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تعريف احلج لغة  :القصد  ،يقال  :حج كذا مبعىن قصد .

كتاب احلج
ُ

وشرعاً  :التعبد هلل بأداء املناسك على صفة خمصوصة يف وقت خمصوص .
 العمرة لغة  :الزيارة .

وشرعاً  :التعبد هلل بالطواف والسعي واحللق أو التقصري .

 حكم احلج .
واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع  ،وهو أحد أركان اإلسالم اخلمسة .
قال تعاىل  ( :وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ) .
وقال رسول هللا  ( : بين اإلسالم على مخس  ... :وذكر منها  :حج البيت من استطاع إليه سبيالً ) .
واإلمجاع  ،قال ابن املنذر  :أمجعت األمة على وجوب احلج على املستطيع يف العمر مرة واحدة .
 واختلف العلماء يف فرض احلج :

فقيل  :قبل اهلجرة .

قال يف الفتح  :هو شاذ .

وقيل  :بعدها  ،واختلف يف أي سنة :
فاجلمهور أنه فرض يف السنة السادسة ألنه نزل فيه قوله تعاىل ( وأمتوا احلج والعمرة هلل ) .
ورجح هذا القول احلافظ ابن حجر .
وقيل سنة تسع  ،ورجحه ابن القيم وقال :

فإن فرض احلج تأخر سنة تسع أو عشر  ،وأما قوله تعاىل  ( :وأمتوا  ) ...فإهنا وإن نزلت سنة ست عام احلديبية فليس فيها
فرض احلج  ،وإمنا فيها األمر بإمتامه وإمتام العمرة بعد الشروع فيهما  ،وذلك ال يقضي وجوب االبتداء .

وهذا القول هو الراجح .

فإن قيل  :ملاذا مل حيج الني  يف السنة التاسعة ؟

فاجلواب :
أ-لكثرة الوفود يف تلك السنة  ،وهلذا تسمى السنة التاسعة سنة الوفود .
ب-وألن يف السنة التاسعة كان من املتوقع أن حيج املشركون .
ج-وقال بعض العلماء  :إن الني  أخر ذلك لبيان أن إمامة املسلمني يف غيبته أليب بكر  ، فكما كان إماماً هلم يف

الصالة يكون إماماً هلم أيضاً يف احلج .

د-ذكر بعضهم قال  :كون الني  يؤخر احلج يدل على أن احلج ليس بواجب على الفور ،ولكن هذا القول ضعيف.

 ما حكم تارك احلج هتاوناً وكسالً ؟

اختلف العلماء فيمن ترك احلج هتاوناً وكسالً هل يكفر أم ال على قولني :

القول األول  :أنه يكفر .
وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبري وهو أحد القولني عن ابن عباس .
أ -واستدلوا بقوله تعاىل (  ..ومن كفر  ) ..والكفر هنا الكفر األكرب .
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ب -وحبديث علي  .قال  :قال  ( من ملك زاداً وراحلة فلم حيج  ،مات يهودياً أو نصرانياً ) رواه الرتمذي وهو ضعيف .
القول الثاين  :أنه ال يكفر .

وهذا مذهب مجهور العلماء  ،وهو الصحيح .
 ما اجلواب ع قول تعا ى وم كفر  ) ...؟
قال الشنقيطي  :الْ ُمَر ِاد بَِق ْولِِه َ :وَم ْن َك َفَر أ َْو ُجهٌ لِْل ُعلَ َم ِاء :
اس  ،وُُم ِ
ِِ
أاأل ََّو ُل  :أ َّ
اه ٌد ،
يضةَ ْ
ين َعْنهُ َ ،وبِِه قَ َ
احلَ ِج  ،فَ َق ْد َك َفَر َو َّ
َن الْ ُمَر َاد بَِق ْوله َ :وَم ْن َك َفَر أَ ْي َ :وَم ْن َج َح َد فَ ِر َ
ال  :ابْ ُن َعبَّ ٍ َ َ
اَّللُ َغ ِ ٌّ
و َغي ر و ِ
اح ٍد قَالَهُ ابْ ُن َكثِ ٍري .
َ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
احل ِج مع ِاالستِطَاعةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َأو أج ُ الثَّاين  :أ َّ
َي َ :وَم ْن َملْ َحيُ َّج َعلَى َسبِ ِيل التَّ ْغليظ الْبَال ِغ ِيف َّ
الز ْج ِر َع ْن تَ ْرك َْ َ َ ْ َ
َن الْ ُمَر َاد ب َق ْوله َ :وَم ْن َك َفَر  ،أ ْ
ني» ِحني سأَلَه عن قَْت ِل من أ ِ
ت ِيف « َّ ِ
َك َقولِِه لِْل ِم ْق َد ِاد الثَّابِ ِ
احلر ِ
يح ْ ِ
ب ( ال تَ ْقتُ ْلهُ  ،فَإِ ْن
َْ ْ
َ َ ُ َْ
الصح َ
ْ
َسلَ َم م َن الْ ُكفَّا ِر بَ ْع َد أَ ْن قَطَ َع يَ َدهُ ِيف َْْ
ِ
ول الْ َكل َمةَ الَِّت قَال ) .
َّك ِمبَْن ِزلَتِ ِه قَْب َل أَ ْن يَ ُق َ
ك قَْب َل أَ ْن تَ ْقتُلَهُ َ ،وإِن َ
قَتَ ْلتَهُ فَِإنَّهُ ِمبَْن ِزلَتِ َ
ث َ :حل ْاْلي ِة علَى ظَ ِ
ِ ِ
اه ِرَها َوأ َّ
اع ِة فَ َق ْد َك َفَر .
َن َم ْن َملْ َحيُ َّج َم َع اال ْستطَ َ
ال َأو أج ُ الثَّال ُ َْ ُ َ َ
 ما حكم م حج مبال حرام ؟
الذي عليه مجهور أهل العلم أن من حج مبال حرام سقط عنه وجوب احلج مع ارتكابه إلمث تناول ذلك املال احلرام.

قال النووي يف اجملموع :إذا حج مبال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أمث وصح حجه وأجزأه عندنا ،وبه قال أبو حنيفة ومالك ،
وبه قال أكثر الفقهاء.
وب ص َّح ح ُّجه ِيف ظَ ِ
اه ِر ْ ِ ِ
ِ ٍ ِِ
ِ ٍ
ٍ
س
ص ٍ َ َ ُ
ويف املوسوعة الفقهية ( :)131/17فَِإ ْن َح َّج مبَال فيه ُشْب َهةٌ أ َْو مبَال َم ْغ ُ
احلُ ْكم ،لَكنَّهُ َعاص َولَْي َ
ك  ،وأَِيب حنِي َفةَ رَحهم هللا و َمج ِ
ح ًّجا مب رورا  ،وه َذا م ْذهب الشَّافِعِ ِي ومالِ ٍ
اخلَْل ِ
السلَ ِ
ََحَ ُد بْ ُن َحْنبَ ٍل
ف َو ْ
ف َ ،وقَ َ
ال أ ْ
اه ِري الْ ُعلَ َم ِاء ِم ْن َّ
َ َ
َ َ
ََ
َ َْ ُ ً َ َ َ َ ُ
ص ُّح مع ْ ِ
ٍ
ِ
احل ِد ِ
ِ
 :ال ُُي ِز ِيه ْ ِ
الس َفَر ،
الص ِح ِ
يث َّ
يح  :أَنَّهُ  : ذَ َكَر َّ
يل َّ
احلَ ُّج مبَ ٍال َحَرٍام َ .وِيف ِرَوايَة أ ْ
ْ
احلُْرَمة َ .وِيف َْ
ُخَرى يَ َ َ
الر ُج َل يُط ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََّن
احلََرِام  ،فَأ َّ
ي بِ ْ
ث أَ ْغبَ َر َيَُُّد يَ َديْه َإىل َّ
أَ ْش َع َ
الس َماء  :يَا َرب  ،يَا َرب َوَمطْ َع ُمهُ َحَر ٌام َ ،وُم ْشَربُهُ َحَر ٌام َ ،وَم ْلبَ ُسهُ َحَر ٌام َ ،و ُغذ َ
يستج ِ ِ
ك أ.ه .
اب ل َذل َ
ُ َْ َ ُ

وقال الشيخ اب باز  :احلج صحيح إذا أداه كما شرعه هللا  ،ولكنه يأمث لتعاييه الكسب احلرام  ،وعليه التوبة إىل هللا من ذلك
ويعترب حجه ناقصاً بسبب تعاييه الكسب احلرام  ،لكنه يسقط عنه الفرض أ.ه  .فتاوى ابن باز (. )387/16
ويف فتاوى اللجنة الدائمة ( )43/11كون احلج من مال حرام ال َينع من صحة احلج  ،مع اإلمث بالنسبة لكسب احلرام  ،وأنه
ينقص أجر احلج  ،وال يبطله  .ا.ه ( موقع اإلسالم سؤال وجواب ) .
قال اب القيم  :وال خالف أنه  مل حيج بعد هجرته إىل املدينة سوى حجة الوداع  ،وال خالف أهنا كانت سنة عشر .
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باب املواقيت
ُ

مجع ميقات  ،واملقصود هبا املواقيت املكانية الت حيرم منها احلجيج .
املواقيت ُ :
اس رضي هللا عنهما أ َّ
اَّلل بأ َعبَّ ٍ
ت أل أَهل ال َأمدينَة  :ذَا ا أحلُلَأي َفة َ .وأل أَهل َّ
الشام :
َ -212ع أ َع أبد َّ
َن َر ُس َ
ول هللا َ وقَّ َ
اد ا أحلَ َّج أ أَو
ا أجلُ أح َفةَ َ .وأل أَهل َأَن ٍد  :قَ أر َن ال َأمنَازل َ .وأل أَهل الأيَ َم  :يَلَ أملَ َم ُ .ه َّ ََلُ أم َول َم أ أَتَى عَلَأيه َّ م أ غَ أْي أ أَهله َّ ِ ,مَّ أ أ ََر َ
شأَ َ ,ح َّّت أ أَه ُل َم َّكةَ م أ َم َّكةَ ) .
ك  :فَم أ َح أي ُ
ث أَنأ َ
ال ُأع أم َرَة َ .وَم أ َكا َن ُدو َن َذل َ
اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما أ َّ
ال  :يُه ُّل أ أَه ُل ال َأمدينَة م أ ذي ا أحلُلَأي َفة َ ,وأ أَه ُل َّ
الشام
ول َّ
َ - 213ع أ َع أبد َّ
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ال َ :وبَلَغَِن أ َّ
اَّلل  قَا َل َويُه ُّل أ أَه ُل الأيَ َم م أ يَلَ أملَ َم ) .
ول َّ
َن َر ُس َ
م أ ا أجلُ أح َفة َ ,وأ أَه ُل َأَن ٍد م أ قَ أر ٍن )  .قَ َ
-------------------أ َّ
ت ) حدد .
َِّب َ وقَّ َ
َن اَلن َّ
ذَا ا أحلُلَأي َفة ),مكان معروف بينه وبني مكة مائتا ميل غري ميلني .

قال النووي  :وهي أبعد املواقيت من مكة  ،بينهما حنو عشر مراحل  ،وهي قريبة من املدينة .
اَ أجلُ أح َفةَ ) قال احلافظ  :هي قرية خربة بينها وبني مكة مخس مراحل أو ستة .

قال النووي  :مسيت بذلك ألن السيل اجتحفها .

يَلَ أملَ َم ) وهو جبل من جبال هتامة على مرحلتني من مكة .

قَ أر َن اَل َأمنَازل ) على حنو مرحلتني من مكة  ،وهو أقرب املواقيت إىل مكة .

ُه َّ ) أي  :هذه املواقيت .

ََلُ َّ ) أي  :ألهل البالد املذكورة .
َول َم أ أَتَى َعلَأيه َّ م أ غَ أْيه َّ ) يعين أن هذه املواقيت تكون حمل إحرام لكل شخص أتى عليها من غري أهل البالد املذكورة .
شأَ ) أي :ومن كان منزله دون هذه املواقيت ،بأن كان بينها وبني مكة  ،فميقاته من حيث
ك فَم أ َح أي ُ
ث أَنأ َ
َوَم أ َكا َن ُدو َن ذَل َ

أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة .

-1احلديث فيه ذكر املواقيت املكانية للحج أو العمرة .
قال اب قدامة بعد ما ذكر املواقيت  :أمج ع أهل العلم على أربعة منها  ،وهي  :ذو احلليفة  ،وقرن  ،واجلحفة ويلملم  ،واتفق
أئمة النقل على صحة احلديث عن رسول هللا فيها .
ُ-2يب اإلحرام من هذه املواقيت ملن أراد احلج أو العمرة .
أ -لقوله (أ َّ
ت ِأل َْه ِل اَلْ َم ِدينَ ِة . ) ...
َن اَلنِ َّ
َّي َ وقَّ َ
ب-ويف حديث ابن عمر  .قال  :قال  ( يهل أهل املدينة من ذي احلليفة  ) ...متفق عليه .
احلُلَْي َف ِة َ ،وأل َْه ِل
اَّللِ  أل َْه ِل ََْن ٍد قَ ْرناً َ ،وأل َْه ِل الْ َم ِدينَ ِة ذَا ْ
ول َّ
ض َر ُس ُ
ج -ويف حديث ابن عمر – عند البخاري – قال ( فَ َر َ
اجلُ ْح َفة ) .
َّ
الشأِْم ْ
-3أبعد هذه املواقيت من مكة ذو احلليفة ميقات أهل املدينة .
قال احلافظ  :فقيل يف احلكمة يف ذلك أن تعظم أجور أهل املدينة  ،وقيل  :رفقاً بأهل اْلفاق  ،ألن أهل املدينة أقرب اْلفاق

إىل مكة  ،أي ممن له ميقات معني .
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 -4حكم من جتاوز هذه املواقيت من غري إحرام وهو مريد النسك .
ال ُيوز للمسلم إذا أراد احلج أو العمرة أن يتجاوز امليقات الذي َير به إال بإحرام  ،فإن جتاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه
واإلحرام منه  ،فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إىل مكة فعليه دم عند الكثري من أهل العلم  ،يذبح يف مكة
ويوزع بني الفقراء ؛ لكونه ترك واجباً وهو اإلحرام من امليقات الشرعي .
ٍ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
يدا لِلن ِ
َن َم ْن َج َاوَز الْ ِمي َق َ ِ
ك أ َّ
قال اب قدامة َ :ومجُْلَةُ ذَل َ
ُّسك َغْي َر ُْحم ِرم ،فَ َعلَْيه أَ ْن يَْرج َع إلَْيه ليُ ْح ِرَم مْنهُ ،إ ْن أ َْم َكنَهَُ ،س َواءٌ
ات ُمر ً ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك ِخ َالفًا .
َحَرَم ِمْنهُ ،فََال َش ْيءَ َعلَْي ِهَ ،ال نَ ْعلَ ُم ِيف ذَل َ
َجتَ َاوَزهُ َعال ًما بِِه أ َْو َجاه ًالَ ،عل َم ََْت ِرميَ ذَل َ
ك أ َْو َج ِهلَهُ ،فَِإ ْن َر َج َع إلَْيه  ،فَأ ْ
ي َ ،والشَّافِعِ ُّي َ ،و َغْي ُرُه ْم .
ول َجابُِر بْ ُن َزيْ ٍد َ ،و ْ
َوبِِه يَ ُق ُ
يد بْ ُن ُجبَ ٍْري َ ،والث َّْوِر ُّ
احلَ َس ُن َ ،و َسعِ ُ
ِألَنَّه أَحرم ِمن الْ ِمي َق ِ
ات الَّ ِذي أ ُِمر بِ ِْ
اإل ْحَرِام ِمْنهُ  ،فَلَ ْم يَْلَزْمهُ َش ْيءٌ َ ،ك َما لَْو َملْ يَتَ َج َاوْزهُ .
ُ ْ ََ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحَرَم ِم ْن ُدون الْمي َقات  ،فَ َعلَْيه َد ٌم َ ،س َواءٌ َر َج َع َإىل الْمي َقات أ َْو َملْ يَْرج ْع .
َوإِ ْن أ ْ
ك َ ،وابْ ُن الْ ُمبَ َار ِك .
َوِهبَ َذا قَ َ
ال َمالِ ٌ
 -5من مر مبيقات ليس ميقاته فإنه ُيب عليه أن حيرم منه  ،فهذه املواقيت ألهلها وملن مر عليها من غري أهلها ممن أراد احلج أو
العمرة .
فمن سلك يريقاً فيها ميقات فهو ميقاته  ،فإذا مر أحد من أهل َند ميقات أهل الشام فإنه حيرم منه  ،وال يكلف أن يذهب
إىل ميقات أهل َند .
 -6حكم املرأة احلائض إذا كانت تريد احلج أو العمرة وحاضت بامليقات :
املرأة الت تريد العمرة ال ُيوز هلا ُماوزة امليقات إال بإحرام ،حىت لو كانت حائضاً فإهنا َترم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح؛
والدليل لذلك أن أمساء بنت عميس زوجة أيب بكر رضي هللا عنهما ولدت  -والني  نازل يف ذي احلليفة يريد حجة الوداع -
فأرسلت إىل الني  كيف أصنع ؟ فقال ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) .
ودم احليض كدم النفاس  ،فنقول للمرأة احلائض  :إذا مررت بامليقات وأنت تريدين العمرة أو احلج فاغتسلي واستثفري بثوب
وأحرمي " .
واالستث فار معناه  :أهنا تشد على فرجها خرقة وتربطها مث َترم  ،سواء باحلج أو بالعمرة " .
ولكنها إذا أحرمت ووصلت إىل مكة ال تأيت إىل البيت وال تطوف به حىت تطهر وهلذا قال الني  لعائشة حني حاضت يف
أثناء العمرة قال هلا ( افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف يف البيت حىت تطهري ) هذه رواية البخاري ومسلم  ،ويف صحيح
البخاري أيضاً ذكرت عائشة أهنا ملا يهرت يافت بالبيت وبالصفا واملروة  ،فدل هذا على أن املرأة إذا أحرمت باحلج أو العمرة
وهي حائض أو أتاها احليض قبل الطواف فإهنا ال تطوف وال تسعى حىت تطهر وتغتسل ،أما لو يافت وهي ياهرة وبعد أن
انتهت من الطواف جاءها احليض؛ فإهنا تستمر وتسعى ولو كان عليها احليض وتقص من رأسها وتنهي عمرهتا ،ألن السعي بني
الصفا واملروة ال يشرتط له الطهارة  ( .الشيخ ابن عثيمني ) .
-7اختلف العلماء  :يف حكم إذا مر الشامي مبيقات أهل املدينة  ،هل له أن يؤخر اإلحرام إىل اجلحفة والت هي األصل أو
ُيب أن حيرم من ذي احلليفة على قولني :
القول األول ُ :يب أن حيرم من ذي احلليفة .
وهذا قول الشافعي وأَحد .
لقوله  ( هن هلن وملن مر عليهن من غري أهلهن ) .
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وجه الداللة  :أن الرسول  حدد ذا احلليفة ميقاتاً من ضمن هذه املواقيت  ،فلم ُيز جتاوزه بغري إحرام كسائر املواقيت .

القول الثاين ُ :يوز ذلك جتاوز ذي احلليفة إىل اجلحفة وحيرم من األخري .

وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم .
ِ ِ
َن اَلنَِّي  وقَّ ِ
احللَْي َف ِة ،وِأل َْه ِل اَلش ِ
َّام :اَ ْجلُ ْح َفةَ ) .
أ-واستدلوا حبديث الباب ( أ َّ َّ َ َ
ت أل َْه ِل اَلْ َمدينَةَ :ذا ُْ
َ
قالوا  :ألن هذا الرجل مر مبيقاتني ُ ،يب عليه اإلحرام منهما  ،أحدمها فرع  ،والثاين أصل  ،واألصل اجلحفة وميقات املدينة فرع
 ،فله أن يدع اإلحرام من الفرع إىل األصل .
ب -وقالوا  :إن أهل الشام بنص احلديث ميقاهتم اجلحفة .
واألول أحوط .
-8من كان منزلة دون امليقات يكون ميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه .
لقوله  ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
وقال الشيخ اب باز :جدة ليست ميقاتاً للوافدين  ،وإمنا هي ميقات ألهلها وملن وفدوا إليها غري مريدين احلج وال العمرة  ،مث

أنشئوا احلج والعمرة منها .
 -9حكم َمن سافر ِمن بلده إىل جدة مث أراد العمرة فهل حيرم من جدة :
ال خيلو األمر ِمن حالني :
أ -اإلنسان قد سافر إىل جدة بدون نية العمرة ،ولكن يرأت له العمرة وهو يف جدة :فإنه ُحيرم من جدة ،وال حرج يف ذلك؛
حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما حني ذكر املواقيت قال( :ومن كان دون ذلكِ :
فمن حيث أنشأ ،حىت أهل مكة من مكة).
َ
ب -يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها  :فإنه ُيب يف هذه احلالة أن ُحيرم من امليقات الذي َير به ،وال ُيوز اإلحرام
مر عليهن ِمن غري أهلهن ملن أراد
(هن َّ
من جدة ؛ ألهنا دون امليقات ،وقد ثبت عن الني  أنه وقَّت املواقيت فقالَّ :
هلن وملن َّ
احلج والعمرة) .
فإن أحرم من جدة ونزل إىل مكة يف هذه احلال :فإن عليه عند أهل العلم فدية ،دماً يذحبه يف مكة ،ويتصدق به على الفقراء،
وعمرته صحيحة ،فإن مل حيرم من جدة بعد وصوله إليها ،وهو نا ٍو العمرة قبل وصوله :فإنه يرجع إىل امليقات ،وحيرم منه ،وال
شيء عليه ( .الشيخ ابن عثيمني)
 -10من جتاوز هذه املواقيت بال نية النسك  ،مث يرأ عليه نية العزم على النسك فإنه حيرم من حيث أراد النسك .
لقوله  ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) أي :ومن كان منزله دون هذه املواقيت ،بأن كان بينها وبني مكة ،فميقاته
من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة .
-11حكم من ال َير مبيقات :
الذي ال َير مبيقات فإنه حيرم إذا حاذى أقرب املواقيت إليه  ،واعتبار احملاذاة أصل بىن عليه عمر حني قرر ذات عرق ميقاتاً ألهل
العراق .
ِِ
ِ
ال (لَ َّما فُتِح ه َذ ِان الْ ِم ِ
اَّللِ َ ح َّد أل َْه ِل ََْن ٍد
ول َّ
ني ،إِ َّن َر ُس َ
َع ِن ابْ ِن ُع َمَر رضى هللا عنهما قَ َ
صَران أَتَ ْوا ُع َمَر فَ َقالُوا يَا أَم َري الْ ُم ْؤمن َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ات ِع ْرق) .رواه البخاري
قَ ْرناًَ ،وُه َو َج ْوٌر َع ْن يَ ِر ِيقنَاَ ،وإِنَّا إِ ْن أ ََرْدنَا قَ ْرناً َش َّق َعلَْي نَا  .قَ َ
ال فَانْظُُروا َح ْذ َوَها م ْن يَ ِريق ُك ْم  .فَ َح َّد َهلُ ْم َذ َ
ِ
ِ
ات ِعْرق) أن من ال َير بشيء من هذه املواقيت فإنه ينظر
فنستفيد من قول عمر (قَ َ
ال فَانْظُُروا َح ْذ َوَها م ْن يَ ِريق ُك ْم  .فَ َح َّد َهلُ ْم َذ َ
إىل حذو امليقات األقرب إليه (فيحرم منه) .
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فإذا مر يف يريق بني يلملم وقرن املنازل ينظر أيهما أقرب إليه  ،فإذا حاذى أقرهبما إليه أحرم من حماذاته فعمر قال هلم  :انظروا
إىل حذوها من يريقكم ) .
فأمرهم أن ينظروا إىل حماذاة قرن املنازل وحيرموا .
فائدة  :من أين حيرم من جاء بالطائرة .
قال ابن عثيمني ... :ويف حكم عمر  هذا فائدة جليلة  ،وهي أن الذين يأتون عن يريق الطائرات وقد نووا احلج أو العمرة
وَيرون هبذه املواقيت إما فوقها أو عن َيينها أو يسارها ُيب عليهم أن حيرموا إذا حاذوا هذه املواقيت  ،وال حيل هلم أن يؤخروا
اإلحرام حىت ينزلوا يف جدة  ،كما يفعله كثري من الناس  ،فإن هذا خالف ما حدده الني  وقد قال هللا تعاىل ( َوَم ْن يَتَ َع َّد
اَّللِ فَ َق ْد ظَلَ َم نَ ْف َسهُ ) .
ود َّ
ُح ُد َ
وقال هللا تعاىل ( ومن ي ت ع َّد حدود َِّ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن ) .
اَّلل فَأُولَئِ َ
َ َ ْ ََ َ ُ ُ َ
فعلى اإلنسان إذا جاء عن يريق اجلو وهو يريد احلج أو العمرة أن يكون متهيئاً لإلحرام يف الطائرة  ،فإذا حاذى أول ميقات َير
به وجب عليه أن حيرم  ،أي أن ينوي الدخول يف النسك وال يؤخر هذا حىت يدخل يف مطار جدة  ( .الشيخ ابن عثيمني )
-12اإلحرام قبل امليقات :
ذهب عامة أهل العلم على أن اإلحرام من وراء امليقات صحيح معتد به ،وأن من أحرم قبل بلوغ امليقات فإحرامه صحيح،
وحكاه ابن املنذر إمجاعاً .
والقائلون بأن اإلحرام قبل امليقات منعقد اختلفوا هل هو أفضل ،أو هو جائز أو مكروه؟
قال اب بطال يف شرح البخاري حكاية عن ابن املنذر بعد حكاية اإلمجاع املشار إليه ما عبارته:
غري أن يائفة من السلف كرهت ذلك  ،واستحبه آخرون .
فممن رأى ذلك ابن عمر أحرم من إيلياء  ،وسئل علي وابن مسعود عن قوله تعاىل ( َوأَِمتُّوا ا ْحلَ َّج َوالْ ُع ْمَرَة َِّلل ) فقاال  :أن َترم
من دويرة أهلك .
وأجاز ذلك علقمة واألسود  ،وهو قول أىب حنيفة ،والثوري ،والشافعي .
وكره اإلحرام قبل املواقيت عمر بن اخلطاب  ،وأنكر على عمران بن حصني إحرامه من البصرة .
وأنكر عثمان بن عفان على عبد هللا بن عامر إحرامه قبل امليقات .
وهو قول عطاء ،واحلسن ،ومالك ،وأَحد ،وإسحاق ،وقال أَحد :املواقيت أفضل؛ ألهنا سنة الني  .ا.ه
والصواب قول من كره اإلحرام قبل امليقات ،ألنه قول عمر وعثمان رضي هللا عنهما ،وملوافقته لفعل الني  وال خيتار إال
األفضل ،وإحرام من أحرم قبل امليقات منعقد ألن من أنكره من الصحابة مل يلزم من فعله بتجديد اإلحرام ،وألنه قول عامة
العلماء ،والذاهبون إىل عدم الصحة قليل من أهل العلم.
قال اب قدامة مبيناً وجه كراهة اإلحرام قبل امليقات  :ولنا أن الني  وأصحابه أحرموا من امليقات وال يفعلون إال األفضل .

قال الشيخ اب عثيمني  :اإلحرام قبل هذه املواقيت املكانية مكروه ،ألن الني  وقتها ،وكون اإلنسان حيرم قبل أن يصل إليها
فيه شيء من تقدم حدود هللا سبحانه وتعاىل ،وهلذا قال الني  يف الصيام ( ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني ) يدل على
أنه ينبغي لنا أن نتقيد مبا وقته الشرع من احلدود الزمانية واملكانية ،ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد.
وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها ،وهي أن الرسول  ملا وقت هذه املواقيت قال (هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن) فمن
كان من أهل َند فمر باملدينة فإنه حيرم من (ذو احلليفة) ومن كان من أهل الشام ،ومر باملدينة ،فإنه حيرم من (ذو احلليفة) وال
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حيل له أن ينتظر حىت يصل إىل ميقات الشام األصلي على القول الراجح من قويل أهل العلم .
-13اختلف العلماء :هل اإلنسان إذا مر بامليقات وهو ال يريد نسكاً وكان قد أدى فرضه ،هل يلزمه اإلحرام أم ال على قولني:

القول األول :إنه ُيب عليه اإلحرام ،وال يتجاوز امليقات إال حمرماً ،ألداء عمرة أو حج ،وممن قال هبذا القول مجهور الفقهاء من

احلنفية  ،واملالكية  ،واحلنابلة  ،إال إن احلنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج املواقيت ،وهو قول عند الشافعية .
أ-عن عطاء ،عن ابن عباس  قال الرسول  ( ال يتجاوز أحد امليقات إال وهو حمرم ) .
بالنسبة للفظ األول :قال ابن حجر :رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهني ضعيفني .
ويف لفظ آخر عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس  أن الني  قال ( ال جتوزوا الوقت إال بإحرام ) .
قال اهليثمي :وفيه خصيف ،وفيه كالم وقد وثقَّه مجاعة .
وقال الذهي عن  :صدوق سيء احلفظ ،ضعفه أَحد ،ووصفه أبو حامت باالختالط .

ب-عن ابن عباس  قال ( ال يدخل أحد مكة إال حمرماً ) رواه البيهقي  ،قال احلافظ  :إسناده جيد .
ج-عن علي قال ( ال يدخلها إال بإحرام ،يعين مكة ) أخرجه ابن أيب شيبة .
القول الثاين  :أنه ال ُيب  .وهذا مذهب الشافعي .

قال النووي  :أن األصح عندنا أنه يستحب له اإلحرام وال ُيب .

واختار هذا القول ابن حزم  ،والشوكاين  ،والشيخ ابن باز  ،والشيخ ابن عثيمني  ،والشيخ الشنقيطي .
أ-لقوله  ( :ممن أراد احلج والعمرة ) فمفهومه أن من مل يرد النسك ال ُيب عليه .
ب -حديث جابر – مرفوعاً – ( احلج مرة وما زاد فهو تطوع ) .
وجه الداللة  :إن احلج والعمرة ال ُيبان يف العمر إال مرة واحدة ،وأن ما زاد كان تطوعاً ،والتطوع ال ُيب وإمنا يستحب  ،فإذا
أوجبنا على الداخل إىل مكة اإلحرام وهو ال يريد احلج ،أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء مل يوجبه الشرع .
 اخلالصة  :أن من مر بامليقات فله  3أحوال :
احلال األول  :أن يكون مريداً للنسك  ،فيجب عليه اإلحرام من امليقات .

احلال الثانية  :أن يكون غري مريد للنسك  ،فال ُيب عليه .

احلال الثالثة  :أن يكون مرتدداً ( كأن يقول  :ال أدري هل أمتكن من العمرة أم ال ) فهنا ال ُيب عليه اإلحرام لقوله ( ممن أراد

احلج أو العمرة ) وهذا مرتدد وليس بعازم .
 -14ميقات أهل مكة للحج من مكة .
لقوله ( حىت أهل مكة من مكة ) .
فمن حج من مكة فمنها حىت لو من غري أهلها .
-15ميقات أهل مكة للعمرة من احلل  ( .كالتنعيم أو عرفة )  .وهذا مذهب األئمة األربعة .

قال اب قدامة  :ال نعلم يف هذا خالفاً .
ألن الني  أمر عبد الرَحن بن أيب بكر أن خيرج بعائشة إىل احلل لتحرم منه .
َ -16تديد الني  هذه املواقيت من معجزات النبوة  ،فإنه حددها قبل إسالم أهلها إشعاراً منه بأهنم سيسلمون .
 -17جعل كل أهل جهة هلم ميقات يف يريقهم إىل مكة من رَحة هللا خبلقه  ،وتسهيل شرعه هلم .
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اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما أ َّ
ول
ول َّ
َ - 214ع أ َع أبد َّ
ال َر ُس ُ
س ال ُأم أحرُم م أ الثيَاب ؟ قَ َ
ال يَا َر ُس َ
َن َر ُجالً قَ َ
اَّلل َ ,ما يَلأبَ ُ
س َ ,وال أ
س
َّ
اخل َف َ
يص َ ,وال ال َأع َمائ َم َ ,وال َّ
اف  ,إالَّ أ َ
س الأ َقم َ
َح ٌد ال ََي ُد نَ أعلَ أني فَلأيَ لأبَ أ
الس َراويالت َ ,وال الأبَ َران َ
اَّلل  : ال يَلأبَ ُ
س).
س م أ الثيَاب َش أيئاً َم َّ
ُخ َّف أني َولأيَ أقطَ أع ُه َما أ أ
س ُ َز أع َف َرا ٌن أ أَو َو أر ٌ
َس َف َل م أ الأ َك أعبَ أني َ ,وال يَلأبَ أ
ازيأ ) .
َوللأبُ َخاري َوال تَنأتَقب ال َأم أرأَةُ َ .وال تَلأبَس الأ ُق َّف َ
--------------

س اَل ُأم أحرُم م أ اَلثيَاب ) أمجعوا على أن املراد به الرجل  ،وكان هذا السؤال باملدينة قبل خروج الني  للحج .
َما يَلأبَ ُ
 ملاذا قال النِب  يف جواب الرجل ال تلبسوا  ) ..مع أن السؤال عما يلبس احملرم ؟
قال النووي  :هذا من بديع الكالم وجزله  ،ألن ما ال يلبس منحصر  ،وأما امللبوس اجلائز فغري منحصر .

وقال اب دقيق العيد  :فيه دليل على أن املعترب يف اجلواب ما حيصل به املقصود كيف كان  ،ولو بتغيري أو زيادة  ،وال يشرتط

املطابقة .

ص ) هو ما يفصل ويلبس على هيئة البدن .
الأ ُق ُم َ

َوَال اَل َأع َمائ َم ) وهي الت تلف وتكور على الرأس .

الس َراو َيالت ) وهي ما يلبس على أسفل البدن بأكمام .
َوَال َّ
س ) وهو ثوب رأسه منه ملصق به .
َوَال اَلأبَ َران َ

اف ) مجع خف  ،ما يلبس على القدم من جلد وحنوه .
َوَال اَ أخل َف َ
َّعلَ أني ) تثنية نعل  ،وهو  :ما يلبس على القدم للوقاية من األرض من غري سرت هلا .
َح ٌد َال ََي ُد اَلن أ
إ َّال أ َ
اَ َّلز أع َف َرا ُن ) نبات يصبغ به الثياب .

س ) نبت أصفر  ،يصبغ به الثياب  ،له رائحة ييبة .
َوَال اَل َأو أر ُ

( وال تلبس القفازي ) ومها لباس اليد .
-1احلديث دليل على أن احمل ِرم ممنوع عليه لبس هذه املالبس (املالبس املعتادة الت خيطت للبدن) وبعضهم يعرب بلبس املخيط.
قال النووي  :ال يتوقف التحرمي والفدية على املخيط  ،بل سواء املخيط وما يف معناه  ،وضابطه  :أنه حيرم كل ملبوس معمول
على قدر البدن أو قدر عضو منه حبيث حييط به خبياية أو غريها .

قال اب املنذر  :أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويالت واخلفاف والربانس .
قال اجملد اب تيمية  :واتفقوا على أن التحرمي هنا على الرجال احملرمني خاصة دون النساء .
فائدة  :عرب بعض الفقهاء رَحهم هللا عن هذا احملظور باسم ( لبس املخيط ) .

قال الشيخ اب عثيمني  :وهذه األشياء اخلمسة صار العلماء يعربون عنها بلبس املخيط ،وقد توهم بعض العامة أن لبس
املخيط هو لبس ما فيه خياية ،وليس األمر كذلك ،وإمنا قصد أهل العلم بذلك أن يلبس اإلنسان ما فصل على البدن ،أو على
جزء منه كالقميص والسراويل ،هذا هو مرادهم ،وهلذا لو لبس اإلنسان رداءً مرقعاً ،أو إزاراً مرقعاً فال حرج عليه ،ولو لبس قميصاً
منسوجاً بدون خياية كان حراماً.
 -2يقاس على هذه احملرمات غريها مما يشبهها :
فالقمص  :ويشمل ما كان مبعناه كالفنيلة  ،والكوت .
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والربانس  :يشمل املشلح  ،والفروة  ،والبشت .
والعمائم  :وتشمل كل ما غطى الرأس مبالصق  ،كالغرتة  ،والطاقية .
واخلفاف  :يشمل كل ما سرت القدم كاجلوارب .

السراويالت  :يشمل كل ما سرت بعض البدن  ،مثل السراويل القصرية .
الورس والزعفران  :يشمل كل أنواع الطيب ،وهذا عام يف حق الرجال والنساء .

النقاب  :ويشمل الربقع .

ما عدا ذلك فهو حالل  :الساعة  ،والنظارة  ،واخلامت  ،والعالقية .
 -3احلكمة من َترمي اللباس املذكورة على احمل ِرم .
قال العلماء  :احلكمة أن يبعد عن الرتفه  ،ويتصف بصفة اخلاشع الذليل  ،وليتذكر أنه حمرم يف كل وقت  ،فيكون أقرب إىل كثرة
أذكاره  ،وأبلغ يف مراقبته  ،وصيانته لعبادته  ،وامتناعه من ارتكاب احملظورات  ،وليتذكر به املوت  ،ولباس األكفان  ،وليتذكر
البعث يوم القيامة  ،حفاة عراة .
ألجل أن يتساوى احملرمون يف هذا اللباس فال يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر .
وألجل أن يتذكر احملرم كلما الح له إزاره ورداؤه أنه يف نسك وعبادة  ،فيبتعد عن املعاصي .
وألجل أن يتذكر هبذا اللباس أيضاً يوم القيامة .
-4قوله ( وال العمائم ) فيه َترمي تغطية الرجل احمل ِرم رأسه .
ِ ِ ِ
س ) فيه َترمي الطيب بكل أنواعه على احملرم .
-5قوله ( َوَال تَ ْلبَ ُسوا َشْيئًا م ْن اَلثيَاب َم َّسهُ اَ َّلز ْع َفَرا ُن َوَال اَلْ َوْر ُ

 حمظورات اإلحرام :

ات اَأإل أح َرام  :هي ما َينع منه احملرم حبج أو عمرة ،وقد عرفت بالتتبع واالستقراء .
ور ُ
َأحمظُ َ
أق اَ َّ
لش أعر.
َ -1حل َ

هذا احملظور األول من حمظورات اإلحرام  ،ال ُيوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه .
ِ
ي).
قال تعاىل ( وال ََْتل ُقوا ُرُؤ َ
وس ُك ْم َح َّىت يَْب لُ َغ ا ْهلَْد ُ
وعن كعب بن عجرة  عن رسول هللا  قال له ( لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال :نعم يا رسول هللا ،فقال رسول هللا 
احلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أيعم ستة مساكني أو انسك شاة ) متفق عليه.
 وأحلق مجهور العلماء شعر بقية اجلسم الذراع والساق واإلبط بشعر الرأس .
 اختلف العلماء مىت جتب الفدية ؟ قيل :إذا حلق ثالث شعرات وقيل :إذا حلق أربع ،الصحيح أنه إذا حلق من شعر رأسه
ما حيصل به إماية األذى  ،فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غري عذر فهو آمث لكن ليس عليه فدية .
 هل تغطية الوجه من احملظورات ؟ قوالن للعلماء  :قيل  :من احملظورات حلديث الذي وقصته الناقة وفيه ( وال ختمروا رأسه
وال وجهه ) رواه مسلم .

وقيل  :إنه ليس من احملظورات  ،وهذا املذهب  ،وقالوا إن زيادة ( وال وجهه ) زيادة شاذة أعرض عنها البخاري  ،وكذلك ورد
عن بعض الصحابة تغطية الوجه .

يم اَأألَظأ َفار .
 -2تَ أقل َ
هذا هو احملظور الثاين  ،ال ُيوز للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلني أو اليدين املرأة أو الرجل .
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قال يف الشرح  :أمجع العلماء على أن احملرم ممنوع من تقليم أظافره إال من عذر .
قياساً على حلق الرأس .

 ال فرق بني أظافر اليدين والرجلني ،للمرأة والرجل .

س اَلأم أخيَط ,إ أن َكا َن َر ُجالً .
 -3لُأب َ
هذا هو احملظور الثالث  ،ال ُيوز للمحرم أن يلبس خميطاً ( واملراد باملخيط  :هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو
عضو من أعضائه  ،كالقميص ،والسراويل ،والفنايل واخلفاف ،واجلوارب وشراب اليدين و الرجلني ) .
ِ
حلديث الباب ( َ ...ال تَ ْلبسوا الْ ُقمص  ،وَال َّ ِ ِ
س . ) ...
َُ ُ َ َ
السَراو َيالتَ ،وَال اَلْبَ َران َ
 هذا احملظور خاص بالرجل ،فللمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غري أن ال تتربج بالزينة ،وال تلبس القفازين ومها شراب
اليدين ،وال تتنقب لقوله  وال تتنقب احملرمة وال تلبس القفازين) .
 -4تَ غأطيَةَ َرأس إ أن َكا َن َر ُجالً.

فال ُيوز للمحرم أن يغطي رأسه مبالصق ( .حكاه ابن املنذر إمجاعاً ) .
صَ ،وَال اَلْ َع َمائِ َم . ) ...
حلديث الباب ( َ ...ال تَ ْلبَ ُسوا الْ ُق ُم َ
قولنا :مبالصق :كالطاقية والغرتة.

 سرت الرأس للمحرم ينقسم إىل أقسام:

أوالً  :أن يغطي رأسه مبا يلبس عادة كالطاقية والغرتة والعمامة فهذا حرام بالنص واإلمجاع.

ثانياً  :أن يستظل بالشجرة أو احلائط أو السقف أو اخليمة فهذا ال بأس به ،فقد قال جابر يف صفة حج الني ( وأمر بقبة
من شعر فضربت له بنمرة فنزل هبا ) . .رواه مسلم.

ثالثاً  :أن يغطي رأسه باحلناء والكتم فهذا جائز حلديث ابن عمر قال (رأيت رسول هللا  يهل ملبداً) متفق عليه.
رابعاً  :أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية وحممل البعري فهذا حمل خالف والصحيح جوازه.

 حكم تغطية احملرم وجه :
اختلف العلماء يف حكم تغطية احمل ِرم وجهه على قولني :
القول األول ُ :يوز للمحرم أن يغطي وجهه .

روي ذلك عن عثمان وعبد الرَحن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبري وسعد بن أيب وقاص وجابر .
وقال به القاسم وياوس والثوري والشافعي وأصحابه وأَحد يف أصح الروايتني وابن حزم .
ِ
اَّللِ  بِعرفَةَ إِ ْذ وقَع ِمن ر ِ
ف مع رس ِ
أَ -ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
وب:
احلَتِ ِه  -قَ َ
ول َّ
اس  -رضى هللا عنهما  -قَ َ
ال أَيُّ ُ
ال ( بَْي نَ َما َر ُج ٌل َواق ٌ َ َ َ ُ
َ َ ْ َ
ََ
ِ
ال « ا ْغ ِسلُوهُ ِمبَ ٍاء و ِس ْد ٍر وَك ِفنُوهُ ِيف ثَ ْوبَ ْ ِ
ك لِلن ِ
َّي  فَ َق َ
صْتهُ َ -وقَ َ
صْتهُ ،أ َْو قَ َ
ني َوالَ
صْتهُ  -فَ ُذكَِر َذل َ
ال َع ْمٌرو فَ َوقَ َ
ال :فَأَقْ َع َ
فَأ َْوقَ َ
َ
َ
اَّللَ يَْب َعثُهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يُلَِّب ) متفق عليه .
ال َع ْمٌرو  -فَِإ َّن َّ
اَّللَ يَْب َعثُهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ُملَبِياً َوقَ َ
وب فَِإ َّن َّ
َُتَنِطُوهُ َوالَ ُختَ ِمُروا َرأْ َسهُ  -قَ َ
ال أَيُّ ُ
وجه الداللة  :أن الني  هنى عن تغطية رأس احمل ِرم فقط  ،فدل على جواز سرت الوجه  ،ألنه لو كان حراماً لنهى عنه .
ب -روى مالك والبيهقي من حديث الفرافصة بن عمري احلنفي ( أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو حم ِرم ) .
القول الثاين  :ال ُيوز للمح ِرم أن يغطي وجهه .
وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك .
ِ
ِ ِ ِِ
ف مع رس ِ
ول َِّ ِ ِ
(والَ
أ-حلديث َع ِن ابْ ِن َعبَّاس السابق (بَْي نَ َما َر ُج ٌل َواق ٌ َ َ َ ُ
اَّلل  ب َعَرفَةَ إ ْذ َوقَ َع م ْن َراحلَته  ...جاء يف رواية عند مسلم َ
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ث يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ُملَبِياً ) .
ُختَ ِمُروا َرأْ َسهُ َوالَ َو ْج َههُ فَِإنَّهُ يُْب َع ُ
ب -ما رواه مالك والبيهقي أن ابن عمر كان يقول ( ما فوق الذقن من الرأس فال خيمره احمل ِرم ) .
وقد ناقش أهل القول األول زيادة ( وال وجهه ) بأهنا زيادة ال تثبت .
وهم من بعض رواته .
قال البيهقي  :ذكر الوجه غريب وهو ْ
قال احلافظ  :تردد ابن املنذر يف صحته .
واألحوط للمحرم أال يغطي وجهه .

قال النووي رَحه هللا يف اجملموع (  ) 280/7فرع  :مذهبنا أنه ُيوز للرجل احملرم سرت وجهه وال فدية عليه ،وبه قال مجهور

العلماء ،وقال أبو حنيفة ومالك  :ال ُيوز كرأسه واحتج هلما حبديث ابن عباس أن الني  قال يف احملرم الذي خر من بعريه "
وال ختمروا وجهه وال رأسه " رواه مسلم ،وعن ابن عمر أنه كان يقول " ما فوق الذقن من الرأس فال خيمره احملرم " رواه مالك
والبيهقي وهو صحيح عنه .
واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرَحن ابن القاسم عن أبيه " أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت
ومروان بن احلكم كانوا خيمرون وجوههم وهم حرم " وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم مل يدرك عثمان
وأدرك مروان واختلفوا يف مكان إدراكه زيداً وروى مالك والبيهقي باإلسناد الصحيح عن عبد هللا بن أيب بكر عن عبد هللا بن
عامر بن ربيعة قال  " :رأيت عثمان بالعرج وهو حمرم يف يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان .
يب َر ُجالً َو أام َرأَةٌ.
 -5الط َ
فال ُيوز للمحرم أن يتطيب وهو حمرم .
حلديث الباب (وال يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس) .

وقال  يف احملرم الذي وقصته ناقته ال متسوه بطيب ) .
 شم الطيب ل أحوال :

احلال األو ى  :أن يشمه بقصد التلذذ [ فهذا من حمظورات اإلحرام ] .

احلال الثانية  :أن يشمه بغري قصد  ،كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب [ هذا ليس من حمظورات اإلحرام ] .
احلال الثالثة  :شم الطيب لريى جودته من عدمها [ املذهب أنه من احملظورات  ،واختار ابن القيم أنه ليس من احملظورات ] .
 الطيب يشمل الطيب يف رأسه ويف حليته ويف صدره ويف ثوبه وغريه من األماكن .

 قال النووي يف سبب َترمي الطيب على احملرم  :ألنه داعية إىل اجلماع ،وألنه ينايف تذلل احلاج .

ص أيد اَلأبَ ر اَل َأو أحشي اَل َأم أ ُكولَ ,والد ََّاللَةُ َعلَأي َ ,و أاإل َعانَةُ َعلَى قَ أتل .
 -6قَ أت ُل َ
هذا هو احملظور السادس  :ال ُيوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه .
َّ ِ
الصْي َد َوأَنْتُ ْم ُحُرٌم ) .
ين َآمنُوا ال تَ ْقتُلُوا َّ
قال تعاىل ( يا أَيُّ َها الذ َ
وقال تعاىل ( وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرماً ( .
ِ
ني على قتل الصيد ،وال ُيوز له أن يدل عليه ،حلديث أيب قتادة  يف "الصحيحني" وفيه أنه قال
 احمل ِرم ال ُيوز له أن يُع ْ َ
 ( هل أشار إليه إنسا ٌن أو أََمَره بشيء ؟ قالوا :ال ،قال( :فكلوا) ،أبو قتادة كان مع بعض الصحابة كانوا ُْحم ِرمني ،أبو قتادة
ٍ
ِ
ِ
الني  ،فقال هلم
ما كان حم ِرًما،فصاد هلم هذا الصيد فأكلوا منه ،مث ََتََّر ُجوا من كوهنم أكلوا من صيد وهم ُْحم ِرمون ،فسألوا َّ
( هل أشار إليه إنسا ٌن أو أ ََمَره بشيء؟ يعين :هل أحد منكم أعان أبا قتادة على صيد هذا احلمار الوحشي ،أعانه يف
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شيء ،أشار إليه يف شيء ،دله على شيء؟ قالوا :ال ،قال( :فكلوا) ،إ ًذا  :احمل ِرم ُيوز له أن يأكل الصيد بشرط:
أن ال يكون هذا الصيد صاده ُْحم ِرٌم آخر ،أو أعانه ُْحم ِرٌم ،أو أشار إليه ُْحم ِرٌم ،أو ِصيد ألجلهِ ..صيد ألجل ُحم ِرم.
صيدا وقدم منه شيئًا إىل ُْحم ِرم؛ فال بأس أن يأكل ،الني  قال (فكلوه) .
أما إذا كان هناك شخص ليس ُْحم ِرًما وصاد ً
 لو صاد احملرم الصيد فإنه ليس له أكله ،ألن هذا حمرم حلق هللا .

 الصيد الذي صاده احملرم حرام عليه وعلى غريه ،ألنه مبنزلة امليتة .

 لو استأنس الربي فال ُيوز للمحرم اصطياده  ،ألنه باعتبار أصله هو بري  ،فمىت استأنس الظباء أو األرانب أو البط أو
احلمام فال حيل للمحرم اصطياده .
 إذا صاد السمك داخل حدود احلرم  ،كأن تكون حبرية هبا أمساك  ،فالصحيح أنه ُيوز  ،ألن احملرم صيد الرب .
 من اضطر إىل األكل فذبح الصيد لذلك فإنه حيل له  ،ألنه ال َترمي مع الضرورة

 -7اَ أجل َماع .
هذا هو احملظور السابع  ،وهو اجلماع يف الفرج  ،وهو أعظم احملظورات وأشدها خطراً .
وهو حمرم بنص القرآن الكرمي ،قال تعاىل( :فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق) فسر ابن عباس الرفث باجلماع .
 فإن كان قبل التحلل األول فإن يرتتب علي أمور:

أ-اإلمث  :ألنه عصى هللا يف قوله (فال رفث) .
ب -فساد النسك  :لقضاء الصحابة بذلك.
ج-وجوب املضي فيه :فعليه إمتامه وليس له اخلروج منه لقوله تعاىل( :وأمتوا احلج والعمرة هلل) .
د-وجوب القضاء من العام القادم.
ه  -عليه الفدية :وهي بدنة تذبح يف القضاء ويوزعها على املساكني يف مكة أو يف مكان اجلماع.
 وأما إذا كان بعد التحلل األول:
أ-اإلمث  ،فساد اإلحرام :فيجب عليه أن خيرج إىل احلل ليحرم منه (يعين خيلع ثيابه (ثياب احلل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف
يواف اإلفاضة حمرماً ،ملاذا ؟ ألنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن ُيدده).
(التحلل األول حيصل بعد الرمي واحللق ورجحه الشيخ ابن عثيمني ،وقيل :حيصل التحلل األول بالرمي وحده ) .
ب -ذبح شاة .
أكرهت الزوجة على اجلماع  ،فالصحيح ال يلزمها كفارة  ،وال يلزم زوجها أن يكفر عنها .
 إذا
ْ

 -8املباشرة لشهوة فيما دون الفرج .

فال ُيوز للمحرم أن يباشر زوجته فيما دون الفرج  ،ألن املباشرة وسيلة للوقوع يف اجلماع احملرم على املح ِرم .
ُ
 -9عقد النكاح .
حيرم على احملرم وال يصح وال فدية فيه .
حلديث عثمان  قال :قال رسول هللا  ال ينكح احملرم وال ينكح و ال خيطب ) رواه مسلم.
 حيرم عقد النكاح على الذكور واإلناث ،سواء كان احملرم الويل أو الزوج أو الزوجة ،فاحلكم يتعلق هبؤالء الثالثة).
 لو عقد لرجل حمرم على امرأة حالل فالنكاح ال يصح  ،ولو عقد لرجل حمل على امرأة والويل حمرم ال يصح) .
ُ-6يوز للمح ِرم الذي ال ُيد اإلزار أن يلبس السراويل .
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قال اب قدامة  :ال نعلم خالفاً بني أهل العلم يف أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا مل ُيد اإلزار  ،واخلفني إذا مل ُيد نعلني .

حلديث ابن عباس قال  :مسعت رسول هللا  يقول خيطب بعرفات ( من مل ُيد نعلني فليلبس خفني ومن مل ُيد إزاراً فليلبس
سراويل )  .متفق عليه
-7اختلف العلماء  :هل ُيب على احملرم الذي ال ُيد نعلني ولبس خفني هل ُيب عليه قطعهما أم ال على قولني :
القول األول  :أنه ُيب عليه قطعهما من أسفل من الكعبني .
وهو قول عروة  ،ومالك  ،والثوري  ،والشافعي وإسحاق وابن املنذر .
اخلُف ْ ِ
حلديث الباب ( فَم ْن َملْ َُِي ِد الن َّْعلَ ْ ِ
ني فَ ْليَ ْلبَ ِ
َس َف َل ِم َن الْ َك ْعبَ ْني ) .
س ْ
َّني َولْيَ ْقطَ ْع ُه َما َح َّىت يَ ُكونَا أ ْ
َ
قالوا  :حيمل املطلق على املقيد  ،فحديث ابن عباس مطلق ليس فيه قطع  ،فيحمل على حديث ابن عمر املقيد بالقطع .
القول الثاين  :أنه ال ُيب قطعهما .
وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة .
اَّللِ  خيَْطُ ِ ٍ
اس رضي هللا عنهما قَ َ ِ
س ُخف ْ ِ
(م ْن َملْ َُِي ْد نَ ْعلَ ْ ِ
ني فَ ْليَ ْلبَ ِ
حلديث َعبَّ ٍ
ول َّ
ت َر ُس َ
َّنيَ ،وَم ْن َملْ َُِي ْد َإزاراً
الَ :مس ْع ُ
ب ب َعَرفَات َ
ُ
ِ
يل ) متفق عليه .
فَ ْليَ ْلبَ ْ
س َّسَراو َ
قالوا  :فهو يعترب ناسخاً حلديث ابن عمر  ،ألن حديث ابن عباس كان يف عرفات  ،وألن املقام مقام تعليم  ،والناس متوافرون ،
ولو قصد الني  تقييد هذا اخلرب حبديث ابن عمر لبينه ووضحه .
وألن يف القطع إضاعة للمال .
وهذا القول هو الراجح  ,وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية .
 فائدة  :وهل جتب عليه فدية ؟
ذهب يائفة من العلماء إىل أنه إذا فقد النعلني ولبس اخلفني مقطوعني أسفل من الكفني  ،مل تلزمه فدية  ،إذ لو كانت الزمة
لبينها الني  ، وهبذا قال مالك والشافعي .
 -8حيرم على املرأة احمل ِرمة أن تنتقب أو تلبس القفازين ( لباس اليدين ) ومثل ذلك الربقع .
لقوله  ( وال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين ) .
وهلا أن تلبس جوارب الرجلني .
فائدة  :ذهب كثري من العلماء إىل أن إحرام املرأة يف وجهها  ،وأنه ليس هلا أن تغطيه حال اإلحرام  ،ولكنهم يرون أن هلا أن
تسدل عليه ما يسرته أمام األجانب  ،وبعضهم شرط أن ال َيس الوجه وبعضهم مل يشريه .
وابن القيم له كالم متني عظيم يف هذه املسألة يقول :
ِ ِ
ِ
َّازيْ ِن  ،فَ ُه َو َدلِيل َعلَى أ َّ
الر ُجل َ ،ال َكَرأْ ِس ِه ،
َن َو ْجه الْ َمْرأَة َكبَ َد ِن َّ
َوأ ََّما نَ ْهيه ِيف َحديث ابْن ُع َمر الْ َمْرأَة أَ ْن تَْنتَقب َ .وأَ ْن تَ ْلبَس الْ ُقف َ
اب والْب رقُع  ،وَال َحيرم علَي ها س ْرته بِالْ ِم ْقنَ ع ِة و ِْ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َصح
اجلْلبَاب َوَْحنومهَا َوَه َذا أ َ
َ ُْ َ ْ َ َ
فَيَ ْحُرم َعلَْي َها فيه َما ُوض َع َوفُص َل َعلَى قَ ْدر الْ َو ْجه َكالن َق َ ُ ْ
َ َ
ِ
ِ
الْ َق ْولَ ْ ِ
َّه َما
هها َويَ َديْ َها َ ،وَمنَ َع َها م ْن الْ ُقف َ
َّازيْ ِن َوالن َقاب َ ،وَم ْعلُوم أَنَّهُ َال َْحيُرم َعلَْي َها َس ْرت يَ َديْ َها َ ،وأَن ُ
ني  .فَِإ َّن النَِّي َ س َّوى بَ ْني َو ْج َ
ص ِل علَى قَ ْدرمها و ُمها الْ ُقف َ ِ
ِ
ِِ ِ
َِّ
س َع ْن النَِّي 
َ ََ
َكبَ َدن الْ ُم ْح ِرم َْحيُرم َس ْرتمهَا بِالْ ُم َف َّ َ
َّازان  ،فَ َه َك َذا الْ َو ْجه إمنَا َْحيُرم َس ْرته بالن َقاب َوَْحنوه َ ،ولَْي َ
ِ
ِ
هها ِعْند ِْ
َّازيْ ِن فَنِ ْسبَة النِ َقاب إِ َىل
َّه ِي َع ْن الْ ُقف َ
َّهي َع ْن الن َقاب َ ،وُه َو َكالن ْ
اإل ْحَرام  ،إَِّال الن ْ
َح ْرف َواحد ِيف ُو ُجوب َك ْشف الْ َمْرأَة َو ْج َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّازي ِن إِ َىل الْيد سواء  .وه َذا و ِ
ت
اضح ِحبَ ْم ِد َّ
ت َع ْن أ ْ
هها َوه َي ُْحم ِرَمة َ ،وقَالَ ْ
َمسَاء أَن ََّها َكانَ ْ
اَّلل َ .وقَ ْد ثَبَ َ
الْ َو ْجه َكن ْسبَة الْ ُقف َْ
ت تُغَطي َو ْج َ
َ ََ ََ َ
ِ
ِ
هها  ،فَِإذَا
الرْكبَان َيَُُّرو َن بِنَا َ ،وَْحن ُن ُْحم ِرَمات َم َع َر ُسول َّ
ت ُّ
اَّلل  ، فَِإذَا َحاذَ ْوا بِنَا َس َدلَ ْ
َعائ َشة ( َكانَ ْ
ت إِ ْح َدانَا جْلبَاهبَا َعلَى َو ْج َ
13

اضي و َغريه ِ
َصل لَهُ َدلِ ًيال َوَال َم ْذ َهبًا .
َج َاوُزونَا َك َش ْفنَا ) ذَ َكَرهُ أَبُو َد ُاوَد َ .وا ْشِ َرتاط الْ ُم َجافَاة َع ْن الْ َو ْجه َك َما ذَ َكَرهُ الْ َق ِ َ ْ َ
ضعيف َال أ ْ

وقال الشيخ اب عثيمني رمح هللا :مل يرد عن الني  هني املرأة [احملرمة] عن تغطية وجهها  ،وإمنا ورد النهي عن النقاب ،

والنقاب أخص من تغطية الوجه  ،لكون النقاب لباس الوجه  ،فكأن املرأة هنيت عن لباس الوجه  ،كما هني الرجل عن لباس
اجلسم  ( .الشرح املمتع ) .
وهبذا يظهر أن القول بأن املرأة احملرمة أُمرت بكشف وجهها  ،غري صحيح .
-9حرص الصحابة على السؤال والعلم للتطبيق والعمل .
-10على اإلنسان إذا أراد احلج أن يتعلم أحكام احلج .
-11بالغة الني  وحسن جوابه .
12يسر الشريعة اإلسالمية .
اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما أ َّ
ك,
َن تَ لأبيَةَ َر ُسول َّ
َ - 216ع أ َع أبد َّ
ك لَبَّ أي َ
يك لَ َ
ك ال َشر َ
ك  ,لَبَّ أي َ
ك اللَّ ُه َّم لَبَّ أي َ
اَّلل  لَبَّ أي َ
َّ
ك,
ال َ :وَكا َن َع أب ُد َّ
ك )  .قَ َ
ك َ ,و َس أع َديأ َ
ك لَبَّ أي َ
يها " لَبَّ أي َ
يك لَ َ
أك  ,ال َشر َ
ك َوال ُأمل َ
إن ا أحلَ أم َد َوالن أع َمةَ لَ َ
اَّلل بأ ُ ُع َم َر يَزي ُد ف َ
َو أ
ك َوال َأع َم ُل " .
ك َ ,و َّ
الر أغبَاءُ إلَأي َ
اخلَأي ُر بيَ َديأ َ
--------------ك ) إجابة لك بعد إجابة  ،وإقامة على ياعتك دائمة  ،واملراد بالتثنية التأكيد .
لَبَّ أي َ

ك ) أي  :يف كل شيء  ،فال شريك لك يف ملكك  ،وال شريك لك يف ألوهيتك  ،وال شريك لك يف أمسائك
يك لَ َ
َال َشر َ
وصفاتك .
إ َّن اَ أحلَ أم َد ) أي  :لك احلمد على كل حال  ،واحلمد وصف احملمود بالكمال حمبة وتعظيماً .
َوالن أع َمةَ ) أي  :الفضل واإلحسان  ،كله لك  ،ألن هللا وحده احملمود واملنعم .
أك ) أي ملك اخلالئق وتدبريها لك وحدك .
َوال ُأمل َ

 فإن قال قائل  :أي النداء م هللا حّت َييب احملرم ؟
وك ِرجاالً وعلَى ُك ِل ِ ِ
اجلواب هو قوله تعاىل ( َوأ َِذ ْن ِيف الن ِ
ني ِم ْن ُك ِل فَ ٍج َع ِم ٍيق )  [ .رجاالً ] على
َّاس بِ ْ
َ
احلَ ِج يَأْتُ َ َ َ َ
ضام ٍر يَأْت َ
أقدامهم [ ضامر ] البعري الذي أتعبه السفر [فج عميق] يريق بعيد
 -1احلديث دليل على مشروعية التلبية  ،وقد مساها جابر بالتوحيد فقال ( فأهل بالتوحيد ) .
قال اب القيم  :وقَ ْد اِ ْشتملَ ِ
ِ ِ
ِ
يمة َوفَ َوائِد َجلِيلَة :
ََ ْ
ت َكل َمات التَّ ْلبيَة َعلَى قَ َواعد َعظ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
إ أح َد َاها  :أ َّ
ض َّمن إ َجابَة َد ٍاع َد َعاك َوُمنَاد نَ َاداك َ ،وَال يَصح يف لُغَة َوَال َع ْقل إ َجابَة م ْن َال يَتَ َكلم َوَال يَ ْد ُعو
َن قَ ْولك " لَبَّ ْي َ
ك " يَتَ َ
ِ
َجابَهُ .
م ْن أ َ
ِ ِ
الثَّانية  :أَنَّها تَتَض َّمن الْمحبَّة َكما تَ َقدَّم ،وَال ي َقال لَبَّ ي َ َِّ ِ ِ ِ
ِ
اها :أَنَا ُم َو ِاجه لَك ِمبَا َُِتب،
َ َ
يل ِيف َم ْعنَ َ
َ
ْ
َ َ ُ
ََ َ
ك إال لم ْن َُتبهُ َوتُ َعظمهَُ ،وهلََذا ق َ
ِ
هلم :اِْمَرأَة لَبَّة ،أَي َحمَبَّة لَِولَ ِد َها .
َوأَن ََّها م ْن قَ ْو ْ
ِ
الثَّالثَة  :أَنَّها تَتض َّمن اِلْتِزام دوام الْعب ِ
وديَّة َ ،وِهلََذا قِيل ِ :هي ِم ْن ِْ
اعتك .
َ ََ
اإلقَ َامة  ،أَي أَنَا ُمقيم َعلَى يَ َ
َ َ َ ُُ
َ َ
ِ
ب ب ني ي َديك  ،أَي خ ِ
ضوع و ُّ
اضع َذلِيل .
ض َّمن ْ
َّ
وعا بَ ْعد ُخ ُ
الذل  ،أَي ُخ ُ
الراب َعة  :أَن ََّها تَتَ َ
ض ً
َ
هلم  .أَنَا ُملَ ٍ َ ْ َ ْ
ضوع  ،م ْن قَ ْو ْ
اخلُ ُ َ
ِ ِ
سة  :أَن ََّها تَتَ َ ِ
أ
اخلَالِص .
يل  .إِن ََّها ِم ْن اللُّب َ ،وُه َو ْ
اخلَام َ
ض َّمن ْاإل ْخ َالص َ ،وهلََذا ق َ
ض َّمن ِْ
اىل ،إِ ْذ يَ ْستَ ِحيل أ َّ
ك لِ ِم ْن َال يَ ْس َمع ُد َعاءَهُ .
الرب تَ َع َ
َّ
َن يَ ُقول َّ
اإلقْ َرار بِ َس ْم ِع َّ
الر ُجل لَبَّ ْي َ
الساد َسة  :أَن ََّها تَتَ َ
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اَّلل َ ،وِهلََذا قِيل  .إِن ََّها ِم ْن ِْ
اإللْبَاب َ ،وُه َو التَّ َقُّرب .
ض َّمن التَّ َقُّرب ِم ْن َّ
َّ
الساب َعة  :أَن ََّها تَتَ َ
َ
ت ِيف ِْ
الص َالة َسْب ًعا
اإل ْحَرام ِش َع ًارا ِالنْتِ َق ِال ِم ْن َحال إِ َىل َحال َ ،وِم ْن َمْن َسك إِ َىل َمْن َسك َ ،ك َما َج َع َل التَّ ْكبِري ِيف َّ
الثَّامنَة  :أَن ََّها َج َعلَ ْ
 ،لِِالنْتِ َق ِال ِم ْن ُرْكن إِ َىل ُرْكن .
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
صده  ،بل روح الْعِبادات ُكلها والْم ْق ِ
احلج وم ْق ِ
ت
صود مْن َها َ .وهلََذا َكانَ ْ
ََ
َ َ َ ُ
التَّاس َعة  :أَن ََّها ش َعار لتَ ْوحيد ملَّة إبْ َراهيم  ،الَّذي ُه َو ُروح َْ َ َ
َْ ُ
التَّ ْلبِيَة ِم ْفتَاح َه ِذهِ الْعِبَ َادة الَِّت يَ ْد ُخل فِ َيها ِهبَا .
اإل ْس َالم الَّ ِذي يَ ْد ُخل ِمْنهُ إِلَْي ِهَ ،وُهو َكلِ َمة ِْ
اجلَنَّة َوبَاب ِْ
َّه َادة ََِّّللِ بِأَنَّهُ َال َش ِريك لَهُ.
ض ِمنَة لِ ِم ْفتَ ِ
اح ْ
ال َأعاش َرة  :أَن ََّها ُمتَ َ
اإل ْخ َالص َوالش َ
َ
شرة  :أَنَّها م ْشت ِملَة علَى ْ ِ ِ ِ
ِ
اجلَنَّة أ َْهله ،
اَّلل َ ،وأ ََّول َم ْن يُ ْد َعى إِ َىل ْ
َحب َما يَتَ َقَّرب بِِه الْ َعْبد إِ َىل َّ
َ ُ َ َ
احلَ ْمد ََّّلل الَّذي ُه َو م ْن أ َ
ا أحلَاديَة َع َ َ
الص َالة َو َخ ِامتَ َتها .
َوُه َو فَ ِاَتَة َّ
الالِم الْم ِف َ ِِ ِ ِ
الثَّانيَة َع أش َرة  :أَن ََّها ُم ْشتَ ِملَة َعلَى ِاال ْعِ َرتاف ََِّّللِ بِالنِ ْعم ِة ُكل َها  ،وِهلََذا َعَّرفَ َها بِ َّ
َي النِ َعم ُكل َها لَك ،
يدة لال ْست ْغَراق  ،أ ْ
ُ
َ
َ
ت ُمولِ َيها َوالْ ُمْنعِم ِهبَا .
َوأَنْ َ
الثَّالثَة َع أش َرة  :أَن ََّها ُم ْشتَ ِملَة َعلَى ِاال ْعِ َرتاف بِأ َّ
احلَِقي َقة لِغَِْريه .
َن الْ ِمْلك ُكله ََِّّللِ َو ْحده  ،فَ َال ِمْلك َعلَى ْ
-2وقد اختلف العلماء يف حكم التلبية على أقوال :
قال اب حجر يف فتح الباري  ... :وفيها مذاهب أربعة َيكن توصيلها إىل عشرة .

القول األول  :أهنا سنة ال ُيب برتكها شيء وهو قول الشافعي وأَحد .
القول الثاين  :واجبة ُيب برتكها دم .وهو مذهب أيب حنيفة ومالك .

القول الثالث  :أهنا ركن يف اإلحرام ال ينعقد بدوهنا .وهذا مروي عن الثوري وأيب حنيفة وأهل الظاهر ،وقالوا :هي نظري تكبرية
اإلحرام للصالة .
قال الشنقيطي يف أضواء البيان  :وإذا عرفت مذاهب أهل العلم يف حكم التلبية فاعلم أن الني  لّب وقال ( لتأخذوا عين
مناسككم ) فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية ،وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل ،أما كوهنا مسنونة أو مستحبة أو
واجبة بدوهنا وجترب بدم ،فكل ذلك مل يرد فيه دليل خاص ،واخلري كله يف اتباعه  والعلم عند هللا تعاىل.
 -3األفضل االقتصار على تلبية الرسول  ، وقد قال جابر ( ولزم رسول هللا  تلبيته ) .
كَ ،ال
ك َوالْ ُمْل َ
ك ،إِ َّن اَ ْحلَ ْم َد َوالنِ ْع َمةَ لَ َ
ك لَبَّ ْي َ
يك لَ َ
ك َال َش ِر َ
ك ،لَبَّ ْي َ
ك اَللَّ ُه َّم لَبَّ ْي َ
وتلبية رسول هللا  كما يف حديث الباب ( لَبَّ ْي َ
يك لَك ) .
َش ِر َ
ول َِّ
عن عب ِد َِّ
َن تَ ْلبِيةَ رس ِ
ك إِ َّن ْ
ك الَ
ك َوالْ ُمْل َ
احلَ ْم َد َوالنِ ْع َمةَ لَ َ
ك لَبَّ ْي َ
يك لَ َ
ك الَ َش ِر َ
ك لَبَّ ْي َ
ك اللَّ ُه َّم لَبَّ ْي َ
اَّلل  « لَبَّ ْي َ
َ ْ َْ
اَّلل بْ ِن ُع َمَر ( أ َّ َ َ ُ
اَّللِ بن عمر  -رضى هللا عنهما  -ي ِز ِ
ك َو ْ
ك )  .قَ َ
ك َو َّ
َ ُ
ك لَبَّ ْي َ
اخلَْي ُر بِيَ َديْ َ
ك َو َس ْع َديْ َ
ك لَبَّ ْي َ
يد ف َيها  :لَبَّ ْي َ
يك لَ َ
َش ِر َ
الر ْغبَاءُ
ال َوَكا َن َعْب ُد َّ ْ ُ ُ َ َ
ك َوالْ َع َم ُل ) متفق عليه .
إِلَْي َ
وكان من تلبيته  : لبيك إله احلق .
قال القاضي  :قال أكثر العلماء  :املستحب االقتصار على تلبية رسول هللا  ، وبه قال مالك والشافعي .
لكن ُيوز الزيادة على تلبية رسول هللا . 
أ-ألنه  كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ومل ينكر ذلك  ،فدل على جواز ذلك .
ب-وبعضهم يقول  :لبيك ذا املعارج  ،لبيك ذا الفواصل .
ج (-وكان ابن عمر يزيد فيها  :لبيك وسعديك  ،واخلري بيديك  ،والرغباء إليك والعمل ) رواه مسلم .
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د-وروى أَحد يف مسنده عن جابر قال ( أهل رسول هللا  ... فذكر تلبية الني  وقال  :والناس يزيدون  :ذا املعارج ) .
-4اختلف العلماء  :مىت أهل الني  ، وقد وردت عدة روايات يف موضع إحرام الني : 
أوالً  :ورد أنه أهل ملا استوت به دابته على البيداء .
ِِ ِ
ول َِّ ِ
ت بِِه نَاقَتُهُ َعلَى الْبَ ْي َد ِاء
صلَّى َر ُس ُ
استَ َو ْ
ب الْ َق ْ
ص َواءَ َح َّىت إِ َذا ْ
أ-ففي حديث جابر الطويل ( فَ َ
اَّلل  يف الْ َم ْسجد ُمثَّ َرك َ
...فَأَه َّل بِالتَّو ِح ِ
يد  :لبيك اللهم لبيك  ) ...رواه مسلم .
َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
اَّلل  الظُّهر بِذي ْ ِ
ب-ويف حديث ابْ ِن َعبَّ ٍ
ت
ول َّ
صلَّى َر ُس ُ
اس (قَ َ
ص ْف َحة َسنَام َها األََْيَ ِن َو َسلَ َ
احلُلَْي َفة ُمثَّ َد َعا بنَاقَته فَأَ ْش َعَرَها ِيف َ
ال َ
َْ
ني ُمثَّ ركِ ِ
ِ
الد َ َّ
احلَج ) متفق عليه
ت بِِه َعلَى الْبَ ْي َد ِاء أ ََه َّل بِ ْ
استَ َو ْ
ب َراحلَتَهُ فَلَ َّما ْ
َّم َوقَل َد َها نَ ْعلَ ْ َ َ
ثانياً  :وورد أنه أحرم من عند املسجد  ،حني استوت به راحلته .
ول اَ ََّّللِ  إَِّال ِم ْن ِعْن ِد اَلْ َم ْس ِج ِد ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْيه .
الَ ( :ما أ ََه َّل َر ُس ُ
أ -عن اِبْ ِن ُع َمَر َر ِض َي اَ ََّّللُ َعْن ُه َما قَ َ
اَّللِ  إِ َذا وضع ِرجلَه ِيف الْغَرِز وانْب عثَت بِِه ر ِ
احلُلَْي َفة) متفق عليه وهذا
احلَتُهُ قَائِ َمةً أ ََه َّل ِم ْن ِذي ْ
ول َّ
ب-ويف رواية قال ( َكا َن َر ُس ُ
َ ََ ْ ُ
ْ َ ََ ْ َ
لفظ مسلم .
ِ
ج-وعنه ( أَنَّهُ َكا َن خيُِْ ُرب أ َّ
ت بِِه نَاقَتُهُ قَائِ َمةً ) رواه مسلم .
استَ َو ْ
َن النِ َّ
َّي  أ ََه َّل ح َ
ني ْ
ثالثاً  :وورد أنه أحرم بعد الصالة .

عن ابن عباس ( أن الني  أهل يف ُدبُر الصالة ) رواه أَحد والنسائي .
ال ( أهل رسول هللا  حني استوت به راحلته
والصحيح أنه أحرم حني استوت به راحلته  ،حلديث اِبْ ِن ُع َمَر َر ِض َي اَ ََّّللُ َعْن ُه َما قَ َ
قائمة ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه
وأما حديث جابر -أنه لّب على البيداء -فيحمل على أن جابراً مل يسمع التلبية إال حني استوت راحلة الني  على البيداء.

قال النووي بعد ذكره لروايات حديث الباب  :هذه الروايات كلها متفقة يف املعىن  ،وانبعاثها هو  :استواؤها قائمة  ،وفيها دليل
ملالك والشافعي واجلمهور  ،أن األفضل أن حي ِرم إذا انبعثت به راحلته  ،وقال أبو حنيفة ُ :حيرم عقب الصالة  ،وهو جالس قبل
ركوب دابته وقبل قيامه  ،وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف .
 -5يشرع رفع الصوت بالتلبية .
لسائِ ِ
ول اَ ََّّللِ  قَ َ ِ ِ ِ
َصواتَ ُه ْم بِ ِْ
ب َع ْن أَبِ ِيه  أ َّ
اإل ْه َال ِل)
َن َر ُس َ
أ-عن َخ َّال ِد بْ ِن اَ َّ
يل ،فَأ ََمَرِين أَ ْن ُآمَر أ ْ
َص َح ِايب أَ ْن يَْرفَ ُعوا أ ْ َ
ال (أَتَاين ج ْرب ُ
َرَواهُ اَ ْخلَ ْم َسة .
ب-عن ابن عمر  ( :أن الني  سئل أي احلج أفضل ؟ فقال  :العج والثج )  .رواه ابن ماجه
العج  :رفع الصوت بالتلبية  ،الثج  :إسالة دماء اهلدايا  .قال تعاىل ( وأنزلنا من السماء ماء ثجاجاً ) أي  :سياالً .

ج-وعن سهل بن سعد قال  :قال رسول هللا  ( : ما من مسلم يلي إال لّب ما على َيينه ومشاله من حجر أو شجر أو مدر )
رواه الرتمذي .
د-ما رواه البخاري من حديث أنس قال ( صلى الني  باملدينة الظهر أربعاً والعصر بذي احلليفة ركعتني مسعتهم يصرخون هبما
مجيعاً ) .
قال اب حجر  :فيه حجة للجمهور يف استحباب رفع األصوات بالتلبية .

ه  -ما روى ابن أيب شيبة عن بكر بن عبد هللا املزين قال ( كنت مع ابن عمر فلّب حىت أمسع ما بني اجلبلني ) قال احلافظ :
إسناده صحيح .
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و-قال أبو بكر بن عبد هللا املزين( :كنت مع ابن عمر فلّب حىت أمسع ما بني اجلبلني).
ومجهور العلماء على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب  ،وذهب ابن حزم إىل وجوب رفع الصوت باإلهالل

رواه أبو بكر وابن أيب شيبة وصححه احلافظ

وقال يف احمللى  :ولو مرة واحدة .
فائدة  :رفع الصوت خاص بالرجال  ،أما املرأة فاملستحب عدم رفع صوهتا إال عند حمارمها فال مانع حينئذ أن ترفع الصوت .
وأما ابن حزم فريى أن املرأة ترفع صوهتا بالتلبية كالرجل متاماً  ،وقال  :مل يرد دليل على التخصيص .

-6ال تشرع التلبية لغري احملرم يف األمصار ،لعدم الدليل ،فيكره أن يلي غري احملرم وهذا قول مالك وهو الصحيح ،ألن التلبية من

شعائر احلج وليست بعبادة مستقلة بنفسها ،وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحالل ،لكنه قول ضعيف .
 -7حكم التلبية اجلماعية ؟
قال الشيخ اب عثيمني رمح هللا  :قول أنس ( حججنا مع الني  فمنا امل ِ
كرب ومنا املهل) – متفق عليه  -يدل على أهنم
ُ
ُ
ليسوا يلبون التلبية اجلماعية  ،ولو كانوا يلبون التلبية اجلماعية لكانوا كلهم مهلني أو مكربين  ،لكن بعضهم يكرب  ،وبعضهم يه ل
 ،وكل يذكر ربه على حسب حاله .
وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء  :ما حكم التلبية اجلماعية للحجاج ؟ حيث أحدهم يلي واْلخرين يتبعونه ؟
فأجابت :ال ُيوز ذلك  ،لعدم وروده عن الني  ، وال عن خلفائه الراشدين رضوان هللا عليهم  ،بل هو بدعة " انتهى.
ٍ
ْيةَ يَ أوٍم َولَأي لَ ٍة
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ - 217ع أ أَِب ُه َريأ َرةَ  قَ َ
اَّلل  ال ََي ُّل أ
ساف َر َمس َ
الم َرأَة تُ أؤم ُ باَ ََّّلل َوالأيَ أوم اآلخر أَ أن تُ َ
إالَّ َوَم َع َها ُح أرَمةٌ ) .
ْيةَ يَ أوٍم إالَّ َم َع ذي َأحم َرٍم ) .
ساف ُر َمس َ
َويف لَ أفظ الأبُ َخاري  :ال تُ َ
----------

سافر ) السفر مفارقة حمل اإلقامة  ،مسي بذلك  :ألن الناس ينكشفون عن أماكن إقامتهم .
أن تُ َ
حمرم .
 -1احلديث دليل على َترمي سفر املرأة من غري َ
وقد وردت روايات كثْية ع النِب  مطلقة ومقيدة :

ففي حديث ابن عمر  ( :ال تسافر املرأة ثالثاً . ) ...
ويف حديث أيب سعيد  ( :أن رسول هللا  هنى أن تسافر املرأة مسرية يومني . ) ...
ويف حديث أيب هريرة  ( :ال حيل المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة إال ومعها رجل . ) ...
ال ال ُأعلَ َماء :
فهذه األحاديث كلها أفادت حرمة سفر املرأة من غري حمرم  ،وأما بالنسبة الختالف الروايات  :فقد قَ َ
ِ ِ ِ
ِِ
السائِلِني  ،و ِ
ِ ِ
ِ
َّهي َعن الث ََّالثَة تَ ْ ِِ
اح ٍة اللَّْي لَة أ َْو الَِْربيد ،
ا ْخت َالف َهذه ْاألَلْ َفاظ ال ْخت َالف َّ َ َ ْ
س ِيف الن ْ ْ
ص ِريح بإبَ َ
اخت َالف الْ َم َواين َ ،ولَْي َ
ال َ :ال  ،و ُسئِل َع ْن َس َف َرها يَ ْوَم ْ ِ
ال َ :ال ،
ني بِغَ ِْري َْحمَرم  :فَ َق َ
ال الْبَ ْي َه ِق ُّي َ :كأَنَّهُ ُ سئِ َل َع ْن الْ َمْرأَة تُ َسافِر ثََالثًا بِغَ ِْري َْحمَرم  ،فَ َق َ
قَ َ
َ َ
ِ
ك الْ ِربيد  ،فَأ ََّدى ُكل ِمْن هم ما َِمسعه  ،وما جاء ِمْن ها خمُْتَلِ ًفا عن ِرواية و ِ
احد فَ َس ِم َعهُ ِيف
َو ُسئِ َل َع ْن َس َف َرها يَ ْوًما فَ َق َ
ال َ :ال َ .وَك َذل َ َ
ُ ْ َ َُ ََ َ َ َ
َْ ََ َ
ِ
اين  ،فَروى تَارة ه َذا  ،وتَارة ه َذا  ،وُكله ِ
مو ِ
الس َفر َ ،وَملْ يُِرْد ََْ ت ِديد
س ِيف َه َذا ُكله ََْت ِديد ِألَقَل َما يَ َقع َعلَْي ِه ا ْسم َّ
ََ َ َ َ َ َ َ َ
ََ
صحيح َ ،ولَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَقَل َما يُ َس َّمى َس َفًرا  ،فَا ْحلَاصل أ َّ
َن ُكل َما يُ َس َّمى َس َفًرا تُْن َهى َعْنهُ الْ َمْرأَة بغَ ْري َزْوج أ َْو َْحمَرم َ ،س َواء َكا َن ثََالثَة أَيَّام أ َْو يَ ْوَم ْني أَو يَ ْوًما
ِ
ك ؛ لِ ِرواي ِة اِبن عبَّاس الْمطْلَ َقة  ،وِهي ِ
السابَِقة ( َال تُ َسافِر اِْمَرأَة إَِّال َم َع ِذي َْحمَرم ) َوَه َذا
آخر ِرَوايَات ُم ْسلِم َّ
أ َْو بَِر ً
يدا أ َْو َغ ْري ذَل َ َ َ ْ َ
ُ
َ َ
ي تَ نَاول َِ
مجي ع َما يُ َس َّمى َس َفًرا .
َ َ
حمرم ) كذا أيلق السفر  ،وقيده يف حديث سعيد اْليت يف
وقال احلافظ اب حجر َ :تت حديث ( ال تسافر املرأة إال مع ذي َ
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الباب فقال ( مسرية يومني )  ،ومضى يف الصالة حديث أيب هريرة مقيداً مبسرية يوم وليلة  ،وعنه روايات أخرى  ،وحديث ابن
عمر فيه مقيداً بثالثة أيام  ،وعنه روايات أخرى أيضاً  ،وقد عمل أكثر العلماء يف هذا الباب باملطلق الختالف التقديرات .
وقد اختلف العلماء يف مقدار السفر اليت ال َيوز للمرأة أن تسافر فيها  ,إال إذا كان معها زوجها أو حمرم َلا :

فقيل  :ال ُيوز أن تسافر مطلقاً كان السفر قريباً أو بعيداً إال مبحرم .
وهذا مذهب الظاهرية .
حلديث ابن عباس  .قال َِمسعت رس َ ِ
ول ( َال خيَْلُ َو َّن َر ُج ٌل بِاِ ْمَرأَةٍ إَِّال َوَم َع َها ذُو َْحمَرٍمَ ،وَال تُ َسافُِر اَلْ َمْرأَةُ إَِّال َم َع
ب يَ ُق ُ
ْ ُ َُ
ول اَ ََّّلل  خيَْطُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :انْطَل ْق ،فَ ُح َّج َم َع
ت ِيف َغْزَوة َك َذا َوَك َذا ،قَ َ
ال :يَا َر ُس َ
ِذي َْحمَرٍم " فَ َق َام َر ُج ٌل ،فَ َق َ
ت َح َّ
ول اَ ََّّلل ،إِ َّن ا ْمَرأَِيت َخَر َج ْ
اجةًَ ،وإِِين ا ْكتُتْب ُ
ِ
ظ لِ ُم ْسلِ ٍم
ك ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِهَ ،واللَّ ْف ُ
ا ْمَرأَتِ َ
وقيل ُ :يوز هلا أن تسافر فيما دون اليوم بال حمرم .
وهذا مذهب األوزاعي  ،ومالك  ،والشافعي .
حلديث أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  ( :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اْلخر أن تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرم ) .
رواه مسلم

وقيل  :ليس هلا أن تسافر مسافة ثالثة أيام فصاعداً إال مع حمرم .
حلديث ابن عمر قال  :قال رسول هللا  ( : ال تسافر املرأة ثالثاً إال ومعها ذو حمرم ) .

والراجح القول األول  ,وهو أنه ال ُيوز أن تسافر مطلقاً بدون حمرم .
-2بالنسبة للسفر للحج  ،فقد اختلف العلماء على أقوال :

القول األول  :ال ُيوز مطلقاً .
وهذا قول احلنفية واحلنابلة .
ول
ال :يَا َر ُس َ
أ -حلديث ابن عباس ( َال خيَْلُ َو َّن َر ُج ٌل بِاِ ْمَرأَةٍ إَِّال َوَم َع َها ذُو َْحمَرٍمَ ،وَال تُ َسافُِر اَلْ َمْرأَةُ إَِّال َم َع ِذي َْحمَرٍم " فَ َق َام َر ُج ٌل ،فَ َق َ
ِ ِ
ِ ِ
ال :اِنْطَلِ ْق ،فَ ُح َّج َم َع اِْمَرأَتِك ) متفق عليه .
ت ِيف َغْزَوةِ َك َذا َوَك َذا ،قَ َ
ت َح َّ
اَ ََّّلل ،إِ َّن ا ْمَرأَِيت َخَر َج ْ
اجةًَ ،وإِِين ا ْكتُتْب ُ
ومل يستفصل الني  هل معها نساء أم ال  ،أو صغرية أو كبرية  ،أو آمنة أو غري آمنة .
حمرم ) رواه الدارقطين  ،قال ابن حجر  :إسناده
ب -وعن ابن عباس  .عن الني  أنه قال ( ال َتجن امرأة إال ومعها ذو َ
صحيح .
وجه االستدالل  :أن هذين احلديثني نصان صرحيان يف املسألة .
ج -عن أَِىب سعِ ٍ
اَّللِ  ( الَ تُ َسافِ ِر الْ َمْرأَةُ ثَالَثاً إِالَّ َم َع ِذي َْحمَرم ) .
يد ْ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اخلُ ْد ِر ِي قَ َ
َْ
َ
ٍ
ِ
اَّللِ والْي وِم ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
حمَرم) رواه البخاري ومسلم .
وع ْن أَِىب ُهَريْ َرةَ َع ِن النِ ِ
َّي  قَ َ
اْلخ ِر تُ َسافُر َم ِس َريةَ يَ ْوم إِالَّ َم َع ِذي َْ
دَ -
ال (الَ َحي ُّل ال ْمَرأَة تُ ْؤم ُن ب َّ َ َ ْ
ٍ
ِ ِ
ال النَِّي ( الَ َِحي ُّل ِالمرأَةٍ تُ ْؤِمن بِ َِّ ِ ِ
سريَة ي وم ولَْي لَ ٍة لَْيس معها حرمةٌ) رواه البخاري ومسلم .
ه -وعنه قَ َ
ال  :قَ َ ُّ
َ َ َ َ ُ َْ
اَّلل َوالْيَ ْوم اْلخ ِر أَ ْن تُ َسافَر َم َ َ ْ َ
ُ
َْ
ول َِّ
و-وعن أَِىب سعِ ٍ
اَّللِ والْي وِم ا ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
ْلخ ِر أَ ْن تُ َسافَِر َس َفراً يَ ُكو ُن ثَالَثَةَ أَيَّاٍم
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اخلُ ْد ِر ِي قَ َ
َْ
َ
اَّلل  ( الَ َحي ُّل ال ْمَرأَة تُ ْؤم ُن ب َّ َ َ ْ
ٍ
فَ ِ
وها أ َْو ذُو َْحمَرم ِمْن َها ) رواه البخاري مسلم
َخ َ
صاعداً إِالَّ َوَم َع َها أَبُ َ
وها أَ ِو ابْنُ َها أ َْو َزْو ُج َها أ َْو أ ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اَّلل َوالْيَ ْوم اْلخ ِر تُ َسافُر َمس َريَة ثَالَث لَيَال إِالَّ َوَم َع َها ذُو َْحمَرم)
اَّلل بْ ِن ُع َمَر َع ِن النِ ِ
ال (الَ َحي ُّل ال ْمَرأَة تُ ْؤم ُن بِ َّ
َّي  قَ َ
وع ْن َعْبد َّ
كَ -
رواه البخاري ومسلم .
القول الثاين ُ :يوز إذا كان مع نساء ثقات
18

وهذا مذهب الشافعية .
أ-ملا رواه البخاري معلقاً  ( :أن عمر أذن ألزواج الني  يف آخر حجة حجها  ،وبعث معهن عثمان وعبد الرَحن بن عوف )
ِ
وع ْن َع ِد ِى بْ ِن َح ٍِ
ال
ال ( بَْي نَا أَنَا ِعْن َد النِ ِ
السبِ ِيل  .فَ َق َ
امت قَ َ
آخُر  ،فَ َش َكا قَطْ َع َّ
بَ -
َّي  إِ ْذ أَتَاهُ َر ُج ٌل فَ َش َكا إِلَْيه الْ َفاقَةَ ُ ،مثَّ أَتَاهُ َ
ِ
ى هل رأَيت ِْ
احلِ َريةِ ،
ك َحيَاةٌ لَتَ َريَ َّن الظَّعِينَةَ تَ ْرََِت ُل ِم َن ْ
ت َعْن َها  .قَ َ
ت بِ َ
ال « فَِإ ْن يَالَ ْ
ت َملْ أ ََرَها َوقَ ْد أُنْبِْئ ُ
احل َريَة »  .قُ ْل ُ
« يَا َعد ُّ َ ْ َ ْ َ
اَّلل ) رواه البخاري .
َحداً إِالَّ َّ
وف بِالْ َك ْعبَ ِة  ،الَ َختَ ُ
َح َّىت تَطُ َ
اف أ َ
والراجح القول األول  ،وهو التحرمي مطلقاً من غري حمرم .
وحديث ابن عباس  ،مل يستفصل الني  هل معها نساء أم ال  ،أو صغرية أو كبرية  ،أو آمنة أو غري آمنة .

قال الشيخ حممد ب عثيمني  :هذا العمل وهو احلج بدون َحمرمُ :حمَّرم حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال :مسعت رسول هللا

 يقول وهو خيطب :ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم ،فقام رجل فقال :يا رسول هللا ،إن امرأيت خرجت حاجة  ،وإنين قد
ِ
بت يف غزوة كذا وكذا  ،فقال الني  : انطلق فحج مع امرأتك ) .
اكتُت ُ
فال ُيوز للمرأة السفر بدون حمرم  ،واحملرم  :من َترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح  ،ويشرتط أن يكون بالغاً عاقالً ،
وأما الصغري فال يكون حمرماً  ،وغري العاقل ال يكون حمرماً أيضاً  ،واحلكمة من وجود احملرم مع املرأة حفظها وصيانتها  ،حىت ال
تعبث هبا أهواء َمن ال خيافون هللا عز وجل وال يرَحون عباد هللا .
وال فرق بني أن يكون معها نساء أو ال  ،أو تكون آمنة أو غري آمنة  ،حىت ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية
األمن  ،فإنه ال ُيوز هلا أن تسافر بدون حمرم ؛ وذلك ألن الني  ملا أمر الرجل باحلج مع امرأته مل يسأله ما إذا كان معها
نساء وهل هي آمنة أم ال  ،فلما مل يستفسر عن ذلك دل على أنه ال فرق  ،وهذا هو الصحيح .

فسوغ أن تذهب املرأة يف الطائرة بدون حمرم  ،وهذا ال شك أنه خالف النصوص العامة
وقد تساهل بعض الناس يف وقتنا احلاضر َّ
الظاهرة  ،والسفر يف الطائرة كغريه تعرتيه األخطار .
حمرم .
 فائدة :قال بعضهم  :إن العجوز الت ال تشتهى ُيوز أن تسافر بغري َ
لك الصحيح أنه ال ُيوز للمرأة أن تسافر من غري حمرم ولو كانت عجوزاً .

لقوله ( ال تسافر املرأة  ) ...وهذا عام  ،يشمل كل النساء  ،الشابة والعجوز .
وألن لكل ساقطة ال قطة .

 اجلواب ع أدلة م قال باجلواز مع نساء ثقات :
أما فعل عمر مع زوجات الني  وخروجهن للحج .
فاجلواب عن م وجوه :

معهن
عمر ب ِن اخلطاب َّ
أ-قالوا :ليس يف احلديث أنه مل يكن معهن حمرم ،فلعل حمارمهن كانوا معهن يف قافلة احلج نفسهاُ ،
وبعث َ
وعبد الرَحن بن عوف زيادةٌ يف اإلكرام وااليمئنان ،وال يُظن بالصحابة خمالفة هني الني  عن سفر املرأة من
عثما َن بن عفان َ
غري حمرم ،خاصة وقد جاء يف بعض الروايات  -وإن كان يف سندها مقال – ما يدل على وجود حمارمهن .
حج عمر
فقد روى ابن اجلوزي يف " املنتظم " يف حوادث سنة (  23ه ) عن أيب عثمان وأيب حارثة والربيع بإسنادهم قالوا َّ :
بأزواج الني  معهن أولياؤهن ممَ ْن ال حيتجم  منه  ،وجعل يف مقدم قطارهن  :عبد الرَحن بن عوف  ،ويف مؤخره  :عثمان بن
عفان  ..اخل .
مث إنه يبعد جداً أال يكون معهن أحد من حمارمهن  ،مع كثرة املسافرين للحج معهن من املدينة  ،فالغالب أنه لن خيلو األمر من
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أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد احملارم من الرضاعة  ،وقد كانت الرضاعة كثرية يف ذلك الوقت .
ب-مث على فرض أنه مل يكن معهن حمرم  :فهو اجتهاد منهن  ،ومعلوم أن اجتهاد الصحايب ال يُقبل إذا خالف نصاً صحيحاً
عن الني . 
قال الصنعاين  :وال تنهض حجة على ذلك ؛ ألنه ليس بإمجاع .
ج-وأجاب فريق ثالث من أهل العلم خبصوصية ذلك بزوجات الني  ؛ ألهنن أمهات املؤمنني  ،ومجيع الرجال حمارم هلن .

قال أبو حنيفة رمح هللا  :كان الناس لعائشة حمرماً  ،فمع أيهم سافرت فقد سافرت مبحرم  ،وليس الناس لغريها من النساء

كذلك ( عمدة القاري ) .
إال أن جواب أيب حنيفة هذا غري ُم َسلَّم؛ ألن زوجات الني  يف مقام أمهات املؤمنني يف َترمي النكاح ،وليس يف احملرمية  ،وإال
ٍ
أمهات للمؤمنني يف احملرمية أيضا جلاز هلن خلع احلجاب أمامهم واخللوة هبم وحنو ذلك من أحكام احملرمية  ،وذلك ما مل
فلو كن
يقل به أحد .
يقول اب تيمية يف " منهاج السنة " (  ) 207 / 4عن أزواج الني  إهنن أمهات املؤمنني يف التحرمي دون احملرمية " انتهى .

واملعتمد يف اجلواب هو اجلواب األول .

واحلاصل :أنه ال ُيوز أن تُرد األحاديث الصحيحة الصرحية مبا يستنبط من بعض أفعال الصحابة احملتملة ،والواجب هو اتباع ما
ثبت وليس ما هو حمتمل .
سئل الشيخ اب باز رمح هللا  :يقولون إن عائشة رضي هللا عنها حجت مع عثمان بدون حمرم ؟
فأجاب  :هذا حيتاج إىل دليل  ،ال ُيوز أن يقال  :حجت بدون حمرم بغري دليل  ،ال بد أن يكون معها حمرم  ،فعندها أبناء
أخيها  ،عندها عبد الرَحن أخوها  ،عندها أبناء أختها أمساء  ،الذي يقول إهنا حجت بدون حمرم يكون قوله كذباً إال بدليل  ،مث
لو فرضنا أهنا حجت بدون حمرم فهي غري معصومة  ،كل واحد من الصحابة غري معصوم  ،احلجة يف قال هللا وقال رسوله  ،ما
هو حبجة قول فالن أو فالن  ،ما خالف السنة فال حجة فيه  ،احلجة يف السنة املطهرة الصحيحة  ،هذا هو املعروف عند أهل
العلم  ،وهو اجملمع عليه .
يقول الشافعي رمح هللا  :أمجع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول هللا  مل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .

وقال مالك رمح هللا  :ما منَّا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب ( ،يعين  :الني . ) 

املقصود  :أن الواجب على أهل اإلسالم واملؤمنني هو األخذ بالسنَّة  ،ال ُيب أن تعارض لقول فالن أو فالن أو فالنة  ،مث ال
يظن بعائشة رضي هللا عنها وهي الفقيهة املعروفة أفقه نساء العامل  ،ال يظن هبا أن ختالف السنَّة وَتج بغري حمرم  ،وهي الت
مسعت األحاديث عن رسول هللا  ( فتاوى ابن باز ) .
حمرماً  ،فهل يقال هذا خاص بزوجات الني
وقال الشيخ اب عثيمني رمح هللا :إذا قال قائل  :هذا احلجيج ليس فيه أن معهن َ

 ألهنن أمهات املؤمنني  ،ليس مبحرمية ولكن باحرتام .
أو يقال احملرم هنا مسكوت عنه  ،وأُرسل معهن هذان الصحابيان الفاضالن مع احملارم ؟ األول حمتمل  ،والثاين حمتمل .
فإذا أخذنا بالقاعدة أن ُحيمل املتشابه على املحكم ماذا نقول ؟
ُ
اجلواب  :نقول باالحتمال الثاين ونقول  :البد أن حمارمهن معهن لكن ُجعل معهن هذان الصحابيان اجلليالن تشريفاً وتعظيم ًا
ألمهات املؤمنني رضي هللا عنهن  ( .شرح كتاب احلج من صحيح البخاري ) .
( موقع اإلسالم سؤال وجواب ) .
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ب -وأما اجلواب ع حديث عدي ب حامت :
فاجلواب :أنه  أخرب عن ذلك بأنه سيقع وهذا ال يدل على اجلواز فال وجه لالستدالل به فإنه  ساق الكالم لبيان أمن
الطريق من العدل وقوة الدولة ال لبيان أن املرأة ُيوز هلا اخلروج من غري حمرم .
نظري ذلك قوله  ( ليأتني على الناس زمان تصري الظعينة من مكة إىل احلرية ال يأخذ أحد خبطام راحلتها ) وقد أمجعوا على
أهنا ال ُيوز هلا اخلروج من مكة إىل احلرية بغري حمرم وال من مكة إىل أي بلد .
ونظريه قوله  ( سيكون دجالون كذابون ) وال يلزم من ذلك جواز الدجل والكذب .
احملرم بالنسبة للمرأة هل شرط للوجوب أم شرط لألداء ؟
-3اختلف العلماء َ :

فقيل  :إن وجود احملرم شرط للوجوب  ( .يسقط احلج عنها إذا مل جتد حمرماً ) .
حمرماً يسقط عنها احلج  ،كمن من ليس عنده مال حيج به .
وعلى هذا القول  ،فإن املرأة الت ال جتد َ

وقيل  :إنه شرط لوجوب األداء  ( .يعين أن املرأة إذا مل جتد حمرماً فإهنا تستنيب ) .

-4ضابط احملرم الذي ُيوز السفر معه واخللوة به هو زوجها أو من َترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
( على التأبيد ) احرتازاً من أخت الزوجة وعمتها وخالتها .

( بنسب ) كاألب  ،واالبن  ،واألخ  ،والعم  ،وابن األخ ....
( مباح ) كالرضاع  :األب من الرضاع  ،واألخ من الرضاع ....
واحملرم باملصاهرة  :أبو زوجها  ،ابن زوجها  ،زوج أم املرأة  ،زوج بنت املرأة .
ِ
َن َِ
قال النووي  :قوله  ( إَِّال وَم َع َها ذُو َْحمرم) فِ ِيه َدَاللَة لِم ْذ َه ِ
اجلُ ْم ُهور أ َّ
ك  ،فَيَ ُجوز َهلَا
ب الشَّافِعِي َو ْ
مجيع الْ َم َحا ِرم َس َواء ِيف ذَل َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مها بِالنَّس ِ
ضاع َوابْن
ض ِاع َكأَخ َيها م ْن َّ
مها بِ َّ
الر َ
الر َ
ب َكابْن َها َوأَخ َيها َوابْن أَخ َيها َوابْن أ ْ
ُخ َتها َو َخاهلَا َو َعم َها َ ،وَم َع َْحمَر َ
الْ ُم َسافَ َرة َم َع َْحمَر َ
َ
ِ
َخيها وابن أُختها ِمْنه وَْحنوهم  ،ومع َْحمر ِ
ِ
ك َ ،وَك َذا َُيُوز
جها َ ،وَال َكَر َاهة ِيف َش ْيء ِم ْن ذَل َ
صَ
مها م ْن الْ ُم َ
جها َوابْن َزْو َ
اهَرة َكأَِيب َزْو َ
أ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ َ
لِ ُك ِل هؤَال ِء ْ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
اجلُ ْم ُهور ،
َح ِد ِمْن ُه ْم َ ،ه َذا َم ْذ َهب الشَّافِعِي َو ْ
َُ
اجة َ ،ولَك ْن َال َحيل النَّظَر ب َش ْه َوة أل َ
اخلَْل َوة هبَا َوالنَّظَر إلَْي َها م ْن َغ ْري َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صر ْاألََّول َ ،وِأل َّ
َن َكثِ ًريا ِم ْن النَّاس َال يَْن ِفُرو َن
َوَوافَ َق َمالك َعلَى َذل َ
جها  ،فَ َك ِرهَ َس َف َرها َم َعهُ ل َف َساد النَّاس بَ ْعد الْ َع ْ
ك ُكله إَِّال ابْن َزْو َ
ِ َِّ ِ
ِِ
ِمن زوجة ْاألَب نَ ْفر ِ
ِ
ِ
َّسب ،
يما َجبَ َل َّ
َّسب ،قَ َ
اَّلل تَ َع َ
ْ َْ َ
َ ْ
الَ :والْ َمْرأَة فْت نَة إال ف َ
اىل النُّ ُفوس َعلَْيه م ْن النَّ ْفَرة َع ْن َحمَارم الن َ
هتم م ْن َحمَارم الن َ
ِ
ِ
احلَديث يَُرد َعلَى َمالك .
َو ُع ُموم َه َذا ْ
-5شروط احملرم :
أوالً  :أن يكون بالغاً  ،فالصغري ال يكفي أن يكون حمرماً  ،ألن املقصود من احملرم َحاية املرأة وصيانتها  ،ومن دون البلوغ ال
حيصل فيه ذلك .
ثانياً  :عاقالً  ،فاجملنون ال يصح أن يكون حمرماً  ،ألنه ال حيصل للمجنون َحاية املرأة وصيانتها .

سئل الشيخ ابن عثيمني رَحه هللا :الولد مىت يكون حمرماً ألمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب :احملرم بارك هللا فيك! يكون
َْحمَرماً إذا كان بالغاً عاقالً ،فمن مل يبلغ فليس مبحرم ،ومن كان يف عقله خلل فليس مبحرم( .لقاءات الباب املفتوح)

ثالثاً  :الذكورية  ،فاملرأة ال تكون حمرماً للمرأة .
( ال يشرتط أن يكون مسيعاً  ،ألن البصر يكفي يف احلماية ) .

-6هل ُيب على الزوج أن حيج مع زوجته ؟ قوالن :
القول األول ُ :يب إذا مل يكن هلا غريه .
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حلديث الباب  ( :انطلق فحج مع امرأتك ) .
قال اب حزم  :ففرض عليه أن حيج معها . ...
القول الثاين  :ال يلزمه .
وهذا القول أقوى .
وأما احلديث  ( :انطلق  ) ...فهنا أمره باحلج مع امرأته ألن املرأة قد شرعت يف السفر  ،وال يريق إىل خالص من ذلك إال أن
يسافر معها .
لكن ليس للزوج أن َينعها عن حج فرض باتفاق العلماء .
-7ال ُيوز خروج املرأة للحج من غري حمرم يف حج التطوع .
وهذا مذهب أغلب الفقهاء  ،فيه قال احلنفية واملالكية وهو املذهب الراجح عند الشافعية وقال به احلنابلة .
َ -8ترمي سفر املرأة من غري حمرم .
َ -9حاية اإلسالم للمرأة وصيانتها .
-10حكمة الشرع يف إبعاد كل سبب قد يوصل إىل حمرم .
 -11سد الذريعة .
 -12الشرع َينع من اختالط اجلنسني على وجه خيشى منه الوقوع يف احلرام .
 -13أن املرأة فتنة الرجل .
باب الف أديَة
ُ
اصةً َ .وه َي
َ -218ع أ َع أبد َّ
سأَلَأت ُ َع الأف أديَة ؟ فَ َق َ
اَّلل بأ َم أعق ٍل قَ َ
ت يف َخ َّ
ال  :نَ َزلَ أ
ال َجلَ أس ُ
ت َإ ى َك أعب بأ ُع أج َرةَ  .فَ َ
ك َما أ ََرى  -أ أَو َما
أت َإ ى َر ُسول َّ
اَّلل َ والأ َق أم ُل يَتَ نَاثَ ُر َعلَى َو أجهي  .فَ َق َ
ت أ َُرى ال َأو َج َع بَلَ َغ ب َ
ال َ :ما ُك أن ُ
لَ ُك أم َع َّامةً ُ .محل ُ
ٍ
ني  ,ل ُكل
أت  :ال  .فَ َق َ
ت أ َُرى ا أجلَ أه َد بَلَ َغ ب َ
ك َما أ ََرى  -أ َََت ُد َشا ًة ؟ فَ ُقل ُ
ُك أن ُ
ساك َ
ال ُ :
ص أم ثَالثَةَ أَيَّام  ,أ أَو أَطأع أم ستَّةَ َم َ
م أسك ٍ
ص ٍاع ) .
ص َ
ني ن أ
ف َ
-------------

َع أ َك أعب بأ ُع أج َرَة ) األنصاري  ،أبو حممد املدين صحايب جليل .
أت إ َ ى َر ُسول اَ ََّّلل  ) ويف الرواية األخرى ( أتى علي رسول هللا  زمن احلديبية ) .
ُمحل ُ
َوالأ َق أم ُل يَتَ نَاثَ ُر َعلَى َو أجهي ) أي  :يتساقط القمل من كثرته على وجهي .

-1احلديث دليل أن حلق شعر الرأس من حمظورات اإلحرام  ،وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع .
ِ
ي َِحملَّهُ ) .
أ-قال تعاىل ( َوال ََْتل ُقوا ُرُؤ َ
وس ُك ْم َح َّىت يَْب لُ َغ ا ْهلَْد ُ
ب-حلديث الباب  ،حيث رتب فدية األذى على حلق الرأس مع كونه للعذر  ،فدل على أنه من حمظورات اإلحرام .
ونقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر والنووي .
-2فاعل احملظور له ثالث أحوال :
أوالً  :أن يفعل احملظور عاملاً متعمداً ذاكراً غري معذور .
فهذا آمث وعليه الفدية .
ثانياً  :أن يفعله عاملاً خمتاراً ذاكراً معذوراً .
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فهذا عليه الفدية وال إمث عليه .
حلديث الباب .
فلو احتاج اإلنسان إىل تغطية رأسه من أجل برد أو حر خياف منه  ،جاز له تغطيته وعليه الفدية .
ثالثاً  :أن يفعله معذور جبهل أو نسيان .

فهذا ال شيء عليه ألنه جاهل أو ناسي .
-3احلديث دليل على أن فدية من حلق رأسه وهو حم ِرم  :أنه خيري بني ثالثة أشياء وهي :
صيام ثالثة أيام  ،أو ذبح شاة  ،أو إيعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع .
قال تعاىل ( فَمن َكا َن ِمْن ُكم م ِريضاً أَو بِِه أَذى ِمن رأْ ِس ِه فَِف ْديةٌ ِمن ِصي ٍام أَو ص َدقٍَة أَو نُس ٍ
ك).
ْ
َْ
َْ
ً َْ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ
وقد جاءت السنة بتوضيح هذه اْلية :
فَف أديَةٌ م أ صيَ ٍام ) وضحته السنة أنه ثالثة أيام .
ص َدقَ ٍة ) وضحته السنة أنه إيعام ستة مساكني  ،لكل مسكني نصف صاع .
أ أَو َ
أَو نُس ٍ
ك ) وضحته السنة أن النسك شاة .
أ ُ
وهذه الفدية :هي فدية حلق الرأس ،وتقليم األظافر ،وقص الرأس ،والطيب ،ولبس املخيط ،واملباشرة ،ولبس القفازين للمرأة.
 -4مىت جتب الفدية يف حلق الشعر؟
جتب الفدية يف حلق الشعر إذا حلق ما حيصل به إماية األذى ،وهو مذهب املالكية ،واختاره ابن حزم  ،وابن عبد الرب ،وابن
عثيمني.
ِِ
ِ
أ-قوله تعاىل ( وَال ََْتلِ ُقوا رءوس ُكم ح َّىت ي ب لُ َغ ا ْهل ْد ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ
ص َدقٍَة
ي َحملَّهُ فَ َم ْن َكا َن مْن ُك ْم َم ِر ً
يضا أ َْو به أَذًى م ْن َرأْسه فَف ْديَةٌ م ْن صيَام أ َْو َ
َ
ُ ُ َ ْ َ َْ َ ُ
أَو نُس ٍ
ك).
ْ ُ
وجه الداللة َّ :
أذى به ،ال يكون إال مبقدار ما َياط به األذى.
أن حلق شعر الرأس من ً

ب-حديث الباب .

وج الداللة  :أن الكفارة إمنا جتب يف حلق الرأس يف مثل ما أوجبه رسول هللا  على كعب بن عجرة ،وهو حلق ما َياط به
األذى.
حمرم يف رأسه).
ج-عن ابن عباس رضي هللا عنهما( :أن الني  احتجم وهو ٌ
وجه الداللة :أن احلجامة يف الرأس من ضرورهتا أن ُحيلَق الشعر من مكان احملاجم ،وال َيكن سوى ذلك ،ومل ينقل عن الني 

قليل بالنسبة لبقية الشعر .
أنه افتدى  ،ألن الشعر الذي يزال من أجل احملاجم ال َياط به األذى ،فهو ٌ
 -5ذهب مجهور العلماء إىل أن حلق شعر غري الرأس من حمظورات اإلحرام .
ضوا تَ َفثَ ُه ْم ) التفث  :الرمي ،والذبح ،واحللق والتقصري،
أ-أثر عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال يف قوله تعاىل ( ُمثَّ لْيَ ْق ُ
واألخذ من الشارب ،واألظفار ،واللحية .
ب-قياس شعر اجلسد على شعر الرأس؛ جبامع أن الكل حيصل حبلقه الرتفه ،والتنظف ،وهو ينايف اإلحرام لكون احملرم أشعث أغرب
-6أقسام حمظورات اإلحرام من حيث الفدية وعدمها  ،تنقسم إىل أربعة أقسام :
أ -ما ال فدية فيه  ،وهو عقد النكاح واخلطبة .
ب -ما فديته بدنة  ،وهو اجلماع يف احلج قبل التحلل األول .
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ج -ما فديته مثله  ،وهو الصيد .
د -ما فديته فدية أذى ( إيعام أو ذبح أو صيام ) وهو باقي احملظورات  (.حلق الشعر  ،تقليم األظافر  ،تغطية الرأس  ،مس
الطيب  ،لبس القفازين  ،النقاب  ،املباشرة دون الفرج  ،لبس املخيط ) .
 -6هذه الفدية ( فدية األذى ) على التخيري وليست على الرتتيب .
أ-لظاهر اْلية ( فَمن َكا َن ِمْن ُكم م ِريضاً أَو بِِه أَذى ِمن رأْ ِس ِه فَِف ْديةٌ ِمن ِصي ٍام أَو ص َدقٍَة أَو نُس ٍ
ك).
ْ
َْ
َْ
ً َْ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
احل َديبِيةِ
الر َْحَ ِن بْ ِن أَِىب لَْي لَى َع ْن َك ْع ِ
ول َّ
ال ( أَتَى َعلَ َّى َر ُس ُ
ب بْ ِن ُع ْجَرةَ  قَ َ
ب -حلديث الباب يف رواية َع ْن َعْبد َّ
اَّلل َ زَم َن ُْ ْ َ
ال « فَ ِ
ِ
ِ
ت نَ َع ْم  .قَ َ
ك »  .قَ َ
ت قِ ْد ٍر ِيل َ ،والْ َق ْم ُل يَتَ نَاثَُر َعلَى َو ْج ِهى فَ َق َ
ص ْم ثَالَثَةَ
يك َه َو ُّام َرأْ ِس َ
ال « أَيُ ْؤذ َ
ال قُ ْل ُ
َوأَنَا أُوق ُد ََْت َ
ْ
احل ْق َو ُ
ِ
ِ ِ
ك نَ ِسي َكةً ) .
ني أَ ِو انْ ُس ْ
أَيَّ ٍام أ َْو أَيْع ْم ستَّةَ َم َساك َ
ِ
ص ْم ثََالثَةَ أَيَّ ٍام ،أ َْو أَيْعِ ْم ِستَّةَ  ) ..؟
تَ :ال .قَ َ
 فإن قيل  :فما اجلواب عن حديث يف قوله ( َجت ُد َشاةً ؟ قُ ْل ُ
ال " :فَ ُ
ِ َِّ ِ ِِ
اجلواب األول  :قال النووي  :لَْيس الْ ُمَراد بِِه أ َّ
ُّسك ،
َن َّ
الص ْوم َال َُْيزي إال ل َعادم ا ْهلَْدي  ،بَ ْل ُه َو َْحم ُمول َعلَى أَنَّهُ َسأ ََل َع ْن الن ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخبَ َرهُ بِأَنَّهُ ُخمََّري بَْينه َوبَ ْني الصيَام َو ْاإليْ َعام َ ،وإ ْن َعد َمهُ فَ ُه َو ُخمََّري بَ ْني الصيَام َو ْاإليْ َعام .
فَِإ ْن َو َج َدهُ أ ْ
اجلواب الثاين  :قال اب حجر  :حيتمل أن يكون الني  ملا إذن له يف حلق رأسه بسبب األذى  ،أفتاه بأن يكفر بالذبح على
سبيل االجتهاد منه  ، أو بوحي غري متلو  ،فلما أعلمه أنه ال ُيد نزلت اْلية بالتخيري بني الذبح واإليعام والصيام فخريه
حينئذ بني الصيام واإليعام  ،لعلمه بأنه ال ذبح معه فصام لكونه مل يكن معه ما يطعمه ويوضح ذلك رواية مسلم يف حديث
عبد هللا بن معقل املذكور حيث قال أجتد شاة قلت ال فنزلت هذه اْلية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال صم ثالثة أيام
أو أيعم .
 -7ال يشرتط يف الصيام التتابع  ،ألن الني  مل يقيدها بالتتابع هنا .
-8مقدار اإليعام  ,الني  حدد املقدار بقوله ( لِ ُك ِل ِمس ِك ٍ ِ
ص ٍاع )  ،وأيلق النوع  ،فظاهر احلديث أن الفدية
ص ُ
ني ن ْ
ف َ
ْ

نصف صاع لكل مسكني سواء من الرب أو غريه .
 -9حكم من كرر حمظوراً :
إن كرر حمظوراً من أجناس ( كطيب  ،وتغطية رأس  ،وليس خميط ) فلكل واحدة كفارة .
وهذا املذهب .
وقيل  :عليه كفارة واحدة .
والراجح األول .

إن كرر حمظوراً من جنس واحد  ،كحلق رأسه  ،وحلق شعر بدنه  ،فكفارة واحدة .
-10ظاهر احلديث أنه خيرج نصف صاع ،سواء كانت الفدية من الرب أو غريه ،وهذا مذهب مجاهري العلماء.
-11أن السنة مفسرة للقرآن .
-12قال ابن القيم ُ :يوز للمحرم أن َيشط رأسه  ،وال دليل من كتاب وال سنة وال إمجاع على منعه من ذلك وال َترَيه .
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باب حرمة مكةَ
ُ
َ - 219ع أ أَِب ُش َريأ ٍح ُ -خ َويألد بأ َع أم ٍرو  -أ
ث
اخلَُزاعي ال َأع َدوي  : أَنَّ ُ قَ َ
ال ل َع أمرو بأ َسعيد بأ ال َأعاص َ -و ُه َو يَ أب َع ُ
ول َّ
ام ب َر ُس ُ
الأبُ ُع َ
ُحدثَ َ
اي َ ,وَو َعاهُ
ك قَ أوالً قَ َ
ْي أَ أن أ َ
سم َع أت ُ أُذُنَ َ
وث َإ ى َم َّكةَ  -ائأ َذ أن ِل أَيُّ َها األَم ُ
اَّلل  الأغَ َد م أ يَ أوم الأ َف أتح  .فَ َ
ال َّ :
َّاس .
إن َم َّكةَ َح َّرَم َها َّ
ني تَ َكلَّ َم ب أَنَّ ُ َمح َد َّ
اَّللَ َوأَثأ ََن َعلَأي ُُ .ثَّ قَ َ
اي  ,ح َ
قَ لأِب َ ,وأَبأ َ
ص َرتأ ُ َع أي نَ َ
اَّللُ تَ َع َا ى َ ,وَأ َُيَرأم َها الن ُ
اَّلل 
َّص بقتَال َر ُسول َّ
المر ٍئ يُ أؤم ُ باَ ََّّلل َوالأيَ أوم اآلخر  :أَ أن يَ أسف َ
فَال ََي ُّل أ
ك ِبَا َدماً َ ,وال يَ أعض َد ِبَا َش َج َرةً  .فَإ أن أ َ
َح ٌد تَ َرخ َ
فَ ُقولُوا َّ :
ت ُح أرَمتُ َها الأيَ أوَم َك ُح أرَمت َها باأل أَمس
إن َّ
اد أ
اعةً م أ نَ َها ٍر َ .وقَ أد َع َ
اَّللَ قَ أد أَذ َن ل َر ُسول َ ,وَأ يَأ َذ أن لَ ُك أم َ .وإ ََّّنَا أُذ َن ِل َس َ
ك يَا أَبَا ُش َريأ ٍح َّ ,
 .فَلأيُبَ ل أغ َّ
إن ا أحلََرَم ال يُعي ُذ
ك ؟ قَ َ
يل ألَِب ُش َريأ ٍح َ :ما قَ َ
ك م أن َ
ال  :أَنَا أَ أعلَ ُم ب َذل َ
ال لَ َ
الشاه ُد الأغَائ َ
ب  .فَق َ
اراً ِبَأربٍَة )) .
اراً ب َدٍم َوال فَ َّ
َعاصياً َ ,وال فَ َّ
اخلََربَة  :باخلاء املعجمة والراء املهملة  .قيل :اخليانة  ,وقيل :البليَّة  ,وقيل  :التهمة .
اَّلل بأ َعبَّ ٍ
ول َّ
َ - 220ع أ َع أبد َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
اَّلل  يَ أوَم فَ أتح َم َّكةَ ال ه أج َرةَ بَ أع َد ال َف أتح َ ,ولَك أ
ال  :يَ أوَم فَ أتح َم َّكةَ َّ :
الس َم َوات َواأل أَر َ .
اَّللُ يَ أوَم َخلَ َق َّ
إن َه َذا الأبَ لَ َد َح َّرَم ُ َّ
ج َها ٌد َونيَّةٌ َ .وإذَا اُ أستُ أنف أرُأمت فَانأف ُروا َ ,وقَ َ
اَّللُ َّ
اَّلل
اعةً م أ نَ َها ٍر فَ ُه َو َح َر ٌام ِبُ أرَمة َّ
فَ ُه َو َح َر ٌام ِبُ أرَمة َّ
اَّلل َإ ى يَ أوم الأقيَ َامة َ .وإنَّ ُ َأ ََي َّل الأقتَ ُ
َح ٍد قَ أبلي َ ,وَأ ََي َّل ِل إالَّ َس َ
ال في أل َ
اس  :يَا
ط لُ أقطَتَ ُ إالَّ َم أ َع َّرفَ َها َ .وال يُأتَ لَى َخالهُ  .فَ َق َ
ص أي ُدهُ َ ,وال يَلأتَق ُ
َإ ى يَ أوم الأقيَ َامة  .ال يُ أع َ
ض ُد َش أوُك ُ َ ,وال يُنَ َّف ُر َ
ال ال َأعبَّ ُ
القني  :احلَدَّاد .
ول َّ
اَّلل  ,إالَّ اإل أذخ َر  .فَإنَّ ُ ل َق أينه أم َوبُيُوهت أم  .فَ َق َ
َر ُس َ
ال  :إالَّ اإل أذخ َر )) ُ .
----------

َع أ أَِب ُش َريأ ٍح ) هو اخلزاعي الصحايب املشهور .
ال ل َع أمرو بأ َسعيد بأ ال َأعاص ) أي  :ابن أيب العاص بن سعيد بن العاص بن أمية املعروف باألشدق .
أَنَّ ُ قَ َ
وث إ َ ى َم َّكةَ ) أي  :يرسل اجليوش إىل مكة لقتال عبد هللا بن الزبري لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية
ث الأبُ عُ َ
َو أه َو يَ أب َع ُ

واعتصم باحلرم  ,جاء عند أَحد ( ملا بعث عمرو بن سعيد إىل مكة بعثه لغزو ابن الزبري أتاه أبو شريح فكلمه وأخربه مبا مسع من

رسول هللا . ) 

قال احلافظ اب حجر  :وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أمرياً على املدينة من قبل يزيد بن معاوية وأنه جهز إىل مكة جيشاً لغزو

عبد هللا بن الزبري مبكة .

َِّب  الأغَ َد م أ يَ أوم الأ َف أتح ) أي  :أنه خطب يف اليوم الثاين من فتح مكة .
ام ب الن ُّ
قَ َ
ي  ...اخل ) أراد أنه بالغ يف حفظه والتثبت فيه  ،وأنه مل يأخذه بواسطة .
ََس َع أت ُ أُذُنَا َ
ك ِبَا َدماً ) السفك صب الدم  ،واملراد القتل .
أَ أن يَ أسف َ

َوال يَ أعض َد ِبَا َش َج َرًة ) أي  :ال يقطع هبا شجرة .
َولأيُبَ لغ َّ
ب ) أي  :ليبلغ الشخص احلاضر هذه اخلطبة إىل من غاب عنها .
الشاه ُد الأغَائ َ

الَ يُعي ُذ َعاصياً ) أي  :ال ُيري وال يعصم .
ارا ب َدٍم ) أي  :هارباً  ،واملراد من وجب عليه القتل  ،فهرب إىل مكة مستجرياً باحلرم .
َوالَ فَ ًّ

ارا ِبَأربَة ) اخلربة :باخلاء املعجمة والراء املهملة :هي اخليانة ،وقيل :البلية ،وقيل :التهمة .
َوالَ فَ ًّ
لَ َّما فَتَ َح اَ ََّّللُ َعلَى َر ُسول َ م َّكةَ ) أي عام ه ه
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َّ
َّ
يل ) أي منعه من االنبعاث .
س َع أ َمكةَ اَلأف َ
إن اَ ََّّللَ َحبَ َ
َح ٍد َكا َن قَ أبلي ) أي ما أحل هللا ألحد من األنبياء وأممهم أن يدخل مكة بقتال أبداً ألن مكة معظمة .
َوإنَّ َها َأ ََت َّل أل َ
اعةٌ م أ نَ َها ٍر ) املراد بالساعة املقدار من الزمن ،واملراد فتح مكة ،وهو ما بني يلوع الشمس وصالة العصر.
َوإ ََّّنَا أُحلَّ أ
ت ِل َس َ
ص أي ُد َها ) قال النووي  :حيرم التنفري وهو اإلزعاج عن موضعه  ،قال العلماء  :يستفاد من النهي عن التنفري َترمي
فَ َال يُنَ َّف ُر َ

اإلتالف باألوىل .
والصيد تقدم  :كل حيوان بري حالل متوحش يبعاً  ،كاحلمام واألرانب .

َوَال يُأتَ لَى َش أوُك َها ) ويف رواية ( وال خيتلى خالها ) املراد باالختالء القطع .

َوَال ََت ُّل َساقطَتُ َها ) أي  :لقطتها  ،واللقطة  :مال أو خمتص ضل عن ربه .

يل فَ ُه َو ِبَ أْي اَلنَّظََريأ ) قال النووي  :معناه أن ويل املقتول باخليار ،إن شاء قَتَ َل القاتل ،وإن شاء أخذ فداءه،
َوَم أ قُت َل لَ ُ قَت ٌ
وهي الدية .
إ َّال اَأإل أذخ َر) قال يف الفتح  :نبت معروف عند أهل مكة  ،ييب الريح .
فَإنَّا َأَن َعلُ ُ يف قُبُورنَا ) يسدون به اخللل بني اللبنات يف القبور .

َوبُيُوتنَا ) أي  :سقفها .
ك ِبَا َدماً ) فيه دليل على َترمي القتال يف مكة لقوله ( ولن َتل
المر ٍئ يُ أؤم ُ باَ ََّّلل َوالأيَ أوم اآلخر  :أَ أن يَ أسف َ
-1قوله ( فَال ََي ُّل أ
ألحد بعدي ) .
احلََر َام قِيَاماً لِلن ِ
َّاس ) .
ت ْ
أ -قال تعاىل ( َج َع َل َّ
اَّللُ الْ َك ْعبَةَ الْبَ ْي َ
ِ
ِ
ِ
ات ُك ِل َش ْي ٍء ِرْزقاً ِم ْن لَ ُدنَّا َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم ال يَ ْعلَ ُمو َن) .
ب -وقال تعاىل (أ ََوَملْ ُمنَك ْن َهلُ ْم َحَرماً آمناً ُُْي َّب إِلَْيه ََثََر ُ
ِ
َّاس ِم ْن َح ْوهلِِ ْم ) .
ج-وقال تعاىل ( أ ََوَملْ يََرْوا أَنَّا َج َعْلنَا َحَرماً آمناً َويُتَ َخطَّ ُ
ف الن ُ
د -عن ابن عباس – حديث الباب  -قال  ( إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السماوات واألرض  ،فهو حرام حبرمة هللا إىل
يوم القيامة ) متفق عليه .
ِ ِ
ول اَ ََّّللِ  قَ َ ِ ِ ِ
ه  -وعن عب ِد اَ ََّّللِ ب ِن َزي ِد ب ِن ع ِ
اص ٍم  أ َّ
ت اَلْ َم ِدينَةَ َك َما
َن َر ُس َ
ْ ْ ْ َ
يم َحَّرَم َم َّكةَ َوَد َعا أل َْهل َهاَ ،وإِِين َحَّرْم ُ
َ َ ْ َْ
ال ( :إ َّن إبْ َراه َ
ِ ِ
يم َم َّك َة
َحَّرَم إبْ َراه ُ
 ويستثىن أمران :
األول  :القتال عند املدافعة  ،فإذا قوتل اإلنسان فله أن يقاتل .
ِ
ِ ِِ
ِ
ك َجَزاءُ الْ َكافِ ِرينَ ) .
وه ْم ِعْن َد الْ َم ْس ِج ِد ْ
وه ْم َك َذل َ
احلََرِام َح َّىت يُ َقاتلُوُك ْم فيه فَِإ ْن قَاتَلُوُك ْم فَاقْ تُلُ ُ
لقوله تعاىل ( َوال تُ َقاتلُ ُ
والثاين  :قتل من حصلت منه جناية يف احلرم توجب قتله  ( .فلو قتل عمداً فإنه يقتل ) .

 -2وقد اختلف العلماء يف إقامة احلدود يف مكة .
وقد ذهب مجهور العلماء إىل أن من أصاب حداً داخل احلرم أقيم احلد عليه  ،نقل ذلك القريي عن ابن العريب ولفظه :
واجلمهور من العلماء على أن احلدود تقام يف احلرم  ،وقد أمر الني  بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة .

واختلف العلماء فيم قتل رجالً ُث فر هارباً إ ى احلرم على قولني :

القول األول  :ال يقتل باحلرم حىت خيرج من احلل باختياره  ،لكن ال ُيالس وال يكلم  ،ويوعظ ويذكر حىت خيرج .
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وهذا مذهب أيب حنيفة .
القول الثاين  :أنه يقام هبا احلد مطلقاً .

قال اب حجر  :وهذا مذهب مالك والشافعي .

لعموم النصوص الت تدل على أن القاتل بغري حق يقتل  .قال تعاىل ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ( .
وقوله  ( : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث  :النفس بالنفس  ) ...فأخرب أن النفس تقتل بالنفس دون تفصيل .
وألن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل هللا له من األمن .
وهذا القول هو الصحيح .
 -3قوله ( َوال يَ أعض َد ِبَا َش َج َرةً ) دليل على َترمي قطع شجر احلرم .

قال يف املغِن  :أمجع أهل العلم على َترمي قطع شجر احلرم  ،وإباحة أخذ اإلذخر وما أنبته اْلدمي من البقول والزروع .

 ما ينبت باحلرم م الشجر ينقسم إ ى ثالثة أقسام :

األول  :ما أنبته هللا من الشجر واحلشيش  ،فهذا ال ُيوز قطعه فهذا بالنص واإلمجاع .
أ-حلديث الباب  ( ،وال ي ع ِ
ض َد ِهبَا َش َجَرةً ) .
َ َْ
ول اَ ََّّللِ ِ يف اَلن ِ
َّاس ،فَ َح ِم َد اَ ََّّللَ َوأَثْ َىن َعلَْي ِهُ ،مثَّ
ال ( :لَ َّما فَتَ َح اَ ََّّللُ َعلَى َر ُسولِِه َ م َّكةَ ،قَ َام َر ُس ُ
ب-وحلديث أَِيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
ِ
ال " :إِ َّن اَ ََّّلل حبس عن م َّكةَ اَلْ ِفيل ،وسلَّ َط علَي ها رسولَه والْمؤِمنِني ،وإِنَّها َمل ََِت َّل ِأل ٍ
ِ
اعةٌ ِم ْن
قَ َ
َحد َكا َن قَْبليَ ،وإَِّمنَا أُحلَّ ْ
ت ِيل َس َ
َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُْ َ َ َ ْ
َ
َ ََ َ َ ْ َ
نَها ٍر ،وإِنَّها لَن ََِت َّل ِأل ٍ ِ
صْي ُد َهاَ ،وَال خيُْتَ لَى َش ْوُك َها  ) ..متفق عليه .
َحد بَ ْعدي ،فَ َال يُنَ فَُّر َ
َ َ َ ْ
َ
 ويستثَن م ذلك :

أ-اإلذخر  ،حلديث الباب .
ب-اليابس من الشجر واحلشيش  ،ألنه مبنزلة امليت .
ج -االنتفاع مبا انقلع من أغصان الشجر واحلشيش  ،وهذا إذا كان بفعل هللا فجائز  ،واختلفوا إذا انقلع بفعل آدمي  ،فقيل :
حيرم  ،وهذا املذهب  ،وقيل ُ :يوز االنتفاع به من غري القالع .
دَ -ثر الشجر  ،فيجوز االنتفاع به .
ه  -ما أنبته هللا مما هو مغيب يف األرض ،كالكمأة  ،والفقع  ،فهذا ُيوز  ،ألنه ليس بشجر وال حشيش ،وإمنا هو مودع يف
باين األرض .
القسم الثاين  :ما أنبته اْلدمي .
من الزرع والبقل  ،فهذا جائز  ،ألنه ليس بزرع وال حشيش .
القسم الثالث  :ما أنبته اْلدمي من الشجر .
كالنخل والعنب .
فاجلمهور على اجلواز .
وذهب الشافعية إىل املنع  ،ورجحه ابن قدامة  ،واألول أصح .
 فائدة  :وقد اختلف العلماء  :هل يف قطع الشجر يف مكة جزاء أم ال ؟
قيل ُ :يب الضمان مع اإلمث .
وهذا املذهب ومذهب الشافعي  ،لورود بعض اْلثار عن بعض السلف .
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وقيل  :ال ُيب الضمان .
وهذا قول مالك وداود وابن املنذر .
وهذا القول هو الصحيح .
ص أي ُدهُ ) دليل على َترمي تنفري الصيد وإزعاج ه .
 -4قوله َوال يُنَ َّف ُر َ

قال النووي  :حيرم التنفري وهو اإلزعاج عن موضعه  ،قال العلماء  :يستفاد من النهي عن التنفري َترمي اإلتالف باألوىل .

والصيد  :كل حيوان بري حالل متوحش يبعاً  ،كاحلمام واألرانب .

 ما حكم م أدخل صيداً إ ى احلرم م احلل  ,هل يلزم إطالق أم ال ؟

اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

القول األول  :ال يلزمه إيالقه .
وهذا مذهب الشافعية .
أ -ما جاء عن هشام بن عروة أنه قال يف إدخال الصيد إىل احلرم (كان أمري املؤمنني مبكة – يعين عمه ابن الزبري – تسع سنني

يراها يف األقفاص ،وأصحاب رسول هللا  ال ينهون عن ذلك)  .رواه ابن حزم يف احمللى

ب -أن الشارع إمنا هنى عن تنفري صيد مكة  ،ومل يبني مثل هذا احلكم اخلفي مع كثرة وقوعه  ،وحاجة الناس إليه  ،وترك البيان
مع قيام احلاجة دليل على البقاء على أصل احلل .
ج-أنه من صيد احلل وقد ملكه خارج احلرم  ،فلم َينع من التصرف فيه كصيد املدينة .
القول الثاين ُ :يب إيالقه .
وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة .
قالوا  :إن احلرم سبب حمرم للصيد يوجب ضمانه  ،فحرم استدامة إمساكه كاإلحرام .
والراجح األول .

ط لُ أقطَتَ ُ إالَّ َم أ َع َّرفَ َها ) فيه دليل على َترمي التقاط لقطة احلرم إال ملنشد .
 -5قوله ( َوال يَلأتَق ُ
وقد اختلف العلماء فيها على قولني :

القول األول  :ال ُيوز التقايها إال ملن أراد ينشدها ويعرفها دائماً وأبداً .

وهذا مذهب الشافعي  ،واختاره ابن القيم وقال  :هذا هو الصحيح .
ط لُْقطَتَهُ إالَّ َم ْن َعَّرفَ َها ) .
أ-لقوله  يف حديث الباب ( َوال يَْلتَ ِق ُ
ب -وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال َ ( وَال ََِت ُّل َساقِطَتُ َها إَِّال لِ ُمْن ِش ٍد ) متفق عليه .

قال احلافظ اب حجر  :واملعىن  :ال َتل لقطتها إال ملن يريد أن يعرفها فقط  ،فأما من أراد أن يعرفها مث يتملكها فال .
ِ
قال النووي  :ومعىن ْ ِ
ِ
كها َك َما ِيف بَاقِي الْبِ َالد  ،بَ ْل َال ََِتل إَِّال لِ َم ْن
فها َسنَة ُمثَّ يَتَ َملَّ َ
احلَديث َال ََتل لَُقطَ َتها ل َم ْن يُِريد أَ ْن يُ َع ِر َ
ََ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فها
همَ ،وقَ َ
كهاَ ،وهبَ َذا قَ َ
ال الشَّافعي َو َعْبد َّ
كها بَ ْعد تَ َعُّر َ
ال َمالك َُ :يُوز متََلُّ َ
فها أَبَ ًدا َ .وَال يَتَ َملَّ َ
يُ َع ِر َ
الر َْحَن بْن َم ْهدي َوأَبُو ُعبَ ْيد َو َغ ْري ْ
ال ب عض أَصحاب الشَّافِعِي  ،وي تأ ََّولُو َن ْ ِ
ِ
ِ
ضعِي َفة .
َ ََ
احلَديث تَأْ ِو َيالت َ
َسنَة َ ،ك َما ِيف َسائر الْبِ َالد َ ،وبِه قَ َ َ ْ
َْ
الر َْحَ ِن بْ ِن ُعثْ َما َن الت َّْي ِم ِي ( أ َّ
اج ) رواه مسلم .
احلَ ِ
اَّللِ  نَ َهى َع ْن لَُقطَِة ْ
ول َّ
َن َر ُس َ
وع ْن َعْب ِد َّ
جَ -
القول الثاين  :أن لقطة احلرم واحلل سواء .
وهذا مذهب املالكية .
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ِ
الذ َه ِ
اَّللِ َ ع ْن لَُقطَِة َّ
اص َها ُ ،مثَّ َع ِرفْ َها
ب  ،أ َْو الْ َوِرِق ؟ فَ َق َ
ول َّ
أ-حلديث زيد بن خالد  .قال ( ُسئِ َل َر ُس ُ
ال ْ :اع ِر ْ
ف ِوَكاءَ َها َوع َف َ
استَ ْن ِف ْق َها ) .
َسنَةً فَِإ ْن َملْ تُ ْعَر ْ
ف فَ ْ
فلم يفرق رسول هللا  بني لقطة احلرم وغريها .
ب -وأنه أحد احلرمني ،فأشبه حرم املدينة .
ج -وألهنا أمانة فلم خيتلف حكمها باحلل واحلرم ،كالوديعة  ( .املغين ) .
والراجح القول األول .

واجلواب عن حديث زيد بن خالد :أنه عام ،خمصوص بلقطة مكة حلديث الباب (ال َتل ساقطتها إال ملنشد).

فلقطة احلرم َلا ثالث أحوال :
أ-أن يأخذها للتملك من اْلن  ،فهذا حرام .
ب-أن يأخذها للتملك بعد اإلنشاد  ،فهذا حرام .
ج-أن يأخذها لإلنشاد  ،فهذا حالل .
أما لقطة غري احلرم فيجوز أن يتملكها بعد اإلنشاد الشرعي .
-6قوله ( فَلأيُبَ ل أغ َّ
ب ) فيه دليل على أن املبلغ رمبا يكون أوعى من السامع  ،كما قال  يف هذا احلديث يف رواية
الشاه ُد الأغَائ َ
ِ
ِ
ِ
عند املصنف يف كتاب احلج بلفظ ( قَ َ َّ
ب ُمبَ لَّ ٍغ أ َْو َعى ِم ْن َس ِام ٍع  ،فَالَ تَ ْرِج ُعوا
ب  ،فَ ُر َّ
ال  :الل ُه َّم ا ْش َه ْد  ،فَ ْليُبَ ل ِغ الشَّاه ُد الْغَائ َ
اب بَ ْع ٍ
ض).
بَ ْع ِدى ُكفَّاراً يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
 -7احلديث دليل على احلث على تبليغ العلم .
قال  ( بلغوا عين ولو آية ) .
وقال  ( نضر هللا امرأً مسع مين شيئاً فحفظه فبلغه ) رواه الرتمذي .

قال النووي  :فيه وجوب تبليغ العلم وهو فرض كفاية فيجب تبليغه حبيث ينتشر .

 -8وفيه أن الفهم ليس شرياً يف األداء .

عمن ال يفقه ما ينقل ؛
قال القرطِب  ( :فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له ممن مسعه ) حجة على جواز أخذ العلم واحلديث َّ
فرب حامل ٍ
فقه
خرجه الرتمذي ( نضَّر هللا امرأً مسع منَّا حديثًا فبلَّغه غريه كما مسعه َّ ،
إذا َّأداه كما مسعه  ،وهذا كما قال  فيما َّ
ورب حامل فقه ليس بفقيه ) .
إىل من هو أفقه منه َّ ،
-9قوله ( َّ
الس َم َوات َواأل أَر ) إن قيل  :ما اجلمع بني هذا وبني حديث َعْب ِد اَ ََّّللِ بْ ِن
اَّللُ يَ أوَم َخلَ َق َّ
إن َه َذا الأبَ لَ َد َح َّرَم ُ َّ
اَّللُ َّ
ول اَ ََّّللِ  قَ َ ِ ِ ِ
َزي ِد ب ِن ع ِ
اص ٍم  أ َّ
يم َحَّرَم َم َّكة  ) ...؟
َن َر ُس َ
ْ ْ َ
ال ( إ َّن إبْ َراه َ
اجلمع  :بأن إسناد التحرمي إىل إبراهيم من حيث إنه مبلغه  ،فإن احلاكم بالشرائع واألحكام كلها هو هللا  ،واألنبياء يبلغوهنا .

قال احلافظ  :ألن املعىن أن إبراهيم حرم مكة بأمر هللا تعاىل ال باجتهاده  ،أو أن هللا قضى يوم خلق السماوات واألرض أن

إبراهيم سيحرم مكة  ،أو املعىن أن إبراهيم أول من أظهر َترَيها بني الناس وكانت قبل ذلك عند هللا حراماً  ،أو أول من أظهره
بعد الطوفان .
وقال القرطِب  :معناه أن هللا حرم مكة ابتداء من غري سبب ينسب ألحد وال ألحد فيه مدخل ،قال وألجل هذا أكد املعىن
بقوله :ومل حيرمها الناس ،واملراد بقوله :ومل حيرمها الناس أن َترَيها ثابت بالشرع ال مدخل للعقل فيه ،أو املراد أهنا من حمرمات هللا
فيجب امتثال ذلك وليس من حمرمات الناس يعين يف اجلاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فال يسوغ االجتهاد يف تركه،
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وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول اخللق وليس مما اختصت به شريعة الني . 
 -10فضل أيب شريْح التباعه أمر الني  بقوله ( ليبلغ الشاهد الغائب ) .
-11أنه ينبغي لإلنكار على املخالف أن يكون بالدليل الشرعي .
-12أن الصحابة كانوا يعملون بالعلم .
-13قوله ( ائذن ِل أيها األمْي ) فيه حسن التلطف يف خمايب ة السلطان ليكون أدعى لقبوهلم النصيحة  ،وأن السلطان ال
خيايب إال بعد استئذانه وال سيما إذا كان يف أمر يعرتض به عليه .
-14قوله ( َسعت أذناي ) فيه إشارة إىل بيان حفظه له من مجيع الوجوه  ،فقوله ( َسعت ) أي َحلته عنه بغري واسط ة  ،وذكر
األذنني للتأكي د  ،وقوله ( ووعاه قلِب ) َتقيق لفهمه وتثبت ه  ،وقوله ( وأبصرت عيناي ) زيادة يف َتقيق ذلك وأن مساعه منه
ليس اعتماداً على الصوت فقط بل مع املشاهدة .

-15قوله ( إن محد هللا وأثَن علي ) دليل على أنه يستحب للخطيب أن يبدأ مجيع خطبه حبمد هللا  ،سواء كانت خطبة
استسقاء أو عيد أو غريمها .
-16استحباب الثناء على هللا بني يدي تعليم العلم وتبيني األحك ام .
-17خطب الني  تنقسم إىل قسمني :
القسم األول  :خطب راتبة .

كخطبة العيد  ،واجلمعة  ،والكسوف على القول الراجح .

القسم الثاين  :خطب عارضة .
وهي إذا دعت احلاجة إىل بيان حكم أو موعظة قام إىل الناس وذكرهم .
-18ضعف قول من يقول  :إن احلمد هو الثناء  ،لقوله ( فحمد هللا وأثىن عليه ) والعطف يقتضي املغايرة .
-19حرص الني  على تبليغ الدين يف املناسبات العامة .
-20مشروعية اخلطبة عند احلاجة إليها .
-21قوله ( فإن ترخص أحد بقتال رسول هللا  ...وإَّنا أذن لرسول ساعة م هنار ) وهذه الساعة ما بني يلوع الشمس
وصالة العصر  ،كما جاء يف مسند اإلمام أَحد .
-22بيان شرف مكة حرسها هللا .
-23جواز إخبار اإلنسان عن نفسه مبا يقتضي ثقته وضبطه ملا مسعه وحنو ذلك .
-24إنكار العامل على احلاكم ما يغريه من أمر الدين واملوعظة بلطف وتدرج .
-25االقتصار باإلنكار على اللسان إذا مل يستطع باليد .
-26قول احلق عند األمراء وغريهم .
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باب ما ُ
َيوز قتلُ ُ
ُ
شةَ رضي هللا عنها  :أ َّ
اب ,
ول َّ
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
َ - 221ع أ َعائ َ
َّواب ُكلُّ ُه َّ فَاس ٌق  ,يُ أقتَ أل َ يف ا أحلََرم  :الأغَُر ُ
س م أ الد َ
ال َخَأ ٌ
ور ) .
َوا أحل َدأَةُ َ ,وال َأع أق َر ُ
أب ال َأع ُق ُ
ب َ ,والأ َفأ َأرةُ َ ,والأ َكل ُ
---------س) ذكر اخلمس يفيد نفي احلكم عن غريها  ،لكنه ليس حبجة عند األكثر  ،وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله 
َخَأ ٌ

أوالً مث بني بعد ذلك أن غري اخلمس تشرتك معها يف هذا احلكم .
فقد ورد زيادة ( احلية ) وهي سادسة كما يف حديث ابن عمر عن الصعب وابن مسعود عند مسلم .

َّواب ) بتشديد املوحدة ،مجع دابة وهو ما دب من احليوان .وقد أخرج بعضهم منها الطري لقوله تعاىل (وما من داب ٍة يف
م أ الد َ
األرض وال يائ ٍر يطري جبناحيه) اْلية.
وهذا احلديث يرد عليه ،فإنه ذكر يف الدواب اخلمس الغراب واحلدأة.
ويدل على دخول الطري أيضاً عموم قوله تعاىل (وما من داب ٍة يف األرض إالَّ على هللا رزقها)؛ وقوله تعاىل (وكأين من داب ٍة ال َتمل
رزقها) اْلية.
ويف حديث أيب هريرة عند مسلم يف صفة بدء اخللق " وخلق الدواب يوم اخلميس " وَمل يفرد الطري بذك ٍر.
وقد تصرف أهل العرف يف الدابة ،فمنهم :من خيصها باحلمار ،ومنهم :من خيصها بالفرس ،وفائدة ذلك تظهر يف احللف.
(الفتح) .
اب ) ويف صحيح مسلم تقييده ( باألبقع ) وهو الذي يف ظهره وبطنه بياض .
اَلأغَُر ُ
العقرب ) دويبة ذات سم تلسع .

احلدأة ) يائر معروف خيتطف األموال الثمينة .
ور ) أي  :اجلارح املفرتس .
أب اَل َأع ُق ُ
َوالأ َكل ُ
-1احلديث دليل على جواز قتل اخلمسة املذكورة يف احلديث يف احلل واحلرم  ،وهو موضع اتفاق بني العلماء .
-2ملاذا مسيت هذه بالفواسق ؟
قال النووي  :تسمية هذه اخلمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة ،فإن أصل الفسق لغة اخلروج ،ومنه مسي الرجل
الفاسق خلروجه عن أمر هللا وياعته  ،فوصفت هذه اخلمس بذلك خلروجها عن حكم غريها من احليوان يف َترمي قتله أو حل
أكله أو خروجها باإليذاء أو اإلفساد .
وقال اب حجر  :وأما املعىن يف وصف الدواب املذكورة بالفسق.
فقيل  :خلروجها عن حكم غريها من احليوان يف َترمي قتله.

وقيل  :مث ذكر القول الثاين …  ،مث قال :

وقيل  :خلروجها عن حكم غريها باإليذاء واإلفساد وعدم االنتفاع.
ووقع يف حديث أيب سعيد عند ابن ماجه :قيل لهِ :ملَ قيل للفأرة فويسقة؟ فقال :ألن الني  استيقظ هلا وقد أخذت الفتيلة
لتحرق هبا البيت.
فهذا يومئ إىل أن سبب تسمية اخلمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق ،وهو يرجح القول األخري  ( .الفتح ) .
-3قوله ( والغراب ) هل الغراب يقتل مطلقاً أم هناك غراب معني ؟
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يف حديث الباب اإلذن يف قتل الغراب مطلقاً ومل خيص نوعاً فيها من نوع .
وجاء يف صحيح مسلم عن عائشة أيضاً  .قال  ( مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم  ....وذكر منها  :والغراب األبقع ) ،
وكذلك يف حديث ابن عمر .
فاختلف العلماء يف ذلك .
فذهب بعض العلماء حبمل األحاديث املطلقة يف اإلذن بقتل كل غراب على املقيدة بالغراب األبقع .
وممن سلك هذا املسلك أبو حنيفة وصاحباه حممد بن احلسن وأبو يوسف والطحاوي  ،وحكاه ابن املنذر عن بعض أصحاب
احلديث  ،وبه أخذ ابن خزَية  ،وابن حجر  ،العيين .
وذهب بعض العلماء إىل تقدمي الروايات املطلقة على املقيدة .
وممن سلك هذا املسلك ابن عبد الرب  ،وابن قدامة .
قال اب قدامة  :الروايات املطلقة أصح .

واعتذر بعضهم بأن رواية ( األبقع ) شاذة .
وذكر بعض العلماء أن التقييد باألبقع أنه خرج خمرج الغالب فال خيتص احلكم به .
قال القرطِب  :قوله ( الغراب األبقع ) تقييد ملطلق الروايات األخرى الت ليس فيها األبقع  ،وبذلك قالت يائفة  ،فال ُييزون إال
قتل األبقع  ،وغري هذه الطائفة رأوا جواز قتل األبقع وغريه من الغربان  ،ورأوا أن ذكر األبقع إمنا جرى ألنه األغلب عندهم .
ف الْ ُعلَماء ِيف الْمراد بِالْ َكْل ِ
ب الْ َع ُقور .
-4قوله والكلب العقور ) ْ
اختَ لَ َ َ
َُ
يل ُ :ه َو الْ َكْلب الْ َم ْعُروف .
فَق َ
ِ ِ ِ
يل ُ :كل َما يَ ْف َِرتس ؛ أل َّ
ورا ِيف اللُّغَة  .قاله النووي .
َن ُكل ُم ْف َرتس م ْن السبَاع يُ َس َّمى َكْلبًا َع ُق ً
َوق َ
-5اختلف العلماء هل يتعدى القتل إىل غريها من املؤذيات أم ال على قولني :
القول األول  :أن ال يتعدى إىل غريها .
وهذا مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر .
ألهنا هي الت ورد هبا النص .

القول الثاين  :بل يتعدى إىل غريها من كل مؤذ .
وهذا مذهب مجهور العلماء .
وأن ما جاء يف احلديث على سبيل املثال .
قال اب القيم  :إمنا اختصت هذه بالذكر لينبه هبا على ما يف معناها  ،وأنواع األذى خمتلفة  ،فيكون ذكر نوع منها منبهاً على
جواز قتل ما فيه ذلك النوع .
وقال الشيخ اب عثيمني  :والتنبيه هبذه األمثلة يدل على أن ما كان مثلها يف احلكم وما كان أشد منها فهو أوىل منها باحلكم ،
وهلذا أخذوا قاعدة من ذلك  ،وقالوا  :يسن قتل كل ٍ
مؤذ .
-6قوله ( يُقتل يف احلرم ) وهلما يف رواية نافع عن ابن عمر بلفظ ( ليس على املحرم يف قتلهن جناح ) وعرف بذلك أن ال إمث
ُ
يف قتلها على املحرم وال يف احلرم ،ويؤخذ منه جواز ذلك للحالل ،ويف احلل من باب األوىل  ،وقد وقع ذكر احلل صرحياً عند
ُ
مسلم من يريق معمر عن الزهري عن عروة بلفظ " يقتلن يف احلل واحلرم " ويعرف حكم احلالل بكونه َمل يقم به مانع وهو
اإلحرام فهو باجلواز أوىل  ( .الفتح ) .
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-7مشروعية قتل كل ما فيه أذية من احليوانات  ،كالذئب  ،واألسد  ،والفهد  ،والنمر .
-8استدل باحلديث على َترمي أكل املذكورات يف احلديث  ،ألن ما أمر بقتله فإنه حيرم أكله .
 فائدة :

أقسام احليوانات من حيث القتل وعدمه :
ينقسم احليوان من حيث القتل وعدمه إىل أقسام :

القسم األول  :قسم أمر بقتله .

كاخلمس يف حديث الباب  ،ومثل الوزغ .

القسم الثاين  :قسم منهي عن قتله .
كالنملة  ،والنحلة  ،واهلدهد  ،والصرد .
الصرد ) رواه أبو داود .
حلديث ابن عباس قال ( هنى رسول هللا  عن قتل أربع من الدواب :النملة ،والنحلة ،واهلدد ،و ُّ
القسم الثالث  :قسم سكت عنه .

كالذباب  ،والصراصري  ،واجلعالن .
فهذه إن آذت قتلت  ،وإن مل تؤذ  :فقيل ُيوز قتلها  ،وقيل يكره  ،وهذا األقرب .
ألن هللا خلقها حلكمة  ،فال ينبغي أن تقتل .
فائدة  :تنقسم الكالب من حيث األحكام إىل أربعة أقسام :
أ -الكلب العقور .
فهذا يشرع قتله كما يف حديث الباب .
ب -كلب الصيد واحلرث واملاشية .
فهذا يباح اقتناؤه وال يقتل إال لسبب .
ج -الكلب األسود .
وهذا له خصائص .
إباحة قتله  ،ال حيل صيده  ،حيرم اقتناؤه  ،يقطع الصالة  ،أنه شيطان .
د -ما سوى ذلك من الكالب .
فهذه ال يباح اقتناؤه  ،وال يقتل إال إذا آذى .

باب دخول مكةَ وغْيه
ُ
َ -222ع أَنَس بأ مال ٍ
ك  أ َّ
اءهُ َر ُج ٌل
ول َّ
َن َر ُس َ
اَّلل َ د َخ َل َم َّكةَ َع َ
أ
َ
ام الأ َف أتح َ ,و َعلَى َرأس الأم أغ َف ُر  ,فَلَ َّما نَ َز َع ُ َج َ
ال  :اُقأتُ لُوهُ ) .
َستَار الأ َك أعبَة فَ َق َ
فَ َق َ
ال  :ابأ ُ َخطَ ٍل ُمتَ َعل ٌق بأ أ
---------امل أغ َف ُر ) زيادة يف الدرع تغطي الرأس  ،أو حلقة من حديد متشابكة جتعل على الرأس لتبقى به السهام .
اءهُ َر ُج ٌل ) َمل أقف على امسه ،إالَّ أنه حيتمل أن يكون هو الذي باشر قتله.
فَ لَ َّما نَ َز َع ُ َج َ

وقد جزم الفاكهي يف " شرح العمدة " :بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة األسلمي ،وكأنه لَما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى
أنه هو الذي جاء خمرباً بقصته.
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ويرجحه قوله يف رواية حيىي بن قزعة عند البخاري " فقال :اقتله " بصيغة اإلفراد .زاد الوليد بن مسلم عن مالك يف آخره " فقتل
وصححه ابن حبان ( .الفتح ) .
" أخرجه ابن عائذ َّ ،
اب خطل ) هو عبد العزى بن خطل  ،بعثه الني  على الصدقة فقتل موىل كان معه خيدمه  ،مث ارتد مشركاً واختذ قينتني

تغنيان هبجاء الني . 

َستَار الأ َك أعبَة ) وكان تعلقه هبا استجارة هبا .
ُمتَ َعل ٌق بأ أ
-1احلديث دليل على جواز دخول مكة بدون إحرام ملن مل يرد احلج أو العمرة .
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :ال ُيوز دخوهلا مطلقاً إال بإحرام  ،إال للمرتددين عليها كثرياً كاحلطابني .
وهذا قول املالكية واحلنابلة .
ملا رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال  ( :ال يدخل مكة أحد من أهلها إال بإحرام ) .
قال احلافظ اب حجر  :رواه البيهقي وإسناده جيد .

وقالوا  :إن دخول مكة بغري إحرام مناف للتعظيم الالزم هلا .
القول الثاين ُ :يوز دخوهلا بغري إحرام ملن مل يرد نسكاً .

وهذا قول الشافعية .
أ-لقوله  ... ( : وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة ) .
فمفهومه أن من مل يرد احلج والعمرة ال إحرام عليه ولو دخل مكة .
ب -وحلديث الباب  :حيث أنه  دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر  ...فهذا دليل على أنه دخل مكة بغري إحرام .
ج -وقال  ( : يا أيها الناس  ،إن هللا قد فرض عليكم احلج فحجوا  ،فقال رجل  :أكل عام يا رسول هللا ؟ فسكت رسول
هللا  حىت قاهلا ثالثاً  ،فقال الني  : لو قلت نعم لوجبت  ،وملا استطعتم ) رواه مسلم .
ويف رواية  ( :احلج مرة  ،وما زاد فهو تطوع ) .
قال الشيخ اب عثيمني قوله  ( :مرة ) دليل على أنه من مر بامليقات  ،وقد أدى الفريضة من قبل  ،فإنه ال يلزمه اإلحرام  ،وإن
بَ ُع َد ُميئه إىل مكة  ،ألن احلج ُيب مرة واحدة  ،ولو أزمناه باإلحرام أللزمناه بزائد عن املرة  ،وهذا خالف النص .

وهذا القول هو الصحيح .

فائدة  :قال الشنقيطي رمح هللا  :وأما قول من قال من املالكية وغريهم  ،أن دخول مكة بغري إحرام من خصائصه  ، فهو
ال تنهض به حجة  ،ألن املقرر أن فعله  ال خيتص حكمه إال بدليل ُيب الرجوع إليه “ .
-2اختلف العلماء يف إقامة احلدود يف مكة على قولني :
فقيل  :حيرم ويضيق عليه حىت خيرج .

وقيل ُ :يوز .

وهذا مذهب مالك والشافعي .
لعموم النصوص الدالة على استيفاء احلدود بالقصاص يف كل زمان ومكان .
والني  أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة  ،وهذا القول هو الصحيح .
-3األخذ بأسباب الوقاية  ،وأنه ال ينايف التوكل .
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وقد تقدمت املسألة ) .

وقد ظاهر رسول هللا  بني درعني يوم أحد  ،ومل حيضر الصف قط عرياناً  ،واستأجر دليالً مشركاً على دين قومه يدله على
يريق اهلجرة  ،وكان يدخر ألهله قوت سنة – وهو سيد املتوكلني – وكان إذا سافر يف جهاد أو حج أو عمرة َ ،حل الزاد واملزاد
عظم الكعبة وحرمها يف النفوس .
وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إىل والة األمر ،وال يكون ذلك من الغيبة املحرمة وال النميمة.
اَّلل  دخلُ م َّكةَ م َك َد ٍ
َّ
اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما أ َّ
أحاء ,
ط
أب
ل
ا
ب
يت
ل
ا
ا
أي
ل
أع
ل
ا
ة
ي
َّن
ث
ال
م
,
اء
ول َّ
َ - 223ع أ َع أبد َّ
َن َر ُس َ
َّ
َ َ
َُ
أ
أ
َََ َ

الس أفلَى ) .
َو َخ َر َج م أ الثَّنيَّة ُّ
-------------م أ َك َد ٍاء ) بفتح الكاف واملد  ،جبل بأعلى مكة .
الثَّنيَّة ) الطريق املرتفع قليالً بني جبلني .

-1يف هذا احلديث خيرب ابن عمر أن الني  دخل مكة من أعالها  ،وخرج من أسفلها .
ِ
ِ
َو َع ْن َعائِ َشةَ َر ِضي اَ ََّّللُ َعْن َها( :أ َّ
َس َفلِ َها) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه.
َن اَلنِ َّ
َّي  لَ َّما َجاءَ إِ َىل َم َّكةَ َد َخلَ َها م ْن أ َْع َال َهاَ ،و َخَر َج م ْن أ ْ
َ
وقد اختلف العلماء هل هذا يعترب سنة أو أنه أيسر ؟ على قولني :
القول األول  :أنه سنة .

وهذا قول األكثر .
احلَ ِديثَ ،وَال فَ ْرق بَ ْني أَ ْن تَ ُكون
الس ْفلَى ِهلََذا ْ
قال النوويَ :وَم ْذ َهبنَا أَنَّهُ يُ ْستَ َحب ُد ُخول َم َّكة ِم ْن الثَّنِيَّة الْ ُعْليَاَ ،و ْ
اخلُُروج ِمْن َها ِم ْن ُّ
ه ِذهِ الثَّنِيَّة علَى يَ ِريقه َكالْم َدِِين والش ِ
َّامي أ َْو َال تَ ُكون َكالْيَ َم ِِين ،فَيُ ْستَ َحب لِْليَ َم ِِين َو َغ ْريه أَ ْن يَ ْستَ ِدير َويَ ْد ُخل َم َّكة ِم ْن الثَّنِيَّة الْ ُعْليَا،
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ضعِيف
َوقَ َ
ت َعلَى يَ ِريقه َكالْيَ َم ِِينَ ،وَه َذا َ
ت َعلَى يَ ِريقهَ ،وَال يُ ْستَ َحب ل َم ْن لَْي َس ْ
َص َحابنَا :إَِّمنَا فَ َعلَ َها النَِّي  ألَن ََّها َكانَ ْ
ال بَ ْعض أ ْ
الص َواب ْاأل ََّول.
َو َّ
حلديث الباب .
وألنه خالف يف خروجه فكان دخوله من أعالها مقصوداً .
مث إنه  يف االجتماعات العامة كالعيد وحنوه  ،خيرج من يريق ويرجع من يريق .
القول الثاين  :يسن الدخول من أعالها إذا كانت يف يريقه  ،وإذا مل تكن يف يريقه فال يسن يقصدها .

والصحيح األول ملن قدر وسهل عليه ،ألن يف أفعال الني  التأسي.

-2اختلف العلماء يف املعىن الذي ألجله خالف الني  بني الطريقني :
قال يف فتح الباري :اختلف يف املعىن الذي من أجله خالف الني  بني الطريقني :
فقيل  :ليتربك به كل من يف يريقه.
وقيل  :ملناسبة العلو عند الدخول ،ملا فيه من تعظيم املكان.
وقيل  :ألن من جاء من تلك اجلهة كان مستقبالً للبيت.
وقيل  :ألنه  خرج منها خمتفياً يف اهلجرة ،فأراد أن يدخلها ظافراً غالب .
وقيل :ألن إبراهيم لَما دخل مكة دخل منها.
 -3األصل يف أفعال الني  التأسي .
 -4حكمة الشرع يف التفريق بني بعض األعمال .
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ال
َ - 224ع أ َع أبد َّ
اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما قَ َ
اب فَلَ َّما فَ تَ ُحوا ُ :ك أن ُ
 ,فَأَ أغلَ ُقوا َعلَأيه أم الأبَ َ
ت أ ََّو َل َم أ

وديأ الأيَ َمانيَ أني ) .
ني ال َأع ُم َ
نَ َع أم  ,بَ أ َ
-----------------

ُس َامةُ بأ ُ َزيأ ٍد َوب ٌ
ول َّ
َد َخ َل َر ُس ُ
أحةَ
اَّلل  الأبَ أي َ
الل َو ُعثأ َما ُن بأ ُ طَل َ
ت َ ,وأ َ
ال :
ول َّ
اَّلل  ؟ قَ َ
صلَّى في َر ُس ُ
َو ََلَ  .فَلَق ُ
سأَلَأت ُ َ :ه أل َ
يت بالالً  ,فَ َ

ت ) كان ذلك يف عام الفتح كما وقع مبيناً من رواية يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عند
ول َّ
َد َخ َل َر ُس ُ
اَّلل  الأبَ أي َ
البخاري بزيادة فوائد .ولفظه :أقبل الني  يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته.
ُس َامةُ بأ ُ َزيأ ٍد َوب ٌ
أحةَ ) زاد مسلم ( وَمل يدخلها معهم أح ٌد ) ووقع عند النسائي من يريق ابن عون عن
الل َو ُعثأ َما ُن بأ ُ طَل َ
َوأ َ
نافع ( ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبالل وعثمان ) زاد الفضل  ،وألَحد من حديث ابن عباس حدثين أخي الفضل  -وكان
معه حني دخلها  -أنه َمل يصل يف الكعبة.
اب ) زاد يف رواية حسان بن عطية عن نافع عند أيب عوانة (من داخل) وزاد يونس (فمكث هناراً يويالً)
فَأَ أغلَ ُقوا َعلَأيه أم الأبَ َ
ويف رواية فليح "زماناً" بدل هناراً ،ويف رواية جويرية عن نافع يف البخاري (فأيال) وملسل ٍم من رواية ابن عون عن نافع "(فمكث
فيها ملياً) وله من رواية عبيد هللا عن نافع (فأجافوا عليهم الباب يويالً) ومن رواية أيوب عن نافع (فمكث فيها ساعة)
وللنسائي من يريق ابن أيب ُملَْيكة (فوجدت شيئاً فذهبت مث جئت سريعاً فوجدت الني  خارجاً منها) ووقع يف "املويأ"
بلفظ (فأغلقاها عليه) والضمري لعثمان وبالل ،وملسل ٍم من يريق ابن عون عن نافع (فأجاف عليهم عثمان الباب) .
واجلمع بينهما  :أن عثمان هو املباشر لذلك  ،ألنه من وظيفته ،ولعل بالالً ساعده يف ذلك .ورواية اجلمع يدخل فيها اْلمر
بذلك والراضي به ( .الفتح ) .
ت ) هذا الدخول كان يف عام الفتح ال يف حجة الوداع  ،كما يف رواية  ( :أقبل الني  عام
ول َّ
 -1قوله َد َخ َل َر ُس ُ
اَّلل  الأبَ أي َ

الفتح . ) ...
وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أن دخول الكعبة من سنن احلج  ،وهذا غلط .
ألن الني  مل يدخل البيت يف احلج .
وقد قال ابن عباس  ( :يا أيها الناس  ،إن دخولكم البيت ليس يف حجكم من شيء ) رواه ابن أيب شيبة .
وجاء عند البخاري تعليقاً ( وكان ابن عمر حيج كثرياً وال يدخل ) .

قال احلافظ اب حجر  :كأنه – أي البخاري – أشار هبذه الرتمجة إىل الرد على من زعم أن دخوهلا من مناسك احلج  ،واقتصر

املصنف – أي البخاري – على االحتجاج بفعل ابن عمر ألنه أشهر من روى عن الني  دخول الكعبة  ،فلو كان دخوهلا من
املناسك ملا أخل به مع كثرة اتباعه .
-2احلديث دليل على جواز صالة النافلة يف الكعبة .
قال اب قدامة  :وتصح النافلة يف الكعبة وعلى ظهرها ال نعلم فيه خالفاً .
واختلف العلماء يف الفريضة على قولني :

القول األول  :ال تصح الفريضة يف الكعبة .
وهذا مذهب مالك وأَحد .
وه ُك ْم َشطَْره ) .
لقوله تعاىل ( َو َحْي ُ
ث َما ُكْنتُ ْم فَ َولُّوا ُو ُج َ
أن املصلي فيها أو على ظهرها غري مستقبل جلهتها  ،وأما النافلة مبناها على التخفيف .
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ورجح هذا القول ابن تيمية يف االختيارات .
القول الثاين  :تصح الفريضة داخل الكعبة .
وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي .
قالوا  :أن الني  صلى فيها  ،وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض فال فرق إال بدليل وال دليل .
وهذا القول هو الصحيح .

 -3قوله فَأَ أغلَ ُقوا علَيهم الأباب ) قال اب حجر  :قال ابن بطال :احلكمة يف غلق الباب ٍ
حينئذ لئال يظن الناس أن الصالة
َأ أ َ َ

فيه سنةٌ فيلتزمون ذلك .
كذا قال  ،وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما ايلع عليه بالل ومن كان معه ،وإثبات احلكم بذلك يكفي فيه
فعل الواحد.
وقال غريه :حيتمل أن يكون ذلك لئال يزدَحوا عليه .لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه ،أو ليكون ذلك أسكن لقلبه
وأمجع خلشوعه .وإمنا أدخل معه عثمان لئال يظن أنه عزل عن والية الكعبة ،وبالالً وأسامة ملالزمتهما خدمته.
مفتوح ال تصح .واحملكي عن احلنفية
وقيل :فائدة ذلك التمكن من الصالة يف مجيع جهاهتا؛ ألن الصالة إىل جهة الباب وهو
ٌ
اجلواز مطلقاً .وعن الشافعية وجه مثله  ( .الفتح ) .
-4اختلف العلماء يف اجلمع بني حديث ابن عمر الدال على أنه  صلى يف الكعبة  ،وحديث ابن عباس الدال على أن الني
 مل يصلي يف الكعبة :
ِِ ِ
ُس َامةُ بْ ُن َزيْ ٍد ( أ َّ
َن النِ َّ
َّي  لَ َّما َد َخ َل الْبَ ْي َ
ت َد َعا ِيف نَ َواحيه ُكل َها َوَملْ
ولفظ حديث ابن عباس عند مسلم  :قال  : أ ْخبَ َرِين أ َ
ِِ ِ
ِ
ي ِِ
ِ
ت رْك َعتَ ْ ِ
ِ
ال :بَ ْل ِيف
اها؟ قَ َ
ني َ .وقَ َ
ت لَهَُ :ما نَ َواح َيها أَِيف َزَوايَ َ
ال « َهذه الْقْب لَةُ »  .قُ ْل ُ
َُ
ص ِل فيه َح َّىت َخَر َج فَلَ َّما َخَر َج َرَك َع يف قُبُ ِل الْبَ ْي َ
ِ
ِ
ٍ
ُك ِل قب لَة من الْب ي ِ
ت).
ْ َ َْ
فقيل  :أن َتمل األحاديث على دخولني خمتلفني  ،صلى يف أحدمها يف البيت  ،ومل يصل يف اْلخر .
وهذا مسلك ابن حبان .
وقيل َ :تمل الصالة املثبتة يف حديث ابن عمر عن بالل على الصالة اللغوية وهي الدعاء  ،والصالة املنفية يف حديث ابن
عباس عن أسامة الصالة الشرعية ذات الركوع والسجود .

وهذا املسلك مردود مبا تق دم أنه جاء يف بعض ي رق حديث ابن عمر أنه قال ( ونسيت أن أس أله كم صلى ) .
وقيل  :حيمل إثبات بالل على صالة التطوع  ،ونفي أسامة على صالة الفرض .
وهذا ضعيف .

وقيل  :برتجيح حديث ابن عمر الدال على أن الني  صلى يف الكعبة على حديث أسامة الدال على أن الني  مل يصل
يف الكعبة .
وهذا مسلك أكثر العلماء  ،إليه ذهب أبو حنيفة  ،والثوري  ،والشافعي  ،وأَحد  ،والبخاري  ،وابن خزَية  ،وابن املنذر ،
واختاره ابن عبد الرب .
وسبب الرتجيح  :أن بالالً أثبت صالة الني  يف الكعبة ونفاها أسامة  ،وإذا تعارض اإلثبات والنفي قدم قول املثبت  ،ألن
معه زيادة علم  ،ال سيما إذا تساويا يف العدالة واإلتقان كما هاهنا .
َمجع أَهل ْ ِ
الص َالة
َخذ بِ ِرَوايَِة بِ َالل ِ ،ألَنَّهُ ُمثْبَت  ،فَ َم َعهُ ِزيَ َادة ِعْلم فَ َو ِاجب تَ ْرِجيحه َ ،والْ ُمَراد َّ
قال النووي َ :وأ ْ َ ْ
احلَديث َعلَى ْاأل ْ
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الْمعهودة َذات الرُكوع  ،والسجود  ،وِهل َذا قَ َ ِ
ِ
َّه ْم لَ َّما َد َخلُوا
ُّ
َُْ َ
َ ُّ ُ َ َ
ال ابْن ُع َمر َ :ونَسيت أَ ْن أ ْ
ُس َامة فَ َسبَبه أَن ُ
َسأَلهُ َ :ك ْم َ
صلَّى ؟ َوأ ََّما نَ ْفي أ َ
احية ِمن نَو ِ
الْ َكعبة أَ ْغلَ ُقوا الْباب  ،وا ْشتَ غَلُوا بِالدُّع ِاء  ،فَرأَى أُسامة النَِّي  ي ْدعو ُ ،مثَّ اِ ْشتَ غَل أُسامة بِالد ِ ِ ِ
احي الْبَ ْيت ،
َ
َ ُ
َ
َ
َْ
َ ََ
َ ََ
َ
ُّعاء يف نَ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َالة
ُس َامة لبُ ْعده َوا ْشتغَاله َ ،وَكانَ ْ
َوالنَِّي ِ يف نَاحيَة أ ْ
ت َ
ُخَرى َ ،وبَِالل قَ ِريب مْنهُ ُ ،مثَّ َ
صلَّى النَِّي  فَ َرآهُ ب َالل ل ُقْربِه َ ،وَملْ يََرهُ أ َ
خ ِفي َفة فَلَم ي رها أُسامة ِِإل ْغ َال ِق الْباب مع ب عده وا ْشتِغاله بِالد ِ
ِ
ِِ
َخبَ َر ِهبَا .
َ َ َ ُْ َ َ
ُّعاء َ ،و َج َاز لَهُ نَ ْف َيها َع َم ًال بِظَنه َ ،وأ ََّما بِ َالل فَ ُحق َق َها فَأ ْ
َ
َ
ْ ََ َ َ َ
-5قال ابن حجر مبيناً بعض فوائد احلديث  :وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة.
وفيه السؤال عن العلم واحلرص فيه .
وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار الني  ليعمل هبا.
وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن الني  يف بعض املشاهد الفاضلة وحيضره من هو دونه فيطلع على ما َمل يطلع
عليه ،ألن أبا بكر وعمر وغريمها ممن هو أفضل من بالل ومن ذكر معه َمل يشاركوهم يف ذلك.
ض ُّر َوال تَ أن َف ُع َ ,ولَ أوال أَين
َس َود  ,فَ َقبَّ لَ ُ َ .وقَ َ
ال  :إين ألَ أعلَ ُم أَنَّك َح َج ٌر  ,ال تَ ُ
اء َإ ى ا أحلَ َجر األ أ
َ - 225ع أ ُع َم َر  أَنَّ ُ َج َ
ك).
ك َما قَبَّ لأتُ َ
َِّب  يُ َقبلُ َ
ت الن َّ
َرأَيأ ُ
-----------------ال  :إين ألَ أعلَ ُم أَنَّك َح َجر ) وظاهره أنه خايبه بذلك  ،وإمنا فعل ذلك ليسمع احلاضرين.
( َوقَ َ

قال الطربي :إمنا قال ذلك عمر  ،ألن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة األصنام فخشي عمر أن يظن اجلهال أن استالم احلجر
من باب تعظيم بعض األحجار كما كانت العرب تفعل يف اجلاهلية  ،فأراد عمر أن يعلم الناس أن استالمه اتباع لفعل رسول هللا
 ، ال ألن احلجر ينفع ويضر بذاته كما كانت اجلاهلية تعتقده يف األوثان.
احلديث دليل على مشروعية استالم احلجر األسود وتقبيله .
 أحوال استالم احلجر األسود :
أ -أن يستلم احلجر ويقبله  ،وهذا أعالها [واملسح يكون باليد اليمىن ألن اليد اليمىن تقدم للتعظيم] .
ال :إِِين أَعلَم أَنَّك حجر َال تَضُّر وَال تَْن َفع ،ولَوَال أَِين رأَيت رس َ ِ
ك َما
َس َوَد  :فَ َق َ
ول اَ ََّّلل  يُ َقبِلُ َ
حلديث الباب ( أَنَّهُ قَبَّ َل اَ ْحلَ َجَر اَْأل ْ
َْ ُ َُ
ُ َْ
ْ ُ َ َ ٌَ
ُ َ
ك ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه [ .هذا من فقه عمر  :أن تقبيل احلجر اتباعاً هلل ولرسوله] .
قَبَّ ْلتُ َ
ب -إن مل يتمكن  ،استلمه بيده وقبل يده .
اَّللِ  يَ ْف َعلُهُ ) متفق عليه .
ت ابْ َن ُع َمَر يَ ْستَلِ ُم ْ
ول َّ
ت َر ُس َ
احلَ َجَر بِيَ ِدهِ ُمثَّ قَبَّ َل يَ َدهُ َوقَ َ
َع ْن نَافِ ٍع قَ َ
ال َما تََرْكتُهُ ُمْن ُذ َرأَيْ ُ
ال ( َرأَيْ ُ
قال ابن حجر  :ويستفاد منه استحباب اجلمع بني التسليم والتقبيل خبالف الركن اليماين فيستلمه فقط  ،واالستالم املسح باليد
والتقبيل بالفم .
ج -أن يستلمه بشيء يف يده  ،ويقبل ذلك الشيء .
ال ( رأَيت رس َ ِ
وف بِالْب ي ِ
ت َويَ ْستَلِ ُم اَ ُّلرْك َن مبِِ ْح َج ٍن َم َعهَُ ،ويُ ْقبِ ُل اَلْ ِم ْح َج َن ) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم .
ول اَ ََّّلل  يَطُ ُ َ ْ
َع ْن أَِيب اَلطَُّفْي ِل  قَ َ َ ْ ُ َ ُ
[ احملج ] هو عصا حمنية الرأس .

د -إن مل يستطع أشار إليه واكتفى بذلك .
 -2احلكمة من تقبيل واستالم احلجر األسود  :تعظيماً هلل تعاىل واتباعاً للرسول  ال لكونه حجراً أو حمبة له .
-3يشرع استالم الركن اليماين .
ول اَ ََّّللِ  يستَلِم ِمن اَلْب ي ِ
ت َغْي ر اَ ُّلرْكنَ ْ ِ
ني اَلْيَ َمانِيَ ْني ) رواه مسلم .
ال ( َملْ أ ََر َر ُس َ
حلديث اب ِن ُع َمر قَ َ
َ ْ ُ ْ َْ
َ
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قال النووي  :أمجعت األمة على استحباب استالم الركنني اليمانيني  ،واتفقت اجلماهري على أنه ال َيسح الركنني اْلخرين .
قال شيخ اإلسالم  :ال يستلم إال الركنيني اليمانيني دون الشاميني  ،فإن الني  إمنا استلم اليمانيني خاصة ألهنا على قواعد
إبراهيم .
 عند استالم الركن اليماين ال يقل شيئاً ال تكبري وال غريه  ،ألن ذلك مل يرد عن الني . 

 إن مل يتمكن من استالم الركن اليماين  ،مل تشرع اإلشارة إليه بيده .
 -4يسن أن يقول عند استالم احلجر  :هللا أكرب .
اف النَِّي صلى بِالْب ي ِ
َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
َش َار إِلَْي ِه بِ َش ْي ٍء َكا َن ِعْن َدهُ َوَكبَّ َر)
اَّللُ َعْن ُه َما ،قَ َ
اسَ ،ر ِض َي َّ
الرْك َن أ َ
ت َعلَى بَعِ ٍري ُكلَّ َما أَتَى ُّ
ال (يَ َ ُّ
َْ
رواه البخاري .
اإلشارة تكون باليد اليمىن دون اليدين مجيعاً.

 هل يشرع قول بسم هللا ؟

مل ينقل يف ذكر صفة حج الني  أنه كان يقول ( بسم هللا ) .
لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم احلجر قال  :باسم هللا وهللا أكرب  ،أخرجه البيهقي وغريه بإسناد صحيح  ،كما قال
النووي واحلافظ .
-5ورد يف استالم احلجر فضل عظيم .
احلج ِر األ ِ
اين َحيطَّ ِ
اخلَطَايَا َحطًّاً ) رواه أَحد عن ابن عمر .
ان ْ
َس َود َو ُّ
قال  ( إِ َّن َم ْس َح َْ َ ْ
الرْك ِن الْيَ َم ِِ ُ
وقال  ( وهللا ليبعثنه هللا يوم القيامة ،له عينان يبصر هبما ،ولسان ينطق به ،يشهد على من استلمه حبق ) رواه الرتمذي عن
ابن عباس .
-6إن مشروعية تقبيل احلجر األسود مشروية بعدم إيذاء الناس باملزاَحة واملدافعة ،فإنه يف هذه احلالة ترك االستالم أفضل .
-7يف آخر شوط عند االنتهاء ال يستلم وال يقبل احلجر األسود وال يكرب ألنه انتهى يوافه .
-8هل يشرع تقبيل احلجر األسود واستالمه يف غري نسك من حج أو عمرة ؟
اجلمهور على املنع .
-9قال ابن حجر  :ويف قول عمر هذا التسليم للشارع يف أمور الدين وحسن االتباع فيما َمل يكشف عن معانيها ،وهو قاعدة
عظيمة يف اتباع الني  فيما يفعله ولو َمل يعلم احلكمة فيه ،وفيه دفع ما وقع لبعض اجلهال من أن يف احلجر األسود خاصة
ترجع إىل ذاته .
وفيه بيان السنن بالقول والفعل ،وأن اإلمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إىل بيان األمر ويوضح ذلك .
(الفتح) .
-10قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :وأما سائر جوانب البيت  ،ومقام إبراهيم  ،وحجرة الني  ، ومقابر األنبياء والصاحلني ،
وصخرة بيت املقدس  ،فالطواف هبا واستالمها وتقبيلها من أعظم البدع احملرمة باتفاق األئمة األربعة .
 -11قال النووي يف شرح مسلم عن حديث عمر  ( :إنك ال تضر وال تنفع ) قال  :وإمنا قال  ( :ال تضر وال تنفع ) لئال يغرت
بعض قريي العهد باإلسالم الذين ألفوا عبادة األحجار وتعظيمها رجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصري يف تعظيمها  ،فخاف عمر
أن يراه بعضهم يقبله ويعين به  ،فتشتبه عليه  ،فبني له أنه حجر خملوق كباقي املخلوقات الت ال تضر وال تنفع وأشاع عمر هذا
يف املوسم ليشهد يف البلدان  ،وحيفظ عنه أهل املوسم .
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-12يؤخذ من كالم عمر أصل شرعي عظيم  ،وهو أن األصل يف العبادات احلظر واملنع  ،فال يشرع منها إال ما شرعه هللا
ورسوله  ،فال ُمال للرأي واالستحسان يف ذلك .
فائدة  :بعض األخطاء اليت يقع فيها املعتمرون واحلجاج عند استالم احلجر األسود :

-1اإلشارة باليدين كهيئة التكبري للصالة عند حماذاة احلجر األسود ،والصواب اإلشارة باليد اليمىن فقط ،وال يشري بيديه .
-2الوقوف الطويل عند حماذاة احلجر األسود ،وهذا ال ُيوز خاصة عند الزحام ملا يف ذلك من الضرر ،واإليذاء للطائفني ،وإعاقة
سريهم ،والسنة يف ذلك اإلشارة إىل احلجر إذا حاذاه مع التكبري وال يقف ألجل ذلك .
-3التكبري قبل حماذاة احلجر األسود ،أي :بينه وبني الركن اليماين ،وهذا من الغلو يف الدين الذي هنى عنه
الني  ،وادعاء بعض احلجاج أنه يفعل ذلك احتياياً غري صحيح،فاالحتياط احلقيقي النافع هو إتباع الشريعة ،وعدم التقدم
بني يدي هللا ورسوله وهو أن الطواف يبتدئ باحلجر األسود ال قبله .
 -4تكرار التكبري عند حماذاة احلجر األسود  ،فبعض الطائفني إذا حاذى احلجر األسود وقف مث بدأ يكرب عدة تكبريات ،وهذا
خطأ ،والصواب أن التكبري يكون مرة واحدة .
-5تقبيل اليد عند اإلشارة إىل احلجر األسود ،وهذا خالف السنة فالصواب أن التقبيل لليد ال يكون إال إذا مست احلجر
األسود ،أما إذا مل يستطع استالم احلجر ،وأشار إليه بيده اليمىن فإنه ال يقبلها  ،هذه هي سنة رسول هللا . 
 -6بعض احلجاج واملعتمرين عندما َيسح احلجر األسود أو الركن اليماين َيسحه بيده اليسرى كاملتهاون به ،وهذا خطأ فإن اليد
اليمىن أشرف من اليد اليسرى ،واليد اليسرى ال تُقدَّم إال لألذى ،كاالستنجاء ،واالستجمار ،واالمتخاط هبا ،وما أشبه ذلك،
وأما مواضع التقبيل واالحرتام ،فإنه يكون لليد اليمني .
-7املزاَحة الشديدة للوصول إىل احلجر األسود لتقبيله ،حىت إنه يؤدي أحياناً إىل املقاتلة واملشامتة  ،فيحصل له بذلك األقوال
ض فِي ِه َّن ْ
املنكرة ماال يليق هبذا املكان يف املسجد احلرام قال تعاىل ( ْ
وق َوالَ
ث َوالَ فُ ُس َ
احلَ َّج فَالَ َرفَ َ
وم ٌ
ات فَ َمن فَ َر َ
احلَ ُّج أَ ْش ُهٌر َّم ْعلُ َ
الز ِاد التَّ ْقوى واتَّ ُق ِ
ون يَا أ ُْوِيل األَلْبَاب ) وهذه املزاَحة تذهب
ِج َد َال ِيف ْ
احلَ ِج َوَما تَ ْف َعلُواْ ِم ْن َخ ٍْري يَ ْعلَ ْمهُ اَّللُ َوتَ َزَّوُدواْ فَِإ َّن َخْي َر َّ
َ َ
اخلشوع وتنسي ذكر هللا ،ومها من أعظم املقصود يف الطواف .
-9اعتقادهم أن احلجر األسود نافع بذاته؛لذلك جتدهم عند استالمهم له َيسحون بأيديهم على بقية أجسادهم ،وهذا جهل
فالنافع الضار هو هللا سبحانه وتعاىل  ،وقد قال عمر عند استالم احلجر  :إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولوال أين
رأيت الني  يقبلك ما قبلتك ) .
[ مقال يف موقع امللتقى الفقهي ] .
 فائدة  :يسن دخول البيت بالرجل اليمىن قائالً الدعاء الوارد عند دخول املسجد  ،كبقية املساجد  ( ،اللهم صل على حممد

 ،اللهم افتح يل أبواب رَحتك ) .
وأما ما قاله بعض الفقهاء أنه يسن إذا رأى البيت أن يرفع يديه ويقول :اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكرَياً وتعظيماً وبراً ،أو:
اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا بالسالم  ،فهذا قول ضعيف ،ألن هذه اْلثار كلها ال تصح ،فال يعتمد عليها يف
إثبات حكم شرعي (فال يصح ذكر وال دعاء عند رؤية البيت) وجابر الذي نقل حجة الني  مل يذكر شيء من هذه
األذكار.
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اَّلل بأ َعبَّ ٍ
ال ال ُأم أشرُكو َن  :إنَّ ُ يَ أق َد ُم
ول َّ
َ - 226ع أ َع أبد َّ
َص َحابُ ُ َم َّكةَ  .فَ َق َ
ال لَ َّما قَد َم َر ُس ُ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
اَّلل َ وأ أ
الرأكنَ أني َ ,وَأ َيَأنَ أع ُه أم أَ أن
َِّب  أَ أن يَ أرُملُوا األَ أش َوا َ
ط الثَّالثَةَ َ ,وأَ أن َيَأ ُ
ني ُّ
ب  .فَأ ََم َرُه أم الن ُّ
شوا َما بَ أ َ
َعلَأي ُك أم قَ أوٌم َو َهنَأت ُه أم ُمحَّى يَثأر َ
ط ُكلَّ َها  :إالَّ اإلبأ َقاءُ َعلَأيه أم ) .
يَ أرُملُوا األَ أش َوا َ
َس َو َد  -أ ََّو َل
ول َّ
َ -227ع أ َع أبد َّ
ت َر ُس َ
اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما قَ َ
استَ لَ َم ُّ
ال َرأَيأ ُ
الرأك َ األ أ
ني يَ أق َد ُم َم َّكةَ إذَا أ
اَّلل  ح َ
ب ثَالثَةَ أَ أشو ٍ
اط ) .
َما يَطُ ُ
وف َ -يُ ُّ
َ
------------َو َهنَأت ُه أم ) بتخفيف اهلاء وتشديدها .أي :أضعفتهم.

ب ) اسم املدينة النبوية يف اجلاهلية ،وهنى الني  عن تسميتها بذلك ،وإمنا ذكر ابن عباس ذلك حكاية :لكالم
يَثأر َ
املشركني ،ويف رواية اإلمساعيلي " فأيلعه هللا على ما قالوا ".
وأخرج البخاري عن أيب هريرة َّ 
أن الني  قال ( أمرت بقرية تأكل القرى  ،يقولون :يثرب وهي املدينة  ) ..أي :إن بعض
املنافقني يسميها يثرب  ،وامسها الذي يليق هبا املدينة.
الرأكنَ أني ) أي :اليمانيني .وملسل ٍم من هذا الوجه يف آخره ( لريى املشركون قوته .فقال املشركون :هؤالء الذين
َوأَ أن َيَأ ُ
ني ُّ
شوا َما بَ أ َ
زعمتم أن احلمى وهنتهم ،هلؤالء أجلد من كذا )  .وعند أيب داود من ٍ
وجه آخر ( وكانوا إذا تواروا عن قريش بني الركنني مشوا،
وإذا يلعوا عليهم رملوا ) .
 -1احلديث دليل مشروعية الرمل يف يواف القدوم يف األشواط الثالثة األوىل .

 مباحث الرمل :
 تعريف .

قال النووي  :قال العلماء  :الرمل هو إسراع املشي مع تقارب اخلطا .

 يكون يف طواف القدوم .

الرَم ُل
وذكر ابن قدامة يف ( املغين ) استحباب الرمل واالضطباع يف يواف العمرة ويف يواف القدوم مث قال َ :وال يُ َس ُّن َّ
االض ِطباع ِيف يَو ٍ
اف ِس َوى َما ذَ َكْرنَاهُ ؛ أل َّ
اضطَبَ ُعوا ِيف َذلِك .
َص َحابَهُ َّإمنَا َرَملُوا َو ْ
َن النِ َّ
َو ْ َ ُ
َّي َ وأ ْ
َ

 حكم سنة .
أ-حلديث جابر الطويل يف صفة حج الني  وفيه ( حىت إذا أتينا البيت استلم الركن  ،فرمل ثالثاً ومشى أربعاً ) .
ب -وحلديث الباب .
 يستحب يف األشواط الثالثة األول  ,واملشي يف األربعة الباقية .

قال يف املغِن  :وهو سنة يف األشواط الثالثة األول من يواف القدوم ،وال نعلم فيه بني أهل العلم اختالفاً ،وقد ثبت عن الني
 أنه رمل ثالثاً ومشى أربعاً .
مجي ِع الطَّوفَ ِ
االض ِطباع ِيف َشي ٍء و ِ
االض ِطباع مسنُو ٌن ِيف َِ
اح ٍد َوُه َو أ َّ
الرَم ُل َّإمنَا
السْب ِع َ ،وأ ََّما َّ
وقال النووي  :لَ ِك ْن يَ ْف َِرت ُق َّ
ات َّ
الرَم ُل َو ْ َ ُ
ْ
َن ْ َ َ َ ْ
ْ َ
ث األُوِل وَيَْ ِشي ِيف األَرب ِع األَو ِ
يس ُّن ِيف الث ََّال ِ
اخ ِر .
َْ َ
َ َ
َُ
 احلكمة من  :إظهار القوة واجللد للمشركني .
َّي  أَ ْن يَْرُملُوا األَ ْش َوا َط الثَّالثَةَ ،
حلديث الباب (  ...فَ َق َ
ب  .فَأ ََمَرُه ْم النِ ُّ
ال الْ ُم ْش ِرُكو َن  :إنَّهُ يَ ْق َد ُم َعلَْي ُك ْم قَ ْوٌم َوَهنَْت ُه ْم َُحَّى يَثْ ِر َ
الرْكنَ ْ ِ
ني . ) ...
ني ُّ
َوأَ ْن َيَْ ُشوا َما بَ ْ َ
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 فإن قيل  :ما احلكمة يف الرمل بعد زوال علت اليت شرع م أجلها ؟
اجلواب  :أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته  ،ال ينايف أن لبقائه علة أخرى  ،وهي أن يتذكر به املسلمون نعمة هللا عليهم حيث
كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف .
ومما يؤيده أن رسول هللا  رمل يف حجة الوداع بعد زوال العلة املذكورة .

 الرمل يكون م احلجر إ ى احلجر .

حلديث ابن عمر ( أن رسول هللا  رمل من احلَ َجر إىل احلجر ) .
وهذا يقدم على حديث ابن عباس :
ألن حديث ابن عباس – حديث الباب  -كان يف عمرة القضاء يف ذي القعدة عام سبع  ،وأما حديث ابن عمر  ( :أن الني
 رمل من احلجر إىل احلجر ) كان يف حجة الوداع  ،فيكون هذا ناسخاً للمشي بني الركنني الثابت يف حديث ابن عباس ،
ألنه متأخر عنه .
احلَ َجر إىل
الرَمل يُشرع يف مجيع املطاف من ْ
احلجر إىل احلجر) :فيه بيان أن َّ
قال النووي يف شرح حديث ابن عمر (رمل من َ
الركنني ،فمنسوخ باحلديث
ْ
احلَ َجر ،وأما حديث ابن عباس  ...قال  :وأمرهم الني  أن يَْرُملوا ثالثة أشواط ،وَيشوا ما بني َّ
األول؛ ألن حديث ابن عباس كان يف ُعمرة القضاء سنة سبع ،قبل فتح مكة  ،وكان يف املسلمني ضعف يف أبداهنم ،وإمنا َرملوا
احلِ ْجر ،وكانوا ال يروهنم بني هذين
الرُكنني اليمانيني؛ ألن املشركني كانوا جلوساً يف ْ
إظهاراً للقوة ،واحتاجوا إىل ذلك يف غري ما بني َّ
احلَ َجر ،فوجب األخذ هبذا
احلَ َجر إىل ْ
الركنني ،ويروهنم فيما سوى ذلك ،فلما حج الني  حجة الوداع َسنة َعشر َرَمل ِمن ْ
املتأخر .
وقال اب تيمية بعد ذكر حديث ابن عباس  :وكان هذا يف عمرة القضية  ،مث اعتمر رسول هللا  بعد ذلك عمرة اجلعرانة ومكة
دار إسالم  ،مث حج حجة الوداع وقد نفى هللا الشرك وأهله ورمل من احلَ َجر إىل احلجر .

 الذي ال يشرع َلم الرمل :
أوالً  :أهل مكة .

قال اب عبد الرب  :واختلفوا يف أهل مكة إذا َحجوا هل عليهم َرَمل أم ال ؟ فكان ابن عمر ال يرى عليهم َرمالً إذا يافوا بالبيت
وقال اب قدامة َ :ولَْيس َعلَى أ َْه ِل َم َّكةَ َرَم ٌل َ .وَه َذا قَ ْو ُل ابْ ِن َعبَّ ٍ
اَّللِ َعلَْي ِه َما .
اس َ ،وابْ ِن ُع َمَر َ ،ر َْحَةُ َّ
َ
ِ
َّ
َحَرَم م ْن َمكةَ َملْ يَْرُم ْل .
َوَكا َن ابْ ُن ُع َمَر إ َذا أ ْ
والسبب أنه ليس هلم يواف قُ ُدوم ؛ ألهنم ِمن حاضري املسجد احلرام .
الثاين  :النساء فال يشرع هلن الرمل .

الر ُجل
الرَمل ال يُشرع للنساء  ،كما ال يُشرع هلن ِشدة السعي بني الصفا واملروة  .ولو ترك َّ
قال النووي  :اتفق العلماء على أن َّ
الرَمل حيث ُشرع له فهو تارك ُسنة  ،وال شيء عليه .
َّ

 إذا َ يرمل يف األشواط الثالثة األول فهل يشرع ل قضاء يف األربعة الباقية ؟
ال يشرع قضاؤه  ،ألنه سنة فات حملها .

ت بِِه ِمن ْاألَربع ْاألَو ِ
السبع َمل يأْ ِ
ِ
اخر؛ ِأل َّ
السنَّة ِيف ْاأل َْربَع
قال النووي  :قَ َ
َخ َّل بِ َّ
َن ُّ
ال أ ْ
َص َحابنَا :فَلَ ْو أ َ
الرَم ِل ِيف الث ََّالث ْاأل َُول م ْن َّ ْ ْ َ
ْ َْ َ
َخرية الْم ْشي علَى الْعادة فَ َال ي غِريه  ،ولَو َمل َيُْ ِكنه َّ ِ
ِ
الرَمل بِ ُق ْر ِب
الرَمل َ ،ولَْو َملْ َيُْ ِكنهُ َّ
َش َار ِيف َهْيئَة َم ْشيه إِ َىل ِص َفة َّ
الرَمل ل َّلز َْحَِة أ َ
ْاأل َ َ َ َ َ
َُ ُ َ ْ ْ ُ
ِِ ِ
ِ ِ
َن فَ ِ
اعد َويَْرُمل ؛ ِأل َّ
سها َ ،والْ ُق ْرب ِم ْن الْ َك ْعبَة
ضيلَة َّ
اع َد َعْن َها فَ ْاأل َْوَىل أَ ْن يَتَبَ َ
الْ َك ْعبَة ل َّلز َْحَة َوأ َْم َكنَهُ إِ َذا تَبَ َ
الرَمل َهْيئَة لْلعبَ َادة ِيف نَ ْف َ
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ِ ِ
سها  ،فَ َكا َن تَ ْق ِدمي َما تَ َعلَّ َق بِنَ ْف ِس َها أ َْوَىل .
َهْيئَة ِيف َم ْوضع الْعبَ َادة َال ِيف نَ ْف َ

وقال اب حجر  :ال يشرع تدارك الرمل  ،فلو تركه يف الثالثة مل يقضه يف األربعة الباقية .
 -2جواز إظهار القوة بالعدة والسالح وحنو ذلك للكفار إرهاباً هلم ،وال يعد ذلك من الرياء املذموم.
-3وفيه جواز املعاريض بالفعل كما ُيوز بالقول ،ورمبا كانت بالفعل أوىل.
-4ليس الرمل هو هز الكتفني كما يفعله بعض اجلهلة [ قاله الشيخ ابن عثيمني ] .
فائدة  :وممن يسن يف يواف القدوم االضطباع  ،مباحث :

أوالً  :تعريفه :

هو أن يدخل إزاره َتت إبطه األَين  ،ويرد يرفه على منكبه األيسر  ،ويكون منكبه األَين مكشوف .

ثانياً  :حكمه :

سنة  ،وهذا قول مجاهري العلماء .
حلديث يعلى ابن أمية ( أن الني  ياف مضطبعاً وعليه برد ) رواه الرتمذي .
وعن ابن عباس ( أن رسول هللا  وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة  ،فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم َتت آبايهم  ،مث قذفوها على
عواتقهم اليسرى ) رواه أبو داود .

ثالثاً  :احلكمة منه :

أنه يعني على إسراع املشي .

رابعاً  :يكون االضطباع يف يواف القدوم يف األشواط السبعة كلها .

خامساً  :ال يشرع االضطباع يف غري الطواف  ،وما يفعله كثري من احلجيج حيث يضطبعون من اإلحرام إىل أن حيلوا  ،خطأ
وخالف السنة .
اَّلل بأ َعبَّ ٍ
الرأك َ مب أح َج ٍ ).
َ - 228ع أ َع أبد َّ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
ال طَ َ
َِّب  يف َح َّجة ال َأو َداع َعلَى بَع ٍْي  ,يَ أستَل ُم ُّ
اف الن ُّ
----------

سبب يوافه  -صلى هللا عليه وسلم  -راكباً على أنه كان عن شكوى ،وأشار بذلك إىل
 -1قوله َعلَى بَع ٍْي ) َحل
ُّ
البخاري َ

ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ :قدم الني  مكة وهو يشتكي .فطاف على راحلته.
ووقع يف حديث جابر عند مسلم :أن الني  ياف راكباً لرياه الناس  ،وليسألوه.
ٍ
وحينئذ ال داللة فيه على جواز الطواف راكباً لغري عذر ،وكالم الفقهاء يقتضي اجلواز إالَّ
فيحتمل :أن يكون فعل ذلك لألمرين،
أن املشي أوىل ،والركوب مكروه تنزيهاً ،والذي يرتجح املنع  ،ألن يوافه  وكذا أم سلمة كان قبل أن حيوط املسجد.
الرأك َ مب أح َج ٍ ) املعىن أنه يومئ بعصاه إىل الركن يصيبه.
يَ أستَل ُم ُّ

زاد مسلم من حديث أيب الطفيل " ويقبل احملجن " وله من حديث ابن عمر  ،أنه استلم احلجر بيده  ،مث قبله .ورفع ذلك.
الرأكنَ أني الأيَ َمانيَ أني ) .
َ - 229ع أ َع أبد َع أ َع أبد َّ
اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما قَ َ
َِّب  يَ أستَل ُم م أ الأبَ أيت إالَّ ُّ
ال َأ أ ََر الن َّ

---------الرأكنَ أني الأيَ َمانيَ أني ) أي :دون الركنني الشاميني ،واليمانيان تثنية َيان واملراد هبما الركن األسود والذي يسامته من مقابلة
إالَّ ُّ
الصفا  ،وقيل :لألسود ٍ
َيان تغليباً .
-1احلديث تقدم شرحه .
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قال النووي  :أمجعت األمة على اس تحباب استالم الركنني اليمانيني  ،واتفق اجلماهري على أنه ال َيسح الركنني اْلخرين .
وقال أيضاً  :واعلم أن للبيت أربعة أركان ،الركن األسود والركن اليماين ويقال هلما :اليمانيان ،وأما الركنان اْلخران فيقال هلما:
الشاميان ،فالركن األسود فيه فضيلتان :إحدامها :كونه على قواعد إبراهيم  ، والثانية :كونه فيه احلجر األسود ،وأما اليماين ففيه
فضيلة واحدة :وهى كونه على قواعد إبراهيم.
وأما الركنان اْلخران فليس فيهما شيء من هاتني الفضيلتني؛ فلهذا خص احلجر األسود بشيئني االستالم والتقبيل للفضيلتني.

وقال اب تيمية  :ال يستلم إال الركنيني اليمانيني دون الشاميني ،فإن الني  إمنا استلم اليمانيني خاصة ألهنا على قواعد
إبراهيم.

فائدة  :يف البيت أربعة أركان ،األول له فضيلتان :كون احلجر األسود فيه ،وكونه على قواعد إبراهيم .وللثاين الثانية فقط ،وليس
لآلخرين شيء منهما ،فلذلك يقبل األول ويستلم الثاين فقط  ،وال يقبل اْلخران وال يستلمان ،هذا على رأي اجلمهور.
واستحب بعضهم .تقبيل الركن اليماين أيضاً .
قال ابن قدامة  :الركن اليماين قبلة أهل اليمن ،ويلي الركن الذي فيه احلجر األسود ،وهو آخر ما َير عليه من األركان يف يوافه،
وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه احلجر األسود وهو قبلة أهل خراسان ،فيستلمه ويقبله ،مث يأخذ على َيني نفسه ،وُيعل البيت
على يساره ،فإذا انتهى إىل الركن الثاين ،وهو العراقي ،مل يستلمه ،وهذان الركنان يليان احلجر ،فإذا وصل إىل الرابع وهو الركن
اليماين ،استلمه.
مث قال رَحه هللا :والصحيح أنه ال يقبله ،وهو قول أكثر أهل العلم.
باب التَّمتُّع
ُ

أت ابأ َ َعبَّ ٍ
اس َع أ ال ُأم أت َعة ؟ فَأ ََم َرين ِبَا َ ,و َسأَلَأت ُ َع أ ا أَلَ أدي ؟
صر بأ ع أم َرا َن الضُّبَعي  ,قَ َ
ال َسأَل ُ
َ -230ع أ أَِب َجَأ َرةَ نَ أ
ت يف ال َأمنَام َ :كأ َّ
ور  ,أ أَو بَ َق َرةٌ  ,أ أَو َشاةٌ  ,أ أَو ش أر ٌك يف َدٍم قَ َ
فَ َق َ
ساناً
ت  .فَ َرأَيأ ُ
وها  ,فَن أم ُ
اس َكرُه َ
ال  :في َج ُز ٌ
ال َ :وَكا َن نَ ٌ
َن إنأ َ
ت ابأ َ َعبَّ ٍ
اَّللُ أَ أكبَ ُر ُسنَّةُ أَِب الأ َقاسم . ) 
ال َّ :
اس فَ َحدَّثَ أت ُ  .فَ َق َ
يُنَادي َ :ح ٌّ
ور َ ,وُم أت َعةٌ ُمتَ َقبَّ لَةٌ  .فَأَتَ أي ُ
ج َم أب ُر ٌ
----------

املتعة ) أي متعة احلج  ،أي حيرم بالعمرة يف أشهر احلج وحيل منها  ،مث حيرم باحلج من عامه .
ِ
ِ
ت ابْ َن َعبَّ ٍ
ت
ك فَأ ََمَرِين ِهبَا - .قَ َ
عن أ ََيب مجََْرةَ الضُّبَعِ َّي قَ َ
اس فَ َسأَلْتُهُ َع ْن َذل َ
اس َع ْن َذل َ
ال ُ -مثَّ انْطَلَ ْق ُ
ك فَأَتَْي ُ
ال ( َمتَت َّْع ُ
ت فَنَ َه ِاين نَ ٌ
ِ
ت فَنِمت فَأَتَ ِاين ٍ
إِ َىل الْب ي ِ
ت ابْ َن َعبَّ ٍ
ال َّ
ت فَ َق َ
ور  -قَ َ
آت ِيف َمنَ ِامي فَ َق َ
اس فَأ ْ
َخبَ ْرتُهُ بِالَّذي َرأَيْ ُ
ال  -فَأَتَْي ُ
ْ ُ
َْ
اَّللُ
ال ُع ْمَرةٌ ُمتَ َقبَّلَةٌ َو َح ٌّج َمْب ُر ٌ
ِ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ُسنَّةُ أَِىب الْ َقاس ِم . ) 
أَ ْكبَ ُر َّ
فأمرين ِبا ) أي أستمر عليها .
َو َسأَلَأت ُ َع أ ا أَلَ أدي ؟ ) أي  :عن وجوب اهلدي على املتمتع وصفته .
جزور ) بفتح اجليم وضم الزاي أي بعري ذكراً كان أو أنثى .

شرك يف دم ) بكسر الشني أي مشاركة يف دم  ،حيث ُيزئ الشيء الواحد عن مجاعة  ،وهو موافق ملا رواه مسلم عن جابر

قال ( خرجنا مع رسول هللا  مهلني باحلج  ،فأمرنا رسول هللا  أن نشرتك يف اإلبل والبقر كل سبعة منا يف بدنة ) وهبذا قول
الشافعي واجلمهور  ،سواء كان اهلدي تطوعاً أو واجباً .
عمرة متقبلة ) أي  :هذه عمرة متقبلة .
سنة أِب القاسم ) أي  :هذه السنة .
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 -1مشروعية التمتع بالعمرة إىل احلج .
وأنساك احلج ثالثة هي  :التمتع  ،والقران  ،واإلفراد .
وقد ذكر غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على أنه ُيوز احلج بكل نسك من األنساك الثالثة لكل مكلف على اإليالق .
فقد قال اب هبْية  :وأمجعوا على أنه يصح احلج بكل نسك من أنساك ثالثة :التمتع  ،واإلفراد  ،والقران  ،لكل مكلف على
اإليالق .
وقال النووي  :مذهبنا جواز الثالثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعني ومن بعدهم .
وقال اب عبد الرب  :ويف حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفقه  :أن التمتع جائز وأن اإلفراد جائز وأن القران جائز
وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم .
وقال اب قدامة  :وأمجع أهل العلم على جواز اإلحرام بأي األنساك الثالثة شاء  ،واختلفوا يف األفضل .
وقال املاوردي  :ال اختالف بني الفقهاء يف جواز اإلفراد  ،والتمتع  ،والقران  ،وإمنا اختلفوا يف األفضل .
وهذا الذي ذكره مجاعة من أهل العلم  ،وهو اإلمجاع على جواز اإلحرام بأي نسك من األنساك الثالثة  ،ليس حمل إمجاع وال
اتفاق على الصحيح .
قال شيخ اإلسالم اب تيمية  :ثبت عن ابن عباس ويائفة من السلف أن التمتع واجب  ،وأن كل من ياف بالبيت وسعى ومل
يكن معه هدي  ،فإنه حيل من إحرامه  ،سواء قصد التحلل أم مل يقصده  ،وليس عند هؤالء ألحد أن حيج إال متمتعا  .وهذا
مذهب ابن حزم وغريه من أهل الظاهر ُ ( .ملة البحوث اإلسالمية ) .
والدليل على جواز األنساك الثالثة :
ِ
َّي َ ع َام َح َّج ِة اَلْ َوَد ِاع ،فَ ِمنَّا َم ْن أ ََه َّل بِ ُع ْمَرةٍَ ،وِمنَّا َم ْن أ ََه َّل ِحبَ ٍج َو ُع ْمَرةٍَ ،وِمنَّا
ت ( َخَر ْجنَا َم َع اَلنِ ِ
أَ -ع ْن َعائ َشةَ َر ِض َي اَ ََّّللُ َعْن َها قَالَ ْ
احلَ ِج ،فَأ ََّما َم ْن أ ََه َّل بِ ُع ْمَرةٍ فَ َح َّلَ ،وأ ََّما َم ْن أ ََه َّل ِحبَ ٍج ،أ َْو َمجَ َع اَ ْحلَ َّج َوالْ ُع ْمَرةَ فَلَ ْم َِحيلُّوا َح َّىت
ول اَ ََّّللِ  بِ ْ
َم ْن أ ََه َّل ِحبَ ٍجَ ،وأ ََه َّل َر ُس ُ
َّحر ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه .
َكا َن يَ ْوَم اَلن ْ
فَمنَّا َم أ أ ََه َّل ب ُع أم َرةٍ ) هؤالء هم املتمتعون  ،فاملتمتع يهل من امليقات بالعمرة ،فإذا فرغ منها حل وجوباً ،مث أهل باحلج يوم الرتوية .
َم أ أ ََه َّل ِبَ ٍج َو ُع أم َرةٍ ) أي  :حج مع عمرة  ،وهؤالء القارنون .
ومنا َم أ أ ََه َّل ِبَ ٍج ) وهؤالء املفردون .

ب-وعنها رضي هللا عنها  ،قالت :خرجنا مع رسول هللا  فقال ( من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل  ،ومن أراد أن
يهل حبج فليهل  ،ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ) .
قال النووي  -بعدما أورد احلديثني -فيه دليل جلواز األنواع الثالثة  ،وقد أمجع املسلمون على ذلك  ،وإمنا اختلفوا يف األفضل
كما سيأيت إن شاء هللا .
 -2صفة األنساك الثالثة :
أوالً  :صفة التمتع :

أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها مث حيرم باحلج من عامه .
ال يكون متمتعاً إال إذا مجع هذه األوصاف :

أوالً  :أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج .

ثانياً  :أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصري .
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ثالثاً  :أن حيرم باحلج من عامه .
ثانياً  :صفة القران :

صفت  :أن حيرم باحلج والعمرة معاً ويقول :لبيك عمرة وحجاً .
جاء جربيل إىل الني  وقال ( هل يف هذا الوادي املبارك وقل  :عمرة يف حج ) .
وله صورة أخرى  :أن حيرم بالعمرة أوالً ( على أنه متمتع ) مث يدخل احلج عليها .
مثال  :أن حيرم بالعمرة أوالً ( على أنه متمتع ) مث حيدث له عذر ال يتمكن بسببه من إكمال العمرة  ،فحينئذ يدخل احلج
ليكون قارناً .
مثل ما حصل لعائشة حينما أحرمت بالعمرة  ،لكنها قبل أن تصل إىل مكة حاضت بسرف  ... ،فقال هلا الني  : افعلي ما
يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت .
واختلفوا لو أحرم باحلج ( مفرداً ) مث أدخل العمرة عليه على قولني :
فقيل  :ال ُيوز .
ألن فيه إدخاالً لألصغر على األكرب .
وقيل ُ :يوز  ،وهذا الصحيح .

ثالثاً  :صفة اإلفراد :

صفت  :أن حيرم باحلج مفرداً فيقول  :لبيك حجاً .

 -3اختلف العلماء يف األفضل من األنساك الثالثة  ،وسبب اختالفهم يف ذلك يرجع إىل اختالفهم يف نسك احلج الذي أحرم
به الني  ، وذلك أنه  -كما تقدم  -قد روي أنه  كان مفردا  ،وروي أنه  كان متمتعا  ،وروي أنه  كان قارناً
فاختلف العلماء يف األفضل على أربعة أقوال :
القول األول  :القران أفضل .
وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق  ،ورجحه النووي واملزين .
واستدلوا باألحاديث الصحيحة  ،الت دلت على أن الني  كان قارناً  .قالوا :فلما ثبت أن الني  كان قارناً  ،وهو إمنا
خيتار لنفسه األفضل  ،دل على أن القران أفضل األنساك .
ونوقش هذا االستدالل  :بأنه وإن كان الصحيح أن الني  كان قارناً  ،لكن هذا ال يدل على أنه األفضل؛ إذ لو كان القران
هو األفضل ملا أمر الني  من كان قارناً ومل يسق اهلدي أن يفسخ حجه إىل عمرة  ،فالني  نقل أصحابه من احلج إىل
املتعة  ،وتأسف كيف مل َيكنه ذلك  ،ولو كان القران هو األفضل لكان األمر بالعكس .
القول الثاين  :التمتع أفضل .
وبه قال اإلمام أَحد يف الصحيح من املذهب  ،والشافعي يف قول  ،وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي  ،وبه قال
احلسن وعطاء وياووس وُماهد .
أ -استدلوا باألحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأيب موسى وعائشة وغريهم  ، أن الني  أمر أصحابه ملا يافوا ،
أن حيلوا وُيعلوها عمرة  ،وذلك يف أحاديث صحيحة متفق عليها .
كقوله  ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة )  .متفق عليه
فهو  تأسف على فواته  ،وأمر أصحابه أن يفعلوه .
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قال شيخ اإلسالم اب تيمية  :قد تواترت األحاديث عن الني  ، أنه أمر أصحابه يف حجة الوداع ملا يافوا بالبيت وبني
الصفا واملروة  ،أن حيلوا من إحرامهم وُيعلوها عمرة  ،إال من ساق اهلدي  ،فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حىت يبلغ اهلدي حمله
 ،هلذا ملا قال سلمة بن شبيب ألَحد  :يا أبا عبد هللا  ،قويت قلوب الرافضة ملا أفتيت أهل خراسان باملتعة  -أي متعة احلج -
فقال :يا سلمة كان يبلغين عنك أنك أَحق ،وكنت أدافع عنك  ،واْلن فقد تبني يل أنك أَحق  .عندي أحد عشر حديثاً
صحيحاً عن رسول  أدعها لقولك ؟
ب -أن املتمتع ُيتمع له احلج والعمرة يف أشهر احلج  ،مع كماهلا وكمال أفعاهلا على وج ه اليسر والسهولة  ،مع زيادة لنسك هو
الدم  ،فكان ذلك هو األوىل .
استَ ْي َسَر ِم َن ا ْهلَْد ِي ) وذلك دون
َّع بِالْ ُع ْمَرةِ إِ َىل ْ
احلَ ِج فَ َما ْ
ج -أن التمتع منصوص عليه يف كتاب هللا تعاىل  ،بقوله تعاىل ( فَ َم ْن َمتَت َ
سائر األنساك .
د -أنه أيسر للمكلف .
القول الثالث  :التمتع أفضل األنساك إال ملن ساق اهلدي فإن القران يف حقه أفضل .
ودليل هذا القول :أن الني  قرن حني ساق اهلدي  ،ومنع كل من ساق اهلدي من احلل حىت ينحر هديه
وهذا اختيار شيخ اإلسالم وهو الراجح .
فائدة  :قال اب قدامة  :أمجع أهل العلم على جواز اإلحرام بأي األنساك الثالثة .
 -1يسن التكبري عند األمر الذي يتعجب منه أو الذي يسر .
وقد قال للني  للصحابة ( إين ألرجو أن تكون ثلث اجلنة ؟ قال  :فكربنا  ،فقال  :إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة ،
 ) . ..احلديث  ،فأقرهم الني  على التكبري .
قال بعض العلماء  :إ منا سن لإلنسان أن يكرب عند التعجب  ،ألنه إذا تعجب من الشيء عظمه  ،فإذا استعظم الشيء تذكر
أعظم األشياء وأجلها وهو هللا .
 -2االستئناس بالرؤيا املوافقة للدليل الشرعي .
 -3فرح العامل مبوافقته احلق .
 -4حرص السلف على نشر العلم .
 -5عرض الرؤيا على العامل .
جاء يف رواية أن ابن عباس قال أليب مجرة ( أقم عندي فأجعل لك سهماً من مايل ) قال احلافظ اب حجر  ” :يؤخذ منه
إكرام من أخرب املرء مبا يسره .
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اَّلل  يف َح َّجة ال َأو َداع بالأعُ أم َرة َإ ى ا أحلَج َوأ أَه َدى .
ول َّ
َ -231ع أ َع أبد َّ
َّع َر ُس ُ
اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما قَ َ
ال َتََت َ
اَّلل
َّاس َم َع َر ُسول َّ
ول َّ
ي م أ ذي ا أحلُلَأي َفة َ .وبَ َدأَ َر ُس ُ
اَّلل َ وأ ََه َّل بالأعُ أم َرة ُُ ,ثَّ أ ََه َّل با أحلَج  ,فَ تَ َمت َ
سا َق َم َع ُ ا أَلَ أد َ
َّع الن ُ
فَ َ

ي م أ ا أحلُلَأي َفة َ .وم أن ُه أم َم أ َأ يُ أهد فَ لَ َّما قَد َم
سا َق ا أَلَ أد َ
 فَأ ََه َّل بالأعُ أم َرة َإ ى ا أحلَج  ,فَ َكا َن م أ النَّاس َم أ أ أَه َدى  ,فَ َ
ٍ
ول َّ
اَّلل  قَ َ
َر ُس ُ
ال للنَّاس َ :م أ َكا َن م أن ُك أم أ أَه َدى  ,فَإنَّ ُ ال ََي ُّل م أ َش أيء َح ُرَم م أن ُ َح َّّت يَ أقض َي َح َّج ُ َ .وَم أ َأ يَ ُك أ
ص أم ثَالثَ َة
ف بالأبَ أيت َوب َّ
أ أَه َدى فَ لأيَطُ أ
الص َفا َوال َأم أرَوة َ ,ولأيُ َقص أر َولأيَ أحل أل ُُ ,ثَّ ليُه َّل با أحلَج َولأيُ أهد  ,فَ َم أ َأ ََي أد َه أدياً فَ لأيَ ُ
ب
اف َر ُس ُ
أَيَّ ٍام يف ا أحلَج َو َس أب َعةً إ َذا َر َج َع َإ ى أ أَهل فَطَ َ
الرأك َ أ ََّو َل َش أي ٍء ُُ ,ثَّ َخ َّ
استَ لَ َم ُّ
ني قَد َم َم َّك َة َ .و أ
ول ا ََّّلل  ح َ
ثَالثَةَ أَطأو ٍ
ف فَأَتَى
ص َر َ
اف م أ َّ
الس أبع َ ,وَم َ
ني قَ َ
شى أ أَربَ َعةً َ ,وَرَك َع ح َ
ضى طََوافَ ُ بالأبَ أيت ع أن َد ال َأم َقام َرأك َعتَ أني ُُ ,ثَّ انأ َ
َ
ٍ
الص َفا والأمروة سب عةَ أَطأو ٍ
ضى َح َّج ُ َ ,وََنَ َر َه أديَ ُ يَ أو َم
َّ
الص َفا َ ,وطَا َ
اف ُُ ,ثَّ َأ َأَيل أل م أ َش أيء َح ُرَم م أن ُ َح َّّت قَ َ
ف ب َّ َ َ أ َ َ أ َ َ
اَّلل َ : م أ أ أَه َدى
ول َّ
اف بالأبَ أيت ُُ ,ثَّ َح َّل م أ ُكل َش أي ٍء َح ُرَم م أن ُ َ ,وفَ َع َل مثأ َل َما فَ َع َل َر ُس ُ
َّحر َ .وأَفَا َ فَطَ َ
الن أ
ي م أ النَّاس )) .
َو َسا َق ا أَلَ أد َ
ول َّ
ت  :يَا َر ُس َ
ص َة َزأوج النَِّب  أَنَّ َها قَالَ أ
اَّلل َ ,ما َش أ ُن النَّاس َحلُّوا م أ الأعُ أم َرة َوَأ ََت َّل أَنأ َ
َ - 232ع أ َح أف َ
تمأ
ت َه أديي  ,فَال أَح ُّل َح َّّت أ أََنَ َر )) .
ك فَ َق َ
ت َرأسي َ ,وقَ لَّ أد ُ
ال  :إين لَبَّ أد ُ
عُ أم َرت َ

----------

اَّلل  ) أي أتى بالعمرة واحلج يف سفر واحد  ،حيث قرن بينهما .
ول َّ
َّع َر ُس ُ
َتََت َ

يف َح َّجة ال َأو َداع ) هي احلجة الت حجها الرسول  بعد هجرته ،ومل حيج بعد هجرته إال مرة واحدة فقط يف السنة العاشرة من
اهلجرة  ،ومسيت حجة الوداع ،ألن الني  ودع الناس فيها.

أهدى  :أتى باهلدي .
اَّلل  مكة ) أي  :قارب دخوهلا  ،ألنه قد جاء أنه قال هلم ذلك بسرف .
ول َّ
فَ لَ َّما قَد َم َر ُس ُ

ال للنَّاس َ :م أ َكا َن م أن ُك أم أ أَه َدى ) أي  :ساق اهلدي  ،سواء كان قارناً أو معتمراً .
قَ َ

ف بالأبَ أيت ) للعمرة .
( وَم أ َأ يَ ُك أ أ أَه َدى ,فَ لأيَطُ أ
بالص َفا َوال َأم أرَوة ) أي وليطف بالصفا واملروة ،أي لِيَ ْس َع بينهما .
( َو َّ

صر) شعر رأسه .قال النووي :معناه أنه يفعل الطواف ،والسعي ،والتقصري ،ويصري حالالً .وهذا دليل على أن
( َولأيُ َق َّ
احللق ،أو التقصري نسك من مناسك احلج ،وهذا هو الصحيح يف مذهب الشافعي ،ومجاهري العلماء .وقيل :استباحة
حمظور ،وليس بنسك .وهذا ضعيف انتهى.

حمظورا عليه يف اإلحرام ،من الطيب،
( َولأيَ أحل أل ) أمر مبعىن اخلرب ،أي يصري بالتقصري حالالً من العمرة ،فله فعل ما كان
ً
واللباس ،وإتيان احلالئل ،والصيد ،وغري ذلك.
فَ َم أ َأ ََي أد َه أدياً ) إما لعدم اهلدي  ،وإما لعدم َثنه .
ص أم ثَالثَةَ أَيَّ ٍام يف ا أحلَج َو َس أب َعةً إذَا َر َج َع َإ ى أ أَهل ) كما قال تعاىل ( فمن مل ُيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا
فَلأيَ ُ
رجعتم ) .
اَّلل  ) أي  :يواف القدوم .
ول َّ
اف َر ُس ُ
فَطَ َ
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الرأك َ أ ََّو َل َش أي ٍء ) أي  :ركن احلجر األسود .
استَ لَ َم ُّ
َو أ
ب ) أي  :أسرع .
ُُثَّ َخ َّ
ضى طََوافَ ُ بالأبَ أيت ) أي  :فرغ منه .
ني قَ َ
َوَرَك َع ح َ

ع أن َد ال َأم َقام ) أي  :مقام إبراهيم  ،وهو حجر كان يقوم عليه إبراهيم عليه السالم وقت بناء الكعبة .
َرأك َعتَ أني ) أي  :صلى ركعتني .

الص َفا ) ظاهره أنه
ف فَأَتَى َّ
ص َر َ
ُُثَّ انأ َ
الطواف ،لكن ثبت يف حديث جابر  الطويل عند مسلم يف صفة حجة الني  ( مث رجع إىل البيت ،فاستلم الركن ،مث خرج
اَّلل تعاىل عنهما – ( أن الني  كان يستلم الركن اليماين،
من الباب إىل الصفا ) وللنسائي من حديث ابن عمر  -رضي َّ
اَّلل  ال يدع أن يستلم الركن اليماين ،واحلجر األسود يف كل يوفة ) .
واحلجر يف كل يواف ) وأليب داود ( كان رسول َّ


توجه إىل الصفا عقب ركعت الطواف قبل أن يسلتم احلجر ،وأنه مل يستلمه حال

اف ) أي  :سعى .
َوطَ َ

الص َفا والأمروة سب عةَ أَطأو ٍ
اف ) أي  :سبعة أشواط .
ب َّ َ َ أ َ َ أ َ َ
ٍ
ضى َح َّج ُ ) أي  :بقي على إحرامه مل حيل له شيء من حمظورات اإلحرام حىت قضى
ُُثَّ َأ َأَيل أل م أ َش أيء َح ُرَم م أن ُ َح َّّت قَ َ
حجة يوم النحر ورمى مجرة العقبة .

اف بالأبَ أيت ) يواف اإلفاض ة .
َّحر َ .وأَفَا َ فَطَ َ
َوََنَ َر َه أديَ ُ يَ أوَم الن أ
ُُثَّ َح َّل م أ ُكل َش أي ٍء َح ُرَم م أن ُ ) أي ُ :منع منه  ،ومنه إتيان احلالئل .
َما َش أ ُن النَّاس َحلُّوا م أ ال ُأع أم َرة ) أي  :جبعل نسكهم عمرة بأمره  هلم بذلك .
ك ) املراد هبا عمرته الت قرهنا مع حجته  ( ،وهذا على أنه كان قارناً ) أو أهنا رضي هللا عنها ظنت أن
ت م أ ُع أم َرت َ
َوَأ ََت َّل أَنأ َ
الني  جعل إحرامه عمرة كما أمر أصحابه بذلك .
ت َرأسي ) أي  :شعر رأسي  ،وتلبيد الشعر  :أن ُُيعل فيه شيء من صمغ أو حنوه عند اإلحرام لينضم الشعر  ،ويلتصق
لَبَّ أد ُ
بعضه ببعض .
ت َه أديي ) وتقليده  :أن يُعلق عليه شيئاً يُعرف به كونه هدياً .
َوقَ لَّ أد ُ
فَال أَح ُّل َح َّّت أ أََنَ َر ) أي  :فال أَتلل من اإلحرام حىت أفرغ من عمل احلج بنحر اهلدي يوم النحر .
اَّلل تعاىل :-قوله ( متتع ) هو حممول على التمتع اللغوي ،وهو
ول َّ
َّع َر ُس ُ
اَّلل  ) قال القاضي عياض -رَحه َّ
 -1قوله ( َتََت َ

مفردا ،مث أحرم بالعمرة ،فصار قارنًا يف آخر أمره ،والقارن هو
القران ،ومعناه أنه  -صلى َّ
اَّلل عليه وسلم  -أحرم أوالً باحلج ً
متمتع من حيث اللغة ،ومن حيث املعىن؛ ألنه ترفهَ باَتاد امليقات ،واإلحرام ،والفعل .
أيضا ،وإيالقه على ما يقابل القران اصطالح
وقال السندي -رَحه َّ
اَّلل تعاىل :-اعلم؛ أن التمتع عند الصحابة كان شامالً للقران ً
حادث ،وقد جاء أن الني  كان قارنًا ،فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا يف شأنه  القران؛ توفي ًقا بني األحاديث .واملعىن انتفع
بالعمرة إىل أن حج ،مع اجلمع بينهما يف اإلحرام .ومعىن قوله" :بدأ بالعمرة" أنه قدم العمرة ذكراً يف التلبية ،فقال" :لبيك عمرةً
وحجاً .

-2اختلف يف حج الني  ، هل كان قارناً أم متمتعاً على أقوال :

القول األول  :أن الني  كان مفرداً .
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وبه قال اإلمام مالك  ،والشافعي يف قول من أقواله  ،واختاره البيهقي وابن عبد الرب والقاضي عياض .
احلَ ِج ) .
ول اَ ََّّللِ  بِ ْ
أ -حلديث الباب (… َوأ ََه َّل َر ُس ُ
ب-وعن عائشة ( أن رسول هللا  أهل باحلج ) رواه البخاري .
ج-وعن ابن عمر رضي هللا عنهما  ،قال ( أهللنا مع رسول هللا  باحلج مفرداً ) .
ويف رواية ( أن رسول هللا  أهل باحلج مفرداً ) روامها مسلم .
د-عن جابر  ( أن رسول هللا  أفرد احلج ) رواه مسلم .
القول الثاين  :أن  كان متمتعاً .

وهو قول للشافعي .
أ-عن عمران بن حصني  قال ( متتعنا مع رسول هللا  ومل ينزل فيه القرآن  ،قال رجل برأيه ما شاء  ) ...متفق عليه .
ب -وعنه قال ( متتع ني هللا ومتتعنا معه ) رواه مسلم .
ج-وعن ابن عمر رضي هللا عنهما  ،قال ( متتع رسول هللا  يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج  ،وأهدى ،وساق اهلدي من ذي
احلليفة  ،وبدأ رسول هللا  فأهل بالعمرة مث أهل باحلج  ،ومتتع الناس مع رسول هللا  بالعمرة إىل احلج  ،فكان من الناس من
أهدى فساق اهلدي  ،ومنهم من مل يهد  ،فلما قدموا مكة قال للناس :من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه
حىت يقضي حجه  ،ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل مث ليهل باحلج وليهد  )...متفق عليه .
القول الثالث  :أنه حج قارناً .
وهو قول أيب حنيفة وأَحد وإسحاق  ،واختاره الطحاوي  ،وابن حزم  ،وابن اجلوزي  ،وابن قدامة  ،والنووي  ،وابن تيمية  ،وابن
القيم  ،وابن كثري  ،وابن حجر .
قال اإلمام أمحد  :ال شك أنه كان قارناً .

وقال اب حزم  ... :صح لنا بال شك أنه  كان قارناً .

وقال النووي  :والصواب الذي نعتقده أن الني  كان قارناً .
وقال اب تيمية  :أما حجه  فالصحيح أنه كان قارناً .

وقال اب القيم  :ومن تأمل األحاديث الواردة يف هذا الباب حق التأمل جزم جزماً ال ريب فيه أن الني  أحرم يف حجته قارناً
وقال اب حجر  :والذي جتتمع به الروايات أن الني  كان قارناً .

أ-عن نافع عن ابن عمر ( أنه قرن احلج إىل العمرة  ،وياف هلما يوافاً واحداً  ،مث قال :هكذا فعل رسول هللا  ) رواه مسلم
ب-عن ابن عباس ( اعتمر رسول هللا  أربع عمر :عمرة احلديبية ،والثانية حني توايئوا على عمرة من قابل ،والثالثة من
اجلعرانة  ،والرابعة الت قرن مع حجته ) رواه أبو داود .
ج-عن عمر بن اخلطاب  قال :مسعت رسول هللا  يقول ( أتاين الليلة آت من ريب عز وجل  ،فقال :صل يف هذا الوادي
املبارك وقل عمرة يف حجة ) رواه البخاري .
قال اب حجر  :وهذا دال أنه صلى كان قارناً .
د-عن َحيد بن هالل  ،قال :مسعت مطرفاً  ،قال :قال يل عمران بن حصني  :أحدثك حديثاً ينفعك هللا به (إن رسول هللا 
مجع بني حجة وعمرة  ،مث مل ينه عنه حىت مات  ،ومل ينزل قرآن حيرمه) رواه مسلم .
ه  -عن حفصة رضي هللا عنها قالت :قلت للني  ( ما شأن الناس حلوا ومل َتل أنت من عمرتك؟ قال :إين قلدت هديي
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ولبدت رأسي  ،فال أحل حىت أحل من احلج ) متفق عليه .
و-وعن أنس  .قال مسعت رسول هللا  يقول ( لبيك عمرة وحجاً ) رواه مسلم .
وهذا القول هو الصحيح .

 ما اجلواب ع أدلة م قال  :إن حج مفرداً ؟
اجلواب عنه من وجوه :
أ-أن هؤالء الذين رووا اإلفراد  -وهم عائشة وجابر وابن عمر  -رووا أيضاً أن الني  حج قارناً  -كما سيأيت يف أدلة من رأى
القران  -ويعرتض عليها باألحاديث األخرى الصحيحة  ،الت رواها غري هؤالء  ،الت نقل رواهتا عن الني  أنه حج قارناً  ،ويف
بعضها أنه حج متمتعاً  ،فهي متعارضة يف الظاهر وحمتملة إفراد احلج ،أو أن مرادهم إفراد عمل احلج ،كما أن من روى أنه أفرد
احلج مل يقل أحد منهم أن الني  قال :إين أفردت باحلج  ،وال أتاين من ريب آت يأمرين باإلفراد ،وال قال أحد :مسعته يقول:
لبيك بعمرة مفردة البتة  ،وال حبج مفرد .
قال شيخ اإلسالم اب تيمية  … :وأما الذين نقل عنهم أنه أفرد احلج فهم ثالثة :عائشة وابن عمر وجابر ،والثالثة نقل عنهم

التمتع  ،وحديث عائشة وابن عمر أنه متتع بالعمرة إىل احلج أصح من حديثهما أنه أفرد احلج  ،وما صح عنهما من ذلك فمعناه
إفراد أعمال احلج .
من األجوبة :
ب-أن من قال ( أفرد باحلج ) فإن قوله حممول على أول احلال  ،مث إنه قرن  بعد ذلك .
ج-أن يكون مراد من قال ( أفرد احلج ) أنه اعتمر أول اإلحرام .
د-أن يكون مراد من قال ( أفرد احلج ) الرد على من قال  :متتع بالعمرة إىل احلج  ،وحل من إحرامه كما حيل املتمتع .
ه  -أن يكون مراد من روى أنه أفرد  :أنه مل حيج بعد ن زول فرض احلج إال حج ة فردة مل يثنها بأخرى  ( .مشكل أحاديث
املناسك ) ( ُملة البحوث اإلسالمية عدد . ) 59 :
ي ) فيه الندب إىل سوق اهلدي من املواقيت  ،ومن األماكن البعيدة  ،قال احلافظ  :وهي
سا َق َم َع ُ ا أَلَ أد َ
 -3قوله ( َوأ أَه َدى  .فَ َ
من السنن الت أغفلها كثري من الناس .

 أن الني  أحرم من ذي احلليفة .

اَّلل َ وأ ََه َّل بال ُأع أم َرة ُُ ,ثَّ أ ََه َّل با أحلَج ) معناه  :أنه قدم ذكر العمرة عند إهالله  ،فقال  :لبيك عمرة
ول َّ
 -4قوله ( َوبَ َدأَ َر ُس ُ

وحجاً .
فمعناه أنه  يف أثناء تلبيته بدأ بالعمرة ،مث أتبعها احلج ،ف َقال" :لبيك عمرة ،وحجا" ،ال أنه أول ما أحرم أحرم بالعمرة ،مث
أدخل عليها احلج ،فإن هذا خالف األحاديث الصحيحة الكثرية ،كما تقدم ،فيتعني تأويله هكذا.
اَّلل تعاىل -هو حممول على التلبية يف أثناء اإلحرام ،وليس املراد أنه أحرم يف أول أمره بعمرة ،مث أحرم حبج؛ ألنه
قال النووي -رَحه َّ
يفضي إىل خمالفة األحاديث السابقة ،وقد سبق بيان اجلمع بني الروايات ،فوجب تأويل هذا على موافقتها ،ويؤيد هذا التأويل
مفردا ،وإمنا فسخوه
قوله" :متتع الناس مع رسول َّ
كثريا منهم ،أو أكثرهم أحرموا باحلج أوالً ً
اَّلل  بالعمرة إىل احلج ،ومعلوم أن ً
آخرا ،فصاروا متمتعني ،فقوله" :ومتتع الناس" يعين يف آخر األمر .انتهى كالم النووي .
إىل العمرة ً
وهلذا قال الفقهاء  :وسن لقارن تقدمي عمرة عند إحرامه .
وقوله ( فأهل  ) ..املراد باإلهالل هنا رفع الصوت بالتلبية .
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ال للنَّاس َ :م أ َكا َن م أن ُك أم أ أَه َدى  ,فَإنَّ ُ ال ََي ُّل م أ َش أي ٍء َح ُرَم م أن ُ َح َّّت يَ أقض َي َح َّج ُ )
 -5قوله ...قَ َ
ت َه أديي  ,فَال أَح ُّل َح َّّت أ أََنَ َر ) .
ت َرأسي َ ,وقَلَّ أد ُ
ويف حديث حفصة (  ..إين لَبَّ أد ُ
فيه أن القارن ال يتحلل إال يوم النحر .
قال يف ( الفتح ) واستدل به على أن من اعتمر ،فساق هديًا ،ال يتحلل من عمرته حىت ينحر هديه يوم النحر ،وقد تقدم
حديث حفصة ،حنوه ،ويأيت حديث عائشة من يريق ُعقيل ،عن الزهري ،عن عروة ،عنها بلفظ ( من أحرم بعمرة ،فأهدى ،فال
حيل حىت ينحر ) .
اَّلل  ) أي  :بعضهم ال كلهم .
َّاس َم َع َر ُسول َّ
 - 6قوله فَتَ َمت َ
َّع الن ُ

ويدل لذلك حديث عائشة السابق (  ...فَ ِمنَّا َم ْن أ ََه َّل بِ ُع ْمَرةٍَ ،وِمنَّا َم ْن أ ََه َّل ِحبَ ٍج َو ُع ْمَرةٍَ ،وِمنَّا َم ْن أ ََه َّل ِحبَ ٍج ) .

الص َفا َوال َأم أرَوة َ ,ولأيُ َقص أر َولأيَ أحل أل ) قال النووي ََ :م ْعنَاهُ يَ ْف َعل الطََّواف
ف بالأبَ أيت َوب َّ
-6قوله َوَم أ َأ يَ ُك أ أ أَه َدى فَ لأيَطُ أ
ِ
ص َار َح َالًال .
َو َّ
الس ْعي َوالتَّ ْقصري َ ،وقَ ْد َ
ِ
الص ِحيح ِيف م ْذهبنا ،وبِِه قَ َ ِ
احل ْلق نُسك ِمن منَ ِ
وه َذا دلِيل علَى أ َّ ِ
يل :
اسك ْ
احلَجَ ،وَه َذا ُه َو َّ
ََ َ َ
َن التَّ ْقصري أ َْو َْ ُ ْ َ
َ ََ َ
ال َمجَاهري الْ ُعلَ َماء َ ،وق َ
إِنَّه اِستِباحة َْحمظُور ولَيس بِنُس ٍ
ضعِيف .
ك َ ،وَه َذا َ
ُ َْ َ
َْ َ ُ
اَّلل  بِالتَّ ْق ِ
احلَْل ِق َم َع أ َّ
احلَج
احلَْلق ِيف ََتَلُّل ْ
احلَج  ،فَِإ َّن ْ
ضل لِيَْب َقى لَهُ َش ْعر َْحيلِقهُ ِيف ْ
َن ْ
ص ِري َوَملْ يَأْ ُمر بِ ْ
َوإَِّمنَا أ ََمَرهُ َر ُسول َّ
احلَْلق أَفْ َ
ِ
ِ
أَفْضل ِمْنه ِيف ََتلُّل الْعمرة  .وأ ََّما قَوله صلَّى َّ ِ
ورا َعلَْي ِه ِيف
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم َ ( :ولْيَ ْحل ْل ) فَ َم ْعنَاهُ َوقَ ْد َ
َ ُ َ ُ َْ َ ْ َ
صا َر َح َالًال فَلَهُ ف ْعل َما َكا َن َْحمظُ ً
ِ
اإلحرام ِمن ِ
ك  ( .شرح مسلم ) .
الطيب َواللِبَاس َوالنِ َساء َوال َّ
صْيد َو َغ ْري ذَل َ
ِْ ْ َ ْ

-7مشروعية رفع الصوت بالتلبية  ( .وتقدمت أدلته ) .

-8مشروعية فسخ احلج إىل العمرة ملن مل يسق اهلدي ليصري متمتعاً .
لقوله  ... ( ومن مل يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل ) .
-9وجوب اهلدي على املتمتع لقوله ( وليهد )  ،مباحث اَلدي :

أوالً  :أنه واجب على املتمتع والقارن وهذا باإلمجاع كما قال ابن املنذر .
استَ ْي َسَر ِم َن ا ْهلَْدي ) .
َّع بِالْ ُع ْمَرِة إِ َىل ْ
احلَ ِج فَ َما ْ
أ-لقوله تعاىل ( فَ َم ْن َمتَت َ
ب -وحلديث الباب (  ...ومن مل يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر مث ليهل باحلج وليهدي ) .
ثانياً  :أن املفرد ليس عليه هدي باإلمجاع كما حكاه النووي .

ثالثاً  :يشرتط لوجوب اهلدي على املتمتع والقارن أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام باإلمجاع .
قال تعاىل (  ...ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام ) .
واختلف ما املراد حباضري املسجد احلرام بعد االتفاق على أن أهل احلرم داخلون يف ذلك :

فقيل  :املراد هبم أهل احلرم خاصة دون غريهم .

وقيل  :هم أهل احلرم ومن بينه وبني مكة مسافة دون القصر .
وقيل  :هم أهل احلرم ومن كان داخالً يف مسمى مكة .
والراجح أهنم أهل احلرم وأهل مكة .

رابعاً  :يشرتط يف اهلدي ما يشرتط يف األضحية من اعتبار السن  ،والسالمة من العيوب  ،وهذا قول أكثر العلماء .

خامساً  :يشرتط يف هدي املتعة أن يذبح يف الوقت الذي يذبح فيه األضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق .
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سادساً  :يشرتط أن يذبح يف احلرم  ،فلو ذحبه خارج احلرم كعرفة مل ُيزئ حىت لو دخل به إىل مىن  ،وكذلك تفريقه ال بد أن
يكون يف احلرم .

سابعاً  :من مل ُيد اهلدي كأن مل يوجد هدي يف األسواق  ،أو يوجد هبيمة لكن ال يكون معه َثن  ،فإنه يصوم عشرة أيام ،
ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله .
قال تعاىل (  ...فمن مل ُيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) .

لك مّت يصوم الثالثة أيام ؟

يبتدئ صومها من حني إحرامه بالعمرة .
لكن األفضل أن تصام يف أيام التشريق [  ] 13 ، 12 ، 11من ذي احلجة .
لقول عائشة وابن عمر ( مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل ُيد اهلدي ) رواه البخاري .
فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصوموهنا يف أيام التشريق  ،وصومها يف أيام التشريق صوم هلا يف أيام احلج ألن أيام التشريق
من أيام احلج .
 هل يلزم التتابع ؟
إذا ابتدأها يف أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابع ة  ،ألنه ال ُيوز أن يؤخرها عن أيام التشريق .
وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة .
فائدة  :حكم صوم أيام التشريق لغْي احلاج فيها قوالن :
قيل ُ :يوز  ،وقيل  :ال ُيوز وهو الصحيح حلديث عائشة وابن عمر السابق ( مل يرخص . ) ...
-10أن التقصري يف العمرة للمتمتع أفضل  ،ألجل أن يتوفر الشعر للحلق يف احلج  ،وهلذا قال  ( وليقصر  ، ) ..وأما يف غري
هذه احلالة فاحللق أفضل من التقصري .
-11أن القارن يكفيه سعي واحد ويواف واحد لعمرته وحجه مجيعاً  ،اذا سعى عند قدومه أجزأ ذلك عن سعي احلج .
فالقارن ليس عليه إال سعي واحد ويدل لذلك :
أ-أن الني  كان قارناً  ،ومل يسع بني الصفا واملروة إىل سعياً واحدا فقط بعد يواف القدوم .
روى مسلم عن جابِر بن عب ِد َِّ
الص َفا والْمروةِ إِال يَوافًا و ِ
اح ًدا  ،يََوافَهُ األََّول )
اَّلل  قال ( َملْ يَطُ ْ
ف النِ ُّ
َص َحابُهُ بَ ْ َ
َّي َ وال أ ْ
َ ْ َْ
َ َ
ني َّ َ َ ْ َ
اَّلل  وال أَصحابه ) ي ع ِين النَِّي  ومن َكا َن ِمن أَصحابه قَا ِرنًا ،فَهؤ ِ
الء َملْ يَ ْس َع ْوا بَ ْني
ف َر ُسول َّ
قال النووي رمح هللا َ ( :ملْ يَطُ ْ
َُ
َْ
ْ َْ
ََ ْ
َ َْ
ِ ِِ
ِ ِِ
الص َفا والْمروة إِال مَّرة و ِ
اح َدة  ،وأ ََّما َم ْن َكا َن ُمتَمتِ ًعا فَِإنَّهُ َس َعى َس ْعيَ ْ ِ
َّحرَ .وِيف َه َذا
آخر حلَجه يَ ْوم الن ْ
ني َ ،س ْعيًا ل ُع ْمَرتهُ ،مثَّ َس ْعيًا َ
َ
َ
َ َ
َّ َ َ ْ َ
احل ِديث داللَة ظَ ِ
احد لِ ِإلفَاض ِة وسعي و ِ
َن الْ َقا ِرن لَيس علَي ِه إِال يَواف و ِ
اهَرة لِلشَّافِعِ ِي َوُم َوافِ ِق ِيه ِيف أ َّ
احد .
َ
ْ َ َْ
َْ
َ َ َْ َ
َ َ
اف الَّ ِذين َكانُوا أَهلُّوا بِالْعمرةِ (وهم املتمتعون) بِالْب ي ِ
ت
ب-وروى البخاري ومسلم َع ْن َعائِ َشةَ َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن َها قَالَ ْ
َ
َْ
ت ( ....فَطَ َ َ
ُ َْ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
احلَ َّج َوالْ ُع ْمَرَة (وهم القارنون) فَِإَّمنَا يَافُوا
ين َمجَ ُعوا ْ
ني َّ
َوبَ ْ َ
الص َفا َوالْ َمْرَوة ُمثَّ َحلُّوا ُمثَّ يَافُوا يََوافًا َ
آخَر بَ ْع َد أَ ْن َر َج ُعوا م ْن م ًىن َ ،وأ ََّما الذ َ
يَوافًا و ِ
اح ًدا ) .
َ َ
ومرادها رضي هللا عنها بالطواف الواحد السعي بني الصفا واملروة  ،فإن السعي يطلق عليه يواف .
ِ
آخر بَ ْعد أَ ْن َر َج ُعوا ِم ْن ِم ًىن
قال اب القيم َ :وِيف ْ
احلَ ِديث َدلِيل َعلَى تَ َعدُّد َّ
الس ْعي َعلَى الْ ُمتَ َمتع  ،فَِإ َّن قَ ْوهلَا ( ُمثَّ يَافُوا يََوافًا َ
ِِ
ِ
الصفَّا والْمروة ،وِهل َذا نَ َفْته عن الْ َقا ِرنِني  ،ولَو َكا َن الْمراد بِِه الطَّواف بِالْب ي ِ
ت لَ َكا َن ا ْجلَ ِميع فِ ِيه َس َواء
حلَج ِهم) تُ ِريد بِه الطََّواف بَ ْني َّ َ َ ْ َ َ َ
َْ
ُ َْ
َ َْ
َ
َُ
اضة ال يَ ْف َِرتق فِ ِيه الْ َقا ِرن َوالْ ُمتَ َمتِع.
فَِإ َّن يََواف ا ِإلفَ َ
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وسئل الشيخ اب عثيمني  :هل يكفي يواف واحد وسعي واحد للقارن ؟
فأجاب :
إذا حج اإلنسان قارناً فإنه ُيزئه يواف احلج  ،وسعي احلج عن العمرة واحلج مجيعاً  ،ويكون يواف القدوم يواف سنة وإن شاء
قدم السعي بعد يواف القدوم كما فعل الني  ، وإن شاء أخره إىل يوم العيد  ،بعد يواف اإلفاضة  ،ولكن تقدَيه أفضل
لفعل الني  ، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف يواف اإلفاضة فقط  ،وال يسعى ألنه سعى من قبل  ،والدليل على أن الطواف
والسعي يكفيان للعمرة واحلج مجيعاً قول الرسول  لعائشة رضي هللا عنها وكانت قارنة (يوافك بالبيت وبالصفا واملروة يسعك
ِ
حلجك وعمرتك) فبني الني  أن يواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة مجيعاً .
-12اختلف العلماء  :كم سعي على املتمتع  ،هل يكفيه سعي واحد أم ال على قولني :
القول األول  :أنه ال يكفيه  ،بل عليه سعيان  ،سعي لعمرته  ،وسعي حلجته بعد إفاضته من عرفات .
أ -حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت ( خرجنا مع رسول هللا  فذكرت احلديث  ،وفيه فقالت  :فطاف الذين أهلوا بالعمرة
بالبيت وبالصفا واملروة مث حلوا مث يافوا يوافاً آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم) رواه البخاري ومسلم .
وقوهلا رضي هللا عنها  -عن الذين أهلوا بالعمرة – ( مث يافوا يوافاً آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم ) تعين به  :الطواف بني
الصفا واملروة  ،على أصح األقوال يف تفسري هذا احلديث .
وأما قول من قال  :أرادت بذلك يواف اإلفاضة  ،فليس بصحيح ؛ ألن يواف اإلفاضة ركن يف حق اجلميع وقد فعلوه  ،وإمنا
املراد بذلك  :ما خيص املتمتع  ،وهو الطواف بني الصفا واملروة مرة ثانية بعد الرجوع من مىن لتكميل حجه  ،وذلك واضح حبمد
هللا  ،وهو قول أكثر أهل العلم .
ويدل على صحة ذلك أيضاً ما رواه البخاري يف الصحيح تعليقاً ُمزوماً به ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،أنه سئل عن متعة
َهل املهاجرون واألنصار وأزواج الني  ،يف حجة الوداع وأهللنا ،فلما قدمنا مكة قال رسول هللا ( :اجعلوا
احلج  ،فقال :أ َّ
إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي)  ،فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة  ،وأتينا النساء  ،ولبسنا الثياب  ،وقال( :من قلد اهلدي
فإنه ال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله) ،مث أمرنا عشية الرتوية أن هنل باحلج  ،فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا
واملروة)  .انتهى املقصود منه  ،وهو صريح يف سعي املتمتع مرتني .
القول الثاين  :أن املتمتع يكفيه سعي واحد .
وهبذا قال عطاء  ،وياوس  ،وُماهد  ،وهذا اختيار ابن تيمية رَحه هللا .
حلديث جابر (أن الني  وأصحابه مل يطوفوا بني الصفا واملروة إال يوافاً واحداً ،يوافهم األول) رواه مسلم

قال اب القيم  :من متسك هبذا احلديث  ،هذا نص صحيح  ،صرح فيه جابر بأن النَّي  مل يطف هو وال أصحابه إال يوافاً
واحداً  ،ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن  ،وهو من كان معه اهلدي  ،وفيهم املتمتع  ،وهو من مل يكن معه هدي  ،ففي هذا
احلديث الصحيح الدليل على استواء القارن واملتمتع يف لزوم يواف واحد وسعي واحد .

لك اجلواب ع هذا م ثالثة أوج :

اجلواب األول  :حبمل حديث جابر هذا على أن املراد بأصحاب النَّي  الذين مل يطوفوا إال يوافاً واحداً للعمرة واحلج ،
خصوص القارنني منهم  ،كالنَّي . 
الص َفا والْمروة إَِّال يَوافًا و ِ
اح ًدا َوُه َو يََوافه ْاأل ََّول ) يَ ْع ِين النَِّي
ف َر ُسول َّ
قال النووي  :قَ ْوله َ ( :ملْ يَطُ ْ
اَّلل َ وَال أ ْ
َ َ
َص َحابه بَ ْني َّ َ َ ْ َ
ِ
الص َفا والْمروة إَِّال مَّرة و ِ
ِ
اح َدة  ،وأ ََّما َم ْن َكا َن ُمتَمتِ ًعا فَِإنَّهُ َس َعى َس ْعيَ ْ ِ
ِ
ني ،
َ وَم ْن َكا َن م ْن أ ْ
َ
َ
َ َ
َص َحابه قَارنًا  ،فَ َه ُؤَالء َملْ يَ ْس َع ْوا بَ ْني َّ َ َ ْ َ
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سعيا لِعمرتِِه ُ ،مثَّ سعيا آخر ِحل ِج ِه ي وم النَّحر  .وِيف ه َذا ْ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
س َعلَْي ِه إَِّال
َ ًْ َ َ َ ْ ْ َ َ
َ ًْ ُ ْ َ
احلَديث َدَاللَة ظَاهَرة للشَّافع ِي َوُم َوافقيه يف أَن الْ َقارن لَْي َ
احد لِ ِْإلفَاض ِة وسعي و ِ
يَواف و ِ
احد .
َ َ َْ َ
َ َ
اجلواب الثاين  :أن يقال  :إن حديث جابر ينفي يواف املتمتع بعد رجوعه من مىن  ،وحديث عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه
 ،وقد تقرر يف األصول وعلوم احلديث أن املثبت مقدم على النايف  ،فيجب تقدمي حديث ابن عباس وعائشة  ،ألهنما مثبتان
على حديث جابر النايف .

اجلواب الثالث  :أن عدم يواف املتمتع بعد رجوعه من مىن الثابت يف الصحيح رواه جابر وحده  ،ويوافه بعد رجوعه من مىن

رواه يف الصحيح ابن عباس  ،وعائشة  ،وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد .
-13أن األفضل ملن قدم مكة حمرماً املبادرة بالطواف  ،وهلذا ياف الني  حني قدم مكة .
-14أن من دخل احلرم حمرماً  ،فإنه ال يشرع له أن يصلي ركعتني  ،بل يبدأ مباشرة بالطواف لفعل الني  ، وأما دخل احلرم
لغري الطواف  ،لصالة أو حضور درس أو غريه  ،فإنه يشرع له أن يصلي ركعتني كغريه من املساجد  ،وأما حديث
( َتية البيت الطواف ) فال يصح .
-15السنة أن يبدأ بالطواف باحلجر األسود واستالمه لقوله ( واستلم الركن أول شيء . ) ...
-16مشروعية الرمل يف األشواط الثالثة األوىل من يواف القدوم [ وسبقت مباحثه ] .
-17استحباب صالة ركعتني خلف املقام بعد االنتهاء من الطواف .
وقد أمجع العلماء على مشروعيتهما  ،واختلفوا يف وجوِبما ؟

فقيل  :إهنما واجبتان .

وقيل  :إهنما من السنن وهذا قول مجهور العلماء  ،وهو الصحيح .
ويقرأ هبما يف األوىل بعد الفاَتة ( الكافرون ) ويف الثانية بعد الفاَتة ( اإلخالص ) .
فقد ثبت يف صحيح مسلم ( أن الني  قرأ فيهما  :الكافرون  ،واإلخالص ) .
 ال يشرتط الدنو من املقام  ،وأن السنة َتصل هبما وإن كان مكاهنما بعيداً عن املقام .

 إذا دار األمر بني أن يصلي قريباً من املقام مع كثرة حركته لرد املار بني يديه  ،وبني أن يصلي بعيداً عن املقام
ولكن بايمئنان  ،األفضل البعيد  ،ألن ما يتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة مما يتعلق مبكاهنا .
 – 18مشروعية السعي بني الصفا واملروة .
 -19أنه ُيب البداءة بالصفا .
لقوله تعاىل ( إن الصفا واملروة من شعائر هللا ) فبدأ هللا بالصفا .
 -20األفضل أن يكون يواف اإلفاضة يوم النحر .
-21أن السعي يكون بعد الطواف  ،فكل سعي فانه يشرتط أن يسبقه يواف ولو مسنوناً ( يشرتط لصحة السعي أن يتقدمه
يواف ) .
 -22أن احمل ِرم ال يتحلل التحلل الكامل إال بالطواف .
 -23املشروع للقارن أن يبدأ بذكر العمرة على احلج عند إهالله .

 -24أن أكثر الصحابة الذين حجوا مع الني َ تللوا بعمرة .
-25مشروعية تلبيد الرأس للمحرم .
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-26مشروعية تقليد اهلدي إظهاراً للشعائر .
 -27أن سوق اهلدي مانع من التحلل حىت ينحر .
-28جواز سرت الرأس بالصمغ وحنوه للمحرم .
صأٍ
اَّلل َ وَأ يَ أنز أل قُ أرآ ٌن
اها َم َع َر ُسول َّ
ت آيَةُ ال ُأم أت َعة يف كتَاب َّ
ني قَ َ
ال أُنأزلَ أ
اَّلل تَ َع َا ى  .فَ َف َعلأنَ َ
َ - 233ع أ ع أم َرا َن بأ ُح َ
ال  " :إنَّ ُ ُع َم ُر " .
ي " يُ َق ُ
ال َر ُج ٌل ب َرأي َما َشاءَ ) قَ َ
ات  .قَ َ
ال الأبُ َخار ُّ
َُيَرُم َها َ ,وَأ يَ أن َ َع أن َها َح َّّت َم َ
س ُخ آيَةَ ُم أت َعة ا أحلَج َوَأ يَ أن َ َع أن َها
ول َّ
ت آيَةُ ال ُأم أت َعة  -يَ أعِن ُم أت َعةَ ا أحلَج َ -وأ ََم َرنَا ِبَا َر ُس ُ
َول ُم أسل ٍم نَ َزلَ أ
اَّلل ُُ ثَّ َأ تَ أنز أل آيَةٌ تَنأ َ
ات ) َوََلَُما مبَ أعنَاهُ .
ول َّ
َر ُس ُ
اَّلل َ ح َّّت َم َ
---------ت ) أي  :أنزل هللا تعاىل .
أُنأزلَ أ

آيَةُ ال ُأم أت َعة ) أي  :اْلية الت فيها ذكر متعة احلج وهي قوله تعاىل (فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي) .
اَّلل  )هي التمتع املعروف الذي هو االعتمار يف أشهر احلج مث احلج
واملراد باملتعة الت قال عنها عمران ( متتعنا مع رسول َّ
بعده .
-1يف هذا احلديث يقرر عمران بن حصني أن متعة احلج ثابتة يف كتاب هللا وسنة رسوله  ، حيث أنزل هللا تعاىل فيها آية من
القرآن  ،وفعلها الصحابة مع رسول هللا  فأق ره م بل أمره م هلا  ،ومل ينسخ حكمها يف كتاب هللا وال يف سنة رسول هللا . 
ويشري بذلك إىل هني عمر حيث قال  ( :أيها الناس أفردوا احلج بالعمرة فإنه أمت لنسككم وأعظم ألجركم ) .
ومعَن هذه الكلمة  :أنه أمر الناس أن يأتوا باحلج مفردين وأن يأتوا بالعمرة هبا غري متمتعني  ،وذلك على سبيل األفضلية ال

على سبيل اإللزام .
وما ذهب إليه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ،قصد عمران بن حصني رده ا  ،ألهنا قد تصرف الناس عن تقرير املتع ة وجوازه ا
يف أشهر احلج  ،ويعود الناس إىل حاهلم قبل اإلسالم  ،وكتاب هللا وسنة رسول هللا  أوىل باإلتباع من قول كل أحد مهما كان
وقول البعض إن عمر كان ينهى عن املتع ة مطلقاً بعيد  ،ألنه مل يكن لعمر أن يرد هدي الني . 
قال النووي  :وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إىل احلج جائز ،وكذلك القران ،وفيه التصريح
بإنكاره على عمر بن اخلطاب  منع التمتع .وقد سبق تأويل فعل عمر أنه مل يرد إبطال التمتع ،بل ترجيح اإلفراد عليه.
ِ
احلج  ،وَكا َن عمر وعثْمان ي ْن هي ِ
َّ
وقال  :الْ ُم ْختَار أ َّ
ان َعْن َها نَ ْهي تَْن ِزيه َال
َّمتُّع الْ َم ْعُروف ِيف َْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ
َن الْ ُمْت َعة ال ِت نَ َهى َعْن َها ُعثْ َمان ه َي الت َ
ِ
اإلفْراد أَفْضل  ،فَ َكا َن عمر وعثْمان يأْمر ِان بِ ِْ ِ ِ
ِ
ََْت ِرمي َ ،وإَِّمنَا نَ َهيَا َعْن َها ِأل َّ
اإلفْ َراد ألَنَّهُ أَفْ َ
َن ِْ َ َ
َّمتُّع نَ ْهي تَْن ِزيه ألَنَّهُ
ضل َ ،ويَْن َهيَان َع ْن الت َ
ُ َ َ ُ َ َ َُ
مأْمور بِص َال ِح ر ِعيَّته  ،وَكا َن ي رى ْاألَمر بِ ِْ ِ ِ
حهم
َ ََ ْ
اإلفْ َراد م ْن مجُْلَة َ
ص َال ْ
َُ َ َ
ِ
احلجُ ،مثَّ ْ ِ
ِ ِ
ِ
وقال أيضاًَ :والْ ُم ْختَار أ َّ
ادهم
َن ُع َمر َو ُعثْ َمان َو َغ ْريمهَا إَّمنَا نَ َه ْوا َع ْن الْ ُمْت َعة الَِّت ه َي اال ْعت َمار ِيف أَ ْش ُهر َْ
احلَج م ْن َعامهَ ،وُمَر ْ
يب ِيف ِْ ِ ِِ
نَ ْهي أ َْولَ ِويَّة لِلتَّر ِغ ِ
اإل ْمجَاع بَ ْعد َه َذا َعلَى َجواز ِْ
ضلَ ،وقَ ْد اِنْ َع َق َد ِْ
َّمتُّع َوالْ ِقَران ِم ْن َغ ْري َكَر َاهة .
اإلفْ َراد ل َك ْونه أَفْ َ
ْ
اإلفْ َراد َوالت َ
َ
-2مشروعية التمتع  ،وهو ثابت بالكتاب والسنة .
-3أن هذا احلكم باق ومل ينسخ .
-4أنه ال حيل األخذ برأي أحد خالف ما ورد عن هللا أو عن رسوله . 
-5أن القرآن منزل غري خملوق .
 -6اإلنكار على من أنكر السنة كائناً من كان .
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باب اَلَ أدي
ُ

ث
أت قَالئ َد َه أدي َر ُسول َّ
اَّلل ُُ ثَّ أَ أش َع أرتُ َها َوقَ لَّ َد َها  -أ أَو قَلَّ أدتُ َها ُُ -ثَّ بَ َع َ
شةَ رضي هللا عنها قَالَ أ
َ - 234ع أ َعائ َ
ت فَ تَ ل ُ
ام بال َأمدينَة  ,فَ َما َح ُرَم َعلَأي َش أيءٌ َكا َن لَ ُ حالًّ ) .
ِبَا َإ ى الأبَ أيت َ .وأَقَ َ
اَّلل َ م َّرةً غَنَماً ) .
ول َّ
ت أ أَه َدى َر ُس ُ
 – 235وعنها رضي هللا عنها قَالَ أ
----------

اَلدي  :ما أهدي إىل البيت احلرام من اإلبل والبقر والغنم .
أت ) الفتل إحكام يل احلبل .
فَ تَ ل ُ

قَالئ َد ) مجع قالدة  ،وهي ما تعلق بالعنق  ،وكانوا يعلقون بأعناق اهلدي قطع النعال عالمة عليه .

ُُثَّ أَ أش َع أرتُ َها ) اإلشعار  :هو جرحها يف صفحة سنامها وسلت الدم عنها .

 -1مشروعية اهلدي إىل بيت هللا احلرام  ،لفقراء احلرم  ،واَلدي ينقسم إ ى قسمني :
هدي واجب  :وهو اهلدي الذي فرضها هللا على املتمتع والقارن .

هدي مستحب  :هدي غري واجب  ،وهو اإلهداء إىل بيت هللا احلرام من البالد البعيدة ولو مل يصحبها املهدي .

وقد حرم هللا التعرض للهدي فقال تعاىل ( يا أيها الذين آمنوا ال َتلوا شعائر هللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني
البيت احلرام يبتغون فضالً من رهبم ورضواناً ) .
وأهدى  إىل البيت وهو باملدينة ومل حيج  ،وأهدى عام حجة الوداع مئة من اإلبل .
وأفضل ما يهدى إىل البيت اإلبل مث يليه البقر مث الغنم .
 -2مشروعية تقليد اهلدي من اإلبل والبقر والغنم  ،وهذا مذهب مجاهري العلماء .
وقال مالك  :ال يسن تقليد الغنم  ،واحتجوا على عدم املشروعية بأهنا تضعف عن التقليد .
ورد الشوكاين على هذه احلجة فقال  :وهي حجة أوهى من بيت العنكبوت  ،فإن ُمرد تعليق القالدة مما ال يضعف به اهلدي ،
وأيضاً إن فرض ضعفها عن بعض القالئد قلدت مبا ال يضعفها .
قال الشنقيطي  :ولعل مالكاً مل يبلغ ه حديث تقليد الغنم  ،ولو بلغ ه لعمل به .

 -3يسن إشعار اهلدي لثبوته عن الني . 
وقال أبو حنيفة  :مكروه  ،ألنه مثلة وهو منهي عنه .

والصحيح أنه سنة  ،واألحاديث الصحيحة الواردة باإلشع ار ختصص عموم النهي .
 -4أن اإلشعار يكون لإلبل والبقر من اهلدي  ،أما الغنم فال تشعر إمجاعاً .
 -5جواز أن يكون اهلدي من الغنم حلديث الباب (أهدى الني  غنماً) ففيه رد على احلنفية ومن وافقهم يف أن اهلدي ال ُيزئ من
الغنم .
وفيه رد على مالك ومن وافقه يف أن الغنم ال يقلد لقوله (  ..غنماً وقلدها ) .
 -6املهدي ل حاالت :
 أن يقصد النسك ويسوق اهلدي معه  ،فيكون التقليد واإلشعار عند اإلحرام . وإما أن يبعث هبا وهو مقيم فيكونان عند البعث هبا من املكان الذي هو مقيم به كما يف هذا احلديث . -7أن بعث اهلدي ال حيرم شيئاً من حمظورات اإلحرام .
57

 -8استحباب إشعار اهلدي وتقليده بالقرب والنعال وحلاء الشجر  ،فيما هو خالف عادة الناس ليعرفوه فيحرتموه .
واحلكمة م اإلشعار والتقليد  :ليعلم أنه هدي  ،وألجل أن يرد إذا شرد .
واحلكمة قي تقليد اَلدي النعال  :قيل  :أن فيه إشارة إىل السفر واجلدة فيه  .وقيل  :إن العرب تعد النعل مركوبة لكوهنا تقي

صاحبها وَتمل عنه وعر الطريق  ،فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه هلل تعاىل حيواناً وغريه كما خرج حني أحرم عن ملبوسه .

 -9اَلدي الواجب ل شروط َيب أن تتوفر في :

أوالً  :أن يكون اهلدي من هبيمة األنعام .
قال تعاىل   :لِي ْذ ُكروا اسم َِّ
ِ ِ
يم ِة ْاألَنْ َع ِام (. احلج :من اْلية ) 34فخص الذبح ببهيمة األنعام .
اَّلل َعلَى َما َرَزقَ ُه ْم م ْن َهب َ
َ ُ َْ
ثانياً  :أن تبلغ السن املعتربة .
وهي الثين من املعز واإلبل والبقر  ( ،للمعز سنتني  ،والبقر ثالث سنوات  ،واإلبل مخس سنوات )  ،وأما إذا كان من الضأن
فيجزئ فيه اجلذع وهو الذي متت له ستة أشهر .
ثالثاً  :أن يكون اهلدي ساملاً من العيوب .

رابعاً  :أن يكون يف الزمان واملكان املشروع .

فال ُيوز لإلنسان أن ينحر هديه قبل بلوغ البيت  ،ويذبح يف أي مكة يف حدود احلرم .
َ - 236ع أ أَِب ُه َريأ َرَة  أ َّ
ِب َّ
ال  :إنَّ َها بَ َدنَةٌ  .قَ َ
ال  :أارَك أب َها  .قَ َ
سو ُق بَ َدنَةً  ,فَ َق َ
َن نَ َّ
ال أارَك أب َها فَ َرأَيأ تُ ُ
اَّلل َ رأَى َر ُجالً يَ ُ

َِّب . ) 
ساي ُر الن َّ
َراكبَ َها  ,يُ َ
ك).
َويف لَ أف ٍظ قَ َ
ك  ,أ أَو َو أَيَ َ
ال يف الثَّانيَة  ,أ أَو الثَّالثَة أارَك أب َها َ .ويأ لَ َ
---------َرأَى َر ُجالً ) قال احلافظ  :مل أقف على امسه بعد يول البحث .
سو ُق ) السوق يكون بتقدم الناقة آخذاً خبطامها .
يَ ُ

بَ َدنَةً ) جاء يف رواية ( هديه ) ويف رواية أخرى ( بدنة مقلدة ) .
ال  :إنَّ َها بَ َدنَةٌ ) أراد أهنا بدنة مهداة إىل البيت احلرام  ،ولو كان مراده اإلخبار عن كوهنا بدنة مل يكن اجلواب مقيداً  ،ألن
قَ َ

كوهنا من اإلبل معلوم  ،فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي على الني  كوهنا هدياً فقال  :إهنا بدنة .
ال  :أارَك أب َها ) جاء عند النسائي ( وقد جهده املشي ) .
فَ َق َ

 -1احلديث دليل على مشروعية إهداء اإلبل .
 -2تعظيم العرب للهدي واحرتامه يف قلوهبم .

 -3قوله ( اركبها ) استدل بذلك من قال جبواز ركوب اهلدي  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول ُ :يوز للحاجة .

وهذا مذهب الشافعي  ،ومالك  ،وأيب حنيفة  ،وأكثر الفقهاء .
حلديث جابر  .أنه سئل عن ركوب اهلدي ؟ فقال  :مسعت رسول هللا
ظه راً ) رواه مسلم .
القول الثاين ُ :يوز ركوبه مطلقاً .



يقول ( اركبها باملع روف إذا أجلئت إليها حىت جتد

وهبذا قال عروة بن الزبري  ،ونسبه ابن املنذر إىل أَحد وإسحاق  ،وبه قال أهل الظاهر  ،وجزم به النووي .
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حلديث الباب  ،لكون الني  مل يستفصل صاحب اهلدي عن ذلك  ،فدل على أن احلكم ال خيتلف بذلك
والقول الراجح األول .
مسألة  :إذا قلنا جبواز ركوب اهلدي عند وجود احلاجة  ،فهل َيوز ركوب مع املتاع الذي لك ؟
قيل  :ال ُيوز له أن يركب املتاع .
وبه قال مالك  ،ألن الشيء إذا جاز على وجه التخصيص فإنه ال يتوسع به إىل غريه  ،بل يبقى الغري على األصل املقتضي للمنع
إن كان األصل املنع .
وقيل ُ :يوز .

وبه قال مجهور القائلني جبواز الركوب على اهلدي  ،قالوا  :ألن حكم رحل اإلنسان يف حكم اإلنسان نفسه .

وهللا أعلم .
 -4قوله  ( ويلك اركبها  )...قال القريي  :قاهلا تأديباً ألجل مراجعته له مع عدم خفاء احلال عليه  ،وهبذا جزم ابن عبد الرب .
وقيل  :حيتمل أن يكون فهم عنه أن يرتك ركوهبا على عادة اجلاهلية يف السائبة وغريها فزجره عن ذلك

وحيتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوهبا أو إمث وإن اإلذن الصادر له بركوهبا إمنا هو للمشق ة عليه فتوقف  ،فلما أغلظ له بادر
إىل االمتثال .
 -5الندب إىل املبادرة إىل امتثال األمر .
 -6زجر من مل يبادر إىل ذلك وتوبيخه .
 -7جواز مسايرة الكبار يف السفر .
 -8ينبغي للعامل ويالب العلم إذا رأوا إنساناً أخل بنسكه أو عبادته أن يرشدوه ويبصروه .
َ - 237ع أ َعلي بأ أَِب طَال ٍ
ص َّد َق بلَ أحم َها َو ُجلُود َها َوأَجلَّت َها,
ول َّ
ال أ ََم َرين َر ُس ُ
ب  قَ َ
وم َعلَى بُ أدن َ ,وأَ أن أَتَ َ
اَّلل  أَ أن أَقُ َ
َوأَ أن ال أُ أعط َي ا أجلََّز َار م أن َها َش أيئًا ) .

----------

َعلَى بُ أدن ) أي  :على إبله الت أهداها وكانت مائة بعري .
ص َّد َق بلَ أحم َها ) أي  :أدفعها للفقراء  ،واملراد سوى ما أكل الني  منه .
َوأَ أن أَتَ َ
َوأَجلَّت َها ) مجع جل بضم اجليم  ،وهو ما يطرح على ظهر البعري من كساء وحنوه .

 -1جواز التوكيل يف ذبح اهلدي واألضاحي  ،وأنه ال حرج على اإلنسان أن يستنيب غريه يف القيام على ذبح اهلدي .
 -2جواز التوكيل يف الصدقات .
 -3يف حديث ( أن الني  توىل ذبح هديه بنفسه ) ففيه دليل على أن السنة أن ينحر اإلنسان هديه وأضحيته بنفسه اقتداء بالني
 ، وأما تقطيع اللحم وغريه فإنه يوليه غريه .
 -4األفضل يف اهلدي كونه كثرياً عظيم النفع  ،فقد أهدى الني  مائة بعري .
 -5أن يتصدق هبا مبا يتبعها من جلود وجالل  ،وله أن يأكل من هدي التطوع والتمتع والقران قال تعاىل ( فكلوا منها وأيعموا
القانع واملعرت ) .
 -6قوله ( وأن أتصدق بلحمها  ) ...الواقع أن الني



مل يتصدق جبميعه  ،وإمنا أمر من كل بعري أن تؤخذ قطعة من اللحم مث

يبخ ذلك اللحم فشرب الني  من مرقه وأكل منه . 
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 -7قوله ( وأجلتها ) من السنة التصدق مبا علي اهلدي من اجلالل .
قال البخاري  :وكان ابن عمر إذا حنر اهلدي نزع جالهلا خمافة أن يفسدها الدم مث يتصدق هبا .
 -8ال ُيوز إعطاء اجلزار شيئاً من اهلدي على وجه املعاوضة .
ال ابأ َعثأ َها قيَاماً ُم َقيَّ َد ًة ُسنَّ َة
اخ بَ َدنَتَ ُ  ,فَ نَ َح َرَها  .فَ َق َ
َ -238ع أ زيَاد بأ ُجبَ أٍْي قَ َ
ت ابأ َ ُع َم َر أَتَى َعلَى َر ُج ٍل قَ أد أَنَ َ
ال َرأَيأ ُ
ُحمَ َّم ٍد . ) 
--------

َع أ زيَاد بأ ُجبَ أٍْي ) ابن حية بن مسعود بن ُم َعتب الثقفي البصري .
أَتَى َعلَى َر ُج ٍل ) قال احلافظ  :مل أقف على امسه .
اخ بَ َدنَتَ ُ  ,فَنَ َح َرَها ) وعند أَحد  :لينحرها .
قَ أد أَنَ َ

ال ابأ َعثأ َها قيَاماً ) أي  :أقمها .
فَ َق َ
ُم َقيَّ َدةً ) أي  :معقولة الرِجل .
ُسنَّةَ ُحمَ َّم ٍد  ) ويف رواية ( احنرها قائمة  ،فإهنا سنة حممد . ) 
 -1يف هذا احلديث بيان هدي الني  يف حنر اإلبل  :هو أن ينحرها وهي قائمة قد عقلت يده اليسرى ويطعنه يف الوهدة تأسياً
بالني . 
كراهة ذحبها باركة  ،ألن فيه تطويالً يف إزهاق روحها .
ِ
ض ِرب ها بِ ْ ِ
السنَّةُ َْحنر ِْ ِ ِ
الص ْد ِر .
َص ِل الْ ُعنُ ِق َو َّ
احلَْربَة ِيف الْ َوْه َدة الَِّت بَ ْ َ
ني أ ْ
اإلب ِل قَائ َمةً َم ْع ُقولَةً يَ ُد َها الْيُ ْسَرى  ،فَيَ ْ ُ َ
قال ابن قدامة ُ ُّ :
وِممَّن استح َّ ِ
اق َ ،وابْ ُن الْ ُمْن ِذ ِر .
ك َ ،والشَّافِعِ ُّي َ ،وإِ ْس َح ُ
ك َمالِ ٌ
ب َذل َ
َ ْ َْ َ
ب َعطَاءٌ َْحنَرَها بَا ِرَكةً .
استَ َح َّ
َو ْ
ِ
ك.
َو َج َّوَز الث َّْوِر ُّ
اب َّ
الرأْ ِي ُك َّل ذَل َ
ي َوأ ْ
َص َح ُ
اخ بَ َدنَتَهُ لِيَ ْن َحَرَها  ،فَ َق َ
َولَنَا َ ،ما َرَوى ِدينَ ُار بْ ُن ُجبَ ٍْري  ،قَ َ
ال  :ابْ َعثْ َها قِيَ ًاما ُم َقيَّ َد ًة ُ ،سنَّةَ
ال ( َرأَيْت ابْ َن ُع َمَر أَتَى َعلَى َر ُج ٍل أَنَ َ
ُحمَ َّم ٍد ُ ) متَّ َف ٌق َعلَْي ِه .
الر َْحَ ِن بْ ِن َسابِ ٍط ( أ َّ
َص َحابَهُ َكانُوا يَْن َحُرو َن الْبَ َدنَةَ َم ْع ُقولَةَ الْيُ ْسَرى  ،قَائِ َمةً َعلَى
َوَرَوى أَبُو َد ُاود  ،بِِإ ْسنَ ِادهِ َ ،ع ْن َعْب ِد َّ
َن النِ َّ
َّي َ وأ ْ
َما بَِق َي ِم ْن قَ َوائِ ِم َها ) .
ِ
يل َعلَى أَن ََّها تُْن َحُر قَائِ َمةً .
َوِيف قَ ْوِل َّ
اَّللِ تَ َع َ
اىل ( فَِإذَا َو َجبَ ْ
ت َجنُوبُ َها ) َدل ٌ
اىل ( فَاذْ ُكروا اسم َِّ
ص َو َّ
َي قِيَ ًاما .
َويُْرَوى ِيف تَ ْف ِس ِري قَ ْوله تَ َع َ
اَّلل َعلَْي َها َ
اف ) أ ْ
ُ َْ
َوُْجت ِزئُهُ َكْي َف َما َحنََر .
 -2يستحب للعلماء وأهل الفضل أن يبينوا للناس يف هدي الني  ولو كان ذلك من املستحبات .
 -3األفضل لإلنسان إذا تكلم باحلكم الشرعي أن يذكر دليل ذلك احلكم من الكتاب والسنة ما أمكنه .
 -4أن الصحايب إذا قال من السنة  ،فإنه يعترب يف حكم املرفوع  ،وهذا مذهب مجهور العلماء .
 -5رَحة هللا ورأفته خبلقه .
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للم أحرم
ُ
باب الغُ أسل ُ

اَّلل بأ ُحنَ أ ٍ
ني أ َّ
ال ابأ ُ َعبَّ ٍ
اَّلل بأ َ َعبَّ ٍ
اس  :يَغأس ُل
َن َع أب َد َّ
َ - 239ع أ َع أبد َّ
اس َوالأم أس َوَر بأ َ َْخأَرَمةَ ا أختَ لَ َفا باألَبأ َواء  .فَ َق َ
ال  :فَأ أَر َسلَِن ابأ ُ َعبَّ ٍ
صاري  . فَ َو َج أدتُ ُ يَغأتَس ُل
ال الأم أس َوُر  :ال يَغأس ُل َرأ َس ُ  .قَ َ
ال ُأم أحرُم َرأ َس ُ َ .وقَ َ
وب أاألَنأ َ
اس َإ ى أَِب أَيُّ َ
ٍ
اَّلل بأ ُ ُحنَ أ ٍ
ال َ :م أ َه َذا ؟ فَ ُقلأت  :أَنَا َع أب ُد َّ
سلَّ أمت َعلَأي  .فَ َق َ
ني  ,أ أَر َسلَِن إلَأي َ
بَ أ َ
ك ابأ ُ
ني الأ َق أرنَ أني َ ,و ُه َو يُ أستَ ُر بثَ أوب  .فَ َ
َعبَّ ٍ
وب يَ َدهُ َعلَى الث أَّوب  ,فَطَأطَأَهُ َ ,ح َّّت بَ َدا
ول َّ
ف َكا َن َر ُس ُ
ك َ :ك أي َ
اَّلل  يَ أغس ُل َرأ َس ُ َو ُه َو ُأحمرٌم ؟ فَ َو َ
اس  ,يَ أسأَلُ َ
ض َع أَبُو أَيُّ َ
ال إلنأ ٍ
ب َعلَى َرأس ُُ .ثَّ َح َّر َك َرأ َس ُ بيَ َديأ  ,فَأَقأبَ َل ِب َما َوأَ أدبَ َر ُُ .ثَّ
ص َّ
ص ُّ
اء  :اُ أ
ب  ,فَ َ
سان يَ ُ
صبُ أ
ب َعلَأي ال َأم َ
ِل َرأ ُس ُ ُُ .ثَّ قَ َ َ
ال َ :ه َك َذا َرأَيأ تُ ُ  يَغأتَس ُل ) .
قَ َ
ال الأم أس َوُر البأ َعبَّ ٍ
يك أَبَداً " .
َويف رَوايٍَة " فَ َق َ
اس  :ال أ َُمار َ

----------

اَّلل تعاىل
َوالأم أس َوَر بأ َ َْخأَرَمةَ ) ابن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن ُزهرة الزهري ،أيب عبد الرَحن ،له ،وألبيه صحبة  -رضي َّ
عنهما  ،-مات سنة ( 64ه ).
باألَبأ َواء ) موضع بني مكة واملدينة .
اجتهادا منه؛ ألنه رمبا يتسبب يف انتتاف شعره ،فخشيةً لذلك قال :ال
ال الأم أس َوُر  :ال يَ أغس ُل َرأ َس ُ ) الظاهر أنه قال ذلك
َوقَ َ
ً
يغسل .
ال  :فَأ أَر َسلَِن ابأ ُ َعبَّ ٍ
بدرا،
قَ َ
وب أاألَنأ َ
اس َإ ى أَِب أَيُّ َ
صاري  ) وامسه خالد بن زيد بن ُكليب ،من كبار الصحابة  ، شهد ً
ونزل الني  عليه حني قَ ِد َم املدينة ،مات غازيًا بالروم سنة (50ه ) وقيل :بعدها .
ني الأ َق أرنَ أني ) ومها اخلشبتان القائمتان على رأس البئر ،وشبههما من البناء ،وُمتد بينهما خشبة ُُير عليها
فَ َو َج أدتُ ُ يَغأتَس ُل بَ أ َ
احلبل املست َقى به ،وتُعلق عليها البكرة .قاله النووي .
سلَّ أمت َعلَأي ) فيه أنه يُشرع السالم على من يغتسل .
فَ َ
ك ابأ ُ َعبَّ ٍ
اَّلل
ول َّ
ف َكا َن َر ُس ُ
اَّلل  يَ أغس ُل َرأ َس ُ َو ُه َو ُأحمرٌم ؟ ) قال احلافظ أبو عمر -رَحه َّ
ك َ :ك أي َ
اس  ,يَ أسأَلُ َ
أ أَر َسلَِن إلَأي َ
اَّلل تعاىل عنهما  -كان عنده نص عن الني  أخذه عن أيب أيوب ،أو غريه ،وهلذا قال
تعاىل  :الظاهر أن ابن عباس  -رضي َّ
اَّلل بن ُحنني أليب أيوب :أسألك كيف كان يغسل رأسه؟ ،ومل يقل :هل كان يغسل رأسهْ ،أوال؟ ،على حسب ما وقع فيه
عبد َّ
اختالف بني املسور ،وابن عباس.
اَّلل بن ُحنني تصرف يف السؤال لفطنته ،كأنه لَما قال له :سله ،هل يغتسل
اَّلل تعاىل :-وحيتمل أن يكون عبد َّ
قال احلافظ -رَحه َّ
احملرمْ ،أوَال؟ ،فجاء ،فوجده يغتسل ،فهم من ذلك أنه يغتسل ،فأحب أن ال يرجع إال بفائدة ،فسأله عن كيفية الغسل ،وكأنه
خص الرأس بالسؤال؛ ألهنا موضع اإلشكال يف هذه املسألة؛ ألهنا حمل الشعر الذي ُخيشى انتتافه ،خبالف بقية البدن غالبا انتهى
كالم احلافظ .
ساترا بينه وبني الناس .
فَ َو َ
ض َع أَبُو أَيُّ َ
وب يَ َدهُ َعلَى الث أَّوب ) أي  :الذي جعله ً

فَطَأطَأَهُ ) أي  :أزاله عن رأسه .ويف رواية ابن عيينة ،عن زيد ( مجع ثيابه إىل صدره حىت نظرت إليه ) .
َح َّّت بَ َدا ِل َرأ ُس ُ ) أي  :ظهر يل رأسه ،فرأيته .ويف رواية ابن جريج ( حىت رأيت رأسه ،ووجهه ) .

ُُثَّ َح َّر َك َرأ َس ُ بيَ َديأ  ,فَأَقأبَ َل ِب َما َوأَ أدبَ َر ) أي  :ذهب بيديه إىل جهة قُدَّامه ،مث ردمها إىل ورائه ،مبالغة يف وصول املاء إىل
البشرة.
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مجيعا ،على مجيع رأسه ،فأقبل هبما ،وأدبر ) .
ويف رواية ابن جريج ( فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه ً
ال الأم أس َوُر البأ َعبَّ ٍ
يك أَبَداً ) أي  :ال أجادلك .وأصل املراء استخراج ما عند اإلنسان ،يقال :أمرى فال ٌن
فَ َق َ
اس  :ال أ َُمار َ

فالنًا :إذا استخرج ما عنده .قاله ابن األنباري .وأيلق ذلك يف اجملادلة؛ ألن كال من املتجادلني يَستخرج ما عند اْلخر من
احلجة .قاله يف "الفتح"
 -1يف هذا احلديث دليل على أن ُيوز للمحرم أثناء إحرامه أن يغسل رأسه ولو كان غسله غري واجب .
وهذا مذهب مجهور العلماء  ،ألن أبا أيوب رأى الني  يفعل ذلك .
قال اب عبد الرب :اختلف العلماء يف غسل احملرم رأسه  ،فكان مالك ال ُييز ذلك للمحرم ويكرهه له .
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي واألوزاعي وأَحد بن حنبل وأبو ثور وداود  :ال بأس أن يغسل احملرم رأسه باملاء وهو حمرم .
والراجح مذهب اجلمهور  ،ألنه ثبت عن الني . 
لكن ينبغي أن حيتاط عند غسله لرأسه فال يبالغ يف حك الرأس عند خمالطته للماء .
 -2ق ال ابن عبد الرب :وفيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا مل يكن يف قول واحد منهم حجة على غريه إال بدليل ُيب التسليم له
من الكتاب والسنة  ،أال ترى أن ابن عباس واملسور ملا اختلفا مل يكن لواحد منهما حجة على صاحبه حىت أدىل ابن عباس
باحلجة بالسنة ففلج .
ُث قال  :ويف هذا احلديث دليل على أن ابن عباس قد كان عنده يف غسل احملرم رأسه – وهللا أعلم – علم عن رسول هللا ، 
أنبأه ذلك أبو أيوب أو غريه .
 -3ينبغي على يالب العلم إذا اختلفوا أن يرجعوا إىل من هو أعلم  ،والرجوع إىل العلماء مأمور به قال تعاىل   :فَاسأَلوا أَهل ِ
الذ ْك ِر
ْ َْ
كْنتُ ْم ال تَ ْعلَ ُمو َن(. النحل :من اْلية)43
إِ ْن ُ
 -4جواز االغتسال عند البئر .
ت َعلَْي ِه) فيه أنه يُشرع السالم على من يغتسل ،ولذا مل ينكر عليه أبو أيوب ،وقد ثبت يف "الصحيحني" ،وغريمها
 -5قوله (فَ َّسلَّ ْم ُ
اَّلل  ،عام الفتح ،فوجدته يغتسل  -وفايمة
اَّلل تعاىل عنها  -أهنا قالت :ذهبت إىل رسول َّ
( )2يف قصة أم هانئ  -رضي َّ
ابنته تسرته -قالت :فسلمت عليه ،فقال" :من هذه؟  " ...احلديث.

-6
-7
-8
-9

دليل على أن اإلنسان إذا قيل له  :من أنت  ،أن خيرب بامسه ويقول أنا فالن بن فالن  ،وال يقول  :أنا .
عن جابر  .قال ( أتيت الني  فدققت الباب  ،فقال  :من هذا ؟ فقلت  :أنا  ،فقال  :أنا  ،أنا ! كأنه كرهها )  .متفق عليه
أن اإلنسان إذا اغتسل ينبغي أن يبالغ يف االستتار .
فضل املسور بن خمرمة  ،ألنه ملا بان له احلق شهد بالفضل ال بن عباس .
فضل ابن عباس وعظيم علمه فهو وعاء من أوعية العلم .
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الع أم َرة
باب فَ أسخ احلج إ ى ُ
ُ
ٍ
ي غَأي َر النَِّب
َ - 240ع أ َجابر بأ َع أبد َّ
اَّلل رضي هللا عنهما قَ َ
ال أ ََه َّل الن ُّ
َِّب َ وأ أ
َحد م أن ُه أم َه أد ٌ
س َم َع أ َ
َص َحابُ ُ با أحلَج َولَأي َ
وها ُع أم َرةً ,
َِّب  فَأ ََمر الن ُّ
أت مبَا أ ََه َّل ب الن ُّ
أحةَ َ ,وقَد َم َعل ُّي  م أ الأيَ َم  .فَ َقا َل  :أ أَهلَل ُ
َص َحابَ ُ  :أَ أن َأَي َعلُ َ
َِّب  أ أ
َ وطَل َ
َِّب 
َحدنَا يَ أقطُُر ؟ فَ بَ لَ َغ ذَل َ
ك الن َّ
َن " َوذَ َك ُر أ َ
فَ يَطُوفُوا ُُثَّ يُ َقص ُروا َوََيلُّوا  ,إالَّ َم أ َكا َن َم َع ُ ا أَلَ أد ُ
ي فَ َقالُوا  :نَ أنطَل ُق َإ ى " م ً
ت َ ,ولَ أوال أ َّ
س َكت
فَ َق َ
ت َعائ َ
اض أ
أت َ .و َح َ
استَ أدبَ أر ُ
َحلَل ُ
ت َما أ أَه َديأ ُ
استَ أقبَ ل ُ
ي أل أ
أت م أ أ أَمري َما أ
ال  :لَ أو أ
َن َمعي ا أَلَ أد َ
شةُ  .فَ نَ َ
اَّلل  ,يَ أنطَل ُقو َن ِبَ ٍج َو ُع أم َرةٍ ,
ول َّ
ت  :يَا َر ُس َ
ك ُكلَّ َها  ,غَأي َر أَنَّ َها َأ تَطُ أ
ف بالأبَ أيت  .فَ لَ َّما طَ ُه َر أ
ت بالأبَ أيت قَالَ أ
ت َوطَافَ أ
ال َأمنَاس َ
ت بَ أع َد ا أحلَج ) .
َوأَنأطَل ُق ِبَ ٍج فَأ ََم َر َع أب َد َّ
الر أمحَ بأ َ أَِب بَ أك ٍر  :أَ أن يَأُر َج َم َع َها َإ ى التَّ أنعيم فَا أعتَ َم َر أ
اها ُع أم َرةً ).
ول َّ
ال قَد أمنَا َم َع َر ُسول َّ
ك با أحلَج  .فَأ ََم َرنَا َر ُس ُ
اَّلل َ وَأَن ُ نَ ُق ُ
َ - 241ع أ َجاب ٍر  قَ َ
ول  :لَبَّ أي َ
اَّلل  فَ َج َعلأنَ َ
ٍ
اَّلل بأ َعبَّ ٍ
وها
ول َّ
َ - 242ع أ َع أبد َّ
ال قَد َم َر ُس ُ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
يحةَ َراب َعة  .فَأ ََم َرُه أم أَ أن َأَي َعلُ َ
اَّلل َ وأ أ
َص َحابُ ُ َ
صب َ
ال  :ا أحل ُّل ُكلُّ ُ ) .
ول َّ
َي ا أحلل ؟ قَ َ
ُع أم َرًة  .فَ َقالُوا  :يَا َر ُس َ
اَّلل  ,أ ُّ
------------َص َحابُ ُ با أحلَج ) هذا بالنظر للغالب ،أو بالنظر ألول األمر ،فال تنايف بينه ،وبني حديث" :فمنا من أهل
أ ََه َّل الن ُّ
َِّب َ وأ أ
بعمرة ،ومنا من أهل حبجة وعمرة ،ومنا من أهل باحلج  ...احلديث  ،واإلهالل رفع الصوت بالتلبية .
َوقَد َم َعل ُّي  م أ الأيَ َم ) يف حجة الوداع سنة عشر .
اَّلل . 
َِّب  ( ) ما ) هنا موصولة ،أي مبثل اإلهالل الذي أهل به رسول َّ
أت مبَا أ ََه َّل ب الن ُّ
أ أَهلَل ُ

وفيه جواز تعليق اإلحرام بإحرام غريه ،كأن يقول :أهللت مبا أهل به فالن .

ويف رواية قال له ( فَأ أَهد ) أي احنر هديًا؛ ألنه واجب عليك ،لكونك قارنا ،وفيه وجوب اهلدي على القارن ،وفيه رد على ابن
حزم ،حيث قال :ال ُيب اهلدي على القارن ،وإمنا هو على املتمتع؛ لقوله تعاىل ( وأَِمتُّوا ا ْحل َّج والْعمرةَ ََِّّللِ فَِإ ْن أُح ِ
ص ْرُْمت فَ َما
ْ
َ
َ َ ُ َْ
اَّلل تعاىل أعلم.
استَ ْي َسَر ِم َن ا ْهلَْد ِي ) اْلية .والظاهر أنه ما انتبه هلذه الرواية ،وإال ملا قال ذلك .و َّ
ْ
ت ) أي لو علمت يف ابتداء شروعي ما علمته اْلن من حلوق املشقة بكم بانفرادكم
أت م أ أ أَمريَ ,ما استَ أدبَ أر ُ
استَ أقبَ ل ُ
َولَو أ
بالفسخ ،حىت توقفتم ،وترددمت ،وراجعتموين يف ذلك .

ت ) جواب "لوال" ،أي ما سقت اهلدي معي ،بل أهللت حبج ،مث فسخت معكم ،وهذا قاله
َما أَه َديأ ُ
امتثال أمره.



تشجيعا هلم على
ً

 -1أمجع العلماء على أن الصحابة الذين مع الني  يف حجة الوداع قد فسخوا حجهم إىل عمرة بأمر الني  ، واختلفوا هل
هذا الفسخ ملن بعدهم أيضاً أم هلم خاص ة يف تلك السنة يف تلك الواقعة :
صورة املسألة  :لو أن إنساناً أحرم باحلج فلما قدم مكة وقبل أن يطوف فسخ حجه ونوى العمرة  ،هل من حقه أن يفسخ هذه

النية أو ليس من حقه ؟ اختلف العلماء على قولني :

القول األول ُ :يوز أن يفسخ احلج إىل العمرة .

وهذا قول ابن عباس  ،واإلمام أَحد  ،وأهل احلديث .
حلديث الباب وغريها من األحاديث الت فيها أمر الني  أصحابه الذين مل يسوقوا اهلدي معه يف حجة الوداع أن يتحللوا  ،وأن
يفسخوا حجهم بعمرة  ،ولو كان ممنوعاً مل يأمر الني  به أصحابه .
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وم هذه األحاديث غْي حديث الباب :
عن أيب سعيد اخلدري قال ( خرجنا مع رسول هللا  نصرخ باحلج صراخاً  ،فلما قدمنا مكة أمرنا أن َنعلها عمرة إال من ساق
اهلدي  ،فلما كان يوم الرتوية ورحنا إىل مىن أهللنا ) متفق عليه .
وعن أمساء بنت أيب بكر قالت ( خرجنا حمرمني  ،فقال رسول هللا  : من كان معه هدي فليقم على إحرامه  ،ومن مل يكن
معه هدي فليحلل ) رواه مسلم .

القول الثاين  :ال ُيوز لإلنسان إذا أحرم باحلج أن يفسخ نية احلج إىل عمرة .
وهذا قول مجاهري العلماء [ مالك  ،وأبو حنيفة  ،والشافعي ] .

قال النووي  :وهو قول مجهور السلف واخللف .

قال يف املغِن  :وهو قول أكثر أهل العلم .
احلَ َّج َوالْ ُع ْمَرَة ََِّّلل ) .
لقوله تعاىل ( َوأَِمتُّوا ْ
قالوا  :ففي هذه اْلية أمر هللا بإمتام احلج وال يفسخوه  ،ولو قلنا جبواز الفسخ احلج بالعمرة لكان يف ذلك خمالفة لآلية .

قال النووي  :وقال مالك والشافعي وأَحد ومجاهري العلماء من السلف واخللف هو خمتص هبم يف تلك السنة ال ُيوز بعدها ،
وإمنا أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه اجلاهلية من َترمي العمرة يف أشهر احلج .
وقال  :مما يستدل به للجماهري حديث أيب ذر الذي ذكره مسلم كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد  خاصة  ،يعين فسخ
احلج إىل العمرة .
وحديث أيب ذر نصه  .قال  ( متعتان ال تصلح إال لنا معشر أصحاب رسول هللا  متعة النساء ومتعة احلج ) رواه مسلم ،
واملراد مبتعة احلج  :إُياب فسخ احلج بالعمرة .
واستدلوا حبديث بالل بن احلارث ( قلت يا رسول هللا ! أرأيت فسخ احلج إىل العمرة لنا خاصة أم للناس عام ة ؟ فقال رسول هللا
 : بل لنا خاصة ) رواه أبو داود .
والراجح القول األول .

واجلواب عن أدلة القول الثاين :
قال اب القيم  :قد روى أبو ذر عن الني  األمر بفسخ احلج إىل العمرة  ،وغاية ما نقل عنه إن صح  ،أن ذلك خمتص
بالصحابة فهو رأيه  ،وقد قال ابن عباس وأبو موسى  :أن ذلك عام لألمة  ،فرأي أبو ذر معارض برأيهما .
وأيضاً  :فإذا رأينا أصحاب رسول هللا  اختلفوا يف أمر قد صح عن رسول هللا  أنه فعله وأمر به  ،فقال بعضهم  :إنه
منسوخ أو خاص  ،وقال بعضهم  :هو باق إىل األبد  ،فنقول  :من ادعى نسخه أو اختصاصه خمالف لألصل فال يقبل إال
بربهان .
وقد اختلف م قال جبواز الفسخ هل هو للوجوب أو للجواز على قولني :

قيل  :للوجوب .

وهو رأي ابن عباس  ،ومذهب ابن حزم  ،ورجحه ابن القيم .
حلديث الرباء قال ( خرج رسول هللا  وأصحابه قال  :فأحرمنا باحلج  ،فلما قدمنا مكة  ،قال  :اجعلوا حجكم عمرة  ،قال :
فقال الناس  :يا رسول هللا  ،قد أحرمنا باحلج  ،كيف َنعلها عمرة  ،قال  :انظروا ما آمركم به فافعلوا  ،فردوا عليه القول األول ،
فغضب  ،مث انطلق حىت دخل على عائشة وهو غضبان  ،فرأت الغضب يف وجهه  ،فقالت  :من أغضبك أغضبه هللا ؟ قال :
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وما يل ال أغضب وأنا آمر باألمر فال اتب ع ) رواه أَحد .
وقيل  :الفسخ للجواز ال للوجوب .
وهذا مذهب أَحد ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية .
قال اب القيم  :واختصاص وجوبه بالصحابة  ،هو الذي كان يراه شيخنا قدس هللا روحه  ،يقول  :إهنم قد فرض عليهم
الفسخ ألمر رسول هللا  به  ،وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا يف املبادرة إىل امتثاله  ،وأما اجلواز واالستحباب فلألم ة إىل
يوم القيامة .
وهذا القول أصح .
اخلص ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ك َّ ِ
وصيَّ ِة بِ َذل َ
وريْ ِن ُ ،ه َو َما ْ
اختَ َارهُ
ص َوابُهُ ِيف َحديث « :بَ ْل ل ْألَبَد» َو َحديث ُْ ُ
قال الشنقيطي  :الَّذي يَظْ َهُر لَنَا َ
الرْكب الْ َم ْذ ُك َ
الْع َّالمةُ الشَّيخ تَِقي ِ
اجلمع الْم ْذ ُكور ب ني ْاأل ِ ِ ِ
اخلُص ِ
وصيَّ ِة الْم ْذ ُكورةِ
الدي ِن أَبُو الْ َعبَّ ِ
اس ابْ ُن تَْي ِميَةَ َرَِحَهُ َّ
اَّللُ تَ َع َ
َ َ ْ ُ ُّ
َحاديث حبَ ْم ِل ْ ُ
اىل ؛ َوُه َو َْ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ
ِ
الصنَاع ِة ْاألُصولِيَّةِ
ِ
ِ
ِ
ضى ِ
ِ
ك أ َّ
السنَّة َ ،وَال َش َّ
َّحتُّ ِم َ ،وَحَْ ِل التَّأْبِيد الْ َم ْذ ُكوِر َعلَى الْ َم ْشُروعيَّة َو ْ
اجلََوا ِز أَ ِو ُّ
َن َه َذا ُه َو ُم ْقتَ َ
َ ُ
َعلَى الْ ُو ُجوب َوالت َ
صطَلَ ِحيَّ ِة َ ،ك َما َال خيَْ َفى .
َوالْ ُم ْ
 -2فيه دليل على أنه ُيوز أن يهل اإلنسان بإهالل الغري  ،بشرط أن َيكنه اإليالع على تلك النية قبل أن يطوف بالبيت
 -3قوله ُ ( :ث يقصروا ) فيه دليل على أفضلية احللق يستثىن منها قرب الوقت للحج  ،فإذا قرب وقت احلج بالنسبة ملن متتع فإنه
يقصر وال حيلق .
 -4جواز متين األمور الفائتة إذا كانت من مصاحل الدين  ،ألنه رغبة يف اخلري وندم عليه ،واستعمال لو) في تفصيل :
 أن يكون املراد به ُمرد اخلري  ،فهذا ال بأس به .كأن يقول إنسان لشخص آخر  :لو زرتين ألكرمتك .
 أن يقصد به التمين  ،فهذا حبسب التمين  ،إن متىن خرياً فهو مأجور بنيته  ،وإن متىن هبا سوى ذلك فهو حبسبه . أن يراد هبا التحسر على ما مضى  ،فهذا منهي عنه .لقوله  ... ( وال يقل لو أين فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا  ،فإن لو تفتح عمل الشيطان ) رواه مسلم .
 -5احلائض تفعل مجيع املناسك ما عدا الطواف  ،وقد اتفق الفقهاء على أن املرأة احلائض تؤدي مجيع املناسك وهي حائض إال
الطواف  .وِما يدل على ذلك :
قوله  : ملا حاضت أم املؤمنني صفية  ( :عقرى حلقى  ،أحابستنا هي ؟ ) .
ففهم من قوله  : أحابستنا  ،أهنا لو مل تطف يواف اإلفاضة أهنا ستحبس الني . 
 -6أن احلائض ال ُيوز هلا املكث يف املسجد وهذا مذهب مجهور العلماء  .وِما يدل على ذلك  :
ِ
حيضتك ليست يف يدك) .رواه مسلم
أن رسول هللا  قال لعائشة وهو معتكف ( :ناوليين اخلمرة؟ قالت :إين حائض؟ قال :إن
فقوهلا  ( :إين حائض ) يدل على أن املعروف يف زمان الني  أن احلائض ال تدخل املسجد .
( ُيوز للحائض املكث باملسعى ألنه ليس من املسجد ) .
 -7قوله  ( :فأمر عبد الرمح ب أِب بكر أن يرج معها للتنعيم ) دليل على من أن كان مبكة وأراد العمرة فإنه حيرم من احلل سواء
من التنعيم أو غريه  ،وال يلزم من التنعيم  ،فلو خرج إىل عرفات وأحرم منها فإنه ُيوز  ،أو احلديبية .
وقد جاء يف رواية أن عائشة هي الت اختارت التنعيم  ،ومل حيدده الني . 
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ٍ
ال :
ول َّ
ني َدفَ َع ؟ قَ َ
ف َكا َن َر ُس ُ
الزبَ أْي قَ َ
َ – 243ع أ ُع أرَو َة بأ ُّ
س – َك أي َ
اَّلل  يَسْيُ ح َ
ال ُسئ َل أ َ
ُس َامةُ بأ ُ َزيأد – َوأَنَا َجال ٌ
ص).
ْي ال َأعنَ َق  .فَإ َذا َو َج َد فَ أج َو ًة نَ َّ
َكا َن يَس ُ
---------الزبَ أْي ) بن العوام أحد الفقهاء السبعة .
َع أ عُ أرَوةَ بأ ُّ

َّي ِ يف َح َّج ِة الْ َوَد ِاع ) بفتح الواو ،مسيت بذلك ألن  ودع الناس فيها،
ُس َامةُ بأ ُ َزيأ ٍد ) ويف رواية ( أَنَّهُ ُسئِ َل َع ْن َم ِس ِري النِ ِ
ُسئ َل أ َ
أيضا؛ ألنه  قال فيها" :أال هل بلغت".
وقال" :لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا" ،وغلط من كره تسميتها بذلك .وتسمى البالغ ً
وتسمى حجة اإلسالم؛ ألهنا الت حج فيها بأهل اإلسالم ليس فيها مشرك .أفاده العيين .

ني َدفَ َع ) أي  :من عرفة .
حَ

ْي ال َأعنَ َق ) بفتح املهملة ،والنون :هو السري بني اإلبطاء واإلسراع .
َكا َن يَس ُ

فَإ َذا َو َج َد فَ أج َوةً ) -بفتح الفاء ،وسكون اجليم :-املكان املتسع بني الشيئني .

-1

-2
-3
-4

ص ) أي أسرع  .قال أبو عبيد :النص َتريك الدابة حىت يستخرج به أقصى ما عندها .
نَ َّ

احلديث دليل على استحباب اإلسراع إذا أمكنه حني الدفع من عرفة إىل مزدلفة .
اىل -يف هذا احلديث كيفية السري يف الدفع من عرفة إىل مزدلفة ألجل االستعجال للصالة؛
قال احلافظ أبو عمر َ -رَِحَهُ َّ
اَّللُ تَ َع َ
ألن املغرب ال تُصلى إال مع العشاء باملزدلفة ،فيجمع بني املصلحتني ،من الوقار والسكينة عند الزَحة ،ومن اإلسراع عند عدم
الزحام انتهى.
أن الني  كان يف سريه إذا وجد فجوة وفرجة ليس فيها أحد من الناس حرك دابته فأسرع قليالً .
حرص السلف على السؤال عن كيفية أحواله  يف مجيع حركاته وسكونه ليقتدوا به يف ذلك .
أن ما عليه الناس اليوم من الطيش واخلفة والسباق على السيارات مناف للسنة وهيبة احلج وسكينته ووقاره .
اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما أ َّ
ال َ :ر ُج ٌل
ول َّ
َ – 244ع أ َع أبد َّ
ف يف َح َّجة ال َأو َداع  .فَ َج َعلُوا يَ أس أَلُونَ ُ  .فَ َق َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ وقَ َ
ال :
ت قَ أب َل أَ أن أ أَرم َي ؟ قَ َ
آخ ُر  ,فَ َق َ
ت قَ أب َل أَ أن أَ أذبَ َح ؟ قَ َ
ال َ :أ أَ أش ُع أر  ,فَ نَ َح أر ُ
اء َ
َأ أَ أش ُع أر  ,فَ َحلَ أق ُ
ال  .ا أذبَ أح َوال َح َر َج َ .و َج َ
ال  :افأ َع أل َوال َح َر َج ) .
أارم َوال َح َر َج  .فَ َما ُسئ َل يَ أوَمئ ٍذ َع أ َش أي ٍء قُد َم َوال أُخ َر إالَّ قَ َ

----------

أ َّ
ف ) أي  :على راحلته كما يف الرواية الثانية  ،ويف رواية ( رأيت رسول هللا  على ناقته مبىن )  ،وعند
َن َر ُس َ
ول اَ ََّّلل َ وقَ َ

البخاري يف كتاب العلم ( عند اجلمرة ) .

يف َح َّجة اَل َأو َداع ) هي احلجة الت حجها الرسول  بعد هجرته  ،ومل حيج بعد هجرته إال مرة واحدة فقط يف السنة العاشرة
من اهلجرة .
َأ أَ أش ُع أر ) بضم العني  ،الشعور هو اإلحساس واإلدراك  ،فالسائل عمل النسك من احلج بال شعور وال إحساس ملا ينبغي
تقدَيه وال تأخريه من املناسك .
ت قَ أب َل أَ أن أَ أذبَ َح ) املشروع الذبح قبل احللق  ،لقوله تعاىل ( وال َتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله ) .
فَ َحلَ أق ُ

ا أذبَ أح َوَال َح َر َج ) هذه الكلمة حيتمل :أن الرجل قال :حلقت قبل أن أذبح ،أي ومل أذبح اْلن ،فقال له :اذبح وال حرج،
وَتتمل أن السائل قال :حلقت قبل أن أذبح ،وقد ذحبت اْلن ،فقال :اذبح ،أي يف املستقبل ،وكال املعنيني صحيح .
 -1احلديث دليل على أن األفضل يف أنساك يوم العيد أن ترتب على الصفة التالية اقتداء برسول هللا : 
66

الرمي  ،النحر  ،احللق  ،الطواف  ،السعي .
ونستفيد  :أن الرتتيب بينها ليس بواجب وأنه ُيوز اإلخالل بالرتتيب .
فإن أخل برتتيبها ناسياً أو جاهالً فال شيء عليه .

قال يف املغِن  :وهو قول كثري من أهل العلم .
وإن قدم بعضها على بعض يف حق العامد العامل  ،اختلف العلماء يف ذلك :
والصحيح من أقوال أهل العلم  ،وهو قول اإلمام أَحد ومجهور التابعني وفقهاء احلديث أنه ُيوز تقدمي بعضها على بعض يف

حق العامد .
مستدلني بأحد يرق هذا احلديث الت رواها البخاري ومسلم عن ابن عمرو ( قال السائلون :يا رسول هللا ،حلقت قبل أن أذبح؟
قال :اذبح وال حرج .وقال آخر :ذحبت قبل أن أرمي؟ قال :ارم وال حرج .فما سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال :افعل وال
حرج) .ومل يقيده بالناسي واجلاهل .

 -2اختلف العلماء  :هل ُيوز تقدمي سعي احلج على الطواف يف يوم النحر ؟
ذهب بعض العلماء إىل جواز ذلك .

أ -حلديث أسامة بن شريك قال ( خرجت مع رسول هللا حاجاً  ،وكان الناس يأتونه  ،فمن قائل يقول :يا رسول هللا سعيت
ِ
ض رجل مسلم وهو ظامل
رجل اقرتض عْر َ
قبل أن أطوف أو أخرت شيئاً أو قدمت شيئاً  ،فكان يقول  :ال حرج ال حرج  ،إال ٌ
فذاك الذي حرِج وهلك ) رواه أبو داود .
ب -ويؤيد ذلك قوله ( ما سئل عن شيء يف ذلك اليوم قدم وال أخر إال قال  :افعل وال حرج ) .
قال الشيخ اب عثيمني  :لو قدم السعي على الطواف يف يوم النحر جاز  ،خالفاً ألكثر أهل العلم .
وممن صحح حديث ( سعيت قبل أن أيوف ) ابن خزَية حيث أورده يف صحيحه وابن مجاعة حيث قال  :إسناده صحيح ،
وكذا قال النووي كما يف اجملموع .
وقد حكم بعض العلماء على رواية (سعيت قبل أن أيوف أو أخرت  ) ...بالشذوذ .
قال اب القيم  :وقوله (سعيت قبل أن أيوف) ليس مبحف وظ واحملفوظ تقدمي الرمي والنحر واحللق ،بعضها على بعض .
ومجاهري أهل العلم على عدم جواز تقدمي السعي على الطواف  ،وجعلوا الرتتيب بينهما شرياً .
 -3حرص الني  على تبليغ رسالته  ،وهلذا وقف ليسأله الناس فجعلوا يسألونه .
 -4ينبغي لطالب العلم أن يقف للناس يف أماكن عباداهتم ليسألوه .
 -5احلرص على سؤال أهل العلم .
 -6مساحة الشريعة اإلسالمية يف أحكامها وعباداهتا فال ضيق وال عنت .
 -7أن اجلاهل والناسي غري مؤاخذين  .كما قال تعاىل ( ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .
َّخعي أَنَّ ُ ح َّج مع اب مسع ٍ
ود  .فَ رآهُ رمى ا أجلمرةَ الأ ُك أب رى بس أبع حصي ٍ
ات فَ َج َع َل
 - 245ع أ َع أبد َّ
الر أمحَ بأ يَزي َد الن َ
َ ََ أ َ أُ
َ َ َ ََ
َ ََ َ أ َ
ورةُ الأبَ َق َرة . ) 
ام الَّذي أُنأزلَ أ
الأبَ أي َ
ساره َ ,وم ًَن َع أ ََيين ُُ .ثَّ قَا َل َ :ه َذا َم َق ُ
ت َعلَأي ُس َ
ت َع أ يَ َ
---------َّخعي ) أخو األسود .
ع أ َع أبد َّ
الر أمحَ بأ يَزي َد الن َ
فَ َرآهُ َرَمى ا أجلَ أم َرَة الأ ُك أب َرى ) وهي مجرة العقبة  ،الت ترمى إىل جهة العقبة  ،وهي اجلمرة الكربى  ،وليست من مىن .
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بس أبع حصي ٍ
ات ) ويف رواية ( يكرب مع كل حصاة ) .
َ َ ََ

 -1يف هذا احلديث ذكر صفة رمي مجرة العقبة املفضل وهو جعل مكة عن اليسار ومىن عن اليمني  .
قال النووي  :وأمجعوا على أنه من حيث رمى مجرة العقبة جاز  ،سواء استقبلها أو جعلها عن َيينه أو عن يساره  ،أو رماها من

فوقها أو أسفلها  ،أو وقف وسطها ورماها .
 -2وهذه اجلمرة فيها مباحث :
أوالً  :األفضل يف رميها يوم النحر ضحى .

عن جابر ( رمى رسول هللا  اجلمرة يوم النحر ضحى  ،وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ) رواه مسلم .

ثانياً  :ترمى لوحدها بسبع حصيات .
حلديث جابر – يف صفة حج الني  ... ( - ح َّىت أَتَى اَ ْجلمرةَ اَلَِّت ِعْن َد اَلشَّجرةِ ،فَرماها بِسب ِع ح ٍ
صاةٍ ِمْن َها،
صيَات ،يُ َكِربُ َم َع ُك ِل َح َ
َ َ ََ َ َ ْ َ َ
َ
ََْ
ِ
صى اَ ْخلَ ْذف ) رواه مسلم .
مثْ َل َح َ
ويف حديث الباب (  ..بسبع حصيات ) .
ثالثاً  :يسن التكبري مع كل حصاة .
ففي حديث جابر السابق (  ..فَرماها بِسب ِع ح ٍ
صاةٍ ِمْن َها ) رواه مسلم .
صيَات ،يُ َكِربُ َم َع ُك ِل َح َ
ََ َ َ ْ َ َ
وعن اِب ِن عمر ر ِضي اَ ََّّلل عْن هما ( أَنَّه َكا َن ي رِمي اَ ْجلمرَة اَلدُّنْيا ،بِسب ِع ح ٍ
صاةٍ  ...هكذا رأيت رسول
ُ
صيَات ،يُ َكِربُ َعلَى أَثَِر ُك ِل َح َ
َ ْ َ َ َْ َ َ
َْ
ْ ُ ََ َ َ ُ َ ُ َ
هللا يفعله ) متفق عليه .
فلو ترك التكبري فال شيء عليه .
رابعاً  :ال يشرع الدعاء بعدها .
وقد علل بعض العلماء بعدم الدعاء بعد مجرة العقبة بعدة علل :
قيل  :لضيق املكان يف ذلك الوقت .
وقيل  :النتهاء العبادة .

وقيل  :ألهنا ليست من مىن .
ِ
ض ِيق الْم َك ِ
قال اب القيم  :فَِقيل لِ ِ
َصح  :إن ُد َعاءَهُ َكا َن ِيف نَ ْف ِ
س الْعِبَ َادةِ قَْب َل الْ َفَر ِاغ ِمْن َها  ،فَلَما َرَمى
ان بِ ْ
يل َو ُه َو أ َ
َ
اجلَبَ ِلَ ،وق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صْل ِ
ت ُسنتُهُ ِيف ُد َعائه ِيف
مجََْرَة الْ َع َقبَ ِة  ،فَ َر َ
ض ُل مْنهُ بَ ْع َد الْ َفَر ِاغ مْن َهاَ ،وَه َذا َك َما َكانَ ْ
ب الْعبَ َادة قَْب َل الْ َفَر ِاغ مْن َها أَفْ َ
غ الرْم ُي َوالد َعاءُ ِيف ُ
ِ
ِ
ِ
ط َعلَْي ِه
ك فَ َق ْد َغلِ َ
اد الد َعاءَ َوَم ْن َرَوى َعْنهُ ذَل َ
صْلبِ َها  ،فَأَما بَ ْع َد الْ َفَر ِاغ مْن َها  ،فَلَ ْم يَثْبُت َعْنهُ أَنهُ َكا َن يَ ْعتَ ُ
الص َالة إ ْذ َكا َن يَ ْد ُعو ِيف ُ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َحيَانًا يَ ْد ُعو بِ ُد َع ٍاء َعا ِر ٍ
يب أَن َعامةَ أ َْد ِعيَتِ ِه ال ِت َكا َن
ي ِيف َغ ِْري الص ِح ِ
يح أَنهُ َكا َن أ ْ
ض بَ ْع َد الس َالم َويف صحته نَظٌَر  ،وال ر َ
َوإ ْن ُرِو َ
ِ
ِ
ول دب ر ُكل ص َالةٍ  :اللهم أ ِ
صْل ِ
ب الص َالةِ َوأَما َح ِد ُ ِ ِ ٍ
َعين
يَ ْد ُعو هبَا َ ،و َعل َم َها الصد َ
ُ
َ
يق إمنَا ه َي ِيف ُ
س أَ ْن تَ ُق َ ُ َُ
يث ُم َعاذ بْن َجبَل َ :ال تَْن َ
علَى ِذ ْك ِرَك و ُش ْك ِرك  ،وحس ِن ِعبادتِك فَ ُدب ر الص َالةِ ي راد بِِه ِ
آخُرَها قَْب َل الس َالِم ِمْن َها َ ،ك ُدبُِر ا ْحلَيَ َو ِان َويَُر ُاد بِِه َما بَ ْع َد الس َالِم
َُ ُ
َُ ْ ََ
َ
َ
ُُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يث .
ص َالة ْ
احلَد ُ
َك َق ْوله تُ َسب ُحو َن اَّللَ َوتُ َكب ُرو َن َوََْت َم ُدو َن ُدبَُر ُكل َ
 -3املقصود من رمي اجلمار .
أ-عن ابن عباس رضي هللا عنهما رفعه إىل الني  قال ( ملا أتى إبراهيم خليل هللا املناسك عرض له الشيطان عند مجرة العقبة
فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض  ،مث عرض له عند اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض  ،مث عرض
له عند اجلمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حىت س اخ يف األرض  ،قال ابن عباس  :الشيطان ترمجون  ،وملة أبيكم إبراهيم
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تتبعون ) رواه ابن خزَية يف صحيحه  ،واحلاكم واللفظ له  ،وقال  :صحيح على شريهما .
وقد ذكر العالمة الشنقيطي رَحه هللا يف أضواء البيان  :أن حكمة الرمي معقولة املعىن وذكر هذا احلديث وقال  :وعلى هذا الذي
ذكره البيهقي فَ ِذ ْكُر هللا الذي شرع الرمي إلقامته هو االقتداء بإبراهيم يف عداوة الشيطان ورميه وعدم االنقياد إليه .
ب -وكذلك إقامة ذكر هللا  ،واالقتداء برسول هللا  ،وَتقيق التذلل .
 -4أما الرمي يف أيام التشريق فإنه يكون للجمرات الثالث  ،كل مجرة بسبع حصيات .
وصفته  :أن يرمي اجلمرة األوىل الت تلي مسجد اخليف  ،مث يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياماً يويالً فيدعو رافعاً يديه  ،مث يرمي
اجلمرة الوسطى  ،مث يأخذ ذات الشمال فيدعو وهو رافع يديه  ،مث يرمي مجرة العقبة فينصرف وال يقف للدعاء .
ات ،ي َكِرب علَى أَثَِر ُك ِل ح ٍ
عن اِب ِن عمر ر ِضي اَ ََّّلل عْن هما ( أَنَّه َكا َن ي رِمي اَ ْجلمرةَ اَلدُّنْيا ،بِسب ِع ح ٍ
َّمُ ،مثَّ يُ ْس ِه ُل،
صيَ ُ ُ َ
ُ
َ َ
َ ْ َ َ َْ َ َ
صاةُ ،مثَّ يَتَ َقد ُ
َْ
َ ْ ْ ُ ََ َ َ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ُم ْستَ ْقبِ َل
وم يَ ِويالًَ ،ويَ ْد ُعو َويَْرفَ ُع يَ َديْهُ ،مثَّ يَْرمي اَلْ ُو ْسطَىُ ،مثَّ يَأْ ُخ ُذ َذ َ
ات اَلش َمال فَيُ ْس ِه ُلَ ،ويَ ُق ُ
وم فَيَ ْستَ ْقبِ ُل اَلْقْب لَةَ ،فَيَ ُق ُ
فَيَ ُق ُ
ات اَلْع َقب ِة ِمن بطْ ِن اَلْو ِادي وَال ي ِق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ولَ :ه َك َذا
ف ،فَيَ ُق ُ
ص ِر ُ
وم يَ ِويالًُ ،مثَّ يَْرمي مجََْرةَ ذَ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
ف عْن َد َهاُ ،مثَّ يَْن َ
اَلْقْب لَةُ ،مثَّ يَ ْد ُعو فَيَ ْرفَ ُع يَ َديْه َويَ ُق ُ
ي.
ت َر ُس َ
ول اَ ََّّللِ  يَ ْف َعلُهُ ) َرَواهُ اَلْبُ َخا ِر ُّ
َرأَيْ ُ
 -5ويكون الرمي بعد الزوال  ،فال ُيوز قبل الزوال .
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :ال ُيوز الرمي قبل الزوال .
وهذا مذهب اجلمهور .
قال اب قدامة  :وال يرمي يف أيام التشريق إال بعد الزوال  ،فإن رمى قبل الزوال أعاد  .نص عليه [أي اإلمام أَحد]  .وروي ذلك
عن ابن عمر  ،وبه قال مالك  ،والثوري  ،والشافعي  ،وإسحاق  ،وأصحاب الرأي  .وروي عن احلسن  ،وعطاء  ،إال أن
إسحاق وأصحاب الرأي  ،رخصوا يف الرمي يوم النفر قبل الزوال  ،وال ينفر إال بعد الزوال .
وقال النووي  :ومذهبنا من الشافعية ومذهب مالك وأَحد ومجاهري العلماء أنه ال ُيوز الرمي يف األيام الثالثة إال بعد الزوال

هلذا احلديث الصحيح .
ِ
أ -عن جابر قال ( رمى رس ُ ِ
س ) رواه مسلم .
ض ًحىَ ،وأ ََّما بَ ْع َد ذَل َ
ك فَِإذَا َز َاد ْ
َّح ِر ُ
ول اَ ََّّلل  اَ ْجلَ ْمَرةَ يَ ْوَم اَلن ْ
ت اَلش ْ
ََ َ ُ
َّم ُ
ب-وحلديث ابن عمر قال  ( :كنا نتحني زوال الشمس  ،فإذا زالت رمينا ) رواه البخاري .
ج-وعن ابن عباس قال  ( :رمى رسول هللا  حينما زالت الشمس ) رواه الرتمذي .

قال الشيخ اب عثيمني  :ومما يدل على أنه ال ُيزئ الرمي قبل الزوال  :لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله الني  ملا فيه من
فعل العبادة يف أول وقتها من وجه  ،وملا فيه من التيسري على العباد من وجه آخر  ،وملا فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث ،
فلما كان رسول هللا  يتعمد أن يؤخر حىت تزول الشمس مع أنه أشق على الناس  ،دل على أنه قبل الزوال ال ُيزئ .
القول الثاين ُ :يوز .
وهو قول عطاء وياووس .
القول الثالث ُ :يوز قبل الزوال يوم النفر األول .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
درءاً للمشقة  ،وتيسرياً للناس .
واألول هو الصحي ح .
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 -6اختلف العلماء يف جواز الرمي ليالً على قولني :
القول األول  :اجلواز .
وهو قول مالك والشافعي .
حلديث ابن عباس  ( :أن رسول هللا  كان يسأل يوم النحر مبىن فيقول  :ال حرج  ...احلديث وفيه  :فسأله رجل  :رميت بعد
ما أمسيت ؟ فقال  :ال حرج ) .

رواه البخاري

القول الثاين  :عدم اجلواز .

قالوا  :واسم املساء يصدق جبزء من الليل .

وهو قول أيب حنيفة وابن املنذر  .قالوا يف اجلواب عن دليل أصحاب القول األول :
أن مراد السائل باإلمساء :يعين بعد زوال الشمس يف آخر النهار قبل الليل ،ودليل ذلك قول ابن عباس يف أول احلديث( :كان
الني  يسأل يوم النحر) فبتصرحيه بقوله  :يوم النحر  ،يدل على أن السؤال وقع يف النهار .
والراج ح األول وهو اجلواز  .ويدل لذلك :
أن الني  بني بداية الرمي  ،ومل يبني هنايته  ،وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع .
وروى ابن أيب شيبة من يريق ابن جريج عن ابن سايط قال  ( :كان أصحاب رسول هللا  يقدمون حجاجاً فيدعون ظهرهم
فيجيئون فريقون بالليل ) .
 -7قوله ( يرمي بسبع  : ) ...دليل على أنه ال بد من الرمي  ،فلو وضع احلصى وضعاً مل ُيزئ .
 -8قوله ( بسبح حصيات ) دليل على أنه ال ُيزئ الرمي بغري احلصى ولو كان َثيناً كاجلواهر .

 -9قوله ( يكرب مع كل حصاة ) دليل على أنه يستحب أن يكرب مع كل حصاة ،وقد قال جابر يف صفة حجة الني :
(  ...حىت أتى اجلمرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ) رواه مسلم .
وأما البسملة فال تستحب .
 -10قوله ( يكرب مع كل حصاة ) دليل على أنه يشرتط رمي اجلمرات الواحدة بعد األخرى  ،وهذا مذهب مجاهري العلماء  ،فلو رمى
احلصيات دفعة واحدة فإنه ال ُيزئه إال عن واحدة .
فائدة  :ال يستحب غسل احلصى
 -11ال خالف يف مشروعية الرتتيب يف رمي اجلمرات ( الصغرى  ،مث الوسطى  ،مث الكربى ) واختلف العلماء يف حكم هذا الرتتيب
على أقوال :
القول األول  :أنه شرط .

وهو قول مالك والشافعي وأَحد .
فلو نسي ورمى العقبة  ،مث الوسطى  ،مث األوىل  ،حسبت األوىل فقط  ،ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة .
أ -واستدلوا بأن الني  رتبها كما جاء يف حديث ابن عمر .
ب -وبقوله  ( : من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
القول الثاين  :سنة .

وهو قول أيب حنيفة واحلسن وعطاء  .واحتجوا :
أن اجلمار مناسك متكررة  ،يف أمكنة متفرقة  ،يف وقت واحد  ،ليس بعضها تابعاً لبعض  ،فلم يشرتط الرتتيب هبا كالرمي
والذبح .
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القول الثالث  :أنه واجب ليس بشرط .

والرأي األول أحوط .

 -12يكون احلصى مبثل حصى اخلذف – وهي باخلاء املعجمة – وقدر حصى اخلذف أكرب من حبة احلمص قليالً .
حلديث جابر يف صفة حج الني  وفيه ( ،...فرماها بسبع حصيات ،يكرب مع كل حصاة منها ،مثل حصى اخلذف) .رواه مسلم
فال ُيوز أن يرمي باحلجر الكبري فيؤذي املسلمني  ،وال بالصغري الذي ال َيكن رميه .
 -13يكون الرمي حبصى متعاقبات  ،فلو رمى السبع مجيعاً مرة واحدة مل ُيزئه إال عن واحدة  ،ويلزمه أن يرمي بست حصيات غريها
 ،ودليل ذلك أن املنصوص عليه تفريق األفعال أثناء رمي اجلمرات فيجب التقييد بالتفريق الوارد بالسنة النبوية .
 -14يشرتط أن يكون املرمي به حجراً .
وهذا قول اجلمهور( املالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة )  ،فال يصح الرمي بالطني واملعادن والرتاب .
وقد استدل اجلمهور مبا ثبت من فعل الني  عندما رمى مجرة العقبة ؛ فعن جابر يصف رمي رسول هللا  جلمرة العقبة ،
فيقول ( :فرماها بسبع حصيات – يكرب مع كل حصاة منها – مثل حصى اخلذف) .
 فائدة  :ما حكم الرمي باحلجر مرة ثانية ؟
قال بعض العلماء  :ال ُيزئ الرمي حبصاة رمي هبا .
وقيل ُ :يزئ ذلك  ،وهذا أصح .

اَّلل بأ ُع َم َر رضي هللا عنهما  :أ َّ
ني  .قَالُوا َ :وال ُأم َقصري َ يَا
ول َّ
َ - 246ع أ َع أبد َّ
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ال اللَّ ُه َّم أار َح أم ال ُأم َحلق َ
ال َ :وال ُأم َقصري َ ) .
ول َّ
ول َّ
اَّلل  .قَ َ
ني  .قَالُوا َوال ُأم َقصري َ يَا َر ُس َ
اَّلل  .قَ َ
َر ُس َ
ال  :اللَّ ُه َّم أار َح أم ال ُأم َحلق َ
---------لَلَّ ُه َّم ) مبعىن يا هللا  ،حذفت منها ياء النداء وعوض عنها امليم .
أار َحم ) هذا دعاء  ،وال تكون فعل أمر هنا  ،ألهنا من األدَّن إىل األعلى .
ني ) احللق هو إزالة الشعر من الرأس من أصله .
اَل ُأم َحلق َ

وال ُأم َقصري َ ) التقصري قص بعض الشعر مع عدم استئصاله .
-1احلديث دليل على أن احللق أفضل من التقصري يف احلج .
أ -قول هللا تعايل ( لقد صدق هللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا ءامنني حملقني رءوسكم ومقصرين ال
ختافون ) .
فقدم هللا عز وجل احللق علي التقصري  ،وهذا يدل على أن احللق أفضل لتقدمه .
ب -حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال  ( :حلق رسول هللا  يف حجته ) متفق عليه .
وهذا فعل الني  ، وال شك أن فعل الني  هو األفضل .
ج-ألن الني  دعا للمحلقني بالرَحة ثالث مرات .
 -2وجه كون احللق أفضل من التقصري .
قال يف الفتح  :وجه كون احللق أفضل من التقصري أنه أبلغ يف العبادة  ،وأبني للخضوع والذلة  ،وأدل على صدق النية  ،فالذي
يقصر يُبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به  ،خبالف احلالق  ،فإنه يشعر بأنه ترك ذلك هلل تعاىل.

وقال النووي  :ووجه فضيلة احللق على التقصري أنه أبلغ يف العبادة ،وأدل على صدق النية يف التذلل هلل تعاىل ،وألن املقصر مبق
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على نفسه الشعر الذي هو زينة ،واحلاج مأمور برتك الزينة ،بل هو أشعث أغرب .
 -3احلديث دليل على أن اإلنسان خمري بني احللق والتقصري .
قال اب قدامة  :يف قول أكثر أهل العلم .
قال النووي  :وذكر األحاديث يف دعائه  للمحلقني ثالث مرات  ،وللمقصرين مرة بعد ذلك  ،هذا كله تصريح جبواز
االقتصار على أحد األمرين إن شاء اقتصر على احللق  ،وإن شاء على التقصري  ،وتصريح بتفضيل احللق  ،وقد أمجع العلماء
على أن احللق أفضل من التقصري  ،وعلى أن التقصري ُيزي إال ما حكاه ابن املنذر عن احلسن البصري أنه كان يقول  :يلزمه
احللق يف أول حجة  ،وال ُيزئه التقصري  ،وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإمجاع من قبله .
قال اب املنذر  :أمجع أهل العلم على أن التقصري ُيزئ .
 -4احللق أو التقصري يف احلج واجب من واجبات احلج يف قول مجهور العلماء .
اَّلل ِآمنِ ِ ِ
ِ
ين ) .
أ-لقوله تعاىل ( لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد ْ
ني ُحمَلق َ
احلََر َام إِن َشاء َُّ َ
ني ُرُؤ َ
وس ُك ْم َوُم َقص ِر َ
أن هللا تعاىل جعل احللق والتقصري وصفاً للحج والعمرة ،والقاعدة أنه إذا عرب ٍ
وج الداللةَّ :
جبزء من العبادة عن العبادة ،كان

دليالً على وجوبه فيها.
ب -عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ( َّ
أن رسول هللا  خرج معتمراً ،فحال كفار قريش بينه وبني البيت ،فنحر هديه
وحلق رأسه باحلديبية ) أخرجه البخاري
.ج-عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ( َّ
أن رسول هللا  حلق رأسه يف حجة الوداع) أخرجه البخاري ومسلم  ،وقد قال
 ( لتأخذوا عين مناسككم )  ،مع كون فعله وقع بياناً جململ الكتاب.
-5اختلف العلماء  :ماذا يفعل من كان أصلع الرأس على أقوال :
القول األولُ :يب أن َير املوسى على رأسه إمراراً .
وهبذا قال احلنفية واملالكية .
واستدلوا على ذلك مبا روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال يف األصلع ( َير املوسى على رأس)  ،وهو أثر ال تقوم به
حجة لضعفه.
القول الثاين :استحباب إمرار املوسى على الرأس .
وبه قال الشافعية واحلنابلة .
واستدلوا مبا استدل به أصحاب القول األول ،وباإلمجاع .
قال النووي رمح هللا  :ونقل ابن املنذر إمجاع العلماء على أن األصلع َير املوسى على رأسه .
القول الثالث :أنه ال شيء عليه .

وبه قال العالمة ابن عثيمني رَحه هللا  ،قال :وهذا يف احلقيقة ال فائدة له (أي :إمرار املوسى على رأس األصلع)؛ َّ
ألن إمرار
املوسى على الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حىت يُقال :ملا َّ
تعذر أحد األمرين ُشرع األخذ باْلخر؛ ألن املقصود من إِمرار املوسى إزالة
َّ
ِ
اها ) وهذا مل يؤته هللا شعراً فال يكلَّف عمل شيء.
ف َّ
الشَّعر ،وهذا ال شعر له  ،لقوله تعاىل ( َال يُ َكل ُ
اَّللُ نَ ْف ًسا إَِّال َما آتَ َ
-6احللق أفضل من التقصري لعموم دعاء الني  إال يف حالة واحدة فإن التقصري أفضل  ،وذلك للمتمتع إذا كان اإلنسان
متمتعاً بالعمرة إىل احلج  ،فإن التقصري أفضل ألجل أن يتوفر الشعر للحلق يف احلج  ،وهلذا ملا قدم الني  يف اليوم الرابع من
ذي احلجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصري  ،فقال  ( :وليقصر مث ليُحل ) .
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-7اختلف العلماء يف أقل اجملزئ يف حلق الرأس على أقوال :
القول األول  :أن أقل ما ُيزئ حلق أو تقصري ثالث شعرات .
وهذا مذهب الشافعية .
قالوا  :الشعر مجع ،وأقل اجلمع ثالثة.
القول الثاين  :أن الواجب حلق ربع الرأس .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
واستدلوا بالقياس على قوهلم يف مسح الرأس يف الوضوء ،فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر.
القول الثالث  :أن احللق أو التقصري ال بد أن يعم مجيع الرأس .

وهذا مذهب اإلمامني  :مالك وأَحد .
ِِ
ِ
ين)  ،ومن املعلوم أن اإلنسان إذا قصر ثالث شعرات من جانب الرأس ما أحس
أ-ألن هللا تعاىل قال ( ُحمَلق َ
ني ُرُؤ َ
وس ُك ْم َوُم َقص ِر َ
الناس أنه مقصر .
ب-وألن الني  حلق مجيع رأسه تفسرياً منه ملطلق األمر ،فيجب الرجوع إليه ،وألنه نسك تعلق بالرأس ،فوجب استيعابه به
كاملسح.
-8أن املرأة تقصر من شعرها مقدار األمنلة  ،فاملشروع للمرأة التقصري دون احللق .
قال اب قدامة  :ال خالف يف ذلك .

قال اب املنذر  :أمجع على هذا أهل العلم .

-9حمل احللق أو التقصري هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن .
واستحب بعض العلماء ومنهم  :املالكية واحلنابلة  ،األخذ من الشعور املستحب إزالتها أو ختفيفها  ،كالعانة والشارب وكذلك
تقليم األظافر  ،وكان ابن عمر يفعله .

 oقال البخاري يف صحيح  :وزعموا أن الذي حلق الني  معمر بن عبد هللا .
 oقال اب القيم  :وحلق كثري من الصحابة  ،بل أكثرهم  ،وقصر بعضهم .

َِّب 
ت َح َج أجنَا َم َع النَِّب  فَأَفَ أ
اض أ
شةَ رضي هللا عنها قَالَ أ
َ - 247ع أ َعائ َ
َّحر  .فَ َح َ
اد الن ُّ
صفيَّةُ  .فَأ ََر َ
ضنَا يَ أوَم الن أ
ت َ
اَّلل  ,إنَّ َها قَ أد
ول َّ
ول َّ
ستُ نَا ه َي ؟ قَالُوا  :يَا َر ُس َ
ض  .قَ َ
أت  :يَا َر ُس َ
م أن َها َما يُري ُد َّ
الر ُج ُل م أ أ أَهل  .فَ ُقل ُ
اَّلل  ,إنَّ َها َحائ ٌ
ال  :أ َ
َحاب َ
ال  :اُ أخ ُر ُجوا ) .
َّحر قَ َ
اض أ
أَفَ َ
ت يَ أوَم الن أ
يل  :نَ َع أم  .قَا َل  :فَانأفري ) .
َويف لَ أف ٍظ  :قَ َ
َِّب َ ع أق َرى َ ,ح أل َقى  .أَطَافَ أ
ال الن ُّ
ت يَ أوَم الن أ
َّحر ؟ ق َ
---------ضنَا ) أي  :يواف اإلفاضة .
فَأَفَ أ

َّحر ) هو اليوم العاشر من شهر ذي احلجة مسي بذلك لوقوع النحر فيه .
يَ أوَم الن أ
صفيَّةُ ) أي بعد أن أفاضت يوم النحر .
اض أ
فَ َح َ
ت َ

ستُ نَا ه َي ؟ ) أي مانعتنا من التوجه من مكة يف الوقت الذي أردنا التوجه فيه  ،ظناً منه  أهنا ما يافت يواف
أَ
َحاب َ
اإلفاض ة  ،وإمنا قال ذلك ألنه كان ال يرتكها ويتوجه  ،وال يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها  ،فيحتاج إىل أن يقيم حىت
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تطهر وتطوف وَتل احلل الثاين .
َع أق َرى َ ,ح أل َقى ) قال احلافظ  :معىن عقرى  :عقرها هللا  ،أي جرحها  ،وقيل  :جعلها عاقراً ال تلد  ،وقيل  :عقر قومها .

ومعىن حلقى حلق شعرها وهو زينة املرأة  ،أو أصاهبا وجع يف حلقها  ،أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم .

ُث قال احلافظ  :فهذا أصل الكلمتني  ،مث اتسع العرب يف قوهلما بغري إرادة حقيقتهما كما قالوا  :قاتله هللا  ،وتربت يداه وحنو
ذلك .
 -1احلديث دليل على ركنية يواف اإلفاضة وأنه ال يسقط حبال .
قال يف املغِن  :يواف اإلفاضة ركن للحج ال يتم احلج إال به  ،ال نعلم فيه خالفاً  ،ألن هللا تعاىل قال   :ولْيطََّّوفُوا بِالْب ي ِ
ت
َْ
ََ
الْ َعتِ ِيق . 
قال اب عبد الرب  :هو من فرائض احلج  ،ال خالف يف ذلك بني العلماء .

واألفضل يف فعله  :أن يكون يوم النحر ضحى .
قال جابر يف صفة حج الني  ... ( حىت أتى اجلمرة الت عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها  ،مث
انصرف إىل املنحر فنحر  ،مث ركب رسول هللا  فأفاض رسول هللا  إىل البيت فصلى مبكة الظهر ) رواه مسلم .
وُيوز تأخريه وفعله يف أيام التشريق .
إشكال  :جاء عند أيب داود من حديث عائشة ( أن الني  أخر يواف اإلفاضة إىل الليل ) .
اجلمع بني احلديثني :

قيل  :ضعيف وقد حكم عليه األلباين بالشذوذ .
قال اب القيم  ” :لكن هذا احلديث وهم  ،فإن من املعلوم من فعله  أنه إمنا ياف يواف اإلفاضة هناراً بعد الزوال كما قاله

جابر وعبد هللا بن عمر  ،وهذا أمر ال يرتاب فيه أهل العلم واحلديث  ...مث قال  :إمنا نشأ الغلط من تسمية الطواف  ،فإن الني
 أخر يواف الوداع إىل الليل كما ثبت يف الصحيحني “ .

وقيل  :أنه  ياف يوم النحر يواف اإلفاضة هناراً  ،وكان يزور البيت يف أيام التشريق ليالً فيطوف نفالً .

 -2أن احلائض ال ُيوز هلا الطواف بالبيت حىت تطهر وهذا مذهب مجاهري العلماء .
لقوله  ( أحابستنا ؟ ) فإن الني  قصد بذلك  ،أن صفية إذا كانت حائض ومل تطف يوم النحر يواف اإلفاضة فإنه يلزمها
البقاء حىت تطوف بعد الطهر  ،فتحبس الني  ، مث إذا حبس الني  حبس أصحابه معه  ،ففي هذا دليل على أن املرأة
احلائض ال ُيوز هلا أن تطوف .
ولقوله  لعائشة ملا حاضت ( افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف ) متفق عليه .
وهذا القول هو الصحيح .
وذهب بعض العلماء إىل أنه ُيوز هلا أن تتحفظ مث تطوف وهي حائض  ،لكنه قول ضعيف .
 -3أن احلائض ليس عليها يواف وداع ( وسيأيت حديث خاص بذلك إن شاء هللا ) .
 -4أن يواف اإلفاضة ركن ال يسقط بالتأخري  ،وال َيكن التحلل الكامل بدونه إال يف حال احلصر  ،وهلذا ملا قيل للرسول  أن
صفية حائض  ،قال  :أحابستنا هي  ،ولو كان أح د ينوب عن أحد يف يواف اإلفاضة  ،ألمكن أن يطاف عن صفية  ،وال
يقول الني  : أحابستنا هي ؟
وه َّن َح َّىت يَطْ ُهْرن ) .
 -5أن احليض َينع اجلماع بالفرج وهذا باالتفاق  ،وقد قال تعاىل ( َوال تَ ْقَربُ ُ
74

 -6أدب أم املؤمنني عائشة يف قوله ( فأراد الني  منها ما يريد الرجل من امرأته ) فإنه ينبغي عند ذكر األمور الت ختتص باجلماع
أن يكىن عنها وال يصرح هبا .
 فائدة  :أي صلى النِب  الظهر يوم النحر ؟

حديث جابر يدل على أن الني  صلى الظهر مبكة .
قال جابر ( ُمثَّ ركِب رس ُ ِ
ِ
صلَّى ِمبَ َّكةَ اَلظُّ ْهَر ) .
ول اَ ََّّلل  فَأَفَ َ
اض إِ َىل اَلْبَ ْيت ،فَ َ
َ َ َُ
[ فأفا

] أي  :ياف يواف اإلفاضة .

وجاء يف الصحيحني عن ابن عمر ( أنه صالها مبىن ) .
ِ
اَّللِ  أَفَاض ي وم النَّح ِر ُمثَّ رجع فَصلَّى الظُّهر مبِِىن  ،قَ َ ِ
عن نَافِ ٍع َع ِن ابْ ِن ُع َمَر ( أ َّ
يض يَ ْوَم
ول َّ
َن َر ُس َ
ال نَاف ٌع فَ َكا َن ابْ ُن ُع َمَر يُف ُ
َ َْ َ ْ َ َ َ َ
َْ ً
ِ
صلِى الظُّ ْهَر مبِِ ًىن َويَ ْذ ُكُر أ َّ
َّي  فَ َعلَهُ ) متفق عليه .
َن النِ َّ
الن ْ
َّح ِر ُمثَّ يَْرج ُع فَيُ َ
واجلمع  :أن يقال أن الرسول  صلى الظهر مبكة  ،مث خرج إىل مىن فوجد بعض أصحابه مل يصل  ،فصلى هبم إماماً  ،فتكون

صالته يف مىن معادة  ،كما وقع له يف بعض حروبه .
اجلمع ب ينهما أَنَّه  يَ َ ِ
ِ
ِ
صلَّى
اض ِة قَْبل َّ
اف ل ِْإلفَ َ
قال النووي َ :وَو ْجه َْ ْ َْ َ ُ
صلَّى الظُّ ْهر مبَ َّكة ِيف أ ََّول َوقْ َتهاُ ،مثَّ َر َج َع إِ َىل م ًىن فَ َ
الزَوال ُ ،مثَّ َ
ِ
ك  ،فَي ُكون متَ نَ ِف ًال بِالظُّه ِر الثَّانِية الَِّت مبِِىن  ،وه َذا َكما ثَبت ِيف َّ ِ
ِهبا الظُّهر مَّرة أُخرى بِأ ِِ ِ
يح ْ ِ
ني ِيف
ً ََ َ َ َ
ْ
ْ
الصح َ
َ
َص َحابه حني َسأَلُوهُ َذل َ َ
ُ
َ ْ َ َْ
اخلوف فَِإنَّه  صلَّى بِطَائَِف ٍة ِمن أَصحابه َّ ِ ِ
ِِ
ِ
صلَّى بِالطَّائَِف ِة
ُ
الص َالة ب َك َماهلَا َو َسلَّ َم هب ْم ُ ،مثَّ َ
َ
َحد أَنْ َواع َ
َ
ْ َْ
ص َالته  ببَطْ ِن ََنْل أ َ
ص َالة َْْ
ِ
ص َالة .
ك َّ
ُخَرى تِْل َ
ُخَرى  ،فَ َكانَ ْ
الص َالة َمَّرة أ ْ
ْاأل ْ
ص َالتَان َ ،وَهلُ ْم َ
ت لَهُ َ
وقال الشوكاين  :وَيكن اجلمع بأن يقال إنه صلى مبكة مث رجع إىل مىن فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنقالً ألمره
 بذلك ملن وجد مجاعة يصلون وقد صلى .
ِ
ِ
احلَ ِديثَ ْ ِ
صلَّى
ني ْ
وقال الشنقيطي َ :وَو ْجهُ ْ
صلَّى الظُّ ْهَر ِمبَ َّكةَ َ ،ك َما قَ َ
اجلَ ْم ِع بَ ْ َ
ال َجابٌِر َو َعائ َشةُ ُ ،مثَّ َر َج َع إِ َىل م ًىن  ،فَ َ
ني  :أَنَّهُ َ 
اخلو ِ
ٍِ
ٍِ
ِِ
ِ
ف َمَّرتَ ْ ِ
ُخَرى ِيف بَطْ ِن ََنْ ٍل َ ،ك َما أ َْو َ
ني َ :مَّرًة بِطَائ َفة َ ،وَمَّرًة بِطَائ َفة أ ْ
َص َحابِه الظُّ ْهَر َمَّرًة أ ْ
بِأ ْ
ض ْحنَاهُ
صلَّى هب ْم َ
ُخَرى َ ،ك َما َ
ص َالةَ َْْ
ِِ ِ
سابًِقا ِيف سورةِ النِس ِاء  ،فَرأَى جابِر وعائِ َشةُ ص َالتَه ِيف م َّكةَ فَأ ِ
َخبَ َر
ص َالتَهُ هب ْم ِيف م ًىن فَأ ْ
ْ
َ َ ٌ ََ
ص َدقَا َ .وَرأَى ابْ ُن ُع َمَر َ
َخبَ َرا مبَا َرأَيَا َوقَ ْد َ
َ ُ َ
َ
َُ َ
ِ
ِ
ِمبَا رأَى  ،وقَ ْد ص َد َق وه َذا و ِ
ي َ ،و َغْي ُر َواحد .
اض ٌح َ ،وهبَ َذا ْ
اجلَ ْم ِع َجَزَم الن ََّوِو ُّ
َ
َ َ ََ َ

اَّلل بأ َعبَّ ٍ
ف
َ – 248ع أ َع أبد َّ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
َّاس أَ أن يَ ُكو َن آخ ُر َع أهده أم بالأبَ أيت  ,إالَّ أَنَّ ُ ُخف َ
ال أُم َر الن ُ
َع أ ال َأم أرأَة ا أحلَائض ) .

----------

َّاس ) اْلمر هو الني  ، كما جاء يف صحيح مسلم عن ابن عباس قال رسول هللا  ( : ال ينصرفن أحدكم حىت
أُم َر اَلن ُ

يكون آخر عهده بالبيت ) .

أَ أن يَ ُكو َن آخ َر َع أهده أم بالأبَ أيت ) أي  :الطواف .
ف ) أي  :يواف الوداع .
إ َّال أَنَّ ُ ُخف َ

َع ا أحلَائض ) ويف معناها النفساء .
 -1اختلف العلماء يف حكم يواف الوداع للحاج على قولني :
القول األول  :أنه واجب .
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قال النووي  :وهو الصحيح من مذهبنا ،وبه قال أكثر العلماء ،منهم  :احلسن البصري ،واحلكم ،وَحاد ،وأبو حنيفة  ،وأَحد ،
وإسحاق  ،وأبو ثور .
أ -حلديث الباب  ،ووجه الداللة من وجهني :
األول  :األمر بطواف الوداع  ،بقوله ِ
(أمر) ويف رواية ملسلم (ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت) .

الثاين  :أنه قال ( خفف عن احلائض ) والتخفيف ال يقال إال يف مقابل اإللزام .
قال احلافظ يف الفتح  :فِ ِيه دلِيل علَى وجوب يَواف الْوداع لِألَم ِر الْم َؤَّكد بِِه ولِلتَّعبِ ِري ِيف حق ْ ِ
َّخ ِف ِ
َّخ ِفيف ال
يف َ ،والت ْ
احلَائض بِالت ْ
ََ
َ ْ
َ
َ َ ُُ
ْ ُ
َ
يَ ُكون إِال ِم ْن أ َْمر ُم َؤَّكد " انتهى  .وحنوه قاله النووي يف "شرح مسلم" .
ب -وحلديث ابن عباس قال ( كان الناس ينصرفون من كل وجه  ،فقال رسول هللا  ( ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده
بالبيت ) رواه مسلم .
وجه الداللة  :أن النهي عن النفر قبل يواف الوداع دليل على الوجوب .
القول الثاين  :أنه سنة ال شيء يف تركه .
وبه قال مالك وداود وابن املنذر .
قالوا  :إن يواف الوداع ال ُيب على احلائض والنفساء  ،ولو كان واجباً لوجب عليهما كطواف اإلفاضة

والقول األول هو الصحيح  ،وأن من تركه عليه دم .
ف َع ا أحلَائض ) دليل على سقوط يواف الوداع عن احلائض .
-2قوله ( إ َّال أَنَّ ُ ُخف َ
قال يف املغِن  :هو قول عامة الفقهاء .

قال النووي  :هذا مذهب الشافعي ومالك وأيب حنيفة وأَحد والعلماء كافة  ،إال ما حكاه ابن املنذر عن عمر وابن عمر وزيد
بن ثابت .
 وهل يسقط ع النفساء أم ال ؟
فالصحيح نعم  ،أنه يسقط عن النفساء خالفاً البن حزم .
-3اختلف العلماء يف حكم يواف الوداع للمعتمر على قولني :
القول األول :أنه سنة .
وهذا قول مجهور العلماء  ،وحكاه ابن عبد الرب إمجاعاً .
أ -أن الصحابة  ملا حلوا من عمرهتم يف حجة الوداع  ،خرجوا إىل مىن وعرفة  ،ومل يؤمروا بطواف الوداع  ،ولو كان واجباً
ألمروا به .
ب -وألنه  مل يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء واجلعرانة .
ج-وألن األحاديث مل تأت إال بأمر احلاج به  ،ففي حديث ابن ع مر املخرج عند ابن خزَية ( أمر احلاج  ) ..وكذلك رواية ابن
عباس عند الشافعي  ،فتخصيصه باحلاج يدل على أن املعتمر على خالفه .
وحديث ( ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت ) أمر للحجاج بدليل قرينة احلال  ،ألنه  قاله عند الفراغ من احلج
إرشاداً للحجاج .
قال الشيخ اب باز  :املعتمر ال وداع عليه يف أصح قويل العلماء .

القول الثاين  :أنه ُيب على املعتمر وداع .
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وبه قال الثوري .

قال الشيخ اب عثيمني  :وهذا القول هو الراجح  ... ،وقال  :يواف الوداع واجب على ِ
كل إنسان مغادر مكة وهو حاج أو
معتمر  ،لألدلة التالية :
أ -عموم قوله  ( :ال ينفر واحد حىت يكون آخر عهده بالبيت ) .
وهذا شامل ( واح ٌد ) نكرة يف سياق النفي  ،أو يف سياق النهي  ،فتعم كل من خرج .
ب -أن العمرة كاحلج  ،مساها الني  حجاً أصغر ،كما يف حديث عمرو بن حزم املشهور الذي تلقته األمة بالقبول( :والعمرة
هي احلج األصغر) .
ج-أن الني  قال ليعلى بن أمية ( اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك ) .
فإذا كنت تصنع يواف الوداع يف حجك ،فاصنعه يف عمرتك ،وال خيرج من ذلك إال ما أمجع العلماء على خروجه ،مثل:
الوقوف بعرفة ،واملبيت مبزدلفة ،واملبيت مبىن  ،ورمي اجلمار ،فإن هذا باإلمجاع ليس مشروعاً يف العمرة ( .انتهى كالم الشيخ )
د -حديث احلارث بن عبد هللا بن أوس قال  :مسعت رسول هللا  يقول ( من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده
بالبيت ) رواه الرتمذي  ،لكنه ضعيف .
والراجح أن يواف الوداع للعمرة سنة .
لكن ينبغي لإلنسان أن يفعله خروجاً من اخلالف وأبرأ للذمة  .وهللا أعلم .

فائدة  :أمجع العلماء على أن املعتمر إذا اعتمر مث خرج مباشرة  ،أنه ال ُيب عليه يواف وداع  ،كأن يقدم مكة فيطوف ويسعى
وحيلق مث خيرج مباشرة  ،فهذا ال يواف عليه .
-4أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ ألن الطواف وجب توديعا للبيت  ،وهذا املعىن ال يوجد يف أهل مكة ألهنا وينهم .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،يف بيانه أن يواف الوداع ليس من أركان احلج الت ال بد منها  :وهلذا مل يكن على أهل مكة
يواف قدوم  ،وال يواف وداع ؛ النتفاء معىن ذلك يف حقهم  ،فإهنم ليسوا بقادمني إليها وال مودعني هلا ما داموا فيها .
وقال الشيخ اب باز رمح هللا  :ليس على أهل مكة يواف وداع .
وهذا األمر يشمل كل من كان داخل حدود احلرم .
قال اب قدامة  :ومن كان منزله يف احلرم فهو كاملكي  ،ال وداع عليه .
لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء املناسك فإنه يلزمه يواف الوداع قبل اخلروج من مكة .

قال النووي رمح هللا  :قال أصحابنا  :من فرغ من مناسكه ،وأراد املقام مبكة ،ليس عليه يواف الوداع ،وهذا ال خالف فيه،
سواء كان من أهلها ،أو غريباً ،وإن أراد اخلروج من مكة إىل وينه أو غريه ياف للوداع .

وقال الشيخ اب عثيمني رمح هللا  :إذا كان الرجل من أهل مكة ،وحج وسافر بعد احلج ،فليطف للوداع؛ لقول الني ( ال
ينفرن أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت) مسلم ،وهذا عام  ،فنقول هلذا املكي  :ما دمت سافرت يف أيام احلج ،وقد
حججت ،فال تس افر حىت تطوف .
-5هل على أهل جدة يواف وداع ؟
نعم ُيب عليهم يواف الوداع عند اخلروج من مكة .
لعموم األدلة .
قال الشيخ اب عثيمني  :من كان من أهل جدة فإنه ُيب عليه أن ال خيرج من مكة حىت يودع .
77

فائدة  :قال ب قدامة  :إذا نفرت احلائض بغري وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان  ،رجعت فاغتسلت وودعت  ،ألهنا يف حكم
اإلقامة  ،بدليل أهنا ال تستبيح الرخص .
 -6بعض أخطاء الناس يف يواف الوداع :
الناس خيطئون يف يواف الوداع يف أمور :
األول  :أن بعض الناس ال ُيعل الطواف آخر أمره ؛ بل ينزل إىل مكة ويطوف يواف الوداع  ،وقد بقي عليه رمي اجلمرات  ،مث
خيرج إىل مىن فريمي اجلمرات مث يغادر  ،وهذا خطأ  ،وال ُيزئ يواف الوداع يف مثل هذه احلال  ،وذلك ألنه مل يكن آخر عهد
اإلنسان بالبيت الطواف ؛ بل كان آخر عهده رمي اجلمرات .
الثاين  :أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى يف مكة بعده  ،وهذا يوجب إلغاء يواف الوداع  ،وأن يأيت ببدله عند سفره  .نعم
لو أقام اإلنسان يف مكة بعد يواف الوداع لشراء حاجة أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا ال بأس به .
الثالث  :أن بعض الناس إذا ياف للوداع وأراد اخلروج من املسجد رجع القهقرى  ،أي  :رجع على قفاه  ،يزعم أنه يتحاشى
بذلك تولية الكعبة ظهره  ،وهذا بدعة مل يفعله رسول هللا  وال أحد من أصحابه  ،ورسول هللا  أشد منا تعظيماً هلل تعاىل
ولبيته  ،ولو كان هذا من تعظيم هللا وبيته لفعله  . وحينئذ فإن السنة إذا ياف اإلنسان للوداع أن خيرج على وجهه ولو وىل
البيت ظهره يف هذه احلالة .
الرابع  :أن بعض الناس إذا ياف للوداع مث انصرف ووصل إىل باب املسجد احلرام اجته إىل الكعبة وكأنه يودعها  ،فيدعو أو
يُسلِم أو ما أشبه ذلك  ،وهذا من البدع أيضاً ألن الرسول  مل يفعله  ،ولو كان خرياً لفعله الني . " 
-7قال الشيخ حممد بن إبراهيم رَحه هللا  :من ياف لإلفاضة قبل الرمي  ،ونوى يف يوافه أن الطواف يواف إفاضة ووداع ،
فهذا ال ُيزئه عن الوداع  ،ألنه مل يكمل أعمال احلج بعد  ،ولو كان يوافه املذكور بعد فراغه من الرمي اكتفى به عن الوداع ،
ومل يقم بعده  ،بل سافر يف احلال كفاه عن يواف الوداع .
-8قال يف املغين  :إذا ياف للوداع  ،مث اشتغل بتجارة أو إقامة  ،فعليه إعادته .
وهبذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور .
حلديث الباب .
-9رخص العلماء له يف األشياء الت يفعلها وهو عابر وماش  ،مثالً يشرتي حاجة يف يريقه  ،أو أن ينتظر رفقته مىت جاءوا ركب
ومشى  ،ومثله لو تغدى أو تعشى .
-10قول بعض الفقهاء  :تقف احلائض والنفساء على باب املسجد  ، ...هذا فيه نظر  ،فقد انعقد سببه يف عهد الني  ومل
يندب إليه  ،فلما حاضت صفية قال  ( :فلتنفر ) فقد خفف عنها الني  يواف الوداع  ،ومل يشرع هلا الدعاء عند الباب.
 واجبات احل ج .
-1اَأإل أح َر ُام م أ اَلأمي َقات.
فيجب على احلاج أو املعتمر أن حيرم من امليقات  ،وال ُيوز أن يتجاوزه بغري إحرام إذا أراد احلج أو العمرة
أ-لقوله  ( : يهل أهل املدينة  ) ...وهذا خرب مبعىن األمر .
ب-وقال ابن عمر  ( :فرض رسول هللا  ألهل املدينة ذا احلليفة  . ) ...رواه البخاري .
وف ب َع َرفَةَ إ َ ى اَلأغُ ُروب.
َ -2وال ُأوقُ ُ
لفعل الني  مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إىل الغروب .
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وألن الدفع قبل الغروب فيه مشاهبة ألهل اجلاهلية ألهنم يدفعون قبل الغروب  [ .املمتع . ] 7 :
فتأخري الني  الدفع إىل ما بعد غروب الشمس مث مبادرته به قبل أن يصلي املغرب مع أن وقت املغرب قد دخل  ،يدل على
أنه ال بد من البقاء إىل هذا الوقت  ،وكأنه  ممنوع حىت تغرب الشمس .
َّحر مبُأز َدل َفةَ .
َ -3وال َأمب ُ
يت لَأي لَةَ اَلن أ
فاملبيت مبزدلفة من واجبات احلج  ،وهذا قول األكثر .
احلََرِام َواذْ ُكُروهُ َك َما َه َدا ُك ْم ) .
اَّللَ ِعْن َد الْ َم ْش َع ِر ْ
لقوله تعاىل ( فَاذْ ُكُروا َّ
وقال  ( وقفت ههنا ومجْع كلها موقف ) رواه مسلم .
وذهب بعض العلماء إىل أن ذلك سنة  ،وذهب بعضهم إىل أنه ركن  ،وتقدم ذلك كله .

 -4املبيت مبَن أَيَّام اَلتَّ أشريق .
أي  :ومن واجبات احلج املبيت مبىن ليايل التشريق .
ول اَ ََّّللِ  أَ ْن يبِيت ِمبَ َّكةَ لَي ِ ِ ِ
َن اَلْ َعبَّاس بْن َعْب ِد اَلْمطَّلِ ِ
حلديث اِبْ ِن ُع َمَر َر ِضي اَ ََّّللُ َعْن ُه َما ( أ َّ
َج ِل
ب  اِ ْستَأْذَ َن َر ُس َ
َ َ
ايل م ًىن ،م ْن أ ْ
ُ
َ َ
َ َ
َ
ِس َقايَتِ ِه ،فَأ َِذ َن لَهُ ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه  .ويف رواية ( رخص ) .
فالعباس استأذن رسول هللا  فأذن له  ،ولو مل يكن واجباً ما احتاج إىل االستئذان .
َ -5وَرأم ُي اَ أجل َمار.
لقوله  ( إمنا جعل الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا ) رواه الرتمذي .
ألنه عمل يرتتب عليه احلل فكان واجباً ليكون فاصالً بني احلل واإلحرام .
أق أ أَو اَلتَّ أقصْيُ .
َ -6وا أحلَل ُ

اَّلل ِآمنِ ِ ِ
وس ُك ْم) .
ألن هللا جعله وصفاً يف احلج والعمرة فقال (:لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد ْ
ني ُحمَلق َ
احلََر َام إِ ْن َشاءَ َُّ َ
ني ُرُؤ َ

 -7طواف الوداع .
ِ
ِِ
ِ
اس ر ِضي اَ ََّّلل عْن هما قَ َ ِ
ِ
احلَائِ ِ
ض) ُمتَّ َف ٌق َعلَيْ ِه
َّف َع ِن ْ
َّاس أَ ْن يَ ُكو َن آخَر َع ْهده ْم بِالْبَ ْيت ،إَِّال أَنَّهُ َخف َ
َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ َ َ ُ َ ُ َ
ال (أُمَر اَلن ُ
ويف رواية ( ال ينصرفن أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت ) .

.

 الفرق بني ترك األركان وترك الواجبات .

إذا ترك احلاج رك م أركان احلج :
فإن كانت اإلحرام – وهي النية -مل ينعقد نسكه حلديث ( إمنا األعمال بالنيات ) .
وإن ترك ركناً من أركان احلج – غري النية – مل يتم حجه حىت يأيت به  ،فإذا كان الركن مما يفوت فاحلج الغ  ،كما لو ترك
الوقوف بعرفة حىت خرج فجر يوم العيد .
وإن ترك واجباً فعلي دم .
عن ابن عباس قال ( :من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً )  .رواه مالك
هذا الدم جربان ال شكران  ،وعليه فيجب أن يتصدق جبميعه على فقراء احلرم ويذبح يف احلرم ويوزع يف احلرم  ( .وهذا ما عليه
مجاهري العلماء ) .
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يت
ول َّ
َ -249ع أ َع أبد َّ
اس بأ ُ َع أبد الأ ُمطَّلب َر ُس َ
اَّلل بأ عُ َم َر رضي هللا عنهما قَ َ
اَّلل  : أَ أن يَب َ
ال أ
استَ أذَ َن ال َأعبَّ ُ
َّ
َجل س َقايَت فَأَذ َن لَ ُ ) .
َن  ,م أ أ أ
مبَكةَ لَيَ َ
اِل م ً
--------------

اَل َأعبَّاس بأ َع أبد اَل ُأمطَّلب ) عم الني  املتوىف سنة ( . ) 32
ول اَ ََّّلل  أَ أن يَب َ َّ
اِل م ًَن ) املراد هبا ليلة احلادي عشر واللتني بعده .
ا أستَ أ َذ َن َر ُس َ
يت مبَكةَ لَيَ َ
َجل س َقايَت ) املراد هبا سقاية احلجيج من ماء زمزم  ،وكان العباس بن عبد املطلب هو القائم هبا زمن النبوة .
مأ أأ
فَأَذ َن لَ ُ ) أي ِ :أذن الني  للعباس أن يبيت تلك الليايل مبكة  ،ويرتك املبيت مبىن  ،ويف رواية (رخص رسول هللا  للعباس
أن يبيت مبكة . )...
-1احلديث دليل على مشروعية املبيت مبىن ليايل التشريق  ،وهي  :احلادية عشرة  ،والثانية عشرة  ،والثالثة عشرة ملن تأخر .

قال النووي  :وهذا متفق عليه .
 وقد اختلف العلماء  :هل املبيت مبىن ليايل التشريق واجب أم سنة على قولني :
أصحهما  :أن املبيت مبىن أيام التشريق واجب .

وهو قول اجلمهور فقد ذهب إليه املالكية والشافعية واحلنابلة وبه قال الشوكاين .
أ-أن الني  بات مبىن  ،وقال  ( :خذوا عين مناسككم ) .
ب -حديث الباب ( رخص للعباس بن عبد املطلب أن يبيت مبكة ليايل مىن . ) ....
ووجه الداللة :أن ختصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه ال رخصة لغريه من احلجاج .
ج-ورود بعض اْلثار عن عمر بن اخلطاب وابنه عبدهللا وابن عباس  مبنع احلجاج من املبيت خارج مىن .
 -2اختلف العلماء يف مقدار املبيت اجملزئ على ثالثة أقوال :
القول األول  :أن القدر اجملزئ هو أن يكون موجوداً مبىن عند يلوع الفجر.

وهو أحد القولني يف مذهب الشافعية .
ودليل هذا القول :القياس على املبيت ليلة املزدلفة فإن الني  قال ليلتها يف حديث عروة بن ِ
املضرس (من شهد صالتنا هذه -
يعين صالة الصبح -ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو هناراً فقد مت حجه وقضى تفثه ) .
وقد أجيب عن هذا  :أن عروة كان معذوراً يف عدم مبيته مبزدلفة .
القول الثاين  :أنه ال فرق بني املبيت أكثر الليل أو أقله .

وبه قال ابن حزم .
ودليل هذا القول  :إن مل يرد دليل على التحديد فال يصار إىل شيء من ذلك إال بدليل .
القول الثالث  :أن املقدار اجملزئ هو أكثر الليل.
وهذا مذهب اجلمهور من املالكية وهو األظهر عند الشافعية وهو مذهب احلنابلة .
أ-ومن أدلتهم  :أن الني  رخص للضعفة من أهله أن يدفعوا بعد منتصف الليل .
ووجه الداللة  :أن الرتخيص للضعفة إمنا كان لعذرهم فيدل هذا على أن من عداهم يبقون أكثر الليل .
ب -أن أكثر الشيء يقوم مكانه ممن بات أكثر الليل صار يف حكم من بات مجيعه .
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وهذا القول هو الراجح .
-3هل ُيوز ألهل األعذار املبيت خارج مىن ؟
نعم .
فالني  أرخص للعباس أن يبيت مبكة  ،وأرخص لرعاة اإلبل .
 هل يعذر غْي هؤالء ؟

قال الشيخ اب عثيمني  :ومثل ذلك يف وقتنا احلاضر رجال املرور  ،واألمن  ،ومن ذلك األيباء  ،فإنه يسمح هلم يف ترك املبيت
 ،فكل من يشتغل مبصلحة عامة يعذر يف ترك املبيت قياساً على السقاية والرعاية .

 إن كان ملصلحة خاصة  ,مثل  :مر
نعم .

أو خوف  ,أو ضياع مال  ,هل يرخص ل ؟

قال اب القيم  :وإذا كان الني  قد رخص ألهل السقاية  ،وللرعاة يف ترك البيتوتة  ،فمن له مال خياف ضياعه أو مريض
خياف من ختلفه عنه  ،أو كان مريضاً ال ُمتكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤالء .

قال يف املغِن  :وأهل األعذار كاملرض ومن له مال خياف ضياعه وحنوهم  ،كالرعاة يف ترك البيتوتة .
 اخلالصة :
ترك املبيت مبىن ليال أيام التشريق على تفصيل :

احلالة األو ى  :إذا كان ترك املبيت مبىن لعذر .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم من مل يستطع املبيت يف مىن أيام التشريق فقال :
ال شيء عليه لقول هللا تعاىل  ( :فاتقوا هللا ما استطعتم ) سواء كان تركه املبيت ملرض أو عدم وجود مكان أو حنومها من األعذار
الشرعية كالسقاة والرعاة ومن يف حكمهما .
احلالة الثانية  :إذا ترك املبيت ليال أيام التشريق لغري عذر .

قال الشيخ رمح هللا  :من ترك املبيت مبىن أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول هللا  بقوله وفعله وبداللة
ترخيصه لبعض أهل األعذار مثل الرعاة وأهل السقاية  .والرخصة ال تكون إال مقابل العزَية ،ولذلك اعترب املبيت مبىن أيام
التشريق من واجبات احلج يف أصح قويل أهل العلم ،ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم  ،ملا ثبت عن ابن عباس رضي هللا
عنهما أنه قال ( من ترك نسكاً أو نسيه فلريق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك املبيت أيام التشريق .
-4املراد باملبيت  :اإلقامة مبىن أكثر الليل .
قال احلافظ اب حجر  :وال حيصل املبيت إال مبعظم الليل .
-5الرخصة يف عدم املبيت يف مىن لصاحب سقاية احلاج ولرعاة اإلبل .
-6يسر الشريعة اإلسالمية .

ٍ
َ - 250و َع أن ُ  -أَ أي َع أ ابأ ُع َم َر  -قَ َ
ني ال َأم أغرب َوالأع َ
ال ََجَ َع الن ُّ
َِّب  بَ أ َ
شاء " جبَ أم ٍع "  ,ل ُكل َواح َدة م أن ُه َما إقَ َامةٌ َ .وَأ
سب أح بَ أي نَ ُه َما َ ,وال َعلَى إثأر َواح َدةٍ م أن ُه َما ) .
يُ َ
---------جبَ أم ٍع ) بفتح اجليم وسكون امليم؛ أي املزدلفة  ،قال احلافظ اب حجر  :مسيت مجعاً ألن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف

إليها أي دنا منها  ،وقيل  :وصفت بفعل أهلها ألهنم ُيتمعون هبا ويزدلفون إىل هللا؛ أي يتقربون إليه بالوقوف فيها  ،وقيل :
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مسيت بذلك الجتماع الناس فيها ليلة يوم النحر .
سب أح بَ أي نَ ُه َما ) أي مل يتنفل بينهما .
َوَأ يُ َ
َوال َعلَى إثأر َواح َدةٍ م أن ُه َما ) أي  :عقبها .
 -1احلديث دليل على أن السنة ملن دفع من عرفة أن ال يصلي املغرب حىت يصل مزدلفة  ،فيجمع بني املغرب والعشاء  ،ال خالف
يف هذا .
قال اب املنذر  :أمجع أهل العلم ال اختالف بينهم  ،أن السن ة أن ُيمع احلاج بني املغرب والعشاء .

 -2أن السنة أن يصليها بأذان واحد وإقامتني .
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
اح ٍد وإِقَ َامتَ ْ ِ
نيَ ،وَملْ
وقد جاء يف حديث جابر يف صفة حجة الني َ ( ح َّىت أَتَى اَلْ ُمْزَدل َفةَ ،فَ َ
صلَّى هبَا اَلْ َم ْغ ِر َ
ب َوالْع َشاءَ ،بأَ َذان َو َ
ِ
ضطَ َج َع َح َّىت يَلَ َع اَلْ َف ْجُر  ) ...رواه مسلم .
يُ َسبِ ْح بَْي نَ ُه َما َشْيئًاُ ،مثَّ ا ْ
وفعل الني  بعرفة  ،فإن الرواية مل ختتلف أن الني  بعرفة أذن أذان واحد للظهر والعصر وأق ام لكل صالة .
ص ِل بَْي نَ ُه َما َشْيئًا ) .
صلَّى اَلْ َع ْ
صَرَ ،وَملْ يُ َ
صلَّى اَلظُّ ْهَرُ ،مثَّ أَقَ َام فَ َ
قال جابر ( ُمثَّ أَذَّ َن بِ َال ٌل ُ ،مثَّ أَقَ َام فَ َ
وقد ذهب بعض العلماء إىل أنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامة واحدة  ،وهو مذهب أيب حنيفة .
حلديث ابن عمر قال ( مجع الني  بني املغرب والعشاء بإقام ة واحدة ) رواه أبو داود .
وَياب ع هذه الرواية  :أن قوله (بإقامة واحدة) فيه اختصار من بعض الرواة ،ولذلك جاء يف رواية أيب داود بعد قوله (بإقامة
واحدة) قال( :لكل صالة) وبذلك يتضح أن حديث ابن عمر هذا موافق حلديثه (حديث الباب) وحلديث جابر.
 -3جاء يف احلديث أن الني  ليلة مزدلفة نام حىت أصبح .
ضطَ َج َع َح َّّت طَلَ َع اَلأ َف أج ُر . )...
قال جابر ( ُُ ...ثَّ ا أ
فاستدل بعض العلماء بذلك على أن الوتر ال يصلى ليلة مزدلفة .

والصحيح أنه يشرع الوتر :
أوالً  :ألن الني  كان ال يدعه ال سفراً وال حضراً ،حىت كان  يوتر على راحلته يف السفر .
ثانياً  :أن الني  أمر به أمراً عاماً بدون استثناء .

ثالثاً  :أن عدم النقل ليس نقالً للعدم  ،فإما أن يكون جابر سكت عن ذكره ألنه ال يدري  ،وهلذا مل ينف الوتر كما نفى
التنفل يف قوله [ ومل يسبح بينهما ] .
رابعاً  :أن يكون ترك ذكره للعلم به  ،وألنه ليس من املناسك  ،واحلديث يف سياق املناسك .

 -4لو صلى يف الطريق أجزأه ذلك لقوله  ( جعلت يل األرض مسجداً ويهوراً ) .
وذهب ابن حزم إىل أنه لو صلى يف الطريق مل ُيزئه ألن الني  قال ألسامة بن زيد ( الصالة أمامك )  ،لكن ه ذا قول
ضعيف ،وقول الني  ألسامة ( الصالة أمامك ) ألنه لو وقف ليصلي وقف الناس  ،ولو أوقفهم يف هذا املكان لكان يف ذلك
مشقة عليهم .
ُ-5يب أن يصلي يف الطريق إذا خشي خروج وقت العشاء مبنتصف الليل .
-6لو وصل إىل مزدلفة وقت املغرب :
قيل  :يؤخر الصالة لفعل الرسول . 
وقيل  :يقدم  ،ألن الني  صلى من حني وصل إىل مزدلفة .
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قال الشيخ اب عثيمني رمح هللا  :قد روى البخاري عن ابن مسعود أنه قدم املزدلفة العشاء  ،فأذن وصلى املغرب  ،مث دعا
بعشائه فتعشى  ،مث أذن فصلى العشاء .
وعلى هذا فنقول  :من وصل مبكراً فليصل املغرب  ،مث لينتظر حىت يأيت العشاء فيؤذن ويصلي العشاء .

فإن قال احلاج  :الراحة يل واألسهل أن أصلي املغرب من حني أن أصل وأصلي معها العشاء  ،فيجوز له اجلمع .
-6أن السنة عدم صالة سنة املغرب البعدية وال سنة العشاء البعدية بالسفر لقوله ( ومل يسبح بينهما ) .

أكل م صيد احلالل
ُ
باب املُ أحرم يأ ُ
صاري أ َّ
ول َّ
َن َر ُس َ
اَّلل َ خ َر َج َح َّ
ص َر َ
ادةَ
ف طَائ َفةً م أن ُه أم  -فيه أم أَبُو قَ تَ َ
َ - 251ع أ أَِب قَ تَ َ
اجاً  .فَ َخ َر ُجوا َم َع ُ  .فَ َ
اد َة األَنأ َ
ادةَ  ,فَلَ أم ُأَيرأم
 َوقَ َال ُ :خ ُذوا َساح َل الأبَ أحر َ ,ح َّّت نَلأتَق َي  .فَأ َ
َح َرُموا ُكلُّ ُه أم  ,إالَّ أَبَا قَتَ َ
ص َرفُوا أ أ
َخ ُذوا َساح َل الأبَ أحر فَ لَ َّما انأ َ
ْيو َن إ أذ َرأ أَوا ُمحَُر َو أح ٍ
ادةَ َعلَى ا أحلُ ُمر  .فَ َع َق َر م أن َها أَتَانَاً  .فَ نَ َزلأنَا فَأَ َكلأنَا م أ َحلأم َها ُُ .ثَّ
ش  .فَ َح َم َل أَبُو قَتَ َ
 .فَ بَ أي نَ َما ُه أم يَس ُ
ال :
ول َّ
ك ؟ فَ َق َ
ص أي ٍد َ ,وَأَن ُ ُأحمرُمو َن ؟ فَ َح َملأنَا َما بَق َي م أ َحلأم َها فَأَ أد َرأكنَا َر ُس َ
سأَلأنَاهُ َع أ َذل َ
قُلأنَا  :أَنَأ ُك ُل َحلأ َم َ
اَّلل  . فَ َ
ال  :فَ ُكلُوا َما بَق َي م أ َحلأم َها ) .
ار إلَأي َها ؟ قَالُوا  :ال  .قَ َ
م أن ُك أم أ َ
َح ٌد أ ََم َرهُ أَ أن َأَيم َل َعلَأي َها  ,أ أَو أَ َش َ
ض َد  ,فَأَ َك َل م أن َها ) .
َويف رَوايٍَة  :قَ َ
ال َ :ه أل َم َع ُك أم م أن ُ َش أيءٌ ؟ فَ ُقلأت  :نَ َع أم  .فَنَ َاولأتُ ُ ال َأع ُ
َّامةَ اللَّأيثي  أَنَّ ُ أ أَه َدى َإ ى النَِّب  محَاراً َو أحشيَّاً َ ,و ُه َو باألَبأ َواء أ أَو ب َودَّا َن – فَ َردَّهُ َعلَأي .
َ – 252ع أ َّ
الص أعب بأ َجث َ
ك إالَّ أَنَّا ُح ُرٌم ) .
فَ لَ َّما َرأَى َما يف َو أجهي  ,قَ َ
ال  :إنَّا َأ نَ ُردَّهُ َعلَأي َ
َويف لَ أف ٍظ ل ُم أسل ٍم " ر أج َل محَا ٍر " َويف لَ أف ٍظ " ش َّق محَا ٍر " َويف لَ أف ٍظ " َع ُج َز محَا ٍر ".

----------

أ َّ
وهو جائز  ،وكانت سنة  6يف شهر
ول َّ
َن َر ُس َ
ج َح َّ
ذلك يف عمرةِ احلُ َديْبِيَ ِة ،فَأَيْلَ َق على العمرةِ َّ
اجاً ) كا َن َ
اَّلل َ خ َر َ
احلجَ ،
ذي القعدة .
ُمحَُر َو أح ٍ
ش ) نوع من الصيود  ،تشبه احلمر األهلية  ،مسيت بذلك ألهنا متوحشة غري أليفة .
فَ َع َق َر م أن َها أَتَانَاً ) أي  :أنثى .

َّامةَ اَللَّأيثي ) هو الصعب بن جثامة بن قيس بن عبد هللا بن يعمر الليثي احلجازي  ،صحايب من املقلني
َو َع أ اَ َّ
لص أعب بأ َجث َ
من احلديث .
َو ُه َو ب أاألَبأ َواء ,أ أَو ب َودَّا َن ) أو للشك من الراوي  ،واألبواء  :منزل بني مكة واملدينة قريب من اجلحفة  ،وودان  :موضع بقرب

اجلحفة أيضاً .

فَ َردَّهُ َعلَأي ) أي  :رد ذلك احلمار على الصعب .
إ َّال أَنَّا ُح ُرٌم ) أي  :حمرمني .

 -1احلديث دليل على حل احلمار الوحشي وأنه من الصيد  ،خبالف احلمار األهلي فإنه حرام أكله .
أ -حلديث الباب  ،فقد أمر  الصحابة باألكل من َحار الوحش وهم حمرمون  ،وهذا دليل على حله .
ب -وحلديث جابر قال ( أكلنا زمن خيرب اخليل وَحر الوحش  ،وهنانا الني  عن احلمار األهلي ) رواه مسلم .
 -2احلديث دليل على َترمي الصيد على احملرم واإلعانة عليه بداللة أو إشارة أو مناولة بسالح أو غري ذلك مما يعني على قتله أو
إمساكه .
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قال يف الشرح  :ال خالف بني أهل العلم يف َترمي قتل صيد الرب واصطياده على احملرم .
صْي ُد الْبَ ِر َما ُد ْمتُ ْم ُحُرماً ) .
قال تعاىل ( َو ُح ِرَم َعلَْي ُك ْم َ
َّ ِ
الصْي َد َوأَنْتُ ْم ُحُرٌم ) .
ين َآمنُوا ال تَ ْقتُلُوا َّ
وقال تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ك إَِّال أَنَّا ُحُرٌم ) .
وحديث الباب ( إِنَّا َملْ نَُرَّدهُ َعلَْي َ
واملراد بالصيد احملرم على احمل ِرم ما مجع ثالثة أشياء ذكرها املؤلف :

أوالً  :أن يكون مأكوالً .

فإذا كان غري مأكول فليس عليه فدية .

ثانياً  :أن يكون برياً وضده البحري ) .
قال يف الشرح  :أما صيد البحر فال حيرم على احملرم بغري خالف .
ِ
لسيَّ َارةِ ) البحري :هو ما ال يعيش إال يف البحر.
صْي ُد الْبَ ْح ِر َويَ َع ُامهُ َمتَاعاً لَ ُك ْم َولِ َّ
قال تعاىل ( أُح َّل لَ ُك ْم َ
ثالثاً  :أن يكون وحشياً .
فما ليس بوحشي ال حيرم على احملرم أكله وال ذحبه كبهيمة األنعام واخليل والدجاج.
إذاً الشروط  :أن يكون الصيد :مأكوالً – برياً  -متوحشاً.
( كاحلمامة  ،والضبع  ،والغزال  ،واألرنب ) .
 ال حيرم حيوان إنسي وهذا باإلمجاع ألنه ليس بصيد ،كاإلبل والبقر والغنم .
 -3اختلف العلماء يف حكم  :إذا صاد احملل صيداً وأيعمه احملرم  ،فهل يكون حالالً للمحرم أم ال على قولني :
القول األول  :أنه حرام على احمل ِرم .
وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري .
صْي ُد الْبَ ِر َما ُد ْمتُ ْم ُحُرماً ) .
أ-لقوله تعاىل ( و ُح ِرَم َعلَْي ُك ْم َ
ك إَِّال أَنَّا ُحُرٌم ) .
ب -وحلديث الصعب بن جثامة  ( .إِنَّا َملْ نَُرَّدهُ َعلَْي َ
القول الثاين ُ :يوز أكل احملرم مما صاده امل ِحل مطلقاً ولو صاده ألجله .
ُ
وهذا مذهب أيب حنيفة وعطاء وُماهد .
حلديث أيب قتادة .
القول الثالث  :القول باجلمع  :فما صاده احلالل ألجل احملرم حرم على احملرم فقط  ،وما مل يصد ألجله فهو حالل له .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاهبما  ،وأَحد وإسحاق وأبو ثور  ،ورجحه ابن حبان  ،وابن عبد الرب  ،والبغوي ،
والقاضي عياض  ،والنووي  ،وابن القيم  ،وابن حجر وغريهم .
واحتجوا ملسلكهم بأن فيه توفيقاً ومجعاً بني األحاديث املختلفة وعمالً جبميعها .
ويؤيد هذا اجلمع ما رواه أَحد وأبو داود عن جابر قال  :قال رسول هللا  ( صيد الرب حالل لكم وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو
يصد لكم ) .
قال الرتمذي بعد هذا احلديث  :والعمل على هذا عند أهل العلم ال يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا مل يصده أو يصد من

أجله .
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قال الشوكاين  :واحلق ما ذهب إليه اجلمهور من اجلمع بني األحاديث .
وهذا القول هو الراجح .
 اخلالصة  :الصيد احملرم على احملرم :
أ-ما صاده بنفسه .
صْي ُد الْبَ ِر َما ُد ْمتُ ْم ُحُرماً ) .
لقوله تعاىل ( و ُح ِرَم َعلَْي ُك ْم َ
ب -ما ِصيد ألجله :
حلديث الصعب بن جثامة .
ج -أو كان له أثر يف صيده  ،أو أعان عليه .
ال  :فَ ُكلُوا َما بَِق َى ِم ْن َحلْ ِم َها ).
ال قَالُوا الَ  .قَ َ
َش َار إِلَْي ِه بِ َش ْي ٍء »  .قَ َ
حلديث أيب قتادة ( ...فَ َق َ
ال َ : ه ْل ِمْن ُك ْم أَ َح ٌد أ ََمَرهُ أ َْو أ َ
دل احملرم حالالً على ٍ
صيد فقتله ،على قولني:
 -4اختلف الفقهاء فيما إذا َّ ُ
دل احملرم حالالً على ٍ
القول األول :إذا َّ
صيد فقتله ،يلزم احملرم جزاؤه .
كي فيه اإلمجاع.
وهو مذهب احلنفية  ،واحلنابلة  ،وبه قال يائفةٌ من السلف  ،وهو اختيار ابن تيمية  ،والشنقيطي ُ ،
وح َ
أ -لقوله  ( هل منكم أح ٌد أمره أن حيمل عليها ،أو أشار إليها ؟ )
احلل على عدم اإلشارة؛ فأحرى أن ال حيل إذا دلَّه باللفظ ،فقال هناك صي ٌد وحنوه .
أنه علَّق َّ
خمالف من الصحابة . 
ب-أنَّه قول ٍ
عرف هلما ٌ
علي وابن عباس رضي هللا عنهما ،وال يُ َ
توص ُل به إىل إتالف الصيد؛ فتعلَّق به الضمان؛ َّ
فإن َترمي الشيء َترميٌ ألسبابه .
سبب يُ َّ
ج-أنَّه ٌ
دل احملرم حالالً على ٍ
صيد ،فإنه يكون ُمسيئاً ،وال جزاء عليه .
القول الثاين  :إذا َّ ُ

وهو مذهب املالكية  ،والشافعية .
ِ
ِ
َّعم ) .
أ -لظاهر قوله تعاىل ( :فَ َجَزاءٌ مثْ ُل َما قَتَ َل م َن الن َ
وجه الداللة  :أنَّه علَّق اجلزاء بالقتل؛ فاقتضى أال ُيب اجلزاء بعدم القتل .
ضمن بالداللة كاْلدمي.
نفس مضمونةٌ باجلناية؛ فوجب أالَّ تُ َ
ب-أهنا ٌ
جَّ -
أن القاتل انفرد بقتله باختياره ،مع انفصال الدال عنه ،فصار كمن دل حمرماً أو صائماً على امرأة فويئها ،فإنه يأمث بالداللة،
وال تلزمه كفارة ،وال يفطر بذلك .
 مباحث يف أكل الصيد :

أوالً  :يف حال َترمي الصيد على احملرم  ،لو صاد يف حال إحرامه  ،فهل ل أكل ؟ ليس له أكله  ،ألن هذا حمرم حلق هللا

ثانياً  :الصيد الذي صاده احملرم  ،حرام عليه كما سبق  ،فهل هو حرام على غْيه أيضاً ؟ نعم  ،حرام عليه وعلى غريه ألنه مبنزلة
امليتة .
ثالثاً  :لو اضطر احملرم إىل قتل الصيد فذبح الصيد  ،هل َيل ؟ نعم حيل .

 -5رد اهلدية إذا وجد ما َينع من قبوهلا  ،لكن من حسن اخللق أن يبني للمردودة عليه هديته سبب الرد .
 -6أن اإلعانة على األمور احملرمة والداللة عليها ال ُيوز  ،ألن املعني مشارك للمباشر يف عمله .
 -7اإلمساك عن األشياء املشتبهة حىت يتبني أمرها من حل أو حرمة من الورع .
 -8سؤال أهل العلم عما يشكل من األحكام .
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 -9أن الوسائل هلا أحكام املقاصد .

 -10استحباب قبول اهلدية إذا مل يكن هناك مانع من قبوهلا .
 -11االعتذار عن رد اهلدية  ،تطييباً لقلب املهدي .

ل
ـ
تم كت ــاب ا حــج
من عم ـدة الأحكام
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