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ط

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إي احل د هلله ،ح د و،س عينه و،س يعر ه و،ع ذ باهلل من

ور أ،عسنا ومن

سيئات أعاملناه من هيد اهلل فال مض لهه ومن حمضل فال اادي لهه وأشهد أي
إله إ اهلل وحد

مك لهه وأشهد أي حم دً ا ع د ورس لهه أما بعد:

فعي الي م الرابع عرش من شهر ذي القعد لعام تس ٍع وثالثني وأربعامئة وألف من
اغر الن ي –صف اهلل عليه وسلم -و مدمنة اهلع ف أل قيكم

تعليق عف

ك ا احلن من ع د ااحكامغ للحافظ ع د اليني املقديس –رمحه اهلل تعاىل.-
ومن املعل م أي مؤلف ارا الك ا
عرمق ه

الك ا

اب رص عف ما اتعق عليه الشيخايه وار

كله -وإي كاي الف ذلك ً
بليال-ه لرلك سيركر أحادمث

أحاكام كثّي وسيرتك أحكا ًما كثّي اهنا ليسج عف
تعيد
ً

عه.

وس حاوا بدر ا س طاعة أي أذكر أام املسائ امل علقة باحلنه ثم أعلق –إي شاء
اهلل تعاىل وبح له وب ته -عف كالم املصنف بام مرس اهلل وتعض .

1

باا [ :ك ا احلن ].
احلن ركن من أركاي اإلسالمه وا فرض بد لة الك ا

والسنة واإلمجاعه باا

ِ
ِ
اع إِ َل ْي ِه َس ِ ًيال}[آا ع راي]97 :ه
اس َ َط َ
س حا،هَ { :وهللهِ َع َف النها ِ ح ُّن ا ْل َ ْيج َم ِن ْ
وأ رج الشيخاي من حدمث ابن ع ر أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -باا« :بني
ٍ
مخس»ه وذكر من ذلك حن بيج اهلل احلرام ملن اس طاع إليه س ًيال.
اإلسالم عف
أما اإلمجاع فإ،ه إمجاع رضوريه ا،ه م ني عف أدلة من الك ا والسنةه ف ن أ،كر
ارا اإلمجاع ف ثله كافره كام برر ااص لي ي ومنهم شيخ اإلسالم ابن تي ية –
رمحه اهلل تعاىل-ه فقد ذكر أي من أ،كر اإلمجاع الرضوري فإ،ه كافره وبد ذكر
اإلمجاع كثّيويه كابن املنرر وابن ع د الرب وابن بدامة وغّيام من أا العلم.
واحلن إ،ام عب الع ر مر واحد ه ومدا لرلك ما أ رج مسلم من حدمث أيب
ارمر –ريض اهلل عنه -أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -باا« :ل بل ها ل ج ج
وملا اس طع م»ه فدا ارا عف أي احلن مر واحد ه وبد أمجع العلامء عف ذلكه
حكى اإلمجاع ابن املنرر وغّي من أا العلم.
وم علق باحلن

وط وأركاي وواج ات وحمظ راته وسي يت ذكراا –إي شاء اهلل

تعاىل.-
أما الع ر فهي عف أصح ب يل أا العلم مس ح ة وليسج واج ةه وإىل ارا ذاب
أب حنيعة ومالك والشافعي

ب ا وأمحد
2

روامةه وث ج عند ابن أيب شي ة عن

ابن مسع د –ريض اهلل عنه -أ،ه باا :الع ر تط ر عه وا ا يار شيخ اإلسالم
ابن تي ية –رمحه اهلل تعاىل-ه ومل َأر ً
ُيا مدا عف وج
دليال ص ً
حيحا رص ً
الع ر .
ِ
أما ب له تعاىلَ { :و َأمت ُّ

احل هن َوا ْل حع ْ َر َ هللهِ}[ال قر ]196 :ه فهرا مدا عف وج
ا َْ

اإلمتام عف وج

ا ب داءه أما ما أ رج ااربعة من حدمث أيب رزمن العقييل

أي ً
رجال باا :ما رس ا اهلل إي أيب مس طيع احلن و الع ر و الضعنه باا:
«حن عن أبيك واع ر»ه فهرا احلدمث رج خمرج ج ا
املعل م أي ما رج خمرج ج ا

عف سؤاا فإ،ه

ااص لي ي والعقهاءه ومنهم ابن بدامة –رمحه اهلل-

معيد ال ج

عف سؤااه ومن
ه كام ربني ارا

ك ابه املينيغ

مس لة

أ رى.
فلرا ااظهر –واهلل أعلم -أي الع ر مس ح ة وليسج واج ةه وللع ر أركاي
وواج ات سي يت الكالم عنها –إي شاء اهلل تعاىل.-
أما

وط احلنه فرشوعه مخسة:
 الرشط األول :اإلسالم. الرشط الثاين :العق . الرشط الثالث :ال ل غ. الرشط الرابع :احلرمة.3

 الرشط اخلامس :ا س طاعة.وك ار الرشوط جم ع عليهاه حكى اإلمجاع ابن بدامة –رمحه اهلل تعاىل-ه أما
كثّياه أما ال ل غ
ط اإلسالم والعق ف ا حاي وبد س ق الكالم عليهام ً
واحلرمةه فقد ث ج عند ابن أيب شي ة عن ع د اهلل بن ع ا

–ريض اهلل عنه -أ،ه

ٍ
حن ثم بلغ
حن ف حع ق فعليه أي ُين حغة أ رىه وأمام ص ري ر
باا :أمام ع د ر
احلنث فعليه أي ُين حغة أ رى .وارا جم ع عليه عند أا العلمه حكى اإلمجاع
ابن ع د الرب وغّي ه الع د إذا أع ق و الصيّي إذا بلغ.
ِ
ِ
اع
اس َ َط َ
أما ا س طاعة فيدا لرلك ب له تعاىلَ { :وهللهِ َع َف النها ِ ح ُّن ا ْل َ ْيج َم ِن ْ
إِ َل ْي ِه َس ِ ًيال}[آا ع راي]97 :ه وارا الرشط جم ع عليه إ أي العلامء م نازع ي
معنى ا س طاعةه وبد جاء

حدمث أ،س عند احلاكم وحدمث ابن ع ر عند

فرس ا س طاعة بالزاد والراحلةه لكن مل
الرتمريه وجاء من حدمث غّيمها أ،ه ر
مصح ذلك حدمثه كام ذكر ابن املنرره وال يهقي وابن جرمر وابن حزم.
لكن الص ا

ا أي ا س طاعة اي الزاد أو الراحلةه وإىل ارا ذاب أب حنيعة

والشافعي وأمحده ومدا لرلك دليالي:
ص احلن بق له{ :من اس طاع إليه س ًيال}ه فدا عف
 الدليل األول :أ،ه رأ،ه يشء زائد عف مطلق القدر ه لرا رصه با س طاعةه فإي بي  :بد رصه
با س طاعة اي فيه جهدً ا وتع ًا
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م جد

غّي كالصال وغّياا؟

اجلهاد خماعر وتع ًا

فيقاا :إي

م جد

احلنه ومع ذلك مل حمع رلق

اجلهاد با س طاعةه وإ،ام ع رلق ا س طاعة باحلن وحد ه فدا عف أ،ه يشء
زائد عف مطلق القدر ه واليشء الزائد بالنظر إىل أب اا أا العلم ا الزاد
أو الراحلةه وارا ملخص ما أفاد شيخ اإلسالم ابن تي ية –رمحه اهلل
تعاىل-

حه عف الع د .

 الدليل الثاين :أي ار اي ف اوى أكثر ال ابعنيه ف كثر ال ابعني أف ا ب يا س طاعة اي الزاد والراحلة.
إذي املراد با س طاعة الزاد والراحلة وبد ذكر احلنعية والشافعية واحلنابلة أ،ه
خي لف با الف الزماي واملكايه ك ٌ بحس ه وك ٌ ب ثلهه فعي زمننا ارا ل وجد
الرج

ًيال ملا كاي ذا راحلةه بخالف الزمن املايضه فيخ لف من زماي إىل زماي

ومن مكاي إىل مكاي.
فإذي ارا ا الرشط ا امس وا ا س طاعة.
أما أركاي احلنه ف ركاي احلن أربعة:
 الركن األول :اإلحرامه وعف ارا املرااب ااربعةه واملراد باإلحرام ، :ريةالد ا

النسكه إي اناك فر ًبا بني اإلحرام واإلحرام من امليقاته

سي يت أي اإلحرام من امليقات واجبه والركن ا اإلحرام وا ،ية
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الد ا

النسكه ومدا لرلك ما أ رج الشيخاي من حدمث ع ر أي

ٍ
امرئ ما  ،ى».
الن ي –صف اهلل عليه وسلم -باا« :وإ،ام لك
 الركن الثاين :ال ب ف بعرفةه وبد ردا عف ارا الركن السنة واإلمجاعه فقد
ث ج عند ا

سة من حدمث ع د الرمحن بن مع ر الدمل ي أي الن ي –صف

اهلل عليه وسلم -باا« :احلن عرفة»ه و بع

االعاظ« :احلن عرفات»ه

وبد أمجع العلامء عف اراه حكى اإلمجاع ابن بدامة وغّي من أا العلم.
 -الركن الثالث :ع اف اإلفا ةه وارا ركن بد لة الك ا

والسنة

ور حا ْم
ب له تعاىل { :حث هم ْل َي ْق حض ا َت َع َث حه ْم َو ْل حي حف ا  ،ححر َ

واإلمجاعه أما الك ا

و ْلي هط حف ا بِا ْل ي ِ
ج ا ْل َع ِ ِ
يق}[احلن]29 :ه أما السنة :فعي الصحيحني من
َْ
َ َ ه
حدمث عائشة

بصة صعية –ريض اهلل عنها -ملا حا جه باا:

«أحابس نا اي؟»ه بال ا :بد فا جه فدا ارا عف أهنا ل مل تطف ع اف
اإلفا ة حل س همه فدا ارا عف أ،ه ركن .أما اإلمجاع فحكا كثّيويه
كابن املنرر وابن ع د الرب وابن بدامةه وغّيام من أا العلم.
 الركن الرابع :السعي بني الصعا واملرو ه وبد ذاب إىل أي ارا ركن مالكوالشافعي وأمحد

روامةه ومدا لرلك أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم-

حدمث ابن ع ر وعائشة بد أمر بالسعي بني الصعا واملرو ه وااص
اامر أ،ه مق يض ال ج

ه وإذا كاي دا
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الع اد فيعيد الركنيةه وبالج

عائشة كام

ٍ
امرئ مل مطف بني
صحيح مسلم" :لع ري ما أتم اهلل حن

الصعا واملرو "ه فدا عف أ،ه ركن.
إذي ار أركاي احلن ااربعةه إذا حعرفج ااركاي حعرف أي ار ااركاي إذا مل
حمؤتى هبا مل مصح احلن –عف تعصي -ه لكن ااص أي من مل م ت هبر ااركاي مل
مصح حغهه وا مك ي له حكم الع ات واإلحصار؟ه ارا خي لف با الف
الركن عف تعصي معروف عند أا العلم.
وبعد ارا:
فإي واج ات احلن ثام،يةه ومن يي أي تحعرف ار ال اج ات ب ي حت ص ر ره أو ً ه وأي
حمعرف دليلهاه ثاً ،ياه إذي من املهم أي حم ص ر ر ال اجب وأي حمعرف دليله.
 الواجب األول :اإلحرام من امليقاته ومدا لرلك ما سيركر املصنف منحدمث ابن ع ا

ملا باا« :ان هلن وملن أتى عليهن من غّي أالهن ممن

أراد احلن أو الع ر »ه فدا ارا عف أي اإلحرام من امليقات واجبه وبد
ذاب إىل ارا املرااب ااربعة.
 -الواجب الثاين :ال ب ف بعرفة إىل غرو

الش س ملن أتى ب

ذلكه أما

ً
بلياله وبد ذاب إىل ارا ال اجب
من أتى بعد ذلك فيكعي أي مقف ول
أب حنيعة ومالك وأمحد والشافعي

ب اه والدلي عف ارا ال اجب أي

الن ي –صف اهلل عليه وسلم -مل حمر ص احد أي مدفع ب
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غرو

الش سه ول مل مكن واج ًا لر ر صه بد لة أ،ه ر ر ص الدفع من مزدلعة
ب

من صف اللي ه مع أي الرت يص

لكاي أوىله اس ا

الدفع من عرفة ل مل مكن واج ًا

منها :أي الدفع من عرفة مك ي إىل مكاي واحد وا

مزدلعة وا مظنة ا زدحامه بخالف الدفع من مزدلعةه فإي ااماكن ال ي
مصح أي م جه إليها أكثر من مكايه ف ظنة الزحام أ فه و حمزاد عف ذلك
كثّيا شد احلره ومع ذلك مل حمر ر ص فيه
أ،ه عرفة مك ي ً
هنارا وبد م افق ً
–صف اهلل عليه وسلم -كام ر ر ص
ومل حمر ص
وج

عرفة مع أي احلاجة

مزدلعةه فإذي ملرا ر ر ص
الرت يص

مزدلعة

عرفة أوىل دا عف

ال ب ف بعرفة إىل غرو الش س.

إذي ملخص ارا ال اجب :أي من جاء ب غرو الش س بد أي ع ع
بني اللي والنهاره فعف ارا ل أي ً
رجال جاء الساعة الرابعة ثم رجه ثم
تم ارا ال اجبه ا،ه مجع بني اللي والنهار.
رجع بعد غرو الش س ر
 الواجب الثالث :اإلبامة ب زدلعة إىل من صف اللي ه وارا ال اجب ُي اجً
بلياله
إىل حترمر وتص ر ر فإ،ه بد أمجع العلامء أ،ه عب اإلبامة ب زدلعة ول
ً
مر
حكى اإلمجاع ابن ع د الرب وابن جرمر الطربيه فل حبدر أي
رجال ر
ً
بليال فإ،ه مل م ت هبرا ال اجب باإلمجاعه ف مجع ا عف
رسم ًعا ومل مقف ول
ً
بلياله ثم ا لع ا فيام زاد عف ارا القلي .
أ،ه بد أي حمقيم هبا ول
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بعد ارا :اإلبامة ب زدلعة واج ة إىل من صف اللي ه كام ذاب إىل ارا
الشافعي وأمحد –رمحه اهلل تعاىل -روامةه اي امحد روامة أ رى ذكر أي
اإلبامة فيها إىل مييب الق ره فاإلبامة ب زدلعة إىل من صف اللي ه والدلي
عف ارا ال ج
حدمث ابن ع ا

أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -ر ر ص للضععةه كام
الصحيحنيه وكام

حدمث عائشة أي س د

اس ذ،ج الن ي –صف اهلل عليه وسلم -ف ذي هلا وكا،ج ث طةه أي ثقيلة.
فإي بي  :اراي احلدمثاي معيداي أي الرت يص اص بالضععاء دوي
ااب ماء؟
فيقاا :اراي احلدمثاي حم الي هلراه وحم الي أهنام عاماي للضععاء
وااب ماءه وحم الي أهنام اصاي للضععاء دوي ااب ماءه وبالنظر لعهم
أا العلم –و،حن م م روي أي ،عهم الك ا
جتد أي الق ا الشائع عند العلامء أ،ه
امل

والسنة بعهم أا العلم-

فرق بينهامه وبد رفرق بينهام بع

رمنه أما كالم العلامء السابقني كاإلمام أمحد وغّي من احلنابلةه

وكالشافعي وغّي من الشافعيةه فإهنم

معرب ي بينهامه ارا الشائع عند

أا العلمه و،حن م م روي أي ،عهم الك ا والسنة بعهم أا العلم.
ومؤكد ذلك :ما

الصحيحني عن عائشة بالج :لي ني ب لج ر صة

رس ا اهلل –صف اهلل عليه وسلم -ملا كاي أحب إيل من معرو بهه مع أي
اصا بالضععاء.
عائشة ليسج من الضععاءه فدا ارا عف أ،ه ليس ً
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اصا بالضععاءه فإذا ذاب ،صف
إذي اإلبامة إىل من صف اللي ليس
ً
صح لألب ماء والضععاء أي مدفع اه لدليلني:
اللي
ر
 oالدلي ااوا :فهم أا العلم الشائع عنهم.
 oالدلي الثاين :ب ا عائشة –ريض اهلل عنها.-
فإي بي  :ما الدلي عف أي ال ج

من هي ب ن صف اللي ؟ فإ،ه ليس

اادلة ذكر من صف اللي ؟
فيقاا :الدلي القاعد املعروفة :أي ااحكام تك ي مع اليالبه ف ن دفع
بعد من صف اللي فقد مكث أغلب اللي ه وااحكام الرشعية مناعة
بااغلب وااكثر.
فخالصة ما تقدم :أي ال اجب ا اإلبامة ب زدلعة إىل من صف اللي وأي
ارا ال اجب شام للضععاء وااب ماءه فعف ارا ل جاء أحد بعد
ً
بليال –لإلمجاع الري تقدم ذكر -
من صف اللي ل جب عليه أي حمقيم ول
ثم بعد ذلك مدفع م ا

س اء كاي من ااب ماء أو الضععاء.

 الواجب الرابع :رمي مجر العق ةه ورمي مجر العق ة واجب لدليلني: oالدليل األول :أي الصحابة ع رلق ا ال حل بهه كام ث ج عن ع ر
وعائشة وغّيمها.
 oالدليل الثاين :أي ابن مجاعة حكى اإلمجاع عف أي رمي مجر العق ة
واجب.
10

تعغ ه
 الواجب اخلامس :رمي اجلامر الثالث ملن ت ره أو اجل رتني ملن روعف ارا املرااب ااربعةه والدلي عف ارا ال اجب ما سي يت ذكر من
اادلة عف وج

امل يج ب نىه باا ابن تي ية

الع د غ :وامل يج

ب نى مرشوع من با ال سائ ه أوج ج الرشمعة امل يج ب نى اج رمي
اجلامره فإذا وجب امل يج ب نى –كام سي يت من ف اوى الصحابة -فرمي
اجلامر من با أوىل.
تعغ أو ثالث ٍ
لياا ملن ت ره
 الواجب السادس :امل يج ب نى ليل ني ملن روبد ذاب إىل وج

امل يج ب نى مالك والشافعي وأمحد

روامةه

والدلي عف ارا دليالي:
 oالدليل األول :ما أ رج الشيخاي من حدمث ابن ع ر أي الع ا
عم الن ي –صف اهلل عليه وسلم -اس ذ،ه أي م يج ب كة ليايل منى
من أج سقامة احلاجه ف ذي لهه فدا عف أي ااص ال ج

.

 oالدليل الثاين :أي ارا ف اوى الصحابة كع ر فيام ث ج عند مالك
امل ع وابن ع ر عند ابن أيب شي ةه فإي بي  :بد العهام ابن
ع ا ؟ فيقاا :ع ر ليعة راشده وا لعاء الراشدوي مقدم ي عف
غّيام.
 الواجب السابع :حلق الشعر أو تقصّي ه وبد ذاب إىل وج به أب حنيعةومالك وأمحد

ِ
احل َرا َم
روامةه ومدا لرلك ب له تعاىلَ { :ل َدْ ح حل هن املَْ ْسغدَ ْ َ
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وسك ْحم َو حم َق ِّ ِ
رصم َن َ ََتَا حف َي}[الع ح]27 :ه
ني ححم َ ِّل ِق َ
إِي َشا َء اهللهح ِآمنِ َ
ني حر حء َ
وارا رب ب عنى اامره و حدمث عائشة وابن ع ر
بحلق الرأ
ال ج

الصحيحني أمر

أو تقصّي –صف اهلل عليه وسلم-ه واامر مق يض

.

 الواجب الثامن :ع اف ال داعه وبد ذاب إىل وج به أب حنيعة والشافعيوأمحده ومدا لرلك ما أ رج الشيخاي من حدمث ابن ع ا ه أ،ه باا:
" حأمر النا

أي مك ي آ ر عهدام بال يج إ أ،ه ح عف عن احلائ

".

كثّيا من ار ال اج ات
إذي ار ثام،ية واج ات من واج ات احلنه والري هيم ً
أي حمعهم ص ر ال اجب ثم دليله.
وبعد ارا أ ،ه إىل تن يهني:
• التنبيه األول :أي اناك فر ًبا بني ترك ال اجب والركنه ف ن ترك الركن
بط حغهه أما من ترك ال اجب فإي حغه صحيح لكن عليه دم كام سي يت
بيا،ه –إي شاء اهلل تعاىل-ه إذي من أتى ب ركاي احلن و وعه تم حغهه
وإ،ام حمنظر بعد ذلك ا عليه دم أم ؟ عف تعصي سي يت ذكر –إي شاء
اهلل تعاىل.-
• التنبيه الثاين :من يي أي حمعلم أي أفعاا الن ي –صف اهلل عليه وسلم -تعيد
ال ج

أص ل ًيا إ لقرمنةه ومن ذلك أفعاله

احلن والصال وغّي

ذلكه فإي بي  :بد باا الن ي –صف اهلل عليه وسلم -الصال فيام أ رج
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ال خاري من حدمث مالك بن احل مرث« :صل ا كام رأم
وارا أمر واامر مق يض ال ج
حدمث جابر« :ل

ه وباا

احلن فيام أ رج مسلم من

روا مناسككم»ه وارا أمره ا،ه فع مضارع مقروي

بالم اامر فيعيد ال ج

؟

فيقاا :بد ذكر ابن القيم –رمحه اهلل تعاىل-
اامر

ب له" :صل ا كام رأم

عف وجه ال ج

ين أصيل»ه

فافعل

ين أصيل:

ك ابه هترمب السننغ أي
معيد ال ج

عف وجه ال ج

وإ،ام ما فعل ه

ه وما فعل ه عف وجه

ا س ح ا فافعل عف وجه ا س ح ا ه ومث ذلك حمقاا احلن.
فإي بي  :ما الدلي عف ذلك؟
مقاا :بط ًعا إي

أفعاا احلن ما ا مس حبه ول كاي ب له« :ل

روا

ارا العع

فإ،ه

مناسككم» معيد ال ج

ه

ح اج أي مق ا :إ

لالس ح ا ه ف ن مل معع ذلكه فدا عف أي أص اامر
ال ج
لرا

معيد

.
مصح احد أي مق ا :إي ارا العع واجب اي الن ي –صف اهلل

عليه وسلم -فعله لق له« :ل

روا مناسككم»ه مقاا :ب له« :ل

مناسككم» أي حح رغ ا كام حغغجه فام فعل ه عف وجه ال ج
عف وجه ال ج

ه وما فعل ه عف وجه ا س ح ا

ا سحا .
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فافعل

روا

فافعل
عف وجه

وبعد اراه فإي للع ر أركا ً،ا ثالثة:
 الركن األول :اإلحرامه والكالم فيه كالكالم احلن. الركن الثاين :الط افه وا ركن باإلمجاعه حكا الكاساينه والكالم فيهكالكالم احلنه إ أي الكاساين ،ص عف أ،ه جم ع عليه.
 -الركن الثالث :السعيه والكالم فيه كالكالم احلن.

وواج ات الع ر واج اي:
 الواجب األول :اإلحرام من امليقات. الواجب الثاين :احللق أو ال قصّيه وبد تقدم الكالم عليه احلن.ار اي أركاي وواج ات الع ر ه إذا حعلم ارا أ ،ق إىل م حث مهمه وا أ ،اع
الدماء احلنه واي كال ايل:
ِ
احل ِّن
 النوع األول :دم امل رع والقاريه باا س حا،هَ { :ف َ ن َمت َ َهع بِا ْل حع ْ َر إِ َىل ْ َرس ِم َن ْاهلَدْ ِي}[ال قر ]196 :ه وال ع لية الصحابة حمطلق عف
َف َام ْ
اس َ ْي َ َ
ال ع باملعروف و حمطلق عف القاريه فإي القاري حمس ى م ًعاه وبد أمجع
العلامء عف أي عف امل ع د ًما كام أي عف القاري د ًماه وأمجع عف ذلك
الصحابة وإي كاي حص

الف بينهم

14

 ،ع دم القاريه لكنهم جم ع ي

عف أي عليه د ًماه ومل خيالف

وج

دم القاري إ الظاارمةه ومن

الق اعد املعل مة أي ك ب ا تعردت به الظاارمة فه

ط.

إذي الن ع ااوا دم ال ع والقرايه وارا الدم من مل عد فإ،ه مص م ثالثة
أمام

احلن وس عة إذا رجع كام ذكر اهلل

ك ابهه وفيه تعصي وإي كاي

اافض بالنظر إىل ف اوى الصحابة كعائشة وابن ع ر أي مص م م م عرفة
وم مني ب لهه وعف ف ى عائشة وابن ع ر مص م إ حمر ًماه فإذا مل مكن
مس طي ًعا للدم فإي حمل ي باإلحرام ثم مص م الي م السابع والثامن وال اسع.
وتقدم أي

ً
تعصيال لكن الري هي ني أي الن ع ااوا من
ار املسائ

الدماء ا دم امل ع والقاري.
ودم امل ع أو القاري عب أي مك ي

احلرمه وارا باإلمجاعه حكى

اإلمجاع ابن بطاا وابن ع د الربه وبد رأمج بعضهم مربح ادي ال ع
والقراي ارج حدود احلرمه ومن فع ذلك مل مصح فعله.
 النوع الثاين من الدماء :دم ترك واجبه تقدم أي واج ات احلن ثام،يةه ف نترك أحد ار ال اج ات وجب عليه دمه ملا ث ج عند مالك
ابن ع ا

امل ع غ عن

أ،ه باا" :من ،يس شي ًئا من ،سكه أو تركه فل حيهرق د ًما"ه إذي من

ترك واج ًا فعليه دم فحسب بال َتيّيه وعف ارا املرااب ااربعة.
وارا الدم مك ي احلرم باتعاق املرااب ااربعةه ا،ه مث دم ال عه لرا
من مل عد فإ،ه من ق إىل صيام عرش أمامه وارا ب ا املالكية واحلنابلة
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وب ا عند الشافعيةه وللشافعية ب ا آ ر :أ،ه م صدق أو مص م بعدد ك
مد..إلخه لكن مل َأر أحدً ا من العلامء ااولني باا :إذا مل عد فإ،ه مسقط
عنهه فعي املس لة ب

يه إما أي من ق إىل الصيام أو لل عصي عف أحد ب يل

الشافعيةه و مصح احد أي حُيدث ب ً جدمدً ا ومسقط عنه ال دا كام
باله بع

املعارصمنه وارا فيه ،ظره ا،نا م م روي أي ،خرج عن أفهام

أا العلمه هلرا ارا الدم من مل عد فإ،ه مص م عرش أمام.
وا من حيث املعنى برمب من دم ال عه وذلك أي امل ع ملا حتل وجب
عليه د ٌمه ا،ه

ااص كاي م يت بالع ر

سعر وم يت باحلن

سعر ه

وارا أش ه به –واهلل أعلم.-
خمّي بني
 النوع الثالث من الدماء :دم فع حمظ ره من فع حمظ ًرا فإ،ه رأم ٍر ثالثةه كام سي يت

حدمث كعب بن عغر  :بني أي مص م ثالثة أمامه

أو أي مطعم س ة مساكني لك مسكني ،صف صاعه أو أي مربح شا ً.
وال خيّي بني اام ر الثالثة ر
دا عليه حدمث كعب بن عغر ه وحكى ابن
بدامة اإلمجاع عليهه وارا الدم الري عب عند فع حمظ ر عف أصح
أب اا أا العلم عب أي مك ي احلرمه فل حبدر ر أي ً
رجال فع حمظ ًرا
و مرمد أي مص م ثالثة أمام و مرمد أي مطعم س ة مساكني لك مسكني
،صف صاعه وأراد أي مربح شا فله أي مربح شا ً
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بلد ه

ملزم أي

مك ي

احلرمه ا،ه

دلي عف ذلكه ارا أو ً ه وث ج ارا عن جمااد

عند ابن حزمه باا :مربح حيث شاءه وا ب ا مالك –رمحه اهلل تعاىل.-
ِ
ِ
رس
رصت ْحم َف َام ْ
اس َ ْي َ َ
 الدم الرابع :دم اإلحصاره باا اهلل –عز وج َ { :-فإ ْي حأ ْح ِْم َن ْاهلَدْ ِي}[ال قر ]196 :ه وبد أمجع العلامء عف دم اإلحصار احلنه
الع ر ه وا الص ا

وذاب إىل ارا أب حنيعة والشافعي وأمحد

لع م اآلمةه واي اآلمة ،زلج الع ر من حيث ااص .
ودم اإلحصار مك ي

املكاي الري حأحرص فيه صاح هه كام ذاب إىل ارا

الشافعي وأمحد س اء كاي احل أو احلرمه وا الري حققه ابن القيم
ك ابه اهلديغ.
 الدم اخلامس :دم ب الصيده باا اهلل –عز وج َ { :-ما َأ ُّ َهيا ا هل ِرم َن آ َمنح ا َالص ْيدَ َو َأْ ،حم حح حر ٌم}[املائد ]95 :ه ف ن ب
َت ْق ح حل ا ه
ُيك ححم بِ ِه َذ َوا عَدْ ٍا ِّمنك ْحم}[املائد ]95 :ه وارا الدم واجب
اي اهلل مق اْ َ { :
الصيد فإي عليه د ًماه

بإمجاع أا العلمه حكا ابن املنرر وغّي ه ومك ي ارا الدم احلرمه اي
اهلل مق اَ { :ادْ ًما بالغ الكع ة}ه باا ابن حزم :أمجع العلامء عف أي املراد
بالكع ة انا احلرمه فإذي ارا الدم مك ي احلرم.
ار أ ،اع الدماء

احلنه واي مخسة أ ،اعه من

أا العلم إذا بال ا إي عليه د ًما.
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ط ار اام ر عرف أب اا

بعد ذكر أ ،اع الدم أ ،ق إىل حمظ رات اإلحرامه حمظ رات اإلحرام كال ايل:
 املحظور األول :بص الشعر أو حلقهه باا س حا،هَ { :ح ٰهى َم ْ حل َغ ْاهلَدْ حيَ ِحم هل حه}[ال قر ]196 :ه وباا س حا،هَ { :ف ِعدْ َم ٌة ِّمن ِص َيا ٍم َأ ْو َصدَ َب ٍة َأ ْو
،حس ٍ
ك}[ال قر ]196 :ه دا ارا عف أي حلق الشعر حمظ ر من حمظ رات
ح
اإلحرامه ومدا عليه حدمث كعب بن عغر –ريض اهلل عنه -كام سي يت –
إي شاء اهلل تعاىل-ه وارا حمظ ر بإمجاع أا العلمه حكى اإلمجاع ابن
املنرر وابن ع د الرب وابن بدامةه ومجع من أا العلم.
وأرج أي تعهم ما ميل :أي الشعر عام مجيع شعر ال ديه لدليلني:
 oالدليل األول :باا أمحد :أعلم أي العلامء فرب ا بينهاه ف هرا ،علم
أي اإلمام أمحد حكى اإلمجاع.
 oالدليل الثاين :أي ذكر شعر الرأ

اآلمة رج لس به وا بصة

كعب بن عغر –ريض اهلل عنه-ه فقد حمح الن ي –صف اهلل عليه
وسلم -والق

م ناثر عف وجههه باا« :ما كنج أظن أي ال جع

بلغ بك ما أرى»ه ثم أمر أي ُيلق رأسه ..إىل آ ر احلدمثه فركر
الرأ

رج خمرج س به والقاعد ااص لية :أي ما رج خمرج

س ٍ
ب معه م لهه وحكى عف ذلك اإلمجاع مجاعة من ااص ليني
كاآلمدي واملغد ابن تي ية وشيخ اإلسالم ابن تي يةه فإذي مك ي
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اصا بشعر الرأ
ً
ذكر رأ

ب بغ يع الشع ره وأرج أي حمض ط اراه أي

الشعر رج خمرج س ب.

• تن يه:
خمّي بني ثالثه من العلامء من باا :ارا
من فع حمظ ًرا كام تقدم فه ر
في ن فع حمظ ًرا بعرره اي اادلة جاءت املعروره أما غّي املعرور فال
حخي رّي وإ،ام حمؤمر بالدم فحسبه وإىل ارا ذاب أب حنيعة وأمحد

روامةه

لكن فيام ذكر اؤ ء ،ظر –واهلل أعلم-ه وذلك أي ذكر العرر كاي لس ب
واي بصة كعب بن عغر –ريض اهلل عنه-ه وما رج خمرج س ب فال
معه م لهه فيش

املعرور وغّي املعرور.

وب ث ارا مرد عف الظاارمة ومن ت ثر هبم ملا بال ا :ال خيّي بني ثالثه بني
الربح والصيام والصدبة

ب له تعاىلَ { :ف ِعدْ َم ٌة ِّمن ِص َيا ٍم َأ ْو َصدَ َب ٍة َأ ْو

،حس ٍ
ك}[ال قر ]196 :ه ارا اص بالشعره
ح

مقا

عف ذلك من ب رلم

أظافر ..إلخ.
أمضا ارا فيه ،ظر امرمن:
فيقااً :
 oاألمر األول :أي ذكر الشعر رج لس به وما رج لس ب فال
ص به.
معه م لهه فال حخي ر
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 oاألمر الثاين :أي فهم العلامء عف الف ذلكه و،حن م م روي أي
،عهم الك ا والسنة بعهم أا العلم.
وإ،ام الف الصنعاينه ومدا عليه كالم ابن حزمه وإ،ام ابن حزم مل مرص به ا،ه
مرى

ً
تعصياله لكن الق ا ب ،ه اص
احلن واج اته واملقص د أي فيه

بالشعر فيه ،ظر ملا تقدم ذكر ه وإ،ام باا به امل ثروي بالظاارمة.

 املحظور الثاين :تقليم ااظافره وارا حمظ ر بد لة آثار الصحابة واإلمجاعهث ج عند ابن جرمر
ابن ع ا

ب له تعاىل { :حث هم ْل َي ْق حض ا َت َع َث حه ْم}[احلن]29 :ه ذكر

أم ًرا ومنها تقليم ااظافره وحكى اإلمجاع عف ذلك ابن املنرر

–رمحه اهلل تعاىل-ه والعلامء معامل ي ااظافر معاملة الشعره فعف ارا:
ث ج عند ابن أيب شي ة عن عطاء أ،ه باا " :ثالث شعرات دمه العامد
والنايس س اء"ه فإذي من أتلف ثالث شعرات فإي عليه د ًماه بخالف من
أتلف شعر أو شعرتنيه ومس ي

ذلك العامد والنايسه وارا ب ا

مجااّي أا العلمه اي ارا من با

اإلتالف

اإلتالفه فام كاي من با

فيس ي فيه العامد والنايس.
ظعرا واحدً ا أو ظعرمن أو  ،ف شعر أو شعرتني فقد روى
أما من ب رلم ً
ال يهقي عن عطاء بإسناد مصلح أي حمصحح أ،ه باا " :الشعر حمده و
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الشعرتني مدر اي"ه وا ب ا لإلمام الشافعي وأمحد

روامةه معني مطعم

مسكينًا ب قدار م ٍد أو مدمن.
 -املحظور الثالث :تيطية رأ

الركر ب الصقه ومدا لرلك

ع ر باا :ما مل س املحرم؟ باا" :
الرساومالت و
الرأ

حدمث ابن

مل س الق يص والعامئم و

الربا،س"ه والعامئم تيطي الرأ ه والربا،س تيطي

أمضاه واي ش يهة بالل ا
ً

امليريبه مك ي ث

عف ال دي ثم مك ي

له ما حميطي الرأ .
وباا الن ي –صف اهلل عليه وسلم -حدمث ابن ع ا

الصحيحني

الري وبص ه داب هه بااَ « :ت روا رأسه»ه فدا عف أ،ه حمظ ره وبد أمجع
العلامء عف ذلكه حكى اإلمجاع ابن املنرر وابن بدامة وغّيام من أا
العلم.
إذي من املحظ رات أي حميطى رأ

الركر ب الصقه رج هبرا غّي

املالصقه كالق ة ال ي حجعلج للن ي –صف اهلل عليه وسلم -بن ر كام
صحيح مسلمه فإ،ه جلس فيها –صف اهلل عليه وسلم -لكنها بيّي
مالصق.
وارا حمظ ر عف الرك ر دوي اإل،اثه ملا ث ج عن ابن ع ر –ريض اهلل
عنه -عند الداربطني –وا ،ه هلرا ااثر ا،ه مرتتب عليه أحكام -باا:
"إحرام املرأ

وجههاه وإحرام الرج
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رأسه".

مس عاد من ارا ااثر ما ميل:
 oاألمر األول :أي ارا املحظ ر اص بالركر دوي اا،ثى.
 oاألمر الثاين :أي تيطية ال جه للركر جائز وليس حمظ ًرا من
حمظ رات اإلحرامه وارا ب ا أيب حنيعة والشافعي وأمحده ومدا
عليه أثر ابن ع ره وث ج عن عثامي عند مالك

امل ع أ،ه غطى

وجهه وا حمرم.
فإي بي  :جاءت روامة مسلم الري وبص ه داب هه باا« :و
تيط ا وجهه»ه فيقاا :ار الروامة شاذ ه

تصح عنه –صف اهلل

وبني شروذاا ال يهقي –رمحه اهلل تعاىل.-
عليه وسلم-ه ر
 oاألمر الثالث :مس عاد من ارا ااثر أي وجه املرأ كرأ
كثّيا من النا
وبد رأمج ً
أي املرأ

حص عندام ل س

الرج ه

مث اراه وذلك

ع ز هلا أي تيطي وجهها إذا مل مكن عنداا أجا،به فل

حبدر أي امرأ حمرمة بني النا

فليس هلا أي تيطي وجههاه اي

ال جه بالنس ة هلا حمظ ر من حمظ رات اإلحرامه وكرلك إذا كا،ج
مع زوجها تيطي وجهها ول غطج فإي عليها فدمة فع حمظ ره
فل بدر أي الرج واملرأ مسافراي

سيار وليس عندام أجا،ب

مروي وجه املرأ فإ،ه عب عف املرأ أي تكشف وجههاه أو ل صعد
الرج واملرأ

مصعد فيغب عليها أي تكشف وجههاه واكراه
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ول غطج وجهها فإهنا بد فعلج حمظ ًرا من حمظ رات اإلحرامه
وعف ارا املرااب ااربعةه ب حكا ابن بدامة إمجا ًعاه ومدا عليه
كالم ابن ع د الرب –رمحه اهلل تعاىل-ه وأثر ابن ع ر امل قدم مدا عليه
ملا باا" :إحرام املرأ

وجهها".

ثم إذا أرادت املرأ أي تيطي وجهها فإهنا تسدله سد ً كام ث ج عن
ابن ع ا

وأمضا ث ج عن أسامء بنج أيب بكر
مسائ أيب داوده ً

عن مالك امل ع بالج، :سدله سد ً .
ومعنى السدا أهنا تر يهه بخالف عاد النساء عند،ا إذا أرادت أي
تيطي وجهها فإهنا تشد شدً ا وتد له اجلا ،ني ح ى مش ده وارا
مصح احلنه وإ،ام احلن تسدله سد ً .
أما ما شاع عند بع

العقهاء أهنم مضع ي شي ًئا ح ى م س أ،ف

املرأ ه فقد أ،كر ارا ابن تي ية عن اإلمام أمحد وباا :إ،ام باا به أب
معفه وباا إي كالم العلامء السابقني عف الف ارا.
 املحظور الرابع :ل س املخيط للركره ومدا عليه حدمث ابن ع ر :ما مل ساملحرم؟ باا " :مل س الق يص"ه واملراد بالق يص املعروفه وا املراد
باملخيطه وذلك أي املخيط كالم العلامء والعقهاء :ا ما يط عف مقدار
العض ه وارا بخالف ما مظن بع

العامة أ،ه ما كاي فيه يط لرا بعضهم

مق ا :ارا احلزام أو ارا النعاا فيه يطه مقاا :ليس ارا املراد به املخيطه
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وإ،ام ما يط عف العض مث الرساوم ه أو الق يصه وعف ارا فقسه
فإي ك ما يط عف العض فإ،ه من املخيط.
عرب بلعظ املخيط إبراايم النخعي –رمحه اهلل تعاىل-ه وا تابعي.
وبد ر
فإذي ل س املخيط للركر حمظ ر ومدا عليه حدمث ابن ع ر كام تقدمه وبد
أمجع العلامء عف اراه كام حكا ابن ع د الرب وابن بدامة وغّيمهاه وا
أمضا ومدا لرلك اهلدي
اص بالركر دوي اا،ثىه كام حكا ابن ع د الرب ً
الع يل للصحابيات عهد الن ي –صف اهلل عليه وسلم.-

• تن يه:
اش هر

ارا الزمن ل س النق ةه واملراد بالنق ة اي ما كاي أعالاا

كالرساوم ه وبلي نا أو بام مدرج عند،ا

العرف :ال ن ر لل رأ ه أعف

النق ة كال ن ر لل رأ بد ِح َيز بيشء مشد ه وارا ،ق ةه وا من الرساوم
كالم أا الليةه وعلامء أا اللية م اردوي أ،ه من الرساوم ه لرلك
مق ل ي :والنق ة من الرساوم ه كام
وبد أف ى به بع

لساي العر غ وغّي .

علامئنا املعارصمن وأ ط

ذلك –رمحه اهلل تعاىل-ه ب

وب له خمالف اب اا أا العلمه اي النق ة من الرساوم ه كام حمعرف
بالرج ع إىل كالم أا اللية.
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ارا الزمن مل س ،عا ً كا ف ف حيد

وبع

النا

فقط

النعاا ال ي تك ي ساتر هلاه و مد

مقدمة الرج

بقية القدم فيظن أ،ه برلك

مصح أي مل س ار النعااه فيقاا ارا ط ه اي ار النعاا بد حفصلج
عف مقدار مقدمة الرج ه ف هرا تك ي خمي ًطا كام ذكر العلامء
وااب ية اي ال ي ت

ااب يةه

ع عف الك عنيه كع اء الرج ه ل أي رج و ع

ع اءته عف الك عني ومل حمد

فص عف
مدمهه مقاا ارا حمظ ر ا،ه بد ر

مقدار املنك ني.

 املحظور اخلامس :الطيبه والطيب حمظ ر بد لة السنة واإلمجاعه باامسه
حدمث ابن ع ر ملا سئ ما مل س املحرمه باا..« :و مل س يشء ر
ال ر

والزععراي»ه وباا

الري وبص ه داب ه فيام أ رجه الشيخاي عن

ابن ع ا ه باا ..« :و حتنط »ه ثم عل

آ ر احلدمث« :فإ،ه حم عث

م م القيامة مل ًيا»ه وحكى اإلمجاع ابن حغر وغّي ه فه حمظ ر من
حمظ رات اإلحرام.
 -املحظور السادس :عقد النكا ه ث ج

مسلم من حدمث عثامي –ريض

اهلل عنه -أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -باا « :منكح املحرم و حمنكح
و خيطب»ه وبد ذاب إىل ارا املحظ ر ا لعاء الراشدويه كام بينه شيخ
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الع د غه وابن القيم

اإلسالم ابن تي ية

ك ابه اهلديغه وا

ب ا مالك والشافعي وأمحد.
 املحظور السابع :ب الصيده باا س حا،ه { :حأ ِح ه َلك ْحم َص ْيدح ا ْل َ ْح ِر َو َع َعا حم حهِ
ِ
رب َما حد ْم ْحم
لس هي َار }ه وبااَ { :و حح ِّر َم َع َل ْيك ْحم َص ْيدح ا ْل َ ِّ
َم َا ًعا هلك ْحم َول ه
حح حر ًما}[املائد ]96 :ه فقد دا عف ارا املحظ ر القرآي كام تقدمه والسنة كام
سي تينا

بصة أيب ب اد ه وبصة صعب بن جثامةه واإلمجاعه حكى

اإلمجاع كثّيوي كابن بدامة وغّي .
واملراد بالصيد :ما كاي م رح ًشا وحال ً و،اف ًعاه كام ربني ارا شيخ اإلسالم
ابن تي ية

ً
حشا ب كاي مما حمؤ،س
الع د غه فعف ارا ما مل مكن م

ك هي ة اا،عام مقاا إهنا صيده وما كاي حرا ًما ك ن صاد ذئ ًا مقاا إي
ارا صيده فإ،ه مس ى صيدً اه وأي مك ي ،اف ًعاه أي فيه منععة بخالف ما
منععة فيه.
 -املحظور الثامن :امل ا

فيام دوي العرجه فعف ارا من ب ر فإي تق ي

الرج لل رأ حمظ ر من حمظ رات اإلحرامه وارا ب ا ال ابعنيه وحكى
ابن تي ية إمجاع ال ابعني عف ذلكه ث ج ارا عن سعيد وعطاءه واحلسنه
وابن سّيمن عند ابن أيب شي ة.
ف ن ب ر فقد فع حمظ ًرا فعليه فدمة ااذىه ب ث ج عن ال ابعني كسعيد
أي من ،ظر إىل امرأ ف ،زا أو أمرى فإي عليه د ًماه أي بد فع حمظ ًراه باا
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ابن تي ية :وليس لسعيد خمالفه ف غرد النظر لل رأ بحيث إ،ه أ،زا أو
أمرى فقد فع حمظ ًرا.
 -املحظور التاسع :ال طء

ات
احل ُّن َأ ْش حه ٌر هم ْع حل َم ٌ
العرجه باا س حا،هَ ْ { :

ِ
َف َ ن َف َر َض فِ ِ
احل ِّن}[ال قر :
احل هن َف َال َر َف َث َو َ حف حس َق َو َ جدَ َاا ِ ْ َ
يه هن ْ َ
]197ه باا ابن ع ا

الر َفث} :اجلامع.
عند ع د الرزاق { :ه

وبد أف ى الصحابة ع د اهلل بن ع ره وع د اهلل بن ع رو بن العاصه وع د
اهلل بن ع ا

عند ال يهقي وغّي أي من وع ب ال حل فإي حغه فاسده

وا آثمه أي فسد حغه وعب عليه إمتامه ..إىل غّي ذلك.
فاملقص د أ،ه حمظ ر من حمظ رات اإلحرامه ومن وع ب ال حل ااوا
فإي عليه بد،ةه وكرلك عف الصحيح من وع بعد ال حل ااوا فإي عليه
بد،ةه كام أف ى برلك ع د اهلل بن ع ا

–ريض اهلل عنه.-

شعرا
ارا ملخص ما م علق هبر املحظ راته لكن أ ،ه إىل أمر وا  :أي من حلق ً
أو ب رلم ااظافر –عف ال عصي امل قدم ثالثة أظعار فزماد  -أو غ رطى رأسهه أو ل س
خمي ًطاه أو تط ريبه أو با

فيام دوي العرجه ار أم ر س ةه فإي الكعار ال ي عليه

خمّي بني ثالثه إما صيام ثالثة أمام أو إععام س ة مساكني لك مسكني ،صف
ر
صاع أو أي مربح شا ً.
فإي بي  :إي اآلمة إ،ام وردت الشعر؟
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فيقاا :رجج لس به وما رج خمرج س ب فال معه م له.
أما من عقد النكا فإي ،كاحه باع و جتب عليه فدمةه ا،ه ك ن مل معع شي ًئا
شعرا أو تط ريبه
ظعرا أو  ،ف ً
وليس اناك يشء مععلهه فليس ك ن ب رلم ً

يشء

أحدثهه أما ارا الري أحدثه َف َسدَ ه فإذي فدمة عليهه ذكر ارا احلنابلة وب رينه شيخ
اإلسالم ابن تي ية

الع د غه أما اجلامع فقد تقدم ذكر كعارته.

وبعد ارا ،ن ق إىل ال عليق عف امل ن –إي شاء اهلل تعاىل-ه ومن فهم ما تقدم ذكر
سيعهم أام املسائ

احلن.
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قال احلافظ عبد الغني املقدس –رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه (عمدة األحكام):
[ كتاب احلج ]
باب املواقيت-سيركر املصنف –رمحه اهلل تعاىل -امل ابيجه واب رص عف امل ابيج املكا،يةه وذلك
أي امل ابيج  ،عاي :م ابيج زما،ية وم ابيج مكا،يةه الزما،ية اي :ش اا وذي
القعد وعرش أمام من ذي احلغةه كام ث ج عن ابن ع ر وعلقه ال خاري جاز ًما
به عنهه وإىل ارا الق ا ذاب أب حنيعة وأمحد.
باا املحاميل :أمجع ا أي من أحرم ب ش اا مل مصح حغهه لرا ذاب عطاء وا
ب ا الشافعي :أي من أحرم ب ش اا باحلن فإي إحرامه مك ي ع ر ه ا،ه أحرم
ب امليقات الزماين.
أما امل ابيج املكا،ية فسيركراا احلدمث.
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 -1مع ْن مع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن مع َّب ٍ
اس ريض اهلل عنهام :مأ َّن مر ُس م
ول اهللِ  -صىل اهلل عليه وسلم -
اجل ْح مف مة .موألم ْه ِل ن ْمج ٍد :مق ْر من املْمن ِ
الشامُِْ :
ت ألم ْه ِل املْم ِدين ِمة :مذا ُْ
احل مل ْي مف ِة .موألم ْه ِل َّ
ماز ِل.
مو َّق م
موألم ْه ِل ا ْل مي مم ِن :مي مل ْم مل ممُ .ه َّن مُهل ْم موملم ِ ْن مأتمى مع مل ْي ِه َّن ِم ْن مغ ْ ِ
ري مأ ْهلِ ِه َّنِِ ،م َّ ْن مأ مرا مد ْم
احل َّج مأ ْو
ك :مف ِم ْن مح ْي ُ
ون مذلِ م
ث مأن مْش مأ ،محتَّى مأ ْه ُل مم َّك مة ِم ْن مم َّك مة».
مان ُد م
ا ْل ُع ْم مرةم .مو مم ْن ك م
 -2مع ْن مع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ُع مم مر ريض اهلل عنهام مأ َّن مر ُس م
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم -
الشا ِم ِم ْن ُْ
«هيِ ُّل مأ ْه ُل املْم ِدين ِمة ِم ْن ِذي ُْ
احل مل ْي مف ِة ،مو مأ ْه ُل َّ
اجل ْح مف ِة ،مو مأ ْه ُل ن ْمج ٍد ِم ْن
مق مالُ :
مق ْر ٍن» .مق مال :مو مب ملغمنِي مأ َّن مر ُس م
«و ُهيِ ُّل مأ ْه ُل ا ْل مي مم ِن
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -مق مال :م
ِم ْن مي مل ْم مل مم».

ذكر لل ابيج املكا،يةه امليقات ااوا :و ربج اا املدمنة ذا
ارمن احلدمثني ٌ
احلليعةه وامليقات الثاين :و ربج اا الشام اجلحعةه وامليقات الثالث :و ربج اا
،غد بري املنازا وا املس ى الي م بالسي ه وامليقات الرابع :و ربج اا الي ن
مل لمه ار أربع م ابيج.
ثم باا« :ومن كاي دوي ذلك ف ن حيث أ،ش »ه ارا امليقات ا امسه فل أي
ً
رجال من أا بحر وأراد أي ُينه فليس له أي خيرج من بحر إ حمر ًماه ا،ه
مد

ب له« :ف ن كاي دوي ذلك»ه فعليه

حمر ًماه اي بعضهم مرمد أي مد

مصح أي خيرج من بحر إ

بال إحرام اج أي اناك تع ً
يشاه مقاا:

وكرلك ل كاي من أا جد ه فغد كلها ميقات له خيرج من جد إ ححمر ًماه
لرا باا« :ح ى أا مكة من مكة»ه فغع مكة كلها ميقاتًا هلم.
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ار اي امل ابيج املكا،يةه وبد تقدم أي اإلحرام من امليقات املكاين واجبه ومن
تركه فإي عليه د ًما.
ترد ااانا مس لة :امل غاوزوي لل يقات من حيث اجل لة  ،عاي:
 النوع األول :جتاوز امليقات إىل احل ه -ك ن جتاوز ميقات بري املنازاالري مس ى بالسي  -ومل مد

احلرمه وإ،ام ذاب إىل احل ه وتعرف ي أي

الرشائع ما بني ح وحرمه ف ن ذاب إىل منطقة الرشائع اي من احل ه
فإي مث ارا عب عليه اإلحرام باإلمجاعه حكى اإلمجاع ابن بدامةه من
جتاوز امليقات إىل احل أراد أي مراب إىل احل ثم مرجع فإ،ه عب عليه
اإلحرام باإلمجاع.
 النوع الثاين :جتاوز امليقات إىل احلرمه واؤ ء صنعاي :الصنف ااوا مرمداحلن أو الع ر ه فهرا عب عليه اإلحرام باتعاق املرااب ااربعةه الصنف
الثاين:

مرمد احلن أو الع ر ه مق ا أذاب إىل فالي

احلرم أزور ثم

أرجعه وار املس لة بد تنازع فيها العلامء عف ب لنيه وأصح ب يل أا
العلم أي من فع ذلك عب عليه اإلحرام ح ى ل مل حمرد احلن أو الع ر ه
وارا ب ا مجه ر احلنعيةه واملالكيةه واحلنابلةه وب ا عند الشافعية.
فإي بي  :بد باا احلدمث« :ممن أراد احلن أو الع ر »ه ف عه م املخالعة:
أ،ه إي مل مرد فإ،ه عب عليه اإلحرام؟
فيقاا :اجل ا عف ارا من وجهني:
 oالوجه األول :ث ج عن ابن ع ا
وأصحابه مردوي النا

عند الشافعي وغّي أ،ه كاي

الرمن مد ل ي بال إحرامه باا ابن تي ية
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الع د غ :وليس بن ع ا

خمالفه إذي ارا ب ا صحايب

ليس له خمالف.
فإن قيل:

ال خاري أي ابن ع ر بلغ القدمد ثم رجع ومل ُيرم؟

والقدمد بني مكة واملدمنة.
فيقال :القدمد دوي امليقاته مل مص إىل امليقاته معني مث الري
رج من مكة ميقات بري املنازا السي غ من عرمق اهلدى ً
مثاله
وب أي مصعد اجل رجعه ف ث ارا ارج ال حث –واهلل أعلم-
ا،ه مل مص إىل امليقاته فلرلك
ع ا ه فاملقص د أي ابن ع ا

الف بني ابن ع ر وابن

كاي مرد النا

ا وأصحابهه باا

ابن تي ية :وليس له خمالف.
▪ الوجه الثاين :معه مه أي من مل مرد

عب عليهه وارا

املعه م خمالف إلمجاع الصحابةه واملعه م إذا الف املنط ق
مقدم املنط قه فاإلمجاع من با أوىل.
فإذي أظهر أب اا العلامء –واهلل أعلم -أ،ه

مصح احد أي م غاوز امليقات إىل

احلرم إ حمر ًما ح ى ل مل مرد احلن أو الع ر .
واس ثنى العلامء من ذلك احل رطابني و،ح ام ممن مكثر ترددامه ث ج ارا عن
عطاء عند ابن أيب شي ةه وحكى ابن ع د الرب اإلمجاع عف ذلكه لرا باا اإلمام
أمحد :من مرتدد ك م م مر

عب عليه اإلحرام.
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فل أي ً
رجال مسكن الطائفه وك م م منزا للع

مكة ثم مرجع ك م مه

فإي ارا عب عليه اإلحرامه وكرلك ل أي ً
رجال ار اازماي رمضاي أو
غّي باا أسكن بالطائف وم م ًيا أذاب للحرم وأصيل الرتاومحه فإ،ه

عب

عليه اإلحرام ا،ه مرتدد ك م م.
لكن ااانا مس لة مه ة :ا مصح احد أي حُيرم ب

امليقات؟ فل أي ً
رجال

بالطائر من أا الرماض مرمد أي مراب إىل مكةه ا له أي حُيرم من الرماض؟
أمجع العلامء عف صحة اإلحرامه حكى اإلمجاع ابن منرره وإي كاي اافض أ
ُيرمه لكنهم جم ع ي عف أي إحرامه مصح إذا أحرمه فعف ارا من ركب الطائر
و يش أي منام أو أ من ه فل حيحرم من أوا إبالع الطائر .
فإي بي  :إي ارا مكرو ؟
فيقاا :القاعد ااص لية :الكرااة ترتعع عند احلاجةه وا

شية أي ميع بائد

الطائر أو أي منام ا ..إىل غّي ذلكه فالكرااة ترتعع مع احلاجة.
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[ باب ما يلبس املحرم من الثياب]
ال مق مال ميا مر ُس م
 -3مع ْن مع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ُع مم مر ريض اهلل عنهام :مأ َّن مر ُج ً
ول اهللَِّ ،مما مي ْل مب ُس
ِ
املُْ ْح ِر ُم ِم ْن الث مي ِ
اب؟ مق مال مر ُس ُ
يص،
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم « :-ال مي ْل مب ُس ا ْل مقم م
يالت ،وال ا ْلربانِس ،وال ِْ
وال ا ْلعامئِم ،وال الَّس ِاو ِ
اخل مفافم  ،إالَّ مأ محدٌ ال مجيِدُ من ْع مل ْ ِ
ني
مم م م
م
مم م م
م
َّ م
ني مو ْل مي ْق مط ْع ُهام مأ ْس مف مل ِم ْن ا ْل مك ْع مب ْ ِ
مف ْل مي ْل مب ْس خُ َّف ْ ِ
ني ،موال مي ْل مب ْس ِم ْن الث مي ِ
اب مش ْيئ ًا مم َّس ُه
م
ان مأ ْو مو ْر ٌس».
مز ْع مف مر ٌ
مولِ ْل ُبخم ِ
«وال متنْت ِمق ِ
ب املُ ْح ِر مم ُة .موال مت ْل مب ِ
س ا ْل ُق َّفا مز ْي ِن».
اري :م
ارا احلدمث أص

ذكر املحظ رات با الل ا .

 -4مع ْن مع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن مع َّبا ٍ
ت مر ُس م
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه
س ريض اهلل عنهام مق مال :مس ِم ْع ُ
ٍ
اخل َّف ْ ِ
«م ْن ممل مجيِدْ من ْع مل ْ ِ
س ُْ
ني مف ْل مي ْل مب ِ
وسلم  -م ْ
ني ،مو مم ْن ممل ْ مجيِدْ إزمار ًا
َي ُط ُ
ب بِ مع مر مفات :م ْ
الَّس ِاو م
يل» يعني للمحرم.
مف ْل مي ْل مب ْس َّ م
تقدم الكالم عف ارا احلدمث وعف فقههه والق ص :من املخيط ا،ه حف رص عف
ال ديه والعامئم ممن عة ا،ه حميطي رأ

الركر م ا

ه والرساومالت :مجع

ومعرداا رساوم ه أما "رسواا" ارا ط ه لعظ عاميه وارا من املخيط ا،ه
حفص عف مقدار العض ه والربا،س ا أش ه ما مك ي بل ا

املياربةه ث

أمضا خميط ا،ه حف رص عف مقدار القدم.
ميطي الرأ ه وا عاف ً
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له ما

وب له« :و مل س من الثيا شي ًئا مسه زععراي أو ور »ه اراي حمظ راي اهنام
من الطيبه وبد تقدم بياي ارا.
وباا« :و تن قب املحرمة و تل س القعازمن»ه ل س النقا

أو القعازمن

لل حرمة ارا حمرم عف أصح ب يل أا العلمه وا ب ا املالكية واحلنابلة
وغّيامه بد لة حدمث ابن ع ر اراه ملا باا« :و تن قب املحرمة و تل س
القعازمن»ه وام أمجع ا عف الكرااة وا لع ا
اي ااص
وذكر

ال حرممه والص ا

أ،ه حمرم

النهي أ،ه مق يض ال حرمم.

ارا احلدمث مس لةه واي ب له« :إ أحد

عد ،علني فليل س ا عني

وليقطعهام أسع من الكع ني»ه أمجع العلامء عف أي من مل عد النعلني فإي له أي
مل س ا عنيه ومن مل عد اإلزار فإي له أي مل س الرساوم ه ارا بإمجاع العلامءه
حكى اإلمجاع ابن بدامةه ومدا عليه ارا احلدمث والروامة اا رى من حدمث
ابن ع ا

–ريض اهلل عنه.-

لكن تنازع العلامء

مس لة :من مل عد النعلني وأراد أي مل س ا عنيه ا ملزمه

أي مقطع ا عني أسع من الكع ني أو ملزم؟ أ،ا أس لكمه ما رأمكم؟
ااظهر –واهلل أعلم-

لعظ احلدمث أ،ه من ألعاظ اإلعالق

الع مه وار

الروامة املحع ظة –واهلل أعلم-ه أ،ه باا« :فليل س عني»ه ليس "ا عني"ه معني
ألعاظ احلدمث –واهلل أعلم -الصحيح أ،ه عف وجه اإلعالق عف وجه الع م.
عيبه وااص أي حُي

املطلق عف املقيد إذا اتعق الس ب واحلكمه و ارمن

احلدمثني اتعق الس ب واحلكمه وإذا اتعق الس ب واحلكم عب مح املطلق عف
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املقيد باإلمجاعه حكى اإلمجاع القايض ع د ال اا وغّي ه فإذي منظر
حُي

ارا ا

املطلق عف املقيد أو ؟

،ق ابن القيم –رمحه اهلل تعاىل-
عقي عن اإلمام أمحد أ،ه باا:

ك ابه بدائع الع ائدغه و،قله غّي عن ابن
انا مطلق عف املقيده ومدل ا ع ار

ُي

اإلمام أمحد :حظ اه اي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -أمر بالقطع ملا كاي بري
احلليعةه والنا

الرمن معه بليل يه ومل م مر بالقطع ملا كاي بعرفات كام حدمث

ابن ع ا ه والنا

الرمن معه كثّيوي لليامةه ول كاي القطع مرا ًدا ل رينهه اي

ت ّي ال ياي عن وبج احلاجة مم نع.
فإذي ااص أي حُي

املطلق عف املقيد ل

وإىل ارا ذاب اإلمام أمحد

ار القرمنة ال ي ذكراا اإلمام أمحد.

روامة وا ا يار شيخ اإلسالم ابن تي ية وابن

القيم.
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 -5مع ْن مع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ُعمر ريض اهلل عنهام :مأ َّن مت ْلبِي مة رس ِ
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم
م م ُ
مم
ك ال م ِ
إن ْم
ك مواملُْ ْل م
احل ْمدم موالن ْع مم مة مل م
ك مل َّب ْي م
يك مل م
رش م
ك ،مل َّب ْي م
ك ال َّل ُه َّم مل َّب ْي م
 « :مل َّب ْي مك،
كَّ ،
ال م ِ
ك ،مو مس ْعدم ْي م
ك مل َّب ْي م
مان مع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن ُع مم مر مي ِزيدُ فِ ميها " :مل َّب ْي م
يك مل م
رش م
ك،
ك» .مق مال :موك م
مو ْم
اء إ مل ْي م
اخل ْ ُري بِ ميدم ْي م
ك موا ْل مع مم ُل".
ك ،موال َّر ْغ مب ُ
ب له« :وكاي ابن ع ر مزمد»..ه ار الروامة
ال خاريه اي ااص
لكن ار الزماد

صحيح مسلم وليسج

ألعاظ ارا احلدمث أ،ه م عق عليه عند ال خاري ومسلمه

مسلمه وكاي املعرتض أي م رني ذلك املصنف –رمحه اهلل تعاىل-

.
فعي ارا اس ح ا

ال ل يةه وار ال ل ية

جابر –ريض اهلل عنه-

صحيح مسلم واي تل ية رس ا اهلل –صف اهلل عليه

وسلم-ه وبد تنازع العلامء
أعلم -أي الزماد

حدمث ابن ع ر جاءت

حدمث

الزماد عف ار ال ل يةه وأصح الق لني –واهلل

الف ااوىله لكن ارا املعض ا بد مك ي فا ًال امر

ارجيه فقد كاي الصحابة ميّيوي االعاظ ليزمدوا النشاطه فقد ل ا من ذي
احلليعةه ما مقار مسّي ثالثة أمام من املدمنة إىل مكةه وام م ش ي عف اابدامه
ف ث ارا ُي اج الصحابة أي ميّيوا االعاظ لل نشيطه فإذي ليس تييّي اللعظ
مس ح ًا لراتهه وإ،ام املس حب أي حمق رص عف اللعظ الن يه وإ،ام حغ رّيت االعاظ
لل نشيط.
فإذي اافض ا أي حمق رص عف اللعظ الن ي الري كاي مق له –صف اهلل عليه
وسلم.-
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وم علق بال ل ية أحكام كثّي ه منها اس ح ا
باا أ،س

رفع الص ته وارا باإلمجاعه لرا

وأمضا عند ا
الصحيحني :كنا ،رصخ فيها رص ً اه ً

سة عن ا الا

بن سائب عن أبيه باا« :أتاين جربم ف مرين أي آمر أصحايب أي مرفع ا أص اهتم
باإلاالا»ه ف حيس حب رفع الص ت.
ومما مدا عف ذلك ما ث ج عند الرتمري من حدمث سه أ،ه مشهد له من عن
م ينه وعن شامله من شغر وحغر ومدره فدا عف اس ح ا

رفع الص ته إ

أي رفع الص ت اص بالرجاا دوي النساءه وعف ذلك إمجاع أا العلمه ح ى
باا ابن ع ر:

ترفع املرأ ص هتاه فدا عف أي رفع الص ت اص بالرجاا

دوي النساء.
ومن املسائ امل علقة بال ل ية أ،ه مس حب جتدمد ال ل ية عند تيّي احلااه ث ج عند
ٍ
سجه باا :إذا
ابن أيب شي ة عن يث ة بن ع د الرمحن باا :مس ح ي ال ل ية
بعضاه ..إىل غّي ذلكه فيس حب جتدمد
صعدوا مرش ًفا أو ،زل ا أو لقي بعضهم ً
ال ل ية عند تيّي احلااه وعف ارا املرااب ااربعة من حيث اجل لةه عف تعصي
و الف بينهم.
واحلاج حمل ري إىل آ ر حصا مرميها إذا رمى مجر العق ةه كام ث ج عند ابن املنرر
عن ابن ع ا

–ريض اهلل عنه-ه فيس ر احلاج مل ي ومل ي إىل آ ر حصا من

مجر العق ة وارا معرس ما صحيح مسلم عن ابن ع ا

وأسامة بن زمد با  :مل

مزا الن ي –صف اهلل عليه وسلم -مل ي ح ى رمى مجر العق ةه وارا ب ا أمحد
أمضا عن ابن
روامة وإسحاقه أما املع ر فإ،ه حمل ي ح ى م دئ بالط افه كام ث ج ً
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عا

–ريض اهلل عنه-عند الداربطنيه وإىل ارا ذاب أب حنيعة والشافعي و

أمحد.
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 -6مع ْن مأ ِيب ُه مر ْي مر مة  -ريض اهلل عنه  -مق مال :مق مال مر ُس ُ
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم :-
«ال محيِ ُّل المر مأ ٍة ت ُْؤ ِمن بِ ماهللَِّ وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر مأ ْن ت مُسافِ مر مم ِس مري مة مي ْو ٍم مو مل ْي مل ٍة إالَّ مو مم مع مها
م مْ
ُ
ْم
ُح ْر مم ٌة».
و ِيف مل ْف ِ
ظ ا ْل ُبخم ِ
َم مرمٍ».
اري« :ال ت مُسافِ ُر مم ِس مري مة مي ْو ٍم إالَّ مم مع ِذي م ْ
م
حتدمد السعر بي م وليلة مل خيرجه ال خاري –واهلل أعلم-ه وإ،ام أ رجه مسلم
بنح .
وار مس لة مكثر الكالم فيهاه واي سعر املرأ بال حمرمه حترمر حم النزاع ار
احا بال
سعرا مس ح ًا و م ً
املس لة :أمجع العلامء عف أ،ه ليس لل رأ أي تسافر ً
حمرمه حكى اإلمجاع ال ي يه وأبر ابن حغره والقايض عياض وأبر الن ويه
ومن الف بعد ذلك فه حمغ ج باإلمجاع.
فعف ارا بد تقدم أ،ه عف الصحيح أي الع ر مس ح ةه فال مصح لل رأ أي تسافر
بال حمرم باإلمجاعه ومن با

أوىل السعر املحرمه ليس لل رأ أي تسافر بال حمرم

باإلمجاع .ارا حترمر حم النزاع ار املس لة.
ثم ا لف العلامء بعد ذلك

سعر املرأ السعر ال اجب بال حمرمه عف ب لنيه

وأصح ارمن الق لني أي لل رأ أي تسافر السعر ال اجب بال حمرم إذا كا،ج
رفقة آمنة ..إلخه وإىل ارا الق ا ذاب مالك والشافعي وأمحد

روامةه وا

ا يار شيخ اإلسالم ابن تي ية –رمحه اهلل تعاىل-ه ومدا لرلك أي ارا الق ا ث ج
عن عائشة عند ال يهقيه وعن ابن ع ر عند ابن حزم املحف.
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فإذي ارا ب ا اثنني من صحابة رس ا اهلل –صف اهلل عليه وسلم-ه ارا الدلي
ااوا.
الدلي الثاين :أ رج ال خاري أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -باا« :كيف بك ما
عدي إذا رأمج الظعينة ترح من احلّي ح ى تط ف بال يج

َتشى إ اهلل

والرئب عف غن ها»ه باا الشافعي –رمحه اهلل :-ارا رب عن أمر املس ق عف
وجه ا م ناي و مك ي إ عف وجه اجل ازه ا،ه ل كاي حمر ًما ملا ذكر عف وجه
ا م ناي.
لرا ربني ابن حغر –رمحه اهلل -أي ما حخيرب به املس ق من عالمات الساعة..إلخه
أبسام ثالثةه بسم مقرتي به ما مدا عف الرمه فهرا مك ي مرم ًماه وبسم مقرتي به
ما مدا عف الر ا كا م ناي وغّي وارا أب أح اله مدا عف اجل ازه والقسم
الثالث ما مل ُي ف به ما مدا عف الر ا و عف ما مقابلهه فهرا

مدا عف الرم

و عف املد .
فاملقص د أي حدمث عدي مدا عف أ،ه ذكر ذلك عف وجه ا م ناي والرىض –
صف اهلل عليه وسلم-ه لرا الص ا
حمرم

–واهلل أعلم -أ،ه مصح أي تسافر املرأ بال

سعر واجب كاحلغة ااوىل من حغة اإلسالمه أو إذا أسل ج

الكعار وأرادت أي هتاجر بحيث إهنا

أرض

تس طيع إظهار دمنها فإهنا تسافر بال حمرم

كام ذكر ذلك ال ي ي –رمحه اهلل -و،قله ابن حغر وأبر .
أما ما عدا ذلك من السعر املس حب أو امل ا فال ع ز هلا باإلمجاع كام تقدمه ومن
الف كالكرابييس وغّي فهم حمغ ج ي باإلمجاع السابق.
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فإي بي  :ماذا مقاا
عا

احلدمث « :تسافر املرأ إ مع ذي حمرم» كحدمث ابن

الصحيحني أ،ه باا « :خيل ي رج بامرأ إ ومعها ذو حمرمه و

تسافر املرأ إ مع ذي حمرم»ه فقام رج ه فقاا :ما رس ا اهلله إي امرأيت رجج
حاجةه وإين اك ج

غزو كرا وكراه باا« :ا،طلقه فحن مع امرأتك» .م عق

عليه وكحدمث أيب ارمر ارا وغّي ؟
بعضاه ب ق ىض حدمث عدي مع ف ى اثنني من
فيقاا :اادلة معرس بعضها ً
الصحابة حُي ارا احلدمث عف السعر غّي ال اجبه وال اجب أي حمؤمن باادلة
ِ
الس ْل ِم كَا هف ًة}[ال قر .]208 :
كلهاه { َما َأ ُّ َهيا ا هلرم َن آ َمنح ا ا ْد ح حل ا ِ ِّ
واجل ا من وجهني:
ال جه ااوا :أي ارا ب
ال اسعة أو العا
مكن

العرض احلنه اي احلن حفرض م

ه ومؤكد ارا أي احلن ب حغة ال داع كاي

ذي احلغةه لرا

ًرا بي :

السنة

ذي القعد ه مل

حدمث أيب بكر باا« :عاد الزماي كهي ته» أ رجه

ال خاريه فاحلن ذي القعد مل مكن واج ًاه وإ،ام كاي احلك ة أ مط ف بال يج
عرماي إىل غّي ذلكه كام بينه ابن تي ية –رمحه اهلل-ه باا اهلل عز وج { :إَِ ،هام الن ِهيس حء
ِ
ِ ِ
ُي ِّر حم َ ،حه َعا ًما ِّل حي َ اعِ حئ ا ِعده َ َما
ِز َما َد ٌ ِ ا ْل حك ْع ِر حم َض ُّ بِه ا هلرم َن َك َع حروا حُي ُّل َ ،حه َعا ًما َو ح َ
َح هر َم اهللهح َف حي ِح ُّل ا َما َح هر َم اهللهح}[ال بة.]37 :
شهراه معني السنة
ومعنى النيسء أهنم كا ،ا مؤ روي أشهر احلرم ك سن ني ً
ااوىل والثا،ية ععل ي احلن

حمرمه

السنة الثالثة والرابعة ععل ،ه

واكرا.
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صعره

فقاا الن ي –صف اهلل عليه وسلم-

حغة ال داع« :عاد الزماي كهي ته»ه فهر

احلغة ليسج واج ةه ارا اجل ا ااواه وال حث السعر ال اجب.
اجل ا

الثاين :إذا تيرس ل يل اامر أي ععله أي ُين مع امرأتهه معني الري مق ا

السعر ليس واج ًا عف املرأ

مق ا إي سعر زوجها معها حمرمه الري مق ا ليس

واج ًا مق ا سعر زوجها معها حمرم؟ إذا تيرس أحسنه وانا الرج علب من الن ي
–صف اهلل عليه وسلم -وا ويل اامر وبيد أي
وأي ععله ُين مع امرأته.
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ععله مك ًا

ار اليزو

[باب الفدية]
ت مإىل مك ْع ِ
ب ْب ِن ُع ْج مرةم .مف مس مأ مل ْت ُه مع ِن ا ْل ِفدْ مي ِة؟
 -7مع ْن مع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن مم ْع ِق ٍل مق مال :مج مل ْس ُ
ت مإىل رس ِ
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه
اص ًة .مو ِه مي ملك ُْم مع َّام ًةُ .محِ ْل ُ
مف مق مال :من مز مل ْ
ت ِيف خم َّ
م ُ
ْت ُأ مرى ا ْل مو مج مع مب ملغم بِ م
ك مما مأ مرى -
«ما ُكن ُ
وسلم  -موا ْل مق ْم ُل مي متنما مث ُر مع مىل مو ْج ِهي .مف مق مال :م
ك مما مأ مرى  -مأ م ِ
ْت ُأ مرى ْم
اجل ْهدم مب ملغم بِ م
«ص ْم مثال مث مة
َتدُ مشاةً؟» ،مف ُق ْل ُ
مأ ْو مما ُكن ُ
ت :ال .مف مق مالُ :
ني ،لِكُل ِم ْسكِ ٍ
ني نِ ْص م
ف مصاعٍ».
مأ َّيا ٍم ،مأ ْو مأ ْط ِع ْم ِس َّت مة مم مساكِ م
مو ِيف ِر موا مي ٍة :مف مأ مم مر ُه مر ُس ُ
ني ِست ٍَّة ،مأ ْو
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -مأ ْن ُي ْط ِع مم مف مرق ًا مب ْ م
ِ
ي مشا ًة ،مأ ْو مي ُصو مم مثال مث مة مأ َّيا ٍم.
ُ ْهيد م
تقدم أي الكعار

ار الثالثة جم ع عليها كام حكا ابن بدامةه ومدا عليه

حدمث كعب بن عغر ه واي عف ال خيّي كام ا ظاار حدمث كعبه سيام
الروامات اا رى.
وبد تقدم عف مث ارا أي ار العدمة إ،ام تك ي
الدم مكاي ب ا

أي مكاي كام روا ابن حزم

مالك.
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فع حمظ ره و مشرتط هلرا
املحف عن جمااده وبه باا

[باب حرمة مكة]
اخلز ِ
رش ْيحٍ ُ -خ مو ْيلِ ِد ْب ِن مع ْم ٍرو ُْ -
ماعي ا ْل معدم ِوي ريض اهلل عنه :مأ َّن ُه مق مال
 -8مع ْن مأ ِيب ُ م
لِعم ِرو ب ِن س ِع ِ
يد ْب ِن ا ْل مع ِ
ث ا ْل ُب ُع م
اص  -مو ُه مو مي ْب مع ُ
وث مإىل مم َّك مة  -ائ مْذ ْن ِِل مأ ُّ مهيا األم ِم ُري مأ ْن
مْ ْ م
ك مق ْوالً مقا مم بِ ِه مر ُس ُ
ُأ محد مث م
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -ا ْل مغدم ِم ْن مي ْو ِم ا ْل مفتْحِ .

ِ
ني مت مك َّل مم بِ ِه :مأ َّن ُه ممحِدم اهللَّم مو مأ ْثنمى
مايِ ،ح م
َص ْت ُه مع ْين م
مف مسم مع ْت ُه ُأ ُذن م
ماي ،مو مو معا ُه مق ْلبِي ،مو مأ ْب م م
ِ
الم ِر ٍئ ُي ْؤ ِم ُن
مع مل ْي ِهُ .ث َّم مق مالَّ « :
حير ْم مها الن ُ
إن مم َّك مة مح َّر مم مها اهللَُّ مت مع ماىل ،مو ممل ْ ُ م
َّاس .مفال محي ُّل ْ
بِ ماهللَِّ وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر :مأ ْن مي ْس ِف م
ك ِ مِبا مدم ًا ،موال مي ْع ِضدم ِ مِبا مش مج مرةً .مفإِ ْن مأ محدٌ ت ممرخَّ مص
م مْ
مال رس ِ
ِ ِ
إن اهللَّم مقدْ مأ ِذ من لِ مر ُسولِ ِه ،مو ممل ْ مي ْأ مذ ْن ملك ُْم .موإِن مَّام ُأ ِذ من ِِل مسا مع ًة
ول اهللَِّ ،مف ُقو ُلواَّ :
بِقت م ُ
ِ
س .مف ْليبلغْ َّ ِ
ِ
ِم ْن مَنم ٍ
ب» .
الشاهدُ ا ْلغمائ م
ار .مو مقدْ معا مد ْت ُح ْر ممت مُها ا ْل مي ْو مم ك ُمح ْر ممت مها بِاألم ْم ِ ُ م

ك؟ مق مال :مأنما مأع ملم بِ مذلِ م ِ
مف ِق م م
إن ْم
رش ْيحٍ  :مما مق مال مل م
احل مر مم ال
رش ْيحٍ َّ ،
ْ ُ
ك من مْك ميا مأ مبا ُ م
يل أل ِيب ُ م
ي ِع ُيذ ع ِ
اصي ًا ،موال مف َّار ًا بِدم ٍم موال مف َّار ًا بِخم ْر مب ٍة.
م
ُ
م
اخل مر مبة :باخلاء املعجمة والراء املهملة .قيل :اخليانة ،وقيل :البل َّية ،وقيل :التهمة.

وأصلها يف رسقة اإلبل ،قال الشاعر :واخلارب اللص حيب اخلاربة.
 -9مع ْن مع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن مع َّبا ٍ
س ريض اهلل عنهام مق مال :مق مال مر ُس ُ
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه
وسلم  -مي ْو مم مفتْحِ مم َّك مة – «ال ِه ْج مر مة مب ْعدم ال مفتْحِ  ،مو ملكِ ْن ِج مها ٌد مونِ َّي ٌة .موإِ مذا ُا ْس ُتن ِْف ْرت ُْم
إن ه مذا ا ْلب ملدم حرمه اهللَُّ يوم مخ مل مق اهللَُّ السمو ِ
ِ
ات
َّ م م
م م َّ م ُ
مفانْف ُروا» ،مو مق مال :مي ْو مم مفتْحِ مم َّك مة َّ « :م
مْم
واألمر مض .مف ُهو حرام بِحرم ِة اهللَِّ مإىل يو ِم ا ْل ِقيام ِة .وإِ َّنه ممل محيِ َّل ا ْل ِقت ُمال فِ ِ
يه ألم مح ٍد مق ْب ِيل،
مْ
م مم ٌ ُ ْم
م ْ
م م م ُ ْ
مو ممل محيِ َّل ِِل إالَّ مسا مع ًة ِم ْن مَنم ٍ
ار مف ُه مو مح مرا ٌم بِ ُح ْر مم ِة اهللَِّ مإىل مي ْو ِم ا ْل ِق مي مام ِة .ال ُي ْع مضدُ مش ْو ُك ُه،
ْ

موال ُينم َّف ُر مص ْيدُ ُه ،موال مي ْلت ِمق ُط ُل ْق مط مت ُه إالَّ مم ْن مع َّر مف مها .موال ُ ْ
اس :ميا
َيت ممىل مخال ُه» .مف مق مال ا ْل مع َّب ُ
إل ْذ ِخ مر .مفإِ َّن ُه لِ مق ْين ِ ِه ْم مو ُب ُي ِ
وِتِ ْم .مف مق مال« :إالَّ ا ِ
ول اهللَِّ ،إالَّ ا ِ
مر ُس م
إل ْذ ِخ مر».
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القني :م
احلدَّ اد.
ُ
اراي احلدمثاي مد ي عف أي مكة حرامه وإ،ام أحلج للن ي –صف اهلل عليه
وسلم-ه وليس احد أي مس شهد هبراه فإي د ا الن ي –صف اهلل عليه وسلم-
مكة وعليه امليعر اهنا كا،ج حال ً ه فعف ارا:

مصح احد أي مس دا هبرا

احلدمث عف ج از د ا مكة من غّي إحرام ملن مل حمرد احلن أو الع ر ه وذلك أي
الن ي –صف اهلل عليه وسلم -د لها

ار الساعة وعليه امليعر ومل مكن حمر ًما

وذلك أي ار الساعة كا،ج حال ً ومل تكن حرا ًماه كام ربني ارا شيخ اإلسالم ابن
تي ية

الع د غ.

ومما م عرع عن ارا أين رأمج بعضهم ذكر حدمث أيب ارمر الري أ رجه مسلمه
وفيه أ،ه ملا د له حال ً وا ،هى من ادم ااصنام –صف اهلل عليه وسلم -صعد
عف الصعاه ورفع مدمه ودعاه رأمج بعضهم كابن زم ة باا :وفيه اس ح ا
رفع اليدمن عف الصعا.
مقاا :ارا فيه ،ظره ا،ه مل مصعد الصعا اج الع ر فلم مد

مع ًرا ومل مطف

بني الصعا واملرو ه فإي مكة أص حج حال ً .
وا ط ليس

الق ا برفع اليدمن عف الصعا واملرو ه وإ،ام ا ط

بحدمث أيب ارمر

ا سد ا

د ا الن ي –صف اهلل عليه وسلم -مكة ملا كاي حال ً فإ،ه

مل مد لها مع ًراه فإذي ملا صعد عف الصعا مل مصعد اج السعي بني الصعا
واملرو ه فلم مرفع مدمه ا،ه كاي مع ًراه وإ،ام رفع مدمه داع ًيا وحامدً ا هلل س حا،ه
وتعاىل أي ف ح له مكة.
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ذلك –واهلل أعلم -عف إمجاع أا العلمه

أما رفع اليدمن عف الصعا فالع د

فقد حكى اإلمجاع الطحاويه حكى اإلمجاع عف أ،ه مس حب رفع اليدمن عف
الصعا واملرو ه كام

معاين اآلثارغ.
أ،ه باا« :ترفع اامدي س ع م اعنه

وملا ث ج عند ابن أيب شي ة عن ابن ع ا

إذا رأى ال يجه وعف الصعا واملرو ه و مجعه والعرفاته وعند اجلامر»
فإذي د له وعليه امليعر ار الساعة ال ي حأبيحج له مقا

عليه د له بعد

ذلكه اي ار ساعة أس ثني فيها للن ي –صف اهلل عليه وسلم.-
ذكر

ارا احلدمث أ،ه باا « :معضد هبا شغر »ه ف ق ىض أي مكة حرام أ

تقطع فيها شغر ه وارا مق ىض أهنا حرامه وارا بإمجاع أا العلمه كام دا عليه
اراي احلدمثاي وحكى اإلمجاع ابن املنرر.
إ أي العلامء اس ثن ا أم ًرا منها ما ميل:
 -األمر األول :اإلذ ره كام

حدمث ابن ع ا ه وبد أمجع العلامء عليهه

حكا ابن املنرر.
 األمر الثاين :الك ه -العقع-ه فقد أمجع العلامء عف اراه حكى اإلمجاعابن معلح.
 األمر الثالث :ما تسابط عف اارض من الشغر وا،كرس من ااغصاي فإ،همس ثنى باإلمجاع باله ابن بدامة.

47

 األمر الرابع :ما أكله الينم واملاشية عند الرعي لإلمجاع الري حكا ابناملنرر ؛ فإي الصحابة

عهد رس ا اهلل -صف اهلل عليه وسلم -كا ،ا

مرع ي غن هم ومل منههم رس ا اهلل -صف اهلل عليه وسلم.-
 األمر اخلامس :ما أ ،ه اآلدمي لنعسهه إذا أ ،ج اآلدمي بنعسه شي ًئا فإ،همد

احلدمثه فإي ارا مس ثنى باإلمجاع باا ابن املنرر.

و ارا احلدمث أي صيد مكة حمن رعره باا« :و حمنعر صيداا»ه وارا ب ا احلنعية
والشافعية واحلنابلةه وا الص ا لد لة ارا احلدمثه فال مصح احد أي حمنعر
شي ًئا من احلامم وغّي

مكة حلرم ها.

عرفهاه ول
و ارا احلدمث أي لقطة احلرم حرامه و تحل قط إ ملن أراد أي حم ر
عرفها سنة فليس له أي م لكها بعد سنة كام
واإلمام أمحده ودا عليه ارا احلدمث.
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غّيااه وإىل ارا ذاب الشافعي

[ باب ما جيوز قتله ]
-10عن عائشة ريض اهلل عنها ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :مخس من
فاسق ،ي ْق مت ْلن يف احلرم ،الغرابِ ،
والعقرب ،والفأر ُة،
واحلدم مأ ُة،
الدواب ك ُّلهن
ُ
ُ
ٌ ُ م
العقور».
والكلب
ُ
ُ
فواسق يف ِ
احلل واحلرم».
مخس
ُ
وملسلمُ « :ي ْقت ُمل ٌ

ار ا
بق

اصا هباه ث ج صحيح مسلم عن ابن مسع د أ،ه أمر
س ليس احلكم ً
احليةه وث ج عند ابن أيب شي ة عن ع ر أ،ه أمر بق

اصا هبر ا
ً

الز ،ره فإذي ليس

سه وإ،ام مقاا :ك ما كاي مؤذ ًما فإ،ه حمق ه وارا ما ذكر املالكية

والشافعية واحلنابلة.
املؤذي

ب عف أصح ب يل أا العلم أي ب

احا
احلرم مس حبه ليس م ً

فحسبه لد لة اامر ارا احلدمث ملا أمر ابن مسع د بق احليةه واهنا مؤذمةه
و حدمث أيب ب اد عند ااربعة« :اب ل ا ااس دمن الصال ه احلية والعقر »ه
ومد

ذلك ما كاي

احلرمه فاامر

الشافعية واحلنابلة.
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ار ااحادمث لالس ح ا كام برر

[ باب دخول مكة وغريه ]
-11عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دخل
ِ ِ
ابن خم مط ٍل متعلق
مكة عام الفتح ،وعىل رأسه امل ْغ مف ُر ،فلام نزعه ،جاءه رجل ،فقالُ :
بأستار الكعبة ،فقال« :اقتلوه».

تقدم أي ارا وبج كا،ج مكة حال ً كام تقدمه وابن ط كاي مؤذ ًماه فه أوىل
بالق من ا

س الع اسقه ل كا،ج حرا ًما.
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-12عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دخل
ِ
ِ ِ
ٍ
الس ْفىل.
مكة من كمدم اء ،من الـ َّثـنـ ّيـة ال ُع ْليا التي بالـ مب ْطحاء ،وخم مر مج من ال َّثنية ُّ

وعف ارا املرااب ااربعةه حمس حب د ا مكة من أعالاا وا روج من
أسعلهاه ارا احلن و الع ر ه ال ًفا ملن فرق بني احلن والع ر ه فإي من فرق
بينهام دلي عند كام ا ظاار كالم ابن القيم

اهلديغه فيس حب د ا مكة

من أعالاا وا روج من أسعلها.
وأعالاا

ارا الزمن من أتى من جهة السي ه ود

من جهة رمع ذا ره

واملعابد ه ار أعالااه وأسعها –واهلل أعلم -من جهة أجياده ارا أسعلهاه
فيس حب ملن د

أي مد

من أعالاا وخيرج من أسعلها.

هناراه كام
ب ومس حب د هلا ً

روامة مسلم من حدمث ابن ع ر –ريض اهلل

عنه -وذكر الشافعيةه لرا من جاء ً
هناراه
ليال فاافض أ مد لهاه وإ،ام مد لها ً
ارا اافض .
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ُ
 -18عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :م
رسول اهلل صىل اهلل عليه
دخل
البيت ،وأسام ُة بن ٍ
ٌ
بن طلح مة ،فأغلقوا عليهم الباب،
وبالل،
زيد،
وسلم
م
ُ
وعثامن ُ
ُ
ُ
رسول
كنت ّأو مل مم ْن مو مل مج ،ف ملقيِت بالالً ،فسألتُه :هل صىل فيه
فلام فتحو البابُ ،
اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ قال :نعم ،بني العمو مد ْين اليامنِـ مي ْـني.

و ارا اس ح ا صال النافلة الكع ةه وعف ارا املرااب ااربعةه ومن ذلك
ما كاي

احلطيمه وا املس ى بحغر إسامعي ه فإي حغر إسامعي دا

الكع ةه فيس حب صال النافلة فيهاه أما العرمضة فعف أصح الق لني

مصح أي

تحصف فيهاه اي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -ما صف العرمضة فيهاه وإىل ارا
ذاب مالك وأمحد روامة.
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-19عن عمر ريض اهلل عنه ،أنه جاء إىل احلجر األسود مف مق َّب مل ُه ،وقال :إين ألعلم
النبي صىل اهلل عليه وسلم ُي مقب ُل م
ك ما
مَض وال متنْ مف ُع ،ولوال أين رأيت َّ
أنك مح مج ٌر ،ال ت م ُّ
مق َّب ْلتُك.

ارا أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -ب ر احلغر ااس ده فإ،ه

حمس لم من

ال يج إ ركننيه الركن اليامين واحلغر ااس ده وارا بإمجاع أا العلم حكا ابن
بدامةه ومدا عليه حدمث ابن ع ره باا :مل مس لم الن ي –صف اهلل عليه وسلم-
من ال يج إ احلغر ااس د والركن اليامين كام صحيح مسلم.
أما الركن اليامين فلم مث ج حدمث
دعاءه مل مصح

ذكر و
تق يلهه فلرا حمق ر ه و حمركر فيه ٌ

ذكر و دعاءه وإ،ام حمك عى باس المه باملسح عليهه وث ج عند

أمحد والنسائي من حدمث ابن ع ر أي مسح احلغر ااس د والركن اليامين ُي رطاي
ا طاما والر،

ه فيس حب مسحهامه لكن

مس حب تق ي الركن اليامينه و

الركر عند و الدعاءه وارا كله عف أصح ب يل أا العلم.
أما احلغر ااس د ف ك
عا

ما حمعع فيه أي حمسغد عليه ثال ًثاه كام ث ج عن ابن

عند ع د الرزاقه ومعنى " حمسغد عليه" أي مق له ثم مسغد عليه واكرا

ثال ًثا
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وميل ارا أي حمق له م ا

ًه وبد ذاب إىل السغ د عليه أب حنيعة والشافعي وأمحد

ال ًفا ملالكه والص ا

السغ د عليه ا،ه ث ج عن ابن ع ا ه وذكر السغ د

عليه ثال ًثا بع

الشافعية واحلنابلة.

وميل ذلك أي حمق له حلدمث ع ر اراه وميل ذلك أي مس ل ه بيد وأي مق مد ه كام
ث ج عن ابن ع ر أ،ه ،ق عن الن ي –صف اهلل عليه وسلم -كام صحيح مسلم.
وميل ذلك أي مس ل ه بيشء ثم مق

ارا الري اس ل ه بهه كام ث ج

صحيح

مسلم من حدمث أيب الطعي ه أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -اس ل ه باملحغن
ثم ب املحغن.
وميل ارا أي مشّي إليه إشار ه كام ث ج

ال خاري عن ابن ع ا ه ثم إذا أراد أي

مشّي إليه عند ا ب داء مق ا" :بسم اهلله اهلل أكرب"ه ث ج عن ابن ع ر
اإلمام أمحده وما عدا ذلك مق رص عف ال ك ّيه حلدمث ابن ع ا

مسند

أ،ه كلام مر به

وكربه أ رجه ال خاريه وارا الري ذاب إليه اإلمام أمحده أ،ه م دئ بق ا:
أشار ر
"باسم اهلله اهلل أكرب"ه ثم بعد ذلك مق رص عف ال ك ّي.
ومس حب إذا جاء عند احلغر ااس د أي ُياذمه وأي مس ق له ب د،هه ث ج عند ابن
أيب شي ة عن أ،س ومجع من ال ابعنيه بحيث إ،ه مشّي إليه فحسبه ب منظر إليه
جته إليه ب د،ه كله.
و ر
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ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
 -20عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام ،قال :مق ِد مم
محى
وسلم وأصحا ُبه مكة ،فقال املرشكون :إنه مي ْقدم ُم عليكم قو ٌم قد مو مهن ُمته ْم ُ ّ
م
األشواط الثال مث مة ،وأن يمشوا
النبي صىل اهلل عليه وسلم أن مي ْر ُملوا
فأمرهم ُّ
يثرب ،م
اإلبقاء عليهم.
ما بني الركنني ،ومل يمنم ْع ُه ْم أن مي ْر ُملوا األشواط ك َّلها إال
ُ
-21عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه
ُب ثال مث مة
وسلم حني مي ْقدم ُم مك مة ،إذا استلم
الركن األسو مد ـ ّأو مل ما يطوف ـ مَيـ ُّ
م
ٍ
أشواط.

الرم سنة باإلمجاعه حكى اإلمجاع ابن ع د الرب وغّي ه ومدا عليه ارا احلدمثه
ومعنى الرم  :ا مقاربة ا طى مع الرسعة من غّي وثبه كام باا ابن بدامةه
معني مقار ا حطى من غّي بعزه وإ،ام مقار ا طى مع عغلة.
والرم مك ي
ع اف القدومه

ااش اط الثالثة ااواه وارا باإلمجاع حكا ابن ع د الربه من
ع اف اإلفا ة و ع اف ال داعه لرا عند ااربعة إ

الرتمري من حدمث ابن ع ا
ال ي أفاض فيهاه وإ،ام

أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -مل مرم

الس ع

ع اف القدومه ف وا ما م يت املع ر مرمد أي مط ف

مس حب له الرم ه أو أوا ما م يت احلاج مس حب له الرم ه لكنه
أمضا باإلمجاع.
ع اف اإلفا ة و ع اف ال داعه وارا ً
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مك ي

والرم مك ي ااش اط الثالثة ااوا الش ط كلهه ال ًفا حلدمث ابن ع ا
الري ظاار أ،ه
إليه بع

مرم بني الركننيه فإي الق ا بعدم الرم بني الركنني ذاب

ال ابعنيه وارا بخالف أب اا علامء املرااب ااربعة أ،ه مرم

ااش اطه وا الص ا

اي حدمث ابن ع ا

ع ر وغّي الري كاي

احلنه فلرلك الرم مك ي

مجيع

كاي م قد ًماه فنحسخ بحدمث ابن
ااش اط الثالث ااواه

ومك ي الش ط كله.
ط اعه فإي ا

ومث الرم ا

ط اع سنة كام ث ج عند أصحا

السنن من

حدمث معف بن أميةه باا :رأمج الن ي –صف اهلل عليه وسلم -مط ف مضط ًعا
وعليه حبرد أ رض.
وعف أصح أب اا أا العلم مك ي ا

ط اع

ااش اط الثالث ااوا

فحسبه ا،ه ح ع للحك ة ال ي ح ع من أجلها الرم ه وارا ب ا احلنعية
والشافعية وب ا عند احلنابلة أ،ه مك ي ااش اط الثالث ااوا.
فعف ارا أوردوا مس لة :أهيام أفض ؟ مرم مع ال عد؟ أو مدع الرم مع القر ؟
فركر الشافعية واحلنابلة ومنهم الن وي أي الرم أفض ه اي م علق بصعة الع اد
بخالف القر

فإ،ه م علق ب كاهناه وذكر الن وي

منسكه مس لة لطيعة ش يهة

هبر ه باا :أهيام أفض ؟ مصيل مجاعة بال يج أو مصيل منعر ًدا
صالهتا مجاعة
بخالف الصال

ال يج أفض من صالهتا

املسغده وذلك أ،ه مرجع إىل صع ها

املسغد فإ،ه مرجع إىل مكاهنا.
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املسغد؟ باا:

النبي صىل اهلل عليه وسلم
-22عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام ،قال :طافم
ُّ
يف حج ِة الوداع عىل بعري ،يستملم الركن ِ
بم ْح مجن.
م ْ ُ ُّ م
م َّ
املحجن :عصا م ْ ِ
الر ْأ ِ
س.
َمن َّي ُة َّ
-23عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :مل مأر النبي صىل اهلل عليه وسلم
يستلم من البيت ،إال الركنني اليامنِ مي ْ ِ
ني.
ُ
[ باب التمتع ]

من يي أي حمعلم أي املناسك ثالثة:
 املنسك األول :ال ع. املنسك الثاين :القراي. املنسك الثالث :اإلفراد.وك ار املناسك جاءت هبا السنة الن مةه وأمجع عليها أا العلمه وبالج
عائشة :رجنا مع الن ي –صف اهلل عليه وسلم -ف نا من أا بحنه ومنا من
أا بع ر ه الري أا بحن ارا املعرده والري أا بع ر ارا امل عه ومنا من
أا بحن وع ر وارا القاريه وبد أ رجه الشيخاي.
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وبد أمجع العلامء عف ار املناسك الثالثةه حكى اإلمجاع الشافعي وابن ع د الربه
وابن بدامةه وابن حغره ومجاعة من أا العلمه وبد أ ط من ظن أي أبا بكر
وع ر م نعاي من ال ع كام ربني ارا ابن ع د الرب وابن تي يةه وث ج عن ع ر عند
ابن أيب شي ة أ،ه باا" :ل اع رت ثم اع رت ثم اع رت ثم حغغج
ل عج".
وبني ابن ع ر أي ع ر كاي م مر
وباا ابن ع ر عند ال يهقي :إ،كم مل تعه ا أيبه ر
النا

أي م ت ا بسعر

ال يجه اي النا

ش اا وذي القعد ه وسعر أ رى للحن ح ى

مل مك  ،ا ك ب نا اراه كاي ال يج حهيغر

حهيغر

ش ااه مق ا :سآيت

احلن مر واحد وأمجع بني احلن والع ر ه فكاي م نعهم من ارا ومدع ام ملا
ا أك ه وا أي م ت ا للع ر بسعر وأي م ت ا للحن بسعر .
وأمضا أ ط من ظن أي ابن ع ا
ً
النا

مرى وج

ال عه وإ،ام شدد ابن ع ا

اي

ظن ا أي أبا بكر وع ر كا،ا م نعاي من ال ع.

لرا الص ا

–واهلل أعلم -أي أبا بكر وع ر مل م نعا من ال ع و املقاب مل

م جب ابن ع ا

ال عه كام ا ب ا مجااّي أا العلمه فلرا الص ا أي احلاج

خمّي بني ار اا،ساك الثالثة.
ر
ومعنى اإلفراد :أي م يت باحلن وحد ه ومعنى القراي :أي معع أفعاا املعرد لكن
بنية احلن والع ر ه في يت بعع واحد بني نيه بنية احلن والع ر ه مس ى بارً،اه أما
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امل ع :ف تى بالع ر املعروفة ثم حتل ه ثم أحرم باحلنه فس ي م ًعا ا،ه مت ع
بينهام باحل .
وبد تنازع العلامء أي اا،ساك الثالثة أفض ؟ وارا م ني عف بحث وا ،سك
الن ي –صف اهلل عليه وسلم-ه وأصح أب اا أا العلم أي النسك الري حن به
الن ي –صف اهلل عليه وسلم -ا ،سك ِ
القرايه وإىل ارا ذاب أب حنيعة وأمحد
والشافعي ب اه ومدا لرلك ما ال خاري من حدمث ع ر باا :أتاين آيت ليلة
من ريب فقاا :ب ع ر

وأمضا
حغة .ارا مدا عف أ،ه كاي بارً،اه
ً

الصحيحني بصة عيل وعثاميه فإي عيل باا :أا هبام كام أا الن ي –صف اهلل
عليه وسلم-ه إىل غّي ذلك من اادلة الكثّي .
وبعد ارا تنازع العلامء أي ار املناسك أفض ؟ وأصح أب اا أا العلم –واهلل
أعلم -أي اافض أي حمساق اهلديه وأي مك ي بارً،اه اي الن ي –صف اهلل عليه
وسلم -ساق اهلدي ثم كاي بارً،اه ومل مكن اهلل ليخ ار لن يه إ اافض ه فإي مل
مسق اهلدي فيك ي م ًعا كام باا حدمث جابر وغّي « :ل اس ق لج من أمري
ما اس دبرت ملا سقج اهلدي واحللج»ه أي لكاي م ًعاه وإىل ارا ذاب اإلمام
أمحد وا ب ا ابن تي ية وابن القيمه فا ار اهلل لن يه ااك
عليه وسلم.-
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واافض –صف اهلل

فإذي ااك

أي حمساق اهلديه وس ق اهلدي ليس صع ًاه م يت باهلدي من احل إىل

احلرمه وإذا أتى به من دوي امليقات ارا أفض ه وسي يت الكالم عن اإلتياي
باهلديه فاملراد بس ق اهلدي أي م يت باهلدي من احل إىل احلرم.
وبد حقق ابن تي ية

بحث ،عيس باا :من أتى بسعرتني سعر بالع ر وسعر

أمضا ل
باحلنه ارا أفض أي م يت بسعر واحد ب عه وارا صحيحه لكن مقاا ً
أ،ه السعر الثا،ية جاء م ًعا ّي من أي مك ي معر ًدا.
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َج مر مة ـ ن ْ ِ
مَص ِ
ابن عباس عن املتعة؟
الض مبعي ـ قال:
ران ُّ
ُ
بن ِع ْم م
سألت م
-24عن أيب م ْ
ِ
ِ
رش ٌك يف مد ٍم،
فأمرين ِبا ،وسألته عن
اهلدي؟ فقال :فيه جزور ،أو بقر ٌة ،أو شا ٌة ،أو ْ
فرأيت يف املنام ،وكأن إنسان ًا ينادي :حج
وكأن ناس ًا كرهوها ،فنمت،
قال:
ُ
ّ
ابن عباس ريض اهلل عنهام فحد ْث ُت ُه ،فقال :اهلل أكرب،
وم ْت مع ٌة ُم مت مق َّب مل ٌة،
ُ
فأتيت م
مربورُ ،
سن ُة أيب ِ
القاس ِم صىل اهلل عليه وسلم.

ارا احلدمث

حمس عاد منه أ،ه مس حب أي مقاا لل ع ر" :ع ر مق لة"ه أو

للحاج" :حن مق ا"ه وإ،ام الق ا للحاج" :حن مق ا"ه أو لل ع ر" :ع ر
مق لة"ه ارا دا عليه إمجاع أا العلمه حكى اإلمجاع الطحاوي

ا الف

العلامءغه وابن بطة ك ابه اإلبا،ة الكربىغ.
و ارا احلدمث ما مدا عف أي امل عة –أي ال ع -مس حب
بكر وع ر كا،ا م نعاي من ذلك.
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كام حمظن أي أبا

-25عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :متتع رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج م
وأ ْهدم ى،

ارا مدلك عف أ،ه

لية الصحابة حمقاا للقاري م عه ا،ه مجع بني ،سكني

سعر واحد ه فحص له ال عه وبد ربني ارا
تي ية كام

بحث ،عيس شيخ اإلسالم ابن

جم ع الع اوىغه وابن القيم ك ابه زاد املعادغ.

لرا باا" :ساق اهلدي"ه ثم جعله م ًعاه لرا مراد به القاريه وبد أمجع العلامء أي
من ساق اهلدي فليس له أي مك ي إ براً،اه حكى اإلمجاع ابن بدامة.

اهلدي من ذي احلليفة ،و مبدم مأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مفأ مه َّل
فساق معه
م
بالعمرة ،ثم مأ مه ّل باحلج ،فتمتع الناس مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأهل
ِ
ي من ذي احلليفة ،ومنهم
بالعمرة إىل احلج ،فكان م من الناس مم ْن مأ ْهدم ى ،فساق ماهلدْ م
ِ
ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم مكة ،قال للناس« :من كان منكم
من مل ُ ْهيد ،فلام مقد مم ُّ

ِ
ِ
ِض حجه...
أهدى ،فإنه ال محي ُّل من يشء مح ُر مم منه ،حتى مي ْق م

ارا مدا عف ما تقدم ذكر من اإلمجاع أي من ساق اهلدي عب عليه أي مك ي
بارً،ا و مصح له أي مك ي م ًعا.
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 ...ومن مل يكن منكم أهدى ف ْل ميطف بالبيت ،وبالصفا واملروة...

س يت مس لة وا بلب النسك من ِ
القراي واإلفراد إىل ال عه وسي يت بحثها –إي
شاء اهلل تعاىل.-

 ...و ْل ُي مقَص و ْل مي ْحلِل ،ثم ْل ُي ِه َّل باحلج و ْل ُي ْه ِد ،فمن مل جيد هدي ًا ،ف ْليصم ثالثة أيام يف
احلج وسبع ًة إذا رجع إىل أهله» ،فطاف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني مق ِد مم
ٍ
الس ْب ِع ،ومشى أربع ًة،
مك مة ،واستلم الركن ّأو مل يشء ،ثم خم َّ
ب ثالث مة أطواف من َّ
ِ
الـمقام ركعتني ،ثم سلم فانَصف ،فأتى
وركع حني قىض طوا مف ُه بالبيت عند م
ِ
حيلِ ْل من يشء حرم منه حتى
الصفا ،فطاف بني الصفا واملروة سبع مة أطواف ،ثم مل م ْ
ِ
النحر ،وأفاض فطاف بالبيت ،ثم مح َّل من كل يشء
قىض حجه ،ونحر مهدْ مي ُه يو مم
ُ
وفعل ما م
م
اهلدي
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،مم ْن أهدى وساق
فعل
مح ُر مم منه،
م
ِ
الناس.
ِم من
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إذي ال حل بساميه ال حل ااوا وال حل الثاينه ال حل ااوا مك ي برمي
مجر العق ةه من رمى مجر العق ة فقد حتل ال حل ااواه وإىل ارا ذاب مالك
وأمحد روامةه وث ج ارا عن مجاعة من الصحابة كع ر وعائشة وغّيمها.
ومن حتل ال حل ااوا جاز له ك يشء إ النساءه أي إ مجاع النساء
ومقدمات اجلامع كام ذاب لرلك اإلمام أمحده ول حبدر أ،ه وبع

يشء من

مقدمات اجلامع فإي عليه فدمة فع حمظ ره أما إذا جامع فإي عليه بد،ة كام تقدم
بياي ارا.
ال حل الثاين ُيص بال حل ااكربه وا بعع أم ر ثالثةه ب ي مرمي اجل ر ه
مقرصه وأي مط ف ع اف اإلفا ةه إذا فع ار الثالث فقد حتل
وأي ُيلق أو ر
ال حل ااكرب وجاز له ك يشءه وارا باإلمجاعه حكا الن وي وشيخ اإلسالم
ابن تي ية –رمحه اهلل تعاىل-ه إذي ال حل ااوا ُيص برمي مجر العق ةه وعف
أصح ب يل أا العلم ُيص ال حل ااوا بعع واحد من ثالثةه أما رمي مجر
العق ة لع اوى الصحابةه لكن ل بدر أ،ه ذاب م ا

وعاف ومل مرم مجر العق ة

عف الص ا م حل ه وذلك أي الط اف أوىل من رمي مجر العق ة ا،ه ركنه ول
أمضا م حل ه ا،ه هبرا العع م حل
بدر أ،ه حلق رأسه أو برص ً
وااص

الع ر ه

ً
فعال واحدً ا من ثالثة
أحكام احلن والع ر أهنام واحده إذي إذا فع

فإ،ه م حل ال حل ااوا.
وارا ال صي للشافعية واحلنابلة وغّيام.
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شأن
 -26عن حفص مة زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم ،أَنا قالت :يا رسول اهلل ما ُ
العمرة ،ومل م ِ
ِ
ِ
َت َّل أنت من عمرتك ،فقال« :إين مل َّبدْ ُت رأس،
الناس مح ُّلوا من
و مق َّلدْ ُت مهدْ يي ،فال مأ ِح ُّل حتى مأن مْحر».

« مصح يل أي أح ح ى أ،حر» ؛ ا،ه بد ساق اهلديه ف ن ساق اهلدي مصح
له أي ُي ح ى منحر.
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ِ
بن ُح مص ْ ٍ
ران ِ
املتعة يف كتاب اهلل،
ت آي ُة
ني ريض اهلل عنه ،قالُ :أن ِْز مل ْ
-27عن ِع ْم م
حر ممتِها ،ومل مينْ مه عنها
ففعلناها مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ومل مين ِْز ْل ٌ
قرآن ُب ْ
حتى مات ،قال ٌ
رجل برأيه ما شاء.

معني أراد أه م رني أي من باا ب ج

ارا فقد أ ط .

عمر.
قال البخاري :يقال :إنه ُ

الص ا أي من ظن أي ع ر م نع ال ع فقد أ ط كام تقدمه وبني ارا ابن ع ر
–ريض اهلل عنه.-

ِ
املتعة ـ يعنيُ :م ْت مع مة احلج ـ م
وأ مم مرنا ِبا رسول اهلل
وملسلم :نزلت آي ُة
صىل اهلل عليه وسلم ،ثم مل متنْزل آي ٌة متنْس ُخ آي مة ِ
متعة احلج ،ومل مينْ مه عنها رسول اهلل
م
صىل اهلل عليه وسلم حتى مات ،وهلام بمعناه.
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[ باب اهلدي ]

اهلدي ا ما حهيدى للحرمه وكاي أكثر ما هيدي رس ا اهلل –صف اهلل عليه وسلم-
للحرم اإلب ه فيصح ليّي احلاج أي هيدي ب ا مس حبه ومصح أي حهيدى
الينمه وعند اهلدي مس حب أي مق رلده و حمع رلق عليه يشء كنعاا أو غّي ذلكه وإذا
كاي من اإلب أو ال قر فإ،ه حمشعره ف حيؤتى إىل سنامه ف حيغر بحيث خيرج يشء من
الدمه وارا مس ى اإلشعاره وارا مك ي لإلب وال قر دوي الينمه ومث ارا إذا
رآ ٍ
راء علم أ،ه بد حأادي للحرمه وكاي أا اجلاالية حمعظ ي اهلديه و مقرهبا
أحد منهمه ح ى ت يت إىل احلرم ف حربح لعقراء احلرم.
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ت قالئد مهدْ ِي النبي صىل اهلل عليه
 -28عن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :مف مت ْل ُ
وسلم ،ثم مأ ْش مع مرها ،و مق َّلدم ها ـ أو مق َّلدْ ُِتا ـ ثم بعث ِبا إىل البيت ،وأقام باملدينة ،فام
يشء كان له ِح ّ ً
ال.
مح ُر مم عليه ٌ

إذي من أراد أي حهيدي حُيرم عليه أي م ر من ظعر وشعر كام ا

اا حية.

النبي صىل اهلل عليه وسلم مر ًة غن ًام.
 -29عن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :مأهدى ُّ

حلام وأفض .
ارا مدا عف أي أكثر ادمه كاي من اإلب ه اهنا أكثر ً

-30عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم رأى رج ً
ال
مي ُسوق مبدم من ًة ،فقال« :اركبها» ،قال :إَنا مبدم نمة ،قال« :اركبها» ،مف مر مأ ْيتُه راكِ مبها
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،والنعل يف عنقها.
ُيسايِ ُر َّ
ويف لفظ :قال ـ يف الثانية أو الثالثة ـ« :اركبها ويلك -أو وحيك.»-
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ارا احلدمث مدا عف ج از رك

اهلدي الري حأشعره لكن بد لة حدمث جابر

مسلم :تحركب إ عند احلاجةه وارا أعدا ااب اا ار املس لةه ف ن باا
تحركب مطل ًقا أ ط ه ومن باا

تحركب مطل ًقا أ ط ه وإ،ام مقاا تركب عند

احلاجة.

النبي صىل اهلل عليه وسلم
 -31عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،قال :أمرين ُّ
ِ
ِ
وجلودها ،وأجـِلـَّتِها ،وأن ال ُأ ْعطِ مي
بلحمها،
أن أقو مم عىل ُبدْ نِ ِه ،وأن أتصدق
اجلزار منها شيئ ًا ،وقال« :نحن نعطيه من عندنا».

«وأجل ها»ه أي ما حم

ع عف ظهراا من القامش وغّي ه «وأ معطى اجلزار منها

يشء»ه عف ارا املرااب ااربعةه ومدا عليه ارا احلدمث.
و ارا احلدمث د لة عف ج از ال كالة

ذبح اهلديه فقد أادى الن ي –صف

اهلل عليه وسلم -بامئة من اإلب وذبح بيد ثالثة وس نيه وأمر عل ًيا أي مربح
ال قيةه باا ابن القيم

ك ابه اهلديغ :ذبح ثالثة وس ني كع ر –صف اهلل عليه

وسلم.-
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ٍ
رجل قد أناخ مبدم من مت ُه
عمر قد أتى عىل
 -32عن زياد بن ُجبري ،قال:
ُ
رأيت م
ابن م
ينحرها ،فقال :ابعثها قِيام ًا م مقيدم ًة ،سنَّ مة ٍ
َممد صىل اهلل عليه وسلم.
ُ ّ ُ
ُ

الري حهيدى اإلب وال قر والينمه وبإمجاع أا العلم مصح أي تحربح ار الثالث
أو أي تحنحر ار الثالثه حكى اإلمجاع ابن املنرره إ أي اافض عند أا العلم
أي اإلب تحنحره بخالف ال قر و الينم فإهنا تحربحه ول فع العكس صح بإمجاع
أا العلمه حكى اإلمجاع ابن املنرر –رمحه اهلل تعاىل.-
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للم ْح ِرم ]
[ باب الغ ُْسل ُ
ِ
ٍ
بن م ْ
َم مر مم مة
بن
عباس ريض اهلل عنهام وامل ْس مو مر م
-33عن عبد اهلل بن ُحن ْمني ،أن عبدم اهللِ م
ِ
ِ
رأسه ،وقال املسور:
ريض اهلل عنه ،اختلفا باألم ْب مواء ،فقال ابن عباس :ميغْس ُل املُ ْحر ُم م
رأسه ،قال :فأرسلني ابن عباس إىل أيب أيوب األنصاري ريض اهلل
ال يغسل املحرم م
عنه ،فوجدتُه يغتسل بني ال مق ْرن ْ ِ
فسلمت عليه ،فقال :من
مني ،وهو يسترت بثوب،
ُ
ابن عباس ،يسأ ُلك كيف كان
هذا ،فقلت :أنا عبدُ اهلل بن ُحنني ،أرس ملني إليك ُ
ِ
َم ِرم؟ فوضع أبو أيوب يده عىل
رأسه وهو ُ ْ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ميغْس ُل م
ب ،فصب
رأس ُه ،ثم قال إلنسان يصب عليه املاء :اص ُب ْ
الثوب ف مط ْأ مط ْأ ُه حتى بدا ِل ُ
ِ
رأسه بيد ْي ِه ،فأقبل ِبام وأدبر ،ثم قال :هكذا رأ ْيتُه صىل اهلل
عىل رأسه ،ثم مح ّر مك م
عليه وسلم ُ
يفعل.
ويف رواية :فقال امل ِ ْس مو ُر البن عباس :ال أماريك بعدها أبد ًا.

ارا مدا عف أي املحرم إذا اغ س وغس رأسه وتسابط يشء من الشعر أي ارا
ليس دا ًال

املحظ راته وذلك أي تسابط الشعر جاء ت ًعاه و حمي عر ت ًعا ما

حمي عر ً
أصال.
فرق بني من غس رأسه واغ س ه ثم تسابط شعره وبني من م ع ر د ومن ف الشعره
فإذي حمي عر ت ًعا ما حمي عر أص ًال.
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[ باب مف ْس ُخ احلج إىل العمرة ]

ار مس لة كثر الكالم فيها والنزاع فيهاه واي :ا مصح لل عرد والقاري أي
ُي

،حسكهام إىل مت ع؟

فل أي ً
رجال ل رى باحلن والع ر ه فلام ل رى ارا الرج باحلن والع ر ومل مسق
اهلديه فغاء وعاف ع اف القدومه وسعى سعي احلنه ارا السعي سعي ع ر
وحن ا،ه باريه فلام ا ،هى من سعيه بدا له أي عع ع اف القدوم وسعيه ع ر ه
ار اي املس لةه ا له أي حميّي ،سكه الري فعله بنية إىل ،سك آ ر؟ أم ليس له؟
وكرلك مثاا ثاي :رج معرده عاف ع اف القدوم ثم سعى سعي احلنه فلام
ا ،هى من سعيه بدا له أي عع ع افه املس حب ع اف القدومه وأي عع سعيه
الركن سعي احلن أي عع ذلك ع ر ه ا له أي حُي ا ،سكه من إفراد وا احلن
أو من حن وع ر وا القراي إىل ع ر ؟ بنية أي مك ي م ًعا؟ ار املس لة كثر
النزاع فيها.
وا،عرد اإلمام أمحد بني اائ ة ااربعة ب ي باا ب ي له أي معع ذلكه ح ى باا له
رج  :إي ك ب لك حسن إ ار املس لةه كيف لرج أي مط ف ع اف القدوم
ومسعى سعي احلن ثم ععله ع ر بعد أي ا ،هى؟
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باا اإلمام أمحد :كنج أب ا إي لك ً
عقاله أأترك بضعة وعرشمن حدم ًثا عن رس ا
اهلل –صف اهلل عليه وسلم -لق لك؟
فلرا املصنف حن يل فسيركر اادلة

ارا

بياي أي الصحابة فعل ا ذلكه

والصحابة كا ،ا عف أح ااه منهم من مل م دئ الط افه ومنهم من عافه ومنهم
من ا ،هى من ع افه وسعيهه ومجيعهم ممن مل مسق اهلدي ح ر ل ا إىل مت ع.
وبد ذكر املصنف بع
تي ية

ااحادمث

ذلكه وأعاا ذكر ااحادمث املغد ابن

ك ابه املن قىغه وشيخ اإلسالم ابن تي ية

الع د غه وابن القيم

ك ابه اهلديغه ورسد ابن القيم ااحادمث الثاب ة عن رس ا اهلل –صف اهلل عليه
وسلم -أ،ه أمر الصحابة.
فك الرمن حغ ا مع الن ي –صف اهلل عليه وسلم -ومل مس ب ا اهلدي بل ا
حغهم إىل مت عه إذي مصح لل عرد أي مقلب ،سكه إىل مت عه ومصح للقاري أي
مقلب ،سكه إىل مت عه بد لة ار ااحادمث الكثّي .

النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحا ُبه باحلجِ
-34عن جاب ٍر ريض اهلل عنه ،قال :مأ مه ّل ُّ
ِ
وليس مع ٍ
عيل من
أحد منهم
ٌ
غري النبي صىل اهلل عليه وسلم وطلح مة ،و مقد مم ٌ
هدي م
ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم،
اليمن فقال:
ُ
أهللت بام مأ مه ّل به ُّ
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ارا فيه ج از أي هي الرج بإاالا معلق عف غّي ه كام فع عيل –ريض اهلل
عنه-ه وا

مدري ما الري أا به الن ي –صف اهلل عليه وسلم -ا،ه كاي

بالي ن مرمد أي م يت باهلديه فه ر ً
اال مع رل ًقا ب ث إاالا رس ا اهلل –صف اهلل
عليه وسلم.-

النبي صىل اهلل عليه وسلم أصحا مبه أن جيعلوها عمر ًة ،ف مي ُطوفوا ثم ُي مق َّصوا
فأمر
ُّ
م
ُِ
منى ،و مذك ُمر مأ مح ِدنا مي ْق ُط ُر ،فبلغ
وحي ّلوا ،إال من كان معه اهلدي ،فقالوا :مننْطلق إىل ً
استدبرت ما
ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقال« :لو استقبلت من أمري ما
ُ
ألحللت».
اهلدي
معي
ُ
ُ
أهديت ،ولوال َّ
م
أن م

تعاظم ارا الصحابة اهنم كا ،ا

اجلاالية مكرا ي مث ارا اامره وكا ،ا

ع ع ي بني ،سكني و م حل الرج ه ب م قى حمر ًماه ف ت ا هبر االعاظ
الشدمد لل نعّي من ارا العع ه ومع ذلك أكرد ارا الن ي –صف اهلل عليه وسلم-
بق له« :ل اس ق لج من أمري ما اس دبرت».
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ِ
غري أَنا مل مت ُطفْ بالبيت ،فلام مط ُه مر ْت
وحاضت عائش ُة ،مفن ممسكمت املناسك ك َّلها م
فأمر
طافت بالبيت ،قالت :يا رسول اهلل ،تنطلقون بحج وعمرة ،وأنطلق بحج ،م
بن أيب بكر ،أن َيرج معها إىل التَّـن ِْعي ِم ،فاعتمرت بعد احلج.
عبدم الرمحن م

،سك عائشة

ارا أي عائشة –ريض اهلل عنها -اع رته وبد تنازع العلامء
الري حغج بهه وأصح أب اا أا العلم أي ،سكها كاي براً،اه ملا

مسلم أي

الن ي –صف اهلل عليه وسلم -باا هلا« :ع افك بال يج وسعيك بني الصعا واملرو
مكعيك لع رتك وحغك»ه فدا ارا عف أهنا كا،ج بار،ة –ريض اهلل عنها.-
وإ،ام جاء

ً
فعال واحدً ا عن أمرمن وبقيج أزواج الن ي –صف
اعراا أهنا تعع

اهلل عليه وسلم -مععل ي فعلنيه الع ر مس قلة ثم احلن مس ً
قاله اي أزواجه ك رن
م عات –ريض اهلل عنهن-ه فقالج عائشة ار املق لةه فعائشة إذي كا،ج بار،ة
–ريض اهلل عنها.-
وترد ااانا مس لة :واي ا مصح ملن سافر سعر واحد أي م يت ب كثر من ع ر ؟
ذاب علامء املرااب ااربعة إىل أ،ه مصح لل سافر أي م يت
ع ر ه وإ،ام تنازع العلامء
مر ؟ منهم من باا:

مس لة أ رىه واي :ا مع ر

مع ر

سعر ب كثر من
السنة أكثر من

السنة إ مر واحد كق ا مالكه ومنهم من
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باا:

مع ر

السنة إ مرتني كابن سّيمن واحلسنه ومنهم من باا– :وا

ب ا مجااّي أا العلم :-مع ر ما شاء.
دلي عف أ،ه

وأصح ااب اا أ،ه مع ر ما شاء ا،ه

مع ر إ ع ر واحد ه

حنه وجلس
لرا عند مالك ل سافر سعر وحن م ًعاه اع ر ثم ر

مكة ح ى

ا ،هج السنة وجاء حمرم فإ،ه مرى أي م يت بع ر ثا،يةه اي الري مام،ع ا أي م يت
السنة ب كثر من ع ر ه و ارا املثاا فع
ااربعة مروي تكرار الع ر

ك سنة بع ر ه إذي املرااب

السعره وارا ب ا مجااّي أا العلمه ومدا هلرا

فع عائشة –ريض اهلل عنها -ارا احلدمث.
فإي بي  :إي ارا اص هبا وأراد أي مطيب اعراا؟ كام ذكر بع

أا العلم

كابن تي ية وابن القيم؟
فيقاا:

م كن أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -مرشع شي ًئا جدمدً ا من الدمن

ل طيب اعر عائشة –ريض اهلل عنها-ه ومؤمد ارا ما ث ج عند ابن أيب شي ة أي
عائشة –ريض اهلل عنها -اع رت من ال نعيم بعد وفا الن ي –صف اهلل عليه
وسلم -ع ر ثا،يةه فهرا بعد وفا الن ي –صف اهلل عليه وسلم-ه فدا عف أي
عائشة –واي صحابية -اع رت سعر واحد أكثر من ع ر .
وجاء عن أ،س –ريض اهلل عنه -أ،ه عع بينهم ب قدار ما ُي م رأسهه أي إذا
حلق أي خيرج رأسهه فدا عف أي أ،س
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مام،ع

أي مع ر

السعر ال احد

ب كثر من ع ر ه وااثر عن أ،س وإي كاي إسناد رج جمه ا جهالة حاا لكن
اح ن به اإلمام أمحد –رمحه اهلل-ه لرلك باا أمحد :مك ي بينها ما مقار

عرش

أمام.
فإذي مصح

السعر ال احد أي حمع ر أكثر من ع ر ه وث ج عن ابن ع ر وابن

الزبّي أهنام رجا من مكة وذا ا إىل ذي احلليعة واع را ع ر ثا،يةه لرا باا
اإلمام أمحد :ااك

أي مراب إىل ميقاتهه وله أي مع ر من مكةه وارا ب ا

املرااب ااربعة.
آثارا
وبد ،ق شيخ اإلسالم ابن تي ية ً
ليسج

ار املس لة وإ،ام

منع اراه وار اآلثار –واهلل أعلم-

مس لة أ رى واي :كم مقدار تكرار الع ر ؟ ا

مصح السنة ع رتاي؟ أو ع ر واحد ؟ أو أكثر من ع ر ؟
وذلك أي ار اآلثار ،عسها ذكراا ابن بطاا وغّي عف ار املس لةه واي كم
مع ر السنة من مر .
فالري عليه املرااب ااربعة أي له أي حمكرر الع ر

السعر أكثر من مر ه إ أي

أصح ااب اا –واهلل أعلم -أي مك ي بينها بام مقر

من عرش أمام أو يشء من

اراه ب قدار أي خيرج شعر كام ذاب إىل ارا أ،سه وا الري ا ار اإلمام أمحد
–رمحه اهلل تعاىل-ه لرلك

حمعرف عن السلف أهنم كا ،ا مع روي

من مر ه وم ال ي بني ذلك كام بني ذلك ابن تي ية –رمحه اهلل تعاىل.-
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الي م أكثر

واإلحرام من ال نعيم ليس مرا ًدا لراته ف ن أراد أي حمكرر الع ر

ُيرم من

ال نعيم لرات ال نعيمه وإ،ام اي ال نعيم أد،ى احل ه فل بدر أ،ه باا :إي الراا
إىل ال نعيم فيه زحام ف ذاب إىل مكاي آ ر من جهة جامعة أم القرى اآليه
صح لهه املهم أي حُيرم من احل ه وانا ترد مس لة مه ة :احلاج
والطرمق سالكه ر
حُيرم من مكا،هه س اء كاي

احل أو احلرمه وارا أحد الق لني عند الشافعية

واحلنابلة وا ا يار ابن تي ية وابن القيمه ومدا عليه ادي الصحابةه فإهنم
كا ،ا مع الن ي –صف اهلل عليه وسلم -باابطح وأحرم ا من اابطح –أعني من
حتل بخالف من كاي براً،ا فإ،ه مزاا عف إحرامه.-
أما الع ر فال تصح الع ر من احلرمه ب عب أي تك ي من احل ه بد لة السنة
احلدمث الري تقدم أ،ه أمر ع د الرمحن أي مع راا من أد،ى احل وا ال نعيمه أما
اآلثار فهي كثّي ه منها ما ث ج عند ابن أيب شي ة أي ابن ع ا

باا :إي كاي و بد

فاجع بينك وبني احلرم واد ًماه معني أمر أي مراب إىل احل .
وبد أمجع العلامء عف اراه حكى اإلمجاع ابن بدامةه وحكا املحب الطربيه فإذي
دا عف ارا السنة وآثار الصحابة واإلمجاعه ومن الف ذلك فق له شاذ
حمل عج إليه.
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-35عن جابر ِ
بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام ،قال قدمنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ،ونحن نقول :لبيك باحلج ،مفأ مم مرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فجعلناها
ُع ْم مر ًة.

ظاار ارا أهنم أال ا باإلفراده وأمرام أي مقل اا ع ر ب أي م دئ ا بالط اف.

ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
 -36عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام ،قال :قدم
ٍ
رابعة من ذي احلجة ُم ِهلني باحلج ،مف مأ مم مر ُه ْم أن جيعلوها
وسلم وأصحا ُبه صبيح مة
احلل ،قالِ « :
رسول اهلل ،أي ِ
م
احل ّل ُك ُّل ُه».
ُع ْم مر ًة ،فقالوا :يا
ُّ

وارا كالري ب له.

-37عن عروة بن الزبري ريض اهلل عنهام ،قال :سئِل أسام ُة بن ٍ
زيد ـ وأنا جالس ـ
ُ
ُ
كيف كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يسري يف حجة الوداع حني مد مف مع ،قال:
كان يسري العـمن ممق ،فإذا وجد فجو ًة ن َّمص.
الس ْ ِ
ال معن ُمق :ا ْنبِ ُ
ري ،والن َُّّص :م
فوق ذلك.
ساط َّ
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معني ما كاي مس عغ عند الزحامه لكن إذا وجد جما ً
عغ –صف اهلل عليه
ر
وسلم-ه وارا ظاار ب ا علامء املرااب ااربعة.
و صحيح مسلم من حدمث جابر أي من الصحابة من عاف وسعى ثم أمرام
أي مقل ا ذلك إىل ع ر ه فإذي من مل مسق اهلدي اافض له أي م ع كام تقدم.
ومس عا د من ارا ما تقدم ذكر أي املعرد والقاري مصح هلام أي ُي

،سكهام إىل

ع ر ه أي إىل مت ع.
فإذي املعرد والقاري الري مل مسق اهلدي مصح له أي ُي ا إىل مت عه وترد ااانا
مس لة مرد فيها إشكااه ومن ص راا ما ا جم ع عليه ومن ص راا ما ا خم لف
فيهه وا  :ل أي ً
رجال أا ر م ًعاه أي بالع ر ه فلام أا ر بالع ر
عليهه ا له أي مقلب من مت ع إىل براي؟ س اء

اق ال بج

اق ال بج عليه أم مل مضق

ال بجه ا له أي ُي ا من مت ع إىل براي؟
مقاا :بفه دا عف ذلك السنة وآثار الصحابة واإلمجاع.
أما السنة :فعع عائشة –ريض اهلل عنها -وبد أبراا الن ي –صف اهلل عليه وسلم-
.
أما آثار الصحابة :فعله ابن ع ر كام ال خاري.
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أما اإلمجاع :فحكا غّي واحد كابن املنرر وابن بدامة وغّيمهاه أي له أي ُي ا من
ع ر إىل براي.
ومس يها العلامء بإد اا الصيّي عف الك ّيه ف ن أا ر بالع ر وأراد أي ُي هلا إىل
برايه مد

احلن عف الع ر ه احلن ا الك ّي والع ر ا الصيّيه ف جازوا ارا

بد لة السنة وآثار الصحابة واإلمجاعه لكن برشط أي مك ي ب

الط افه فإذا

كاي ب الط اف فقد أمجع العلامء عف ج از .
فل أي ً
رجال ل رى بالع ر ه كام فعلج عائشةه و اق ال بج عليه أو مل مضق اي
صح له باإلمجاع إذا كاي ب الط افه أما إذا
س ب كايه ف راد أي مقل ه إىل برايه ر
بدأ الط اف فقد ا لف العلامء ارا.
وحم اإلشكاا والنزاع فيام سي يت :ل أ،ه عاف بال يج ثم بدا له لعرر أو ليّي عرر
أي ُي له إىل براي؟ تنازع العلامء
أي له أي ُي له إىل برايه وأي مد

اراه وأصح أب اا أا العلم –واهلل أعلم-
الك ّي عف الصيّي وا احلنه ا،ه

عف اشرتاط أ مط فه وغامة ما ورد

دلي

ال ا أ،ه فع ه والقاعد ااص لية :ما

أتى وفا ًبا مل مكن حدً اه فلم مق الن ي –صف اهلل عليه وسلم :-لك أي تد
الك ّي عف الصيّي أو احلن عف الع ر أو ال ح ا إىل براي برشط ب الط افه
وإ،ام وبعج ار احلادثةه ووب ع اليشء وفا ًبا
أا العلم مصح له أي حمد

مك ي حدً اه فلرلك أصح ب يل

احلن عف الع ر ول بعد الط افه ب ول بعد

السعيه وارا ب ا عند املالكية وذاب هلرا ابن بدامة –رمحه اهلل تعاىل.-
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وار املس لة مكثر اإلشكاا فيهاه وما أكثر السائلني الرمن مق ل ي :أ،ا أرمد
ال عه وبلج :ل يك اللهم ع ر ه ثم ععج وسعيج و،سيج أي أحلق رأيسه ثم
ل يج باحلنه فراب احلنابلة املشه ر عندام إىل أي حغه باع ه وارا ط ه ثم
حص ،زاعه والري ذاب إليه ابن بدامة كام تقدم وب ا بع

املالكية أ،ه منقلب

من مت ع إىل برايه وأ،ه دلي عف اشرتاط أي مك ي ب الط افه وارا الص ا
–واهلل أعلم.-
لكن عكس ار املس لة إد اا الصيّي عف الك ّيه فرج ل ى باإلفراد ثم أراد أي
مك ي بارً،ا مرمد اي مد

الع ر عف احلنه عف أصح ب يل أا العلم وب ا

مجااّي أا العلم مصحه ومس ،ه :إد اا الصيّي عف الك ّيه وإىل ارا ذاب
مالك والشافعي وأمحد ال ًفا ايب حنيعةه بال ا :وذلك أي أص
واحلظر وليس عند،ا دلي

الع ادات املنع

ج از إد اا الصيّي عف الك ّي.

-38عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام ،أن رسول اهلل صىل عليه وسلم وقف
يف حجة الوداع ،فجعلوا يسألونه ،فقال رجل :مل مأ ْش ُعر فحلقت قبل أن مأ ْذ مب مح ،قال:
ِ
ـي ،فقال« :ارم
«اذبح وال حرج» ،فجاء آخر :فقال :مل أشعر فنحرت قبل أن أرم م
وال حرج» ،فام ُسئِل يومئذ عن يشء ُقد مم وال ُأخ مر ،إال قال« :افعل وال مح مر مج».
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ار املس لة واي الرتتيب
ال ج

أعاما احلن

؟ أو عف ا س ح ا ؟ ارا حم بحث.

أو ً تقدم أي أفعاله –صف اهلل عليه وسلم-
بع

الي م العا ه ا ارا الرتتيب عف

تدا عف ال ج

ه لكن جاء

ااحادمث كحدمث املس ر ال خاريه باا :وأمر أي مربح ب أي ُيلقه

فهرا أمر واامر مق يض ال ج

ه وارا حم اإلشكاا.

وار املس لة م ضح املراد منها ب عرفة ما ميل :أو ً  :أمجع ا عف أي الرتتيب
أعاما الي م العا

كال ايل:

 ًأوال :رمي مجر العق ة.
 -ثان ًيا :النحر لل

ع والقاري.

 ثال ًثا :احللق.وبد حكى اإلمجاع عف ارا الرتتيب ابن ع د الرب.
 راب ًعا :الط اف.وحكى اإلمجاع إىل الرابع ابن حغر –رمحه اهلل تعاىل.-
إذي أعاما الي م العا

ار ااعاما ااربعة هبرا الرتتيبه وارا اإلمجاع ااوا

من حترمر حم النزاع ار املس لة.
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اامر الثاين :أمجع ا عف أ،ه ل مل مرتب لصح حغهه وإ،ام ا الف

تركه

لل اجب وعدم تركه لل اجبه ف مجع ا عف أي حغه صحيحه حكى اإلمجاع ابن
كثّياه ل حبدر ر أي ً
رجال مل
بدامة و،قله ابن حغر وأبر ه وارا حم ر
سه من املس لة ً
حمرتب غامة ما فيه أ،ه ترك واج ًا باإلمجاع.
إذا ت رني ارا :أمر ثالث حعيل املس لة ظنيه وا أ،ه بد تقدم أ،ه ترك ال اج ات
مس ي العامد والنايسه باا ابن ع ا  :من ترك شي ًئا من ،سكه أو ،سيه فل حيهرق
د ًماه فإذا عررت الرشمعة النايس ومل ت مر بالدمه معنى ارا أي حمعرر امل ع ده ا،ه
ترك ال اج ات مس ي النايس وامل ع د احلن.
إذا بي عف العامد دم إذي عف النايسه وإذا بي ليس عف النايس دم فإذي ليس
عف العامده اي ابن ع ا
إذا حفهم ارا :ث ج

س ر ى بينهام كام تقدم.

مسلم من حدمث ع د اهلل بن ع رو بن العاص

روامة أي

ً
رجال باا، :سيج أو جهلجه فقدر م وأ ره فقاا« :افع و حرج»ه إذي عرر
النايسه ف ق ىض أي حمعرر النايس أي حمعرر العامد.
وهبرا حمعرف معنى ب له" :مل أشعر"ه أي حت

عف النايس أو اجلاا ه وار

كثّيا.
الروامة مسلم جتيل لنا ار املس لة ً
إذي عف الص ا أي الرتتيب ليس واج ًاه ا،ه عرر النايس روامة مسلمه وارا
ب ا الشافعي وأمحد روامة.
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ً
رجال باا :أردت أي أتعغ ف عد أي ذاب من صف اللي ذاب
فل بدر أي
ما

إىل الط افه باا اي الط اف أ فه فطاف وسعىه ثم رجع ورمى

اجل ر ه صح أي معع ذلك.
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-39عن ِ
عبد الرمحن بن يزيدم النَّخم ِعي ،أنه حج مع ابن مسعود ريض اهلل عنه ،فرآه
ومنى عن يمينه،
يرمي اجلمرة الكربى بسبع حصيات ،فجعل البيت عن يساره،
ً
ثم قال :هذا ممقا ُم الذي أنزلت عليه سورة ال مب مق مر ِة صىل اهلل عليه وسلم.

وار الصعة وا أي عع مكة عن مسار ومنى عن م ينه ار
العق ة

رمي مجر

الي م العا ه كام ا ظاار حدمث ابن مسع د –ريض اهلل عنه-ه وارا

ب ا عند املالكية والشافعيةه وا الص ا .
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-40عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
«اللهم ارحم املحلقني» ،قالوا :واملقَصين يا رسول اهلل ،قال« :اللهم ارحم
املحلقني» قالوا :واملقَصين يا رسول اهلل ،قال« :واملقَصين».

ارا مدا عف أي ال قصّي حجمزئه وارا بإمجاع أا العلم حكا ابن املنرره وباتعاق
املرااب ااربعة ب ظاار اإلمجاع الري حكا ابن املنرر أي احللق أفض من
ال قصّيه واحللق إ،ام مك ي بامل سىه أما ما ،س يه الي م بربم صعر وربم واحده
فال مس ى حل ًقا وإ،ام احللق مك ي بامل سى كام حمعهم من كالم أا اللية.
ومندرج انا مس لة :إذا كاي الرج أصلع فيس حب أي حم ر امل سى عف رأسهه
حكى اإلمجاع ابن املنرر –رمحه اهلل-ه وث ج عن ابن ع ر –ريض اهلل عنه -أي
ااصلع م ر امل سى عف رأسه.

-41عن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت حججنا مع النبي صىل اهلل عليه ،فأفضنا يوم
ُ
الرجل من
النبي صىل اهلل عليه وسلم منها ما يريدُ
النحر ،فحاضت صفي ُة ،فأراد ُّ
م
ٌ
حائض ،فقال« :أحابِ مستُنا هي» ،قالوا :يا رسول اهلل
رسول اهلل إَنا
فقلت :يا
أهلِه،
ُ
اخ ُر ُجوا».
إَنا قد أفاضت يوم النحر ،قالْ « :
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النبي صىل اهلل عليه وسلم « :مع ْق مرى مح ْل مقى ،أطافت يوم النحر»،
ويف لفظ :قال
ُّ
قيل :نعم ،قالِ « :
فانف ِري».

وارا مدا عف ما تقدم ذكر أي ع اف اإلفا ة ركن احلن.

-42عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام ،قالُ :أ ِم مر الناس أن يكون آخر مع ْه ِد ِه ْم
ف عن ِ
ِ
بالبيت ،إال أنه ُخف م
احلائض.
املرأة

وارا مدا عف أي ع اف ال داع واجبه إ أي احلائ

ح عف عنهاه واملالكية

غامروا اجل ه ر ار املس لةه ذاب اجل ه ر إىل أي ع اف القدوم مس حب إ
املالكيةه وذاب احلنعية والشافعية واحلنابلة إىل اس ح ا

ع اف القدوم ال ًفا

للاملكيةه واكرا ع اف ال داعه وذاب املالكية إىل اس ح ابه
اجل ه ره والص ا ال ج

كام تقدم ا،ه أمر واامر مق يض ال ج
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ال ًفا ل قية
.

-45عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :استأذن العباس بن ِ
عبد املطلب،
ُ ُ
ِ
منى ،من أجل سقا ميتِ ِه ،مفأ ِذ من
ـي ً
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يـبيت بمكة ليال م
مل ُه.

وارا مدا عف وج

امل يج ب نى كام تقدم بحثه.

و ارا احلدمث ج از ترك ال اجب لل صلحة العامةه بخالف املصلحة ا اصةه
الع د غ أي اناك فر ًبا بني ترك ال اجب وفع املحظ ره

وذكر ابن تي ية

وترك ال اجب مصح لل صلحة العامة بخالف فع املحظ ر

مصح لل صلحة

العامة.
وبد رأمج بع

مشاخينا ذكر أ،ه مصح للغند والعسكر أي ُيغ ا وعليهم ل ا

العسكره باا :ارا لل صلحة العامةه واس دا بقصة الع ا ه و ارا ،ظره اي
ل س الثيا

ارا من با

فع املحظ ره وفرق بينه وبني ترك امل م ره فه الري

مصح لل صلحة العامة.

مس لة:

ارا العرص ام ألت منىه فصارت املخيامت ت

عحى

مزدلعةه

فعي مث ارا أف ى علامؤ،ا ب ،ه مصح امل يج ارج منىه فإي باا بائ  :بد تقدم أ،ه
مصح ترك ال اجب لعرره لق ا ابن ع ا " :من ،يس شي ًئا من ،سكه أو تركه
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فلّيق د ًما"ه فعف ارا املعرتض من بات ارج منى ول أي منى ام ألت مك ي
ح
ماً ،عا من الدم؟
ومقاا ج ا ًبا عف ارا :إي اناك فر ًبا بني أي ال اجب ،عسه

م يرس فعله امر

ال اجبه وبني أي تعع ال اجب امر فيكه وبع ار تقرم ية :فرق بني أي ترتك
ال اجب أو أي مرتكك ال اجبه ك ث من أراد أي مراب إىل مزدلعةه وأراد أي
مراب إىل عرفة أو مزدلعة فازدمحج الطرق وما اس طاع أي مرابه انا مقاا:
دم عليهه و إثم عليه و يشء عليهه ا،ه بع ار تقرم ية :بد تركه ال اجبه أ،ه
ا ترك ال اجبه فعرق بني اامرمن.
ثم ا لف علامؤ،ا املعارصويه ا من مل م يرس له امل يج ب نى م الء منى بد
أي مك ي

أبر

مكاي م ص ب نى ك زدلعة؟ أو مصح ب ي مكاي؟ اي ارا

ال اجب سقط؟
وأصح الق لني –واهلل أعلم -أي له أي م يج
وبد رأمج بع

أي مكايه و مشرتط القر ه

املعارصمن باا :بد أي مك ي أبر

بياسا عف الصال ه
مكاي ً

فيقاا :فيه ،ظر ك ّيه وذلك أ،ه ل بدر أي منى فارغةه لصح أي علس النا
م عربنيه أما الصال فااص فيها أي مصيل النا
الصال

مصح.
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م صلة الصع فه فالقيا

عف

إذي لنعرض أي منى فارغةه فإ،ه مصح للنا

أي علس ا م عربني و إشكااه و

مقاا مس حب أي مك  ،ا م قاربني من بعضهمه بخالف الصال ه فل د
مسغدً ا س ححب هلم أي م قارب اه فإذي

مصح أي حمقا

ارا تركه ال اجب فال واجب عليهه فله أي م يج
ب يل علامئنا –واهلل أعلم.-
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مجاعة

عف الصال ه ب مقاا

أي مكاي شاءه وارا أصح

النبي صىل اهلل عليه وسلم بني املغرب
َج مع
-46وعنه ريض اهلل عنهام ،قال :م م
ُّ
ٍ
بج ْم ٍعَّ ،
واحدة
كل واحدة منهام بإقامة ،ومل ُي مسبح بينهام ،وال عىل إ ْث ِر
والعشاء م
منهام.

تنازع العلامء

اجل ع بعرفةه ث ج

مسلم

حدمث جابر أي الن ي –صف اهلل

عليه وسلم -مجع عرفة وأ رذي وأبام لك صال ه
وبد ذاب العلامء إىل أي اجل ع

عرفة اج النسكه ارا باإلمجاعه وكرلك أي

أمضا ،سكه أما القرص فقد حص ،زاع فيهه
حمؤ رذي هلا أذاي واحد مع إبام ني ارا ً
ف ن باا :إي القرص اج النسك مق ا :ك من أا ر باحلن ول كاي من أا
مكة ول كاي ساكنًا ملنى فإ،ه مصيل ركع نيه ومن باا :إي القرص اج السعر
مسافرا فال مصح له القرصه وبد ذاب
مسافرا فليقرص وإي مل مكن
فيق ا :إي كاي
ً
ً
اجلاماّي إىل أي العلة اي السعره وا ب ا أيب حنيعة والشافعي وأمحد وا ا يار
ابن تي ية وابن القيمه وأعاا الكالم ابن تي ية وابن القيم

أي العلة اي السعره

مسافرا ليس له أي مقرص الصال
فعف ارا عند اؤ ء من مل مكن
ً

ال ًفا ملالك.

وأصح الق لني –واهلل أعلم -أي العلة السعره ومدا لرلك ما ميل:
 -أو ً  :أ،ه

حمعرف

الرشمعة برص اج النسكه وإ،ام الري حمعرف

الرشمعة أي القرص ليشء واحده وا السعره كام بالج عائشة :أوا ما
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فر ج الصال ركع نيه فزمدت صال احلظر وأبرت صال السعره ف ن
أراد أي مدر عي ذلك اج النسك فيلزمه الدلي الظاار الرصمح الصحيح
ح ى من ق عن ااص .
 -ثاً ،يا :مشك عف ارا يشءه وج ابه مهم

ار املس لةه وا أب ى ما

مس دا به القائل ي ب ي العلة اي النسك أي الن ي –صف اهلل عليه وسلم -مل
مق

أمت ا صالتكم فإ،ا ب ٌم سعره ول كا،ج العلة

عرفة :أهيا النا

السعر امرام باإلمتام اي النا
وارا إشكاا ب يه واجل ا
وسلم -مل مق

سي ابع ،ه.
عليه أي مقاا :كام أي الن ي –صف اهلل عليه

أمضا مل مقله
عرفة :أمت ا صالتكم فإ،ا ب م سعره ً

فح

مكةه مع أ،ه بيقني مصيل لعه من أا مكة فيغب عليهم أي م مه وبد
جاء

ذلك حدمث لكنه عيفه

إسناد عيل بن زمد اجلدعاي وا

عيف.
فإذي مل مقله

مكة و

اس ا ه أو ً  :النا

عرفةه مع أي احلاجة لق له

مكة أوىله

ل ام أسل اه ثاً ،يا :م جد من أا مكة من عب

عليه اإلمتام إمجا ًعاه ومع ذلك مل مقلهه وبع ار أدق مقاا :بد باله لكن مل
حمنق ا،ه معل مه وعند العلامء باعد  :ما حعلم
حمعرف بالقرائنه فكام مل حمنق

حُي اج إىل ،قلهه وارا

ف ح مكة ا،ه معل مه كرلك مقاا عرفة.
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لرا ،ن ق عن ااص ه وا أي القرص إ،ام مك ي للسعره ومقاا القرص مك ي
للنسك إ لدلي ظاار ربني رصمح صحيحه و بن تي ية بحث ،عيس
رمحه اهلل تعاىل -كام

ارا –

جم ع الع اوىغه ثم بن القيم ك ابه اهلديغ.

فإذي العلة السعر النسكه والي م أص حج منى ومكة مدمنة واحد ه ف ن كاي
من أا مكة عب عليه أي م مه ومن جلس مكة أكثر من أربعة أمام ف كثر فعند
اجلاماّي عب عليه ي حم م.
فلرا اامر صعب وليس ً
سهال.
ارا فيام م علق بعرفةه أما مزدلعة فاجل ع فيها مجع ت ّي اج النسكه فعي
ااذاي ا لعج الرواماته
وحدمث ابن ع ر

صحيح مسلم من حدمث جابر أذي وأبام إبام نيه

الصحيحني اك عى باإلبامة من غّي أذايه وأسامة بن زمد

كاي ردمف الن ي –صف اهلل عليه وسلم -كام
مركر ااذايه لرا باا أمحد :ذكر ااذاي

ال خاريه وذكر اإلبام ني ومل

حدمث جابر ط ه والص ا

أ،ه إذا

حمجعج الصال حمك عى باإلبامة و حمؤذي هلاه بد لة أي أسامة بن زمد كاي ردمف
الن ي –صف اهلل عليه وسلم-ه ومل مركر ااذايه وابن ع ر الصحيحني مل مركر
ااذايه وإ،ام جاء ااذاي حدمث جابره لرا ذاب الشافعي ورجع إىل ارا اإلمام
أمحد

روامة إىل أ،ه

الصال املغ عة حمك عى بإبام ني دوي ااذايه وارا ا

الص ا –واهلل أعلم.-
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وال تر

مزدلعة كام باا ابن القيم

اهلديغ مل مث ج أي الن ي –صف اهلل عليه

وسلم -بام تلك الليلةه وجابر –ريض اهلل عنه -مل منم تلك الليلةه ا،ه ،عىه باا:
مل مس ح بينهامه و منعى إ عن علمه فغابر مل منم تلك الليلة –ريض اهلل عنه-ه
وباا :مل مس حه فدا عف أ،ه مل م تر –صف اهلل عليه وسلم.-
وترك ال تر تلك الليلة ملصلحة أكرب واي ااعاما الشابة ال ي س ك ي الي م
العا ه ف راد أي مرفق ب م ه –صف اهلل عليه وسلم-ه إذي ترك ال تر
مزدلعة ليس مس ح ًا لراتهه فعف ارا من مل منم وا حاا أكثر النا

ليلة

الي مه ب

بي وبااه فيصيل ّي من القي والقااه كام ث ج عن أسامء –ريض اهلل عنها-
الصحيحنيه كا،ج تق ا :أغا

الق ر؟ وتصيله وتس ا :أغا

الق ر؟ ح ى

دفعج.
كرا ح ى
أما من باا :أ،ا أرمد أي أتق ى عف أعاما غد وأعاميل كثّي ه ف ،ام م ً
أتق ى وأس يقظ لصال العغره ارا ترك مس ح ًا ملصلحة أكربه فعرق بني
الص رتني.
حغا"ه والقاري
وب أي أ ،ق إىل اراه حمس حب لل عرد أي مق ا" :ل يك اللهم ً
مق ا" :ل يك ع ر

حغة"ه كحدمث ع ر

ال خاريه ملا باا أتاين ٍ
آت ليلة

من ريب..ه أما امل ع فيق ا" :ل يك اللهم ع ر "ه أما ب ا :ل يك اللهم ع ر
م ًعا هبا إىل احلنه فال دلي عليهاه وليس مشه ًرا عند أا العلمه ذكر بع

95

أا العلم لكن ليس مشه ًراه املشه ر عند أا العلم أي حمل ي بالع ر فحسبه
فإذي دلي عليهه ارا أو ً ه وثاً ،يا ليس مشه ًرا عند أا العلم.
والقاري كام تقدم م يت بع

واحد عن احلن والع ر ه إذي ليس عف القاري إ

سعي واحده وسعيه ارا عن حغه وع رتهه كام باا الن ي –صف اهلل عليه وسلم-
لعائشة« :وع افك بال يج وسعيك بني الصعا واملرو مكعيك حلغك وع رتك»ه
فإذي القاري أوا ما م يت مط ف ع اف القدومه وارا مس حبه ثم مسعىه ثم بعد
ذلك مع

أعاما احلن إىل أي م يت الي م العا

فيط ف ع اف اإلفا ةه وليس

عليه سعيه ومثله املعرد متا ًماه والعرق بني القاري واملعرد أمرمن :النيةه وأي عف
القاري د ًما وليس عف املعرد دم.
أما امل ع في يت بع ر ع اف وسعيه ثم احلن بط اف وسعي.
مس لة :تنازع العلامء السعي للحنه ا ا واجب أو مس حب؟ ب عنى ل بدر
أ،ه أتى بط اف وسعي للع ر ه فلام جاء الي م العا

عاف ومل مسعه ا ارا

السعي الثاين مس حب أم واجب؟
فيه ب يه وأصح الق لني ما ذاب إليه اإلمام أمحد
الثاين مس حب وليس واج ًاه ملا

روامةه إىل أي ارا السعي

صحيح مسلم أي جابر حكى صعة احلنه

وجابر كاي م ًعاه فلام باا :ح ى إذا أحللنا وأتينا النساءه ثم باا :ذكر أهنم ل ا
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باحلن

الي م الثامنه إىل أي باا :وأتينا ب عاما الي م العا ه فلام ذكر الط اف

باا :وكعا،ا السعي ااوا بني الصعا واملرو .
سعي احلن ت ًعا لسعي

فدا ارا عف أ،ه عب عف امل ع سعي احلنه ب مد

الع ر ه وإي سعى ارا أفض كام جاء عن عائشة وابن ع ا ه وأثر ابن ع ا
أصحه وابن ع ا

ذكر عن الصحابة السعينيه فإي سعى ارا أفض لكن ل أراد

أي مرتكه صح فعله.
و مرتتب عف ارا أمره وا أي بع
م ًعاه في يت

الي م العا

مقع

النا

فيط فه ثم ب

ال داع مق ا :آ ر العهد بال يج

عيل أي أع فه أو بع
الط افه و إذا سعيج عب ر
العا

ب ععله

ارا ا ط ه وذلك أ،ه مك ي

النا

مط ف

الي م

آ ر م مه في يت بط اف احلن ثم السعيه ثم ع اف ال داعه

وسيك ي شا ًبا عليه فصار بع

ارا أصنا ًفاه صنف مق ا :أسعى ثم

النا

أع فه فيقدم السعي عف الط افه وارا ط ك ّيه و مصح أي حمقدم السعي
عف الط افه وذلك اي السعي حم اج إىل ع اف سابق له باإلمجاعه حكى
اإلمجاع املاورديه و،قله عنه الن وي املغ ع وأبر ه ارا الس ب ااوا.
فال م جد الرشمعة سعي بال ع افه ب
مرمد أي مسعى

بد أي مك ي مس ًبا بط افه والري

مث ار الص ر مل مس ق سعيه بط افه لرلك حكى اإلمجاع

املاوردي وارا الري عليه العلامء من املرااب ااربعة وغّيامه أ،ه
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مصح

السعي إ أي مك ي مس ًبا بط افه وار الص ر ال ي تقدم ذكراا َتالف
اإلمجاع.
وال جه الثاين الري مدا عف ط فعلهه أي العلامء أمجع ا عف أ،ه
حمقدم السعي عف الط اف الع ر ه وااص

مصح أي

أحكام احلن والع ر أهنام س اء

إ بدلي

عي.

ومن النا

من مق ا :أع ف وأ ،ي هبرا الط اف ع اف اإلفا ة وال داعه ثم

أسعى وأميش.
فيقاا :أمن آ ر العهد بال يج الط اف؟
عي ك ب شياء غرم ة منها أي السعي مس ى ع ا ًفا.
مقاا :بط ًعا انا مراد السعيه ا،ه باا :إ أ،ه عف عف احلائ

ه واحلائ

حخيعف عنها السعي.
ومنهم من مق ا :ارا فاص مسّيه والعاص اليسّي مرض.
أظن أحدً ا ل دبق مق ا اراه

س حاي اهلل :كيف السعي فاص مسّي؟

والشافعي وأمحد الرمن مروي أي آ ر العهد بال يج الط افه وام
ب ا عطاءه إذ باا :إذا ودع فال مع

سيام

ذلك عف

ع ًال ح ى خيرج .أ رجه ابن أيب شي ةه

فكيف م يت بالسعي الري م ر وب ًا؟
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لرلك ارا الق ا عيف لليامة.
وا الصة :مث ارا إما أي مراب إىل أي السعي مس حبه فله أي مرتكه ومك عي
بسعي الع ر ه ومط ف ع ا ًفا واحدً ا عن ال داع واإلفا ةه وإما أي مق ا :أرا
واج ًاه فإذي مط ف ع اف اإلفا ة ثم مسعى ثم مط ف.
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[ باب املحرم يأكل من صيد احلالل ]

تقدم الكالم عف أي الصيد من حمظ رات اإلحرامه وحدمث أيب ب اد مدا عف
ذلكه و حدمث أيب ب اد إشكااه أرمد منكم اجل ا عف ارا اإلشكاا.

-47عن أيب مقتما مد مة األنصاري ريض اهلل عنه ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ف طائف ًة منهم ـ فيهم أبو مقتما مد مة ـ وقال« :خذوا
َص م
خرج حاج ًا ،فخرجوا معه ،مف م م
ِ
ِ
البحر ،حتى نلتقي» ،فأخذوا ساحل البحر ،فلام انَصفوا أحرموا ك ُّل ُهم،
ساح مل

حيرم ،فبينام هم يسريون إذ م
وحش ،مف مح ممل أبو مقتما مد مة عىل
محر ْ
رأوا ُ ُ
إال أبا قتاد مة مل ُ ْ
احلمر ،فعقر منها أتما من ًا ،فنزلنا فأكلنا من ِ
ُ
حلم مص ْي ٍد ،ونحن
حلمها ،ثم قلنا:
أنأكل م
ُ ُ
م
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
َمرمون؟ مف مح مم ْلنا ما مب ِق مي من ِحلمها ،مفأ ْد مركْنا
حي ِم مل عليها ،أو أشار إليها»؟ قالوا:
فسألناه عن ذلك ،قال« :منكم أحدٌ مأ مم مر ُه أن م ْ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :فكلوا ما ب ِقـي من ِ
ُ
حلـمها».
ال ،قال
م م
فناو ْلتُه ال مع ُضدم  ،مفأ مك ملها.
ويف رواية« :هل معكم منه يشء»؟ فقلت :نعم ،م

ارا احلدمث أ،ه أك –صف اهلل عليه وسلم -من الصيد.
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الص ْعب بن مج ّث مام مة ال َّل ْيثِي ريض اهلل عنه ،أنه أهدى إىل النبي صىل اهلل عليه
 -48عن َّ
وسلم محار ًا وح ِشي ًا ،وهو باألب ِ
ان ـ مفر َّده عليه ،فلام رأى ما يف وجهه،
واء ـ أو مبو َّد م
ْ
م ْ ّ
مـر َّد ُه عليك إال أنّا ُح ُر ٌم».
قال« :إنا مل ن ُ
ويف لفظ ملسلمِ :ر ْج مل محار.
ويف لفظِ :ش َّق محار.
ويف لفظ :مع ُج مز محار.

وللعائد احلدمثية :االعاظ ال ي

من ني عليها حكم

عي

مدبق فيهاه

املقص د يشء من احلامر ال حيش.

وجه هذا احلديث أنه مظ َّن مأ َّن ُه ِصيدم ِألم ْجلِ ِه ،واملحرم ال يأكل ما صيد ألجله.

أراد هبرا –رمحه اهلل تعاىل -أي ع ع بني احلدمثنيه

حدمث أيب ب اد أك ه و

حدمث الصعب بن جثامة مل م ك ه ووجه اجل ع بينهام ما ذاب إليه مالك
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والشافعي وأمحد وا ب ا عثامي –ريض اهلل عنه -أ،ه إي صاد لل حرم مل م ك ه
صح أي م ك املحرمه هبرا ُيص اجل ع بني احلدمثني.
وإي مل مصد لل حرم ر
م قى حدمث أيب ب اد إشكااه وا أي أبا ب اد من أا املدمنةه فه ترك ميقاته
إىل اجلحعةه وبد س ق أي من أراد احلن أو الع ر ف ر ب يقاته فيغب عليه أي
حُيرمه فقد رج الصحابة من املدمنة مجاعةه منهم أب ب اد ه وأب ب اد ترك
اإلحرام من ذي احلليعة وذاب وأحرم من اجلحعةه والعرق بينهام ما مقر

من

مائ ني كيل أو أكثره فكيف م ر أب ب اد عف ميقاته ومدع اإلحرام وا مرمد احلن
أو الع ر ه وا دا

حدمث« :ان هلن وملن أتى عليهن من غّيان ملن أراد

احلن أو الع ر »ه واتعقنا أي ارا واجب من واج ات احلن.

وج ا

ارا اإلشكاا ما ذكر ابن ع د الربه أي أبا ب اد مل م ر عف ميقات ذي

احلليعةه وكاي

السابق بني املدمنة وذي احلليعة مسافة ليس كاآليه فخرج من

املدمنة حلاجة أمر هبا الن ي –صف اهلل عليه وسلم -م ا

من املدمنة إىل

الساح ه إذي ا مل م ر بري احلليعةه فلام ذاب إىل الساح وأراد من اناك أي
م يت إىل احلن صار ميقاته اجلحعة.
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بائامه أما انا مل م ر بري احلليعةه
مر بري احلليعة لكاي اإلشكاا ً
بخالف ل ر
لس ب وا أمر الن ي –صف اهلل عليه وسلم -أي مراب اناك للساح .
ارا اإلشكاا مكثر إمراد عف حدمث أيب ب اد .

أس ا اهلل أي معل نا ما منععنا وأي منععنا بام عل ناه وأس ا اهلل الكرمم ر العرش
العظيم أي عع ارا الدر

حغة لنا عند لقا ه وأي مرمحنا وأي معاملنا برمح ه

وا أرحم الرامحني.
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أسئلة:
الطالب :كيف حترم احلائ
الشيخ :املرأ احلائ

؟

إذا حا ج ب امليقات حترم كيّيااه كام فعلج أسامء بنج

ع يس ملا ،عسجه ثم لنعرض أهنا جاءت
واي حت اج إىل س عة أمامه وس

الي م الثامن ثم حا ج

الطرمقه

كثّياه فاجل ا م ني عف تص ر ما ميل:
ر ً

 -أو ً /ال طهر من احلدمث ااكرب

الط اف واجب باإلمجاعه حكى

اإلمجاع ابن حزم وابن تي ية وا لع ا

عي هه لكن أمجع ا عف أ،ه

واجبه ومن باا إ،ه واجب ل تركج ذلك وعافج تركج واج ًا فعليها
دمه أما من باا إ،ه

ط باا :مصح ع افها.

وأصح الق لني أ،ه واجب وليس
منص ره -وساق اإلسناد الزملعي

ًعاه بدلي  :ما ث ج

سنن سعيد بن

ك ابه ،صب الرامةغ عن عائشة أهنا

عافج ومعها امرأ بد حا جه ف مرهتا عائشة أي ت م ع افهاه فدا ارا
عف أ،ه واجب وليس

ًعا.

إذي تط ف وعليها دم لرتك واجبه وبد ذاب ابن تي ية إىل أ،ه واجب
وليس

ًعاه وذاب اإلمام أمحد

روامة إىل أهنا تط ف وعليها دمه وا

الص ا اثر عائشة –ريض اهلل عنها.-
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ثاً ،يا /أما الطهار من احلدمث ااصير فعف أصح الق لني مس حب وليسواج ًاه كام ا ب ا أيب حنيعة وأمحد روامة وا يار ابن تي يةه ا،ه دلي عف
ال ج

ه ومثله ُي اج النا

كثّيا فل كاي واج ًا ل رين ه الرشمعة ب
إليه ً

.

الطالب :ا السعر مقطع ال ع؟
الشيخ :ار مس لة مه ةه ل أي ً
رجال اع ر وا ،ظر احلنه ثم باا :أسافر إىل
املدمنة ً
مثاله ا مطلق السعر مقطع ال ع؟ بحيث إ،ه ل سافر إىل مكة الي م
حاجاه
السابعه أو الساد ه مع ًراه ثم باا :أسافر إىل املدمنةه ثم جاء من املدمنة ً
ا مقاا ا م ع أو معرد؟
ث ج عند ابن أيب شي ة عن ابن ع ا

أ،اسا من أا الك فة س ل أهنم اع روا
أي ً

ثم ذا ا إىل املدمنةه باا :عليهم دم ال عه معني ام زال ا م عنيه إذي مطلق
السعر

مقطع ال عه وإ،ام الري مقطع ال ع ا أي مرجع إىل بلد وا ظاار

أثر ابن ع ر –ريض اهلل عنه -عند ابن حزمه وا ب ا أيب حنيعة وبرمب منه ب ا
مالك –رمحه اهلل تعاىل.-
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أما من باا إي السعر مقطع ال ع ح ى ل رجع إىل بلد فق له ط بط ًعاه ا،ه
بنا عف ب ا شاذه والق ا الشاذ أي احلسن ال رصي –رمحه اهلل -مرى أي من حن
فحسب صار م ًعا ُي اج إىل ع ر ه لرلك احلسن ال رصي مرى ل سافر أو مل
مسافر فه م عه فهؤ ء ظن ا أي سلعهم احلسن ال رصيه واحلسن ال رصي له
مراب

ااشهر احلرم

املس لة شاذ كام باله ابن بدامةه وا أي جمرد احلن

مك ي م ًعا.
الطالب :ا ب ا :افع و حرج مدا عف تقدمم السعي؟
الشيخ :مقاا ارا حم

ه ب له« :افع و حرج»ه مدا عف تقدمم السعي عف

الط افه من حيث العام ممكن مقااه لكن من حيث اادلة ال ي س ق ذكراا
مصح أي مقااه فإذي عند،ا دلي عام ودلي

اصه فيقدم ا اص.

الطالب :ما صحة حدمث أم سل ة "فإذا أمسي م ب

أي تط ف ا رصتم حرما

كهيئ كم ب أي ترم ا اجل ر ح ى تط ف ا بال يج"؟
الشيخ :أو ً /حكى ال يهقي اإلمجاع عف الفهه ثاً ،يا /
إسحاق ول رص بال حدمث فإي مثله إذا ا،عرد بحكم
بينه أمحد وغّي .
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عي

إسناد حم د بن
حمع د عليه كام

وأمضا ا خمالف لألدلة امل اتر ه وا معق حكم عظيم كهرا منعرد به ابن
ً
إسحاق و مك ي معرو ًفا عند العلامء ؟

الطالب :ا ع ز أي ت ك املرأ ما م نع احلي
الشيخ:
أو ح

؟

إشكااه ل املرأ ً
مثال َتشى عف ،عسها م تيها احلي
إشكااه وأف ى عطاء ب ك ما م نع احلي

الطالب :ما حكم ترك م يج ليلة

ف س خدم أدومة

.

ًفا؟

الشيخ :ااص وج بهه ول تركه ليشء خيافه ترك واج ًا لعرر فعليه دمه ومراب
مجااّي العلامء أي من ترك جز ًء من ال اجب وجب عليه الدم كام ل ترك ال اجب
كلهه لرلك ذاب اجلاماّي ل ترك رمي حصا واحد من الس ع فعليه دمه ومث
ارا ل ترك اجل ر ال سطى أو الصيرىه ومث ارا ل ترك م يج م م كام
وبات بقية اامامه لع م ب ا ابن ع ا  :من ،يس شي ًئا من ،سكه أو تركه فليهرق
د ًما.
أس ا اهلل الري

إله إ ا أي م ق

ارا الرش ه وععله س ًا لر ا إ،ه ر

العاملني.
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