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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل 

 وصحبه وسلم تسليام كثريا، أما بعد: آله

فنكمل ما بقي بعد االنتهاء من حديث جابر، َذكر بعد ذلك جمموعة من املسائل 

 واألحكام املتعلقة باحلج.

 املتن

 بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

 :-رمحه اهلل تعاىل  -قال املصنف العالمة ابن سعدي 

يفعل املناسك، ويقول للناس: )) خذوا عني  –صىل اهلل عليه وسلم  –وكان 

 –صىل اهلل عليه وسلم  –مناسككم ((، فأكمل ما يكون من احلج االقتداء بالنبي 

 .–ريض اهلل عنهم  –فيه وأصحابه 

 الرشح 

)) خذوا عني يفعل املناسك ويقول للناس:  –صىل اهلل عليه وسلم  –وكان "قال: 

 :" مناسككم ((
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 )) خذوا عني مناسككم ((واملراد أي: تعلموا أعامل احلج، وليس املقصود بقوله 

فهو واجب، وإنام منها ما هي أركان،  –صىل اهلل عليه وسلم  –أن كل ما فعله 

وبعض املسائل هي من باب الواجبات، وبعضها من باب السنن واملستحبات، 

يف باب  كام رأيتموين أصيل (( صلوا))  –صىل اهلل عليه وسلم  –وهذا كمثل قوله 

 الصالة.

فيه  –صىل اهلل عليه وسلم  –فأكمل ما يكون من احلج االقتداء بالنبي  "فقال: 

وهذا فيه عناية احلاج بصحة حجه وبحصول ، " –ريض اهلل عنهم  -وأصحابه 

 .األجر

 املتن:

 أركان احلج وواجباته :-رمحه اهلل تعاىل  -قال 

ولو اقترص احلاج عىل األركان األربعة، التي هي: اإلحرام، والوقوف بعرفة، 

والطواف، والسعي، والواجبات التي هي: اإلحرام من امليقات، والوقوف بعرفة 

إىل الغروب، واملبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليايل أيام الترشيق بمنى، ورمي اجلامر، 

 ألجزأه ذلك. -أوالتقصري  -واحللق 

 ح الرش

 :"ولو اقترص احلاج عىل األركان األربعة، التي هي: اإلحرام  "قال: 
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وهي: نية الدخول يف النسك، اإلحرام يشء، والتلبية يشء آخر، عندما يقول 

ا  "العلامء اإلحرام فهذا ركن، أما التلبية  فهذه  "لبيك ..  "أو  "لبيك اللهم حجًّ

هو النية يف الدخول؛ لذلك النية شعرية واردة، لكن ليست هي اإلحرام، اإلحرام 

 حملها القلب، ال ُيتلفظ هبا.

 :"والوقوف بعرفة  "قال: 

 .احلج عرفة (())  –صىل اهلل عليه وسلم  –لقوله 

 :"والطواف  ": قال

﴿ : -جل وعال  -الطواف هو: طواف الزيارة أو طواف اإلفاضة؛ لقوله 

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق ﴾ ، هذا طواف اإلفاضة يكون من أعامل يوم [ 29ج : ] احل  َوْلَيطَّوَّ

 النحر، بعد: عرفة، ومزدلفة، ورمي اجلمرة، يكون بعد ذلك طواف اإلفاضة.

 :"والسعي  "قال: 

))  –صىل اهلل عليه وسلم  -السعي بني الصفا واملروة، فإنه ركن للحاج؛ لقوله 

 .اسعوا؛ فان اهلل كتب عليكم السعي ((

بني الركن والواجب،  -رمحه اهلل  -األركان، وسيأيت تفريق املصنف هذه األربعة 

 فهذه األربعة األركان من مل يفعل واحدة من هذه األركان مل يصح احلج منه.
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 :"والواجبات والتي هي اإلحرام من امليقات  "قال: 

، إذن املراد هنا "اإلحرام  "، وفيام سبق قال: "اإلحرام من امليقات  "هنا قال: 

امليقات، أن يكون إحرامه من امليقات، فاحلكم يتعلق هنا بامليقات وليس 

 باإلحرام؛ ألن اإلحرام ركن وليس واجب 

 :"والوقوف بعرفة إىل الغروب  "قال: 

وهذا عىل من وقف هناًرا، من وقف هناًرا فيجب عليه أن يبقى إىل الغروب، فإذا 

 غربت الشمس ذهب إىل مزدلفة.

 :"نحر بمزدلفة واملبيت ليلة ال "

جيب  -يف حدود مزدلفة  -املبيت بمزدلفة، بعد أن يأيت من عرفة ويدخل مزدلفة 

عليه املبيت هناك، وهو واجب عىل الصحيح، و بعض أهل العلم قال: بأنه ركن، 

والصحيح أنه واجب، وقد تقدم معنا أن: الضعفة، والنساء، وكبار السن، ومن 

 يتعجلوا يف آخر الليل  كان يقوم عىل شؤوهنم جاز هلم أن

 :"وليايل أيام الترشيق  "قال: 

الذي هو: احلادي عرش، والثاين عرش، والثالث عرش، وهذا املبيت لغري أهل 

السقاية، أهل السقاية والذين يقومون بأمن احلجيج ونحو ذلك فهؤالء جاز هلم 

 أن يكونوا يف مهامهم، وليس عليهم يشء.
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 :"ورمي اجلامر  "

هذا بالنسبة جلمرة العقبة، أو رمي اجلامر يف أيام الترشيق الثالثة، ويبدأ  رمي اجلامر

بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكربى، هذا الرمي يف أيام الترشيق يكون بعد الزوال 

ريض اهلل  -يف قول مجاهري أهل العلم، وهو الذي تعضده األدلة، كام قال ابن عمر 

: وهذا دليل ) كنا نتحني (، لشمس رمينا () كنا نتحني فإذا زالت اقال:  –عنهام 

 عىل أن الرمي ال يكون إال بعد الزوال، السيام مع تيرس األمور يف هذه األيام 

 :"واحللق أو التقصري  "قال: 

دعا للمحلقني  –صىل اهلل عليه وسلم  –وبال شك أن احللق هو أفضل؛ ألن النبي 

ثالًثا، ودعا للمقرصين مرة، ولكن قد يكون التقصري أفضل يف حالة وهو إذا 

كانت العمرة قريبة من احلج، فاألفضل له أن يقرص حتى يتوفر احللق يف احلج، 

 وهذا قول مجع من املحققني من أهل العلم 

 :"ألجزأه ذلك  "قال: 

الواجبات السبعة، ونضيف إىل  أي: من قام هبذه األركان األربعة، وقام هبذه

 الواجبات السبعة واجبني أيضا مها:

وليكن آخر عهدك بالبيت )) : –صىل اهلل عليه وسلم  –طواف الوداع؛ لقوله  -

 .الطواف ((
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 وكذلك نضيف اهلدي للمتمتع والقارن، فإنه واجب عليه. -

 :"ألجزأه ذلك  "قال: 

 أي صح حجه؛ ألنه استوىف األركان واستوىف الواجبات 

 املتن:

والفرق بني ترك الركن يف احلج وترك الواجب أن تارك  :-رمحه اهلل تعاىل  -قال 

الركن ال يصح حجه حتى يفعله عىل صفته الرشعية، وتارك الواجب حجه 

 .صحيح، وعليه إثم ودم لرتكه

 :الرشح

احلج وترك الواجب أن تارك الركن ال يصح  والفرق بني ترك الركن يف "قال: 

 :"حجه حتى يفعله عىل صفته الرشعية 

يفعل هذا الركن عىل صفته الرشعية، فإن مل يفعله مل يصح منه احلج سواء مل ينِو 

طواف اإلفاضة، أو مل يسَع  الدخول يف اإلحرام، أو مل يقف بعرفة، أو مل يطف

اف اإلفاضة جيب عليه العودة إىل سعي احلج، فإن مشى من مكة وبقي عليه طو

 مكة، وهذا ال جُيرب بدم، الركن ال جُيرببدم.
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أن تارك الركن ال يصح حجه حتى يفعله عىل صفته الرشعية، وتارك  "قال: 

 :"الواجب حجه صحيح، وعليه إثم 

 ألنه ترك واجًبا فاستحق اإلثم.

 :"ودم لرتكه  "

 بح الفدية.أي جيب عليه حينام ترك هذا، جيب عليه أن يذ

 :املتن

 أنساك احلج :-رمحه اهلل تعاىل  -قال 

ْحَراِم َبنْيَ َالتََّمتُِّع  ُ َمْن ُيِريُد َاإْلِ ْفَرادِ -َوُهَو َأْفَضُل  -َوُُيَريَّ  .، َواْلِقَراِن، واإْلِ

ِرَم بِاْلُعْمَرِة يِف َأْشُهِر احْلَجُّ َفَيْفُرَغ ِمنَْها،  ِرَم بِاحْلَجِّ ِمْن َعاِمِه، َفالتََّمتُُّع ُهَو: َأْن ُُيْ ُثمَّ ُُيْ

ي  .َامْلَْسِجِد َاحْلََرامِ  َوَعَلْيِه َدٌم إِْن مَلْ َيُكْن ِمْن َحاِِضِ

ِرَم بِاحْلَجِّ ُمْفِرًدا ْفَراُد ُهَو: َأْن ُُيْ  .َواإْلِ

ُرُم بِاْلُعْمَرِة ُثمَّ ُيْدِخُل  :َواْلِقَرانُ  ِرَم هِباَِم َمًعا، َأْو َُيْ وِع يِف َأْن ُُيْ ُ َاحْلَجَّ َعَلْيَها َقْبَل َالرشُّ

فة: إِذا َخاَف َفَوات الوُقوِف بَِعَرَفة إَِذا اشَتَغَل  َطَوافَِها، َوُيْضَطرُّ َامْلَُتَمتِِّع إىَِل َهِذه الصَّ

بُعْمَرتِه، َوإَِذا َحاَضت املْرَأة َأو َنفَست، َوَعَرَفت َأهنَا اَل َتْطهر َقْبَل َوْقت الُوُقوف 

 .َعَرَفةبِ 
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 الرشح:

ْحَراِم َبنْيَ َالتََّمتُِّع  "قال:  ُ َمْن ُيِريُد َاإْلِ ْفَراِد -َوُهَو َأْفَضُل  -َوُُيَريَّ  :"، َواْلِقَراِن، واإْلِ

قوله ُيري من يريد اإلحرام بني هذه األنساك الثالثة فهذا هو الصحيح أنه ال جيب 

﴿ َفَمن ََتَتََّع : -جل وعال  -الثالثة؛ وذلك لقوله  التمتع، ولكنه أفضل األنساك

 .[ 196] البقرة :   بِاْلُعْمَرِة إىَِل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمَن اهْلَْدِي ﴾

)) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت : -صىل اهلل عليه وسلم  -ولقوله 

و استقبلت من أمري ما )) ل، واملراد اهلدي، وال حللت مع الناس حني حلوا ((

يعني: لو تأملت ملا سقت اهلدي فأكون قارًنا؛ ألن الذي يسوق  استدبرت ((

 .-سيأيت صفة ذلك  -اهلدي ويدخل العمرة يف احلج يكون نسكه الِقران 

واملتمتع يأيت بعمرة متمتًعا هبا إىل احلج، أي بعد أن يؤدي صفة العمرة وُيل يعني 

 وجيوز له أن يأيت أهله، ثم بعد ذلك يف يوم الثامن وهوُيلع إحرامه ويلبس ثيابه، 

 يوم الرتوية ُُيِرم للحج، هذا املتمتع.

ا  "إذن اإلفراد: أن ُيرم باحلج فقط، فيقول:  ، وهذا أحرم "لبيك اللهم حجًّ

باحلج فقط، ومثله يف األعامل القارن؛ لكن القارن عليه هدي، أما املتمتع فيؤدي 

 .احلج، ثم يف اليوم الثامن يلبي للحج، ينشئ احلج أشهر العمرة تامة كاملة يف



 

 
11 

 

ِرُم بِاحْلَجِّ ِمْن  "قال:  ِرَم بِاْلُعْمَرِة يِف َأْشُهِر احْلَجُّ َوَيْفُرُغ ِمنَْها، ُثمَّ ُُيْ َفالتََّمتُُّع ُهَو: َأْن ُُيْ

 :"َعاِمِه 

يكون متمتًعا أي من نفس العام، فلو أنه َتتع يف شوال هلذا العام فال يصح له أن 

 إىل العام القادم، وإنام يف نفس العام.

ِرَم بِاحْلَجِّ ُمْفِرًدا  "قال:  ْفَراُد: َأْن ُُيْ  :"َواإْلِ

إذن هذا املحرم باحلج مفرًدا ليس عليه إال طواف اإلفاضة، وسعي احلج، وال ُيل 

 إال يوم النحر، وليس عليه هدي، هذا املفرد.

ِرَم هِباَِم َمًعا َأْن  َواْلِقَراُن: "قال:   :"ُُيْ

، أو ُيرم بالعمرة فُيدخل احلج عليها "لبيك اللهم عمرة يف حجة  "مثاًل يقول: 

 .قبل الرشوع يف طوافها

إذن هو نوى ماذا أواًل؟ نوى التمتع، ثم أراد أن يغريه إىل القران جاز له ذلك قبل 

ل يشء من واجبات أن يرشع يف طواف العمرة؛ ألنه إذا رشع يف طواف العمرة َفعَ 

العمرة أو من أعامل العمرة، فعمل القارن واملفرد واحد: فإحراٌم واحد، وطواٌف 

واحد، وسعٌي واحد، وال ُيل إال يوم النحر، ولذلك جاء يف حديث جابر أن 

مل يطف وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طواًفا  –صىل اهلل عليه وسلم  -النبي 

ف املتمتع: يطوف طواف العمرة، ويسعى سعي واحًدا، وهذا السعي بخال
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العمرة، يطوف طواف االفاضة، ويسعى سعي احلج، لكن الواجب عىل القارن 

 .مفارقًة للمفرد أن يكون عليه اهلدي، وهذا باتفاق املذاهب األربعة

ي َاملَْْسِجِد َاحْلََراِم  "قال:   :"َوَعَلْيِه َدٌم إِْن مَلْ َيُكْن ِمْن َحاِِضِ

حاِضو املسجد احلرام؟ حاِضو املسجد احلرام هم أهل احلرم، أهل من هم 

مكة، فلو أن الرجل املكي كان يف املدينة مثاًل فأحرم  متمًعا من ميقات ذي 

احلج، ثم لبَّى باحلج،  احلليفة، ورجع إىل مكة فتمتع، يعني فعل العمرة، ثم انتظر

سبحانه وتعاىل  -هم اهلل انتهى من أعامل احلج؛ ليس عليه هدي، أهل مكة استثنا

ي امْلَْسِجِد احْلََراِم ﴾: - ْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِِضِ لَِك ملَِن ملَّ  .[ 196] البقرة :   ﴿ َذَٰ

 :"ويضطر املتمتع إىل هذه الصفة  "قال: 

وهي  -املتمتع الذي نوى العمرة، ثم بعد ذلك احلج هذا يضطر إىل هذه الصفة 

 :أي: أن يغري نسكه من التمتع إىل القران يف حاالت، فذكر منها –صفة القران 

 :"إِذا َخاَف َفَوات الوُقوِف بَِعَرَفة إَِذا اشَتَغَل بُعْمَرتِه. "قال: 

إذا دخل يف العمرة فاته الوقوف بعرفة، و الوقوف بعرفة ركن، فهنا البد أن يرتك 

 العمرة وجيعله قراًنا.

 ا؟ ال جيوز له أن جيعل التمتع إفراًدا، لكن جيعله قراًنا.هل جيوز له أن جيعله إفرادً 
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 احلالة الثانية:

َوإَِذا َحاَضت املْرَأة َأو َنفَست، َوَعَرَفت َأهنَا اَل َتْطهر َقْبَل َوْقت الُوُقوف  "قال: 

 :"بَِعَرَفة 

يعني أتت حمرمة بالعمرة، ولكن علمت أهنا إذا انتظرت الطهر ربام فاهتا الوقوف 

 .ة، فهنا تغري نسك التمتع إىل القرانبعرف

 ."وامْلُْفِرد والقارن فعلهام واحد، وعىل القارن هدي دون امْلُْفِرد  "قال: 

 :املتن

 وامْلُْفِرد والقارن فعلهام واحد، وعىل القارن هدي دون امْلُْفِرد. قال:

 حمظورات االحرام :-رمحه اهلل تعاىل  -قال 

َتنُِب َامْلُْحِرُم  ْعِر، َوَتْقلِيَم َاأْلَْظَفاِر، َوُلْبَس َامْلَِخيِط  :َوْقَت إِْحَراِمهِ َوجَيْ إِْن  -َحْلَق َالشَّ

 ، َوالطِّيَب َرُجاًل َواِْمَرَأة.-إِْن َكاَن َرُجاًل  -، َوَتْغطَِيَة َرْأِسِه -َكاَن َرُجاًل 

ُرُم َعىَل َامْلُْحِرِم: َقْتُل َصْيِد َاْلرَبِّ َاْلوَ  اَلَلةُ َوَكَذا َُيْ َعاَنُة  ْحِِشِّ َامْلَْأُكوِل، َوالدِّ َعَلْيِه، َواإْلِ

 .َعىَل َقْتلِهِ 

 :الرشح

ْعِر  "قال:  َتنُِب َامْلُْحِرُم َوْقَت إِْحَراِمِه: َحْلَق َالشَّ  :"َوجَيْ
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لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّىَٰ قال:  –جل وعال  –ألن اهلل  َيْبُلَغ                                           ﴿ َواَل ََتْ

ُه ﴾  لَّ ، فال جيوز لإلنسان أن ُيلق شعر رأسه، لكن جيوز له أن [ 196] البقرة : اهْلَْدُي حَمِ

يغتسل، ولو تساقط يشء من الشعر بغري قصد فهذا ال بأس به، أو إن كانت هناك 

ليس بحلق وال يدخل يف  وهذاشعرة مؤذية يف رأسه قالوا: جاز له نزعها، 

 املحظور.

 :"َوَتْقلِيَم َاأْلَْظَفاِر  "قال: 

﴿ ُثمَّ ْلَيْقُضوا : -جل وعال  -يف قول اهلل  -ريض اهلل عنهام  -جاء عن ابن عباس 

قال: التََّفث: الرمي، والذبح، واحللق، والتقصري، واألخذ من ، [ 29] احلج: َتَفَثُهْم ﴾ 

إذن هذه ال يؤخذ منها يشء يف حال اإلحرام، لكن الشارب واألظفار واللحية، 

إذا انكرس هذا الظفر هل جاز له أن ينزعه ويرميه؟ نعم، جيوز له ذلك وال حرج 

وإن انكرس ظفره  "أنه قال:  -ريض اهلل عنهام  -عليه، وقد جاء عن ابن عباس 

ذى ، هذا من األ"طرحه، أميطوا عنكم األذى؛ فإن اهلل ال يصنع بأذاكم شيًئا 

 .انزعه وارمه

 :"-إِْن َكاَن َرُجاًل  -َوُلْبَس َامْلَِخيِط  "قال: 

ل عىل قدر البدن أو العضو بحيث ُييط به، فهذا ال جيوز؛ املخيط:  هو امُلَفصَّ

كلبس األثواب مثاًل، أو غريها من األلبسة كالقميص ونحو ذلك، فهذه من 
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الذي ال جيوز؛ ولو مل يكن خميًطا بخيط، يعني كان مفصاًل عىل قدر البدن  املخيط

سواًء بأزرار أو بنحو ذلك فكل هذا له حكم املخيط، أن يكون عىل هيئة البدن 

وعىل هيئة العضو، وال حرج يف لبس الساعة وإن كان فيها خيوط، البعض يظن 

لنعال التي ختاط هذه كلها أن هذا ...، ال بأس لبس الساعة، لبس اخلاتم كذلك ا

 ال يشء فيه.

 :" –إِْن َكاَن َرُجاًل  -َوَتْغطَِيَة َرْأِسِه  "قال: 

 –أي ال يغطي امُلْحِرم َرْأِسِه، ودليل ذلك حديث الذي وقصته الناقه أن النبي 

روا رأسه ((أمر بتكفينه بإحرامه، وقال:  –عليه الصالة والسالم   .)) وال خُتمِّ

 للُمْحِرم أن ُيَغطي َوجَهه؟وهل جيوز 

)) وال خُتّمُروا رأسه وال وجهه الصحيح انه ال ُيَغطي َوجَهه؛ ألنه ورد يف رواية: 

 .اجتهاد، فال ُيَغطي َوجَهه، وما ورد يف ذلك عن الصحابة فهو ((

يَب َرُجاًل َواْمَرَأة  "قال:   :"َوالطِّ

ُه زعفران ((حلديث  ، والزعفران هو نوٌع مْن أْنواِع الطِيب، )) ال يلَبُس ثوًبا مسَّ

وهنا ُننَبِّه أيًضا اىل أمٍر مهم وهو رُشُب القهوة التي َتتوي عىل الزعفران، وإن مل 

تنَب، وكذلك أكل التمر الذي يوضع  يكن املقصود من هذا التطيب إال أهنا ُُتّ

رات ال تي تَتَضمن الِعْطر، عليه الزعفران، فهذا أيًضا جُيَْتنب، وكذلك أنواُع امُلطهِّ
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يعني ُهناك ُمطِهرات بغرِي رائحة وجاَز اْستِعامهلا، أما التي ُتظِهُر رائحه كرائحة 

الِعْطر فهذه ُُتتنب أيضًا للُمحرم َرجاًل كان أو امَرأة، جيوز للُمحرم أن يغتسل، 

 جيوز له أن ُيغري إحرامه، وجيوز للمرأة أن ُتغري ثياهبا، كل ذلك جائز.

اَلَلُة َعَلْيِه، وَ  "قال:  ُرُم َعىَل َامْلُْحِرِم: َقْتُل َصْيِد َاْلرَبِّ َاْلَوْحِِشِّ َامْلَْأُكوِل، َوالدِّ َكَذا َُيْ

َعاَنُة َعىَل َقْتلِِه   :"َواإْلِ

من  -فهذا كذلك من األمور املحرمة، وال جيوز له أبًدا أن يقتل يشء من الَصْيِد 

 فصيل أمر قتل الصيد.، وسيأيت معنا ت-َصْيِد َاْلرَبِّ 

 املتن

ِريُمُه،  :-رمحه اهلل تعاىل  –قال  ٌظ ََتْ ُه ُمَغلَّ اَمُع؛ أِلَنَّ ْحَراِم: َاجْلِ َوَأْعَظُم حَمُْظوَراِت َاإْلِ

 ُمْفِسٌد لِلنُُّسك، ُموِجٌب لِِفْدَيِة َبَدَنة.

 

 :الرشح

ُه  " اَمُع؛ أِلَنَّ ْحَراِم: َاجْلِ ِريُمُه، ُمْفِسٌد لِلنُُّسك، ُموِجٌب َوَأْعَظُم حَمُْظوَراِت َاإْلِ ٌظ ََتْ ُمَغلَّ

 :"لِِفْدَيِة َبَدَنة 
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ْعُلوَماٌت قال:  –جال وعال  -اهلل  َفَمن َفَرَض فِيِهنَّ احْلَجَّ َفاَل  ۚ  ﴿ احْلَجُّ َأْشُهٌر مَّ

َفَث يف قول أكثر أهل العلم هو اجلامع.، [ 197] البقرة: َرَفَث َواَل ُفُسوَق ﴾   والرَّ

 امع بالنسبة للحج عىل ثالثة أحوال:واجل

احلاُل األُوىل: أن يكون بعد الوقوِف بعرفة وقبل التحلُِّل األول، قبل الرمي  -

وعليه بَدَنة، وهي الناقه أو  -عند مجاهري العلامء  -واحللق وهذا ُمفسٌد للحج 

أي وُُيج البعري، وجيُِب عليه إكامُل احلِج عىل الِصفة الصحيحة، وُُيج من قابِل، 

من العاِم القادم، فَحُجُه هذا حٌج فاِسٌد غرُي صحيح، جيِب عليه إكامُله، وجيُِب عليِه 

 .هذه الفدية

احلال الثاين: أن يكون بعد التحلُّل بعد طواف اإلفاضة، فهذا ال يش عليه،  -

 .هنا قد اكتمل ُنُسُكه

ُلل األول، أي ولكن بعد التح اإلفاضةاحلالة الثالثة: أن يكون قبل طواِف  -

بعد أن يرمي، ويقول العلامء: يتحلل بفعل شيئني من ثالثة؛ إذا رمى ونحر َتَلَل 

التحُلل األصغر، فإذا جاَمع يف تلك احلال فَحُجه صحيح وعليه شاة، قالوا: 

، ثم بعد ذلك يطوف طواف اإلفاضة، -أي لإلحرام  -يذهب اىل احِللِّ لُيحِرم 

ه صحيح.  وَحجُّ

 املتن:
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ا فِْدَيُة َاأْلََذى إَِذا َغطَّى َرْأَسُه، َأْو َلبَِس َامْلَِخيَط، َأْو َغطَّْت َامْلَْرَأُة َوْجَهَها، َأْو  قال: َوَأمَّ

اٍم، َأْو إِْطَعاِم ِستَِّة  ُ َبنْيَ ِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّ اَزْين، َأْو اْستِْعاَمل َالطِّيَب، َفُيَخريَّ َلبَِست الَقفَّ

 .َذْبِح َشاةٍ َمَساكنَِي، َأْو 

َ َبنْيَ َذْبِح ِمْثلِِه  ْيَد ُخريِّ َوَبنْيَ َتْقِويِم َامْلِْثِل  -إِْن َكاَن َلُه مثٌل ِمَن َالنََّعِم  -َوإَِذا َقَتَل َالصَّ

، َأْو نِْصُف صاٍع  ي بِِه َطَعاًما َفُيْطِعَمُه لُِكلِّ ِمْسكنٍِي ُمدُّ ُبرٍّ ْتاَلِف، َفَيْشرَتِ بَِمَحلِّ َاإْلِ

ِه، َأْو َيُصوُم َعْن إِْطَعاِم ُكلِّ ِمْسكنٍِي َيْوًما  .ِمْن َغرْيِ

 :الرشح

ا فِْدَيُة َاأْلََذى  "قال:   :"َوَأمَّ

فدية األذى: هي ما جيُِب لِفعِل حمظوٍر أو لرَِتك واجب، إذا فعل حمظوًرا ِمن 

الفدية؛  حمظوراِت اإلحرام أو َتَرَك واِجًبا من واِجباِت احلج فإنه جيب عليه هذه

 .وهي الشاة

 :"إَِذا َغطَّى َرْأَسُه  "قال: 

أي امُلحِرم غطى رأسه ويكون قاصًدا لذلك، فإذا نيس فال يش عليه، إذا كان ناسًيا 

ِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا ﴾ أو جاهاًل فال يشَء عليه،  نَا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ  .[ 286] البقرة: ﴿ َربَّ

 :"َامْلَِخيَط َأْو َلبَِس  "قال: 
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 .مما يكون تفصيل عىل البدن، إذا َلبَِسُه فيجب عليه الفدية -ما َذَكرناُه -َامْلَِخيَط 

ومن أولئكم: الذين يمرون عىل التفتيش وهم عىل حاهلم يف لباسهم بثياهبم حتى 

ُيالِفوا، مع حرمة هذا الفعل، وال ينبغي لإلنسان أن يتجرأ عليه؛ ملا فيه من 

أواًل لوالة األمر وللنظم التي وضعت لتنظيم احلجاج، أيًضا هو بذلك املخالفات 

ض حجه لِشء من الرضر، واملطلوب من اإلنسان أن ُيج إن استطاع بام هو  ُيعرِّ

هذا  "متبع يف النظم من نظام احلمالت ونحو ذلك، وإن مل يتيرس له، قال العلامء: 

 .ذلك من املفاسد الِشء الكثري ؛ ألن يف"ال جيب عليه احلج إن مل يتيرس له ذلك 

 وعموًما إذا لبس املخيط ودخل ثم بعد ذلك عاد إىل االحرام وجب عليه الفدية.

 :"َأْو َغطَّْت َامْلَْرَأُة َوْجَهَها  "قال: 

)) : -ريض اهلل عنها  -الصحيح جواز ذلك إذا احتاجت إليه املرأة؛ لقول عائشة 

نا الرجال سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها إنا كنا حمرمات، وإذا كنا كذلك وحاذا

، وهذا يدل عىل جواز اإلسدال، وإنام يمنع عىل وجهها، فإذا جاوزناهم كشفناه ((

 النقاب عىل املحرمة.

اَزْين  "قال:   :"َأْو َلبَِست الَقفَّ

إذا لبست القفازين فإن يف ذلك جيب عليها الفدية، فإن احتاجت إىل لبس 

 كأمٍر طبي أو نحو ذلك لبسته وعليها الفدية.القفازين ألمر معني 
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 كذلك.: "َأْو اْستِْعاَمل َالطِّيَب  "

 وهذه الفدية إحدى ثالثة أمور:

 األمر األول: أن يصوم ثالثة أيام. -

 األمر الثاين: إطعام ستة مساكني، وهذا كله بالتخيري. -

 األمر الثالث: الشاة، أن يذبح شاة. -

يْ  "قال:  َ َبنْيَ َذْبِح ِمْثلِِه َوإَِذا َقَتَل َالصَّ َوَبنْيَ  -إِْن َكاَن َلُه مثٌل ِمَن َالنََّعِم  -َد ُخريِّ

، َأْو  ي بِِه َطَعاًما َفُيْطِعَمُه لُِكلِّ ِمْسكنٍِي ُمدُّ ُبرٍّ ْتاَلِف، َفَيْشرَتِ َتْقِويِم َامْلِْثِل بَِمَحلِّ َاإْلِ

ِه   :"نِْصُف صاٍع ِمْن َغرْيِ

فإنه ال جيوز أن يقتله وهو يف حال  -ما يسمى صيد  -يعني إذا قتل الصيد 

ْثُل َما قال:  -جل وعال  -احرامه، ال جيوز، اهلل  ًدا َفَجَزاٌء مِّ َتَعمِّ ﴿ َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ

أي بمثل ما قتل يذبح ويتصدق به، وال يأكل منه،  ،[ 95] املائدة: َقَتَل ِمَن النََّعِم ﴾ 

 ال يأكل منها؛ ألهنا كفارات.كذلك الفدية إذا ذبح شاة 

، وقد جاء يف ذلك بعض اآلثار عن الصحابة، "مثل: إن استطاع أن يقدره "قالوا: 

، وإذا صاد محاًرا -ناقة  –إذا صاد نعامًة وجب عليه أن يذبح بدنه  "فقالوا مثال: 

وحشيًّا وجب عليه أن يذبح بقرة، وإذا صاد الضبع وجب عليه أن يذبح كبًشا، 

وفيام سواء ذلك مما ال يستطيع أن يقدره ُيكم به ذوا  "، قالوا: "اممة شاة ويف احل
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حتى  "، قالوا: "عدٍل يقدران، فهذا التقدير يشرتي به طعاًما، ويطعم به املساكني 

، إذا شخص أدخل معه صيًدا فإذا دخل احلرم أطلقه، ال "من أدخل معه صيًدا 

لصيد، فلو قتل حرشة مثال أو شيئ ال جيوز له أن يأخذه، وعىل هذا فهذا مقيد با

 ُيعد صيًدا فإنه ال يشء فيه.

 :"َأْو َيُصوُم َعْن إِْطَعاِم ُكلِّ ِمْسكنٍِي َيْوًما  "قال: 

ر عليه هذا الِشء ومل يستطع أن يطعم فيصوم عن كل مسكني يوم،  يعني إذا ُقدِّ

يف حرم  -هذا إذا عجز، ويكون ذبح هذا اهلدي يف احلرم، البد أن يكون يف احلرم 

 .املراد به احلرم ،[ 95] املائدة: ﴿ َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة ﴾ : -جل وعال  -؛ لقوله -مكة 

 املتن:

م املتعة والقران: فيجب فيه ما جيزئ يف األضحية، فإن مل جيد صام وأما د قال:

وسبعة إذا  –وجيوز أن يصوم أيام الترشيق عنها  –عرشة أيام: ثالثة يف احلج 

 .رجع

 :الرشح

 :"فيجب فيه ما جيزئ يف األضحية  -وهو اهلدي  -وأما دم املتعة والقران  "قال: 
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أسمنها وأكثرها حلاًم، وكذلك أنه ُتتنب يعني أن يكون من أفضل اهلدي؛ يكون 

العوراء البنيِّ عورها، والعرجاء البنيِّ عرجها، واهلزيلة، واملريضة، ومقطوعة 

 األذن أو مشقوقة األذن، أو الذنب، أو نحو ذلك، فهذه ُتتنب يف اهلدي.

 :"فإن مل جيد صام عرشة أيام: ثالثة يف احلج  "قال: 

قبل النحر، أي أنه ال يصوم يف يوم النحر، ولو  وهذه الثالثة األفضل أن تكون

كان يف اليوم: السابع، والثامن، والتاسع، ملن مل جيد اهلدي، فإن مل يصم قبل ذلك 

صام أيام الترشيق الثالثة: احلادي عرش، والثاين عرش، والثالث عرش، صام هذه 

 األيام.

 :"رجع ، وسبعة إذا -وجيوز أن يصوم أيام الترشيق عنها  - "قال: 

 أي إذا رجع إىل بلده صام بقية السبعة.

 املتن:

 وكذلك حكم من ترك واجًبا أو وجبت عليه الفدية ملبارشة. قال:

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكني احلرم من مقيم وآفاقي، 

 .وجيزئ الصوم بكل مكان

 :الرشح
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 :"وكذلك حكم من ترك واجًبا  "قال: 

الواجبات التي مرت معنا أو وجب، يعني مثاًل: مل يبت يف منى يف أيام مما تقدم من 

الترشيق الثالثة، مل يرم اجلامر، هذه كلها واجبات، مل يبت بمزدلفة، هذا أيًضا 

 واجب، فهذا جيب عليه الفدية.

 :"أو وجبت عليه الفدية ملبارشة  "قال: 

عليه الفدية أو صيام عرشة  أي مبارشة أهله بام دون اجلامع كالتقبيل ونحوه، فهذا

 أيام.

وكل هدٍي أو إطعاٍم يتعلق بحرم أو بإحرام: فلمساكني احلرم من مقيٍم وآفاقي  "

": 

وهذه قاعدة يف باب اهلدي أن كل هدٍي أو إطعام يتعلق باحلرم أو يتعلق باإلحرام 

" : -كام يف أنواع النسك من القران والتمتع  -أو علق باحلرم  -بإحرامه –

أي ال جيوز أن يذبح خارج احلرم؛ ألن هذه تكون ملساكني : "ساكني احلرم فلم

احلرم من الفقراء، أو من كان عندهم من الذين هم من خارج احلرم جاءوا من 

 غري أهل مكة.

 .: إن مل جيد الفدية"وجيزئ الصوم بكل مكان  "قال: 

 املتن:
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: املْسَتَحب َيْأُكُل ِمنُْه َوُُيِْدي -كاملتعة، والقران، واهلدي  –َوَدُم النسك  قال:

ُق   .َوَيَتَصدَّ

 الرشح: 

 .[ 28] احلج: ﴿ َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي ﴾ : -جلَّ وعال  –لقول اهلل 

م معنا أنه إن استطاع أن يتوىل ذبح ذلك بنفسه فهو أوىل، ُيتار  األفضل قد تقدَّ

م الِشء الطيب يف ُنُسكه.  واألسمن واألكثر حلاًم، وُيرص عىل أن يقدِّ

 

 

 املتن:

ُم َاْلَواِجُب لِِفْعِل حَمُْظوٍر، َأْو َتْرِك َواِجٍب  قال: ان  -َوالدَّ ى َدَم ُجرْبَ : اَل -َوُيَسمَّ

ُق بَِجِميِعِه؛ أِلَنَّه جَيِري جَمْ  اَراتَيْأُكل ِمنُْه َشْيًئا، َبْل َيَتَصدَّ  .َرى اْلَكفَّ

 الرشح:

ُم َاْلَواِجُب لِِفْعِل حَمُْظوٍر  "  :"َوالدَّ

عر، أو  يعني لو فعل حمظوًرا من حمظورات اإلحرام: كقصِّ األظفار، أو حلق الشَّ

نحو ذلك، أو تغطية الرأس، فهذا ُيسمى دم ُجربان، و ال يسمى هدي أو ونحو 
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ارات، فال يأكل منه، ُيفارق دم  ذلك، وإنام يسمى دم ُجربان، وهذا من باب الكفَّ

، وأما -نسك الِقران وُنسك التَّمتُّع -اجلربان اهلدي يف أن اهلدي متعلِّق باألنساك 

 دم اجلرُبان فهذا يتعلَّق بفعل املحظور.

 املتن:

 رشوط الطواف وأحكامه :-رمحه اهلل تعاىل  -قال 

َواِف ُمْطَلًقا: َالنِّيَُّة، َوااِلْبتَِداُء بِِه ِمْن احْلََجر، َوُيَسنُّ َأْن َيْسَتلَِمُه َوُيَقبَِّلُه،  وُط َالطَّ َورُشُ

، َاللَُّهمَّ إِياَمًنا بَِك، " َفإِْن مَلْ يستطع أشار إليه، َوَيُقوُل ِعنَْد َذلَِك:  بِْسِم َاهللَِّ، َاهللَُّ َأْكرَبُ

ٍد  َباًعا لُِسنَِّة َنبِيَِّك حُمَمَّ صىل اهلل عليه وسلم  -َوَتْصِديًقا بِكَِتابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك، َواتِّ

– ". 

 الرشح:

وُط َالطََّواِف ُمْطَلًقا: َالنِّيَُّة  "  :"َورُشُ

أنه يطوف، فلو أنه جاء طاف سبًعا وهو يتأمل، أو يريد يعني البد أن ينوي 

عليه الصالة  –سياحة، أو ينظر، أو نحو ذلك، فهذا ال ُُيسب له الطواف؛ لقوله 

، والبد أن يكون نيته نية الطواف والتعبُّد هلل )) إِنَّاَم األْعاَمُل بِالنِّيَّاِت ((: -والسالم 

 .-سبحانه وتعاىل  –

 :"بِِه ِمْن احْلََجر  َوااِلْبتَِداءُ  "
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فلو ابتدأ بعد احلجر وطاف طواًفا أو أخذ لفًة كاملة لكنه من بعد احلجر مل جُيزئه 

ذلك، قالوا: ولو ابتدأ الطواف من الركن اليامين مثاًل، ابتدأ الطواف من الركن 

اليامين، وتقدم هنا عىل احلجر األسود، قالوا: مل يِصح هذا الطواف منه؛ ألنه ابتدأه 

من غري املوطن الواجب عليه، لكن ما الذي يصنع اآلن الناس؟ ربام يتهيَّأ إىل أن 

يصل إىل احلجر األسود، يتهيَّأ، هذا ال يشء فيه، ربام يأيت من باب من األبواب 

األخرى، ال يأيت من باب أجياد مثاًل، فإىل أن يصل إىل احلجر األسود تبدأ نية 

 .الطواف هنا، هنا تبدأ نية الطواف

 :"َوُيَسنُّ َأْن َيْسَتلَِمُه َوُيَقبَِّلُه، َفإِْن مَلْ يستطع أشار إليه  "قال: 

 مرَّ معنا هذه املسألة بتفصيل.

 :"بِْسِم َاهللَِّ، َاهللَُّ َأْكرَبُ  "َوَيُقوُل ِعنَْد َذلَِك:  "

 ."بسِم اهلل، واهللُ أكرب  "يشري إن مل يستطع أن ُيقبِّل، أشار إليه وقال: 

ٍد  " قال: َباًعا لُِسنَِّة َنبِيَِّك حُمَمَّ ُهمَّ إِياَمًنا بَِك، َوَتْصِديًقا بِكَِتابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك، َواتِّ َاللَّ

 :".–صىل اهلل عليه وسلم  -

هذا ال يِصح، ورد عن بعض الصحابة: عن ابن ُعمر وابن عباس، وهو ال يِصح، 

يرى أن قول ذلك  –رمحه اهلل  –الك ضعيف؛ ضعفه العلامء، بل كان اإلمام م

 بدعة، كام ذكر عنه ابن احلاج يف املدخل.
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 املتن:

َر ِمْن َاحْلََدِث  قال: ْبَعة، َوَأْن َيَتَطهَّ ل َاأْلَْشَواَط َالسَّ َعَل َاْلَبْيَت َعْن َيَساِرِه َوُيَكمِّ َوَأْن جَيْ

 َواخْلََبِث.

َهاَرُة يِف َساِئِر َاأْلَْنَساكِ  َواِف - َوالطِّ ُسنٌَّة غري واجبة، َوَقْد َوَرَد يِف َاحْلَِديِث:  -َغرْيَ َالطَّ

 )) الطََّواُف بِاْلَبْيِت َصاَلٌة، إاِلَّ َأنَّ َاهللََّ َأَباَح فِيِه َاْلَكاَلَم ((.

 الرشح:

َعَل َاْلَبْيَت َعْن َيَساِرِه  "  :"َوَأْن جَيْ

ًسا، يعني: راجًعا إىل  فال جيوز له أن جيعله عن يمينه، وال جيوز له أن يطوف ُمنكِّ

ًسا ال جيزئه ذلك، بل البد أن  اخللف، وإن طاف يف االُتاه الصحيح لكن منكِّ

ًسا، ال، هذا موجود اآلن، الذي  يطوف، وقد يستغرب البعض كيف يكون منكِّ

ُيمل ولده امُلحرم، ُيملُه هكذا؛ فظهره إىل جهة الطواف، ووجهه بخالف 

ه به إىل الطواف.الناس، فاألصح أ  ن ُيمله ويتجِّ

ْبَعة  "قال:  ل َاأْلَْشَواَط َالسَّ  :"َوُيَكمِّ

 فلو أنه طاف ستة أشواط مل جيزئه ذلك.

َر ِمْن َاحْلََدِث َواخْلََبِث  "  ."َوَأْن َيَتَطهَّ
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َهاَرُة يِف َساِئِر َاأْلَْنَساكِ "  َواِف - َوالطِّ ُسنٌَّة غري واجبة، َوَقْد َوَرَد يِف  -َغرْيَ َالطَّ

َواُف بِاْلَبْيِت َصاَلٌة، إاِلَّ َأنَّ َاهللََّ َأَباَح فِيِه َاْلَكاَلَم ((َاحْلَِديِث:   :".)) الطَّ

، وهل هي واجبة يف الطواف، أو ليست -وهي قضية الطهارة  -هذه املسألة 

 بواجبة؟

َواُف قال:  –صىل اهلل عليه وسلم –إن النبي  من قال بالوجوب، قال: )) الطَّ

)) ، ويف رواية: )) إاِلَّ َأنَّ َاهللََّ َأَباَح فِيِه َاْلَكاَلَم (( ، ويف رواية:بِاْلَبْيِت َصاَلٌة ((

اَلم  –)) َأنَّ النَّبِي ، وحلديث: إاِلَّ َأنَُّكم َتَتَكلَُّمون (( اَلة والسَّ َأَراَد ملا َأْن  -َعَليه الصَّ

أ ((  .َأن َيُطوف َتَوضَّ

ره وانترص  والصحيح أنه ال جيب ذلك، وهو ما بحثه شيخ اإلسالم ابن تيمية وقرَّ

كانوا  -عليه الصالة والسالم –هلذا القول يف أن الناس الذين حجوا مع النبي 

له أنه أمرهم هبذا، وفِعْ  –عليه الصالة والسالم  –بأعداٍد كبرية كثرية، ومل َيرد عنه 

)) الطََّواُف بِاْلَبْيِت ال يدلُّ عىل الوجوب، وأما حديث  –عليه الصالة والسالم  –

، ليس املراد به أنه يأخذ أحكام الصالة كاملة، ولذلك هو ُيفارق الصالة َصاَلٌة ((

ًرا،  يف كثري من املسائل، وعموًما األحوط لإلنسان أن ُيرص عىل أن يطوف متطهِّ

فيكمل طوافه وال  -نتكلم عن احلدث األصغر  -لكن إذا أحدث حدًثا أصغر 

 يشء عليه.
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 املتن:

َعَل َوسَط ِرَداِئِه ََتَت َعاتِِقِه اأْلَْيَمن ع أن َيْضَطبِ نَّ َوُس  قال: يِف َطَواِف اْلُقُدوم بَِأْن جَيْ

َل يِف الثَّاَلَثِة اأْلَْشَواِط األَُول ِمنُْه َوَيْمِِشَ يِف َوَطَرَفه َعىَل َعاتِِقِه  اأْلَْيرَس، َوَأْن ُيَرمِّ

 َاْلَباِقي، َوُكلُّ َطَواٍف ِسَوى َهَذا اَل ُيَسنُّ فِيِه َرَمٌل َواَل اْضطَِباع.

 الرشح: 

 :"َوُسنَّ  "

نَّة، إن ما سبق هذا كان من رشوط صحة الطواف.  أي من السُّ

َعَل َوسَط ِرَداِئِه ََتَت َعاتِِقِه اأْلَْيَمن ع أن َيْضَطبِ نَّ َوُس  "  :"يِف َطَواِف اْلُقُدوم بَِأْن جَيْ

أي َتت إبطه، وهذا للرجل طبًعا فقط، ويضع الطرف اآلخر فوق  منكبه أو 

عاتقه األيرس، وهذا يف طواف القدوم، وعىل هذا قالوا: ملاذا رُشع هذا؟ ملاذا رُشع 

الوا: ألنه أنشط يف الطواف، يكون أنشط للطائف الذي يريد أن االضطباع؟ ق

يطوف، ويكون فقط يف طواف القدوم، إذن يف طواف اإلفاضة أو يف طواف 

ه.  الوداع ال جيب عليه االضطباع، وال ُيسنُّ يف حقِّ

َل يِف الثَّاَلَثِة اأْلَْشَواِط األَُول ِمنُْه، َوَيْمِِشَ يِف َاْلبَ  "  :"اِقي َوَأْن ُيَرمِّ

م معنا.  وهذا تقدَّ
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 ."َوُكلُّ َطَواٍف ِسَوى َهَذا اَل ُيَسنُّ فِيِه َرَمٌل َواَل اضطباع  "

 املتن:

ْعِي  قال: وُط َالسَّ َفا :َورُشُ ْبَعِة، َوااِلْبتَِداُء ِمْن َالصَّ  .النِّيَُّة، َوَتْكِميُل َالسَّ

ْنَساُن يِف َطَوافِِه َوَسْعِيِه َومَجِيِع َمنَاِسكِِه ِمْن ِذْكِر َاهللَِّ َوُدَعاِئِه؛  وُع: َأْن ُيْكثَِر َاإْلِ َوامْلَرْشُ

َفا َوَامْلَْرَوِة، -صىل اهلل عليه وسلم  -لَِقْولِِه  اَم ُجِعَل َالطََّواُف بِاْلَبْيِت، َوبِالصَّ : )) إِنَّ

اَمِر إِلِ   َقاَمِة ِذْكِر َاهللَِّ ((.َوَرْمُي َاجْلِ

 الرشح:

ْعِي: النِّيَُّة  " وُط َالسَّ  :"َورُشُ

عي.  أنه ينوي بذلك السَّ

ْبَعِة  "  ."َوَتْكِميُل َالسَّ

، فلو ابتدأ باملروة مل ُُيسب له ذلك -كام تقدم معنا  -يبتدُئ بالصفا وينتهي باملروة 

يكون من الصفا وانتهاؤه يكون الشوط، وُحسب له ابتداؤه من الصفا، فابتداؤه 

 باملروة.

ْنَساُن يِف َطَوافِِه َوَسْعِيِه َومَجِيِع َمنَاِسكِِه ِمْن ِذْكِر َاهللَِّ  "قال:  وُع: َأْن ُيْكثَِر َاإْلِ َوامْلَرْشُ

 :"َوُدَعاِئِه 
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ْعُدوَداٍت ﴾ قال:  -جلَّ وعال  –اهلل  اٍم مَّ  .[ 203 ] البقرة:﴿ َواْذُكُروا اللَّـَه يِف َأيَّ

ـَه ِعنَد امْلَْشَعِر احْلََراِم ﴾وقال:   .[198] البقرة:  ﴿ َفاْذُكُروا اللَّ

ـَه َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا ﴾قال:    [200] البقرة:  ﴿ َفاْذُكُروا اللَّ

َفا َوَامْلَْرَوِة،  )) إِنَّاَم : -صىل اهلل عليه وسلم  -لَِقْولِِه  " ُجِعَل َالطََّواُف بِاْلَبْيِت، َوبِالصَّ

َقاَمِة ِذْكِر َاهللَِّ ((  اَمِر إِلِ  :"َوَرْمُي َاجْلِ

وهذا فيه التحريص أن العبد ينشغل بالذكر، وال ينشغل بالكالم الذي ال يفيد وال 

 ينفعه.

 

 املتن:

َة َقاَم يِف  –َريِضَ اهللَُّ َعنُْه  -َوَعْن َأُُب ُهَرْيَرَة  َأنَّه َقاَل: )) مَلَّا َفَتَح اهللَُّ َعىَل َرُسولِِه َمكَّ

َة اْلِفيَل، َوَسلََّط  "النَّاِس َفَحِمَد اهللََّ َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل:  إِنَّ اهللََّ َحَبَس َعْن َمكَّ

َا مَلْ ََتِلُّ ألََح  اَم ُأِحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن َعَلْيَها َرُسوَلُه َوامْلُْؤِمننَِي، َوإهِنَّ ٍد َكاَن َقْبيِل، َوإِنَّ

َتىَل َشْوُكَها، َوال ََتِلُّ  ُر َصْيُدَها، َوال ُُيْ َا لن ََتِلُّ ألََحٍد َبْعِدي، َفال ُينَفَّ هَنَاٍر، َوإهِنَّ

 ."َساِقَطُتَها إاِل ملُِنِْشٍد، َوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخرْيِ النََّظَرْينِ 

 الرشح:
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َة َأنَّه َقاَل:  –َريِضَ اهللَُّ َعنُْه  -َوَعْن َأُُب ُهَرْيَرَة  "قال:  )) مَلَّا َفَتَح اهللَُّ َعىَل َرُسولِِه َمكَّ

َة اْلِفيَل (( َقاَم يِف النَّاِس َفَحِمَد اهللََّ َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل: )) إِنَّ اهللََّ  :" َحَبَس َعْن َمكَّ

 عن مكة. –جل وعال  –أصحاب الفيل حبسهم اهلل 

 )) َوَسلََّط َعَلْيَها َرُسوَلُه َوامْلُْؤِمننَِي ((:

 من مكة. –سبحانه وتعاىل  –ألهنم جاؤوا باحلق فمكنهم اهلل 

اَم ُأِحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن هَنَاٍر ((قال:  َا مَلْ ََتِلُّ ألََحٍد َكاَن َقْبيِل، َوإِنَّ  :)) َوإهِنَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم  –ساعة فقط حينام دخلها رسول اهلل 

َا لن ََتِلُّ ألََحٍد َبْعِدي ((:  )) َوإهِنَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم  –فلن َتل ألحد بعد رسول اهلل 

ُر َصْيُدَها ((:  )) َفال ُينَفَّ

ه ومن باب أوىل ال ُيقتل، إذا كان ال ينفر فمن باب أوىل ال يقتل، ومن كان مع

 صيد تركه إذا دخل إىل مكة.

َتىَل َشْوُكَها ((:  )) َوال ُُيْ

 أي: ال ُيقطع يشء من الزرع الذي يف مكة.
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 :)) َوال ََتِلُّ َساِقَطُتَها إاِل ملُِنِْشٍد ((قال: 

إذا وجد يشء فال َتل له أن يأخذه إال ملن أراد أن ُينشد هذا الِشء؛ أي يعلم 

أو بحال كذا، فيحتمل هذه األمانة، يتحمل  الناس من ضاع عليه يشء بصفة كذا

 هذا األمر.

 :)) َوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخرْيِ النََّظَرْيِن ((قال: 

ملسألٍة تتعلق بقضية القتل، فهو بخري  –صىل اهلل عليه وسلم  –هذا تعليم منه 

ري النظرين: إما النظرين أي: الدية أو القصاص، فإذا ُقتل لرجل قتيل فإنه ُيريَّ بخ

 الدية أو القصاص.

 

 املتن:

ا َنْجَعُلُه لُِقُبوِرَنا َوُبُيوتِنَا  "َفَقاَل اْلَعبَّاُس:  ْذِخَر يا رسول اهلل، َفإِنَّ " ، َفَقاَل: "إاِلَّ اإْلِ

 (( متفق عليه. "إاِل اإِلْذِخَر 

 الرشح:
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ْذِخَر (( يقول العباس؛ وذلك حلاجة الناس إليه، وهو نوع من النبات  )) إاِلَّ اإْلِ

عىل شكل أعواد ُيستعمل يف الطني ويف البنايات، وكذلك ُُيرق به ويستفاد من 

 من زرع مكة. –عليه الصالة والسالم  –اإلشعال به، َفِمثل هذا استثناه النبي 

 املتن:

 َحَرٌم َما َبنْيَ َعرْيٍ إىَِل َثْور (( رواه مسلم. )) املِدينَة وقال:

 الرشح:

 )) املِدينَة َحَرٌم َما َبنْيَ َعرْيٍ إىَِل َثْور ((:

وجبل عري هذا اآلن موقعه يف مدخل املدينة، إذا أراد اإلنسان أن يدخل املدينة 

ووصل إىل مدخلها عند التفتيش يف جهة محراء األسد فإن جبل عري هذا يكون 

عىل يمينه، وأما جبل ثور فبعض أهل العلم قالوا ثور هذا يف مكة، ال، جبل ثور 

ن بالضبط هو بعد ما يسمى أيضا يف املدينة، وهو يف جهة جبل أحد، واآل

بمصلحة املياه، جبل يسري معروف مكانه يسمى جبل ثور، فاملدينة من هذا اجلبل 

)) املدينة حرم ما بني : -عليه الصالة والسالم  –إىل هذا هي حرم، كام قال النبي 

عري إىل ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس 

 ، كام جاء يف مسلم من حديث عيل.(( أمجعني

 املتن:
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لِّ َواحْلََرِم: اْلُغَراُب،  وقال: َوابِّ ُكلُُّهنَّ َفاِسٌق، ُيْقَتْلَن يِف احْلِ )) ََخٌْس ِمْن الدَّ

َدَأُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأَرُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر (( متفق عليه.  َواحْلِ

 الرشح:

لِّ َواحْلََرِم (( )) ََخٌْس قال:  َوابِّ ُكلُُّهنَّ َفاِسٌق، ُيْقَتْلَن يِف احْلِ  :ِمْن الدَّ

هو ناسب بعد أن ذكر أنه ال جيوز قتل الصيد ونحو ذلك، جاء استثناء ما جيوز 

قتله يف احلل أو يف احلرم، فذكر الغراب، وقالوا: الغراب؛ ألنه يؤذي الرواحل، 

 ذلك.ويسبب هلا األمراض والتقرحات ونحو 

َدَأُة  "  :"َواحْلِ

أو واحلدياء يف بعض األلفاظ هي التي تأخذ اللحم الذي كانوا ينرشونه، وربام 

 أخذت كل متاع أمحر تظن به يشء من اللحم أو نحو ذلك؛ فتؤذي.

 :"َواْلَعْقَرُب  "

 هي العقرب سامة.

 :"َواْلَفْأَرُة  "

يه املاء يف اجللود، ونحو ألهنا تفسد عىل الناس ثياهبم وأوعيتهم، وما يضعون ف

 ذلك.
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 :"َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر  "

 ألنه مؤذي ويؤذي الناس؛ فجاز قتل هذه األنواع.

وقيل إن احلديث نص من كل جنس أدناه، فهو للمثال، قالوا: يف ذلك التنبيه عىل 

، فمثال يف ذكره للحدأة والغراب تنبيه عىل -أي أعىل مما ذكر -ما هو أعىل 

 بازي أكرب؛ ألن العلة واحدة.البازي؛ ال

 وقالوا: ويف الفأرة: ما يكون أيضا يف نوع أذية منها مما يؤذي بنفس أذيتها.

 والعقرب: تنبيه عىل احلية؛ ألن العقرب واحلية كالمها من ذوات السموم.

 : تنبيه عىل السباع."الكلب العقور  "وقالوا يف قوله 

، يعني بطبيعته  "ذي طبعا ُيقتل رشعا املؤ "وعموًما قاعدة عامة عند العلامء: 

مؤذي فإنه يقتل؛ ولذلك يسأل بعض الناس عن قتل بعض احلرشات الذي يف 

البيت؛ إذا كان مؤذي يقتل، والنمل إذا كان أيضا مؤذي يقتل، ولكن ال يتقصد 

اإلنسان بيوت النمل، وإنام ما كان مؤذيا له يف بيته أخرجه، وإذا استطاع أن 

ق، ال يستعمل الِشء يمنعها من الد خول بأي أمر كان فيمنعها بذلك وال ُيرِّ

الذي فيه احلرق؛ ومن ذلك: بعض األجهزة فهذه ُتتنب، وإن أذن هبا بعض أهل 

 العلم لكن تركها أوىل، التي طبيعتها الصعق؛ ألهنا من باب اإلحراق.
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اطنا، ونسأل اهلل إىل هنا نأيت إىل هناية هذا املتن، واحلمد هلل أوال وآخرا، وظاهرا وب

أن يتجاوز عنا فيام قرصنا فيه، وبال شك حصل التقصري؛ ألن الوقت يسري، 

 واملقصود هو فك بعض العبارات، واملرور عىل األحكام املتعلق بمسائل احلج.

جل  –وال يسعنا يف اخلتام إال أن نشكر اإلخوة مجيعا عىل احلضور، ونسأل اهلل 

، وأن جيعل هذا يف موازين -املستمع واملتكلم  -أن يتقبل من اجلميع  –وعال 

فهو  –سبحانه وتعاىل  –احلسنات، وال ننسى أيضا أن نشكر بعد شكر اهلل 

املتفضل علينا مجيعا باآلالء والنعم أن نشكر الوالد الكريم خليفة بن ظاعن الذي 

له يف عمره ويف ماله ويف هو صاحب ما نحن فيه من تيسري، فنسأل اهلل أن يبارك 

ذريته، وكذلك نشكر مركز رياض الصاحلني والقائمني عليه ملا هيأوا من طبع 

الكتاب وطبع املتن، وملا هيأوا من ما يتعلق بالترصيح واإلعالنات ونحو ذلك، 

 نسأل اهلل للجميع التوفيق والسداد، وصىل اهلل عىل نبينا حممد.


