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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ىلحممد وعنبينا ه رسولعبده و اللهم وسلم وبارك عىل وصىل ، رب العاملنيهلل احلمد

 كثرًيا، وبعد: وصحبه وسلم تسليًم آله 

 فنكمل من حيث توقفنا يف كتاب احلج من منهج السالكني، تفضل.

 :القارئ

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.وبسم اهلل، 

 املتن:

 :فقال املروة، عىل طواف آخر كانإذا  )) حتى :- رمحه اهلل تعاىل -قال ابن السعدي 

 كان فمن عمرة، وجعلتها اهلدي ق  س  أ   مل استدبرت ما أمري من استقبلت أين لو "

 .(( " عمرة وليجعلها فليحل هدي معه ليس منكم
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 :الرشح

ا ووقد ن  والذين ليس معهم اهلدي  أصحابه - اهلل عليه وسلم صىل -هنا أمر النبي 

 ة.نسكهم عمر اوجيعلو ا،ن حيلوأاإلفراد 

 :حكم االنتقال من نسك إىل آخريت مسألة أوهنا ت

وهو ما فعله  ،جائزوهو  ،التمتع إىلفراد ن يتحول من اإلأ: وىلاحلال األ •

 .به -عليه الصالة والسالم  -مرهم النبي أوة الصحاب

وهو كذلك  ،اهلدي قالتمتع ممن مل يس   إىلران ن يكون من الق  أ: ةاحلال الثاني •

 .اهلدي قن مل يسمم جائز

 إىلفراد أي من اإل ؛ااحلج فيصري املفرد قارنً  عىل ةدخال العمرإ: ةاحلال الثالث •

 ،ومالك ،وهو قول الشافعي(،  عليهدليل  ال : )وهذا قال أهل العلم ،القران

 ة.وقول احلنابل

 ويتمتع ،شهر احلجأيف ة عمر ىنو كان ؛إىل اإلفراد: من التمتع ةالرابع ةاحلال •

 ،وحدهلاحلج ي إىل أ ؛اإلفراد إىلل هذا النسك ن حيو  أراد أو ،ذلك باحلجبعد 
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وهاتان الصورتان ال  ،ايًض أاإلفراد  إىلن حيول هذا النسك أراد أا وكان قارنً  وأ

 إىل اإلفراد.حيول من التمتع والقران  نن يغري أو أأوال جيوز له  ،تصحان

 املتن:

 ألبد؟ أم هذا ناعام  أل   ،اهلل رسول يا ": فقال جعشم، بن مالك بن رساقة )) فقامقال: 

 ": وقال ،األخرى يف واحدة أصابعه -صىل اهلل عليه وسلم  - اهلل رسول فشبك "

 (.( " أبد ألبد بل ؛ال، -مرتني  - احلج يف العمرة دخلت

 الرشح:

 عامناأل   اهلل، رسول يا" : فقال ،-ريض اهلل عنه  - جعشممالك بن  بن رساقة ))فقام

 ؟ ((:" هذا

م هو أالعام ذاك  :أي ؟ ((هذا ألعامنا ))التمتع إىل فراد هذا التحول من اإل :أي

 ؟مستمر
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)) ، - هكذا - ىخرأيف  ةواحد صابعهأ بني -الصالة والسالم  عليه -فشبك النبي 

 :(( بدأد ببل أل ؛ال، - مرتني -يف احلج  ةدخلت العمر: وقال

ج ن النسك الذي حي  أهنم كانوا يعتقدون أقد سبق معنا  ،كم مستمراحلن هذا أ :أي

 .فرادبه هو اإل

بني  خالف   (( احلجيف  ةالعمر دخلت )): - الصالة والسالم عليه -قوله  ىويف معن

 ؛الكالم ىتوجيه معن يف هل العلمأ

 ؟شهر احلج بمذاأ ئدتوتب، إىل أبد األبد شهر احلجأيف  ةهو جواز فعل العمر :فقيل

، أو و العارش من شوالأ ،شوال من -مثاًل  - اعتمر يف الثاين هنأفلو  ،بشوال ئدتتب

نه أل ؛عليه احلج واهلدي ىبعد ذلك يبق ،متتع ةعمر ةهذه العمر تكان ،حو ذلكن

 .متمتع

: ودليله ة،يوم القيام إىليف احلج  ةدخال العمرإران وجواز الق   نم يدل عىل: إوقيل

ن أ :رانوهذا هو وصف الق   ،صابعهأبني  شبَّك -صىل اهلل عليه وسلم  -نبيالن أ

 .تفصيل ذلك ، وسيأيتمع احلج ةداخل ةيكون العمر
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ة، يوم القيام إىلالتمتع  إىلفراد من اإل ة، أي:عمر إىلفيه جواز فسخ احلج  :وقيل

 ة،تلك السن يف -اهلل عليه وسلم  صىل -صحاب رسول اهلل أا بهذا ليس خاص   وأن

قول ، ي(( أبدد بأل بل)) : -عليه الصالة والسالم  -ه قول ىقرب يف معنوهذا هو األ

 .( الدليلالسؤال يقوي هذا  سياق ): -رمحه اهلل  -احلافظ ابن حجر 

 :املتن

، فوجد فاطمة ممن -صىل اهلل عليه وسلم  -دن للنبي من اليمن بب   علي  )) وقدمقال: 

 ،" أمرين هبذا أيب إن ": فقالت عليها، ذلك فأنكر واكتحلت، ،اصبيغً  حل، ولبست

 -صىل اهلل عليه وسلم  - ااهلل رسول إىل فذهبت   ": فكان عل يقول بالعراق: قال

 فيم -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل  لرسول اا عىل فاطمة الذي صنعت، مستفتيً ًش حمر  

 حني قلت   ماذات، ق  ت، صد  ق  صد   ": فقال عليها، أنكرت   أين هفأخربت   عنه، ت  ر  ذك  

فإن  "، قال: ".رسولك بم أهلَّ به ل  أ ه   إين اللهم: قلت   ": قال، " احلج؟ ت  ض  فر  

 ((. " معي اهلدي فال حتل
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 :الرشح

 فاطمة ممن فوجد -اهلل عليه وسلم  صىل -دن النبى من اليمن بب   وقدم عل قال: ))

 عليهافأنكر ذلك  ،كتحلتاو ،ايغً بص - ثيابا - ولبست، -حلت اإلحرام ممن  -حل 

)): 

- ي األن عل ؛ا ىف دينهاهذا فيه إنكار الرجل عىل زوجته إذا رأى منها نقًص و :قالوا

ت فكيف حلَّ  ،اإلفرادك س  ا عىل ن  عىل أهنم مجيعً  وفه ،ذلك استنكر - اهلل عنه ريض

 .هنا فسخت احلج بعمرةألوذلك  ،قبل احلج ؟! يعني:قبل يوم الرتوية

 :(( " هبذا أمرين إن أيب "قالت:  ))

 هذا وبال شك أن القول، - صىل اهلل عليه وسلم -ستدلت بأمر رسول اهلل اوهنا 

هو  يف ذلك هلا ألن املرجع ؛ةداحضستدالل منها قول صحيح وحجة االهذا منها و

 .تباع قولهاالذى جيب علينا ، و-صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 :(( " يقول بالعراق فكان عل ": قال ))
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 .ذكر ألصحابه ابعد ذلك إذ ي:أ

ًشا -صىل اهلل عليه وسلم  -إىل رسول اهلل  فذهبت   ))قال:  ي عىل فاطمة للذ حمر 

 :(( صنعت

 .-اهلل عليه وسلم  صىل -فاطمة إىل الرسول  يأشتك ،أشتكيه :يأ

ت   فيم -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل  لرسول امستفتيً  )) ر   أنكرت   أين فأخربت ه ،عنه ذك 

 (:( عليها

ال سيم وأن املسألة متعلقة  ،زيادة تأكيد وه -اهلل عنه ريض  - علوهذا األمر من 

 .هو أمر احلج يبحكم رشع

ق ت )): - صىل اهلل عليه وسلم -فقال نبينا قال:  د   :(( تق  د  ص   ،ص 

 .ارت  م  أ   ينأ يعن ك  ت  خرب   فيم أ   ي:أ

ت   حني قلت   ماذا ))انتقل معه إىل أمر آخر:  -صىل اهلل عليه وسلم  -النبي  ض   فر 

 :(( احلج؟
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 ؟ما هو النسك الذي دخلت فيه ؟نويت: بمذا يأ

ل   إين اللهم: قلت   ": قال ))  :(( " رسولك به أهلَّ  بم أ ه 

 ،تدريأنت ال  ؛( يف هذا صحة أن هيل احلاج بم حج به فالن) و :هل العلمأقال 

 ،ىل امليقاتإثم تأيت  ،يصعب عليك التواصل معهمو - مثاًل  -تذهب مع رفقة 

 ،عنهم عليهم أو تأخرت   قد تقدمت  و حتى ال ختتلف يف نسكك عن رفقتكو

ويف هذا احلديث ما يدل )  :قالوا (، لك فالن لَّ ه  لك بم أ   ل  ه  اللهم إين أ  ) فقلت: 

)) : -ريض اهلل عنها  -ة كم قالت عائش ،نسكه أن يعني   ةنالس   ، وإالَّ ( عىل اجلواز

 عند كم، (( ج وعمرة، ومنَّا من أهلَّ بحجح  ب   لَّ أه   نم   ومنا بعمرة، لَّ أه   نم   انَّ فم  

 .ومسلم البخاري

 .أي سقت  اهلدي :(( "حتل  فال اهلدي معي فإن "قال:  ))
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 :(( حتل فال ))

وسلم  عليه اهلل صىل - النبين أل ؛ناعىل نسك القر إذن فهو ،إحرامك عىلأي ابق  

ن ساق ،اهلدي ساق - حًجا  يكون أن إما اهلدي يسق مل نم   نإذ ،اقارنً  كان اهلدي وم 

 أنشأ الثامن يومال يف ثمبعمرة،  أحلَّ متمتًعا  يكون أن ليس عليه هدي، وإما مفرًدا

وسيأيت  ،ه اهلدي يف يوم النحرعلي ذلك بعد ثم ة،الرتوي يوم ونوى احلج وهو احلج

 .-إن شاء اهلل  -هذا  تفصيل

 املتن:

صىل  - والذي أتى به النبيَّ  ،اليمن من به عل قدم الذي اهلدي مجاعة فكان )) قال:

صىل اهلل عليه  -النبي  إال واوقّصَّ  كلهم الناس فحلَّ : قال ،مائة -اهلل عليه وسلم 

 .هدي معه كان ومن -وسلم 

 ((. منى إىل توجهوا الرتوية يوم كان فلم
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 الرشح:

صىل  -اليمن، والذي أتى به النبيَّ  من به عل قدم الذي اهلدي مجاعة فكان ))قال: 

 .به جاء ما جمموع هذا :(( مائة -اهلل عليه وسلم 

 بفعل العمرة. أي (:( كلهم: فحل الناس قال ))

وا  :(( ومن كان معه هدي -صىل اهلل عليه وسلم  - ال النبيإ )) وقّصَّ

 ل.حي مل من هناك ألن ؛واملقصود أغلبهم (( كلهمالناس  حلَّ  )) :قال هنا طبًعا

 :(( ومن كان معه هدي)) 

 عليه - فإنه ،بذلك أمرهم حينم -وسلم  عليه اهلل صىل - نبيال طاعة فيه وهذا

 .بذلك فأطاعوه أمرهم -والسالم  الصالة

 (:( الرتوية يوم كان فلم)) قال: 
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ن فيه وكانوا يرتو مألهن وسمي بذلك ة،الثامن من ذي احلجهو اليوم يوم الرتوية: 

فسمي  ؛ةمزدلفعرفة ويرشبون ويأخذون معهم إىل ما يقدمون عليه من  ،من املاء

 ة.يوم الرتوي

كم  -اليوم الثامن  عنالتقدم ة، أن نَّلس  اويف هذا أن التقدم عن اليوم الثامن خالف 

إن هذا ف - و نحو ذلكأم يف اليوم السابع دَّ ق  تت  تصنع بعض احلمالت من اليوم 

نَّة؛خالف ال يعني حصل له من  ةخيش اإلنسان أنه إذا فارق احلمل ولكن إذا س 

 .أماكنهم جاز له ذلك معرفةو من عدم أالضياع 

 :تنامل

فصىل هبا الظهر،  -صىل اهلل عليه وسلم  -فأهلوا باحلج، وركب النبي  ))قال: 

 والعّص؛ واملغرب، والعشاء؛ والفجر ((.
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 :حالرش

واآلن  ،وااعتمروا وأحل   ة،وا قبل بالعمرل  حقد أ مألهن ؛(( باحلج فأهل وا )) :قال

 .عىل نسك التمتع مألهن ، اآلن نية احلج؛باحلج أهل وا

 ؟احلاج لهي  من أين 

ل  أو نحو ذلك، ليس عليه أن يذهب إىل ، يف املكان الذي يكون فيه،من أي مكان  احل 

 ويذهب إىل ،هيل باحلج ،أو نحو ذلك ،يف احلرمأو  ،يف فندقه ة؛يف مكه إنم يف مكان

 نى.م

 ،واملغرب ؛والعّص ،الظهر هبا فصىل - وسلمه علي اهلل صىل - ركب النبيو ))قال: 

 :(( والفجر ؛والعشاء

 صالة يف ويقّص ،الظهر صالة يف يقّص أن ،مجع بال قّصر  صالة الصالة وهذه

 .العشاء صالة يف ويقّص ،العّص

 :نن  س   عدة ةاملسأل ويف هذه
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يف مجلة الطريق  الركوب: ) العلمء وقال ،املوطن هذا يف أفضل الركوب أن أواًل:

 (. امليشأفضل من 

 نى.فروض يف مالأن الصالة تكون هلذه اخلمس  :األمر الثاين

 نى،هذه كلها يف م ،فالفجر ،فالعشاء ،فاملغرب ،فالعّص ،الظهرصالة ئ بيبتد نإذ

 ، فصالة الفجر يوم عرفة تكون يف منى.التاسع صباحيف يوم الثامن و

ليلة التاسع، الليلة التاسعة وهي ليلة عرفة يكون  نىالبيات يف م كذلك من السنن:

 دميشء عليه وال  فال - البياتهذا  ترك من -ومن تركه  نَّة،وهو س  البيات يف منى؛ 

 نَّة.هو س  ؛ فهو ليس بيات واجب ،عليه باإلمجاع

 :تنامل

)) ثم مكث قلياًل حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر ترضب له بنمرة، قال:

وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر  -صىل اهلل عليه وسلم  -فسار رسول اهلل 
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صىل اهلل عليه وسلم  -احلرام، كم كانت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز رسول اهلل 

 حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد رضبت له بنمرة، فنزل هبا ((. -

 :حالرش

 :(( الشمسحتى طلعت  مكث قلياًل  ثم )): قال

فيه بيان أن السنة أن ال خيرجوا من منى حتى هذا يف يوم عرفة وهو يف منى، وهذا 

 تطلع الشمس.

 :(( بنمرةمن شعر ترضب له  ةبوأمر بق )): قال

ن ليست  ةنمرو الصالة  عليه -لقوله  ؛ال يصح له احلج ةن وقف يف نمروم   ة،عرفم 

 .(( عرفة احلج )): -والسالم 

الذهاب إىل  زوال،إال بعد ال ةإىل عرف وعدم الذهاب ة،ة النزول يف نمرنَّ فهذا فيه س  

يؤدي صاليت الظهر  وبعد أن، -زوال الشمس  بعد -يكون بعد الزوال  ةعرف

 ة.بعد ذلك يذهب إىل عرفقًّصا ومجًعا  ، إذا أدى صاليت الظهر والعّصوالعّص
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يستظل بقبة أو  ز أنتظالل للمحرم بقبة أو نحوها، جواويف احلديث جواز االس

كان للراكب فكله جائز،  أو - يميشالذي  -وهو جائز سواء كان للنازل  ،نحوها

 ومن ذلك هذه املظالت التي يتخذها بعض احلجاج.، جائز له أن يستظل

ثم  ،من بقي من نمرة حتى تغرب الشمس أنَّ  ،نمرة ليست من عرفة ثمرة أنَّ فال

 .كنه األكربنه فقد رأل ؛يصح له احلج مل - يدخل عرفة مل - ذهب إىل مزدلفة

 واقف أنه إال قريش تشك وال -اهلل عليه وسلم  صىل -رسول اهلل  فسار )) :قال

 .(( اجلاهلية يف تصنع قريش كانت كم احلرام املشعر عند

 :(( فأجاز )) :قال

 وإنم ،اجلواز من أجاز ليس ،مزدلفة جاوز ـ وسلم عليه اهلل صىل - النبي أن :أي

ألن أهل  ؛أنه سيقف عند املشعر احلرام يف مزدلفةكان يظن  وأ، املجاوزة من

 - والسالم الصالة عليه -وهذا فيه خمالفة النبي  ،اجلاهلية كانوا يقفون فيه

 له يقال جبل يف احلرم من ألهنا ؛بمزدلفة يقفون كانوا هنمإف ؛قريش من للمرشكني

 .- والسالم الصالة عليه - النبي فخالفهم (، قزح) 



 

 

 18 

 :(( عرفةأتى  حتى )) :الق

 .مبارشة إىل عرفة ومل يأت  ، عندما جاء، جاء إىل نمرةألنه  ؛واملراد قرب عرفة

 .بقي هبا :أي: (( هبانمرة فنزل بن القبة قد رضبت له أ فوجد )): قال

 املتن:

ا زاغت الشمس أمر بالقصواء ف  )) قال:  تَّى إ ذ   ر  ح 
اد ي  لت له،ح  و  أ ت ى ب ط ن  ا ل  ف 

ط ب   :  ؛ا لنَّاس  ف خ  ال  ق  أ   "و  م  و  ك  اء  م 
م  إ نَّ د  ي ك  ل  ام  ع  ر  م  ح  ك  ال  و  ا،  م  ذ  م  ه  ك 

م  و   ي 
ة  م  ر  ح  ك 

ر  ا   ن  أ م 
 م 
ر
ء ل  يش   ا، أ ال  ك  ذ  م  ه  ك 

ل د  ا، يف  ب  ذ  م  ه  ك  ر  ه   ش 
م  يف  د   حت  ت  ق 

يَّة 
ل  ،  يجل  اه  وع  ض  و  م 

و ض  و   م 
يَّة 
ل  اء  ا جل  اه  م 

د  ث  و  ة  ب ن  ا حل  ار  ب يع  ب ن  ر 
م  ا  ن ا: د 

ائ  م 
ن  د 

ع  م  مر أ ض  ل  د  إ نَّ أ وَّ ، و  ة   ،ع 

رت  ض س  ان  م  ل  ك  ي  ذ  ت ه  ه  ت ل  ق   ف 
در ع  ي س 

ن  ع   ،ًعا يف  ب  ًبا أ ض  ل  ر  أ وَّ ، و  وع  ض  و   م 
يَّة 
ل  ا ا جل  اه  ب 

ر  و 

ب د  ا مل    بَّاس  ب ن  ع  ا ع  ب  ا ر  ان  ب  ن  ر 
م  م  إ نَّك  ، ف 

 
اء  ا لن س 

وا ا هللَّ  يف  ق  اتَّ ، ف  ه  ل  وع  ك  ض  و  ه  م  إ نَّ ، ف  ب 
طَّل 

ة  اهلل، ولكم عليه م 
ل  نَّ ب ك  ه  وج  ت م  ف ر  ل  ل  ت ح  اس   ا هللَّ ، و 

ة  ان  نَّ ب أ م  مت  وه  ذ  أال يوطئن  نَّ أ خ 

ل ك  ف ارض    فرشكم ل ن  ذ  ع  إ ن  ف  ، ف  ه  ون  ه  ر  ًدا ت ك  م  أ ح  ي ك  ل  هل  نَّ ع  ، و  حر رب   ري   م  ًبا غ  نَّ رض   ب وه 

وف   ر  ت  نَّ ب امل  ع  و  س 
ك  نَّ و  ه  ق  ز  ت م  ب ه   ،ر  م  ت ص  ع 

ه  إ ن  ا  د  ع  ل وا ب 
ن  ت ض  ا ل  م  م  يك 

ت  ف  ك  ر  د  ت  ق   :و 
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ت اب  ا هللَّ 
؟ ، ك  ائ ل ون  ت م  ق  م  أ ن  ن ي، ف  ون  ع  أ ل  ت م  ت س  أ ن  وا: "و  ال  ت   " ق  لَّغ  د  ب  د  أ نَّك  ق  ه  ن ش 

ت   ح  ن ص  ي ت  و  أ دَّ ال  " و  ق  ه   -، ف  ب ع  ا إ ىل  ا لنَّاس   ب إ ص  ب ه  ن ك  ي   و 
 
ء م  ا إ ىل  ا لسَّ ه  ع  ف  ر   ي 

ة  بَّاب  - ا لسَّ

مَّ اشهد ":  مَّ اشهد، ا للَّه   ((. مراتثالث  " ا للَّه 

  الرشح:

 :(( إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء حتى )): قال

 .- صىل اهلل عليه وسلم -راحلته وهي 

 ر  ف  )) 
 .(( لت لهح 

 :الوادي((بطن  ))فأتى: قال

وهو ليس  ،عرفة من اجلهة الغربية د  وهذا الوادي حي    ة،ن  ر  وهو وادي ع   :بطن الوادي

فجزء منه من  ،واملسجد اآلن الذي يف عرفة هذا ليس كله داخل عرفة، من عرفة

الفتات  وهناك - عرفة وجزء خارج عرفة، ولذلك يتنبه احلاج إذا زالت الشمس

 ،أراد أن يبقى يف املسجد أن يتجه إىل اجلزء الذي هو من عرفة إذا - توضح ذلك
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فإن بقي يف اجلزء األول الذي هو خارج عرفة مل يصح له حج إذا انطلق منه مبارشة 

 .إىل مزدلفة

 :(( لهحلت ا زاغت الشمس أمر بالقصواء فر  إذ حتى )): قال

 .حلعل عليها الرَّ ج  أي 

 :(( الناسفخطب  ،بطن الوادي فأتى )): قال

ة باتفاق مجاهري العلمء، وهي خطبة نَّ وهو س   ،فيه استحباب اخلطبة لإلماموهذا 

وما يكون فيه  ،استحب العلمء أن يذكر فيها ما فيه من نصائح للحجيج ،واحدة

 .الجتمع الناس من أقطار شتى ؛من وصايا للمسلمني

يف شهركم  ،إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا "وقال:  )): قال

 :(( هذايف بلدكم  ،هذا

 ،وهذا فيه أن األصل يف الدماء واألموال العصمة، فال جيوز االعتداء عليها :اقالو

 بنيَّ  فإنه األمثال؛ رضبب املسائل - والسالم الصالة عليه -ا تقريب النبي وفيه أيًض 
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 ذي شهر يف عرفة يوم وهو(، ( هذا شهركم يف هذا، يومكم كحرمة )) الدماء حرمة

 .احلجة

 .وهو البلد احلرام :(( هذا بلدكم يف ))

 :(( موضوعكل يشء من أمر اجلاهلية حتت قدمي  أال )): قال

وهناك أمور يف اجلاهلية  ،املخالفة لدين اإلسالم هذا فيه إبطال ألمور اجلاهليةو

يف اإلسالم خياركم يف اجلاهلية  خياركم )) :-اهلل عليه وسلم  صىل -ها النبي أكدَّ 

 .بطل وأن يوضعوأما ما خيالف دين اإلسالم فإنه جيب أن ي   ((، فقهواإذا 

 :(( موضوعة اجلاهلية ودماء )): - والسالم الصالة عليه -ثم قال 

 أي ،موضوع كله فهذا ذلك نحو أو القتل أو الثأر من اجلاهلية يف حصل ما أي

 .باإلسالم لغىي   كله هذا ،دية وال ،قصاص وال ،به مطالبة فال ،يلغى

أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن  وإن )): -اهلل عليه وسلم  صىل -ثم قال 

 :(( احلارث
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 إياس هو ربيعة وابن ،وقرابته بأهله - والسالم الصالة عليه -هذا ابتدأ النبي  :أي

 .ربيعة بن

 :(( هذيل فقتلته سعد بني يف امسرتضعً  )) كان :قال

فيه ابتداء الداعية دعوته  دمال هذا إسقاط يف أي - والسالم الصالة عليه - قوله ويف

 ،وهذا له أثر عظيم يف االستجابة لدعوته ،واألمر الذي يطالب الناس به بنفسه هو

 مما كان ،اجلاهلية يف كانت التي الدماء هذه - والسالم الصالة عليه -فحينم أبطل 

 أن يف البالغ األثر له فكان، - وسلم عليه اهلل صىل - بقرابته يتعلق ما أواًل  أبطل

 ن أمر الدماء يف قرابتهم.ا يبطلون ما كان م  لبقية أيًض ا

 :(( موضوعاجلاهلية  وربا )): قال

لَّ  ﴿ ،- وعال جلَّ  -هو الزيادة املعروفة وهي املحرمة التي حرمها اهلل  :الربا أ ح   اهللَّ   و 

ب ي ع   م   ال  رَّ ح  ا و  ب   من كانت ما كل :أي (( موضوعاجلاهلية  وربا ))، [ 275] البقرة:  ﴾ الر 

 .ملغية موضوعة فإهنا ربا فيها معاملة

 :(( املطلبرًبا أضعه من ربانا ربا عباس بن عبد  وأول )): قال
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 - بقرابته البدء فيه اأيًض  وهذا، عباس بن عبد املطلب - عنه اهلل ريض -وهو عمه 

 .- وسلم عليه اهلل صىل

 :(( كلهموضوع   فإنه )): قال

إ ن ﴿: - وتعاىل سبحانه - لقوله ؛ويوضع يلغى املال رأس عىل الزائد املقصود ب ت م   و   ت 

م   ل ك  ء وس   ف  م   ر  ك 
ال  و  ون   ال   أ م  م 

ال   ت ظ ل  ون و   .[ 279البقرة:  ] ﴾ ت ظ ل م 

 النساء يف اهلل فاتقوا )): -اهلل عليه وسلم  صىل -قال بعد ذلك وهو يويص أصحابه 

)): 

 أو ؛ذلك نحو أو ،أخًتا أو ؛اأم   أو ،زوجة املرأة كانت سواءً  باملرأة الوصية فيه وهذا

 -كد هذا ألذلك ؛ وال سيم الزوجة، إليها واإلحسان ،هبا الرتفق، هبا فالوصية ،بنًتا

واستحللتم فروجهن  ،أخذمتوهن بأمانة اهلل فإنكم )) :بقوله - وسلم عليه اهلل صىل

 :(( اهللفروجهن بكلمة  استحللتم ))قالوا معنى ، (( اهللبكلمة 

اك   ﴿: - وعال جل -هو قوله  :قيل س  إ م  وفر  ف  ر  ع  يح   أ و   ب م  ان ت ْس   س   229البقرة:  ] ﴾ ب إ ح 

]. 
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وا ﴿: - وعال جل -هي قوله  :الكلمةوقيل  ح 
ا ف انك  م ط اب   م  ك  ن   ل    م 

 
اء  ] ﴾ الن س 

 .هو األقرب هبذه الكلمة، و[ 3النساء: 

 :(( تكرهونه اي وط ئن فرشكم أحدً  أالَّ عليهن  ولكم )) :قال

 بدخول بيت زوجها وهو غري راضر  جيوز هلا أن تسمح ألحدر ملرأة ال املعنى أن او

 ةآثم -بال شك  -ال بد من التنبه له، وهي  ر  ، وهذا أمولو كان من حمارمها وقرابتها

سمح للمرأة بالكالم مع أنه ال ي   :وقيل من معاين هذا األمر، ن حصل منها ذلكإ

ملرأة تقابل الرجل ألن هذه كانت من عادات العرب أن ا ؛الرجل األجنبي عنها

للمرأة أو غري  اكان حمرمً  املراد به من يكرهه الزوج سواءً فتحادثه، والصحيح أن 

فال جيوز هلا إدخال  أونحو ذلك، ،و أبناء أعممهاأ ،من أعممها ،حمرم من قرابتها

فهم من أن ال جيوز أن تزين به ال يرتضيه الزوج إىل بيته، وليس املراد ما قد ي   رجلر 

، وإنم املراد أن حمرم وظاهر التحريمهذا أمر  ف ،ين هبا الرجل فتدخله إىل البيتأو يز

لكن الزوج ال وأو غري غريب  ،غريب أن يدخل إىل بيت زوجها ال تسمح برجلر 

 .يرتضيه
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 :(( مربحفعلن ذلك فارضبوهن رضب غري  فإن )) :قال

تأديب وليس لل - قلنا -وهذا الرضب  ،تأديبلته لأفيه إباحة رضب الرجل امر

 -لو أنه رضب زوجته حتى ماتت فوجب عىل عاقلته  :ولذلك قال العلمء ،للقتل

 .تأديب إذا ما حصل منها ما يقتيض ذلكلوهذا األمر ل ة،الدي دفع - مجاعته أي

 :(( باملعروفعليكم رزقهن وكسوتن  وهلن ))

 جيب: ) العلموهذا فيه وجوب النفقة عىل الزوجة وكذلك الكسوة هلا، قال أهل 

 واجب   ،كل ذلك واجب عىل الزوج ،( والطعام ،والكسوة ى،كنوالس   ،عليه النفقة

 (.النافلةعليه وليس هو من أمر 

 ،ثم هنا تنبيه: أنه جيب هذا عىل الزوج حتى وإن كانت الزوجة تعمل ولدهيا مال

 ضابط -قال أهل العلم  كم -والنفقة ضابطها ، بقى أمر النفقة واجبة عىل الزوجفت

وهذا خيتلف باختالف  ،هذه النفقة هي بحسب حال الزوج من اليْس والعْس

وال جيوز له  ،ف الرجل ما ال يطيق من النفقةوال يكلَّ  ،زمنة واألمكنة واألحوالاأل

 .التقصري فيم يستطيع
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 :(( اهللتركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب  وقد )) :قال

ومن  ،وأن به النجاة من الفتن، -وعال  جل -عتصام بكتاب اهلل وهذا فيه اال

 -ألن اهلل ؛ - عليه الصالة والسالم -سنة النبيعتصام بعتصام بكتاب اهلل االاال

ين   ﴿ :أمر بذلك - وعال جل
ذ  الَّ ر  ذ  ي ح  ل  ون   ف  ال ف  ن   خي   ه   ع  ر  م   أ ن أ م  يب ه 

 أ و   ف ت ن ة   ت ص 

م   يب ه 
اب   ي ص  ذ  يم   ع 

- سبحانه وتعاىل -ي كذلك من اهلل ة وحنَّ والس  ، [ 63النور:  ] ﴾ أ ل 

. 

نشهد أنك قد بلغت،  "قالوا: ، " سألون عني، فم أنتم قائلون؟وأنتم ت  " )) قال:

السبابة يرفعها إىل السمء وينكبها إىل الناس  بإصبعه -، فقال " وأديت، ونصحت

 :(( مراتثالث  " اشهد، اللهم اشهداللهم  " :-

عىل تبليغه وعىل نصحه  - صىل اهلل عليه وسلم - وهذا فيه إشهاد الناس يف زمنه

وترك هذه األمة  ،غ األمانةوبلَّ  ،الرسالة ىوأنه أد ،ح األمةص  فأجابوه بأنه ن   ،لألمة

 وسلم صىل اهلل عليه - عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها، ونحن نشهد بذلك أنه
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وترك هذه  ،ةمَّ غ  به ال - وعال جل - وكشف اهلل ،مانةوبلغ األ ،الرسالة ىقد أد -

 .ال يزيغ عنها إال هالك ،األمة عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها

 ((: - السبابة يرفعها إىل السمء بإصبعه - فقال )) قال:

وهو خالف ما يقوله أو يقرره ، - وعال جل -ل عىل مسألة العلو هلل وهذا فيه دلي

نت م ﴿ ،يف السمء - وتعاىل سبحانه -بل اهلل ؛ اهلل يف كل مكانأن ن مالبعض  ن أ أ م   مَّ

  يف  
 
ء م  ه   ﴿ ،[ 16امللك: ] ﴾ السَّ ع  ف  ر  ح  ي 

ال  ل  الصَّ م  ع  ال  ي ب  و  م  الطَّ
ل  ك  د  ال  ع   ي ص 

ي ه  ]فاطر:  ﴾ إ ل 

 يف السمء. - وعال جل - اهلل كل هذه األدلة تدل عىل أن ،(( ينزل ربنا)) ، [ 10

 :(( مراتثالث  )): وقوله

صىل اهلل عليه وسلم  -عله وقد كان من ف   ،لتأكيد األمر وألمهيتهللتأكيد، تكرار الهنا 

وفيه أسلوب من أساليب  ،حسن وهذا أمر   ،ر األمر ثالث مراتأنه ربم كرَّ  -

ومرتني  ةفيكرره مر ،ثبت يف القلبوحتى ي   ،فهموهو تأكيد األمر حتى ي   ،التعليم

 ة.وثالث
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 املتن:

ومل يصل بينهم  ،ثم أذن بالل، ثم أقام فصىل الظهر، ثم أقام فصىل العّص ))قال: 

ا، ثم ركب حتى أتى املوقف، فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، وجعل شيئً 

وذهبت  ،ا حتى غربت الشمسواستقبل القبلة، فلم يزل واقفً  حبل املشاة بني يديه،

 ((. حتى غاب القرص الصفرة قلياًل 

 الرشح:

بينهم  ومل يصل   ،أذن بالل، ثم أقام فصىل الظهر، ثم أقام فصىل العّص ثم )) :قال

 :(( شيًئا

 .وهذا باإلمجاع ،ذا فيه اجلمع بني الظهر والعّصه

 لسبب السفر أم للعبادة؟ وهل هذا اجلمع بني الصالتني هو

ولذلك  ، قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيميةمتعلق بالعبادة كم ،الصحيح أنه للعبادة

 ألن هذا متعلق بالعبادة. ؛إذا حجوا يصلون هذه الصالة - ايًض أ -أهل مكة ف
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 :(( شيًئابينهم  يصل   ومل )): قال

 :ننهذا س   إذن يف

 .ثم الثانية صالة العّص ،األوىل صالة الظهر أن يصل: أواًل  •

 .ذانوال يعيد األ ،أن يؤذن لألوىل ويقيم يف كال الصالتني :نة الثانيةالس   •

الصالة  عليه - النبيوإنم يفعل كم فعل  ،يفرق بينهم بوقت أالي  :واألمر الثالث •

 فبعد أن صىل الظهر صىل العّص.، - والسالم

 :(( املوقفتى أركب حتى  ثم )) قال:

والذي يسميه بعض الناس  ،واملراد به هنا اجلبل الذي يف عرفة ،عرفة املوقف هو

بجبل ، ال دليل عىل التسمية ال دليل عىل هذه التسميةو ،جبل الرمحة أو جبل الدعاء

 ،هنم يدعون فيهأوجبل الدعاء أل ،ربم أخذوه من أن اهلل يرحم العبادهم  ،الرمحة

 )): قال -عليه الصالة والسالم  -النبي ، فوال يقصد يف املوقف ،لكن ال دليل عليه

يتأكد  ،احلاج أن يتثبت أنه يف عرفة عىلفهنا ، (( وعرفة كلها موقف ،وقفت هنا

هو ركن احلج األكرب، ومن  -ركن الوقوف بعرفة  -ألن الركن  ؛ويتيقن أنه يف عرفة
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دخل عليه الفجر ومل يقف بعرفة مل يصحي له  ،رفة حتى فجر يوم العارشمل يقف بع

 .وقوفه  يف أي مكان بعرفة، أي مكان داخل حدود عرفة يصح  احلج، فيقف احلاج  

 ،وجعل حبل املشاة بني يديه ،بطن ناقته القصواء إىل الصخرات فجعل )): قال

 :(( القبلةواستقبل 

ألنه  ؛سمي هذا األمر حباًل  :قيلوهو الطريق الذي يسلكه املشاة،  :حبل املشاة

 .رق أي سار الناس فيه صار عالمة كاحلبل فسمي حباًل املكان إذا ط  

 .ي أمامهأ: (( يديهحبل املشاة بني  وجعل )): قال

 :(( القبلة )) واستقبل

ستقبل يف الدعاء القبلة، وال وهذا فيه أنه ال جيوز استقبال هذا اجلبل، وإنم الذي ي  

 .ستقبل اجلبلي  

حلاج أن يستغل هذا عىل اهذا اليوم أن الذي ينبغي يف ومن التنبيه عىل ما حيصل 

أفضل ما )) وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة:  ،املوقف بالدعاء واالبتهال والذكر
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 ،له امللك وله احلمد ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له :قلت أنا والنبييون من قبل

سبحانه  -هذا الدعاء هو ثناء عىل اهلل  ،(( وهو عىل كل يشء قدير ،ي ويميتيحي

فيه العباد من النار  - جل وعال -عتق اهلل وكذلك ألن ال يوم أكثر أن ي  ، - وتعاىل

)) ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل : - صىل اهلل عليه وسلم -من يوم عرفة، كم قال 

فيه العباد من  - جل وعال -يوم يعتق اهلل  أكثر، فهو (( فيه من النار من يوم عرفة

 .النار هو يوم عرفة

وذهبت الصفرة قلياًل حتى غاب  ،يزل واقًفا حتى غربت الشمس فلم )): قال

 :(( القرص

وهذا من باب التأكيد، يتأكد ويتثبت أنه غربت الشمس، أن الشمس قد غربت 

 .مزدلفةأي ذاهًبا إىل ؛ يتحقق من ذلك، ثم بعد ذلك ينّصفف

يعني قبل أن تغرب الشمس يوم  ،ن ذهب إىل مزدلفة قبل غروب الشمسم   ،بطي  

ألنه ترك واجًبا،  ؛وعليه دم ةوقوفه بعرف عرفة أخذ نفسه وذهب إىل مزدلفة، صحَّ 

 .الواجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس
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 املتن:

 - عليه وسلمصىل اهلل  -وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول اهلل )) قال: 

ام م   ا لز 
 
اء و  ص  ن ق  ل ل ق  د  ش  ق  ل ه   ،و  ح  ك  ر 

ر  و  ا يصيب م  ه  أ س  تَّى إ نَّ ر  ن ى: ، ح  ي م   ا ل 
ه  ول  ب ي د  ق  ي  و 

ك ين ة   " ، ا لسَّ ين ة 
ك  ، ا لسَّ تَّى " أ هي  ا ا لنَّاس  ياًل ح 

ل  ى هل  ا ق  خ   أ ر 
ب ال 
ن  ا حل  

ب اًل م  لَّم  أ ت ى ح  ، ك 

، د  ع  ة   ت ص  ل ف  د  تَّى أ ت ى ا مل  ز  ، ح  ت ني   ام  إ ق   و 
در اح   و 

انر اء  ب أ ذ  ش 
ع  ال  ب  و  ر  ا ا مل  غ  ىلَّ هب   ب ح   ف ص  س  مل   ي  و 

ي ًئا، م  ش  ي ن ه  مَّ ا ب  ع  حتى طلع الفجرث  ط ج   .(( ض 

 الرشح:

 :(( وأردف أسامة بن زيد خلفه )): قال

ويف هذا جواز اإلرداف، أي أركبه خلفه، فيه جواز اإلرداف عىل الدابة  :قالوا

تتحمل أن أن يكون عليها اثنني أو ثالثة،  تتحمل الدابة أنبرشط أن تتحمل ذلك، 

من  -عليه الصالة والسالم  -النبي  أن د جاء عند احلاكم من حديث أنسذلك، وق

 ،وجييب دعوة اململوك ،ويضع طعامه عىل األرض ،كان يردف خلفه))  :تواضعه

 .- رمحه اهلل -صححه الشيخ األلباين ، واحلديث ((ويركب احلمر 
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أردف مجًعا من الصحابة، حتى أوصلهم بعض  - عليه الصالة والسالم -النبي و

 - عليه الصالة والسالم -أهل العلم إىل أكثر من أربعني صحابًيا أردفهم النبي 

، ابن الرشيدوأردف الفضل، وأردف معاًذا، وأردف  ،فأردف ابن عباس؛ خلفه

وأردف مجًعا من الصحابة أوصلهم بعض العلمء إىل أكثر من أربعني، ويف بعضها 

الشاهد من هذا أن وونحو ذلك،  ،قد يكون احلديث صحيح، ويف بعضها الضعف

هنا أسامة بن زيد، وتواضعه، فأردف  - صىل اهلل عليه وسلم -قه ل  هذا من كمل خ  

صىل اهلل  -أو عثمن، وقد خيتص النبي  ،أو عمر ،ومل يردف كبار الصحابة كأيب بكر

وهذا  دل عىل أنه أفضل مطلًقا من غريه،بعض الصحابة بيشء ال ي - عليه وسلم

 .- صىل اهلل عليه وسلم -قه ل  من كمل خ  

، مىض إىل إىل مزدلفةأي  :(( - صىل اهلل عليه وسلم -ودفع رسول اهلل  )): قال

 مزدلفة.

 ((:وقد شنق للقصواء الزمام )) 



 

 

 34 

احلبل الذي يوضع يف  ؛ الزمام:أي جذبه إىل اخللف، جذب الزمام إىل اخللف

ركت أرسعت، ألن الناقة إذا ت   ؛جره إىل اخللف، والسبب يف ذلك لئال تْسع ،األنف

سواء كان اإلنسان راكًبا عىل  ،ليوما وهذا هو اهلدي ذاك ،تأزمامها أبط دَّ وإذا ش  

، وهذا ةدؤأن تكون عليه السكينة والت ،أو كان ماشًيا ،أو كان عىل دابة ،سيارة

يريدون أن يدركوا  ؛خالف ما نراه من إرساع الناس ال سيم أصحاب السيارات

 - عليه الصالة والسالم -النبي  ، فإنسنةالوهذا خالف  ،مزدلفة وأن يبقوا فيها

دة ؤبالتيأمرهم : (( السكينة ،السكينة ؛السكينة ،السكينة :أهيا الناس )): قال بيده

 .واهلدوء

 :((وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله )) 

فإنه  ،جيعل الراكب رجله عليهالذي وهو املوضع من الرحل  ،اخللفمورك رحله: 

 - عليه الصالة والسالم -ولذلك جاء عنه  ،ع رأسها لتتأنى يف مشيتها وختفج  ر  أ  

 )) ،عمل الرب :أي (( فإن الرب ))، (( فإن الرب ليس باإليضاع )) :يف رواية أخرى

 .ليس بالْسعة ،أي باإلرساع :(( ليس باإليضاع
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 .عني كلم أتى هضبة يسريةي: ((كلم أتى حباًل  )): قال

 ((: أرخى هلا قلياًل حتى تصعد ))

 .هذا الزمام من الزمام حتى تصعد، فإذا نزل شدَّ يعني ترك يشء 

 :((حتى أتى املزدلفة  )): قال

سميت مزدلفة من االزدالف  :نى، وقيلهي املشعر الذي يقع بني عرفة وم   :املزدلفة

 ،نى أقرب إليهالقرهبا من مكة، مع أن م   :وقيل ،نىلقرهبا من م   :وقيل ،وهو القرب

 .الدممن لكثرة ما يقع فيها من الذبائح و :وهي ؛نى لعلة أخرىنى سميت م  لكن م  

يف طريقه من عرفة  - عليه الصالة والسالم -أنه  )): وورد يف بعض طرق احلديث

 ،فبال وتوضأ وضوًءا خفيًفا، - عليه الصالة والسالم -إىل مزدلفة توقف ونزل 

الصالة  "قال: ، "الصالة يا رسول اهلل  ": له قال ،- رديفه -فقال له أسامة بن زيد 

 .(( " أمامك
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خروج الوقت، فإن  مل خيش   نة أن ينتظر أو يؤخر الصالة حتى يصل مزدلفة مافالس  

صىل يف طريقه، وإن دخل عليه  -هي الصالة الثانية و -خيش خروج وقت العشاء 

 ثم أكمل إىل مزدلفة. ،أو خيش خروج الوقت وهو يف عرفة صىل يف عرفة

 :(( قامتنيإاملغرب والعشاء بأذانر واحد وفصىل هبا  )): قال

وهو أول ما يفعله احلاج إذا وصل إىل مزدلفة،  ،نة اجلمع بني املغرب والعشاءالس  

ة أن يبدأ نَّ أول ما يصل إىل مزدلفة الس   ،وال بنحو ذلك ال يتشاغل بطعامر  نإذ

 بالصالة.

 :(( ح بينهم شيًئاومل يسب   ،قامتنيإبأذانر واحد و )) :قال

 . نافلةصىلَّ وكذا بعد العشاء ال ي   ،- أي بني الصالتني -نافلة بينهم  أي مل يصل  

 الوتر يف تلك الليلة؟ صىلَّ هل ي  

وكذلك يصل راتبة الفجر يف  ،خالف بني أهل العلم، والصحيح أنه يصل الوتر

 .يوم النحر وهو اليوم العارش
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 عليه -ا جاء أن النبي مل : )لكن قال أهل العلم ؛مل يذكر يف حديث جابر صالة الوتر

 ينف   مل جابر إن ثم ،عام وهذا (، حرض وال سفر يف الوتر ترك ما - والسالم الصالة

 أيًضا أخرى أمور يف وجابر ،الوتر يذكر مل أنه روايته يف كان ما غاية وإنم ،األمر هذا

 .املسائل من وغريها ،للوضوء - وسلم عليه اهلل صىل -يذكرها كنزوله  مل

 ((: ثم اضطجع حتى طلع الفجر )): الق

الذي هو يوم النحر،  نحن اليوم نتكلم عن اليوم العارش ،صالة الفجر يف مزدلفة

يتفرغ  ،أول وقت الفجر ملاذا؟ ليتفرغ احلاج للدعاء ،يصل الفجر يف أول وقتها

يدعو بم  ،رافًعا يديه ،فبعد الفجر يدعو مستقباًل القبلة ،احلاج بذاك الوقت للدعاء

ن أن يكون ذلك س  وي   ،ومما أراده من خريي الدنيا واآلخرة ،شاء من جوامع الدعاء

ني الذي ب   ،يف املشعر احلرام، ما هو املشعر احلرام؟ هو اجلبل الذي اآلن فيه املسجد

مزدلفة كلها مشعر  ): وقال أهل العلم ،هذا هو املشعر احلرام ،مزدلفة ه املسجد يففي

 عليه -ة التى فعلها النبي نَّ أما باملعنى اخلاص وهو الس  و ،وهذا باملعنى العام، (حرام 

 مزدلفة يف الذي اليسري اجلبل هذا وهو املكان هذا إىل ذهب أنه - والسالم الصالة
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كان م أي يف فيقف ،الناس تزاحم مع سيم ال بالزم ذلك وليس ،احلرام املشعر وهو

 .ويدعومن مزدلفة 

 املتن:

ركب القصواء حتى أتى  وصىل الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة، ثمَّ  ))قال: 

ا حتى ده، فلم يزل واقفً ه وهلله ووحَّ وكربَّ  هفدعا ،املشعر احلرام، فاستقبل القبلة

ا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، حتى أتى بطن أسفر جدً 

 ((. عىل اجلمرة الكربى سلك الطريق الوسطى التي خترج ، ثمَّ ك قلياًل حم  ْس  فحرَّ 

 الرشح:

 :(( تبني له الصبح نيالفجر ح وصىل )) قال:

 قامة.إأي أول ما تبني له الصبح بأذانر و

 :(( ثم ركب القصواء ))

 يف حديث جابر. وإن مل تأت   ؛وذكرنا أنه هنا يصل راتبة الفجر
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 هذا املوطن.وهو : (( حتى أتى املشعر احلرام)) قال: 

 ((:ا حتى أسفر جًدا ده، فلم يزل واقفً استقبل القبلة فدعاه وكربه وهلله ووحَّ ف ))

 ،هو قبل طلوع الشمس :اإلسفارو ،البقاء والدعاء حتى اإلسفار :ةنَّ وهذا هو الس  

 .نتشار الضوء قبل أن تطلع الشمساوإنم هو بداية 

ا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف ا حتى أسفر جدً يزل واقفً فلم )) قال: 

 :(( بن العباساالفضل 

 .أركبه ؛الفضل أردف وهنا ،أسامة - والسالم الصالة عليه -هناك كان قد أردف 

 :(( حتى أتى بطن حمْس  )) 

 العلة ما، - وسلم عليه اهلل صىل -أرسع فيه النبي  ،نىيقع بني مزدلفة وم   هو وادر و

  االرساع؟ يف

أو  ،تذكر الثناء عىل نفسها يعني ؛الثناءات فيه تقول قريش كانت مكان ألنه :قيل

 ،مكان كانت تقف فيه النصارى :وقيل، فأراد أن يْسع هبا ،أو نحو ذلك ،القصائد
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والعلة يف ذلك هي متابعة النبي  ،وهي روايات ،موطن هالك أصحاب الفيل :وقيل

 جاء فإذا ،ذلك عىل - وسلم عليه اهلل صىل - النبي يتابع أن، - وسلم عليه اهلل صىل -

 ة.نَّ اإلرساع فيه س  ف ، فإنه يْسعادي حمْس  و يف اإلنسان

 .أي أرسع :((فحرك قلياًل  )): -وهذا قوله  - قال

 :(( ثم سلك الطريق الوسطى التي خترج عىل اجلمرة الكربى )): قال

 اجلمرة إىل الوصول يريد ألنه؛ -صىل اهلل عليه وسلم  -وهذا فيه بيان قصده 

 .الطريق هذا شق فلذلك ،الكربى

 املتن:

حتى أتى اجلمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكرب مع كل  ))قال: 

فنحر  ،ثم انّصف إىل املنحر ،حصاة منها، مثل حىص اخلذف، رمى من بطن الوادي

 ((. وستني بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غرب، وأرشكه يف هديها ثالثً 
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 الرشح:

 ((: حتى أتى اجلمرة التي عند الشجرة ))

 .قد أزيلتو ،طبًعا هذه الشجرة كانت عالمة

 :(( فرماها بسبع حصيات))  قال:

أول ما  ،ة أن يبدأ احلاج إذا دخل منى برمي مجرة العقبةنَّ واحلديث يدل عىل أن الس  

 .يبدأ برمي مجرة العقبة

، (ط ح  ن  ر   ) :جمموعة يف قول القائل ؛أعمل يوم النحر أربع :طيب خذوا الرتتيب

،ونح ،شفرة: رمي   ذهإيش رنحط هذا؟ ه هذا هو الرتتيب يف  ،وطواف ،وحلق   ر 

فيبدأ  ،وطواف ،وحلق ،ونحر ،: رمي( طح  ن  ر  ) ة، الرتتيب عىل هذه الكلمة نَّ الس  

م أحد هذه األفعال عىل غريه فال ثم الطواف، فإن قدَّ  ،ثم احللق ،ثم النحر ،بالرمي

 ؛لو بدأ بالنحر قبل الرمي أو بالطواف قبل النحر أو نحو ذلك جاز له ذلك ،حرج

 قبل كذا فعلت ) فيقول: - السالم و الصالة عليه -لنبي إىل ان الرجل كان يأيت أل
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قالوا: ، (( حرج وال ،افعل)) : - والسالم الصالة عليه - النبي إليه ، فيشري( كذا

تيا باإلشارة  .افعل ،افعل :يعني ، إليه هكذايعني النبي يشري ،ويف ذلك جواز الف 

 -، وفائدة الضبط هبذه األحرف ( طح  ن  ر  )  الرتتيب عىل هذه األربعة أحرف نفإذ

) هو: احلّص لألفعال مع الرتتيب، فإذا ضبطت كلمة  - وهذا يف كثري من العلوم

 ة.نَّ وطواف، وبذلك يكون الرتتيب عىل الس   ،وحلق ،ونحر ،فهو: رمي ( طح  ن  ر  

من أين ، من املسائل هنا التي ذكرت يف حديث جابر أن عدد احلصيات سبع

ولذلك جاز له أن يأخذها من أي  ؛يأخذها؟ مل يرد يف حديث جابر مكان خاص

 .فلو وجدها يف الطريق أخذها فله ذلك ،ا ألخذهاا معينً وال حيدد مكانً  ،مكان

 ،أن املطلوب يف هذه احلصيات الرمي وليس الوضع :هنبَّ ا من األمور التي ت  أيًض 

 (. " فرماها ": وإنم الرمي يف قوله ،وضعها مل جتزئه ) من :حتى قال أهل العلم

سب حت  قالوا:  ؛ال يأخذ السبع ويرميها كلهاة، إذن كل حصاة عىل حد ويرمي

وهذا من  ،وهو يرمي احلصاة ( اهلل أكرب: )  مع كل حصاةوإنم يرمي ويكرب   ،واحدة

 .-سبحانه وتعاىل  -د هلل كمل التعب  
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صىل  -النبي  ،هذه احلصيات حجم الواحدة منها كحصاة اخلذف التي خيذف هبا

وال  ،إهنا ال تصيد صيًدا)) : وقال ؟أليس كذلك ،هنى عن اخلذف -سلم اهلل عليه و

 .(( أو تكْس سن ا ،عينًا أإنم تفقو ،تقتل عدًوا

 فم هي حجم هذه احلصاة؟

، أكرب منها يسرًيا، املعروفة قلياًل، أكرب من حبة احلمص أكرب من حبة احلمص :قالوا

أنه كبري  رأخذت حج كلمال تظن أنك  ،دياألمر تعب  ف ،ليس حجريشء يسري، إذن 

 ،ومن باب أوىل ال جيزئ الرمي باحلديد، ال جتزؤك، بل كان لك األجر أكرب

 .وبنحو ذلك ،وباألخشاب ،عالوبالن  

حتى يأيت بعض الناس ويسب  ،ديهذا أمر تعب   ،عتقاد أن ذلك هو الشيطانواال

وتلك ...،  وأنت الذي ،خْستنيأنت الذي و ،أنت الذي فعلت يفَّ  هناك: الشيطان

فتسمع من الغرائب ، وأنت الذي ...، أنت الذي جعلت زوجي يطلقني :تقول

 .ديفاألمر تعب  ، ك املكاناوالعجائب يف ذ

 أين يقف الرامي يف رميه جلمرة العقبة؟
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وجاء يف  ،رماها من بطن الوادي يف منى -عليه الصالة والسالم  -بي جاء أن النَّ 

 اجلمرة رمى - عليه الصالة والسالم -بي أن النَّ  )): عود يف الصحيححديث ابن مس

 يساره، عن - الكعبة ،احلرام املسجد - البيت فجعل حصيات، بسبع الكربى

 .يمينه (( عن نىم   وجعل

وإال  ة،نَّ س  فذاك  ،وكانت اجلمرة أمامه ،البيت عن اليسارو يمنيالنى عن م   إذا كانت

نَّة جاز له أن يرمي من أي مكان أن حيرص إذا استطاع خاصة مع تيسري ، ولكن الس 

عىل أهل  -سبحانه تعاىل  -وهذا من فضل اهلل  ،وصار عدة طوابقاآلن، أمور احلج 

 .ةنَّ فيحرص عىل الس   ،ت األمور اآلناإلسالم فتيْسَّ 

 ،ال جيوز الرمي بأي يشء آخر باحلصا دليل عىل أنه -صىل اهلل عليه وسلم  -ه ي  م  ر  

عليه الصالة  -والنبي  ،جيزؤه ذلك مل وال جيزئ إذا رمى بحديد أو رمى بكذا

 ه مرَّ فلو أنَّ  ،وفيه دليل عىل جواز الرمي للراكب، رمى وهو راكب -والسالم 

يف اليوم األخري فربم تستطيع أن متر  ،األخريم يف اليوم وهذا حيصل السيَّ  -بسيارته 
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 ،رتك بجانب اجلمرات فيجوز لك أن ترمي وأنت يف السيارة وال يشء يف ذلكبسيا

 .وهذا من اإلرساع

غريه من األحاديث ففيه يف م يأيت يف حديث جابر وفيعندما نذكر مثل هذا 

ويف ذلك يقتدي به أهل  ،-صىل اهلل عليه وسلم  -له النبي التفاصيل فيم فع

لعلي ال  ،)) خذوا عني مناسككم: -سالم ه الصالة والعلي -يف قوله  ،اإلسالم

ه رسول اهلل فيحرص املسلم عىل أن حيج احلج الذي حجَّ  ،ألقاكم بعد عامي هذا ((

وحيرص عىل أن يرمي  ،يقف حيث وقف ،ننبعه يف الس  فيتَّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -

اهلل صىل  -ة النبي نَّ ويتتبع يف ذلك س  ، -عليه الصالة والسالم  -حيث رمى من 

 .-عليه وسلم 

 :(( ثم انّصف إىل املنحر ،فنحر)) : ثم أيًضا فيم ذكر يف قوله

نحر فيه  .أي املكان الذي ي 
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 ((: نحر ثالًثا وستني بيدهف ))

حيث نحر ثالثة وستني  ،البدنية -صىل اهلل عليه وسلم  -ته وهذا فيه دليل عىل قوَّ 

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -بنفسه  ( اقة) نبدنة 

 (،  لهويف هذا أن األفضل للحاج أن يبارش الذبح بنفسه إن تيْسَّ  : )أهل العلمقال 

فيوكل أمر النحر أو الذبح إىل  ، اآلن حتى يتم الرتتيب بشكل صحيحوقد ال يتيْسَّ 

عل  ف   -أيًضا  - لكن لو استطاع اإلنسان أن يذبح بنفسه فهذا ؛املختصني بذلك

هذا من  :وقالوا ،نحر ثالثة وستني بدنة -الة والسالم عليه الص -ي بوالنَّ ،ةنَّ للس  

 هو ابنفإنه مات و، -صىل اهلل عليه وسلم  -ني عمره فهو بعدد سن ،املوافقات

 .-صىل اهلل عليه وسلم  - وستني سنة ثالث

 :(( غرب ا فنحر ماثم أعطى علي  )) قال: 

ريض اهلل عنه  -عل رها كم الذي بقي؟ سبعة وثالثني نحو ،بقي من اهلدي أي: ما

ك فيجوز لإلنسان أن ي رش   ،يف هديه -صىل اهلل عليه وسلم  -وأرشكه ، -وأرضاه 
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أن يشارك  هلم فيجوز ،لكن برشط أن ال يقل عن القدر الواجب ؛آخًرا يف هديه

 .واحد أو أكثر

 ما هو القدر الواجب؟

ب ،القدر الواجب هو شاة ب ،ع بقرةأو س   .ع بدنةأو س 

 فيه استحباب تكثري اهلدي : )هلذا العدد قالوا -صىل اهلل عليه وسلم  -ويف نحره 

.) 

 .يعني جزء من اللحم ة،أي بقطع :(( ثم أمر من كل بدنة ببضعة )): قال

 .-ريض اهلل عنه  -هو وعل  أي: ((يف قدر وطبخت فأكال  تفجعل)) 

 ((. من حلمها ورشبا من مرقها ))

 املتن:

 حلمها من فأكال وطبخت، قدر يف فجعلت ة،عضبب بدنة كل من أمر ثم ))قال: 

 البيت، إىل فأفاض - وسلم عليه اهلل صىل -ثم ركب رسول اهلل  مرقها، من ورشبا
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 بني انزعوا ": فقال زمزم، عىل يسقون املطلب عبد بني فأتى الظهر، بمكة فصىلَّ 

فناولوه دلًوا  ،" زعت معكملن سقايتكم عىل النَّاس يغلبكم أن فلوال املطلب، عبد

 .رواه مسلم (( فرشب منه

 الرشح:

انتقل إىل بعض  بعد ذلك ثم ،املصنف حديث جابر كاماًل  -رمحه اهلل  - هنا ذكر

وهذا هو  ،ة أن يأكل احلاج من هديهنَّ أيًضا يف احلديث دليل عىل أن الس  ، املسائل

صىل اهلل عليه  -بخت فأكل منها والبضعة هي اجلزء أو القطعة من اللحم ط   ،ةنَّ الس  

وهذا ؛ أكال من اللحم ورشبا من املرق، -ريض اهلل عنه  -وأكل منها عل  -وسلم 

ل وا ﴿: -جل وعال  -لقوله  ا ف ك  ن ه 
وا م  م 

أ ط ع  س   و 
ب ائ  ري ال  ق  ف  ة نَّ الس   نإذ، [ 28:احلج ] ﴾ ال 

 .أن يأكل من هديه

لكن ألننا  ،حلق بعدما نحر -صىل اهلل عليه وسلم  -ه كذلك مل ي ذكر يف احلديث أنَّ 

يف حديث  ، ومل يأت  وبعد النحراحللق،بعد الرمي النحر ط (:نحر   ؟ )نحن قلنا ماذا

 .-م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -بي له النَّ ع  لكن هذا ف   ،حلق أنه جابر
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نحر ثم  -الم الة والسَّ عليه الصَّ  -ي )) أن النب وقد جاء عند أمحد من حديث جابر

 -م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -)) أن النبي  ، وجاء من حديث أنس عند مسلمحلق ((

اس جعل يعطي النَّ  ثمَّ ،  األيْسثمَّ  ،ه األيمنوأشارإىل شق  ، "خذ  ": ققال للحالَّ 

 ق األيمن قبل األيْس.حر، وأنه يبدأ بالش  ة احللق بعد النَّ نَّالس   نَّ أ، يف هذا بيان ((

فأفاض إىل البيت  -م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -)) ثم ركب رسول اهلل  :بعد ذلكثم قال 

)): 

هو طواف اإلفاضة، وفيه ؛ ووافة إىل املسجد احلرام للطَّ أي ذهب بعد ذلك إىل مكَّ 

 .- كم تقدم معنا -حر واف بعد النَّ ة أن يكون الطَّ نَّ الس   دليل أنَّ 

 ،خرذلكؤأن ي، له وهذا قول اجلمهور؛ (خر طواف اإلفاضة ؤواحلاج له أن ي )

، هتى يتم حجَّ حو، خرلغريعذرؤولكن ليس له أن ي ،بعد ذي احلجةإىل ولو  ) :قالوا

 .( خرهؤي الأاألحوط ف

 ن ذلك:م   ،وطواف اإلفاضة له أحوال
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م  بعد غياب القمر • دَّ ق  - نالس   كبار -والعجزة ، عفةوذلك للضَّ  حرليلة النَّ  أن  ي 

ة يل ومضوا إىل مكَّ فإذا انتصف اللَّ  ؛عىل شأهنمن ن يقوموممَّ ن كان معهم وم   ،

 هذه احلالة األوىل. ،أي ذهبوا من مزدلفة :موا ذلكواف وقدَّ هلم الطَّ  جاز

واف يوم الذي فعله وهو الطَّ  -م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -احلالة الثانية: هو فعله  •

باع  للس  وهو األفضل ألنَّ  ،حرالنَّ   .ةنَّ ه إتي

وجيوز  ،حر، وهو جائز  صحيحواف عن يوم النَّخرهذا الطَّ ؤاحلالة الثالثة: أن ي •

 .خره إىل أي  يومر من أيام الترشيقؤأن ي

 ؟وهل جيوز له أن جيمع بينه وبني طواف الوداع

ويكون  ،ته يف ذلك طواف اإلفاضةذلك ونيَّ  قول املحققني من أهل العلم عىل جواز

ه  من البيت الطواف  :-م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -ق قوله يكون قد حقَّ  ،بذلك آخرعهد 

  .واف ((وليكن آخرعهدك بالبيت الطَّ  ))

 صىل -م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -د اللة عىل أنه  - حديث جابر -ويف احلديث أيًضا 

 صىلَّ  -أن رسول اهلل  )) :حر، جاء يف حديث ابن عمربمكة، وهذا يوم النَّ  الظهر

ن ى (( ثم رجع فصىل، حريوم النَّ أفاض  -م اهلل عليه وسلَّ   .ب م 



 

 

 51 

 :وجاء يف حديث ابن عمر ،بمكة صىلَّ  هأنَّ : يف هذا تعارض، جاء يف حديث جابر

ن ى، ه  صىلَّ نَّ أ  ىلَّ ص -م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -واجلمع بني احلديثني أنه )  :قالوا ب م 

ن ى ىلَّ ثم جاء وص ،بمكة  .( مرة أخرى بأصحابه يف م 

لرأينا بركة  - حرأعمل يوم النَّ  - ولو تأملنا يف حديث جابر وتتابع هذه األعمل

 ها ثم يرجع ويصل  ه يقوم هبذه األعمل كلَّ يف أنَّ  -الم الة والسَّ عليه الصَّ  -بي النَّ 

ن ى، أو يصل  الظ   ي به دليل عىل بركة وقت النَّ نَّ أبال شك  ة، فهذاهر يف مكَّ  الظ  هريف م 

 .-م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -

 ،لبانزعوا بني عبد املطَّ  ": فقال ،لب يسقون عىل زمزم)) فأتى بني عبد املطَّ  :قال

 :فناولوه دلًوا فرشب منه (( ،" اس عىل سقايتكم لنزعت معكمفلوال أن يغلبكم النَّ 

 ؛األفضل ملن طاف طواف اإلفاضة أن يرشب من ماء زمزم ويف احلديث أنَّ )  :قالوا

 .( -م اهلل عليه وسلَّ  صىلَّ  -لفعله 

 



 

 

 52 

 :)) انزعوا ((: ويف قوله

الء للنَّ  اس يأتون من هذه األعمل وهم اعطوهم، والنَّ  :أي ،اسأي استقوا بالد 

قاية، إهنَّ ة بني عبد املطَّ بحاجة إىل رشب املاء، وهذا فيه خصوصيَّ  م كانوا لب بالس 

قاية للحجَّ   .هذا عىل غريهم مهوفضيلة عمل ،اج، ويف هذا ترشيف  هلمهم أهل الس 

 هذا آخرحديث جابر. ،رواه مسلم )) فناولوه دلًوا فرشب منه (( :قال

 ،قة ببيان األركانجمموعة من األحكام املتعل   - رمحه اهلل - بعد ذلك ساق الشيخ

إىل آخرما  ،وبم جيب عىل املحرم أن جيتنبه ،وبأنواع النسك الثالثة ،يان الواجباتب  وب  

 .- إن شاء اهلل -ذكر، وهذا يكون يف درس الغد 

 


