
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  تفسير ابن كثيرتهذيب المصباح المنير في 

  )١١(سورة الحج 
     ٢٩اآلية" تفثهم ليقضوا ثم"تعالى قوله

خالد بن عثمان السبت/ للشيخ  
  

  : وبعد، وعلى آله وصحبه ومن وااله، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 األنعام سورة في تعالى فصلها كما والغنم، والبقر اإلبل: يعني }األنْعاِم يمِةبِه ِمن رزقَهم ما علَى{: وقوله
  .])١٤٣(: األنعام سورة[ اآلية }َأزواٍج ثَماِنيةَ{ وأنها
 هديه نحر لما -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن ثبت كما }الْفَِقير الْباِئس وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا{ :وقوله
  .مرقها من وحسا لحمها، من فأكل فتطبخ، ببضعة بدنة كل من أمر
 سورة[ }فَاصطَادوا حلَلْتُم وِإذَا{: كقوله هي: }ِمنْها فَكُلُوا{ :قوله في مجاهد عن حصين، عن هشَيم، قال

  .])١٠(: الجمعة سورة[ }األرِض ِفي فَانْتَِشروا الصالةُ قُِضيِت فَِإذَا{ ،])٢(: المائدة
  .تفسيره في جرير ابن اختيار وهذا
  .المتعفف الفقير وهو البؤس، عليه يظهر الذي المضطر هو: عكرمة قال ،}الْفَِقير الْباِئس{: وقوله
  .يده يبسط ال الذي هو: مجاهد وقال
 لرأسا حلق من اإلحرام وضع هو: عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي قال: }تَفَثَهم لْيقْضوا ثُم{: وقوله
 بن ومحمد عكرمة، قال وكذا. عنه ومجاهد عطاء روى وهكذا. ذلك ونحو األظفار، وقص الثياب ولبس
  .القُرظي كعب
  .البدن أمر من نذر ما نحر: يعني: عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي قال ،}نُذُورهم ولْيوفُوا{: وقوله

  : أما بعد، وصحبه ومن وااله وعلى آله، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 :جالح سورة[ }الَْأنْعاِم بِهيمِة من رزقَهم ما علَى معلُوماٍت َأياٍم ِفي اللَِّه اسم ويذْكُروا{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

 من زقَهمر ما علَى{ : وقوله،عشر من ذي الحجةالن األيام المعلومات على قول الجمهور أنها أ عرفنا ])٢٧(
: مكن أن يكون المعنى أوسع من هذا وي}الَْأنْعاِم بِهيمِة من رزقَهم ما{ على نحر وذبح : أي}الَْأنْعاِم بِهيمِة

 شكراً عند -تبارك وتعالى-سمه ا فيذكرون ، بإطالق،سم اهللا على ما رزقهم من بهيمة األنعاما وايذكرو
 وهذا الجواب أجاب به من قال بأن األيام ،ار أن هذا الذكر ال يختص بالذبحرؤيتها وعند ذبحها أيضاً باعتب

ال إ والذبح ال يكون ، إن الذكر هنا على الذبح:ض من قالاعترا أجابوا به على ،يام العشراألالمعلومات هي 
 تها يشكرون اهللا  وإنما يكون عند رؤي، ال يلزم أن يكون على الذبح: فقالوا،في يوم النحر في األيام التي بعده

  .نعام بهااإلو على تسخيرها -عز وجل-
     فهو من باب إضافة ، صالة األولى وما أشبه ذلك،اإلضافة هنا مثل مسجد الجامع }الَْأنْعاِم بِهيمِة{و

   -عز وجل- وهي التي ذكرها اهللا ،ال من بهيمة األنعامإدي ال يكون  وهذا يدل على أن اله،الشيء إلى صفته



  
  . واإلبل، والبقر، والضأن،وذكر المعز ])١٤٣(: األنعام سورة[ }َأزواٍج ثَماِنيةَ{ :سورة األنعام في

 أو ،هل األمر للوجوب ،])٢٧: (سورة الحج[ }الْفَِقير الْباِئس وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا{ :-تبارك وتعالى-وقوله 
 وأنه ال يجب على اإلنسان أن يأكل من هديه أو ،الستحباب الجمهور ذهبوا إلى أن األمر هنا ل،؟لالستحباب

  ويشبه من وجٍه])٢ (:المائدة سورة[ }فَاصطَادواْ حلَلْتُم وِإذَا{ :-تبارك وتعالى- وإنما هذا كقوله ،من أضحيته
 على هذا مبنيو ])١٠ (:الجمعة سورة[ }الَْأرِض ِفي فَانتَِشروا الصلَاةُ قُِضيِت فَِإذَا{ :-تبارك وتعالى-ه قولَ

  ؟ االنتشار ألي شيء يكون في واختلفوا، أنه واجب فابن حزم يرى، حكم هذا االنتشاراختالف أهل العلم في
 الشاهد أن مبنى هذه -عز وجل- هللا  وصلة الرحم وما يكون قربة،لمريض يذهب لعيادة ا:بعض السلف قال

 أنه يرجع -واهللا أعلم-األقرب من أقوال أهل العلم فيه  و؟ر على أي شيء يحملظاألمر بعد الح :وهالمسألة 
 ،ن كان مستحباً يرجع إلى االستحبابإ فيرجع إلى اإلباحة واًن كان هذا الشيء مباحفإ ،رظإلى حاله قبل الح

 البيع  حرم اهللا عليهم}فَانتَِشروا الصلَاةُ قُِضيِت فَِإذَا{  فاالنتشار على قول الجمهور في صالة الجمعة،وهكذا
 ِذكِْر ِإلَى فَاسعوا الْجمعِة يوِم ِمن ِللصلَاِة نُوِدي ِإذَا{ : المقصود به النداء الثاني،والشراء عند النداء للجمعة

 }وافَانتَِشر الصلَاةُ قُِضيِت فَِإذَا{ : ثم بعد ذلك قال، حرم عليهم ذلك جميعاً])٩ (:الجمعة سورة[} الْبيع وذَروا اللَِّه
 }الَْأرِض ِفي فَانتَِشروا الصلَاةُ قُِضيِت فَِإذَا{ : ثم حرم عليهم بعد النداء فلما قال لهم،فحكم البيع قبل النداء مباح

لو أراد اإلنسان أن يجلس في المسجد إلى العصر فليس ف ،اً فيكون االنتشار مباح،رظيرجع إلى ما قبل الح
 وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا{ : في قوله لكن هنا}الصلَاةُ قُِضيِت فَِإذَا{: ية وهذا واضح في هذه اآل،عليه من بأس

اِئسالْب ؟ر أصالًظ وهل كان هناك ح،؟رظقبل الحما ن األمر يرجع إلى إ : هل يقال}الْفَِقير.  
 وليس له أن ، بأن صارت هدياً أو أضحية-عز وجل-ر موجود باعتبار أنها تعينت هللا ظن الحإ :لو قال قائل

 وليس له أن ينتفع بها من غير ، وليس له أن يذبح أضحيته قبل يوم العيد،ينحر هذا الهدي قبل أن يبلغ محله
 ألمر فيكون ا}وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا{ :-عز وجل–، فلما بلغت محلها قال اهللا  على قول الجمهور،حاجة

 ومن ،ة طريقة الظاهريه وهذ،أن األمر للوجوب قال بأنه واجب ومن نظر إلى ،لإلباحة بهذا االعتبار والنظر
 وأن هذا يجب على -رحمه اهللا-ختار هذا من المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي االمفسرين من 

 ة من كل بدن أمر-صلى اهللا عليه وسلم- النبي  أنالحديثبحتج أيضاً ا و،اإلنسان أن يأكل من أضحيته
ئة من اقدم مقد  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول وكان  ، وحسا من مرقها،من لحمها فأكل ، فتطبخةببضع
 بالبقر فال -على قول عامة أهل العلم- الهدي :"ضحى"ـالمقصود بو- ،)٢(هئ وضحى عن نسا،)١(اإلبل

  وطبخت، في القدرت قطعة وضع، وضع من كل واحدة بضعة؟ فماذا فعل،ةئة بدنايستطيع أن يأكل من م
 }ِمنْها فَكُلُوا{ :-تبارك وتعالى-هذا امتثال لقوله و ، من المجموعهذا المرق متحلالًفيكون ن مرقها فشرب م

  .])٢ (:المائدة سورة[ }فَاصطَادواْ حلَلْتُم وِإذَا{ : وأنه كقوله،عامة أهل العلم يرون أن هذا ليس على الوجوبو

                                                             

  .صلى اهللا عليه وسلم- باب حجة النبي –كتاب الحج ) ٣٠٠٩: ( رواه مسلم برقم- ١
 .أمرهن غير من نسائه عن البقر الرجل ذبح باب -  الحج كتاب) ١٦٢٣: (برقم البخاري  رواه- ٢



  
 ألنه كان ؛}فَانتَِشروا الصلَاةُ قُِضيِت فَِإذَا{ : هذا مثل])٢ (:المائدة سورة[ }فَاصطَادواْ حلَلْتُم وِإذَا{ :لكن قوله

حكمه إلى  فيرجع }فَاصطَادواْ حلَلْتُم وِإذَا{ : لما تلبسوا باإلحرام ثم بعد ذلك قالا ثم صار محرم،االصيد مباح
 بمعنى لو أن ،رظلم يسبق بحو ،ر ظاهغيرر ظ الح؟}فكلوا منها{ رظ لكن هنا هل هذا أمر بعد الح،األول

 جاء في يوم العيد إلى السوق في منى أو إلى المكان التي تذبح فيه -كما هو حال عامة الناس اليوم-اإلنسان 
بمجرد ما ملكها ف - العيدفي يوم- ر قبُلظح  لم يكن هناك،جاء مباشرة واشتراهاف ،ه الهديفي ويباع ،هذه

تأتي ف  منه،كان الناس يذبحون الهدي في المكان الذي يشترونه في منى وإلى عهد قريب ، للذبحفذلك وقت
 مليئة باألغنام لكنها مذبوحة في تها فإذا أتيت قبل الظهر وجد،مليئة باألغنامتجدها  في يوم العيد الحظيرةَ
فإذا أتعبه  ،قطعةب وبعضهم يأتي منها ،المحرقة في منىإلى ها تأخذو فاتاثم تأتي الجرتذبح وتترك،  ،أماكنها

في ن أ فالشاهد ، رأسا وهذ، كبده وهذ، رجله وهذ، يده هذ،تجد فجاج منى مليئة باللحومف ،المشي ألقاها
  لكن هل األمر دائما،رعد حظ وهنا ال يظهر أنه أمر ب للوجوب، األمر ليس دائماً}ِمنْها فَكُلُوا{ :قوله

 لكنه قد ،ن لإلنسان ويستحب له ويجمل به أن يأكلفيحس، القواعد أغلبيةو ، قاعدةة هذ، الجواب ال؟للوجوب
بعض الحمالت تأخذ منهم  ،ن مع الحمالتالقادموالناس ف ،ال سيلحق الناس مشقة عظيمةإ و،ال يتيسر له هذا

 ألنهم " اللهم سلم،اللهم سلم" : وصاحب الحملة أظن أن لسان حاله يقول،هميلإ ويأتون بها ،األموال ويذبحون
في الحملة،  تقلل من قيمة االشتراك  بد أن فال، من الهديالوجباتتعطينا أنت  :يقولونف ،عوضقد يطالبون بال

أن  منهمن الكثيرين لو طلب أ الشاهد ، كأنهم ما دفعوا ثمنه، ويكون هؤالء كأنهم دفعوا الهدي،ال يبعدفهذا 
وعامة الحجيج ال  !؟ أو الم من هديهو هل ه،حتى الذي يقدم لهم في الحملةعليهم،   من هديهم لصعباأكلوي

  .هاونين يطبخال يجدون أها وويطبخ منها قطعة بأن يأخذوا وحينما تطالبهم ،يستطيعون هذا أصالً
تجد كل واحد و ، كل إنسان ينصب خيمته حيث أرادسنة ٢٠سنة أو ١٥ما قبل حوالي لى قديماً كان الناس إ

 مجففة  عليها اللحومةًرو فتجد الخيام منش، بالهدييفرحونو ، متى يأتي يوم العيدون فينتظر،يوقد طعاماً
األمور و ، فكان الناس يأكلون،ال وعليها اللحوم مشرحةإ تكاد تجد خيمة فال ، مملحة ظاهرة في منىمشرحة

 ،ن هذا يؤدي إلى تلف هذه اللحومإ ثم ،عظيمة على الناس ففيه مشقةأين يطبخ، ال يجد  لكن اآلن ،يسرةتم
 ترمى وتحرق ، سترمى كما هي الحال في السابق؟أين يذهب بهاوإلى ع به صن كيف سي،كل واحد معه هديف

هذا شيء كان و ، شاء اهللانال مإ ،ال وهو مريضإ يرجع من منى اً وال تجد أحد،ويتلوث الهواء في منى
الف  على خ، تذبح في مكة وترسل إلى الفقراء، فاآلن وجدت هذه الشركات التي تأخذ هذه اللحوم،امعروف

هل يوزع على منطقة خارج حدود الحرم أو ؟  الأوخراج ذلك من أرض الحرم إ هل يجوز ،بين أهل العلم
 فهذا أرفق بل ، يأخذونها ويعطونها الفقراء في بالد كثيرةوا فصار،الذبح يجب أن يكون في الحرمنعم،  ؟ال

يا قد ال تستطيع أن تركب في  إلى بعض البالد مثالً أفريق،١٥،١٦،١٧،١٨إذا ذهبت بعد الحج في يوم 
       ما يستحسنونه فيأتون إلى المسالخ تراهم و ،اللحوم يحملون معهم  الفقراءبسبب أن ،الدرجة السياحية

  كل واحد معه و ، فيتقاتلون عليه قبل أن يموتاً أما إذا كان بعير،من الذبائح مباشرة قبل ما تذبحها يحجزونها
  



  
   وصاحبها ال يستطيع ،ن هؤالء يأخذونهاأ فالشاهد ،مجرد ما ينحر يهجمون عليهف ،قبل ما يموتفيقطع سكين 

 الناس وفيه تفويت علىكبيرة  فالقول بالوجوب فيه عسر ومشقة ، في كثير من األحيانئاًأن يأخذ منها شي
، وهعطأ ما ،تعطوني منهاأن  أنا أريد ، ال:ن هذه الشركة التي تأخذ وترسل إذا قال صاحبها أل؛مصالح
 : أو من األنواع التي تسمى، أما إذا كان الهدي من النوع الرخيص،تركها لنان تما أإخذها ون تأما أإ :وقالوا

 ويجلس في مكانه ال يستفاد ، فتجده يذبح،أكثر الهدي ربما وهو ،عليهسابق وال ي أحد ينظر إليه فال ،"بربري"
 ، قبل ما يذبحهاايأتيه الفقراء فيحجزول ،الجيد الغالي من النوع يشتِرفل فمن أراد أن ينتفع به فعالً ،منه

  .هذا الذي كان يحصلف ، عليهويجتمعوا
 وهكذا ،الستحبابا أنه -واهللا أعلم- واألقرب ،وجوب األكل منها فيه عسر ومشقة على الناسبفالقول 

  . واهللا أعلم،أن يأكلها جميعاً له بل ،اإلطعام ال يجب أن يطعم اإلنسان
 أو أنه بحال ليس مجرد الفقر وقع ،بعض أهل العلم يفسره بمن أضر به الفقر: البائس }الْفَِقير باِئسالْ{ :وقوله

 من :البائسو ،ونهئ بحيث ال يستطيع االكتساب وال التصرف في مصالحة وأحواله وش وإنما به زمانة،به
 أضر بهم الجوع ، يعني شدة الفقر،س حال هؤالء في بؤ،بائسةال الحالة ،ر إلى البؤسشدة الفقر تصيف ،البؤس

الصور التي تعرض ومثالً  خر في أفريقياآنشاهده بين حين وما  صور هذا ىمن أجلومثالً  والفقر والزمانة
جاته الضرورية من المأكل اأما الفقير فهو الذي ال يجد كفايته من ح ، فهؤالء في بؤس،في المجاعات

 وإذا افترقا اإذا اجتمع كما هو معلومو ،ن الفقير ذكر وحده أل؛ينوهنا يدخل فيه المسك ،والملبس والمشرب
 ويجد ، فالفقير ال يصل به الحد إلى البؤس، لكن البائس أشد، فالمسكين والفقير هنا بمعنى واحدا،جتمعا افترقا

ض األطباء بعذكر كما  لهذا ، أما البائس فوصل به األمر إلى حد الضرر، لكن ال يجد الكفاية، يجد بلغة،شيئاً
ن أذكر و ، ذكر المراحل التي يمر بها اإلنسان في حال الجوع"الدكتور شاهر في ندوة الطب والصيام"كـ

 ،الدهونبض يعوتالبعطش بدأ الجسم و وأن اإلنسان إذا جاع ،الصوم هذا الذي نصومه نحن ال يضر بل ينفع
إلى أن يصل األمر إلى مراحل هكذا  و،لكبد تعوضفي ا مصانع وتوجد ، ورابعة، وثالثة، مرحلة ثانيةتوجدو

 فيحصل لإلنسان مثل هذا ، في الجسم تتضرر ونحو ذلك والعظاممتقدمة من الجوع بحيث تبدأ األنسجة
  .في بدنه عموماًو وعظمه ،في لحمهالهزال الشديد 

نه الفقير إ : عنه هنا قال،" المضطر الذي يظهر عليه البؤس وهو الفقير المتعفف:قال عكرمة": والبائس
 من هذا قد يكونونالذين حوله ف ،وقد ال يكون متعففاً لكنه ال يجد من يعطيه،  وليس ذلك بالضرورة،المتعفف

 ولكنه ال يطلب فيصل به ، ثم يحتاج، ثم يحتاج، بمعنى أنه يحتاج،؟ المتعفف: البائس: لكن لماذا قال،القبيل
 ، فقد يسأل ثم يسأل لكنه ال يجد،يس من الزم البائس التعففال فلإ و، هنا قال متعفف،ذلك إلى حد الضرر

 لماذا صار إلى حال ،كأنه تفسير الشيء بسببهوهذا  ،"قال مجاهد هو الذي ال يبسط يده" ، عنه بائس:ويقال
  . ألنه ال يطلب فيصبر على الجوع حتى يحصل له الضرر؟البؤس

   ولبس ،الرأس حلق من اإلحرام وضع هو: عباس بنا عن طلحة، أبي بن علي قال" ثم ليقضوا تفثهم، :قال
   : فسره بعض أهل اللغة:التفثو ، قضاء التفثهي هذه األشياء التي ذكرها ،"ذلك ونحو األظفار، وقص الثياب



   . والوسخ، والقذر،باألذى
 سورة[ }منَاِسكَكُم تُمقَضي فَِإذَا{الفراغ من الشيء كمتعددة  ن كلمة القضاء تأتي بمعاٍن أل؛فسر القضاء بالتأديةو

 : فقال بعضهم،}الصلَاةُ قُِضيِت فَِإذَا{ : ومثله،أو الفراغ من الشيءالشيء   تأدية، أديتم مناسككم:])٢٠٠ (:البقرة
   مع أنه نقل ،نحن قد ال نتصور هذاو ، ذلك من أجسادهمزالةإدوا ؤ لي: أي}تَفَثَهم لْيقْضوا ثُم{ ـن المقصود بإ

 نحن قد ، ويدخل في ذلك قص األظفار والشعر،أن المقصود إزالة األذى والوسخعلى لواحدي اإلجماع عليه ا
صلى -النبي و ، جاء محرماً من المدينةاإنسانأن   لنتخيل؟ لكن في السابق كيف كانت حالهم،ال نتصور هذا
ذلك من ن جاء من أبعد من مفكم المدة، وكيف ب ، خرج في الخامس والعشرين من ذي القعدة-اهللا عليه وسلم

ه تاألظفار وال يأخذ من بشرال من حال اإلحرام ليس له أن يقص الشعر وو ،أكثرشهراً و كل فج عميق يمشي
 لو ،نحن اآلن في ثيابنا النظيفةو ،اهذه المدة من الخامس والعشرين إلى يوم النحر خمسة عشر يومو ،ئاشي

 ثيابه ما الذي إلى ينظر أو على األقل ،يغتسلل ذهب ربمارع على البعير اآلن إلى نهاية الشاأحدنا ركب 
 ، وشعورهم طويلة، في الصحراء في الشمس في الرياحاًإنسان على بعير خمسة عشر يومكيف ب ف،أصابه

 من أجل أن ال يكون الشعر ةضع عليه صمغود شعره  كما هو معروف لب-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
 بحيث تكون مثل هذه األشياء في لصمغةاي داخله الغبار والتراب فيضع عليه مثل  وال يجتمع ف،متناثراً
يتناثر على القمل و -صلى اهللا عليه وسلم-النبي رآه  كعب بن عجرةقديماً، ذا كانت الحياة ك ه،الخارج
 أو أيام ثالثة صم(( :قال ،ال :قال. ))؟شاة تجد أما ،!هذا بك بلغ قد الجهد أن أرى كنت ما(( : قال،وجهه
 فالشاهد أننا ال نتصور ذلك الوضع )٣())رأسك واحلق طعام من صاع نصف مسكين لكل مساكين ستة أطعم

في غاية النظافة وهو  ،العصر وأ ،الظهرفي يحرم أحياناً يوم عرفة أو في يوم ثمانية منا اإلنسان كثيرا، ف
مع ذلك ينتظر متى يرجع من يوم النحر و ،يغتسل في كل وقت و،الماء وعنده ، وعنده الصوابين،في حملةو
إن  حتى ،حرامه بعد ذلكإ وال يسأل أين يلقي ، ويغتسل ويشعر أنه دخل على الحياة من جديد،ينزع اإلحرامل

 يوم ومع ذلك يشعر أنه في حالة يحتاج إلى ف نصمن يوم أووقد كان  ،ال يريد أن ينظر إليهبعضهم 
  .}تَفَثَهم لْيقْضوا{وهذا معنى  ،يرجع وهو مستريحل ،االغتسال والنظافة

تفاق أن يفسر اليس محل ؛ ف وغير صحيح، فيه نظرعلى هذا اإلجماع و، هو إزالة الوسخ:وبعضهم يقول
 ولْيوفُوا تَفَثَهم لْيقْضوا ثُم{ :النظر إلى السياقب -واهللا أعلم- وإنما األحسن ،الوسخ فقط التفث بإزالة قضاء

مهلْ نُذُورفُواوطَّوِت ييِتيِق ِبالْبأي ما :-رحمه اهللا- قاله كبير المفسرين ابن جرير ام ])٢٩ (:الحج سورة[} الْع 
الحاج  ف،كل هذه األشياءو وطواف بالبيت ، ورمي الجمار،بقي عليهم من مناسك الحج من حلق وأخذ شارب

 له أن يقص من أظفاره ويأخذ من ٍذئ وعند ثم بعد ذلك يحلق،يرمي جمرة العقبةأن بعد يذبح هديه أو ينحر 
  .واهللا تعالى أعلم ، ويلبس الثياب،شاربه
   .البدن أمر من نذر ما نحر: يعني: عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي قال ،}نُذُورهم ولْيوفُوا{: وقوله
  .النحر يوم جبالوا الطواف: يعني: مجاهد قال: }الْعِتيِق ِبالْبيِت ولْيطَّوفُوا{: وقوله

                                                             

  . سورة البقرة–كتاب التفسير ) ٤٢٤٥: (رقم رواه البخاري ب- ٣



 إذا كتب اهللا لي المجيء : بعضهم يقول، ويدخل فيه سائر النذور، يدخل فيه النذر بالنحر}نُذُورهم ولْيوفُوا{
ون رؤية نألنهم يتم ، وهكذا،ئة مرةا أن أطوف فيه م:خر يقولآ و،أن أعتكف ليلة له علي الحرام هإلى بيت
   ...يرها كالصدقة أو اإلطعام أو الذبح من غير الهدي أو نحو ذلك غأوهذه  من النذور م فيكون عليه،البيت
  .}نُذُورهم ولْيوفُوا{ أطلق هذا -عز وجل-فاهللا 
 واء وجا، الشيخ عثمان دابو من أفريقيا من مالي رحلةَ" البيت الحراميصدا قلىإ"وا ما نشر في رسالتي ءاقر

كلما و ،نهشته حيةوهو  ، في البحرأحدهم مات ،أو ثالثة مات اثنان ،خمسةوكانوا  ،سنتينومكثوا إلى مكة 
 وكتب وصية أوصى ، ثم حج في سنتين،خرآ جاء حجو ، ثم ينتقلونفيها ليجمعوا المال اشتغلوامروا بقرية 

 فمثل هؤالء ،ال تسأل عن حالهف فلما رأوا الكعبة ،عند الحرمربوني أكثر قف إذا مت : وقال لهم،أصحابهفيها 
يجمع منهم من  ،هموسألا و،من غيرهاويأتون من الهند الذين  إلى أحوال الناس وانظرا و، نذورتحصل منهم

 ،لوقتيعتمرون بعد الحج أكثر ا ولهذا هؤالء المساكين ،ثالثين سنة من أجل أن يأتيو عشرين سنةالمال 
مسجد عائشة في  ى وإلوتراهم ذاهبين راجعين من ،اعتمرتها عاشر عمرة ه اليوم هذ:بعضهم يقولحتى إن 

يتمنون أنهم يرون   أجدادهذا ه،! ضيقوا على الناسالذينالهمج ؤالء الجهلة ه :عنهم ونحن نقول ،التنعيم
 وعم ة وجد وله جد،الذي حصل له هذا الشرف ومن أسرته ، ومن قرابته، وهذا الوحيد من جماعته،الكعبة
 جدتك ماتت وهي : تقوله وهذ، وهذا يقول كذا،عتمر ليا : وهذا يقول، ليفْطُ:  هذا يقول: ووصاياوخالة

 ة يذهب ويجيء عمريبقى ألجل ذلك مدة، فيأتي و، وما اعتمرت وال حجت،عتمر لهاا ،تتمنى أن ترى الحرم
 وهؤالء ما عندهم مشكلة ،طواف اإلفاضة أو طواف الوداعخاصة في نحن نتأذى من الزحام و ،ةبعد عمر

 مولذلك هألجل ذلك، كل شيء يهون و ،الكعبةأن يروا يريدون فقط  فهم ، فوق الناسوا ولو مش،في الزحام
  .  واهللا المستعان، كالشجي ليس الخلي: لهذا قيل،هذا موجودو ،كوت هناالمن ويتمن

  .النحر يوم الواجب الطواف: يعني: مجاهد قال: }الْعِتيِق ِبالْبيِت ولْيطَّوفُوا{: وقوله
 ولْيطَّوفُوا{: اهللا يقول الحج؟ سورة أتقرأ: عباس ابن لي قال: قال حمزة بيأ عن: حاتم أبي ابن وروى
  .بالبيت الطواف المناسك آخر فإن ،}الْعِتيِق ِبالْبيِت
 الجمرة، يرمي بدأ النحر يوم منى إلى رجع لما فإنه -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول صنع وهكذا: قلت

 عباس ابن عن الصحيح وفي. بالبيت فطاف أفاض ثم رأسه، وحلق ،هديه نحر ثم حصيات، بسبع فرماها
  .الحائض المرأة عن خفف أنه إال الطواف، بالبيت عهدهم آخر يكون أن الناس أمر: قال أنه

 وطواف ، ويسقط عن الحائض، طواف الوداع واجب، واألول في طواف اإلفاضة،هذا في طواف الوداع
 ولْيطَّوفُوا نُذُورهم ولْيوفُوا تَفَثَهم لْيقْضوا ثُم{ :هذا السياق قالفي ن هنا  لك، وال يسقط عن أحد،اإلفاضة ركن

    بعضها ، كل هذه أوامر جاءت مقترنة}الْفَِقير الْباِئس وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا{ : بعدما قال}الْعِتيِق ِبالْبيِت
  ليساالقترانثبوت  :يقولون  ولهذا، وهذا له أمثلة ليست قليلة،اجببونه ليس إ :نه واجب وبعضها يقالإ:يقال

  .تفصيل في مسائل تتعلق بهعلى  ،بحجة
 قد قريش كانت وإن إبراهيم، بناه الذي البيت أصل من ألنه ر؛جالِح وراء من: }الْعِتيِق ِبالْبيِت{: وقوله

 وراء من -وسلم عليه اهللا صلى- هللا رسول طاف ولهذا النفقة؛ بهم قصرت حين البيت، من أخرجوه



 إبراهيم قواعد على يتمما لم ألنهما الشاميين؛ الركنين يستلم ولم البيت، من الحجر أن وأخبر الِحجر،
  .العتيقة
  .للناس وضع بيت أول ألنه: قال }الْعِتيِق ِبالْبيِت ولْيطَّوفُوا{: قوله في البصري الحسن عن :قتادة قال

 على كل حال ، أو غير ذلك،ن الباء هنا للمجاورةإإذا قلت  }الْعِتيِق ِبالْبيِت ولْيطَّوفُوا{لذي ذكره لكن هذا ا
نه إ وإذا دخل ف،ن الحجر أو بعض الحجر من البيتر ألج ولهذا يكون من وراء الِح،الطواف يكون بالبيت

 وهذا يدل أيضاً على أن اإلنسان ،كعبةن بعض الحجر من ال أل؛يكون قد طاف في بعض الشوط داخل الكعبة
أنا سأطوف من الخارج وأدور :  فقال،أن يستريح من الزحاملو أراد إنسان ف ،ال يخرج من الحرم ويطوف

 لم وأنت بهذا ،ضطر الناس إلى الخروجاال إذا امتأل الحرم وإهذا ليس من قبيل طواف البيت على الحرم، ف
يكون في فالنزول في بعض النواحي على المسعى   ليس من المسجدلمسعى ولذلك إذا قلنا بأن ا،تطف بالبيت
فزاد  ازدحم المكانكأن يكون  فهذا ال بأس أن يفعله اإلنسان إذا اضطر إلى ذلك ، من خارجيهذا القدر سع

   . فيخرجون إلى المسعى ثم يرجعون،الدور الثاني أو في السطحفي  ،سعهم الممر الضيق وماوالناس 
   ألن اهللا  به؛وهذا من أحسن ما يفسر ،وضع للناس ألنه أول بيت :لي ق فسبب تسميته بهذات العتيقأما البي

 وبهذا االعتبار يكون العتيق )]٩٦( :عمران آل سورة[ }ِببكَّةَ لَلَِّذي ِللنَّاِس وِضع بيٍت َأوَل ِإن{ : قال-عز وجل-
 ، وأحياناً يكون ذلك نقصاً،في على هذا الشيء قيمة وقدراً والقدم أحياناً يكون مدحاً ويض،بمعنى القديم

 ويكون هذا أفضل ، أو سيارته أو نحو هذا هل هذا يضفي عليه جودةًاً قديمااإلنسان حينما يكون ثوبه عتيقف
  لكن متى يكون ذلك،انقصيكون هذا ف ،اًيكون قديمحين البيت كذا و ، ال: الجواب؟وأحسن وأعظم وأكمل

 عليه تدهن العود كلما مر: مثال ، زادت قيمتها،األشياء العتيقة التي كلما تقادم بها الزمنض بعفي  ؟أجود
 دمشياء الِقبعض األ وهكذا ، أفضلوهفالرز العتيق مثال  كذلك ، فهذا أجود، صار أفضل برائحته،مدة أطول

عز - قصمه اهللا ة فأبره،معتق من الجبابرةال : العتيق: وبعضهم يقول، ويزيدها فضالًيضفي عليها جودةً
 : اآلية بقولهفنفسر حيرجالت ناإذا أردو ،لمعانياماع هذه اجتال مانع من و ، وبعضهم يقول غير ذلك،-وجل

}َل ِإنٍت َأويب ِضعكَّةَ لَلَِّذي ِللنَّاِس وأو اللفظة في القرآن اآليةف }ِبب في القرآن ما يشهد   يوجدقد تحتمل معاني
   .ون هذا سبب الترجيح فيك،ألحدها
 وكذا. للناس وضع بيت أول ألنه: قال }الْعِتيِق ِبالْبيِت ولْيطَّوفُوا{: قوله في البصري الحسن عن قتادة، وقال
  .أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال
  .نوح زمان الغرق يوم أعتق ألنه العتيق؛ البيت سمي إنما: قال أنه عكرمة وعن
  .قط جبار عليه يظهر لم ألنه العتيق؛ البيت ميس إنما: خَِصيف وقال



 ،)٤())ال الجنةإلحج المبرور ليس له جزاء ا(( ، فـ ألن اهللا يعتق فيه رقاب المذنبين من النار:بعضهم يقول
مثل هذا قول من قال بأن العتيق و ، وهكذا)٥())أمه ولدته كيوم رجع يفسق ولم يرفث فلم البيت هذا حج من((

  . واهللا أعلم،ال يخالفهو ،ما سبقإلى يرجع أن يمكن ف ، الوصف هذاهفالقدم يضفي علي ،بمعنى الكريم
  

                                                             

 باب في -كتاب الحج ) ٣٣٥٥(: برقم  باب وجوب العمرة وفضلها ، ومسلم- كتاب الحج ) ١٦٨٣: ( رواه البخاري برقم- ٤
  .فضل الحج والعمرة ويوم عرفة

 باب في -الحج  كتاب) ٣٣٥٧ (:ومسلم برقم. فال رفث:  باب قول اهللا تعالى–كتاب الحج ) ١٧٢٣: (البخاري برقم  رواه- ٥
  .فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، واللفظ للبخاري


