاضة ال يسقط عن احلائض ،بل الواجب
أن أتيت به؛ ألنه ركن من أركان احلج ،وقد نقل ابن قدامة وحكى اإلمجاع يف ذلك ،واألفضل يف
طواف اإلفاضة أن يكون يوم النحر ضحى؛ لفعل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-كما يف حديث
أخره وفعله أايم التشريق ،أو جعله مع طواف الوداع؛ فإنه جائز ،لكن
جابر عند مسلم ،لكن لو ّ
أجرا.
احلرص على السنة أوىل ،وأعظم ا
الع ْقر وهو اجلرح،
يف قوله- :صلى هللا عليه وسلمَ « :-عق َرىَ ،حل َقى» :قولهَ « :عق َرى» يعين من َ

عاقرا ال تلد .وقولهَ « :حل َقى» يعين أزال هللا
وقيل :أن معىن .هذا الدعاء يف أصله :يعين جعلها هللا ا
عز وجل -شعرها ،وشعر املرأة زينتها ،هذا من حيث األصل ،لكن العرب رمبا أتت ابلدعاء ،ومليَُرْد معناه ،ففي هذا دليل على أن الدعاء رمبا يقال وال يراد معناه ،وأنه ال حرج يف ذلك؛ كقوهلم:
ترتب يداك ،وحنو ذلك.
مث نقل احلافظ -رمحه هللا تعاىل:-
َعن َعبد َ
َاس أَن يَ ُكو َن آخ ُر َعهدهم ِبلبَـيت،
اّلل بن َعبَاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ال« :أُم َر الن ُ
ف َعن ال َمرأَة اْلَائض».
إلَ أَنَهُ ُخف َ
هذ ا احلديث فيه بيان لسقوط طواف الوداع عن احلائض ،ويف هذا إشارة إىل الفرق بني طواف
اإلفاضة وطواف الوداع ،فطواف اإلفاضة ركن ،وهلذا مل يسقط عن احلائض ،وأما طواف الوداع
فقد اختلف الفقهاء -رمحة هللا عليهم -يف حكمه ،واألقرب -والعلم عند هللا -أنه واجب ،وهلذا
سقط ختفي افا عن احلائض.
َاس» اآلمر هلم هو رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وقد جاء التصريح بذلك يف
قوله« :أُم َر الن ُ

رواية مسلم.

َاس أَن يَ ُكو َن آخ ُر َعهدهم
يف هذا احلديث دليل على وجوب طواف الوداع؛ لقوله« :أُم َر الن ُ
ِبلبَـيت» ،وهو مذهب مجهور العلماء ،ف من تركه فإنه اترك لواجب ،فعليه الدم ،إال احلائض فإنه
ال شيء عليها؛ إلسقاط ذلك عنها بلسان الشارع.
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ف َعن ال َمرأَة اْلَائض» فيه دليل على يُسر هذه
قوله -صلى هللا عليه وسلم« :-إلَ أَنَهُ ُخف َ
الشريعة ،ورفع احلرج عن املكلَّفني.
مسألة :هل طواف الوداع واجب يف احلج فقط ،أو أنه واجب يف احلج والعمرة؟
اختلف الفقهاء -رمحة هللا عليهم -يف وجوب طواف الوداع عن املعتمر ،واألقرب -والعلم عند
هللا -أنه واجب كوجوبه على احلاج ،وهو ما رجحه شيخن ابن عثيمني -رمحه هللا تعاىل ،-دل
على ذلك عموم هذا احلديث الذي معنا ،ويدل عليه كذلك قول النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ليعلى بن أمية« :اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك».
وطواف الوداع إمنا يكون آخر العهد ،وعلى هذا فإذا طاف اإلنسان للوداع ،مث مكث يف مكة
وأقام؛ فإنه يلزمه عند خروجه أن يطوف مرةا أخرى؛ ألنه حينئذ مل يكن آخر العهد ابلبيت
الطواف ،لكن يستثىن من ذلك الشيء اليسري؛ كانتظار رفقة ،أو شراء أمر ضروري يف حال مروره؛
طعاما أو شر اااب ،فهذا ال أبس به ،أو أن حيمل متاعه ويربطه.
كأن يشرتي ا
مث نقل َعن َعبد َ
اس ب ُن َعبد ال ُمطَلب
اّلل بن ُع َم َر -رضي هللا عنهما -قَ َ
ال :استَأ َذ َن ال َعبَ ُ
اّلل -صلى هللا عليه وسلم -أَن يَب َ َ
ول َ
ن من أَجل س َقايَته ،فَأَذ َن لَهُ.
َر ُس َ
يت ِبَكةَ لَيَ َ
ال م ى
ساق املصنف -رمحه هللا تعاىل -هذا احلديث ليبني لنا حكم املبيت مبىن ليايل التشريق.
ول َ
يت ِبَ َكةَ)،
اس ب ُن َعبد ال ُمطَلب َر ُس َ
اّلل -صلى هللا عليه وسلم -أَن يَب َ
قوله( :استَأذَ َن ال َعبَ ُ
يف هذا دليل على وجوب املبيت مبىن ليايل التشريق؛ ألنه لو مل يكن كذلك ملا استأذن العباس،
وهذه املسألة حمل خالف بني الفقهاء ،هل املبيت واجب أو ليس بواجب ،والصحيح أنه واجب،
وهو مذهب مجهور العلماء ،وهذا املبيت حيصل أبن يبقى احلاج يف مىن أعظم الليل ،أو معظم
الليل.
يرخص هلم يف ترك
للح ّجاج َّ
قوله( :من أَجل س َقايَته) دل هذا على أن أصحاب النفع العام ُ
املبيت ،يف وقتنا احلاضر كرجال األمن ،واألطباء ،وحنوهم.
ي
مث نقل ،قالَ :و َعنهُ -أَي َعن ابن ُع َم َر -قَ َ
الََ « :جَ َع الن ي
َب -صلى هللا عليه وسلم -بَ َ
ال َمغرب َوالع َشاء ِبَمعُ ،ك يل َواح َدة منـ ُه َما إبقَ َامةَ ،وَل يُ َسبح بَـيـنَـ ُه َماَ ،ول َعلَى إثر َواح َدة
منـ ُه َما».
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يف هذا احلديث بيان هلدي النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف مجعه بني املغرب والعشاء مبزدلفة.
ي ال َمغرب َوالع َشاء ِبَمع» ،وهذا اجلمع منه -
قولهََ « :جَ َع الن ي
َب -صلى هللا عليه وسلم -بَ َ
صلى هللا عليه وسلم -كان مجع أتخري ابإلمجاع؛ ألنه وصل مزدلفة بعد دخول وقت العشاء،
فصلى املغرب والعشاء مجع أتخري.
قولهِ« :بَمع» أي :مبزدلفة ،مسيت بذلك الجتماع الناس فيها ،وقيل غري ذلك من األقوال يف
سبب تسميتها بذلك.
صل املغرب يف
مسألة :من وصل مزدلفة وقت املغرب ،قبل دخول وقت العشاء؛ فهل يقال لهِّّ :
وقتها ،فإذا دخل وقت العشاء يصلي العشاء ،أو أنه يصلي املغرب والعشاء مجع تقدمي ،أو أنه
ينتظر فال يصلي حىت يدخل وقت العشاء ،فيصلي املغرب والعشاء مجع أتخري؛ أتسياا ابلنيب -
صلى هللا عليه وسلم-؟
األقرب يف هذا أنه إذا وصل املزدلفة املغرب؛ فإنه يصلي كل صالة يف وقتها ،وقد أخرج البخاري
رجال فأذّن ،فصلى املغرب ،مث
رمحه هللا تعاىل -أن ابن مسعود قَ ِّدم املزدلفة قُرب العشاء ،فأمر امتأخرا ،يعين
دعا بعشائه فتعشى ،مث صلى العشاء بعد ذلك ،وعلى هذا فالسنة يف اجلمع ملن جاء ا
السنة يف املزدلفة هو مجع التأخري فقط ،لكن لو وصل املغرب ،فصلى مجع تقدمي؛ فإن له ذلك
مسافرا ،فيصح ذلك ،لكن األفضل أن يصلي املغرب يف وقتها ،والعشاء يف وقتها.
لكونه
ا
ويف قوله« :ل ُكل َواح َدة منـ ُه َما إقَ َامة» ،يف هذا دليل على أن من مجع بني الصالتني ،فإنه جيعل

احدا.
لكل صالة إقامة ،ويؤذن أذا اان و ا

يصل النافلة.
ويف قولهَ « :وَل يُ َسبح بَـيـنَـ ُه َما» يعين مل ِّّ
وقولهَ « :ول َعلَى إثر َواح َدة منـ ُه َما».
مسألة :هل يُ َس ُّن للحاج أن يصلي صالة الوتر ليلة املزدلفة؟
حمل خالف ،واألقرب أنه نعم يسن له ذلك؛ لعدة أمور:
وسفرا.
حضرا ا
األمر األول :أن هدي النيب -صلى هللا عليه وسلم -املواظبة واحملافظة على الوتر ا
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واثنيىا :أنه ورد عن بعض أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم -الصالة ليلة املزدلفة ،وأما عدم ذكر
ذكرا للعدم ،فهذا ليس جبديد على
الوتر هنا يف هذا احلديث فيقال :القاعدة أن عدم الذكر ليس ا
يصل الوتر.
أن النيب -عليه الصالة والسالم -مل ِّّ
مث قال املصنف -رمحه هللا تعاىل:-
كل من صيد اْلالل
ُ
ِبب املُحرم أي ُ
ول َ
اّلل -صلى هللا عليه وسلمَ -خ َر َج
صاري -رضي هللا عنه :-أَ َن َر ُس َ
َعن أَب قَـتَ َ
ادةَ األَن َ
الُ « :خ ُذوا َساح َل البَحر،
اد َةَ -وقَ َ
ص َر َ
ف طَائ َفةى منـ ُهم -فيهم أَبُو قَـتَ َ
َحا َجاى .فَ َخ َر ُجوا َم َعهُ .فَ َ
ادةَ ،فَـلَم ُُيرم.
ص َرفُوا أَح َرُموا ُكلي ُهم ،إلَ أ ََِب قَـتَ َ
َح َّت نَـلتَق َي» .فَأَ َخ ُذوا َساح َل البَحر ،فَـلَ َما ان َ
ادةَ َعلَى اْلُ ُمر .فَـ َع َق َر منـ َها أ َََت َنى .فَـنَـ َزلنَا
ريو َن إذ َرأَوا ُُحَُر َوحش .فَ َح َم َل أَبُو قَـتَ َ
فَـبَـيـنَ َما ُهم يَس ُ

صيد َوََن ُن ُحمرُمو َن؟ فَ َح َملنَا َما بَق َي من َْلم َها ،فَأَد َركنَا
فَأَ َكلنَا من َْلم َها .ثَُ قُـلنَا :أ َََن ُك ُل َْل َم َ
ول َ
َحد أ ََم َرهُ أَن َُيم َل
ك ،فَـ َق َ
َر ُس َ
اّلل -صلى هللا عليه وسلم ،-فَ َسأَلنَاهُ َعن ذَل َ
ال« :من ُكم أ َ
الَ « :هل
ال« :فَ ُكلُوا َما بَق َي من َْلم َها»َ .ويف رَوايَة :قَ َ
َعلَيـ َها ،أَو أَ َش َار إلَيـ َها؟» قَالُوا :ل .قَ َ
ض َد ،فَأَ َك َل منـ َها.
َم َع ُكم منهُ َشيء؟» .فَـ ُقلت :نَـ َعم .فَـنَ َاولتُهُ ال َع ُ
ابب سيذكر فيه املصنف -رمحه هللا تعاىل -حديثني متعلقني هبذه التذكرة :مسألة حكم أكل احملرم
من صيد احلالل ،احلديث األول :حديث أيب قتادة.
معتمرا ،وكان ذلك يف عمرة احلديبية يف سنة ست من اهلجرة ،ويف
يف قولهَ ( :خ َر َج َحا َجاى) أي :ا
هذا دليل على أن العمرة حج ،وتسمى احلج األصغر.
ريو َن إذ َرأَوا ُُحَُر َوحش) محر الوحش نوع من الصيد ،وهي تشبه احلمر
قوله( :فَـبَـيـنَ َما ُهم يَس ُ
األهلية ،وإمنا قيل :محر وحش؛ ألهنا ال أتلف الناس ،فهي متوحشة.
وقوله( :فَـ َع َق َر منـ َها أ َََت َنى) يعين قتل منها أنثى.
يف هذا احلديث جواز حلم احلمر الوحشية ،وأنه من الصيد ،أما احلمر األهلية فإهنا ال جتوز ،وقد
حرمها النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف خيرب.
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مسألة :الصيد الذي حيرم على احملرم هو صيد الرب خاصةا؛ لقول هللا -عز وجلَ ﴿ :-و ُحرَم َعلَي ُكم

صي ُد ال َب َما ُدمتُم ُح ُرىما﴾[املائدة ،]96:أما صيد البحر فإنه جائز؛ لقول هللا -عز وجل:-
َ
سيَ َارة﴾[املائدة.]96:
اعا لَ ُكم َولل َ
صي ُد البَحر َوطَ َع ُامهُ َمتَ ى
﴿أُح َل لَ ُكم َ
واملراد ِبلصيد الذي ُيرم ما توفرت فيه الشروط التالية:
أول :أن يكون ِّّبرااي ،فخرج به البحري.
ى
مأكوال ،فخرج به ما حرم أكله.
اثنيىا :أن يكون ا

طبعا ،فخرج به املستأنِّس ،فلو ذبح بقرةا أو شا اة؛ فإنه جيوز له وهو حمرم؛
اثلثىا :أن يكون
ا
متوحشا ا
طبعا ،يعين بطبعه ،وحىت لو اختلف
ألن ذلك ليس بصيد ،والحظ أن العبارة :أن يكون
ا
متوحشا ا
مثال وجد غز ااال استأنس؛ فإن هذا الغزال ال جيوز قتله للمحرم؛ ألن وإن كان اآلن
هذا الطبع ،فلو ا
ِّ
مستوحش.
مستأنَ اسا ،لكن طبعه أنه
مسألة :دل هذا احلديث على أن احملرم جيوز له أن أيكل من صيد احلالل.
صيد َوََن ُن ُحمرُمو َن؟) فيه دليل على ورع الصحابة -رضي هللا عنهم-
ويف قوله( :قُـلنَا :أ َََن ُك ُل َْل َم َ
 ،وأن اإلنسان إذا شك يف أمر فله أن يتوقف عنه؛ حىت يتبني له وجه احلق فيه.

قوله( :فَ َح َملنَا َما بَق َي من َْلم َها) هذا من احتياطهم ،فهم مل يرموا هذا اللحم ،ومل أيكلوه،
فاحتاطوا.
ك) فيه دليل على وجوب الرجوع إىل أهل العلم فيما خفي عن اإلنسان؛
قوله( :فَ َسأَلنَاهُ َعن ذَل َ
لقول هللا -عز وجل﴿ :-فَاسأَلُوا أَه َل الذكر إن ُكنـتُم ل تَـعلَ ُمو َن﴾[النحل ،]43:وقول النيب -
صلى هللا عليه وسلم« :-هال سألوا إذا ل يعلموا؟».
َحد أ ََم َرهُ أَن َُيم َل َعلَيـ َها ،أَو أَ َش َار إلَيـ َها؟») فيه دليل على أن هذا األمر
ويف قوله«( :من ُكم أ َ
مؤثر يف حكم األكل من صيد احلالل ،فإذا أعان احملرم احلالل على الصيد أبي طريقة كانت هذه
اإلعانة ؛ كأن يدله على مكان الصيد ،أو حيمل له سالحه؛ فإن هذا الصيد ال جيوز للمحرم أن
أيكل منه.
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َامةَ اللَيثي -رضي هللا عنه -أَنَهُ أَه َدى َإل النَب -صلى هللا عليه
مث نقل َعن ال َ
صعب بن َجث َ
ال« :إ َن َل
وسلمُ -حَاراى َوحشيَاى َو ُه َو ِبألَبـ َواء أَو ب َودَا َن ،فَـ َردَهُ َعلَيه .فَـلَ َما َرأَى َما يف َوجهي ،قَ َ
ك إلَ أ ََن ُح ُرم»َ .ويف لَفظ ل ُمسلم« :رج َل ُحَار»َ .ويف لَفظ« :ش َق ُحَار»َ .ويف لَفظ:
نَـ ُردَهُ َعلَي َ
« َع ُج َز ُحَار».

وجه هذا احلديث أنه ظن أنه ِّصيد ألجله ،واحملرم ال أيكل ما ِّصيد ألجله.

هذا احلديث يقول فيه :أُهدي إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -محار ،يف هذا دليل على مشروعية
اهلدية ،وقد قال النيب -عليه الصالة والسالم« :-هتادوا حتابوا».
ويف قولهَ ( :و ُه َو ِبألَبـ َواء أَو ب َودَا َن) موضعان بني مكة واملدينة.
وقوله( :فَـ َردَهُ َعلَيه) ظاهر ذلك أن هذا يعارض ما سبق يف حديث أيب قتادة ،فإن يف حديث أيب
قتادة أكل النيب -صلى هللا عليه وسلم -من صيد احلالل ،وهنا رد صيد احلالل ،وبناءا على ذلك
اختلف الفقهاء -رمحة هللا عليهم -يف هذه املسألة ،واألقرب أن يقال :ما صاده احلالل ألجل
احملرم َح ُرم على احملرم ،وما صاده احلالل لغري احملرم جاز للمحرم أن أيكل منه ،وهو مذهب مجهور
العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة ،وهبذا القول حيصل اجتماع األدلة ،وهذا الذي أشار إليه
املصنف -رمحه هللا تعاىل -يف قوله :وجه هذا احلديث أنه ظن أنه ِّصيد ألجله ،واحملرم ال أيكل ما
ِّصيد ألجله.
مسألة :الصيد حيرم على احملرم ،فهل حيرم على غريه؟
حمرما صاد غز ااال؛ فهذا الغزال حرام على هذا احملرم ،كما سبق ،لكن هذا
صورة ذلك :لو أن ا
الغزال هل حيرم على غريه من احملرمني ،أو من احلالل ،من احملرمني أو من احمللني؟
اجلواب :نعم ،حيرم على اجلميع؛ ألنه يكون مبنزلة امليتة.
ك إلَ أَ َن ُح ُرم» فيه دليل على جواز رد
يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلمَ « :-إن َل نَـ ُردَهُ َعلَي َ
شرعا ،أو فيها ضرر ،وفيه دليل على أنه
اهلدية إذا كان هناك سبب؛ كأن تكون هذه اهلدية حمرمة ا
ينبغي ملن رد هدية غريه أن يعتذر إليه بلطف ،وأن يطيب خاطره.
هبذا نكون انتهينا من األحاديث اليت أوردها املصنف -رمحه هللا تعاىل -يف كتاب احلج ،وبه يكون
االنتهاء من قسم العبادات.
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نسأل هللا -سبحانه وتعاىل -يف هذا اليوم املبارك :يوم عاشوراء ،يف هذا العام عام 1442ه،
نسأله -سبحانه وتعاىل -أن يرزقنا العلم النافع ،والعمل الصاحل ،ونسأله -سبحانه وحبمده -أن
يكتب العز والتمكني والرفعة لإلسالم واملسلمني ،وأن حيفظ على املسلمني أمنهم وإمياهنم
واقتصادهم ،وأن يرفع هذا الوابء عن الناس ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله ،وهللا تعاىل أعلم.
واحلمد هلل ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

