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 أما بعُد: ،والصَّالة والسَّالم على رسول هللا احلمد هلل،
 هذذذ ،1437هذاا الََّّعلقذذمل اصرَّصذذ  علذذى جَّذذاب احلذذمل مذذيف بلذوا اصذذ ام   الََّّاسذذة مذذيف )ذذ      ال  عذذدة لعذذام  

 .وهاا هو الدرس األول
 الب علم:جل ط  َّ اس يعة يسرية حباج أحتدث عيف م دمات   وقبل أن أبدأ بش ح جَّاب احلمل،

أ :  واحلمل هو ال صد إىل معظَّم، فكل ميف قصد معظًما يُ ال: حذمل إلقذ ، لغَّان صحقحَّان، احلمل، واحل مل:
إىل ل صذذد لهذذاا حللِّس سذذبة  ،آدم وموسذذىفحذذمل  ،إ ا غلبذذ  حلحُلةذذة يُ ذال: حةذذ  إيذذي يُ ذذال إ ا غلبذ  حلحُلةذذة، 
 م امات.  مشاهد، يسموهنا: وهنا:ف ال َّافضة جَّبًا   حمل اصشاهد، يسماصعظم. ولالك ألَّ 

 صذذذذو  صكذذذذان  قصذذذذد   صذذذو    وقذذذذ    :تع يذذذف احلذذذذمل يفتع يذذذذف احلذذذذمل  خمذذذ  قصذذذذد   صذذذذو ، أو مذذذذأمذذذا و 
    صو ، إيي رأيكم  ما رأيكم هباا الَّع يف بعمل   صو  

مذيف جامعًذا ماخمعًذا،  ؛ ألن مذيف )ذ ا الََّّع يذف أن يكذون يعذ   احلذمل أصذاًل، لكذيف الذا  يع فذ مذيفصذحق  عِّذد 
 لذو أن الشَّذذرص قصذذد مكذة لذذض رة مذذ ي  أن ميِّذذة غذريل حللذذديول فقذذ ، حذداا، واحلذذد   )ذ ا الَّع يذذف أن يكذذون

ف ذذذذاا  َّع يذذذف هذذذاا حذذذمل،علذذذذى هذذذاا المذذذذيف بعقذذذد أه ي ذذذال هذذذاا حذذذمل   اآاتهذذذو  بذذذالك -عذذذضَّ وجذذذلَّ –وتعبذذذد هلل 
 وإن تفول ب  الف  اء. لقس بَّع يف هاا جل  اصرصو 

 .حللاس هاب صكة ألداء الِّ سك للحمل والعم ة -عضَّ وجلَّ -و الََّّعبد هلل فالصَّحق  أن يُ ال: ه
 .ز رة ف يالعم ة  ماوأ .اصرصوصات السَّاب ةميف  أهونلكِّ   ل،مث هاا الََّّع يف أصاًل غري ُمفصَّ 
 ايَّلف العلماء مىت ف ض احلمل 

َوَأِتمُّوا ﴿ لك أن الشَّافعي قال: قال تعاىل: فاإلمام الشَّافعي ي ى أخم  ف ض   السِّة السَّادسة، والدَّلقل على 
َرَة لِلمَّم  جَّ َوالحُعمح ال  أن مذيف يذ ى أن احلذمل فُذ ض   السَّذِّة السَّادسذة أن الذعلذى  لذك  يِّبينو  ،[196]البقرة:﴾اْلَح

ايي؛ ألن الَِّّيب  ،احلمل لقس على الفور َوَأِتمُّوا ﴿ جاءل الوجوب ب ول : -علق  الصَّالة والسَّالم  -بل على الَّتَّ
َرَة لِلمَّم  جَّ َوالحُعمح هذاا هذو الذدَّلقل  ي ولذون: وت ك احلمل سِّة س ، وسذبة، واذان، وتسذة، وحذمل   العا)ذ ة؛ ﴾اْلَح
ايي. أخمذ    ممذة  ف ِّا الدَّلقل صحق ، لكيف اهسذَّدهل لذقس بصذحق ، وهذال إ)ذارة لاالذب العلذم: على الَّتَّ

 .هاا مثال ا على غري م ادها؛طلبة العلم مجقة اآل ت اليت ُيسَّدل هب
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عما يسَّدل ب  مجاهري أهل العلم بوجذوب الووذوء قبذل مذس اصصذحف ل ولذ :  -عضَّ وجلَّ  -ل هللا و وجالك ق

هههُرو َ ﴿ ههُ  َّلمَّلَّ الحُمهَرَّ ههه ُ ﴿وهذذذو حللفذذَّ   [79]الواقعهه :﴾َّلَّ ََيَسُّ هه ُ َّلَّ َيَُ ﴿فلذذو جاخمذذذ   ،﴾َّلَّ ََيَسُّ كذذذيف هذذاا هذذذو مي ﴾سُّ
 واو ، وهو   غري لحل ، وميكيف اهسَّدهل   غري لحل  ميف حلب آي ، وميكيف اآل ت اليت اهسَّدهل الغري

حنذذيف خمَّحذدث عمذذيف يسذَّدل  دلذذة، وهذم علمذذاء، و      ،يسذذَّدل بذ  علذذى البدعذةبعقذد  حلب  أيًضذذاف ذم ياذً  تُ 
َهههجَّ ﴿ا الذذدَّلقل ف ذذذال جذذا جذذاء عذذيف ابذذيف ال ذذقم   الذذذضَّاد، وهذذا ،  غذذري م ادهذذا الظَّذذاه  والواوذذ  آبيذذة   َوَأِتمُّههوا اْلح

هههَرَة لِلمَّم  هذذاا فقذذذ  إمذذذاب حلإلخذذام صذذذيف ديذذذل   الِّ سذذك، ولذذذقس دلذذذقاًل علذذى وجذذذوب الِّسذذذك  [196]البقهههرة:﴾َوالحُعمح
َحهه م َ هه م ﴿ابَّذداًء، والذذدَّلقل الظَّذاه  والواوذذ  هذو أن احلذذمل فُذذ ض ب ذول هللا تعذذاىل:  ههجُّ الحبَه ِم  م َولِلمَّم َعلَهها الاَّههح

هه ً  اسح َحههه م َسهههبَم علقذذذ   -، وصذذدر سذذذورة آل عمذذ ان خمذذذضل عذذام الوفذذذود، عذذام تسذذذة، والَِّّذذيب [97]آل عمهههرا :﴾َتهَحَع َّلمَل
 حمل عام عش ، يب ى خمفس اإل)كال، جقف ما حمل عام السَّادس ميف اهلة ة  -الصَّالة والسَّالم 

 خام صيف حمل، أو اعَّم .وأجاب العلماء عيف  لك وخم لَّ  لكم؛ ألن اآلية لقس  للوجوب، لكيف لوجوب اإل
ايذذي،  -علقذذ  الصَّذذالة والسَّذذالم  -حيذمل      َ   السَّذذِّة الََّّاسذذعة وجذذب صذا  إه   السَّذِّة العا)ذذ ة  دل علذذى الَّتَّ

َحههه م ﴿وقذذد وجبذذذ  علقذذ    الََّّاسذذذعة، و  حيذذمل يعذذذين: خمضلذذذ :  هههَتهَحَع َّلمَل َحههه م َ ههه م اسح هههجُّ الحبَه ِم  م َولِلمَّم َعلَههها الاَّهههح
  ً  و  حيمل، وأرسل أحل بك ، وعلقاا، وأحل ه ي ة. ﴾َسبَم

للمسذذذذلم   تَّم ذذذدأو ألن مكذذذة    -علقذذذ  الصَّذذذذالة والسَّذذذالم  -ألخمذذذذ  اخمشذذذغل حللوفذذذود  :جكذذذيف هذذذال اإلجذذذاحلت
هذذذذذاا جذذذذا ققذذذذل   اإلجذذذذذاحلت، فلذذذذم يذذذذَّتك الَِّّذذذذذيب  عذذذذ اة مففق ذذذذا مشذذذذ جون قذذذذد حةذذذذذوا، وألن مذذذذِّ م مذذذذيف حيذذذذذمل وهذذذذ

ايذذي،احلذذمل ملسو هيلع هللا ىلص حذذىت يف ذذذم  ؛بذذل احلذذمل علذذى الفذذور يِّبذذذين علقذذ  مسذذ لة وجذذوب اصبذذادرة حلحلذذمل مذذيف حلب الَّتَّ
اهسَّدهل  دوجمث   جاا  وأخمضل  جاا..هل طالب العلم ما الفائدة ميف  ج  الال ، أو ا ة الال    آية 

 فق ا، مث ال ول هبا.
ألجذذذل  :ف قذذل ،حلحلذذذمل  مذذ همن   ، وأخمذذ     مذذذ لمعلًمذذذا معذذذاً ا صذذا أرسذذذل  إىل الذذقميف  مذذ   ملسو هيلع هللا ىلصوأخمبذذ  قولذذذ  

، فمذيف ت ذوى إمياخمذ  سذق   للحذمل، محىت يَّ ذوى إميذاهن :، وققلحىت اآلن احلمل مبصا وصل    :الََّّدرج، وققل
، و  احلذمل فقذ ملسو هيلع هللا ىلصْ  يذاج  ال َّسذول    َ  حديث معذا يف عاإلجاحلت ميف هال  ،حىت ه تكث  الاَّلبات :وققل

 دة.ياج  الصَّوم أيًضا؛ ألخم  قبل رمضان مب
ههَرُووا َ اَههح مَه َ ُهه ح ﴿ -عذذضَّ وجذلَّ  -مل فبذذادرل، وهِّذذاك )ذذاهد أقذذوى   قذذول هللا وأمذا احل ذذ هذذاا  [28]اْلههج: ﴾ل مََشح

ولو أتمل  هِّذاك مِّذافة   ال لذب، ومِّذافة   البذدن، ومِّذافة    -جما قال ابيف عباس– مِّافة الدخمقا واآلي ة
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ذحة، أثبذ  هذذال اصِّذافة، أمذذا تفصذقل ا فكذذل  أدرى مبذذا  -عذضَّ وجذذلَّ - أخمذذوام مذيف اصِّذذافة هللا اصذال، ومِّذذافة   الصس 
 بع  الَِّّاس يَِّّفة هبا جل ا، فاصِّافة ومِّ ا احلكم: يِّفع ،

ههَرُووا َ اَههح مَه َ ُهه ح ﴿ أمذا حكذذم احلذذمل فكثذذرية، واألخمسذذب   حكذذم احلذذمل اللاذذائف و ومثذذل هذذال األمذذور  ،﴾ل مََشح
  مسذذذاجد مكذذذة وقذذذذ   [8.5]مل   احلمذذذذالت، وبذذذ  احلةذذذاج وعِّذذذذد اإلمياخمقذذذة ال وحاخمقذذذة تكذذذذون   أثِّذذذاء احلذذذ

 هاا أخمسب أن الشَّرص يبا)  العمل، ويِّظ  إىل األم    وقَّ  فق ة مِّ  األم  موقًعا بلقغًا. احلمل،
 :-رمح  هللا تعاىل  -ي ول 

 
 كتحب اْلج

  ُ      رض علَ ابب  ضل  وبَح 
صذذا سذذق   مذذذيف  وحيذذ    يَّشذذةة الشَّذذذرص ويِّشذذ هِّذذا سذذقاج ون الفضذذل قبذذل الفذذذ ض، يذذاج ون الفضذذل حذذىت

 األحكام.
o  ُاج  ل  الفَّوى ح ام، حالل، ه يِّبغي بعذ  األ)ذقاء الذيت وهال فائدة   الفَّوى: أن الشَّرص رمبا ت

 -عذضَّ وجذلَّ -فق ا جِّوعات رمبا ه يَّشذةة علذى ت ج ذا، لكذيف لذو ح  ذ  إمياخمذ ، و جذ ت لذ  فضذل هللا 
ولذذذالك أجثذذ  مذذذا جذذاء   الع ذذذد اصكذذذي   ؛تذذذ ك ا ذذ م لِّشذذذ  علذذى مذذذا سذذق تقعذذل هذذذال الاَّاعذذة، أو   ف  

 ،ه تضخمذذوا، وه تشذذ بوا المذذذ  اإلميذذان حلهلل تعذذاىل، وب سذذل ، وإثبذذذات ال سذذالة، والقذذوم اآليذذ ، ولذذذو جذذاء:
 .ل الوا: ليف خمَّتك الم  أبًدا جما قال  عائشة روي هللا عِّ ا

o     :جذ  الفضذل ه يعذين عذدم الوجذوب، ج  الفذ ض؛ ألخمذ  إ ا ُ  ج  الفضل ه يعين عدم    وفائدة أي ى
ظذذاه    حذذديث أي ه يذذ ة   الصَّذذحقح  فضذل صذذالة الشَّذذرص   مجاعذذة علذذى اصِّفذذ د  وهذاا أمذذ   

و  روايذة أيذذ ى «. روايذذة ..سهبه  وعشههر  جهه  مج عحعهه  علهها الهه ة ا افههر  بتفضه  الهه ة الر »
َولَهوح آَ هَ  ﴿ -عذضَّ وجذلَّ -وجوب، وميف  لك قول هللا فاج  الفضل ه يعين عدم ال«. خبمس  وعش ييف

ًا  َُّه  ُ  الحكمتَحبم َلَكحَ  َخْيح يعذين: فعل ذم يذري، وهذاا مذا يف ذم عكذس اصذ اد حلآليذة  [110]آل عمهرا : ﴾َأهح
يعذذين: فعل ذذم يذذري إميذذاهنم، أو اسذذَّم ارهم علذذى ي ذذوديَّ م، وخمصذذ اخمقَّ م يذذري،  إه مذذيف ه يعذذ   اللغذذة،

 ج  الشَّيء مة م ابل  ميف غري إرادة الََّّفضقل؛عَّرب ميف حلب    هلم، ف اا يُ  امِّوا لكان يريً لكيف لو ما آ
 هال ميف ال واعد اصع وفة   الََّّفصقل، وماجورة أيًضا   قواعد ف م الِّصو .
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  العمهرة » :قهحل ملسو هيلع هللا ىلص عه  أ  هر هرة ر ه  هللا عاه  أ  رسهول هللا :-رمح  هللا  - قول ا ؤلف
 .مَّفمل علق «.رة  ح بَارمح، واْلج ا ربور لَس ل  جزاء َّلَّل اجلا َّلىل العمرة كفح

وجعلذذذذ  اإلمذذذذام البرذذذذار    حلب وجذذذذوب العمذذذذ ة، واإلمذذذذذام  احلذذذذديث جمذذذذا هذذذذو بذذذذ  أيذذذذديكم   الصَّذذذذذحقح ،
هذذو ي اهذذذا فقعةذذض بعذذذ   أحقذذاً  لفائذذذدة   عِّذذدل ب اعذذذة حللَّ ذذاا أو ووذذذة احلذذديث   غذذذري مظاخمذذ ، حلرمالبرذذار  
اسَّر اج ا، وقد ألَّف عذدد مذيف أهذل العلذم مذِّ م ابذيف مجاعذة مِّاسذبات أبذواب البرذار ، وأحقذاً   يفعالعلماء 

ياج    الََّّبويب ال َّد على بع  الف  ق إما ف  ق مبَّدعة جمذا   جَّذاب اإلميذان )ذيء واوذ ، وظذاه  رد علذى 
بعذذ  احلِّفقذذة رمبذذا ردوا  فلذالك ؛اجل مقذة، وعلذذى اص ج ذذة، أو مذيف يذذاج  بعذذ  غلذذو وذمًِّا علذذى بعذذ  احلِّفقذذة

 قذذذال: وذذدهم إ ا قذذال: وأعلذذى اإلمذذام البرذذار  مذذيف حلب ف ذذ  احلذذديث، والصذذواب   جثذذري مذذيف األمذذور معذذ  
 ي صد ماهب أي حِّقفة. -الف  قة اصسائل  -بع  ميف الَِّّاس 

 
 س  ج  ما عِّد  ميف الفوائد، وميف عِّدل ز دة فائدة يَّفضل هبا:

 :الذا خموب، هذذل هِّذاك  خمذذوب صذذغائ   اإلجثذار مذذيف العمذذ ة، وأهنذا تكفذذ ضذذل دل علذى ف الفحئههوة اىلوىل
  هِّذذا اص صذذود الصَّذذغائ  عِّذذد مج ذذور أهذذل العلذذم، ويذذ ى )ذذقح اإلسذذالم ابذذيف تقمقذذة حذذىت أو عذذام وجبذذائ 

فذذذكن جذذذان الشذذذرص قُبذذذل حةذذذذ  قبذذذوًه هللا أعلذذذم بذذذ  رمبذذذذا ه  ،هللا واسذذذذة وفضذذذل  حلحلذذذمل، كفَّذذذالكبذذذائ  تُ 
، ، مث حذذذمليف حللِّسذذبة للح ذذوق اصالقذذة تلضمذذذ  يعذذين: لذذو أن )رًصذذا غصذذب أرًوذذاياالذذب حللكبذذائ ، لكذذ

. ه ي صذد بذ  إهذدار ح ذوق الَِّّذاس، ففذي ح ذوق «اْلج ا ربور لَس ل  جهزاء  َّلَّل اجلاه »تلضم ؛ ألن 
صذذذا أراد أن يبايعذذ  علذذذى لعمذذ و بذذذيف العذذا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعذذاىل الصَّذذغائ  واوذذذ  أهنذذا تِّ ذذذدم، وقذذال الَِّّذذذيب 

. ي ذدم «أمل تعل  اي عمرو أ  اإلس م  روم  ح كح  قبل ، وأ  اْلج  روم  ح كح  قبل »اإلسذالم: 
هذاا فقمذا يَّعلذمل حللصَّذذغائ ، مووذة الكبذائ  هذذاا هذو الذال  بذذ  ابذيف تقمقذة ويَّبعذذ  بعذ  أهذل العلذذم، 

 وب  مج ور أهل العلم.
 :السَِّّة أجث  ميف م ة، فذكن  دل جواز اإلجثار ميف العم ة، وتك ارها  و    وائو هذا اْلو ث أ ًضح  

ج ر الشَّرص العم ة أجث  ميف م ة ما فق  إ)كال، مث ايَّلف العلماء ما احلد الفاصل ب  العم ت   
إ ا محم رأس ، محم أ :  هو رواية عيف اإلمام أمحد: -روي هللا عِّ -هِّاك قول لعليس  بيف أي طالب 

)ع ل، ويصري أسود يالل  ج)ع ل، وخي   جعين: ي  ي يعين: بدا ب  السَّواد، صار جاحلمقم مثل الفحم،
يعين: )ذرص قذدم صكذة  ت  يبًا عش ة أ م. وقال بع  أهل العلم: إ ا جان بقِّ ما سف  غري م صود،
لذذذض رة مذذذذ ي ،  -مذذذذثاًل -اعَّمذذذ ، مث يذذذذ ج للاذذذائف، و  ي صذذذذد أن خيذذذ ج لريجذذذذة، وإ ذذذا قصذذذذد الذذذ وج 
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عم تذ  األوىل يومذان و ان بذ  وصذول  للاذائف، ورجوعذ  للعمل، ألمور زواج، مث بدت ل  العمذ ة، لذو جذ
وقذد جذذ ل بعذ  العلمذذاء  ،أو ثالثذة مذوز هذذاا مذيف الفواصذل عِّذذد بعذ  أهذذل العلذم؛ ألهنذا غذذري م صذودة

العم ة   السَِّّة أجثذ  مذيف مذ ة، وهذاا قذول اإلمذام مالذك، وعلقذ  اصالكقذة، وهذاا قذول إبذ اهقم الَِّّرعذي، 
دلذذقل م قذالوا: لعذدم ثبذذوت  لذك عذيف الَِّّذذيب  ري، وغذذريهم مذيف السَّذلف،واحلسذيف البصذ  ، وسذذعقد بذيف جبذ

فلذذم يُعذذ   عِّذذ  أخمذذ  اعَّمذذ    السَّذذِّة الواحذذدة أجثذذذ  مذذيف عمذذ ة، فمذذا اجلذذواب عذذيف هذذاا  عذذذدم ملسو هيلع هللا ىلص
تذ ك هذاا الشَّذيء مذيف حلب الََّّرفقذف علذى أمَّذ ، فلذذو ملسو هيلع هللا ىلصفكذون الَِّّذيب  الفعذل ه يعذين عذدم اجلذواز،

ِّة أجثذ  مذذيف مذ ة لصذار سذببًا   الذضَّميف السَّذذابمل فقذ  مشذ ة حللغذة سذذابً ا، اعَّمذ    السَّذملسو هيلع هللا ىلصأن الَِّّذيب 
، فلذذذذذذو أن الَِّّذذذذذذذيب حللذذذذذذذاات الذذذذذذاييف  تذذذذذذون مذذذذذذيف الذذذذذذارج اصشذذذذذذ ة أيًضذذذذذذا ه ت ذذذذذذل تعبًذذذذذذا عمذذذذذذا مضذذذذذذى واآلن
   َ  عذيف الَِّّاس، وهاا هو اجلواببع  اعَّم  أربة م ات   سِّة واحدة لصار فق  مش ة على ملسو هيلع هللا ىلص

َ  فضذذذل عمذذذ ة رمضذذذان  خمفذذذس اجلذذذواب،مذذذة    رمضذذذانملسو هيلع هللا ىلصْ  يعَّمذذذ  الَِّّذذذيب  ْ  يصذذذم لحذذذ م، وأجثذذذذ    
هَحم بعهو »)عبان جمذا   الصَّذحقح  عذيف عائشذة، مذة أخمذ  قذال   مسذلم: ملسو هيلع هللا ىلصصوم   أ ضه  ال  م

ا  م  فما أعلذم فقمذا جذاء )   هل ثب  عِّ  أخم  حي   على صوم  .«شرر ر ضح  شرر هللا احملرم
ف ذذاا هذذو اجلذذواب عِّ ذذذا   اه  عذذيف الصَّذذحابة جمذذا يظ ذذ  هلذذم   )ذذعبان.  الِّصذذو  )ذذق ًا فقذذ  خم ذذل ظذذ

مثذل مذا جذاء مذيف قولذ    فضذل ملسو هيلع هللا ىلصجل ا ميف حلب الََّّرفقف عيف أمَّذ ، ويكفقِّذا مذا جذاء مذيف قولذ  
مذذا  قذذال  ،  فضذذل )ذذ   هللا ا ذذ م ،عمذ ة رمضذذان علقذذ  -  فضذذل مَّابعذذة احلذذمل والعمذذ ة، فعِّذذد الَّتس 

كمههح  افهه  الكههْي   وا بهها اْلههج والعمههرة  نفمههح  افَههح  الفقههر، والههذُّ وباتبعهه»: -الصَّذالة والسَّذذالم
ما . .«خبث اْلو و، والذهب والفمض    حسِّ  الَّتس 

  :العمذذ ة؛ ألن العمذذذ ة إىل العمذذذ ة  فضذذذلاحلذذذمل، وأخمذذ  أعلذذذى مذذيف  فضذذذلدل علذذى الفحئهههوة الههها بعهههوهح
 إه اجلِّة. جان قبل  لقس ل  جضاء    فدل على أخم  ي دم ما تكف ان ما بقِّ ما، لكيف احلمل م ة   العم ،

رجة  أهل العلم إ ابع  ي ول: ، اجقف ب َّ  يعين: صار طائعً   ،ما هو احلمل اصربور  الا  ب َّ صاحب 
يظ ذ  علذق م الََّّوبذة يعذين: )ذرص   ُأ س مذربور، و  بعد احلمل أحسذيف حذاًه مذيف قبذل احلذمل ف ذاا حذمل  

فقَّذوب، ولذالك  ذذد  -اتجذ  لكذيف م مذل للضجذاة– لضَّجذاةعلذى الصَّذالة، لكذيف م مذل ل اقذد يكذون لحافظًذ
أتتقذ  األسذ لة جثذرية، أسذ لة عذيف إعذال بعذ  الَِّّذاس الضَّجذاة، اإلر)ذاد محذالت  مةياهبون الاييف اإليوة 

قلب   كبع  الَِّّاس يَّح  يُفقمل بل ت ك الصَّالة، وت ك الَِّّف ة على األوهد، وغريل ميف اإلساءة اليت    
فَّحسذذذذيف حالذذذذ  بعذذذذد احلذذذذمل، فذذذذك ا اخمضذذذذبا  أمذذذذورل  إ ا رأى اصشذذذذاع  صشذذذذاع ا حذذذذ كتَّبسذذذذبب احلذذذذمل، 

  هذذذذاودفذذذذة الذذذذد يون الذذذيت علقذذذذ ، أدى الَِّّف ذذذذة الذذذذيت أيَّ  قضذذذذى الذذذا  علقذذذذ ، حللصَّذذذالة، حللصَّذذذذوم، حللضَّجذذذذاة،
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 )اْلج ا ربور الذي َّل رايء  َه ، وَّلمربور، وقال بع  أهل العلم:  هاا دل على أخم  حمل   ؛وأعل ا
يعذين: فقذ  إيذال ، وفقذ  طاعذة حيذار مذيف ارتكذاب أ  مفسذمل، وبعذ  الَِّّذاس حُيذ م، ويُذدييف   سهو( 

ِّصذ  أمذام الَِّّذاس أخمذك ، أو ه يُ أو ه ُمذاه  لذ  بالك ب هاا واو  فعل مفسمل قاًعا، أما جوخم  ه ُما
لكذذيف اص ذذم ارتكبذ  مفسذذً ا هذذاا يعذين: )ذذيء دعذذو ، يعذود إىل الشَّذذرص   ط ي ذذة إيصذال الذذدَّعوة، 

ف ذاا فذال يُعذد حةاذا مذربورًا  ،فق ال ل : إن أح م  وديِّذ  ،غ  حللشَّرصفقما يَّعلمل هباا الفعل ه يُ 
ذذمل ف ،قاعًذا  -  احلذذمل الاويذذل حللذذاات وقذذ  اإلحذ ام-ومذيف  لذذك الذذاييف يشذاهدون ارتكذذاب أ  ُمفسس 

ُحذذذ َّم الذذذاييف يَّسذذذاهلون   الَِّّظذذذ 
ا  مذذذة   اجلذذذواهت، ولذذذذالك  إىل الِّس سذذذذاء، أو يشذذذاهدون اصشذذذاهد اص

ه يشذذاهد    احلذمل الََّّواصذل حلجلذواهت، بعذذ  الَِّّذاسوسذذائل بعذ  الَِّّذاس إ ا ديذذل   العشذ  ألغذى 
بعذذد احلذذمل   ممذذِّ يعَّذذار )ذق ًا أبذذًدا، أمذذا الذذاييف يَّواصذذلون معذ ، وي ِّ وخمذذ  حللعقذذد، وغذذري  لذذك ف ذاا يعذذين

 .احلمل اصربور حقض يفعخي ج  مل فسس  فكل  أدرى بِّفس . اص م أن ارتكاب أ  مُ 
َهج م ﴿ ههَواَل مجم اْلح ال َّفذث إمذا إتقذذان الِّسذاء يعذين: زوجَّذذ ،  ،[197]البقههرة: ﴾ َهَ  َر َههَث َوََّل ُ ُسهوَ( َوََّل جم

وم دماتذ ، أو الكذالم مع ذا، أو مذذة زوجَّذ  مبثذل هذذال األمذور، وأن يكذون مبذذال  حذالل، وأن يكذون فقذذ  
مذيف العلمذاء، ودل   هذاا علذى أن    لفظذة اصذربور عِّذد جثذري  إحسان، وحسيف اللمل، هاا ما تووذ  بذ

    اإلميان، وهاا رد  على اص ج ة الاييف يذ ون أن العامذل والامذل، الاَّذائة والعاصذي، األعمال دايلة  
جل ذذذم سذذذذواء علذذذذى تفذذذذاوةم   مذذذذاهب اص ج ذذذذة سذذذواء م ج ذذذذة اجل مقذذذذة، أو م ج ذذذذة األ)ذذذذاع ة، وقذذذذوهلم 

ان هذذذو إ)ذذارة صذذذا يَّعلذذذمل ب ذذول بعذذذ  الَِّّذذاس أن اهيذذذَّال    اصصذذذال ، أو   تع يذذذف اإلميذذ معذذ و 
ا بذ  أهذل الس ذ األم  جم د ايَّال  مصالحات، هاا ايَّال    ة واجلماعذة، و ذالفق م   َِّّ واسذة جذدا

ه مشذاحة  :حلب اإلميان ب  الوارج ميف ج ة هم قسم ي اتل م ميف اصَّا ف  اص ج ة  خمواع م ي ولون
ة واجلماعذة مذذة  ذذالفق م   َِّّ صذاالح، ه، بذذل فقذ  مشذذاحة، ومذيف أهذذم الالفذات بذذ  أهذل الس ذذ  اه

، ومذذاث ة   اإلميذذان، و  ديذذول حلب اإلميذان، ودل علذذى أن األعمذذال مذذاث ة   اإلميذذان، ف ذذي دايلذذة  
 أس ل هللا أن ممعِّا وإ جم   الف دوس األعلى. اجلِّة،

 
  قحل:  علا الاسحء جرح ؟ ملسو هيلع هللا ىلص قل  اي رسول هللا» قحل : - ر   هللا عارح - وع  عحئش

 .«والعمرة  ع ، علَر  جرح  َّل قتحل مج: اْلج
يَّضذ   فق  ألف لحاوفة للعلذم هبذا مذيف حلب اهسذَّف ام، أعلى الِّساء ج اد، أصل ا: يعين على الِّساء ج اد،

ياذ  هذاا يَّضذ   َّذرب هذاا، يُععلذى الِّسذاء ج ذاد  لك   صقغة األداء  على الِّساء ج اد   لكيف لو قلذ :
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بِّذ  بذيف أي ببذ  عذيف عائشذة بِّذ  طلحذة حبقذب مذيف ط يذمل  روال أمحد وابذيف ماجذ هاا احلديث ألسلوب، حل
، ي صذذذد ابذذذيف واللفذذذه لذذذ  :-رمحذذذ  هللا–روذذذي هللا عِّ ذذذا،   قذذول اصصذذذِّف –عبقذذد هللا عذذذيف عائشذذذة أم اصذذذامِّ  

اي »قالذذ :  -روذي هللا عِّ ذا-البرذذار  عِّ ذا  وأصذل    صذحق جذاء عِّذذد أمحذد بلفظذ ،  الشذيء خمفذس ماجذ 
. هذاا «رسهول هللا  هرا اجلرهح  أ ضه  العمه  أ ه  فحههو؟  قهحل: َّل، ولكه  أ ضه  اجلرهح  وأعله  اْلهج

هاا اللفه ميف غري  ميف أيا، «لك  أ ض  اجلرح  وأعل  اْلج»حللِّسبة للِّساء يعين: ميف أيا هاا اللفه 
ضذذذل مذذيف اجل ذذاد، وهذذذي مذذا سذذ ل  إه ألن اجل ذذذاد أفضذذل، وي  هذذا الَِّّذذذيب مع فذذة الس ذذاال رمبذذذا يظذذيف أن احلذذمل أف

يعذذين: العبذذذارة األوىل اجل ذذاد أفضذذل  خمعذذم، لكذذيف هذذذل علذذى الِّسذذاء ج ذذاد    الف ذذذ ة  « عهه » ب ولذذ : ملسو هيلع هللا ىلص
فلفظذذذذة العمذذذ ة تفذذذ د هبذذذا للحمذذذذد بذذذيف الفضذذذقلل الذذذذ او   ه، ولذذذقس   البرذذذذار   جذذذ  العمذذذ ة، :الثَّاخمقذذذة اجلذذذواب
 مي حللََّّشقة.د يالف الثس  ات، وهو صدوق رُ للحديث، وق

 ف اا سبب الال . لفظة العم ة هي سبب الال  ب  ال ائل  بوجوب العم ة، وعدم الوجوب،
 

 :مشذذ وم   :هذذل مذذوز، أو ه مذذوز  ققذذل   ج ذذاد اصذذ أة ايَّلذذف العلمذاء  هه   وائههو اْلههو ث 
بفعذل عائشذذة  إلحلحذة، مشذذ وم  للِّسذاء، مشذ وم يعذذين: يذديل فقذذ  الوجذوب، واهسذذَّحباب، وا

يذذدل  ف ذذو مسذذاء بِّذذ  يضيذذد. وأمذذا حذذديث البذذابوأم سذذلمة، وأم سذذلقم، وأ -روذذي هللا عِّ ذذا-
 ال ائل  مبش وعقة اجل اد للِّساء.هاا عِّد  الوجوب، ه يدل على اصِّة؛ عدمعلى 

 
 ::إه هذي، أو  خِّذة مِّذ  اصذ أة إه لضذ ورة جمذا لذو   يوجذد أصذاًل مذيف حيسذيف ال َّمذي القول الثهح

مذذيف  ه يوجذذد عِّذد جثذري   ريان، أو هذذي ت ذود طذائ ة قذذد يوجذد، أو عِّذدها )ذيء  طذهذي م ِّدسذة 
 علمذاء ي ولذذون: فذال  اهذذد إهف ذاا جذذا اسذَّثِّال بعذذ  ال مذذيف مذثاًل رمذذي أو غذري  لذذك ال جذال،
جالم م اآلن عذيف ج ذاد الالذب، ولذقس ج ذاد الذدفة. أمذا ج ذاد الذدفة فكذل  يذدفة   ،لض ورة
لك يشذذذذقة أن وجذذذذا ،سذذذذ  مبذذذا يسذذذذَّاقة السذذذذبب    لذذذك ي ذذذذول: الذذذذو  أن تَّكشذذذفعذذذيف خمف
فذكهنم ي وهنذا  ، وأن تضاحم ال س جال، وأن ي اها أحد حىت اجملاهدون لو جاخم  بقِّ م  اهذدتاس 

 -روذي هللا عِّذ -. واسذَّدل هبذاا احلذديث مذيف يذ ى وجذوب العمذ ة، وهذم عمذ  ويِّظ ون إلق ا
عِّذذ   عِّذذ  قذذوهن جمذذا سذذق     احلذذديث الثَّالذذث، - عِّذذ روذذي هللا-وأمذذا جذذاب   وابذيف عبذذاس،

هذذذاا  قذذذوهن ف  قذذان بوجذذذوب العمذذذ ة وعذذدم وجوهبذذذا مَّعاروذذذان جالعذذذا وذذعقف عِّذذذ ، حذذديثان
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وقذول ابِّذ  عبذد هللا  خمذ  قذول عمذ ،أ :وأمذا وجذوب العمذ ة قلذ  -روي هللا عِّ –حللِّسبة جلاب  
 أمحد، والشَّافعي، والبرار .وقول ابيف عباس، وهاا ماهب اإلمام  -روي هللا عِّ –
 

 :وهذذو روايذذة عذذيف اإلمذذام وأبذذو حِّقفذذة إىل أن العمذذ ة ُسذِّة   هذذب اإلمذام مالذذك، القههول الثحلههث
أمحد ايَّارها ابيف تقمقة، والشوجاين، الال  قو ، وجل مِّ م يديل حبةة ظذاه ة ال ذوة. جذال 

الوجذوب؛  ء البقذانصذاحب أوذوا -رمحذ  هللا-الشَِّّ قاي احلةَّ  للعلماء، لكيف ي ى الشقح 
هذذاا مذذا  أن هذذاا  قذذل  عذيف الذذرباءة األصذذلقة، وأن هذذاا أحذوا، وأبذذ أ للامذذة؛ مِّ ذذا: عَّبذاراته

  لكذيف مذذيف  حقذة األدلذة ه يوجذذد دلقذل صذ ي  للوجذذوب، ،-رمحذ  هللا-يذ ال اإلمذام الشَّذذِّ قاي 
ببذ  احلمل  «اْلج والعمرة َّل قتحل مجعلَر  جرح  » جل ا الَّماسات، ولفظة لوالعم ةل،
لقسذ    العمذ ة، وفَّذذاوى و   احلذمل  يف ف ذاللفظذة علذق  مذاالعمذ ة هذي الذيت فق ذا إ)ذكال، وأ
مذذيف حلب اهحَّقذاا  ذذب العمذذ ة يذذضول اإل)ذذكال، وه فذذ ق  :الصذحابة هِّذذا  َّلفذذة، فذذكن ققذذل

يعذذين:  فماهبذذ  عذذدم الوجذذوب، -روذذي هللا عِّذ -بذ  اصكذذي، وغذذري اصكذذي. وأمذا ابذذيف عبذذاس 
أيًضذذا عمذذ ة اصَّمَّذذة  ،خي جذذون لريجعذذوا أنإه أهذذل مكذذة مذذا مذذب علذذق م يذذ ى وجذذوب العمذذ ة 

فميف حمل مَّمًَّعا ديلذ  العمذ ة   احلذمل، لكذيف يعَّذرب  ال يال  جما قال ابيف قدامة،بجمضأة 
   ابيف قدامة.أتى بعم ة مث حمل، هال جمضأة بال يال  يعلم

مذذا ، وصذحح  ف ذذو قذذال: يفوأمذا حذذديث أي رزيذذ  َّل  أ  شههَك كبههْي َّل » الُع قلذذي عِّذذد الَّتس 
هذاا مذيف أدلذة مذيف يذ ى وجذوب  .« ستهَه اْلج أ أ ج عا ؟ قحل:  ج ع  أبَك واعتمهر

سَّدهل عِّد ميف هفما اجلواب عيف  لك  اص صود أخم  أم ل حللعم ة، وهاا يعين وج  ا العم ة،
فما اجلواب عيف  لك  أو رمبذا سذ ل عذيف احلذمل، لكِّذ  سذ ل عذيف أصذل اإل بذة  ،يوجب العم ة

روذي -اجلواب أن احلديث س ل عيف اإل بة؛ ألن اإل بة لقس  ظاه ة عِّد الصَّذحابة  ف  ،
  حةذة الذودام ف ذي غذري ظذاه ة ملسو هيلع هللا ىلصسذ ل  الَِّّذيب  أن الثعمقذة سق تقِّالالك  –هللا عِّ م 

ف ذو سذ ل عذيف أصذل احلكذم، و  يسذ ل  هذل العمذ ة واجبذة أم ه  هذاا  جذداا هلذم قضذقة اإل بذة،
 ث.هو اجلواب عيف احلدي

يعذذين: الََّّشذاب    اصشذذ ة، واصشذذ ة ظذذاه ة    جبذذامة اصشذذ ة، طلذمل اجل ذذاد علذذى احلذذمل جمذازًاوأُ 
جثذري، واسذَّدل بذ  مذيف يذ ى أن احلذمل   وتعذب   احلمل حىت لو جان الشَّرص خمشقاًا ي ة ل  حذ ج  

هَوقَحُل لملحُفَقهرَاءم َوالحَمَسههحكمام ﴿مذيف سذبقل هللا   الضَّجذاة:  َههح ال َّ األصذِّا  مِّ ذذا،  [60وبه :]التَّ ﴾َّلمَّنَّ
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ههبَم م  َومجم َسههبَم م الِلَّم ﴿ فذذاحلمل مذذيف سذذبقل هللا، فلذذو أن الشَّذذرص أعاذذى  [60]التَّوبهه :﴾َوابحهه م السَّ
حيذذمل  األجذذل والش ذ ب، لكذذيف لذقس عِّذذدل مذال  مذيف زجاتذ  لف ذذري ، أو لشذرص  عِّذذدل قذوت يومذذ  

هذل مذوز أو ه مذوز   اة،مذيف الضَّجذ الف ضيعين: أعاى ميف أراد احلمل  ب ، ف عاال ميف زجات ،
 يذ ى بعذذ  أهذل العلذم جذواز إعاذذاء مذيف عِّذدل مذذال   هذاا هذو الذال    هذذال اصسذ لة حقذث

 ، لكيف لذقس عِّذدل مذال  للحقاة وسداد اإلمار لألجل والش  ب واحلوائمل األصلقة والضَّ ور ت
َومجم َسههههههههبَم م ﴿وقولذذذذذذذ :  حيذذذذذذذمل بذذذذذذذ  حذذذذذذذذمل الفذذذذذذذ ض فقعاذذذذذذذى مذذذذذذذذيف الضجذذذذذذذاة؛ ألن احلذذذذذذذمل ج ذذذذذذذذاد،

هذذاا وجذذ  مذذيف أوجذذ  الضجذذاة، هذذاا وجذذ  مذذيف اسذذَِّّباا احلكذذم عِّذذد بعذذ  أهذذل  [60]التَّوبهه :﴾الِلَّم 
ف ذي سذ ل  عذذيف  حتَّاجذ ، لشذذيء  ملسو هيلع هللا ىلص  ذاحقذث خم ل العلذم، وهذاا يسذمى أسذذلوب احلكذقم،

هذاا الذذا   ف يربهذا حللذا  مذذب؛ ،اجل ذاد فِّ ل ذا للحذذمل، سذ ل  عذيف )ذذيء ه مذب علق ذذا
-  تقذ  سذاال   )ذيء، فقِّ ذل السَّذائل إىل )ذيء  يسموخم  أسلوب احلكقم، أن الشرص قذد 

 يري ل . يِّ ل  إىل جواب   -ه يَِّّفة حلجلواب
 

 لاي رسهو : ،  قهحلأعهرا    ملسو هيلع هللا ىلص أتا الايب»: قحل - ر   هللا عارمح - هللا وع  جحبر ب  عبو 
 .«هللا أخرب: ع  العمرة أواجب  ه ؟  قحل: َّل، وأ  تعتمر خْي لك

 ا. . وأي ج  ابيف عد  ميف وج  آي  وعقف، عيف جاب  م فوعً اج  وقفُ ما . وال َّ روال أمحد والَّتس  
وهذو مذدلس ومذدارل علقذ  واصوقذو  هاا احلديث ما يصذ  م فوعًذا؛ ألخمذ  مذيف ط يذمل احلةذاج بذيف أرطذ ة 

عذيف ل وذعف؛ ألخمذ  عذيف ابذيف جذ يمل وهذو مذدلس دأص  ومة  لك ما ورد عيف جاب    سذِّ عيف جاب   
  .بيف اصِّكدر عيف جاب ابيف ج يمل واحلةاج بيف أرط ة عيف ا

أما الاَّ ي ة األي ى عيف ابيف عد ، فابيف عد  صاحب الكامل أصاًل ما ي و    جَّاب  الكامل إه 
إ ا رأيذذذذ  لأي جذذذذ  ابذذذذذيف عذذذذد    الكامذذذذلل، أو لروال ابذذذذذيف  فرذذذذاها قاعذذذذذدة: األحاديذذذذث الضَّذذذذعقفة،

وذعقف ابذيف عذد  بوجذ   آيذ  صذد الضَّذعف ف ي جذ  ف عذد ل، أو لروال الذدَّارقاين غالبًذا   الع لذلل 
عذيف ابذذيف اصِّكذذدر،  حكذم علقذذ  حللضَّذعف احلذذافه ابذذيف حةذ ؛ ألخمذذ  عذيف أي عصذذمة خمذذوح بذيف أي مذذ م

حذىت  احًل ووَّذاًعا جمذا قذال ابذيف اصبذارك،وخموح لعل  س ق  ميف ابيف اصِّكدر يعين: سذ ق اللفذه، وجذان جذاَّ 
فلذقس ف ذ  ملسو هيلع هللا ىلصحديثًا عذيف الَِّّذيب قال العلماء: لو س لَّ  ميف بىن عمود مسةد البص ة ألسِّد لك 

 تساهل، ولكيف لكاب .
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ط يذمل ابذيف هلقعذة عذيف عاذاء عذيف جذاب ، وابذيف هلقعذة مذيف  ف ذو ف يضذَّان احلمل والعم ة وأما لفظ  اآلي :
أمذذا  -روذذي هللا عِّذذ -سذق  احلفذذه جمذذا هذذو معلذذوم، فذذالوجوب، وعذذدم الوجذذوب ه يصذذ  عذذيف جذذاب  

فمذذذيف اهلذذذم علذذى الكَّذذذب خمسذذذي بعذذذ   حَّتقذذذ  جَّبذذ ،ابذذيف هلقعذذذة ف ذذذو قذذاض  ف قذذذ  مذذذيف العلمذذاء، لكِّذذذ  ا
مذذيف أيبذذذار الكَّذذب تَّحذذذدث عذذيف عةائذذذب  لحفوظاتذذ ، ولعلذذذي أ جذذ   لذذذك   لحاوذذ ة إن أرد   لذذذك

بع  الكَّب وبع  العلماء واصالفذات مذيف ألَّذف أجثذ  مذيف ألذف جَّذاب، وغريهذا مذيف أيبذار عةائذب 
 .الكَّب

 
 ههقَهه  اي رسهول هللا، » :قهحل -ر هه  هللا عاه   - وعه  أ هس  .«ا لهه قهحل: الهزا  والرَّ  بَ ؟ هح السَّ

 .اج  إرسال ارقاين وصحح  احلاجم، وال َّ روال الدَّ 
وقذذذال: ا فذذذون عذذذيف أخمذذذس م سذذذاًل يعذذذين: صذذذح  إرسذذذال  الذذذدَّارقاين، هذذاا احلذذذديث أعلذذذ  الذذذدَّارقاين، 

قذذال وجذذاا  الذدَّارقاين وابذذيف عبذذد اهلذاد  وذذعفال ،وهذذم   وجذالك ابذذيف عبذذد اهلذاد  قذذال: رفعذذ  عذيف أخمذذس
البق  ذي فقمذذا خم ذل عِّذذ  احلذافه، وقذذال اإلمذام أمحذذد: لذقس   اص اسذذقل أوذعف مذذيف احلسذيف، وعاذذاء، 
هذاا حللِّسذبة حلذذديث أخمذس، والصَّذحق  أخمذذ  عذيف احلسذيف عذذيف رسذول هللا، واحلسذيف اتبعذذي   يذدرك الَِّّذذيب 

يذذ ى  لكذيف والف ذ ، وم اسذقل  وذعقفة هذذو إمذام احلسذيف البصذذ     الض هذد، والعبذادة، والذذوعه،ملسو هيلع هللا ىلص
فكل ميف قال ل : قال رسذول هللا ملسو هيلع هللا ىلصيكاب عيف رسول هللا  االَِّّاس بع  طبع  ه يَّصور أن أحدً 

هذو ف ذ  يثذمل بكذل مذيف  ف و لقس قذدًحا فقذ ، -رمح  هللا-روى عِّ  هاا عار اإلمام احلسيف البص   
موسذذ  لذقس   قا هذو ه يَّصذور أن )رًصذذا يذاميف حلهلل والقذوم اآليذ  يكذذاب علذى رسذول هللا، ثذ ،حدَّ 

 .قول ميف قال ل : قال رسول هللا صلى هللا علق  وسلم ي بل هاا الشَّيء. فبِّاًء علق 
وأما م اسقل سعقد بيف اصسقب هي أصح ا ما السَّبب  ألن سعقًدا والد زوجَّ  هو أبو ه يذ ة فق يذا 

مذذا  ففقذذذ  إبذذ اهقم الذذذو    ،وذذعف إسذذِّادل قذذذال: و  عذذذيف ابذذيف عمذذ  مِّذذ  ويذذ و ، وأمذذذا حذذديث الَّتس 
 .إخم  ه يص    الباب )يء :مَّتوك احلديث، وعلق  قال بع  أهل العلم

 وعلق  فكن فوائد احلديث جما يلي:
 :اهسذذَّااعة تعَّذذرب مذيف )ذذ وا احلذذمل مذذا الفذ ق بذذ  اهسذذَّااعة والُ ذذدرة  هذذي  الفحئههوة اىلوىل

وا احلذمل؛ خمفس ا الُ درة بدخمقة، ومالقة، هي اهسَّااعة الضَّاد، وال َّاحلة، فاهسَّااعة ميف )  
فصذار   [27]اْلهج: ﴿َيَحتمهَا  مه  ُكه  م  َهج   َعممَه ﴾والسبب    لك أن   احلذمل قاذة مسذافات 

أهذل العلذم  مج ذور   هذب حتديذدها جاجل اد. وايَّلف العلماء   اهسَّااعة يعين: مذا هذي
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وت قذذو  مذال عِّذدليعذين:  ، فمذيف ملذك زاًداالذضَّاد وال َّاحلذةهذاا احلذديث إىل أن اهسذَّااعة إىل 
هذذاا قذول مج ذور أهذذل العلذم   اهسذَّااعة. ولذذو أن  وي جذب ال َّاحلذة هذاا وجذذب علقذ  احلذمل؛

صذار ي جذب مذة محلذة هذم سذب ول حلألجذل، مذا ا  الشَّرص ما عِّذدل زاد، و  حيمذل الذضَّاد معذ ،
إن غايذة مجقذة األسذبوم جاملذة، أأن  يذا  ، لكيف لقس عِّدل م ذدرة  ةللحمل ِّدل مال  عيُعَّرب  
دم قبل اخمَّشار احلمالت جان الَِّّذاس  يذاون ال قذام وملسذون   أ  مكذان   م ذىن احلمل ال 

 صيف سبمل  هاا حللِّس سبة ل ول مج ور أهل العلم، وب  قال بع  السَّلف، ِّاخ  صيف سبمل  م ىن مُ 
و ج  الَّتما  أن أجث  العلماء علذى العمذل بذ ، وروال ابذيف ج يذ  عذيف ابذيف عبذاس، وهذو الذضَّاد 

مذذذا ، وهذذذو قذذذول اجلم ذذذور جمذذذا علمذذذَّم. وال َّاحلذذ ة، وهذذذو قذذذول أجثذذذ  العلمذذذاء فقمذذذا حكذذال الَّتس 
فبِّذذاًء  و هذب اإلمذذام مالذذك   ال ذذول الثذذاين إىل أن اهسذَّااعة اَّلذذف حسذذب طاقذذة الِّذذاس،

مذذيف اسذذَّاام أن ميشذذي وهذذو خمشذذق  حيذذب اصشذي ميشذذي جذذل يذذوم عشذذ ييف جقلذذو، ثالثذذ    علقذ :
وي ضذذذي  يِّذذضل مذذذيف علذذى اجلبذذذل إىل ع فذذةأخمذذ  يًضذذا يسذذذري ، واألمذذذ  أواألمذذ  عذذذاد  عِّذذدل جقلذذو

 إخمذ  واجذب، ومثلذ  اصكذي، لذو قذال اصكذي: لذقس عِّذد  زاد  اصِّاسك مشقًا ي ى اإلمذام مالذك 
لكذذيف عِّذذدل خمشذاا للمشذذي، مذذب، أو ه مذب  مذذب عِّذذد اإلمذام مالذذك، وعِّذذد  وه راحلذة،

ف عِّذد اإلمذام مالذك، وهذو قذول فقرَّلذ ،يعين هاا ا ة الال    اصسذ لة اجلم ور ه مب،
، وتضيذد اصذ أة )ذ طًا   اهسذَّااعة مواخمذة مذيف غذري األ)را  ، وعااء فقرَّلف حسبالضبري

لَّرفقذف وال َّمحذة هبذا لذقس مذيف حلب الَّشذدد، مذيف حلب اا)َّتاا ا  مقة للمذ أة و  وهو ا  مقة،
 والسذبب ا علق ذا،بل الاييف ي ون وجوب أن حتمل اص أة حمل الف ض بال لح م هم الاييف )ددو 

هذذم الذذاييف ي ولذذون: إن بعذذ  اصشذذايح أو العلمذذذاء مَّشذذددون   عذذدم صذذحة قذذول اإلمذذذام أي 
لحذ م، وقذول اإلمذذام أمحذد: أتمث ويصذ  حة ذذا،  بذذال  صذحة حذذمل اصذ أة إ ا حةَّذعذدم حِّقفذة 

رحذذذذذم هللا -و يذذذذا هبذذذذاا ال ذذذذول عذذذذدد مذذذذيف أتبذذذذام أي حِّقفذذذذة، وعذذذذدد مذذذذيف أتبذذذذام اإلمذذذذام أمحذذذذد 
بذذل ي لذب علذذق م ال ذول، هذذم الذاييف )ذذددوا  بعضذذ م ي ذول: هذذاا ال ذول فقذذ  تشذدد، -اجلمقذة

علذذذى اصذذذ أة جقذذذف وجذذذ  الََّّشذذذذدد، أوجبذذذوا )ذذذق ًا   يوجبذذذ  هللا بِّذذذذاًء علقذذذ  قذذذول الشَّذذذافعي، وقذذذذول 
 جمموعذذة خمسذاء ث ذذات اإلمذام مالذك، ومذذيف يذ ى وجذذوب أن حتذمل اصذ أة بغذذري لحذ م مذذة رف ذة آمِّذة

مبذذا فذذذق م ال جذذذال مذذذيف غذذذري  -قذذذول اإلمذذذام مالذذذك-رف ذذة آمِّذذذة ، أو يالشذذذافعهذذاا قذذذول اإلمذذذام 
 ج وجذذب أن خُيذذ ألهنذذا لذذو ماتذذ لحارم ذا عفذذا هللا عذذيف اجلمقذذة هذذم الذذاييف )ذذددوا علذى اصذذ أة، 

 اجبذذريً   اعذددً  تُذذامثس   وعلذذى هذاا احلذمل عِّ ذا مذذيف ماهلذا وجذذوحًل، وجاخمذ  وقَّ ذذا مسذَّاقعة وهذذي آاذة،
ِّذذة إ ا مِّع ذذا زوج ذذا عذذيف حذذمل ه يوافذذمل، واصذذ أة خُ  و لحذذ م  لِّسذذاء الذذاييف لذذقس هلذذيف لحذذارم أمذيف ا
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الَِّّفل، لكيف حمل الف ض ه أتيا ب ولذ  حللذاات إ ا جذان عِّذدها اصذال، وعِّذدها لحذ م مسذَّعد 
للذذاهاب هبذذذا. وقذذذال بعذذذ  أهذذذل العلذذذم: تذذذاهب للفذذذ ض، ولذذذو طل  ذذذا ولذذذو هذذذددها حللاذذذالق 

دل مِّاسذذذبات   عقذذذد األوذذذحى، بعذذذ  الَِّّذذذاس قذذذد يكذذذون عِّذذذ ألن ؛تذذذاهب، وه تلَّفذذذ  إلقذذذ 
مذذذ ة اصذذذذ أة حامذذذل، ومذذذ ة يَّذذذابعون البقذذذ ، وجذذذل سذذذذِّة  ووذذذقو ، وت تقبذذذات، وجذذذل سذذذِّة ياجذذذل،

، فَّتتذذب اصذذ أة واحذًدا مذذيف لحارم ذا، وعِّذذدها مذذال، مث حتةذض، مث اذذرب الذذضَّوج اخي جذون هلذذم عذارً 
لاذذذذذالق، العلمذذذذاء: تذذذذذاهب ولذذذذو هذذذذددها حل بعذذذذ  فقمِّع ذذذذا، وميَِّّذذذذة وي ذذذذددها حللاذذذذذالق، قذذذذال

 ،لألبِّذذاء تذب األمذذ  وهذذو مذذيف  حقذة الوجذذوب، مذذيف  حقذذة وجذوب يدمذذة الذذضوج واهلَّفذذات وتُ 
 تكون مََّّابعة على بع  الِّاس.قد لكيف مثل هال األمور 

يعذين وجذد محلذة  ،بال م َِّّة بدون م ابل اسَّاام أج ةا، أو ال جوب مة قوم  واص اد حلل َّاحلة إ ا 
 أو حةذذاج   الاذذائف أو   اصديِّذذة قذذالوا: ت جذذب معِّذذا   جذدة أو جمموعذذة )ذذباب   جذذدة

بعذ   ي ولون ل : اصكان زمحة اصكان وقمل وأغ اوك   فالن هال هي اصِّذة وه ميِّون علق ،
أهذذاخمول وأ لذول، ولذذالك هللا  لكذِّ مالظَّذاه  أج مذذول،    واالِّذاس ه يَّحمذل اص ِّذذة أبذًدا، ولذذو جذاخم

، فا)ذذذَّتا الف  ذذذذاء هذذذذاا رص الصَّذذذذدقة حلصذذذذيف واأل ى،عذذذذيف أن يَّبذذذذة الشَّذذذ هنذذذى -عذذذضَّ وجذذذذلَّ -
، فذذكن رجذذب مع ذذذم بذذال م َِّّذذة أج ةذذا، أو ال جذذوب مذذة قذذوم   ي ولذذون: يسذذ ل ال َّاحلذذة إ ا اسذذَّاام 

ذذا، أو طالذذب علذم يَّشذذ فون خبدمَّذذ    وهذم يذذ ون أهنذم تصذذدقوا علقذذ  وأج مذول،
ً
جمذذا لذذو أجذ م عاص

 واو  هاا  م ِّة،فقع   أن األم  بال  يَّمِّون أن يكوخموا مع ،
 والعههههها تعههههههره  ههههه  عهههههها  ههههههو رح

 
ز ههح، وههو  هه  عح  ههح   َّل  كهح   هه   م

 .واو  األم  ميف عِّواخم  
زائذذذد علذذى خمف ذذذة أبِّائذذذ  مذذذدة  ز دة أن يكذذذون عِّذذدل مذذذال   األمذذ  ب ذذذوهلم: وأيًضذذا وذذذب  العلمذذذاء

أسذذبوم اآلن فقذامِّ م مذدة السَّذف ، جذم سذف ل  )ذ     الذضَّميف السَّذابمل، أو )ذ  ييف، أو  سذف ل،
كذذيف يسذذَّغِّون ل ،وجذذودل   وي يذذدونحيبوخمذذهذذم يذذامِّ م هذذال اصذذدة، وأهنذذم لقسذذوا حباجذذة لوجذذودل، 

 عيف الَِّّف ة هاا هو اص صود. زائد عِّ ، ويضة عِّدهم مال  زائد عيف احلمل أو حيمل مبال  
 اتج     يعين: إ ا جان عِّد أيريًا قال بع  العلماء عيف الضَّاد وال َّاحلة: صاحل  لالسَّردام،

ه ي جذذذذب إه سذذذذقارات فارهذذذذة، وه ميكذذذذيف أن مذذذذد   احلذذذذمل إه سذذذذقارات   الوسذذذذذ  أو دون 
األمذذذ اء  الكذذالم ف ذذذ  علذذذى الوسذذ  مذذذا يَّحمذذذل أن ي جذذذب إه السَّذذقارة اصعَّذذذاد علق ذذذا، ولذذذقس 

 مذذذا يَّصذذذذور أن ي جذذذب مذذذذة أ س   الَّةذذذار بعذذذذ  اصَّتفذذذ ه، حذذذذىت بعذذذ   واصلذذذوك أو احلكذذذام؛أ
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وه يَّحمذذذل  حللذذذ  أبذذًدا   هذذذال لقسذذ   اذذار، أو   اصاذذذار، أو   أ  حافلذذة،يضامحوخمذذ    ال
أخمذ  ه عذربة  ، والصذواب:صثلذ  لك. فا)َّتا بع  الف  اء أن يكذون الذضَّاد وال َّاحلذة صذاحل  

مثذل فضذذل  هبذاا، فذك ا جذان ميلذك الذضَّاد وال َّاحلذة وي جذب مذة الَِّّذاس إه إ ا جذان )ذيء ياذري،
ي جذب جذذل عمذ ل علذذى    أن يَّمالذك خمفسذذ ، أو مذا يَّصذذور أخمذ أصذالً  ه يسذذَّاقةالسَّذقارات وهذو 

، مث ي جذذذب مذذذذة عامذذذة الَِّّذذذذاس، ومذذذة الف ذذذذ اء فذذذذوق الاذذذذائ اتجِّبذذذات، أو علذذذذى درجذذذة أوىل   
احلذافالت إ ا جذان فقذ  ياذ  ف ذ ، أمذا )ذيء يَّعلذمل جبذ ح مشذاع ل هذال مسذ لة بخمقذة ه عذربة 

 ، وخمَِّّ ل حلائقة أي داود.هباا ال ول، واخمَّ قِّا ميف جَّاب احلمل
  وصلى هللا على لحمد وعلى آل  وصحب  أمجع .

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 املرام() بلوغ 
 الدرس الثاني
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 والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعُد: ،احلمد هلل 
 هـ(.1437يف العاشر من شهر ذي القعدة لعام ) هذا اجمللس الثَّاين من التَّعليق على أحاديث بلوغ املرام،

 
 :-رمحه هللا تعاىل  -قال املؤلف 
  فقننال:  ننا  وحننا  رَّ ابل القننهللا ر   نن»ملسو هيلع هللا ىلص أن المَّنني - رضننهللا هللا عما ننا - عننا ا ننا ع ننا

فقالنت:  افرفعت إليه ا رأة صن ي   القوم؟ قالوا: املسل ون. فقالوا:  ا أنت؟ قال: رسول هللا.
 .رواه مسلم .«أجر أهلذا حج؟ قال: نعم  ولك  

 الرَّكب كالصعب وهم من ركب اإلبل، وهم عشرة فما دون، يُقال: ركب. 
 تقريباا م  رريق ينب  مةة، أو يقال: على الرريـق السـاحل ، والرَّوحاء تبعد عن املدينة ثالًثا وسبعني كيالا 

 أو يقال: على الرريق القدمي.
 

 :فوائد احلديث 
 بعــد رعوعــ  مــن احلــو، قــد يقــول قا ــل: كيــ  هــذه املــرأة،ملسو هيلع هللا ىلصيف روايــةع عنــد النَّســا   أاــم لقــوا النَّــ  

لصَّـحابيا  علـى الساـ ال  مل    تسـ ل نضرب املثل دا ماا حبرص الصَّحابة من رعالع ونساء، أو الصَّـحابة وا
، وال تهكـ ، لةـن هـ  لبـو هـا، ولـ ، ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ   أثناء احلو؟ ه  ال تستري  أن تتخلى عن ابنهـا أًلـالا

: أهــذا حــو؟ هـــذا  ن كانــو قــد لبــو لــ ، و ن كانــو قــد  لتـــ  -ًلــلى هللا عليــ  وســلم-مث قالــو للنَّــ  
مـن بب املبـادرا ، لــو أن هـذه املـرأة مــا سـ لو هـل نعــر   معهـا تسـ ل عـن املســتقبل هـا ولوههـا، وهــذا

ال، هذه مـن مبـادرا  النسملسـاء العةيمـة، والنسملسـاء هـن مبـادرا  يف  مـان  حةم أعر حو الصَّ ؟ اجلواب:
ــيدة  د ـة ملسو هيلع هللا ىلصالنَـّ   ملَّننا قالننت:  نن  وهللا     يننك هللا » -رضــ  هللا عنهـا-مـن ذلــد حـديث السَّ
قالت: اي رسول هللا أراك غضن ان؟ »يف ًللح احلديبية أم سلمة ملسو هيلع هللا ىلصب النَّ  . كذلد وملا غض«أ د ا

: اخرج أ ام المَّا   واحلق  وحتلن,  وانرنر -رضهللا هللا عماا-قال: إين آ ر ابأل ر ف  ُأطاع فقالت 
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ألنــ  غضـــب مــنهم كيـــ  ,مــرهم بألمـــر، وهــم يـــهددون؟  « نننايا يوعلنننون؟ فاسنننا ق المَّنننا  علننن  فعلنننه
لةن متنوا أن ينزل الوح  بإلقـدام علـى مةـة، أو مقاتلـة أهـل  -رض  هللا عن -استجابة والصحابة أهل 

مةــة، وهـــم مســلمون. هـــذه مــن املبـــادرا ، ولــو لعـــو بعــد مبـــادرا  النسملســاء لوعـــد  شــي اا لري اـــا يف 
م؟ فقنالوا:  نا القنو » فقـال هـم: -ًلـلى هللا عليـ  وسـلم-السانَّة، فاملرأة هذه، أو لق  ه الء الركب النَـّ  

؟ النَـّ   « ا أنت؟  مل  ْ   يبـوه؟ هـذا السـ ال بسـ ال هـذا أحيـا ا  -ًلـلى هللا عليـ  وسـلم-م ن السَّـا ل أوالا
تعيـده  ليـ  برريقـة أ ـرا  ذا   احمرعاـ من األس لة الذَّكية، أو من اجلواب الذك ،  ذا سـ لد الصـوه سـ االا 

أنـو، أو اععلـ   يـب  ل  يالتـ  عجيبـة ف عرـ  سـ االا كان الر ل يةثر مـن أسـ لة أكـن مـن هيلتـ  أو كـ
ــالم-عنـ  بشــ ءع مقــارب لــ ، فيقلــل األســ لة. فهــ الء قــالوا ملــا قــال  ــالة والسَّ  « ننا القننوم؟»: -عليــ  الصَّ

 وهوال يعرفهم؛ ألن    يرهم من قبل، أو رمبا رآهم لةن ال يدري عنهم هم قالوا: من أنو؟
  ًللى هللا علي  وسلم؟كي  هم مسلمون، وما عرفوا رسول هللا

 رالب:........
 ي  لةن حضروا احلو هذه املرأة حجو يعـ  نـا العلمـاء أاـا قـد حجـو هـ  وًلـوهها، والرَّكـب اللـ  

 معها عشرة.
 رالب:.......

ًلـلى هللا عليــ  -أيـنعم يةونـون أسـلموا، و  ,تــوا  ال للحـو، ويف احلـو ما ــة ألـ  و ملدة، فرمبـا   تــر  النَـّ  
 -عليـ  الصـالة والسـالم–قال بعد العلماء:  اـم كـانوا يف الليـل، فلـم يـروا النـ   اجلواب الثاين:  -موسل

ا تصـور يف  مـنع مضـى يف ليـالع ليسـو مقمـرة مـا فيهـا نـور  مثل لو كنتم يف الـن يف مةـان لـيس فيـ  نـور أبـدا
 ولون: من أنو؟ أبداا، مث تُقابل قوماا فال تدري من هم ربيع  أن تس ل من أنتم، وهم يق

فرفعننت »رســول هللا، وهـذا مـن التعريــ  يعـ : عـرَّ  بن ســ  بـذلد  -ًلــلى هللا عليـ  وسـلم-فقـال النَـّ  
 رواه مسلم. «.أجر   فقالت: أهلذا حج؟ قال: نعم  ولك   ا ص ي   إليه ا رأة  
 :الوائدة األوىل 

لليــل، أو   يــروه  ال مــن بعيــد، كمـا ذكــر  أنــ  عنــد النسـا   يف رعــوعهم مــن احلــو   يعرفــوه؛ ألاـم يف ا
ــ ذا فُ  ــا   يُ رــم، فـ ــا    ســـب  ودل هــذا علــى ًلـــحة حــو الصـــ ، والصــ  هـــو: الرضــي  مـ رــم  ـــ  غالما

علـى ًلـحة حـو الصـ ، وهـذا  نقـل اإللـا  سنني. ونقل الرَّحاوي احلن   ًلـاحب العقيـدة الرَّحاويـة،
أن  ال يصح حو الص ، هذا قوٌل ُنسب لإلمـام النقل من عا  حن   يُبني برالن ما نُقل عن أيب حني ة 
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، مثــل مــا ُنســب للشـافع  عــوا  لعــب الشــررنو، وعــوا    رـ ، ويف أقــوال ُنســبو    األ مــة غلرـاا كــذبا
 وغهها من املسا ل اليت ينا العلماء على الولط على األ مة. -والعياذ بهلل- واج الرَّعل ببنت  من الزسمل  
ــام ابــن تيميـــة،وممــن يشــه    هـــذه املســ ــة نُقــل عنــ  أنـــ  ال يصــحح حـــو  ا ل بةثــرة اإلمـ فاإلمــام أبــو حني ـ

الص ، وهذا برل، لةـن قـال اإلمـام أبـو حني ـة: لـيس عليـ  فملديـة لـو تعمـد فعـل ا ةـور، وال  ـب عليـ  
ا، أو الذي يد ل يف احلـو، ولـيس عليـ  فملديـ ة اإلمتام دار فرق بني األمرين بني الذي ال يصحح احلو أبدا

 ن ارتةب حمةوراا وال  ب علي  اإلمتام، وهذا هو الصَّواب قول أيب حني ة، ويرعح  الشَّـي  العالمـة ابـن 
، وغـه هارـب بقـول هللا  -ر   هللا-عثيمني  -عـزَّ وعـلَّ -السَّبب يف ذلد أن الصَّوه غه مةل  أًلالا

ننَرَة ل َّ  ﴿:  َننجَّ َوالجُع ج ــن؟ الــذين هــم أًلــل، لةــن لــو فا [196]ال قننرة:﴾َوَأِت ُّننوا احلج لــذي يـتم احلــو والعمــرة هلل م 
ــ  لــبس اإلحـــرام يف عمــر ســنتني، مث تعبـــوا يف  متــام العمـــرة ممةــن ال  شـــةال،  تتضــايق ولياــ  تعبـــو معــ  أمـ

 هذا قول اجلمهور. ولةن احلو هل علي  فملدية على كل حمةور؟ مشقٌة بلوة
، فهـو أًلــالا ن ـل يف حقـ   ال أن هــذا الصَّـ  الــذي فهـل  ـب علــيهم أن يتمـوا حجــ ؟ أيضاـا مشـقٌة بلوــة

عمره سب  سنني لو حو عن غهه حو  فلـة، مث السَّـنة الـيت بعـدها حـو ال ـري عـن ميـو مـا رأيةـم؟ ال 
فةيـ  يقولـون: اـذا الثـاين وهـم يوعبـون  هـذا هـو قـول اجلمهـور،  و   ن هو  اه عن ن س  حو فري؛

، الشــاهد أنــ  غـه هارــب بقــول هللا  ،عليـ  ال ملديــة واإلمتــام...   آ ـره عــزَّ -مــ  أنــ  لــيس بواعـبع أًلــالا
َرَة ل َّ  ﴿: -وعلَّ  جَّ َوالجُع ج  .[196]ال قرة:﴾َوَأِت ُّوا احلَج

وممـا عـر  أيضاـا عنـد أهـل العلــم أاـا ال حز ـ  عـن حجـة اإلســالم، وسـي ق  ن شـاء هللا، ونقـل ابـن املنــذر 
ى أاـا ال حز ـ  عـن حجـة اإلسـالم، وقـال بعضـهم: ُحز ـ  أيضاـا يعــ : وغـه واحـد مـن العلمـاء اإللـا  علـ

هـذا قـوٌل برـل ُنسـب أليب حني ـة  يصح حج  وحز  ، الحظ أن األقوال أن احلو ال يصح أًلـالا برـل؛
 وليس بصحيح، أن احلو ًلحيح، ويعامل معاملة الةبه يف ا ةورا  واإلمتام.

هــذا قـوٌل عــزء منــ   أن احلــو ًلـحيح و ز ــ  عـن حجــة اإلسـالم؛ وهـذا قــول اجلمهـور املقابــل لـ  مــا هـو؟
. هـو «أمينا صنيح حنج ل  لن »فه  ال حز ـ ، ويـدل علـى عـدم اإلعـزاء حـديث:  ًلحيح والباق   ر ،

 قول ابن عباس ول  حةم الرَّف .
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 :الوائدة الثانية 

رو  ب  روا  عن الر ل بنية  ذا أراد من حيمل الر ل مع  أن يرو  ب  ما الرريقة للروا ؟ يع : ي
، مث يرو  هو عن ن سـ  مـا رأيةـم؟ ُ ز ـ  الرـوا  كيـ ؟ ألن الرـوا   اأن  عن الر ل مث يسلم  أحدا 

 عمٌل واحد بنيتني نيت  ونية ر ل .
 رالب:......

الةبــه هــو أًلــالا ينــوي لن ســ  مــا يف  شــةال الـــذي يرــو  وهــو كبــه ُيرــا  بــ  حممــوالا أو راكباــا مـــا يف 
هـو ينــوي عـن ن سـ ، أنــدذ عـن الــذي عنـده سـنة أو ســنتني والرضـي  كيـ  حتمــ  نيتـان لعمــلع   شـةال

واحد يف وقو واحد ما رأيةم؟ يع : ما الواعب على األم أو األب  ذا كـان معـ  ر ـٌل رضـي  قـد أحـرم 
ن يرـو  ب ؟ الةبه ينوي الةبه ل  نيٌة مستقلة، لةن أنو اآلن تنوي عـن الصـوه، علـى كـلسع هـو  ـو  أ

هـذا رأي الشَّـي  السَّـعدي، والشَّـي   روافاا واحداا عن ن س ، وعن ا مول مع  الذي   ينـو وهـو الصـوه؛
 ابن ب .

  
فـها أن الـوي يرـو  عـن ن سـ ، مث  متعـب وشـاق، القول الثَّاين الشديد هو قول: الشـي   ابـن عثيمـني،

يـ  ألحـد ىشـى عليـ  أن يُ قـد أو يبةـ  يرـو  يرـو  بلصـوه، أو العةـس، يعـ  مـا هـو ال م ينزلـ  يعر
 روافني 

فصاغوا بناءا على هذا احلديث لقاعدةع ذكرهـا األًلـوليون وهـ  قـول اإلمـام الشـافع  تـرص االست صـال يف 
مــا  -ًلـلى هللا عليــ  وســلم-مقـام االحتمــال يُنــزَّل منزلـة العمــوم يف املقــال، ت صــيل هـذا الةــالم أن النَّــ  

معـرو  أن هـذه املـرأة أ رعـو ًلـبيها مـن حم تهـا وهـ  راكبـة يف  «أجنر   ولنك  »هـا:  أعا  للمرأة أن قال
ــا: مل رســول هللا أهــذا حــو؟ وقالــو: -ًلــلى هللا عليــ  وســـلم-رفعــو الصــ  للنَّــ   هودعهــا،   مل  ْ  يقــل هـ

ر رـويف عـن ن سـد، مث رـويف عنـ ؟ مـا قـال؛ ألن البيـان ال يةـون  ال عنـد وقـو احلاعـة دل علـى أن األمـ
ــ ، ــام  واألمـــر واســــ  و  يـــ  ويســــه، مثبـــو  عنــ ــا اإلمــ ــة الـــيت قاهــ هـــذا أحــــد رـــرق تنزيــــل القاعـــدة ال قهيــ

أن األم أو مـن  فخالًلـة األمـر: لةن يُ  ذ بلقاعـدة وُتربـق علـى هـذا احلـديث. الشَّافع ،   يقلها هنا،
ا بنيت ، ونيةا عن الصوه.  حيمل الص  يرو  روافاا واحدا

 :الوائدة الثالثة 
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يعــ : هــ  نــو عـــن  يعــ : هــا أعــران ًلــار ، «ولننك  أجنننر » عــوا  ســ ال املــرأة بن ســها، وأمــا ل ةــة:
وميةـن   «ولنك  أجنر »ألن بعد الناس  ينقلـون فيهـا  «ولك  أجر  »ن سها وها أعره، ل ةة أعره برلة، 

 .اأن يةون  ر  مربعي  
ية ـ  اجلـواب « نعنم»قـال:  أهـذا حـو؟ قالـو:هـ   نعم ية  ، :-علي  الصَّالة والسَّالم-لو قال النَّ  

ًلـلى هللا عليــ  -مثــل ملـا سـ ل النَّــ    ملدة حيتاعهــا السـا ل. «ولننك  أجنر  »أو ال ية ـ ؟ ية ـ ، وقولــ : 
الساـ ال عـن الوضـوء مبـاء  «هنو الهانور  نا  »أول حديث يف البلوغ ُسـ ل عـن مـاء البحـر قـال:  -وسلم

هــذه فا ــدة يـــذكرها  «احل نن,  يااننه»ملسو هيلع هللا ىلصو اد « الهانننور  ننا  هننو »البحــر أنتوضــ  مبــاء البحــر؟ قــال: 
امل يت؛ ألن  يولب على ظن  أن السَّا ل حيتاعها، وهذه رريقة ابن تيمية، وابن القيم، وابن القيم داف  عن 

ــة يــــذكر أمـــورا  ــي  اإلســـالم ابــــن تيميـ ــام أو أن شــ ــال: ظـــن بعــــد النَـّــاس أن اإلمــ ــا  اشـــيخ  وقــ ال فا ــــدة منهــ
ــي  ابــن عثيمــني لــو الحــظ فتــاوابجلـواب، وهــو يــذك ــا ل، ن ــس رريقــة الشَّ يف  هرها وي صــلها الحتيــاج السَّ

"نورع على الـدرب" حـد الساـ ال، واجلـواب، أو السـ ال، مث عـواب الشَّـي  حـده يـذكر أشـياء رمبـا   يترـرق 
 ها السَّا ل ل ا دهتا.
ادص الصـــوتية وا اضـــرا  والـــدروس، قيـــل لـــ : لـــو ُفرملغـــو مـــو  -ح ةـــ  هللا- [16,10]وبملناســبة الشَّـــي  

ــي   فقـال: مـن ت ـرغ ًلــوتيات ، وتنـزل بـال مراععـة، وكالمــ  ك نـ  مـ  الشَّـي  حممــد األمـني الشَّـنقير ، والشَّ
ــور  ــا هـــ  لةـــن ترتيـــب   ـــراج بعـــد األمــ ــا  الـــو كمـ ابـــن عثيمـــني، فـــبعد دروس الشَّـــي  ابـــن عثيمـــني مـ

ني يف امل سســـة اآلن يقـــول: شـــرا الشَّـــي  ابـــن عثيمــــني اليســـهة. وىـــنين أحـــد رـــالب الشَّـــي  مـــن املــــوظ 
هـ( مـ  الشـرا الـذي كـان 1402هـ( أو )1403لةتاب احلدود من  اد املستقن  الشرا الذي كان عام )

يف آ ر حيات  عام سبعة عشر يقول: متاماا ك ن الشَّي  يقرأ الشرا األول ملا  عـوه كـانوا  معـون الشاـروا 
ثاين ال ىتل   ال رمبـا بلتَـّاري  فقـط، والشَّـي  مرتـب املسـا ل ذهنيـ ا، ولـيس معـ   ال  عوا الشرا األول وال

م  الزاد فقط مـ  قـدمي، وهـو نسـخة ًلـ راء، ولـيس معـ  ال أوراق، وال شـ ء فمرتـب املسـا ل، مث نصـل 
ى أن    هـذه ال تـوا، فمـن ذلـد كـون فتـاوا ابـن عثيمـني ,ق بلزَّا ـد للشـخا، فـدل هـذا احلـديث علــ

 ًلو  املرأة ليس بعورة، لةن ال تس ل املرأة  ال للحاعة.
 :و ا الووائد العا ة 

ــ ، واجملنـــون يف ا ةــورا  عمـــدعا  رــ  فــ ن تعمـــد الصــ ، وغرـــى رأســ  وهــو حمـــرم مــا عليـــ   عمــد الصَّ
ــا يف شـــرح  للبلــوغ  رــ  بعـــد العامــة الـــذين ــي  ابــن عثيمـــني أيضا ــار الشَّ  شــ ء، لةــن يُنبـــ ، ويعلــم، وأشـ
يقولـون: أن األعــر ألبيـ  يعــ : نـو بــ  أمـ  وتتعــب، واألعــر ألبيـ ، وقــال بعضـهم: جلدتــ  مـن أمــ ، وقــال 
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بعضهم: من حو ب  وتعب مع  والةاهر أن هذا هو الصواب، يع : لو حو ب  عم ، أو  ال ، أو  ابن 
 أ ي  ل  سو سنوا ، وانشول ب  عم ، ووالداه يف البلد فاألعر ملن حو ب .

 ئد احلديث:و ا فوا 
ًلـحة أن نــرم عنـ  أمــ  تلـ  عنــ   الفـاا ملــن قــال: هـذا  ــاٌص بألب، أو الوًلـ ، فلــو حجـو بــ  أمــ ، 
ولبو عن  ًلح احلو، وًلحو التلبية  الفاا ملـن اشـهأ أن امللـ  عنـ  يةـون أبـوه، أو وًلـي ، أو املوًلـى 

باأ؟ ألن الصـ    ينرـق كيـ ، ومـا وعـ  االسـتن  ب  ل  ودل هذا على أن كل أذكار احلو ليسـو واعبـة،
ا، فقـط تلـ  عنــ  أمـ  تقـول: لبيـد اللهــم لبيـد عـ ، وعـن ر لــ ، ومـا بقـ ؟  ذا كـنَّ ، وهــ   بشـ ء أبـدا

ال، فدل هذا على أن كل األذكار هـذه   دـدها  ترو ، هل تقول: هللا أكن ع ، وعن اب ؟ اجلواب:
 ني ر   هللا.هذا مثال على فق  الشَّي  ابن عثيم يف شرا من الشروا؛

 :الوائدة األخرية 
فيقال:  ذا أمر  ابند بلصَّالة نعم ل  أعٌر، ولد أعر، و ذا أمرت   هل تقاس بق  العبادا  على احلو،

غـه أنـد مـ مور بـ   بلصوم كذلد؟ نعم فاألمر  ذا أمرت  بلصالة وًللى ل  أعٌر، ولد أعر مثـل ًلـالت ،
 . والصـوم؟ فقـال بعـد العلمـاء:«سن ,  واضنر وهم عليانا لع نر روا أو د نم ابلََّّن ة ل»شرعاا أًلـالا 

 تقاس على بق  العبادا  وهللا أعلم.
 

 ردينف رسنول هللا -رضهللا هللا عما ا–  ان الوض,  ا ع ا » قال: -رضهللا هللا عمه– وعمه 
مرنر إليانا وتمرنر إليننه  يفجنا   ا نرأة  نا خننثعم  فجعن, الوضن,  -صنل  هللا علينه وسنلم-

نيملسو هيلع هللا ىلص وجع, المَّي إن فريضنة  ق اآلخنر  فقالنت: اي رسنول هللا َّرف وجه الوض, إىل ال   
 - هللا عل  ع اد  يف احلج أدر ت أيب شيخ ا   ري ا    يث ت علن  الراحلنة أفن حج عمنه؟ قنال

 مت ق علي . وذلد يف حجة الودا . .«نعم: -صل  هللا عليه وسلم 
 :فوائد احلديث 

ــحيحني، أو يف أحــ دعا مـا حيتــاج الةــالم علــى سـنده، لةــن  ن كــان فيــ  ضــع  مـا دام احلــديث يف الصَّ
 نبني وع  الضع  من كالم العلماء.

 :الوائدة األوىل 
أدر نت أيب » دل على أن القادر مبال  العاعز ببدن  أن  حُيو عن ، املرأة اآلن من  ثعم تس ل عن والدها

وعــد عنـد هـذا الرعـل؟ ضــع  . مـا العجـز الـذي ي«شنيخ ا   نري ا    يث ننت علن  الراحلننة أفن حج عمننه؟
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بدن، وليس عنده عجز ماي؛ ألاا تريد أن نو عن أبيها، فدل على أن القادر مبال ، لةن عاعز ببدنـ  
ــن أو عنـده مــرٌي مــا يســتري  معــ   احُيـو عنــ ، والةــالم  ذا كــان عــاعز عجـزا  ال يرعــى بــرأه، أو كبــه السسمل

مثالا كسر وعبو علي  فريضـة احلـو ووافـق أنـ  احلو، لةن لو كان هذا الشَّخا عنده مري عاري، أو 
ــــوم  ــــون يـ ــــب الشـــــخا، أو بعــــد النَـّــــاس يرتبـ ــابقاا يرتـ ــــو ســ ــان احلـ ــ ــا كـ ــــدة ملــ انةســــر يف منتصـــــ  ذي القملعـ

حــأ أحـد كبـار السـن مــن شـوق  للحـو ملـا كــان ي رـر مـ  ابنـ  يف الــرملي   السـادس، أو السـاب  وحيجـون،
، ويشاهد يوم عرفـة فيشـاهد النَـّاس وهـم ين ـرون مـن عرفـة أو كبه فوق الثمانني يُ رر م  أبنا   يف الرملي

ــوا النَـّــاس وهـــم يف مزدل ـــة.  ــ  عـــن حجـــز، وأدركـ ــر فبـــدأ يبةـــ ، فابنـــ  نركـــو مشـــاعره، وحبــث لـ قــرب الن ـ
فالةالم على من كان عاعزاا عجزاا ال يرعى برأه، أما الذي يرعى برأه ال يوكل وهو قادر ال حُيجو عن 

شــ ى السَّـنة القادمــة، الـذي ُيصــاب وغمــاء، أو غثيـان وهــو راكـب الراحلــة؟ هــذا ن سـ  بــل ينتةـر حــأ يُ 
املنـوب عنـ  آل ــر  [24]يُنيـب غـهه هـل يلـزم أن يةـون مــن بلـده يعـ  مـن بلـد املنـوب عنــ ؟ يعـ  النا ـب 

 هل يلزمد أنو أن تذهب ألاا، وأتق م  ميقاهتا لليمن وأهل اجلنوب؟
أن يُنيب من حيو عن  من بلده، وفي  مشقة مثـل هـذا، لـو كـان املنـوب عنـ  مذهب احلنابلة يقولون: يلزم  

من بلدع بعيد؟ مث  ن الذهاب من بلد النا ب    بلد املنوب عن  غه مقصـود شـرعاا وغـه مـ مور بـ ، هـذه 
سا ل من املسا ل اليت ال دليل عليها يف املناسد، ورمبا  ن شاء هللا األملم األ هة يف الدرس أل  لةم امل

اليت ال دليل عليها، ونلقيها سرداا من بب ال ا دة، والـيت نـا العلمـاء عليهـا أاـا ال دليـل عليهـا، أنـ  قـد 
يةون يهاءا للشَّخا أن  ال دليل علي  يف نةر مثالا الناظر، أو من عنده علم، نا استواء من القراءة، 

 ، أو بناءا على القواعد ال قهية.ورلب العلم لةن رمبا يستخرج بعد العلماء م  ذ دقيق وواضح
 :ا فوائد احلديث  

ــة تريـــق؛ ألن ال ضـــل بـــن عبـــاس كـــان رديـــ  النَـّــ   ًلـــلى هللا عليـــ  -دل علـــى عـــوا  األردا  علـــى دابـ
فبلوـوا أربعـني رعـالا وامـرأة  -ًللى هللا علي  وسلم-وقد ل  ابن منده املردفني الذين أردفهم النَّ   -وسلم

مـن  ما هم أبربعني دفعة واحدة؛ ألن بعد النَّاس نتاج    ت صـيل. -والسالم علي  الصالة–من نسا   
وعـزاهم هللا  ــهاا  ذهـب مـنةم احلـو يف  لــة عليـ  أن يوضـح الواضــحا ، فهـو يعـر  معــا ة احلمـال ،

ــ لة واضـــحة مثـــل  ــادر لـــذهند أن املسـ ــ  قـــد يتبـ مشـــرفني احلملـــة، فيحتـــاج    أن يوضـــح الواضـــحا ؛ ألنـ
هـا ًلـعبة عـد ا علـى مـن   حيــو، أًلـل عبـارا  العلمـاء، واألقـوال، واملسـا ل يعـ : تصــعب الشـمس، لةن

ــاء،  ــم، وعلــــى آًثر العلمــ ــان   يعــــا علــــى رلـــب العلــ ــوا املصـــرلحا   ذا كــ علـــى بعــــد النَّــــاس أن ي همــ
وبعضـهم يتصـلون سـواءا احلـو أو العمـرة، وبعضـهم وهـو ُمقبـل علـى امليقـا  يقـول: كيـ  أعتمـر، وبعضــهم 

 ل على احلو كي  أحو؟ يصعب أن تشرا ل  امليقا  بت اًليل .يس 
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بصـور احلـو  اواحـدا  اوغهه بعضهم يقول: ماذا أفعل يف الروا ، ريب هل حضر  دورة هـل قـرأ  ُكتيبـا
 روة خبروة؟ هل شاهد  مادة مر ية؟ هل  عو حماضرة؟ كل هـذا ال، كيـ  يعـر ، وبعضـهم يعتمـد 

املشــاي  قـد يتعــب بعضــهم وقـد ال يُلقــ ، وبعضــهم عـرد دعايــة و عــالن علـى املشــاي  الـذين يف احلملــة، و 
ــي  فــالن، ويف الواقــ  ال ,تــيهم  ال وقــو األكــل والنَّــوم هــو معهــم بالســم، لةـــن يف  للحملــة  ن معنــا الشَّ
ا يُ تـيهم فبعضـهم يعتمـد علـى  الواق  يةون ل  مشاركا   ارج احلملة، في لسـون يعـ  مـا عنـدهم أحـد أبـدا

 ل على رلبة العلم، وال يضمن أن يرد علي ، أو أن ي هم اجلواب هو.االتصا
مـا يــرد عليــ  بةــل حــال حاعــة النــاس أكـن عــد ا يف ســنة مــن الســنوا  الــدعاة امل رغــون مــن  [28.17]

الـو ارة سـبعون شخصاـا يف سـنةع يةهـر كـان اثنـني مليـون ونصـ  احلجـاج يعـ  بوعـود الـدعاة يف احلمــال  
فال يعتمد الشَّخا علي  هو توعي  ممن تعرفون مـن   من الثسملقل على الدعاة الر يني،واملرشدين ى  كثه

بعـد العــوام ممـن يريــد احلـو ال ــرد أنـ  هنــاص أع يقـرأ، يســتم  مـادة، أو انةــر    احلـو املر ــ  فهـو ســهل 
 وميسر أكثر من ذي قبل، لةن بعد الناس عنده عجٌز وكسل.

 :ا الووائد  
 هنـا ًلـر  ال ضـل بـن العبـاس عـن املـرأة الـيت مـن  ـثعم،ملسو هيلع هللا ىلصواض  ال تنة، فالنَّ   بعاد الشَّباب عن م

 فدل على وعوب غد البصر.
أمـا مـن اسـتدل بــ  علـى عـدم وعــوب احلجـاب فقـد غلــط؛ ألاـم يقولـون: أن هــذه املـرأة ا ثعميـة كاشــ ة 

، وأشـرق وعهـ  ل ةـة أنـو  ذا قلـو: فـالن توضـ  -مثـل-الوع ، ويف ل ةة أاا امـرأٌة وضـي ة يعـ : ليلـة 
وضي ة شاذة ضعي ة؛ ألن الناقل الراوي ابن عباس، وهو قيل:  ن  ميش  م  أ ي  ال ضل أكن من  ميش  

فةواــا  وقيـل:  ن العبـاس نقـل عـن أ يـ  ال ضـل هـذا احلةـم، -عليـ  الصـالة والسَّـالم-جبانـب  قـة النَـّ  
ا  يعـ  ممةـن املـرأة قـد تل ـو االنتبـاه بقوامهـا وضي ة الل ةة ضـعي ة، ومـن قـال:  اـا كاشـ ة ال يوعـد  ثبـ

، فه  ال يلزم أن تةون كاش ة لوعهها، وهـذا أكثـر فتنـة مـن  وعسمها وه  تةون متحجبة حجابا كامالا
الةش ، لةن هل الذي يل و نةر الشاب، أو الرعل فقط  ذا كش و املرأة؟ قـد متـر املـرأة مبشـيتها أو 

ــا أو الــذي  ذبـــ  يف ــا، وال يلــزم أن تةـــون كاشـــ ة، شــةلها أو روهـ ــاء يلت ــو  ليهـ فــال يوعـــد  ثبـــا   النسـ
فمـن اسـتدل بـ  علــى عـوا  كشـ  وعـ  املـرأة غـه ًلـحيح، واألدلـة علــى  علـى روايـة أاـا كانـو كاشـ ة،

. وعوب تورية الوع  ذكرها الشَّي  ابن عثيمني يف كتيبع ل   اه:  أدلة احلجاب ل  بضعة عشر دليالا
ــا هــذا لـــيس حبــديث عـــن النَّــ  وقــال بعـــد العلمــاء  ــرام املــرأة يف وعههـ ــا حمرمــة، و حـ هللا عليـــ   ًلـــلى-أاـ

وال يصــح عــن ابــن عمــر ومــن قــال بــ  مــن ال قهــاء هــذا ال دليــل عليــ ، لةــن املــرأة تةشــ  بــني  -وسـلم
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النسـاء لـو تورـو بــني النسـاء، هـل  ـزم أحــٌد منـا أن يقـول عليهــا فديـة؟ يعـ  لـو كانــو املـرأة بـني النســاء 
ا، مــا أذكــر أاــم  زمــون بل ديــة متوريـة يف احلملــة يف قســم النســاء الــذين يقولــون:  حــرام املـرأة يف وعههــ

فمما يدل على أن القول لـيس بصـحيح، والواعـب علـى املـرأة عنـد غـه حمارمهـا أن تتحجـب   على املرأة،
ًلـلى هللا عليـ  وســلم - مـ  النَـّ نةشـ  كنـا »عنـد اإلمـام أ ـد:  -رضـ  هللا عنهـا-كمـا قالـو عا شـة 

ــا الرعــال ســدلو  حــدحمرمل وحنــن  – ــ ذا مــا ، فةنــا  ذا مــر بنـ ا  مخارهــا مـــن علــى رأســها علــى وعههــا، فـ
أمرهـا يف الرَـّوا  بحلجـاب، ملسو هيلع هللا ىلصوحيتمـل أن النَـّ  ، وهذا مـن أدلـة وعـوب احلجـاب« عاو   كش ناه

يصـر  بصــره  -ًلــلى هللا عليـ  وســلم-، وكــون النَـّ   [32,25]لةنـ    يُنقــل؛ ألن أدلـة احلجــاب أبدلـة 
ر وهـ  كاشـ ة مهوكـة تةشـ ، أمـا كواـا تةشـ  وعههـا عنهـا دل علـى أنـ  كيـ  مينـ  الشـاب مـن النةـ

هــذا قــول احلــافظ ابـــن حجــر، وقــول بعــد العلمــاء فبهــذا  ــاب يعـــ :  فألنــ  حمــرم للنســاء؛ملسو هيلع هللا ىلصللنــ  
 على غه حمارم  فهو حمرم جلمي  النساء؛ لقراءة ُأيب وهو أٌب هم -ًللى هللا علي  وسلم-د ول النَّ  

فةـان مـن مناســبا  ملسو هيلع هللا ىلصليـ  أن والـد ا ثعميـة عرضـها علــى النَـّ  وقـال بعـد العلمـاء: هـذا   أقــ  ع
ــاء مــن متتبعـــ  الـــروامل   أن يراهــا يف احلـــو؛ وهـــذا قــوٌل قيـــل هللا أعلـــم بصــحت  لـــو   يقـــل بــ  بعـــد العلمـ

واألسـانيد لصــعب القـول بــ ؛ ألنــ  مـن املعــرو  أنــ  ال يـ نةملح ا ــرم، وال يُــنةملح يعـ : ال يتــزوج، أو يُــزوج 
ىرـب حـديث عثمــان يف املسـند، واحـتو بـ  مــن قـال: أاـا   نـو عــن ن سـها، وهـذا   يصــح  غـهه، وال

 ه    تقل  اا   نو عن ن سها ه  فقط س لو عن احلو عن والدها.
أ هاا قال: وذلد يف حجة الودا  ما ال ا دة يف ذلد؟ نديـد التَـّاري  للنـاس، ومعرفـة األحةـام، وأنـ  مـن 

فيمـا يتعلـق اـذه املسـ لة، وهـذا أًلـٌل وم يـٌد يف  -علي  الصـالة والسـالم–ني عن الن  آ ر األمرين والقول
ذكـر التــواري  للم ل ــا ، وال تــاوا والةتــب والــدروس، وا اضـرا  حــأ الشَّــخا يعــر   ريــ  ًلــدور 

 هذا القول عن ، أو عن غهه.
 

 أن حتج فلم حتج إن أ هللا نذر   فقالت:ملسو هيلع هللا ىلص أن ا رأة  ا جايمة جا   إىل المَّي» :وعمه
نعنم  حجنهللا عمانا أرأينت لنو  نان  :-صنل  هللا علينه وسنلم- حىت  اتت أفن حج عمانا؟ قنال

 .رواه البخاري. «اقضوا هللا  فاهلل أحق ابلوفا  قاضياه؟ عل  أ ك ديا أ مت  
 :فوائد احلديث 

فيخـرج ولـو كـان قـد حـو حجـة اإلسـالم، فـ ن مـا ، وقـد  لَـّ  مـاالا  من نذر احلـو وعـب عليـ  األداء،
عن  من مال ، ولو   يوصمل بذلد،  ن   ُىلسمـل  مـاالا فـاجلمهور علـى أن وليـ  يسـتحب أن يقضـ  عنـ ، لـو 
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أن شخا قال: هلل عل  نذر ألحو  ن متو معـامليت، أو كـذا، أو كـذا، مث مـا ، و  يـهص مـاالا للحـو، 
وحنــو ذلــد؟ عنــد اجلمهـــور  فهــل يثُقــل الورثــة أبن يبحثــوا عــن  لــة وحيجــوا عنــ  حــو النــذر بعشــرة آال 

ــي اا، و   ــ ثيم الورثـــة فهـــم   يرتةبـــوا شـ ُيســتحب فقـــط، وعنـــد الةاهريـــة  ـــب، ويصـــعب القــول بلوعـــوب لتـ
 يصدر منهم نذر، والذي نذر هو أ وهم، أو أبوهم الذي قد ما .

 :ا فوائد احلديث  
ــ ال ال حيمـل علــى الوعـوب، لةــن لـو قيـل بوعوبــ  علـى الولــد ا ملقتـدر مــن بب الـن فلــيس األمـر بعـد السا

فيقـال:  ن تـرص مـاالا وعـب أن ىرعـوا عنـ  حـو النَـّذر، أحـدهم , ـذ املـال، ويـدف  للحملـة وحُيــو  ببعيـد،
ــد  ، ريـــب و ن   يـــهص مـــال؟ ُيســـتحب عنـــد اجلمهـــور، و ـــب عنــ أو حُيجـــو عـــن ميتـــ  هـــذا  ن تـــرص مـــاالا

 الةَّاهرية.
ـــعة فلــو قيــل بوعوبـــ  عليــ  لـــيس أمــا  ن كــان الولـــد مقتــدراا، وعنــده مقـــدرة مال يــة، ومقـــدرة بدنيــة، وعنــده سمل

ــي  حممـــد  ببعيــد، ودل علــى ًلــحة القيـــاس هــذه مــن أدلــة اجلمهـــور. األ مــة األربعــة ضــد ابـــن حــزم، والشَّ
ل  حماضرة يف املسجد النَّبوي يتحدذ عن ًلحة القياس عن دليل القيـاس  -ر   هللا-األمني الشنقير  

وهـو أيضاـا ملـا قـدم أحـد حةـام املوـرب  -ر ـ  هللا-يف حماضرة مـن حماضـرات   عند اجلمهور، وه  موعودة
   املدينة رلبوا من الشَّـي  أو هـو رلـب مـن املسـ ولني أن يلقـ  الشَّـي  حماضـرة عـن كمـال ديـن اإلسـالم 

فـدل علــى  -ر ـ  هللا-فـ لقى حماضـرة وهـ  موعـودة مربوعـة، وكانـو يف كتيـب وهـ  مـن مشـرو  الشَّـي  
لقيـاس، وهـو أن ديـن ا ـالق أعةـم مـن ديـن املخلـوق، وهـذا لـيس مـن بب القيـاس يف العبـادا ، ًلـحة ا

 فهو القياس من بب األو .
ــنة تســــ ،  ويف هـــذا احلـــديث  شــــةال: يعـــ : مــــأ  كيـــ  نـــذر  األم احلــــو مـــ  أن وعـــوب احلــــو كـــان سـ

  قبـل أن  ـب احلـو، مث نذر ؟ ه  نذر  احلو ملا   يةن واعباا احلو، أو غه ذلد؟ يع  ممةن نـذر 
مـن غــه  ا، واحلــو كـان مشـروعا  ا، أو مشـروعا املـا وعـب كانـو قــد ماتـو، فتةـون قـد نــذر  شـي اا مسـتحب  

وعـوب هـذا بــ  يـزول اإلشـةال، أو توضــيح املعلومـة، ودل علــى أن العبـادا  مبنيـة علــى التَّوقيـ ، وهــذا 
ــحابة  وهــذا مــن الــردود  ؟ لــو كــان األمــر م تــوا،؛ ألاــا قالــو: أفــ حو عنهــا-رضــ  هللا عــنهم-فهــم الصَّ

 ألهل السانَّة على مبتدعة الصوفية.
أي: ابــن عبــاس وعنــ .. وعنــ  وأًلــل  يف املســند    اايــة البــاب، مث بب  -رضــ  هللا عنــ -انةـروا وعنــ  

 ل  لساٌن س ول وقلٌب عقول. -رضى هللا عن –املواقيو عن ابن عباس 
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 أمينا صني حنج » :-صل  هللا عليه وسلم  - ل رسول هللاقال: قا -رضهللا هللا عمه  - وعمه
ل  لنن  احلمننث فعليننه أن  ننج حجننة أخننرج وأميننا ع نند حننج ل أعاننق فعليننه أن  ننج حجننة 

ــ  ا تلـــ  يف رفعـــ ، وا  ـــو  أنـــ  . «أخنننرج ــ  ثقـــا ،  ال أنـ ــيبة والبيهقـــ ، ورعالـ رواه ابـــن أيب شـ
 .موقو 

مد بن املنهال عن يزيد بـن  ريـق عـن شـعبة عـن األعمـا ًلحة رفع  ووق    الًلت    يروه مرفوعاا  ال حم
عن أيب ظبيان عن ابن عباس رواه س يان الثوري عن شعبة عن األعمـا عـن أيب ظبيـان موقوفـاا املهـم أنـ  
تعاري الوق  والرَّف ، والذي وق   على ابن عباس فهـو سـ يان الثَـّوري رواه عـن شـعبة، لةـن عاعـد ابـن 

ًلـلى -ل: اح ةوا ع ، وال تقولوا: قال ابن عباس يقصد أنـ   عـ  مـن النَـّ  أيب شيبة عن ابن عباس قا
لةـن أعرـا   الًلـة احلةـم، وهـو بســندع ًلـحيح، فيقـال: لـ  حةـم الرفـ ، وهـذا الــذي  -هللا عليـ  وسـلم

 أ ذ ب  لهور العلماء  الفاا أليب حني ة.
 :فوائد احلديث 

ز ـ ، ريـب  ذا بلـل أثنـاء احلـو؟ كـان أولـ  ن ـل، مث دل على ًلحة حجة الصـ  الـذي   يبلـل، لةنـ  ال  
س ال غريٌب مرة س ل  أحد الزمالء يقول: جبان  حاج  -مثل  -يف مزدل ة بلل فما العمل؟ يرع  لعرفة 

من أهل الشام من سةان مةة، و  حيو ال ري يقول: من ليلـة املزدل ـة قـال:  ن هـذه السَّـنة وهلل احلمـد 
ن وساكن يف مةـة مـن ملسو هيلع هللا ىلصوعن النَّ   -السَّالمعلي  -لبيو عن  براهيم    حيو عن ن س ، وكبه بلسسمل

سنني!! فةنا يف احلملة معنا الشَّي  سعد درويا، وبعد املشاي  فلما ُعري على الشَّـي  الساـ ال قـال: 
ــتمر و  حيــو عـــن  ــ  لــو اسـ ــا العمــل؟ ن ـــس حالــة الصـــ  يرعــ ؛ لةونـ أول مــرة أ ـــ  مثــل هـــذا الســ ال فمـ

ولو كان قد حو عن ن س  ولىب عن شخصني يبرـل عنهمـا يةـون هـو حـو ن ـل عنـ  هـذا لـو مـن ن س ، 
العـنة بلواقـ  بملعـاين، ولـيس بألل ـا  واملبـاين، ف نـ  لـو كـان قـد حـو ال ـري، مث لـىب عـن شخصـني: عـن 

رفـة، أم ، وأبي  عن أي شخصني ميتني فيةون عن ن س  ويةون   حيو ال ري فمما ن يت ب  أن  يرع  لع
غ ـور رحـيم، يةمـل يعـ   ـالص، فنسـ ل  -عـزَّ وعـلَّ –فلما أ نه األع قـال لـ : ترعـ  لعرفـة، قـال: هللا 

 هللا لنا ولةم ال ق  يف الدين.
فبعد املشاي  الذين حيجون كل سنة يتجدد عندهم أشـياء، ويسـمعون أشـياء أول مـرة يسـمعون اـا، ومـا 

رعـو أنـوا  مـن احلـو اجلديــدة والسـريعة، وقضـاء النهـار كــامالا هـذا  ال لةثـرة أحـوال النَـّاس وأفهــامهم، و 
يف الرا   يف اسهاحة، مث ما ,تون  ال بلليل  معون الرَّم  كل  بيوم واحد، وأنوا  الر ا، والتساهل، 
ــحيحة يف احلــو يعــ : الــذي يســره هللا تعـــا  يف  واملســا ل، لةــن لــو أن أحــداا لــ  الــر ا الشَّـــرعية الصَّ
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حـو املـرأة، أو رـوا  املـرأة عـن  -مثـل  -لعتها يف مادة قدميـة، يف التَّيسـه الصَّـحيح يف احلـو  احلو قد
ن سها، وعن ر لهـا هـذا مـن التَّيسـه بشـريعتنا ممـا ورد بـ  الـدليل التَّيسـه، وكـذلد ر ـا للسـقاة والرعـاة، 

 وغههم من النساء الثابتة شرعاا ليسو اآلن املتساهل اا.
 يث: ا فوائد احلد 

بلنسبة للص   ذا بلل، أو العبد  ذا ُأعتق يف مزدل ة فيحب أن يرع  لعرفة، لةن لو انصرفوا من مزدل ة، 
ــ  حجـــة اإلســــالم؛  ــا بعــــد، وكـــذا الرقيــــق ال يصـــح لــ ــا؟ حيــــو فيمـ ــبح حمتلماـ ــا انصــــر  تعـــب، و م، مث أًلــ ملـ

ال يصـــححون النشــوال  بســيده، وقــال بعضـــهم: يصــح حجــ  مـــ  ســيده هــو ذهــب  دمـــة ســيده فةيــ  
 حج ؟ وممن يصحح حج  الشَّي  ابن سعدي ر   هللا.

 
 اب نرأة      لنون رجن,  » : هب يقولملسو هيلع هللا ىلص : مسعت رسول هللاقال -رضهللا هللا عمه– وعمه 

اي رسنول هللا إن ا ننرأ   :إ  و عانا يو رنرم  و  تسننافر املنرأة إ   نن, يف رنرم. فقنال رجنن,
مت ق علي ،  .«قال: انهلق فحج  , ا رأتك ؟خرجت حاجة وإن ا اا ت يف غ وة  ذا و ذا

 .والل ظ ملسلم
 :فوائد هذا احلديث 

هذا من األحةام ال قهية اليت تورد يف ا رب، وال أبس بذلد هذا  ذا قيل: أن هذه  ربة لعة، ومـن 
ظن أن  ربة اجلمعة فقط للموعةة، واجلنة والنار واليوم اآل ر فقط هذا قوٌل ليس بصحيح، وقـد أشـار 

هذا الشَّي  األمني الشنقير ، ونقل  عن  الشَّي   سعود الشرمي يف فق  ا ريب، فبعد األحةام اليت    
، آية [3]اجملادلة:﴾يََٰل ُكمج ُتوَعُروَن   ه  ﴿يف القرآن قال عنها: أاا موعةة مثل ماذا؟  -عزَّ وعلَّ -ذكرها هللا 

فـ ذا ذُكــر للشـخا احلةــم، وقيـل لــ : اتــق هللا ال  ﴾ه  يََٰل ُكننمج ُتوَعرُننوَن   نن﴿الةسملهـار والرــالق فيهـا موعةــة 
َرُ وَهننا ت لجننَك ُحننُدوُد الَّ  فَنن َ ﴿ُُتـال  حةــم هللا  هــذه موعةـة، لةــن بعـد النَّــاس فهمــ   [189]ال قننرة: ﴾تَنقج

ضيق للموعةة؛ وألن بعد اإلعالميني وبعد الُةتاب رمبا يـتهجم علـى بعـد ا ربـاء أاـم ىربـون عـن 
اجلنــة والنَّــار، ويريـدون هــذه فقــط حـأ مــا يـد ل يف الواقــ  أبــداا ال حبـ ا يف اجلمعــة، و  ــا  أمـورع لــيس فيهـا 

-فُهد علي  اذا  ذا قيل  اا  ربة لعة، ولو أتملو يف بعد  رب النَّ   كرهاا يف ا رب وا رباء،
بـد منـ ، وهــذا  وعمـر حـد أنـ  يـذكر بعــد األحةـام ال قهيـة يف ا رـب، وهـذا ال -ًلـلى هللا عليـ  وسـلم

من تقصه بعد ا رباء يف ذكر املسا ل؛ ألن بعد النَّاس تصل  سنوا ، ومن العجا ب أن  ال يسـم  
، وال فضا ل، وال آداب اجلمعة يف  ربة اجلمعة.  أحةاماا وال آدابا
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ــالة، بلزكـاة، بحلــو، حةــام بألضــاح ، وأيضاـا الةــالم علــى أ وبقـ  املســا ل مــن األحةـام املتعلقــة بلصَّ
يف  ربــة  -ًلــلى هللا عليــ  وســلم-األضـاح  أربــٌ  ال حــو  فيهــا األضــاح  يف حــديث الــناء قاهــا النَّــ  
فاألدلـة واضــحة وظـاهرة علــى أن  اجلمعـة، ورمبـا قاهــا يف  ربـة العيــد، و ربـة العيــد مثـل  ربـة اجلمعــة،
 رب.اجلمعة فيها األحةام، وأيضاا ُتذكر فيها بعد املواعظ هذا على قول  ى

 :ا فوائد احلديث  
 ليسو األعنبية اليت من غه بلده، دل على نرمي ا لوة بملرأة األعنبية املقصودة اليت ليسو من حمارم ،

ــا مــــن  ــا، ابـــن عمهــ ــــن؟ غـــه حمارمهــ ــرأة م  ــرعية الشـــخا األعنــــ  عـــن املــ ــة ليســــو شــ ــمية قانونيـ هـــذه التَّســ
ــا يف أغلـــب الـــدول،األعانــب هـــذه التســـمية الشـــرعية، وليســـو التســـمية القانو  ــة املعمـــول اـ  نيــة، أو الر يـ

، فـال ىلـون رعـل وامـرأة حـأ لـو كانـو قريبـة لــ ، أو  اقـالوا: كـل مـن كـان مـن غـه املـوارنني يسـمى أعنبيـ 
ــا كمــا قـــال النَّــ   . واحلةمـــة ظــاهرة  ـــو  «احل نننو املنننو » -ًلـــلى هللا عليــ  وســلم-هــو قريــٌب لزوعهـ

. بعضـهم يقــول: « نا خن  رجن, اب نرأة إ   نان ال َّنيهان  لثا نا»ديث ال تنـة، وغالبـاا تتحقـق ال تنـة حلـ
 وعـيت ثقــة، وبنـو رعــال، وتســتقبل الضـي ، وال ميةــن أن ي ةــر أنـ  يعتــدي علــى بنـو عمــ ، هــو اآلن 
شخٌا عاء البنة عم  م   وعها الزوج غه موعود ت تح ل  اجمللس ويد ل، وهذا هال  قرعاا للشَّر ؛ 

. فهـذا لـيس شـد بثقتـد، و وعتـد فهـ  حصـاٌن ر ان «أة إ   ان ال َّنيهان  لثا نا ا خ  رج, اب ر »
ــو الثالـــث اآلن  ــةع لةـــن الشـــد يف الشـــيران هــ ــا تُـــزن بريبـ ننننيهان »مـ  نننا خننن  رجنننن, اب نننرأة إ   نننان ال َّ

 .« لثا ا
 :ا فوائد احلديث  

ــ ؛ ألنـــ  دل علــى نـــرمي ســـ رها  ال مــ  حمـــرم، وا ـــرم مــن شـــرر  عنـــد العلمــاء أن يةـــون ذكـ ــاقالا راا بلواــا عـ
يشــارص يف  لهــا لــو  املقصـود أن يــداف  عــن املـرأة بلــذا  يف احلــو، وحيميهــا، ميسـد يــدها لــو سـقرو،

املهـم أنـ  يتابعهـا، حـأ لـو كـان سـ ر عبـادة فـال بـد مـن حمـرم، فلـو   يوعـد ا ـرم  أغم  عليها، أو ماتـو،
، . وتقــدم «ملننا اسنناهاع إلينه سنن ي   »رم مـن السَّـبيل فقــال اإلمـام أ ـد: ا ــ فلـم  ـب عليهــا احلـو أًلـالا

   ن, »الةالم علي  أمس، وهذا القيد الـوارد يف مـدة السـ ر ال عـنة بـ ؛ ألنـ  عـاء يف بعـد الـروامل : 
. وتقييـد السـ ر بيـوم وليلـة  رـالق «  رأة تؤ ا ابهلل واليوم اآلخنر أن تسنافر  سنرية ينوم  أو ينوم وليلنة

حُيمل على مرلق، هـذه مـن نـوادر املسـا ل األًلـل أن املرلـق حُيمـل علـى املقيـد عنـد  تقييدا  هذا املقيد
ًلـلى هللا -فـالنَّ   حُيمل املقيد على املرلـق، اجلمهور بشروأ، لةن هنا كما قال النَّووي يف شرا مسلم:

فقهـاء  ن  لةن لو قال قا ـل وقـال بـ  من  أي س ر هذا املقصود أن تسافر املرأة بدون حمرم. -علي  وسلم
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الس ر  ذا كان يوماا، أو يوماـا وليلـة يف مسـهة اإلبـل املعتدلـة فبنـاءا عليـ   ذا سـافر  بلسـيارة ثال,ا ـة كيلـو، 
ورععــو يف ن ــس اليــوم، أو بلليــل، ليــل الشــتاء رويــل، أو يف بلــدع يةــون الليــل أرــول مــن النهــار تـــذهب 

  ـا املمنـو  أن تسـافر فـالعنة  ديد مدة السـ ر،وترع  ما مضى عليها يوم ليلة فقط، فليس املقصود هو ن
 بإلرالق حرص الشَّريعة على ًلون العملري، وح ة  امل دي لصون النَّسل  ن حجو بال حمرم.

حرَّم ذلد اإلمام أبو حني ة، واإلمام أ د، و سحاق بن رهواي ، واإلمام أبو حني ة يرا برالن احلـو  ذا 
 حجو بال حمرم.
ــ افع  وروايـة عــن أ ــد  فُيجيـزون  ذا حجــو بــال حمـرم يصــح، ولةــن بشـرأ تةــون مــ  اإلمـام مالــد والشَّ

نسـاء ثقـا ، وابـن تيميــة لـ  قـوالن يف املسـ لة: قــول يف اجلـوا ، وقـوٌل يف املنـ ، وهــم شـبهة أدلـة مـا تــنهد 
 -رضـ  هللا عنـ -عـن اسـتدالل قـوي يسـتدلون حبـو أمهـا  املـ منني مـ  عمـر يف  الفتـ ، فقـد أذن عمـر 

 ذن ألمها  امل منني أن ىرعن يف  لت ، يقولون: وهذا دليل على عدم وعوب ا رم.أ
ما رأيةم بالستدالل؟ هل كلهن لـيس هـن حمـارم؟ اجلـواب ال، مث الـيت لـيس هـا حمـرم هـن أمهـا  املـ منني 

مـر فيةـون أمـا فعـل ع -ًلـلى هللا عليـ  وسـلم-فال يقاس علـيهن غـههن، وأيضاـا العـنة مبـا عـاء عـن النَـّ  
اعتهاد من ، ولذا رعَّـح ابـن املنـذر وهـو شـافع  هـذا مـن اإلنصـا  وعـدم التَّعصـب مـن أمثلـة تـرعيح ابـن 
ــح قــول اإلمـام أ ــد، ونقــد الوضــوء أبكــل حلــم  ــافع  هـذه املســ لة هنــا رعَّ ــافع  قــول لوــه الشَّ املنـذر الشَّ

 اإلبل رعَّح اإلمام أ د.
م علـى علـب املصـاأ، أو يُقـال تـرعيح املصـاأ، مـا هـ  املصـاأ؟ ودل هذا على قاعدة درء امل اسد ُمقد

مصلحة أن حيو م   وعت ، أو أن ىرج يف اجلهاد أي املصلحتني أعةم؟ يهص اجلهاد ويذهب ليحو م  
 امرأت  هذا الهَّعيح بني املصاأ.

 
 يل ل يك عا شرب ة  قال: ) ا شرب ة؟( قال: أخ  مس, رج   يقول:»ملسو هيلع هللا ىلص وعمه أن المَّي 

حج عا نوسك ل حنج عنا »فقال: )حججت عا نوسك؟( قال:    قال:  أو قريب يل 
 .رواه أبو داود وابن ماع ، وًلحح  ابن حبان، والراعح عند أ د وق   .«شرب ة

ــا يعــ  هــو مــن فتــوا ابــن عبــاس  مسنن, »هــذا احلــديث ًلــحح  البيهقــ  ورواه موقوفاــا، وًلــحح وق ــ  أيضا
ًلـحح  اإلمـام أ ـد، والرَّحـاوي، وابـن املنـذر، لةـن لـ  حةـم الرفـ ،  «ل ينك عنا شنرب ة رج   يقنول:

بــان، والبيهقــ ، عبــد احلــق ملسو هيلع هللا ىلصفحةمـ  معمــول بــ  كــ ن النَّــ   قالــ ، حةــم أبن لـ  حةــم الرفــ  ابــن حمل
فيةــون مـــن فتــوا ابــن عبــاس، ولـــ   -رحــم هللا اجلميــ -اإلشــبيل ، النــووي، احلــافظ ابــن حجـــر، ابــن ب  
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 ( مــن قـول ابــن عبـاس ولــ  حةـم الرفــ  يعـ  هــذا تيسـه املســا ل لــو أرد  أن حةـم الرفــ  مثـل )أميــا ًلـ
 حم  مسا ل احلو تصورها اذا الهتيب.

 :ا فوائد احلديث  
دل هذا على أن الشخا ال حيو عن غهه حأ حيو عن ن س ، وهذا رأي الشَّافعية واحلنابلة، و ذا حو 

راد أن حيــو عـن ن سـ  مـا عنــده مـال، لةـن قـال لــ : وي عـن غـهه يعـ : أ ـذ املــال مـن غـهه يعـ :  ذا أ
ــ  فـــهون أي  شــخٌا ميـــو هـــذه عشــرة أال  ُحـــو عـــن امليـــو فحــو عـــن امليـــو، وهـــو   حيــو عـــن ن سـ
الشَّافعية واحلنابلة أاا تق  عن ن س  ويرد املال م  أن  لىب عن غهه، مث سـ ل ملـا رعـ  مـن احلـو، فيُقـال: 

ــاد هــ  عـــن ن ســد، وهـــذه مـــن عجا ــب امل ــا االنعقـ ، ورمبـ ــ  ن ــالا ــا ل لةنهـــا ًلــحيحة شـــرعاا أنــ  يبـــدأ بـ سـ
ــي   السَّـــعدي     ــريعة، وقــد أشــار الشَّ غريــب، ينعقــد بعقــدع غريــب مث يصــحح حجــ  هــذا مــن تيســه الشَّ
بعد املسا ل الوريبة فقهاا يع : مثل النذر الد ول ب  مةروٌه أو حُمرم، و متام  واعب، ,ق لـد الشَّـي   

 بنةرت  ال قهية مثل هذه املسا ل ش ٌء يف بدايت  ال يصح، أوال ينعقد، مث  ب  متام .السَّعدي 
وذهب اإلمام أبو حني ة واحلن ية واملالةية    ًلحة احلو عن غهه، واجلواب عن هذا واسـتدلوا حبـديث 

ة والشَّـافعية  ال ا ثعمية السابق وتةلمو عن ، والصَّـواب فتـوا ابـن عبـاس؛ ألنـ  لـو   يةـن هـ الء احلنابلـ
فتوا ابن عباس فه  أقوا من قول املالةيـة واحلن يـة، أمـا االسـتدالل حبـديث ا ثعميـة ف يـ  عـدم وضـوا 

 االستدالل ومر اجلواب عن .
 :ا فوائد احلديث  

أعلم  -عزَّ وعلَّ -ودل على ذكر اسم ا جوج عن ، أو كنيت  فيقول الشَّخا: لبيد اللهم عن فالن هللا 
ما يةون  ال عمـن ُحـو عنـ ، أو ُيسـمي ، أو يقـول: لبيـد اللهـم عـن أيب، أو عـن عمـ  معـرو  وأدري، ف

 أن  ليس ل   ال عم واحد فية   أن ُيسمي ، أو ُيةني  أو يص   بقول : أيب أو عم .
 :ا فوائد احلديث  

عنـ  علـى قـول  ودل علـى عـوا  احلـو عـن الوـه سـواءا ال ـرد، أو النَّ ـل للعـاعز، أمـا احلـ  العـاعز ال حُيـو
 بعد العلماء.

مشـروعية است ســار امل ــيت قبــل أن يُ ــيت؛ ألنـ  احتمــال يةــون قصــد ن ســ  مثـل لــو قــال: لبيــد اللهــم عــن 
ن س  احتمال هذا قد يرد، مثل ما لىب الشخا عن نبيني كرميني ممةن بعد الناس ُيسم  ن س  لبيـد 

ة؟ قـال: أٌع ي، أو قريـٌب ي هـذا مـا يُعــد اللهـم عـ  مـثالا وُيسـم  ن سـ ، فـابن عبـاس است سـر مـن شـنم
اضـرراب يف الســند، أو يف احلــديث، أو يف املــ ؛ ألنـ  كــون هــذا الــراوي عــن ابـن عبــاس مــا يــدري مــاذا 
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يقـرب شـنمة هــذا السـا ل، أو هـذا احلــاج قريـٌب لـ ، أو أٌع لــ  مـا يُعتـن اضــرراب يف الروايـة األمـر ســهل 
 ـذ املـادة حجـة عـن غـهه لةــن بشـرأ أن يةـون ثقـةا مـ مو ا عارفاــا يعـ : قـد يةـون نسـ  الـراوي، عــوا  أ

بملناسد مربقاا ها، ويرد ما  اد، وأن يلتزم بنو  النسد  ذا مـا أعرـوه أن حيـو متمتعاـا، أو أن حيـو م ـرداا 
أيهـا أكثــر ن قــة؟ التمتــ  أكثــر ن قــة، فلــو أنــ  حــو م ــرد حــو التمتــ  يلزمــ  أن يبةــر وينتهــ  مــن العمــرة، 

م  اهدي، لةن اإلفراد ما عـاء  ال علـى عرفـة نقصـو الن قـة والتَّةـالي ، وال يوعـد هـدي، سـبعما ة ويلز 
تركها ل   ب علي  أن يلتـزم بنـو  النسـد  ذا كـان املـال كافيـاا يف ذلـد، وبعـد النَـّاس رمبـا  ةرملل أو ,ا ا 

ميتـ ، لـو كـان الشـخا غه ثقـة لـيحو عـن  ايتساءل، وينيب أي شخا عنده ماٌل وافر، وينيب شخصا 
يدف  من مال  عن امليو بعضهم يتحـرا ويتحـر  وحيـرص، لةـن  ذا كـان حيجـو عـن ميتـ  مـن مـال امليـو 
املهوص يتساهل لـ  يُعرـى أي شـخا وبعضـهم كـان , ـذ حجـا  عـن أشـخاص يعـ : أمـوال حـو عـن 

 أشخاص، ويل  عن أشخاص هذا حصل من بعد النَّاس، وهذا تساهل وعهل.
ا أكمـل مسـا ل احلـو مـن كتـاب املناســد  نسـ ل هللا أن ي قهنـا و ملكـم يف الـدسملين نةت ـ  اـذا القـدر، وغـدا

 وًللى هللا وسلم وبرص على نبينا حممد وعلى آل  وًلحب  ألعني.
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 ) بلوغ املرام(
 الدرس الثالث
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 احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 

 أما بعد: 
من شهر ذي فهذا هو الدَّرس الثَّالث من التَّعليق على أحاديث املناسك من بلوغ املرام، يف احلادي عشر 

 وألف للهجرة.  ةوأربعمائوثالثني  القعدة لعام سبع  
 

 ر حديٍث يف الباب األول:يقول املؤلف يف آخ
  «.َفُحجُّواإهَن اّلَلَ َكَتَب َعلَْيُكُم اْلََْج » فَ َقاَل:، َوَعْنُه قَاَل: َخطَبَ نَا َرُسوُل اّللَه  - 720

وهذا احلديث ساقه احلافظ ابن حجر ابملعىن، ورواية احلديث ابملعىن جائزة عند مجهور العلماء بشروط 
 جائزٌة بشروط: ية احلديث ابملعىن مذكورة يف كتب املصطلحمذكورة يف كتب املصطلح، روا

 ومن الشُّروط:  
 أال يكون يف األحاديث القدسية يعين ما ُيروى ابملعىن.   - 
ومن الشُّروط أيًضا أال يكون يف أحاديث األذكار، ما الدَّليل على أحاديث األذكار؟ هذه من قواعد  - 

أن شخًصا أراد أن يستخري وصلى ركعيت االستخارة مث قال: اي رب اخرت  األذكار أال ُيروى ابملعىن، يعين لو
يل األحسن إن كان خريًا دلين عليه وإن كان شرًّا ردين عنه، هل هذه استخارة؟ اجلواب ال، ألنه كان يعلمنا 

بن االستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، كذلك يدل على أن األذكار حمفوظة ومضبوطة حبديث الرباء 
  -صلى هللا عليه وسلم-النَّيب  «وآمنت بكتابك الَّذي أنزلت ورسولك الَّذي أرسلت»عازب ملا قال: 

فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-كان يقول هذا الذ ِّكر للرباء بن عازب، فقال الرباء ُيردد احلديث بعد النَّيب 
به مجهور العلماء أو من يرى  هذا استدل «ال، ونبيك الَّذي أرسلت»قال:  «ورسولك الَّذي أرسلت»

عدم جواز رواية أحاديث األذكار ابملعىن وال ُتروى األحاديث ابملعىن إال بشروط، هذه يف فقط إشارة ترجع 
 يف قواعد األذكار أو يف مصطلح احلديث. [2,20]إىل
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 هذا احلديث كما قال املؤلف:

  «.َرةَ َوَأْصلُُه ِفه ُمْسلهٍم مهْن َحدهيثه َأِبه ُهَري ْ  - 721»
من طريق الرَّبيعة القرشي عن حممد بن زايد عن أيب هريرة، وقد أتى احلافظ ابحلديث األول لزايدة  فيه، زايدة 

أتى برواية أيب داود ومل أيتِّ  «إذا كَّبَّ اإلمام فكَّبوا»فائدة، مثل حديث ذكره املصنف يف صفة الصَّالة 
ممكن أن تضم هذه هلذه، يعين عند دراسة منهجية ابن ألن رواية أيب داود مفصلة،  ؛برواية الصَّحيحني

مذي وصحح احلديث األلباين ،حجر يف البلوغ مما ُيذكر هذا وأمحد  فاحلديث أتى برواية اخلمسة غري الرت ِّ
 شاكر. 

 فوائد اْلديث:
زَّ ع- فدل هذا احلديث على أن احلج مرة يف العمر على كل مكلف هذه فائدة ظاهرة، وأيًضا رمحة هللا - 

بنا حيث مل يكن كل سنة ومل يكن كل مخس سنوات وال عشر وال مرتني يف العمر، لو كان مرتني يف  -وجل  
العمر لشق، وحىت يف هذا الزَّمان زمن املواصالت والتَّواصل والسُّرعة هناك مشقة، ومن أراد أيًضا أن يرى 

أي واحد منا رحالت الرَّحالة الغربيني وأهل  علينا يف الوصول للحج واملشاعر ليقرأ -وجل  عزَّ - نعمة هللا
كم عانوا من معاانت  عظيمة سواٌء يف البحر يف الطَّريق يف القبائل  ،املغرب وأهل املشرق وقدومهم إىل مكة

الَّيت تسرقهم، يف الغش والكذب يف أشياء كثرية، حىت أحد مؤرخي املغرب من الرَّحالة، قال: وال يوجد 
املغرب، ملا كان يُؤخذ منه املال وُيسرق، فقال: ال يوجد إسالٌم صحيح إال يف املغرب  إسالٌم صحيح إال يف

فاحلمد هلل أنه مل جيب احلج إال مرًة  ،وال يوجد يف مكة وال يف غريها، فهذا موجود يف بعض كتب الر ِّحالت
 يف العمر؛ ألنه فيه مشقة لو كان أكثر من مرة. 

، سواًء كانت خطبة مجعة وهو األصل أو ليس خطبة مجعة وفيه ودل على ذكر األحكام يف اخلطب - 
وال يكون أي مداخلة لكن مداخلة هلا وجٌه من النَّظر، هذا  ،سؤال اخلطيب أو مداخلة املستمع للخطيب

ومثل مداخلة األقرع بن  ،الصَّحيح مثل ما قال األعرايب: ملا أجدبت األرض يف الصَّحيحني عن أنس
حديث آخر:  «اجلس فقد آذيت وآنيت»يب صلى هللا عليه وسلم للرَّجل: ومثل قول النَّ  ،حابس

  أثناء اخلطبة. -عليه الصَّالة والسَّالم- هذا خياطبه «أصليت قم، فركع ركعتني»
 
أي له حق االجتهاد،  ،جيتهد -صلى هللا عليه وسلم-استدل به من يرى أن النَّيب  من فوائد احلديث: - 

فإذا كان على غري املشروع يعين ملا خيطئ فيها رسول  ،ورد يف ابب االجتهاد يف األصولت هذه الفائدة الَّيت
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فإن هللا تعايل ال يقره عليه، وعجيب أن من بعض الفقهاء يقولون  ،يف اجتهاده -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
. والصَّواب أن للمجتهد: أن جيتهد وليس لرسول هللا أن جيتهد، هذه من عجائب بعض الفقهاء يف األصول

عزَّ - فإذا خالف الوحي فإن هللا ،له حق االجتهاد يف شيء  مل ينزل فيه وحي -صلى هللا عليه وسلم-النَّيب 
 نذر احلج وجب عليه.  ومعروف أن الشَّخص لو ،ُيصوبه -وجل  

؟ هل هو حج، مث ارتد، مث أسلم، هل حيج مرة أخرى «احلج مرة»لو حج مث ارتد  الفائدة األخرية: - 
  يعتد ويعترب حجه األول؟ احلج مرة واألول هل يعترب كل عمله ابطل أم ال؟

 ،ابن تيمية يف شرح العمدة على املناسك ذكر قولني اإلمام أمحد له روايتان، وقوالن للعلماء يف هذه املسألة
مات على الر ِّدة: والَّذي ذهب إليه بعض احلنابلة واإلمام أمحد أن الشَّخص ال خترج منه أعماله إال إذا 

يَا َواْْلِخَرةِ  َوُأولََِٰئَك  ۖ  ﴿َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولََِٰئَك َحِبَطْت َأْعَماُُلُْم يِف الدُّن ْ
أن صحابيًّا ارتد  فهذا قيٌد مؤثر يف احلكم، فبناًء عليه لو [217 :]البقرةُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾  ۖ َأْصَحاُب النَّاِر 

مث رجع هل يزول عنه اسم الصُّحبة؟ ال، يف الواقع أصحابه جعلوه صحابيًّا يف الواقع هو صحايب وهو يُعد 
اجم، وال يزول عنه اسم الصُّحبة وهو يف الواقع رأى النَّيب  صلى هللا -من الصَّحابة ُيذكر يف كتب السَّري والرتَّ

كما يقول ابن حجر يف "النُّخبة" ولو ختللت ردٌة على األصح، وآمن به ومات على ذلك،   -عليه وسلم
 وهذا الصَّحيح من القولني، هذا ابلن ِّسبة للصَّحايب. 

 
ابلن ِّسبة ملن حج مث ارتد مث رجع، على خالف بني العلماء هل جيب عليه أن يعيد احلج أم ال؟ فإذا أعاد 

ال تبطل أعماله إال إذا مات على الر ِّدة، إذا  احلج فال شك هو أفضل لكن أعماله تكون حمفوظة له ألنه
 ارتد فاستمر حىت مات، هذا احلديث رواه أبو هريرة وهو احلديث األخري يف الباب السَّابق. 

 :- رمحه هللا تعاىل - قال املصنف
 «:اْلَمَواقهيته ََبُب »

ُهَما  - 722 َي اّلَلُ َعن ْ َ وَ »َعنه اهْبنه َعبَاٍس َرضه َفةه، َوِلهَْهله اَأَن الَنِبه َْهله اْلَمدهينَةه: َذا اْْلُلَي ْ اَقَت ِله : لشَّ مه
: يَ َلْمَلَم، ُهَن ََلَُن َولهَمْن أََتى َعلَْيههنَ  ، َوِلهَْهله اْلَيَمنه َْن َأرَاَ  اْلُْْحَفَة، َوِلهَْهله ََنٍْد: قَ ْرَن اْلَمنَازهله  مهْن َيِْرهههَن َّمه

 ُمتَ َفٌق َعلَْيه.  «َمْن َكاَن ُ وَن َذلهَك َفمهْن َحْيُث أَْنَشَأ، َحََّت َأْهُل َمَكَة مهْن َمَكةَ اْلََْج َواْلُعْمَرَة، وَ 
َها:  - 723 َي اّلَلُ َعن ْ َْهله اْلعهرَاقه َذاَت عهْرٍق »َوَعْن َعائهَشَة َرضه َ َوَقَت ِله َرَواُه أَُبو َ اُوَ ، « َأَن َأَن الَنِبه

 . َوالنََّساِئيُّ 
 . ِِ إهََّل َأَن رَاوهيَُه َشَك ِفه َرْفعهه -رضي هللا عنه–َوَأْصلُُه عهْنَد ُمْسلهٍم مهْن َحدهيثه َجابهٍر  - 724
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725 -  :  . «َأَن ُعَمَر ُهَو اَلذهي َوَقَت َذاَت عهْرٍق »َوِفه اْلُبَخارهي ه
: عَ  - 726 ْمهذهي ه : اْلَعقهيقَ »نه اهْبنه َعبَاٍس: َوعهْنَد َأْْحََد، َوَأِبه َ اُوَ ، َوالّت ه َْهله اْلَمْشرهقه َ َوَقَت ِله  . «َأَن الَنِبه

 
 بسم هللا والصَّالة والسَّالم على رسول هللا.  

للعبادة   -وجل  عزَّ - ، واملواقيت هي األوقات الَّيت جعلها هللا«ابب املواقيت»: -تعاىل رمحه هللا- قال
ََلَة   كالصَّالة ﴾﴿ِإنَّ الصَّ ، هذا فيما يتعلق ابلصَّالة، أما يف [103 :]النساء َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكتَاابا مَّْوُقوًتا

مسألة احلج فله ميقاٌت زماين ومكاين، واملؤلف ذكر املواقيت املكانية؛ ألن الزَّمانية مشهورة يف القرآن 
ْعُلوَماٌت﴾  ألحكام أو ابلتَّحديد يف أحاديث األحكام يذكرون ، ففي كتب ا[197 :]البقرة﴿احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّ

 ألن الزَّمانية موجودة يف القرآن ُتدرس يف التَّفسري.  ؛املواقيت املكانية
 

 وأيًضا رواه ابن عمر وكالمها يف الصَّحيحني. -رضي هللا عنهما- حديث ابن عباس
 فوائد اْلديث:

 مٌر وحتديد وخرب يدل على الوجوب. هذا أ «يهل»مع حديث ابن عمر يف الصَّحيحني  «وّقت» 
َْهله اْلَمدهينَةه »  هذا خرب يراد به الوجوب، وال أيخذ  «يُهل»يعين: حدد هلم، وكذلك قوله:  «َوَقَت ِله

وهو ال يعرف األصول أبًدا وال يوجد  الشخص الوجوب إال إذا كان يعرف أصول الفقه، لو أن شخًصا قرأ
هذا خرب أم سؤال؟ خرب، لو أن شخًصا ليس عنده أصول  «رنيهل أهل جند من ق»إال حديث واحد 

الفقه أبًدا وال يوجد إال هذا احلديث، ماذا يستفيد منه؟ جمرد خرب وال يلزم إال من كان يعرف أصول الفقه، 
املضارع من ابب الوجوب، لكن مبجرده   ومن كان يعرف أن من صيغ األمر والوجوب أن أييت اخلرب بطريق

 لوجوب هذه ميزة دراسة األصول. كذا ال يلزم ا
تالحظون يف هذا الدَّرس أذكر بعض التَّطبيقات املرتبطة ابألصول ابملصطلح؛ ألن هذه فائدة النَّص معرفة 

على خطأ من يقضي شطرًا من عمره يف دراسة علوم اآللة،  -رمحه هللا- دراسة النَّص، وقد نبه ابن القيم
 م مث إذا هم وصلوا إىل النَّص إذا هم قد تعبوا، صحيح بعض الناسأذهاهنم ويتعبون أنفسه يقول: يكدون

رائع جدًّا يف األصول والنَّحو واملصطلح لكن إذا جاء إىل التَّطبيق يف النَّص رمبا ال يستنبط إال فائدة واحدة 
الذي املثال الرجل  ابن القيم ابرع جدًّا يف استخراج الفوائد على سبيل من كل دليل، والحظوا كيف أن

وقصته راحلته استخرج منه اثنيت عشرة فائدة وغريه، وتعرفون األمر الَّذي ذُكر ألحد علماء الشَّافعية قالوا 
اي أاب ُعمري ما »مثل ماذا؟ قالوا له: مثل حديث  :قال ،له: إن أهل  احلديث يروون أحاديث ال فائدة منها
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ته، وحديث ااجمامع يف هنار رمضان ينقل يف احلافظ ، فاستخرج منه ستني فائدة من جمموع روااي«فعل النُّغري
ابن حجر يف "الفتح" أن بعض العلماء أخرج منه ألف فائدة، وممكن لو أن شخًصا جيمع مثل هذه 
اللَّطائف، نٌص فيه فوائد كثرية قد ينفع يصري جزء أو رسالة قد يكون فيه حبوث، لكن لو أن شخًصا مجع 

فيه من الفوائد، يعين أعلى ما قيل ألف فائدة هبذه الطَّريقة ُُتمع؛ ألن هذه احلديث وما  النَّص الواحد من
حىت قال بعض العلماء أذكر ابن ُخزمية  ،ُتشجع أو حتث الشخص حُترك مشاعر اإلنسان أنه يستخرج فوائد

من يتقدم خيتربون يقولون: يف الصَّالة الواحدة ستمائة ُسنَّة، وانتهى كالمه، حىت إن بعض العلماء كانوا 
السُّنن إن عدها صحت إمامته أو صار مؤهل أنه يكون إماًما، فرمبا هي أقل، أو يذكرون  لإلمامة هبذه

الشَّيء الغري املشهور أو مثاًل غري ااجممع عليه أو الذي مل يثبت إال بقول العلماء. والشَّاهد أهنا حث 
 للشخص أنه يتعلم أو يستخرج الفوائد من النَّص. 

هذا الكالم كان عام حجة  «ألهل املدينة -صلى هللا عليه وسلم-َوّقت النَّيب » الثانية: الفائدة -
صلى -فالنَّيب  ،ففيه دليل وأصل ملن يتكلم عن احلج قبل وقته يف خطب ودورات ودروس قبل احلج، الوداع

 بني  مثل هذه األحكام قبل احلج.  -هللا عليه وسلم
مثاًل شخٌص من  ،ال ُيكلف ابلذهاب إىل ميقاته «وهو من غري أهلها وملن مر هبا»الفائدة الثالثة:  -

بل الَّذي يف طريقه  ،اليمن يسكن يف الر ِّايض ال ُيكلَّف أنه إن أراد احلج والعمرة يذهب مليقات أهل اليمن
و إمنا ه ،ميقات أهل الطَّائف سواٌء وادي حمرم وهو ممتد يف قرن املنازل ليس ابجتهاد كما يظنه البعض

  كله ميقاٌت واحد. امتداد لقرن املنازل إىل وادي حمرم
 :ومن فوائد هذا احلديث

هو من تيسري الشَّريعة الَّذي أشرت إليه ابألمس، التَّيسري الشَّرعي الصَّحيح لو مجع أحٌد مسائل  §
عزَّ – وتكلم عنها يف احملاضرات واخلطب ومحالت احلج وأتى بتيسري هللا ،التَّيسري الشَّرعية الصَّحيحة

 ورمحته للحجاج منها: -وجلَّ 
 أن احلج ال جيب إال مرة.  §
وهذا أتكيد وزايدة  ،منها سقوط احلج عن املرأة إىل مبحرم، ومثل هذه أشرت إليها ابألمس §

 ملعلوماتكم.
من فعل  -وجل  عزَّ - ألن ذلك من تعدي حدود هللا ؛ال حيل ُتاوزها بال إحرامالفائدة الرَّابعة:  §

فهو رفث أو فسق؟ تعدى  «من حج فلم يرفث ومل يفسق» يدخل يف حديث: ذلك فهو مل
امليقات وهو يريد احلج أو العمرة ومل حُيرم رفث أو فسق؟ ما ظننت أهنا ختفى عليكم قلتها من ابب 
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لكن اجلماع له تفصيل إن كان قبل التَّحلل األول فهو  الدعابة الرَّفث هو اجلماع، اجلماع ومقدماته،
قفسق وقع  هذا التَّوقيت ابملواقيت ال  -صلى هللا عليه وسلم-ألنه خالف توقيت النَّيب  ؛يف ُمفس ِّ

حيل لشخص  يريد احلج والعمرة أن يتجاوزها إال إبحرام، لو أراد أن حيرم قبلها؟ هذا األمر جائز فعله 
نذر مضبوطة يتناقل وإمجاعات ابن امل ،ونقل ابن املنذر اإلمجاع على اجلواز ،بعض الصَّحابة وأفتوا به

بعض النَّاس وينقل بعض النَّاس أن ابن املنذر متوسع متساهل، الصَّواب ال، فنقله طيب والَّذي 
لكن ابن  ،أقوى منه يف نقل اإلمجاعات حممد بن نصر املروزي كما يقول ابن تيمية رمحهم هللا مجيًعا

د فسَّر بعض الصَّحابة كعمر وعلي حزم خالف، فريى ابن حزم أن اإلحرام قبل امليقات ال جيوز، وق
﴾ :-وجل  عزَّ - وغريمها قول هللا قالوا: إن إمتام احلج أن حترم  [196 :]البقرة ﴿َوَأِتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ

هبما احلج والعمرة من دويرة أهلك، فهذا الَّذي يراه بعض الصَّحابة أن الشَّخص من دويرة أهله، كلٌّ 
يته، قبل املواقيت خارج املواقيت، فليس هناك إشكال، من حيث اجلواز جائز لكن هناك حُيرم من ب

بدليل أنه مل حُيرم وال مرًة من  -صلى هللا عليه وسلم-فاألفضل هو مما أحرم منه النَّيب  ،أفضلية
 ظنوا أهنم -صلى هللا عليه وسلم-مسجده، وما ُيشاهد أن بعض النَّاس حمرمني يف مسجد النَّيب 

وقد أنكر اإلمام مالك  -عليه الصالة والسالم–سيأتون بُسنَّة  أو شيء خارج عمَّا فعله رسول هللا 
فقال: كيف ختشى عليَّ اإلمث  -أو كلمة حنوها- على شخص رآه أحرم، وقال: أخشى عليك اإلمث

مل يفعله  قال: إن ظننت أنك فعلت فعاًل  -صلى هللا عليه وسلم-أو الفتنة وأان مل أخالف النَّيب 
صلى هللا -رسوله هللا وأنك أحسن من فعله، فبعض النَّاس هذه حالته حيرم رمبا من مسجد النَّيب 

 -عليه الصَّالة والسَّالم- واألفضل من امليقات، وحتديد هذه املواقيت من معجزاته -عليه وسلم
صلى هللا عليه -م يف وقت النَّيب فبالن ِّسبة ألهل املدينة واضح أهنم هم أهل الدَّار واإلميان، أهل الشَّا

مل يكونوا دخلوا اإلسالم، ألهل الشَّام ابجُلحفة، وألهل جند أهل جند ما كلهم أسلموا يف  -وسلم
وقتها،  بل كل من كان شرق املدينة ُيسمى جنًدا، يعين من ارتفاع اهلضاب مع أن املدينة يف بعض 

غرافيا إىل العراق، وأما جند قرن الشيطان فأكثر اجلهات أرفع من جند، لكن من انحية اللُّغة واجل
العلماء وقول احلافظ ابن حجر وغريه أن املقصود هبا العراق؛ ألن هذا مما يلمز به بعض الصُّوفية أن 
جند قرن الشَّيطان يلمزون دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب، أن جند قرن الشَّيطان، فقرن الشَّيطان 

مد بن عبد الوهاب، هذا ُيسمى التلفيق، هذا لو كان النَّص منضبطًا، لو  الَّذي خرج من جند هو حم
كان املقصود به جند املعروفة اآلن، معىن جند يطلق على أكثر من مخسة أماكن فيما نقله احلافظ 

لنجد من انحية العراق   -صلى هللا عليه وسلم-وقد أشار النَّيب  ،ابن حجر ومن ذلك جند العراق
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ر ِّواايت، فأهل جند يف وقتها مل يسلم إال بعضهم، أهل اليمن كذلك، فهذا من كما يف بعض ال
 أهنم سوف ُيسلمون.  -عليه الصَّالة والسَّالم-معجزاته 

بنا أيًضا وابلنَّاس يف النُّسك أهنا مل تكن يف جهة   -وجل  عزَّ - من رمحة هللامن فوائد احلديث:  §
 ،جلهة التَّنعيم لصعب على النَّاس مع أنه الطَّريق إىل الكعبةواحدة جيتمع النَّاس هلا، لو كانت هذه ا

لكن ال بد أن تساق مجيع الطُّرقات للتَّنعيم، فيجتمع مجيع النَّاس فيها يعين تصري مزدلفة مصغرة يف 
وتصري أشد وأشد مثل اجتماع الناس يف املزدلفة أو يف عرفة قبل احلج لو  التنعيم فيشتد الطَّريق فيها

  وهذا أيًضا من رمحة هللا تعاىل. ،يوجد إال ميقات واحد كان ال
 

ل  ،أما التَّفصيل أبماكنها وبُعدها ومسافاهتا فهذا يوجد يف الشُّروح وفيه تفاصيل، ألن بعض النَّاس رمبا يفص ِّ
ل ابعتبار الزَّمن السَّابق كم بني ذي احلليفة ومكة من املراحل  ويطيل، كم بينها؟ يعين بعض العلماء رمبا يفص ِّ

 ويذكرون ذلك ابعتبار أهنم ميشون راجلني أو على كل ضامر.  ،واملشي
 «ُهَن ََلَُن َولهَمْن أََتى َعلَْيههَن مهْن َيِْرهههنَ »: -عليه الصَّالة والسَّالم- فأُتاوز حتديد هذه املواقيت إىل قوله

شخٌص من الشَّام ساكن ابلر ِّايض مر  :قفمن مر وهو من غري أهل هذا امليقات مثل ما مر يف املثال السَّاب
َْن َأرَاَ  اْلََْج َواْلُعْمَرةَ »فيحرم من ميقات الطَّائف  ،مبيقات الطَّائف وهذا قول  ،من مل يرد فال جيب عليه «َّمه

أكثر العلماء، خالفًا ملن يرى الوجوب وهو شاق وصعب، كل من مر ابمليقات حيرم يريد أو ال يريد، هذا 
فكلما دخل الشَّيخ/ حممد بن إبراهيم ملكة مع أن إقامته يف  ،لة وُيرجحه الشَّيخ/ حممد بن إبراهيمقول احلناب

فكلما  -هذه على طريقة العلماء بعده جيلسون كل صيف يف الطائف وينزلون ملكة- الطَّائف يف الصيف
لكن  -ضي هللا عنهر - وهو رأي ابن عمر أيًضا ،نزل أحرم واعتمر، هذا على املذهب، ومذهب احلنابلة

َْن َأرَاَ  اْلََْج َواْلُعْمَرةَ »الصَّواب املفهوم من احلديث   من مل يرد احلج والعمرة فال جيب عليه.  «َّمه
 

من الَّذي دون ذلك؟ الَّذي بني املواقيت ومكة، هذا الَّذي  «َوَمْن َكاَن ُ وَن َذلهَك َفمهْن َحْيُث أَْنَشأَ » قال:
 من حيث أنشأ. 

أييت من انحية من  أهل جدة ما ميقاهتم؟ أما -أو ُجدة األمر فيها واسع يف اللُّغة- خلالف يف جدةيبقى ا
من السُّودان من بلد السَّواكن الَّيت يف حماذاة جدة من البحر، هذا نص العلماء على أهنم حيرمون من جدة؛ 

 ا الَّذي عليه األمر األيسر ابلن ِّسبة هلمألهنم عند دائرة املواقيت ال يوازيهم شيء، فأقرب موازاة هلم جدة، هذ
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 ،جدة، من أهل املواقيت من أيتون للمطار مث حيرمون من جدة، فأكثر العلماء على أن جدة ليست ميقاتً 
 بل هي داخل املواقيت. 

 
 ومن فوائد هذا احلديث:

ملكي من بيته؟ يف احلج فقط؛ ألنه يف احلج أو ابلعمرة؟ مىت يفرد ا «َحََّت َأْهُل َمَكَة مهْن َمَكةَ »يف قوله: 
سيجمع بني احلل واحلرم ألنه سيخرج لعرفة، وأما العمرة فيجب أن يذهب للتَّنعيم هذا هو قول مجهور 

وال  العلماء، خالفًا ملن أفىت أن املكي إذا أراد العمرة أو من أقام مبكة، مث أنشأ فكرة العمرة حُيرم من مكة
رج للتنعيم؛ حلديث عائشة وكان يف حجة الوداع وهو آخر األمور، بل فِّعل خيرج للتنعيم والصَّواب أنه خي

ر للحديث ، فيقال -صلى هللا عليه وسلم-أبمر النَّيب  -رضي هللا عنها- عائشة –هذا  جممل  :هو ُمفس ِّ
ر بفعل عائشة أبمر النَّيب  -هذا من أمثلة أصول الفقه جمل ُفس ِّ

ُ
مثل  -صلى هللا عليه وسلم-هذا امل

ُفوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعتِيِق﴾ ﴿ ر بفعل   [29 :]احلجَوْلَيطَّوَّ كم نطوف؟ مل ُيذكر، الكعبة يسار أم ميني؟ مل ُيذكر، ُفس ِّ
 هذا ااجممل واملبني يف أصول الفقه هذا املثال.  -صلى هللا عليه وسلم-النَّيب 

 
 من فوائد احلديث:

ل مكة ميقاًت للعمرة، وكما اطلع عليه من األقوال ال أعلم أحًدا جع :-رمحه هللا- فائدة قال ابن قدامة
للعلماء يقول: ال أعلم أحًدا جعل مكة ميقاًت للعمرة، وكذا قاله احملب الطَّربي غري ابن جرير، احملب الطَّربي 

 له كتاٌب يف املناسك. 
إحرامه إال إذا ُأعلِّم بدأ  ألن بعض النَّاس يتساهل أو يغفل أو ال يلبس ويبقى التَّنبيه على إحرام من ابلطائرة؛

يبحث عن جمال لدخول دورة املياه ليلبس، فال بد من التَّنبيه قبل أن يركب الطَّائرة أن يلبس يف املطار أو 
 يلبس يف بيته، يلبس أول ما يركب الطائرة قبل أن حُياذي ابمليقات.

 
َها:  - 723 َي اّلَلُ َعن ْ َ »َوَعْن َعائهَشَة َرضه َْهله اْلعهرَاقه َذاَت عهْرٍق  َأَن الَنِبه َرَواُه أَُبو َ اُوَ ، « َوَقَت ِله

 .  والَنَسائهيُّ
خالصة هذا احلديث أنه من رواية أفلح بن محيد عن القاسم بن حممد عن عائشة، وقد أنكر اإلمام أمحد 

صلى هللا عليه -لنَّيب وكذلك أنكره مسلم وابن ُخزمية فأنكروا هذه الر ِّواية، فا ،على أفلح بن محيد الرَّاوي
ولو كان معروفًا ومشهورًا وظاهرًا ملا أخفى على الصَّحابة، كيف  ،وقَّت ألهل العراق ذات عرق -وسلم
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جوٌر عن طريقنا أو قرن  يوقت ألهل العراق ذات عرق، مث يقول أهل العراق لعمر إن نرى أن ذا احلليفة
ا خيفى على الصَّحابة مواقيت مهمة وعظيمة ما نقول سواٌء أتوا من جهة املدينة أو من جهة جند؟ كيف هذ

وعلى الصَّحابة، مما يدل على ضعف  -رضي هللا عنه- مثل معلم سياحي لكن شيء مهم كيف خيفى عمر
احلديث، هذه طريقة إعالل احلديث، هذه الطَّريقة يتميز هبا ابن تيمية، وابن كثري، الذَّهيب، وابن رجب هذه 

ألهل العراق  -صلى هللا عليه وسلم-كيف يوقت النَّيب  :ث، فشيٌء يُتعجب منهطريقتهم إلعالل احلدي
ذات عرق وُيروى ابألسانيد الصَّحيحة الثَّابتة مث خيفى على عمر؟!! ممكن أن خيفى على عمر ُسنَّة من 

يث السُّنن، لكن هل ختفى على الصَّحابة؟ هل يُتصور أن أحًدا من الصَّحابة وال شخص قال أو شهد حلد
 !!عائشة إن كان مرفوًعا؟

مما يدل على أن إنكار اإلمام أمحد، وابن ُخزمية، ومسلم هلذا احلديث إنكارهم يف حمله، مع أنه صححه 
مرفوًعا العراقي وحسنه الذهيب، وأما حديث جابر فقد شك فيه أبو الزُّبري، وأما يف صحيح البخاري أن عمر 

  .رضي هللا عنهم تهاده وافق النَّص ومل خيالفه الصَّحابةهو الذي وقَّت فهذا من اجتهاد عمر، واج
 

 وأما حديث ابن عباس:
: َعنه اهْبنه َعبَاٍس:  -726 ْمهذهي ه : اْلَعقهيقَ النَّيبَّ َأَن »َوعهْنَد َأْْحََد، َوَأِبه َ اُوَ ، َوالّت ه َْهله اْلَمْشرهقه  «.َوَقَت ِله

عبد هللا بن عباس عن جده، وقد أعله مسلم فيه يزيد بن أيب  ففيه يزيد بن أيب زايد عن حممد بن علي بن
هذا احلفيد مل يلَق اإلمام ابن عباس، احلفيد مل يلَق  ،وأيًضا حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس ضعيف، زايد

 اجلد فهو منقطع، هذه خالصة ما فيه. 
 فما الذي يبقى لنا؟ أنه من اجتهاد عمر يف البخاري.

 

 فوائد اْلديث:
فيها األصل ملسألة احملاذاة من الرب أو البحر أو اجلو، واحملاذاة يف حق من مل مير  بطريقهه ييقها ، أو يع هن أنهه 

جيوز أم ال جيهوز؟ يعهل لهو و جه   ،حاَذى امليقا  لكن ما ذهَب َوَقَف ابلطريق أو ابلرب، ولبس إحرامه َوَأْكَمل
ومعرفهههة يع ههن يقينينههها يعههل ابلهههذ ا   ريههق اجلنهههو   عنهه ان صهههخده عنهه ل حال  ل تح يههه  أو هههو صهههاحب حههذ 

ا لهههرى ميقهها  ي م ههن مههها لههذهب إليهههه،  الشههخد يههرى ميقههها  يَهَ ْم ههن مكههن الهههذي مههر مههنكن ع يهههه لههاهر جهه ب
َم أْش صههرَم الش هخد  مهن ذا  امليقهها ، فه ش حهاذال حهه   لهذهب بعه ل أو يعههل يحاذالهه فيهه فطهها ، فمها ي ه

 يف إصكال.وهو يع ن وجود امليقا  ما 
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َم أش ي خَل  مث ه الذي ما يقف أو مير مرورينا أبي ميقاٍ  وهو ق  أحرم من قبل، مث ي  يب إذا حاذال يعل ما ي 
وجي هس؛ ألش بعه   النهاب البه  أش يه خَل يفتسهل فيهه وي تهه ذ ركعتهج ههذا صها  جه با ع هى بعه  العهوام، بههل 

 فيه. -عَ  وجل  – ع ى كثرٍي منهن يشقوش ع ى أنفسهن أبمٍر ق  وس ع هللا

َأ. َم ف و حاذال ولَّب  أج  وفيه أيضينا أش  دخول امليقا  ال ي 

 الذي عن ل فائ ة زائ ة أو م اخ ة ع ى ما مضى يتفضل يف أي ح يٍث مضى يتفضل.
  الب:......

رم، وهل صرم متمتعينا أم مفردينا؟ انتهى من العمرة وج س إىل احلج  .اآلش ي ري  احلج هو ِمن أين ص 
  الب:.......

يف احلج سواءين املكذ أو من أنشَأ فكرة احلج وهو من غري أهل مكَة،  «َحََّت َأْهُل َمَكَة مهْن َمَكةَ »ما رأيكن؟ 
 لكن  رأ ع يه احلجُّ أو فكرة احلج وهو يف مكة.

  الب:......
 أو أنك لسأله هل هو متمتع أو مفرد.

 م تمتعينا ما رأيكن؟ سيألينا اجلوا   اآلش. أراد أش صج   -يف مثالك-اآلش لو أش الشخد 
  الب:......

َ  وجههههل  –ههههذا اجلهههوا  ففههههذ قهههول هللا  ْعُلوَم    اٌت﴾ : -عههه لههههو أش  الش هههخَد لههههَّب   [197 :]البق   رة﴿احْلَ    جُّ َأْش   ُهٌر مَّ
فهأحرَم وكههاش يف ابلعمهرة، وههو ل ههك الس هنة ي ريه  احلههج  لي هة العيه  مل هها كهاش يف الطريهق أ ع ههن دخهول  عيه  الفطههر، 

، فمثههل ههههذا ي عتههرب متمتعينهها، لكههن لههو أن ههه رجههع إىل ب هه ل انقطهههع  -نفههس مثالههك–نيتههه أش يبَقههى  يبقههى إىل احلههجِف
 التمتع  إش أراد الت متَع أييت بعمرة ج ي ة، أو أييت حبجٍف فقط وي عترب مفردينا.

مكهههَة ذهههب عنهه  أصهههحابه يف  يههب إش رجههَع لفههري ب ههه ل نفههس مثالههك مهههن خههارل الههب د، لكنهههه مهها ج ههس يف 
الطهائف أو جه ة، وج ههس يعهل وصهل يههوم عشهرة صهوال ج ههس إىل احلهج يف جه َة أو يف الطههائف، ههو ذهههب 
مسافة قتر ع ى اخل ف يف ج َة هل هذ مسافة قتر أم ال؟ لكن لو أنه رجع إىل امل ينة فمها رأيكهن؟ ههل 

 ي عترب م تمتعينا أم ال؟
وابنههه عنهه  البيهقهذ أنههه ي عتههرب متمتعينهها مهها مل يرجههْع  -رضههذ هللا عنههه–ر ع هى خهه ٍف فيههها، لكههن الههذي يهرال عمهه

لب ه ل، املههن إش رجهَع اانسهاش إىل مقهر إقامتهه ال ائمهة أو الفالبهة انقطهع  تعهه، ومها عه ال يهذهب أليِف ب هٍ ، لهو 
د ك ههها، أنهه ل هد أعمهال يف جه َة، يف الطههائف، يف امل ينهة، وذههب إىل أوها ورجهع وهههو لهيس مهن أههل الهب 

 لكن ه اعتمر يف أصهر احلج، وج س كل ل ك الفرتة ومل يرجْع إىل ب  ل، في عترب متمتعينا.       
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َفتههه  ْحرَامه َوصه  ََبُب ُوُجوهه َاإله

 وجول ااحرام اليت هذ الث ثة اليت أمجع الع ماء ع يها.
، َفمهنَ ا َم ْن َأَه َل بهُعْم َرٍة، َومهنَ ا َم ْن َع اَم َحَ   رس ول هللاَخَرْجنَ ا َم َ  »َعْن َعائهَشَة قَالَ ْت:  -727 ِه ةه اَْل َوَ ا

، َوَأَه َل َرُس وُل َاّللَه  َ جٍ  َجٍ  َوُعْمَرٍة، َومهنَا َمْن َأَه َل ِبه ، فَأََم ا َم ْن َأَه َل  -ص لى هللا علي ه وس لم–َأَهَل ِبه ْْلَ ج ه َبه
َج ٍ       .ُمتَ َفٌق َعلَْيهه   «، َأْو ََجََ  َاْلََْج َواْلُعْمَرَة فَ َلْم َيَهلُّوا َحََّت َكاَن يَ ْوَم اَلَنْحربهُعْمَرٍة َفَحَل، َوأََما َمْن َأَهَل ِبه

 
، َفمهنَ  ا َم  ْن َأَه َل بهُعْم  َرةٍ  رس ول هللاَع ْن َعائهَش  َة قَالَ  ْت: َخَرْجنَ  ا َم  َ  » ِه  مههاذا ي عتهرب هههذا؟« َع  اَم َحَ   ةه اَْل  َوَ ا

ا متمتع َجٍ  َوُعْمَرةٍ َومهنَ »ً  َج ٍ »ًٌ هذا قارش« ا َمْن َأَهَل ِبه  .هذا مفرده « َومهنَا َمْن َأَهَل ِبه

ْْلَ ج ه  -صلى هللا عليه وسلم–َوَأَهَل َرُسوُل َاّللَه » كيهف  َيهب اامهام أيه  يقهول: عنه ي يف  يعهل م فهرد« َبه
 ذلك عشروش ح يثينا؟

يف "أضهههههواء البيههههههاش"، وأزال  -ريهههههه هللا–اخلههههه ف يف املتهههههط َّ، الهههههذي حههههههل  ااصهههههكاَل اامهههههام الش ههههههنقيطذ 
–ااصكاال ، فأجا  عن اصهط حاِ  التهحابة، مهن متهط حا  التهحابة أضهن بعضههن قهال عهن النهيب 

ص لى هللا علي  ه –ّللَه َوَأَه َل َرُس وُل اَ »:  تهع ابحلهج، وبعضههن قهال كقهول عائشههة هنها: -صه ى هللا ع يهه وسه ن
ْلَْج ه  -وسلم  ماذا ي عترب؟ مفردينا وهو يف الواقع قارش.« َبه

حههج قهههارانين هههذا لههاهر جهه با، لكههن لعبهههريا   -صهه ى هللا ع يههه وسهه ن–يقههول اامههام أيهه : ال أصههك أش النهههيب 
يف  التهههحابة بنههههاءين ع ههههى املتهههط حا  هههههذا اخههههت ف النهههاب يف املتههههط حا  األمههههر واسهههع، هنهههها ال مشههههاحة

 االصط ح يعل ليست ع ى إ  قها هذل العبارة لكن هنا ل طب ق صحيحة.

 اِلمر الثاين: 
ألههى بعمهرٍة كام هٍة، مث  انتهههى منهها، مث  حههج ؟  -صهه ى هللا ع يهه وسه ن–ههل النهيب  «أه  َل َبْل  ج»قهول عائشهة: 

؟ كأنهه مفهرد حهج وحه ل؛ ألش القههارش جمهردينا مهاذا ي عتهرب -ع يهِه الت ه ة والسه م-اجلهوا  ال، فالهذي يهرى فع هه 
َلتج عنهه ان م فههرده وقهههارشه  َلهههٍة بههج منههه ههها ال يتتههور ههههذا -هههو نفههس فعهههل املفههرد أو القههارش يف من الههذي مل صههج ري 

لكن املتمتع  أييت بن سكج عمرة ينتهذ منها، مث حج، القارش أييت بعمرة، مث حج دخ تها يف بعه ،  -التفتيل
 ، مث املفرد.فهو يف وسٍط بج األمرين
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فأحيههاانين ي ط ههق ع هههى القههراش أنهههه  تههع ملهههاذا؟ ألنههه ألهههى بنسههكج صهههابه التمتههَع، وكهههذلك فيههه هههه يه وجههوابين صهههابه 
 التمتع،  يب كيف صابَه اافراد، ما وجه مشاوة القراش لإلفراد؟

َي  ع يه أنه دخ هت العمهرة يف ا نفس األفعال، ي  احلهج في ه جر أجهر نفس املفرد القارش ال لت ف عن املفرد أب ين
َيهه  ع يههه  َيهه  ع ههى املفههرِد اههه ي، فهههذا خ صههة مهها قالههه الش ههي   -ابلنِفسههبة ل قههارش-ن سهكج أصههبه التمتههع، وي ي

َوَل ااصكال عن  من يقرأ هذل التعبريا .  وغريل يف لعبريا  الت حابة ح  َي
 الفائدة اِلوىل:

كههل مهن رفههع صهوله أبيِف صههذٍء قهال: فهه شه أههل ، أصههل ذلههك    أصهل ااههه ل رفهع  الت ههو « َفمهنَ  ا َم  ْن َأَه  لَ »
َوَم  ا ﴿كهانوا يهرتاءوش اهه َل، فمهن رحل رفهع صهوَله، فانتقهل ههذا األمهر إىل كهل مهن رفهع صهوَله قهالوا: فه ش أههل  

 ول يف النُّسك.، فمن إ  قاله الش رعية من رفع صوله ابلت  بية أو ابل خ[173 :]البقرة﴾ ُأههَل بههه لهَغِْره اّلل ه 

والت هحابة مل يقولههوا عمهرةين متمتعينها وها إىل احلههج أم  «َفمهنَ  ا َم ْن َأَه  َل بهُعْم َرةٍ : »-رضهذ هللا عنهها–لقهول عائشهة 
من اعتمر منهن بنيته يكفذ أن ه ذهب ل تمتع فيعتمر ينتههذ مهن العمهرة، مث يبقهى يرجهع إىل م بسهه إىل احلهج، 

عينههها وههها ل حهههج ههههذا فيهههه صههذء مهههن الت متهههع، الت متهههع مهههر، القهههراش وض هههحته، واافهههراد  فهههذل الت فاصهههيل  عمهههرةين متمت
 كذلك.

حهههج  مفههردينا وقهه  جههاء عههن جهههابر وابههن عمههر  يف مسهه ن أن ههه أفهههرد  -صهه ى هللا ع يههه وسهه ن–ولاهرههها أش  الن ههيب 
 احلج، ولق  م الك م ع يه.

، وقهال: عنه ي فيهه عشهروش حه يثينا،   -ت  ة والس  مع يه ال–يقول اامام أي : من يشكُّ أش  الن يب  كاش قارانين
الرفِوايهههة ابملعههههي ههههذا صهههذء مههههن ع هههن متههههط َّ  -قبهههل ق يههههل-الرفِوايهههة مههههر معنههها  -ريههههه هللا-واختتهههر احلهههاف  

احله يث، وفيهه اختتهار الرفِوايهة، االختتهار ال ل روايهة ابملعهي، ابابش يف متهط َّ احله يث، واالختتهار جهائَ، 
 ل ذلك اامام البخاري فبع   األحاديث لتترها، وق   ل يف ذلك احلاف  يف "الب وغ".ويفع

؛   ودل ع ى مشروعية األنساك الث ثة، وهذا ابامجها،، واخت فهوا يف األفضهل، بعضههن قهال: اامجها، فيهه ن هره
 صههته أش  ابهههن ألش ابههن عبههاب ي وجههب الت متهههع يف حههق مههن مل يسههِق اهههه ي فيههه لفتههيل هههذا الكههه م، لكههن خ

عباب يرى أش  من ذهب ل حج مفردينا، ولهيس عنه ل هه ي أنهه جيهب ع يهه أش يعتمهر، فيحهل مهن ن سهكه في عتهرب 
ريهههن هللا مجيعينها ورضههذ -متمتعينها ههذا رأي  ابههن عبهاب مهن اب  الوجههو ، وي يه ل ابهن القههين، والشهي  األلبها  

جو ، لكن ابن عباب يرى الوجهو ، ع هذ بهن أا  الهب والشيعة أيضينا يروش الت متع أنه أفضل ال ل و  -عنهن
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الفه صيخه ابن ليميهة، ابهن ليميهة ي ق ه  اخل فهاء ي ق ه  أاب بكهر وعمهر  يرى األفض ي ة، ابن القين يرى الوجوَ  ول 
 وعثماش، فهن يروش اافراد أفضل.

ع يههه -أش  الن ههيب  ويف ههذا الكهه م حههول هههذا يطههول، وعهن ذلههك إجههااب  يعههل كيههف كبهار التههحابة يع مههوش 
قههارش فع ههه قههارش واألفضههل الت متههع، مث يههروش اافهراَد هههن وجهههة ن ههر كيههف اجلههوا  عنههه؟ مهها  -الت ه ة والس هه م

 اجلوا   عن ذلَك؟

كههانوا يههروش لههج  ي هيههر البيهههت؛ ألش  الش ههخد إذا ألههى بعمههرٍة وحههجٍف اكتفهههى ابحلههج لقههوٍم أيلههوش الس ههنة القادمهههة 
كهرب فيخشهوش أْش ي هيهَر البيهت، وال لتتههور ههذا القهول يف زمننها يف الوصهوِل ل بيهت، لتههور يف ل حهج، واحلهج أ

زمٍن مَضى ان ر ل تورة الق مية رمذ اجلمرا  يوم العي  اليت هذ رمذ مجرة العقبة، ورمذ اجلمرة الكهربى يهوم 
ههرب  جهه ِفي ألمههذ يقههول: رمينهها مجههرة العقبههة ولههيس معهه ا، مل العيه  العهه د ق يههله، بههل ل  ذ ع ههى احلههود أحهه  أبهه ين

يقف معه أح  هو ل ويف من مخسة عشر سنة كاش عمرل مائة أو قرابة املائهة مها أدري قبهل سهبعج سهنةين حيبها، 
فيههوم العيهه  مل يكههن معههه ع ههى احلههود أحهه ، في تتههور يف زمههٍن مضههى حهه  يف كتههب الههرح   الههيت ذكر ههها يف 

ومتهر يههذكروش ذلههك يف بعهه  كتهبهن ي سههقطوش احلههج  عههن ب ايهة الكهه م مههن أسههقط احلهج مههن ع مههاء املفههر  
النهاب ِلمها فيهه مهن املخها ر واخلهوف وقطها، الطريهق، وبعه  القبائهل الهيت ال ي سهتثي منهه أحه  ريها، بهل لسهه قوا 
ا، لكنهه فهرح  ا مه ه ين حلمايهة البيهت واملشهاعِر أبه ين ا أب ين يف زمٍن مضى وابن جبري يف رح ته املشهورة ال يرى أح ين

 ايهة وجههود صه ح الهه ِفين، فهذكر عنههه أش الن هاب بهه ءوا أيمنهوش ع ههى أنفسههن، وأسههقط املكهوب والضههرائب يف ب
وحهذر القبائهل مهن أخههذ املكهوب والضهرائب ع ههى احليهال، فهأمن الن هاب وبهه ءوا صيهوش ويعتمهروش، فتتههور يف 

 زمٍن مضى أنه ي هير البيت، لكن الك م ع يه يطول يف لفضيل املناسك.

مهن قهال: إش  اافههراَد غهري  مشهروٍ، أو منسهو ، فهههذا اب هله، ال ي قهال: ههو منسههو  وال ي قهال: جيهب، لكن ههه أم ها  
 من األنساك؛ ألش  بع  الناب ق  ال يستطيع إال اافراد، ولتتور أش  بع  الناب ليس له إال اافراد.

، َأْو ََجَ : »-رضهذ هللا عنهها-لقهول  َ جٍ   «َ  َاْْلَ َج َواْلُعْم َرَة فَ لَ ْم َيَهلُّ وا َح ََّت َك اَن يَ  ْوَم اَلَنْح رَوأََم ا َم ْن َأَه َل ِبه
 الذي هو املفرد  والقارش  مل ص ُّوا ح  يوم الن حر.

 
ْحرَامه َوَما يَ تَ َعَلُق بههه   ََبُب َاإْله
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ُهَما-َعْن اهْبنه ُعَمَر  -728 َي َاّلَلُ َعن ْ إهََّل مه ْن  -ص لى هللا علي ه وس لم– َما َأَه َل َرُس وُل َاّللَه »قَاَل:  -َرضه
ده   .ُمتَ َفٌق َعلَْيهه   «عهْنده اَْلَمْس ه

: "بيه اككن هههذل الههذي لكهذبوش فيههها ع ههى رسههول -رضههذ هللا عنههه–ههذا احلهه يث أيضينهها أ هول مههن هههذا يقهول 
فهو  ذو احل يفهة يعهل هللا"؛ ألش بع  الت حابة قال: ما أهل  رسول هللا إال من البي اء، البيه اء املكهاش مرلفهع 

، ففضههب ابههن عمههر وقههال: "بيهه اككن الههيت لكههذبوش ع ههى  مل ها انتهههى مههن الت هه ة وركههب راح تههه و،ركههت بههه لههَّب 
 رسول هللا".

وههذا قه  يهه خل فيهه صههخده نهوى هههذا الكه م، فيقههول: التهحابة يكههذبوش، لكهن مههن مل يعهرْف متههط حا  
ريه وش بهه اخلطهَأ، فيقته  أخطهْأ  فيهه ع هى رسهول هللا صه ى هللا أههل امل ينهة والعهه  النبهوي ي ط قهوش الكهذ  وي  

 ع يه وس ن.

ومههن ذلههك قهههول عائشههة: "مههْن حههه  ثكن أش  رسههوَل هللا ابل قائمينهها فههه  لتهه قول" مهها معنهههال؟ أش مههن قهههال: ابل  
مهههن عههرب    -رضههذ هللا عنهههها-رسههول  هللا قائمينهها فههههو كههاذ  ههههذا مههراد الكههه م، لكههن املقتهههود أخطههأ، وههههذ 

ابل قائمينها مل ها وقهف ع هى سهبا ة  -ص ى هللا ع يهه وسه ن–أش  النيب  -رضذ هللا عنه–معرفتها وإال عن حذيفة 
 قوم يف التحيحج، فهذ لتك ن عما صاه له يف بيتها مل يبْل قائمينا.

يتحهرَك  وكذلك الت حابة الذين منهن من قال: أهل  بع  ما ص ى قبهل أش يركهَب راح َتهه، وقيهل: ركهب قبهل أش
يعل وهو يف املسي ، وقيل: مل ا ،ركت به ع ى البي اء هذل ث ثة أقوال ذكرهها مفته ةين الن سهائذُّ يف روايهة عهن 
ابهههن عبهههاب، لكنهههها ضهههعيفة الس هههن ، ووههها ةتمهههع أقههههوال الت هههحابة املههههن أش  الش هههخد ي  هههيبِف قبهههل أش لهههرَل مههههن 

سههههي  أو إذا ركهههَب سهههيارله أو إذا ،ركهههت بهههه قبهههل أش ي بعهههَ  عههههن امليقههها  سهههواءه لهههَّب وأههههل  وههههو جهههالسه يف امل
 امليقا .

 من فوائده اْلديث:
أفههاَد أش  ااحهههرام عنهه  املسهههي  مل هها قامهههت بههه راح تهههه، واألمههر جهههائَ مههن أي موضهههٍع مههن ههههذل املواضههع، لكهههن 

 اخت ف الع ماء  يف األفضل.
 

ْْبهيُل، فَ أََمَرينه َأْن مُم َر َأْص َحاِبه َأْن »َأَن َرُسوَل َاّللَه  قَاَل:  َوَعْن َخََّل ه ْبنه اَلَسائهبه َعْن أَبهيهه  -729 أَََتينه جه
ْهََّلله  إْله بَانَ  «يَ ْرفَ ُعوا َأْصَواََتُْم َبه ْمهذهيُّ، َواْبُن حه  .َرَواُه َاْْلَْمَسُة، َوَصَحَحُه اَلّت ه
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، وأع  ل ابن حبهاش صهحابيبا وههو لهيس كهذ لك، قهال احلهاف : وِههَن مهن زعهن أنهه صهحاا، أمها خ د هذا اتبعذٌّ
 أبول فهو صحااٌّ، وإال احل يث صحيَّ.

 فوائده:
ْْبهي ُل، فَ  أََمَرينه َأْن مُم َر َأْص  َحاِبه » دل  ع هى مشهروعيِة رفهِع التههولِبالت بية ومها الت هارف عهن الوجههو ؟  «أَََتينه جه
ْْبهي  ُل، فَ   أََمَرينه َأْن مُم   رَ » ههه ل رفهههع الت ههو ، ملَ ال جيهههب ع ينهها وع ههى كهههل حههال أو معتمهههر أش ، واا«أَََتينه جه

يسهتمر  يف رفهع صهوله ابلت بيهة واألذكهار واالسهتففار وااهه ل كههل فهرتة النُّسهك؟ مها ههو الت هارف مهع أش األمههر 
 ل وجو  عن  األئمة األربعة؟

َم فريى الوجوَ  ح   ع ى النِفساء ولو مهرةين  الت ارف هو املشقة، هذا وجه الت ارف عن  اجلمهور، أما ابن  ح
َم-واح ةين، يعل كل امرأة  جيب ع يها أش لرفَع صو ا اباه ل لو مرة أقل صذء مهرة، حه  لهو   -عن  ابن ح

 كاش عن  غري فارمها؛ ل اهر ال ف .

و عمهر بهن عبه  الهرب دل  ع ى أش  املقتود الرفِجال، وقه  حكهى اامجها، ابهن  املنهذر، وأبه «َأْصَحاِبه »وأما قوله: 
َم ي عته  بهه يف اخله ف أم ال؟ ههذا  َم، وههل ابهن حه إىل أش املقتهود بهذلك الرفِجهال دوش النِفسهاء خ فينها البهن حه

 أمره يَهْعِل مشرو، بج الع ماء.

ها كانهت لرفهع صهو ا اباهه ل والت  بيهة، و ع  َم فاحتج  بفعل عائشة عن  ابن أا صهيبَة أض  هها وأما دليل  ابن ح
يف خ فتهه، وكهاش قه  مهر  انهب رح هها، فسهأل: َمهن صهاحبة الت هو ؟ قهالوا:  -رضذ هللا عنهه وعنهها-معاوية 

َم: هههههذا دليهههله أو لطبيهههق مهههن عائشهههة  ع هههى ههههذا احلههه يث أو هههههذا  -رضههههذ هللا عنهههها-عائشهههة، يقهههول ابهههن حههه
: اجتههاده منهها أو مها كانهت ل هن أش احله يث أش  النِفسهاء يهرفعن أصهوا ن ، واجلهوا  عهن ذلهك أش  عائشهَة ي قهال

الرفِجهال يسههمعوضا؛ ألنهه مههر  انبههها، وأش أمههاِ  املهه منج األمهر لت ههف فيمهها يتع هق ابلفتنههة مهنهن  أو وههن  عههن 
غههريهن ، ويف الرفهههع رفهههع  التههو  ابلنِفسهههبة ل مهههرأِة مفاسههه  قطعينهها؛ ولهههذا مل لههه مْر بههِه يف الت ههه ة إذا أخطهههَأ اامهههام 

 جل ول تفِفق  املرأة، أما عن  فارمها ف  أبب.ي سبَّ الر  
 

َ »  -رض  ي هللا عن   ه-َوَع  ْن زَْي   ده ْب  نه َ به   ٍت  -730 ْهََّلله   هه  -ص  لى هللا علي   ه وس  لم-َأَن اَلنَ   ِبه ََتَ   َرَ  إلهه
ْمهذهيُّ َوَحَسنَهُ  «َواْيَتَسلَ   .َرَواُه اَلّت ه
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ْمه ذهيُّ َوَحَس  نَهُ » وقولهه: ، وفيهه إصههكال مهن انحيهِة سههن ل، لكهن ههو معنههال « َرَواُه اَلّت ه لكن هه قههال: حسهنه غريهبه
َ »صحيَّ  عن ابن عمر "من السُّهن ة ملهن  وي فل عنه ما روال احلاكن، «ََتََر َ  -صلى هللا عليه وسلم-َأَن اَلَنِبه

رَم أش يتيرَد من إه له"، ويفع ه ابن عمر ويقول: هذ السُّن ة  .أراَد أش ص 

 اْلديث: فوائدُ 
َم فأوجبهه ع هى النُّفسهاء  َ، ال باب املعتاد، وس نية االغتسال عن  مجهور الع ماء، أما ابهن حه دل  ع ى وجو  ن

 دوش احلائ ، ما السبب؟

حله يث أ هاء بنهت عمهيس أضها مل ها ن فسهت أمرهها أش لفتسهَل، أمرهها ههذ فقهط يعهل ومهن مث هها النُّفسهاء فقهط، 
ا. أما احلائ   وأما الرفِجال  ف ، هذا واضَّه يعل لاهره ج ب

 إذا مل جيِ  الش خد املاء أو كاش املاء ابردينا أو زحامينا أو حاربا ق  يكوش املاء يف وقٍت ما حاربا، ماذا يعمل؟

يتوضههأ لههو مهها لوضههأ لهههيس هنههاك إصههكال، أمهها مهههن قههال: يتههيمن  هههذا عنهه  اامهههام أيهه  والشههافعذِف مههن قوهمههها: 
َي ل إال صهعثينا وغبهارينا؛ والت وا  أنه ال ي تيمن؛ ألش الت يمن ب ل  الط هارة الواجبة، والف سل هنا س ن ة، والت يمن ال ي

 ولذلك فالت وا  قول أا حنيفة، وقول مالك، ورج حه املوفق  ابن ق امة.

فعذ رج هَّ اامههام أصهر  أمهس أش  ابههَن املنهذر رج هَّ مههذهب اامهام أيهه  مها مهر  بنهها يف رأيهج يف مسهألتج الشهها
أي ، هذا املوف ق هنا رج َّ قول أا حنيفة ومالك ولهرك قهول أيه ، ههذا الهذي يه ور  مهع اله  ليل ويبحهث عهن 
الت ههحيَّ والت ههوا ، يعههل ليسههت القضهههية  قضههيَة أصههخاَّ؛ ألش  بعههَ  الن ههاب مههها ينعتههق مههن رقههة األصهههخاَّ 

: "اعرف احلق  لعرف أه ه"، هل احلقُّ ي عرف ابلرفِجال -عنهرضذ هللا -واألفراد، فاحلق كما قال اامام ع ذ 
 أم الرفِجال ي عرفوش ابحلق؟

؛ ألش ف انين أخذ بهه ههذا لهيس بتهحيَّ، ههذا مكهن العهامذ أو  ، ف  لعرف احلق أنه حقٌّ الرفِجال ي عرفوش ابحلقِف
ههذ ابملناسهبة –كن من كهاش يعهرف البسيط  أو الض حل أو الذي لفكريل ما مييَ ميينه من يسارل مكن ي ق  ، ل

حنن نتح ث عهن الهذين ريها يق ه وش أصخاصينها؛ ألش  فه ش  -وليست املقتود ه الء األع م ال، ه الء ع ماء
أصههخاَّ هنههاك مهههن هههو أقهههوى منههه وأع هههن قههال بهههه،  القضهههية قههال بههه، مههها ح يتههه مههها دلي ههه ؟  يهههب إذا كانههت
بقول أح  الع ماء املعاصرين األموا ، مكن أحتج لك أبحه   ونستمر يف دوامة، يعل إش أليَت به أنت مث ين 

األئمهة األربعههة، لههو أليههَت أل أبحهه  األئمهة األربعههة أحههتج لههك أبحهه  الت هحابة، لههو ججتههك بقههول صههحااٍف  يت 
بتهحاا حخهر، ومعهروف أش  الت هحابة قهول الت هحاا لهيس حبيهٍة ع هى قهول اآلخهر، لكهن إذا الفهق الت ههحابة  
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ن ح ي ة ع ى الت حيَّ مهن القهولج، ف يسهِت القضهية  كثهرَة أو أفهراد أو أصهخاَّ إال ل مق ه  الهذي ال كاش قوه  
يعهرف مسههائل الفقهه واحلهه يث والت فسهري، ولههيس عنه ل أيُّ ن ههرة ع ميهة مكههن ي ق ه  الههذي ال يسهعه إال الت ق يهه  

 ي ق  .
 

 احلم  هلل والت  ة والس  م ع ى رسول هللا.
 

ُهَم ا-َعْن اهْب نه ُعَم َر وَ  -731 ِهَل: َم ا يَ ْل َبُ   -ص لى هللا علي ه وس لم–: َأَن َرُس وَل َاّللَه -َرضه َي َاّلَلُ َعن ْ ُس 
َ فَ َق   اَل:  ، َوََّل اَْل   َْبَانهَ ، َوََّل »اَْلُمْح   رهُم مه   ْن اَلث هيَ   ابه ََّل تَ ْلَبُس   وا اْلُقُم   ََل، َوََّل اَْلَعَم   ائهَم، َوََّل الَس   رَاوهيََّلته

ِ ا مه ْن َفاَ,، إهََّل َأَحٌد ََّل ِجَهُد اَلنَ ْعَلِْنه فَ ْليَ ْلَبْ  َاْْلَُف ِْنه َوْليَ ْقطَْعُهَم ا َأْس َفَل مه َن اَْلَكْعبَ ِْنه، وَ َاْلْه  ََّل تَ ْلَبُس وا َش ي ْ
  .ُمتَ َفٌق َعلَْيهه َواللَْفُظ لهُمْسلهمٍ  «اَلث هيَابه َمَسُه اَلَزْعَفرَاُن َوََّل اَْلَوْرسُ 

وههو لطهب  ههذا فيهه  كيه  ِلمها مضهى  -ع يه الت  ة والس ه م–احل يث م ذءه ابلفوائ ، وق  س ِجل النيب هذا 
 أش  اخلطبة يكوش  فيها بع   األحكام ما صتاجه  الن اب.

ها ي فههن ههذا أن هه يف زمهن  الن هيب وس ِجل وهو لطب دل  ع ى أش  مقا عَة اخلطيهب ألمهٍر ضهروريٍف ال أبب بهه، وري 
ويف زمهن الت شهريع، وليسهت مقا عهةين لكههل خطيهب أنهه ي سهأل مها صهحة احله يث، مهها  -صه ى هللا ع يهه وسه ن-

ا مهن الت هحابة قها ع أاب بكهر  رأيكن يف كذا؛ ألش هذا ليس ع يه العمل فيما نعرف، يعل هل لعرفوش أش  أح ين
يتهو أو عمر أثناء اخلطبة؟ ال أذكر، لكن كاش احليال إذا أ ال ي ن ش كر ع يه؛ ألش بل أمية ي طي وش اخلطبهة، مي 

 ، فكاش بع  الن اب ي نكر ع ى احليال وغريل وينبهوضن.الت  ة ي خروش الت وا  ج با

 من فوائد اْلديث:
«َ العكهس  -ع يهه الت ه ة والس ه م-س ِجل عن ال ذي ي  َبس يا أجها  « ُسِهَل: َما يَ ْلَبُ  اَْلُمْحرهُم مهْن اَلث هيَابه

 حر م أقل، واألصل اجلهواز  
 ضي ق وامل

َوَقْد َفَصَل َلُكم َما َحَرَم َعلَْيُكْم إهََّل َما ﴿الذي ال ي  َبس، ف ل  ع ى أش  امل
وهههذا ي سههمى جهههوا  احلكههين إش الش ههخد يسههأل عهههن صههذء فينق ههه املفهههيت إىل  [119]اِلنع  ام:﴾ اْض  طُرهْرُْْ إهلَْي   هه 

عههه  د امل بوسهههها  كثههههرية، ويتهههعب ع ههههى الش ههههخد  -ع يهههه الت هههه ة والس هههه م–أش  الن ههههيب جهههواٍ  أنفههههع لهههه، لههههو 
ذكههر العكهههس، واملهههراد هنهها لبهههاب الرفِجهههل، وهههذل األلبسهههة ابامجههها،  -صهه ى هللا ع يهههه وسههه ن–حف ههها، فهههالن يب 
 وي  حق وا غريها.
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"َ مها ههو القمهيد؟ أيهها العهر   مها ههو  "«ََّل تَ ْلَبُس وا اْلُقُم َلَ »فَ َقاَل:  ُسِهَل: َما يَ ْلَبُ  اَْلُمْحرهُم مهْن اَلث هيَابه
، وثهو  الن هوم الهذي ن سههميه   فت هل ي سههمى قمهيد الهذي ن سهميه ثههوابين

القمهيد؟ نفهس الهذي ن سههمِفيه ثهو  ههذا امل
يف  -صه ى هللا ع يهه وسه ن–قميتينا لسميةه عرفية مها ن فسِفهر وها الهن د؛ لهذلك لقهول عائشهة: "ك فِفهن رسهول هللا 

،  ةسهحولي  ث ثهة أثههوا   لههيس فيهها قمههيده وال عمامهة"، وأمهها قطعهة القمههاة غهري املفت هه ة ههذ الههيت ل سهمى ثههوابين
 فت ههل، وسهههواءه كههاش ثهههوابين كهههام ين مثههل لبسهههنا أو الفان ههة فقهههط الهههيت 

فهه  ي هههبس القمههيد أي: ال ي هههبس الش هههذَء امل
ا بعضههههن، كههل مهها ف تِفههل ع هههى اجلسههن ب بههاٍب معتههاد ي سهههمى ي بسههوضا مههع البَنط ههوش الهههيت ي سههموضا الن ههاب قميتينهه

 قميتينا.

 يعل كل ما غطى الرأب وي  حق بذلك الكوفية والط اقية. «َوََّل اَْلَعَمائهمَ »قال: 

 وهذا لاهر. «َوََّل الَسرَاوهيََّلته »

س عنهه  املفاربهههة لهههبس الههربنس نفهههس الههذي ن سهههميه القمهههيد أو ال بههاب أو الهههذي ي سههمى الهههربن «َوََّل اَْل   َْبَانه َ »
 املفاربة املتتل بطاقيٍة معه مشبوكةين معه.

 اخلفاف لاهرة. «َوََّل َاْلْهَفا,َ »

 من فوائد هذا اْلديث:

مل أيِ  الت عبري ابملخيط، وأما الت عبري ابملخيط من احمل ورا ، املخيط من احمل ورا  هذا لعبهري بعه  الفقههاء، 
َة، وصار فيه إصكاله فبناءين ع يه ب أ بع ؟ جهائ    الن هاب يسهألوش مها حكهن لهبس الس هاعة اجل ه  الهيت فيهها خيهو ه

لكهن ل شهكل ع هى الن هاب ي نههوش أش  أيِف خهيط، بعه  النفِعهال فيهها خيههو ، نفهس ااحهرام لبهاب ااحهرام ألههيس 
 دلِه.فيه خيو ؟ أينعن خيو  كتاش وغريل وقطن، ف يس العربة  ابخليط، العربة ابل باب الذي ي  بس ع ى عا

ههَذ الش ههخد  عههن لههبس هههذل امل بههس لإلحههراِم؟  ههام الت يههرد، لههذكر  املههو ، لههذكر  مهها احلكمههة  مههن ذلههك، ملَ ض 
األكفهاِش، اليهوم اآلخههر، أش يكهوَش الن ههاب  سواسهيةين ِحكههنه كثهريةه مكهن  الههب الع هن واملرصهه  يف احلمه   يتههوىل 

اسيةه ميشذ أو ي قاب َك صختاِش أمريه أو م ك أو وزيهر ع يهه إحهرامه هذل ابلت فتيل الت فتيل امل ثر أش  الناَب سو 
، وفقههههري ع يههههه إحههههرامه بسههههبعج ر،الين ال فهههر ، ولههههيس هنههههاك صههههعارا  دول وال أختههههام، وال إحههههرام  بسهههبعج ر،الين

 م كذ وال غري م كذ ما يف، هذل من حكن هللا لعاىل، فالناب يتساووش يف ذلك.
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شاعر هذل يف املشاعر اليت ألك ن  عنها، وأم ا  الب الع ن اآلش يف ال رب صتهال إىل فهذل العرب وال  طائف وامل
 أحكام.

:  من فوائده اْلديثه
ِ ا مه ْن اَلث هيَ  ابه َمَس ُه اَلَزْعَف رَاُن َوََّل اَْل  َوْرسُ »دل  ع هى منهع َلطيِيهب م بهس ااحهرام؛ لقولهه:   «َوََّل تَ ْلَبُس  وا َش ي ْ

َعفراش معروف، الورب   نو،ه مهن األصهباِغ ل تهبهب  وها الثيها  ولهه يَعهل ينق هع الثهو  جيعهل فيهه صهبفة مثهل النيهل  ال
نهع ، فه ل  ع هى منهِع  لكن ه صبفةه صفراء  ل تهفر الثيها  والعمهائن، وفيهها رائحهةه عطريهةه ههو مهن الش هير، فأيضينها مي 

 الطِفيِب، ومنع الت طييب مل بس ااحراِم.

؟ حهه يث عائشههة: "كنههت أَرى وبههيَد الطِفيههب أمهها لطييههب  اجلسههِن جههائَه  يعههل ملعانههه -، كيههف عرفنهها أنههه جههائَه
 يف مفر  رسول هللا ص ى هللا ع يه وس ن". -وبريقه

َعفهراش  يههب لكهن وضههعه يف الط عههام جيهوز أم ال جيههوز؟ ي وضهع يف القهههوة ويف الط ههب ، فههل جيههوز أش يضههَعه  وال
إصكال أصه ين ههو ي سهته ك أو يتهالهك يعهل يضهمحلُّ يسهتحيل  الش خد وهو فرم؟ فيه خ ف لكن  ما يف

يضهمحل وينتههذ فه  يبقهى منهه إال نكهههةه يسهريةه، فهبع  الع مهاء مينهع منههه مهن اب  االحتيها  لهرى حه  اهيههل 
الكهه م قبههل –يف القههوة يههذكر الشههي   فمه  بههن إبههراهين أش  الع مههاَء أول مها بهه ءوا ي خ ونههه الن هاب يف القهههوة 

رائحهة عطريهة انتههى   مث أجهازول لبهج ههن أنهه ليسهت أي أصكل ع ى بع  الع ماء فمنعول، -أل مائة سنةحوا
 ك م الشي .

بنهاءين ع يههه مههن يتحاصههى مهن الت ههابوش أي أنههوا، مههن الت هابوش ال ههوكس وغههريل فيههه رائحهةه ذكيههةه، لكههن هههل هههذ 
 رائحةه عطرية؟

ة الذكيههة يف أنههوا، الش ههامبو كههذلك ليسههت مههن الطِفيههب ولههيس اجلهوا : ال، ليسههت رائحههةين عطريههةين، حهه  الرائحهه
فيهها صهذءه، ومهن منعههها مهن الع مهاء أو قههال بعضههن: األحهو  يفه ي، فيحتههال إىل دليهٍل، ف يسهت أيُّ رائحههة 

 ذكية موجودة مي نع منها الشخد  إمنا ما أع ل الن اب  يبينا.

ابوش أو مههن الش ههامبو يتطيههب بههه ويههذهب ل يمعهههة؟ فهههل الش ههخد إش أراَد أش يتطيههَب أيخههذ قطعههة مههن الت هه 
َعفههراش صهحيَّه أنههه ِ يهب لكنههه اضههمحل  واسهتحال يعههل ،هو ل مههن صههذٍء إىل  اجلهوا : ال فمهها ي عه   يبينهها، وال
صهههههذٍء إذا و ضهههههع يف القههههههوة أو يف األرز، ويف الطهههههب  أو يف أنهههههوا، احل هههههى، بعههههه  أنهههههو، احل هههههى يههههه خ وش فيهههههه 
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َعفراش، فما يف إصكال  ضهروش صهابوش  -إش صاء هللا–ال وبع  احلم   ال صضروش أي  نو، من الت ابوش ص 
َيت ي سمى ما فيه إال رغوة فقط ما فيه أيُّ رائحة أب ينا هذا فيه صذءه من الت ش د.  ال

الش خد الر جل  «َبْ  َاْْلَُفِْنه َوََّل َاْلْهَفاَ,، إهََّل َأَحٌد ََّل ِجَهُد اَلنَ ْعَلِْنه فَ ْليَ ْل»: -ع يه الت  ة والس  م-مث قال 
هرمه مكههن يعتمهر وقههت الههربد فمها يسههتطيع أو حهه  اآلش  ال ي هبس اخلفههاف مه  ي ههبس؟ إذا كههاش فيهه بههرد وهههو ف 
املسعى املسعى ابرده ج با يف عَِف الت يف بع   الن اب ما يتحمل يسعى مشيينا بنع ج البه  مهن أنهه ي هبس صهيجينا 

َدلفهة وقهت الشهتاء أحيهاانين يف مطهر، وأحيهاانين به  مطهر لكهوش قه  يتضهرر منهها أو قه   يكهوش وقهت الشهتاء ليهاأل م
صههاقةين ع ههى بعههه  الن ههاب، فبعضهههن يت حهههف بشههذٍء أو يشهه َّ أو فهههرو هههذا صههوه  مههها هههو بشهههذٍء ال أييت  ال 

بس ،كههن ع ههى األمههر وأنهههت يف التههيف  ههر بعهه  السهههنوا  يكههوش فيههها بههرد، فهههبع  النههاب قهه  صتههال إىل لههه
 اخلفِف أو الشرا ، ف ش احتاَل بسبب لشقق الق مج ِ أو الربد ي بس يف ي أم ال يف ي؟

–، هل قهال الر سهول «إهََّل َأَحٌد ََّل ِجَهُد اَلنَ ْعَلِْنه فَ ْليَ ْلَبْ  َاْْلَُفِْنه »يف ي أوىل هو جي  النع ج، فاحل يث هنا 
فمهن مل جيه  نع هج ولهبس خفهج لهيس ع يهه ف يهة؛ ألش ههذا  : ع يه ف ية؟ مل يقهل ذلهك،-ع يه الت  ة والس  م

، لكهن ي ههبس اخل هف  مهن اب  الههربد أو  منتهوَّ ع يهه يف اببهه هنهها، لهو أش  الش هخَد عنه ل نعهه ش وعنه ل خ هفٌّ
لشقق الق مج هذا يف ي، مثل الش خد لو كهاش عنه ل مهث ين حساسهية أو لسه خا  مهث ين يف فخذيهه واحتهال 

،هههت ااحههرام أو امهههرأة إذا  -ولههو كهههاش صههفريينا-و يضهههع أدهههاش ع هههى ج هه ل وي هههبس سههرواالين ي ههبس السههروال، أ
لبسهت الن ههارا  وع يهها احليهها  كهام ين مهها لهرى صههيجينا مههن تهار الههن فس مها لههرى صهيجينا، فتحتههال إىل أش ل ههبس 

 النفِقا ؛ لتضع الن ارا  ما احلكن؟

ا يعهههل عنهههه ما ا ههههع الن هههارا  ال ل شههههاه  صههههيجينا أو أش ل ههههبَس  جهههائَ ولفهههه ي إش كانههههت ال ل شهههاه   الطريههههَق أبهههه ين
الن ارا  وع يها احليا  أيضينا ما لشاه  صهيجينا، فت هبس النفِقها  وع يهه الن هارا ، الن قها  املقتهود الهذي ههو 
احلكن الش رعذ أان ألك هن عهن الت عبهري الش هرعذ املتهط َّ الش هرعذ ل نقها  لفتحهة نقهب ل عهج، أو فتحهة يسهرية 

 نج، وع يهما الن ارا ، فهذا الفر  بج األمرين.ل عي

هنا نهد ع هى أنهه مهن مل جيهِ  النع هج ي هبس اخلهف وال قهال: ع يهه ف يهة، وههذا  -ص ى هللا ع يه وس ن–فالنيب 
ريهها يف  -إش صههاء هللا-إصهارة فقههط إىل أش  مها لوسههع بهه النههاب مههن الفه اء والف يههة وع يهك دمه هههذل سهأذكرها 

 وسع الناب ابلف اء.درٍب قادم يف ل

 ومن فوائد اْلديث:
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وَّل »قهههال:  -ع يههه الت ههه ة والس هه م-وفيههه الن هههذ  عهههن انتقههاِ  احملرمههِة؛ ألن هههه يف روايههة هههذا احلههه يث أش  الن ههيب 
هها  «وَّل تنتق  ب» «تنتق  ب احُحرم  ة لههو أش  الش ههخَد فس ههر هههذا ال فهه  الش هرعذ  بعرفههه مههاذا يكههوش احلكههن ؟ إض 

ههرم ولكشههف  سههواءين لفههف أو ال لفههف  عنهه  غهههرِي احملههارِم عنهه  مجيههِع الرفِجههال فرمههة ولكشههف، وبعههه   لكشههف    ،
النِفساء لكشف  ول بس  قفازيِن ههذا لنهاق ه ال  يت بهه الش هريعة  أبه ينا؛ ألش بعضههن  مهن اب  الت ه ين ل هبس قفهازينا 

يعهل يف ن سهك، ال حه  يف غهري ذلهك، فيكههوش  ويف نفهس الوقهت لكشهف وجَههها مها ألك هن  عهن احلههجِف والعمهرةِ 
أضههها ال لفههتَّ لعينيهههها نقبينهها ههههذا هههو النفِقههها ، ولههيس النفِقههها   احليههاَ  كمههها  «وَّل تنتق   ُب احُحرم   ةُ »الت ههحيَّ  

 يعرفه بع   الناِب يف متط َّ ب  ل.

يفههن الهن د  كمها ي ريه   فههذل قاعه ةه مهمهةه ال ن فسِفهر النتهوََّ الش هرعية يتهط حا  به دان، كهل واحه  يف ب ه ل
فيحهههرم ع يههها إخههرال عينيهههها، فالواجههب ع يهههها ، «وَّل تنتق  ب احُحرم   ة»مث ي فسِفههر، هههذا يتهههري عبثينهها ابلشهههريعة 

.  احليا  كام ين

 الفائدة اِلخِرة: 
 هذا يف التعم  يعل فيمن يتعم  فعل هذل احمل ورا  لكن من نسذ ما احلكن؟

اغتسهَل ولههبس سهرواله فقههط، ويف ابلهه أنههه إذا لطي هب أو أراد أش صههرَك مكهن يههذهل  الش هخد كههاش قه  دخههل و 
السيارة ل ع سرواله فنسَذ، أو ينسى صيجينا من هذل احمل ورا  ف هيس ع يهه صهذءه، لكهن مهن حهج لهذكر يهرتك 

 هذل احمل ورا .

ع يهه دهههن ورد أو لهو أش  الشهخد؛ ألش بعهه  النهاب ي طيهب لبههاب ااحهرام ي بخههرل يف البيهِت وي عطهرل أو يضههع  
 عود، ح  إذا وصَل ل ميقاِ  ما صتال  أش يتطيَب يف رأيه، وبقَذ له أثر ع ى ااحرام ما احلكن  يف ذلك؟

َول أثهرل إذا ذهبهت رائحتهه  ما جيوز لطييب م بس ااحرام جيب  ع يه أش يفس َها أو يفسهَل موضهع الطِفيهب ويه
جيهب ع يهه أش يفسهَ ه يعههل يفسهل موضهعه فقهط، ومهها زال  وبقهذ لونهه مها يف صههذء، لكهن لهو اسهتمرِ  الرائحههة  

ابقههذ فيههه أثههره يشهههنُّ هههو منههه أو غههريل رائحهههَة الطِفيههب يفسهه ه غسههل اتم أو ي فهههريل هههذا إذا كههاش جههاه ين أو انسهههيينا 
ر.  ولع ن أو لذكر أو ذ كِف

ش يف احله يث بههج واحلمه  هلل ع هى الفوائهه  ع هى ضايههة ههذا الوقههت، وحه يث ابههن عمهَر كمهها  عهتْن، ولشههاه و 
سي فتِفهل ابقهذ  -ريهه هللا–أي يكن م ذءه ابلفوائِ  لكن هذا يف اامجهال أو يف اممهِل، مث املتهنِفف أو امل لهف 

حرمهة 
 
احمل ورا ، منها: الطِفيب، منها: النِفكاح، يعل عق  النِفكاح، واملوافقة ع ى عق  النِفكهاح لهو كهاش وأل امل
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مث الت ي ، مث ال ذي ي ستثَي من الت ي ، ما الذي جيهوز قت هه وأنهت فهرم مخهسه مهن ح  جمرد اخلطبة وهو فرمه، 
َة؟ َة ل محرم أو غري جائ  ال  وا ، مث احليامة هل هذ جائ

 وبقيت أمور سأذكرها يف حينها.

 وص ى هللا وس ن وابرك ع ى نبينا فم  وع ى حله وصحبه أمجعج.
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 أما بعد،

 اجمللس الرابع من جمالس التعليق على أحاديث املناسك من بلوغ املرام

 1439يف اليوم الثاين عشر، من شهر ذي القعدة  لعام 

 :-رمحه هللا  –يقول املصنف 

َها قَاَلْت:  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاّلَله  ْحرَاِمِه قَ ْبَل َأْن ُيهِْرَم، َوِلِِلِ ِه قَ ْبَل َأْن  كهْنته أهطَيِ به َرسهوَل َاّللَِ »َعن ْ ِلِِ
 مهتَ َفٌق َعلَْيِه «  َيطهوَف ِِبْلبَ ْيتِ 

 من فوائد احلديث:

ب، فمن ابب أوىل، : هي تطي ِّبه وهذا الشيء ليس بضروري وال حيتاج إىل كبري تعدل على خدمة املرأة لزوجها  -
أن ختدمه يف ابقي أموره وأحواله وحاجيَّاته، وهذه املسألة تدرس يف ابب عشرة النساء يف الفقه. 

حيج  لفظة كان تدل على الدوام، وهذا األصل يعين دائما، والنيب عليه الصالة والسالم مل( وته نكه   الفائدة الثانية، ) -
القرينة، أن القرينة اتضحت أنه مل حتصل إال مرة واحدة، إذا قلت  مرة، فهنا دلت النصوص، أو اجلملة علىإال 

قد يفهم منه أنه دائما، مع  : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "يتطيب قبل طواف اِلفاضة"مثال
أنه مل حيج إال مرة واحدة، 

 هذا معىن كان تدل على الدوام واالستمرار.
، للرجال والنساء قبل اإلحرام، قبل اإلحرام أمر واضح، وبعد التحلل ودل على مشروعية الطيب يف اجلسم للجميع -

األول قبل الطواف ابلبيت، وال تضر استدامته.

  .لو استمر الطيب، ونزل على الوجه وعلى اجلسم



3 
 

   لو أن الشخص َصبَّ الطيب على شعره، مثَّ يف أثناء تَعرُّقه سال على وجهه، طبيعة سيأيت على إحرامه– 
فإنَّ هذا جيوز وال أبس به، هذا الذي يقول العلماء شيء مينع ابتداء وجيوز استدامة، هذا  -حرام مالبس اإل

فرع من االبتداء واالستدامة هذه قاعدة فقهية. 

 .سيأتينا تطبيق هلا يف احلديث الذي أييت بعده

وفيه مشروعية التجمل للطواف، وعند الذهاب إىل العبادات، وجمالس العلم.  -

لَّ التحلل األول حيل له كل شيء إال النساء. وفيه   - أنَّ املـُحِّ

 :-رمحه هللا  –قال املصنف 

َرَواهه « ََل يَ ْنِكحه اَْلمهْحِرمه، َوََل ي هْنِكحه، َوََل ََيْطهبه » قَاَل:  َأَن َرسهوَل َاّللَِ  َوَعْن عهْثَماَن ْبِن َعَفاَن 
 مهْسِلٌم  

 عقد عقد نكاح. ال يتزوج، ال ي( َل يَ ْنِكحه )

 ال يُزو ِّج ال يكون وليا للمرأة.( َوَل ي هْنِكحه )

 ( رواه مسلمَوَل ََيْطهبه )

 من فوائد هذا احلديث: 

دل على حترمي نكاح احملرم وأن هذا من احملظورات، وهذا من ابب سد ِّ الذريعة منعا من حصول العشرة واجلماع،  -
فهذا من أدلة سد ِّ الذريعة،

م من أحكام أصول الفقه عند العلماء ويعمل هبا مجهور العلماء، وقد استدل ابن القيم يف أعالم وسد الذريعة حك  -
املوقعني بتسٍع وتسعني مثاال، يقول:"أقف عند تسٍع وتسعني تيمنا وتربكا ابألمساء احلسىن".

ي إىل احلرام(   وسدُّ الذريعة معناه ابختصار: )أنَّ الشخص مُيَنع من املباح الذي يُفضِّ
فأصل عقد النكاح ومجاع الرجل لزوجته جائز، لكن ُُيشى أن عقد النكاح هذا األمر املباح يُوقِّعه يف احملرم وهو  -

اجلماع فمنع املباح خشية الوقوع يف احلرام، هذا من سد ِّ الذريعة عند العلماء

 -أسلوب خربي مبعىن إنشائي  -  هذا خرب مبعىن النهي َل يَ ْنِكحه َاْلمهْحِرمه  -
حملرم هل ينكح أو ال ينكح؟ هل يتزوج أو ال يتزوج؟ ا
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رسول هللا يقول ال ال يتزوج،  كالم هبذا املعىن هل هو خرب أو استفهام؟ أنت تستفهم أم ختربين أن احملرم ال يتزوج، 
حمرمون، وال  هذا خرب، هذا خرب مبعىن النهي، أي ال تُنكحوا وأنتم "ََل يَ ْنِكحه اَْلمهْحِرمه  : "صلى هللا عليه وسلم

 املرأة وأنت حمرم. ُتزو ِّجوا، نقصد ويل
 وقد جاء أيضا بلفظ النهي يف بعض الرواايت.  -
ودلَّ احلديث على حكم نكاح احملرم، عند مجهور العلماء يعترب نكاحا فاسدا، أو قل ابطل، الفاسد والباطل عند  -

حرم حُمرَّم، التحرمي ظاهر، وكذلك اجلمهور كلها سواء، وُيالف احلنفية عندهم فرق بني الباطل والفا
ُ
سد، نكاح امل

وابن عباس ومجهور العلماء. -رضي هللا عنه  –يُعدُّ فاسدا، والقول إبفساده، هو رأي علي ِّ بن أيب طالب 

عند اأُلُصوليني، فالرسول عليه الصالة والسالم أخرب خربا وأراد به النهي، النهي يقتضي الفساد( وهذه مسألة ) -
اح احملرم.هنى عن نك

لو أن الشخص خالف وتزوَّج، يفسد هذا معىن أنَّ النهي يقتضي الفساد، وهي مسألة أصولية عند علماء  -
األصول.

 :-رضي هللا عنه  –ومن فوائد هذا احلديث حديث عثمان 
 احلِّكمة من ذلك البعد عن الرتقق والشهوات، ألن اخلطبة وعقد النكاح وسيلة للجماع، وهذا احلديث عارضه -

، فقد روى البخاري ومسلم أن النيب عليه الصالة والسالم تزوَّج ميمونة -رضي هللا عنهما  –حديث ابن عباس 
حرم وال ُيطب" 

ُ
وهو حُمرِّم، وهنا قال:" ال ينكح امل

            كيف جنمع بني النصني؟
 كيف ينهى الرسول عن النكاح ويتزوج ميمونة وهو حمرم؟ التقدم والتأخر:

مثَّ هنى.  -النهي  –ونة من قبل تزوج ميم -

تزوَّجها الرسول وهو حمرم هل يتصور أن يكون بعد احلج؟  -

   ففي حديث ابن عباس إشكال، يرى أنه وهٌم من ابن عباس سعيد بن املسيب واإلمام أمحد، هذا اجلواب
م ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم مات والبن عباس ثالث عشرة  سنة.األول، أن ابن عباس ُوهِّ

   امة، وأجند دخل جندا، فأراد منطقة اِلرموقيل تزوَّجها وهو حُمرِّم، يعين يف ، مثلما تقول فالن أهتم أي دخل هتِّ
ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج وهو يف منطقة احلرم، وأراد بذلك أن الشخص إذا هاجر 

ن هجرته ال تنقطع.  من بلد، مث رجع وتزوج يف نفس البلد الذي هاجر منه، أ
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لكن عليه إشكال، أن زواجه هبا كان بــ سرف، بعد ما تعدى مسجد التنعيم، أول ما متسك طريق املدينة، أيتيك حوش 
تزوجها يف نفس املكان وماتت  -رضي هللا عنها  –صغري مثل الغرفة غرفة الكهرابء، هذه هي سرف، هو قرب ميمونة 

 ودفنت يف نفس املكان.
هذا اجلواب، رمبا القول أنه تزوجها يف منطقة احلرم، مثَّ أعلن زواجه هبا يف سرف وهو راجع إىل املدينة وهذا  فيه إشكال

 من اإلجاابت عن ذلك. 
وعند التعارض يقدَّم قول ميمونة ألنه صاحبة القصة، هذه من أوجه اجلمع ابلتعارض، ومجع احلافظ احلازمي  -

 النصوص بتسعني وجها،صاحب كتاب "الناسخ واملنسوخ" مجع بني

 مثل: 
 .أْن يُقدَّم ما يف الصحيحني على ما يف أحدمها

  على ما يف السنن. -الصحيحني  –ما يف أحدمها

 .ما كان أكثر رواًة

 وهكذا طرق الرتجيح كثرية من الناحية األصولية، أو من انحية مصطلح احلديث،  

هذا كالم ميمونة صاحبة القصة، وكذلك أبو رافع،  ""وأان حاللأو  تزوجين وحنن حالَلن"" فميمونة تقول: -

يعين كان هو الذي يتوسط يف الزواج بني ميمونة والنيب صلى  "كنت الرسول بينهما"فيما رواه الرتمذي وأمحد: 
، فابن عباس فقط تفرد بذلك، والصواب مع من خالف ابن عباس."تزوجها وهو حالل"هللا عليه وسلم، يقول: 



 اِلديث:               ومن فوائد هذا

مُينع من مداعبة أهله ألنه وسيلة للوقوع يف احلرام،    -

أما ابلنسبة للرجعة، لو أن الشخص معه زوجته مث طلقها، قبيل احلج، أو يف احلج، مث راجعها رآها خاشعة فرمحها،  -
مث راجعها، نعم جيوز.

من أمثلة الفرق بني االبتداء واالستدامة، ابتداء  كنت أطيب رسول هللا"السبب، مرَّ معنا يف احلديث السابق "  -
النكاح حمَُرَّم، أمَّا استمراره فهو جائز، ابتداء الطيب للمحرم حمَُرَّم، لكن لو كان قد تطيَّب، قبل أن يـَُلبـ ِّي مث استمرَّ 

واستدام الطيب ونضح طيبا وانتشرت رائحته فال أبس.
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اخلطبة مكروهة، والصواب التحرمي، فهم يقولون ال جيوز أن يتزوج  - احلنابلة –ومن فوائد احلديث على املذهب  -
وأن يكون وليا فيزوج وليته، ويقولون يُكرَه أن ُيطب،ما الفرق؟

 يُسمَّى هذا التحكم ابلدليل، لُيخرِّج الشيء عن سياقه. 
  ما الصادق؟ ال يوجد، الصواب التحرمي. 

البقية حمِّلُّون فما احلكم؟لو كان الشخص مأذوان، واملأذون هو احملرم، و  -

حمرما، جاء منشغاًل مبناسبة مثال، مث حضر وهو حمرم حبج أو   -املكلف بعقد النكاح  –يـَُتصور أن يكون املأذون  -
الكراهة فقط، وال دليل على الكراهة.  -يف املذهب  –عمرة، احلكم 

واحد منهم حمرم ال جيوز، ويبطل  -الزوج أو املرأة الويل أو  -احلكم: الويل ال يكون حمرما، لو كان أي طرف من هؤالء 
 النكاح عند اجلمهور.

 

} ِِف ِقَصِة َصْيِدِه َاِلَِْماَر اَْلَوْحِشَي، َوههَو َغْْيه ُمهِْرٍم، قَاَل: فَ َقاَل َرسهوله َاّللَِ  َوَعْن َأِب قَ تَاَدَة َاْْلَْنَصاِريِ  
 :َهْل ِمْنكهْم َأَحٌد أََمَرهه َأْو َأَشاَر إِلَْيِه ِبَشْيٍء ؟" قَالهوا: ََل. قَاَل: " َفكهلهوا َما  ِْلَْصَحابِِه، وََكانهوا ُمهْرِِمنَي"

 بَِقَي ِمْن ِلَِْمِه " {  مهتَ َفٌق َعلَْيِه 

َواِء، َأْو ِبَوَداَن،  ِِحَارًا َوْحِشيًّا، أَنَهه َأْهَدى لَِرسهوِل َاّللَِ   َوَعْن اَلَصْعِب ْبِن َجثَاَمَة اَللَْيِثيِ   َوههَو ِِبْْلَب ْ
 فَ َرَدهه َعلَْيِه، َوقَاَل: " إاَِن َلَْ نَ رهَدهه َعلَْيَك ِإََل أاََن حهرهٌم "  مهتَ َفٌق َعلَْيِه  

علق لكن فيما يت --يف حديث أيب قتادة والصَّْعب بن جثَّامة، كان بينهما تعارض، فما اجلمع بينهما؟ سيأيت إن شاء هللا 

سهِئَل: َما يَ ْلَبسه اَْلمهْحِرمه ِمْن اَلث ِيَاِب؟ فَ َقاَل: " ََل تَ ْلَبسهوا  َأَن َرسهوَل َاّللَِ   -ابلطيب يف حديث ابن عمر، 
لنَ ْعَلنْيِ فَ ْليَ ْلَبْس اْلقهمهَص، َوََل اَْلَعَماِئَم، َوََل الَسرَاوِياَلِت، َوََل اَْلََبَاِنَس، َوََل َاْْلَِفاَف، ِإََل َأَحٌد ََل َيَِده اَ 

ئًا ِمْن اَلث ِيَاِب َمَسهه اَلَزْعَفرَا "  مهتَ َفٌق َاْْلهَفنْيِ َوْليَ ْقطَْعههَما َأْسَفَل ِمَن اَْلَكْعَبنْيِ، َوََل تَ ْلَبسهوا َشي ْ نه َوََل اَْلَوْرسه
 بقيت مسائل،  -َعلَْيِه َواللَْفظه ِلمهْسِلمٍ 

ث ابن عمر، منها فيما يتعلق ابلطيب:من املسائل اليت تتعلق حبدي -

بَخرَة، هل يلزم عليه أن يسدَّ أنفه؟ - لو أن الشخص كان يطوف وهو حمرم وأمامه شخص معه مِّ

 ال يلزم.
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لو قرب من احلجر األسود وقد طُلِّي ابلدهن واملسك، هل يتحاشى عن تقبيله؟   -

، ملا وصل إىل الدور كان قد انتظر ساعة مث ملا وصله هذه ميزة القواعد الفقهية:  يثبت كذا عن ما ال يثبت استقالال
الدور و قبل أن يصل وهو حُمرِّم، جاء من يدهن الكعبة وهم يدهنون الباب واحلجر األسود، هل ميتنع من تقبيل احلجر؟  

 أبدا. -حمرم أو مكروه  –ما فيه شيء 
إن ذهَبْت ما جيد فرصة  -للشراء  –يه، فرصة املسألة الثالثة: لو أن الشخص مل جيد طيبا يشرتيه، وال عِّطرا يشرت  -

أخرى، فجاء مرة أخرى وهو حُمرِّم، وشم الطيب قبل أن يشرتيه، فما احلكم؟

جيوز. هذا كالم ابن القيم يف الزاد، جيوز أن يشمه ويتلذذ بشمه، ألجل شرائه، إذا كان مائة يف املائة سيشرتي ومقدم 
 اد الشراء، فيجوز.على الشراء، ليس مشتاقا للطيب ولكنه أر 

يف قصة صيده احلمار الوحشيَّ،  فوائد احلديث:   -رضي هللا عنه  –حديث أيب قتادة 

دلَّ على حل ِّ صيد احلالل للُمحرِّم، شخص حُمل وصياد وصاد مث حضر عنده عرضا أانس حمرمون، قدَّم هلم  -
على احلل واجلواز، هذا إن مل يكن  فدل -مجع ضبٌّ  -الطعام، من ضمنه الصيد الذي صاده، طيور وال أُضبُّ 

ِمْنكهْم َأَحٌد أََمَرهه َأْو َأَشاَر إِلَْيِه ِبَشْيٍء  "َهلْ ألحد احملرمني، إشارة أو إعانة، لقول النيب عليه الصالة والسالم: 
 ؟" 

    صورة هذه املسألة:  
الصيد، أنت له اي أاب فالن، فانتبه ال يفوتك  -إىل صيد  -جاء شخص حُمرم عند صياد حمِّل وعنده حمرمون وأشاروا 

 وصاد، مث أحضر املائدة فمن ضمن احلضور، جاء شخص حمرم، 
هذا ال جيوز أن أيكل احلالل، صيد احملرم وصيد احملل، ألنَّ الذين أشاروا إليه وأعانوه، وقدموا له السهام، وقربوا له  -

"َهْل ِمْنكهْم ة والسالم ألصحابه وكانوا حمرمني: الصيد والبنادق، والذين ساعدوه كانوا حمرمني، قال عليه الصال
َأَحٌد أََمَرهه َأْو َأَشاَر إِلَْيِه ِبَشْيٍء ؟"

فأبو قتادة مل حُيرِّم، وكان صيادا، والذين معه حمرمون، لو أن أحدا منهم أشار أو أعانه، حيرم األكل عليهم، فقط احملرمون، 
 الل فقط دون احملرم.والشخص الغافل الذي ال يدري جاء،  فيأكل احل

 
من فوائد هذا اِلديث:

  ،دل على حترمي صيد احملرم

ش طبعا، تفصيل ذلك:  والصيد هو كل حيوان حالل متوح ِّ
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 .إذا رمى شخص شيئا حُمرَّما، ال يعترب صيدا، وال إمثًا وال فيه جزاء

    هل فيه جزاء؟ ال؛ ورماهم،   26:32لو أن الشخص تساهل ورمى حال، صياد مشتاق للصيد، وهو حمرم
26:40ألنه 

  ليس الذي يهجم على الناس ولكن يهرب من الناس  –ضابط الصيد وتعريفه: كل حيوان حالل متوحش طبعا
مثل الطيور ختاف وهترب، مثل هذا يـَُعدُّ صيدا،  -

 ا. فإن  كان الشيء ال يُؤَكل فليس بصيد، فإن كان غري متوحش أليف، أصال ما يهرب، فال يعد ذحبه صيد
 فلو أن الشخص احملرم كان عنده قطيع دجاج، أمسك واحدة وذحبها ألكلها وهو حمرم.

 ما احلكم؟ جائز ال يعترب صيدا.  
 وتعريف الصيد هنا ينفعنا يف تعريف الصيد يف مسائل الفقه. 

محام، أو قفص لو أن الشخص جاء وهو حُمرم وعنده وصل إىل بيته خارج منطقة احلرم، لكنه حمرم، وكان عنده عشة  
 محام، وقرَّب محامة منها وذحبها، ليطبخها، ما احلكم؟

 كل حيوان حالل متوحش طبعا.وتعريف الصيد الذي حيرم على احملرم صيده: 
 .إذا كان غري حيوان، مجاد كالثمار ما دام ال يدخل يف التعريف

 ،ليس عليه جزاء، وأيمث إذا كان عبثا أو  كل حيوان حالل، عكس احلالل احلرام، الصيد احملرَّم أكله لو  دفع أذاه
اعتداء. 

  .متوحش طبعا، إذا كان عندان شيء أليف، غري متوحش طبعا

شخص عنده قطيع من الغنم وهو حُمرم، يف أثناء سريه قبل أن يدخلوا مكة، رغبوا أن أيكلوا مثال الغداء يوم عرفة، قبل أن 
حملدد، ما جيوز هلم  من قبل هذا على قول اجلمهور، وفيها مسألة يدخلوا لعرفة، وهم حمرمون، وهم ماشون ابهلدي ا

 وردت: 
عنده أنواع من الغنم، أخذ منها شيئا من غري اهلدي، وذحبها، ما عليه شيء، السبب ألن الشاة، ليست متوحشة طبعا،  

 أليفة.       
قرية من القرى، كان قد أحرم من لو أن  الشخص وصل إىل بيته وهو حمرم يف ضواحي مكة خارج منطقة احلرم، يف 

املدينة، وصل إىل األبواء أو ودان، أو مستورة، بينك وبني امليقات، أو عسفان أخذ من عشة احلمام محامة واحدة، 
 ؟-احلكم الشرعي  –وذحبها، وهو حمرم، ما رأيكم 

ش ينفر من الناس هذه فائدة ضبط التعريف، متوحش طبعا، لو رجعت ألصل احلمامة، متوحش أم أليف، متوح 
 ويهرب، إال إذا ألِّف، فالعربة أبصله، فإن فعل هذا الرجل حبمامه شيئا وذحبه، فعليه جزاء الصيد، ما عليه؟
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َتَل ِمَن النَ َعمِ ﴿شاة،  ، فكل محامة شاة، هذا على ضبط متوحش [95: املائدة] ﴾ َُيْكهمه بِِه َذَوا َعْدلٍ ،َفَجَزاٌء مِ ْثله َما ق َ
يف ذلك، الرتفه والغفلة،طبعا، والعلة 

«  من تتَ َبع الصيد غفل»فعند أهل الُسَنن:  

 –لو أن الشخص حمرم وانشغل ابلصيد بعض أهل الصيد ما يشعر بنفسه أصال، حر، برد، عطش، يدخل احلبوس 
ن الغفلة، واسألوا على مزارعهم، فيدخل وهو ال يشعر، رمبا تنقلب به السيارة، أنواع م -احلواجز اليت يضعها أهل املزارع 

 عنهم أهل الصيد، كم هي الغفلة اليت يقعون هبا؟
 لذلك الشيخ ابن عثيمني نقد املذهب يف التفريق بني ترك التسمية يف الذبيحة ويف الصيد. 

قالوا إذا نسي التسمية عند رمي الصيد حيرم صيده، إذا نسي عند الذبح جيوز، يقول الشيخ: العكس، األوىل أن  -
اد الذي، هو الذي ال يشعر بنفسه، هذا تناقض يف جزئية يف املذهب، يلزم إما أن يبيح اجلميع أو حيرم يُعذر الصي

بدليل لو أن الشخص،صياد ماهر   -احلكمة هللا أعلم هبا  -اجلميع،  فالعلَّة الرتفه والغفلة، تنتقض هذه العلة
الشام أو أي بلد، أتى عن طريق البحر، من  وحيب صيد البقر، وهو قادم للحج ابلبحر سواء من بالد املغرب أو

أول ما  أحرم وهو يصيد صيد البحر، فيه غفلة، وفيه انشغال،لكن حيتاج إىل هدوء وسكون نفس، وما يتحرك  
كثريا، حساسة جدا األمساك، هللا أعلم ابلعلة: 

ده؟  - هل هو الرتفه، الغفلة، خروج اإلحرام عن َمقصِّ

 يتزوج ويزو ِّج، وجيامع، أو يباشر أهله ويصيد، ما صار إحراما، ال يُعدُّ إحراما.فإذا كان الشخص حيرم ويتطيب و 
حرم حيرم أن يصيد، وغري احملرم حيرم عليه أن يصيد 

ُ
وأما إن كان يصيد وهو حمرم، يف احلرم، فهذا أشد حرمة وانتهاكا، فامل

 -كما سيأتينا يف حديث فتح مكة   -يف مكة، 
جبواز األكل،  سواء صاده له أم ال، نفس احملل سواء صاده لك أنت أيها احملرم أو  -نفية احل –واستدل به أهل الكوفة 

 ليس لك. 
وذهب اجلمهور إىل املنع إذا صاده له، حلديث الصعب بن جثَّامة الثاين، وهذا الصواب، يف صيد الرب دون البحر.  -

 
، وهذا احلديث فيه من الفوائد:-هو ليس بُقَرشي ِّ خاله أبو سفيان رضي هللا عنه و  –أما حديث الصعب بن جثَّامة  

ِإاَن ََلْ نَ رهَدهه َعَلْيَك ِإََل  » قبول اهلدية، لكن ردها الرسول عليه الصالة والسالم هنا لسبب، ما هو السبب؟ قال له: -

،«َأاَن حهرهمٌ 
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نيب عليه الصالة والسالم، فهذا أحسن حديث يف االعتذار، كما يقول ابن اخلطيب: فيه ذوق وفيه أدب من ال  -
حيث ردَّ هذا الشيء واعتذر، مثل لو أهداك شخص نوعا من الطيب أنت ال تستسيغه أصال، أو ممنوع منه طِّبَّا 
أو شرعا، فتعتذر، لو دعاك إىل األكل وأنت ممنوع طِّبَّا أو ممنوع شرعا، صائم قضاء رمضان، ختربه، هذا املقصود 

الذوق عند النيب عليه الصالة والسالم، والسنَّة فيها ذوقيات، لو مجعت يف َمبَحث ال ابالعتذار، واألدب واللباقة و 
نقول مبحث طويل، لكن حبث جزء، ذوقيَّات السنَّة، منها: 

 .عدم الشرب من فم السقاء، إذا كان مشرتكا

  .ال يتنفس يف اإلانء

 مثال أو أايَّ ما كانوا، أو حىت لو شرب  التنفس ثالاث، حىت لو كان من معك يستسيغون ذلك، لو كانوا أبناءك
وحده، تبعده عن فمه، والذوقيات كثرية يف السنَّة،

  ومن ذلك حسن اعتذار النيب صلى هللا عليه وسلم حسن خلقه صلى هللا عليه وسلم حقيق ابهلدية ولكنَّه امتنع
رَّمة، كما لو كانت اهلدية أصلها شرعا منها، لكن لو كانت أصل اهلدية حُمرَّمة، فيمتنع منها وُيربه أهنا حم

غصب أو سرقة فيمتنع منها وينكر عليها وُيربه. 

  نَّة ليس عليك منة أبدا، ما يذكرك هبا، وال يؤرخ لو كانت اهلدية ال تنفع لك، تنفع لغريك، تقبلها أم ال، بدون مِّ
ة، سيهديك شيئا ال يناسبك أنت، هبا، يقول: زاران فالن يوم أهديتك، ذكرى يؤرخ هبا، اتريخ ُمزعِّج، بدون منَّ 

يناسب غريك ابنك، أو زوجتك، تُقبل اهلدية، كما لو أخذ قطعة ذهب أو حرير. 

، الوحشي ليس الذي يهجم على الناس، نفس  التعريف  - ودل هذا احلديث على جواز أكل حلم احلمار الوحشي ِّ
السابق، ال أيلف الناس، يهرب منهم، ومن فوائد احلديث:

، اإلمام البخاري فهم منه أنه حيٌّ، جرحه وصاده ابن جثَّامة، مل ميت، اختالف ال - علماء يف فهم احلمار الوحشي ِّ
وقدَّمه للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو حيٌّ، وترجم عليه اإلمام البخاري، وقيل مذبوحا، وقيل أعطاه رجل محار، 

أي بعد ما ُقط ِّع، أعطاه منه هدية. 

، من فوائد -الكيل مثل امليل  -، وبينها مخسة عشر كيالَوههَو ِِبْْلَبْ َواِء، َأْو ِبَوَدانَ  قالوالشك هنا من ابن عباس  -
احلديث:

حسن خلق النيب صلى هللا عليه وسلم، وأيضا عرف األمر من وجه الصعب بن جثامة، وهو رجل وجيه وكرمي،  -
لو قرأمت يف كتب الرحالت، حىت الرحَّالة من قبل  وقدَّم أحسن ما عنده للنيب عليه الصالة والسالم، ومنطقة األبواء

سبعني سنة، مائة سنة، يذكرون كثرة الغزالن، واألرانب، وكان بعضهم يقول: وكانت متر جبانبنا األرانب وحنن 

لهَونَكهمه اللَ هه ِبَشْيٍء مِ  ﴿  -عز وجلَّ  –َجوَعى، ولو أن أحدا مدَّ يده ملسك هبا، ونتذكر قول هللا  ب ْ َن الَصْيِد َلي َ
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َنالههه َأْيِديكهْم َورَِماحهكهمْ  هكذا قال بعض الرحَّالة، فمنطقة األبواء بني ينبع ورابغ و مكة واملدينة،   [94: املائدة] ﴾ ت َ
منطقة ساحلية فيها صيد،

يده؟ الصعب بن جثامة رجل كرمي ووجيه، رأى الرسول صلى هللا عليه وسلم تغريا يف وجهه، كيف أهداه وقال: ال أر  -
صعبة جدا عليه، فعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم من وجهه، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم:

، إانَّ مل نردَّه عليك، إانَّ مل نردُّه، كلها صحيحة، ألنه مضارع مضعف جمزوم، أصال مل "حهرهمٌ  ِإاَن ََلْ نَ رهَدهه َعَلْيَك ِإََل َأانَ " 
 ث:نردْده، من فوائد هذا احلدي

ذهب بعض الصحابة إىل التحرمي بكل حال للمحرم، يعين كل صيد صاده الصائد احلالل، سواء لك أو لغريك أو  -
حرمني وأنت حُمرم، ال جيوز أن أتكل منه، هذا قول بعض الصحابة، وذهب اجلمهور إىل التفصيل:

ُ
له، أو مل

 .حرم
ُ
إذا صاده مل

 حلني، وهذا التفصيل ورد عند اإلمام
ُ
أمحد وغريه، صيد الرب حرام ما مل تصيدوه أو يصد لكم، هذا  أو صاده مل

عند اإلمام أمحد يف سنده ضعف ولكنه يفصل هذا القول وقال به مجهور العلماء، 

وبعض العلماء يرى أن حديث الصعب بن جثامة انسخ حلديث أيب قتادة، على  قول بعض الصحابة، هذا من  -
لفقه أو الناسخ واملنسوخ من احلديث، هذا مثاله، لكن اجلمع ممكن ،كما الناسخ واملنسوخ يُعد من أبواب أصول ا

قال يف املراقي:

 

 
 

 واجلمع واجب مىت ما أمكنا         
 
 

 
 

 وإَل فلألخْي نسٌخ به  ي     ِنا
 

 



ب أن أاب قتادة فاجلمع ممكن، ودل على اجلواز، إن مجعت فوائد احلديثني، الحتادمها، جتاوز امليقات بال إحرام، والسب  
 -رضي هللا عنه  –أرسله النيب صلى هللا عليه وسلم العرتاض قافلة لقريش، هو الذي مل حيرم وأصحابه حمرمون فلم حيرم 

بعد ما تعدى امليقات، هذه املسألة من حديث ابن عباس هن هلن وملن أتى عليهن، ممن أراد احلج أو العمرة،  فأبو قتادة 
 من فوائد احلديث: مل يرد احلج أو العمرة،

"َهْل ِمْنكهْم َأَحٌد َأَمَرهه َأْو َأَشاَر االستفسار عن الفتوى، يف حديث أيب قتادة، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   -
، االستفسار من املفيت يستفسر من السائل، هذا دليل حذقه وذكائه، وفطرته. ِإَلْيِه ِبَشْيٍء ؟"
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ظ مناقشات  -رمحه هللا  –، أول من خرج فيه الشيخ عبد العزيز - مج اهلاتفبران -ارجعوا أنتم إىل فتاوى  - الحِّ
الشيخ املتصلني،  كيف يستفسر ويفصل؟ 

بعضهم يلوك السؤال ما فهم السؤال، ُيبص السؤال خبصا، والشيخ يعطيه أسئلة يرتب له السؤال، إذا السائل فهم سؤال 
 نفسه، أجابه الشيخ.   

، الذي كان مع الشيخ عبد العزيز، واستمر  تقريبا سنتني،كان أسبوعيا يُبث يف إذاعة - اهلاتف برانمج -ارجعوا إىل 
القرآن، نصف ساعة كل أسبوع، فهي مادة طيبة، ودمسة، وأخرج بعض تسجيالت فتاوى الشيخ يف احلج فقط، موجودة 

 الشيخ من برانمج اهلاتف عن احلج،  إصدار قدمي القادسية أو التقوى، وموجود بعضه يف موقع الشيخ، رابط لفتاوى
االستفسار مهم، بعض املشايخ يُسأل: ما حكم التشكيل اي شيخ؟ مباشرة يرمي رميا اجلواب، أو يُسأل عن الزواج  -

العريف أو الزواج بنية الطالق، مباشرة اجلواب جاهز، مع إن املسألة حتتاج تفصيل. 

تتحايل على النساء وعلى املشايخ، أصال ما تشكل وال تلون ما هو التفصيل يف التشكيل مثال: بعض املشاغل  -
حواجب املرأة إال بعد أن أتخذ شعرة فأكثر، بنتف أو حلق، يسمى تشكيل، ولكن قبل التشكيل ما يعملون؟ 
حيددون بنتف أو حلق، يرقق قبل، ما صار تشكيال هذا منص، فبعض املشايخ جزاه هللا خريا التشكيل جائز،يفصل 

املسألة:

، يرتكب يف بعض البالد اإلسالمية لألسف،  - مثل الزواج العريف، ما املصود ابلزواج العريف؟  من معانيه بال ويل ٍ
يتفقون طالب وطالبات يف اجلامعة  يتزوجون أبنفسهم، يسرون الدكتور وزمالءه، يسمونه العريف، هذا نكاح بال 

ويل، هذا ابطل، حمرَّم. 

، الزواج منطبق الشرو  واألركان، كل شيء لكن بال أوراق رمسية، لصعوبة ذلك الختالف النوع الثاين من الزواج العريف
جنسية املتزوج، مثل لو ذهب شخص من اململكة لبلد آخر، واملعاملة تطول، مع السفارة، فالويل والشهود وكل األمور، 

ريف؟ عند بعض البالد، فإذا سئل فضيلة ولكن األوراق تتأخر فعقدوا عقد نكاح أبوراق أو بدون أوراق، ما يسمى هذا ع
 الشيخ ما حكم الزواج العريف؟ أي النوعني:

  أو النوع اجلائز ولكن بال أوراق رمسية، األوراق لإلثبات عند االختالف ، النوع احملرم عند مجهور العلماء بال ويل ٍ
وراق ما نقول غري مشروعة، عند إدخاهلا للمملكة مثال، أو حىت لو كان للتنقل هبا، أمور رمسية، وجود األ

وجود األوراق واالثبااتت هذا من ابب السياسة الشرعية، وهي مطلوبة. 

   .و الصيد كما هو املعلوم حمرَّم على املتعلم فقط أما الناسي واجلاهل، ليس عليه شيء
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َها قَاَلْت: قَاَل َرسهوله َاّللَِ  ِمَن اَلَدَوابِ  كهلُّههَن فَاِسٌق، ي هْقتَ ْلَن ِِف َاِلِْلِ   َخَْسٌ » َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاّلَله َعن ْ
، َواْلَفْأَرةه، َواْلَكْلبه اَْلَعقهوره  ، َواِلَِْدَأةه، َواْلَعْقَربه     مهتَ َفٌق َعلَْيهِ «  َو َاِْلََرِم: اَْلغهرَابه

فحكمه مرَّ آخر، حديث مخس من الدواب  أتى املصنف هبذا، ليثبت أن الصيد فيما يتعلق ابملأكول، أما غري املأكول  
 حق ِّقوا، له ارتبا  ابألطعمة،  من فوائد احلديث:

َخٌَْس ِمَن ابتدأ ابلنكرة، وال يصح االبتداء ابلنكرة ما مل تفد كعند زيد منرة، ابتدأ ابلنكرة ألهنا خمصصة بصفة،    -
  كهلُّههَن فَاِسقٌ  اَلَدَواب ِ 

مفهوم له، يعين ال ينفي غريه، هذا إذا قيل: ال مفهوم له، وهذه فائدة يف قيد أصويل،  الفائدة الثانية: هذا العدد ال -
 قد تطول، ولكن على سبيل املثال:

 ﴿  ٍهل فيه قتل لنيبٍ  حبق؟ هذا قيد الواقع، الواقع أن قتل أي نيب بغري   [21: آل عمران] ﴾َويَ ْقت هلهوَن النَِبيِ نَي ِبَغْْيِ َحق
 ه، ال يعين عكسه، إن قتل نبيا حبق جاز.حق، هذا ال مفهوم ل

   :هل تفهم منه «سبعة يظلهم هللا ِف ظله»والعدد ال مفهوم له، إذا قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،
أنه ال يوجد غريهم أبدا، يوجد، وهم أكثر من ذلك، وقد مجعهم احلافظ ابن حجر يف جزء، أشار إليه يف 

 الفتح.   
إبسقا  العقرب، بدون ذكر العقرب،  «أربع من الدواب» ، جاء يف املسند:« ِمَن اَلَدَواب ِ  َخَْسٌ » هنا قال: 

وزاد احليَّة، فما يقول الشخص فيه تعارض، كيف يقول الرسول مرة مخس ومرة  «ست كلهَن فواسق» وعند أيب عوانة:
 يف ظله مث يذكر غري هؤالء السبعة، ليس أربع ومرة ست، فبعض الناس البسطاء يقول: هذا تعارض، مثل سبعة يظلهم هللا

 من ابب التعارض ألن العدد ال مفهوم له. 
وفسقها هنا بسبب اإليذاء، وكل مؤٍذ للناس هو فاسق، لكنه ال يُقتل، أيُّ شخٍص يعتدي على الناس بقول أو  -

بِّ  والكالم هبم، هذا بفعٍل فاسق، ويشتدَّ الفسق إذا كان يعتدي على العلماء، وأعراض العلماء ابلقذف والس
واضح الفسق ظاهر حىت لو كان حليته إىل سر ته،

ملَِّ مس اها النيب صلى هللا عليه وسلم فاسقة؟ هذه الفواسق ما السبب؟  ألهنا تؤذي وتعتدي عليها، والشخص الذي  -
، يقول اإلمام يؤذي العلماء، بل مثال أولياء هللا ال حندد فالن وفالن هم أولياء هللا، لكن ُيشى على الشخص

"،إن َل يكن أهل اِلديث أولياء هللا فما أدري من همالشافعي :  "
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فهل يُتصور أنَّ الشخص الذي يتهجَّم على العلماء، ويعتدي عليهم ابلقول أو ابلفعل يُتصوَّر أنه صادق، رجل طائع،  
، يتهجم على العلماء يتكلم عليهم ويقدح أو يغل ِّف هذا األمر ابجلرح والتعديل، أو ابإليذاءات الظاهرة، هذا فسق قطعا

 فيهم ويف أعراضهم، بسبب وبغري سبب، فاالعتداء عليهم ابلقول أو ابلفعل هذا من الفسق، إال أنه ال يقتل،

، لو قال: يقتلن يف «يهقَتلن ِف اِللِ  واِلرم»:النيب صلى هللا عليه وسلم حكم على هذه الفواسق أهنا تُقَتل، قال -

، جاء يف رواية احلرم أال يكف ، جاء يف رواية أخرى يف «يهقَتلن ِف اِلرم»ي، من ابب أوىل تقتل يف احلل ِّ

وهي رواية الكتاب. «يهقَتلن ِف اِللِ  واِلرم»: الصحيحني

معروفة ال تقرب العقرب.  اْلَعْقَربه  -

مِّىن، أن احلدأة طري مؤذي ينقض على أي  شيء أمحر، من قطع الذهب أو من مشاغ، ومن خصائص   اِلَِْدَأةه  -
وقت تشريق اللحم على اجلبال، ال تنقض عليها احلدأة، هذا مما ذكره العلماء يف أخبار مكة، ويف خصائصها، 

 52:49وأهنا يف أايم مىن وقت وجود احلجاج، 

أسه، هذا الذي فيه بقعة بيضاء، يف بطنه أو يف ر  «اْلبَقعاَْلغهرَابه »معروف، لكن جاء يف رواية مسلم،  اَْلغهرَابه  -
ُقيَّد، ألن الغراب ما يؤذي، الذي يؤذي األبقع، هو الذي 

أشرُّ وأشدُّ، فقال بعض العلماء حُيمل املطلق على امل
ينقضَّ على اجليف، ويقف على بطون األبل، ويؤذيها، وذهب العلماء إىل أن احلكم عام، يف كل ِّ غراب. 

أمرها معروف.  َواْلَفْأَرةه  -

الذي يعقر الناس، مينعهم ُيوفهم، فيه هتجم عليهم،  هذا ممَّا يُقتل، وهذا خرب  مبعىن األمر.  وره َواْلَكْلبه اَْلَعقه  -

مخس من الفواسق، الدواب ِّ يُقتلن، كأنَّ الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: اقتلوا هذه اخلمس، فقال بعض العلماء:  -

ألنه عند توهَّم احلظر، جاء األمر عند توهُّم احلظر، مثل  األمر للوجوب، وقال البعض لالستحباب والصواب أنه لإلابحة،
 :-عز وجل  –قال هللا 

تَ غهوا ِمن َفْضِل اللَ ِه﴾       هذا البيع والشراء بعد   [10-اجلمعة] ﴿فَِإَذا قهِضَيِت الَصاَلةه فَانَتِشرهوا ِِف اْْلَْرِض َواب ْ
 -عز وجل–اجلمعة واجب، قال هللا 

تَ غهوا ِمن    ، األمر عند توهُّم احلظر، لإلابحة.[10-اجلمعة] َفْضِل اللَ ِه﴾﴿َواب ْ
 ومن فوائد احلديث:

أنه يدخل فيها ما هو أشد منها، كالذئب، وقد نبَّه النيب صلى هللا عليه وسلم ابألدىن على األعلى. -
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 مهتَ َفٌق َعلَْيِه  «َجَم َوههَو ُمهِْرمٌ ِاْحتَ »  َوَعِن اِْبِن َعبَاٍس َرِضَي َاّلَله َعن ْههَما; َأَن اَلَنِبَ 

 من فوائده: 

دلَّ على جواز احلجامة للمحتاج،  ولغري احملتاج، هذا للمحرم، وهذا رأي مجهور العلماء ومنهم األئمة األربعة،  -
واشرتطوا عدم قطع الشعر، فإن قطع فال. 

الرأس هذا شرطهم، فيجيز األئمة األربعة بال  هل يُتصوَّر حجامة يف الشعر بال قطعه، ممكن ابقي اجلسم، لكن يف -
قطع شعر، يعين يف ابقي اجلسم، حمتاج وغري حمتاج، وإن كان يف الرأس، إن آذاه الشعر، اختلفوا يف الفدية يعين ما 

الذي يُوجب الفدية من قطع الشعر؟ 

لهَغ اهْلَْديه﴾﴿َوََل ََتِْلقهوا رهءهوَسكهْم حَ أوال أصل الشعر حلقه حمرم وال جائز للمحرم،  حلقه واضح  [196البقرة:] ىَتٰ يَ ب ْ
 التحرمي. 
  ما الذي حيكم أبنه حلق من الشعر أو فيه فدية؟ ربع، نصف، كم؟

 الشافعية ثالث شعرات.
يزيل بعض الشعر من ابب الرتفُّه، إن كان يتلذذ  -االنبسا   –عند املالكية الذي به ترفُّه، الذي يسويه بعض الشباب 

 يفدي،  هذا حلق ابإلضافة إىل التشبه. ويرتفَّه
عند أيب حنيفة ما زاد عن الثلث، أو الربع، قد يقرأ بعض الناس هذه اخلالفات الفقهية ويقول هذه من أراء علماء 
وفقهاء، ولكن هذا الرأي ربطه اإلمام أبو حنيفة بدليل، ثلث والثلث كثري، إذا أخذ أكثر من الثلث فدى، وابلنسبة 

 و نظفت احلجامة عند من يكون هبا تكون فيها فدية. للحجامة، ل
 .وقيل احلجامة للضرورة فقط

  .وقيل فيها فدية بكل حال مبجرد خروج الدم

لكن يف حديث ابن عباس هنا، هل فدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟  ما فدى. -

ن القول على الفدية على الدم بال دليل، وال يردع وهذا يُذك ِّران مبسألة كثرة الفداء، اليت يدعيها بعض الناس، و يكثرون م
 الناس بشيء ليس فيه دليل، ولو حبثت عن الشيء الذي فيه فدية أو دم من احملظورات، أشياء معدودة. 

 ومن فوائد احلديث:
اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الشخص حيتجم وال يفدي، لكن إن أزال شعره كامال، يفدي إلزالة الشعر،  -

س للحجامة، واحلكم خاص حبلق الشعر كامال، أما إزالة بعض الشعر، أو احلك ِّ أو التمشيط، فبعض الناس ولي
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يسعى لتمشيط حليته وشعره، بعضهم قد حيتاج إىل حك رأسه، ما حيك رأسه، يضربه ضراب، هذا تنطع وتشدد من 
العوام، ال دليل عليه. 

اِلج: ] ﴿ُثَه ْليَ ْقضهوا تَ َفثَ ههْم﴾نعون، وحيتجون بتفسري ايآية حلق ابقي شعر اجلسم، خالصته، مجهور العلماء مي -

خالفا لداود وابن حزم.  [29

-رمحه هللا  –يقول املؤلف 

ْلته ِإََل َرسهوِل َاّللَِ  قَاَل: َعْن َكْعِب ْبِن عهْجَرَة  َما كهْنته  »َواْلَقْمله يَ تَ نَاثَ ره َعَلى َوْجِهي، فَ َقاَل:  ِحِه
: ََل. قَاَل: « ْلَوَجَع بَ َلَغ ِبَك َما َأَرى، َتَِده َشاًة؟َأَرى اَ  َفصهْم َثاَلثََة أَََّيٍم، َأْو َأْطِعْم ِستََة َمَساِكنَي،  »ق هْلته

           مهتَ َفٌق َعلَْيِه   «ِلكهلِ  ِمْسِكنٍي ِنْصفه َصاعٍ 
 من فوائد احلديث:

يت فدية - ، ألهنا فداء للنفس من عذاب هللا، فمن ارتكب حمظورا متعمدا آية الفدية، ما جاء يف سورة البقرة، مس ِّ
قاصدا، عاملا، ال ينجيه من عذاب هللا إال أن يفدي نفسه بفدية، والفدية الدم الذي يُذبح، أو اجلزاء الذي يكون 

،  أو فِّدا، مقابل فعل احملظور، هذه الفدية، البد أن تنتبه ملصطلحات العوام، يقولون حجينا حج متتع ،عندان فداء
هم يقصدون اهلْدي، فاستفصل من بعضهم، بعضهم يقول جيوز أن أيكل من الفداء، ما تدري هل هي فدية 

حمظور أو هدي، فانتبه من ذلك، مثل:

  إذا دخلت العشر، يتصل كثريون على قضية عشر ذي احلجة، من انحية أخذ الشعر واألظفار، بعضهم يقول
العشر، وحصل يل كذا وكذا، ما معىن أحرمت أي أمسكت عن الشعر أان حُمرم، أو أحرمت من بداية 

واألظفار، تشبها ابحملرمني، قد يكون له وجه يف اللغة، انتبه حُمرم يعين البس اإلحرام، البد أن تستوضح منه 
من لفظه. 

 :فالفدية ما جيب بسبب ترك واجب أو عمل حمظور، فوائد احلديث

وهذا من أصرح أسباب النزول، حيث قال كعب بن  -رضي هللا عنه  –ة صاحب القصة أدرى وهو كعب بن عجر  -
عجرة: نزلت يفَّ، هو صاحب القصة وهو أدرى وال ميكن أن أييت بشيء يدَّعيه وهو ليس له، فالصحابة عدول 

.-رضي هللا عنهم-ثقات 
رَّانة، سيبَوْيه و سيبُوَيه، وكانت قصته يف عمرة احلديبية أو احلديبيَّة، كلها صحيحة، مثل اجلِّْعرانة واجلِّعِّ  -

و دلَّ على أن من به أذى من رأسه، فله احللق، وال إمَث عليه، يرتفع اإلمث إذا كان مضطرا أو حمتاجا، لكن عليه  -
الفدية، الفدية حكم هبا النيب صلى هللا عليه وسلم، هل ألن كعب بن عجرة حلق كل رأسه؟ هذا األصل، فيه قمل 
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لق مجيع الشعر، ما ُيفى القمل إذا حلق جزءا منه، الدليل أنه قال: يتناثر على وجهي، يعبث برأسه البد أن حي
فهل الفدية حللق كل الرأس، هذا واضح الصواب،

 ومن فوائد احلديث:
 قال يف ايآية:     -عز وجل  –ايآية جمملة، ايآية نص جممل، وضَّحتها السنة، وهللا  -

لَهه َفَمن َكاَن ِمنكهم َمرِيًضا َأْو بِِه أًَذى مِ ن رَْأِسِه فَِفْديٌَة مِ ن  ﴿َوََل ََتِْلقهوا رهءهوَسكهْم َحىَتٰ  لهَغ اهْلَْديه ُمَِ يَ ب ْ
كم الصيام؟ ثالثة أايم، بينته السنَّة، هذا من اجململ فَِفْديٌَة مِ ن ِصيَاٍم   [196البقرة: ]ِصيَاٍم َأْو َصَدقٍَة َأْو نهسهٍك﴾

 أو كسوهتم أو ذبح شاة، من فوائد احلديث: الصدقة ما هي إطعام ستة مساكني، َأْو َصَدقَةٍ واملقيد،  
صيام ثالثة أايم، ال يشرت  التتابع. -

واإلطعام ثالثة آُصع أصواع، لكل مسكني نصف صاع، النيب عليه الصالة والسالم فصَّل الذي ورد يف القرآن.    -

والنسك ذبح شاة، -

ه، قال:هل والفدية على التخيري كما ورد يف الق - بدأ ابلشاة، لعلَّها أنفع، أو أنه  َتَِده َشاًة؟رآن، لكن هنا ما خريَّ
غينٌّ،أو ألن معه هدي وهو من السنن املهجورة يف العمرة 

ة يف القرآن  ه بني أمرين، بدأ ابلشاة مع أهنا خمريَّ  ،فَِفْديٌَة مِ ن ِصيَاٍم َأْو َصَدقٍَة َأْو نهسهكٍ مث خريَّ
ث دلَّ على عدم اشرتاطها يف احلرم، إمنا تُوزَّع على فقراء املكان الذي فُعِّل فيه احملظور، رمبا يُقال: هم يف ومن فوائد احلدي

 احلرم، فما احتاج إىل بيان ذلك، 
وذهب اإلمام الشافعيُّ وأمحد إىل أهنا تكون ملساكني احلرم، النسك، واإلطعام، والصوم يصوم يف أي ِّ مكان، وال  -

 يشرت  التتابع.
ابلنسبة للذبيحة وللطعام، ملساكني احلرم، وعدم وجوب أن تكون ملساكني احلرم هو قول مالك وأمحد يف رواية.   -

نظر اخلالف على الفدية، الفدية وردت هنا، من ارتكبها عليه ذبح شاة، وال يقاس عليها غريها، ألن النيب عليه  -
قد ورد فيه الدليل، وإزالة الشعر ملن به قمل أو مرض،ورد الصالة والسالم مل جيعل فدية فيمن تزوج، أما الصيد ف

فيه، ومل أيمر ابلفدية ملن مل جيد النعلني وقال: فليلبس اخلفني، ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل،ما قال وليفدي. 

         فالفدية وردت بشيء حمدد معني، وابقي املسائل مرت معنا شعر اجلسم، وما يتعلق به.    -
 

                   
 



18 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 ) بلوغ املرام(
 الدرس اخلامس

 

 



2 
 

 

 
 

 احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 
 أما بعد: 

من شهر ذي  عشر عرابسك من بلوغ املرام، يف الاملناكتاب من التَّعليق على   سادسفهذا هو الدَّرس ال
 ئة وألف للهجرة.اوثالثني وأربعم القعدة لعام سبع  

 
على رسوله  -تعاىل-ملَّا فتح هللا » قال: -رضي هللا عنه-: وعن أيب هريرة -تعاىلرمحه هللا -يقول املصنف

 .«مكة قام رسول هللا يف الناس
فوائد احلديث: مل تكن هذه اخلطبة بعد الفتح مباشرة إمنا بعدها أبايم، وفيه مشروعية اخلطبة واملوعظة، وفيه 

، وفيه تعظيم مكة. ودلَّ على حترمي القتال مبكة حيث فتحها لرسوله وحبس عنها الفيل-عز وجل-قدرة هللا
واملقصود القتال ابتداًء، لكن لو أن أحًدا اعتدى على أهل مكة ودافعوا عن أنفسهم فال أبس، فُيستثىن 
الدفاع عن النفس، وُيستثىن قتل اجلاين لو أنه جىن جناية يف مكة فيُقام عليه القصاص، وفيه حترمي صيد 

ه اجلزاء فال يُ نَ فَّر صيدها هذا التحرمي اجلزاء أبدلة أخرى، وفيه حترمي قطع شجرها مكة، وأن صيد مكة في
حىت املؤذي منهفي مكة ال يُقَطع، فإذا مرَّ شخص بشوك  قد نَبت وهو مل جيلس عنده، ومل يفرش عليه 

بت بنفسه، فرشه أو يستظل بظله، ومل تؤذه أصاًل هو نوع مؤذ ، لكن مل يؤذه فال يقطعه هذا مقصود ما ن
أما ما أنبته اآلدمي فالذي أنبته اآلدمي ما فيه إشكال يف قطعه، فيكون احلكم خاص بشجر مكة الذي 
نبت بنفسه، وَمن قطع شجر مكة الذي نبت بنفسه ليس عليه جزاء، وما ورد عن بعض السلف من  

النص الشرعي جزاء يف حق كوهنم حكموا ابجلزاء فهذا حممول على التعزير من ابب التعزير، لكن مل يرد يف 
 َمن قطع شجرة من شجر مكة. 
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تكلم قال: ملسو هيلع هللا ىلصودلَّ هذا احلديث على صحة االستثناء ولو كان منفصاًل مادام الكالم واحًدا، فالنيب 
تلى شوكها» فجاءت مداخلة من  العباس  «َواَل َتَِلُّ َساِقطَت خَها, َوَمْن قخِتَل لَهخ قَتِيل   فال ينفَّر صيدها وال ُيخ
ذإِخرَ : "-رضي هللا عنه-الفق " وهو نوع من الشجر فيه طيب رائحة وينفع يف متاسك اللِ نب يف القرب ِإالَّ اْلإِ

تلى شوكها» وينفع يف متاسك سطح البناء، فمن قوله : ْذِخرَ »: إىل قوله «وال ُيخ , بينهما فاصل «ِإالَّ اْْلِ
ْذِخرَ »: -وسلم أتى ابملداخلة  العباس وقال النبيصلى هللا عليهفلمَّا   قال  العباس: "إالَّ اْلذخر"  «ِإالَّ اْْلِ
ْذِخرَ »قال:  فدلَّ على جواز وصحة االستثناء مادام الكالم متصاًل، لو قلت لشخص:  وهللا أن  «ِإالَّ اْْلِ

تدخل عندي، مثَّ تكلمت بكالم ليس فيه بعيد عما تريد قال: ال ما حيتاج، أنت قلت: الزم تدخل مثَّ 
شاء هللا، هذا االستثناء ينفعك ليس عليك كفارة ميني، هذا مادام الكالم متصاًل، يعين االستثناء  قلت: إن

منفصل لكن الكالم نفسه متصل بسياق واحد، وقال بعض العلماء: ينفع االستثناء لو كان بعد أايم لكن 
ْذِخرَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهذا ال دليل عليه، وقول النيب عليه الصالة -النيب دلَّ على صحة اجتهاد  «ِإالَّ اْْلِ

فال جيتهد، هذا دليل أنه ملسو هيلع هللا ىلصخالفًا ملا يظنه بعض الفقهاء أن العامل له أن جيتهد أما النيب-والسالم
له اجتهادات ُأخرى ومرَّ الكالم ملسو هيلع هللا ىلصاجتهد، ورمبا جاءه جربيل وأخربه االستثناء ما فيه إشكال، فالنيب

ملَّا فتح هللا قام رسول هللا يف » هريرة قال: على هذه املسألة، وفيه أنه ال جتب خطبة احلاجة، فعن أيب
مل يذكر يف مثل هذه الرواايت  «إن هللا حبس عن مكة الفيل» مث قال: .«الناس فحِمد هللا وأثىن عليه

قال: إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، مل يرِد، فدلَّ على عدم الوجوب، كذلك ال يلزم ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول
أو أثىن  «احلمد هلل, أما بعد»د يف الرواايت إالَّ أنه محََِد هللا، قال: فلم يرِ ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على رسول هللا 

رِها«, أما بعد»على هللا مبا هو أهله فقال:  ، من أين أخذان هذه الفائدة؟ وفيه أن الضرورة تقدَّر بقدإ
رِهاالضرورة   هذه قاعدة فقهية.  تقدَّر بقدإ

مل يبح لرسوله إالَّ مدة يسرية  تعاىل فيها القتال وهللا -وجل عز-فمكة حرَّم هللا «إالَّ ساعًة من هنار»قوله: 
ليست الساعة اليت عندان، ساعة واحدة؛  ألنه ما يُ َتَصوَّر دخول جيش قوامه عشرة آالف يف ساعة، 

رِهافاملقصود جزء من النهار فهذا معىن الضرورة  أابح لرسوله مل يُِبح مكة طيلة -عز وجل-فاهلل تقدَّر بقدإ
إمنا أابحها له جزء من يوم فقط، هو جمرد الدخول مثَّ ضبط األمن، ومل حيصل قتال يف مكة وهلل بقائه 
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احلمد، لكن قُِتَل أشخاص، أمَّا القتال يف مكة مل حيصل لكن حصل قتل ألشخاص مثل: عبد هللا بن أيب 
 السَّرح.

عندان يف احلديث قاعدة فقهية ومن فوائد احلديث إثبات النَّسخ حيث أُبيحت مكة مث حر َِمت، والحظوا 
واالستثناء هذا يف اللغة وأصول الفقه عندان ابب النَّسخ، فإن مل تطبق اي أخي الكرمي القواعد وعلوم اآللة، 
والقواعد الفقهية، واللغة العربية، على األحاديث وإالَّ يصعب عليك أن تفهم جزئيات بعض العلم أو 

 بعض جزئيات العلم. 
قدَّم أنه حرام، ويف مكة أيًضا حرام، طيب لو أن احملرم  صاد يف مكة، جرم واحد أو والصيد للمحرم ت

عز -جرمان؟ جرمان، طيب واجلزاء جزاء أو جزاءان؟ جزاء واحد هذا الصواب جزاء واحد؛ ألن هللا 
ص حمرًما يف مكة هل كان الشخ  ومل يفصِ ل [95]املائدة:  ﴾َفَجزَاء  ِمْثلخ َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعمِ ﴿قال: -وجل

فهذا ارتكب جرمني، أو هو حمرم خارج مكة، فهذا هو الصواب خالفًا ملن قال من الفقهاء: عليه 
 جزاءان، لو قال قائل: عليه جزاء اثن  من ابب التعزير.

 : ... .طالب
اجتهاد  ابب التعزيرات والكفارات واملقدَّرات الشرعية ما فيها قياس وال فيها :يعين صعب فيقالالشَّيخ: 

لكن لو كان الشيء ليس له  ﴾َفَجزَاء  ِمْثلخ َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعمِ ﴿: ال اجتهاد مع النَّص، فمنصوص عليه
رأى املفيت، أو القاضي، أو اْلمام، أن هذه املسألة يستحق فاعلها التعزير هذا الذي يقال: من  دليل مثَّ 

 ابب السياسة الشرعيَّة.
 «.إن إبراهيم حرَّم مكة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بن زيد بن عاصم أن رسول هللا لعبد هللا :واحلديث الثاين

عليهم الصالة والسالم -عليه السالم-فوائد احلديث: أنه ال جيب أن تقول إن نطقت ابسم نيب أن تقول
-عليه السالم-نظائر هلذا احلديث، وحترمي إبراهيم ومرَّ معنا« إن إبراهيم حرَّم مكة»مجيًعا لكن قال هنا: 

 لتحرمي هللا تعاىل، فاهلل تعاىل حرَّم مكة لكن إبراهيم أعلن ذلك وأخرب وأشاع ذلك. اتبع
ودلَّ هذا احلديث على حترمي املدينة، وهل يف صيدها جزاء أم ال؟ مجهور العلماء يَرون عدم اجلزاء يف 

ن شاهده يصيد، صيدها، وقال بعض العلماء: َمنإ صاد فيها فإنه ُيسَلب ما عليه من ثياب تصري غنيمة ِلمَ 
رضي هللا -فيؤَخذ َسلَُبه من سالحه، وثيابه، ودابته، ملا جاء يف صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص
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أنه رأى عبًدا لقوم يصيد يف املدينة، فَسَلب ما عليه، أخذ سالحه، ودابته، مثَّ جاء قومه يضربون -عنه
 : صحيح مسلم، فيكون هذا رمبا يقالوهذا يف ملسو هيلع هللا ىلصسعًدا فقال: ما أرد لكم ذلك وقد نفلنيه رسول هللا

من ابب التعزير ألنه يتفاوت اللبس ونوعية السالح ونوعية الدابة، فقد يصيد وهو على سيارة رخيصة، أو 
على دابة من ذوات األربع أو على سيارة فارهة فاملقصود أنه يتفاوت، فليس يف صيد املدينة جزاء لكن فيه 

وهذه املسألة أو  «مبثلي ما دعا إبراهيم ملكة ملسو هيلع هللا ىلصعا رسول هللا د»التعزير، وجاء يف صحيح مسلم: 
هذا احلديث مما يتكلم عنه العلماء حول التفضيل بني مكة واملدينة، فأيتهما أفضل؟ مكة أفضل عند 
مجهور العلماء، وعند اْلمام مالك املدينة أفضل، ويرى ابن تيمية: أن أفضل الداير هو ما يزيد الشخص 

رب إىل هللا ، وبناًء عليه يُثبت ابن تيمية أن كثريًا من الصحابة مل يَبَقوا يف مكة وال املدينة، تقى، وجيعله أق
يف البالد هذا أكثر -رضي هللا عنهم-فعدد كثري منهم ذهبوا ملصر، والشام، والعراق، واليمن، وتفرقوا

ال ينفي أن مكة أفضل لكن  الصحابة ما بني جهاد وبني إقامة فهذه أقوال العلماء الثالثة، وابن تيمية
يتكلم عن قضية التفضيل للشخص يف ذاته أنت أيُّ البالد أفضل لك؟ منهم َمن قال: مكة مطلًقا، ومنهم 
َمن قال املدينة مطلًقا، وابن تيمية يفضِ ل الشيء بناًء عليك أو ما يتعلق بك، وأما الربكة فهي ظاهرة يف 

طعوم، وهذا شيٌء مشاَهد معروف، وقد أخربان الشيخ عبد العزيز مكة واملدينة يف املكيل، واملوزون، وامل
من مشايخ اجلامعة اْلسالمية أايم وجود مساحة  -مسَّاه لكن أُنِسيته-عن أحد املشايخ -حفظه هللا-القارئ

الشيخ ابن ابز فيها فيقول: إهنم اختلفوا يف مكان من األمكنة من ضواحي املدينة هل هي داخل حرم 
اله الربكة أم ال؟ فقال الشيخ ذاك قال للشيخ ابن ابز أو واحد من مشايخ اجلامعة فيه طرفة أو املدينة فتن

دعابة فقال: شيخ إين أشرتي كيس الرز ألهلي ويف البيت األول الذي خارج حدود املدينة حدود حرم 
لشاهد أن الربكة هنا يف املدينة ما يبقى معي إالَّ أايم وهذا يبقى معي شهر، فهذا يعين مما ذكروا يف ذلك فا

فطور -املكيل، واملوزون، واملطعوم، وهذا مشاهد معروف يف مكة، فرمبا الشخص يفطر بثالث رايالت 
تفطر وتشبع، يف غري مكة واملدينة ما تفطر إالَّ رمبا أبضعاف ذلك مع أنه نفس األكل هو هنا  -الصباح

واملدينة وهذه من الربكة الشرعية املوجودة خالفًا ملا  وهنا، لكننا نتكلم عن الشبع والربكة املوجودة يف مكة
 يفعله بعض الناس ويتتبعون الربكة املوهومة ففيه بركة شرعية اثبتة مثل ماذا؟ زمزم، زيت الزيتون،  وغريه؟

 ... . طالب:
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فيه بركة ...، نعم حبة الربكة، أو احلبة السوداء، وأنواع من ... العسل مما ذكر يف الشريعة مما  الشَّيخ:
سواء يف األمور املأكولة أو املعنوية أو احلسيَّة مثل مكة واملدينة، وفيها أشياء موهومة يتعلق هبا البعض 
وليس عليها دليل، من األزمنة املباركة: رمضان كله، والعشرة األَُول من ذي احلجة هذه من األزمنة املباركة، 

ة بدليل تكفري سنتني ملن صامه، هذا من الربكات الشرعية أايم احلج ملن كان حاجًّا، يوم عرفة لألمة برك
 الثابتة.

هذا احلديث أتى به احلافظ ابن « َحرَام   اْلَمِدينَةخ »قال مرفوًعا:  -رضي هللا عنه-وعن علي بن أيب طالب  
حجر لسائل أن يسأل: ما هي حدود مكة؟ ما هي حدود املدينة؟ أما حدود مكة فهي فيها تفاوت البعد 

من جربيل عليه السالم، مثَّ أخرب هبا أبناءه وذريته مث تناقلها -عليه السالم-رب، وهذه أخذها إبراهيموالق
الناس فهي ابلتواتر، حدود حرم مكة ابلتواتر وغالبًا ما فيها خالف، اخلالف أكثر شيء يف حرم املدينة 

جبل َعري جبل كأنه ظهر  ،«ثَ ْور إىلاملدينة حرم حرام ما بني َعري »قال: -عليه الصالة والسالم-فالنيب
 جبٌل آخر. «إىل ثَ ْور»محار 

 فوائد احلديث:
ابتداًء من جبل أسود فيه مُحرة من جنوب املدينة ميتد من شرقها إىل الغرب، وأمَّا اجلهة  حتديد حرم املدينة 

البعض  الشمالية فإىل جبل ثور مشال أحد، وجبل ثور صغري؛ ألن جبل أحد أكرب، وقد حصل وهٌم عند
يف نفي جبل ثور عن املدينة وتبعهم بعض املعاصرين، ففي املدينة جبل ثور ويف مكة إي نعم جبل ثور، 
وحصل خالٌف يف تعيني جبل ثور عند املعاصرين ما هو، واللجان خترج من أايم الشيخ إبراهيم من ستني 

ملدينة؛ ألنه واضح الفرق إذا قيل سنة تقريبًا وهم خيرجون آخر جلنة ميكن قبل مخس سنوات يف حتديد حرم ا
هذا الشيء من حرم املدينة حول ما يتعلق ابلربكة، وأما مضاعفة الصالة فهي خاصة ابملسجد النبوي، 
وأما املضاعفة يف مكة فاخلالف ظاهر وواضح هل هي عامة ملنطقة احلرم أو ملسجد الكعبة، فحول ما 

نعم املضاعفة والربكة عامة لكن ملسو هيلع هللا ىلصكن مسجد النيبيتعلق مبكة يعين أقوى: أنه عام ملنطقة احلرم ل
على مسجد النيب -رضي هللا عنه-وأما زايدة عثمان «يف مسجدي هذا»مضاعفة الصالة خاصة ابملسجد 

الذي كان موضعه صغريًا فالزايدة عليه هذه ابتفاق الصحابة، والصحابة ملا زادوا كما قال النووي  ملسو هيلع هللا ىلص
ما كانوا يصلون يف املسجد األول ويرتكون الزايدات  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  يف شرح مسلم: لَّما زادوا على مسجد
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يف مسجدي »بل يتسابقون للصف األول ولزايدة عثمان، فدلَّ على أن فهم الصحابة مجيًعا أن املقصود 
وما فيه من زايدات متصلة من أي جهة فيدخل يف املسجد، ومعروف اآلن  ملسو هيلع هللا ىلصمسجد النيب  «هذا

يف التوِسَعة والساحات، كل املدينة فبريُحاء أليب طلحة موجودة يف التوسعة  أن كل املدينة السابقة داخلة
عند ابب امللك فهدوأنت مستقبل القبلة إذا دخلت من ابب امللك فهد مستقبل القبلة يكون على يسار 

ة تذكرك الداخل تقريبًا يف البالطة الرابعة أو اخلامسة لو رفعت فرًشا من الَفرشات جتد بالطة دائرية البالط
على موضع البئر األصلي فيه بالطة  -ما أدري ما زال موجوًدا أم ال-ببئر زمزم، كان البالط يف بئر زمزم 

دائرية قد تكون ُأزيَلت خشية من التربك، إالَّ أن بريحاء أليب طلحة اليت كانت يف مزرعته وال يُقال يف 
ا تربُّك الناس فكانوا يتربكون ابخلط املوازي طرف املدينة لكن خارج املسجد هي اآلن داخل احلرم، وأمَّ 

للحجر األسود، رمبا يعين بعضكم ما أدركه ُأزيل عام ما أدري كم؟ يعين تقريبًا له مخسة عشر سنة، فكان 
يف موازاة احلجر األسود فيه خط أسود يف البالط يقف الناس عنده مثل اجلدار فسواٌء فرد أو أفراد 

نز ِل رأسه وينتظر اخلط فيقفون لو أردت أن متشي وتكربِ  وأنت متشي ما فبمجموع وقوف الناس كلهم ي
ون تكبريات متتابعة متتالية  تستطيع أمامك جدار من الناس إن كانواوقوفًا ما ميكن تتحرك، إن كانوا يكربِ 

، ويطيلون هذا أيًضا ما تستطيع تتحرك من بينهم، فيتعطل الناس، أو يتعطل الطواف عند موازاة احلجر
رمحه -وقد أفىت بعض العلماء مبشروعية إزالته ألنه أصاًل، ال شرعية له، وقد ألَّف فيه الشيخ بكر أبو زيد

وهلل احلمد بعد سنوات ُأزيل يعين بعد رسالة الشيخ ومباحثة العلماء، رسالة عدم مشروعية اخلط، ثَّ -هللا
بًا لو كانت الكعبة هذه الزاوية َمنإ كان واألمر واسع كل منا يطوف_ شرَّف هللا الكعبة_ لكن يعين تقري

قبلي خبمسة أشبار أو نصف مرت يعتقد أنه وازى احلجر األسود، وَمن كان بعدي بنصف مرت يعتقد أنه 
 وَمن احتاط ... ما فيه إشكال. -إن شاء هللا األمر-وازاه ويسعنا 

إين حرَّمت ما بني »غربية ملا يف الصحيح :وأما حدُّ املدينة من الشرق والغرب فاحلرَّاتن احلرَّة الشرقية وال
والالبة: هي احلجارة السوداء اليت كأهنا صواريخ، هذه الالبة، احلرَّة الشرقية والغربية وإحدى  «البَ تَيها

 احلرَّتني متتد من بعد البقيع مع طريق امللك عبد العزيز حىت طريق القصيم هذه من بداية احلرَّة.
 ... . طالب:
 مسافة طويلة من ابتداء احلرَّة املقصود مسافتها طويلة.  إي الشَّيخ:
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الفائدة من ذلك: حصول الربكة، حترمي الصيد فيها، االطمئنان  -يعين معرفة حدود املدينة-وفائدة املعرفة 
من الدجَّال ال يدخلها، وكوهنا ال يدخلها الطاعون أيًضا، هي ومكة ال يدخلها الطاعون، أما مضاعفة 

-املتخصصة ابملناسك-خاصة ابملسجد النبوي، وملكة خصائص مذكورة يف كتب املناسك الصالة فهي
وفيه خصائص للمدينة مذكورة أحكام وفضائل وخصائص من املناسب أن ُيكِثر الكالم حوهلا املشايخ 

فرتة  ويشرحها بني -وفقه هللا-واملدرسون يف املسجَدين، وفيها األربعون املكيَّة ألَّفها الشيخ طالل ... 
 وأخرى يف كرسيه يف املسجد احلرام فالبد من ذلك.

 
 

 ابب صفة احلج ودخول مكة
 اآلن أييت حديث جابر وهو حديٌث طويل.

  اَببخ ِصَفِة احلَْجِ  َودخخخوِل َمكَّةَ 
َحجَّ َفَخَرْجنَا َمَعهخ,  -م صلى هللا عليه وسل -َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّخ َعن ْهخَما: َأنَّ َرسخوَل اَّللَِّ 

َفةِ  نَا َذا احلْخلَي ْ , َوَأْحرِِمي» فَ َقاَل: ,فَ َوَلَدْت َأْْسَاءخ بِْنتخ عخَمْيس   ,َحَّتَّ أَتَ ي ْ  «.اْغَتِسِلي َواْستَ ْثِفِري بِثَ ْوب 
 وأبدأ: -عز وجل-إىل هنا، إىل هذا املقطع فيه ست فوائد: أستعيذ ابهلل  الشَّيخ:

وهو   -رضي هللا عنه-وحده من طريق جعفر بن حممد الباقر عن أبيه ودخلوا على جابر احلديث رواه مسلم
كأنه بني عينيه، وهذا من إمامة -رضي هللا عنه-كبري يف السن قد َعِمي قارب التسعني ويذكر هذا املنسك

جابر وثقته ومن تواضع آل البيت يف أخذهم حديث أبيهم وجدهم عن صحايب ليس من آل البيت، 
وعن أبيه، فهذا من تواضع آل البيت يف أخذهم -رضي هللا عنه-بر بن عبد هللا بن حرام األنصاريفجا

العلم عن غري آل البيت، وهذا األصل فيما يتعلق ابلصحابة وآل البيت بينهم من القرابة واحملبة والعلم 
نثبت هلم أن الصحابة بينهم  الشيء الظاهر، ومل ا غَلت الرافضة وأكثروا من الكالم يف هذا األمر احتجنا أن

يعين مع آل البيت، بينهم نسب ورحم وطلب علم وحمبة، بل الذي سعى لتزويج فاطمة من علي أو علي 
أين »بفاطمة أبو بكر وعمر هم الذين أعطوه شيئًا من املهر ألنه قال له النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ه أبو بكر وعمر، هل ُيَظن أن هؤالء اجلبال يف كان عنده درع ليست موجودة فساعد  «درعك احلخَطميَّة
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العلم والفضل والدين أبو بكر وعمر يسعيان لتزويج علي من فاطمة مث يعادونه بعد ذلك؟ ممكن يعادونه 
عند الرافضة، لكن عند أهل الدين واْلميان هذا ما يُ َتَصوَّر، وغريه كثري مما حصل بينهم من حمبة ولذلك قام 

يف خالفته يف مسجد الكوفة فقال: "ال قوت ألحد  يفضلين على أيب بكر وعمر إالَّ -نهرضي هللا ع-خطيبًا
يُعِلن بيااًن عامًّا على املنرب  وهذا نضمه إىل ما مضى  -رضي هللا عنه-جلدته حدَّ املفرتين" هذا كالم علي

حد القاذف ثانني  من فوائد، وهذه مسألة عقدية، واجتهد يف التعزيرات الشرعية جيلده حد املفرتي كم؟
جلدة، إي نعم هذا َمن نُِقَل له أن فالاًن يقول أنت اي أاب احلسن أفضل من أيب بكر أو أفضل من عمر 

 يؤتى به وجُيَلد، وغريها كثري.
مل َّا كان يف مكة مرة واحدة ابتفاق، وقيل حج أكثر، وأما ذهابه ملسو هيلع هللا ىلصالفائدة اليت بعدها: حجَّ النيب

-عليه السالم-والدعوة فال يلزم منه حج، صحيح هو مما بقي من ملة إبراهيملعرض نفسه على القبائل 
وأخذ بذلك اليهود والنصارى واملشركون جيتمعونبمكة ولكن ليس بواجب، فحجَّ مرة هذا متفق عليه، أمَّا 

احلجة،  ما زاد ففيه خالف هذا ملا كان يف العهد املكي، وأما العهد املدين فأيًضا ابتفاق مل حيج إالَّ هذه
كان ظهر يوم السبت اخلامس والعشرين من شهر ذي القعدة، ووصل مكة يوم األحد ملسو هيلع هللا ىلصوخروج النيب

بعد صالة الظهر يقول أنس صلى الظهر ابملدينة وصلى ملسو هيلع هللا ىلصالرابع من شهر ذي احلجة  فانطالقه 
" وقد ْجنَا َمَعهخ َحجَّ َفَخرَ "العصر بذي احلليفة ركعتني، ودلَّ على حرص الصحابة ورغبتهم يف التعلم منه، 

الناس أنه سيخرج يف يوم كذا، فأاته أانس ُكُثر أيمتون كلهم  برسول هللا؛ ألن احلديث ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النيب
مفصل أطول من هذا لكن احلافظ اختصره على فقهه يف اختصار األحاديث، وهو رأي مجهور العلماء 

 جبواز ذلك بشروط.
لتعلم منه واالقتداء به، وأيًضا ال يتعلم فقط املناسك فرتَِد وفيه مشروعية اخلروج مع عامل، أو طالب علم ل

مسائل كثرية يف الصالة، يف الطهارة، يف الزكاة، يف أمور  كثرية جدًّا؛ ألنه يتفرغ احلاج، مع هذا من منافع 
لبدن، يبدأ منافع القلب والدنيا واآلخرة، منافع يف القول يف ا [28]احلج: ﴾لَِيْشَهدخوا َمنَاِفَع َلَخمْ ﴿ احلج

الشخص حياسب نفسه يف تقصري  مضى على نفقات، على زكاة، على معامالت مشبوهة، فرتَِد األسئلة 
الكثرية، يعين البد أن يكون املفيت يف احلج وَمن يذهب مع احلمالت إن كان يفيت فتوى عامة أن يكون 

يس املقصود هو الذهاب مع عامل أو ُمِلمًّا بكثري من املسائل على أن أكثر األسئلة خاصة ابملناسك لكن ل
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طالب علم فقط وأخذ علم املناسك ال، مع املناسك معرفة األخالق والسلوك مشاهدة  تطبيقات بعض 
أهل العلم يف ذلك، فأحد املشايخ يقول: كان مساحة الشيخ ابن ابز جبانبنا يوم عرفة من بعد صالة العصر 

لماء هل الوقوف بعرفة راكب أو جالس أفضل، الشيخ كان  جمموعة للظهر وهو يف سيارته ألنه اختلف الع
يف آخر عمره وكان يف السيارة، يقول: كنا نراه يدعو من صالة العصر جمموعة للظهر إىل الغروب، يقول: 
وهللا ما مرت بنا موعظة أعظم من مشاهدتنا للشيخ، يكفي هذا،  املقصود أنه إذا شاهد أحد من 

رصه، يف بذله واجتهاده يف العلم، والتعليم، والعبادة، والصدقات، ويف ذلك العلماء، من الصاحلني يف ح
قصص، وأخبار كثرية ذكرهتا يف حماضرة أخبار الصاحلني يف احلج، وهي حماضرة ليس بينهما تقارب إالَّ يف 

 االسم إحداها بُ ثَّت واألخرى مل تُ َبث.
يفة أول ما خرجوا من املدينة يف ميقات ولدت يف ذي احلل-رضي هللا عنها-من فوائد احلديث: أمساء

أهنا استمرت مع أهنا معذورة قد ولدت، ملاذا مل ترجع؟ هي فرصة -رضي هللا عنها-املدينة، ومن حرصها
 شيء ال يفوَّت. ملسو هيلع هللا ىلصالعمر مع رسول هللا

كيف قضت املناسك؟ هل طهرت يف أايم احلج؟ تفعل ما يفعل احلاج -رضي هللا عنها-أمَّا ماذا صنعت
الطواف ابلبيت، فهي مل تطف للقدوم، ومل تطف لإلفاضة، ومل تطف للوداع، يعين مادامت نفساء، غري 

أبقى عندها أحد حمارمها أو أحد أبنائها؟  -رضي هللا عنه-ألن زوجها أبو بكر-فما خربها هل أبو بكر
العلماء له، وهو شيء  وبقيت مل ُيذَكر هلا علم بكتب التاريخ والسِ رَي على كثرة رواية هذا احلديث وشروح

ملفت لالنتباه، القصة اثبتة وصحيحة، لكن ما خرب أمساء ماذا فعلت؟ ألن هذا مما حيرص عليه طالب 
العلم وهي قطًعا فعلت املناسك لكن بقي الطواف، يعين رمبا تكون قد طهرت خالل أسبوع أو عشرة 

لنبوي أو من املدينة، وكانوا عصر السبت أايم؛ ألهنم يف املدينة حتركوا اخلروج ظهر السبت من املسجد ا
مخس وعشرين فاحتمال أهنا طهرت إىل يوم عرفة أو إىل يوم عشرة كم يوم؟ نعم مخسة عشر يوًما فاحتماٌل 
أهنا طهرت؛ ألن حتديد األربعني يف النفاس ال دليل عليه والعربة بطهارهتا من ذلك دل على أن النفساء 

ال تطوف، والغسل عامٌّ لكل مريد للحج أو العمرة، لكن ابن حزم  واحلائض تغتسل وتلبس وتليب لكن
يوجب فقط وجواًب على النفساء، طيب مثلها احلائض ما يوجب ذلك ومرَّ الكالم على هذا، والغسل 

 مستحب حىت ملن مل يطف ألهنا هي مل تطف.
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 نعم: واصل.
َب اْلَقْصَواَء َحَّتَّ إَِذا اْستَ َوْت بِِه َعَلى اْلبَ ْيَداِء َأَهلَّ يِف اْلَمْسِجِد مثخَّ رَكِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَصلَّى َرسخولخ اَّللَِّ القارئ: 

يَك لَب َّْيَك اللَّهخمَّ لَب َّْيَك, لَب َّْيَك اَل َشرِيَك َلَك لَب َّْيَك, ِإنَّ احْلَْمَد َوالن ِْعَمَة َلَك َواْلمخْلَك, اَل َشرِ »اِبلت َّْوِحيِد: 
 «.َلكَ 
 

، املسجد ابعتبار ما كان بعد النيب يِف اْلَمْسِجِد مثخَّ رَِكَب اْلَقْصَواءَ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَصلَّى َرسخولخ اَّللَِّ الشَّيخ: 

فتجدون ذلك يف كتب مكة ملسو هيلع هللا ىلصفقد ُبين، أما تفاصيل املشاعر واحلرم واألماكن اليت مير هباملسو هيلع هللا ىلص
تقريبا  واملدينة حىت بعض املؤلفني يف أخبار مكة قد شرب من الصفا إىل الكعبة من املروة إىل الكعبة وعرفوا

كم طول الكعبة طواًل وعرًضا وارتفاًعا وداخل الكعبة كم ألن الكعبة كانت تُفَتح، وأما رفع الباب فقد 
فعلته قريش حىت يصعد السادة وإن صعد أحد من اأَلر ِقاء أو العبيد ُيدَفع ابلرجل ُيرَفس ابلرجل ويسقط، 

ففي خالفته ملَّا توىل على -رضي هللا عنه-وهم يتضاحكون داخل الكعبة عادات اجلاهلية، أما ابن الزبري
مكة فقد جعلها اببني وجعلها على قواعد إبراهيم، وأنزل الباب إىل مستوى الناس يدخل الناس من الباب، 

لو ال أن قومك حديثو عهد بكفر جلعلت للكعبة اببني »يقول لعائشة: ملسو هيلع هللا ىلصهذا الذي همَّ به النيب
الزبري من خالته عائشة هذا احلديث فطبَّقه، مثَّ بعد ذلك ملَّا جاء مسع ابن  «وجعلتها على قواعد إبراهيم

بنو أمية أعادوها على طريقة قريش القدمية، مثَّ بعد قريش ملَّا جاء بنو العباس ال يريدون طريقة بين أمية 
ِئل اْلمام مالك يريدون طريقة َمن قبلهم فأرادوا أن يعيدوها إىل بناء ابن الزبري بناء إبراهيم عليه السالم، فسُ 

فقال: "ال أجعل الكعبة ملعبًا للملوك" كل واحد يهدم ويبين، لعبة هذا للملوك؟!فقه اْلمام مالك وقوته 
وشخصيته موجودة يف أزمنة ويف زماننا فقد كتب مرة هارون الرشيد مع أنه أفضل خلفاء بين العباس كما 

ًما يعين إما أن يغزو أو حيج، فكتب مرة لإلمام قال ابن تيمية، وهو هارون الرشيد يغزو عاًما وحيج عا
مالك: من أمري املؤمنني هارون الرشيد إىل مالك بن أنس أو إىل اْلمام مالك؛ ألنه إمام يعتدُّون إبمامته يف 
زماهنم، حنن يف املدينة، وصل للمدينة، ونود منك أن أتيت حتدثنا، قلب الورقة وأمر الكاتب أن يكتب: 

ىل أمري املؤمنني من مالك بن عبد هللا بن أنس إىل أمري املؤمنني: "العلم يؤتى إليه وعليكم السالم إ
والسالم"، هذا اْلمام مالك، ذكرت ذلك يف عدد من أخبار السلف )مواقف مؤثرة من أخبار السلف( 
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تعلق بشأن حماضرة ألقيتها يف رفحةقبل سنتني، كل أخبار املتقدمني، والتابعني، واألئمة األربعة فهذا ما ي
إي نعم أان تكلمت ملسو هيلع هللا ىلصيف املسجد فُبيَن املسجد بعد النيبملسو هيلع هللا ىلصالقواعد والباب  وصلَّى رسول هللا

مثخَّ عنها يف مناسبة الكتب، كتب املناسك، وكتب احلج، كتب مكة، واملدينة يذكرون أشياء ابلتفصيل، "
لى البيداء تقدم الكالم يف حديث حىت إذا استوت به ع-عليه الصالة والسالم-هي انقته "رَِكَب اْلَقْصَواءَ 

مضى مىت لَّبَّ أهلَّ ابلتوحيد، فقريش كانوا يقولون: لبيك ال شريك لك إالَّ شريًكا هو لك متلكه وما 
، أما لفظ التلبية ما معناها فذكر ابن القيم ذلك يف )هتذيب  ملسو هيلع هللا ىلصمَلك، فخالفهم رسول هللا  ولَّبَّ

رح التلبية، وأيًضا يشرح األلفاظ الشرعية ابلتفصيل الشيخ السنن( احلاشية اليسرية على سنن أيب داود ش
ابن عثيمني يف كتبه، لبيك: مثىن يعين تلبية لك بعد تلبية اي هللا، ومعرفة معاين هذه األلفاظ ابلذات التلبية 

 تشجع احلاج على تكرارها.
وفيها خمالفة املشركني، ويف ذلك إظهار -عز وجل-دل على أن التلبية توحيد هللا من فوائد احلديث:

تلبيته كما يف حديث ابن عمر وغريه وأنس، فاألفضل االقتصار على ملسو هيلع هللا ىلصملخالفة املشركني، وقد لزِم النيب
، لكن إن زاد جاز؛ ألنه أقرَّ الصحابة على الزايدات فكانوا يزيدون "لبيك ذا الفواضلملسو هيلع هللا ىلصتلبية النيب

لبيك ذا املعارج، لبيك وسعديك واخللق بيديك والرغبة إليك والعمل" وغريها من التلبيات 
 يسمعهم ويقرهم، لكن هو َلزَِم تلبيته، نعم.ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

رَ القارئ:" نَا اْلبَ ْيَت اْستَ َلَم الرُّْكَن, فَ َرَمَل َثاَلًًث َوَمَشى َأْربَ ًعا, مثخَّ أََتى َمَقاَم إِب ْ اِهيَم َفَصلَّى, مثخَّ َحَّتَّ إَِذا أَتَ ي ْ
 ."َرَجَع ِإىَل الرُّْكِن فَاْستَ َلَمهخ 

 نعم، إىل هنا اآلن الطواف، األول اْلحرام ومل يتكلم عن دخول مكة، مث انتقل إىل الطواف. الشَّيخ:
فوائد احلديث: التلبية، فوائد هذا اللفظ، التلبية تنقطع إذا بدأ ابلطواف وفيه البدء ابستالم الركن وهو 

حلجر، واحلجر األسود امسه احلجر األسود بعض الناس تقول: احلجر األسعد وهذا تغيري لفظي وشرعي ا
نزل احلجر األسود  من اجلنة أشد »خطأ منهم هو حجر األسود، يقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ع أشار إليه فالبدء ابستالم الركن وهو احلجر فإن مل يستط «بياًضا من اللنب فسودته خطااي بين آدم
إشارة واحدة بتكبري عند بدء كل شوط، إذا زاد بسم هللا يف بداية الشوط األول جيوز؛ لفعل ابن عمر، 

فإنه ال يُ َعد فعله بدعة"  -يعين إسناده صحيح-وفيه قاعدة يف البدع: "ما فعله صحايب وثبت النص إليه 
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طيب كيف الرسول ما قال بسم هللا ملاذا هذه من قواعد معرفة البدع، فال يقال: بدعة؛ لفعل ابن عمر، 
نزيد؟  فهذه من القواعد عند أهل السنة أن ما فعله الصحايب ال يعد بدعة، وهذه فائدة معرفة فتاوى 

 الصحابة وأقوهلم .
 

 من فوائد احلديث:
، بعض الناس يكربِ  مث ي  ذهب وأيًضا التكبري بداية كل شوط لكن إذا انتهى يف الشوط األخري ال يكربِ 

ملقام إبراهيم، والرََّمل هو سرعة املشي وهو دون اهلرولة، اهلرولة أسرع، الرََّمل دونه بقليل، والرََّمل ابلثالث 
األشواط األَُول عند طواف القدوم فقط وليس أي طواف، وكان سببه إغاظة الكفار وملَّا زال السبب 

يف الوادي استمر هذا األمر للرجال  -عنها رضي هللا-استمر ذلك تذكريًا  ابلنعمة، مثل: هرولة هاجر 
دون النساء، وهذا لغز، يقال: ُسنَّة أصلها من النساء وال ُتشرَع للنساء؟ هذه هي الرََّمل هو السرعة، 
والسرعة هرولة وليس الرمل هرولة بني العَلمني األخضرين ... يف الوادي كان موضعه واداًي، واملقصود 

لناس وهو يف مكانه يهز كتفيه وهو واقف يهز كتفيه أخذ صورة املهرول، فهم ابهلرولة معروفة لكن بعض ا
أخذوا الصورة وتركوا الواقع، هذا ابطل هذا تنطع وتشدد، هي سنَّة إن استطاع أن يفعلها وليس عنده 
زحام، وليس معه نساء، وال عجائز، وال أطفال ما فيه إشكال، يعين شاب وحده أو شباب ويبعدون 

الكعبة ويطبقون السُّنَّة ما فيه إشكال بل هي السُّنَّة، فيقال: األفضل يف الطواف القرب من  بعيًدا عن
الكعبة لكن إن قُرب زحام، إن أبعد طبَّق السُّنَّة فأيهما أفضل؟ هذه من معرفة املصاحل واملفاسد يف 

م على ما يعود إىل مكاهنا مثل القواعد الفقهية، فتُبِعد ألن العربة األمر الذي يعود إىل ذات العبادة مقدَّ 
خلف اْلمام أفضل وقد جاء الشرع فيه، لكن إن كان خلف اْلمام تعاين من حر شديد أو بعض 
املصلني يعين روائح كريهة جدًّا ابلذات الرتاويح يف رمضان بعضهم يعين انحية الطبخ وغري ذلك، فأنت 

ع أمام مكيف، أو تؤذيك السماعة تُبعد عنها تضار فتذهب مقابل مكي ف وتُبِعد عن املكان أو حىت ترج
يف الصف الثاين؛ لتخشع ما فيه إشكال، أنت اآلن يعود هذا الفعل لذات العبادة مقدَّم على زماهنا 

 ومكاهنا، وهذه قاعدة مشهورة فقهية.
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ني ميشي بملسو هيلع هللا ىلصيكون الرََّمل من احَلجر إىل احَلَجر، أما يف عمرة القضية فكان النيب :من فوائد احلديث
الركنني، الركن اليماين، واحلجر األسود، كان ميشي بينهما والسبب؟ أن قريًشا كانوا جيلسون على جبل 

إىل الركن اليماين الكعبة تغطيهم عن كفار -عليه الصالة والسالم-الصفا واملروة أو بينهما، فإذا وصل
هلم لكن استمر الرََّمل وفعله إبقاًء ألصحابه ختفيًفا -عليه الصالة والسالم-قريش، فكان ميشي مشيًا

مل  -إذا نسيه مث تذكره-يف احلج وهو آخر األمرين من احلجر إىل احلجر، وإذا نسَي الرََّمل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب
 يقضه، فيقال: هنا سنَّة فات حملها هذا من القواعد يف السنن وطبِ ق عليها هذه.

شروع التخفيف بركعيت الطواف أن تكون خفيفة ويف رواية: "ركعتني" فال ُتشرَع الزايدة، فامل" َفَصلَّى"قال: 
 يقرأ فيهما الكافرون واْلخالص وأن ال يزيد عليهما، وال يطيل املكث. 

قطًعا َمن صلى ركعتني خفيفتني ومل ُيِطل البقاء وقام، أفضل ممن يصلي عشر ركعات؛  ملسو هيلع هللا ىلصفسنة النيب 
لسنَّة بتطبيقها ابلذات السنة أفضل من الزايدات، ولو أن كل شخص التزم ابملسو هيلع هللا ىلصألن االقتداء ابلنيب

اليت فيها تيسري وختفيف واضح، لكن رمبا استالم احلجر الرجوع بعد الطواف والركعتني واستلم احلجر مثَّ 
يرجع ممكن فيه مشقة يف زمننا لكن نتحدث عمَّا يناسب الناس، فبعض الناس يطيق يصلي ركعتني 

ملقام بينه وبني الكعبة، واملقام املقصود به املكان الذي ويدعو وعندهم كتب للدعاء، وأما الصالة فيجعل ا
لبناء البيت خالفًا ملا ظنه بعض الصوفية أن املقام املقصود قرب إبراهيم -عليه السالم-قام عليه إبراهيم

واختذوا من قرب إبراهيم مصلَّى، هذا حتريف يف النص وكذب على هللا وألن سياق اآلايت حول احلرم: 
بناء البيت يف سورة البقرة فالسياق يتعلق  إي نعم فالسياق يتعلق وكذلك [96]آل عمران:  ﴾َل بَ ْيت  ِإنَّ َأوَّ ﴿

ابحلرم، وال يتعلق بقرب إبراهيم، وهذا أيًضا فيه رد على الذين يدَّعون أن الطواف ابلبيت كما قال أحد 
وهو -ما أدري، صغري  املشايخ يقول: مسعت امرأة تقول البنها تعرف ملاذا نطوف ابلكعبة؟ قال:

ر؛ لذلك يسمونه ِحجر إمساعيل، وهذه  -يسمعها تقول: ألن أابان إمساعيل مدفون إي نعم يف احِلجإ
التسمية خطأ وال يوجد، الدليل على ذلك واضح من انحية السرية والتاريخ قريش تفخر آبابئها، بل كل 

ريق أو يف مزدلفة يبدأون بذكر مفاخر العرب يفخرون آبابئهم، حىت بعد اْلفاضة من عرفة يقفون ابلط
آابئهم، وأجدادهم، ولو كانت قريش عندها طرف علم مثل: العجوز هذه تقول: اي بين تره فيه لو كان 
عند قريش طرف علم أن إمساعيل مدفون عند الكعبة هل كانوا سيفرطون يف قربه؟ أبًدا لن يرتكوه ولن 
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من مسَّاه تعليل اخلرب من انحية التاريخ، هذه يتميز هبا ابن  يفرطوا فيه وهو جدهم، فواضح يعين من انحية
مل أنقلها عنه لكي يكون فيه يعين صحة يف النقل، أان أنقلها أقول: مما ميارسه ابن تيمية -رمحه هللا-تيمية

هذه الطريقة يف إعالن األخبار التارخيية؛ لذلك عندهم قاعدة أخرجها الشيخ برسالة صغرية  -رمحه هللا-
روي أخرجها من )منهاج السنَّة( فأحيااًن بعض األخطاء تدري أهنا كذب من عل

َ
ى ما تُعرف به كِذب امل

 حني قراءهتا ما حيتاج أنك تقول: ما سنده؟ َمن رواه؟ هذا ظاهره الكِذب.
رَاِهيَم مخَصلًّى﴿يقرأ أيًضا عند ذهابه للبيت :من فوائد احلديث ذخوا ِمْن َمَقاِم إِب ْ قيل للتعبد  [125قرة: ]الب ﴾َواَّتَِّ

أراد أن يطبق اآلية عمليًّا كما جعل البيت ملسو هيلع هللا ىلصيعين يقوله كل شخص وقيل للتعليم وهو الصواب، فالنيب
أيًضا أخربهم أهنم سيتخذون من مقام إبراهيم مصلَّى وهي  [29]احلج:  ﴾َوْلَيطَّوَّفخوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعتِيقِ ﴿عن يساره

قبل الوحي حيث قال: "اي رسول هللا لو أنك اختذت من مقام إبراهيم -رضي هللا عنه-نزلت مبوافقة عمر
ذخوا ِمْن ﴿ مل يستعذ  ابهلل قبل أن يقول: ملسو هيلع هللا ىلصإقرارًا لعمر، والنيب  -عز وجل-مصلًّى" فأنزهلا هللا  َواَّتَِّ

رَاِهيَم مخَصلًّى واْلخالص ؛ ألن هذا من ابب االستدالل وليس من ابب التالوة، ويقرأ الكافرون ﴾َمَقاِم إِب ْ
قخْل هخَو اَّللَّخ ﴿وقيل العكس فدل على جواز تنكيس السور؛ ألن بعض الرواايت يف مسلم قرأ يف األوىل

دليل اجلواز يف تنكيس السور، أمَّا قول ابن مسعود: "ال  فدل على ويف الثانية الكافرون [1]اْلخالص:  ﴾َأَحد  
رضي -ايت وليس َمن ينكِ س السور، انتهى كالمهيفعل التنكيس إالَّ منكوس القلب" يقصد َمن ينكِ س اآل

ابلتالوة تعرف أن هذه قبل هذه مثل: سبِ ح، ملسو هيلع هللا ىلصإالَّ إذا كان الشيء يُقرن بينهم النيب -هللا عنه
والغاشية، واجلمعة، واملنافقون، الفلق مثَّ الناس فتعرف أهنا مرتبة، فما ينكِ سها شخص ألنه واضح أن األدلة 

والكافرون جاءت الرواية هنا مع أنه الفعل مرة ﴾قخْل هخَو اَّللَّخ َأَحد  ﴿ائم، لكن الدملسو هيلع هللا ىلصرتبته بفعل النيب
 واحدة قيل: ابملعىن، وقيل: األمر جائز، ففيه يعين إجاابت عن هذا. 

رَاِهيَم مخَصلًّى﴿ ركعتا الطواف قيل: مها واجبتان؛ ألنه قال: ذخوا ِمْن َمَقاِم إِب ْ ، وقيل: مها سنَّة، لو ﴾َواَّتَِّ
ا أمت  الطواف أُقيَمت الصالة، مثل: بعض الناس حيرص أن يطوف بني ص

 
لى الفريضة بعد الطواف مباشرة مل

األذان واْلقامة الفجر ما فيه نساء وخفيف جدًّا ورمبا ينتهي عند أذان الظهر  من طوافه، وبعض الناس 
إن انتهى من طوافه قبل اْلقامة ف الذي ما يريد مزامحة النساء وال اْلزعاج فيختار بني األذان واْلقامة

فُتجزئ الفريضة عن الركعتني على قول ابن عمر، وابن عباس واألفضل أن يصليهما، استالم احلجر بعدمها 
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مثَّ رجع إىل احلجر فاستلمه إن تيسر وإالَّ فال يشري؛ ألن اْلشارة بدل عن االستالم يف النسك، أمَّا رجوعه 
س حبد ذاته بنسك، فإن مل يستلم وال يشري إليه، وال أعرف أن أحًدا من بعد الركعتني الستالم احلجر فلي

العلماء فهم أن الشخص بعدما يصلي ركعيت الطواف وأراد أن يذهب إىل احلجر ما يستطيع أن يستلمه 
 .خباروال أحيط أبقوال العلماء لكن َمن وقف يتفضل ابْل ما أعرف أن أحًدا قال بذلكيشري إليه 

 تفضل.ابلطواف واليقدِ م أي عمل  إالَّ الفرض نكمل... حديث جابر ألنه قطعة واحدة، وُيشرع البدء 
 ﴾ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ ﴿: مثخَّ َخرََج ِمَن اْلبَاِب ِإىَل الصََّفا, فَ َلمَّا َدََن ِمَن الصََّفا قَ رَأَ القارئ: "

َهخ  «َأ اَّللَّخ بِهِ أَْبَدأخ مبَا َبدَ » [158]البقرة:  لََة  فَ َوحََّد اَّللََّ وََكَّبَّ فَ َرِقَي الصََّفا, َحَّتَّ رََأى اْلبَ ْيَت, فَاْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ
, اَل » َوقَاَل: , َولَهخ احْلَْمدخ, َوهخَو َعَلى كخلِ  َشْيء  َقِدير  َه ِإالَّ إِلَ  اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَّخ َوْحَدهخ اَل َشرِيَك لَهخ, لَهخ اْلمخْلكخ

مثخَّ نَ َزَل ِإىَل ، مثخَّ َدَعا َبنْيَ َذِلَك َثاَلَث َمرَّات  . «اَّللَّخ َأْْنََز َوْعَدهخ, َوَنَصَر َعْبَدهخ, َوَهَزَم اأْلَْحزَاَب َوْحَدهخ 
َمْرَوِة فَ َفَعَل َعَلى اْلَمْرَوِة  يِف َبْطِن اْلَواِدي َسَعى َحَّتَّ إَِذا َصَعَد َمَشى ِإىَل اْل اْلَمْرَوِة, َحَّتَّ اْنَصبَّْت َقَدَماهخ 

 َوِفيِه:", َكَما فَ َعَل َعَلى الصََّفا َفذََكَر احْلَِديثَ 
 ".مثخَّ َخرََج ِمَن اْلبَاِب ِإىَل الصََّفا"قال:  إكمااًل حلديث جابر ابرك هللا فيك،الشَّيخ: 

واف مباشرة هذا املشروع لكن مشروعية املبادرة ابلسعي، وأن يكون بعد الط :فوائد هذا اجلزء من احلديث
ال جتب املواالة، وأما الرتتيب فهو واجب، ففرق بني الرتتيب واملواالة، الرتتيب أن ما يكون السعي قبل 
الطواف هذا ابلنسبة للدخول والعمرة، أما حديث "سعيُت قبل أن أطوف" عند أيب داود وغريه فهذا يف 

عثيمني رمحه هللا، أمَّا ابلنسبة لتقدمي السعي على الطواف  أعمال يوم احلج كما يراه الشيخ العالمة ابن
استدالاًل ب       :  "سعيُت قبل أن أطوف" فما يكون يف العمرة أو يكون عند الدخول؛ ألن النيب 

وأصحابه قدَّموا الطواف على السعي لكن ملَّا ُسِئل "سعيُت قبل أن أطوف"  كان يوم احلج ملسو هيلع هللا ىلص
يب، أمَّا املواالة أن يكون الشيء يلي الشيء بعده مثل: املواالة يف أعضاء األكرب، هذا ابلنسبة للرتت

الوضوء، واملوالة يف التيمم بداًل من الوضوء، واملواالة يف الغسل،  غسل جسمه ُغساًل واجبًا مثَّ خيرج 
أيًضا ما فيه يتنشف ويكمِ ل إالَّ إذا انقطع املاء هذا أمر معروف، واملواالة يف ركعات الصالة أمر معروف 

انقطاع، واملواالة بني الطواف، والسعي، املواالة أفضل ومستحبة وغري واجبة، فلو أنه طاف مثَّ صلى 
ركعات من الرتاويح أو جلس يراتح أو انتظر بعض رفقته مثَّ أكمل السعي فال أبس، قرأ النيب عليه الصالة 
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ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن ﴿ه أيًضا أنه مل ُيكملها قال: والحظوا أنه مل يستعذ، وظاهر  ﴾ِإنَّ الصََّفا﴿والسالم: 
ا أو تعليًما؟ مرَّ مثل:  وسكت مل يكمل ﴾َشَعائِِر اَّللَِّ  رَاِهيَم ﴿اآلية، وهل تُقرَأ تعبدًّ ذخوا ِمْن َمَقاِم إِب ْ َواَّتَِّ

هذا خرب ودل على الرتتيب فلم  «اَّللَّخ بِهِ  أَْبَدأخ مبَا َبَدأَ »وقوله عليه الصالة والسالم:  [125]البقرة:  ﴾مخَصلًّى
تقدمي الصفا على املروة؛ ألن هللا بدأ  فدلَّ على ﴾ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوةَ ﴿يرد يف الصفا واملروة إالَّ هذه اآلية:

 هبا مع أن الواو عند علماء اللغة ملطلق اجلمع وليس للرتتيب، الرتتيب مثَّ، و
فالواو ليست للرتتيب لكن هنا فهمنا ابلنص أهنا  [21]عبس:  ﴾مثخَّ أََماتَهخ فََأْقََّبَهخ ﴿ الرتتيب مع التعقيب الفاء

يقضي على ما ورد يف اللغة، وممكن تفهم نفس الرتتيب العلماء ملسو هيلع هللا ىلصالنيبللرتتيب، ففي السنة أو فعل 
فرتتيب الوضوء الواجب عند بعض أيخذوهنا يف آية الوضوء،  «أَْبَدأخ مبَا َبَدَأ اَّللَّخ بِهِ »أيخذون هذه املعلومة

أَْبَدأخ مبَا » العلماء أو الركن من أركان الوضوء أو من فرائض الوضوء عند بعض العلماء نفس االستدالل هنا
فريتبون وفيه دليل اثن  الرتتيب: دخول املمسوح  «أَْبَدأخ مبَا َبَدَأ اَّللَّخ بِهِ »نفس الشيء الوضوء  «َبَدَأ اَّللَّخ بِهِ 

 ملغسوالت.بني ا
 ومن فوائد احلديث:

فهي عند النسائي وحكم عليها بعض العلماء ابلشذوذ، فهي من وأما رواية األمر: "ابدأوا مبا بدأ هللا به"  
أو  «أَْبَدأخ مبَا َبَدَأ اَّللَّخ بِهِ »ابب اخلرب خرب يراد به نفاذ األمر أو نفاذ األمرين واحد، ففي الواقع َمن مسع 

 : "ابدأوا مبا بدأ هللا به"من أين بدأوا؟ من الصفا فهي قضية فقط ضعف رواية هللا به" "ابدأوا مبا بدأ
فاألوىل يف الواقع البدء من الصفا بكل حال، الرتتيب هو البدء ابلصفا وهو شرط، لو أنه بدأ ابملروة قبل 

هب أشواطًا حسب سبًعا أو الصفا فيُعترَب من املروة للصفا الغيًا، من الصفاإىل  املروة هو بدأ ابملروة وذ
سيقف ابلصفا عكس نعم نَقَصه شوط، والذي من املروة إىل الصفا أصاًل ذاهب فعليه شوطان، فلو أن 

َفاَل جخنَاَح َعلَْيِه َأْن ﴿ شخًصا سألك بعدما فعل ذلك ما  حكم سعيه أو طوافه بني الصفا واملروة؟ ...
مل يتم سعيه يعين مل يفعل الركن من غري ركن الذي هو نفسه السعي  مل يتم نعم [158]البقرة:  ﴾َيطَّوََّف ِِبَِما

 بني الصفا واملروة أو مل يَِتم واجبه.
مشروعية الصعود على اجلبل واستقبال القبلة وهذا الصعود للرجال دون النساء، وَمن معه نساء خياف 

سعي بينه وبني املروة فحدَّه عليهن فال يقف )يعين( ال يرتفع فوق الصفا، وأمَّا حد الصفا الواجب ال
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كفاك لكن بعض الناس أيخذون الدائرة  أو الدوار   حواجز العرابت، هذا لو وقفت عند حواجز العرابت
ابلذات اليت على املروة من خلف الدوَّار ويرجع هذا احتياطًا وإالَّ الشيخ ابن عثيمني يرى حد الصفا من 

 حواجز العرابت.
َهخ َوقَالَ هذا الذكر " ودل هذا احلديث على فوائد  جاء جمماًل مث نبدأ ابلتفصيل جاء  يعين" فَ َوحََّد اَّللََّ وََكَّبَّ

َأْْنََز َوْعَدهخ, »وفيه فضل كلمة التوحيد، وقوله: -عليه الصالة والسالم-ابْلمجال جابر مثَّ بني ماذا قال
وهذا جائز لكن السجع املتكلَّف يف  كلَّف،هذا سجٌع غري مت «َوَنَصَر َعْبَدهخ, َوَهَزَم اأْلَْحزَاَب َوْحَدهخ 

الدعاء هو الذي ينبه عليه العلماء أنه خيالف التَّضرع واملسكنة واخلشوع يف استعراض مواهب احلفظ ومل 
يتكلم بنوااي أن يقول: ذلك أو يفعل ذلك من الداعني أو القانتني األمر بينه وبني هللا لكن هذا خمالف 

اللهم إين أعوذ بك من زوال »فهو اندر جدًّا مقابل كثرة األدعية  ملسو هيلع هللا ىلصللشرع، وما ورد عن النيب 
هذه متوالية  رواه مسلم، هذا جاء َعَرًضا ليس متَقصًدا  «نعمتك, وَتول عافيتك, وفجاءة نقمتك

 مكتوب بورقة والَّ حمضَّر أو جيمَّع من بعض الداعني والقانتني حىت يدعو به.
يف أوله وآخره وبينهما الدعاء يكون مخسة، فعل ذلك ثالث مرات،  ومن فوائد احلديث: أن جمموع الذكر

فهو قال الذكر، مثَّ دعا، مثَّ الذكر، مثَّ دعا مث الذكر، فثالثة أذكار بينهما دعاءان فاجملموع مخس وقف على 
 والدعاء معروف أن األصل فيه رفع اليدين إالَّ ما ورد الشرع بعدم رفع اليدين ملسو هيلع هللا ىلصذلك هذه طريق النيب

فال حيتاج إىل دليل، ما الدليل على أنه رفع يديه؟ مثَّ دعا بني ذلك قال مثل هذا ثالث مرات، لو أن 
؟لكن الذين  -عليه الصالة والسالم-الشخص اكتفى به مرة كفاه، أمَّا وقته فلم يرد فيه شيء كم جلس

كل وقوف وهذا طويل، ورمبا كانوا حيجُّون أو يعتمرون مع ابن عمر كان يطيل قدر قراءة سورة البقرة عند  
يشق على بعض الناس أو َمن كان معه أشخاص أو خيتلف يف املواسم وأفراد احلملة ينتظرونه واحلجوزات 

وغريها ففيه يعين اْلنسان طبيب نفسه كما يقال وكما هو معلوم، فإن كان الشخص يف وقت واسع ليس 
سم حج، وال زحام، وال ارتباطات عنده سبع عنده أي ارتباط وأغراضه موجودة يف الفندق وليس يف مو 

ساعات قادمة، دخل احلرم من صالة املغرب وصلى، مُثَّ بدأت عمرته بعد العشاء يف ليل الشتاء فيطبق 
 مثل هذه السنن.
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ومن فوائد هذا احلديث: أان قلت: األصل يف الدعاء رفع اليدين هذا لو مل يرِد دليل لكن ورد يف مسلم عن 
من رواية -عليه الصالة والسالم-ه رفع يديه يف الدعاء يف بعض الرواايت من سياق حجته أيب هريرة: أن

أيب هريرة يف مسلم، وأما الدعاء أثناء املشي بني الصفا واملروة فال يرفع يديه؛ ألنه مل يرِد، وفيه التواضع هلل 
جه من مكة خائًفا وبني ما بني إخرا-عليه الصالة والسالم-تعاىل وَنسبة اخلري له سبحانه حيث تذكر

رجوعه منتصرًا فاحتًا عام الفتح مثَّ احلج، فالفتح معه عشرة آالف تقريبًا من املقاتلني فتح مكة، ويف احلج 
وتذكر -عليه الصالة والسالم-معه أقل ما قيل: أربعون ألًفا، وقيل: مائة ألف، وقيل: مائة وزايدة، فتواضع

وهذا  «َأْْنََز َوْعَدهخ, َوَنَصَر َعْبَدهخ, َوَهَزَم اأْلَْحزَاَب َوْحَدهخ »قال: عليه فتذكر بقوله و -عز وجل-فضل هللا
من مواضع الدعاء املعروفة املشهورة، فابن عباس يقول: "مواضع الدعاء يف احلج ستة" والذي يغفل عنها 

 إبجابة الدعاء.بعض الناس ويتساهلون هبا، ومن مواضع الدعاء الثابتة املباركة وفيها رجاء ابلغ جدًّا 
أما قراءة  يِف َبْطِن اْلَواِدي َسَعى اْنَصبَّْت َقَدَماهخ إذا مثخَّ نَ َزَل ِإىَل اْلَمْرَوِة, َحَّتَّ ومن فوائد احلديث: قال: 
مثخَّ نَ َزَل ِإىَل اْلَمْرَوِة, َحَّتَّ اْنَصبَّْت صحيحة لغة رقَي ورقى،  "فَ َرِقَي الصََّفا" الطالب: فرقى الصفا قال:

يسعى أصاًل بني الصفا واملروة لكنه أسرَع أكثر بني العَلَمني األخضرين -عليه الصالة والسالم-هو َدَماهخ قَ 
 وما فعل على الصفا يفعله على املروة من الدعاء والذكر. -رضي هللا عنها-اقتداًء هباجر

اديث القدسيَّة يعين أشرت سابًقا إىل جواز اختصار احلديث وهذا رأي مجهور أهل العلم إالَّ األح
وأحاديث األذكار، ذهب بعض العلماء إىل مشروعية سعي املرأة عند خلو املسعى، يعين لو تصورت أن 

املسعى خال  ليس فيه أي رجل، وهذا يُ َتَصوَّر بعدما صار املسعى ثالثة أدوار رمبا يُ َتَصوَّر، أو يف زمن 
ى اقتداًء هباجر، وهذا الكالم غري صحيح مضى كان املكان مظلًما فقال بعض الشافعية: جيوز أن تسع

هذا بال دليل وسيأيت يف كتاب املناسك عن بعض املسائل اليت ال دليل عليها لكن هذه جاءت َعَرًضا، 
ومشروعية السَّعي مشيًا على األقدام هو سنة عند مجهور أهل العلم الذي هو املشي على األقدام سنة، 

أهل مصر قاال: ابلوجوب يعين جيب أن يسعى الشخص مشيًا؛ ألن  وقال أبو حنيفة والليث بن سعد إمام
مل يركب إالَّ ملَّا كثر الناس عليه ملا رواه مسلم عن ابن عباس: "أن الناس   -الصالة والسالم-النيب عليه 

فركب ختفيًفا عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصكثروا عليه فرَِكب"كلهم مؤمت برسول هللا كلهم يريد أن يشاهد ما فعل النيب 
وقد وِهم ابن حزم -عليه الصالة والسالم-م أيًضا ألهنم سيسألونه سيشاهدونه سريون أعمالهوراحة هل



20 
 

يف )زاد  -بعض العلماء-سعى راكبًا، وقد بني  ابن القيم أوهام العلماء ملسو هيلع هللا ىلصحيث زعم أن رسول هللا
اليت فيها ففيه بعض األوهام تكلم عنها وأييت يف األوهام يعين الشديدة ملسو هيلع هللا ىلصاملعاد( يف سياق حجة النيب 

ُله وال يقول: ما أعرف شيئًا   خمالفة صرحية للنصوص وجييب عنها، وال حيمِ ل القائل ما ال حيتمل وال جيهِ 
كما يعين فيه طريقة ردود بعض آحاد الناس اآلن أو آحاد طلبة العلم يفرح إذا وجد زلَّة على عامل أو 

ه يعين كأن أتى بشيء مل يستطعه غريه  هذا  طالب علم؛ ألنه إن أظهر قوته العلمية ابلفرح بتخطئة غري 
مسكني حالته مرضيَّة، لكن طريقة العلماء أهنم إن وقفوا على اخلطإ ال يعتد بفهمه هو وال برأيه وال يفخر 

على اآلخرين؛ ألنه اكتشف خطأ مل يكتشفه أحد ورمبا عرفه العلماء ومل يكتبوه، لكن رمبا تناقلوه ومل ُيكَتب 
 حيرتم العلماء إن وقف على خطإ وقع به بعضهم.  فاملهم أنه يعين

لكن هذا  -رمحه هللا-ونُِقَل عن ابن حزم نُِقَل أنه يرى السعي أربعة عشر شوطًا هذا ابطل كذب عليه 
سعى راكبًا ألنه يسمِ ي السعي بني الصفا واملروة طوافًا، للنَّص: ملسو هيلع هللا ىلصالذي نُِقَل عنه أنه زعم أن رسول هللا

فإنه مل حيج، والسعي  -رمحه هللا-وهو معذور ابن حزم  [158]البقرة:  ﴾لَْيِه َأْن َيطَّوََّف ِِبَِماَفاَل جخنَاَح عَ ﴿
إن هللا كتب عليكم السعي »الدائم وأمره به فقد قال: ملسو هيلع هللا ىلصركن عند مجهور العلماء لفعل النيب 

آخر شوط ليس فيه ذكٌر وال دعاء، واملواالة " إالَّ بعد َفَعَل َعَلى اْلَمْرَوِة َكَما فَ َعَل َعَلى الصََّفا"ي َ  «فاسَعوا
بني أشواط الصفا سنة، املواالة بني نفس األشواط سنة لو جلس يراتح يشرب ماء ينتظر رفقته هو نشيط 

رواية ابلوجوب، املواالة أن يكون -رمحه هللا-لكن يراعي َمن معه من النساء والصبيان فال أبس، وعن أمحد
صفا واملروة وأشواط السعي متوالية بال انقطاع، وليس للسعي والطواف ذكر بني الصفا واملروة أشواط ال

 -رضي هللا عنه-معني، مل يرد إالَّ على الصفا وعلى املروة، وأما بني العَلَمني فقد جاء عن ابن مسعود 
عن ابن  دعاء يدعو به ويقول: "ربِ  اغفر وارحم وجتاوز عمَّا تعلم إنك أنت األعز األكرَم" فهذا الذي ورد

 .-رضي هللا عنه-مسعود
وال ُتشرَتط الطهارة ال الصغرى وال الكربى عند مجهور العلماء للسعي بني الصفا واملروة لقوله لعائشة يف 

 «.افعلي ما يفعل احلاج غري أالَّ تطويف ابلبيت»الصحيحني: 
ر جممع الفقه اْلسالمي هل املسعى من احلرم؟ قرر مجهور أهل العلم أنه ال أيخذ حكمه، وهذا أيًضا قرا

وفيه إشكال ابلذات اآلن يف دخول مواضع من الصفا واملروة من املسعى إىل احلرم، لكن قد يقال مبا أنه 
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-ومن إخبار هللا « افعلي ما يفعل احلاج غري أالَّ تطويف ابلبيت» ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم:
نيا ستتسع والناس يدخلون يف اْلسالم وقطًعا الناس إنه يُِهلُّ أهل املدينة وأن الدملسو هيلع هللا ىلصلنبيه  -تعاىل

سيكثرون ملَّا مل جيعل السعي بني الصفا واملروة أو الصفا واملروة من احلرم حىت مع زمن سيأيت دل على العفو 
فيقال: لو بقَيت فيه املرأة احلائض أو سعت حىت إىل يومنا هذا ما فيه إشكال، وأما يف زمن مضى أنتم 

لصورة القدمية ما بني الصفا واملروة دكاكني ميينًا ويسارًا كان فيها بيع وشراء وقد قال اْلمام تشاهدون يف ا
الشافعي: "رأيت الضباع تُ بَاع بني أو على الصفا أو املروة" فكان  بيع وشراء، وكانت الساحة اخلارجية 

من جهة الصفا واملروة ممكن بعض الصور أيًضا موجودة لكن ليست قدمية جدًّا  -وقد أدركتها-للحرم 
الساحة اخلارجية كان فيها السيارات تقف إىل ما بينها وبني املسعى إالَّ أمتار قليلة كان فيه جسر أخضر 
وكانت جسر مؤقت للسيارات وكان فيه مكتبة الباز اليت كانت يف الشاميَّة عاد ما أدري أين انتقلت اآلن 

ن جاء ملكة البد مير إىل املكتبة، فكان هلا فرع جبانب لكنها كانت يعين مرجع للناس وطلبة العلم فمَ 
 ، فهذا ما يتعلق آبخر فائدة هنا. 10ه  أو 1409املسعى عند ابب املسعى وقد جئتها ميكن عام 

افعلي : »الصفا واملروة هل مها من احلرم أم ال؟ فمن أخذ بقول اجلمهور وما قاله النيب صلى هللا عليه وسلم
فاألمر يف ذلك واسع، وبقيت فوائد كثرية جدًّا يف حديث جابر  «أالَّ تطويف ابلبيت ما يفعل احلاج غري

 مع اختصارها ألن بعضها مرَّت وبعضها سيمر، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد.
 
 

 33,32 -33,16مالحظة: سؤال لطالب غري واضح مل يفرَّغ يف الدقيقة 
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 احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 
 أما بعد: 

من شهر ذي  ام  عررسك من بلوغ املرام، يف اخلاملناكتاب من التَّعليق على   سادسفهذا هو الدَّرس ال
 للهجرة. ئة وألف  اوثالثني وأربعم القعدة لعام سبع  

طويل وما فيه من الفوائد، ووقفت على كما فعل على الصفا وذكر احلديث بدأت أم  حبديث جابر ال
 وما فيه.

الا كما قال الريخ حممد بن عثيمني، هو عامل ابن  واحلافظ كما مرَّ معنا اختصر هذا احلديث اختصارًا ُمِخ
لي  حجر لكن اختصاره غري مناسب، لو أنه أتى ابحلديث كاماًل حىت يتَّضح للقارئ؛ ألن الكتاب 

وال يرجعوا لألصل يعين ال يرجعون حلديث جابر  هفقط لطالب العلم، حىت ممكن عوام الناس يقرؤون
 الذي يف صحيح مسلم، فلمَّا كان يوم الرتوية.

 ،ْصرَ َواْلعَ  ،َفَصلَّى ِِبَا الظُّْهرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَورَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ  ،فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوَم الَّتَّْوِيَِة تَ َوجَُّهوا ِإََل ِمَن  
 .ُثَّ َمَكَث َقِليًلا َحَّتَّ َطلََعْت الشَّْمسُ  ،َواْلَفْجرَ  ،َواْلِعَشاءَ  ،َواْلَمْغِربَ 

يوم " فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوَم الَّتَّْوِيَةِ : "جابر رضي هللا عنه يقول ،موضوًعا موضوًعا...  نعم إىل هنا مجلة مجلة أو 
مهنم يرتووَن ويضعون يف املااود والِقَرب ما  ألمهنم سيذهبون الثامن، ملاذا مسَي الرتوية؟ أل أي يوم؟ الرتوية

لعرفة، وبعد عرفة مادلفة فمن مل يكن معه يف قربته ما  ويف ماادته ما  ينتهي عنه املا  وال يوجد آابر 
تكفي احلجاج ال يف عرفة وال يف مادلفة، فيرتوون هلم ولبهائمهم يوم الرتوَية، وكل يوم من أايم احلج له 

، الثامن الرتوية، والتاسع عرفة، والعاشر يوم احلج األكرب ويوم النحر، اليوم احلادي عرر يوم الَقر اسم
األول يسمى أو القر ألمهنم يستقرون، ما فيه أعمال، يوم مثانية توجهوا ملىن يوم تسعة إىل عرفة، يوم عررة 
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اين عرر يسمى يوم النفر األول، َمن يرجعون ملىن وفيه أعمال كثرية، يستقرون يوم احلادي عرر، يوم الث
ميري يوم الثاين عرر، يوم الثالث عرر يوم  [203]البقرة:  ﴾َفَمْن تَ َعجََّل ِِف يَ ْوَمْيِ ﴿ أراد أن ينفر ويسافر،

،  "َن فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوَم الَّتَّْوِيَِة تَ َوجَُّهوا ِإََل مِ " النفر الثاين، فكل شي   من املراعر واألايم له اسم، يقول:
كيف توجهوا إىل ِمىن وهم يف ِمىن؟ و اآلن إذا ذهبتم للحج أين تكونون يوم السابع والثامن غالب 

ر يكون يف مكة، والناس أو احلمالت اليت أتيت وهلا مقرات يف ِمىن تذهب إىل  احلجاج، ممكن الذي ي خَبكِ 
ها  العمرة لبعض يف مكة كان قد جل  يف مكة من وصوله حىت انتملسو هيلع هللا ىلصمىن مباشرة، فألن النيب

جل  يف مكة فلمَّا كان ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب «فًل َأِحلُّ حَّت َأحنر»الصحابة وهو طاف معهم ومل حيل ، قال: 
ىن فيها من الدما ، يخراق فيها من الدما .  يوم الرتوية توجهوا إىل ِمىن، ملَ مسَيت ِمىن ِمىن؟ لكثرة ما ميخ

فذهاب "، َواْلَفْجرَ  ،َواْلِعَشاءَ  ،َواْلَمْغِربَ  ،َعْصرَ َواْل ،َفَصلَّى ِِبَا الظُّْهرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبَورَِكَب "
يوم الثامن ملىن من ابب السنيَّة واالستحباب ولي  الوجوب، وهذا الذي فهمه أكثر العلما ، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

 إالَّ أحد العلما  املعاصرين يخوِجب املكث يف مىن يوم الثامن.
أحرموا من -رضي هللا عنهم-فوائد هذه اجلملة: الصحابة" سُ ُثَّ َمَكَث َقِليًلا َحَّتَّ َطلََعْت الشَّمْ "

رَِم الرخص من مكان بقائه الذي هو فيه ضحى يوم الثامن مثَّ  األبطح مث توجهوا إىل مىن، فالسنَّة أن حيخ
ن كان مبكة أن حًيرِم من حتت امليااب ميااب 

َ
يذهب ملىن، وذهب بعض العلما  إىل أن اإلحرام السنَّة مل

طيب كم الذين حيرمون من حتت امليااب؟ مجيع املتمتعني، كل األمة تذهب أو أكثر الناس  الكعبة،
كيف يستطيع   -ألنه متمتع هو الذي سيخحرِم-يذهبون وهذا ال دليل عليه، بل كيف الرخص يستطيع 

رِم والناس جبانبه وجبانبه آالف األشخاص لو كان هذا األ مر سنَّة أو أن خيلع مالبسه ويرتكها جبانبه مث حيخ
مرروًعا، وهو لي  مبرروع وال سنَّة رمبا وال يباح لو كان فيه تكلُّف أو كان فيه انكراف عورات، 
والسنة البقا  مبىن ذاك اليوم واملبيت به ليلة عرفة وال طائل ابلوجوب يف البقا  مِبىن يوم الثامن إالَّ أحد 

الثامن فال يخررَع له التمتع ألنه ما فيه وقت  املعاصرين كما قلت. َمن وصل متأخرًا ملكة ضحى اليوم
رِم ابلعمرة مث حيَِل منها، مثَّ يلب  مرة أخرى مالب  اإلحرام فال يخررَع التمتع؛ لضيق  يتمتَّع مثَّ يعين حيخ
الوقت أو يسمى متتع صوري، والصالة كلها يف ِمىن قصر أم مجع أم مجع بال قصر أما ال قصر وال مجع؟ 

 مجع ، طيب ويف عرفة؟الصالة يف مىن 
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 قصر ومجع. طالب:
قصر ومجع، يف مىن مجع فقط دون قصر، ما رأيكم؟ َمن حجَّ عرف ... ومسافرون، إي نعم قصر بال  

مجع؛ والسبب يف ذلك أمهنم مسافرون ومستقرون فال يخررَع هلم اجلمع، واجلمع يخررَع للحاجة كما هو 
ألنه احتاج إىل اجلمع، ويف مادلفة قصَر ومجَع؛ ألنه فهو يف عرفة قصَر ومجَع؛ ملسو هيلع هللا ىلصآخر األمرين للنيب

وصل بني الوقتني، وأمَّا يف مىن ففي بقائه يف مىن قصر بال مجع، وهذا هو املناسب لكل مسافر، أن 
يقال: إن كان مستقراا جالًسا ال حاجة له للجمع يفعل كما يفعل أهل مىن قصر بال مجع، إن احتاج 

 أو تعب أو احتياجه للجمع فإنه جيمع.اجلمع كما يعين يف مراوير 
املقصود إذا جا  الرخص من خارج مكة ولي  من أهلها ويعدُّ مسافرًا هذا الذي نتكلم عنه اآلن؛ ألن 
ن قال من علما  احلنفية أن القصر 

َ
القصر ابلنسبة ألهل ِمىن يقصرون للسفر ولي  للنُّسك، خالفًا مل

يعين املكِ ي يقصر يف مىن، إذا قلت للسفر ال يعدُّ  ألجل النسك، إذا قلت القصر ألجل النسك
املسافرون عند األئمة األربعة أهل مىن، أما الذهاب لعرفة فيه خالف، يرى بعض العلما  أن ذهاب 

املكي حىت لعرفة يف احلج يقصر وجيمع والصواب ال؛ ألنه ما ت خَعد مسافة قصر ال عرفًا والشرًعا أما كومهنم 
اد فنحن إذا خرجنا عررين كيلو إىل الرب أو البحر حنمل الااد واملااد، لي  هذا هو حيملون الااد واملا 

 تعريف السفر وإن قال به علما  ِكبار، فيكون الصواب هو قول مجهور أهل العلم.
 

 ومن فوائد احلديث: 
ج البقا  يف مىن أفضل يوم الثامن، عموم البقا  للحجاج أفضل يف مىن، الرخص يرعر بروحانية احل
وتتحرك املراعر عند رؤية املراعر، أما إذا كان الرخص فقط ينتهي من العمرة ويذهب يبقى يف 

الطائف أو جبدة وأييت فقط لعرفة وبعدها مادلفة مثَّ يرجع إىل سكنه أو يسكن يف أحيا  مكة بعيًدا عن 
م ال نقول: هو يايدة احلجاج فقد ال يرعر بروحانية احلج ألن الاحام مع الناس واجللوس معهم ومراهدهت

يف اإلميان، لكن يرعر الرخص أنه ابحلج ألن بعض الناس يبقى األايم كلها ابسرتاحة ابلطائف، ويف 
النهار كأمهنم يف رحلة يف ناهة؛ ألنه غالبًا الذي يكون يف خارج ُميمات مىن أو قلَّما ينتفع الرخص 

مىن ومع احلجاج وأكثرية احلجاج فإنه حيرص  بوقته يعترب نفسه كأنه يف سياحة، لكن لو كان يف ُميمات
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على التعبُّد والدعوة والعلم وطلب العلم، والبقا  يف مىن أيًضا أفضل من شهود الصلوات يف احلرم، وحىت 
أفضل من شهود صالة اجلمعة، بعض الناس إذا وافق جلوسه يف مىن وهو حاج صالة مجعة يتكلَّف 

يف اليوم الثامن ونصف العاشر واحلادي عرر ملسو هيلع هللا ىلصوقلَّد النيب يذهب يصلي ابحلرم، َمْن بقَي يف مىن
مث يذهب يصلي  1والثاين عرر والثالث عرر فهو أفضل قطًعا ممن وافق اجلمعة مثاًل يوم احلادي عرر

يف احلرم وبعضهم يذهب يصلي ويطوف ويررتي أغراًضا ويرجع، وبعضهم رمبا يتأخر بسبب الاحام، 
ألنه صحيح الفضل شهود الصالة يف احلرم هذا إذا قلت أن التعظيم  فالبقا  يف مىن مطلًقا أفضل،

ا أنه ال يخررَع  والتفضيل فقط ملسجد الكعبة، أما إن قلت التفضيل ملنطقة احلرم فال ضرر، واضح جدا
وأصحابه قصروا الظهر ملسو هيلع هللا ىلصالذهاب لرهود صالة اجلمعة وقت احلج، وهنا مل يذكر جابر أن النيب

ن ثبت القصر حبديث آخر، هذه مياة مجع الرواايت، والسنة البقا  إىل طلوع والعصر وال العرا  لك
الرم  فال خيرج قبلها، واملالَحظ أن بعض احلجَّاج مىت يذهبون لعرفة؟ من الليل، بعضهم من صالة 

العرا  يوم مثانية يتعرُّون ويذهبون مع احلمالت أو بعضهم راجلني سوا  أهل بدع ألن بعضهم من ابب 
وبعضهم أهل بدع، أو  ملسو هيلع هللا ىلصياط، وبعضهم يايدة تدين يف نظره يعين يفعل شيئًا مل يفعله النيباالحت

حرص، أو خرية الاحام، أو صاحب محلة سرياتح غًدا ابلذات املكان، الناس يف احلافالت قبل 
القطارات، وحىت اآلن يف القطارات عندهم تفويج احلمالت فرياتح بعض أصحاب احلمالت إبرسال 

ن الليل، بل ذكر ابن اجلويي يف بعض كتبه مثل )تلبي  إبلي ( وغريه أن الناس كانوا يوقدون حجاجه م
النار على جبال عرفة يعين بعد منتصف ليل عرفة يعين قبل يوم عرفة ليلة عرفة يوقدون النار يف اجلبال 

لسون يف املخيمات حىت يستدل هبا َمن أييت لعرفة تلك الليلة، ومايال بعض الناس يذهبون من الليل جي
هو رمبا أكثر راحة يعين يتعب ليلة عرفة لكن صبيحة عرفة كاملة مراتح وينرط على العبادة، ولكن فعٌل 

لو كان الرخص دعاه هلذا الذهاب فقط الراحة، أما إن كان يرى أنه أفضل من ملسو هيلع هللا ىلصمل يفعله النيب
 .اَز َحَّتَّ أََتىفََأجَ أو يتربَّه أبهل البدع فهذا ممنوٌع بسبب آخر، تفضل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

َحَّتَّ إَِذا زَاَغْت الشَّْمُس أََمَر ، فَ َوَجَد اْلُقبََّة َقْد ُضرَِبْت لَُه بَِنِمَرَة فَ نَ َزَل ِِبَا ،فََأَجاَز َحَّتَّ أََتى َعَرفَةَ " 
ُثَّ َأقَاَم  ،َفَصلَّى الظُّْهرَ  ،َأقَامَ ُثَّ أَذََّن ُثَّ ،  َفَخَطَب النَّاسَ  ،فَأََتى َبْطَن اْلَواِدي ،فَ ُرِحَلْت لَهُ  ،ِِبْلَقْصَواءِ 

ئاا ،َفَصلَّى اْلَعْصرَ  نَ ُهَما َشي ْ ُثَّ رَِكَب َحَّتَّ أََتى اْلَمْوِقَف َفَجَعَل َبْطَن ََنقَتِِه اْلَقْصَواِء ِإََل ،َوَلَْ ُيَصلِ  بَ ي ْ
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لَةَ َوَجَعَل َحْبَل اْلُمَشاِة َبْيَ َيَدْيِه َواْستَ ْقَبَل اْلقِ  ،الصََّخرَاتِ  فَ َلْم يَ َزْل َواِقفاا َحَّتَّ غََرَبِت الشَّْمُس  ،ب ْ
َوَقْد َشَنَق ِلْلَقْصَواِء الز َِماَم َحَّتَّ ِإنَّ رَْأَسَها لَُيِصيُب  ،َحَّتَّ غَاَب اْلُقْرُص َوَدَفعَ  ،َوَذَهَبْت الصُّْفَرُة َقِليًلا 

، ُكلََّما أََتى َحْبًلا َأْرَخى ََلَا َقِليًلا «النَّاُس، السَِّكينََة، السَِّكينَةَ أَي َُّها »َويَ ُقوُل بَِيِدِه اْلُيْمَن:  ،َمْوِرَك َرْحِلهِ 
 ."َحَّتَّ َتْصَعدَ 

 نعم. «السَِّكينََة، السَِّكينَةَ »ملاذا منصوبة؟ ؟ «السَِّكينََة، السَِّكينَةَ »ما معىن 
 منصوبة على اإلغرا  طالب:

والَّ أعطيك طيب خذ ما شئت منهما. أسلوب إغرا   إي وهللا ما شا  هللا صدقت ... جائاة أعطيك 
إي نعم منصوب على اإلغرا  هذا من املنصوابت يف اللغة، أنت صاحب لغة أنت؟ أم قلت بدون قصد 

 ؟ ، إي نعم هذا منصوب على اإلغرا  مثل:
 
 

 أخاَك أخاَك إنَّ َمن ال أَخا له
 
 

 
 

 كساٍع إَل اَليجا بغري سًلح
 

 
 
 يعين: الام أخاك. 

 فوائد احلديث:
اآلن وصلنا يوم عرفة، عرفة ومادلفة ألي  كذلك؟ يعين القرارات املتعلقة بعرفة ومادلفة، حىت أتى  

 مادلفة.
مرى  "فََأَجاَز َحَّتَّ أََتى َعَرفَةَ " أنخذ أحكام عرفة اآلن من احلديث وفيه فوائد أكثر من عرر فوائد:

: أي جاي َأَجازَ  والتكبري ففي أدلة أخرى،؟ملسو هيلع هللا ىلصأما تفاصيل املرَي وماذا كان يقول  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب
يعين الذين أسلموا وحجوا معه لكنهم ملسو هيلع هللا ىلصاملكان واملراد جاوي مادلفة ماراا هبا، وقريش تعتقد أن حممًدا

من احلخمخ ، واحلخم  مسخُّوا بذلك مجع متحم  من شدة حتمسهم جلاهليتهم، وأسلوب قريش وعادات 
سيتجاوي إىل عرفة بل كان سيبقى يف مادلفة، يقولون ملسو هيلع هللا ىلصيظنون النيبقريش يخسمَّْون احلخمخ ، فما كانوا 

حنن أهل احلرم فال خنرج من منطقة احلرم؛ ألن عرفة مرعٌر وِحل وليست من احلرم، أما مادلفة مرعٌر 
عا -سيقف يف مادلفة فاهللملسو هيلع هللا ىلصوحرم، وِمىن مرعر وحرم، هذا الذي كان يتصوره قريش أن النيب

املقصود إبراهيم  ﴾النَّاسُ ﴿ [199]البقرة:  ﴾ َأِفيُاوا ِمْن َحْيُث َأفَاَا النَّاسُ ُثَّ ﴿ردَّ عليهم فقال: -وجل
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عليه السالم، وقيل: من حيث يفيض أتباعه، وغري أتباعه، يعين ملاذا ختالفون الناس؟، واألول قول بعض 
رَاِهيَم َكاَن أُمَّةا ﴿ العلما   .[120]النحل:  ﴾ِإنَّ إِب ْ

القبة كانت صغرية، ويف هذا دليل على جواي االستظالل ابملظالت  "َقْد ُضرَِبْت لَُه بَِنِمَرةَ  فَ َوَجَد اْلُقبَّةَ "
أو السيارات لكن املمنوع هو تغطية الرأس مبالصق خالفًا ألهل البدع، طائفة من الرافضة وكان رواية عن 

مستِظالا قال: َأْضِح،  فكان إذا رأى الرخص-رضي هللا عنه-اإلمام أمحد وهو قول لعبد هللا بن عمر
يعين اظهر للرم ، َأْضِح ِلَمن أحرمت له، وهذا رواية عن اإلمام أمحد لكنها رواية مرتوكة أنه ممنوع 
الرخص يستظل أبي ظل فبناً  عليه حىت السيارات تكون مكروفة، هذا قول مهجور، رواية يف املذهب 

أن هذا أتييد للريعة، ولو وجد الريعة أي قول  لكنه قول مهجور فرمبا تقرأها أنت رواية املذهب فتظن
 يعجبهم أو قريب من أقواهلم لنرروه.

 
ياغت حتركت  "َحَّتَّ إَِذا زَاَغْت الشَّْمسُ ، ومنرة قبل عرفة ""فَ َوَجَد اْلُقبََّة َقْد ُضرَِبْت لَُه بَِنِمَرَة فَ نَ َزَل ِِبَا"

 ،فَأََتى َبْطَن اْلَواِدي" يعين وخِضع عليها له ياده" فَ ُرِحَلْت لَهُ "وهذه انقته  "أََمَر ِِبْلَقْصَواءِ "عن كِبد السما  
يف بطن الوادي مراعاة هلم؛ ألن بطن الوادي أفيح واسع أرض َدِماثة ملسو هيلع هللا ىلصبقي النيب"، َفَخَطَب النَّاسَ 

ا للجلوس والبقا  الطويل، البقا  من منتصف الصباح إىل صالة  أرض واد  يعين ليست حصى مرحية جدا
 صر مقدَّمة مع الظهر، فهذا من ابب التخفيف على الناس.الع
كيف ملسو هيلع هللا ىلصيوم اجلمعة، ومل يصلِ  اجلمعةملسو هيلع هللا ىلصوقد وافقت حجته"، ُثَّ أَذََّن ُثَّ َأقَامَ ، َفَخَطَب النَّاسَ "

 عرفنا أنه ما صلى اجلمعة؟ 
 مجع. طالب:

ذا جواب، وغري ذلك؟ كيف ألنه مجع، إي نعم ملَّا مجع العصر مع الظهر دلَّ على أمهنا ليست مجعة، ه 
 عرفنا أنه ما صلى اجلمعة؟

 ألنه مسافر. طالب:
ها َعَرًضا ابلطريق أو وقف فلي  فيه إشكال،   وألنه مسافر واملسافر ال يصلي اجلمعة، لكن لو صالَّ

 فهذا مل حيصل منه أن صلى اجلمعة وهو مسافر.ملسو هيلع هللا ىلصلكن كونه ترريًعا عاماا منه
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ئاا ،ُثَّ َأقَاَم َفَصلَّى اْلَعْصرَ  ،َفَصلَّى الظُّْهرَ ، ذََّن ُثَّ َأقَامَ ُثَّ أَ ، َفَخَطَب النَّاسَ " نَ ُهَما َشي ْ  ".َوََلْ ُيَصلِ  بَ ي ْ
فوائد هذه اجلملة من احلديث: منَِرَة جبال صغار ووادي عخرََنة يفصل بني منرة وعرفة، هل منرة من عرفة؟  

رة من عرفة وهو قول النووي وشيخ اإلسالم ابن قال ذلك بعض الفقها  وأهل اللغة، وقيل: ليست من
مة ابن القيِ م دلَّ على جواي االستظالل مبا لي  مالصًقا، إن تيسر أن يقف ، تيمية وتلميذه العالَّ

 يف منرة أو يف الوادي أو يذهب لعرفة مباشرة، وبعض الفوائد مرَّت.  الرخص
يست مجعة أنه خطب مثَّ أذَّن، لكن اجلمعة إالَّ خطبة واحدة وعرفنا أمهنا خطبة عرفة ولملسو هيلع هللا ىلصومل خيطب

 لو كانت مجعة جَلََهر. ملسو هيلع هللا ىلصيؤذِ ن مثَّ خيطب، وأيًضا مل جيهر ابلقرا ة
هذه اخلطبة ُمتصرة وقد وخِجَدت يف بعض الرواايت غري صحيح مسلم  -رضي هللا عنه-وذكر جابر 

تكون منطلق اخلطيب أو  ومجعها بعض طلبة العلم يف رسالة )خطبة عرفة من الرواايت( هي مناسب أن
أما تفصيل اخلطبة ملسو هيلع هللا ىلصالداعَية أن يتكلم عن هذه الفصول العظيمة يف اإلسالم مما خطب به نبينا

 وماذا قال هذا جمال آخر.
اآلن أنخذ املسائل الفقهية فقط: لو أن الناس مل خيطبوا مل خيطب أحد ما فيه إشكال يصلون الظهر 

جيعلون احملاضرات أو الكلمة أو املواعظ جيعلومهنا بعد صالة  والعصر كما يف غالب املخيمات، وبعضهم
العصر مقدمة للظهر، فيجعلومهنا كلمة وليست خطبة ألن اخلطبة يف عرفة لإلمام األعظم أو َمن ينيبه 

وال التابعني إمنا كان ملسو هيلع هللا ىلصهذه خطبة مسجد منَِرَة، وأما املسجد الذي يف منَِرَة فلم يكن على يمن النيب
بنا  صغري ولي  كالبنا  املوجود اآلن، وذكرت قبل قليل أن القصر يف ِمىن أبهل مكة أنه منرب للعباس و 

قول بعض أتباع أيب حنيفة هذا صحيح وأيًضا ابن تيمية يرى أن القصر ألجل النُّسخك، فبناً  عليه يعترب 
ودلَّ على أهل مكة يقصرون يف عرفة ويف مىن؛ ألن بني مىن ومكة فاصل يف يمنهم لكن اآلن متصل، 

لقوم أهل جاهلية حيث جتاوي موقفهم الذي يقفون عنده يف ملسو هيلع هللا ىلصعدم الصالة بني اجملموعتني وُمالفته
وخالفوا مجيع األنبيا  بعد إبراهيم كل َمن حجَّ البيت مل يقف -عليه السالم-اجلاهلية وخالفوا سنة إبراهيم

اهلية فهذا من مقاصد احلج على ما كانت تقف عليه قريش، وأما قصد ُمالفة املرركني وأهل اجل
العظيمة وفيه أمثلة يف احلج، وإن قام أحد ابخلطبة يف كل محلة ما فيه إشكال ال مانع من ذلك، لكن 
اخلطبة اليت تقام الرَّعرية الظاهرة خطبة اإلمام األعظم أو َمن يقوم مقامه، أما لو قام أحد خبطبة يف 
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ال يسمعون والصوت بعيد وبعض احلمالت رمبا يرغلون راديو محلته مبجموعة ليبني هلم ابلذات إذا كانوا 
جيعلونه عند املكربِ  يسمعون خطبة عرفة، هذا فيه شي  من اإليعاج وأحيااًن التكل ف وعدم وضوح ال 
املكرب وال الصوت فيبقى شخص يعين من احلجاج ال يستمع الصوت واضًحا وال يستطيع أن يقرأ وال 

وضا  وإيعاج، تذكروا أنتم احلمالت اليت حضرمت معهم يرغلون خطبة عرفة ينام وال يدعو فقط جمرد ض
ابملكربِ  يقربونه عند املكربِ  وأحيااًن من اجلوال اإلذاعة من اجلوال وعند اجلهاي وما تسمع إالَّ ضوضا  يف 

الرخص ما احلملة، لي  ألن هذا منكر لكنه إيعاج وال يخستَفاد منه، واخلطبة ساعة إالَّ ربع تقريبًا ف
يستطيع ال ينام وال يقرأ وال يدعو، وَمن أراد أن يصلي ما يستطيع يصلي، مثَّ بعد ذلك بعض احلمالت 
أو الدعاة واحلمالت بعد مهناية خطبة عرفة اليت يستمعومهنا ابلراديو نعم هم، يقوم طالب علم يتكلم مثَّ 

مثَّ مواعظ، أتيت الساعة الثالثة مثَّ يوضع  يصلُّون الظهر والعصر، مثَّ يقوم شخص آخر يتكلم، مثَّ فتاوى،
هلم األكل، يؤذن العصر وهم ال دَعوا، وال حصل شي  بسبب تتابع هذه املواعظ، والكلمات، 
فَّف منه ألن املقصود يف عرفة التفرغ للعبادة، ملاذا قخدِ َمت  والدروس، وكل هذا ما يقال ممنوع لكن لو خيخ

كان يعين حخِسَبت يف بعض احلمالت مرة أربع حماضرات قصرية من   العصر للظهر؟ ألجل التفرغ، فإذا
قخبيل الظهر وبعد الظهر والعصر اثنتني قبله واثنتني بعده وواحد فهيثالث فيتربَّع الناس جداا واملهم هو 

يقبل التوبة من -عا وجل-إحضار القلب، اإلكثار من مساع آايت الرجا  حسن الظن ابهلل، إن هللا
ذه األمور اليت تقال، أمَّا تفاصيل التفاصيل وأن يخذَكر شي  رمبا يؤجَّل إالَّ إذا كان الرخص التائبني ه

ابلتفصيل فعلى العني والرأس، أييت هبا ابلتفصيل حيفظها ويقوهلا للناس:  ملسو هيلع هللا ىلصسيأخذ خطبة النيب 
اف لكن بعضهم يذكر هذه اخلطبة ويفصِ ل عليها أضعاف أضع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم»

 فتكون أحيااًن ساعة أو مبجموع كلمات طلبة العلم يصري اجملموع أكثر.
 

 من فوائد احلديث: 
أن ال يطيل هبذه اخلطبة، ودلَّ على مجع التقدمي للحاجة، مثَّ قسم آخر من  ملسو هيلع هللا ىلصأيًضا من سنة النيب

 "ََنقَتِِه اْلَقْصَواِء ِإََل الصََّخرَاتِ  ُثَّ رَِكَب َحَّتَّ أََتى اْلَمْوِقَف َفَجَعَل َبْطنَ "احلديث حول ما يتعلق بعرفة 
اجلبل عن ميينه  ملسو هيلع هللا ىلصأسفل اجلبل ومل يصعد خبالف ما يفعله العامَّة فقد جعل النيبملسو هيلع هللا ىلصوقف
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واستقبل القبلة ومل يصعد اجلبل، أما وضع الراخص املوجود اآلن فهذا من قدمي لي  جديًدا ويظن كثري 
لراخص املنصوب أو هذا النُّصخب املوجود على اجلبل من الناس أو من العوام أو َمن يراهد هذا ا

...بعضهم يتربَّك به، بعدما يطوفون به، حىت يف غري احلج يعين غري ما حتصل من منكرات وشركيَّات يف 
احلج حيصل بعد احلج، وقد صوَّر بعض طلبة العلم مقاطع لبعض الناس يتربكون هبذا الراخص؛ ألن 

قريب منه التعلُّقات والتربكات واالبتداع والررك األصغر  -كم العافيةنسأل هللا لنا ول-بعض الناس 
املوِصل للررك األكرب، فذكرت لكم ابألم  أن املرأة اليت غرَّت ابنها وكذبت عليه تقول: تعرف اي ابين 
ملاذا نطوف ابلكعبة؟ قال: ما أدري هو صغري، قالت هي: ألن إمساعيل عليه السالم مدفون يف احِلِجر 

ه ِحجر إمساعيل، هذه مسعها أحد طلبة العلم وقال ذلك يف حماضرة، وأحد أيًضا كبار العلما  مسع امس
شخًصا يقول: اي أاب عبد هللا يدعو احلسني، اي أاب عبد هللا حنن يف حرَِمك فال حترمنا كرََمك، سوا  كان 

ويسبَّ هللا، هذا سب هلل ويتحدَّى هللا -عا وجل-مضطراا أو غري مضطر هو شرك أكرب لكن يعصي هللا
إذا كان الرخص يسب الدهر "يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأان الدهر" كيف إذا يعم أن هلل ولًدا، ياعم 

يعين  -يعين كونه يدعو نبيًا-أن احلسني مثل عيسى، بل كان النصارى أهون شرًكا ممن يدعو احلسني
نتكلم عن املقارنة العقليةالذي يعبد عيسى أحسن  الذي يعبد مَلًكا أحسن ممَن يعبد فأرًا، كله شرك لكن

من الذي يعبد أي رجل من الصحابة، أو من التابعني أو ممن ياعم أنه ويل، فيقول: اي أاب عبد هللا حنن 
 يف حرمك فال متنعنا كرمك، يدعو غري هللا يف حرم هللا.

رس ويتربكون ويتمسحون ابحلطيم أما الذين يتربكون ابحلجر األسود أيًضا تكلمت عنهم قبل أكثر من د 
الذي يسمى احِلجر ولي  ِحجر إمساعيل، القوس هذا يتمسحون به يتمسحون مبقام إبراهيم وأحدهم 
صاعد على السطح ورأى الناس يصلون الرتاويح ملا كان ال يخفَتح السطح إالَّ وقت الرتاويح فكان يسأل 

اآلن هذا العامي من خارج البالد يسأل يقول  يراهد القبة املوجودة يف السطح فسأل بعض الناس هو
هذا مقام سيدان من؟ ... مقام سيدان من؟ قالوا: سيدان ميتسوبيري، والقبب هذه هي مكان 

املكيفات، مكان املكيفات واملصاعد هذه القبب هلا، فقالوا: سيدان ميتسوبيري، فبعض الناس يعين 
سريعة للتربك، ولو أخعطَي الفضائل والربكات الررعية وما اندفاع وانصياع ورغبة -نسأل هللا العافية-عنده

ثبت به شرًعا ما يلتفت إليه، مثل اآلن انترار األحاديث الضعيفة املكذوبة والقصص الباطلة تنترر  
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كالنار يف اهلريم، ابملقابل أحاديث وفضائل عظيمة يف الصحيحني، يف السنن، يف املسند ومرهورة 
ألحاديث أمجع العلما  على صحتها وفيها فضائل وال تخنَرر، حىت أحد وصححها العلما  بل بعض ا

األشخاص مر يف وجبة ويكثِ ر من البطيخ ما امسه عندكم؟ ... يكثر يخكِثر بنهم يعين من العوام فلمَّا 
 سألته قال: إين قرأت حديثًا اليوم انترر قبل سنة من أحاديث أصحاب البطيخ؟

 طالب: ... .
ي، ... مثل هذا لكن اللفظ الظاهر أن َمن أكل مثال بطيًخا بقررهتا الظاهر مثَّ مات إي الفاكهاين إ 

دخل اجلنَّة، ومثل هذه السوالف، هذا بال شك كذب على رسول هللا حىت لو نقله الناس من شخص 
 مايًحا، لكن هذا جاداا املسكني أيكل ما تغدَّى وحط مهه يف ... .

 
 من فوائد احلديث: 

 -قبل سنني-يصعد فوق اجلبل، حىت اتصل يب أحد األشخاص يذكر عن أمه أنه حج هبامل ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب
ما أدري ماتت أم ال؟ لكن يقول أمهنا غضبت عليَّ يف احلج ومل ترَض -وكانت كبرية يف السن وقتها

عين،كل املناسك قامت هبا لكين مل أصعد هبا للجبل تدينًا وعماًل ابلدليل وعدم األخذ بفعل هؤال ، 
، ملاذا؟ مل أصعد هبا للجبل، هذا من اجلهل وهلا آاثر يقو  ل ورَجعت من احلج وسنني وهي غاضبة عليَّ

بِدًعا ملسو هيلع هللا ىلصحيث ذكر يف صفة حجة النيب-رمحه هللا-سيئة أصاًل، البدع، وما قصَّر الريخ األلباين
نقرض ما منتررة كثرية بني الناس بعضهم قال: الريخ مجعها من مؤلفات العلما  ورتَّبها، بعضها ا

يناسب نرره يعين ما يصوِ ر الرخص كتاب البدع مثَّ ينرره؛ ألنه قد يكون إحيا  لبعض الِبدَع؛ ألنه 
بعضها مهجور مثل: إيقاد النريان هذا على اجلبال الذي ذكره ابن اجلويي هذا شي  هخِجر، لكن الريخ 

أيًضا يف كتب وحماضرات أخطا  والعلما  يذكرون -رمحه هللا-تتبع مجيع البدع املذكورة وحذَّر منها
احلخجَّاج واملعتمرين، يذكرون أخطا  شركيَّة وبَدًعا، أخطا  قوليَّة، وأخطا  فعليَّة، مع أسباب ذلك 

 موجودة املصنفات واحملاضرات كثرية جداا يف هذا الباب.
ل أو الركوب؟ ومن فوائد احلديث: مرروعية استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة للدعا ، هل الوقوف أفض

حىت غروب الرم ، والوقوف إىل غروب الرم  ملسو هيلع هللا ىلصفيه خالف واسع عند أهل العلم، ووقف النيب
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ن يرى اخلروج، هم علما  وأئمة يرون جواي 
َ
ن كان خيرج أو مل

َ
واجٌب على الصحيح من القولني خالفًا مل

ر كثرية يف احلج،  خالف املرركني يف أمو ملسو هيلع هللا ىلصاخلروج قبل الغروب لكن فيه إشكال هذا وهو أن النيب 
حىت سقطت الرم  ملسو هيلع هللا ىلصكان املرركون يقفون يف عرفة وخيرجون قبيل غروب الرم  فخالفهم النيب

 بذلك.ملسو هيلع هللا ىلصحىت غربت، فخالفهم
 

 ومن فوائد احلديث: 
؛ ألمهنم من حرصهم رمبا «السكينَة، السَّكينة»: ملسو هيلع هللا ىلصمرروعية اهلدو  يف املري وعدم اإلسراع، وقوله

ن يف مادلفة، ومادلفة هي أكرب مما عليه اآلن يف الواقع هي أكرب، وفيه حبث يتسابقون على اختيار األماك
ألحد املرايخ )مادلفة أمساؤها وحدودها( أخذ من كتب التاريخ واملؤرخني كبار السن من القرشيني 
وغريهم حدود مادلفة، ففي الواقع مادلفة أكرب مما هي عليه اآلن، ففيه أرض فضا  بني مادلفة وعرفة 

كة حاليًا ال تعد من عرفة وال مادلفة، وهي يف الواقع من مادلفة، والبحث للدكتور عبد العايا مرتو 
وهو  «السكينَة، السَّكينة» قال هلم:ملسو هيلع هللا ىلصاحلميدي دكتور يف جامعة أم القرى والبحث مطبوع، والنيب 

 .َحَّتَّ أََتى اْلُمْزَدلَِفةَ أيًضا ميري بسكينة وهدو ، تفضل 
ئااَحَّتَّ أََتى اْلمُ "  نَ ُهَما َشي ْ ُثَّ  ،ْزَدلَِفَة، َفَصلَّى ِِبَا اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء، ِِبََذاٍن َواِحٍد َوِإقَاَمَتْيِ، َوَلَْ ُيَسبِ ْح بَ ي ْ

َ  ،اْضَطَجَع َحَّتَّ َطَلَع اْلَفْجرُ   لَُه الصُّْبُح ِِبََذاٍن َوِإقَاَمٍة. َفَصلَّى اْلَفْجَر ِحَي تَ َبيَّ
َهُ  ،ُثَّ رَِكَب َحَّتَّ أََتى اْلَمْشَعَر احْلَرَامَ  لََة َفَدَعاُه وََكَّبَّ َوَهلَّلَُه فَ َلْم يَ َزْل َواِقفاا َحَّتَّ َأْسَفَر  ،فَاْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ

َلَك الطَّرِيَق اْلُوْسَطى الَِِّت ُثَّ سَ  ،َحَّتَّ أََتى َبْطَن ُُمَسِ َر َفَحرََّك َقِليًلا  ،َفَدَفَع قَ ْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمسُ ، ِجدًّا
 ".ََتْرُُج َعَلى اْْلَْمَرِة اْلُكَّْبَى

مادلفة مسيت هبذا ألن الرخص كان قد أبعد عن احلرم ذهب  "َحَّتَّ أََتى اْلُمْزَدلَِفةَ نرتك رمي اجلمرات، " 
فات للمكان، لعرفة مث ايدلف وقرخب، وعرفة مسيت عرفة فماالفرق بني عرفة وعرفات؟ عرفة لليوم وعر 

وحوا  إىل األرض افرتقا فالتقيا يف عرفة -عليه السالم-ومسيت عرفة هبذا االسم قيل ألنه ملَّا أخهِبط آدم
فعرفها يف عرفة، هذا من أقوال بعض العلما ، جتدون مثل هذه يف كتب املناسك وأخبار مكة لأليرقي 
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ن بعض هذه اللطائف والتسميات والفاكهي وَمن يتحدث أحيااًن عن تفاصيل هذه األحاديث جتدو 
 واخلصائص والغرائب.

َصلَّى ِِبَا " وصلى بني املغرب والعرا  أو وصل وقت العرا ؟ملسو هيلع هللا ىلصالنيب "َفَصلَّى ِِبَا اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ "
و مل يصل مىت وصل ملادلفة؟ هل هو بني املغرب والعرا ، أ "ِِبََذاٍن َواِحٍد َوِإقَاَمَتْيِ  اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ 

وصل قبيل صالة العرا  وهذا ملسو هيلع هللا ىلصملادلفة حىت دخل وقت العرا ؟ حسب املسافة واملري فيظهر أنه
التماس من الرواايت وال ينبين عليه شي  سوا  وصل كذا وكذا، فاملهم أنه ملَّا وصل صلى املغرب والعرا  

َوَلَْ " أنه مسافر وحمتاج للجمعأبذان واحد وإقامتني، نف  الطريقة اجلمع بعرفة هو مجع مبادلفة والسبب 
ئاا نَ ُهَما َشي ْ ملَّا صلى املغرب قام الصحابة إلبلهم ملسو هيلع هللا ىلصجا  يف تفصيل الرواية أن النيب "ُيَسبِ ْح بَ ي ْ

ورواحلهم فأنالوا ما على الرواحل يعين فيه فاصل بني املغرب والعرا ، فدلَّ على جواي الفصل بني 
رِب عن علمه، هل النيب  -رضي هللا عنه-جابر" َّتَّ َطَلَع اْلَفْجرُ ُثَّ اْضَطَجَع حَ  اجملموعتني للحاجة،" خيخ

يف مثل هذا الوقت كان يف الصيف والليل لي  ملسو هيلع هللا ىلصانم من صالة العرا  وقد حج النيب ملسو هيلع هللا ىلص
طوياًل لي  مثل الرتا  لكن مىت يصلون يف مكة؟ اآلن العرا  يف مكة. اآلن مىت نصلي أو نقيم 

اضطجع الساعة التاسعة مىت يؤذن الفجر؟ ملسو هيلع هللا ىلصصف يصلون، فلو أن النيبالصالة؟ تقريبا الثامنة والن
بناً  عليه هل أوتر النيب ، إالَّ مخًسا، هل كل هذا نوم؟ هذا الذي نطق به جابر أربعة ونصف تقريبًا
رأيكم؟ هل أوتر وصلى الليل أم ال؟ يعين هل يخررَع للرخص تعبًدا أن ما  تلك الليلة أم ال؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 لو ما جا ه نوم بسبب  ما  أو تغري املكان أو اإليعاج، يقوم يصلي والَّ ما يصلي؟ يقوم ويصلي، طيب
 طالب: ما يصلي.

ما يصلي أبًدا يسولف ويقرأ، هذا رأي الريخ ابن عثيمني يقول: إن صلى ال يراه أحد حىت ال يقتدي به  
ابن ابي وهو لي  بصواب، بل يرى مساحة الريخ  -عفا هللا عن الريخ-أحد، هذا لي  بصواب 

الصواب أن الرخص يصلي الليل إحدى عرر ركعة ويصلي كما كان يصلي يف كل ليلة بدليل فعل 
يف البخاري كانت تصلي مث تقول ملن معها وخادمها: هل غاب القمر أم ال؟ ألمهنا -رضي هللا عنها-أمسا 

من صالة العرا  حىت  مع الضعفة تريد أن تدفع بعد منتصف الليل، فلمَّا أخربوها مرت، فكانت تصلي
مغيب القمر يعين حىت الساعة الواحدة تقريبا، فلمَّا أخربوها مرت هي وَمن معها، أمسا  بنت أيب بكر 
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ومل يخنكر عليها أحد من الصحابة ممن  -رضي هللا عنها-وكانت يف أواخر عمرها وكانت كبرية وقد عمَّرت
؛ ألنه قد ما أيتيه نوم أو يكون عنده يايدة كان معها، وتناقل الناس ذلك، والصواب أن الرخص يصلي

تعبُّد ما فيه إشكال، أما لو خخريِ  بني النوم والكالم؟ فيختار النوم ألن عنده أعمال كثرية يوم النحر، يوم 
 احلج األكرب؛ لكثرة األعمال فيه مسَي يوم احلج األكرب كما سيأيت.

 
" الدليل أن جابرًا ما كان يعلم أن اْضَطَجَع َحَّتَّ َطَلَع اْلَفْجرُ ُثَّ  َفَصلَّى ِِبَا اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ "

وأرسل الضَّعفة من أهله يف الليل، أرسل معهم ابن ملسو هيلع هللا ىلصاستيقظ آخر الليل، ملَّا قام النيبملسو هيلع هللا ىلصالنيب
عباس، وبعض الغلمان، والصغار من قريش، ومن حمارم نسائه أرسلهم مع النسا  ابلليل، وجابر ما يعلم  

اضطجع إىل الفجر، جا ت رواايت أخرى أن ملسو هيلع هللا ىلصفظن أن النيب-رضي هللا عنه-كان قد انم
مل ينم إىل الفجر، هذه فائدة مجع الرواايت وهو أن الرخص أخذ النص فقط وقف عليه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

ولي  عنده نص آخر ممكن يكون عنده يوااي حادة يعين ما يتاحاح أبًدا عن قوله، لكن لو مجع الرواايت 
 ت َسهخل عليه مبعىن يصري عنده أتقلم مع الدليل واألقوال.وفهم وفقه الروااي

 
َ " قال: َ " نص جابر قال: لَُه الصُّْبُح ِِبََذاٍن َوِإقَاَمةٍ  َفَصلَّى اْلَفْجَر ِحَي تَ َبيَّ ؛ ألن لَُه الصُّْبحُ  ِحَي تَ َبيَّ

الكاذب قاموا أذنوا وصلَّوا،  عدًدا من الناس ميلُّون من البقا  يف مادلفة والنوم واجللوس فإذا جا  الفجر
ويف بعض السنوات بعض املساجد اجملاورة ملادلفة من مساجد مكة يؤذنون األذان األول وبعضهم يسمع 
اجلواالت تؤذن على بلده يكون فيه فاصل بني مثاًل أذان الدمام أو أذان اخلليج وأذان مكة، فبعضهم 

اس صلوا هبذه الطريقة، فنص جابر أنه يسمع أذاانت اجلواالت فيقوم يؤذن ويصلي، حصل لن
تبني له الصبح، وجا  يف حديث ابن مسعود يف الصحيحني صلى أول الوقت، هذا خالفًا ملا ملسو هيلع هللا ىلص

يفعله بعض الناس من انتظار الرفقة ويتوضأون ويقومون وينتظرون سرة عند دورة املياه يكون قدامهم 
صلي معنا أبصحابه، لكن السنَّة هي التبكري  مائتني شخص ينتظرون فضيلة الريخ حىت جيي  ... الريخ

وال فيه إلاام أي مجاعة ليست ملامة جبماعة أخرى، َمن جا  متأخرًا يصلي مع مجاعة اثلثة ورابعة وعاشرة 
 لكن السنَّة إذا تبني الصبح أن يخصلى الفجر أبذان وإقامة.
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 ومن فوائد احلديث: 

 احلضر والسفر وجواًب، أيًضا وجوب صالة اجلماعة فلم بعضها مر معنا، مرروعية األذان، واإلقامة يف
 يصلون مع أمهنم مسافرون يصلي كل منهم على حدة بل صلَّوا مجاعة. ملسو هيلع هللا ىلصجيعلهم النيب 

لََة َفَدَعاهُ " من صالة ملسو هيلع هللا ىلصأي: دعا هللا، ملَّا انتهى " ُثَّ رَِكَب َحَّتَّ أََتى اْلَمْشَعَر احْلَرَاَم، فَاْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ
 ينم ومل جيل  إمنا ذهب للمرعر احلرام، واملرعر احلرام موضع املسجد اآلن كان فيه جبل حول الفجر مل

َوَهلَّلَُه "واستقبل القبلة ودعا وكربَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلصاملرعر احلرام أو حول مكان املسجد اآلن، فوقف عنده 
ا يقولون: أشرق ثبري كيما نخغري وثبري هنا خالف قريًرا فقريش كانو "، فَ َلْم يَ َزْل َواِقفاا َحَّتَّ َأْسَفَر ِجدًّا

خالفهم، الحِظوا ملسو هيلع هللا ىلصجبل شرق مادلفة، فكانوا ينتظرون مىت تخررق الرم ؛ ليدفعوا إىل ِمىن، فالنيب
 الوقفات واالنصراف والن َّْفر خالف قريًرا.

 يف حمسِ رملسو هيلع هللا ىلصأسرع ، يف حدود احلرم مرروعية استقبال القبلة، وأن املرعر احلرام من فوائد احلديث:
ر ما فيه؟  ألسباب، ما هو السبب؟ وادي حمسِ 

 
شرع لنا أن نتجاوي هذه لكن  ملسو هيلع هللا ىلصنعم قيل عذاب أهل الفيل، أصحاب الفيل عخذِ بوا هناك، فالنيب  

هذا إثباته صعب، خرب يقوله أهل السِ رَي والتاريخ، وقيل ألنه واد  حيتاج إىل سرعة، هذا قول ... واد  
ج هذا العدد الكبري إىل سرعة حىت يتجاويوه، وقيل هذا شي  ظاهر صحيح يعين هو واد  وهابط فيحتا 

ر، ويبدأون بعد اإلفاضة من عرفة، يعين  جداا ألن قريًرا وَمن معها من أهل اجلاهلية كانوا يقفون يف حمسِ 
 الناس يف يوم عرفة هم من مادلفة يقفون يف حمسِ ر وهو واد  بني مادلفة ومىن وأمتىن أن يكون عندان عرض
مرئي كما فعلت يف سنة مضت إلحدى الدورات عرض املناسك كلها يف حماضرة واحدة عرًضا مرئياا 

وموجود يف الربكة هذا يكون يعين ابلذات للذي ما حج وال تصوَّر احلج وال األماكن يكون يسريًا عليه 
ون بذكر مفاخر آابئهم جداا، فكانوا إذا حتركوا من مادلفة يف طريقهم إىل مىن يقفون مبحسِ ر كما يبدأ

خالفهم، هذه ملسو هيلع هللا ىلصوأجدادهم كل منهم يفخر مبقاالت وأبطال وأخبار ومعارك وطعنات وأشعار فالنيب
 ِحَكم تخلَتَم  للسرعة.
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، ُثَّ َسَلَك الطَّرِيَق اْلُوْسَطىقال: "   " َفَحرََّك َقِليًلا
 

 من فوائد احلديث:
عين خرج من مىن بطريق ورجع من مادلفة إىل من غري الطريق الذي ذهب به لعرفة، يملسو هيلع هللا ىلصرجع للجمرة 

يف احلج، وفعله مىت؟ يف العيد صالة العيدين يذهب من طريق ويرجع ملسو هيلع هللا ىلصمىن بطريق آخر، هذا فعله
من طريق آخر، أمَّا َمن قاس من العلما  صالة اجلمعة على العيد فتذهب من طريق ماشيًا وترجع من 

 العبادات ال أصل له.طريق آخر فهذا غري مرروع، يقال: القياس يف 
 

 من فوائد احلديث:
والطريق  الطريق مذكر ومؤنث، تقول: كيف تعرف أمؤنث أم مذكر؟ سلكتخ الطريق، الطريق واسعة، 

واسع، نعم الطريق واسعة هذه لغة أهل احلجاي، والطريق واسع لغة أهل مكة، وكالمها صحيح لغًة، مثَّ 
 ذهب للجمرة، تفضل.

 ،َحَّتَّ أََتى اْْلَْمَرَة الَِِّت ِعْنَد الشََّجَرةِ  ،يَق اْلُوْسَطى الَِِّت ََتْرُُج َعَلى اْْلَْمَرِة اْلُكَّْبَىُثَّ َسَلَك الطَّرِ " 
َها ِمْثَل َحَصى اْْلَْذفِ  رََمى ِمْن َبْطِن اْلَواِدي ُثَّ  ،فَ َرَماَها ِبَسْبِع َحَصيَاٍت ُيَكَّبِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاٍة ِمن ْ

فََأفَاَا ِإََل اْلبَ ْيِت َفَصلَّى ِبَكََّة الظُّْهَر. َرَواُه  ملسو هيلع هللا ىلصُثَّ رَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ ،اْلَمْنَحِر فَ َنَحر اْنَصَرَف ِإََل 
.  ُمْسِلٌم ُمَطوَّالا

قد  -رمحه هللا-إي نعم، ومرَّ الكالم يف أول احلديث يقول الريخ ابن عثيمني: إن احلافظ ابن حجر 
ابن حجر عامل بال شك لكن جمرد نقل، وقال الريخ ابن -، عفا هللا عنهاختصر احلديث اختصارًا ُِمالا 

عثيمني: "حىت ما يعتمد طالب العلم على هذا احلديث هبذا النص، ارجع لألصل يف رواية احلديث يف 
مسلم أو يف َمن شرح هذا احلديث شرًحا مستقاًل"، وشرحه كثريون شرحه ابن حام يف حجة الوداع، وإن  

يف مواضع، شرحه ابن املنذر وأدخله ضمن كتابه ابن كثري بل له كتاب امسه )حجة الوداع(  كان قد وِهم
، وَمن حتدَّث عن حجة النيب أدخله ضمن أحاديثه عند ذات األحاديث أو فقهيات هذا ملسو هيلع هللا ىلصمستقالا
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احلديث، فاآلن نقف عند اجلمرة يعين ينتهي احلديث هنا عند اجلمرة وبقي يف احلديث ألفاظ تركها 
 .-رمحه هللا-حلافظ ابن حجرا
َجَرِة ُثَّ َسَلَك الطَّرِيَق اْلُوْسَطى الَِِّت ََتْرُُج َعَلى اْْلَْمَرِة اْلُكَّْبَى، َحَّتَّ أََتى اْْلَْمَرَة الَِِّت ِعْنَد الشَّ  يقول:" 

ا أقام مبادلفة حىت ملسو هيلع هللا ىلص" إىل آخر احلديث الذي مسعتم فوائده، النيبفَ َرَماَها ِبَسْبِع َحَصيَاتٍ  أسفر جدا
ودفع قبل طلوع الرم  إىل ِمىن هذا بقاؤه، وقال بعض العلما : البقا  يف مادلفة لألقواي  النريطني 

ركن، وقال بعضهم: واجب، وقال بعضهم: سنة، الذين قالوا: ركن أو واجب أو حىت سنة قالوا: إن بقَي 
قَي كل الليل نعم حىت أصبح، وفعله وفعل أصحابه ب ملسو هيلع هللا ىلصأكثر الليل كفاه، والصواب الذي عليه النيب

-هذه السنَّة، ورمبا يف يمنهم أو يمن  مضى مل ندركه، األمر واسع، أول حجة حجَّها الريخ ابن جربين
كما يذكر يف مذكراته الصوتية اليت ف خر َِغت يقول: كان عدد احلجاج مخسون ألًفا كل احلجاج -رمحه هللا

تنقالت يف يمننا حىت مع القطار ومع احلافالت ومع الدابابت مخسون ألًفا، ففيه سعة وفيه ارتياح، لكن ال
والسياكل والركض وحىت النريط كل هذا متعب جداا، فإن حترك الرخص لي  األمر بعد منتصف الليل  

يف البخاري بعد مغيب  -رضي هللا عنها-كما هو معروف عند الناس ال بعد مغيب القمر هذا فعل أمسا 
حبثت يف األمور الفلكية بعد املنتصف تقريبًا بساعة إالَّ ربع أو ساعة، أيًضا القمر، ومغيب القمر لو 

منتصف الليل بعض الناس ال يضبطه عنده منتصف الليل صيًفا وشتاً  يف أي بلد الساعة اثنا عرر وهذا 
  خطأ آخر، فإن جل  الرخص إىل مغيب القمر وعدَّ نفسه من الضَُّعَفا  ابلذات إذا كان معه ضخَعَفا

هذا أمر واضح، امرأة أي امرأة ضعيفة؛ لذلك عائرة ماذا قالت؟ تقول: "ليتين استأذنت 
كانت امرأة -رضي هللا عنها-تلك الليلة كما استأذنته َسودة" سودة بنت يمعة أم املؤمننيملسو هيلع هللا ىلصالنيب

ها؟ مثانية كم كان عمر   ملسو هيلع هللا ىلصثقيلة إمَّا لبدانتها أو ملرض هبا أو ضعف قدميها، عائرة بنت ملَّا تويف النيب 
عرر عررين إالَّ سنتني،_ وبعض الناس يظنون أمهنا اثنا عرر_، عررين إالَّ سنتني تقول: "ليتين استأذنته 
كما استأذنته َسودة" ماذا فهمت عائرة؟ أن النسا  مجيًعا معذورات من الضعيفات، فمن كان معه امرأة 

فق للضعفا  فيمري بعد منتصف الليل على أو طفل فأكثر أو كبري السن هذا يطمأن اطمئنان اتم أنه مرا
قول أو شبهة قول، أو بعد مغيب القمر وهو أكثر اطمئنااًن هذا هو اجلائا، وحىت بعض العلما  يبعد إىل 
ما هو أشد من ذلك، يقول: حىت يف يمننا مع الاحام والضياع والصعوبة وكثرة الناس وتعطل القطار اآلن 
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ديد مع أنه جديد يعين كل عمره ست سنوات وتعطالته شبه سنوية أكثر من مرة يتعطَّل لي  بري  ج
وتعطالت طويلة ابلساعات يعين ما جمموعه ساعات انتظار، الذي ذهب منكم للحج وركب القطار يعلم 
يعين صعوبة هذا األمر، فبعضهم يرى أن احلال واحلال هذه واحلالة هذه ال أبس أن الرخص يغادر حىت 

احلملة يغادر املكان بعد مغيب القمر، هذا الذي ما ذكرته فقط فمن ذهب مع لو كان شاب حلاله مع 
الَضَعَفة من األقواي  ذهب مع الَضَعَفة فريمون حىت من الليل؛ ألن بعض العلما  يقولون: ال يرمون حىت 
اياية تطلع الرم  واحلديث ضعيف، فيذهبون يرمون ابلنسا  واألطفال الَعَجاَة مث يردومهنم للمخيم أو للع

 مثَّ يرجع األقواي  يرمون مرة أخرى، يف هذا مرقة بناً  على حديث ضعيف.
 

 من فوائد احلديث وما تبقى منه:
أن -رمحه هللا-الرمي بسبع حصيات صغار لو مجعهن أبي مكان جاي، وقد جام ابن قدامة 

جاج من أين التقط له حصيات الرمي الفضل بن العباس من مىن خبالف ما عليه عدد من احلملسو هيلع هللا ىلصالنيب
يلقطون؟ أول ما ينالون يف مادلفة قبل الصالة يذهبون للجبال جيمِ عون حًصى مثَّ يغسلومهنا، فيه تكلف 
وفيه تعب تكسري حًصى وإيعاج وغبار وحيِملون معهم حًصى، فاألمر واسع أيخذون من أي مكان، بل 

بق كان مقدور عليه أتخذ منه لو أخذ من مرمى اجلمرة لو أخذ من حوض اجلمار، احلوض يف الامن السا
وترمي مرة أخرى ال أبس بذلك، أما قول احلنابلة: "ما رخمَي به" قول احلنابلة قد يوافقهم غريهم من 
املذاهب"ما رخمَي به من احلصى ال جيوي الرمي به" مثل املا  املستعمل يعد طاهرًا ال طهورًا، هم قاسوا 

 ، وأخكمل فوائد احلديث قبل األذان سريعا.شي  على ُمتلف  فيه هذا مردود قياس مردود
إن لقط احلصى من أي مكان جاي لكن أحتدث عن خطإ بعض الناس يف تكلف لقط احلصى من 

َها ِمْثلَ  فَ َرَماَها ِبَسْبِع َحَصيَاتٍ " مادلفة، هي  َحَصى اخْلَْذفِ  "َحَصى اْْلَْذفِ  :ُيَكَّبِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاٍة ِمن ْ
 اخْلَْذفِ السبابة أبمنلة السبابة مع إصبع السبابة األخرى معرتضة فريمي هبا، هذا  احلصى اليت توضع برأس

عند العرب، فاحلصاة اليت تكون برأس اإلهبام وتوضع َعرًضا ويخرمى هبا غالبًا صغرية إالَّ عاد إصبعه إصبع 
ح فهذا، لكن األصل احلصى صغرية، ضبط به الصحابة هذا ضبط جابر يكون ف-رضي هللا عنه-فال 

حصى صغرية، وضبطه العلما  مثل: احلب، أو مثل: احلمص مثله متاًما؛ ألنه لي  العربة بتكبريها، 
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ِبثل هؤالء »حصاته وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلصى رفع النيب ملسو هيلع هللا ىلصولذلك ملَّا لقط الفضل بن العباس للنيب
ط الذي ألن هذا من صور الغلو، بعض الناس عندهم صور الغلو فق «فارموا، وإايكم والغلو ِف الدين

يف ابله الغلو إنه فقط مبا  أو تكفري أو تفجري هذا من الغلو بال شك لكن أنواع الغلو يف الرريعة كثرية 
الغلو يف رمي احلصى ما يكون حصى ملسو هيلع هللا ىلصجدَّا، الغلو يف املرايخ، تعظيم األقوال على قول رسول هللا

 يكون حصى القتل، وأنواع مما يرمون به. اخْلَْذفِ 
 

 : جابر ِف آخرهومن فوائد حديث 
ُيَكَّبِ ُ َمَع ُكلِ  لو أنه نقص حصاًة يكون قد ترك واجبًا فعليه أن يقضي، " "فَ َرَماَها ِبَسْبِع َحَصيَاتٍ "

اجلمرة  فَ َرَماَها فتنقطع التلبية عند وصول اجلمرة فيكون اللفظ خاص ابلتكبري دون التلبية" َحَصاةٍ 
" بطن الوادي تكون القبلة عن يساره ومىن عن ميينه، هذا اْلَواِديِمْن َبْطِن " اهارَمَ الكربى، مجرة العقبة 
ُثَّ اْنَصَرَف ِإََل اْلَمْنَحِر فَ َنَحَر،  يف مجرة العقبة، ولو رماها من أي جهة ال أبس"ملسو هيلع هللا ىلصهو وقوف النيب

فطلعت عليه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب" والحظوا الربكة يف وقت َفَصلَّى ِبَكََّة الظُّْهرَ  ،ُثَّ رَِكَب فََأفَاَا ِإََل اْلبَ ْيتِ 
الرم  وهو يف مادلفة، مثَّ املري ومعه أغلب احلجاج ومري هوينة ما فيه سرعة، ولقطوا احلصى من 
ر، أو لقطوه من عند اجلمرة على رأي ابن حام واأللباين، مثَّ  الطريق على رأي ابن القيم بعد وادي حمسِ 

 وستني من البخدن بيده، مثَّ ترك ما غرب لعلي مثَّ حنر ثالاًث وستني بيده ثالاثً ملسو هيلع هللا ىلصفعل هذه األفعال ورمى
يعين ما بقي لعلي فكمَّل إىل املائة، مث أخذوا قطعة من كل َبَدَنة ووضعوها يف قدر وطبخوها وشرب 

وبركة مكة ملسو هيلع هللا ىلصمن مرقها، مىت هذا الذبح والتقطيع واألشيا  هذه واألكل؟ نعم بركة النيبملسو هيلع هللا ىلصالنيب
كة وطاف، الطريق من مىن إىل مكة مري هذا أيخذ وقت، مثَّ ذهب إىل مملسو هيلع هللا ىلصفاجتمعت الربكات له 

فطاف وانتهى وصلى الظهر مبكة على كالم جابر، يعارض حديث جابر حديث ابن عمر يف الصحيح 
إنه صلى الظهر مبىن، هذا بعد يكون أكثر بركة أو أسرع، فما اجلمع بينهما؟ هي حجة واحدة؟ جابر 

أيدينا، ابن عمر يف مسلم يقول: صلى الظهر يقصد ذاك  يقول: صلى الظهر مبكة يف مسلم كما بني
اليوم صلى الظهر مبىن، نقول: أحدمها ُمطئ، ما رأيكم؟ أو إحدى الرواايت شاذة؟ أو ضعيفة الرواية  

 كيف؟ نعم؟ 
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 ... . طالب:
هو صلى مبكة بعدين ذهب ملىن يقول ابن عمر وصلى، ما قال وصلى مثَّ صلى ال، جابر يقول: صلى  

وابن عمر يقول: صلى مبىن، كيف جنمع؟ يعين مثاًل لو قال لك أحد:اإلمام هذا اليوم  -يف احلرم-مبكة 
يف صالة الفجر صلى بنا هنا وواحد آخر يقول: ال صلى يف مكان آخر ما صلى هنا هو ما نفى ابن 

 عمر وال نفى جابر لكن كل أخرب منهم مبا رأى.
 ... . طالب:

قال: صلى مرتني، صلى على كالم جابر مبكة ابحلرم، فلمَّا  -ع النوويم-إي نعم، أحسنت هذا اجلمع  
رجع ملىن طلب منه الناس أن يصلي هبم، فصلى هبم بدل أن ختطئوا الرواة واجلمع سهل صلى هنا وصلى 

 .-رمحه هللا-هنا، هذا مجع النووي
رمٌي مث حنٌر مث حلٌق مث طواف هكذا  " فهيُثَّ اْنَصَرَف ِإََل اْلَمْنَحِر فَ َنَحرَ  من فوائد احلديث: قال:"

ترتيبها، لو قدَّم وأخَّر ال أبس والنحر هنا دم شكران ولي  جربان فمن ابب الركر عند مجهور العلما  
دم القارن هدي القارن واملتمتع دم شكر ولي  ألنه أتى بنسكني يف سفر  واحد، ومل يرد ذكر احللق هنا 

ن؟ أليب طلحة رضي حملسو هيلع هللا ىلصإمنا أخِخذ من أدلة أخرى، النيب
َ
لق أو حلق له احلالق وأعطى نصف شعره مل

هللا عنه، هذا الررف، انداه من بني الناس فأعطاه نصف شعره، واإلمام أمحد وصلت إليه ثالث شعرات 
فطلب منهم أنه إذا كخفِ ن توضع شعرة على عينه اليمىن واليسرى وعلى فمه، كان قد ملسو هيلع هللا ىلصمن شعر النيب

يف مواقف  ملسو هيلع هللا ىلصبن مالك ألن أاب طلحة يوج أم أن  فكان عندهم شعر النيباشرتاها من أحفاد أن  
مع النسا  مع الضَّعفا ، أبواب الوفا ، تعمُّد إركاب أسامة معه؛ لدك ملسو هيلع هللا ىلصعدة يف احلج إميانية، مواقفه 

خروم قريش واجلاهلية أنه موىل وأسود، وأركبه معه من عرفة ما ركب إالَّ هو، ما ركَّب ال أبو بكر، وال 
مر، وال سادات قريش، وال َمن أسلم يف سنة الفتح أبًد، فيه عدة لطائف يف احلج لي  هذا موضعها ع

وممكن تقرأ كتااًب ُمتصرًا واحًدا كل من أراد احلج أو مل حيج، اقرأ ملسو هيلع هللا ىلصلكن لو أتملت يف حجة النيب
وهاب الطريري لتتأثر إذا شاهدت احلجاج بعرفة تبكي وأنت تراهدهم، كتاب كأنك معهم الريخ عبد ال

الرواايت الصحيحة وقد قدَّم له وقرأ له عدد من العلما  واملرايخ مياته أنه ملسو هيلع هللا ىلصأتى ابلرواايت عن النيب 
وكل موضع أييت بصور له صور اثبتة كأنك معه أو حتج  ملسو هيلع هللا ىلصأتى ابلصور كل أتى بسياق حجة النيب
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ديث جابر على اختصار من كأنك تراه، وأتى ابلرواايت الصحيحة واحلسنة مرتبة على احلج، انتهى ح
لقي.
خ
 املؤلف واختصار من امل

 
: "كان إذا فرغ من تلبيته يف حج أو عمرة سأل هللا ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب-رضي هللا عنه-مثَّ عن خامية بن اثبت

رضوانه واجلنة، واستعاذ برمحته من النار" رواه الرافعي إبسناد ضعيف، شيخ الرافعي فيه هو إبراهيم بن 
-وهو رجٌل فيه إشكال يف روايته بل كذاب كما يقول بعض العلما ، واإلمام الرافعي حممد بن أيب حيىي،
اغرتَّ بعبادته اإلمام الرافعي من أذكيا  العلما  نفاخر به األمم ذكا  الرافعي -رمحه هللا وعفا عنه

ديث لكنه خفي عليه، رأى شخًصا متعبًدا فأخذ العلم عنه فروى عنه أحا-رضي هللا عنه ورمحه-وعلمه
فإن قال: حدثنا إبراهيم بن حممد أو -يف رواية األحاديث-فهذا مما نخِقد على اإلمام الرافعي يف الرواايت

إبراهيم بن أيب حيىي أو حدثين الثقة اعرف أنه هذا إبراهيم بن حممد وهو ضعيف بل حديثه منكر؛ ألنه 
ئدة ضعَّفه اإلمام البخاري وأبو داود رجل كذَّاب، ويف احلديث أيًضا علة أخرى فيه صاحل بني حممد بن يا

 والنسائي، أما معىن هذا احلديث فما فيه إشكال، أنت بعد أن تليب اسأل هللا اجلنة، واستعذ به من النار.
 

ما هذا احلديث؟ حديث جابر،  «حنرت هاهنا، ومن كلها منحر»مثَّ حديث جابر قال: قال رسول هللا 
لطويل هذا جعله جمتا ًا منه هو ُمتصره األول لكن أخذ هذا، هو ضمن احلديث الطويل حديث جابر ا
 «رنحَ ن كلها مَ هاهنا، ومِ  رتُ حنَ » ملا ذبح يف مىن قال:ملسو هيلع هللا ىلصفلو وضع هذا يف أصله كان أوىل، قال

الجتمع الناس كلهم ملسو هيلع هللا ىلصهذا األمر خيفف على الناس؛ ألنه لو كان يخَسن النحر يف مكانهملسو هيلع هللا ىلصقال
حنرت هاهنا، ومن كلها » ده بسنني يذحبون يف نف  املكان فقال:وحبثوا عن مكانه وبدأوا أيتون بع

ألن بعض الناس رمبا ال جيد اهلدي إالَّ  «روِفجاُج َمكَّة كلُّها َمنحَ »ويف رواية أخرى غري مسلم:  «منحر
 يف مساخل مكة ويف أحراش مكة فيذبح داخل مكة.

 كرته يف الدروس األوىل.هذا من التيسري الررعي الذي ذ  «فاحنروا ِف رحالكم»: ملسو هيلع هللا ىلصقال
حيثهم أن ال يقفوا يف موضع وقوفه قال:  «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»قال عليه الصالة والسالم: 

 ما هي مَجع؟ مادلفة، ملاذا مسيت مَجع؟ كيف؟ «وقفت هاهنا وََجُْع كلها موقف»
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 ... . طالب:
ي نعم قريش ومواليهم ما خيرجون لعرفة، طيب نف  ، يف عرفة ال الذين ما كانوا خيرجون لعرفة قريش، إ 

فإذا رجع أهل عرفة من مجيع القبائل رجعوا ملادلفة وجدوا قريًرا معهم فسميت مجع الجتماع الناس هبا 
 يعين أعظم االجتماع. 

هذا األمر يوم العيد ملسو هيلع هللا ىلصفوائد هذه اجلائية من حديث جابر قال «وقفت هاهنا وََجُْع كلها موقف»
نطقة احلرم كاملة وال ينحر يف عرفة، إن حنَر هديه يف ِمىن مثَّ فرَّقه خارج منطقة احلرم للبيان والنحر يف م

جيوي، وعلى هذا فعل الرركات شركات االستفادة من حلوم اهلدي واألضاحي للحجاج اليت حتمَّل يف 
دي كانت سيارات مث تخنَقل يف الباخرات خارج البالد أو ابلطائرات، فما فيه إشكال يعين مركلة اهل

فكان يتحدث عنها يف  -رمحه هللا-قدمية، ومن أوائل َمن ابدر وتكلم عنها الريخ علي الطنطاوي 
التلفايون السعودي قدميًا قبل ميكن مخ  وثالثني سنة أو قريبا من ذلك وموجود يف فتاوى الريخ يخسَأل 

ض الكتب أو كتب الرحالت بعض عنه؛ ألمهنا كانت مكوََّمة، اللحوم حىت َمن حجَّ قدميًا أو تقرأ يف بع
الناس ميرون على حلوم إىل يمن لي  ابلبعيد، فلمَّا يعين صدرت الفتوى من جممع الفقه اإلسالمي من 
هيئة كبار العلما  وحتدث الناس كثريًا عن وجوب األكل من اهلدي يعين عدد من الناس يذبح ويعطي، 

ن يذبح مثَّ حيمل الذبيحة معه فيذحبها أيخذ قطعة والذي أييت من مكان بعيد ُميمه بعيد فيصعب عليه أ
وميري للطبخ فقط أو أيخذ قطعتني قطعة يتصدق هبا وقطعه له، وبعضهم يرتكها وهو األصل، فلمَّا 

َها َوَأْطِعُموا اْلبَاِئَس اْلَفِقريَ ﴿انترر قول بعض العلما   هذا قول  أن األكل للوجوب [28]احلج:  ﴾َفُكُلوا ِمن ْ
أخذ قطعة أو طلب قطعة من هديه من كل ملسو هيلع هللا ىلص  وهوقول له قوة واعتبار؛ لذلك؛ النيببعض الفقها

َبَدَنة من مائة بدنة قطعة وجخعَِلت يف قدر وطخِبَخت وأكل منها وشرب مرقها، فكانت تختَلف وتخرَتك وتفسخد 
يت حتمل بعد الفتوى وأتكيدات العلما  وتوفر الثالجات واجلمعيات ال-احلمد هلل-وتنقل األمراض لكن

فإن  «فجاج مكة كلها منحر»هذه اللحوم، يعين املهم يف اهلدي أن يخذَبح يوم العيد يف ِمىن أو يف مكة 
ذخحِبَت يف أي مكان من منطقة احلرم بعد ذلك تخنَقل إىل أي مكان، هذا ابلنسبة للهدي، أما الفدية فهي 

 يف مكان وقوع احملظور وال أيكل منها يرتكها للفقرا .
 يعين بعضها دخل ضمن احلديث السابق.  -احلمد هلل-فوائد هذه ال
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 احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على رسول هللا، أما بعد..

هذا الدَّرس السَّابع، اجمللس السَّابع من التَّعليق على ِكتاب احلجِ  من بلوغ املرام يف السَّابع عشر من شهر 
 وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة. ذي القعدة لعام سبع  

َّ » َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعنْ َها:» :-رمحه هللا تعاىل  -يقول املصنف  َة  ملسو هيلع هللا ىلصأن اَلنَِّبي ا َجاَء إىل َمكَّ َلمَّ
ْن َأْسَفليَها ْن َأْعََلَها, َوَخرََج مي   «ُمت ََّفٌق َعلَْيهِ  «َدَخلََها مي

 فوائد احلديث: 

أماكن الُقرب من  دخل من أعالها يعين من َكَدا، وخرج من أسفلها، املسألة أو ُكَدا على وزن هدى، هذه
احلرم الدخول َكَدا اخلروج ُكَدا، غري ُكَدي، ُكَدي منطقة يف طريق اليمن جنوب مكة، فحصل وهٌم من 
بعض الشُّرَّاح، بني َكَدا وُكَدي وُكَدا، ويقول أهل مكة افتح وادخل اليت هي َكَدا عند الدُّخول تفتح َكَدا 

 روج.الكاف، وأما ُكَدا على وزن ُهدى، فهي عند اخل

 الدخول من َكَدا؟ اجلواب: ال، ملسو هيلع هللا ىلصهل الدُّخول منها مقصود أم ال؟ هل تقصَّد النَّيب 

على خالف أهل العلم، بعضهم قال: من ابب السنَّة أن الشَّخص يتقصد الدخول من َكَدا مث يدخل من 
ب السَّالم من ابب بين شيبة، وابب بين شيبة ليس موجوًدا إال يف الصِ ور القدمية، والذي يَقرب منه اب

 مل يتقصَّد امليل عن الطَّريق حَّتَّ يصل ل  َكَدا. ملسو هيلع هللا ىلص املسعى، فاملهم أن النَّيب

وقال بعض العلماء التنويع مقصود، غري مسألة أنه يتقصَّد الدخول، لكن ملا أراد أن خيرج خرج من غري 
َدا دلَّ على أنه مقصود الثَّاين الطَّريق الذي دخل منه، فلم يتقصَّد الدخول من َكَدا، لكن عندما خرج من كُ 

مقصود؛ ألن منطقة احلرم يستطيع أن خيرج فيها من أي جهة للمدينة، هذا مقصود على العلم ومثله التَّنويع 
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يف مرَّ معنا يوم العيد، اإلتيان من طريق والرجوع من طريق  آخر، وقاس بعض العلماء اجلمعة على العيد، 
 معنا.والقياس غري صحيح، وكله مرَّ 

ي ُطَوى َحَّتَّ ُيْصبيَح »َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعنْ ُهَما: احلديث الثَّاين:  َة إيَلَّ ََبَت بيذي أنه َكاَن ََل يَ ْقُدُم َمكَّ
يي  ْنَد اَلنَِّبي َل, َوَيذُْكُر َذليَك عي  .ُمت ََّفٌق َعلَْيهِ  «ملسو هيلع هللا ىلصَويَ ْغَتسي

ي طَُوى، ِبِذي ِطَوى، ِبِذي طََوى، كلها صحيحة، الطاء ُمثلَّثة، مث عن ابن ُعمر ال يقدم مكة إال ابت ِبذِ 
تسمى مثلثة، ويوجد ُكتب للمثلثات من ذلك مثلث قطرب، وهي منظومة أتيت ابلشيء الذي يُنَطق بثالث 

املوت،   احِلَماماحلَُمام اسم ُعَمري بن احلَُمام، و الطَّائر،  طروقات مثل: احِلَمام واحلَُمام واحلََمام، احلََمام معروف
وِت َقد ُصليتِ  هذاكما قال عبد هللا ابن رواحة: 

َ
 ، هذه تسمى مثلثات يف لغة العرب وهي كثرية.مِحاُم امل

وفيه ُمثلَّثات مثلث قطرب املشهور، وقد زاد عليها أحد علماء جاوة من علماء احلرم املكي، يف منظومة 
فائدة ذلك أن بعض النَّاس حَّتَّ ما خيرب مثل:  موجودة لديه زاد عليها كل ما ينطق بثالث نطوقات،

إصبع، صبوع، نطوقات: املصحف ُمثلث، ِمصحف، َمصحف، ُمصحف، كلها صحيحة، األصبع تسع 
 صباع، كلها صحيحة ِإصبع، ُأصبع، َأصبع.

لن تقبل هبا هكذا جنمع األصابع لن يقرأها صحيحة وغريها هذه ألجل الضبط؛ ألن ضبط الكلمات من 
يُفَهم النَّص الشَّرعي، وهذا ابٌب واسع وطويل كثري، فإذا كان اللَّفظ الشَّرعي لفظ القرآن إذا غريَّ خالهلا 

، مثل ماذا؟  الشَّخص احلركة أو شدد مثاًل أو تغريَّ

َامثل لو قال:  َا ﴿ ، هذا خطري من اعتقد ذلك كفر،اْلُعَلَماءُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اَّللَُّ  خَيَْشى ِإَّنَّ نْ  اّللََّ  ىََيْشَ  إيَّنَّ  مي
هي  بَادي  .[28فاطر:] ﴾اْلُعَلَماءُ  عي

وغريها من األشياء املعروفة يف القرآن، ومثله الضَّبط ابلسُّنة ومعرفة السُّنة ضبط الكلمة مثَّ ضبط كلمات 
أهل العلم واملتون والشُّروح ومن أمهها ضبط احلديث، فقد يضطرب املعىن متاًما لو ُنِطق بنطق  آخر، وليس 

 جمال َبسط هذه األمور ذكرهتا رمبا يف مناسبات دروس السُّنة، وضبط احلرف وضبط الكلمة.هذا 



4 
 

دلَّ على استحباب االغتسال إذا َقِدَم مكة يعين إذا دخل مكة،  -َرضَي هللا عنهما  –حديث ابن ُعمر 
يف وقت اجلو فيه  غري اغتسال اإلحرام، غري اغتسال امليقات، حَّتَّ لو جاء الشَّخص نظيًفا يف وقت واسع،

ابرد وليس حارًا، وجاءت الطائرة إىل ِجدَّة ومن جدة إىل احلرم مساًء أو إىل الفندق ومع ذلك تستمر أو 
تبقى هذه السُّنَّة ُسنَّة، فال نُفر ِق بني من كان به رائحة أو كان يف امليقات ابألمس أو وصل قريبًا، كٌل ال 

نقله ابن املنذر ابإلمجاع، ويغتسل حَّتَّ لو جاء من أي طريق من  فرق، فدلَّ على استحباب االغتسال، وقد
مكة، ال يلزم، ما خيرج شخص بظاهر النصِ  إن َقِدَم من ِذي طَُوى يقف ويغتسل أما ما عداه ال، هذا ليس 

 بصحيح، ولو قال به من قال فإن قوله مردود.

ام، خلف احلرم من جهة املقام، لكن أي وفيه استحباب البيات بِذي طَُوى، وذو طَُوى جبل من جهة املق
جهة اآلن؟ ال أعرف، شرق وال غرب، ودلَّ على جواز اغتسال احملرم للتنظُّف والتربُّد وتغيري املالبس؛ ألن 
بعض النَّاس رمبا ال يغتسل وُيشكل على بعض احُلجَّاج واملعتمرين أنه هل جيوز يل أن أغتسل؟ ترد مثل هذه 

وز يل أن أغري مالبس اإلحرام؟ مع أن األمر جائز لكن هذا من رحرُّز وحر  بعض املسائل كثريًا، وهل جي
النَّاس يف سؤاهلم عن اجلزئيات الدَّقيقة جدًّا، وهذا أمٌر قدمٌي ومعروف أن النَّاس يسألون عن شيء  من 

 جزئيات احلجِ  والعمرة واملناسك.

فات، من أكل املال احلرام، من بلع الر اب وال يرتدد، وبعضهم رمبا يرتك أو يعمل عظائم من ِشركيات يف املخال
، لو كانت عن ابطل، فيها  لكن يف أمور  جزئيَّة يف احلجِ  أو يف العمرة يسأل؛ ألن القضيَّة فيها إعادة حجِ 
إعادة حج، فيها فدية، فيها مال، فيها رجوع من بلد  بعيد، معىن ذلك أن فيها كلف لذلك يتأكدون، 

شيء، ورمبا يسألون عن الشيء الذي ُسئل عنه، يعين يسأل مثل خيصص املخصص، أو  يسألون عن كل
يسأل عن السُّؤال نفسه، من كثرة ما يسألون نفس السُّؤال احملدد يسمع أحًدا يسأل مُثَّ يعيد هو السُّؤال 

روف، كل من نفسه، بعضهم يكون مشغواًل غافاًل اجلوال، وبعضهم يكون مركزًا، لكن يسأل، وهذا كثري ومع
ذهب إىل احلجِ  سواء مرشد أو غري مرشد، حَّتَّ لو جلست قريبًا من ُمفيت أو ُمرشد احلملة الحظ أسئلة 

 النَّاس، ولو كتبت بعض األسئلة والغرائب جتد عجبًا من ذلك.

 ففيه جواز االغتسال للمحرم والتربُّد بتغيري مالبس اإلحرام.
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ُهَما: أنه َكاَن يُ َقبييُل َاحلََْجَر األسود َوَيْسُجُد َعلَْيهي َوَعْن ايْبني عَ »احلديث الذي بعده:  َي َاّللَُّ َعن ْ « بَّاٍس َرضي
 .اْلبَ يْ َهِقيُّ َمْوقُوفًاَرَواُه َاحْلَاِكُم َمْرفُوًعا وَ 

عن ابن عباس أنه كان يُقبِ ل احلجر األسود ويسجد عليه، خالصة هذا احلديث أنه موقوف من فعل ابن 
فقط تقبيل احلجر، أمَّا السُّجود  ملسو هيلع هللا ىلص إَّنا فعل الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلصله صحيح، مل يفعله النَّيب  عباس، والوقف

عليه، السُّجود على احلجر األسود هذا من فعل ابن عباس، دلَّ على جواز السُّجود، لكن قال اإلمام 
عباس، لذلك  مالك: إن السُّجود عليه بدعة، رمبا اإلمام مالك ما اطَّلع على قول ابن عباس أو فعل ابن

 عند املالكية جمرد الكراهة.

 كيف اإلمام مالك يرى ِبدعيِ ة السجود وهم يقولون مكروه؟ 

الرواية عن اإلمام مالك فيها إشكال ، ومرَّ معنا من قواعد الِبدع أن كل ما فعله صحايب فليس ببدعة، 
 فكيف اإلمام مالك يقول السُّجود ِبدعة؟

 لر ِواية عنه ضعيفة.اجلواب: أنه ما بلغه ذلك، أو ا

فاملالكية وهم تالميذه وأتباعه وحمققوا مذهبه يرون أن السُّجود عليه مكروه، والصَّواب أنه جائز، ال بدعة 
 وال مستحب.

ُّ » َوَعْنُه قَاَل:احلديث التايل :   « اَلرُّْكَنْيي  َما َبْيَ , أن يَ ْرُمُلوا َثََلثََة َأْشَواٍط َوََيُْشوا َأْربَ ًعا ملسو هيلع هللا ىلصأََمَرُهْم اَلنَِّبي
 ُمت ََّفٌق َعلَْيهِ 

أن يرملوا ثالثة أشواط، الرمل هو السُّرعة سواًء دون ملسو هيلع هللا ىلص  قال أمرهم النَّيب -َرضَي هللا عنه  –وعنه 
اهلرولة أو أسرع قلياًل، فيه هرولة وفيه خبب وفيه سعي، خبب هو احلديث الذي بعده، لكنَّا اآلن يف الرَّمل، 

تى ابحلديث الذي هو يف بداية الرمل، مرَّ معنا يف الدَّرس املاضي، مَّت بدأ الرََّمل؟ أ -رمحه هللا  -املصنف 
ألداِء العمرة قال كفار قريش كانوا جيلسون على جبل قعيقعان، أان ملسو هيلع هللا ىلص يف عمرة القَّضية، ملا جاء النَّيب 

انظروا إىل حممد  َمرَّ فقالوا ملسو هيلع هللا ىلصقلت أهنم جلسوا على الصفا قبل أخطأت، على جبل قعيقعان، فالنَّيب 
م قد وهنتهم محى يثرب، واملدينة معروفة ابحلمَّى قدميًا وابلوابء فلما دخلها النَّيب قال ملسو هيلع هللا ىلص  وأصحابه فإهنَّ



6 
 

اللهم انقل محاها للجحفة، واجلحفة خربة، قريٌة خربة، فانتقل هلا املرض، فاملدينة مل يبَق فيها محى وكل من 
فقالوا انظروا حملمد  ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة، فكان مشهورًا قبل هجرة النَّيبدخلها ُُيَم وميرض، هذا ليس موجوًدا 

ليُثبتوا جالدهتم وصربهم وقوهتم أمر الصَّحابة أن يرملوا،  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه قد وهنتهم محى يثرب، فالنَّيب 
 حَّتَّ لو كان هبم محى يتجلدون، 

مُ  تَي ُأريهي  َضعُ َأّني لََريبي الَدهري َل أََتَضع  َوََتَلُّدي ليلشامي
فكانوا يسرعون، فإذا غطَّت عنهم الكعبة أصبحوا بني الركنني، الركن اليماين واحلجر األسود مشوا مشيًا، 

 من ابب اإلدقاق على الصَّحابة، ماذا نَقصد ابإلدقاق؟ نعين لينه ونشاطه.

خلوا يف فقال كفار قريش ما نرى حممًدا وأصحابه إال كغزالن، تعجبوا كيف وصلوا اآلن من سفر وقد د
صلح جزئي ومهانون ومذلون يف نظر كفار قريش، وجاءوا ُيملون معهم املرض ويطوفون كالغزالن، فهذا 

 أصل مشروعية الرمل.

ْن اَْلبَ ْيتي َغْْيَ اَلرُّْكَنْيي اَْلَيَمانيَيْيي  ملسو هيلع هللا ىلصَلَْ َأَر َرُسوَل َاّللَّي » َوَعْنُه قَاَل:احلديث التايل:   .ْسِلمٌ َرَواُه مُ  «َيْسَتليُم مي

أنَت متشي على نسخة من النُّسخ وقد تركت حديثني، األصل أنَّ فيه حديثان يف النُّسخ القدمية موجودة يف 
السُّبل؛ ألن صاحب السُّبل نسخته نسخة قدمية وصلت إليه خمطوطًة من تالميذ احلافظ ابن حجر، وهو 

 لو تقرأ محزة عن ابن ُعمر: وجود حديثني زايدة عن احلديث الذي شرحته قبل قليل وهو الصواب،

 «أشواط أن يَ ْرُملوا ثَلثة ملسو هيلع هللا ىلصِب النَّ  وأمرهم»

ت  هذا حديث ابلر ِواية وبعضهم يقول فيه رواية أخرى كما هو هنا وبعضهم يقول حديثان، لذلك عربَّ
 ابحلديثني.

ْلبَ ْيتي الطََّواَف اأْلَ   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللاي أن »َعني اْبني ُعَمَر:  وََّل, َخبَّ َثََلًًث َوَمَشى َأْربَ ًعا, َكاَن إيَذا طَاَف َبي
َفا َواْلَمْرَوةي  يلي إيَذا طَاَف َبْيَ الصَّ  وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ْفَعُل َذليَك.« وََكاَن َيْسَعى بيَبْطني اْلَمسي
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لكن ما الفرق بني ما قرأته قبل قليل وما قرأه األخ الذي ميلك النُّسخة القدمية؟ نعم، من املمكن الرَّاوي 
 الفروق املهمة ِمن انحية احلُّكم. 

 األول: أمرهم أن يرملون ثالثة أشواط.

 والثَّاين: إذا طاف ابلبيت َخبَّ ثالًًث.

تون احلديثية ومثل  
ُ
صنف؟فائدة معرفة الر ِواايت والفرق بينها يف امل

ُ
تعبري متقارب ما هو الفرق ملَ أتى به امل

صنف، 
ً
يعين ما الرَّابط وما املناسبة بني اللَّفظ اآلية أو احلَّديث مع الباب، ما ِكتاب التَّوحيد، ملاذا أتى امل

 الرابط بني هذا احلَّديث وما قبله؟ 

هو ِكتاب صعب، الذي كان يستحضر الِكتاب استحضارات، األصل املختصرات مثل البُلوغ خيتصر 
واايت ليس املقصود أن خيتصر، املؤلف األحاديث وإال ملاذا مل أيِت جبميع الر ِواايت، حديث جابر ومجيع الر ِ 

مرَّ معنا اختصر شيئًا ال خيتصر من حديث جابر، كيف اآلن أييت برواايت متشاهبة؟ ما هي الفائدة؟ فيه 
، اتضح لكم بسؤايل اآلن مَّت الشَّخص َيرُمل؟ اي أهل احلجِ  والُعمرة مَّت الرَّمل؟  فائدة موجودة يف احلديثِ 

 رمل كل طواف، أو أول ثالثة أشواط من كل طواف، هكذا املعلومة صحيحة.يعين كل ثالثة أشواط ت

عتمر أول ثالثة أشواط من كل طواف، ما رأيكم يف العبارة؟ 
ُ
نقصد هنا لو قال لَك تقول ويرمل احلاجُّ أو امل

 نعم،ابطلة، فما هو الصَّواب؟

هذه الطَّواف األول  ،الطَّواف األول إذا طاف ابلبيتملسو هيلع هللا ىلص فائدة ذكر املؤلف هلذا احلديثِ  قال كان النَّيب 
الفائدة، الر ِواية األخرى قال: كان إذا طاف ابحلجِ  أو الُعمرة، الحظ قال: الطَّواف األول، قد يفهم شخٌص 
، أتى ابلر ِواية الثَّانية املؤلف فقال: إذا طاف ابحلجِ  أو الُعمرة أول ما يَقدم، ماذا ُيسمى؟  أن املراد به احلجِ 

لُقدوم، فيكون الرمل فقط يف طواف الُقدوم، فال رمل يف ابقي األطواف حَّتَّ لو كان حمرًما، كيف طواف ا
تصور أنه حمرم فمن املمكن أن ينتهي من أعمال عرفة ويذهب إىل طواف اإلفاضة وهو حمرم يعين ابق  على 

واف اإلفاضة ال رمل فيه، كل إحرامه، ما يرمل، فال يقول أان اآلن َقِدمت من خارج احلَرم من عرفة، ال، فط
 طواف ال رمل فيه الرَّمل فقط للحاجِ  أو للُمعتمر وهو البس مالبس اإلحرام يف الطَّواف األول.
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 .-رمحه هللا  -هذا الثَّابت عند املصنف 

ْن اَْلبَ ْيتي َغْْيَ اَ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَْ َأَر َرُسوَل َاّللَّي »َوَعْنُه قَاَل: نواصل اآلن احلديث:  َرَواُه  «لرُّْكَنْيي اَْلَيَمانيَيْيي َيْسَتليُم مي
 .ُمْسِلمٌ 

 نَعم، مُثَّ حديث ابن ُعمر ملَْ أَر رسول هللا يستلم من البيت غري الركنني اليمانيني، رواه مسلم.

 احلديث يف الصحيحني، تعرفون الطَّريقة عندما أتكلم عنهما من انحية السَّند لكن نبدأ ابلفوائد مباشرة:

: دلَّ على مشروعية استالم الركنني فقط، أما احلجر األسود هذا ااهر أمره والركن اليماين هنا الفائدة األوىل
دليله، أما تفصيل احلجر األسود فما يتعلق به، ففي حديثني بعده يذكرمها املصنف حنن اآلن أنخذ فقط 

كقوله ملسو هيلع هللا ىلص ء بفعل النَّيب جزئية ملا رأى رسول هللا يستلم من البيت غري الركنني اليمانيني، فيه االقتدا
 «.خذوا عين مناسككم»حيث قال: 

ك عبادة، كما أن الفعل عبادة، كيف الرتك؟ نعين هنا أن نقول ُيسنُّ  الفائدة الثَّانية: من فوائد احلَديث أن الرتَّ
ن طاف ابلبيت أال َيستلم غري الركنني، صحيح وال ما صحيح؟ صحيح، فالسُّنة استالم الركنني اليماني

َ
ني، مل

ك ُسنة؛ ألن بعض النَّاس يرون أن السُّنة أفعال فقط، ال  وُيسن أال تستلم غريمها، مقابلهما، فالفعل ُسنة والرتَّ
 فيه تروكات، مثل ماذا؟

 عرفنا أن تركه هلا ُسنة، مثل الرَّواتب يف السَّفر، إال ركعيت الفجر والوتر، فرتكه ملسو هيلع هللا ىلصأشياء تركها رسول هللا 

، مثل ماذا؟ اآلذان يف العيد يف السَّفر مقصود لذاته فيدخل يف السُّنن الرَّواتبللُسنن الرَّواتب  ملسو هيلع هللا ىلص
ك مقصود وال مرة مع أنه صلَّى ملسو هيلع هللا ىلص واآلذان لالستسقاء واالستسقاء مشبهة ابلعيد فرتكها  ملسو هيلع هللا ىلص والرتَّ

رمضاانت وصلَّى عيدان، رمضان واحد وعيدان وعيد من أعياده  9ُشرعت صالة العيد مع رمضان فصام 
 وال مرة َأذن أو أمر بالل أن يؤذن.ملسو هيلع هللا ىلص يف احلجِ ، فأصبح سبعة عشر عيد صلَّى ملسو هيلع هللا ىلص 

أذن أو أمر بالل أن  ملسو هيلع هللا ىلص وال َأَذن، وصلَّى للُكسوف مرة وقيل مرتني، وال مرة وصلَّى لالستسقاء مرارًا
قال العوام ال يؤذن، هذه من أمثلتها، يعين قاعدة الرتوكات يف السُّنة مفيدة وبعض النَّاس ال يعرفوهنا، ال ي

 يعرفوهنا، بل حَّتَّ عند طلبة العلم ويوجد انس قد ختفاهم بعض األمور.
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 نقول: ما الدَّليل على أن عدم فعل هذا ُسنة؟

ك كان إبمكانه   أن يفعله ومل يفعله.ملسو هيلع هللا ىلص الدَّليل الرتَّ

ه التَّقبيل، وله االستالم الفائدة الثَّالثة: من فوائد احلديث ابلنِ سبة للحجر األسود، سيأيت الكالم عليه لكن ل
إن ملَْ يستطْع أن يقبله أو يستلمه يشري، إن كان معه شيء ِكتاب مثاًل أو عصا أو جوال فيمسه به لفعله 

 سيأتينا يف حديث أيب الطفيل بعد التَّايل، اآلن فيما يتعلق ابحلجر. ،ملسو هيلع هللا ىلص

لو أن الشَّخص ما استطاع أن َيستلم أما ابلنِ سبة للركن اليماين، املشروع يف حقنا له فقط استالمه، لكن 
 للزحام، ال يشري.

ك ُسنة، فالنَّيب  مل ُيشر بدل الركن وال مرة وال أصحابه وال شيء وأما قصة هذا احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصهنا الرتَّ
يف خالفته كان َيطوف ابلبيت وَيستلم كل األركان، وكان ابن عباس ميشي خلفه  -َرضَي هللا عنه  -فمعاوية 

يستلم إال الركنني، ويقول معاوية ليس من البيت شيء مهجورًا، مُثَّ ُيكرر ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا ويقول مل أَر 
عليه ابن عباس، معاوية يف خالفته، وابن عباس من رعيته، وإنكاره عليه إنكار علين، وال يُقال خروج وال 

مباشرًا ابن عباس من اخلوارج، ينكر عليه هذا املسح، ميسح كل األركان ويستلمها وينكر عليه إنكارًا 
 فالصَّحابة هلم إنكار مباشر.

 على أحد من بين أمية أو عندما رأى َمْن يدعو عليه،  -َرضَي هللا عنه  -ملا دعا أبو سعيد 

َلما رفع يديه قال: قَبح هللا هاتني اليدين، وهو أحد والة بين أمية، فقال أبو سعيد أن هذا فقط قضى ما 
 قول: ي ملسو هيلع هللا ىلص عليه لقد مسعت رسول هللا

 « َمْن رأى منكم منكرًا فليغْيه بيده»

إال الركنني اليمانيني؟ ما ملسو هيلع هللا ىلص فهذا فعل معاوية، هناك سؤال يتبادر إىل الذِ هن ملاذا ملَْ يستلم النَّيب 
 ملاذا ملَْ يستلْم كل األركان؟السَّبب؟ 
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ة واحتاجت قريش أن اجلواب الذي خُيفى على البعض أهنا ليست على قواعد إبراهيم، عندما اهندمت الكعب
تبنيها ومل جيدوا مااًل حالاًل إال قليل جًدا، أمواهلم ُشبهات وراب وحُمرمات فِمْن تعظيمهم للبيت وتعظيم البيت  
كثري عند قريش بطرق وأحوال وأشياء موجودة عندهم، لكن من تعظيمهم للبيت مل تكمل النَّفقة هلم 

اًل حالاًل، فبنوا البيت، أما ما كان على احلجر األسود والركن اليماين فقصرت هبم النَّفقة مل جيدوا إال مااًل قلي
أما ما بقيَّ فال، فالذي من احلجر الذي ُيسمى احلطيم، واحلطيم  -عليه السالم  -فهما على قواعد إبراهيم 

، كم من ما احنطم من الكَّعبة جزٌء منه داخل الكَّعبة، كم جزء منه؟ كم من الكعبة؟ هذه معلومات بدائية
يف حجة الوداع: اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للنَّيب  -َرضَي هللا عنها  -الكَّعبة من احلجر؟ عندما قالت عائشة 

ميتنع عن ذلك؛ ملسو هيلع هللا ىلص الكَّعبة، تريد أن يفتح هلا الباب، شيء خا  هلا، ما اََنت النَّيب أريد أن ُأصلِ ي يف 
وانشغل بنو شيبة، يبدأون كل َسنة يفتحون  ألنه لو فتح الباب ألصبح خيتلف العلماء هل هو ُسنة أم ال؟

 أشار للِحجر،  «صلي ههنا فإن هذا من الكعبة»: ملسو هيلع هللا ىلص الباب ملن أراد، فقال

 ما الذي من احلجر من الكَّعبة؟

ِمن جدار الكَّعبة احسب ستة أذرع ابلشَّخص املعتدل، تقريبًا مرتين ونصف من جدار الكَّعبة على هذا 
 عداه هذا احتياط موجود. القوس هو من الكَّعبة وما 

هذا ما يتعلق ابالستالم، ُيكربِ  عند استالم احلجر األسود فقط لو أنه ما استطاع أن يستلمه دون اليماين، 
 اليماين ال ُيَكرب وال يشري.

رواه اإلمام  «مسحهما حيط اخلطااي حطاإن »وجاء يف فضلهما، من فضائل استالم الركنني اليمانيني: 
 أمحد.

 أوىل ال ُيشرط استالم املقام، وال استالم ابقي جدران الكَّعبة.  ومن ابب

لتزم؟ الذي من الباب إىل احلجر األسود، هذا هو امللتزم، كان الصَّحابة 
ُ
لتزم، ما هو امل

ُ
َرضَي هللا -أما امل
وداع يف حجة الوداع كما عند أيب داوود يقفون عنده ويدعون، يف حجة الوداع ورمبا عند طواف ال -عنهم 

يراهم وال ينكر عليهم، هذا جاء عند أيب داوود وبعضهم يقول ليس مبرفوع يعين مل ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا، والنَّيب 
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لكن كان يفعله التابعون حَبضرة بعض الصَّحابة منهم ابن عباس وغريه، وكان بعض ملسو هيلع هللا ىلص يَرهم رسول هللا 
أو يالمس الكَّعبة أو يضع الصَّحابة يفعل ذلك، هذا الذي فقط يقرب منه الشَّخص يقرب ويدعو عنده 

يديه وصدره على الكَّعبة، هذا ال يوجد فيه إشكال فُيسمى امللتزم، وما عدا ذلك من جدران الكعبة فال 
 يشار ويبقى لنا الركنان اليمانيان فقط، يستلمهما أو يُقبل احلجر األسود.

، وَسودته خطااي بين آدم، وأيًضا وقد نزل احلجر األسود من اجلنة كما عند الرتمذي أشد بياًضا من اللَّنب
 :ملسو هيلع هللا ىلصجاء عند الرتمذي عن ابن عباس مرفوًعا يعين عن النَّيب 

يوم القيامة احلجر األسود له لساٌن ينطق وعينان يبصر هبما, َيشهد ملَن  -عزَّ وجلَّ  -يَبعث هللا »
  «استلمه حبق

جعل له هذه اخلاصية  -عزَّ وجلَّ  -يشهد يعين يشفع فتكون من الشَّفاعات من احلجر األسود، وهللا 
 وأكرمه، والحظ من ابب التَّسليم هلل تعاىل يف احلجِ  حجٌر يُقبَّل وحجٌر ُيرَجم

 مث حديث ُعمر أنه:

َفُع, َوَلْوََل أَ  [األسود]أنه قَ بََّل َاحلََْجَر  » َوَعْن ُعَمَر  ّنيي فَ َقاَل: إيّنيي َأْعَلُم أَنََّك َحَجٌر ََل َتُضرُّ َوََل تَ ن ْ
ْلُتكَ  ملسو هيلع هللا ىلصرَأَْيُت َرُسوَل َاّللَّي   .ُمت ََّفٌق َعلَْيهِ   «يُ َقبييُلَك َما قَ ب َّ

جعل فيه بركة،  -عزَّ وجلَّ  -حديث ُعمر يف تَ ْقبيل احلجر هو يف ذاته ال ينفع وال يضر قطًعا، لكن هللا 
رع تَقبيل متر عجوة، ليس وال يُقبل احلجر؛ ألنه من اجلنة فقد جاء عند الرتمذي عجوة من اجلنة، وال ُيش

ما بي »: ملسو هيلع هللا ىلص السبب ألن بعض العلماء قالوا سبب تَقبيل احلجر ألنه من اجلنة، ليس كذلك، بل قال
 هل ُيشرع تَقبيل أرض الروضة؟ اجلواب: ال. «بييت ومنربي روضٌة من رايض اجلنة

 قال:  فليست علَّة الت َّْقبيل ألنه نزل من اجلنة، علة الت َّْقبيل فعل ُعمر، ماذا

ْلُتكَ  َلْوََل َأّنيي رَأَْيُت َرُسوَل َاّللَّي »  «.يُ َقبييُلَك َما قَ ب َّ
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مع الدَّليل وعدم جتاوز الدَّليل، لكن جاء يف صحيح مسلم  -َرضَي هللا عنهم  -وهذا هو موقف الصَّحابة 
الر ِواية صحيحة يف قال ُعمر بعد ما قَبَله قال: رأيت رسول هللا بَك حفيًا، نعين أنه حريص عليه، هذه 

مسلم، وكان ابن ُعمر يقول: ال أدُع احلجر بعدما رأيت رسول هللا يُقبله ويستلمه، فكان ابن ُعمر يقف 
عنده ولو طال به األمر ومع الز ِحام أحيااًن تنفلت يد أحد النَّاس عليه فرُيعف، يضربه يف أنف ابن ُعمر 

َرضَي هللا عنه  -هللا يفعله، وهذه من متسكات ابن ُعمر فريعف، ويستمر يقول ال أترك شيئًا رأيت رسول 
وِحر  ُعمر على محاية التَّوحيد، وهذا التَّوسط ابحلجر فال يُعبد، أما  ملسو هيلع هللا ىلص مبا رأى هو من رسول هللا -

سجود ابن عباس، فهو ليس عبادة، فال يُعَبد وال يُ َهان، اإلهانة مثل القرامطة، فالقرامطة قلعوا احلجر، كم 
دهم يف اإلحساء؟ أذكر أهنا ثالثة وعشرون َسنة، حَّتَّ بعض العلماء أَلَّفوا يف املناسك قالوا يُقبل جلس عن

احلجر إن كان موجوًدا، الذين أَلَّفوا يف املناسك يف تلك الفرتة، يف تلك احلقبة عام ثالمثائة وزايدة، وعندما 
أركبوا احلجر على واحد منها ماتت يف قلعوا احلجر أركبوه على اإلبل فماتت عشرات من اإلبل، كلما 

الطَّريق، وَلما أرادوا رده؛ ألهنم أرادوا بناء الكَّعبة يف اإلحساء وَلما أرادوا إرجاعه أركبوه على انقة  واحدة 
فأتت به إىل البيت، وأمتىن أحًدا منهم يبحث لنا ابلتَّواريخ والر ِواايت واملواقف وتفاصيل قلع احلجر وأخذ 

هاب به مُثَّ الرُّجوع، فكيف كان شعور املسلمني وقتها يف وقت ذلة  ومهانة وضعف، ملا ُردَّ هلم احلجر والذ ِ 
احلجر ووضعوه يف مكانه، والندوب أو النتوءات املوجودة يف احلجر قيل ِمن اقتالع القرامطة له، فلم 

 (34:46) يستطيعوا أن يقتلعوه من زاوية الكَّعبة، إَّنا ضربوه واقتلعوه قلًعا.

 ودلَّ على التَّسليم للشرع مُثَّ حديث ابن الطفيل:

ْلبَ ْيتي َوَيْسَتليُم اَلرُّْكَن ِبييْحَجٍن َمَعُه, َويُ ْقبييُل  ملسو هيلع هللا ىلصرَأَْيُت َرُسوَل َاّللَّي » قَاَل: َوَعْن َأيب اَلطَُّفْيِل  َيُطوُف َبي
ْحَجنَ   َرَواُه ُمْسِلٌم  «اَْلمي

يطوف ابلبيت ويستلم الركن مبحجن ويقبل احملجن، أي ركن ؟ احلجر حديث أيب الطفيل: رأيت رسول هللا 
سح فهو للركن اليماين.األسود، 

َ
 إذا ورد التَقبيل لركن  من أركان الكَّعبة فهو احلجر األسود، أما امل

 من فوائد احلديث:
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مقبض هذه غري احملجن عصا حمنية الرأس، عصا هلا رأٌس حمنية صغرية، أما اليت هلا مقبض عصا غليظة هلا 
 احملجن، يعين هذه ليست لالتكاء، فقط رحمل.

 هل محل العصا ُسنة أم ال؟

 هذا معروٌف عند أهل العلم، وهللا أعلم ليس بُسنة. 

 هل االتكاء على العصا يف اخلُطبة ُسنة أم ال؟ اجلواب ال.

 خيطب وهو على جاء أحد الوفود يقول رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم ُيذكر إال يف حديث  واحد، أن النَّيب
عصا، واحلديث عند أيب داوود، وكون بعض النَّاس يتكئ على سيف ليثبت أن الدِ ين قام على العلم 

 والسَّيف، هذا بيَّنه ابن القيم يف زاد املعاد أن هذا، فهٌم خاطئ وال يُعَرف وليس بصحيح.

حلجر ابلعصا مُثَّ يُقبل العصا، َيستلم املسو هيلع هللا ىلص فدلَّ على مشروعية استالم احلجر السود بعصا وغريه، فكان 
كان معه عصا ُيمله، أنَت معك  ملسو هيلع هللا ىلص طبًعا إذا كان معك ِكتاب ومسحت به تُقبل الِكتاب، فالنَّيب 

ِكتاب رحمله، هذا هو النَّص ليست مقياًسا، فيقبل الذي معه، وأيًضا ُيشرع تقبيل احلجر مامل يؤِذ أحًدا؛ 
اطه، أيًضا ال ُيشرَع تَقبيل احلجر وال القرب من احلجر للنساء ألن بعض النَّاس قد يؤذي غريه بقوته وبنش

 وقت الز ِحام، فبعض النِ ساء تريد أن تطبق ُسنة فرتتكب خمالفات من كوهنا تَفِِت أو تُفَِت. 

 ومن فوائد احلديث:

رمبا مل يرفع العصا وهو على  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ألنه طاف راكبًا، لكن لو أنه طاف ماشيًا ملسو هيلع هللا ىلص فعل النَّيب 
توى النَّاس، مل يرفع العصا ويالمس به احلجر األسود، وابن ُعمر كان يستلمه بيده مُثَّ يُقبل يده، هذا من مس

 –تطبيقات ابن ُعمر إذا مل تستطع أن تُقبل احلجر ممكن متسه وتُقبل يدك، هذا ابلنِ سبة لفعل ابن ُعمر 
 . -َرضَي هللا عنه 

 لم ابليد فقط وال ُيستَلم بشيء  آخر. أما الركن اليماين فذكرت أنه إما أن ُيستَ 
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بناًء عليه ال يُقبل الركن اليماين وال يُقبل ما استلمت به، وال ُيستلم بغري اليد، فالركن اليماين فقط له 
 استالمه ليس له تَقبيل.

ُّ »قَاَل:  َوَعْن يَ ْعَلى ْبَن أَُميََّة احلديث اآلخر:  َرَواُه َاخْلَْمَسُة ِإالَّ  «َأْخَضرَ  ُمْضطَبيًعا بيرُبْدٍ  طَاَف اَلنَِّبي
ِْمِذيُّ  ،النََّساِئيَّ   .َوَصحََّحُه اَلرتِ 

هذا احلديث منقطع ألن ابن جريج مل يسمعه من ابن يعلى، وابن يعلى ليس صحايب، وابن جريج ُمدلًسا، 
 لكن جاء احلديث عن طريق عبد احلميد بن جبري وهو ثقة من رجال الشِ هادة.

 ث:فوائد احلدي

طاف رسول هللا مضطبًعا، واالضطباع إخراج الضَّبع، وهو الكتف األمين، ويكون إخراج الكتف األمين عند 
طواف القدوم وليس أي طواف، وبعض النَّاس أول ما يلبس اإلحرام يف امليقات يتحمسون أو وهو يف بيته 

ه طيلة أايم احلجِ  فيتقشر كتفه، يتسلخ من حَّتَّ خيلع اإلحرام، وقد بنيَّ ابن اجلوزي أن بعض النَّاس خُيرج كتف
املخالفات ُيتاج النَّاس إىل تنبيه وتوضيح، رمبا الذي الشَّمس، وهذا رمبا شائع عند بعض النَّاس، عموًما يف 

يف احلمالت مع املرشدين ومع طلبة العلم يسمعون، أتتيهم هذه املشكلة ليس هلم أي محلة أو يرتكهم ويقلِ د 
، يعين سؤال يرد من شخص حمتاج بعضهم بعًضا و  يسألون أي شخص قادم هلم، فَتْحُدث مآسي ألانس 

غري مؤهل، وال أبس بذكر هذا املوقف: أحد األشخا  اهتدى متحمًسا ما شاء هللا السؤال يسأل شخًصا 
امن من احلجِ ، أول ما هداه هللا دخل يف اهلداية كل ما يتجزأ فلما نزل مبطار جدة كان يف اليوم السَّابع أو الثَّ 

، قال له تريد  فلما قدم وصل املطار رأى عسكري ملتحي وهيئة طيبة وقال أريد أن أطبق الُسنة يف احلجِ 
تطبق السُّنة أذهب إىل املدينة، فركب السَّيارة اليوم السَّابع أو الثَّامن وذهب حصلت له محلة سيارة تذهب 

كادت أن تفوته الوقفة بعرفة، وأسئلة أتيت من بعض النَّاس   به ووصل متأخرًا وضيع ذي احلليفة وهناك حَّتَّ 
كثرية يف هذا الباب، َمن يسأل من ليس أهال، فقط ينظر إىل الشَّكل أو ُيسن الظَّن إذا كان يلتبس أحيااًن 
على بعض طلبة العلم، طالب العلم من غريه، طالب العلم قد يلتبس عليه، كيف أعمى رأى هيئة شخص 

 مُثَّ بعد ما يسأله يقول أليب حنيفة أن ميد رجليه. ما شاء هللا،
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تتحرج عند مشاهدته تظن أنه عنده شيء، ليس احتقارًا خللق هللا لكن هو تنبيه لبعض النَّاس حَّتَّ أن أحد 
طلبة العلم يقول شاهدت امرأًة عجوز ِمن القصيم ِمن الر ايض ِمن جند يقول واضًحا من هلجتها تسأل شيخ 

د من املريدين والطالب واملرافقني تسأله عند الصَّفا، شهدت كذا وهي تتمىن تكمل معمم معه عد
دول يرتكون الصَّحابة، فاحلمد هلل تقول ُعدت وتركتهم، فتتعجب من ُأانس كيف ..........طلع عمرهتا

من االخنداع ابخلوارج  ملسو هيلع هللا ىلص اآلن ميكن أن ينخدعون يف األشخا ، ابهليئات ولذلك حذر النَّيب
ملسو هيلع هللا ىلص هتم؛ ألن الشَّخص قد يرى عبادهتم عبادًة شيء ال يطاق، فقد ينخدع هبم بعض النَّاس فالنَّيب بعباد

 من االخنداع هبم كما سيحصل يف آخر الزَّمان. حذر

والرُبد كساٌء له أعالم، فهو نوع من األكسية له خطوط، هذا معىن األعالم ليس علم أعالم يعين خطوط 
وهذا يف طواف القدوم، ويكون عند بداية الطَّواف إىل هنايته، وقد أخرج كتفه ُمعلَّم عليه، عليه عالمات، 

 األمين ودلَّ على جواز اإلحرام أبي لون ما مل يكن فيه تشبٌه ابلنساء وأفضل هذه البياض، كما قال

ن ثيابكم البياض وكفنوا فيها مواتكم فإهنا من خْي لباسكم»: ملسو هيلع هللا ىلص  رواه أمحد وغريه. «ألبسوا مي

 يتعلق ابللباس. هذا ما

أما ما يتعلق بلباس التنورة أو إحرام الرجبة أو اإلحرام نفس السِ روال إال أنه ممزوقًا من الوسط مبعىن أنه بدون 
رجلني، ممزوق الذي انتشر يف أايمنا اآلن لعلنا نذكره الدَّرس القادم إن شاء هللا تعاىل، وابهلل التَّوفيق، وصلَّى 

 مد وعلى آله وصحبه أمجعني. هللا وسلم على نبينا حمُ 

*** 
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والصَّالة والسَّالم على رسول هللا، هذا هو اجمللس الثَّامن من التَّعليق على ِكتاب املناسك من احلمد هلل، 
رام يف اليوم الثَّامن عشر من شهر ذي القعدة لعام سبٍع وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة.

َ
 بلوغ امل

صِنف 
ُ
 : -رمحه هللا تعاىل-يقول امل

ُ َفََل يُ ْنِكُر َعلَْيهِ  َكاَن يُِهلُّ ِمنَّا اَْلُمِهلُّ َفََل يُ ْنِكُر َعلَْيِه، َوُيَكبُِّ » قَاَل:  َوَعْن أََنس   ُمت ََّفٌق    «ِمنَّا اَْلُمَكبِّ
 َعلَْيِه.

 -قريٌب منه، ينقل لنا أشياء قريبة منه وعنه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن مميزاته أنه خادم النَّيب  -رضَي هللا عنه  -أنس 
ِهل، اإلهالل هو رفع الصوت، رفع الصوت أبي شيء يسمى  -عنه رضَي هللا 

ُ
، قال: كان يُِهل ِمنَّا امل

، ومنه قوله تعاىل:   إهالًلا

 [115] النحل:﴾ َوَما ُأِهلَّ لَِغْْيِ اَّللَِّ بِهِ ﴿ 

   [173]البقرة:﴾ َوَما ُأِهلَّ بِِه لَِغْْيِ اَّللَِّ  ﴿

ِهل فال مثَّ ُأطلق إطالقاا خاصاا على رفع الصَّو 
ُ
ت ابلتَّلبية، مرَّ معنا يف بداية الِكتاب، فقال كان يُِهل ِمنَّا امل

َصنف هنا تركه عاماا، 
ُ
يُنَكُر عليه، فاإلهالل هنا التَّلبية، يُعين كان الذاهب، األصل السِ ياق يف عرفة، لكنَّ امل

ِهل، وكما يقول العلماء يف وإًل ُسِئَل  أََنس: ماذا كنتم تقولون وأنتم ذاهبون لعرفة؟ فقال: كان يُ 
ُ
ِهل ِمنَّا امل

القواعد الفقهية السؤال معاٌد يف اجلواب،  فاملقصود هنا كأنه قال هذا معىن معاٌد يف اجلواب كأنه قال: ُكنا 
ِهل فال يُنكر عليه؛ ألنه جواب على سؤال فكأن السؤال معاد. 

ُ
 إذا ذهبنا  إىل عرفة يُِهل ِمنَّا امل

نَت طَلقت زوجتَك؟ فقال: نَعْم، مث ادعي قال أان ما قلت أان طلقت زوجيت، يُعترب نَعْم إذا قِيل لشخٍص أأ
 طَلَّق زوجته، هذه قاعدة فقهية امسها السُّؤال معاٌد يف اجلواب.
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ِهل، فال يُنَكُر عليه.
ُ
 فلما ُسئل أََنس ماذا كنتم تقولون وأنتم ذاهبون لعرفة؟ قال: كان يُِهل ِمنَّا امل

 ديث:فوائد احل

كالم احلافظ عام هنا يف الرَّواية، وأصل رواية احلديث يف عرفة، ودلَّ على مشروعية التَّنويع بني التلبية 
والتَّهليل، بل أنواع التَّلبية عند الصَّحابة األمر فيها واسٌع، فكانوا يقولون ما هي تلبياهتم؟ َمرَّ معنا، بسماع 

عنهم، ِمْن أقواهلم وأفعاهلم، أنواع من التَّلبيات تراجعوهنا إن شاء هللا وإقراره، مثَّ بعد ذلك نُِقَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب
يف ُكُتب األذكار، فـ )ُيشرَع( كلمة عامة ُيدخل فيها الواجب واملستحب واجلائز، فيجوز أو تقول ُيْستحب، 

لبية وُيكربون، ويُقرهم لزم تلبيته، مل َيُكْن يغري التَّلبية، والصَّحابة كانوا يُهلون وينوعون ابلتَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفالنَّيب 
كرب فال يُنِكر عليه، أو فال يٌنَكر عليه،  ملسو هيلع هللا ىلص

ُ
فدلَّ على أن اإلقرار ُسنة، حيث قال أََنٌس فُيكرب ِمنَّا امل

 ملسو هيلع هللا ىلص. سواء قلت يُنِكر أو يُنَكر كلها صحيحة؛ ألن  األمر مربوٌط بعهد النَّيب

ُ َعنْـهُ  احلديث اآلخر: ِِف اَلث ََّقِل، أو قَاَل ِِف  ملسو هيلع هللا ىلصبَ َعَثِِن َرُسوُل َاَّللَِّ » َما قَاَل:َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَّ
 «.اَلضََّعَفِة ِمْن ََجْع  ِبلَْيل  

يف الثَّقل، أعين بذلك الضَّعفة من أهل املدينة يثقل مشيهم ملسو هيلع هللا ىلص مثَّ قال عن اْبن عباس بعثين النَّيب 
 ه، أو قال يف الضَّعفة من مجٍع بليل. وحركتهم من النِ ساء منهن َسودة، كما يف احلديث الذي بعد

ملاذا جاءت ُمزدلفة مجع؟ مرَّ معنا، الذين حيجون سابقاا يذهبون إىل عرفة ومزدلفة، كان فيه سبب ذكرته  
مراراا، قريش ما كانت خترج  إىل عرفة، كانوا يقفون يوم عرفة مبزدلفة، فإذا رجع احلجاج من عرفة  إىل مزدلفة 

قريش وغري قريش، فسميت مجعاا، فالتسمية لسبب، وإًل اًلجتماع اآلن يف عرفة أكرب  اجتمع النَّاس كلهم
من ُمزدلفة؛ ألن رُكنية َعرفة ظاهرة والوقوف مبزدلفة أو املبيت هبا اختلف فيه بني الرُكن أو الواجب أو 

 اًلستحباب، 

 فوائد احلديث: 

 رون حديث جابر الطَّويل قال:قام قبل الفجر ليلة النَّحر، تذك ملسو هيلع هللا ىلص دلَّ على أن النَّيب
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 .«أو حَّتَّ الفجر فاضطجع  إىل الفجر»

بعض العلماء  إىل عدم  استيقظ وبناءا على حديث جابر ذهب ملسو هيلع هللا ىلص وجابر مل َيُكْن يعلم أن النَّيب
مشروعية قيام اللَّيل، وًل الوتر، وبعضهم قال إذا أراد أن يوتر فليتخفى حَّتَّ ًل يقتدي به النَّاس، وهذا 

 من اللَّيل وأرسل اْبن عباس مع بعض أهل بيته والضَّعفة والصبيان أرسله من اللَّيل. ملسو هيلع هللا ىلص بل قام  خطأ،

 ومن فوائد احلديث:

أن الصبيان مع النساء مجيعهم يعدون من الضُّعفاء، ويدخل منهم ِكبار السَّن، كذلك املرضى وأما املرافقون 
 ل مرت معنا وهلل احلمد يف حديث جابر، مثَّ َعْن عائشة.هلم فال أبس يذهبون معهم ويرمون معهم، والتَّفاصي

ُ َعنْـَها قَاَلْت:  لََة اَْلُمْزَدلَِفِة: أن  ملسو هيلع هللا ىلصِاْستَْأَذَنْت َسْوَدُة َرُسوَل َاَّللَِّ »احلديث: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَّ لَي ْ
لَُه، وََكاَنْت ثَِبطًَة   ُمتَـَّفٌق َعلَْيِه.   «افَأَِذَن لََ  -تَ ْعِِن: ثَِقيلَةً -َتْدَفَع قَ ب ْ

ابلنسبة لبَعث النَّساء والصبيان يكون بعد مغيب القمر، كما مرَّ معنا يف حديث أمساء يف البخاري، أما 
 احلديث الذي َمعنا اآلن عن َعائشة قالت: استأذنت َسودة رسول هللا ليلة املزدلفة أن تدفع قبله.

 فوائد احلديث: 

انت امرأة ثبطة، يعين ثقيلة، هل هذه غيبة من عائشة لَسودة؟ اجلواب: ًل، هذا الوصف ِمْن عائشة قالت ك
 ملسو هيلع هللا ىلص وإًل معروف أن أزواج النَّيب -َرضَي هللا عنها  -هي َتذكر اآلن الوصف الذي ألجله ُعِذَرت َسودة 

 هم على حزبني، حزب مع عائشة وحفصة، وحزب مع صفية، وَسودة تنازلت عن ليلتها يف املبيت ِمن النَّيب
لعائشة، فلم تقصد غيبتها وليس يف قلبها شيء عليها بل وًل على بقية النِ ساء، لكن الغرية الطَّبيعية ملسو هيلع هللا ىلص 

 ملسو هيلع هللا ىلص.، فليست من الغيبة، هي ذكرت وصفاا ألجل هذا الوصف عذرها رسول هللا املوجودة يف النِ ساء

ه، هل املقصود الغيبة أو لو قلت إنه حجَّ مع رسول هللا شخص مَسني ثَقيل جداا، وكذا وكذا مث أذن ل
 اجلواب: ًل؛ ألنه واضح أن األمَر مربوٌط بوصف، يعين ُحكٌم رُتِ َب على وصف. السُّخرية؟
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الفائدة اليت بعدها دلَّ على جواز اإلفاضة من اللَّيل والذِ هاب إما للطواف أو للجمرة، ففي بعض 
قبل الفجر، فسواءا ذهب املعذور  ذهنب لطواف اإلفاضةملسو هيلع هللا ىلص األحاديث أن َسودة وبعض نساء النَّيب 

للجمرة قبل الفجر أو ذهب للطواف ًل أبس، هو األوسع له و واألريح، واألخفُّ له فإن ذهب للطواف، 
فإن ذهب للجمرة واضح أن الثَّقيل أو الضَّعيف والصِ بيان والنِ ساء والشِ يوخ يرمون، من اللَّيل، أما املرافقون 

رَّ تفسري هذا كله وهلل احلمد، حَّتَّ السَّائق لو كان يف محلة أو جمموعة، سائق فالصواب أهنم يرمون معهم، مَ 
نشيط وقوي ومعه جمموعة من النِ ساء والصِ بيان والشَّباب وهؤًلء هم من حمارم النِ ساء، وهذا السائق معهم 

هم واحدة، وهذا من ًلبد أن يقود هبم السَّيارة، فال أبس ابلذهاب معهم ويرمي أيضاا حَّتَّ يكونون وجهت
 التيسري الشَّرعي الثَّابت.

وَأِذَن هلا ومَسح هلا إًل ألن املبيت ملسو هيلع هللا ىلص ودلَّ هذا على وجوب املبيت مبزدلفة، مل تستأذْن َسودة ِمن النَّيب 
مبزدلفة واجب، فليس بركن؛ ألن الركن ما يسقط ابًلستئذان، ما يف أحد من الصَّحابة استأذن عن يوم 

ختلفوا يف املبيت مبزدلفة منهم من قال ركن كعرفة اجلواب وقال به عدٌد من السَّلف من عرفة، فالعلماء ا
َسودة استأذنت، وعائشة تقول  ملسو هيلع هللا ىلصالتَّابعني، وهذا ليس بصحيح؛ ألن عائشة استأذنت وأرسل النَّيب 

ض العلماء وددت أّن ِ استأذنت كما استأذنت َسودة، مع أهنا بنت نشيطة، لكن العذر كوهنا أنثى، فقال بع
إنه رمبا هذا غري صحيح، وقال بعضهم ُسنة، وهو غري صحيح، ما استأذنت َسودة وأذن هلا إًل ألن املبيت 
ا ِمْن الصَّحابة  ، ما فيه تنازل عن الركن، مثالا ركن عرفة  مل َيستأذْن أحدا واجب، مل َيُكْن رُكناا ألن فيه إذانا

مل يذهبوا تلقائياا فعلوا مثَّ سألوا ًل، إمنا سألوا ملسو هيلع هللا ىلص ن مع النَّيب فيه، وليس بُسنة ألن َسودة والضُّعفاء الذي
ألن املبيت واجب، فقوى القول ابلوجوب قول أكثر العلماء، واملبيت مبزدلفة ًل يَلزم كما َيُظن البعض إذا 
قيل مبيت يف مبزدلفة مثل الوقوف بعرفة، سألين شخص عن الوقوف بعرفة قال واجب أم جائز؟ يقصدون 

وقوف يعين البقاء يف عرفة والشَّخص ًل يكون سطحي الفهم حاشاكم ألن بعض النَّاس قد أييت ابللفظ ال
بنصه، فإذا مسع املبيت مبزدلفة ينبغي عليه النَّوم ، مثل الذين أيتون لـ ِمىن للمبيت حياولون ينامون، يغصبون 

القطار كل هذا غري مشروع، بل البقاء يف أنفسهم ابلنوم، على األرصفة وعند انتظار السَّيارات وعند َدرج 
ِمىن ليايل أايم التَّشريق وليايل احلجِ  إن مل َيُكْن الشَّخص عنده مكاٌن يليق ابلبشر، خيمة أو مبىن أو مقر أي 
ا فيبقى يف ِمىن، لو مل جيد إًل مكاانا أبجرة مرتفعة أو ًل جيد مكاانا أو   مكان بال ِمنة وًل ُأجرة مرتفعة جدا
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عليه أن يطرق األبواب، يرتب مع فالن وفالن من احلمالت افتحوا لنا نبيت عندكم وبعضهم ًل يبيت جيب 
إمنا يبقى يتسول ًل ينفع  أبداا وًل يليق ًل بطالب العلم وًل بغريه تكثر الزايرات واحلب يف هللا ليايل التشريق؛ 

ين والدُّعاة، سنزورك مع جمموعة اي شيخ، وقد ألهنم حيجون ابألرصفة مثَّ يبدأون يرسلون لطلبة العلم واملرشد
نكون مشغولني لكن أنسب وقت لنا بعد الِعشاء )هذا حتايل(، نصلِ ي معك الِعشاء اي شيخ، أييت للمبيت 

عنهم  -عزَّ وجلَّ  -والِعشاء، فيظنون أن هذا شيء ًل يليق بطالب العلم وًل ابملسلم عموماا، بل أَسقط هللا 
أي حمل، ًل يلزمه ًل اجمليء ملىن، ولو أراد أن جيمع رمي يوم أحد عشر مع  اثين عشرة وًل املبيت، فيبقى يف 

ا يوم احلادي عشر فال أبس؛ ألن البقاء يف ِمىن واجب، املبيت هبا واجب، إذا كان الشَّخص  يدخل ِمىن أبدا
هي شركة خاصة له هو  - عنه َرضَي هللا -معذوراا مثل السُّقاة والرُّعاة مع العباس مع شركة املواشي للعباس 

للعباس ومن معه ملسو هيلع هللا ىلص املسئول عن السُّقاة والرُّعاة، وعن سقاية احلاج وعن مواشي احُلجاج، فأذن النَّيب 
من السُّقاة والرُّعاة ما يبيتون مِبىن، هذا عذر، فيه قاعدة ًل واجب مع العجز، املبيت مِبىن واجب هم عجزوا 

اجمليء ملىن فيعذرون، مثالا على ذلك كما لو كانت مىن مزدمحة متاماا  عن إدراكه، عن احلصول عليه، عن
وليس عندهم جماٌل إًل ابألرصفة واملمرات والدرج، أو يبحثون عَمْن يستضيفهم ويطلب النَّاس أن 

يستضيفونه، وبعضهم عنده ورع يقول لَك ما آكل  عندكم؛ ألن األكل حمسوب للحجاج وعلى عددهم ، 
الورع، اإلشكالية لو كان الشَّخص طالَب علم أو داعية أو له شأٌن بني النَّاس مثَّ يبذل  فبعضهم من ابب

ماء وجهه، يعلم أن صاحب احلملة لن ُُيرجه ويعلم أن َمن يف احلملة من النَّاس أو ِمن طلبة العلم ُيرحبون 
 به ويدخلونه، لكن اإلشكالية إنه ليس من حقه أن يدخل ملكاٍن ليس له.

 يتعلق ابملبيت مبزدلفة مثَّ املبيت مِبىن وهللا أعلم. هذا ما

إما أن وأما قول بعض العلماء من الواجب على َمْن ذهب ملىن أن يبقى عند آخر خيمة مهما امتدت، ف
ىل آخر خيمة يف ِمىن يستعجل عند آخر خيمة حَّتَّ لو إىل مزدلفة هذا املبيت يف ِمىن أو البقاء يف ِمىن، إ

هذا كله ًل دليل  مزدلفة، أو أن يبقى جماوراا  للخيام، لو ما عنده خيمة يفرش بساطه هناك، ولو امتدت إىل
 عليه، بل يسقط عنه الوجوب يف ِمىن وجيلس يف أي مكان. 



7 
 

ُ َعنْـُهَما قَاَل: قَاَل لَنَا َرُسوُل َاَّللَِّ احلديث:  َة َحَّتَّ َتْطُلَع ََل تَ ْرُموا َاْْلَْمرَ » ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن اِْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَّ
، َوفِيِه اِْنِقطَاٌع. «اَلشَّْمسُ  َرَواُه َاْْلَْمَسُة ِإًلَّ النََّساِئيَّ

 بفتح النون نسبة إىل بلدة نسا يف خراسان، ويقول بعض العلماء الِنسائي بكسر النون ألنه مزواج. النََّساِئيَّ 

اع، واًلنقطاع علة من علل احلديث، يف حديث ابن عباس هذا الذي بني أيدينا قال املؤلف فيه انقط
فاحلديث ضعيف، والتفصيل فيه ليس  على وقته، يكفينا أن نعرف أن هذا احلديث ضعيف، وقد حكم 

عليه أيضاا اإلمام البخاري ابًلضطراب، اًلضطراب هو التناقض يف رواايته، وله رواية أخرى تشهد له وهو 
ابن عباس والشَّباب مع بعض نسائه وآل بيته، مع  ملسو هيلع هللا ىلصل النَّيب منقطٌع  أيضاا، أما ابلنسبة حُلْكمه ملا أرس

 حمارمهم قال هلم:

وهو ُياطب ابن عباس فقط، كلهم كل من ذهبوا ابللَّيل، الذين  «ََل تَ ْرُموا َاْْلَْمَرَة َحَّتَّ َتْطُلَع اَلشَّْمسُ »
، ملاذا ذهبوا؟ يذهبون للرمي وهنا ذهبوا من اللَّيل، ما السبب يف ذهاهبم؟ ليلة العيد، الذين حجَّ منكم يعرف

ََل تَ ْرُموا َاْْلَْمَرَة َحَّتَّ َتْطُلَع » قال ًل ترموا فلماذا ذهبوا؟ يسمح هلم ابللَّيل ما يبيتون مبزدلفة ويقول:
حسناا، الذين يرمون بعد أن تطلع الشَّمس من هم؟ كل احُلجاج، ما امليزة هلم إذاا؟ هل هذه  «اَلشَّْمسُ 

ا وجه ضعف احلديث، من انحية املنت هذا ضعفه، فجميع احلجاج يرمون بعد طلوع رخصة  هلم؟ هذ
للُضعفاء والنِ ساء والصِ بيان والصِ غار والشِ يوخ يقول اذهبوا من اللَّيل وًل  ملسو هيلع هللا ىلص الشَّمس، وُيرخص النَّيب

 ترموا حَّتَّ تطلع الشَّمس، ما الفرق بينهم وبني ابقي احُلجاج؟  ًل يوجد فيه أية ميزة.

بعض العلماء يقول: الذين يرون حتسني احلديث منهم اإلمام ابن القيم يقول: يستفيدون قطع الطَّريق ميشون 
يقطعون املسافة قبل أن أييت النَّاس، وبعض العلماء يتوسط ولو َضعَف احلديث لكن أيخذ به من ابب 

األقوايء والشَّباب  واألشداء  اًلحتياط، فيقول: يذهب اجلميع املقصود هبم الضعفة واملرافقون معهم من
يرمون ابلضُّعفاء مثَّ يذهبون هبم للحمالت واملخيمات، مثَّ إذا طلعت الشَّمس يرجع الشَّباب للرمي مرة 

 أخرى، فمن ابب اًلحتياط يقوله بعض  العلماء أيضاا .
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بعد مغيب القمر والصواب أن هذا احلديث ضعيف، وهو قول أكثر العلماء، وجيوز الرمي من اللَّيل، فمن 
إن ذهب الضعفة ومعهم مرافقون فلريموا، الدليل أن الرمي جائز لو أهنم ذهبوا للطواف يف ليل الشِ تاء مغيب 

القمر تقريباا السَّاعة واحدة ونصف يف مكة، كم يبقى على آذان الفجر؟ يؤذن الفجر يف متام الساعة 
ما ذهبوا للجمرة، ذهبوا  إىل الطَّواف، هل جيوز  اْلامسة والنصف يف الشِ تاء، هلم وقت متسع، لو أهنم

 الطواف أم ًل؟

ملاذا مل يقل ًل تطوفوا حَّتَّ تطلع الشَّمس؟ مما يدل على َضعف احلديث، يعين نكارته من انحية املنت، 
 واللفظ، هذا واضح أمامنا أم ًل؟

صطلح احلديث هذه هذا من تطبيقات علم احلديث أو علم مصطلح احلديث، من أراد أن يطبق علم م
الطريقة إنه نفس املنت فيه غرابة، فيه نكارة ويستنكر مثل هذا اللفظ علماء، لكن ما يتجرأ أي صغري أو 

شخص أو ابدئ يف طلب العلم يقول هذا فيه نكارة، مثل أحد طلبة العلم يقول كنت يف جملس يقول 
نهم قال تلوح عليه عالمات الوضع، فذكرت هلم حديثاا يف الصحيحني غري مشهور قد ذكرته هلم واحد م

واحد من احلضور ما شاء هللا، ابن نعيم املهدي، وبعده قال ألول مرة امسع به، هو له يومني مستقيم، وما 
 أعلم ماذا قال الثَّالث، فأخربهم إنه يف الصحيحني.

رمحه هللا  -رازي فال يتكلم يف األحاديث إًل علماء، لذلك جاء أحد اًلشخاص حبديٍث منكر أليب زرعة ال
فقال له: ما رأيك يف هذا احلديث؟ قال: هذا ليس حبديث أبداا، هو يعرف إنه ليس حبديث السَّائل،  -

قال واذهب للعلماء اسأهلم، ذهب أليب حامت، لصاحب أيب زرعة، هم أصحاب، من غري اتفاق، فسأله 
ا،  األول أخربه ابلعلة والثَّاّن أخرب   ه ابلعلة يقول كأهنما متفقني على هذا الشيء.قال: هذا ليس حبديث أبدا

ا بقراءة األحاديث  فهذا علم علل احلديث، هذا ًل حيسنه إًل أكابر العلماء واحملدثني، من له ُدرَبة طويلة جدا
وحفظ األحاديث واملتون، فما يتجرأ أي شخص يقول هذا تلوح عليه عالمات الوضع، ًل، أو يطبق هلم 

 مجهور العلماء وُيضعِ فه ابن تيمية وابن القيم وغريمها:حبديٍث مشهور حيتج به 

 .«الطَّواف ابلبيت صَلة إَل إنكم تتكلمون فيه»
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بغض النَّظر عن سنده فالطَّواف صالة، إًل أنكم تتكلمون، اآلن ما احتدث عن ضعفه من انحية السَّند، 
غض النَّظر عن الكالم يف سنده، من هو من انحية السَّند ضعيف، وحَّتَّ وًل يصح عن ابن عباس مرفوعاا، ب

انحية املعىن الطَّواف صالة، األصل  إذا قلت الطَّواف صالة والصَّالة طواف، أوجه الشبه أكثر أو أوجه 
 اًلختالف؟ الشبه نعم التشابه.

لو أنك قارنت بني الصَّالة والطَّواف، هل جيوز يف الطواف أن تتلفت بال حاجة؟ جيوز،  فأما الصالة؟ ًل 
جيوز، هذا فرق من الفروق، فتعرف من انحية الفروق أن َمنت احلديث فيه إشكال، ما يتفوه به وًل ابن 

 عباس، كيف يقول الطَّواف صالة واًلختالفات أكثر؟ هذا ابلنسبة للفرق األول.

جيوز أن تشرب املاء وأنت تطوف بال سبب؟ جيوز، جيوز أن أتكل؟ جيوز، جيوز أن تقطعه بال سبب تقطع 
 وتوقف؟ ًل يوجد شيء.

 [196]البقرة:﴾ َوَأِتُّوا اْلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّللَِّ ﴿  

ُنُسك كامل، أما الطَّواف أنَت تطوف مثَّ بدا لَك أًل ُتكمل  فال يوجد إشكال من ذلك، نعم، والصالة 
يفة واملالكية يف ذهب بعض العلماء إىل أن احُلكم يف الفريضة واضح لكن حَّتَّ النافلة ذهب اإلمام أبو حن

 [33]حممد:﴾  َوََل تُ ْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ ﴿  قوٍل هلم بتحرمي قطع النَّافلة، ويستدلون بقوله تعاىل:

 فالطَّواف تقطعه، إذن والنَّافلة يف الصَّالة ما تُقَطع. 

؟ ما هي  أوجه الشبه بني الطَّواف والصَّالة؟  ماذا بقيَّ

ََل تَ ْرُموا َاْْلَْمَرَة » لعلة منت احلديث، نفس املنت معلول، هذا مثله:أصبح فيه اختالف هذا تطبيق عملي 
 .«َحَّتَّ َتْطُلَع اَلشَّْمسُ 

فكيف أيذن هلم وُيرخص هلم مثَّ يقول ًل ترموا؟ لو قال للشباب منهم األقوايء ممكن، على قول بعض 
  يرجعون بعد طلوع الشَّمس.العلماء أهنم ًل يرمون، يرمون ابلضُّعفاء مثَّ يذهبون هبم ْليامهم مثَّ 
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ُ َعنْـَها قَاَلْت:احلديث:  لََة اَلنَّْحِر، فَ َرَمِت َاْْلَْمَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَل اَلنَِّبُّ » َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَّ ِبُِمِّ َسَلَمَة لَي ْ
 َشْرِط ُمْسِلٍم. َرَواُه أبو َداُوَد، َوِإْسنَاُدُه َعَلى «قَ ْبَل اَْلَفْجِر، ُثَّ َمَضْت فََأفَاَضتْ 

عالم يدل هذا احلديث؟ َضعََّف احلديث األول، هذه طريقة العلماء يف ذكر األحاديث أهنم يذكرون  
الضَّعيف مثَّ األقوى، يذكرون املنسوخ مثَّ النَاسخ، يذكرون األقدم مثَّ األحدث، هذه طريقتهم يف التبويب أو 

ملة، َيربع فيها اإلمام البخاري هذا شيء واضح لكن ابألحاديث، وترتيب األحاديث، هذه الطريقة ابجل
اإلمام مسلم هذه طريقته، ويقدم األقوى أحياانا واألكثر واألصح سنداا وكذلك أبو داوود، هذه أيضاا 

 طريقته.

ِر، فـَرََمِت أِبُمِ  َسَلَمَة لَيْـَلَة اَلنَّحْ   ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَسَل اَلنَّيِبُّ  فالشاهد ملا روى حديث عائشة هذا رد على األول، قال
     َاجْلَْمرََة قـَْبَل اَْلَفْجِر،

 !! ًَل تـَْرُموا َاجْلَْمرَةَ أين: 

 ، نقصد أهنا مل تتوقف وإمنا استمرت يف اإلفاضة.مُثَّ َمَضْت فَأَفَاَضتْ 

وهذا احلديث يف سنده كالم، لكن ليس أبضعف من األول، وقد َضعَف هذا احلديث الثَّاّن اإلمام أمحد 
وليس العمل عليه هنا، بل العمل على فعل ابن ُعمر من فقهه ورأيه، فكان يَبعث نساؤه  وابن القيم،

والضَّعفة من اللَّيل ابن ُعمر هذا من فتواه، يبعث أهله والضَّعفة بعضهم يفيض وبعضهم يذهب للجمرة، 
 فالثَّابت عن ابن عمر.

على الضَّعف، فاحلديثان متناقضان، وكالمها أن تقول أنَت فعل أو قول الصَّحايب ًل  خمالف له ودلَّ فيمكن 
 من انحية السَّند فيهما ضعف، والثَّاّن أقوى من انحية السَّند.

يَ ْعِِن: -َمْن َشِهَد َصََلتَ نَا َهِذِه  » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن ُعْرَوَة ْبِن ُمَضرِ ٍس احلديث: 
َََّ َحجُُّه َوَقَض  فَ َوَقَف َمَعنَا َحَّتَّ  -اِبْلُمْزَدلَِفةِ  َارًا، فَ َقْد  ََ ََ لَْيًَل أو   َنْدَفَع، َوَقْد َوَقَف بَِعَرفََة قَ ْبَل َذِل

ِْمِذيُّ، َواْبُن ُخَزمْيََة   « تَ َفثَهُ       َرَواُه َاْْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه اَلّتِ 
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 التفث: قيل الُنُسك، وقيل األظفار والشعر املوجودان يف اجلسم، 

  [29]اْلج:﴾ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهمْ  ُثَّ  ﴿

لآلية، وذهب مجهور العلماء األئمة األربعة أن إزالة ابقي الشعر  -َرضَي هللا عنه  -هذا تفسري ابن عباس
واألظفار بتفسري ابن عباس ًل جيوز إزالتها للمحرم، ومرَّ معنا أن النَّص خاٌص ابلشَّعر حلديث كعب بن 

 ُعجرة.

 فوائد احلديث:

،  -َرضَي هللا عنه  -جاء من طيء، وليس له إًل هذا احلديث حبياته  -َرضَي هللا عنه  - َوَة ْبِن ُمَضرِ سٍ ُعرْ 
 وهذا احلديث نعمة وختفيف.

وصلَّى معه صالة الفجر مبزدلفة، قال اي رسول هللا لقد أتعبت نفسي وأكللت  ملسو هيلع هللا ىلصجاء  إىل النَّيب 
، واحلبل النفود أو الرمال تسمى حبل، راحليت وهللا ما تركت حبالا إًل وقفت علي ، حبالا ه ) ليس جبالا
 )  ومازالت ُتسمى عند بعض الناس حباًلا

إًل وقفت عليه، )ألنه جاء متعجالا يريد أن يلحق هبم، وهم يف عرفة ومل يقدْر إًل على صالة الفجر يف 
 مزدلفة( فهل يل من حٍج اي رسول هللا؟

 .احلديث..« ا َهِذِه َمْن َشِهَد َصََلتَ نَ  »فقال له: 

 فوائده:

أمهية شهود صالة الفجر مبزدلفة ملن جاء متأخراا، ودلَّ هذا على أن املبيت يف مزدلفة ليس بركن؛ ألنه 
أدركهم على الصَّالة، وكان قد مرَّ بعرفة احتمال أن يكون َأذََّن عليه الفجر ومل يبْت يف مزدلفة وًل جزء من 

ت يف مزدلفة ليس بركن، فهو واجب، لكن ابلنِ سبة لعرفة هو ركن، فهذه الفائدة اللَّيل، فدلَّ على أن املبي
 األوىل.
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َََّ َحجُّهُ »ملسو هيلع هللا ىلص:  يقول  ألنه ذهب لعرفة، لكن  «اْلجُّ عرفة»احلجِ  وأغلبه، مثل:  أي متَّ أهم، «فَ َقْد 
ث وصلَّى الفجر وأخذ هبذا احلدي «اْلجُّ عرفة»بقيت له بعض األعمال، فلو أن الشَّخص أخذ حبديث: 

َََّ َحجُّهُ » يف مزدلفة وذهب لبلده يقول الرَّسول يف احلديث:  . «فَ َقْد 

نعم، فاملقصود هنا لو إنه وقف بعرفة، وصلَّى الفجر يف مزدلفة، ما ُحكم احلج؟ متَّ حجَّه، لكن هذا 
 احلديث ًلبد أن ُيَضمَّ ألحاديث أخرى.

وهذا دليل لإلمام أمحد على أن الوقوف بعرفة أي وقت فيصح الوقوف لو أن الشَّخص وقف عشر دقائق 
من بداية طلوع الشَّمس يوم عرفة وذهب ومل  يـَُعد، فعند اإلمام أمحد جيوز، هذا من مفردات اإلمام أمحد، 

، فلو وقف قبل زوال والصَّواب رأي اجلمهور أن الشَّخص ًلبد أن يقف بعد الوقت املعروف للوقوف
الشَّمس يوم عرفة، وخرج منها ومل يـَُعْد بقية النَّهار وًل جزءاا منه فقد نقل أبو ُعمر بن عبد الرب اإلمجاع على 

 ُبطالن حجَّه، وأنه ًل جُيزئ.

؟ هذا فيه خالف بني العلماء قيل الوقوف إىل  إىل مَّت ميتد وقت الوقوف؟ إىل الغروب، وجوابا أو استحباابا
غروب هو ركن، وهذا قوٌل لإلمام مالك، وقد َخطَّأ هذا القول أبو ُعمر بن عبد الرب، وهو مالكي، هذا من ال

 أنصاف العلماء، إنه على مذهب اإلمام مالك وًل يتعصب للقول.

القول الثَّاّن: صحة احلجِ  وعليه دم: ألنه ترك واجباا، وهذا مذهب أيب حنيفة والصَّحيح من مذهب اإلمام 
 د.أمح

 القول الثَّالث: أن الوقوف ُسنة، وهذا مذهب الشَّافعية، ورواية عن أمحد وهو رأي ابن حزم وغريه.

كان يتقصد خمالفة املشركني كما سيأيت يف احلديث الذي   ملسو هيلع هللا ىلصاْلالف قد يطول لكن مرَّ معنا أن النَّيب 
الغروب، وخمالفة املشركني أمر بعده، واملشركون كانوا يقفون بعرفة إىل قبيل غروب الشَّمس فيفيضون قبل 

يف أكثر من موقف كما مرَّ معنا، ابإلمكان أن جتمعها أنَت من   ملسو هيلع هللا ىلصمقصود، وقد خالفهم النَّيب 
وأصحابه وهذا العدد الكثري من الصَّحابة أهنم  ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث ومن املناسك، وأيهما أخف على النَّيب 

دقائق أو بنصف ساعة أو ساعة؟ كطريقة ميشون بعد غروب الشَّمس، أو قبل غروب الشَّمس بعشر 
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املشركني، أيهما أخف املشي؟ أخربوّن، متشي ابللَّيل أم ابلنَّهار؟ السُّؤال واضح يف النَّهار، ُحَجاَجهم ُكُثر، 
أكثر من اجليوش، مائة ألف وزايدة، فاملشي هلم ابلنَّهار آخر نصف ساعة ابلنَّهار هذا مريح جداا وأخف، 

لو كان األمُر جائزاا  ملسو هيلع هللا ىلصبني أمرين إًل اختار أيسرمها، لو كان فيه جمال أن ميشي  ملسو هيلع هللا ىلص يبوما ُخريِ َ النَّ 
أن يسري فيخرج من عرفة قبل الغروب لفعل، ملَّا مل يفعل يدل على وجوب الوقوف  إىل الغروب أما القول 

أمٌر مقصود، ملاذا ليس بصحيح، ابلذات أن فيه خمالفة واضحة للمشركني، وهو  -هللا أعلم  -ابلُسنية هذا 
وًل واحد من الصَّحابة، وأيضاا فيما بعد هل تعرفون صحابياا كان يقف جزءاا من ملسو هيلع هللا ىلص مْل ُيرج النَّيب 

ابن املضرِ س فهو حمموٌل على املُّضطر، الذي مَل يصل عرفة يف النَّهار وميشي؟ أما ابلنِ سبة حلديث عروة 
لكن ما رأيكم لو أن الشخص جلس يف  -ل الفجرقبي -احلقيقة إًل وقت متأخر، بعد منتصف اللَّيل

اسّتاحة يف مكة، النَّاس يوم عرفة مجيعهم حُمرم عليهم اجللوس يف اسّتاحة يف مكة أو يف الطَّائف، أو جدة 
مثَّ ملَّا قـَُرَب خروج النَّاس من مزدلفة قبلها بساعة دخل، مرور سريع على عرفة مثَّ ذهب وصلَّى مبزدلفة، ما 

 ؟ هل ينطبق عليه حديث ُعروة؟ ًل ينطبق؛ ألنه ليس مبضطر.رأيكم حبجه

أفَّت ُعروة بن املضرس الذي مسى سبب ُوُرود احلديث، سبب ورود احلديث مهٌم لفهمه،  ملسو هيلع هللا ىلص فالنَّيب
 يقول ابن تيمية سبب ورود احلديث كسبب نزول اآلية، تفهم به النص فِهماا واضحاا.

، حالة ُعروة بن املضرس، جاء متأخراا ومعذوراا، وأتعب راحلته، وما فلم يرد هذا احلديث إًل على حالٍة معينة
أبن من فعل ذلك فقد متَّ ِحجه، لكن لو كان الشَّخص  ملسو هيلع هللا ىلصوجد حبالا إًل وقف عليه، أفَّت له النَّيب 

حُمرم وجالس يف أحسن اسّتاحة ابلطَّائف ويتمشى وملا قـَُرَب خروج النَّاس من عرفة أو من مزدلفة نزل لعرفة 
سريعاا مثَّ بعدها مزدلفة وقف دقيقة ودقيقة، ًل يصح، مثل هذا عبث، لذلك انتشر قبل مدَّة حج أبو 

، أن الشَّخص يقول احلجَّ عرفة، فيأيت لعرفة والنَّاس مبزدلفة، إذا  ساعة، يسمونه أبو ساعة أو أكثر  قليالا
قدم واحدة أو قدمني حَّتَّ ًل نبالغ،  خرج النَّاس مجيعاا من عرفة جاء ووضع رجله حتت اللَّوح عرفة، يضع

قدمني ويرجع، ويذهب ملزدلفة حتت اللَّوح يضع قدمني ويرجع مثَّ يذهب لطواف اإلفاضة، والنَّاس مجيعهم 
يف مزدلفة،  ينتهي من الطَّواف وأهل مكة يفطرون من صوم يوم عرفة، ما تكون السَّاعة التَّاسعة إًل وهو 

 ابملطار، ويُعيِ د مع أهله.
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قال بعض النَّاس يف هذا، هذا عبث، وليس حبج، مثَّ يوكل على الباقي، وكاًلت وَدم عليك ، دم  ًل يوجد 
إشكال، إذا كان ابلرَّصيد مليار األمر عادي عنده، وبعضهم يفعل ذلك، أو يُفََّت بذلك، هذا عبث، هذا 

أو اتجر هبذا فإنه يضره، يُلبِ س إذا كان طالب العلم يُفيت مثال على ذلك شخٌص وجيه أو مسئول أو وزير 
ليس لعباا وًل عبثاا، هذا أبو ساعة ًل جيلس يف بيته وإذا مات  -عز وجل  -عليه، يعبث بعقله، ودين هللا 

تتوكل عنه إحدى نسائه حتج عنه، أو يبحث عن أحد خدمه حيجون عنه، ومن أييت يبدل شرع هللا بعبث 
خذت حبج أبو ساعة حلديث ُعروة بن املضرس، ما رأيكم؟ ينطبق مثَّ جيد من يفتيه فهذا ليس حبج، ولو أ

عليه، لو كان الشَّخص سيبحث عن رُخص الرُّخص، ولعب اللَّعب، جيد خمرجاا يف حديث ُعروة بن 
 املضرِ س، لكن حديث ُعروة ابن املضرس يف حالة شخٍص مضطر. 

 

ة، فَمعىن ذلك لو أن الشَّخص خرج قبل الرَّد أعود إىل البقاء، فالذين قالوا البقاء إىل غروب الشَّمس ُسن
إىل الغروب هذا أمٌر مقصود   ملسو هيلع هللا ىلص عليهم وهم بعضهم يستدل حبديث ُعروة، الرَّد عليهم أن جلوس النَّيب

 وقد  خالف فيه املشركني.

ْمُس، َويَ ُقوُلوَن: َأْشِرْق ثَِبُْي اَْلُمْشرِِكنَي َكاُنوا ََل يُِفيُضوَن َحَّتَّ َتْطُلَع اَلشَّ أن » قَاَل: َوَعْن ُعَمَر  احلديث:
 َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ. «َخالََفُهْم، ُثَّ َأفَاَض قَ ْبَل أن َتْطُلَع اَلشَّْمسُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأنَّ اَلنَِّبَّ 

 قال: إن اَْلُمْشرِِكنَي َكانُوا ًَل يُِفيُضوَن، من أين يفيضون؟ من مزدلفة، قال تعاىل: -َرضَي هللا عنه  -عن ُعمر 

 [199]البقرة:﴾   َأِفيُضوا ِمْن َحْيُأ َأفَاَض النَّا ُ ُثَّ ﴿ 

هذا يف عرفة، لكن اْلروج من مزدلفة يسمى إفاضة أيضاا، املشركني كانوا ًل يتحركون من مزدلفة حَّتَّ طلوع 
، ما الفرق بني خمالفته هلم يف مزدلفة وخمالفته هلم يف عرفة؟ ًل فرق، على ملسو هيلع هللا ىلصالشَّمس، فخالفهم النَّيب 

ألصول والقواعد ًل فرق، أما من قال جبواز اْلروج حلديث ُعروة فهم أخذوا مبفهوم احلديث الذي ًل ينطبق ا
 يف فعله الثَّابت وأفعال أصحابه الدَّائمة. ملسو هيلع هللا ىلص وتركوا أمراا واضحاا من النَّيب
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ُشراح، كيف مشال ، وثبري يقول بعض الُشراح: إنه جبل مشال مزدلفة، هذا قول بعض الَأْشرِْق ثَِبريُ قالوا: 
وخترج الشَّمس من عنده، يكون شرق الذي أخربان إنه شرق وًل أعرفه بعينه، لكن ممكن أطلس مكة أو  
كتب حتديد  األماكن يف مكة فأعتقد أنه يَبَحث عن موقع ثبري؛ ألن الشَّمس خترج من خلفه، فيقولون 

اإلمام أمحد وابن ماجه، واإلغارة هي اًلندفاع ، هذا يف البخاري، كيما نغري، نغري هذه عند َأْشرِْق ثَِبريُ 
بشدة، مثل اإلغارة على قوٍم آخرين مثالا ابجلهاد، فهم حَّتَّ يفيضوا يتحركون من مزدلفة يقولون هذا اللَّفظ، 

وفيه حتريك قريش للحج مع أهنم حيجون لكن حيركون، ومشروعية التَّحرك عند  ملسو هيلع هللا ىلص فخالفهم رسول هللا
مس، وعند احلنفية يف مذهبهم جيب التَّحرك قبل طلوع الشَّمس، فنقصد املخالفة األسفار قبل طلوع الشَّ 

ا للمشركني، ومشروعية خمالفة املشركني هي أصل.  املؤكدة جدا

ُ َعنْـُهْم قَاًَل:احلديث:  َّتَّ رََم  ََجَْرَة يُ َلِبِّ حَ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَْ يَ َزِل اَلنَِّبُّ » َوَعْن اِْبِن َعبَّاٍس َوُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َرِضَي َاَّللَّ
   َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ.    «اَْلَعَقبَةِ 

ُ َعنْـُهمْ  ؛ ألن ابن عباس وأبوه وأسامة وأبوه مجيعهم صحابة، أردف َوَعْن اِْبِن َعبَّاٍس َوُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َرِضَي َاَّللَّ
اجلمرة أردف َمن؟ مرَّ معنا يف أسامة بن زيد من عرفة إىل مزدلفة، بعد مزدلفة من مزدلفة إىل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب

األحاديث، الذي يسمع معلومات ينتهي ًل يراجع وًل يكتب وًل،  ًل يوجد طلب علم َأرح نفسك، ليس 
أتنيبا لكم أنتم وشأنكم، أن تكتبون أو ًل تكتبون لكن معظم طالب العلم أشخاص ًل يكتبون وًل 

الفضل ابن العباس ملا لقط له احلَصى وملا كان  يراجعون، هذا ليس طلب علم، مع إنه مرَّ معنا يف حديث
من مزدلفة إىل العقبة، وابن عباس مل يكن معهم رديفاا، لكن أخذ العلم من أخيه  ملسو هيلع هللا ىلصالفضل رديفاا للنيب 

 الذي مرَّ معنا.اْلتامية الفضل، أخذ القصة من أخيه، كما يف حديث 

 ن درس أسبوعي؟هذه هي دروس يومية تنسون فيها بعض املعلومات، كيف لو كا

أقصد  هذه فوائد الدُّروس اليومية، أن الشَّخص يراجع كل يوم، ُجر ِبت بعض الدُّروس وقد حضرت دروساا 
ا إًل وقت الدَّرس، الشَّيخ َحبيب وًل َيسأل، وًل يقول شيئاا، احلمد هلل دروس   يومية ًل أفتح الِكتاب أبدا

احلضور بركة، خري، ُتسمى طالب علم، وبعضهم  كثرية متَّ حضورها، لكن ما وجدت فائدة، صحيح أن
ولست منهم يضع كتابه يف السَّيارة كل يوم أيخذ الِكتاب، وجربت دروساا أخرى فيها كثافة معلومات، 



16 
 

مراجعة وحتضري استفدت أكثر منها، وجرب نفسك، فجرب جتد تصديق ما قد ذكرانه، هذا جزء من بيت 
 يقول: للصنعاّن يف قصيدة احلجِ  الطَّويلة،

 فجرب جتد تصديق ما قد ذكرانه  وَمْن مْل جُيرب ليس يعرف قدره

 َرِديفاا له أسامة من عرفة ملزدلفة، أما من مزدلفة للجمرة فهو الفضل بن العباس. ملسو هيلع هللا ىلص فالذين كانوا معه

 يُليب. ملسو هيلع هللا ىلص مل يزل النَّيب

 فوائد احلديث:

، وبه قال مجهور العلماء، نَعين بذلك قبل أن يرمي مَّت يقطع الشَّخص التَّلبية؟ يقطعها إذا بدأ برمي اجِلمار
مجرة العقبة يتوقف عن التَّلبية، فتنقطع فيكون خُمصص، الرمي له التَّكبري، هذا قول اجلمهور، وقال بعضهم 

 إذا انتهى من اجلمرة فيقول: لَبَيك اللهم لبيك، هللا أكرب، لبيك اللهم لبيك، هللا أكرب، ويرمي.

ا، ما بني القطع وبني القول األول والثَّاّن شيء يسري، ويف رواية عن اإلمام مالك هذا اْلالف يسري  جدا
يقطع التَّلبية ظُهر عرفة، وهذه من الغرائب، إن صحت عن اإلمام مالك فهي غريبة، إن أحداا منكم حبث 

يف مذهب اإلمام مالك أو تعرفون طالب علم شنقيطي من متخصصي املذهب ومن حفاظ املذهب، 
 ، هذا ابلنسبة للحجِ .-جزاكم هللا خرياا  -سألونه ت

 أما الُعمرة مَّت يقطع التَّلبية؟ 

قيل إذا دخل منطقة احلَرم، وهو فعل ابن ُعمر، فكان ابن ُعمر إذا دخل منطقة احلَرم وشاهد بيوت مكة 
واف، وهو قول أكثر توقف عن التَّلبية يف الُعمرة، هذا فعل ابن ُعمر، وقال بعض أهل العلم إذا بدأ ابلطَّ 

 العلماء.

 األول: إذا دخل منطقة احلَرم، هذا قول ابن ُعمر وفعله.

 الثَّاّن: قول أكثر العلماء إنه ينقطع إذا بدأ ابلطَّواف؛ ألنه يبدأ الطَّواف بذكٍر آخر. 

 ًلحظوا أن اجلمهور هنا وهنا القوًلن متقارابن.
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إنه َجَعَل اَْلبَ ْيَت َعْن َيَساِرِه، َوِمًًن َعْن ََيِينِِه، َورََم  َاْْلَْمَرَة ِبَسْبِع » ٍد َوَعْن َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َمْسُعو احلديث: 
 ُمتَـَّفٌق َعلَْيِه. «َحَصيَات   َوقَاَل: َهَذا َمَقاُم اَلَِّذي أُْنزَِلْت َعلَْيِه ُسوَرُة اَْلبَ َقَرةِ 

رة العقبة، وهي اجلمرة الُكربى، جعل حديث ابن مسعود إنه جعل البيت عن يساره، هذا موضع رمي مج
 البيت عن يساره، فنقصد أن الِقبلة عن يساره وِمىن عن ميينه.

 -؟ ملاذا مل جيعل الِقبلة عن ميينه وِمىن عن يساره؟ لتحديد رمي إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص ملاذا مل يرِم من اجلهة األخرى
هبذا اًلسم؟ مجرة العقبة ملاذا مُسيت العقبة  ألن جهة العقبة غري حمدد، مجرة العقبة ملاذا مسيت -عليه السالم 

عقبة؟ كان عند مجرة العقبة  يف األصل جبيل صغري لصيقة به، فإذا أراد أن يرمي مثالا هذه العقبة وهذه 
من اجلهة هذه، ما يستطيع أن يرمي من هنا ألهنا مغطاة ابجلبل، لكن من صعد  ملسو هيلع هللا ىلص اجلمرة فريمي النَّيب

بعض السنوات جيوز، فعندما  ُأزيل اجلبل اآلن  اختلف العلماء، فبعضهم يرى إنه فوق اجلبل ورمى، كما يف 
ًل ُيرَمى إًل من ثالث جهات، أما اليت كان فيها موضع جبل ًل ُيرَمى منها، مث وضعوا َصبة قبل سنوات مث 

،  فعند عدم أصالا من اجلهة املقابلة لوجود اجلبل ملسو هيلع هللا ىلص فتحوا اجملال وهو الصَّواب؛ ألن عدم رمي النَّيب
؛ ألن قد ُسئل ُعمر عن شخص رمى من فوق اجلبل على اجلمرة  وجود اجلبل األمر أصبح جائزاا وعادايا

 فأجاز رميه،  فال يوجد إشكال فيه.

قال جعل البيت عن يساره، هذا املوضع ورمى اجلمرة، الرمي ما هو؟  -َرضَي هللا عنه  -وأما ابن مسعود 
اة ابحلوض، الوضع ما ُيسمى رمياا فال يصح، لو إنه رميَّ ست حصيات، الرمي القذف، لو إنه وضع حص

ما حكم الرمية؟ مل  يرمى سبعة، رمى ستة، يكون تركاا لواجباا، جيب عليه إنه يستدرك يف موضعه أو يرجع 
طال  ويرمي هذا إذا كان شيئاا قريباا من املمكن أن يكون أقرب شيء هلا الصَّالة يرجع ويرمي واحدة، أما إذا

الفصل فريمي سبعاا، هذا ابلنِ سبة إذا طال الفصل، ِإَذن لو إنه خرج من مكة، هذا إذا كان متيقناا، إنه ما 
رمى إًل ستة، أو مخسة أو أربعة، لكن إذا كان موسوساا، أييت الوسواس كثرياا يف الرمي، ويف الطَّواف، ما 

واف يشتبه على الشَّخص، يَنسى السادس وًل السَّبب؟ لكثرة العدد وعدم الضبط، ًلشتباه الشيء، الطَّ 
الرابع وًل اْلامس، ِإَذن ابلنِ سبة للسعي، ًل يشتبه فيه  ملاذا؟ ألنه معروف سيبدأ ابلصَّفا وينتهي ابملروة،  فال 
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يوجد فيه اشتباه، اًلشتباه يف الطَّواف وركعات الصَّالة والرمي واجلمار، هذا الذي حيدث فيه اشتباه يف 
 ولذلك يقول العلماء قاعدة من قواعد الشَّك يف الفقه يقولون: العدد،

 إذا شك بعمٍل فاألصل عدمه، وإذا شك يف عدد فليأخذ ابألقل.

 رمى بسبع حصيات، وحتديد احلصى مرَّ معنا يف درٍس مضى، حجمه.

 قال هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة، ملاذا ذكر سورة البقرة ابلتَّحديد؟ 

كثر األحكام الشَّرعية يف سورة البقرة، وألن نصف آايت األحكام عن احلجِ  يف البقرة مع سورة احلجِ ، ألن أ
، فلم يقْل هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة احلجِ ، قال  وألهنا أفضل بال شك البقرة أفضل من سورة احلجِ 

 البقرة ألهنا أفضل.

ََ فَِإَذا زَاَدْت  ملسو هيلع هللا ىلص رََم  َرُسوُل َاَّللَِّ »قَاَل:  َوَعْن َجاِبٍر  َاْْلَْمَرَة يَ ْوَم اَلنَّْحِر ُضًح ، َوأَمَّا بَ ْعَد َذِل
 َرَواُه ُمْسِلٌم. «اَلشَّْمسُ 

 هذا من ضمن حديث جابر الطَّويل، الذي يف صحيح مسلم.

 فوائده:

 ميتد رمى مجرة أفضل وقت للعقبة الضُّحى، ُضحى يوم العيد، وجيوز قبل الفجر، مرَّ معنا الكَّالم، إىل مَّت
العقبة؟ إىل فجر يوم أحد عشر، لو رمى ابللَّيل  ًل يوجد إشكال فيه، فنعين هنا   أن لو الشَّخص ذهب 
مباشرة للطواف وأوصى على هديه أحد يذحبه، أوصى على اهلدي وهو ذهب للطواف، يتحلل يبقى له 

 الرمي ابللَّيل املغرب أو العشاء على ِسَعة.

ر  ًل يوجد  إشكال، أما الرمي  أايم التَّشريق فيكون بعد الزَّوال، عند مجهور العلماء، وهذا فإذا قدَّم أو أخَّ 
 كل األايم وفعل مجيع الصَّحابة.  ملسو هيلع هللا ىلصفعل النَّيب 

ا مل يَر  -رمحه هللا  -الشَّيخ ابن ابز  يقول أتملت هذا القول كثرياا فلم أرى صحابياا رمى قبل الزَّوال، أبدا
 صحابياا.
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صاحب األضواء، معروف حفظه، فيقول بعض العلماء إذا سألته عن   -/ حممد األمني الشنقيطي الشَّيخ
كلمٍة يف اللغة أو مصطلح يف اللغة قال ًل أدري، ًل تبحث بعده، لقوة حفظه، يقول كنت أحبث عن 

ن أيب داوود هذا حديث مل أجده، فزاره الشَّيخ ابن ابز، عندما كان رئيساا للجامعة اإلسالمية، قال يل يف ُسن
قد ذكر ذلك  -رمحهما هللا مجيعا  -احلديث، هو حيب الشَّيخ ويُثين على حفظه لكن َعِلَم إنه من احلُفاظ 

 ًلبنه الشَّيخ عبد هللا، كما ذكر ذلك يف حماضرة أيضاا.

مع إنه  فالشاهد إنه ًل يُعَرف عن صحايب إنه رمى قبل الزَّوال، فهو شيء تتابع عليه الصَّحابة مجيعاا،
 مَّت يرمي؟ ملسو هيلع هللا ىلصاألخف على الصَّحابة مع النَّيب 

مثل اْلروج من عرفة، األخف  ُيرجون يف وقت النهار قبل غروب الشَّمس، بنصف ساعة، كل الدُّنيا 
 ُمسفرة ويصلون ملرادهم على راحتهم،

ليوم احلادي عشر مع طلوع الشَّمس؟ يف ا ملسو هيلع هللا ىلصوابلنسبة للرمي قبل الزَّوال، لو كان جائزاا ملاذا ملَْ يرِم 
أخف عليهم والرباد، عندما مل يرِم دلَّ على أن األمَر مؤقٌت، ولذلك يقول ابن ُعمر كنا نتحني زوال 

 الشَّمس، مثل ما تتحني أنت الصَّالة، تنتظر اآلذان حَّت تصلي وتسافر أو تصلي وتنام، هذا معىن نتحني.

 رابح، ُمفيت املناسك هلما قوٌل مثل اجلمهور، وعن  وعطاء بن يسار عطاء ابن أيب -رمحه هللا  -وأبو حنيفة 
كل واحٍد منهما رواية جبواز الرمي قبل الزَّوال يف يوم أحد عشر ويوم اثىن عشر، فمن نقل عن أيب حنيفة 
إنه جييز الرمي كأنه قول واحد فقط فنَعين كأنه رواية واحدة إنه جييز الرمي قبل الزَّوال فهذا خطأ على أيب 

 ن أبو حنيفة يرى الرأي كاجلمهور، هذا ابلنسبة للرمي قبل الزَّوال.حنيفة؛ أل

بعض النَّاس يتَحجج يف زمٍن مضى وليس ابلبعيد قبل األدوار، أدوار الرمي أو عندما كان دورين فقط وزحاٌم 
شديٌد وخميف وانس يسقطون من جسر اجلمرة، بسبب التَّزاحم، أصبح اآلن ثالثة أدوار أو أربعة واتسع 

ا فهو يستوعب  املكان، كان الشَّاخص للجمرة صغرياا، واآلن أصبح طويالا جداا كأنه نقل مجاعي، كبرياا جدا
 مئات  األشخاص مع كل جهة يف وقٍت واحد يف ثالثة أدوار أو أربعة.
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اب فالذين قالوا إنه جيوز الرمي قبل الزَّوال للزحام واملشقة هذا كله زال اآلن، فهل يغريون فتواهم؟ أصح
التَّيسري، والذين يزعمون التيسري على النَّاس، وًل جيرؤ الشَّخص هو ًل يُبطل احلجَّ قطعاا لكن ًل جيرؤ 

الشَّخص أن يقول حجك انقص، أو عليك دم، إًل إذا كان يرى قول إن التحديد للوجوب، وهو الصواب، 
إّن رميت قبل الزَّوال فتفيت أبن  فلو استفتاك شخص وأنَت تعتقد أن الرمي بعد الزَّوال واجٌب، وقال لكَ 

 عليه دم.

وطيبة بذلك نفسك  ًل يوجد إشكال أبداا، لكن قد يُعَذر الشَّخص، يوم التَّعجل، يوم اثين عشر، قد 
تكون رحلته من جدة السَّاعة الواحدة ظهراا فهو حباجة إىل السُّرعة والتَّبكري فمن طلوع الشَّمس يوم اثين 

لطواف مثَّ  عندما أتيت الساعة احلادية عشر والنصف أو الثانية عشرة إًل وهو قد عشر يرمي مثَّ يذهب ل
 وصل ملطار جدة.

من كان عنده رحالت خارجية، ارتباط برحالت، محالت ًل يوجد هلم حجز إًل يف هذا الوقت فرمبا 
 ُيستثنون وجيوز هلم هذا األمر.

من اللَّيل، مجرة الغد قال أرميها من اللَّيل من ليلتها  ومن العجائب وأختم بذلك أن بعض النَّاس يرمي اجلمرة
 ويّتاجع عنه. -جزاك هللا خرياا  -وًل قائل به فيما أعلم من العلماء إن وجدت شخصاا أخربوّن بذلك 

ا يوم أحد عشر ورميَّ يوم  12وبعضهم ينتبه للوقت الساعة  إًل دقيقة ًل يرمي، هذا يف وقت اللَّيل رميَّ غدا
ودقيقة يرمون، مقتضى إنه يرمي يتعجل وميشي، ميشي ليلة اثين عشرة، فهل هو  12ر، فالساعة اثين عش

 [ 203]البقرة:﴾  َفَمْن تَ َعجََّل ِِف يَ ْوَمنْيِ َفََل ِإُْثَ َعلَْيهِ ﴿ : -عزَّ وجلَّ  -دخل يف قول هللا 

ال به أحد من يتكلم يف مسائل ماذا يُعترب هذا؟ تَعجَّل يف يوم ونصف، مل يدخل يف اآلية أبداا، وهذا ق
العلم، وليس بفقيه وًل عامل، لكن هي ليست أبول مسألة يٌتالَعب هبا يف شرع هللا تعاىل، املساكني العوام أو 

ودقيقة ابللَّيل مثَّ يتعجل، ًل يؤذن الفجر إًل  12اجلهلة يغّتون مبثل هذا القول، فيذهبون للرمي الساعة 
 وصل أهله بعد السَّفر.
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ا قال به، فأقوال العلماء إن كان سريمي على قول عطاء وقول أيب حنيفة ومذهب  فهذا ًل أعرف أن أحدا
احلنفية، إن كان سريمي مَّت؟ يرمي بعد طلوع الشَّمس يوم الثَّاّن عشر جوازاا بال عذر لو كان سريمي 

أو حُيَمل  على من كان  وجيلس يف املخيم، وهذا صعب القول به، هم يقولون به، ويُفيت به عدد من العلماء
عنده رحلة ابلذات الذي مرتبط حبملة ورحلة للخارج ويصعب عليه أن يضيع هذه الفرصة ورمبا يـَُهان وُيَذلَّ 

ابملطار وًل جيد حجزا إًل بعد أايم وًل أيكل وًل يشرب وًل ُيطبق النِ ظام يف املطار إنه من جلس أكثر من 
والشرب حَّتَّ ُيسافر، من املمكن أن ُيطبَّق يف دوٍل أخرى لكن  ساعة يسكن يف فندق ويُعَطى األكل 24

 يف مطاراتنا أعرف إنه ًل يطبق.

يعطونه وجبة تَقَدر برايل ونصف رايل احلمد هلل على النعمة والعافية، لكن هو نظاٌم عاملي جيب أن يلتزمون 
املطار وشيٌء يوصم به البلد به ألن هذا شيء ََنجل ِمن ذكره عند احُلجاج، وتصرفات سيئة للخطوط أو 

أنعم عليه بنعمة املال والدِ ين، وًل ينقصهم  شيئاا، مثَّ يبدأون يُهينون  -عزَّ وجلَّ  -اليت احلمد هلل  هللا 
احلجاج بضرب أو أذى أو شيء وًل أريد أن أضيق الصَّدر هبذا  األمر، فإذا كان الشخص ُيشى على 

ملة سيبقى مهاانا ذليالا ُيرَكل ابألقدام كما يف بعض الصور واملقاطع اليت نفسه أن تفوته الطائرة أو تفوته احل
انتشرت من بعض العساكر احلقيقة يف املطارات فمسكني َسيُهان، ليس له أحٌد يدافع عنه وًل يقوم أبمره، 

املطار  فيذهب يتعجل ويفدي إذا كان معه تطيب نفسه إنه رمى قبل الزَّوال يفدي أهون عليه من البقاء يف 
 فُيذل ويُهان.

ا إن شاء هللا نكمل الِكتاب إىل  وفق هللا اجلميع، وصلى هللا على نَبينا حُممد وعلى آله وصحبه  أمجعني، وغدا
 بعد الِعشاء بنصف ساعة إن شاء هللا.

*** 
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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد، هذا هو اجمللس التاسع يف التاسع عشر من شهر ذي 
 القعدة لعام سبع وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة.

 .«أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر »

 فوائد احلديث:

ًاا أو وابباا عدد الرمي بسبع لكل مج  رة، وهذا شر  أو واب  عدد مجهور أهل العل  ،وواها سبعاا ععت ر شر
مجهور أهل العل ، فبداء عليه إن نَقَص واحدةا، ماذا عُعت ر؟ إن اعت ر وابباا فيعت ر نقصاا، وأما ما عستدل به 

مع  رمينا»قال: بعض العلماء من بواز الدقص عن سبع،  حبدعث سعد بن أيب وقاص عدد الدسائي، 
اجلمرة مث رجعنا، فمنا من رمى خبمس، منا من رمى بست، منا من  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ععين: مخساا، ستًّا، سبعاا، هذا عدد الدسائي رواه جماهد عن سعد  «رمى بسبع، فلم يعب بعضنا على بعض
فيكون احلك : قول اجلمهور صحيح، بن أيب وقاص، وهو مدقطع، جماهد مل عسمع من سعد بن أيب وقاص، 

 الرمي بسبع شر  أو واب ، وذلك اجلمرات الثالث ترمى مرتبة، وهذا أعضا واب  عدد اجلمهور.

وعبدأ ابلصغرى، ألنه قال:" وان عرمي اجلمرة الدنيا مث عتقدم، مث عرمي الوسطى، مث عرمي مجرة ذات العقبة"  
س وأراد أن عستدرك، ماذا عرمي؟ شخص رمى الك رى، فالبدء ابلصغرى، لو عكس ما صح رميه، لو عك

 عكس الداس، رمى الك رى مث الوسطى مث الصغرى،

 عليه؟ الواب  ما 
 عربع. - 

 ؟ماذا ععمل 
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 جبواب فقيه؟ جتي  وويف 

 عرمي، لكن لو سألك ماذا أرمي؟ ماذا ععرف ال هو 

 هو رمى اجلمرات لكن وانت يف غري حملها.

 الوسطى مث الصغرى. ععين إْن رَمى الك رى مث

 

 عفعل؟ ماذا 
اآلن هو سيعود من األول، فتكون الصغرى يف حملها، إذن عبقى له الوسطى والك رى، عبقى له الوسطى  

والك رى، هذا الرمي واب  عليه، ولكن لو سأل بعد ما فارق مكة عكون قد ترك وابباا، لو سأل بعد ما 
، عرمي رمي اليوم مع الغد، عستدرك، عربع ال ،بعيداا  هسكدعربع، وإذا وان  أنفارق اجلمرة جي  عليه 

 عستدرك الذي نقص مده أو اخلطأ.

  عددو  الرواعة يف عمر ابن عقول الرمي؟ بعد أم الرمي مع وعك ر: 
 .«يكرب على أَثَر كل حصاة»

 أََثر ول حصاة؟ ععين بعدها، األثر بعده، ععين عرمي وعقول هللا أو ر، ما رأعك ؟ علىويف   

 ل : عك ر بعد ول حصاة.ًا

يكرب »: أي نع  هذا ظاهر اللفظ، لكن عوضح هذا الرمَي حدعُث بابر يف صحيح مسل ، احلدعث الطوعل
عك ر مع ول حصاة، فيكون تكبريه مع الرمي وليس بعد الرمي، وهو الصواب، ععين هذه  «مع كل حصاة

ة يف العقيدة ويف األحكام، عردون املـُشِكل الرواعة ُمشِكلة ُترد للواضحة، وهذه ًرعقة أهل السدةواجلماع
 للظاهر، للواضح.

 ومن فوائد احلدعث:
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ال عزعد على التكبري، ععين ال عقول ابس  هللا وهللا أو ر، الله  عليك ابلشيطان، الله  العن الشيطان هذه  
ن الزايدة ابلعدد تدطع الزايدات بدعة، فقط عك ر:) هللا أو ر( وعرمي، فال عزعد ابللفظ، وال عزعد ابلعدد أل

وبدعة، لكن من شك أمره معروف، إذا وان الشخص عشك وليس مبوسوس، ععين: شكًّا أويداا، هذا إذا 
شك وهو واقف، لكن لو شك بعد ما ربع للمخي ، ألنه أحياان عطرأ الشك، بل يف أحيان وثرية، عبدأون 

فبعضه  عتشكك، هل رمى سبعاا أو  حيكون مع بعض يف احلملة، عن الرمي وجمرايت الرمي وما حصل،
 إاّل ؟ التفاصيل ال ُتذور التفاصيل أوستًّا، ما احلك ؟ أان أعطيك  اآلن املسائل الواردة وثرياا من أسئلة الداس، 

 .يف املطوالت، نع ، فأعطيك  الشيء الذي عسأل عده الداس وثريا

 .عرمي عربعًال : 

 ؟ تقول ماذامتيقن، و اليقني قوي والشك ضعيف، وأنت   ألنه: عربع عرمي؟! ، ععين ماذا عقدم؟ الشيخ

 .: العربعآخرًال  

 هذا هو الصواب. :الشيخ

 قاعدة عدد العلماء. هداك 

 والشك بعد الفعل ال عؤثر
 

 ووذا إذا الشكوك تكثر 
 هذا بيت من مدظومة الشيخ العالمة ابن عثيمني. 

 والشك بعد الفعل ال عؤثر
 

 ووذا إذا الشكوك تكثر 
فإذا انتهى الشخص من العبادة مث باءه الشك، شٌك ًرأ عليه، إحزان من الشيطان شكَّ بصالته هل هي   

أربع؟ شك ابلرمي بعد ما فارق املكان، مكان العبادة بعد ما ربع للسكن، شك يف الطواف فال  أمثالٌث 
 اعتبار هلذا الشك.

 والشك بعد الفعل ال عؤثر
 

 ووذا إذا الشكوك تكثر 
ا وثرت ال تؤثر، هااتن قاعداتن يف بيت واحد وتراتح من مجيع الشكوك، لكن لو وان الشخص عقيداا إذ 

من أحد أو عقول  أوأيخذ من الطرعق  أن انوايا مائة ابملائة عقس  إنه وان يف بيبه مخس حصيات، و وان 
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د ومل أنخذ ومل ععطين أحد، ما أخذت أبداا، وما أذور أين أخذت أبداا وان يف بييب مخٌس ورميت هبا، ومل نز 
هذا واضح أنه عقني مائة ابملائة حيلف على ذلك، هذا ما فيه إشكال عرمي من الغد، إذا ذه  عرمي عقضي 

، هذه فائدة معرفة الشك.  الذي عليه، ععين ععيد الرمي وامالا

 بعد ما عرمي اجلمرة األوىل الدنيا الصغرى ماذا ععمل؟ ابحلدعث ماذا ععمل؟  

، عسهل عبعد عن زحام الداس، وهذا من ذوق الديب عتقدم   من ختفيفه من  -صلى هللا عليه وسل -قليالا
، صحيح أاه  مشاة لكن نفس املشاة أشد من املشاة -عليه الصالة والسالم-القواعد الدظامية واملرورعة مده 

سون ألفا، مل عكن عدد اجلمرة رمى ووقف عدعو سيقف معه مخ -عليه الصالة والسالم-سيارات، فل  عقف 
هل  جمال وسيقلده الداس عتبعونه إىل قيام الساعة، فماذا فعل؟ ماذا فعل ابحلدعث عددو ؟ أو الذي حج 
، عتقدم وعستقبل القبلة وعدعو، هذا بعد  مدك  ععرف، قلدا قبل قليل ، أي نع  عتقدم قليالا فيسهل قليالا

ليالا وعدعو، عُبعد عن زحام الداس ليأخذ راحته ابلدعاء، ما اجلمرة األوىل، ووذلك بعد اجلمرة الثانية عتقدم ق
 مقدار الدعاء، تفضل، ما مقدار الدعاء؟

 ًال :.....

 ممكن، لكن هدا قال ابن عمر وعقوم الطوعل.

 ًال :....

أيمران » -صلى هللا عليه وسل -أي نع  والطوعل عدد الصحابة ليس الطوعل عددان، يف احلدعث وان الديب  
، الصافات لو صليت هبا مغرب أو فجر أو عشاء، ماذا تعت ر؟ ًوعلة مع إاها «يف ويؤمنا ابلصافاتابلتخف

خفيفة بدا عدد الصحابة، فإذا قال ابن عمر دعا دعاء ًوعال، ماذا ععين هذا؟ ًوعل ًوعل أي نع ، ما 
عقف، عقول  استطاع له ابن عمر ألنه ًوعل، وقد باء يف بعض الرواايت من فعل ابن عمر، أنه وان

تالميذه عقف عدد اجلمرة الواحدة، الدعاء مقدار قراءة سورة البقرة، و  عقرأ سورة البقرة؟ القراءة السرععة، 
ساعة إال ربع تقرعباا، القراءة السرععة ساعة إال ربع تقرعباا أربعني دقيقة، هذا الدعاء عدد اجلمرة الواحدة هذا 
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من السدن املهجورة، األصل هو الدعاء يف هذا املوضع، من السدن  وهذه -صلى هللا عليه وسل -دعاء الديب 
 املهجورة.

ووان الداس يف زمن قدمي ال عدعون وال عقفون، فاحلمد هلل مع توضيح السدة ونشرها ووثرة التدبيهات، من  
ستقبلني حج مدك  السدني القرعبة هذه جيد أعداداا وهلل احلمد وبرية بدًّا، عقفون الحظته ، نع  عقفون م

لبة العل  ومن  القبلة وعدعون دعاءا ًوعل، ومن خمتلف الداس، ععين ال عقال األمر مقتصر على العلماء ًو
واضح  -صلى هللا عليه وسل -ظاهره  االستقامة، ال عدد وبري احلمد هلل هذه الظاهرة واضحة، وفعل الديب 

 ظاهر،احلدعث الذي بعده.

اللهم اغفر للمحلقني، قالوا واملقصرين اي رسول »قال  -وسلم صلى هللا عليه-وعنه، أن رسول هللا 
 .«متفق عليه «هللا؟ قال يف الثالثة، واملقصرين

 أي نع  مث حدعث ابن عمر يف الدعاء للمحلقني، الله  ما أصل الله ؟

 ًال :.....

اذا الله  ليست بدل عن هللا، عن ملاذا مل عقل اي هللا؟ اي هللا ترح  احمللقني اي هللا ترمحدا اي هللا تغفر لدا، مل 
لفظ اجلاللة، عن ماذا؟ بدل عن مجيع األمساء احلسىن، بدل ما أقول اي هللا اي رمحن اي رحي  اي غفور، ععدد 
مجيع األمساء احلسىن، إذا قال الله  عكف،ي أو هي بدل عدها هي ال تكفي قطعاا، من دعا أبمساء هللا 

َاُء ﴿ق ارزقين اي فتاح افتح علي هذا، الذي عدخل يف قوله تعاىل احلسىن واملةا أو بزء مدها اي رزا َْسأ َوِللَّـِه اْلأ
ََنٰ فَادأُعوُه ِِبَا ُسأ  وال جتتمع الياء مع الله ، ال عقول اي الله  اغفر يل إال يف الشعر. ،[180: عراف]اْل ﴾"  احلأ

 إين إذا ما حدث أملا
 

 أقول اي الله  اي اللهما 
  

شعر من ابب الضرورة، لكن يف الدعاء ال تقول اي الله  اغفر لدا اي الله  ارمحدا، هذا ما أييت هذا فقط يف ال
ذلك مرتني يف احلدعية، وقال ذلك يف الوداع  -عليه الصالة والسالم-أبدا ابألدعية يف السدة، وقد قال الديب 
املقصرين، قال واحمللقني، قالوا اللهم ارحم احمللقني وكرر، قالوا و »ملا حلقوا يف عمرة احلدعبية، قال 
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قال ذلك يف احلدعبية وهذا نفس املعلومة يف حجة  «واملقصرين قال احمللقني، يف الثالثة قال واملقصرين
الدعاء  -صلى هللا عليه وسل -الوداع، فدل على مشروعية تكرار العل  وتكرار الدعاء، وما ورر الديب 

تحليق إذن؟ مىت عقال فالن حلق وفالن خفف، قصر املوس هذا للمحلقني إال لفضل التحليق، ما ضابط ال
واضح هذا حتليق، ما غريه هل فيه ما هو على املاويدة؟ هل ععت ر حلق وال تقصري؟ ماويدة صفر ماويدة 

 واحد.

 ًال : حلق.

إذن والتقصري ما هو؟ هل نفسر الدص ابلعرف أبعراف الداس ، الذي أيخذ بعض نتاتيف من هدا شيء 
دا شيء، أو ععمل قصة قصة غربية، عقول إين قصرت عسمى تقصري، عدد احلالقني التقصري هذا، أي ومن ه

 نع  حيلق حتليق غريب.

 ًال :.....

التقصري الزم مير وامل أي نع ، ماذا بعد ما رأعك ؟ شارووا ليست فتوى مشاروة علمية، ال عوبد إشكال  
 ما رأعك ؟

 ًال :.............

رأسة وراحة عده ما يف شعرة، هذا متفق عليه هذا ليس فيه إشكال قوال واحدا، سواء إذا وان الشخص 
مبوس وال بفأس وال أبي شيء، امله  عسمى هذا احللق هذا واضح بدا، هذا إن وان ما يف أي أثر للشعر، 
 إن وان عقول بعض العلماء إن وان يف شعر عقبض ابألظافر عقبض، فهذا تقصري إن وان شيء ال عقبض
فهو حتليق، فمىت عقبض الشعر ابألظافر أو أبًراف اإلهبام؟ إذا وان ممكن منرة واحد هذا عسمى ختفيف أو 

 تقصري، هذا ضابط بعض العلماء.

أما ما أيخذه بعض الداس يف، أمتىن تسألون الشيخ اليوم عن ،مل ُعرتك الذعن عقصرون على الصفا على املروة  
عور الداس، علوثون الشعور ابلشعور أو جيرحون الشعور ابلشعور، أوال ععت ر مبقابل مادي؟ وعلوثون املكان بش

من عقد اإلبارة واإلبارة والبيع، إن قيل أنه على قول العلماء أو وثري من العلماء أن املسعى ليس من 
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تساهل احلرم، فيه خمرج لكن إن قيل أنه من احلرم من املسجد ففيه إشكال، عبقى عددان تلوعث املكان أعضا 
املقصرعن أو املدتفني فتالحظواه ، أصحاب املقصات الذعن على املروة، ماذا ععملون؟ أيخذ شيء عسري من 
هدا نع  من هدا شيء وعسمى نظره ، وعسمى تقصري هذا ليس بتقصري، هذا تدتيف لو أن الشخص ذه  

ر شعري، فأخذ من هدا للحالق يف غري املداسك، وغريه ذه  للحالق وقال تفضل هذه أموال وأرعد أقص
شيء ومن هدا شيء، هل عوافق على املال، اجلواب ال ألنه ال عسمى تقصري ال عرفا وال شرعا، ويف انس 

 ععملون هذا من سدني ما جيزئ، نع  ما جيزئ.

لكن قد عكون هل  خمرج أو إشكال، إذا وان الشخص من أتباع مذه  الشافعي جتزئ ثالث شعرات،  
د لك ثالث وعقصها، هذا قول مردود أصال لو وان الشخص عامي على مذه  ممكن ثالث شعرات عع

الشافعية، قد أيخذ له خمرج، لو وان عامي على مذه  أيب حديفة البد من ربع الشعر ربع الرأس، واألخذ 
قليل ميني وعسار هذا ال ععت ر ربع الرأس فليس له خمرج، إال عامي ال ععرف شيء ععرف امسه فقط، ععرف 

واس  أمه فقط، ما ععرف شيء يف احلك  الشرعي وعتبع الشافعية، ممكن هذا له خنرج مثال، لو وان  امسه
شخص عتبع الدليل، أو عتبع مذه  أمحد مثال أو مذه  مالك أو مذه  أيب حديفة، مث عقلد من عدتفون 

فهذا عسمى الرتقيع ترقيع ابألقوال، أو تتبع  الشعر وعبحث عن خمرج يف قول للشافعية وهو ضعيف بداا،
 الرخص هذا ال جيزئ فقط.

تذور هذه من ابب الفائدة لك ، لكن ما عذورها الشخص يف احلملة، إذا سئل مثال احلضور عددك ألف  
وترشد وتتكل  وتدصح، التوبيهات هلا مكان آخر، وقد تطول التوبيهات لكن هي إشارة، إذا سئل 

ن الشعر، أو باء قال درعت احلج هذا أو العمرة املاضية ما حلقت، ال تقول لك خمرج الشخص عمن عدتفو 
على قول بعض الشافعية، ال ععرف ال شافعية وال خمرج وال شيء، أنت تفتيه مبا تدعن هللا به؟ فتقول ما 

 احلك ؟ ماذا عقال له؟.

 ًال : ال جيزئ.

 ال جيزئ، ماذا عليه؟ ماذا عفعل؟.

 ًال : ........



9 
 

جي  عليه إن وان يف مكة، إن وان يف مكة علبس اإلحرام وعذه  ألقرب حالق أو هو خفف ماويدته،  
لكن إن وان خارج مكة، إن وان خارج مكة حيلق أبي مكان، ألنه ما زال مربو  ابلواب  وعليه دليل، 

ن هذا، هذا ما على قول مجهور العلماء من ترك واببا عمدا متساهال، لكن قد عكون باهل، ععين باهل إ
 ععت ر حلق أصال.

 ًال :.............

 تظن أن الدم يف احلج فقط، ملن ترك واببا نع .

 ًال :................

 ليس فيه إشكال ليس فيه إشكال.

 ًال :.......

ال ال، أحسدت هذا قول عدد احلدابلة، عقولون ومن تلبس بدسك ال جيوز له أن حيلق لشخص ليحله من 
قطعا من  -صلى هللا عليه وسل -به هدا ما يف إشكال، الذي حلقوا للديب  (20:55)ه فعل الدسك، ألن

الصحابة احملرمني معه ، ما يف واحد ذه  عتمشى أبدا حىت السقاة والرعاة وله  من احلجاج، ووله  مل 
معمر بن عبد  -صلى هللا عليه وسل -قطعا، والذي حلق للديب  -صلى هللا عليه وسل -حيلوا قبل رسول هللا 

عقول  «لقد أمكنك هللا من رأس رسوله»قال له  -صلى هللا عليه وسل -هللا القرشي، فلما باء حيلق للديب 
له مازحا ميازحه، فقال شرف اي رسول هللا وأي شرف أن حيلق رأس رسول هللا، فأخذ نصف شعره وأعطاه 

 لطلحة بن عبيد هللا، وابقي الدصف للداس فـُّرِق عليه .

هل  ابلرمحة ثالاث ومل عدعو  -صلى هللا عليه وسل -وائد احلدعث بروة تطبيق السدة، حيث دعا الديب من ف
للمقصرعن، إال ملا ًل  الصحابة فقالوا اي رسول هللا واملقصرعن، ععين تعج  أو أتسف حلال بعض الداس 

ة، أو على الشعر الذي من ًلبة عل ، إنه عذه  للحج أو للعمرة وال حيلق أبداا، خيشى على هذه القص
مع اجملاهدعن، أو قد عكون ععين هو حي  توفري الشعر، أو ال علبس أصال  (20:18)عذوره مبجاهدعن 

 غضرة أو عمامة وال شيء فيستحيي أن عكون أصلع أسبوع أسبوعني، فكل هذا من تلبيس الشيطان.
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العمرة بسب  مرض، قال الله  ارح  احمللقني  ععين الحظوا الدعاء هلؤالء احمللقني، املراد ابحللق هدا احلج أو 
يف احلج والعمرة، لكن ما عقال الله  ارح  احمللقني يف غري احلج والعمرة ما يف ارتبا  أبداا، واملراد ابحللق إزالة 

الصحابة ابخلري حثه  عليه، ألن  -صلى هللا عليه وسل -الشعر واملة ابملوس، تكلمدا عده، وترغي  الديب 
دعا هل  ثالاث، عُفه  مده الددب  «اللهم ارحم احمللقني»حلث الدعاء ،وأنه قال احلقوا ملا قال من ًرق ا

واحلرص، ودل على فضل احللق حيث قدمه هللا عزوبل على هذا الدعاء، مىت قدمه هللا يف سورة الفتح 
 ر نسك، نفس احللق نسك ألن احللق أو وهو ععت ،[27: الفتح] ﴾ُُمَلِِّقنَي ُرُءوَسُكمأ َوُمَقصِّرِيَن ََل ََتَاُفونَ ﴿

التقصري واب  من واببات احلج أو العمرة، فهو نسك مستقل ، مىت ال ُعشرع احللق؟ ملن ذه  يف الدسك 
 مىت ال ُعشرع؟ نع 

 ًال :.......

التمتع نع  من ذه  متمتعا واعتمر، وحل بتقصري عربع بثيابه مث حيرم عوم مثانية، فالسدة أن ال حيلق بل  
الدسكني، هكذا نص العلماء، وهذا هو الظاهر من فعل أصحاب الديب  (24:30)عقصر ليرتك شعره أوفر

إين قلدت »املتمتعني، لكن هو مل عتمتع عليه الصالة والسالم ما السب ؟ قال  -صلى هللا عليه وسل -
ثرية على أن الديب فهو قارن، وتقدم يف أول الكتاب األدلة الك «هديي، ولبدت رأسي، فال أحل حىت أحنر

 حج قاران، احلدعث الذي بعده. -صلى هللا عليه وسل -

وقف  -صلى هللا عليه وسلم-، أن رسول هللا -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص » 
، «اذبح وَل حرج»يف حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل مل أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال 

، فما ُسئل يومئذ عن شيء ُقدم  «ارِم وَل حرج»مل أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال  فجاء آخر فقال
 .«متفق عليه «افعل وَل حرج»وَل ُأخر، إَل أن قال 

ا إن شاء هللا، عقول املؤلف  وعن عبد هللا  -رمحه هللا-أي نع ، لعلي أخت  اجمللس هبذا احلدعث، وما بقي غدا
 وقف يف حجة الوداع. -صلى هللا عليه وسل - بن عمرو بن العاص، أن رسول هللا

 فوائد احلدعث: 
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 بوب عليه اإلمام البخاري: ابب الُفتيا على الدابة،  انتهى تبوعبه. 

 -صلى هللا عليه وسل -وجيوز أنَّ الشخص عفيت وهو راو  على الدابة، وأعضا خيط  وما خط  الديب  
هذا العمل، حيث وقف  -صلى هللا عليه وسل -ع مده خطبة حجة الوداع وهو على دابته القصواء، وقد وق

يف حجة الوداع، عوم العيد بني اجلمرة الوسطى والعقبة، ودل على أن األفضل ترتي  األعمال، وما فعل 
عوم العيد، أول عمل ماذا  -صلى هللا عليه وسل -، فماذا فعل الديب -صلى هللا عليه وسل -رسول هللا 

 فعل؟ 

 ًال : رمى.

 الرمي، نع  رمى مجرة، وبعدها؟ أول شيء

 ًال : حنر.

 حنر، حنر ثالاث وستني بيده، مث ترك ما بقي لعليٍّ صارت من مائة من اإلبل أعضا، وبعدها؟. 

 ًال : حلق.

الرمي مث الدحر مث احللق مث الطواف،  -صلى هللا عليه وسل -حلق مث ًاف، هذا الرتتي  الذي فعله الديب  
 ضها على بعض، سواء شعر الشخص أو مل عشعر، إذا تعمد.ودل على بواز تقدمي بع

 لو أن الشخص خرج من مزدلفة وابشر ابلطواف، ما بدأ ابلرمي، بدأ ابلطواف، ما احلك ؟. 

 

ما ُسئل عن شيء ُقدم وَل ُأخر ذاك اليوم »،  -صلى هللا عليه وسل -ما عليه شيء، هكذا سئل الديب  
هذا للمستقبل ععين هو ال جيي  « افعل:» -عليه الصالة والسالم- ، وقوله «افعل وَل حرج»إَل وقال: 

عن األفعال املاضية فقط، بل حىت يف املستقبل، إن حججت افعل وال حرج، هذا من احلكمة يف اجلواب، 
افعل وال » وإال فاألصل أن عقول ال حرج قدمت وأخرت، ال حرج، ال حرج، ال حرج، لكن ملا قال:

 ، ما املقصود؟«حرج
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ما عُفه  مده: أنه للمستقبل، إن حججت فقدم وأخر وما شئت، وهذا الذي عدل عليه أو هذا الصواب  
، فإنه عقدم وعؤخر، خالفاا  ا أو انسياا أو باهالا غافالا هو قول مجهور العلماء، أن الشخص سواء وان متعمدا

داسي، ألنه قال يف احلدعث قالوا فإنه عرى أن احلك  خاص ابلغافل أو اجلاهل أو ال -رمحه هللا-أليب حديفة 
 له: مل أشعر ففعلت، مل أشعر.

 

الشيخ:ما فيه إشكال، أان ظددت أنه بعد أايم التشرعق، ععين عوم سبعة عشر من ذي احلجة، أو عوم عشرعن 
 هذا قصدك؟

 الطال :نع .

ُهٌر مَّعأُلوَماتٌ ﴿هذا على خالف العلماء، يف قوله عز وبل   جُّ َأشأ شوال ذو القعدة وعشر  ،[197: البقرة] ﴾احلَأ
، فائدته لو أن الشخص بقي عدتظر  من ذي احلجة هذا قول اجلمهور، قول اإلمام مالك وذو احلجة وامالا
الرفقة، امرأة تدتظر حىت تطهر، أو شخصاا، حىت الواقع اآلن، عدتظرون، عدتظر الرفقة، عدتظر القطار، الطائرة، 

 املطار، أي شيء،

 لها ليوم عشرعن.أو وان متعباا عؤب

 

 ععين خيربها من أايم التشرعق.  

 

ُهٌر ﴿ما فيه إشكال هذا على قول اإلمام مالك، هذا فائدة اخلالف، يف املراد من قوله تعاىل:   جُّ َأشأ احلَأ
 .[197: البقرة] ﴾مَّعأُلوَماتٌ 
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ا سألوا إال ألاه  وم -صلى هللا عليه وسل -ومن فوائد احلدعث: األصل عدد الصحابة التأسي ابلديب  - 
، فاألصل عدده  -صلى هللا عليه وسل -خالفوا فعله، ه  ُأشكل عليه  ملا خالفوا ما عرفوا من فعل الديب 

 التأسي، قوله: "افعل" هل معداه خالف يف املستقبل؟ خالفوا، على أي شيء عدل هذا؟

 

دل على اإلابحة، األمر بعد توقع املدع دليل على اإلابحة هذه قاعدة أصولية، عقولون األمر بعد توقع املدع ع 
، أو األمر بعد احلظر عدل على اإلابحة، مثل قول هللا تعاىل: -عز وبل-عدل على اإلابحة، مثل قول هللا 

ِل اللَّـهِ ﴿ تَـُغوا ِمن َفضأ َرأِض َوابـأ  أن -عز وبل-أمر هللا   [10: معةاجل] ﴾فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانَتِشُروا يِف اْلأ
، ما الصارف عن الوبوب؟ أنه وان ممدوعاا، نع  وان ممدوعاا  الشخص بعد صالة اجلمعة عبيع وعشرتي وبوابا

افعل هذا أمر، لكن األمر عتوقع السائل الديب  «افعل وَل حرج» -عليه الصالة والسالم-فأُمر به هذا قوله 
ر، أمر بعد توقع املدع والتحرمي دل على ميدعه وحيرم عليه ذلك، فكان بعد توقع احلظ -صلى هللا عليه وسل -

الداس  -عليه الصالة والسالم-اإلابحة، هذه قاعدة أصولية، تتفاوت يف بعض األلفاظ، فل  أيمر الرسول 
ععين عباح أن ختالف، هذا معىن  «افعل وَل حرج»ابتداء فقال خالفوا، أو جي  أن ختالفوا إمنا قال: 

 احلدعث، وهللا أعل .

لألسف بعض الذعن عيسرون بدظره ، أو دعاة التيسري يف احلج، أو دعاة «  افعل وَل حرج»ويف قوله:  
صلى هللا -هذا خطأ، فالديب  «افعل وَل حرج»التالع  أحياانا ببعض األحكام بعلوا األصل يف ول احلج 

ء أّي ترك ول شي  يف جيعلهلكن بعضه   «افعل وَل حرج»قال عوم العيد يف األفعال املعيدة:  -عليه وسل 
، عادي ليس هداك مشكلة، وبعضه  أصالا  «افعل وَل حرج»أّي فعل، أّي تساهل أّي حمظور، ول شيء 

مسكني ُأخذ فقط اتقاءا لشرِّه أو شهرة، أو داعية يف محلة والعل  وسط، ععين فال عرعد أن حيرج نفسه افعل 
بعض العلماء، لكن من قال به ما وال حرج، ولو عُداقش عن بزئيات املعلومات، عقول: نع  على قول 

دليله؟ ال عسع ًال  العل  أنه عتساهل يف مثل هذه األمور، وال عقلد، رأعت الداس عقولون شيئا فقلته، هذا 
ا بطال  العل .  ما عليق أبدا
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ولألسف أن بعضاا من األشخاص الذي ُعرشحون للدعوة والتعلي  واإلرشاد يف احلج يف احلمالت، أو حىت  
عل ، ول من قدم الترى على العلماء وال ًلبة  وماء وزارة الشئون اإلسالمية ليس األمر مقصوراا  من أعضا

من أي بهة من الدوائر احلكومية، والقطاعات العسكرعة واملدرسني، وحبث عن واسطة عُقدِّم، وخيرج امسه 
 مع الدعاة، ما ميزته؟

ذي احلجة، نع  وهو يف مكة له شقة،  من اليوم اخلامس عشر من ذي القعدة إىل اخلامس عشر من 
شخص واحد له شقة وحده، عدده أًباء، وأول، وشرب، وول شيء، يف العزعزعة، وله خمي  أعضاا يف مىن له 
خيمة، أو رمبا ثالث دعاة هل  خيمة ،هذا لكل من ُرشح، ولذلك بعضه  عبحث عن واسطة بقدر ما 

اء، حىت عضعوا امسه يف الدعوة يف احلج مع عستطيع، من قضاة، من دعاة، من مسئولني، من وبه
 االنتداب، وفرصة تعرُّف على مسئولني، وعلى أمراء، وعلى مشاعخ، وعلى...

 

هل  انتداب مادي عدفع هل ، لكن بعدما عربعوا من احلج رمبا أبشهر أيتيه  االنتداب عدخل على   
ن املآسي املوبودة من بعض وال أشكك يف نيات البعض، لكن أحتدث ع (35:09)حساهب ، ال أشك 

امللقني أو الدعاة أو املتساهلني هلذا السب ، أصالا هو باهل، حىت إن أحد وبار املشاعخ عقول يل دروس 
وظفني الذعن أيتون املخاصة وبلسات خاصة مع بعض املرشحني من الدعاة من مدرسني، وغريه  من 

داسك حىت عفتوا الداس فتوى صحيحة، هذا واقع للدعوة يف احلج، عقول يل دروس خاصة معه  أشرح هل  امل
ول شيء، إذاا حقق املسألة، أعطدا الدليل، وال مانع   يف" مؤمل، فبعضه  عغطي بهله بقوله: "افعل وال حرج

ال  العل  عسأل من أفتاه عن الدليل، ولعلي أوتفي هبذا القدر، وععين أخت  الدرس إن شاء  أن العامي ًو
 هللا على نبيدا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. هللا، وأومل غداا وصلى

  

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 ) بلوغ املرام(
 الدرس العاشر
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والصدددوا وال ددو  سوددد  ماددعد   ذاددد  جمللددهلل  ادددوا اددع ا ودددك الل  دد  وا  ددد   ادد   ددد     ددد   احلمددهلل    
 املن اك ا  جملوعغ امل ا   يف اللش ي  ا  ذي القلهللا  لل   ابع وثوثني وذمجمللم ئة وذلف لوهج ا.

 :-ممحه  -يقعد املؤلف 

 .«ن رسول هللا حنر قبل أن حيلقأ -رضي هللا عنه-عن املسور بن خمرمة » 

وسمد  امل ددعم   ددع اددنعا   ادوم   بدد م الصدد  جملة  وزددهلل  ملسو هيلع هللا ىلصامل دعم جملدد  ة اددة ز  د، مادد ي  ادد   الندد  
 واع يصو، يف احلج   يف ا نة احلج ج مل  اجم سو  البيت. -مض،   سنه-زُ ل 

ك  اآلن ندهللم    د   احلدو  و حهلليث امل عم ا  اعائهلله: ذن ماعد   حن  زبدل ذن لودو وذاد  ذبد  جمله جملدول
 يف ا ذا حهلليث امل عم؟

 ط لب: يف احلو.

  ل الكو  س  احلو لك  اآلن حهلليث امل عم اوا؟  (1:18)ال ليك يف احلو 

 ط لب:.....

احلو اعاء الل ذو زعد ذو إز ام  لك  حن  ماعد   زبل ذن لوو ذا  ذب  جمله جملولك   يف ذا  ذب  جمله   
ُُ   س  اوا؟واحلهلليث ال  جملو االل وال   ح ج   يف 

الوي ال يل ف ابب ومود احلهلليث ذو زصة احلهلليث مل يفهم احلهلليث  اوا منعذج  مهية دمااة ابب ومود  
 ملسو هيلع هللا ىلصاحلهلليث  ا هلليث امل عم ليك ا  ذح ديث احلو  واع اد  ذح ديدث سمد ا احلهلليبيدة ملد  ذادب الند  

زبدل ذن لودو وذادد   -ويدده الصدوا وال دو س-لو هلليبيدة وُبدهلل سد  البيدت ادنة اددت لوهجد ا  اومد  بدهللوه حند  
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ذب  جمله هبوا الفلل   هنم مل يلموعا  فلوه ومل ي شجلعا  ظنعا ذن ا ا  ايه جم د  يلين ذهنم يهلل وعن احل   ذو  
لكد  للودده ه يدده وحدد، ذو يددؤا   ملسو هيلع هللا ىلصا ب طدداوا سدد  اللمددل هبدوا  لدديك    ودد   ادد  ماددعد    ادديل م ون ذهندم

 ق  وعن  ف م ز يش.جملهلل عد ذو يؤا  جملق  د  ي

ظد ا ا  واد  ُمدع زصدا اعازدف  سندهللام ا الاد ج جملة وإالاهوا ال بب يف أت   الصد  جملة سد  االاد ج جملة  
 الص  جملة ُهلل الكث  يف اا ج جمل هم ال  يلة  واملب دما يف  نفيو ذواا    وذواا  ماعله.

قدل: اذودعا وزصد وا ذو احوقدعا ال  ومل ويف اوا احلهلليث اضل احلوو سود  ال قصد   نده ذاد ام ذن لوقدعا  مل ي 
يقدددل: احوددددو ذو زصددد   جملددددل ذاددد ام  حلوددددو  وادددوا العاوددددب سوددد  املددددُد  ص   ذن لودددو ويددددوجمل  اهلليددده يف اكدددد ن 
إحص مه  يلين انله ا  احلو ذو اللم ا  واوا احلهلليث يف اإلحص م ويف اللمد ا  واملؤلدف ولوده يف ذح ديدث 

يف    الفدعا  واإلحصد م  يف البد   الدوي ادياذ  وادوه ادد   احلدو  مل يكد  اند ش إ دك د  لدع  د ن ولوده
 .-ممحه  -املوحظ   سو     يب املصنف 

 احلهلليث الوي جمللهلله: 

"إذا رمينن و وقلمنن و حمننك قننل ل ننو   ملسو هيلع هللا ىلصقشلنن ق قننشل رسننول هللا  -رضنني هللا عن ننش-وعننن عشة ننة »
 .«الطيب وكل شيء إال النسشء" رواه أمحك وأبو داوود ويف إسنشده ضعف

ي دم  ال  ودل ا ود والثد   ... « حمنك قنل إذا رمين و وقلمن و»ادوا احلدهلليث يف اإلحدود حدهلليث س ئشدة 
اد ذا زدهلل  اد  ا سمد د؟ اد ذا زدهلل ؟ اد ذا الدل؟  -سويده الصدوا وال دو -ا  الهللليل سويه  واد  الند  ذن الند  

 ا  الن  يف دم  اض .

 ط لب:..........

  لرت يب. 

 ط لب: ما .

 ما  مث؟
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 : حن .ط لب

 حن  مث؟.

 ط لب: حوو.

إذا رميننن و »واندد   يف احلددهلليث زدد د  -سويددده الصددوا وال ددو -حوددو مث طدد ف  نلددم اددوه ا مجمللددة  اددوا    يبدده 
اددوا احلدهلليث سدد  س ئشددة  لدده ط يقدد ن اد  كحيددة ال ددنهلل   ومهدد  سدد   «وقلمنن و حمننك قننل ل ننو كننل شننيء

 نود   افد، إ دك د يف ماويده ويف لفظده  يلدين احلج ج جمل  ذمطاا  واحلج ج اهلللك  واحلهلليث اضط   ادنهللوا وا
يف ادنهلله ويف لفظده  وزددهلل ضدلفه ذجملددع داوود  وزد د البيهقدد،: ادوا ادد  بويطد   احلجدد ج جملد  ذمطدداا  وزدهلل ودد ء 

 .«إذا رمي و» وو ء جملوفظ: «إذا رمي و وقلم و»ذيض  جملوفظ: 

 اعائهلل احلهلليث:

 اادده وي ودع لثي جملدده؟ والدل ال  وددل ا ود ذادم ا دالة: حي لصددل ال  ودل ا ود؟ يلددين ادي الشدد ا يدرتش إح 
إذا »لدل لده  دل  دد،ء إال الن د ء و سود  واب  دد ا واد  ذلدك  ا ل  وددل ا ود حي لصدل؟  زد د يف احلددهلليث: 

اي حل؟ مل  ماد  وحند   -سويه الصوا وال و -واحلهلليث ا  ذنه ضليف  لك  الوي الوه  «رمي و وقلم و
:  طيبدددت مادددعد   إلح ااددده زبددددل ذن لددد   وحلوددده زبدددل ذن يطددددعف -مضددد،   سنهدددد -وحودددو  ز لدددت س ئشدددة 

الدل ثدو   ملسو هيلع هللا ىلص لبيت  اوم  الل ادوه الثوثدة زبدل الطدعاف لدبك ثي جملده ذح د  ثيد   و طيدب  افلدل الند  
 مث لبك ثي جمله .

لكد  اندد  احلددهلليث هدد  ذندده ضدليف حي لصددل ال  وددل ا ود؟ اددل إذا مادد  الشد ا اقدد ؟ طيددب لددع ذندده ادد  
وال الطددددعاف ذادددب وحوددددو اب  دددد ا  النددد   يددددوابعن لوجمدددد ا ويدددوابعن لوطددددعاف واددددع يددددواب  ذادددب لو ادددد،

لو وزددني ذو امل  يندددة الددده  يدددواب لوم ددديم اب  ددد ا ولودددو  اددل لدددو لددده ذلدددك ذ  ال؟ ادددوه ا دددالة وعا يدددة 
  واية  ب ا يف ان اك احلو.

ندني اد  ثوثدة جمل اد، ا مد ا واحلودو ذو اخلوف  م  اياذ سنهلل الش الية واحلن جملوة؛ اوا القعد ا ود لصدل اث 
ال قصد   النددهلل الشدد الية واحلن جملوددة لددع ذنده مادد  يكفدد، وال ادد  يكفدد،؟ ال يكفد، مادد  ال يكفدد،  لددع ذندده حوددو 
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اق  ال يكف،  الجملهلل ما، وحوو وانه  قص  اوا  لن بة لقعد الش الية واحلن جملوة  واوا زعد اد  ذزدعاد سمد  
- ددالة   ندده اددع  ويفدة امل ددومني و ويفددة ما ددهلل  ولدده اددنة ا بلددة  ويفدد  اودده زددعالن يف امل -مضد،   سندده-

 .-مض،   سنه

ا  يلدددين زددهلل يقددعد ز ئددل إن ماددد،   القددعد الثدد  : ذندده لصددل  ل اددد، اقدد   يلددين ادد  يف زدددعد لصددل  حلوددو ذجملددهللو
الويدل ويطدعف اد   ا م م جملليهلل ا لب  واله ن  ء والطعاف اثل  اوم ال لوو ويوبك ثي جمله وي اد،  لويدل  يف

الغددهلل؟ اهدددوه ذزدددعاد اللومددد ء  ابادد  ذن لصدددل جمل اددد، وحودددو ذو  قصددد  يلددين اثندددني اددد  ثوثدددة  ذو ال لصدددل إال 
ود ء سد  سمد  وس ئشدة واجملد  الدوجمل    وادع زدعد جمللدن ال دوف اد   اقدهلل ل ا،  ذا   عنه ال لصدل إال  ل اد، 

 ما  اجمل  زهللااة.ال  جمللني  واع زعد امل لكية ومواية س  اإلا   ذمحهلل ا   

المدهللا  «إذا رمين و حمنك قنل ل نو كنل شنيء»يف موايدة لده:  «إذا رمين و وقلمن و»طيب احلهلليث ضليف:  
اخلدوف احلددهلليث ضدليف يف الددعوهني  يلددين ي د هللد جملدده ذبدد    القدعد ا ود اثنددني ادد  ثوثدة  وي دد هللد جملدده 

ة ام  اللمل؟ حي أن دو؟ ادوه ا ئدهللا ذب    القعد الث   الوي يك ف،  ل ا،   ومه  ذو  و ال واي ني ضليف
 اهمة لط لب اللوم  نلم.

 ط لب:.........

ال لي ددت يف اددوه امل ددالة اآلن  سمعاوددد  إذا  دد ن سنددهللش حددهلليث ذو حدددهلليث ن ا ل مضدد ن اضددط  ن ضدددليف ن  
ولدديك سنددهللش  دد،ء  حي أت ددو؟ يف ذبدددعد الفقدده ذزصددهلل حي أت ددو؟  يدددف أت ددو ا حكدد  ؟ ذنددت اآلن   يدددهلل ذن 

  ف  .

 ب: أبزعاد الص  جملة.ط ل

أبزدعاد الصدد  جملة  طيدب لددع أتاوددت يف ذزدعاد الصدد  جملة سمد  لدده زددعالن؛ إاد  ذن ال ي  وددل إال أباد ي  ولدده زددعد 
لده زدعالن ا قد جملون  طيدب نب دث  -مضد،   سنده-ي  ول جملش،ء واحهلل  ا لص  جملة ا ق جملوة ذزعاهلم  جملل سمد  
ان  لدع ذن ذحدهلل القدعلني زد د جملده الده ذجملدع جملكد  يصد   س  ا و   لع ذن ذحهلل القعلني  يلين سم  ز د ان  وز د

إن »سندهلل الرتاددوي:  ملسو هيلع هللا ىلصذزدع    وادوه ادد  امل و د   سنددهلل اللومد ء  يقددعد اجملد  القديم سودد  حدهلليث الندد  
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ويقعد اجمل  القيم ا  امل و د   إذا مل يعودهلل ةيدة وال حدهلليث وال إود    «يطع النشس أبو ب ر وعمر لريشكون
ذا مل يعوددهلل إال زدعد ذك جملكدد  وسمد  اهدع الصدد ي   ادو يُلدد ف سنهمد  زددعد بد  جملة وال حدي إودد   ادكعذ  إ

ز ال جمله واع ضليف ذجملهللا  لك  ان  مل يقل ذجملع جملك  جملقعد سمد   يلدين نلدم ادع زدعد نُقدل   دو  سندهللك سمد  لده 
 زعالن.

؟ الند  طيب ا  اع سمد  اد  القدعلني؟ ذو يف القدعلني  س ئشدة يف القدعد الثد  : ال اد، اقد   اد  ايدوا س ئشدة 
ا اد ذا زد د؟ إن   ملنت ذهن  ا، مو  احلهلليث  واحلدهلليث إ  س ئشدة ضدليف  هد  ذنده ضدليف ال حند و جملده ادنهللو
س ئشة  ف  هق ض ا   ف  جمله  واوا ا  امل و     ا  املقعاي   وال يوو  ذنه ا  الص ي   لك  ادوه اد  

ادد نظ   ملسو هيلع هللا ىلصذا ا  وفددت ذح ديدث الند  الطد   لو ل ادل ادع ذزددعاد اللومد ء  لدولك يقددعد اإلاد   ذجملدع داود: إ
 إ  ذال د ذب  جمله  اوا زعد ذك داود  نا سويه يف ال ن .

وادوه ا ئددهللا ال اددة ا دد و  الصدد  جملة  وذزددعاد الصدد  جملة  ذود اد   بددهللذ أبزددعاد اللومدد ء ال  نظدد  إ  زددعد ا لددك  
ال ئشددددة مو  ا سظدددم ادددنهم وادددم الصددد  جملة   ادددمكددد  انظددد  إ  اددد  ولوهدددم سومددد ء جملدددو  دددك  اكوالشددد ال، 

احلددهلليث  احلددهلليث ضدددليف و فدد  جملددده   فدد  هق ضددد ه اددوا اددد  املقددعاي   طيدددب إذا  دد ن احلدددهلليث ة وفودد  ايددده 
ونفدك الد اوي  ا دالة  نيدة  نفدك احلدهلليث ة ودف ايدده ونفدك الد اوي والصد  ك يفد  ،دوف ادوا احلددهلليث  

 ا  مذيكم؟.

هلله  ذي نلددم سودد  ذي  دد،ء يددهللد اددوا؟ حدهلليث ي ويدده بدد  ك ة وددف يف اددنهلله  نفددك الصدد  ك يفدد  جملضدد 
مننن أ نن  »يدهللد سودد  الضدلف  اددوه اد  طدد   إسدوء احلددهلليث سندهلل ا ددهللثني  يلدين اثددل حدهلليث اجملدد  سبد  : 

ادوا ود ء سندهلل جمللدن ذادل ال دن   احلدهلليث ة ودف ايده   «حشق لوه واق لوهش معنه»يلين الل جملبهيمة  «الب يمة
 دوجمل  و دعم  إذا الدل هبد   د ا   ذوق دل  جملدل اد،  ُبد   س  اجمل  سبد   ا دع  بد ي ة ذهند  ال  ُق دل وذنده ال يُ 

ودهلل ذو ُيندع ذو يُفصددل اد  العظيفدة  ذو إذا  د ن ماسدد، يطد د سد  البودهلل  اددوه  ُُ ودهلل   ُُ ذاد  ادع ايلدوم يلدوم يلددين 
 الف ع  الث نية الجمل  سب    سو  ا ذا يهللد؟ سو  ذن احلهلليث ضليف.

 يدد م ا زددعاد وال ادددة ا  يدد م ا زددعاد الفقهيددة  وال ادددة يف ا  -إن  دد ء  -اددوه  طبيقدد   اب  دد ا و ددد لكم  
ا اد  الصدد  جملة زد د  لثدد    ذزدعاد ا دهللثني  ا دد د يطدعد  لكدد  ادوه إ دد ما   اودعال ذن الصد  جملة ذو ذن ذحددهللو
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ا اد  الصد  جملة اد   اهلل   جمللهلل ذو اهللوالوو   مثواع ال ا، اق   ا  ما  يوبك  ويطعف وزت ة    لدع ذن ذحدهللو
ق د جمله  ايؤ و  لقعد ا ود واع الون ا  ثوثة  لك  اد  الدل الثد   ادو أب    نده يقودهلل ز د جمله   ن ال ي

سم  يف مواية  ويقوهلل ا ؟ س ئشة  ويقوهلل مواية ا  موااي  احلهلليث سو  زعد ا  يص   احلدهلليث ذو ل د  
 احلهلليث.

ندهلله نفقدة ح ضد ا  اقهلل يلوم الش ا وزت الض وما  ابذا   ن الش ا سنهلله  ا  سنهلله نفقة ح ضد ا اد  س 
ذو االن ظد م  يلدين االن ظد م سنددهلل احلوزدني طعيدل ذو الده ذاودده  ذو الده ذحدهلل  بد م ال دد  وي   ادل سود  نف دده 
ولددد ود ي صدددم  ذا اددده ع دددني واحدددهلل سندددهلل احلدددو   واخلم دددني  دددل واحدددهلل ذاددد    ددد،ء ثدددو  دزددد ئو عدددك 

ال ي  مدل  د ن زدهلل ذ د  جمل لدب اد  ابلضدهم  -ذي نلدم ايطدعد ودهلل ا-دز ئو  ا ض   ع دني يف ع دة   دم؟ 
س اة واودلفة وحتت الشمك  ابذا   ن يقف سندهلل احلدو   ادبذا  د ن يشدل   ماد    دهلليهلل وإسيد ء و لدب  ذو 
اله ن  ء وذطف د و ب م ا  ين ظ ونه  وزهلل ما  لك  ين ظ   ال ا سة ونصدف وال اد س ني امد  اللمدل؟ لده 

  املهدم اد  ال د ي ذووم ديم ويودبك  وادي لودو؟ نفدك اليدع  ذن ه و  لقعد الث   واع ال ا، اق   ايدواب ل
خيد ج اليددع  الث لدث سشدد  اد  ذاي  ال شدد يو إال وزددهلل حودو   ن احلوددو ذو ال قصد  واوددب اد  واوبدد   احلددو  

 امل الة  احلهلليث الوي جمللهلله س  اجمل  سب   . -إن   ء  -ذموع ذن  كعن واض ة 

قشل "ليس عل  النسشء قلنق إانش يمننرن" رواه  ملسو هيلع هللا ىلصنيب عن ال -رضي هللا عن مش-وعن ابن عبشس »
 .«أبو داوود إبسنشد قسن

ذي نلم اوا الف   جملني ال ول وامل ذا  ا بل يف ا حك   الش سية ذن امل ذا   ل ودل إال جملدهللليل  ادوا احلدهلليث 
لو ود د  ذاد   زعاه ذجملع ح مت  وذجملع ح مت ال امي ا  سوم ء احلهلليث زعاه ا اعس   ودد ادوا سود  ذن احلودو ملد ؟

الن دد ء اوهددد  ال قصددد  وادددوا  إلوددد    ادددوا حكدددم  إلوددد    حددي لدددع زددد د ز ئدددل لددديك ودددهلليث ا ادددع  لونددد  
  لك  احلهلليث اعزعف س  اجمل  سب    ا ذا يق د؟ اإلود   دد سود  ذن الن د ء لديك سوديه  حودو  ملسو هيلع هللا ىلص

ولددولك لشددل  املدد ذا  ضددعاجمل   اددد   ملدد ذا ال حتوددو املدد ذا؟  ذي نلددم  ندده زددب  و شددبه  ل ودد د وإذادد   لوين هدد  
ضددعاجمل   قصدد   دددل ا  ذو القددا لون دد ء  ذال  شددد جمله ال ودد د  طيددب اددد  اقددهللام ال قصدد  لومددد ذا زددهللم ا  منودددة  
وا  منوة املفصل ا  اإلببع  املفصل ا ود ا  ذي إببع  يلدين اد  جممدع  الشدل  شمدع  دل ا  اد  جممعسده 
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طيدب إذا  د ن  دل ا  ضدف ئ  هلد  ضدف  ن  اد   دل ضدف ا   نده  اد  هن ي ده  أت دو زدهللم ا منودة اد  جممعسده 
دا سنهلل الن  ء  الشل    وبة  الضف ئ   الظ ا  ا  يف ضف ئ   زص   والا

ادع ذن ا بددل املدد ذا ُبدهلل  جملطددعد  ددل ا   ادوا ا بددل  يلددين ايمد  ي لوددو أب ددل م اللد    واللشدد   وا بددني  
الشل   اوا ا بل  لك  اد  نقدعد ان كد   الفطد ا  لكد    د وف والعبا اني يصفعن امل ذا ويؤث  هبم طعد 

املعامي   يف اوا الوا ن ب م اللكك  اليع  اارتو د الن  ء وأتنث ال و د  و شبه ال و د  لن  ء يف ذ ي ء  
 ثد ا  اددوا ادد  سج ئددب اددوا الوادد ن  ا  بددل املدد ذا  دل ا  طعيددل وضدد ف   ويضدد   جملدده املثددل  لطددعد واددع 

  و زهللم ا منوة إذا   ن هل  ضف ا اا ث .و د  ايؤ 

لدع زدهلل  احلد اظ  ادوا ادد  املوحظد   الفنيدة سود  املؤلددف سود    د   البودعغ  لددع زهللاده احلد اظ جمللدهلل حددهلليث  
  يُفهدم انده ذنده سد    «الل و ارقو احمللمنن»اجمل  سم  ال  جملو  ا  الن  حهلليث اجمل  سم  الوي اع   ادك: 

هلله؟ ادوا احلدهلليث الدوي الند  سد  اجملد  سبد   واصدل جملينهد  احلد اظ  واحلد اظ حي لو  مي احلودو  اد  الدوي يقيد
اجمل  حج    ب اوا ا  حفظه ذبوو    به  حهلل ذجملن ئه لثه سو  طوب اللوم وسو  احلفظ  اوم لفظه اجملنده 
 لك  ويع ذجملن ئه جملطوب اللوم والن   إ  يعان  اوا    جمللعا سو  حفظ البوعغ  وب م ال مهللوا سنهلل املوااب.

هلدد  القبدعد اثددل سمددهللا ا حكد    سمددهللا ا حكدد    د حه ويددع ذبدد     -سدو ووددل-اند ش   ددب   ددب   
املوااب اع ذنه حنبو،  سبهلل الغين املقهللا، حنبو،  ويُفهم انه ذنه ذلفه ل قعيدة ادواب احلن جملودة يف ا حكد    

الصد ي ة والضددليفة ،دوف احلد اظ اجملدد  حجد   احلد اظ اجملدد  حجد   د ال، وهذ   حكدد   ذو   ح ديدث 
واملعااقة ملواب الشد ال، وامل  لفدة  اهدع ذوادع سود  احلد اظ يف البودعغ  ا للمدهللا  د حه ذبد    املدوااب  
والبوددعغ اثدددل   دددب   لددده القبدددعد اللظددديم  اشددد حه النددد   ه طدددعش واطبدددع  واصدددنع   واددد  ذ ثددد   ددد وح   

 البوعغ .

ل   دددب   هلدد  القبدددعد لنيدددة ذبددد  هب   اثدددل ماي  وادد ه  لدددع أتاودددت يف جمللدددن الك ددب شدددهلل ذن   سدددو ووددد 
الص حلني   م ا،   ب الفض ئل املعوعدا يف الل مل؟  م ا، املعطآ  ال  ذُلفت يف ما  اإلا   ا لك وزبوده 
وجمللهلله؟ ذو نقعد جمللهلله ذضب  لوملوعاة   نده ذ ثد    ثد  اد  الك دب ذلفدت اد  ا لدك واد  جمللدهلله  ادع ذن ودع 

 يه اعطَّآ .ال نة   ن ا قهللاو  اف
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وز د ا مون ال  يهلل مل لدك: لدع ذنند  سوقند  املعطدا سود  الكلبدة  وذلواند  جملده الند   يف احلدو نقدعد  دل ه دو جملده   
 ف زدعا يف ا اصدد م والندد    ملسو هيلع هللا ىلصاقد د: ال إن  دد ن   ايده  دد،ء ادديبق   واد  يددهللميك للدل ذبدد    الندد  

جملقعلده  وإال اثددل ادوا إذا  دد ن اد  ا لددك  ذ دووا سدنهم  اددوا اد  حكمددة ا لدك وادد  سقوده  اددو يُودو  الندد   
زد د: نلدم نودو  الند   وننشد  ادوا الشد،ء  واد  الند  اعزدف ذ   ده لكدم و يلين ا  ا  اللوم ء ال  نيني لفد    

يف ادوه الدهللمو  ملدد  ود ء اد مون ال  دديهلل إ  املهلليندة  وذماددل ذحدهلل  هللاده مل لددك  و  دب لده حندد  وبدون  املهللينددة 
هللثن   اقودددب العمزدددة وزددد د اددد  ا لددددك جملددد  ذندددك إ  ذاددد  املدددؤانني اللودددم يُدددؤ   إليدددده ن يدددهلل ذن أتذ إ  القصددد  حتددد
 وال و   ومد العمزة له. 

القبدعد للدهللد اد  املصدنف   اثدل اآلو وايدة  اآلو وايدة ذلفهد   -سدو وودل-ادوا ايمد  ي لودو  لقبدعد ولدل   
ذو ذهند    ودت إ  الشد طح اُ فظدت  ب حبه  وذلق ا  يف الب    ز د إن   نت   اد بق   اانقدوا  ذك  

ا ددعن ة صدد ا  يف  اند شوجملقيدت  نلددم ا بدل ذهندد  ُ ك ددب ودم ينم دد،   وال امن د ت ابقيددت اآلو وايددة  و 
اثدل اآلو وايددة؟ ال  زومد  شدهلل  واملؤلددف ادعهن و، اد  زبيوددة ادعهن ج احلم يدة اليمنيددة  اد، اددلالن دع  لكد  

يف جملددود  ثددد ا  جملدددل جمللددن النددد   ال يلددد ف  جملدددليدددة اقدد  يف املغددد   الدد   لددديش يف املغدد    ومل  ن شددد  اآلو وا
لددبلن الك دددب  -سددو ووددل-الن ددع ذبددوو إال اآلو وايددة  حددي ال ن دد ط د اددوا ادد  القبددعد الددوي ولودده   

  فضل.

اسن ذذن رسنول هللا  -رضني هللا عننه-أن العبنشس بنن عبنك املطلنب  -رضني هللا عن منش-وعن ابن عمر »
 .«يل مىنق من أجل سمشي هق حذذن لهق م فق عليهأن يبي  مب ة ليش ملسو هيلع هللا ىلص

ذن اللبددد   ااددد اذن ماددعد    اددد  النددد  ذن اللبدد   ادددع امل ددد عد سددد   -مضدد،   سنهمددد -وسدد  اجملددد  سمددد   
اق ية احلج ج   ن ال ق ية والعا دا وال ا دا ومس ية البيت و هللاة البيت اق مة سود  زد يش  اق دمة سود  

ب م له الش ف يف اق ية احلج ج واإل  اف سو  اعا ، احلج ج  اللب    ز يش وا، امل  علة سنه  امم 
  وسو  اوا الش ف الوي له واخلهللاة وال قهلل  املعودعد اد  -مض،   سنه-جمل  سبهلل املطوب واع ا  ال ج م 

 يف  طبة حجة العدا  ا ذا ز د؟ -سويه الصوا وال و -ذاي  والهلله يف ا  اوية واا م   إال ذن الن  
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كل أمر منن أمنر اهشهلينة ح نو دن  قنكمي موضنورق وكنل را منن را اهشهلينة ح نو دن  قنكمي »: زد د
ا للبددد    دد ن  وددد وا يف ا  اويددة  يدددهللاي  النددد    «موضنننورق وأول را أضنننعه را العبنننشس بنننن عبنننك املطلنننب

يع ادع اللبدد   ذسود  يف حجدة الدعدا  ذن ذود م و م  اللبد    امد   د ن زدهلل  بد  ملسو هيلع هللا ىلصوه دو ادنهم م و اد لن  
حتدد مي الد   ومل يكد  ا اود  ادد  زبدل  امد   د ن زددهلل  -سويده الصدوا وال دو -زبدل حجدة الدعدا   ذو يلدين ذظهدد  

 بدد يع الدده يف ا  اويددة  مث ذاددوم ذاش الشدد ا اددع اللبدد   اددو يددؤا  جملدد د الدد    يلددين إاضدد ء الدد   جملددل يُعزددف 
للبد   ااد اذن مادعد    ملد  ااد اذن اللبد   ادد  الد    اد  اعائدهلل حدهلليث اللبد   ذو حدهلليث اجملد  سمد : ذن ا

 سو  ذي  ،ء يهللد ذلك؟ ملسو هيلع هللا ىلصالن  

 ط لب: ا د .

 ا د  اوا واض   ا  ا ه؟ 

 مل ذا اا اذن لع   ن ال ؤاد  مل ذا اا اذن لك  ه  ذنه اا اذن  ام ذا يهللد سويه؟ نلم

 ط لب:...........

 نلم  حكم ا ذا؟

 ط لب:.......

ي  ددد،ء ادددع ااددد اذن سددد  اددد ذا؟ ذي نلدددم  ددد ش املبيدددت هدددل  اددد  ادددوا احلددددهلليث حكدددم  ددد س،  لكددد  سددد  ذ
االا  وان ذ و اللوم ء حكم املبيت هل  القعد ا ود املبيت هل واوب واوا احلهلليث  واوا القعد ز د جمله 

ليد ي     هدل ليد ي احلدو -سويده الصدوا وال دو -ثوثة ا ئمة الثوثة ا لك والش ال، وذمحهلل   ن ال اعد 
ال شد يو  وذيضود   ن اللبدد   ااد اذن واد  اادد اذن اللبد   إال  ن ا اد  واضدد  يلدين العودع   لكدد  لدع  دد ن 
: ال ي يددددهلل ذن يصدددو، الددددرتاوي  سددد ا، اددددثوو  ي يدددهلل ي دددد اذن ذحدددهلل اللومدددد ء   دددم  ي ذال ذبددددو،  الشددد ا ادددثوو

إال  نه ا ق م سنهللام ذن املبيت هدل  الرتاوي  ال  ال ي د اوا ذبوو  نه  ،ء ا   ب  ام  اا اذن اللب  
رخن  رسننول هللا »واودب  اهدع ي يدهلل إذن  د ذ  ادوا ووده االاد هللالد  اد  وان اللبد    ويف لفدظ ة د : 

طيب الرت يا سود  اد ذا يدهللد؟ اد  اق جملوده؟ اق جملوده اللويدة  اللويدة اد، ا اد  الدوي لديك ايده  د دد  «للعبشس
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ه اللويددة ال  صددة اومدد  م دا دد سودد  ذندده زبددل الرت دديا ذن اددوا اللويدة  جمل ددة اددوا ذادد  واوددب  اق جملدل اددو
ا ا  واوب  اوا زعد ا ئمة الثوثة  وذاب ذجملع حنيفة إ  ذن املبيت هل ادنة ولديك جملعاودب  وادوه موايدة 

 س  اإلا   ذمحهلل ومذي احل   البص ي وا  ي م اجمل  حو   والقعد ا ود اع الص ي .

يودة  اد  احلكدم؟ ادع  د ش واودب ادل سويده د  جملدرتش ليودة وال ليو دني   ن طيدب لدع ذن الشد ا  د ش املبيدت ل 
العاودب سويدده املبيدت اددي؟ يددع  سشد ا لدديو يلددين ليودة حدد دي سشدد  وليودة اثندد  سشدد   طيدب إذا مل ي لجددل امدد  
ُدب سويده ليوددة  لثدة سشد   ا لعاوددب ا  دب اد  اددوه الثوثدة لدع ذندده وودك مل ي لجدل ووددك  لكد  ليودة ادد  

مل يبدت هدل  امد  احلكدم؟ ادد  سويده د   نده اد   د ش العاودب  ودده  وحدي لدع  د ش الويد ي الدثو   وهدد   الويد ي 
 ايق د اع ةمث نقا حجه وال يق د  لهلل   ن الهلل  ذبوو ايه  وف.

يلددين ا ددالة واضدد ة و بدد ا جملددني اللومدد ء ابادد  ذن يقددد د لدديك سويدده د  ذبددوو الويدده اإلمث حجدده كزددا  سويددده  
ليك سويده د   ذو يقد د سويده د  سندهلل جمللدن اللومد ء  ذو يقد د ال د  سويده إال إذا  د ش الويد ي الدثو   ال عجملة و 

 لك  لع   ش ليوة واحهللا يكعن ا    ش  ل العاوب يكعن   ش جمللن العاوب.

ذاد  القدعد أبنده ادنة زدعد ذجملدع حنيفدة اوديك سويدده  د،ء  وامللد وف سندهلل ويدع احلجد ج حدي اد  سود  اددواب  
ة ذن املبيددت واوددب  يو واددعن جملدده ويبقددعن ذاوددب الويددل واددوا اددع الف ئددهللا  الف ئددهللا الدد  جمللددهللا  يكفدد، ذك حنيفد

املبيت ذاوب الويل   يف ُيضب  ذاوب الويل  يلين اآلن ال  سة  م يؤذن املغ  ؟ لع  ن  اآلن حن  يف اكدة 
 واحلو واملبيت اوه الوي ي   م يؤذن املغ  ؟

 ط لب:.........

  ة طيب  والفج ؟نقعد ال  سة ا

 ط لب: ثوثة ونصف.

 أن و ا  اوا  ،ء و ا  اوا  ،ء نقعد ذمجمللة  ا  ا ة  مجمللة  م ا  ا ة  مجمللة؟

 ط لب: سش ا.
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 سش  ا س     م ذاوب الويل؟

 ط لب: مث ن ا س  .

ال ذاوبده ادد  ماد سودد  النصددف لددع جملهللزيقددة  اددبن ووددك الشدد ا جمللددهلل ادد و  اآلن سشدد  ادد س    لددع ووددك 
ا س    عك ا س   وعك ذو عك ا س   ومجملع  ا  اي ُوك؟ ا  حني وبعله ذو الش ا عك 

ا  حني د عله ال  لع   ن ا عوهو  ملدل لكد  ا دكه ال ديل والوحد   ومل يدهلل ل ادل إال ال د سة الث اندة  اد  
د ل ات د ل ال  سة الث انة  م يكفيه؟ عك ا س    إ   م يلين اد  مثد   خلمدك  ادي يغد دم؟ جمللدهلل 
ال د سة ثن دني يلدين ذزدد    د،ء ال د سة ثن دني  اددوا امللدل يف املبيدت ذاودب الويددل ولديك املبيدت املقصدعد النددع   

  م  يظ  البلن  لك  البق ء يف ال ذاوب الويل.

سدوم اللبد    ملد ذا سدوم اللبد  ؟  ودل ال دق ية  اصدو ة اللبد   ادل  ملسو هيلع هللا ىلصوالدوي  يلدومون اآلن  الند   
 اصو ة س اة لو ج ج؟ ا، اصو ة له ل ج م ه  ذو

 ط لب: س اة.

 ا لهللية لو ج ج  طيب ا  الوي يُق   سو  اللب  ؟.

 ط لب:.....

ال لديك ذبدد    احلمددو  ذبد    احلمددو   ودد  شدد ما   بدة جملدده  ادد  الدوي  خيددهللاعن احلجدد ج اللبدد   
سمد د سندهلله  ددهلل   اآلن خيدهلل  احلجد ج  يهيدح هلدم املد ء ُوددب هلدم املد ء اد  مادو  ه يده ملددل  ا لدب ذ يدهلل سندهلله

خيهللاعنه  ام لب النقل الم  هذ يعا  امل ء مل ئة ذلف   ا  ام  الوي يشدبه اللبد  ؟ ذبد    اخلدهللا   
 الل اة ا  ام؟

 ط لب:....

 الل      ذب    ال   وامل وم.

 ط لب: الكش اة.
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لدهلل  املبيدت  الكش اة  اإلال ف   ل ا  خيهلل  الن    هللادة س ادة  يدهلل وعن يف حدهلليث اللبد   ايدؤذن هلدم جمل
لدع ذن   صودد  حددو واددع س ددك ي وا ادك النقدد ش الدد  ادد  وهددة س اددة طيدب ليدد ي اددل ادد ذا يلمددل؟ ليدد ي 
ال ش يو ذي  ُوك؟ ال يرتش اق ه ويواب ملل؟ يبق  يف اك نه ذي نلم يؤو  سو  ذلك وليك سويده إمث وال 

 لي ت اصو ة   بة. ينقا حجه  واع   للب   ب او   ن سنهلله سوم س    سوم ملصو ة الن  

  : طيدب لدع ذن الشد ا ي د و  ادع شد ما    بدة جملده ادل يُلدوم جملدرتش املبيدت؟ ا دعا  ال  يلدين يدواب ادثوو
هذ جملقطددع ذو ودددعاال  يددواب ل دددع  ودددهللا والطدد ئف يدددواب وي وددع  يدددواب وي ودددع  ويددواب سويددده ذ ثددد  

ا اللصد  يدواب  دهللا  وال ي ودع إال ادع الويل  جملل  ل الويل ال يبيت هل  يلين يند    لنهد م هدل  وجمللدهلل بدو
ذذان الفج   هذ اله جملض سة لبيع ا دعاال  ذو ذي  د،ء لو جد ج  ادل يُلدوم؟ ا دعا  ال   هند   اصدو ة 
  بدة  نلدم  لكد  ادد   د ن ا يضود   املد ين الددوي    يف امل  شدف  اد  حكمده؟ الددووم  ادوا بد  ذن لدده 

و اندود احضد  محودة حدي  (34:50)د لده ا د ج اد  امل  شدف  سوموا   ب   لده  ولكد  جملغد  اقدهللومه  اد  يقد 
ا ادوا ال يقد د جملدولك  طيدب الدوي انلده الوحد    الدوي ذادب لوطدعاف يدع  سشد ا ذادب ادثوو جمللدهلل  ُ شف  ذجملهللو
بوا اللص  ان صف اللص   ومل ي وع إال زبيل الفج   ذاوب الويل ذاب سويه  لوح    ل ودع  اد ذا يقد د 

 ايه؟

 ط لب: الووم.

لددووم نلددم   نددده الوحدد    بدددهلله الوحدد    اهدددوه اللبدد ما اهمددة الجملدددهلل ذن يل اهدد  ط لدددب اللوددم  نددده ينبددين سويهددد  ا
ا دع   وسهلليدهلل اد  الند   ُ شدكل سوديهم ادوه  اكثد ون ي دالعن يقدعد ذابدت لوطدعاف ذك وحدهللي  وملد  مولندد  

ودب الويدل ذاددب سوديهم ذادد  و اد  وبدون  احلموددة إال ال د سة ثن دني  لويددل  وادم  دد موني اد  اللصد   يلددين ذا
 وموعسو  وذا كهم الوح   اويك سويهم  ،ء  احلهلليث الوي جمللهلله.

 .«أرخ  لرعشة اإلبل ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن عشصو بن عكي »

 ذم ا ذ  م َّا؟

 ط لب: ذم ا.
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 سنهلل م ذم ا  ا، ب  م َّا ا  الوي حقو اوا الك   ؟

 ط لب:.......

 ققة ن  ة.ذك سنهللي ن  ة ا  ا

 ط لب: .....

اد  اللومد ء  لكد  ا بد  م َّدا  ولدع  لفقد،)بب ، حو ( ن  ة ال ع  ال واة اع نف ه امدهلل ح ادهلل ا
نضع حصة وث ن وع لو هلليث أبلف ظه  ا ذا زد د املؤلدف ذيد  ادهلل ا لفد    ذن يك ش وزت   ن ان   ن 
 اوه؟

 ط لب:........

 اق .

 ط لب:........

 ا  ام اخلم ة؟

صددطو   واحلد اظ خي وددف سدد  اللومد ء  يلددين  ددل سد مل لدده اصدطو  جملط يق دده  إذا زيددل مواه ال د ة ادد  اددم لده ا
 ال  ة؟

 ط لب:.....

 نلم.

 ط لب:........

 ا  ام؟

 ط لب:.......
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الب د مي وا دوم وذادل ال دن   اددوا واضد  إذا زودت ال د ة  إذا زودت اخلم ددة؟ اإلاد   ذمحدهلل ادع ذادل ال ددن  
ع ذمدك ذن نب دددث ن وددددع  وال  ل مدددهلل اي ذ ددد، الكدددد مي سوددد   الب ددددث سوددد  وعوددددل دون الب ددد مي وا دددوم  لدددد

والعادد ئل اددوه احلهلليثددة   هندد  زددهلل  كددعن يف اددل لدديك سنددهللش  ددبكة  ال يعوددهلل ط يقددة لوب ددث  زددهلل ال يعودددهلل 
الك د    ُاددهلل ل يف الشدبكة  اانددت وال  ضدم  ذيضودد  وودعد اددوه ال قنيد    اوجملددهلل ذن  لد ف ط يقددة ال  دد يو 

ت اعودددعدا يف ا  الددد   ذو اددد  اعودددعدا  ذن  ددد لوم ط يقدددة ال  ددد يو  اددداي    ودددع؟ مل دددنهلل اإلادددد   ادددعاء   نددد
 ذمحهلل  طيب ا نهلل اإلا   ذمحهلل  يف  ب ث جمله؟

 ط لب:  لب  .

اد  يف ذجملددعا   امل دنهلل  الم  نلدد ف اد  الفدد   جملدني ا ددنهلل وادن  وبدد ي   و امل دنهلل م بدده سود  ذ دد ء الصدد  جملة 
كل حهلليث اجمل  سم  اد د  اجملد  سمد  ذح ديدث بد ي ة ضدليفة ذح ديدث يف احلدو جملو سن وي  ذجملهللوا  ه يك جمل

يلددين الم  بدد  سودد  ا ددنهلل ذك ا يدد ا ع ددة ةالف   وددهلل ايف الصدوا يف ال ضدد   ُاش ددكوة  ا لب ددث جملدده ا لددب 
حهلليث  لع   يهلل ذن  ب ث سود  حدهلليث  ولدولك اللومد ء م بدعه  م بده اد ؟    يدب ال د س ذ  البند  ال د س ذ  

البن   والهلل ح   البن  اؤاك ح  ة اإل عان  والهلله ا  سوم ء احلدهلليث  لده    يدب ا دنهلل اإلاد   ذمحدهلل  ذمحهلل 
م بددده سودددد  اللندددد وي  وا حكدددد   يلددددين اثدددل ط يقددددة ال ددددن   ام لددددب الب ددددث ه دددنهلل اإلادددد   ذمحددددهلل  واددددع   ددددع 

   ب ددث يف ا ح ديدث  طيدب و زدد، الك دب ذيد   ب ددث؟ اد  ادد ذن وبدلبوسشد ون ذلدف حددهلليث اقد   
 اخلم ة ا  ا  ذمحهلل.

 ط لب:.......

 ال ا  ذمحهلل  ع ة ذ وك ذمحهلل ان هين . 

 ط لب:........

الرتاوي  الن  ئ،  اجمل  ا وه  ذجملع داود وادؤالء م بدعا   دبهم ذبد    ال دن  سود  اد ذا؟ سود  ا حكد   افيده 
هم ذنك شدهلل   د   احلدو ذو   قهللمي وأت   سو  ا  وف يف ال بعيب  امل يعوهللذحك   الطه ما  الصوا  اآلن 
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  دد   املن اددك  شددهلله هكددد  ايدده ع ددم ئة حدددهلليث  ادد  جممعسدده ع دددم ئة حددهلليث يف اددن  ذك داود ادددثوو  
 اهل الب ث ا  كحية ا جملعا   اهوا ال وع .

 يقعد مواه اخلم ة وب  ه الرتاوي واجمل  حب ن. ا     الش اهلل يف 

 -سويده الصدوا وال دو -ال  دة جملدهللم  أباد  اد  الند   س بم جمل  سهللي البوعي اللجو   ا   س  جملدهللم سد  
سد  املهلليندة يف جملدهللم   ملسو هيلع هللا ىلص نه  وفه ذن يكعن ذاد وا ذو س يفود  ذو ا د عالو سد  ذحدهلل زبد ء يف ادرتا ايد   الند  

 جمل هم يلين ح ب له ا  الغن ئم  انه زهلل حض  ال  ة جملهللم. -سويه الصوا وال و -وض   له 

 ط لب:.....

وس بم البوعي  [4: معة]اه ﴾ذََِٰلَك َحْضُل اللَّنِه يُنْؤ ِيِه َمن َيَ شءُ ﴿ه  الفضل ا  ممحة    ويف ا و   نلم اوا
-ادع الدوي ذحد   ا دجهلل الضد ام  ادع ا لدك جملد  الهلل شدم  وزدهلل ُسمعاد  ا ئدة وسشد ي  ادنة  -مضد،   سنده-

 .-مض،   سنه

  اند  وم دا ل سد ا لده اداذناللبد    طيب ا  الف   جملني حهلليث س بم وحدهلليث اجملد  سمد  ال د جملو؟ ااد اذن 
اإلجملدل  اددهللد سود  ذن ال  صددة ملد ؟ لو ددق ا ولو سد ا  ال ددق ا يف احلدهلليث ا ود يرت ددعن اد ذا؟ يرت ددعن املبيددت  
طيب وال س ا يف احلهلليث الث   يرت عن املبيت  طيب و لن بة لو ق ا يف احلهلليث الثد   اد  هلدم ذ د   الكدو  

والبق  لك  ذ ث  ا  ُووهلل سنهلل الص  جملة إجملل وانم  يعوهلل  والغنماملقصعد اإلجملل  سو  مس ا اإلجملل  مس ء اإلجملل 
س  ن  ئه  لبق    م  سنهلل ذك داود يلين ان ه  ا  اهلهللي وض   س   ملسو هيلع هللا ىلصجملق  زويل  وزهلل ض   الن  

ن ددد ئه ذيضودددد   لبقدددد   وادددل اددددوا يف احلددددو ذو يف احلهلليبيدددة؟  ايدددده  ددددوف  والشددد اهلل ذن ا  ثدددد  املعوددددعد سنددددهلل 
صد  جملة ادوا  ادهللد سود  ذن ال دق ا اثدل الند   يف ال ادد،  يلدين يُلدومون جمللدهلل  املبيدت لكد  ه دعن ي ادعن  ددل ال

اآلن م دددا  ملسو هيلع هللا ىلصيددع  جمليعاددده  ادددوا ال دددق ا  طيددب وال سددد ا ُملدددعن يدددعاني يف يدددع    يددف ولدددل هلدددم النددد  
 جمللهلل؟ وا ذال س ء اإلجملل ي اعن يع  الن    ا ذا ي اعن؟ يع  سش ا 

 ط لب:...........
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   ن  ادلي اعن الغهلل  وا  جمللهلل الغهلل جمليدعاني ي ادعن يدع  احلد د  سشد   ويقدهللاعن الده اثدين سشد  ذو اد  ه دعن 
 ليددع  ويؤ  وندهال سد ا ا لبود  يف اددفع  ادل ويف س ادد   واملودلفدة  ي ادعن يددع  الليدهلل وال ه ددعن يدع  إحدهلل  سشدد  

 ثين سشد  يف يدع  اثددين الد لودو  حدهلل  سشد  ان هدعا ي اددعن ال اد، امل ادبن جمللشد اثدين سشد  ي ادعن ال اد، امل لودو 
سش   ابا  ذن يقهلل  اليدع  االثند  سشد  يف احلد دي سشد  ذو ُلدل اليدع  احلد دي سشد  ملد ؟ لويدع  الثد   سشد   

 يلين ي  حعن يعاو  ا اس ا هلم واوه م صة لو س ا.

كدعن اإلجملدل ادع احلجد ج والغدنم يظهد  ذن مسد ء اإلجملدل يف املصد ع الل ادة   هندم ه دوون إجملدل الند     نده اد    
اع احلج ج اوا ذا  واض   لك  إذا   اهلل  جمللن الصعم القهللية  ي او  جب نبه  انم وإجملوو  اوا يكعن يع  
الليدهلل  وذحيدد كو يف املودلفدة  يف يددع  الليدهلل  وإهنددم يددووعن سندهلل  يدد اهم  وا بدل: ال سدد،   سد   دد مج اددل ذو 

 جمل فع  ال ووب د ال.

ُددعم ال ادد، يف الويددل واددل ي اددعن يف    الويددل ذ  ال؟ يلددين سمددع  احلجدد ج ي اددعن يف الويددل؟ حددي ال ذطيددل: ال 
اد  ا  ده النهد م ي اد، اد  الغدهلل  لدع ذن ا اي     :هلدلسو  زعد احلن جملوة  يلين ذي ما، ال يكعن  ادرتا النهد م  

وة  وزهلل يف عنده  لدهلل   ايكدعن سود   وه    ش ال ا،  لنه م وما   لويل يكعن   ش واوبو  جملغ  سوم سنهلل احلن جمل
  لويل والنه م و ئو. ا ل ا،زعد احلن جملوة: ال ُعم  القعد الث  : ُعم واع الصعا   

وا  الن  ذن جملهللاية ال ا، اي؟ يف ذاي  ال ش يو ا  جمللهلل الوواد  ا  الن  ال فصيل زبل ذاك  ا  جمللهلل الوواد   
جد  الثد   الفجد  الدوي جمللدهلله  واددوا ادع الدل اجملد  سمد  وا ددعاه طيدب ادوه جملهللاي ده  ادي ين هد، ؟ اددرتوش إ  الف

واوا اواب جمللدن ال دوف  جملدل سبدهلل الد مح  جملد   جملدت اد  ال د جمللني زد د مذيدت ذبد    مادعد   ال ي ادعن 
إال لدديوو  اددوا  دد،ء ظدد ا  ومادد، الشددين اجملددد   م واجملدد  سثيمددني ال ي اددعن إال يف الويددل   ن الويددل ذميدد  يلدددين 

 يف الهللس ء  نلم احلهلليث الوي جمللهلله. البوش واإلط لة

 .«يوم النحرق احلكيث م فق عليه ملسو هيلع هللا ىلصقشل خطبنش رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب ب رة »

اوه  طبة يع  الن    طيب وزبوه  ا ذا؟  طبة س اة   طبة س اة ا  واوه  طبة يع  الليهلل   طب الن   
هد  يف العزددت الددوي ادالعا إ  اددليت زبددل ذن يدع  الليددهلل لوند    طبددة س اددة يعضد  هلددم املن اددك  وم  ملسو هيلع هللا ىلص
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ذطدعف  طفدت زبدل ذن ذمادد،  االدل وال حد ج  يظهد  ذندده جمللدهلل اخلطبدة سندهلل ا مدد ا العادط   اد  الند  الكددو  
 ذاك.

 طيب احلهلليث الوي جمللهلله  طبة  لثة اي؟ حهلليث ا َّاء جملنت نبه ن 

 ط لب:......

  سشد  يدع   لجددل الند    يدوابعن يدع  الد  و  يددع  ذي نلدم ادي؟ اد  ا واد  يدع  إحددهلل  سشد    ن يدع  اثند 
احلدددد ج اشدددغعد يددددع  الليدددهلل  ل ادددد، والطدددعاف وا سمدددد د  اشدددغعلعن ح   دددة الددد  و  يددددع  ا ضددد ح،  هنددددم 

والوجمل   لك  ال ف غ يع  إحهلل  سش  ي دم  يدع  القد   اد  ذ د ء يدع  إحدهلل  سشد  ي دم  يدع  القد   ي دم  
 ذاي  ذ ل و    وذ    . يع  ال  و   هنم ُو عن لوطبن وا  ل 

انا و حهلليث ذك جملك ا اآلن ايه ا  الفعائهلل  ا،  طبة مل يو   ايه : إن احلمهلل   حنمهلله ون  لينه  ادهللد  
إن دمنننشءكو »: -سويدده الصدددوا وال ددو -سودد  ذن البدددهللء هبدد  لددديك جملعاوددب  و اددد،  طبددة طعيودددة وايهدد  زددد د 

لوعاددة ادي؟ ز هلد  يف  طبدة س اد    اكد م امللوعاددة   طيدب زد د ادوه امل وأمنوال و وأعراضن و قننرام علني و
ا ذا يهللد سويه؟ سو  ذمهي ه و لظيم ذا  الهللا ء  « إن دمشءكو وأموال و»اهللد سو  ذمهية  ك ام اللوم  و  م: 

ذندده جملودد  « الل ننو اشنن ك»مث زدد د:  ال  رجعننوا بعننكي كفننشرا يضننرر بعضنن و رقننشر بعنن »وزد د هلددم اندد : 
 ال ا لة.

ويشد  لوند   ثدو  اد ا   «الل نو اشن كق الل نو اشن ك»العدا   يف  طبة س اة زد د:  وز د ذيض  يف حجة 
 ددل اد   لده جملل ادة زد د الوهدم نلدم  وزدهلل اد     ةذاهندم وذوبدل بددع  « أال قنك بلتن ق قنشلوا الل نو  عنو»

 ميدددع الندددد   وادددوه ادددد  امللجدددوا  اكددد نعا ا ئددددة ذلدددف  ا ئددددة ذلدددف جملدددو اكددددم  اكيدددف يصددددل  ملسو هيلع هللا ىلصالنددد  
ا نلدم لكد  جملود  الصدع   ميدع الند    اثدل ملد  زد د   الصع ؟  َوأَذِّن يِف ﴿إلجملد اايم:  -سدو وودل-زويل ودهلل 

زد د إجملد اايم: ذي مك واد  يبود  بدعذ؟ زد د  :ر اي إجملد اايم ذذن وسود،َّ الدبوغر    [27:  ]احلن ﴾النَّشِس ِاحْلَن ِّ 
ودد سوددد   «ليبلننا ال ننشهك التشةننب» -ال ددو سويدده الصدددوا و -ادداذن إجملدد اايم  حلددو وذو جملدده الندد    مث زدد د 
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اشدد وسية اخلطبددة  و كددد ام جمللددن اللوددم  و لظددديم ذادد  الددهللا ء وذنددده جملودد  ال ادد لة وذ دددههللام سودد  ذلددك  طيدددب 
 .[203: بمرة]ال ﴾َحَمن  َنَعجََّل يِف يَنْوَمْنِ ﴿حهلليث ا اء جملنت نبه ن  وابل وسجل وواش     وا 

ينوم النرسوسق حمنشل ألنيس  ملسو هيلع هللا ىلصقشلن  خطبننش رسنول هللا  -شرضني هللا عن ن-وعن سراء بن   ب نشن »
 .«هذا أوسط أايم ال  ريق؟ احلكيث رواه أبو داود إبسنشد قسن

ذي نلم   فصيل اوا احلهلليث مل ذموع إليه  ا بل ذن الش ا ي وع لو واية سنهلل ذك داود   ف بيل ال واية  
ة صد   حدهلليث اد اء جملندت نبهد ن الد اوي مجمليلدة سنهلل ذك داود وا ه  حي نق ذ ا  ا، القصة  ن ادوا   د   

جملد  سبدهلل الدد مح   حفيدهلل ادد اء ادوه الصدد  جملية ومجمليلدة جملدد  سبدهلل الدد مح  جمهدعد احلدد د  وزد د جمللضددهم اقبدعد اددع 
اقيه وا  اقه ء املهللينة وا   يعخ ا لك  لكنه جمهعد احل د ا  كحية احلهلليث  يلين هك  اللد مل يؤ دو انده 

نه مواية احلهلليث  دد اوا سو  اش وسية اخلطبة يف ال  ا كعن اخلطب ثوثة  الفقه واللوم لك  ال يؤ و ا
 طبدة ماجمللدة ادي؟ يدع  ال لجدل يدع   -سويده الصدوا وال دو -وزد د جمللدن اللومد ء اخلطدب ذمجمللدة   نده  طدب 

اثند  سشد   يلددين  طدب يدع  سشدد ا  يدع    ددلة ويدع  سشد ا وإحددهلل  سشد  واثندد  سشد  زد د جمللددن اللومد ء ادد، 
ب  وزدددددددد د جمللضدددددددهم ادددددددد، ثددددددددو   ذاددددددد  يددددددددع  اثندددددددد  سشددددددد  اكدددددددد ن جمليدددددددد كو س ا ددددددد  لوندددددددد   لدددددددديك ايدددددددده ذمجملدددددددع  طدددددددد

(  ذو  عويه   لي دت  طبدة  ُ د، يدع  الد  و   هندم ه ودعن م و  ا ضد ح،  احلدهلليث 50:18؟؟؟سوم)
 الوي جمللهلله.

قنشل انش اواحنك البين  وبنن الننفش واملنروة ي فينك  ملسو هيلع هللا ىلصأن الننيب  -رضني هللا عن نش-وعن عشة ة »
 .«جك وعمر كق رواه مسلوحل

  لفظ ا وم ذطعد ا  اوا الوفظ  لك  ان  «اواحك البي  وسعيك»حهلليث س ئشة لفظ ا وم ز د هل : 
ادد   املوحظددد   الفنيدددة يف  ذيضوددد احلدد اظ ذ ددد  جملوفددظ ذك داود  لدددنا ون دددبه مل ددوم  مددد  جملدددني ذيددهلليكم  وادددوا 

عيوة يف ا وم وزهلل ذسدل اإلاد   الشد ال، ادوا الوفدظ ال   يو  اهوا الوفظ سنهلل ذك داود  ذا  ذبل القصة الط
-وضدلفه  وزدهلل مود  ذجملددع حد مت والدهللامزطين اإلمادد د يلدين مل يعودهلل ايدده س ئشدة  امد  موايددة طد وو  سد  الندد  

 يلين ا  ا اايل ذك داود. -سويه الصوا وال و 
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مهدعم وا ئمدة الثوثدة اد  ذا  الفعائهلل: اهللد سو  ذن الق من يكفيه طعاف واحهلل وادل، واحدهلل  وادوا زدعد ا  
ذك حنيفة  والقعد الث   زعد ذك حنيفة: ذنه يوو  لوق من طعاا ن والي ن  والصعا  القعد ا ود   وزدهلل ود ء 

 ب ل  س  س ئشة  م  ا  الن  يف ا ح ديث.

طدعاف الد     مل  زهلل  اهع طعاف القهللو   الطعاف الث   جمللهلل س اة  طعاف إا ضدة ملسو هيلع هللا ىلصوذا  طعاف الن   
سو   ل احلج ج   اوا  لن بة لوق من  وذا  امل م ع اقيل: سويه الي ن واع اواب وهعم اللومد ء لصد احة 
لفظ س ئشة  وزيل سويه ال، واحهلل واوه ا ع  اجمل  سب   وجمللن  وايوه  ومواية س  اإلا   ذمحدهلل  ا   ماد  

 ش،ء  س  اجمل  سب   نلم.اجمل   يمية واخلوف يف ذلك وااع  لك  اع ا     اللوم  ل

مل يرمنل يف السنبع النذي أحنشه حينهق رواه  سنة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  -رضي هللا عن مش-وعن ابن عبشس »
 .«إال الرتمذي وصححه احلشكو

ود يو وادع ادهلللك  وال دهللليك ندع  اد  الضدلف يف احلدهلليث  وادع  اجمل ا  كحية انهلل احلهلليث اع ا  ط يو 
  وذاد  سددوو احلد اظ لده مواه اخلم دة  يلددين الهدم ذمحدهلل يف امل ددنهلل مواه سد  سطد ء جملد  ذك م   سدد  اجملد  سبد  

ٌم ا  احل اظ  نه ا  حفظه  وزهلل   وه اع يف ال و ديا احلبد  اد  اد  ذ د  ذمحدهلل  وامللدل ظد ا   اهوا و ا 
 ب ي   ا  الل احلهلليث اوا؟ ا ذا يُفهم انه؟

 ط لب:.........

 ذيا طعاف؟

 ط لب:...........

اف احلدو ذو طدعاف الد    ذو اإلا ضدة  ذن طدعاف اإلا ضدة ال ُيشد   ايهد  ال ادل لدع  د ن ال ُيش    ي م  طدع 
 ا او  ال ُيش    اي ُيش  ؟ ا  الن  يف الهللمو  امل ضية  اوا اشكوة الوي ال ي اوع  نلم.

 ط لب:..........
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حو ذو سم ا  ي ال  اوثعا اوثعا ماولعا  لك  ذك ذزعد  ول ال  جيل  يف الطعاف  يف ذي طعاف زهللو :  
 احلهلليث الوي جمللهلله.

صننل  الر نر والعننر واملتنرر والع نشءق ر رقنك رقننكة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الننيب  -رضني هللا عننه-وعنن أ نس »
 .«املَُحنَّب ر ركب إىل البي  حطشف بهق رواه البخشري

بدددو  الظهدد  واللصددد   سنددهلل اغددد دما اكددة سندددهلل هن يددة املن اددك  -مضددد،   سندده-ذي نلددم اددوا حدددهلليث ذنددك 
واملغددد   واللشددد ء  مث مزددددهلل مزدددهللا   صدددب  مث م ددددب إ  البيدددت اطددد ف جملدددده وبدددو  ايددده الفجدددد   اندددوود الندددد  

  صب ا  ال  ال اقصعد لوا ه ذ  ال؟ ذ  ليك اد  ادل   صدب  اد  جملط د ء اكدة الندوود جملده  ملسو هيلع هللا ىلص
حننن » -وال دو  سويده الصدوا-انة اقصعدا  واوا اواب وهدعم اللومد ء واخلوفد ء ا مجمللدة ال ا دهللي   زد د 

يلين املك ن الوي ا فقدعا ايده سود  ا بد ا الند   «قريش عل  ال فر قيث  مشمس  قانزلون خبيف بين كنش ة

 لمدهلل الدوا    ملسو هيلع هللا ىلصوجملين ا  م يف  لب ذك ط لب   د نعا ي قد  عن يف   يدف جملدين  ن ندة  اد لن   ملسو هيلع هللا ىلص
 له والنع  ايه اوا زعد وهعم اللوم ء.

ل لدده اد  اقصدعد  يلدين يف ط يقدده  وادوا ادواب س ئشددة واجملد  سبد    ابندد ء وزيدل لديك جمل دنة اددوا زدعد حصد 
سويدده الشددد ا إذا  ددد ن ي يدددهلل املغدد دما يقدددف   صدددب ذ  ال؟ يف ما ننددد  اآلن ال يعوددهلل اصدددب ايددده جملنددد ء وايددده 
 دددوذ ز ادددت ذحيددد ء يف اكددددة  لكنهددد  ا دددالة اط وزددددة اط وحدددة سندددهلل اللومددد ء ادددد جملقو  زبدددل ذن يصدددل البنيدددد ن 

  ا ئهللا ا   طبيقه  ذو ال  طبو اوه ا اي   نلم الوي جمللهلله وس  س ئشة.لوم صب  او

أهنش مل   ن  فعل ذلك أي الننوول اببطن ق و منول إانش  ولنه رسنول هللا  -رضي هللا عن ش-وعن عشة ة »
 .«ب ه كشن منوالا أمس  خلروجهق رواه مسلو ملسو هيلع هللا ىلص

ود   جملطد   نده ذ د  ، ووده يف ط يدو املغد دم ذي نلم اوا إثب   ذن س ئشدة اد   د   ذنده ادنة   د   ذن الندو 
اددد دم اددد  اددد  ادددوا  الط يدددو ادددل اددديقف يف  -سويددده الصدددوا وال دددو -اددد  اكدددة لومهلليندددة  لدددع ذن ال ادددعد 

 ا جملط   يف مذي س ئشة ذنه مل يك  ي قصهلل ذلك  احلهلليث الوي جمللهلله.
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لبين  إال أ نه خفنف عنن قشل أُمر النشس أن ي نون خخنر ع نكهو ا -رضي هللا عن مش-وعن ابن عبشس »
 .«احلشة ق م فق عليه

  ذُادد  « أُمننر الننشس أن ي ننون خخنر ع ننكهو البين » نلدم اآلن طدعاف الدعدا   اآلن نددعدسكم وندعد  الدهللم 
 ا  الوي ذا ؟

 ط لب:........

هلل احلهلليث له     يطعد نرت ه جملل ملسو هيلع هللا ىلصذي نلم  إذا ز د الص  ك: ذُا ك هُنين  ذُا  الن    املقصعد جمله الن  
 ا ذان  حي يكعن ا صل.

إذا زد د الصدد  ك  ملسو هيلع هللا ىلصاآلادد  ادع مادعد    «أُمننر الننشس أن ي ننون خخنر ع نكهو» حدهلليث اجملد  سبد  :
والكدو  اآلن سود  حددهلليث الدعدا  والندد     ملسو هيلع هللا ىلصذُاد ك هُنيند  ذُادد  الند   هُندد، الند    ا ملقصدعد جملدده ماد  الندد  

ذن ال خيدد ج الندد   ال ينفددد   ملسو هيلع هللا ىلصماددعد    دد نعا خي وددعن ادد   ددل وهدددة جمللددهلل هن يددة احلددو  اندد د  انددد دي 
 الن   حي يكعن ة   سههللام  لبيت.

حكم العدا  سندهلل ا مهدعم  الدعدا  يف احلدو حكمده سندهلل ا مهدعم واودب  واودب سندهلل ا مهدعم  وادع ادنة  
سندهلل ا لدك وداود الظد ا ي  والصدعا  ذنده واودب  نده ذُاد  ذاد  الدوي  يقعلدعن: إنده ادنة  يقعلدعن: إنده لدع  د ن 
واوبود  ملد ذا ي دق  سد  املد ذا احلدد ئن؟ ادم يقوبدعن الدهللليل  يقوبدعن االادد هللالد سود  القدعد الثد    ايقد د: اددع 
واوب اق  اع اللوم اثل املبيت هل واوب ي ق  اع اللوم  اُ فف س  امل ذا احل ئن   هن  لع ووب 

  احلددو جمللددهللا   وصددت  دددل ذن  طهدد   اددي  طهدد ؟ جمللددن الن دد ء ع ددة ذاي  ذو ذادددبع   لددع ذهندد  ح ضددت ذاي
ا سم د وجملقعا يف ال   ا، و  وع ا ا  س دي مث ح ضت  لع   ن البق ء واوبو  لشو سو   ثد  اد  الند    

 اُ فف س  امل ذا احل ئن طعاف العدا   اهع واوب ي ق  اع احلين.

ا   واي ي ق  وذيضو  ا  ذحك   طعاف العدا  ذن يكعن ة     ،ء ا  ذسم د احل ج  اهع سو  ا ه العد 
ذو اي يبطل العدا ؟ لع ذن الش ا ط ف العدا  مث ووك ين ظ ون جمللن ذا اد احلموة   واحهلل ادنهم ذادب 
ُددب سودديهم إسدد دا  يشدرت  ادد  اطلددم  وواحدهلل يشددرتي ذادد ا  اطد د هبددم االن ظدد م  ادل ي ددق  سددنهم؟ ادل 
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ب الوحد   ذو ان ظد م ال اقدة  ذو العدا ؟  نو   العدا   لفهم الص ي  إذا ط ف الشد ا الدعدا   وسُدوم جمل دب
ع ددم ئة  د ا مل ي    ددعا  حل اودة حددي   د ا  د ا اد ين ذاددلفعه مث ان ظد وا ويلدد   محودة ثومث ئددة 

هذ  زد، ا اد اد  اجو دعا يف احلدد   جمللدهلل الطدعاف وو دعا يف اطدد سم اكدة  يف املصدوي   يف الفند د  ا دد وما 
ملدد ين ذو  لطوددت ادي ملم   ددل اددوه ا سدوام ال  ددؤث  يلددين ال ادنهم  ان ظدد وا اد س   حددي يعضددع املغدوعي  

 ُب سويهم ذن يليهللوا طعاف العدا  اهوا ا  ايه إ ك د.

لددع ذن الشدد ا ا ددرت  سودد  ط يقدده  ددي و  لدد ش الضدد    ذ ددوو ي دد وا ذو جممعسددة ا دد ويك ذو جممعسددة اددد   
ذنف ددهم اددو يكدد  ذن ه ددو وال ا ماش  اد  حكمدده؟ جمللددن الندد   ا شددهللد  اددوا ادد   شددهلليهللا  اللددعا  سودد  

يشدرتي ذي  د،ء  وال حبدة اد ء وال ه دل ذي  د،ء   انظد وا الف ندة: املطد سم ذا اده   اند  ُ  دكب اللدما   
ا ملددد  يدد   املطلددم  ايدددو   ذندده إذا واد  ال يكدد  ذن ه ددو  دددي و  ذجملددهللوا وال ه ددل وال يشددد     جمللضددهم ي دداث  وددهلل 

الشددد    اددبذا ذ دددو  دددي و  سوددد  ط يقددده  هبددد شدددهلليهللا  سددعا  مل يددد د ويصددع  حدددي خيددد ج اددد  اكددة  ادددوا  طدددل   
 ا عا و  ذو     ذو ذ ل  ذو ا رت  اهللااي  اوه ا  احلكم؟ و ئو  اي يبطل العدا ؟ 

 ط لب:.......

ال زهلل ين   يف ان ظ م ب حبهم  الوي سنهللام ابلة ذ   ذ  وهم يف دام اإلال ف ليك الض جمل  اع النع   
ء   دد ن اددرتددوا يبقد  يف اكددة  احلموددة يشددعن  لكدد  ادع  دد ن اددرتددوا يبقدد  ذو ال يبقدد   إذا وودك جملنيددة البقدد 

ويطدعد جملده ا ودع  ذو املكددث يف اكدة  ذو اديووم ذز مجملدده ذو ادي ا   سد  احلمودة  دد دد  مث جملقد، وودك جمللددهللام 
ا ئددهللا  والماوئدده وذز مجملده ذو الددوا   لوطدد ئف ذو إلهندد ء سمددل  ادوا الددوي اددق  وداسدده   جمللددنيدعاني لددوايما 

 انه  ايعاد  ا ا ذ     إذا ووك جملنية املكث اوا ذا  واض .

ذو ذ و اولو  جملنية ال ج ما  ادوا الدوي يبطدل وداسده  ذ دو  ذابود  ذو ذي  د،ء اد  ال دوع جملنيدة ال جد ما  ادوا  
أُِمنر الننشس أن ي ننون »الدوي يبطدل وداسده  سويده ذن يدعاد  اد ا ذ دد    حدي ادوا ل د ج إ  دليدل ذيضود   ندده 

  يلدين اد  ذسمد د احلدو  يدعد  احلدو أبسم لده  اد  اد،؟ ذادم سمدل ادع طدعاف الدعدا  «خخنر ع نكهو البين 
اوا املقصعد  حلهلليث  لع ذن   صو  ا  ال  لو و ط ف اإلا ضة وسويه ال، احلو  اثدل املفد د اد  ود ء 

 .إ ك د ايه ليكإال يف يع  العدا   و ء ملكة لو    اوه ذن ي ل  جمللهلل الطعاف 
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 دالة ا  دد ا يف الدعدا   اددل طدعاف الددعدا  اد  ان اددك احلدو ذ  ال؟ سنددهلل وهدعم اللومدد ء نلدم  اددع ادد  امل  
سم  جمل  سبهلل الم إو سو   وزيل ال جملل ادع سبد دا ا د قوة   دل  د مج اد  اكدة   نقوهان اك احلو واع زعد 

لدع وودك   ذماد  يؤا   لعدا  يلدين ادعاء حدو ووودك  لدع حدو ووودك  ده  ادي يدعاد ؟ سندهلل إمادا   ووده 
ا ادي يدعاد ؟ سنددهلل   ووده جمللدهلل ادنة  ادوا مثد ا اخلدوف امد يددعاد  يف   ذن ُودك ادنة يف اكدة لد  ي  د ش ذجملدهللو

   اوا اع اواب احلن جملوة و  وي  اجمل   يمية واجمل  القيم.اكة اغ دماذاي  احلو  يعاد  سنهلل إمادا اخل وج سنهلل 

ذاد  الند    -سويده الصدوا وال دو - ن ال ادعد واع ا عا  سو  اؤالك واع  د ذ  حلدو دون اللمد ا   
زددعد لدددبلن الشدد الية  و دد ن زدددعالو اشددهعموا سنددهلل اللدددعا  جملينندد  ذو يف جملدددودك  انددد شجملدده يف احلددو  ذاددد  اللمدد ا  دد ن 

: إ  اس مدد   اندد  اددد  وادسددت  إ  اس مدد   و  ودددت اب  دد ا ومل ذواد   اددل اللمددد ا  ادددواي ددالعن  ثدد وا سدد  
القدعد  دبه اهجددعم ذن  ادوااد دم اب  د ا  ومل يدعاد    نددت ذاد وة  ثد ا ودهلل ا  واآلن   ف يدة سد  الدعدا ؟  نده

 العدا  لولم ا  العدا  لو و اق   احلهلليث الوي جمللهلله.

صنةة يف مسنجكي هنذا أحضنل منن  ملسو هيلع هللا ىلصقنشل قنشل رسنول هللا  -رضي هللا عن منش-وعن ابن الوبري »
سجك احلرام أحضل من صنةة يف مسنجكي مبشةنة ألف صةة حيمش سواه إال املسجك احلرامق وصةة يف امل

 .«صةةق رواه أمحك وصححه ابن قبشن

صننةة يف » ذي نلدم اددوا حددهلليث اجملد  الددوجمل  و اددع حدهلليث بدد ي  لكدد  اند ش ادد  يغددين سنده يف الصدد ي ني
ا لصددوا يف امل ددجهلل احلد ا   ددم؟ ا ئددة  «مسننجكي هننذا  عننكل ألننف صننةة حيمننش سننواه إال املسننجك احلننرام

ا ئ دددد ن وع ددددعن  اددددوا الددددوي ومد  -سجدددل    ا ودددده-النبددددعي ذلددددف  وامل ددددجهلل ا زصدددد   ذلدددف   وامل ددددجهلل
وادددوا اضدددل سظددديم  زطلوددد  ا ئدددة  مل ئدددة  -ن ددداد   اددد  اضددوه-  ح ديددث  واملضددد سفة ادددوه دليدددل الفضدددل 

يهلل ل جمله ا  بو  يف امل جهلل احل ا   ا جهلل الكلبة  ايا ين  اخلوف  املض سفة ذي ؟ لك  ا  بو  سنهلل 
كلبة  اوا ا ئة  مل ئة يف  ل بوا ا ئة ذلف واوا اضل سظيم  اي لصل الش ا إ  ذن الصوا ا ئدة ال

ذلددف بدددوا  وادد، ذبدددوو عددك يف اللمدددل وع ددعن يف ا وددد   يلددين  دددم  ل ددم الصدددوا العاحددهللا؟ لددديك ا ئدددة 
يف اللمددل  ذلدف  ع ددم ئة ذلدف بددوا  يلدين اددع جممدع  ا ح ديددث  ن ذبدل الصددوا اضد سفة  ادد، عدك

وع عن يف ا و   واوا اضل سظيم واوا الفضل   ذ  لصدوا  طيدب ذي بدوا اد   وال كاودة وال ذي 
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 د،ء؟  دل  د،ء ادوا ادع الصدعا  بدوا الفد   ظد ا ا بدوا النفدل الف ديدة وا م سيدة  اد  اد، ا م سيدة؟ 
يضد سف إال الصدوا الد  ال  ذوعم اض سفة  وز د جمللضدهم: ال ذيضو االا  ق ء  الك عف  الليهللي  الرتاوي  

 جمللهللا ؟ ا ذا ُلمل إال  حل    ذو ال  ُلمل إال و سة  اثل _الف يضة واض ة_ 

 ط لب:........

ا  النعاال ا ذا  كعن  ال   ُلمل و سة؟ االا  ق ء  الليهللي  ا  يف واحدهلل ي   دق، وحدهلله  لبيدت  طيدب  
د جمللدن اللومد ء  وزيدل:  د ذ  لفد ائن اقد   لكد  والرتاوي ؟ هك   صو، الرتاوي  وحدهللش  لبيدت ادوا زدع 

اوا حتج  حتج  وااع  ا   سو وول ولل الفضل لكل بوا  طيب واجهللا ال ووا لع ذن الش ا ز ذ 
ةيدة ادجهللا وحدهلله جملدهللون بددوا   دم ادجهلل؟ سد  ا ئددة ذلدف ادجهللا  سود   ددوف سد  اللومد ء ادل ال ددجعد 

 مث الفضل    ذ ه جهلل اكة وا جهلل املهللينة.  ل ووا بوا ذ  ال؟ والصعا  ذنه ليك جملصوا 

طيب ال  ض سف الصوا يف انطقة احل  ؟ اوا اخلوف نلم املضد سفة زيدل لكدل انطقدة احلد    وادوا زدعد  
سطدد ء جملدد  ذك م    افدد  املن ادددك ملدد  كد  اندد دي جملدددين ذايددة ا اددع  اوكدد، بددد دم ادد  الددهلليعان املوكددد، ذو 

إا   س مل و  ن ا ا ه ذ ث  ا   -ممحه  -إال سط ء  وسط ء مول اع  وا ا ي ا اعي  ذال يف  يف احلو 
ا سنددهلل ااد ذا  وايده إس زد      لكندده -ممحده  -سشد  ادنعا  ادع امل دجهلل احلد ا   واقدد  وادع  ومزيدو  د ن سبدهللو

إا    وذ  ج طوبة اللوم ان ك سط ء   ل ا  و  سط ء يف احلو  ولهد  اد    دب احلدهلليث و  دب اعزعاد   
 ص  جملة.ال

الشد اهلل ذندده ذاددي سطدد ء: أبن  ددل احلدد   ايدده ا ئددة ذلدف بددوا ذي ا ددجهلل هنطقددة احلدد   لدده ا ئددة ذلددف بددوا  
طيب  لع بويت الن اوة جملبي ك يف انطقة احل   نلم ا ئة ذلف بوا  واوا زعد اجمل  حو  واجمل  حج  والنعوي 

ذن ال فضيل   ذ  مل جهلل. ذاد  ا ود اوده  واجمل  القيم و  وي  الشين اجمل   م محم   ا ميع  القعد الث  :
ذدلدة لدديك  اوااعضدله  ذاددم  د،ء إنددك  لد ف اخلددوف  القدعد الثدد   ذنده  دد ذ  مل دجهلل اهمدد  ُوادع لدديك 

ا ملضد سفة مل دجهلل الكلبدة  وادوا زدعد ة د  للطد ء ا  د مه الشدين   ا ود  يفايده إ دك د  اهمد  ُوادع يدهلل ل 
  .اجمل  اللثيمني اوا  لن بة لوم جهلل احل ا
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طيب ا جهلل املهللينة ذي  املض سفة؟ يف امل جهلل اق  اهم  ُواع  اومد  واادع سمد  وسثمد ن  الصد  جملة ذابدعا  
اب لن ددبة لوم دددجهلل اهمددد  ُوادددع   ملسو هيلع هللا ىلصلوصددف ا ود  ادددع إنددده  دد ن ا قدددهلل  سوددد  اعضددع ا دددجهلل مادددعد   

ندة  املهللينددة حد    مدد  يدهلل ل يف ا ود  اددوا ذيضود  زطلود   لن ددبة مل دجهلل املهللينددة  طيدب و زد، انطقددة حد   املهللي
يدددددهلل وه   اليدددددهلل وه  الددددهللو د   الايهدددد  جمل  ددددة   ولكددددد ادددد  الندددد  يف ا ح ديدددددث  لي ددددت هلدددد  ادددددوه املضدددد سفة  

 د ذ__ ذي نلدم_  اهدع اوه   ذا  اضد سفة الصدوا  ملسو هيلع هللا ىلصالط سعن  جملعمش يف ب سه  واهللا   ودس  الن  
  مل جهلل النبعي.

جمللهلل اإلز اة  ثو  دزد ئو بدلب أن دو ثوثدة ذح ديدث ة   ثوثة ذح ديث    الفعا  واإلحص م  ذ مل  
 يف ثو  دز ئو  نكمل جمللهلل الصوا وال نطيل إن   ء  .

   الفدعا  واإلحصد م حدي ال يفدع  سويند  وزدت الصدوا ذو حنصد  جمللدهلل ا م سدة  ادوا اد  ال عااقد    اثددل 
إذا زد ذ   و ادد  ذجملددعا  الفقدده ذو  اد  يقددعد جمللددن اللومد ء  دد ن إذا دما   دم  الطددو  و د  هم يقدد ذون  ُلودده

احلدددهلليث  يقدددد   البدددد   يدددهلل ل يف البدددد   مث يقدددد ذ حدددهلليثني ذو ثوثددددة  ايقددددعد ال يويدددو جملط لددددب اللوددددم ذن يقددددف 
  جملدعا   يدهللم عن يلدين ال يدود نف ده سندهلل ذجملدعا  املودعش وال دوطني وا اد اء وال جد م ادوا املقصدعد جملده  اهددوا 

 نفدع  سودديكم وزدت اإلز اددة وال حنصد  ا م سددة  اد  ذماد ذن يصددو، ان ادبة اآلن الفددعا  واإلحصد م حددي ال
 ويواب نكمل إن   ء   جمللهلل الصوا  ذن    ل  .

 .«ار الفوات و اإلقنشر» -رمحه هللا  عشىل-قشل املؤلف 

فدع ؟ الفعا  ذن هذ الش ا إ  احلدو ذو إ  اللمد ا ايفع ده العزدعف جملل ادة  ذو  فع ده اللمد ا  يدف اللمد ا  
 دد،ء لفدعا  اللمدد ا  لكدد    الفدعا  لو ددو  اددعا  احلدو: ذن هذ ويف ذثندد ء الط يددو لصدل لدده ادد نع ذو  لديك

  مث اي ددد حدد جملك ذو  دد،ء يفددع  سويدده احلددو  اددثوو لددع  لطودددت اددي م ه اددع ودد ء يددع  س اددة سودد  ذن الط يددو 
ادددع الفددددعا  طيددددب     طيددددب اددددواجمللدددهلل ي  دددد ش  لطدددل اددددي م ه وخيددد ج الندددد   ادددد  س ادددة وادددد  اودلفددددة وادددع مل 

 واإلحص م املنع  اإلحص م املنع واملنع اياذ له  وف انا و احلهلليث س  اجمل  سب   نلم.
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ححلنق  ملسو هيلع هللا ىلصقشل قك ُأقنر رسول هللا  -رضي هللا عن مش-ار الفوات واإلقنشرق عن ابن عبشس »
ق رواه البخشري  .«وجشمع  سشءه وحنر هكيه قىت اع مر عشماش قشبةا

 م يدددو  ه اللومدد ء يف   ددد     دد   احلدددو   ن ا بددل اددديم  ذاددب ذنددده يددهللمش  ويو دددو    الفددعا  واإلحصدد
احلو  ويفلل املن اك  لك  زهلل يفع ه احلو ذو لصد  سد  احلدو  الفدعا  اد  الند  ادعاء جمللدوم ذو جملغد  سدوم  

 زهلل ذا  اإلحص م اهع املنع إذا انله ا      ا ا   ويف اليع  الث ا  ا  ال ذو ا  احلو و ءه ا    ا
  امإال يع  اخل اك سش  ا  ذي احلجة  ا ذا يل م اوا؟ اوا إحص م  ُحص : ُانع   خي ج ومليف امل  شف  

 ا ذا يفلل؟ ه ين  يف ا ح ديث  اوا  لن بة لإلحص م ا  امل  .و ا  ط يق ه و ح ل ه  

يف  ملسو هيلع هللا ىلصندددد  وزددد د جمللدددن اللومددد ء ال حصدددد  إال جمللدددهللو  إذا انلددده اللدددهللو بدددد م إحصددد موا  وال دددبب زصدددة ال 
َوَأِتُّنننوا احْلَننن َّ َواْلُعْمننننَرَة ﴿احلهلليبيدددة ادددع  فددد م زددد يش  ايقعلدددعن: اإلحصددد م ادددع اددد  اللدددهللو   نددده زعلددده  لددد  :  

ْن ُأْقِننْر ُْ  ِللَّننهِ  ْن ُأْقِننْر ُْ ﴿ادوا ادنة اددت لوهجد ا يف زصدة احلهلليبيدة   [196: بمنرة]ال ﴾حَنِِ  ودك القصددة   ﴾حَنِِ
؟ذو جمللددهللو نلددم اوددولك جمللددن اللومدد ء زدد د -سويدده الصددوا وال ددو - ؟ اددل ادد   ال اددعدحصدد اماد  الددوي 

اإلحصد م اند  ادع اللدهللو ادبب ا د وف اللومد ء لفظدة اإلحصد م  ا د وف لُغدعي ادل اإلحصد م   ال يكدعن 
إال وص  اللهللو وامل   ذو ال يكعن إال ا  اللهللو؟  اوا ابب اخلوف وابب اخلوف يف احلكم جملن ء سو  

ل  وده ط لدب اللودم  وايده اثد د ذذ د ه لكدم يف هن يدة الدهللم   نده زدهلل ي دمله الدبلن وال  الوغة  اوا ذا  اهدم
إن  دد ء –يليده وال يهللم دده  ويثدد م ايدده ا نددة ادع زددعد ادد  ذزددعاد اللومدد ء  لكدد  اداذ  ه لكددم جمللددهلل هن يددة الددهللم  

   ذ  و  جمله ذن اخلوف يف احلكم جملن ء سو  اخلوف يف الوغة.- 

ْن ُأْقِننْر ُْ  َوَأِتُّوا احلَْ َّ َواْلُعْمَرَة ِللَّنهِ ﴿ذن ةية اإلحصد م:  وزهلل ذوع اللوم ء سو  ذهند  نولدت   [196: بمنرة]ال ﴾حَِِ
حص  وانع اي؟ يف اللم ا  وز   اللوم ء احلو  -سويه الصوا وال و -يف احلهلليبية  وزهلل حصل سو  الن  

  ز د: رُذحص  ماعد   ا وو مذاهر  مل  ُاندع س  اجمل  سب  سو  اللم ا  يلين ز اعا ا  م سو  ا بغ  
ا  البيت ا  الن    ن املؤلف ذ   وهلليث س  اإلحص م زبل م   وضله يف الفدعا  واإلحصد م  ملد  ُذحصد  

 واله اهلهللي. ملسو هيلع هللا ىلصالن  
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وادوه ادد  ال ددن  املهجددعما  ذن الشدد ا يددواب الده  هلددهللي يف اللمدد ا   للمدد ا ذو يُهددهللي البيددت وال يوددو   
ذي  ،ء يُههلل  لوبيت ويُدعم  سندهلل الكلبدة ذوز يدب اد  امل دجهلل  جمللإجملوو  ال  ذوذا  اللينني يلين انمو   يُههللي

ل عميلهد  لكد  أت دو  دي و  كالود  يلدين اد   ُُشد غ   ذو لوفقد اء ي دم  ادهللايو  اودع ذندك اس مد   وذ دو  الدك ا ئدة
 دي و  ين فدع جملده الند   لب اود  ادواءو دواءو  ه و جملط ز   اهل  ف  نده هكد  جمللضدهم يفلدل هبد   دي و  ادي و   ا ا دو 

  جملعك    اء   عمسه  سو  الفق اء جمللهلل سم  ك اوا ا  اهلهللي الوي  لد م جملده اد  زبدل  ذو  لد م لكد  اد  
ا يطبو اوا الش،ء ذي نلدم اهدوا اد  ال دن  املهجدعما  ذن الشد ا إذا ذادب لولمد ا يدوجمل  إجملدوو   ل اعن ذحهللو

عوبد    ووبدد    ثد ا ويعمسهد  سود  الفقد اء جمللددهلل هن يدة سم  ده  ذو ال يدواب اددع  ذو جملقد وا ذو انمود  ذو ه دو ال
لك  يعب، ا   ذاب  يلطيهم بهللز    واوا ذيضو  اد  ذندعا  اهلدهللي  يلدين ذي  د،ء يُهدهلل    قد  و إ    

 سو وول  لوفق اء يُعم  لفق اء اكة  اوا اع اهلهللي  لك  اهلهللي العاوب ال وف يف ال م ع والق ان.

ُذحصد  ماددعد   ا وددو مذاده   ادد  الندد  وذادد  ذبد  جمله ذن لوقددعا  مل يقصدد   ادهللد سودد  ذن احلوددو ذاضددل   
ا ذن لوقعا يف احلهلليبية وو اع ن  ءه وحند  اهلليده  حدي اس مد  س اود  زد جملوو   يدف حند  اهلليده  وذا ام زعالو واحهللو

 لوبيت.واع ال م  اوا املقصعد  ذنه انة اهجعما ذن اللم ا ايه  اهللي يُههلل  

ُدب سويده؟ ذن ين د ه يف اك نده  «واع مر عشمش قشبةا »  يف اوا احلدهلليث إن  د ن الشد ا الده ادهللي  اد ذا 
وه ددل ويدددعم  سوددد  الفقدد اء  طيدددب إذا مل يكددد  الدده ادددهللي يف اللمددد ا ذبددوو لددديك الددده اددهللي  مث حصدددل لددده 

يه جملش اء إال إذا   ن اله إحص م  ز د اللوم ء: ُب الش اء ُب ذن يشرتي اهلهللي لآلية  وزيل ال اهللي سو
سويدده الصددوا -اد  ا بددل  وادوا زددعد اإلادد   ا لدك وموايددة سدد  اإلاد   ذمحددهلل  ا   ماد  اجملدد  القدديم   ن الند  

مل  ُذحص    ن اله اهللي ذوه  طيب والص  جملة الوي    نعا اله ا  ز د: سويكم ذن  شرتوا اهلهللي  -وال و 
 ا الة   لوو هب :  ان شو ووعه  طيب  

ُددب سودد  الشدد ا يل مدد  إذا ُبددهلل سدد  البيددت  ذاددب لولمدد ا وُبددهلل سدد  البيدددت ذو اس  مدد  س اودد  زدد جملوو اددل 
اد    وزد لعا ي د هللس، ا ضده ذن يُنقدل  زد د ذجملندد  ه الم  ي ودع لوبودهلل ومودع ومزدهلل  لدهللا   وال  لد اي   ذ ددووه 

اس م  س او  ز جملوو  ملسو هيلع هللا ىلصالن  واع ا   اغم  سويه ويف اللن ية  مث مل  ذا   ال ُب سويه يل م  ا  مذيكم؟ 
 ا  مذيكم؟ 
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 ط لب:...........

 ال شب اللم ا ذ  ال؟ نلم ذ  ال؟ 

 ط لب:.............

لددع طددد د جملددده ا اددد   يلددين لدددع ذن ذجملنددد ءه طددد د املددد   جملعالددهللام  وادددع زدددهلل ُذ دددو يلددين ادددق  اغمددد  سويددده سندددهلل  
ة  ادددل  دددل الفدددرتا يل دددم ا اوددد ؟ ادددوا الددهلل عد إ  احلددد    ذ دددووه ووو دددعا يف امل  شدددف   ددده ي   ثوثدددة  ادددن

اص   اوا ا ئهللا  وف اللوم ء يف اإلحص م  ال اع  للهللو اق  ُيندع  مد  يف زطد   الط يدو زدهلليو   زب ئدل 
ا ددومعن ويقطلددعن الط يدددو وينهبددعن احلجدد ج  ادددوا يل ددم سددهللووا  دددل اددوا سددهللو  لي دددت اللددهللاوا سددهللاوا زددد يش 

ا ال ادددة اإلحصددد م  ادددل اددددع  ملددد   ذو اللدددهللو اقددد ؟ ادددع  دددد ال اقددد  ذو  فددد م زددد يش  ادددوا  لن ددددبة لف ئدددهلل
 لألا ي  ايكعن احلكم يف ذلك  ذنه ال ُب سويه   اء اهللي  إمن  يُههللعي إن   ن اله اهللي .

ادوه ا ددالة ادد  مزددهلل  لدهللا    إن  دد ن الدده اددهللي يعبد،  ذو ادد  الدده يددووعن سنده اهلددهللي  لددع  دد ن اددثوو يف  
مزدهلل هكدة وا  ده احلدو ايُدوجمل  اهلدهللي الدوي الده  ادع كوي ال م دع ووضدع لده احلو ا   وذام  سويده ونُقدل ذو 

نقعده اي      اوه ذادعاي  ذو ذسطد  احلمودة ذادعاد ال م دع  لكد  ُذامد، سويده واد  ذاد   إال جمللدهلل احلدو ايُدوجمل  
ز دادة سنهلل اهلهللي يف وز ه ذو يف اك نه   ن اللمد ا   لودو  ملكد ن  املكد ن ا صد  ولديك سويده حدو اد  ادنة 

ُدب سويده إال إذا  د ن سمد ا اإلادو  العاوبدة ذو حدو الف يضدة  جملدهللليل ذن الند   وال سم ا ا  انة ز دادة  ال 
ُددب سودديكم ذن  شددرتوا  -سويدده الصددوا وال ددو -   اهلدددهلليملدد  ذادد  الصدد  جملة ا وقددعا وحنددد وا اددهلليهم  ادد  زدد د 

  ل م وا ال نة الق داة.لووي  ليك الهم  ا  ز د ُب سويكم ذن حتجعا ال نة الق داة ذو 

ذادد  اددبب   دددمي ه  سمدد ا القضددد ء ذو سمدد ا القضددية  اددد  اددبب ال  دددمية؟  ندده ز ضدد  ز يشددد  ادد  املق يضدددة   
ز ضد  ز يشد  سويهد   ا لصدو  الدوي جمليدنهم زد لعا جملشد ش ذندك   ودع ادوه ال دنة ال  دهلل ل اكدة  زد د جملشدد ش ذن 

ام  اددوا الدل سمدد ا القضدية ذو سمدد ا القضدد ء  ال ةذ ال دنة الق داددة جمللمد ا  اجدد ء ال دنة الق داددة اهددع ز ضد 
  هن  زض ء واوب القض ء الوي اثل ا داء  جملني اجمل  القيم اوا يف ماد املل د.
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-علن  ضنبشعة بنن  النوبري بنن عبنك املطلنب ملسو هيلع هللا ىلصقشل  دخنل الننيب  -رضي هللا عن ش-وعن عشة ة »
قجي واشرتاي أن  ملسو هيلع هللا ىلصحمشل النيب حمشل  اي رسول هللا إين أريك احل  وأان ششكية  -رضي هللا عن مش

 .«حِملي قيث قبس ين" م فق عليه

سود  ضددب سة جملندت الدوجمل  جملنددت سمده  لددع  دو هبدد   ملسو هيلع هللا ىلصحدهلليث اال درتاش اددوا ذاد  ادد   ودهلل ا  د دل الندد  
اع ا    ميع الن  ء  م  اع زعد احل اظ اجمل  حج  وسهللد ا  اللوم ء  لع  و هبد  لقد اءا  ملسو هيلع هللا ىلصال اعد 

ذاه لم واع ذ  هلم((  ا  يف إ ك د ا  كحية ذنده يدهلل ل سود  اد  ا ماده  وادع ذك ا   لب ))وذمواوه 
وي لكدل ااد ذا ال وي هلد    مد  موج العاابددة نف ده   س ضدت نف ده  سويده  اوددم ي داد  اقد د مودل: اي ماددعد 

   ال لك هب  ح وة ذو موونيه  احلهلليث اشهعم يف الب  مي  حهلليث اهل جمل  الهلل حهلليث طعيل.

اق لدت اي مادعد  : إ  ذميدهلل احلدو وذك  د  ية  الشدكع  اند   سود  ضدب سة جملندت الدوجمل  ملسو هيلع هللا ىلصن  د ل ال 
: ذادب  ا  ذي  ،ء؟ ا  امل    اه، ا رتطت س  امل   لع ذن امل ذا بد ف ذن يقدع سويهد  احلدين  ادثوو

ضده   و لوددم ذاوهد  سود  اللمد ا ثوثدة ذاي  وادد، ز يبدة يلدين وزدت احلددين  لد ف اد  نف ده  ذهندد  ادوا وزدت حي
اددد  نف ددده  ذن احلدددين ي ددد م  الهدددد  سشددد ا ذاي  ذو اثنددد  سشددد  يعاوددد   و لوددددم ذن وليهددد  وددد ف وودددف وبددددلب 

  جمللن البن   مه  حتو ذو  ل م  و  طدعف اإلا ضدة طدعاف الد     ذو ومل ذا؟ال ل ال وزهلل ي به  وي ب ذاه  
  ادد  وليهد   ادد  بددوط ه ول دد نه  لمدل يلددين ذسمدد د اللمدد ا الد  اقصددعدا  الطددعاف وادد، سويهد  اللددوم  عاودد

ادد ين اد ين سقوي دد  ن داد   الل ايددة و لد اوو وذ وزودد  سنددهلله   -ن داد   الل ايددة-وادبه ومهدد  ضد هب  جمللضددهم 
      ذو اواد    و  ذو سنهلله  ص      و .

ذاابددعن وحصدوت وزد ئع اد  ذلدك   جمللدن الند   يلدين يددو   ي ذحدهلل الشدب   ذن   صود  اد  الد ماهم وادم  
لولم ا اع ذجملن ئه  ضيلعا ولهللوا ا  ذوالده بغ وا ذو جملن و  ا  الصغ م ضيلعه يف الوا   لوهلل عد إ  احل    وملد  

اد  ذ ددووا سمدد ا  الشدد زيةوودهللوه سنددهلل ذحددهلل ا جملدعا   سنددهلل الل دد    اضدب سودديهم  وم ددبهم ومولهدم  مولهددم 
  يضد   ي ادد،  يق دل  هكد   ندده يطودو إذااضددبيشد م ال ودل الم   اضددب إذا  يدف؟ ادوا اضدب  الم  

مول  يف نظ ه ذنه مول الم  يطبو الوي يف  له  لك  اثل اؤالء ال يدولعن إال  دعف واه ندة  إال ادي؟ إذا 
و ء سنهلل افت  ذو سنهلل ذحهلل يف يه يف ا الة الطدو  جمللضدهم  جملدع لغضدبه يطودو اد  اضدبه ذو  وويده ذو إلوااده 
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ا سنددهلل سومد ء ذو طوبددة سوددم ذو زضدد ا  ي د ف  يب ددث سدد  ةدد ج    إذا ودد ءامده ينغوددولوند   يطوددو امددي  جملويددهللو
 امثل اوا يُقمع  اوا ذح    ،ء.

لددولك ذحددهلل الشددب   يقددعد  نددت سندددهلل الشددين اجملدد  سثيمددني  الشددين دائموددد  جمللددهلل اللصدد  يُقدد ذ سويدده حدددهلليث ذو  
اثل الشين   البوعغ لك ذ ث   ا  ماي  الص حلني ذو البوعغ ذو سمهللا ا حك    اللمهللا يف الهللمو  دوما  

ال ددلهللي يشددد   جمللددهلل بدددوا اللصدد   لويدددو ماي  الصدد حلني املعودددعد املطبددع  ادددوا ادد  دمو  اللصددد   ومددد   
لولدعا  وال يطيدل  ا هد  يق دم احلدهلليث إ  ز دمني ابلدهلل ذلدك ي د قبل الند   ُودك وي د قبل الند    ددف س   

 وزض ء ديعن وزض ء حعائو.

ا  الب دية  و ء ي اد س  ا الة طو  ز د الشين اد  بد حب ااحهلل ا    ذ و ء ي اد  ب   ل    
ال ؤاد؟ اوا الشين اهيب  جمللن الن   هذ سنهلل الشدين ي ولدثم ال يدهللمي اد  يقدعد زد د الشدين اد  بد حب 
ال دؤاد؟ زد د اي  دين ااداد سد  واحدهلل زد د اذادب واولوده هذ ي داد سد  ادؤاله  يلدين ال   داد ادع الدوي 

  ادوا ل  د ال جمللدن الند      ئف ال ول  ن انطقة جملليهللا  ز د اذاب و ومهي اد    ن الشين جملليهلل ا  
ا ي داد سندده  هد  إندك ذااددب الجملد  سثيمددني  لوشدين  لوم طدع  ا ادداد  سود  دمجملددك  يف الع د ال  يع دل واحددهللو

 وذنت ماوع  لطيين اخلم   امثل اؤالء يؤدجملعن.

طددو   لكددد  لددع  ددد ن الشدد ا ُي ددداد ولددولك نصددي ة: العاحدددهلل لددوم اددد  ا دد ئل الطدددو   ُي دداد ا دددالة  
ه د ئل الطدو    س بدد مه إاد   ا ددجهلل ذو ط لدب سودم  لددع  ندت  لدد ف ا دعا  ا ئدة  مل ئددة  اد اب ال دد ئل 
ُدددهلل س لددددمو  ذو ط لدددب سودددم يف يددده  نشدددف ميقددده  اولوددده جملدددني احليدددد ا  اولوددده ي مدددل يقدددعد  دددوذ ي مدددل  ادددي 

لوفدعن الطدو  جملكدل  د،ء   دل  د،ءر سود،َّ الطددو ر   واملدع    لدوا  الدوي  ي  د اوعن  لطدو  الدوي  
حددي ذطف لنددد  رسوددد، الطدددو ر أت ددو أت دددل  لألادددف يلدددين ثق ادددة يقوددهللون ة ءادددم وذودددهللادام وذاهددد لم حدددي 

 ا  :ر سو،َّ الطو ر  امثل اؤالء يُؤدجملعن.

ن ا ددددالة ولألادددف جمللدددن الشدددب   اددد  ذئمدددة امل ددد وهلل ي صددددل ك جمللضدددهم  ذو مايوددده يف اللمدددل يقدددعد اي  دددي 
طدو  يلدين اهمددة  والجملدهلل ذن ووصدده ونف يده  وال ذا يدده ويكدعن سنددهللي ا دعا  وال ذا يددت و  احلمدهلل يف ا ددالة 
طددو  ذجملدددهللوا  ال    افددد  ذو ذاددد  و ذاددد  لكددد  سدددهللد ادد  النددد   ي صدددوعن حدددعد ا ددد و  الطدددو   ابلضدددهم 
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 د: اادددداد سبددددهلل ال ددددو  إن يكدددو  و  ذسوددددم سدددد  بدددهللزه  يقددددعد إن الشددددين يف ا كمدددة  اددددع الق ضدددد،  زددد
ذو جملددددك  امددددد  ذدمي ادددد  بدددددهللزه وادددد   وجملددددده لكدددد  و  احلمدددددهلل ال ذ كوددددم جملف دددددع  طددددو  ذجملدددددهللوا  ال    ذادددددل 

ال ذ   وال ا  ادوا زصدهللي  لكد   ن  دبه يدعا، أت يدين ا د ئل طدو   دبه يدعا،  سود  ذ   (1:30:58)
ا داينددة  سشد ي  اددنة  ق يبود  ذو زبدل ذلددك وال  كومدت وال  اد يف الدهللمو   اد ا و  احلمدهلل يف ا ددع  طدو  ذجملدهللو

 إن   ء   داينة.

وجمللضدهم يقددعد طيددب نددعد ندد لوم  ذندت دماددت اقدده وسنددهللش ا دد ئل اقهيدة  اقدد  ااددالك ا ددالة اقهيددة اآلن  
  يهلل ا الة اقهية ا  املطوع   أتذ  لك    وأتذ سنهللي  مل جهلل   لييدك وذ د   لدك  ذاد  ا دالة يكدعن 

ذو ادي وا ذ  ده ذو ذ د ه  وجمللضدهم ال ي داد سد  نف ده ذبدوو ي داد سد  ذحدهلل اد  ال وسدب  اع وزع ايهد  
 وال   ال.

ادد  املن ادددبة؟ ادد  املن ادددبة لددع ذن املددد ذا ا ددرتطت جمل دددبب  ددعف احلدددين  و لوددم ذن وليهددد  اضددع  يضددد   ذو  
و وذك    ية   كعاا  يق ل ذو يطوو  واوا يلين ووه االا ط اد يف اخلم  اق لت اي ماعد  : إ  ذميهلل احل

: ملسو هيلع هللا ىلصاوه لي ت ا  االسرتا  سو  زهللم    وال ذهن       سو  زهللم    م يضة  ال  جملل بدم الند  
إ  ذميددهلل احلددو وذك ا يضدددة ادد ذا ذسمددل؟ اقددد د هلدد  حجدد، وا دددرتط، يلددين ا ددرتط، جمللدددهلل احلددو ذ  اددي؟  يدددف 

 حج، وا رتط،؟ يلين إذا  وصت ا  احلو ا رتط،  اي  شرتش؟

 ط لب: سنهلل سقهلل اإلح ا .

إَِذا ُقْمنُ ْو ِإىَل ﴿سنهلل سقهلل اإلح ا  اع ال وبية  نلم اع ال وبية ل ن فدع هبد   يلدين: سندهلل إمادا احلدو ا درتط، اثدل: 
ِْْسنُلوا ُوُجنوَهُ وْ  نَةِة حَش ادي؟ يلدين وذندت وازدف  كدم  دواب  غ دل؟ ال  إذا ذمد  القيدد     [6: شةنكة]امل ﴾النَّ

  [98: نحنل]ال ﴾حََِِذا قَنرَْأَت اْلُمْرخَن حَشْس َِعْذ ِاللَّنِه ِمَن ال َّْيطَشِن النرَِّجيوِ ﴿ل وف   ل دي    لوصوا. اوا ذا  ا
القدد ةن   دد ليو ا ددعا : ال  إذا ذمد  ذن  قدد ذ ادوا يُلدد ف  ل ددي   ادد  ل دد ج  زد اءا ادد يلدين جمللددهلل ادد  بوددا 

ش اددد ذا  قددددعد؟  قدددعد: الوهددددم إن حب دددين حدددد جملك يف لغددددة اللددد   لظهددددعمه ووضدددعحه  النددددهلل ال وبيدددة  شددددرت  و  يُددد
ل ولديك املدد   ل ام  ود، حيدث حب دين  إن  ل اك ن اإلحود  ذو ابن ي ذن ذ حل  ادوا الددم  ع واع،  املد ع ام  ع
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ز د الش ا ام  و، حب ين ينظ  ايده ادل ادع يلد ف الوغدة ذو ال يلد ف  إن  د ن يلد ف الوغدة ا  درتاطه ال 
 ة يلين س ا،  او أب  يلين يش  له ا اعم وينفله اال رتاش.ينفع  إن   ن ال يل ف الوغ

وحدددهلليث اال دددرتاش ادددوا مل يددد وه الب ددد مي يف احلدددو  مواه يف   ددد   النكددد    اددد  الددد اجمل ؟  الب دددد مي مواه يف  
النكد    اد  الدد اجمل ؟ حد ود لي ددت ا دع   ا اد  سدد دي  ن الدعي ذو املدد ذا ذو الدووج زدهلل يشددرتش  د وطو  سودد  

 ق جملل  امل الة اهمة يف اال رتش  ال ُي   ب لكل ا  ذماد احلو واللم ا ذن يشرتش ذ  ال؟الط ف امل

والشد ال، وذمحدهلل واجملد  حدو    دل اد   -مضد،   سنهمد -  اوا زعد سم  وسو، ي   ب نلمالقعد ا ود:  
 جملددده لددي يقددعد ادددوا  اددبذا اسرتضددده ذي  دد،ء اددد  اإلحصدد م ذو الفددعا  ذو ذي  ددد،ء  يفددك إح ااددده ويوددبك ثي

 وي وع لبوهلله وليك سويه  ،ء ذجملهللوا  اوا ا ئهللا اال رتاش.

اوع ذن امل ذا ب ف ا  وليه  والجملهلل  لومهم  يك  ه يه  احلين وام  ل محو   صل ملكة يدعاني واد، إن  
و ءادد  احلددين شوددك ذاددبع   اددد  شوددك يف الفنددهلل  حددي  طهدد  ذو اددد  يددوابعن لبوددهللام مث ي ولددعن  ا شدددرتش 

ذسومد هم  شددرتش حددي لدع ادد  اس مدد    يلددين اد  طهدد   ومولددعا  ودبك ثي هبدد   دد ان إح ااهدد   مث املد ذا  لددع ادد  
 مان اإلح ا  وليك سويه   ،ء  اوا ا ئهللا اال رتاش.

القدعد الثدد  : ذنده ال ُيشدد   وال يفيدهلل وال ينفددع  وادوا زددعد اجملد  سمدد  و د وي  اإلادد   ا لدك واإلادد   ذك حنيفددة  
ة ضددب سة جملنددت الددوجمل  سوددد  ادد ذا ُلمددل؟ سودد  ح ل هدد  ادد، اقدد   ادد، واحدددهللا يلددين ال ا ئددهللا اندده  ولكدد  زصدد

 د  ية اقدد د هلد  ال اددعد اددوا ا اد   طيددب ا اد  ادد  الن دد ء ذي  د ا  دد  ية ا دعا  ال  اددوا سنددهلل ذك 
 حنيفة واجمل  سم  وذك حنيفة وا لك.

جملددد   يميدددة ُمدددع جملدددني القددعد الث لدددث: وادددع ا زددد   ذنددده يف حدددو  دددل اددد  خيددد ف ذال يددد م الن دددك  ادددوا زدددعد ا 
القعلني  او يقعله ذي   ا اف دع  لكدل اد  زد د لبيدك الوهدم لبيدك الوهدم إن حب دين حد جملك  وادع ا لدب 
الظدد  ادد  سنددهلله ادد   وسمدد ا يف ادد  وزددت اعااددم وال محدد   وال  دد،ء   ددل ال ليدد   اللمدد ا ثددو  ادد س   

ذو اد ين  ذو اودب سودد   يغودب سود  الظد  ذندده ادينجو ويدواب  لكد  إن اوددب سود  الظد  ذنده لدد  يكمدل
الظد  ادد  اسددرتا   دد،ء ذو يصدد     ن جمللضددهم ه يدده بد   جمللددهلل لددبك اإلحدد ا  يلددين ي  ددو  سويدده الشددي طني 

 وُيك  ُيش   يف حو ا  خي ف ذال ي م  اوا زعد اجمل   يمية احلهلليث الوي جمللهلله وا   .
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"منن    ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قنشلق قنشل رسنول -رضني هللا عننه–وعن ع رمة عن احلجنش  بنن عمنرو اب ننشري »
 .«ُكسر أو عر  حمك قل وعليه احل  من قشبل"

د  ذو س د عج ضدبعط   الك ددب سمعاود  ذو  شدكيوة  او هد دا  اطدد جملع ولديك او هد د سومد ء إال الك ددب  اد  ُ  ع
الد  يصدد  ه  ذبد  هب  أبيددهلليهم  اد  سومدد ء  لد ف ذندده يصد   جمليددهلله  ذي نلدم يف الطبلدد   يلدين ا جددهلل ذندده 

 ء املطبليدددة يف   دددب الشدددين ا لبدد   اددد  ال دددبب؟ ي اولهددد  جملنف ددده  ذحدددهلل الشدددب   اضددبعش   ددد   زودددة ا  طددد
يف اددد   وا  دده اكدد ن هدددهللدوا يف ا ا دده  وا دددرتطعا سويندد  ذن ال ن ددداد  -ممحدده  -ذ ددم  زدد د: مم  الشدددين 

شدين الشين وال ن كوم وال نوسجه وال  ي و   ا ا أت دعن اقد  لومشد اهللا   د ن اند ش وادهلل ذاابدني اد  طدو  ال
ذابعا لوهللسعا يف ذا يقيد  وجمللدهلل مودعسهم يلطدعن لوشدين ذ بد موا واعازدف ايقدعد د وند  الهدم ادم القدع  ال يشدق  
هبم ووي هم د ون   والشين   ن ههللدوا سو  ا ا ه يف ا م  وسندهلله  شدب  ن يينود  وي د موا  و  بده اف عحدة يف 

شدد  ه دددو يصدد   ذو يُقددد ذ سويدده ويصددد    اعاضددع ادد  الصدددف    يينودد  وي ددد موا سنددهلله سوددد  اا ددهللاده  ومددد  ن
ا لشدين ممحده   يقدف سود  اخلطدب جملنف ده ويصدد   ويدهللزو  ال يرت هد  لومطد جملع وال يرت هد  لودعمازني وال طددو  

  يشدد غل جملك بدده جملنف دده الشددين سبددهلل  جملدد  بدد ع الفددعمان  بدد حب وهدديل مددهلل سودديهم ال  اددع يشدد غل جملنف دده  
املددد ا   اددع ذيضودد  يصددد   يك ددب الشددد   جمليددهلله مث ُيطبدددع  مث يُدد د لددده   دد   ا لفيددة و ددد   العمزدد   و ددد   جملوددعغ

ي  جملع حدي يصد    إذا  هللاده ذحدهلل اد  الطوبدة ي د فيهلل   جملنف هويص   جمليهلله  وذي  طب ذو  ،ء ي  جملله اع 
 ذو يلطيه اوحظ   ذو  ي و  .

ممحده -م سك اة ا  الن  اإلحص  «من كسر أو عر  حمك قل وعليه احل  من قشبل» اوه هن ابة ذو س  عج 
ادد  اقهدد ء ال دد جمللني ادد  اددهللث، ال دد جمللني ادد   وايددو اجملدد  سبدد    واجملدد  سبدد   لبدده واددع ادد  المجملدد  و ددد ن  - 

ادع   و دد ن يقددعد لددع اادد طلت ذن ذطلمددك اللوددم  طلم ددك  و دد ن ي جملطدده واددع  دد د  سنددهلله  ي جملطدده ويلومدده 
قدددل سدد  جمللدددن اللومدد ء ذهندددم يقددهللحعن ايددده ادد لوم  وذبدددب  سك اددة وادددع سدد مل لددديك ايدده زدددهلل  ل واي دده  ذاددد  ادد  نُ 

 ثقة ال زهلل  يف داين ه وال حفظه وال اقهه. ح اظا لقعد ضليف  اهع 

د   اد  الند  الك د   -مض،   سنه-ذا  احلج ج جمل  سم و   اهوا ب  ك ليك له إال اوا احلهلليث  اد  ُ  ع
 م سو  ندعسني: هد   ذو جمللدهللو   ؟ نلم ا    ا  ز م امل    اوا يؤ هلل لن  ذن اإلحصا ذا ذ ا  يل م سهللو 
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والك   ا ذا يل م؟ ا   إذا س  عج ليك ذس ج ا  ا بل ال  و ءه س ج يف احلو  هك   و عي مووه جمل بب 
      نشل  مووه  يبهللذ يل ج يشو سويه املش،  ا  احلكم؟ ينك   ا اقطة ذو  ،ء 

ن سويده حدو الف يضدة  نلدم ذو جملدهللليل وزبدل زويدل زودت اد  لدو إال إذا  د  «حمك قل وعلينه احلن  منن قشبنل» 

اع ذب  جمله يف سم ا القضية يلين نفهم اوا الوفدظ أبح ديدث ذ د    اد  ة دوه وحدهلله ذن   ملسو هيلع هللا ىلصالل الن  
ُدب ذن لدو ال دنة الق دادة  زدهلل ال ي د طيع إال جمللدهلل ادنعا   إال إذا  د ن حدو   ل ا  ا  ده احلدو ذو ُلصد  

 الف يضة ُب لو ال نة ال  جمللهللا .

 .«ة حسذل  ابن عبشس وأا هريرة عن ذلك حمشال صكققشل ع رم»

اوا ا  ح ذ سك اة واد  أت دهلله  ا داد  دي ه واديهلله اجملد  سبد    واداد ذيضود  ذ  ا يد ا اصدهللز  احلجد ج 
جملد  سمد و  ال  ن احلجد ج ادد  ثقدة  ا لصد  جملة ويلودد  ثقد   سندهلل ذاددل ال دنة  وهدم ثقدد    لكد   نده حكددم 

يل ف  وف اللوم ء يف اإلحص م ذنه اقد  يف اللدهللو  نولدت يف احلهلليبيدة  افصل  واع يل ف الوغة الل جملية و 
 واحلهلليبية وزت اللهللو  اوولك ااد لو ا هلل ا  احلكم.

 .«حمشال صكقق رواه اخلمسة وقسنه الرتمذي

الوهددم ذح ددد    ب نددد   الوهددم ذح ددد    ب نددد   الوهدددم بددل وادددوم و مش سوددد  نبينددد  امددهلل وسوددد  ةلددده وبددد به 
 ذولني.

 

       

  

 

 


