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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه كام حيبُّ ربنا ويرىض، وأشهد أن  ،احلمد اهلل رب العاملني

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له األسامء احلسنى والصفاُت العىل، وأشهد أن 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  –خلقه وخليله  حممًدا عبده ورسوله، وصفيه من

 أما بعد:، - وسلم تسلياًم كثرًيا

فيرسين أن نلتقي يف هذه الليلة مع ابتداء هذه الدروس العلمية يف كتاب احلج من 

رمحه  -( للعالمة الشيخ عبد الرمحن بن نارص بن سعدي  منهج السالكني كتاب )

 .- اهلل رمحًة واسعة

 :ه الدورة العلمية لسببنيوتأيت أمهية هذ

 هو مدارسة العلم، فالعلم حيتاج إىل مدارسة ومراجعة. :السبب األول -

قرب املوسم، وموسم احلج ملن أراد أن حيج وهتيأت له األمور  :واألمر الثاين -

 للذهاب إىل هذه الشعرية العظيمة.

ف، كتاب )وأما الكتاب فهو أشهر من أن يُ  يح الفقه يف منهج السالكني وتوض عرَّ

، واختيار الكتاب - رمحه اهلل -( للشيخ عبد الرمحن بن نارص بن سعدي  الدين

اتباع و، وحلرصه عىل الدليل - رمحه اهلل -لسهولة عبارته، ولدقة كالم املصنف 

األثر، وهذا واضح جيل يف مسائله، مع سهولة تبويب الكتاب، فهو أقرب إىل 
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ن الرتتيب، ثم مؤلفه فقيٌه مشهور وعاملٌ الطرق العرصية يف حسن التبويب وحس

نحرير، وله جهوده العظيمة وكتبه النافعة وتآليفه املاتعة، فهو صاحب التقاسيم 

والكتب التي يف احلقيقة له فيها جهٌد واضح، وهو  ،النافعة يف مسائل االعتقاد

 هذاأثر املرتيب عىل مدرسة شيخ اإلسالم ابن تيمية ومدرسة ابن القيم، ونجد 

ويف تقريراته، ثم كذلك الشيخ ابن سعدي  ،ويف مؤلفاته ،يف كتب الشيخ اواضحً 

صاحب مدرسة يف الفقه، وله تالميذ فقهاء علامء، من أبرزهم فقيه العرص اإلمام 

، فكان االختيار هلذا الكتاب وكونه من تأليف هذا - رمحه اهلل -الشيخ ابن عثيمني 

يام وأن هذا الكتاب خمترص، فهو يذكر غالًبا أصول جًدا، وال سا نافعً  اختيارً اإلمام ا

تفصيل من كتب الالباب املطلوب دراسته دون التفريعات التي مظنتها كتب 

 الفروع، كتب الفقه، املطوالت يف كتب املذاهب، فدراستنا اليوم لكتاب احلج.

 القارئ:

الشيخ ابن  بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، قال العالمة

 :-رمحه اهلل تعاىل  –سعدي 

 املتن:

َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه  ﴿تعاىل:  األصل فيه قوله، كَِتاُب احلَج

 .[ 97آل عمران:  ] ﴾ َسبِياًل 
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وطِِه، َوِهَي  اِحَلِة  :َوااِلْستَِطاَعُة َأْعَظُم رُشُ اِد َوالرَّ ْنَساِن ِمْلُك َالزَّ وَراِت َاإْلِ َبْعَد ََضُ

 َوَحَواِئِجِه َاأْلَْصلِيَِّة.

 َوِمْن َااِلْستَِطاَعِة َأْن َيُكوَن لِْلَمْرَأِة حَمَْرٌم إَِذا اِْحَتاَج لَِسَفٍر.

 :الرشح

 :" كتاب احلج "قال: 

الجتامع احلروف  ةكتاب ةالكتاب تهو اجلمع، ومنه الكتيبة، سميَّ  :الكتابو

 والكلامت.

 :حلجاو

 لغًة: القصد.

اختلفت تعابري أهل العلم، واملؤدَّى واحد يف تعريف احلج، وهو  :واصطالًحا

النسك املعروف، ويمكن تعريفه بأن ُيقال: هو قصد مكة وغريها من املشاعر ألداء 

 عبادة احلج عىل وجٍه خمصوٍص وارد.

ذا النسك العظيم ألهنا هي مكان الشعائر لعبادة احلج وألداء ه ؛يف قولنا: قصد مكة

وألداء هذه املناسك عىل وجه ، يف كتابه وأمر به –جلَّ وعال  -الذي سامه اهلل 

 "، وبعضهم قال: -صىل اهلل عليه وسلم  –خمصوص، وهو ما ورد يف سنة النبي 
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، وعموًما املقصود به " خمصوص قصٌد خمصوص ألداء نسٍك خمصوص عىل وجه 

 توصيف معنى احلج.

 َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل  ﴿ه قوله تعاىل: األصل في" قال: 

 :" [ 97آل عمران:  ] ﴾

 ،الكتاب :دليل وجوبه، الدليل، ودل عىل وجوب احلج :صل هنااألباملقصود 

 ؛واإلمجاع ،والسنة

َوهللَِِّ َعىَل  ﴿: - الجلَّ وع –قول اهلل : - رمحه اهلل-فمن الكتاب ما ذكره املصنف 

 .[97]آل عمران:  ﴾ النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل 

يا أهيا  )): - صىل اهلل عليه وسلم –األحاديث الكثرية، ومنها قوله  :السنةومن 

 .إن اهلل فرض عليكم احلج فحجوا (( ،الناس

ل هو ركٌن من أركان اإلسالم كام هو ووقع عىل ذلك اإلمجاع الذي ال نزاع فيه، ب

 وغريمها. ،يف حديث ابن عمر، وحديث جربيل املشهورمعلوم 

وطِِه، َوِهَي  "قال:  وَراِت  :َوااِلْستَِطاَعُة َأْعَظُم رُشُ اِحَلِة َبْعَد ََضُ اِد َوالرَّ ِمْلُك َالزَّ

ْنَساِن َوَحَواِئِجِه َاأْلَْصلِيَّةِ   :" َاإْلِ

 ؛لبدن، إذا كان اإلنسان بدنه صحيًحا، وعنده ما يسافر عليهصحة ا : هياالستطاعة

سواًء من طائرٍة، أو سيارٍة، أو باخرٍة، أو نحو ذلك، وعنده الزاد الذي يكفيه ذهاًبا 
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 وإياًبا، ويكون هذا الزاد زائًدا عىل نفقات أهله حتى يرجع إليهم، فهذه احلدود

ْنَساِن َوَحَواِئِجِه َبْعَد ََضُ  "ولذلك قال املصنف:  حدود االستطاعة، وَراِت َاإْلِ

 ." َاأْلَْصلِيَّةِ 

يستثنون من أراد الزواج ومل حيج وتوفر له املال، فهل يقدم  :وقال بعُض أهل العلم

 الزواج أم يقدم احلج؟

م الزواج عىل احلج، وإن كان عنده من الصرب  الصحيح أنه إذا كان بحاجة للزواج قدَّ

م احلج، وعىل هذا ا  لتفصيل مجٌع من املحققني من أهل العلم.فيقدِّ

هنا مسألة يطرقها أهل العلم يف قضية وجوب احلج، وهل وجوب احلج هو عىل 

ر أم جيوز تأخريه؟ أي هل جيُب بحيث ال جيوز أن يؤخَّ  ؟عىل الرتاخي مالفور أ

واملسألة خالفية بني أهل العلم، فبالقول األول قال اإلمام مالك، واإلمام أمحد، 

لثاين هو قول الشافعي، الثوري، واألوزاعي، ومجٌع من أهل العلم، والراجح وبا

ر احلج وهو مستطيٌع قادر،  األول: أنه جيب عىل الفور، فال جيوز لإلنسان أن يؤخِّ

عنده النفقة، وعنده الزاد، وال ُيستثنى من ذلك إال من استثني بسبب املرض أو 

 بعدم االستطاعة، وإال فيجب.

؟ الثمرة هي اإلثم، أنه إذا - هل جيب الرتاخي أم الفور - ن هذه املسألةما الثمرة م

 عىل الفور وأخره اإلنسان استحق اإلثم عىل تأخريه. اواجبً  كان
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 "، يف بعض النسخ " َوِمْن َااِلْستَِطاَعِة َأْن َيُكوَن لِْلَمْرَأِة حَمَْرٌم إَِذا اِْحَتاَج لَِسَفرٍ  "قال: 

 :" تإَِذا اِْحَتاَج 

ملا جاء  ؛أن حتج إال مع ذي حمرم از للمرأة وإن كانت مستطيعة ماديً ال جيو اوعمومً 

 - صىل اهلل عليه وسلم -أن النبي )) : - ريض اهلل عنهام -يف حديث ابن عباس 

إين أريد أن أخرج  ،قال رجل: يا رسول اهلل، " ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم " قال:

 عليه الصالة والسالم -يت تريد احلج، فقال له النبي يف جيش كذا وكذا، وإن امرأ

فدل عىل أن املرأة ال جيوز هلا أن تذهب احلج مع غري ذي ، (( " اخرج معها ": -

حمرم، طيب، إن خشيت عىل نفسها املوت، فهل إن ماتت تكون آثمة؟ ال تكون 

دليل عىل  ن وجود املحرم بالنسبة للمرأة داخل يف االستطاعة، وعدم وجودهإ ؛آثمة

ن يف زماننا قد تيرست األمور بحيث أهنا تذهب يف إأهنا غري مستطيعة، وال يقال: 

ساعة ونصف، أو يف ساعتني، أو نحو ذلك، فهذا ال يربر قضية أن حتج املرأة مع 

)) : - صىل اهلل عليه وسلم -هو داخٌل يف قوله وفهذا يسمى سفر،  ؛حمرمذي غري 

واٌء كان معها رفقٌة آمنة أو مل يكن معها رفقة آمنة، وعىل الصحيح س، (( ال تسافر

املحرم هي ال حتتاجه فقط يف قضية الرحلة ؛ ألن فالصحيح أنه جيب وجود املحرم

يف منى، ويف عرفة، ويف وأو وقت الرحلة، وإنام حتتاج إىل هذا املحرم يف مكة، 

حو ذلك، وجود مزدلفة، ويف الرجوع إىل منى، ويف طواف اإلفاضة، ويف الوداع، ون

 املحرم مهم بالنسبة حلفظ املرأة والعناية هبا.
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 فضائل، احلج له - رمحه اهلل -قبل أن نتطرق إىل حديث جابر الذي ذكره الشيخ 

عليه الصالة  -من ذلك قوله  ؛عديدة، جاءت هبذه الفضائل النصوص من السنة

 صىل اهلل عليه وسلم - وقوله، (( املربور ليس له جزاء إال اجلنة احلج )): - والسالم

ثم ماذا؟  :، قيل" إيامٌن باهلل ورسوله"  ))وقد ُسئل: أي العمل أفضل؟، فقال:  -

، فهذا دليٌل عىل (( " حٌج مربور "، قيل: ثم ماذا؟ قال: " اجلهاد يف سبيل اهلل "قال: 

 ومن أحب األعامل. ،أنه من أفضل األعامل

 - وم عرفة، فإنه اليوم الذي يباهي اهللما ورد يف فضل ي :ومن دالئل فضائله كذلك

دعاء ، العباد، يباهي مالئكته بعباده، وفيه الدعاء وهو خري الدعاء - سبحانه وتعاىل

 .يوم عرفة

من حج فلم يرفث  )): - عليه الصالة والسالم -قوله  :ومن فضائل احلج كذلك

 .(( ومل يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه

ذكرها أهل العلم فيام سطروه يف باب  آداباحلج فهناك وللتنبيه عىل من أراد 

 :املناسك، وهي آداب عظيمة ينبغي ملن أراد احلج أن حيرص عليها، من ذلك

ن احلج خري، وإنام يستخري فإ ليس لذات احلج - جلَّ وعال -أن يستخري اهلل  -

 لوقت ذهابه، واحلالة التي سيذهب هبا، ونحو ذلك.
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ن رج من مظامل اخللق، وأن يتسامح منهم، وأن حيرص عىل أواألمر الثاين: أن خي -

 .سواء كانت مادية أو معنوية ؛أعاد املظامل إىل أهلها وقديذهب إىل حجه إال ال 

وكذلك من اآلداب: أن جيتهد يف أن تكون نفقة احلج من احلالل، ويتحرز يف  -

صىل  - قال نبيناذلك، وأن يبتعد أشد البعد عن أي مال شبهة أو مال حرام؛ لذلك 

 .(( إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا )): - اهلل عليه وسلم

عىل  -أن حيرص عىل التوبة من الذنوب ال سيام الكبائر، فإن الكبائر  :وكذلك -

ر  - الصحيح من أقوال أهل العلم ر إال بالتوبة اخلاصة هلا، وأن الذي ُيكفَّ يف ال تكفَّ

 احلج إنام الصغائر.

آلداب التي يعتني هبا: أن حيرص عىل الرفيق الصالح يف حجه، فإن وكذلك من ا -

عن أخالق الرجال، فإن احلج أوضح ما  -كام قال أهل العلم  -ر يف السفر ُيسفِ 

نن، فيكون فيه هذا األمر،  تحتاج إىل الرفيق الصالح الذي يعينك عىل تطبيق السُّ

، وعىل أداء احلج -لم صىل اهلل عليه وس - وعىل احلرص عىل اتباع سنة النبي

إىل  متباطًئا، يميل ،بالصورة الصحيحة، وعدم الضعف، فإن من صحب متكاساًل 

الدعة والراحة والنوم، أفقده كثري من احلسنات، وأنت بحاجة إىل من يكون 

مجيع وعىل تطبيق ، -صىل اهلل عليه وسلم  -حريًصا عىل السنة، وعىل متابعة النبي 

 السنن الواردة يف احلج.
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 من ذلك: ،عظيمة جًدا مصالحوبال شك أن احلج له 

 .ما حيصل من اجتامع أهل اإلسالم يف بقاٍع واحدة من شتى البلدان -

 .وكذلك ما حيصل من تآلف وتعاون وتعاضد بني املسلمني -

وبال شك أن احلج مدرسة أخالقية عظيمة تتعلم فيها الكرم، تتعلم فيها اإليثار،  -

 صفات من التعاون مع أهل اإلسالم.وتتعلم فيها مجيل ال

  املتن:

 : -رمحه اهلل تعاىل  -قال 

يشتمل عىل أعظم َأْحَكاِم  - صىل اهلل عليه وسلم -َوَحِديُث َجابٍِر يِف َحجِّ َالنَّبِيِّ 

، َوُهَو َما َرَواُه ُمْسِلٌم َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َاهللَِّ   -َالنَّبِيَّ  َأنَّ : )) -َريِضَ َاهللَُّ َعنُْهاَم  -َاحْلَجِّ

، ُثمَّ  -صىل اهلل عليه وسلم  ْ حَيُجَّ نَ َمَكَث يِف َامْلَِدينَِة تِْسَع ِسننَِي مَل يِف َالنَّاِس يِف  َأذَّ

ُهْم يلتمس أن يأتمَّ  ، َفَقِدَم َامْلَِدينََة َبرَشٌ َكثرٌِي ُكلُّ ةِ َأنَّ َرُسوَل َاهللَِّ َحاجٌّ  بَِرُسوِل َاهللَِّ َاْلَعارِشَ

 .(( َوَيْعَمُل مثله - صىل اهلل عليه وسلم -

 الرشح:

يشتمل عىل أعظم  -صىل اهلل عليه وسلم  -َوَحِديُث َجابٍِر يِف َحجِّ َالنَّبِيِّ  "قال: 

، َوُهَو َما َرَواُه ُمْسلٌِم َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َاهللَِّ  :" –َريِضَ َاهللَُّ َعنُْهاَم  - َأْحَكاِم َاحْلَجِّ
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 - هذا احلديث من مفاريد مسلم عن البخاري، تفرد به مسلم، ومل يروه البخاريو

 .، وإال فاحلديث رواه أيًضا أصحاب السنن وغريهم- أقصد ما يف الصحيحني

فهو حديٌث شامٌل ألكثر مسائل احلج الواردة عن ؛ حديث جابر ُيعدُّ منسًكا مستقاًل 

هبذا احلديث فقد اعتنى أهل العلم هذا ، ولِعظم -صىل اهلل عليه وسلم  - النبي

-كام هو صنيع الشيخ العالمة األلباين  ،خترجًيا، ومجًعا للروايات، ورشًحا احلديث

ها، وحكم عليها، وعلَّق عىل يشء عَ رق هذا احلديث ومجَ حينام أفرد طُ  -رمحه اهلل 

يف كتابه  -رمحه اهلل  -منها، وكذلك أفرده بالرشح الشيخ الفقيه العالمة ابن عثيمني 

 (. رشح حديث جابر )

 :(( َمَكَث يِف َامْلَِدينَِة تِْسَع ِسننَِي مَلْ حَيُجَّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -َأنَّ َالنَّبِيَّ )) 

مكث تسع سنني مل حيج؛ ألن فرض احلج كان يف  -صىل اهلل عليه وسلم  -النبي 

 النَّاسِ  َعىَل  َوهللَِِّ﴿  :- جلَّ وعال –ألن قول اهلل  ؛السنة التاسعة، وهو عام الوفود

 .نزلت عام الوفود [ 97آل عمران:  ] ﴾ َسبِياًل  إَِلْيهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَبْيِت  ِحجُّ 

 يف العام التاسع؟-صىل اهلل عليه وسلم  -فإذا قال قائل: وملاذا مل حيج النبي 

 قال أهل العلم:

األمر يف ذلك أن  أواًل: لكثرة الوفود التي كانت ترد من كل مكان، فكان -

 .-صىل اهلل عليه وسلم  - اهلل يستقبلهم رسول
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أن ـام، فكـج املرشكون يف ذاك العـثم األمر اآلخر: أنه كان من املتوقع أن حي -

ترك ذاك العام ليحج يف العام القادم، فأذَّن يف العام  -صىل اهلل عليه وسلم  -ي ـالنب

قطًعا ألي مظهر من  ؛يطوف بالبيت ُعريان مرشٌك، وأالَّ حيج يف العارش  أالَّ التاسع 

حجَّ حجًة واحدة  -صىل اهلل عليه وسلم  -مظاهر الرشك، وأمجع العلامء أن النبي 

، وهي التي كانت السنة العارشة وهي حجة -صىل اهلل عليه وسلم  -مل حيج غريها 

 .الوداع

ِة َأنَّ )) قال:  َن يِف َالنَّاِس يِف َاْلَعارِشَ ،  -صىل اهلل عليه وسلم  -َرُسوَل َاهللَِّ ُثمَّ َأذَّ َحاجٌّ

ُهْم يلتمس أن يأتمَّ   صىل اهلل عليه وسلم -الناس بَِرُسوِل َاهللَِّ  َفَقِدَم َامْلَِدينََة َبرَشٌ َكثرٌِي ُكلُّ

 :(( َوَيْعَمُل مثله -

 –عىل االقتداء برسول اهلل  -ريض اهلل عنهم وأرضاهم  -هذا فيه حرص الصحابة 

صىل اهلل عليه  -االهتداء هبديه، وعىل اقتفاء طريقته عىل و، -اهلل عليه وسلم صىل 

 .- وسلم

 املتن: 

َفَوَلَدْت َأْساَمُء بِنُْت  ،َفَخَرْجنَا َمَعُه َحتَّى إَِذا َأَتْينَا َذا احْلَُلْيَفةِ  )): -رمحه اهلل تعاىل  -قال 

َد ْبَن َأيِب َبْكٍر، َفَأْرَسَلْت  َكْيَف : -صىل اهلل عليه وسلم  - إىَِل َرُسوِل َاهللَِّ ُعَمْيٍس حُمَمَّ

صىل اهلل  -فصىل رسول اهلل ، " ْغَتِسيِل، َواْسَتْثِفِري بثوب، وأحرميا "َأْصنَُع؟ َقاَل: 
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 َحتَّى إَِذا اِْسَتَوْت بِِه َناَقُتُه َعىَل َاْلَبْيدَ  ،يِف َامْلَْسِجِد، ُثمَّ َركَِب َاْلَقْصَواءَ  -عليه وسلم 
ِ
اء

يَك َلَك َلبَّْيَك، إِنَّ َاحْلَْمَد َوالنِّْعَمَة  "أَهلَّ بِالتَّْوِحيِد:  َلبَّْيَك َاللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل رَشِ

يَك َلَك   ((. " َلَك َوامْلُْلَك، اَل رَشِ

 الرشح: 

 :(( َفَخَرْجنَا َمَعُه َحتَّى إَِذا َأَتْينَا: َذا احْلَُلْيَفةِ )) قال: 

 .هو ميقات أهل املدينة :احلليفة ذا

 .ومواقيت مكانية، مواقيت زمانية تنقسم إىل قسمني:املواقيت و

 فهي: أشهر احلج:  املواقيت الزمانيةفأما 

 .شوال •

 .وذو القعدة •

 والعرش األوىل من ذي احلجة.  •

 :يوه، -صىل اهلل عليه وسلم  -هي ما ذكرها النبي  املواقيت املكانيةوأما 

 .وهو أبعد املواقيت، ألهل املدينة ذو احلليفة •

 .وقرن املنازل ألهل نجد •

 .ويلملم ألهل اليمن •

 .واجلُحفة ألهل الشام •
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 .وذات ِعرق ألهل العراق •

)) هن هلن وملن أتى عليهن يف احلديث:  -عليه الصالة والسالم  -وقد قال النبي 

ليمن كان ميقاته ، فلو أن الشامي جاء من املن أراد احلج والعمرة (( ،من غري أهلهن

يلملم، ولو أن أهل اإلمارات جاؤوا إىل املدينة كان ميقاهتم ذو احلليفة، وهكذا، 

كل من جاء من هذه املواقيت فإحرامه وتلبيته من امليقات الذي حُياذيه،  وليس املراد 

 باملواقيت هو عني امليقات، وإنام عني امليقات أو ما حاذاه.

َد ْبَن َأيِب َبْكٍر، َفَأْرَسَلْت إىَِل َرُسوِل َاهللَِّ َفَوَلَدْت َأْساَمءُ )) قال:  صىل  - بِنُْت ُعَمْيٍس حُمَمَّ

اِْغَتِسيِل، َواْسَتْثِفِري  "َقاَل:  -هي اآلن نفساء - : َكْيَف َأْصنَُع؟-اهلل عليه وسلم 

 :(( " بثوٍب، وأحرمي

، فيه أن النفاس -ا ريض اهلل عنها وأرضاه -أثر أسامء بنت عميس  وهو يف هذا األثر

ال يمنع من اإلحرام، وكذلك احليض، فإذا كانت املرأة حائض وجاء موعد سفرها 

 .للحج فتحرم عىل حالتها، وال تنتظر حتى تطهر

، قالوا: (( واستثفري ))أمرها باالستثفار، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -وهنا النبي 

وأن تضع خرقة كبرية يف حمل الدم، االستثفار هو أن تشد املرأة عىل وسطها خرقة، 

نحو ذلك، فإن ، أو أو غري ذلك مما يمنع خروج الدم وتلوث اجلسم به أو الثياب

احلائض أو النفساء حترم بعد أن تتحفظ، وال يشرتط يف صحة وقوع اإلحرام 
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ال من احلدث الكبري وال من احلدث األصغر، فإن جتاوزت املرأة امليقات  الطَّهارة

وجب عليها الرجوع إىل امليقات واإلحرام منه، فإن مل ترجع صح هلا أن ومل حترم 

 حترم وجيب عليها الفدية.

مما ُينبه هنا األخوات أن املرأة التي تريد احلج أو املحرمة ليس هلا لباٌس خمصوص، 

إنام يقول أهل العلم تلبس من لباسها العادي وليس هناك لباٌس خمصوص للحج، 

واللباس الذي  ال تتزين بلباس الزينة زينة الذي يلفت النظر،وال تتجمل بلباس ال

 هو عىل غري عادهتا ولبسها.

خرج إىل ذي احلليفة، وكان هذا خلمٍس بقني من  –صىل اهلل عليه وسلم  –هنا النبي 

شهر ذي القعدة، يعني كم تاريخ ذي القعدة كان؟ مخسة وعرشين، خلمٍس بقني، 

مكة يف اليوم الرابع  –صىل اهلل عليه وسلم  –إذن تاريخ مخسة وعرشين، ووصل 

؟ تسعة أيام، نحن اآلن –صىل اهلل عليه وسلم  –من ذي احلجة، إذن كم كان سفره 

ثم تنزل من الطائرة وأنت تنتقد الطيار، وتنتقد  ،ساعتني وربع نحمد اهلل عىل

حمد اهلل وأهنا تأخرت، وتأيت متسخط، وتريد أن .. ، الشاهد من هذا أننا ن ،الرشكة

هبا علينا، كيف  -جل وعال  –عىل هذه النعم العظيمة التي امتنَّ اهلل  - جل وعال -

بات ثامن ليال يف الطريق أو تسع ليال حتى  -عليه الصالة والسالم  -أن النبي 

وصل إىل مكة، وهو يلبي كام جاء يف احلديث، والصحابة يلبون، وهم يتكبدون 



 

 

 17 

خرجنا  )): –ريض اهلل عنها  –دة العظيمة، تقول عائشة هذه املشاق طلًبا هلذه العبا

 ((. خلمٍس بقني من ذي القعدة –صىل اهلل عليه وسلم  –مع رسول اهلل 

قِدم مكة  –عليه الصالة والسالم  –أن النبي  ))جاء يف حديث ابن عباس قال: 

 ، يعني يف الرابع من ذي احلجة.(( صبح رابعة يلبون باحلج

، وإحرام الرجل هو كام - تقدم معنا -مسألة بالنسبة إلحرام املرأة  هنا يذكر العلامء

ما دام  ؛بالصبي يف جواز احلج العلامءجاء يف احلديث، فإحرام الصبي ال خالف بني 

صىل اهلل  –أنه صبي مل يبلغ؛ وذلك حلديث أن املرأة التي رفعت وليدها إىل النبي 

وإنام ، (( نعم ولك أجر ))؟ قال: وقالت: يا رسول اهلل أهلذا حج –عليه وسلم 

اختلف العلامء هل ينعقد حجه؟ هل ُيكتب له أجر احلج؟ وُيكتب له أنه حج؟ فمن 

قول  ؛أهل العلم من قال: نعم يكتب له أنه حج، وهذا قول مجٌع من أهل العلم

يقول:  أنه –كام ينسب إليه  -وغريهم، وكان أبو حنيفة  ،الشافعي، ومالك، وأمحد

ج، وإنام هو من باب التدريب، من باب التمرين له، وقيل إن أبا حنيفة ليس له ح

 قال بالقول األول.

 لكن ما الثمرة من اخلالف يف هذه املسألة؟
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االثمرة من اخلال من قال: أنه يصح احلج له، لزمه ، وهي ف يف هذه املسألة مهمة جدًّ

أو يف فعل حمظور،  واجبالفدية إذا حصل منه يشء مما ُيطالب به الكبار يف ترك 

 بني القولني. زمه يشء من ذلك، فاألثر قوينه للتمرين قالوا: ال يلأوعند من قال 

 ني هذه احلجة عن حجة اإلسالم؟وأما املسألة األخرى: وهي هل تغ

التي  - حجة اإلسالم - ال، ال تغني عن حجة اإلسالم أبًدا، وإنام جيب عليه احلج

 .تسقط بفعلها الفريضة إذا بلغ

 ،يِف َامْلَْسِجِد، ُثمَّ َركَِب َاْلَقْصَواءَ  -صىل اهلل عليه وسلم  -فصىل رسول اهلل  ))قال: 

 أَهلَّ بِالتَّْوِحيدَحتَّى إَِذا اِْسَتَوْت بِِه َناَقُتُه َعىَل َالْ 
ِ
 ((. َبْيَداء

هي صالة الظهر كام جاء  –عليه الصالة والسالم  –هذه الصالة التي صالها النبي 

 بعدها. –عليه الصالة والسالم  –حاديث، وأحرم النبي يف األ

 وهل هناك سنة تصىل لإلحرام؟

الصحيح أنه ال يوجد دليل عىل أن هناك سنة تكون قبل اإلحرام، وإنام لو وافق 

اإلنسان وقت فريضة صىل يف امليقات وأحرم ولبى، وإن مل يوافق فليس هناك سنة 

عليه  –لقوله  ؛كان اجلمهور يقولون: سنة عىل الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن

، لكن قال أهل العلم: (( ن اهلل أمرين أن أصيل يف هذا الوادإ )): –الصالة والسالم 
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نسان وجتهز املراد به صالة الظهر، وعىل هذا فليس هناك سنة، ولكن لو توضأ اإل

 يف ذلك، وال ُيقال إن هذا الفعل بدعة. وصىل ركعتني فال حرج

 ؟بعد أن لبس إحرامه –صىل اهلل عليه وسلم  –ى رسول اهلل أين لبَّ 

جاء يف بعض الروايات أنه لبَّى يف املسجد، وجاء يف بعض الروايات أنه لبَّى عىل 

املكان اخلايل، وكل راٍو  :راحلته، وجاء يف بعض الروايات أنه لبَّى يف البيداء، البيداء

عليه الصالة والسالم  –، فهو –لم صىل اهلل عليه وس –روى ما رأى من رسول اهلل 

لبَّى يف املسجد، ولبَّى عىل ناقته، ولبَّى يف البيداء، وكل ذلك وارد، وهو من  –

 ، وال تناقض بينها.-ريض اهلل عنهم  –الروايات فيام رواه الصحابة 

 :(( أهلَّ بالتوحيد ))قال: 

، جاءت يف وهذا يدلنا عىل أن كلمة التوحيد كلمة رشعية صحيحة ال تستنكر

صىل اهلل عليه  –ابن عباس حينام بعث رسول اهلل حديث وجاءت يف  ،حديث جابر

 فليكن أول ما تدعوهم إليه إىل أن يوحدوا اهلل ))معاًذا إىل اليمن، وقال:  –وسلم 

 ، إذن كلمة التوحيد كلمة رشعية.((

لبيك ال لبيك اللهم لبيك،  )): -صىل اهلل عليه وسلم  -وهذه التلبية هي قوله 

 ((. رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك
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َرت :وهي ،إجابة بعد إجابة أْي : (( لبيك ))ومعنى  إقامة عىل طاعتك يا اهلل، وُكرِّ

 .: إيذاًنا بدوام اإلجابة واستمرارهاقالوا، - لبيك اللهم لبيك أْي  -

 :وتشتمل هذه التلبية عىل أربع أمور عظيمة

 .(( احلمد إن)) : يف قوله - سبحانه وتعاىل - احلمد هللِ ألول:األمر ا •

 .– جل وعال –  األمر الثاين: االعرتاف بنعم اهلل •

 .– سبحانه وتعاىل – الثالث: االعرتاف بأن امللك هلل األمر •

بالعبادة، إذا كانت  –سبحانه  –إفراده  :كله يقتيض األمر الرابع وهو وهذا •

))  :- صىل اهلل عليه وسلم –إن يف قوله  ،النعمأنواع املحامد له ومجيع 

سبحانه  –( االستغراقية، مجيع النعم هلل ـلاهنا ) (( الـ)) ، (( والنعمة لك

 العبادة. هلذه – جلَّ وعال – فكان هو املستحق ؛–وتعاىل 

 املتن:

ِذي هُيِلُّوَن بِِه، َفَلْم َيُردَّ َرُس ))  :قال َذا َالَّ  صىل اهلل عليه وسلم -وُل َاهللَِّ وأهلَّ َالنَّاُس هِبَ

 ((. َتْلبَِيَتهُ  - صىل اهلل عليه وسلم -َوَلِزَم َرُسوُل َاهللَِّ  َعَلْيِهْم َشْيًئا ِمنُْه،-

 الرشح:

َذا َالنَّاُس  وأهلَّ  )): قال ِذي هِبَ  .زادوا وأتوا بغري هذه الصيغة :أْي  (( بِهِ  هُيِلُّونَ  َالَّ

 :(( ِمنْهُ  َشْيًئا َعَلْيِهمْ - وسلم عليه اهلل صىل - هللَِّاَ  َرُسوُل  َيُردَّ  َفَلمْ ))
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وذلك جلواز هذه األمر، ولو كان يف تلبيتهم أمر حمذور  ؛ذلك مل يمنعهم من :أْي 

، ولذلك جاء أيًضا عن الصحابة بعض –صىل اهلل عليه وسلم  –ملنعه رسول اهلل 

 ،" لبيك وسعديك" ، " ارجا املعلبيك ذَ  ": جائزةاألنواع من صيغ التلبية وكلها 

 وغري ذلك. ،" لبيك ذا الفواضل" 

 :(( َتْلبَِيَتهُ  – وسلم عليه اهلل صىل - َاهللَِّ َرُسوُل  َوَلِزمَ  )) :قال

صىل اهلل عليه وسلم  –سنة رسول اهلل ، األخذ بوبال شك أن األوىل هو األخذ بالسنة

-. 

 املتن:

 ((. ، َلْسنَا َنْعِرُف َاْلُعْمَرةَ الَّ َاحْلَجَّ اَل َجابٌِر: َلْسنَا َننِْوي إِ )) قَ قال: 

 الرشح:

 :(( لسنا ننوي إال احلج)) : يقول

كانت ، إذن وهذا يدل عىل أن الصحابة كانوا يعتقدون أنه ال عمرَة يف أشهر احلج

نيتهم هو يف النسك احلج باإلفراد، اإلفراد يف احلج، ليس التمتع وال القران، والنبي 

بعد ذلك أمرهم أن جيعلوا هذا احلج أو حج اإلفراد أن  –ة والسالم عليه الصال –

صىل اهلل عليه وسلم  –وَحجَّ النبي  ،جيعلوه متتًعا، وسيأيت معنا هذه األنساك الثالثة

 قارًنا. –

 



 

 

 22 

 املتن:

 ((. ْسَتَلَم الركنَبْيَت َمَعُه اَحتَّى إَِذا َأَتْينَا َالْ ))  قال:

 الرشح:

 :(( ْسَتَلَم الركنَبْيَت َمَعُه اَتْينَا َالْ َحتَّى إَِذا أَ )) 

صىل اهلل عليه  –أنه استلم الركن، النبي  –صىل اهلل عليه وسلم  –أول َمْقدَمِه هذا 

، وكان قد بات - كام ذكرنا -دخل مكة يف اليوم الرابع من ذي احلجة  –وسلم 

 "، قال: –محه اهلل ر –قيم البذي ُطوى كام قال ابن  - أْي ليلة ذاك اليوم - ليلتها

وهي معروفة اآلن بآبار  ،" إىل أن بات بذي طوى –صىل اهلل عليه وسلم  –هنض 

 .الزاهر

ثم  ،وصىلى هبم الصبح ،َحد ألربٍع خلون من ذي احلجةاألَ فبات فيها ليلة "  :قال

من الثنية العليا التي  ؛وهنض إىل مكة َفَدخلها هناًرا من أعالها ،اغتسل من يومه

 .احلجور إىل اآلن االسم موجود كام هوو، " عىل احلجورُترشف 

ومعه  –صىل اهلل عليه وسلم  –ثم سار حتى دخل املسجد، فلام دخل النبي  "قال: 

، وهذا يدل عىل أن استالم الركن سنة " الصحابة، كان أول ما فعل أن استلم الركن

 كيف يستلمه؟ ،الركن هو احلجر األسود :عند ابتداء الطواف، واملراد بالركن

 له أربع صفات: االستالم للحجر األسود

 .الصفة األوىل: أن يستلم احلجر األسود ويقبله -
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 ؟هل جيوز يل أن ُأزاحم الناس :يقول قائل

ريض  –أقول: ال جيوز لك أذية الناس، أما مزامحتهم فال بأس هبا، وقد كان ابن عمر 

سود، فليس املقصود أن تعتدي عىل ام ُيدمى بسبب تقبيله احلجر األُربَّ  –اهلل عنه 

الناس، وإنام تسعى يف تقبيل احلجر، ولكن إذا كان يف ذلك َضر فبال شك أن 

 .لك أن تسعى مع زمحة الناس ال سيام أو وجود كبار السن الرضر يزال، ال جيوز

 أن ُيستلم احلجر ويقبل. :هذه الصفة األوىل نإذ

 تلمته بيدك وقبلتها.الصفة الثانية: إن مل تستطع تقبيله اس -

أن يشري إىل احلجر األسود مع التكبري، إن مل  ،الصفة الثالثة: اإلشارة بيده فقط -

 ه.كان معه يشء بيده كعصا استلم احلجر بام يف يدويستطع 

 :هذه أربع صفات إذن

 .أن يستلمه ويقبله •

 .يستطع عىل تقبيله فيستلمه بيده أن ال •

 .جاز له تقبيل يده •

 .ه هبذا اليشءلمإذا كان معه يشء است أن يشري إليه، •

 .-صىل اهلل عليه وسلم  –وهذا كله وارد يف الصحيحني عنه 
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 املتن:

فرمل ثالًثا ومشى  ؛فطاف سبًعا، ْسَتَلَم الركنَأَتْينَا َاْلَبْيَت َمَعُه اَحتَّى إَِذا )) قال: 

 .(( أربًعا

 الرشح:

 :(( فطاف سبًعا)) 

للقارن، أو طواف الُعمرة للمتمتع، وكذلك طواف هذا الطواف هو طواف القدوم 

هو يكون طواف القدوم للقارن، كذلك املفرد، وهو طواف  نفإذ القدوم للُمفرد،

 ،يعني يقطع التلبية، التلبية ال تنقطع إال برمي اجلامر ،العمرة للمتمتع، يطوف سبًعا

 .يستمر يف التلبيةف وإالَّ 

 املرأة تلبي؟

 .ُع نفسها وال َترفع صوهتاقالوا: نعم تلبي وُتسمِ 

 ؟أما الرجال يرفعون الصوت

وقد جاء أن الصحابة كانوا يرصخون بالتلبية، وهذه أيًضا من األمور  نعم،

املهجورة املنسية، فإن أكَثَرنا يلبي يف أول إحرامه ثم بعد ذلك يفرت، وإنام التلبية ال 

 وبحسب قدرة الشخص. ،تنقطع

 :(( فرمل ثالًثا ومشى أربًعا)) 
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مَ   ،ل يكون يف طواف القدوم ويف طواف العمرة، وهو مرشوٌع ملن قدم إىل مكةالرَّ

 ويكون يف األشواط الثالثة األوىل فقط.

مل، َمل؟ وهنا مسألة: من فاته ونيس الرَّ مَ  ما الرَّ هو اإلرساع مع تقارب  :لالرَّ

ثالث ، وهذا يكون يف الى، وليس الركض، وإنام اإلرساع مع تقارب اخلطىاخلط

األشواط األوىل، وال يكون بعد ذلك يف طواف اإلفاضة أو يف طواف الوداع، ال، 

 وإنام يكون يف طواف القدوم أو طواف العمرة.

مل يف الثالثة األشواط األوىل ال يقضيه فيام بقي من األشواط، فهذه سنة  من فاته الرَّ

، فإن فاته - ة األشواطيعني فيام بقي من األربع - فات حِملُّها، فال يقيض بعد ذلك

مل، أرْسَ   نة.ع بحيث يأيت بالثاين والثالث عىل السُّ وإن تذكر يف الشوط الثاين قام بالرَّ

 املتن:

ُِذوا﴿ ُثمَّ َنَفَذ إىَِل َمَقاِم إِْبَراِهيَم، َفَقَرَأ: )) قال:  َاْلَبَقَرِة:  ]﴾  ُمَصىلى  إِْبَراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواختَّ

، َفَجَعَل َامْلََقاَم َبْينَُه َوَبنْيَ َاْلَبْيتَفَصىلَّ ، [ 125 ُه َقَرَأ يِف )) َويِف ِرَواَيٍة: ((،  َرْكَعَتنْيِ َأنَّ

 : ْكَعَتنْيِ َا اْلَكافُِرونَ  ﴿و  ﴾ ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحدٌ  ﴿َالرَّ  .(( ﴾ ُقْل َيا َأهيُّ

 :الرشح

 :((ثم نفذ  ))قال: 

 .-صىل اهلل عليه وسلم  –عد أن انتهى من طوافه بإىَِل َمَقاِم إِْبَراِهيَم  أي ذهب
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ُِذوا﴿ َفَقَرَأ: ))  ، َفَجَعَل  ،[ 125َاْلَبَقَرِة:  ]﴾  ُمَصىلى  إِْبَراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواختَّ َفَصىلَّ َرْكَعَتنْيِ

ْكعَ ))  ، َويِف ِرَواَيٍة:((َامْلََقاَم َبْينَُه َوَبنْيَ َاْلَبْيِت  ُه َقَرَأ يِف َالرَّ : َأنَّ و  ﴾ ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحدٌ  ﴿َتنْيِ

َا اْلَكافُِرونَ  ﴿  :(( ﴾ ُقْل َيا َأهيُّ

حينام كان يبني الكعبة، هذا عىل  هو احلجر الذي وقف عليه إبراهيم :مقام إبراهيم

الصحيح من أقوال أهل العلم، قد ورد يف البخاري أن إسامعيل كان ُيعطي احلجارة 

عد عليه، وهذا يؤيد أن املراد بمقام إبراهيم هو احلجر إلبراهيم، ثم اختذ حجًرا يص

 .-عليه السالم  - الذي كان يقف عليه إبراهيم اخلليل

 بعد الطواف أربع سنن، أربع سنن يف ذلك: مقام إبراهيمويف قضية 

ُِذوا﴿ األول: أنه ُيسنُّ بعد الطواف املجيء عند املقام وقراءة  •  َمَقامِ  ِمنْ  َواختَّ

 .[ 125: َاْلَبَقَرةِ ]  ﴾ ُمَصىلى  إِْبَراِهيمَ 

واألمر الثاين: صالة ركعتني خلف املقام، ومها سنٌة عىل الصحيح، فإن تعرسَّ  •

عليه خلف املقام جاز له خلف ذلك أو أي مكان من املسجد احلرام، يف أي 

ُِذوا﴿ مكان صىل ركعتني، بعد أن يقول الدعاء:   ُمَصىلى  إِْبَراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواختَّ

 .[ 125: َاْلَبَقَرةِ ]  ﴾

 أن يكون خلف املقام إن تيرس. -كام ذكرنا  -ة الثالثة: نَّ السُّ  •

َا َيا ُقْل ﴿ بـ األمر الرابع: أن يقرأ يف األوىل:  • وأن يقرأ يف ، ﴾ اْلَكافُِرونَ  َأهيُّ

 .﴾ َأَحدٌ  اهللَُّ ُهوَ  ُقْل ﴿  الثانية بسورة اإلخالص:
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  املتن:

ْكِن َواْسَتَلَمهُ ُثمَّ َرَجَع إِ )) قال:   ((. ىَل َالرُّ

 الرشح:

الظاهر أن االستالم هذا ال يكون معه تكبري، هذا االستالم سنة، وهو بعد صالة 

 الركعتني، يستلمه من أي مكان تيرس له بمحاذاته استلمه.

  املتن:

َفا، إىَِل ُثمَّ َخَرَج ِمْن َاْلَباِب )) قال:  فَ  َفَلامَّ  َالصَّ َفا َوامْلَْرَوَة  ﴿" ا َقَرَأ: َدَنا ِمْن َالصَّ إِنَّ الصَّ

َفا ، "، َأْبَدَأ باَِم َبَدَأ اهللُ بِِه [ 158َاْلَبَقَرِة:  ] ﴾ ِمْن َشَعاِئِر اهللَِّ َفَرَقى َعَلْيِه َحتَّى َرَأى َفَبَدَأ بِالصَّ

َد اهلل وكربَّ  َفاْسَتْقَبَل َاْلِقْبَلَة، َاْلَبْيَت، يَك َلُه، اَل إِلَ  "قال: وه، َفَوحَّ َه إاِلَّ َاهللَُّ َوْحَدُه اَل رَشِ

 َقِديٌر، اَل إَِلَه إاِلَّ َاهللَُّ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه،
ٍ
ء  َلُه َامْلُْلُك َوَلُه َاحْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

، اَل ِمْثَل هذا ثالث مراتُثمَّ َدَعا َبنْيَ َذلَِك، قَ ، " َوَنرَصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم َاأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ 

حتى إذا  حتى إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى، ثم نزل ومشى إىل املروة،

َفا صعدتا مشى  ((. َحتَّى َأَتى َامْلَْرَوَة، َفَفَعَل َعىَل َامْلَْرَوِة َكاَم َفَعَل َعىَل َالصَّ

 الرشح:

َفاَال إىَِل  َاْلَباِب  ِمنْ  َخَرَج  ُثمَّ  ))هنا قول جابر:   :(( صَّ
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فا كام جاء عند -عليه الصالة والسالم  -النبي فا من باب الصَّ ذهب إىل الصَّ

فا ليسعىإىل املسعى الطرباين، اليوم يأيت  وقد ُحدد له طريق، واألمر  ،من جهة الصَّ

 واسع.ويف ذلك يسري 

 عدة سنن: افيه ،الصفا واملروةإىل  -صىل اهلل عليه وسلم  –ويف جميئِه 

 جلَّ وعال –األول: أنه ُيسن عىل الصحيح أنه إذا صعد الصفا قرأ قول اهلل فاألمر  -

َفا إِنَّ ﴿  :- فمن حجَّ البيَت أو اعتمَر فال ُجناَح عليِه أن  اهللَِّ َشَعاِئرِ  ِمنْ  َوامْلَْرَوةَ  الصَّ

ع خرًيا فإنَّ اهلل شاكٌر عليمٌ  َف هبام ومن تطوَّ  .[ 158البقرة: ]  ﴾ يطَّوَّ

ألن هذا هو صنيع  ، فيبدأ بالصفا؛-عليه الصالة والسالم  –كام فعل يبتدئ ذلك

صىل اهلل عليه  –، واألصل يف ذلك التأيس به -صىل اهلل عليه وسلم  –رسول اهلل 

 ) ) :- صىل اهلل عليه وسلم –قد قال و، فإنه فعل ذلك تعلياًم ألصحابه، -وسلم 

 .(( خذوا عني مناسككم

وتكون بداية املسعى، كام  ،وهي أسفل اجلبل ،امللساءهي الصخرة الصلبة  :الصفا

ألن  هي احلجر األبيض الذي يف آخر املسعى، والسعي أيًضا سبعة؛ :أن املروة

إىل املروة إىل الصفا هذا واحد، فبذلك يسعى  سعي من الصفاالبعض حيسب أن ال

بتدئ بالصفا له ولغريه، وإنام من الصفا إىل املروة، ثم املروة إىل الصفا، وهكذا ي

 .وينتهي باملروة
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قد ون، َس من السنن: أنه إذا رقى الصفا فإنه يستقبل البيت، وإن تيرس له رؤيته فحَ  -

رقى  -عليه الصالة والسالم  - ال يتيرس له رؤيته اآلن مع وجود البناء؛ ألن النبي

 َاْلِقْبَلةَ  اْسَتْقَبَل فَ  ))، قال: (( َحتَّى َرَأى َاْلَبْيَت )) :–كام جاء يف حديث جابر  -الصفا 

)). 

دَ  ))كر الذي يقال يف هذا املوضع، قال هنا الشيخ: ألمر الثالث: الذِّ ا -  اهلل َفَوحَّ

ه  :(( وكربَّ

 عنهريض اهلل  - ثبوت ذلك يف حديث أيب هريرة؛ لفالوارد يف الصفا أنه يرفع يديه

 عليه َعالتى الصفا فَ ملا فرغ من طوافه أ - عليه الصالة و السالم - )) أن النبي: -

فجعل حيمد اهلل ويدعوه بام شاء أن يدعو،  ،حتى نظر إىل البيت - ارتفع عليه :أي -

 .كام جاء يف حديث جابر " اهلل أكرب، اهلل أكرب "فيقول: : (( - جلَّ و عال - ويكرب اهلل

يَك  اَل  َوْحَدهُ  َاهللَُّ إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  )) ثم يقول:  ُكلِّ  َعىَل  َوُهوَ  َاحْلَْمُد، َوَلهُ  ْلُك َاملُْ  َلهُ  َلُه، رَشِ

 
ٍ
ء  َوْحَدهُ  َاأْلَْحَزاَب  َوَهَزمَ  َعْبَدُه، َوَنرَصَ  َوْعَدُه، َأْنَجزَ  َوْحَدُه، َاهللَُّ إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  َقِديٌر، يَشْ

 :(( مرات ثالث هذا ِمْثَل  َقاَل  َذلَِك، َبنْيَ  َدَعا ُثمَّ  ،"

 ثم بعد ذلك يذكر هذا الذكريقوله يدعو،  بني كل ِذكر ،كركر وذِ أي يدعو بني كل ذِ 

كم يكون ، ثم يدعو، ثم يذكر ثم يدعو ثالث مرات، فيكون الدعاء بني هذه الثالث

 الدعاء؟
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 يكون مرتني، يبتدئ بالذكر ثم يدعو، ثم الذكر ثم يدعو، ثم الذكر.

 :(( ثم نزل ومشى إىل املروة)) ثم بعد ذلك، قال: 

 .ماشًيا إىل املروة – عليه وسلم صىل اهلل –فينزل 

 :(( حتى إذا انتصبت قدماه يف بطن الوادي سعى)) 

إنام أرسع يف امليش، وهو ما ُوِضع اآلن بني علمني أخرضين، و، مل يمشِ سعى أي 

فإنه يميش فيهام عىل أول أمره  - ما قبل هذا العلم وما بعده - أما بقية أرض املسعى

 .- عليه الصالة والسالم –الذي فعله كام فعل النبي 

َفا))  ثم قال جابر:  :(( َحتَّى َأَتى َامْلَْرَوَة، َفَفَعَل َعىَل َامْلَْرَوِة َكاَم َفَعَل َعىَل َالصَّ

استقبال القبلة، ورفع  :فيه داللة عىل أنه يفعل عىل املروة كام فعل عىل الصفا من

 .والذكر ثالًثا، والدعاء بينهام ،اليدين

 هناك ذكٌر معني؟يف سعيِه هل 

يذكر ما يشاء، أثناء السعي يقرأ القرآن، أو يذكر ما يشاء، وقد جاء عن ابن عمر 

وجيوز ، " اللهم اغفر وارحم، إنك أنت األعز األكرم "وصحَّ عنه أنه كان يقول: 

ونحو ذلك،  ،وهُيلِّل وُيكربِّ ، -سبحانه وتعاىل  –ويذكر اهلل  ،لإلنسان أن يدعو

 .أمر العبادةفيستغل وقته يف 
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 هستسمحكم أيًضا اليوم بعد العشاء ما فيأهبذا القدر، و - إن شاء اهلل -نكتفي 

، أسأل اهلل لكم - بإذن اهلل -يف الغد نكمل عىل موعدنا  -إن شاء اهلل  -درس، 

 .والسداد التوفيق
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 :السؤال األول ��

 :الفراغات التالية ــــــــي/أكمل��

 هو: .... /1
ً
 ..........................الحج لغة

 وتعريفه اصطالًحا: ..........................................................................

 والدليل على وجوبه:..........................................................................

 

 :لذاهب إلى الحجمن آداب الحج التي ال بد أن يحرص عليها ا /2

❖ ............................... 

❖ ............................... 

 

 :تنقسم املواقيت إلى قسمين /3

 : ......................................................القسم األول ️▪

 :وهي

❖ ............................... 

❖ ............................... 

❖ ............................... 

 

 

الدرس األول اختبار   

  -حفظه هللا  -محمد بن غالب العمري د. الشيخ
 كتاب الحج –شرح منهج السالكين 
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 : ......................................................القسم الثاني️▪

 : ومنها

❖ ............................... 

❖ ............................... 

❖ ............................... 

 

 :أمور عظيمة هيتشتمل التلبية ) لبيك اللهم لبيك ... ( على أربعة  /4

❖ ............................... 

❖ ............................... 

❖ ............................... 

❖ ............................... 

 

 :السؤال الثاني��

 :عن األسئلة التالية ـــــــــيـ/أجيب��

 هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ (1

..................................................................................................................... 

 ................................................ما املقصود باالستطاعة في قول املؤلف: ) واالستطاعة أعظم شروطه (؟ (2

ـ في العام التاسع من ملسو هيلع هللا ىلص ملاذا لم يحج النبي ـ  (3

........................................................................................................................................................الهجرة؟

.................................................................................................................. 

 ................................................................................................اإلحرام؟ ا الدليل على أن النفاس ال يمنعم (4

 الستالم الحجر األسود أربع صفات، ما هي؟ (5

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

════ ❁✿❁ ════ 

 https://telegram.me/Rasaelemaratia_Al3lmiah 🔗 

https://telegram.me/Rasaelemaratia_Al3lmiah
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 كتاب الحج –شرح منهج السالكين  
 

  

 -حفظه هللا    –محمد بن غالب العمري  الشيخ/ 

oona.net/ar/audio/1268http://www.bayn 

 

 (  عاية مركز رياض الصالحينـ بدبير ب دروس مسجد عائشة )ل  في موقع بينونة المسجلة  الدروس  ضمن

 

 ثانيالدرس ال
 

http://www.baynoona.net/ar/audio/1268
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13409
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ىلحممد وعنبينا ه رسولبده وع اللهم وسلم وبارك عىل وصىل ، رب العاملنيهلل احلمد

 كثرًيا، وبعد: وصحبه وسلم تسلياًم آله 

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

 :القارئ

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

 املتن:

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

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

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

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

 ة.نسكهم عمر اوجيعلو ا،ن حيلوأاإلفراد 

 حكم االنتقال من نسك إىل آخر:يت 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 يُس  إىلران ن يكون من القِ أ: ةاحلال الثاني •

 .اهلدي قن مل يسمم جائز

 إىلفراد أي من اإل ؛ااحلج فيصري املفرد قارنً  عىل ةدخال العمرإ: ةل الثالثاحلا •

 ،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 وِّ ن حيأراد 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 ناعامِ ألِ  ،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:

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

 ؟ ((:" هذا

م هو أالعام ذاك  :أي ؟ ((هذا ألعامنا ))التمتع إىل فراد حول من اإلهذا الت :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 حُي أ هنم كانوا يعتقدونأقد سبق معنا  ،كم مستمراحلن هذا أ :أي

 .فرادبه هو اإل

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

 ؛الكالم ىتوجيه معن يف هل العلمأ

؟ شهر احلج بامذاأ ئدتوتبإىل 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 القِ  نام يدل عىل: إوقيل

ن أ :رانوصف القِ وهذا هو  ،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 خاصًّ  وأن

قول ، ي(( أبدد بأل بل)) : -سالم عليه الصالة وال -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 ببُ  عيلى  )) وقدمقال: 

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

 -صىل اهلل عليه وسلم  - ااهلل رسول إىل فذهبُت  ": فكان عيل يقول بالعراق: لقا

 فيام -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل  لرسول اا عىل فاطمة الذي صنعت، مستفتيً ًش حمرِّ 

 حني قلَت  ماذات، قَ ت، صدَ قَ صدَ  ": فقال عليها، أنكرُت  أين هفأخربتُ  عنه، ْت رَ ذكَ 

فإن  "، قال: ".رسولك بام أهلَّ به لُّ ُأهِ  إين اللهم: قلُت  ": قال، " احلج؟ َت ْض فرَ 

 ((. " معي اهلدي فال حتل
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 :الرشح

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

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

)): 

- يًّاألن عل ؛ا ىف دينهانكار الرجل عىل زوجته إذا رأى منها نقًص هذا فيه إو :قالوا

ت فكيف حلَّ  ،اإلفرادك ُس ا عىل نُ 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 -ل اهلل ستدلت بأمر رسواوهنا 

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 عيل ": قال ))
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 .ذكر ألصحابه ابعد ذلك إذ ي:أ

ًشا -صىل اهلل عليه وسلم  -إىل رسول اهلل  فذهبُت  )) قال: ي عىل فاطمة للذ حمرِّ

 :(( صنعت

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

 أنكرُت  أين فأخربُته ،عنه ذَكَرْت  فيام -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل  لرسول امستفتيً  ))

 (:( عليها

ال سيام وأن املسألة متعلقة  ،زيادة تأكيد وه -اهلل عنه  ريض - عيلوهذا األمر من 

 .هو أمر احلج يبحكم رشع

 :(( تقَ دَ َص  ،َصَدَقت )): - صىل اهلل عليه وسلم -فقال نبينا قال: 

 .ارهُت مَ أَ  ينأ يعن َك تْ خرَبَ فيام أَ  ي:أ

 َت فَرْض  حني قلَت  ماذا ))انتقل معه إىل أمر آخر:  -صىل اهلل عليه وسلم  -النبي 

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

 ((: " رسولك به أهلَّ  بام ُأِهلُّ  إين اللهم: قلُت  ": قال ))

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

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

 ،عنهم عليهم أو تأخرَت  قد تقدمَت و حتى ال ختتلف يف نسكك عن رفقتكو

ويف هذا احلديث ما يدل )  :قالوا (، لك فالن لَّ هَ لك بام أَ  لُّ هِ اللهم إين أُ ) فقلت: 

)) : -ريض اهلل عنها  -ة كام قالت عائش ، نسكهأن يعنيِّ  ةنالسُّ  (، وإالَّ  عىل اجلواز

 عند كام، (( ج وعمرة، ومنَّا من أهلَّ بحجحَ بِ  لَّ أهَ  نمَ  ومنا بعمرة، لَّ أهَ  نمَ  انَّ فمِ 

 .ومسلم البخاري

 أي سقُت 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 ابَق 

حًجا  يكون أن إما اهلدي يسق مل نمَ  نإذ ،ارنً قا كان اهلدي وَمن ساق ،اهلدي ساق -

 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 عيل قدم الذي اهلدي مجاعة فكان )) قال:

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

 .هدي معه كان ومن -وسلم 

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

صىل  -والذي أتى به النبيَّ  اليمن، من به عيل 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 )) وقرصَّ

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

 :(( ومن كان معه هدي)) 

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

 .بذلك فأطاعوه أمرهم -والسالم  الصالة

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

فسمي  ة؛مزدلفعرفة وون ويأخذون معهم إىل ما يقدمون عليه من يرشب ،من املاء

 ة.يوم الرتوي

كام  -اليوم الثامن  عنالتقدم ة، أن نَّلسُّ اويف هذا أن التقدم عن اليوم الثامن خالف 

إن هذا ف - و نحو ذلكأم يف اليوم السابع دَّ قَ تتَ تصنع بعض احلمالت من اليوم 

نَّة؛خالف ال يعني حصل له من  ةنسان أنه إذا فارق احلملخيش اإل ولكن إذا سُّ

 .أماكنهم جاز له ذلك معرفةو من عدم أالضياع 

 :تنامل

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

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

واآلن  ،وااعتمروا وأحلُّ  ة،بالعمر وا قبللُّ حقد أ مألهن ؛(( باحلج فأهلُّوا )) :قال

 .عىل نسك التمتع مألهن ، اآلن نية احلج؛باحلج أهلُّوا

 ؟احلاج لهُي من أين 

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

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

 نى.م

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

 :(( والفجر ؛والعشاء

 صالة يف ويقرص ،الظهر صالة يف يقرص أن ،مجع بال قرٍص  صالة الصالة وهذه

 .العشاء صالة يف ويقرص ،العرص

 :ننَ ُس  عدة ةاملسأل ويف هذه
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يف مجلة الطريق  الركوب: ) العلامء وقال ،املوطن اهذ 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 ،فالعرص ،صالة الظهرئ 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

شعر ترضب له بنمرة، )) ثم مكث قلياًل حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من 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، كام كانت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز رسول اهلل 

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

 :حالرش

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

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

 تطلع الشمس.

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

الصالة  عليه -لقوله  ؛ال يصح له احلج ةن وقف يف نمرومَ  ة،عرفِمن ليست  ةنمرو

 .(( عرفة احلج )): -والسالم 

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

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

 ة.بعد ذلك يذهب إىل عرفقرًصا ومجًعا  ، إذا أدى صاليت الظهر والعرصوالعرص
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يستظل بقبة أو  ز أنحوها، جواتظالل للمحرم بقبة أو نويف 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

 .نه فقد ركنه األكربأل ؛يصح له احلج مل - عرفة يدخل مل - ذهب إىل مزدلفة

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

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

 :(( فأجاز )) :قال

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

ألن أهل  ؛كان يظن أنه سيقف عند املشعر احلرام يف مزدلفة 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 لصالةا عليه - النبي فخالفهم (، قزح) 
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 :(( عرفةأتى  حتى )) :الق

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

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

 املتن:

ْطَن َاْلَواِدي َفَأَتى بَ  لت له،حِ رُ َحتَّى إَِذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَ )) قال: 

َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا،  ْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكمْ إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَ  "َوَقاَل:  ؛َفَخَطَب َالنَّاَس 

 ِمْن َأْمِر اَ 
ٍ
ء َت َقَدمِ يِف َشْهِرُكْم َهَذا، يِف َبَلِدُكْم َهَذا، َأاَل ُكلُّ يَشْ َمْوُضوٌع،  يجْلَاِهلِيَِّة حَتْ

َل َدٍم َأَضُع ِمْن ِدَماِئنَا: َدُم اِْبِن َربِيَعَة ْبِن َاحْلَاِرِث  َوِدَماءُ   ،َاجْلَاِهلِيَِّة َمْوُضوَعٌة، َوإِنَّ َأوَّ

ُل ِرًبا َأَضُع  ،ًعا يِف َبنِي َسْعٍد َفَقَتَلْتُه ُهَذْيٌل َكاَن ُمْسرَتْض َوِرَبا َاجْلَاِهلِيَِّة َمْوُضوٌع، َوَأوَّ

ُكْم ِمْن ِرَباَنا ِرَبا عَ  ، َفإِنَّ
ِ
ُقوا َاهللََّ يِف َالنَِّساء ُه، َفاتَّ ُه َمْوُضوٌع ُكلُّ بَّاِس ْبَن َعْبِد َامْلُطَّلِِب، َفإِنَّ

أال يوطئن  نَّ َأَخْذمُتُوُهنَّ بَِأَماَنِة َاهللَِّ، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة اهلل، ولكم عليه

ٍح، َوهَلُنَّ َعَلْيُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، َفإِنْ  فرشكم ًبا َغرْيَ ُمرَبِّ ُبوُهنَّ ََضْ  َفَعْلَن َذلَِك َفاَْضِ

 :َوَقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه إِْن اِْعَتَصْمُتْم بِهِ  ،ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوهُتُنَّ بِامْلَْعُروِف 
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َنْشَهُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت  " َقاُلوا: " َأْنُتْم َقاِئُلوَن؟ َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن َعنِّي، َفاَم ، كَِتاُب َاهللَِّ

ْيَت َوَنَصْحَت   َوَينُْكُبَها إىَِل َالنَّاسِ  بِإِْصُبِعهِ  -، َفَقاَل " َوَأدَّ
ِ
اَمء بَّاَبِة َيْرَفُعَها إىَِل َالسَّ - َالسَّ

 ((. مراتثالث  " َاللَُّهمَّ اشهد، َاللَُّهمَّ اشهد ": 

  الرشح:

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

 .- صىل اهلل عليه وسلم -راحلته وهي 

 .(( لت لهحِ رُ فَ )) 

 :الوادي((بطن  ))فأتى: قال

وهو ليس  ،عرفة من اجلهة الغربية دُّ وهذا الوادي حَيِ  ة،نَ رَ وهو وادي عُ  :بطن الوادي

فجزء منه من  ،عرفة واملسجد اآلن الذي يف عرفة هذا ليس كله داخل، 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 إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُ  حتى )): قال

 .حلعل عليها الرَّ ُج أي 

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

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

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

 .الجتامع الناس من أقطار شتى ؛ن وصايا للمسلمنيم

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 - لسالموا 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  ،اإلسالمهذا فيه إبطال ألمور اجلاهلية املخالفة لدين و

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

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

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

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

 .باإلسالم لغىيُ  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 ،ابتهوقر 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 -فحينام 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 مِ لبقية أيًض ا

 :(( موضوعاجلاهلية  وربا )): قال

 اهللَُّ  َوَأَحلَّ  ﴿، - وعال جلَّ  -ملحرمة التي حرمها اهلل هو الزيادة املعروفة وهي ا :الربا

مَ  اْلَبْيعَ  َبا َوَحرَّ  من كانت ما كل :أي (( موضوعاجلاهلية  وربا ))، [ 275] البقرة: ﴾  الرِّ

 .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 يضر -وهو عمه 

 .- وسلم عليه اهلل صىل

 :(( كلهموضوٌع  فإنه )): قال

 ُتْبُتمْ  َوإِن ﴿: - وتعاىل سبحانه - لقوله ؛ويوضع يلغى املال رأس عىل الزائد املقصود

 .[ 279البقرة:  ] ﴾ ُمونُتْظلَ  َواَل  َتْظلُِمونَ  اَل  َأْمَوالُِكمْ  ُرُءوُس  َفَلُكمْ 

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

)): 

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

 -كد هذا ألك لذ؛ وال سيام 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 

يٌح  َأوْ  بَِمْعُروٍف  َفإِْمَساكٌ  ﴿: - وعال جل -هو قوله  :قيل  229البقرة:  ] ﴾ بِإِْحَسان َترْسِ

]. 
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نَ  َلُكم َطاَب  َما َفانكُِحوا ﴿: - وعال جل -هي قوله  :ةالكلموقيل    مِّ
ِ
 ] ﴾ النَِّساء

 .هو األقرب هبذه الكلمة، و[ 3النساء: 

 :(( تكرهونه اُيوطِئن فرشكم أحدً  أالَّ عليهن  ولكم )) :قال

 بدخول بيت زوجها وهو غري راضٍ  ملرأة ال جيوز هلا أن تسمح ألحدٍ املعنى أن او

 ةآثم -بال شك  -ال بد من التنبه له، وهي  رٌ ، وهذا أممها وقرابتهاولو كان من حمار

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

ألن هذه كانت من عادات العرب أن املرأة تقابل الرجل  ؛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 أعاممهاأ ،من أعاممها ،حمرم من قرابتها

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

ملراد أن ، وإنام احمرم وظاهر التحريمهذا أمرٌ ف ،أو يزين هبا الرجل فتدخله إىل البيت

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

 .يرتضيه
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 :(( مربحفعلن ذلك فاَضبوهن َضب غري  فإن )) :قال

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

 -ب عىل عاقلته لو أنه َضب زوجته حتى ماتت فوج :ولذلك قال العلامء ،للقتل

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

 :(( باملعروفعليكم رزقهن وكسوهتن  وهلن ))

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

 واجٌب  ،ىل الزوجكل ذلك واجب ع (، والطعام ،والكسوة ى،كنوالسُّ  ،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  كام -والنفقة ضابطها ، بقى أمر النفقة واجبة عىل الزوجفت

الف وهذا خيتلف باخت ،هذه النفقة هي بحسب حال الزوج من اليرس والعرس

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

 .التقصري فيام 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 باهلل االعتصام بكتاب اال

ِذينَ  ﴿ :أمر بذلك - وعال جل  َأوْ  فِْتنَةٌ  ُتِصيَبُهمْ  َأن َأْمِرهِ  َعنْ  خُيَالُِفونَ  َفْلَيْحَذِرالَّ

- سبحانه وتعاىل -ي كذلك من اهلل ة وحنَّ والسُّ ، [ 63النور:  ] ﴾ َألِيمٌ  َعَذاٌب  ُيِصيَبُهمْ 

. 

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

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

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

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

وترك هذه األمة  ،غ األمانةوبلَّ  ،الرسالة ىوأنه أد ،ح األمةَص فأجابوه بأنه نَ  ،لألمة

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

 .ال يزيغ عنها إال هالك ،البيضاء ليلها كنهارهااألمة عىل املحجة 

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

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

 نمَّ  َأَأِمنُتم ﴿ ،يف السامء - وتعاىل سبحانه -بل اهلل ؛ اهلل يف كل مكانأن ن مالبعض 

  يِف 
ِ
اَمء الُِح َيْرَفُعهُ  ﴿ ،[ 16امللك: ] ﴾ السَّ يُِّب َواْلَعَمُل الصَّ ]فاطر:  ﴾ إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكلُِم الطَّ

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

 :(( مراتثالث  )): وقوله

صىل اهلل عليه وسلم  -عله وقد كان من فِ  ،يتهلتأكيد األمر وألمهللتأكيد، تكرار الهنا 

وفيه أسلوب من أساليب  ،حسن وهذا أمرٌ  ،ر األمر ثالث مراتأنه ربام كرَّ  -

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

 ة.وثالث
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 املتن:

ومل يصل بينهام  ، العرصثم أذن بالل، ثم أقام فصىل الظهر، ثم أقام فصىل ))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:

بينهام  ومل يصلِّ  ،فصىل العرص أذن بالل، ثم أقام فصىل الظهر، ثم أقام ثم )) :قال

 :(( شيًئا

 .وهذا باإلمجاع ،ذا فيه اجلمع بني الظهر والعرصه

 وهل هذا اجلمع بني الصالتني هو لسبب السفر أم للعبادة؟

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

 ألن هذا متعلق بالعبادة. ؛صالةإذا حجوا يصلون هذه ال - ايًض أ -أهل مكة ف
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 :(( شيًئابينهام  يصلِّ  ومل )): قال

 :ننهذا ُس  إذن يف

 .ثم الثانية صالة العرص ،األوىل صالة الظهر أن يصيل: أواًل  •

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

الصالة  عليه - النبيفعل كام فعل وإنام ي ،يفرق بينهام بوقت أالى  :واألمر الثالث •

 فبعد أن صىل الظهر صىل العرص.، - 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 ،ربام 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 يصحى له  ،رفة حتى فجر يوم العارشمل يقف بع

 .وقوفه  يف أي مكان بعرفة، أي مكان داخل حدود عرفة يصحُّ احلج، فيقف احلاجُّ 

 ،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 طُ 

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

 :(( القبلة )) واستقبل

ستقبل يف الدعاء القبلة، وال يه أنه ال جيوز استقبال هذا اجلبل، وإنام الذي يُ وهذا ف

 .ستقبل اجلبليُ 

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



 

 

 67 

 ،له امللك وله احلمد ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له :قبيل قلت أنا والنبييون من

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 يُ ، - وتعاىل

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

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

 .النار هو يوم عرفة

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

 :(( القرص

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

 .أي ذاهًبا إىل مزدلفة؛ يتحقق من ذلك، ثم بعد ذلك ينرصفف

يعني قبل أن تغرب الشمس يوم  ،ن ذهب إىل مزدلفة قبل غروب الشمسمَ  ،بطيِّ 

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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 تن:امل

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

َمام  َالزِّ
ِ
َوَيُقوُل بَِيِدهِ َاْلُيْمنَى: ، َحتَّى إِنَّ َرْأَسَها يصيب َمْوِرَك َرْحلِهِ  ،َوَقْد َشنََق لِْلَقْصَواء

كِينَةَ  " كِينََة، َالسَّ َا َالنَّاُس، َالسَّ اَم " َأهيُّ َباِل َأْرَخى هَلَا َقلِياًل َحتَّى ، ُكلَّ  َأَتى َحْباًل ِمْن َاحْلِ

، َحتَّى َأَتى َامْلُْزَدلَِفةَ  َتْصَعَد، ا َامْلَْغِرَب َواْلِعَشاَء بَِأَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمَتنْيِ َومَلْ ُيَسبِّْح  َفَصىلَّ هِبَ

 .(( ْضَطَجَع حتى طلع الفجرُثمَّ ا َبْينَُهاَم َشْيًئا،

 :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 احلامر 
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أردف مجًعا من الصحابة، حتى أوصلهم بعض  - عليه الصالة والسالم -النبي و

 - صالة والسالمعليه ال -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 العلامء إىل أكثر من أربعني، ويف بعضها 

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

وتواضعه، فأردف هنا أسامة بن زيد،  - سلمصىل اهلل عليه و -قه لُ هذا من كامل ُخ 

صىل اهلل  -أو عثامن، 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 لُ من كامل ُخ 

، مىض إىل أي إىل مزدلفة :(( -  عليه وسلمصىل اهلل -ودفع رسول اهلل  )): قال

 مزدلفة.

 ((:وقد شنق للقصواء الزمام )) 
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احلبل الذي يوضع يف  ؛ الزمام:أي جذبه إىل اخللف، جذب الزمام إىل اخللف

ركت أرسعت، ألن الناقة إذا تُ  ؛جره إىل اخللف، والسبب يف ذلك لئال ترسع ،األنف

سواء كان اإلنسان راكًبا عىل  ،ليوما هلدي ذاكوهذا هو ا ،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 سيام أصحاب السيارات

 - معليه الصالة والسال -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  ،فع رأسها لتتأنى يف مشيتها وختَج رْ أَ 

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

 .ليس بالرسعة ،أي باإلرساع :(( ليس باإليضاع
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 .عني كلام أتى هضبة يسريةي: ((كلام أتى حباًل  )): قال

 ((: أرخى هلا قلياًل حتى تصعد ))

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

 :((حتى أتى املزدلفة  )): قال

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

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

 .الدممن لكثرة ما يقع فيها من الذبائح و :وهي ؛ىنى لعلة أخرنى سميت مِ لكن مِ 

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 خيَش  نة أن ينتظر أو يؤخر الصالة حتى يصل مزدلفة مافالسُّ 

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

 :(( قامتنيإب والعشاء بأذاٍن واحد وفصىل هبا املغر )): قال

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

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

 بالصالة.

 :(( ح بينهام شيًئاومل يسبِّ  ،قامتنيإبأذاٍن واحد و )) :قال

 . نافلةصىلَّ وكذا بعد العشاء ال يُ  ،- أي بني الصالتني -نافلة بينهام  مل يصلِّ  أي

 الوتر يف تلك الليلة؟ صىلَّ هل يُ 

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

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

 ينِف  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 وإنام ،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 ،يصيل الفجر يف أول وقتها

و بام يدع ،رافًعا يديه ،فبعد الفجر يدعو مستقباًل القبلة ،احلاج بذاك الوقت للدعاء

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

ني الذي بُ  ،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 السُّ و ،عنى العاموهذا بامل، (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 سيام ال بالزم ذلك وليس ،احلرام املشعر وهو

 .ويدعومن مزدلفة 

 املتن:

ركب القصواء حتى أتى  الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة، ثمَّ وصىل  ))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 طى التي خترجسلك الطريق الوس ، ثمَّ ك قلياًل حُمرَسِّ فحرَّ 

 الرشح:

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

 قامة.إأي أول ما تبني له الصبح بأذاٍن و

 :(( ثم ركب القصواء ))

 يف حديث جابر. وإن مل تأِت  ؛وذكرنا أنه هنا يصيل 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 السُّ 

 .نتشار الضوء قبل أن تطلع الشمساوإنام هو بداية 

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

 :(( بن العباساالفضل 

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

 :(( حتى أتى بطن حمرسِّ )) 

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

  االرساع؟ يف

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

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

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

 ة.نَّ اإلرساع فيه ُس ف ، فإنه يرسعادي حمرسِّ 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 انرصف إىل املنحر ،حصاة منها، مثل حىص اخلذف، رمى من بطن الوادي

 ((. ا وستني بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غرب، وأرشكه يف هديهثالثً 
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 الرشح:

 ((: عند الشجرة حتى أتى اجلمرة التي ))

 .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 السُّ 

 .يبدأ برمي مجرة العقبة

، (ط حَ نْ رَ  ) :جمموعة يف قول القائل ؛أعامل يوم النحر أربع :طيب خذوا الرتتيب

هذا هو الرتتيب يف  ،وطواف ،وحلٌق  ٌر،ونح ،شفرة: رمٌي  ذهإيش رنحط هذا؟ ه

فيبدأ  ،وطواف ،وحلق ،ونحر ،: رمي( طحَ نْ رَ ) ة، الرتتيب عىل هذه الكلمة نَّ السُّ 

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

 ؛لرمي أو بالطواف قبل النحر أو نحو ذلك جاز له ذلكلو بدأ بالنحر قبل ا ،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

 .افعل ،افعل :يعني ،ذا إليه هكيعني النبي يشري ،ويف ذلك جواز الُفتيا باإلشارة

 -، وفائدة الضبط هبذه األحرف ( طحَ نْ رَ )  الرتتيب عىل هذه األربعة أحرف نفإذ

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

 ة.نَّ وطواف، وبذلك يكون الرتتيب عىل السُّ  ،وحلق ،ونحر ،فهو: رمي ( طحَ نْ رَ 

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

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

 ،الوضعأن املطلوب يف هذه احلصيات الرمي وليس  :هنبَّ ا من األمور التي تُ أيًض 

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

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

وهذا من  ،وهو يرمي احلصاة ( اهلل أكرب: )  مع كل حصاةوإنام يرمي ويكربِّ  ،واحدة

 .-عاىل سبحانه وت -د هلل كامل التعبُّ 
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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 -اهلل عليه وسلم 

 .(( أو تكرس سنًّا ،عينًا أإنام تفقو ،تقتل عدًوا

 فام هي حجم هذه احلصاة؟

، أكرب منها يسرًيا، املعروفة كرب من حبة احلمصقلياًل، أ أكرب من حبة احلمص :قالوا

أنه كبري  رأخذت حج كلامال تظن أنك  ،دياألمر تعبُّ ف ،ليس حجريشء يسري، إذن 

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

 .وبنحو ذلك ،وباألخشاب ،عالوبالنِّ 

حتى يأيت بعض الناس ويسب  ،ديتعبُّ  هذا أمر ،عتقاد أن ذلك هو الشيطانواال

وتلك ...،  وأنت الذي ،أنت الذي خرستنيو ،أنت الذي فعلت يفَّ  هناك: الشيطان

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

 .ديفاألمر تعبُّ ، ك املكاناوالعجائب يف ذ

 أين يقف الرامي يف رميه جلمرة العقبة؟



 

 

 80 

وجاء يف  ،رماها من بطن الوادي يف منى -عليه الصالة والسالم  -بي لنَّ جاء أن ا

 اجلمرة رمى - عليه الصالة والسالم -بي أن النَّ  )): حديث ابن مسعود يف الصحيح

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

 .يمينه (( عن نىمِ  وجعل

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

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

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

 .ةنَّ فيحرص عىل السُّ  ،ت األمور اآلناإلسالم فتيرسَّ 

 ،باحلصا دليل عىل أنه ال جيوز الرمي بأي يشء آخر -صىل اهلل عليه وسلم  -ه يُ مْ رَ 

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 فربام تستطيع أن متر  ،األخري ام يف اليوموهذا حيصل السيَّ  -بسيارته 
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 ،بسيارتك بجانب اجلمرات فيجوز لك أن ترمي وأنت يف السيارة وال يشء يف ذلك

 .وهذا من اإلرساع

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

ك يقتدي به أهل ويف ذل ،-صىل اهلل عليه وسلم  -له النبي التفاصيل فيام فع

لعيلى ال  ،)) خذوا عني مناسككم: -ه الصالة والسالم علي -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 السُّ فيتَّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -

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

 .-عليه وسلم 

 :(( ثم انرصف إىل املنحر ،فنحر)) : ثم أيًضا فيام ذكر يف قوله

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

ستني حيث نحر ثالثة و ،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 تيرسَّ  : )أهل العلمقال 

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

عٌل فِ  -أيًضا  - ذالكن لو استطاع اإلنسان أن يذبح بنفسه فه ؛املختصني بذلك

هذا من  :وقالوا ،نحر ثالثة وستني بدنة -عليه الصالة والسالم  -ي بوالنَّ ،ةنَّ للسُّ 

 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 عليًّ )) قال: 

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

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

 .واحد أو أكثر

 ما هو القدر الواجب؟

 .ع بدنةأو ُسب ،ع بقرةأو ُسب ،هو شاة القدر الواجب

 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 وعيل  أي: ((يف قدر وطبخت فأكال  تفجعل)) 

 ((. با من مرقهامن حلمها ورش ))

 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 السُّ ، املسائل

صىل اهلل عليه  -بخت فأكل منها ة هي اجلزء أو القطعة من اللحم طُ والبضع ،ةنَّ السُّ 

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

ة نَّ السُّ  نإذ، [ 28:احلج ] ﴾ اْلَفِقري اْلَباِئَس  َوَأْطِعُموا ِمنَْها َفُكُلوا ﴿: -جل وعال  -لقوله 

 .أن يأكل من هديه

لكن ألننا  ،حلق بعدما نحر -صىل اهلل عليه وسلم  -ه لك مل ُيذكر يف احلديث أنَّ كذ

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

 .-م  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -بي له النَّ عَ لكن هذا فَ  ،حلق أنه جابر
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نحر ثم  -الم الة والسَّ عليه الصَّ  -ي ب)) أن الن 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 ،  األيرسثمَّ  ،ه األيمنوأشارإىل شقِّ ، "خذ  ": ققال للحالَّ 

 ق األيمن قبل األيرس.حر، وأنه يبدأ بالشِّ ة احللق بعد النَّ نَّالسُّ  نَّ أ، يف هذا بيان ((

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

)): 

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

 .- كام تقدم معنا -حر واف بعد النَّ ة أن يكون الطَّ نَّ السُّ  دليل أنَّ 

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

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

 (. خرهؤي الأاألحوط ف

 ن ذلك:مِ  ،وطواف اإلفاضة له أحوال
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َم بعد غياب القمر • - نالسِّ  كبار -والعجزة ، عفةوذلك للضَّ  حرليلة النَّ  أْن ُيَقدَّ

ة يل ومضوا إىل مكَّ فإذا انتصف اللَّ  ؛عىل شأهنمن ن يقومون كان معهم ممَّ ومَ  ،

 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  •

باٌع للسُّ ل ألنَّ وهو األفض ،حرالنَّ   .ةنَّ ه إتى

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

 .خره إىل أيِّ يوٍم من أيام الترشيقؤأن ي

 ؟وهل جيوز له أن جيمع بينه وبني طواف الوداع

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

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

  .واف ((وليكن آخرعهدك بالبيت الطَّ  ))

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

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

 .بِِمنَى (( ثم رجع فصىل، حريوم النَّ أفاض  -م اهلل عليه وسلَّ 
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 :وجاء يف حديث ابن عمر ،بمكة صىلَّ  هأنَّ : يف هذا تعارض، جاء يف حديث جابر

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

 (. مرة أخرى بأصحابه يف ِمنَى ىلَّ ثم جاء وص ،بمكة

لرأينا بركة  - حرأعامل يوم النَّ  - ولو تأملنا يف حديث جابر وتتابع هذه األعامل

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

ي بدليل عىل بركة وقت النَّ ه نَّ أة، فهذا بال شك هر يف مكَّ  الظُّ هريف ِمنَى، أو يصيلِّ الظُّ 

 .-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 

 ؛إلفاضة أن يرشب من ماء زمزماألفضل ملن طاف طواف ا ويف احلديث أنَّ )  :قالوا

 (. -م اهلل عليه وسلَّ  صىلَّ  -لفعله 
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 :)) انزعوا ((: ويف قوله

الء للنَّ  اس يأتون من هذه األعامل وهم اعطوهم، والنَّ  :أي ،اسأي استقوا بالدِّ

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

 .هذا عىل غريهم مهوفضيلة عمل ،اج، ويف هذا ترشيٌف هلمقاية للحجَّ هم أهل السِّ 

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

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

إىل آخرما  ، املحرم أن جيتنبهوبام جيب عىل ،وبأنواع النسك الثالثة ،يان الواجباتبَ وبِ 

 .- إن شاء اهلل -ذكر، وهذا يكون يف درس الغد 
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https://telegram.me/Rasaelemaratia_Al3lmiah 

https://telegram.me/Rasaelemaratia_Al3lmiah
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 93 

 

  

 

  



 

 

 94 

 

 

 

 كتاب الحج –شرح منهج السالكين  
 

  

 -حفظه هللا    –محمد بن غالب العمري  الشيخ/ 

audio/1268http://www.baynoona.net/ar/ 

 

 (  عاية مركز رياض الصالحينـ بدبير ب دروس مسجد عائشة )ل  في موقع بينونة المسجلة  الدروس  ضمن

 

 الدرس الثالث واألخير
 

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13409
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 كثريا، أما بعد:آله وصحبه وسلم تسليام 

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 

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

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

 .–ريض اهلل عنهم  –فيه وأصحابه 

 الرشح 

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

 :" مناسككم ((



 

 

 96 

 )) خذوا عني مناسككم ((حلج، وليس املقصود بقوله واملراد أي: تعلموا أعامل ا

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

 الصالة.

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

 :" –ريض اهلل عنهم  -وأصحابه 

 .وهذا فيه عناية احلاج بصحة حجه وبحصول األجر

 املتن:

 .أركان احلج وواجباته :-رمحه اهلل تعاىل  -قال 

حرام، والوقوف بعرفة، اإل التي هي: األركان األربعةولو اقترص احلاج عىل 

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

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

 ألجزأه ذلك. -أوالتقصري  -واحللق 

 الرشح 

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

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

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

 لفظ هبا.القلب، ال ُيت

 :"والوقوف بعرفة  "قال: 

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

 :"والطواف  ": قال

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

ر بعد: ، هذا طواف اإلفاضة يكون من أعامل يوم النح[ 29] احلج :   بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق ﴾

 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 ((

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

 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: 

يقات وليس باإلحرام؛ أن يكون إحرامه من امليقات، فاحلكم يتعلق هنا بامل ،امليقات

 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.

 :"واملبيت ليلة النحر بمزدلفة  "

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

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 كان 

 يقوم عىل شؤوهنم جاز هلم أن يتعجلوا يف آخر الليل 

 :"وليايل أيام الترشيق  "قال: 

ي هو: احلادي عرش، والثاين عرش، والثالث عرش، وهذا املبيت لغري أهل الذ

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  "

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

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 عىل ) كنا نتحني (،  فإذا زالت الشمس رمينا () كنا نتحنيَّ قال:  –عنهام 

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

 :"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 

األفضل له أن يقرص حتى يتوفر احللق يف احلج، وهذا قول العمرة قريبة من احلج، ف

 مجع من املحققني من أهل العلم 

 :"ألجزأه ذلك  "قال: 

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

 الواجبات السبعة واجبني أيضا مها:

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

 .الطواف ((



 

 

 100 

 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 

فعله عىل صفته الرشعية، وتارك الواجب حجه الركن ال يصح حجه حتى ي

 .كهرَت وعليه إثم ودم لِ  ،صحيح

 :الرشح

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

 :"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 سعي  دخول يف اإلحرام، أو مل يقف بعرفة، أو مل يطفال

احلج، فإن مشى من مكة وبقي عليه طواف اإلفاضة جيب عليه العودة إىل 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: 

 :"صحيح وعليه إثم  الواجب حجه

 ألنه ترك واجًبا فاستحق اإلثم.

 :"ودم لرتكه  "

 أي جيب عليه حينام ترك هذا، جيب عليه أن يذبح الفدية.

 :املتن

 .أنساك احلج :-رمحه اهلل تعاىل  -قال 

ْحَراِم َبنْيَ َالتََّمتُِّع  ُ َمْن ُيِريُد َاإْلِ ْفَرادِ ، َواْلِقَراِن، و-َوُهَو َأْفَضُل  -َوخُيَريَّ  .اإْلِ

ِرَم بِاحْلَجِّ ِمْن َعا ِرَم بِاْلُعْمَرِة يِف َأْشُهِر احْلَجُّ َفَيْفُرَغ ِمنَْها، ُثمَّ حُيْ ِمِه، َفالتََّمتُُّع ُهَو: َأْن حُيْ

ي  .َامْلَْسِجِد َاحْلََرامِ  َوَعَلْيِه َدٌم إِْن مَلْ َيُكْن ِمْن َحاَِضِ

ِرَم بِا ْفَراُد ُهَو: َأْن حُيْ  .حْلَجِّ ُمْفِرًداَواإْلِ

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

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

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

 .بَِعَرَفة
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 الرشح:

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

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

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

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

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

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

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

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

رة متمتًعا هبا إىل احلج، أي بعد أن يؤدي صفة العمرة وحيل يعني واملتمتع يأيت بعم

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

 يوم الرتوية حُيِرم للحج، هذا املتمتع.

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

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

 .احلج، ثم يف اليوم الثامن يلبي للحج، ينشئ احلج تامة كاملة يف أشهر
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ِرُم بِاحْلَ  "قال:  ِرَم بِاْلُعْمَرِة يِف َأْشُهِر احْلَجُّ َوَيْفُرُغ ِمنَْها، ُثمَّ حُيْ جِّ ِمْن َفالتََّمتُُّع ُهَو: َأْن حُيْ

 :"َعاِمِه 

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

 العام القادم، وإنام يف نفس العام.

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

ي احلج، وال حيل ًدا ليس عليه إال طواف اإلفاضة وسعإذن هذا املحرم باحلج مفرِ 

 د.رِ فْ إال يوم النحر، وليس عليه هدي، هذا املُ 

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

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

 .الرشوع يف طوافها

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

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

القارن واملفرد واحد: فإحراٌم واحد، وطواٌف  ُل مَ عَ العمرة أو من أعامل العمرة، فَ 

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

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

وهذا السعي بخالف املتمتع: يطوف طواف العمرة، ويسعى سعي العمرة، يطوف 
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طواف االفاضة، ويسعى سعي احلج، لكن الواجب عىل القارن مفارقًة للمفرد أن 

 .ةيكون عليه اهلدي، وهذا باتفاق املذاهب األربع

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

من هم حاَضو املسجد احلرام؟ حاَضو املسجد احلرام هم أهل احلرم، أهل مكة، 

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

احلج، ثم لبَّى باحلج، انتهى من أعامل  عل العمرة، ثم انتظرإىل مكة فتمتع، يعني ف

ْ : -سبحانه وتعاىل  -احلج؛ ليس عليه هدي، أهل مكة استثناهم اهلل  لَِك ملَِن ملَّ ﴿ َذَٰ

ي امْلَْسِجِد احْلََراِم ﴾  .[ 196] البقرة :   َيُكْن َأْهُلُه َحاَِضِ

 :"ويضطر املتمتع إىل هذه الصفة  "قال: 

وهي صفة  -لذي نوى العمرة ثم بعد ذلك احلج هذا يضطر إىل هذه الصفة املتمتع ا

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

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

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

 العمرة وجيعله قراًنا.

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

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

": 

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

 .بعرفة، فهنا تغري نسك التمتع إىل القران

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

 :املتن

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

 .حمظورات االحرام :-رمحه اهلل تعاىل  -قال 

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

 ة.، َوالطِّيَب َرُجاًل َواِْمَرأَ -إِْن َكاَن َرُجاًل  -، َوَتْغطَِيَة َرْأِسِه -َكاَن َرُجاًل 

اَلَلةُ  ُرُم َعىَل َامْلُْحِرِم: َقْتُل َصْيِد َاْلرَبِّ َاْلَوْحيِشِّ َامْلَْأُكوِل، َوالدِّ َعاَنُة  َوَكَذا حَيْ َعَلْيِه، َواإْلِ

 .َعىَل َقْتلِهِ 

 :الرشح

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

لَُّه ﴾  ، فال جيوز لإلنسان أن حيلق 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 

 وهذا ليس بحلق وال يدخل يف املحظور.يف رأسه قالوا: جاز له نزعها،  شعرة مؤذية

 :"َوَتْقلِيَم َاأْلَْظَفاِر  "قال: 

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

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

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

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

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

 .، هذا من األذى انزعه وارمه"ال يصنع بأذاكم شيًئا أميطوا عنكم األذى؛ فإن اهلل 

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

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

الذي  املخيطاألثواب مثاًل، أو غريها من األلبسة كالقميص ونحو ذلك، فهذه من 

جيوز؛ ولو مل يكن خميًطا بخيط، يعني كان مفصاًل عىل قدر البدن سواًء بأزرار أو  ال

بنحو ذلك فكل هذا له حكم املخيط، أن يكون عىل هيئة البدن وعىل هيئة العضو، 
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وال حرج يف لبس الساعة وإن كان فيها خيوط، البعض يظن أن هذا ...، ال بأس 

 لتي ختاط هذه كلها ال يشء فيه.كذلك النعال ا ،لبس الساعة، لبس اخلاتم

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

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

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

 ُيَغطي َوجَهه؟ وهل جيوز للُمْحِرم أن

ُروا رأسه وال وجهه )) وال خُتمِّ نه ال ُيَغطي َوجَهه؛ ألنه ورد يف رواية: أالصحيح 

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

يَب َرُجاًل َواْمَرَأة  "قال:   :"َوالطِّ

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

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

نَب، وكذلك أكل التمر الذي يوضع عليه تَ يكن املقصود من هذا التطيب إال أهنا جُتْ 

رات التي تَتَضمن الِعطْ  ر، يعني الزعفران، فهذا أيًضا جُيَْتنب، وكذلك أنواُع امُلطهِّ

ُهناك ُمطِهرات بغرِي رائحة وجاَز اْستِعامهلا، أما التي ُتظِهُر رائحه كرائحة الِعْطر 

فهذه جُتتنب أيضاً للُمحرم َرجالً كان أو امَرأة، جيوز للُمحرم أن يغتسل، جيوز له أن 

 ُيغري إحرامه، وجيوز للمرأة أن ُتغري ثياهبا، كل ذلك جائز.
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ُرُم عَ  "قال:  اَلَلُة َعَلْيِه، َوَكَذا حَيْ ىَل َامْلُْحِرِم: َقْتُل َصْيِد َاْلرَبِّ َاْلَوْحيِشِّ َامْلَْأُكوِل، َوالدِّ

َعاَنُة َعىَل َقْتلِِه   :"َواإْلِ

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

 د.، وسيأيت معنا تفصيل أمر قتل الصي-َصْيِد َاْلرَبِّ 

 املتن

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

 ُمْفِسٌد لِلنُُّسك، ُموِجٌب لِِفْدَيِة َبَدَنة.

 :الرشح

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

 :"لِِفْدَيِة َبَدَنة 

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

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

 عىل ثالثة أحوال:واجلامع بالنسبة للحج 

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

 ةوعليه بَدَنة، وهي الناق -عند مجاهري العلامء  -وهذا ُمفسٌد للحج  -واحللق 
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فة الصحيحة، وحُيج من قابِل، أو البعري، وجيُِب عليه إكامُل احلِج عىل الصِّ 

فاِسٌد غرُي صحيح، جيِب عليه  ُه هذا حجٌّ اِم القادم، فَحجُّ أي وحُيج من الع

 .إكامُله، وجيُِب عليِه هذه الفدية

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

 .هنا قد اكتمل ُنُسُكه

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

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

ه صحيح وعليه شاة، حتَلَل التحُلل األصغر، فإذا جاَمع يف تلك احلال فَحجُّ 

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

ه صحيح.  اإلفاضة، وَحجُّ

 املتن:

ا فِدْ  قال: َيُة َاأْلََذى إَِذا َغطَّى َرْأَسُه، َأْو َلبَِس َامْلَِخيَط، َأْو َغطَّْت َامْلَْرَأُة َوْجَهَها، َأْو َوَأمَّ

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

 .َمَساكنَِي، َأْو َذْبِح َشاةٍ 
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َ َبنْيَ َذْبِح ِمْثلِِه  ْيَد ُخريِّ َوَبنْيَ َتْقِويِم َامْلِْثِل  -إِْن َكاَن َلُه مثٌل ِمَن َالنََّعِم  -َوإَِذا َقَتَل َالصَّ

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

ِه،  .َأْو َيُصوُم َعْن إِْطَعاِم ُكلِّ ِمْسكنٍِي َيْوًما َغرْيِ

 :الرشح

ا فِْدَيُة َاأْلََذى  "قال:   :"َوَأمَّ

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

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

 .لشاةوهي ا

 :"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

 :"َأْو َلبَِس َامْلَِخيَط  "قال: 

 .مما يكون تفصيل عىل البدن، إذا َلبَِسُه فيجب عليه الفدية -ما َذَكرناُه -ِخيَط َاملَْ 

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

خيالِفوا، مع حرمة هذا الفعل، وال ينبغي لإلنسان أن يتجرأ عليه؛ ملا فيه من 
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م التي وضعت لتنظيم احلجاج، أيًضا هو بذلك ظُ للنُّو ،املخالفات أواًل لوالة األمر

ض حجه ليشء من الرضر، واملطلوب من اإلنسان أن حيج إن استطاع بام هو  ُيعرِّ

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

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

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

 :"َأْو َغطَّْت َامْلَْرَأُة َوْجَهَها  "قال: 

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

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

، 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 القفازين 

 ذلك لبسته وعليها الفدية. ألمر معني كأمٍر طبي أو نحو

 كذلك.: "َأْو اْستِْعاَمل َالطِّيَب  "
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 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. -

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

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

ِه   :"ِمْن َغرْيِ

إنه ال جيوز أن يقتله وهو يف حال احرامه، ف -ما يسمى صيد  -يعني إذا قتل الصيد 

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

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

 هنا كفارات.إذا ذبح شاة ال يأكل منها؛ أل

جاء يف ذلك بعض اآلثار عن الصحابة،  ، وقد(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، ويف 

وفيام سواء ذلك مما ال يستطيع أن يقدره حيكم به ذوا عدٍل  )لوا: ، قا(احلاممة شاة 

حتى من  )، قالوا: (يقدران، فهذا التقدير يشرتي به طعاًما، ويطعم به املساكني 
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، إذا شخص أدخل معه صيًدا فإذا دخل احلرم أطلقه ال جيوز له (أدخل معه صيًدا 

ال ُيعد صيًدا  ءحرشة مثال أو يش د بالصيد، فلو قتلأن يأخذه، وعىل هذا فهذا مقيَّ 

 فإنه ال يشء فيه.

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

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

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

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

 املتن:

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

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

 :الرشح

 :"فيجب فيه ما جيزئ يف األضحية  -وهو اهلدي  -وأما دم املتعة والقران  "قال: 

يعني أن يكون من أفضل اهلدي؛ يكون أسمنها وأكثرها حلاًم، وكذلك أنه جتتنب 

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

 نحو ذلك، فهذه جتتنب يف اهلدي. أو مشقوقة األذن، أو الذنب، أو
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 :"فإن مل جيد صام عرشة أيام: ثالثة يف احلج  "قال: 

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

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

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

 األيام.

 :"، وسبعة إذا رجع -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:

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

 .وجيزئ الصوم بكل مكان

 :الرشح

 :"وكذلك حكم من ترك واجًبا  "قال: 
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مما تقدم من الواجبات التي مرت معنا أو وجب، يعني مثاًل: مل يبت يف منى يف أيام 

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

 جيب عليه الفدية. واجب، فهذا

 :"أو وجبت عليه الفدية ملبارشة  "قال: 

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

 أيام.

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

": 

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

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

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

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  "ال: ق
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 املتن:

: املْسَتَحب َيْأُكُل ِمنُْه َوهُيِْدي -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، خيتار األفضل  قد تقدَّ

م اليشء الطيب يف ُنُسكه.  واألسمن واألكثر حلاًم، وحيرص عىل أن يقدِّ

 املتن:

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

اَرات ُق بَِجِميِعِه؛ أِلَنَّه جَيِري جَمَْرى اْلَكفَّ  .ِمنُْه َشْيًئا، َبْل َيَتَصدَّ

 الرشح:

ُم َاْلَواِجُب لِِفْعِل حَمُْظوٍر  "  :"َوالدَّ

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

ُجربان، و ال يسمى هدي أو ونحو نحو ذلك، أو تغطية الرأس، فهذا ُيسمى دم 

ارات، فال يأكل منه، ُيفارق دم  ذلك، وإنام يسمى دم ُجربان، وهذا من باب الكفَّ
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، 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 َيْسَتِلَمُه َوُيَقبَِّلُه،  وُط َالطَّ َورُشُ

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

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

– ". 

 الرشح:

وُط َالطََّواِف ُمْطَلًقا: َالنِّيَُّة  "  :"َورُشُ

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

عليه الصالة والسالم  –أو ينظر، أو نحو ذلك، فهذا ال حُيسب له الطواف؛ لقوله 

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

 .-وتعاىل 

 :"َوااِلْبتَِداُء بِِه ِمْن احْلََجر  "
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ا أو أخذ لفًة كاملة لكنه من بعد احلجر مل جُيزئه فلو ابتدأ بعد احلجر وطاف طوافً 

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 

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

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.

 :"َفإِْن مَلْ يستطع أشار إليه َوُيَسنُّ َأْن َيْسَتلَِمُه َوُيَقبَِّلُه،  "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 َاللَُّهمَّ إِياَمًنا بَِك، َوَتْصِديًقا بِكَِتا " قال: َباًعا لُِسنَِّة َنبِيَِّك حُمَمَّ بَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك، َواتِّ

 :".–صىل اهلل عليه وسلم  -

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

يرى أن قول ذلك بدعة،  –رمحه اهلل  –ضعيف؛ ضعفه العلامء، بل كان اإلمام مالك 

 احلاج يف املدخل.كام ذكر عنه ابن 
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 املتن:

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

 َواخْلََبِث.

َهاَرُة يِف َساِئِر َاأْلَْنَساِك  َواِف -َوالطِّ  َاحْلَِديِث: ُسنٌَّة غري واجبة، َوَقْد َوَرَد يِف  -َ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 ذلكاخللف، وإن طاف يف اال بل البد أن  ؛جتاه الصحيح لكن منكِّ

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

ره إىل جهة الطواف ووجهه بخالف الناس، هْ ظَ حيمل ولده امُلحرم، حيملُه هكذا؛ فَ 

ه به إىل الطواف.  فاألصح أن حيمله ويتجِّ

ل َاأْلَْش  "قال:  ْبَعة َوُيَكمِّ  :"َواَط َالسَّ

 فلو أنه طاف ستة أشواط مل جيزئه ذلك.

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

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

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

 بواجبة؟

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

نَُّكم أَ  )) إاِلَّ ، ويف رواية: هللََّ َأَباَح فِيِه َاْلَكاَلَم (()) إاِلَّ َأنَّ اَ  ، ويف رواية:َصاَلٌة ((

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

أ ((  .َ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 

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

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

اد به أنه يأخذ أحكام الصالة كاملة، ولذلك هو ُيفارق الصالة ، ليس املرَصاَلٌة ((

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

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

 عليه.
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 املتن:

َعَل َوسَط ِرَداِئِه حَتَت َعاتِِقِه اأْلَْيَمن يِف َطَواِف الْ ع أن َيْضَطبِ نَّ َوُس  قال: ُقُدوم بَِأْن جَيْ

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

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

 الرشح: 

 :"َوُسنَّ  "

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

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

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

 .األيرس، وهذا يف طواف القدوم

 وعىل هذا قالوا: ملاذا رُشع هذا؟ ملاذا رُشع االضطباع؟

قالوا: ألنه أنشط يف الطواف، يكون أنشط للطائف الذي يريد أن يطوف، ويكون 

فقط يف طواف القدوم، إذن يف طواف اإلفاضة أو يف طواف الوداع ال جيب عليه 

 ه.االضطباع، وال ُيسنُّ يف حقِّ 
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َل يِف الثَّاَلَثِة اأْلَْشَواِط األَُول ِمنُْه، َوَيْميِشَ يِف َاْلَباِقي  "   :"َوَأْن ُيَرمِّ

م معنا.  وهذا تقدَّ

 ."َوُكلُّ َطَواٍف ِسَوى َهَذا اَل ُيَسنُّ فِيِه َرَمٌل َواَل اضطباع  "

 املتن:

ْعِي  قال: وُط َالسَّ ْبعَ  :َورُشُ َفاالنِّيَُّة، َوَتْكِميُل َالسَّ  .ِة، َوااِلْبتَِداُء ِمْن َالصَّ

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

َفا َواَ -صىل اهلل عليه وسلم  -لَِقْولِِه  َواُف بِاْلَبْيِت، َوبِالصَّ اَم ُجِعَل َالطَّ مْلَْرَوِة، : )) إِنَّ

َقاَمِة ِذْكِر َاهللَِّ ((. اَمِر إِلِ  َوَرْمُي َاجْلِ

 الرشح:

ْعِي: النِّيَُّة  " وُط َالسَّ  :"َورُشُ

عي.  أنه ينوي بذلك السَّ

ْبَعِة  "  :"َوَتْكِميُل َالسَّ

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

سب له ابتداؤه من الصفا، فابتداؤه يكون من الصفا وانتهاؤه يكون الشوط، وُح 

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

 :"َوُدَعاِئِه 

ْعُدوَداٍت ﴾ ﴿ َواْذُكُروا اهللََّ يِف أَ قال:  -جلَّ وعال  –اهلل  اٍم مَّ  .[ 203] البقرة: يَّ

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  انَّه َقاَل: )) مَلَّ أَ  –َريِضَ اهللَُّ َعنُْه  -َوَعْن َأيُب ُهَرْيَرَة  َفَتَح اهللَُّ َعىَل َرُسولِِه َمكَّ

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

َا مَلْ حَتِلى  َا ألََحٍد  َرُسوَلُه َوامْلُْؤِمننَِي، َوإهِنَّ اَم ُأِحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن هَنَاٍر، َوإهِنَّ َكاَن َقْبيِل، َوإِنَّ

َتىَل َشْوُكَها، َوال حَتِلُّ َساِقَطُتَها إاِل  لن حَتِلَّ  ُر َصْيُدَها، َوال خُيْ ألََحٍد َبْعِدي، َفال ُينَفَّ

 .(( " ملُِنِْشٍد، َوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخرْيِ النََّظَرْينِ 
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 الرشح:

َة  )) مَلَّا َفَتَح اهللََّأنَّه َقاَل:  –َريِضَ اهللَُّ َعنُْه  -َوَعْن َأيُب ُهَرْيَرَة  "قال:  َعىَل َرُسولِِه َمكَّ

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

 عن مكة. –جل وعال  –الفيل حبسهم اهلل  أصحاب

 )) َوَسلََّط َعَلْيَها َرُسوَلُه َوامْلُْؤِمننَِي ((:

 من مكة. –سبحانه وتعاىل  –نهم اهلل ألهنم جاؤوا باحلق فمكَّ 

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

 .-صىل اهلل عليه وسلم  –عة فقط حينام دخلها رسول اهلل سا

َا لَ   َحٍد َبْعِدي ((:أِلَ  لَّ ن حَتِ )) َوإهِنَّ

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

ُر َصْيُدَها ((:  )) َفال ُينَفَّ

صيد ومن باب أوىل ال ُيقتل، إذا كان ال ينفر فمن باب أوىل ال يقتل، ومن كان معه 

 تركه إذا دخل إىل مكة.
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َتىَل َشْوُكَها ((:  )) َوال خُيْ

 أي: ال ُيقطع يشء من الزرع الذي يف مكة.

 :)) َوال حَتِلُّ َساِقَطُتَها إاِل ملُِنِْشٍد ((قال: 

نشد هذا اليشء؛ أي يعلم الناس يُ  إذا وجد يشء فال حتل له أن يأخذه إال ملن أراد أن

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

 األمر.

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

)) َفُهَو بَِخرْيِ ملسألٍة تتعلق بقضية القتل،  –صىل اهلل عليه وسلم  –هذا تعليم منه 

تيل فإنه خيريَّ بخري النظرين: أي: الدية أو القصاص، فإذا ُقتل لرجل ق النََّظَرْيِن ((

 إما الدية أو القصاص.

 املتن:

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

 (( متفق عليه. "اإِلْذِخَر 
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 الرشح:

ْذِخَر (( ك حلاجة الناس إليه، وهو نوع من النبات عىل يقول العباس؛ وذل )) إاِلَّ اإْلِ

شكل أعواد ُيستعمل يف الطني ويف البنايات، وكذلك حُيرق به ويستفاد من اإلشعال 

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

 املتن:

 م.)) املِدينَة َحَرٌم َما َبنْيَ َعرْيٍ إىَِل َثْور (( رواه مسل 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 

ذا يف مكة، ال، جبل ثور أيضا يمينه، وأما جبل ثور فبعض أهل العلم قالوا ثور ه

يف املدينة، وهو يف جهة جبل أحد، واآلن بالضبط هو بعد ما يسمى بمصلحة املياه، 

جبل يسري معروف مكانه يسمى جبل ثور، فاملدينة من هذا اجلبل إىل هذا هي حرم، 

)) املدينة حرم ما بني عري إىل ثور، من : -عليه الصالة والسالم  –كام قال النبي 

، كام جاء ث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ((أحد

 يف مسلم من حديث عيل.
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 املتن:

َدَأُة،  وقال: لِّ َواحْلََرِم: اْلُغَراُب، َواحْلِ َوابِّ ُكلُُّهنَّ َفاِسٌق، ُيْقَتْلَن يِف احْلِ )) مَخٌْس ِمْن الدَّ

 َكْلُب اْلَعُقوُر (( متفق عليه.َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأَرُة، َوالْ 

 الرشح:

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

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

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

 هلا األمراض والتقرحات ونحو ذلك.

َ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.

 هي العقرب سامة. :((َواْلَعْقَرُب  ))

 :((ْأَرُة َواْلفَ  ))

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

 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 البازي؛ -ىل مما ذكرأي أع -ما هو أعىل 

 البازي أكرب؛ ألن العلة واحدة.

 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.

 باع.: تنبيه عىل السِّ اْلَعُقوُر (( اْلَكْلُب )) وقالوا يف قوله 

، يعني بطبيعته مؤذي (املؤذي طبعا ُيقتل رشعا  )وعموًما قاعدة عامة عند العلامء: 

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

ت قتل، والنمل إذا كان أيضا مؤذي يقتل، ولكن ال يتقصد اإلنسان بيوكان مؤذي يُ 

النمل، وإنام ما كان مؤذيا له يف بيته أخرجه، وإذا استطاع أن يمنعها من الدخول 

ق، ال يستعمل اليشء الذي فيه احلرق؛ ومن  بأي أمر كان فيمنعها بذلك وال حيرِّ

ذلك: بعض األجهزة فهذه جتتنب، وإن أذن هبا بعض أهل العلم لكن تركها أوىل، 

 إلحراق.التي طبيعتها الصعق؛ ألهنا من باب ا
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ا، ونسأل اهلل ا وباطنً ا، وظاهرً  وآخرً إىل هنا نأيت إىل هناية هذا املتن، واحلمد هلل أواًل 

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

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

فهو املتفضل علينا مجيعا  –سبحانه وتعاىل  –وال ننسى أيضا أن نشكر بعد شكر اهلل 

الذي هو صاحب ما نحن  اعنضباآلالء والنعم أن نشكر الوالد الكريم خليفة بن 

فيه من تيسري، فنسأل اهلل أن يبارك له يف عمره ويف ماله ويف 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 

 ىل اهلل عىل نبينا حممد.والسداد، وص
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