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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هللا ،ح د  و،س عينه و،س يعر ا و،ع ذ باهلل من  ور أ،عسنا ومن إي احل د 

سيئات أعاملناا من هيد  اهلل فال مض  لها ومن محضل  فال اادي لها وأشهد أي   

 إله إ  اهلل وحد     مك لها وأشهد أي حم ًدا ع د  ورس لها أما بعد:

ثني وأربعامئة وألف من فعي الي م الرابع عرش من شهر ذي القعد  لعام تسٍع وثال

أل قيكم   تعليق عف  و  مدمنة اهلع ف -صف اهلل عليه وسلم–اغر  الن ي 

 .-رمحه اهلل تعاىل–ك ا  احلن من  ع د  األحكامق للحافظ ع د اليني املقديس 

الشيخايا وار  ومن املعل م أي مؤلف ارا الك ا  ا  رص عف ما اتعق عليه 

ا لرلك سيركر أحادمث -وإي كاي  الف ذلك  لياًل - عرمق ه   الك ا  كله

 .تعيد أحاكاًم كثّي  وسيرتك أحكاًما كثّي  ألهنا ليسج عف  عه

إي شاء – أعلقاملسائ  امل علقة باحلنا ثم  وس حاوا  در ا س طاعة أي أذكر أام

 .وتعض اهلل ام مرس ب كالم املصنف عف -وبح له و  ته اهلل تعاىل
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  اا: ] ك ا  احلن [.

والسنة واإلمجاعا  اا فرض بد لة الك ا  ركن من أركاي اإلسالما وا   احلن

 ا[97]آا ع راي: {النهاِ  ِحنُّ اْلَ ْيِج َمِن اْسَ َطاَع إَِلْيِه َس ِياًل َوهللِهِ َعَف }س حا،ه: 

بني » اا:  -صف اهلل عليه وسلم–وأ رج الشيخاي من حدمث ابن ع ر أي الن ي 

 ا وذكر من ذلك حن بيج اهلل احلرام ملن اس طاع إليه س ياًل.«اإلسالم عف مخسٍ 

أما اإلمجاع فإ،ه إمجاع رضوريا أل،ه م ني عف أدلة من الك ا  والسنةا ف ن أ،كر 

–ارا اإلمجاع ف ثله كافرا كام  رر  األص لي ي ومنهم شيخ اإلسالم ابن تي ية 

 و د ذكركافرا  ذكر أي من أ،كر اإلمجاع الرضوري فإ،هفقد ا -رمحه اهلل تعاىل

 وابن  دامة وغّيام من أا  العلم.الرب  ا كابن املنرر وابن ع دكثّيوياإلمجاع 

احلن إ،ام عب   الع ر مر  واحد ا ومدا لرلك ما أ رج مسلم من حدمث أيب و

ل   ل ها ل ج ج » اا:  -صف اهلل عليه وسلم–أي الن ي  -ريض اهلل عنه–ارمر  

ارا عف أي احلن مر  واحد ا و د أمجع العلامء عف ذلكا  ا فدا«وملا اس طع م

 حكى اإلمجاع ابن املنرر وغّي  من أا  العلم.

إي شاء اهلل –وم علق باحلن  وط وأركاي وواج ات وحمظ راتا وسي يت ذكراا 

 .-تعاىل

العلم مس ح ة وليسج واج ةا وإىل ارا ذاب  الع ر  فهي عف أصح   يل أا أما 

أب  حنيعة ومالك والشافعي     ا وأمحد   روامةا وث ج عند ابن أيب شي ة عن 
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عا وا  ا  يار شيخ اإلسالم  -ريض اهلل عنه–ابن مسع د  أ،ه  اا: الع ر  تط ر

ا ومل أَر دلياًل صحيًحا رصًُيا مدا عف وج   -رمحه اهلل تعاىل–ابن تي ية 

 لع ر .ا

ْ َرَ  }تعاىل: أما   له  ُّ ا احْلَنه َواْلعح فهرا مدا عف وج    ا[196]ال قر : {هللِهَِوَأمِت

اإلمتام   عف وج   ا ب داءا أما ما أ رج األربعة من حدمث أيب رزمن العقييل 

أي رجاًل  اا: ما رس ا اهلل إي أيب   مس طيع احلن و  الع ر  و  الضعنا  اا: 

ا فهرا احلدمث  رج خمرج ج ا  عف سؤااا ومن «حن عن أبيك واع  ر»

ا  عف سؤاا فإ،ه   معيد ال ج  ا كام بنير ارا املعل م أي ما  رج خمرج ج 

  ك ابه  املينيق   مس لة  -رمحه اهلل–األص لي ي والعقهاءا ومنهم ابن  دامة 

 أ رى.

أي الع ر  مس ح ة وليسج واج ةا وللع ر  أركاي  -واهلل أعلم–فلرا األظهر 

 .-إي شاء اهلل تعاىل–وواج ات سي يت الكالم عنها 

 :ا فرشوعه مخسةأما  وط احلن

 اإلسالم.الرشط األول:  -

 العق . الرشط الثاين: -

 ال ل غ. الرشط الثالث: -

 احلرمة. الرشط الرابع: -
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 ا س طاعة. الرشط اخلامس: -

ا أما -رمحه اهلل تعاىل–وك  ار  الرشوط جم ع عليهاا حكى اإلمجاع ابن  دامة 

ال ل غ  أماا اي و د س ق الكالم عليهام كثًّياف ا ح والعق   ط اإلسالم

أ،ه  -ريض اهلل عنه–واحلرمةا فقد ث ج عند ابن أيب شي ة عن ع د اهلل بن ع ا  

 اا: أمام ع ٍد حنر ف حع ق فعليه أي ُين حغة أ رىا وأمام ص ير حنر ثم بلغ 

اإلمجاع  احلنث فعليه أي ُين حغة أ رى. وارا جم ع عليه عند أا  العلما حكى

 ابن ع د الرب وغّي ا   الع د إذا أع ق و  الصيّي إذا بلغ.

َوهللِهِ َعَف النهاِ  ِحنُّ اْلَ ْيِج َمِن اْسَ َطاَع }لرلك   له تعاىل: أما ا س طاعة فيدا 

   العلامء م نازع ي ع عليه إ  أيالرشط جم  ا وارا[97]آا ع راي: {إَِلْيِه َس ِياًل 

عند احلاكم وحدمث ابن ع ر عند معنى ا س طاعةا و د جاء   حدمث أ،س 

الزاد والراحلةا لكن مل الرتمريا وجاء من حدمث غّيمها أ،ه فرسر ا س طاعة ب

 .ررا وال يهقي وابن جرمر وابن حزم  ابن املنذكركام  احدمث   ذلك مصح

لكن الص ا  ا  أي ا س طاعة اي الزاد أو الراحلةا وإىل ارا ذاب أب  حنيعة 

 والشافعي وأمحدا ومدا لرلك دليالي:

ا فدا عف {من اس طاع إليه س ياًل }أ،ه  صر احلن بق له: الدليل األول:  -

ه  ه با س طاعةا فإي  ي :  د  صر أ،ه يشء زائد عف مطلق القدر ا لرا  صر

فيه جهًدا وتعً ا   م جد   غّي  كالصال  وغّياا؟ با س طاعة ألي 
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علرق  فيقاا: إي   اجلهاد خماعر  وتعً ا   م جد   احلنا ومع ذلك مل مح

اجلهاد با س طاعةا وإ،ام علرق ا س طاعة باحلن وحد ا فدا عف أ،ه يشء 

د زائد عف مطلق القدر ا واليشء الزائد بالنظر إىل أ  اا أا  العلم ا  الزا

رمحه اهلل –أو الراحلةا وارا ملخص ما أفاد  شيخ اإلسالم ابن تي ية 

    حه عف الع د . -تعاىل

أي ار  اي ف اوى أكثر ال ابعنيا ف كثر ال ابعني أف  ا ب ي  الدليل الثاين: -

 ا س طاعة اي الزاد والراحلة.

 أ،هواحلنابلة الشافعية احلنعية وذكر و د الزاد والراحلة إذي املراد با س طاعة 

خي لف با  الف الزماي واملكايا كٌ  بحس ه وكٌ  ب ثلها فعي زمننا ارا ل  وجد 

الرج   ياًل ملا كاي ذا راحلةا بخالف الزمن املايضا فيخ لف من زماي إىل زماي 

 ومن مكاي إىل مكاي.

 .فإذي ارا ا  الرشط ا امس وا  ا س طاعة

 أما أركاي احلنا ف ركاي احلن أربعة:

املراد باإلحرام: ،يرة اإلحراما وعف ارا املرااب األربعةا والركن األول:  -

رً ا بني اإلحرام واإلحرام من امليقاتا الد  ا   النسكا إي اناك ف

سي يت أي اإلحرام من امليقات واجبا والركن ا  اإلحرام وا  ،ية 
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الد  ا   النسكا ومدا لرلك ما أ رج الشيخاي من حدمث ع ر أي 

 «.وإ،ام لك  امرٍئ ما ، ى» اا:  -صف اهلل عليه وسلم–الن ي 

ا الركن السنة واإلمجاعا فقد ال   ف بعرفةا و د دار عف ار الركن الثاين: -

صف –ث ج عند ا  سة من حدمث ع د الرمحن بن مع ر الدمل ي أي الن ي 

ا «احلن عرفات»ا و  بعض األلعاظ: «احلن عرفة» اا:  -اهلل عليه وسلم

 و د أمجع العلامء عف اراا حكى اإلمجاع ابن  دامة وغّي  من أا  العلم.

ا ركن بد لة الك ا  والسنة وارع اف اإلفا ةا الركن الثالث:  -

ْم }   له تعاىل:واإلمجاعا أما الك ا   وَراح ْم َوْليح فح ا ،حرح ثحمه ْلَيْقضح ا َتَعَثهح

فح ا بِاْلَ ْيِج اْلَع ِيِق  : فعي الصحيحني من ا أما السنة[29]احلن: {َوْلَيطه ه

ملا حا جا  اا:  -ريض اهلل عنها–حدمث عائشة    صة صعية 

ا  ال ا:  د فا جا فدا ارا عف أهنا ل  مل تطف ع اف «أحابس نا اي؟»

حل س هما فدا ارا عف أ،ه ركن. أما اإلمجاع فحكا  كثّيويا اإلفا ة 

 كابن املنرر وابن ع د الرب وابن  دامةا وغّيام من أا  العلم.

و د ذاب إىل أي ارا ركن مالك السعي بني الصعا واملرو ا  الركن الرابع: -

 -صف اهلل عليه وسلم–والشافعي وأمحد   روامةا ومدا لرلك أي الن ي 

  حدمث ابن ع ر وعائشة  د أمر بالسعي بني الصعا واملرو ا واألص    

األمر أ،ه مق يض ال ج  ا وإذا كاي   دا   الع اد  فيعيد الركنيةا و الج 
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بني أتم اهلل حن امرٍئ مل مطف  ري ما لع"عائشة كام   صحيح مسلم: 

 ا فدا عف أ،ه ركن."الصعا واملرو 

رف أي ار  األركاي إذا مل  رفج األركاي عح إذي ار  أركاي احلن األربعةا إذا عح

ا لكن األص  أي من مل م ت هبر  األركاي مل -عف تعصي –محؤتى هبا مل مصح احلن 

؟ا ارا خي لف با  الف مصح حغها وا  مك ي له حكم الع ات واإلحصار

 الركن عف تعصي  معروف عند أا  العلم.

 :وبعد ارا

را أوً ا وأي ا ومن يي أي تحعاج ات احلن ثام،يةفإي و رف ار  ال اج ات ب ي تح ص ر

ر ال اجب وأي محعرف دليله. إذي منمحعرف دليلهاا ثا،ًياا   املهم أي مح ص ر

اإلحرام من امليقاتا ومدا لرلك ما سيركر  املصنف من الواجب األول:  -

ان هلن وملن أتى عليهن من غّي أالهن ممن »حدمث ابن ع ا  ملا  اا: 

ا فدا ارا عف أي اإلحرام من امليقات واجبا و د «أراد احلن أو الع ر 

 ذاب إىل ارا املرااب األربعة.

أما ال   ف بعرفة إىل غرو  الش س ملن أتى     ذلكا  الواجب الثاين: -

من أتى بعد ذلك فيكعي أي مقف ول   لياًلا و د ذاب إىل ارا ال اجب 

والدلي  عف ارا ال اجب أي أب  حنيعة ومالك وأمحد والشافعي     اا 

مل محر ص ألحد أي مدفع     غرو   -صف اهلل عليه وسلم–الن ي 
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ص   الدفع من مزدلعة الش سا ول  مل مكن واج صا بد لة أ،ه ر ر ً ا لر ر

    من صف اللي ا مع أي الرت يص   الدفع من عرفة ل  مل مكن واجً ا 

لكاي أوىلا ألس ا  منها: أي الدفع من عرفة مك ي إىل مكاي واحد وا  

مزدلعة وا  مظنة ا زدحاما بخالف الدفع من مزدلعةا فإي األماكن ال ي 

زاد عف ذلك مصح أي م  جه إل يها أكثر من مكايا ف ظنة الزحام أ فا ومح

ص فيه  أ،ه   عرفة مك ي هناًرا و د م افق كثًّيا شد  احلرا ومع ذلك مل محر ر

ص   مزدلعة  -صف اهلل عليه وسلم– ص   مزدلعةا فإذي ملرا ر ر كام ر ر

ومل محر ص   عرفة مع أي احلاجة   الرت يص   عرفة أوىل دا عف 

 ال   ف بعرفة إىل غرو  الش س. وج  

إذي ملخص ارا ال اجب: أي من جاء     غرو  الش س  بد أي ع ع 

بني اللي  والنهارا فعف ارا ل  أي رجاًل جاء الساعة الرابعة ثم  رجا ثم 

 رجع بعد غرو  الش س تمر ارا ال اجبا أل،ه مجع بني اللي  والنهار.

وارا ال اجب ُي اج اإل امة ب زدلعة إىل من صف اللي ا الواجب الثالث:  -

أمجع العلامء أ،ه عب اإل امة ب زدلعة ول   لياًلا فإ،ه  د  رإىل حترمر وتص ر 

حكى اإلمجاع ابن ع د الرب وابن جرمر الطربيا فل   حدر أي رجاًل مرر 

ا عف رسمًعا ومل مقف ول   لياًل فإ،ه مل م ت هبرا ال اجب باإلمجاعا ف مجع 

قيم هبا ول   لياًلا ثم ا  لع ا فيام زاد عف ارا القلي .  أ،ه  بد أي مح
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بعد ارا: اإل امة ب زدلعة واج ة إىل من صف اللي ا كام ذاب إىل ارا 

  روامةا ألي ألمحد روامة أ رى ذكر أي  -رمحه اهلل تعاىل–الشافعي وأمحد 

اإل امة فيها إىل مييب الق را فاإل امة ب زدلعة إىل من صف اللي ا والدلي  

ص للضععةا كام    -صف اهلل عليه وسلم–عف ارا ال ج   أي الن ي  ر ر

حدمث ابن ع ا    الصحيحنيا وكام   حدمث عائشة أي س د  

 ا أي ثقيلة. طةثف ذي هلا وكا،ج  -صف اهلل عليه وسلم– ي اس  ذ،ج الن

فإي  ي : اراي احلدمثاي معيداي أي الرت يص  اص بالضععاء دوي 

 األ  ماء؟

حم  الي أهنام عاماي للضععاء وفيقاا: اراي احلدمثاي حم  الي هلراا 

واأل  ماءا وحم  الي أهنام  اصاي للضععاء دوي األ  ماءا وبالنظر لعهم 

 -و،حن م م روي أي ،عهم الك ا  والسنة بعهم أا  العلم–  العلم أا

ق بينهام بعض  جتد أي الق ا الشائع عند العلامء أ،ه   فرق بينهاما و د فرر

امل   رمنا أما كالم العلامء السابقني كاإلمام أمحد وغّي  من احلنابلةا 

الشائع عند  وكالشافعي وغّي  من الشافعيةا فإهنم   معر  ي بينهاما ارا

 أا  العلما و،حن م م روي أي ،عهم الك ا  والسنة بعهم أا  العلم.

عائشة  الج: لي ني   لج ر صة ما   الصحيحني عن ومؤكد ذلك: 

ا مع أي معرو  بهملا كاي أحب إيل من  -صف اهلل عليه وسلم–رس ا اهلل 

 عائشة ليسج من الضععاءا فدا ارا عف أ،ه ليس  اًصا بالضععاء.
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إذي اإل امة إىل من صف اللي  ليس  اًصا بالضععاءا فإذا ذاب ،صف 

 اللي  صحر لأل  ماء والضععاء أي مدفع اا لدليلني:

o .الدلي  األوا: فهم أا  العلم الشائع عنهم 

o  ريض اهلل عنها–الدلي  الثاين:   ا عائشة-. 

 فإي  ي : ما الدلي  عف أي ال ج   من هي ب ن صف اللي ؟ فإ،ه ليس  

 األدلة ذكر من صف اللي ؟

فيقاا: الدلي  القاعد  املعروفة: أي األحكام تك ي مع اليالبا ف ن دفع 

بعد من صف اللي  فقد مكث أغلب اللي ا واألحكام الرشعية مناعة 

 باألغلب واألكثر.

فخالصة ما تقدم: أي ال اجب ا  اإل امة ب زدلعة إىل من صف اللي  وأي 

واأل  ماءا فعف ارا ل  جاء أحد بعد  ارا ال اجب شام  للضععاء

قيم ول   لياًل   -إلمجاع الري تقدم ذكر ل–من صف اللي  ل جب عليه أي مح

 ثم بعد ذلك مدفع م ا   س اء كاي من األ  ماء أو الضععاء.

 رمي مجر  العق ةا ورمي مجر  العق ة واجب لدليلني:الواجب الرابع:  -

o :حل  بها كام ث ج عن ع ر أي الصحابة علرق ا ال الدليل األول 

 وعائشة وغّيمها.

o :اع عف أي رمي مجر  العق ة أي ابن مجاعة حكى اإلمج الدليل الثاين

 واجب.
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رمي اجلامر الثالث ملن ت  را أو اجل رتني ملن تعغر ا الواجب اخلامس:  -

وعف ارا املرااب األربعةا والدلي  عف ارا ال اجب ما سي يت ذكر  من 

األدلة عف وج   امل يج ب نىا  اا ابن تي ية       الع د ق: وامل يج 

ب نى مرشوع من با  ال سائ ا أوج ج الرشمعة امل يج ب نى ألج  رمي 

فرمي  -كام سي يت من ف اوى الصحابة–إذا وجب امل يج ب نى اجلامرا ف

 اجلامر من با  أوىل.

امل يج ب نى ليل ني ملن تعغر  أو ثالث لياٍا ملن ت  را  الواجب السادس: -

و د ذاب إىل وج   امل يج ب نى مالك والشافعي وأمحد   روامةا 

 والدلي  عف ارا دليالي:

o :ن حدمث ابن ع ر أي الع ا  ما أ رج الشيخاي م الدليل األول

ليايل منى اس  ذ،ه أي م يج ب كة  -صف اهلل عليه وسلم–عم الن ي 

 من أج  سقامة احلاجا ف ذي لها فدا عف أي األص  ال ج  .

o :أي ارا ف اوى الصحابة كع ر فيام ث ج عند مالك    الدليل الثاين

ابن امل ع  وابن ع ر عند ابن أيب شي ةا فإي  ي :  د  العهام 

ع ا ؟ فيقاا: ع ر  ليعة راشدا وا لعاء الراشدوي مقدم ي عف 

 غّيام.

و د ذاب إىل وج به أب  حنيعة حلق الشعر أو تقصّي ا الواجب السابع:  -

لحنه امْلَْسِغَد احْلََراَم }تعاىل: ومالك وأمحد   روامةا ومدا لرلك   له  َلَ ْد ح
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ِقنَي  َلِّ مَن َ  ََتَافح يَ إِي َشاَء اهللهح آِمننَِي حمح ِ َقرصِّ ْم َومح وَسكح ءح ا [27]الع ح: {رح

 رب ب عنى األمرا و  حدمث عائشة وابن ع ر   الصحيحني أمر  وارا

ا واألمر مق يض -صف اهلل عليه وسلم–بحلق الرأ  أو تقصّي  

 ال ج  .

و د ذاب إىل وج به أب  حنيعة والشافعي ع اف ال داعا  الواجب الثامن: -

ا لرلك ما أ رج الشيخاي من حدمث ابن ع ا ا أ،ه  اا: وأمحدا ومد

عف عن احلائض"  ."أحمر النا  أي مك ي آ ر عهدام بال يج إ  أ،ه  ح

ت الري هيم كثًّيا من ار  ال اج اوإذي ار  ثام،ية واج ات من واج ات احلنا 

عهم ص ر  ال اجب ثم   دليله.أي مح

 أ، ه إىل تن يهني:بعد ارا و

 ن ترك الركن فا ي اناك فرً ا بني ترك ال اجب والركنأالتنبيه األول:  •

كام سي يت  ل اجب فإي حغه صحيح لكن عليه دمبط  حغها أما من ترك ا

ا إذي من أتى ب ركاي احلن و وعه تم حغها -إي شاء اهلل تعاىل–بيا،ه 

نظ إي شاء –عف تعصي  سي يت ذكر   م  ؟دم أر بعد ذلك ا  عليه وإ،ام مح

 .-اهلل تعاىل

علم أي أفعاا الن ي  التنبيه الثاين: •   تعيد  -يه وسلمصف اهلل عل–من يي أي مح

ا ومن ذلك أفعاله   احلن والصال  وغّي إ  لقرمنة ال ج   أص لًيا

  الصال  فيام أ رج  -اهلل عليه وسلمصف –ذلكا فإي  ي :  د  اا الن ي 
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ا «صل ا كام رأم   ين أصيل»ال خاري من حدمث مالك بن احل مرث: 

وارا أمر واألمر مق يض ال ج  ا و اا   احلن فيام أ رج مسلم من 

وارا أمرا أل،ه فع  مضارع مقروي ا «ل   روا مناسككم»حدمث جابر: 

 بالم األمر فيعيد ال ج  ؟

  ك ابه  هترمب السننق أي  -رمحه اهلل تعاىل–ابن القيم فيقاا:  د ذكر 

فعل ه  ما :   معيد ال ج   وإ،امصل ا كام رأم   ين أصيل":     لهاألمر 

عف وجه ال ج   فافعل   عف وجه ال ج  ا وما فعل ه عف وجه 

قاا   احلن. ا س ح ا  فافعل   عف وجه ا س ح ا ا ومث  ذلك  مح

 فإي  ي : ما الدلي  عف ذلك؟

ل   روا »مقاا:  طًعا إي   أفعاا احلن ما ا  مس حبا ول  كاي   له: 

إ  ارا العع  فإ،ه معيد ال ج  ا  ح اج أي مق ا: « مناسككم

مل معع  ذلكا فدا عف أي أص  األمر   معيد ف ن لالس ح ا ا 

 ال ج  .

صف اهلل –لرا   مصح ألحد أي مق ا: إي ارا العع  واجب ألي الن ي 

ل   روا »ا مقاا:   له: «ل   روا مناسككم»فعله لق له:  -عليه وسلم

 فافعل   ا كام حغغجا فام فعل ه عف وجه ال ج   غر أي حح « مناسككم

عف وجه ال ج  ا وما فعل ه عف وجه ا س ح ا  فافعل   عف وجه 

 ا س ح ا .
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  ثالثة: اللع ر  أركا،ً  فإيبعد اراا و

 اإلحراما والكالم فيه كالكالم   احلن.الركن األول:  -

الط افا وا  ركن باإلمجاعا حكا  الكاساينا والكالم فيه  الركن الثاين: -

 كالكالم   احلنا إ  أي الكاساين ،ص عف أ،ه جم ع عليه.

 السعيا والكالم فيه كالكالم   احلن. الركن الثالث: -

 

  وواج ات الع ر  واج اي:

 اإلحرام من امليقات.الواجب األول:  -

 احللق أو ال قصّيا و د تقدم الكالم عليه   احلن. الواجب الثاين: -

لم ارا أ، ق  إىل م حث مهما وا  أ، اع  ار  اي أركاي وواج ات الع ر ا إذا عح

 كال ايل: وايا الدماء   احلن

ْ َرِ  إىَِل احْلَنِّ َفَ ن } اا س حا،ه: دم امل   رع والقاريا النوع األول:  - مَتَ هَع بِاْلعح

  لية الصحابة محطلق عف  ا وال   ع[196]ال قر : {َفاَم اْسَ ْيرَسَ ِمَن اهْلَْدِي 

ال   ع باملعروف ومحطلق عف القاريا فإي القاري محس ى م   ًعاا و د أمجع 

العلامء عف أي عف امل   ع دًما كام أي عف القاري دًماا وأمجع عف ذلك 

الصحابة وإي كاي حص   الف بينهم   ، ع دم القاريا لكنهم جم ع ي 
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  وج   دم القاري إ  الظاارمةا ومن عف أي عليه دًماا ومل خيالف 

     ا تعردت به الظاارمة فه   ط .الق اعد املعل مة أي ك

وارا الدم من مل عد  فإ،ه مص م ثالثة يا اإذي الن ع األوا دم ال   ع والقر

 ابها وفيه تعصي  وإي كاي أمام   احلن وس عة إذا رجع كام ذكر اهلل   ك

لصحابة كعائشة وابن ع ر أي مص م م م عرفة األفض  بالنظر إىل ف اوى ا

وم مني   لها وعف ف  ى عائشة وابن ع ر   مص م إ  حمرًماا فإذا مل مكن 

ل ي باإلحرام ثم مص م الي م السابع والثام  .ن وال اسعمس طيًعا للدم فإي مح

وتقدم أي   ار  املسائ  تعصياًل لكن الري هي ني أي الن ع األوا من 

 القاري.دم امل   ع والدماء ا  

وارا باإلمجاعا حكى  ودم امل   ع أو القاري عب أي مك ي   احلرما

اإلمجاع ابن بطاا وابن ع د الربا و د رأمج بعضهم مربح ادي ال   ع 

 مل مصح فعله.حلرما ومن فع  ذلك والقراي  ارج حدود ا

ثام،يةا ف ن  احلن واج ات أيترك واجبا تقدم  دم :من الدماء النوع الثاين -

ترك أحد ار  ال اج ات وجب عليه دما ملا ث ج عند مالك    امل ع ق عن 

ا إذي من "فليحهرق دًما هترك ،يس شيًئا من ،سكه أو من"ابن ع ا  أ،ه  اا: 

 فحسب بال َتيّيا وعف ارا املرااب األربعة.عليه دم فترك واجً ا 

وارا الدم مك ي   احلرم باتعاق املرااب األربعةا أل،ه مث  دم ال   عا لرا 

احلنابلة و املالكية من مل عد  فإ،ه من ق  إىل صيام عرش  أماما وارا   ا
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مص م بعدد ك   وأوللشافعية   ا آ ر: أ،ه م صدق و  ا عند الشافعيةا 

ا من العلامء األولني  اا: إذا مل عد  فإ،ه مسقط لكن مل أَر أحدً  .إلخا.مد

أحد   يل  عفعنها فعي املس لة    يا إما أي من ق  إىل الصيام أو لل عصي  

دث   ً  جدمدً  كام عنه ال دا  قطسوما الشافعيةا و  مصح ألحد أي ُيح

خرج عن أفهام وارا فيه ،ظرا أل،نا م م روي أي   ، ا اله بعض املعارصمن

 أا  العلما هلرا ارا الدم من مل عد  فإ،ه مص م عرش  أمام.

وا  من حيث املعنى  رمب من دم ال   عا وذلك أي امل   ع ملا حتل  وجب 

عليه دٌما أل،ه   األص  كاي م يت بالع ر    سعر  وم يت باحلن   سعر ا 

 .-واهلل أعلم–وارا أش ه به 

من فع  حمظ ًرا فإ،ه خمّير بني دم فع  حمظ را الثالث من الدماء: النوع  -

أم ٍر ثالثةا كام سي يت   حدمث كعب بن عغر : بني أي مص م ثالثة أماما 

  ،صف صاعا أو أي مربح شاً .أو أي مطعم س ة مساكني لك  مسكني

عليه حدمث كعب بن عغر ا وحكى ابن  وال خيّي بني األم ر الثالثة دار 

الري عب عند فع  حمظ ر عف أصح ة اإلمجاع عليها وارا الدم  دام

ر أي رجاًل فع  حمظ ًرا  در أ  اا أا  العلم   عب أي مك ي   احلرما فل   ح

و  مرمد أي مص م ثالثة أمام و  مرمد أي مطعم س ة مساكني لك  مسكني 

أي ،صف صاعا وأراد أي مربح شا  فله أي مربح شاً    بلد ا   ملزم 
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مك ي   احلرما أل،ه   دلي  عف ذلكا ارا أوً ا وث ج ارا عن جمااد 

 .-رمحه اهلل تعاىل–عند ابن حزما  اا: مربح حيث شاءا وا    ا مالك 

ْم َفاَم اْسَ ْيرَسَ }: -عز وج –ا  اا اهلل دم اإلحصارالدم الرابع:  - تح َفإِْي أحْحرِصْ

العلامء عف دم اإلحصار   احلنا د أمجع ا و [196]ال قر : {ِمَن اهْلَْدِي 

وذاب إىل ارا أب  حنيعة والشافعي وأمحد   الع ر ا وا  الص ا  

 لع  م اآلمةا وألي اآلمة ،زلج   الع ر  من حيث األص .

ودم اإلحصار مك ي   املكاي الري أححرص فيه صاح ها كام ذاب إىل ارا 

لري حققه ابن القيم   الشافعي وأمحد س اء كاي   احل  أو احلرما وا  ا

 ك ابه  اهلديق.

ِرمَن آَمنح ا َ  }: -عز وج –اهلل  اا دم     الصيدا الدم اخلامس:  - َا اله َما َأهيُّ

مٌ  رح ْيَد َوَأ، حْم حح     الصيد فإي عليه دًماا  ا ف ن[95]املائد : {َتْق حلح ا الصه

مْ }: ألي اهلل مق ا نكح مح بِِه َذَوا َعْدٍا مِّ وارا الدم واجب  ا[95]املائد : {َُيْكح

بإمجاع أا  العلما حكا  ابن املنرر وغّي ا ومك ي ارا الدم   احلرما ألي 

ا  اا ابن حزم: أمجع العلامء عف أي املراد {بالغ الكع ة ًمادْ اَ }اهلل مق ا: 

 بالكع ة انا احلرما فإذي ارا الدم مك ي   احلرم.

أ، اعا من   ط ار  األم ر عرف أ  اا  مخسةواي ار  أ، اع الدماء   احلنا 

 .ال ا إي عليه دمً اأا  العلم إذا  
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 ا حمظ رات اإلحرام كال ايل:أ، ق  إىل حمظ رات اإلحرامبعد ذكر أ، اع الدم 

َغ اهْلَْديح }  اا س حا،ه: ص الشعر أو حلقها املحظور األول:  - َح هٰى َمْ لح

هح  له
ن ِصَياٍم َأْو َصَدَ ٍة َأْو }و اا س حا،ه: ا [196]ال قر : {حَمِ َفِعْدَمٌة مِّ

ٍك  را عف أي حلق الشعر حمظ ر من حمظ رات ا دا ا[196]ال قر : {،حسح

–كام سي يت  -ريض اهلل عنه–اإلحراما ومدا عليه حدمث كعب بن عغر  

اإلمجاع ابن وارا حمظ ر بإمجاع أا  العلما حكى ا -إي شاء اهلل تعاىل

 املنرر وابن ع د الرب وابن  دامةا ومجع من أا  العلم.

 وأرج  أي تعهم ما ميل: أي الشعر عام   مجيع شعر ال ديا لدليلني:

o  :ا ف هرا ،علم ا:   أعلم أي العلامء فر  ا بينه اا أمحدالدليل األول

 أي اإلمام أمحد حكى اإلمجاع.

o :اآلمة  رج لس با وا   صة  أي ذكر شعر الرأ    الدليل الثاين

صف اهلل عليه –ا فقد محح  الن ي -ريض اهلل عنه–كعب بن عغر  

ما كنج أظن أي ال جع »والق   م ناثر عف وجهها  اا:  -وسلم

.إىل آ ر احلدمثا فركر . ا ثم أمر  أي ُيلق رأسه«بلغ بك ما أرى

الرأ   رج خمرج س با والقاعد  األص لية: أي ما  رج خمرج 

ا وحكى عف ذلك اإلمجاع مجاعة من األص ليني س ٍب   معه م له

كاآلمدي واملغد ابن تي ية وشيخ اإلسالم ابن تي يةا فإذي   مك ي 
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 اًصا بشعر الرأ  ب  بغ يع الشع را وأرج  أي محض ط اراا أي 

 ر  رج خمرج س ب.ذكر رأ  الشع

 

 تن يه: •

من فع  حمظ ًرا كام تقدم فه  خمّير بني ثالثا من العلامء من  اا: ارا 

في ن فع  حمظ ًرا بعررا ألي األدلة جاءت   املعرورا أما غّي املعرور فال 

ّير وإ،ام محؤمر بالدم فحسبا وإىل ارا ذاب أب  حنيعة وأمحد   روامةا  خيح

العرر كاي لس ب  ا وذلك أي ذكر-واهلل أعلم–لكن فيام ذكر اؤ ء ،ظر 

ا وما  رج خمرج س ب فال -ريض اهلل عنه–واي  صة كعب بن عغر  

 معه م لها فيش   املعرور وغّي املعرور.

: ال خيّي بني ثالثا بني ومن ت ثر هبم ملا  ال ا الظاارمةمرد عف  ث  ارا بو

ن ِصَياٍم َأْو }    له تعاىل:  والصد ة الربح والصيام َصَدَ ٍة َأْو َفِعْدَمٌة مِّ

ٍك  ارا  اص بالشعرا   مقا  عف ذلك من  لرم  ا[196]ال قر : {،حسح

 .إلخ.. أظافر 

 فيقاا: أمًضا ارا فيه ،ظر ألمرمن:

o  :ما  رج لس ب فال أي ذكر الشعر  رج لس با واألمر األول

صر به.فمعه م لها   ال خيح
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o :أي فهم العلامء عف  الف ذلكا و،حن م م روي أي  األمر الثاين

 م الك ا  والسنة بعهم أا  العلم.،عه

ابن حزم مل مرص  به أل،ه  اينا ومدا عليه كالم ابن حزما وإ،اموإ،ام  الف الصنع

ا لكن الق ا ب ،ه  اص   مرى   احلن واج اتا واملقص د أي فيه تعصياًل 

 ام  اا به امل  ثروي بالظاارمة.بالشعر فيه ،ظر ملا تقدم ذكر ا وإ،

 

تقليم األظافرا وارا حمظ ر بد لة آثار الصحابة واإلمجاعا املحظور الثاين:  -

مْ }ث ج عند ابن جرمر     له تعاىل:  مه ْلَيْقضح ا َتَعَثهح ذكر [ا 29]احلن: {ثح

ابن ع ا  أم ًرا ومنها تقليم األظافرا وحكى اإلمجاع عف ذلك ابن املنرر 

ا فعف ارا: ا والعلامء معامل ي األظافر معاملة الشعر-اهلل تعاىلرمحه –

  ثالث شعرات دما العامد "ث ج عند ابن أيب شي ة عن عطاء أ،ه  اا: 

ا فإذي من أتلف ثالث شعرات فإي عليه دًماا بخالف من "والنايس س اء

أتلف شعر  أو شعرتنيا ومس  ي   ذلك العامد والنايسا وارا   ا 

أا  العلما ألي ارا من با  اإلتالفا فام كاي من با  اإلتالف مجااّي 

 فيس  ي فيه العامد والنايس.

أما من  لرم ظعًرا واحًدا أو ظعرمن أو ، ف شعر  أو شعرتني فقد روى 

دا و  "ال يهقي عن عطاء بإسناد مصلح أي محصحح أ،ه  اا:    الشعر  مح



21 

 

اي أمحد   روامةا معني مطعم و الشافعي ا وا    ا لإلمام"الشعرتني مدر

 أو مدمن. دٍ مسكينًا ب قدار م

ومدا لرلك   حدمث ابن تيطية رأ  الركر ب الصقا املحظور الثالث:  -

  مل س الق يص والعامئم و  "ع ر  اا: ما مل س املحرم؟  اا: 

تيطي  عامئم تيطي الرأ ا والربا،سالوا "الرساومالت و  الربا،س

بالل ا  امليريبا مك ي ث   عف ال دي ثم مك ي  اي ش يهةأمًضاا و الرأ 

 له ما محيطي الرأ .

  حدمث ابن ع ا    الصحيحني    -صف اهلل عليه وسلم–و اا الن ي 

فدا عف أ،ه حمظ را و د أمجع ا «َت روا رأسه  »الري و ص ه داب ها  اا: 

من أا  العلامء عف ذلكا حكى اإلمجاع ابن املنرر وابن  دامة وغّيام 

 العلم.

إذي من املحظ رات أي محيطى رأ  الركر ب الصقا  رج هبرا غّي 

علج للن ي  بن ر  كام    -صف اهلل عليه وسلم–املالصقا كالق ة ال ي جح

لكنها بيّي  -صف اهلل عليه وسلم–صحيح مسلما فإ،ه جلس فيها 

 مالصق.

ريض اهلل –وارا حمظ ر عف الرك ر دوي اإل،اثا ملا ث ج عن ابن ع ر 

 اا:  -أل،ه مرتتب عليه أحكاموا،  ه هلرا األثر –عند الدار طني  -عنه

 ."إحرام املرأ    وجههاا وإحرام الرج    رأسه"
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 مس عاد من ارا األثر ما ميل:

o :املحظ ر  اص بالركر دوي األ،ثى.أي ارا  األمر األول 

o :أي تيطية ال جه للركر جائز وليس حمظ ًرا من  األمر الثاين

حمظ رات اإلحراما وارا   ا أيب حنيعة والشافعي وأمحدا ومدا 

عليه أثر ابن ع را وث ج عن عثامي عند مالك   امل ع  أ،ه غطى 

 وجهه وا  حمرم.

و  » ي : جاءت   روامة   مسلم   الري و ص ه داب ها  اا: فإي 

صف اهلل –ار  الروامة شاذ ا   تصح عنه ا فيقاا: «تيط ا وجهه

 .-رمحه اهلل تعاىل–وبنير شروذاا ال يهقي ا -عليه وسلم

o  :مس عاد من ارا األثر أي وجه املرأ  كرأ  الرج ا األمر الثالث

 وذلكرأمج كثًّيا من النا  حص  عندام ل س   مث  اراا  و د

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

 حدر أي امرأ  حمرمة بني النا  فليس هلا أي تيطي وجههاا ألي 

ال جه بالنس ة هلا حمظ ر من حمظ رات اإلحراما وكرلك إذا كا،ج 

مع زوجها   تيطي وجهها ول  غطج فإي عليها فدمة فع  حمظ را 

واملرأ  مسافراي   سيار  وليس عندام أجا،ب فل   در أي الرج  

مروي وجه املرأ  فإ،ه عب عف املرأ  أي تكشف وجههاا أو ل  صعد 

الرج  واملرأ    مصعد فيغب عليها أي تكشف وجههاا واكراا 
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ول  غطج وجهها فإهنا  د فعلج حمظ ًرا من حمظ رات اإلحراما 

ة إمجاًعاا ومدا عليه وعف ارا املرااب األربعةا ب  حكا  ابن  دام

ا وأثر ابن ع ر امل قدم مدا عليه -رمحه اهلل تعاىل–كالم ابن ع د الرب 

 ."إحرام املرأ    وجهها"ملا  اا: 

ثم إذا أرادت املرأ  أي تيطي وجهها فإهنا تسدله سدً  كام ث ج عن 

ابن ع ا    مسائ  أيب داودا وأمًضا ث ج عن أسامء بنج أيب بكر 

 امل ع   الج: ،سدله سدً .عن مالك   

عاد  النساء عند،ا إذا أرادت أي بخالف تر يها  أهنا السدامعنى و

تيطي وجهها فإهنا تشد  شًدا وتد له   اجلا، ني ح ى مش دا وارا 

   مصح   احلنا وإ،ام   احلن تسدله سدً .

شيًئا ح ى   م س أ،ف  أما ما شاع عند بعض العقهاء أهنم مضع ي

املرأ ا فقد أ،كر ارا ابن تي ية عن اإلمام أمحد و اا: إ،ام  اا به أب  

 معفا و اا إي كالم العلامء السابقني عف  الف ارا.

ومدا عليه حدمث ابن ع ر: ما مل س ل س املخيط للركرا املحظور الرابع:  -

ا واملراد بالق يص املعروفا وا  املراد "  مل س الق يص"املحرم؟  اا: 

ما  يط عف مقدار  خيط   كالم العلامء والعقهاء: ا املباملخيطا وذلك أي 

 همبعض لراما كاي فيه  يط  هالعض ا وارا بخالف ما مظن بعض العامة أ،

: ارا احلزام أو ارا النعاا فيه  يطا مقاا: ليس ارا املراد به املخيطا مق ا
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يط عف العض  مث  الرساوم ا أو الق يصا وعف ارا فقسا وإ،ام ما  

 ك  ما  يط عف العض  فإ،ه من املخيط.فإي 

 ا وا  تابعي.-رمحه اهلل تعاىل–و د عربر بلعظ املخيط إبراايم النخعي 

ومدا عليه حدمث ابن ع ر كام تقدما و د  حمظ ر فإذي ل س املخيط للركر

ا وا  اابن  دامة وغّيمهو ن ع د الربكام حكا  ابأمجع العلامء عف اراا 

ومدا لرلك اهلدي  كام حكا  ابن ع د الرب أمًضا اص بالركر دوي األ،ثىا 

 .-صف اهلل عليه وسلم–الع يل للصحابيات   عهد الن ي 

 

 تن يه: •

ل س النق ةا واملراد بالنق ة اي ما كاي أعالاا اش هر   ارا الزمن 

كالرساوم ا وبلي نا أو بام مدرج عند،ا   العرف: ال ن ر  لل رأ ا أعف 

النق ة كال ن ر  لل رأ   د ِحيَز بيشء مشد ا وارا ،ق ةا وا  من الرساوم  

  كالم أا  الليةا وعلامء أا  اللية م  اردوي أ،ه من الرساوم ا لرلك 

 : والنق ة من الرساوم ا كام    لساي العر ق وغّي .مق ل ي

ا ب  -تعاىل رمحه اهلل–و د أف ى به بعض علامئنا املعارصمن وأ ط    ذلك 

و  له خمالف أل  اا أا  العلما ألي النق ة من الرساوم ا كام محعرف 

 بالرج ع إىل كالم أا  اللية.
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مقدمة الرج   فيحد  كا ف وبعض النا    ارا الزمن مل س ،عاً   

فيظن أ،ه برلك بقية القدم   و  مد   النعاا ال ي تك ي ساتر  هلاا فقط 

مصح أي مل س ار  النعااا فيقاا ارا  ط ا ألي ار  النعاا  د فحصلج 

عف مقدار مقدمة الرج ا ف هرا تك ي خميًطا كام ذكر العلامء   األ  يةا 

واأل  ية اي ال ي ت  ع عف الك عنيا كع اء  الرج ا ل  أي رج  و ع 

ع اءته عف الك عني ومل محد   مدمها مقاا ارا حمظ ر أل،ه  د فصر  عف 

 مقدار املنك ني.

 

الطيبا والطيب حمظ ر بد لة السنة واإلمجاعا  اا   املحظور اخلامس:  -

ه ..»حدمث ابن ع ر ملا سئ  ما مل س املحرما  اا:  و  مل س يشء مسر

ا و اا   الري و ص ه داب ه فيام أ رجه الشيخاي عن «ال ر  والزععراي

فإ،ه مح عث »ا ثم عل    آ ر احلدمث: «و  حتنط  . .»ابن ع ا ا  اا: 

ا وحكى اإلمجاع ابن حغر وغّي ا فه  حمظ ر من «م م القيامة مل ًيا

 حمظ رات اإلحرام.

ريض –ث ج   مسلم من حدمث عثامي عقد النكا ا  املحظور السادس: -

  منكح املحرم و  محنكح » اا:  -صف اهلل عليه وسلم–أي الن ي  -اهلل عنه

ا و د ذاب إىل ارا املحظ ر ا لعاء الراشدويا كام بينه شيخ «و  خيطب
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اإلسالم ابن تي ية       الع د قا وابن القيم   ك ابه  اهلديقا وا  

 ك والشافعي وأمحد.  ا مال

ْم َصْيدح اْلَ ْحِر } اا س حا،ه:     الصيدا  املحظور السابع: - أحِح ه َلكح

يهاَر ِ  ْم َولِلسه كح هح َمَ اًعا له مَ }ا و اا: {َوَعَعامح رِّ مْ  َوحح ْم حمْ  َما اْلرَبِّ  َصْيدح  َعَلْيكح  دح

ًما رح تقدما والسنة فقد دا عف ارا املحظ ر القرآي كام  ا[96]املائد : {حح

كام سي تينا    صة أيب   اد ا و صة صعب بن جثامةا واإلمجاعا حكى 

 اإلمجاع كثّيوي كابن  دامة وغّي .

ًشا وحالً  و،افًعاا كام بنير ارا شيخ اإلسالم  واملراد بالصيد: ما كاي م  حر

ابن تي ية       الع د قا فعف ارا ما مل مكن م  حًشا ب  كاي مما محؤ،س 

 إيصيدا وما كاي حراًما ك ن صاد ذئً ا   مقاا  إهناك هي ة األ،عام   مقاا 

،افًعاا أي فيه منععة بخالف ما   مس ى صيًداا وأي مك ي  ارا صيدا فإ،ه

   منععة فيه.

امل ا   فيام دوي العرجا فعف ارا من   ر  فإي تق ي  املحظور الثامن:  -

الرج  لل رأ  حمظ ر من حمظ رات اإلحراما وارا   ا ال ابعنيا وحكى 

عطاءا واحلسنا عني عف ذلكا ث ج ارا عن سعيد وابن تي ية إمجاع ال اب

 بن أيب شي ة.وابن سّيمن عند ا

ف ن   ر  فقد فع  حمظ ًرا فعليه فدمة األذىا ب  ث ج عن ال ابعني كسعيد 

من ،ظر إىل امرأ  ف ،زا أو أمرى فإي عليه دًماا أي  د فع  حمظ ًراا  اا  أي
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إ،ه أ،زا أو  رأ  بحيث  غرد النظر للفابن تي ية: وليس لسعيد خمالفا 

 قد فع  حمظ ًرا.أمرى ف

ْعلح َماٌت }س حا،ه: ال طء   العرجا  اا املحظور التاسع:  - ٌر مه  احْلَنُّ َأْشهح

]ال قر : {َث َوَ  فحسح َق َوَ  ِجَداَا ِ  احْلَنِّ َرفَ  َفاَل  احْلَنه  فِيِهنه  َفَرَض  َفَ ن

 اجلامع. :{ثفَ الره } اا ابن ع ا  عند ع د الرزاق:  ا[197

ع د اهلل بن ع را وع د اهلل بن ع رو بن العاصا وع د و د أف ى الصحابة 

اهلل بن ع ا  عند ال يهقي وغّي  أي من وع      ال حل  فإي حغه فاسدا 

 .إىل غّي ذلك.. وا  آثما أي فسد حغه وعب عليه إمتامه

فاملقص د أ،ه حمظ ر من حمظ رات اإلحراما ومن وع      ال حل  األوا 

وكرلك عف الصحيح من وع  بعد ال حل  األوا فإي عليه فإي عليه بد،ةا 

 .-ريض اهلل عنه–كام أف ى برلك ع د اهلل بن ع ا  بد،ةا 

 

من حلق شعًرا أي  وا : لكن أ، ه إىل أمرارا ملخص ما م علق هبر  املحظ راتا 

أو غطرى رأسها أو ل س  -عف ال عصي  امل قدم ثالثة أظعار فزماد –أو  لرم األظافر 

 ر س ةا فإي الكعار  ال ي عليهخميًطاا أو تطيربا أو با  فيام دوي العرجا ار  أم 

الثة أمام أو إععام س ة مساكني لك  مسكني ،صف خمّير بني ثالثا إما صيام ث

 صاع أو أي مربح شاً .

 فإي  ي : إي اآلمة إ،ام وردت   الشعر؟
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 فيقاا:  رجج لس با وما  رج خمرج س ب فال معه م له.

،ه ك ن مل معع  شيًئا عقد النكا  فإي ،كاحه باع  و  جتب عليه فدمةا ألأما من 

تطيربا   يشء ليس ك ن  لرم ظعًرا أو ، ف شعًرا أو فمععلها  وليس اناك يشء

أحدثها أما ارا الري أحدثه َفَسَدا فإذي   فدمة عليها ذكر ارا احلنابلة وبيرنه شيخ 

 اإلسالم ابن تي ية       الع د قا أما اجلامع فقد تقدم ذكر كعارته.

ذكر  من فهم ما تقدم ا و-إي شاء اهلل تعاىل–بعد ارا ،ن ق  إىل ال عليق عف امل ن و

 سيعهم أام املسائ    احلن.
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 يف كتابه )عمدة األحكام(: -رمحه اهلل تعاىل–قال احلافظ عبد الغني املقديس 

 ] كتاب احلج [

 -باب املواقيت-

وذلك امل ا يجا وا  رص عف امل ا يج املكا،يةا  -رمحه اهلل تعاىل–سيركر املصنف 

أي امل ا يج ، عاي: م ا يج زما،ية وم ا يج مكا،يةا الزما،ية اي: ش اا وذي 

القعد  وعرش  أمام من ذي احلغةا كام ث ج عن ابن ع ر وعلقه ال خاري جازًما 

 أب  حنيعة وأمحد. ذاب ارا الق ا وإىلبه عنها 

 اا املحاميل: أمجع ا أي من أحرم     ش اا مل مصح حغها لرا ذاب عطاء وا  

  ا الشافعي: أي من أحرم     ش اا باحلن فإي إحرامه مك ي ع ر ا أل،ه أحرم 

     امليقات الزماين.

 أما امل ا يج املكا،ية فسيركراا   احلدمث.
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ْبِد اهللَِّ  -1 ْن عم بَّاٍس ريض اهلل عنهام: عم ُسولم اهللِ ْبِن عم  -صىل اهلل عليه وسلم  -أمنَّ رم

ألمْهِل  . وم ةم ْحفم اِم: اجْلُ ألمْهِل الشَّ ِة. وم ْيفم لم ا احْلُ قَّتم ألمْهِل امْلمِدينمِة: ذم ْرنم امْلمنماِزِل. وم ْجٍد: قم نم

. ْملممم لم ِن: يم ألمْهِل اْليممم رْيِ أمْهلِِهنَّ  وم ْيِهنَّ ِمْن غم لم مْن أمتمى عم
ملِ ْم وم جَّ أمْو  ،ُهنَّ هلمُ ادم احْلم َّْن أمرم ِِم

أم  ْيُث أمْنشم ِمْن حم : فم لِكم انم ُدونم ذم ْن كم مم . وم ةم ةم  ،اْلُعْمرم كَّ ةم ِمْن مم كَّ تَّى أمْهُل مم  .«حم

ُسولم اهللَِّ  -2 رم ريض اهلل عنهام أمنَّ رم ْبِد اهللَِّ ْبِن ُعمم ْن عم  -صىل اهلل عليه وسلم  -عم

 : الم ةِ »قم ْيفم لم ةِ  ،هُيِلُّ أمْهُل امْلمِدينمِة ِمْن ِذي احْلُ ْحفم اِم ِمْن اجْلُ أمْهُل الشَّ ْجٍد ِمْن  ،وم أمْهُل نم وم

ْرنٍ  ُسولم «. قم نِي أمنَّ رم غم لم بم : وم الم :  -صىل اهلل عليه وسلم  -اهللَِّ قم الم هُيِلُّ أمهْ »قم ِن وم ُل اْليممم

ْملممم  لم  «.ِمْن يم

 

و رج ألا  املدمنة ذا  :لل  ا يج املكا،يةا امليقات األواذكٌر   ارمن احلدمثني 

و رج ألا   :و رج ألا  الشام اجلحعةا وامليقات الثالث :احلليعةا وامليقات الثاين

و رج ألا  الي ن  :،غد  ري املنازا وا  املس ى الي م بالسي ا وامليقات الرابع

 مل لما ار  أربع م ا يج.

قات ا امسا فل  أي ا ارا املي«ومن كاي دوي ذلك ف ن حيث أ،ش »ثم  اا: 

أي خيرج من بحر  إ  حمرًماا أل،ه  رجاًل من أا  بحر  وأراد أي ُينا فليس له

ا فعليه   مصح أي خيرج من بحر  إ  «ف ن كاي دوي ذلك»مد       له: 

ألي بعضهم مرمد أي مد   بال إحرام ألج  أي اناك تع يًشاا مقاا: حمرًماا 

رًماا  وكرلك ل  كاي من أا  جد ا فغد  كلها ميقات له   خيرج من جد  إ  حمح

 ا فغع  مكة كلها ميقاًتا هلم.«ا  مكة من مكةح ى أ»لرا  اا: 
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ار  اي امل ا يج املكا،يةا و د تقدم أي اإلحرام من امليقات املكاين واجبا ومن 

 تركه فإي عليه دًما.

 ، عاي:من حيث اجل لة مس لة: امل غاوزوي لل يقات ترد ااانا 

جتاوز ميقات  ري املنازا  ك ن-جتاوز امليقات إىل احل ا النوع األول:  -

ومل مد   احلرما وإ،ام ذاب إىل احل ا وتعرف ي أي  -الري مس ى بالسي 

ذاب إىل منطقة   الرشائع اي من احل ا ف ن الرشائع ما بني ح  وحرما 

ابن  دامةا من  فإي مث  ارا   عب عليه اإلحرام باإلمجاعا حكى اإلمجاع

جتاوز امليقات إىل احل  أراد أي مراب إىل احل  ثم مرجع فإ،ه   عب عليه 

 اإلحرام باإلمجاع.

جتاوز امليقات إىل احلرما واؤ ء صنعاي: الصنف األوا مرمد  النوع الثاين: -

احلن أو الع ر ا فهرا عب عليه اإلحرام باتعاق املرااب األربعةا الصنف 

احلن أو الع ر ا مق ا أذاب إىل فالي   احلرم أزور  ثم  الثاين:   مرمد

وأصح   يل أا  أرجعا وار  املس لة  د تنازع فيها العلامء عف   لنيا 

رد احلن أو الع ر ا  العلم أي من فع  ذلك عب عليه اإلحرام ح ى ل  مل مح

 احلنابلةا و  ا عند الشافعية.و املالكيةاو وارا   ا مجه ر احلنعيةا

ا ف عه م املخالعة: «ممن أراد احلن أو الع ر »فإي  ي :  د  اا   احلدمث: 

 أ،ه إي مل مرد فإ،ه   عب عليه اإلحرام؟

 فيقاا: اجل ا  عف ارا من وجهني:

o :ابن ع ا  عند الشافعي وغّي  أ،ه كاي ث ج عن  الوجه األول

  وأصحابه مردوي النا  الرمن مد ل ي بال إحراما  اا ابن تي ية 
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    الع د ق: وليس  بن ع ا  خمالفا إذي ارا   ا صحايب 

 ليس له خمالف.

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

 والقدمد بني مكة واملدمنة.

القدمد دوي امليقاتا مل مص  إىل امليقاتا معني مث  الري  فيقال:

من عرمق اهلدى مثاًلا   رج من مكة   ميقات  ري املنازا  السي ق

 -واهلل أعلم–و    أي مصعد اجل   رجعا ف ث  ارا  ارج ال حث 

أل،ه مل مص  إىل امليقاتا فلرلك    الف بني ابن ع ر وابن 

ع ا ا فاملقص د أي ابن ع ا  كاي مرد النا  ا  وأصحابها  اا 

 ابن تي ية: وليس له خمالف.

معه مه أي من مل مرد   عب عليها وارا  الوجه الثاين: ▪

املعه م خمالف إلمجاع الصحابةا واملعه م إذا  الف املنط ق 

 مقدم املنط قا فاإلمجاع من با  أوىل.

 

امليقات إىل ألحد أي م غاوز  مصحأ،ه    -واهلل أعلم–فإذي أظهر أ  اا العلامء 

 احلرم إ  حمرًما ح ى ل  مل مرد احلن أو الع ر .

س ثنى العلامء من ذلك احلطرابني و،ح ام ممن مكثر تردداما ث ج ارا عن او

عطاء عند ابن أيب شي ةا وحكى ابن ع د الرب اإلمجاع عف ذلكا لرا  اا اإلمام 

 أمحد: من مرتدد   ك  م م مر    عب عليه اإلحرام.



33 

 

 ما ل  أي رجاًل مسكن   الطائفا وك  م م منزا للع     مكة ثم مرجع ك  مف

فإي ارا   عب عليه اإلحراما وكرلك ل  أي رجاًل   ار  األزماي   رمضاي أو 

غّي   اا أسكن بالطائف وم مًيا أذاب للحرم وأصيل الرتاومحا فإ،ه   عب 

 عليه اإلحرام أل،ه مرتدد ك  م م.

 

رم     امليقات؟ فل  أي رجاًل مس لة لكن ااانا  مه ة: ا  مصح ألحد أي ُيح

رم من الرماض؟  بالطائر  من أا  الرماض مرمد أي مراب إىل مكةا ا  له أي ُيح

أمجع العلامء عف صحة اإلحراما حكى اإلمجاع ابن منررا وإي كاي األفض  أ  

ب الطائر  ُيرما لكنهم جم ع ي عف أي إحرامه مصح إذا أحرما فعف ارا من رك

 و يش أي منام أو أ  من  ه فليححرم من أوا إ الع الطائر .

 فإي  ي : إي ارا مكرو ؟

فيقاا: القاعد  األص لية: الكرااة ترتعع عند احلاجةا وا   شية أي ميع   ائد 

 .إىل غّي ذلكا فالكرااة ترتعع مع احلاجة.. الطائر  أو أي منام ا 
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 باب ما يلبس املحرم من الثياب[ ]

ُسولم اهللَِّ -3 ا رم الم يم ُجاًل قم رم ريض اهلل عنهام: أمنَّ رم ْبِد اهللَِّ ْبِن ُعمم ْن عم ْلبمُس  ،عم ا يم مم

ُسوُل اهللَِّ  الم رم ِميصم »: -صىل اهلل عليه وسلم  -امْلُْحِرُم ِمْن الث يماِب؟ قم ْلبمُس اْلقم  ،اليم

ئِمم  امم ال اْلعم اِويالِت  ،وم م ال الَّسَّ انِسم  ،وم م ال اْلربم افم  ،وم فم ال اخْلِ نْيِ  ،وم ْعلم ُِد نم ٌد ال جيم إالَّ أمحم

ْليمْقطم  نْيِ وم ْليمْلبمْس ُخفَّ ْعبمنْيِ فم لم ِمْن اْلكم سَّ  ،ْعُهامم أمْسفم ْيئًا مم ْلبمْس ِمْن الث يماِب شم ال يم ُه وم

ْرٌس  اٌن أمْو وم رم ْعفم  .«زم

 : اِري  لِْلُبخم نْتمِقِب »وم ال تم ةُ وم ْينِ امُلْحِرمم ازم ْلبمِس اْلُقفَّ ال تم  .«. وم

 

   با  الل ا .ارا احلدمث أص    ذكر املحظ رات 

 

ُسولم اهللَِّ  -4 ِمْعُت رم : سم الم بَّاٍس ريض اهلل عنهام قم ْبِد اهللَِّ ْبِن عم ْن عم صىل اهلل عليه  -عم

اٍت:  -وسلم  فم رم ُْطُب بِعم نْيِ »َيم فَّ ْليمْلبمِس اخْلُ نْيِ فم ْعلم ِْد نم ْ جيم ْن ملم ارًا  ،مم ِْد إزم ْ جيم ْن ملم مم وم

لْ  اِويلم يمْلبم فم م  .يعني للمحرم «ْس الَّسَّ

 

الق ص: من املخيط أل،ه فحصر  عف وتقدم الكالم عف ارا احلدمث وعف فقهها 

أل،ه محيطي رأ  الركر م ا  ا والرساومالت: مجع  والعامئم ممن عةال ديا 

ارا  ط ا لعظ عاميا وارا من املخيط أل،ه  "رسواا"ومعرداا رساوم ا أما 

فحص  عف مقدار العض ا والربا،س ا  أش ه ما مك ي بل ا  املياربةا ث   له ما 

 ميطي الرأ ا وا عاف أمًضا خميط أل،ه فحصر  عف مقدار القدم.
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ا اراي حمظ راي ألهنام «و  مل س من الثيا  شيًئا مسه زععراي أو ور » :و  له

 من الطيبا و د تقدم بياي ارا.

ل س النقا  أو القعازمن ا «و  تن قب املحرمة و  تل س القعازمن»و اا: 

واحلنابلة  لل حرمة ارا حمرم عف أصح   يل أا  العلما وا    ا املالكية

و  تن قب املحرمة و  تل س »وغّياما بد لة حدمث ابن ع ر اراا ملا  اا: 

ص ا  أ،ه حمرم ام أمجع ا عف الكرااة وا  لع ا   ال حرمما والوا «القعازمن

 أ،ه مق يض ال حرمم. ألي األص    النهي

إ  أحد   عد ،علني فليل س ا عني »ذكر   ارا احلدمث مس لةا واي   له: و

ا أمجع العلامء عف أي من مل عد النعلني فإي له أي «وليقطعهام أسع  من الكع ني

مل س ا عنيا ومن مل عد اإلزار فإي له أي مل س الرساوم ا ارا بإمجاع العلامءا 

ارا احلدمث والروامة األ رى من حدمث حكى اإلمجاع ابن  دامةا ومدا عليه 

 .-ريض اهلل عنه–ابن ع ا  

لكن تنازع العلامء   مس لة: من مل عد النعلني وأراد أي مل س ا عنيا ا  ملزمه 

 ا عني أسع  من الكع ني أو   ملزم؟ أ،ا أس لكما ما رأمكم؟أي مقطع 

لعظ احلدمث أ،ه من ألعاظ اإلعالق   الع  ما وار     -واهلل أعلم–األظهر 

معني ا "ا عني"ا ليس «فليل س  عني» اا:  أ،ها -واهلل أعلم–الروامة املحع ظة 

 الصحيح أ،ه عف وجه اإلعالق   عف وجه الع  م. -واهلل أعلم–ألعاظ احلدمث 

و  ارمن  عيبا واألص  أي ُيح   املطلق عف املقيد إذا اتعق الس ب واحلكما

احلدمثني اتعق الس ب واحلكما وإذا اتعق الس ب واحلكم عب مح  املطلق عف 
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 منظر   ارا ا  املقيد باإلمجاعا حكى اإلمجاع القايض ع د ال اا  وغّي ا فإذي

 ؟ أو  املطلق عف املقيد ُيح  

  ك ابه  بدائع الع ائدقا و،قله غّي  عن ابن  -رمحه اهلل تعاىل–،ق  ابن القيم 

مدل ا ع ار  مطلق عف املقيدا وعن اإلمام أمحد أ،ه  اا:   ُي   انا عقي  

أمر بالقطع ملا كاي بري  -صف اهلل عليه وسلم–اإلمام أمحد:  حظ اا ألي الن ي 

ملا كاي بعرفات كام   حدمث  احلليعةا والنا  الرمن معه  ليل يا ومل م مر بالقطع

ابن ع ا ا والنا  الرمن معه كثّيوي لليامةا ول  كاي القطع مراًدا ل يرنها ألي 

 ت  ّي ال ياي عن و ج احلاجة مم نع.

 فإذي األص  أي ُيح   املطلق عف املقيد ل   ار  القرمنة ال ي ذكراا اإلمام أمحد.

 يار شيخ اإلسالم ابن تي ية وابن وإىل ارا ذاب اإلمام أمحد   روامة وا  ا 

 القيم.
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ْن عم  -5 رم ريض اهلل عنهام: ْبِد اهللَِّعم ُسوِل اهللَِّ  ْبِن ُعمم ْلبِيمةم رم صىل اهلل عليه وسلم  -أمنَّ تم

ُهمَّ لمبَّْيكم : »- يكم لمكم لمبَّْيكم  ،لمبَّْيكم اللَّ ِ ةم لمكم  ،لمبَّْيكم ال رشم الن ْعمم ْمدم وم ،  إنَّ احْلم امْلُْلكم وم

يكم لمكم  ِ ْبُد اهللَِّ«. ال رشم انم عم كم : وم الم اقم ِزيُد فِيهم رم يم ْيكم  ،لمبَّْيكم لمبَّْيكم ":  ْبُن ُعمم ْعدم سم  ،وم

ْيكم  رْيُ بِيمدم اخْلم ال ،وم ُل وم مم اْلعم ْغبماُء إلمْيكم وم  ."رَّ

 

ار  الروامة   صحيح مسلم وليسج   ا «..وكاي ابن ع ر مزمد»  له: 

ال خاريا ألي األص    ألعاظ ارا احلدمث أ،ه م عق عليه عند ال خاري ومسلما 

-رمحه اهلل تعاىل–لكن ار  الزماد    مسلما وكاي املعرتض أي م نير ذلك املصنف 

. 

  حدمث فعي ارا اس ح ا  ال ل يةا وار  ال ل ية   حدمث ابن ع ر جاءت 

صف اهلل عليه –  صحيح مسلم واي تل ية رس ا اهلل  -ريض اهلل عنه–جابر 

واهلل –و د تنازع العلامء   الزماد  عف ار  ال ل يةا وأصح الق لني  ا-وسلم

 أي الزماد   الف األوىلا لكن ارا املعض ا  د مك ي فا اًل ألمر -أعلم

ل  ا من ذي  فقدالصحابة ميّيوي األلعاظ ليزمدوا النشاطا   ارجيا فقد كاي

وام م ش ي عف األ داما  املدمنة إىل مكةا من مسّي  ثالثة أمام احلليعةا ما مقار 

ف ث  ارا ُي اج الصحابة أي ميّيوا األلعاظ لل نشيطا فإذي ليس تييّي اللعظ 

ت األلعاظ  ّير مس حً ا لراتها وإ،ام املس حب أي محق رص عف اللعظ الن  يا وإ،ام غح

 لل نشيط.

صف اهلل عليه –فإذي األفض  ا  أي محق رص عف اللعظ الن  ي الري كاي مق له 

 .-لموس
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منها اس ح ا  رفع الص تا وارا باإلمجاعا لرا  وم علق بال ل ية أحكام كثّي ا

 اا أ،س   الصحيحني: كنا ،رصخ فيها رصً اا وأمًضا عند ا  سة عن ا الا 

أص اهتم أتاين جربم  ف مرين أي آمر أصحايب أي مرفع ا »بن سائب عن أبيه  اا: 

 ا فيحس حب رفع الص ت.«باإلاالا

ومما مدا عف ذلك ما ث ج عند الرتمري من حدمث سه  أ،ه مشهد له من عن 

م ينه وعن شامله من شغر وحغر ومدرا فدا عف اس ح ا  رفع الص تا إ  

أي رفع الص ت  اص بالرجاا دوي النساءا وعف ذلك إمجاع أا  العلما ح ى 

املرأ  ص هتاا فدا عف أي رفع الص ت  اص بالرجاا   اا ابن ع ر:   ترفع

 دوي النساء.

مس حب جتدمد ال ل ية عند تيّي احلااا ث ج عند  ومن املسائ  امل علقة بال ل ية أ،ه

ا: إذا ابن أيب شي ة عن  يث ة بن ع د الرمحن  اا: مس ح  ي ال ل ية   سٍجا  ا

..إىل غّي ذلكا فيس حب جتدمد  صعدوا مرشًفا أو ،زل ا أو لقي بعضهم بعًضاا

ال ل ية عند تيّي احلااا وعف ارا املرااب األربعة من حيث اجل لةا عف تعصي  

 و الف بينهم.

ل ري إىل آ ر حصا   عند ابن املنرر كام ث ج امرميها إذا رمى مجر  العق ة واحلاج مح

ا فيس  ر احلاج مل ي ومل ي إىل آ ر حصا  من -ريض اهلل عنه–عن ابن ع ا  

: مل  ا  صحيح مسلم عن ابن ع ا  وأسامة بن زمد وارا معرس ما  مجر  العق ة 

وارا   ا أمحد   ةا ى مجر  العق مل ي ح ى رم -صف اهلل عليه وسلم–مزا الن ي 

ل ي ح ى م  دئ بالط افا كام ث ج أمًضا عن ابن روامة وإسحاق ا أما املع  ر فإ،ه مح
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أب  حنيعة والشافعي و  ا وإىل ارا ذابعند الدار طني-ريض اهلل عنه–ع ا  

 .أمحد
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نْ -6 ةم  عم ْيرم ُسوُل اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -أميِب ُهرم الم رم : قم الم : -صىل اهلل عليه وسلم  -قم

ا » هم عم مم ٍة إالَّ وم لمْيلم ْوٍم وم ةم يم ِسريم افِرم مم ْن ُتسم
اْليمْوِم اآلِخِر أم أمٍة ُتْؤِمُن بِامهللَِّ وم ِلُّ الْمرم ال حيم

ةٌ   .«ُحْرمم

 : اِري  يِف لمْفِظ اْلُبخم مٍ ال ُتسم »وم ْرم عم ِذي َمم ْوٍم إالَّ مم ةم يم ِسريم  .«افُِر مم

 

ا وإ،ام أ رجه مسلم -واهلل أعلم–حتدمد السعر بي م وليلة مل خيرجه ال خاري 

  بنح  .

حمرما حترمر حم  النزاع   ار  وار  مس لة مكثر الكالم فيهاا واي سعر املرأ  بال 

املس لة: أمجع العلامء عف أ،ه ليس لل رأ  أي تسافر سعًرا مس حً ا و  م اًحا بال 

حمرما حكى اإلمجاع ال ي يا وأ ر  ابن حغرا والقايض عياض وأ ر  الن ويا 

 ومن  الف بعد ذلك فه  حمغ ج باإلمجاع.

مس ح ةا فال مصح لل رأ  أي تسافر فعف ارا  د تقدم أ،ه عف الصحيح أي الع ر  

بال حمرم باإلمجاعا ومن با  أوىل السعر املحرما ليس لل رأ  أي تسافر بال حمرم 

 باإلمجاع. ارا حترمر حم  النزاع   ار  املس لة.

ثم ا  لف العلامء بعد ذلك   سعر املرأ  السعر ال اجب بال حمرما عف   لنيا 

ي تسافر السعر ال اجب بال حمرم إذا كا،ج   وأصح ارمن الق لني أي لل رأ  أ

.إلخا وإىل ارا الق ا ذاب مالك والشافعي وأمحد   روامةا وا  . رفقة آمنة

ا ومدا لرلك أي ارا الق ا ث ج -رمحه اهلل تعاىل–ا  يار شيخ اإلسالم ابن تي ية 

 ابن حزم   املحف. دعن عائشة عند ال يهقيا وعن ابن ع ر عن
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ا ارا الدلي  -صف اهلل عليه وسلم–فإذي ارا   ا اثنني من صحابة رس ا اهلل 

 األوا.

كيف بك ما » اا:  -صف اهلل عليه وسلم–الدلي  الثاين: أ رج ال خاري أي الن ي 

من احلّي  ح ى تط ف بال يج   َتشى إ  اهلل  عدي إذا رأمج الظعينة ترح 

: ارا  رب عن أمر   املس ق   عف -ه اهللرمح–ا  اا الشافعي «والرئب عف غن ها

رًما ملا ذكر  عف وجه وجه ا م ناي و  مك ي إ  عف وجه اجل ازا أل،ه ل  كاي حم

 ا م ناي.

رب به   املس ق    -رمحه اهلل–لرا بنير ابن حغر  .إلخا .من عالمات الساعةأي ما خيح

م مقرتي به ك ي مرم ًماا و سأ سام ثالثةا  سم مقرتي به ما مدا عف الرما فهرا م

وغّي  وارا أ   أح اله مدا عف اجل ازا والقسم  ما مدا عف الر ا كا م ناي

الثالث ما مل ُي ف به ما مدا عف الر ا و  عف ما مقابلها فهرا   مدا عف الرم 

 و  عف املد .

– فاملقص د أي حدمث عدي مدا عف أ،ه ذكر ذلك عف وجه ا م ناي والرىض

أ،ه مصح أي تسافر املرأ  بال  -واهلل أعلم–ا لرا الص ا  -صف اهلل عليه وسلم

حمرم   سعر واجب كاحلغة األوىل من حغة اإلسالما أو إذا أسل ج   أرض 

الكعار وأرادت أي هتاجر بحيث إهنا   تس طيع إظهار دمنها فإهنا تسافر بال حمرم 

 ابن حغر وأ ر .و،قله  -رمحه اهلل–كام ذكر ذلك ال ي ي 

من السعر املس حب أو امل ا  فال ع ز هلا باإلمجاع كام تقدما ومن أما ما عدا ذلك 

  الف كالكرابييس وغّي  فهم حمغ ج ي باإلمجاع السابق.
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كحدمث ابن  «  تسافر املرأ  إ  مع ذي حمرم»فإي  ي : ماذا مقاا   احلدمث: 

 و ا حمرم ذو ومعها إ  بامرأ  رج  خيل ي  » أ،ه  اا: ع ا    الصحيحني

  رجج امرأيت إي ااهلل رس ا ما: فقاا ارج  فقام ا«حمرم ذي مع إ  املرأ  تسافر

 م عق. «امرأتك مع فحن اا،طلق»:  اا اوكرا كرا غزو    اك   ج وإين احاجة

 وكحدمث أيب ارمر  ارا وغّي ؟ عليه

فيقاا: األدلة معرس بعضها بعًضاا ب ق ىض حدمث عدي مع ف  ى اثنني من 

غّي ال اجبا وال اجب أي محؤمن باألدلة الصحابة ُيح   ارا احلدمث عف السعر 

ةً }كلهاا  ْلِم َكافه لح ا ِ  السِّ ِرمَن آَمنح ا اْد ح َا اله  .[208]ال قر : {َما َأهيُّ

 

 واجل ا  من وجهني:

  السنة  م   ًرا  ي :    العرض احلنا ألي احلن فحرض ال جه األوا: أي ارا 

ال اسعة أو العا  ا ومؤكد ارا أي احلن     حغة ال داع كاي   ذي القعد ا مل 

أ رجه  «عاد الزماي كهي ته»مكن   ذي احلغةا لرا   حدمث أيب بكر   اا: 

ا وإ،ام كاي احلك ة أ  مط ف بال يج ا فاحلن   ذي القعد  مل مكن واجً اال خاري

اَم }ا  اا اهلل عز وج : -اهللرمحه –عرماي إىل غّي ذلكا كام بينه ابن تي ية  إِ،ه

ْعِر  َض ُّ النهيِسءح ِزَماَدٌ  ِ  اْلكح ِرمنَ  بِهِ  مح وا اله ِلُّ َ،هح  َكَعرح مح َ،هح  َعاًما ُيح َرِّ يحَ اعِئح ا َعاًما َوُيح  لِّ

مَ  َما ِعده َ  مَ  َما َفيحِحلُّ ا اهللهح َحره  .[37]ال  بة: {اهللهح َحره

ا معني   السنة اأشهر احلرم   ك  سن ني شهرً كا، ا مؤ روي  ومعنى النيسء أهنم

األوىل والثا،ية ععل ي احلن   حمرما   السنة الثالثة والرابعة ععل ،ه   صعرا 

 .واكرا
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ا فهر  «عاد الزماي كهي ته»  حغة ال داع:  -صف اهلل عليه وسلم–فقاا الن ي 

 احلغة ليسج واج ةا ارا اجل ا  األواا وال حث   السعر ال اجب.

إذا تيرس ل يل األمر أي ععله أي ُين مع امرأتها معني الري مق ا  اجل ا  الثاين:

ا الري مق ا ليس سعر زوجها معها حمرمالسعر ليس واجً ا عف املرأ    مق ا إي 

واجً ا مق ا سعر زوجها معها حمرم؟ إذا تيرس أحسنا وانا الرج  علب من الن ي 

 ي   ععله مك  ً ا   ار  اليزو وا  ويل األمر وبيد  أ -صف اهلل عليه وسلم–

 وأي ععله ُين مع امرأته.
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 ]باب الفدية[

ْبدِ عم  -7 :  ْن عم الم ْعِقٍل قم ِة؟ اهللَِّ ْبِن مم ِن اْلِفْديم أملمْتُه عم سم . فم ةم ْعِب ْبِن ُعْجرم لمْسُت إىلم كم جم

ُسوِل اهللَِّ ًة. مُحِْلُت إىلم رم امَّ ِهيم لمُكْم عم ًة. وم اصَّ لمْت يِف خم زم : نم الم قم صىل اهلل عليه  - فم

:  -وسلم  الم قم ْجِهي. فم ىلم وم ُر عم تمنماثم ْمُل يم اْلقم ى »وم ا أمرم لمغم بِكم مم عم بم جم ى اْلوم ا ُكنُْت ُأرم  -مم

ى  ا أمرم لمغم بِكم مم ْهدم بم ى اجْلم ا ُكنُْت ُأرم اًة؟ -أمْو مم ُِد شم :  ،«أمَتم الم قم ُقْلُت: ال. فم ةم »فم ُصْم ثمالثم

امٍ  اكنِيم  ،أميَّ سم اعٍ  ،أمْو أمْطِعْم ِستَّةم مم  «.لُِكل  ِمْسكنٍِي نِْصفم صم

ٍة:  ايم يِف ِروم ُسوُل اهللَِّ وم ُه رم رم أممم نْيم ِستَّةٍ  -صىل اهلل عليه وسلم  -فم قًا بم رم أمْو  ،أمْن ُيْطِعمم فم

اةً  امٍ أم  ،هُيِْديم شم ةم أميَّ ُصومم ثمالثم  .ْو يم

 

ة جم ع عليها كام حكا  ابن  دامةا ومدا عليه تقدم أي الكعار    ار  الثالث

حدمث كعب بن عغر ا واي عف ال خيّي كام ا  ظاار حدمث كعبا   سيام   

 الروامات األ رى.

و  مشرتط هلرا و د تقدم عف مث  ارا أي ار  العدمة إ،ام تك ي   فع  حمظ را 

وبه  اا جماادا  نالدم مكاي ب  ا    أي مكاي كام روا  ابن حزم   املحف ع

 مالك.
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 ]باب حرمة مكة[

نْ  -8 ْيٍح  عم ْمٍرو  -أميِب رُشم ْيلِِد ْبِن عم الم  -ُخوم ُه قم ِوي  ريض اهلل عنه: أمنَّ دم اِعي  اْلعم زم اخْلُ

اِص  ِعيِد ْبِن اْلعم ْمِرو ْبِن سم ةم  -لِعم كَّ ُث اْلُبُعوثم إىلم مم ْبعم ُهوم يم ا األمِمرُي أمْن  -وم م هيُّ
ْن ِِل أم اْئذم

ُسوُل ا امم بِِه رم ْوالً قم ثمكم قم د  ْتِح.  -صىل اهلل عليه وسلم  -هللَِّ ُأحم ْوِم اْلفم دم ِمْن يم اْلغم

يْ  ْتُه عم م أمْبَصم ْلبِي، وم اُه قم عم وم ، وم ْتُه ُأُذنمايم ِمعم سم لَّمم بِِه: فم ، ِحنيم تمكم أمْثنمى نمايم ِدم اهللَّم وم ُه محم أمنَّ

 : الم ْيِه. ُثمَّ قم لم اىلم »عم ا اهللَُّ تمعم هم مم رَّ ةم حم كَّ ِلُّ الْمِرٍئ ُيْؤِمُن  ،إنَّ مم ا النَّاُس. فمال حيم ْمهم ْ حُيمر  ملم وم

ماً  ا دم ْسِفكم ِِبم اْليمْوِم اآلِخِر: أمْن يم رم  ،بِامهللَِّ وم ٌد تم إِْن أمحم ًة. فم رم جم ا شم ْعِضدم ِِبم ال يم صم وم خَّ

ُسوِل اهللَِّ ُسولِهِ ، بِِقتماِل رم ْد أمِذنم لِرم ُقوُلوا: إنَّ اهللَّم قم ْ  ،فم ملم ًة وم اعم امم ُأِذنم ِِل سم إِنَّ ْن لمُكْم. وم ْأذم  يم

بم 
ائِ اِهُد اْلغم ْغ الشَّ ْلُيبمل  ا بِاألمْمِس. فم تِهم ُحْرمم ا اْليمْومم كم ُتهم ْت ُحْرمم ادم ْد عم قم ماٍر. وم . «ِمْن َنم

ا رُشم  ا أمبم لِكم ِمنْكم يم ُم بِذم ا أمْعلم : أمنم الم ؟ قم الم لمكم ا قم ْيٍح: مم ِقيلم ألميِب رُشم مم ال فم رم ْيٍح، إنَّ احْلم

اِصياً  ًا بِ  ،ُيِعيُذ عم ارَّ ال فم ةٍ وم ْربم ًا بِخم ارَّ ال فم ٍم وم  .دم

بمة: باخلاء املعجمة والراء املهملة. قيل: اخليانة، وقيل: البليَّة، وقيل: التهمة. رم  اخلم

 وأصلها يف رسقة اإلبل، قال الشاعر: واخلارب اللص حيب اخلاربة.

ْبِد -9 ْن عم ُسوُل اهللَِّ عم الم رم : قم الم بَّاٍس ريض اهلل عنهام قم صىل اهلل عليه  -اهللَِّ ْبِن عم

ةم  -سلم و كَّ ْتِح مم ْومم فم ْتِح » –يم ْعدم الفم ةم بم ا ُاْسُتنِْفْرُتْم  ،ال ِهْجرم إِذم نِيٌَّة. وم اٌد وم لمكِْن ِجهم وم

اْنِفُروا :  ،«فم ةم كَّ ْتِح مم ْومم فم : يم الم قم ا »وم ذم اِت إنَّ هم وم مم لمقم اهللَُّ السَّ ْومم خم ُه اهللَُّ يم مم رَّ دم حم اْلبملم

ْبيِل  ٍد قم ِلَّ اْلِقتماُل فِيِه ألمحم ْ حيم ُه ملم إِنَّ ِة. وم ْوِم اْلِقيمامم ِة اهللَِّ إىلم يم اٌم بُِحْرمم رم ُهوم حم . فم األمْرضم  ،وم

اٌم بُِح  رم ُهوم حم ماٍر فم ًة ِمْن َنم اعم ِلَّ ِِل إالَّ سم ْ حيم ملم ْوُكهُ وم ُد شم ِة. ال ُيْعضم ْوِم اْلِقيمامم ِة اهللَِّ إىلم يم  ،ْرمم

ْيُدهُ  ُر صم ال ُينمفَّ الهُ  ،وم تمىلم خم ال َُيْ ا. وم هم فم رَّ ْن عم ْلتمِقُط ُلْقطمتمُه إالَّ مم ال يم ا . «وم بَّاُس: يم الم اْلعم قم فم

ُسولم ا ُبُيوِتِ  هللَِّ، إالَّ رم ْينِِهْم وم ُه لِقم إِنَّ . فم : اإِلْذِخرم الم قم  .«إالَّ اإِلْذِخرم »ْم. فم
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اد. دَّ  القنُي: احلم

 

صف اهلل عليه –وإ،ام أحلج للن ي أي مكة حراما اراي احلدمثاي مد ي عف 

 -صف اهلل عليه وسلم–د  ا الن ي  ا وليس ألحد أي مس شهد هبراا فإي-وسلم

ارا:   مصح ألحد أي مس دا هبرا ا فعف حالً   كا،ج ألهنا مكة وعليه امليعر

رد احلن أو الع ر ا  من غّي إحرام احلدمث عف ج از د  ا مكة وذلك أي ملن مل مح

ليه امليعر ومل مكن حمرًما د لها   ار  الساعة وع -صف اهلل عليه وسلم–الن ي 

مل تكن حراًماا كام بنير ارا شيخ اإلسالم ابن وي ار  الساعة كا،ج حالً  وذلك أ

 تي ية       الع د ق.

ا الري أ رجه مسلمحدمث أيب ارمر  را أين رأمج بعضهم ذكر ومما م عرع عن ا

صعد  -صف اهلل عليه وسلم–وفيه أ،ه ملا د له حالً  وا، هى من ادم األصنام 

 اا: وفيه اس ح ا   عف الصعاا ورفع مدمه ودعاا رأمج بعضهم كابن  زم ة

 رفع اليدمن عف الصعا.

 مطف ومل مع  ًرا مد   فلم  مقاا: ارا فيه ،ظرا أل،ه مل مصعد الصعا ألج  الع ر

 .فإي مكة أص حج حالً   اواملرو  الصعا بني

وا ط  ليس   الق ا برفع اليدمن عف الصعا واملرو ا وإ،ام ا ط    ا س د ا 

مكة ملا كاي حالً  فإ،ه  -صف اهلل عليه وسلم–الن ي  بحدمث أيب ارمر    د  ا

مل مد لها مع  ًراا فإذي ملا صعد عف الصعا مل مصعد ألج  السعي بني الصعا 

س حا،ه  حامًدا هللداعًيا ولم مرفع مدمه أل،ه كاي مع  ًراا وإ،ام رفع مدمه فواملرو ا 

 أي ف ح له مكة. وتعاىل



47 

 

عف إمجاع أا  العلما  -واهلل أعلم–أما رفع اليدمن عف الصعا فالع د    ذلك 

فقد حكى اإلمجاع الطحاويا حكى اإلمجاع عف أ،ه مس حب رفع اليدمن عف 

 الصعا واملرو ا كام       معاين اآلثارق.

ترفع األمدي   س ع م اعنا »: أ،ه  اا ابن ع ا  وملا ث ج عند ابن أيب شي ة عن

 « إذا رأى ال يجا وعف الصعا واملرو ا و  مجعا والعرفاتا وعند اجلامر

 

د  له وعليه امليعر   ار  الساعة ال ي أحبيحج له   مقا  عليه د  له بعد فإذي 

 .-صف اهلل عليه وسلم–ذلكا ألي ار  ساعة أس ثني فيها للن ي 

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

تقطع فيها شغر ا وارا مق ىض أهنا حراما وارا بإمجاع أا  العلما كام دا عليه 

 اراي احلدمثاي وحكى اإلمجاع ابن املنرر.

 ما ميل: أم ًرا منها إ  أي العلامء اس ثن ا

اإلذ را كام   حدمث ابن ع ا ا و د أمجع العلامء عليها األمر األول:  -

 حكا  ابن املنرر.

ا فقد أمجع العلامء عف اراا حكى اإلمجاع -العقع-الك   ا  األمر الثاين: -

 ابن معلح.

فإ،ه  األرض من الشغر وا،كرس من األغصايا تسا ط عف م األمر الثالث: -

 . اله ابن  دامة مس ثنى باإلمجاع
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ما أكله الينم واملاشية عند الرعي لإلمجاع الري حكا  ابن  األمر الرابع: -

كا، ا  -صف اهلل عليه وسلم-اهلل  فإي الصحابة   عهد رس ا؛  املنرر

 .-صف اهلل عليه وسلم-مرع ي غن هم ومل منههم رس ا اهلل 

 

ما أ،  ه اآلدمي لنعسها إذا أ، ج اآلدمي بنعسه شيًئا فإ،ه    األمر اخلامس: -

 . اا ابن املنرر مد     احلدمثا فإي ارا مس ثنى باإلمجاع

را  اا:  نعر نعر صيداا»و  ارا احلدمث أي صيد مكة   مح ا وارا   ا احلنعية «و  مح

نعر والشافعية واحلنابلةا وا   الص ا  لد لة ارا احلدمثا فال مصح ألحد أي مح

 شيًئا من احلامم وغّي    مكة حلرم ها.

فهاا ول   ل قط إ  ملن أراد أي محعرر و  ارا احلدمث أي لقطة احلرم حراما و  تح

عرفها سنة فليس له أي م لكها بعد سنة كام   غّيااا وإىل ارا ذاب الشافعي 

 ارا احلدمث.واإلمام أمحدا ودا عليه 
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 [ باب ما جيوز قتله]  

مخس من » :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ،عن عائشة ريض اهلل عنها-10

أمةُ  ،الغراُب  ،ُيْقتمْلنم يف احلرم ،الدواب كلُّهن فاسٌق   ،والفأرةُ  ،والعقرُب  ،واحِلدم

 .«والكلُب العقورُ 

  .« مخٌس فواسُق يف احِلل  واحلرمُيْقتمُل » :وملسلم

 

ار  ا  س ليس احلكم  اًصا هباا ث ج   صحيح مسلم عن ابن مسع د أ،ه أمر 

شي ة عن ع ر أ،ه أمر بق   الز،  را فإذي ليس  بق   احليةا وث ج عند ابن أيب

ق  ا وارا ما ذكر  املالكية   اًصا هبر  ا  سا وإ،ام مقاا: ك  ما كاي مؤذًما فإ،ه مح

 والشافعية واحلنابلة.

ب  عف أصح   يل أا  العلم أي     املؤذي   احلرم مس حبا ليس م اًحا 

ن مسع د بق   احليةا وألهنا مؤذمةا ا لد لة األمر   ارا احلدمث ملا أمر ابفحسب

ا «ا  ل ا األس دمن   الصال ا احلية والعقر »و  حدمث أيب   اد  عند األربعة: 

ومد     ذلك ما كاي   احلرما فاألمر   ار  األحادمث لالس ح ا  كام  رر  

 الشافعية واحلنابلة.
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 [ باب دخول مكة وغريه]  

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دخل  ،عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه-11

رُ  ،مكة عام الفتح طمٍل متعلق  :فقال ،جاءه رجل ،فلام نزعه ،وعىل رأِسه املِْغفم ابُن خم

  .«اقتلوه» :فقال ،بأستار الكعبة

 

أي ارا   و ج كا،ج مكة حالً  كام تقدما وابن  ط  كاي مؤذًماا فه  أوىل تقدم 

 بالق   من ا  س الع اسقا ل  كا،ج حراًما.
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أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دخل  ،عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام-12

اءٍ  دم ْفىل ،من الـثَّـنِـّيـِة الُعْليا التي بالـبمْطحاءِ  ،مكة من كم جم من الثَّنية السُّ رم  .وخم

 

وعف ارا املرااب األربعةا محس حب د  ا مكة من أعالاا وا روج من 

أسعلهاا ارا   احلن و  الع ر ا  الًفا ملن فرق بني احلن والع ر ا فإي من فرق 

بينهام   دلي  عند  كام ا  ظاار كالم ابن القيم    اهلديقا فيس حب د  ا مكة 

 من أعالاا وا روج من أسعلها.

ذا را  السي ا ود   من جهة رمعى من جهة أتوأعالاا   ارا الزمن من 

من جهة أجيادا ارا أسعلهاا  -واهلل أعلم–واملعابد ا ار  أعالااا وأسعها 

 فيس حب ملن د   أي مد   من أعالاا وخيرج من أسعلها.

ريض اهلل –ب  ومس حب د  هلا هناًراا كام   روامة مسلم من حدمث ابن ع ر 

وذكر  الشافعيةا لرا من جاء لياًل فاألفض  أ  مد لهاا وإ،ام مد لها هناًراا  -عنه

 ارا األفض .

 

  



52 

 

دخلم رسوُل اهلل صىل اهلل عليه  :قال ،عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام -18

 ،فأغلقوا عليهم الباب ،وعثامُن بُن طلحةم  ،وبالٌل  ،وأسامُة بُن زيدٍ  ،وسلم البيتم 

لمجم  ،فلام فتحو الباب ْن وم هل صىل فيه رسوُل  :فسألُته ،فلمقيِت بالالً  ،كنُت أّولم مم

ْين اليامنِـيمـنْي  ،نعم :قال ؟اهلل صىل اهلل عليه وسلم  .بني العمودم

 

و  ارا اس ح ا  صال  النافلة   الكع ةا وعف ارا املرااب األربعةا ومن ذلك 

ما كاي   احلطيما وا  املس ى بحغر إسامعي ا فإي حغر إسامعي  دا   

الكع ةا فيس حب صال  النافلة فيهاا أما العرمضة فعف أصح الق لني   مصح أي 

ما صف العرمضة فيهاا وإىل ارا  -وسلمصف اهلل عليه –تحصف فيهاا ألي الن ي 

 ذاب مالك وأمحد   روامة.
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هُ  ،عن عمر ريض اهلل عنه-19 بَّلم قم إين ألعلم  :وقال ،أنه جاء إىل احلجر األسود فم

رٌ  جم عُ  ،أنك حم نْفم ُّ وال تم ب ُلكم ما  ،ال تمَضم ولوال أين رأيت النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم ُيقم

بَّْلُتك   .قم

 

  ر  احلغر األس دا فإ،ه   محس لم من  -صف اهلل عليه وسلم–  ارا أي الن ي 

س دا وارا بإمجاع أا  العلم حكا  ابن ال يج إ  ركننيا الركن اليامين واحلغر األ

 -صف اهلل عليه وسلم– دامةا ومدا عليه حدمث ابن ع را  اا: مل مس لم الن ي 

 من ال يج إ  احلغر األس د والركن اليامين كام   صحيح مسلم.

ق ر ا و  محركر فيه ذكٌر و  أما الركن اليامين فلم مث ج حدمث   تق يلها فلرا    مح

دعاءا مل مصح   ذكر و  دعاءا وإ،ام محك عى باس المه باملسح عليها وث ج عند 

أمحد والنسائي من حدمث ابن ع ر أي مسح احلغر األس د والركن اليامين ُيطراي 

ا طاما والر،  ا فيس حب مسحهاما لكن   مس حب تق ي  الركن اليامينا و  

   و  الدعاءا وارا كله عف أصح   يل أا  العلم.الركر عند

عع  فيه أي محسغد عليه ثالًثاا كام ث ج عن ابن  أما احلغر األس د ف ك   ما مح

مق له ثم مسغد عليه واكرا أي  "محسغد عليه"ع د الرزاقا ومعنى  ع ا  عند

 ثالًثا
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ق له م ا ً ا و د ذاب إىل السغ د عليه أب  حنيعة والشافعي وأمحد  وميل ارا أي مح

 الًفا ملالكا والص ا  السغ د عليه أل،ه ث ج عن ابن ع ا ا وذكر السغ د 

 عليه ثالًثا بعض الشافعية واحلنابلة.

ق له حلدمث ع ر اراا وميل ذ لك أي مس ل ه بيد  وأي مق   مد ا كام وميل ذلك أي مح

 كام   صحيح مسلم. -صف اهلل عليه وسلم–ث ج عن ابن ع ر أ،ه ،ق  عن الن ي 

وميل ذلك أي مس ل ه بيشء ثم مق   ارا الري اس ل ه بها كام ث ج   صحيح 

اس ل ه باملحغن  -صف اهلل عليه وسلم–مسلم من حدمث أيب الطعي ا أي الن ي 

 غن.ثم     املح

وميل ارا أي مشّي إليه إشار ا كام ث ج   ال خاري عن ابن ع ا ا ثم إذا أراد أي 

ا ث ج عن ابن ع ر   مسند "بسم اهللا اهلل أكرب"مشّي إليه عند ا ب داء مق ا: 

اإلمام أمحدا وما عدا ذلك مق رص عف ال ك ّيا حلدمث ابن ع ا  أ،ه كلام مر به 

ا أ رجه ال خاريا  وارا الري ذاب إليه اإلمام أمحدا أ،ه م  دئ بق ا: أشار وكربر

 ا ثم بعد ذلك مق رص عف ال ك ّي."باسم اهللا اهلل أكرب"

 عند ابن ومس حب إذا جاء عند احلغر األس د أي ُياذمه وأي مس ق له ب د،ها ث ج 

أ،س ومجع من ال ابعنيا بحيث إ،ه   مشّي إليه فحسبا ب  منظر إليه عن أيب شي ة 

ه إليه ب د،ه كله.  وجتر
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ِدمم رسوُل اهلل صىل اهلل عليه  :قال ،عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام -20 قم

نمتُهْم مُحّى  :فقال املرشكون ،وسلم وأصحاُبه مكة هم ُم عليكم قوٌم قد وم ْقدم إنه يم

ةم  ،يثرب ْرُملوا األشواطم الثالثم هم النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم أن يم وأن يمشوا  ،فأمرم

ْرُملوا األشواط كلَّها إال اإلبقاُء عليهم ،ما بني الركنني  .ومل يمنمْعُهْم أن يم

رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه  :قال ،عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام-21

ُم مكةم  ْقدم ةم  ،وسلم حني يم ـُبُّ ثالثم إذا استلم الركنم األسودم ـ أّولم ما يطوف ـ َيم

 .أشواطٍ 

 

سنة باإلمجاعا حكى اإلمجاع ابن ع د الرب وغّي ا ومدا عليه ارا احلدمثا  الرم 

ومعنى الرم : ا  مقاربة ا طى مع الرسعة من غّي وثبا كام  اا ابن  دامةا 

 معني مقار  ا حطى من غّي  عزا وإ،ام مقار  ا طى مع عغلة.

ا وارا باإلمجاع حكا  ابن ع د الربا من والرم  مك ي   األش اط الثالثة األوا

إ   ع اف القدوما   ع اف اإلفا ة و  ع اف ال داعا لرا عند األربعة

مل مرم    الس ع  -صف اهلل عليه وسلم–من حدمث ابن ع ا  أي الن ي  الرتمري

ال ي أفاض فيهاا وإ،ام   ع اف القدوما ف وا ما م يت املع  ر مرمد أي مط ف 

ما م يت احلاج مس حب له الرم ا لكنه   مك ي   الرم ا أو أوا  مس حب له

 ع اف اإلفا ة و  ع اف ال داعا وارا أمًضا باإلمجاع.
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والرم  مك ي   األش اط الثالثة األوا   الش ط كلها  الًفا حلدمث ابن ع ا  

الركننيا فإي الق ا بعدم الرم  بني الركنني ذاب الري ظاار  أ،ه   مرم  بني 

إليه بعض ال ابعنيا وارا بخالف أ  اا علامء املرااب األربعة أ،ه مرم    مجيع 

األش اطا وا  الص ا  ألي حدمث ابن ع ا  كاي م قدًماا فنحسخ بحدمث ابن 

ا ع ر وغّي  الري كاي   احلنا فلرلك الرم  مك ي   األش اط الثالث األوا

 ومك ي   الش ط كله.

اعا فإي ا  ط اع سنة كام ث ج عند أصحا  السنن من ومث  الرم  ا  ط 

 مضط ًعا مط ف -صف اهلل عليه وسلم–حدمث معف بن أميةا  اا: رأمج الن ي 

 .رد أ رضوعليه بح 

 ا  ط اع   األش اط الثالث األوا وعف أصح أ  اا أا  العلم مك ي

ع من أجلها الرم ا وارا   ا ع للحك ة ال ي  ح احلنعية  فحسبا أل،ه  ح

 احلنابلة أ،ه مك ي   األش اط الثالث األوا. والشافعية و  ا عند

مس لة: أهيام أفض ؟ مرم  مع ال عد؟ أو مدع الرم  مع القر ؟  فعف ارا أوردوا 

فركر الشافعية واحلنابلة ومنهم الن وي أي الرم  أفض ا ألي م علق بصعة الع اد  

بخالف القر  فإ،ه م علق ب كاهناا وذكر الن وي   منسكه مس لة لطيعة ش يهة 

ًدا   املسغد؟  اا: هبر ا  اا: أهيام أفض ؟ مصيل مجاعة بال يج أو مصيل منعر

  ال يج أفض  من صالهتا   املسغدا وذلك أ،ه مرجع إىل صع ها صالهتا مجاعة 

 بخالف الصال    املسغد فإ،ه مرجع إىل مكاهنا.
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طافم النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم  :قال ،عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام-22

ِة الوداع عىل بعري جَّ ن ،يف حم كنم بِمْحجم ْستملُم الرُّ  .يم

ْأسِ  :املحجن ْنِيَُّة الرَّ  .عصا َمم

مل أرم النبي صىل اهلل عليه وسلم  :قال ،عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام-23

 .إال الركنني اليامنِيمنْيِ  ،يستلُم من البيت

 [ باب التمتع]  

 

علم أي املناسك ثالثة:  من يي أي مح

 ال   ع.املنسك األول:  -

 القراي.املنسك الثاين:  -

 اإلفراد.املنسك الثالث:  -

و الج وأمجع عليها أا  العلما  االسنة الن  مةوك  ار  املناسك جاءت هبا 

ف نا من أا  بحنا ومنا من  -اهلل عليه وسلم صف–عائشة:  رجنا مع الن ي 

الري أا  بحن ارا املعردا والري أا  بع ر  ارا امل   عا ومنا من أا  بع ر ا 

 أا  بحن وع ر  وارا القاريا و د أ رجه الشيخاي.
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و د أمجع العلامء عف ار  املناسك الثالثةا حكى اإلمجاع الشافعي وابن ع د الربا 

أبا بكر غرا ومجاعة من أا  العلما و د أ ط  من ظن أي وابن  دامةا وابن ح

وع ر م نعاي من ال   ع كام بنير ارا ابن ع د الرب وابن تي يةا وث ج عن ع ر عند 

ثم اع  رت ثم حغغج ل  اع  رت ثم اع  رت "ابن أيب شي ة أ،ه  اا: 

 ."   عجل

أي ع ر كاي م مر  ابن ع ر عند ال يهقي: إ،كم مل تعه  ا أيبا وبنير ابن ع ر اا و

غر  النا  أي م ت ا بسعر    ش اا وذي القعد ا وسعر  أ رى للحن ح ى   هيح

غر   ش ااا مق ا: سآيت  ال يجا ألي النا  مل مك ، ا ك   نا اراا كاي ال يج هيح

  احلن مر  واحد  وأمجع بني احلن والع ر ا فكاي م نعهم من ارا ومدع ام ملا 

 للع ر  بسعر  وأي م ت ا للحن بسعر . ا  أك  ا وا  أي م ت ا

أ ط  من ظن أي ابن ع ا  مرى وج   ال   عا وإ،ام شدد ابن ع ا  ألي  وأمًضا

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

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

م جب ابن ع ا  ال   عا كام ا    ا مجااّي أا  العلما فلرا الص ا  أي احلاج 

 خمّير بني ار  األ،ساك الثالثة.

ن وحد ا ومعنى القراي: أي معع  أفعاا املعرد لكن ومعنى اإلفراد: أي م يت باحل

بعع  واحد بني نيا بنية احلن والع ر ا مس ى  ارً،اا أما   يتفيبنية احلن والع ر ا 
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امل   ع: ف تى بالع ر  املعروفة ثم حتل ا ثم أحرم باحلنا فس ي م   ًعا أل،ه مت ع 

 بينهام باحل .

تنازع العلامء أي األ،ساك الثالثة أفض ؟ وارا م ني عف بحث وا  ،سك  و د

ا وأصح أ  اا أا  العلم أي النسك الري حن به -صف اهلل عليه وسلم–الن ي 

ا  ،سك الِقرايا وإىل ارا ذاب أب  حنيعة وأمحد  -صف اهلل عليه وسلم–الن ي 

ما   ال خاري من حدمث ع ر  اا: أتاين آيت ليلة  والشافعي     اا ومدا لرلك

من ريب فقاا:    ع ر    حغة. ارا مدا عف أ،ه كاي  ارً،اا وأمًضا   

صف اهلل –الصحيحني  صة عيل وعثاميا فإي عيل  اا: أا  هبام كام أا  الن ي 

 ا إىل غّي ذلك من األدلة الكثّي .-عليه وسلم

واهلل –  املناسك أفض ؟ وأصح أ  اا أا  العلم بعد ارا تنازع العلامء أي ارو

صف اهلل عليه –أي األفض  أي محساق اهلديا وأي مك ي  ارً،اا ألي الن ي  -أعلم

ساق اهلدي ثم كاي  ارً،اا ومل مكن اهلل ليخ ار لن يه إ  األفض ا فإي مل  -وسلم

ج من أمري ل  اس ق ل»مسق اهلدي فيك ي م   ًعا كام  اا   حدمث جابر وغّي : 

ا أي لكاي م   ًعاا وإىل ارا ذاب اإلمام «ما اس دبرت ملا سقج اهلدي وألحللج

صف اهلل –أمحد وا    ا ابن تي ية وابن القيما فا  ار اهلل لن يه األك   واألفض  

 .-عليه وسلم
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فإذي األك   أي محساق اهلديا وس ق اهلدي ليس صعً اا م يت باهلدي من احل  إىل 

وإذا أتى به من دوي امليقات ارا أفض ا وسي يت الكالم عن اإلتياي احلرما 

 باهلديا فاملراد بس ق اهلدي أي م يت باهلدي من احل  إىل احلرم.

و د حقق ابن تي ية   بحث ،عيس  اا: من أتى بسعرتني سعر  بالع ر  وسعر  

مًضا ل  باحلنا ارا أفض  أي م يت بسعر  واحد  ب   عا وارا صحيحا لكن مقاا أ

 أ،ه   السعر  الثا،ية جاء م   ًعا  ّي من أي مك ي معرًدا.
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بمعي  ـ قال-24 ةم ـ نمَْصِ بِن ِعْمرانم الضُّ ْرم  ؟سألُت ابنم عباس عن املتعة :عن أيب َجم

مٍ  ،أو شاةٌ  ،أو بقرةٌ  ،فيه جزور :فقال ؟وسألته عن اهلدِي  ،فأمرين ِبا ٌك يف دم  ،أو رِشْ

حج  :فرأيُت يف املنام، وكأن إنسانًا ينادي ،فنمت ،وكأّن ناسًا كرهوها :قال

ةٌ  ،مربور بَّلم ٌة ُمتمقم  ،اهلل أكرب :فقال ،فأتيُت ابنم عباس ريض اهلل عنهام فحدْثُتهُ  ،وُمْتعم

  .سنُة أيب القاِسِم صىل اهلل عليه وسلم

 

ا أو "ع ر  مق  لة"مس حب أي مقاا لل ع  ر:  هارا احلدمث   محس عاد منه أ،

ع ر  "ا أو لل ع  ر: "حن مق  ا"ا وإ،ام الق ا للحاج: "حن مق  ا"للحاج: 

ا ارا دا عليه إمجاع أا  العلما حكى اإلمجاع الطحاوي    ا  الف "مق  لة

 العلامءقا وابن بطة   ك ابه  اإلبا،ة الكربىق.

مس حب   كام محظن أي أبا  -أي ال   ع– عة و  ارا احلدمث ما مدا عف أي امل

 بكر وع ر كا،ا م نعاي من ذلك.
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متتع رسول اهلل صىل اهلل عليه  :قال ،عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام-25

ى  ،وسلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأمْهدم

 

قاا للقاري م   عا أل،ه مجع بني ،سكني   ارا مدلك عف أ،ه    لية الصحابة مح

سعر  واحد ا فحص  له ال   عا و د بنير ارا   بحث ،عيس شيخ اإلسالم ابن 

 .تي ية كام    جم  ع الع اوىقا وابن القيم   ك ابه  زاد املعادق

ا ثم جعله م   ًعاا لرا مراد به القاريا و د أمجع العلامء أي "ساق اهلدي"لرا  اا: 

 من ساق اهلدي فليس له أي مك ي إ   راً،اا حكى اإلمجاع ابن  دامة.

 

لَّ  ،فساق معه اهلديم من ذي احلليفة أم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأمهم وبمدم

ّل باحلج ،بالعمرة فتمتع الناس مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأهل  ،ثم أمهم

ى ،بالعمرة إىل احلج ْن أمْهدم ْديم من ذي احلليفة ،فكان ِمنم الناس مم ومنهم  ،فساق اهلم

ِدمم النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم مكة ،من مل هُيْدِ  من كان منكم » :قال للناس ،فلام قم

ُرمم منه ،أهدى ِلُّ من يشء حم ْقِِضم حجه ،فإنه ال حيم  ...حتى يم

 

أي من ساق اهلدي عب عليه أي مك ي  ارا مدا عف ما تقدم ذكر  من اإلمجاع

   ارً،ا و  مصح له أي مك ي م   ًعا.
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 ...وبالصفا واملروة ،ومن مل يكن منكم أهدى فْليمطف بالبيت... 

 

إي –س  يت مس لة وا   لب النسك من الِقراي واإلفراد إىل ال   عا وسي يت بحثها 

 .-شاء اهلل تعاىل

 

فْليصم ثالثة أيام يف  ،فمن مل جيد هدياً  ،وْلُيقمَص  وْليمْحلِل، ثم ْلُيِهلَّ باحلج وْلُيْهدِ ... 

ِدمم  ،«احلج  وسبعًة إذا رجع إىل أهله فطاف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني قم

ْبعِ  ،واستلم الركن أّولم يشء ،مكةم  بَّ ثالثةم أطواٍف من السَّ  ،ومشى أربعةً  ،ثم خم

قام ركعتني ُه بالبيِت عند الـمم فأتى  ،ثم سلم فانَصف ،وركع حني قىض طوافم

ْلِْل م ،فطاف بني الصفا واملروِة سبعةم أطواف ،الصفا ن يشء حرم منه حتى ثم مل حيم

ُه يومم النحرِ  ،قىض حجه ْديم لَّ من كل  يشء  ،وأفاض فطاف بالبيت ،ونحر هم ثم حم

ُرمم منه ْن أهدى وساق اهلديم  ،وفعلم ما فعلم رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حم مم

 .ِمنم الناسِ 
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الثاينا ال حل  األوا مك ي برمي ال حل   ساميا ال حل  األوا وال حل  إذي 

مجر  العق ةا من رمى مجر  العق ة فقد حتل  ال حل  األواا وإىل ارا ذاب مالك 

 وأمحد   روامةا وث ج ارا عن مجاعة من الصحابة كع ر وعائشة وغّيمها.

ومن حتل  ال حل  األوا جاز له ك  يشء إ  النساءا أي إ  مجاع النساء 

ذاب لرلك اإلمام أمحدا ول   حدر أ،ه و ع   يشء من ومقدمات اجلامع كام 

مقدمات اجلامع فإي عليه فدمة فع  حمظ را أما إذا جامع فإي عليه بد،ة كام تقدم 

 بياي ارا.

ال حل  الثاين ُيص  بال حل  األكربا وا  بعع  أم ر ثالثةا ب ي مرمي اجل ر ا 

ا وأي مط ف ع اف اإلفا ةا إذا فع  ار  الثالث فقد حتل   وأي ُيلق أو مقرصر

الن وي وشيخ اإلسالم ال حل  األكرب وجاز له ك  يشءا وارا باإلمجاعا حكا  

إذي ال حل  األوا ُيص  برمي مجر  العق ةا وعف ا -رمحه اهلل تعاىل–ابن تي ية 

أصح   يل أا  العلم ُيص  ال حل  األوا بعع  واحد من ثالثةا أما رمي مجر  

الصحابةا لكن ل   در أ،ه ذاب م ا   وعاف ومل مرم مجر  العق ة العق ة لع اوى 

عف الص ا  م حل ا وذلك أي الط اف أوىل من رمي مجر  العق ة أل،ه ركنا ول  

 در أ،ه حلق رأسه أو  رص أمًضا م حل ا أل،ه هبرا العع  م حل    الع ر ا 

اًل واحًدا من ثالثة واألص    أحكام احلن والع ر  أهنام واحدا إذي إذا فع  فع

 فإ،ه م حل  ال حل  األوا.

 وارا ال  صي  للشافعية واحلنابلة وغّيام.
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يا رسول اهلل ما شأُن  :أَنا قالت ،عن حفصةم زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم -26

لُّوا من العمرةِ  ِلَّ أنت من عمرتك ،الناِس حم  ،إين لمبَّْدُت رأيس» :فقال ،ومل َتم

ْديي ْدُت هم لَّ ر ،وقم  .«فال أمِحلُّ حتى أمْنحم

 

ا ف ن ساق اهلدي   مصح اهلدي اق د س هأل،؛  «  مصح يل أي أح  ح ى أ،حر»

 له أي ُي  ح ى منحر.
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نْيٍ ريض اهلل عنه-27  ،ُأْنِزلمْت آيُة املتعِة يف كتاب اهلل :قال ،عن ِعْمرانم بِن ُحصم

تِها ،ففعلناها مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نِْزْل قرآٌن ُبحْرمم نْهم عنها  ،ومل يم ومل يم

 .قال رجٌل برأيه ما شاء ،حتى مات

 

 ارا فقد أ ط .معني أراد أا م نير أي من  اا ب ج   

 

 .إنه عمرُ  :يقال :قال البخاري

 

الص ا  أي من ظن أي ع ر م نع ال   ع فقد أ ط  كام تقدما وبني ارا ابن ع ر 

 .-ريض اهلل عنه–

 

نا ِبا رسول اهلل  :نزلت آيُة املتعِة ـ يعني :وملسلم رم ةم احلج  ـ وأممم  ُمْتعم

ُخ  ،صىل اهلل عليه وسلم نْسم ْنزل آيٌة تم نْهم عنها رسول اهلل  ،آيةم متعِة احلج   ثم مل تم ومل يم

 .وهلام بمعناه ،صىل اهلل عليه وسلم حتى مات
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 [ باب اهلدي]  

 

دى للحرما   -صف اهلل عليه وسلم–كاي أكثر ما هيدي رس ا اهلل واهلدي ا  ما هيح

دىفيصح ليّي احلاج أي هيدي ب  ا  للحرم اإلب ا   مس حبا ومصح أي هيح

علرق عليه يشء كنعاا أو غّي ذلكا وإذا والينما وعند اهلدي مس حب أي مقلردا  مح

يحؤتى إىل سنامه فيحغر  بحيث خيرج يشء من فكاي من اإلب  أو ال قر فإ،ه محشعرا 

ا وارا مك ي لإلب  وال قر دوي الينما ومث  ارا إذا الدما وارا مس ى اإلشعار

 علم أ،ه  د أحادي للحرما وكاي أا  اجلاالية محعظ  ي اهلديا و  مقرهبا 
ٍ
رآ  راء

 . إىل احلرم ف حربح لعقراء احلرمأحد منهما ح ى ت يت
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ْدِي النبي  صىل اهلل عليه  :قالت ،عن عائشة ريض اهلل عنها -28 تمْلُت قالئد هم فم

ها ،وسلم رم ْدُتا ـ ثم بعث ِبا إىل البيت ،ثم أمْشعم لَّ ها ـ أو قم لَّدم فام  ،وأقام باملدينة ،وقم

ُرمم عليه يشٌء كان له ِحاّلً   .حم

 

رم عليه أي م  ر من ظعر  وشعر  كام ا    األ حية. دي   ُيح  إذي من أراد أي هيح

 

 .أمهدى النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم مرًة غنامً  :قالت ،عن عائشة ريض اهلل عنها -29

 

 ارا مدا عف أي أكثر ادمه كاي من اإلب ا ألهنا أكثر حلاًم وأفض .

 

أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم رأى رجاًل  ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه-30

ةً  نم دم ُسوق بم نمة :قال ،«اركبها» :فقال ،يم دم أمْيُته راكِبمها  ،«اركبها» :قال ،إَنا بم رم فم

 .والنعل يف عنقها ،ُيسايُِر النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم

 .«-أو وحيك-اركبها ويلك » :قال ـ يف الثانية أو الثالثة ـ :ويف لفظ
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ز رك   اهلدي الري أحشعرا لكن بد لة حدمث جابر ارا احلدمث مدا عف ج ا

  مسلم:   تحركب إ  عند احلاجةا وارا أعدا األ  اا   ار  املس لةا ف ن  اا 

تحركب مطلًقا أ ط ا ومن  اا   تحركب مطلًقا أ ط ا وإ،ام مقاا تركب عند 

 احلاجة.

 

أمرين النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم  :قال ،عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه -31

وأن ال ُأْعطِيم  ،وأجـِلـَّتِها ،وجلوِدها ،وأن أتصدق بلحِمها ،أن أقومم عىل ُبْدنِهِ 

 .«نحن نعطيه من عندنا» :وقال ،اجلزار منها شيئاً 

 

وأ  معطى اجلزار منها »ا أي ما مح  ع عف ظهراا من القامش وغّي ا «وأجل ها»

 ا عف ارا املرااب األربعةا ومدا عليه ارا احلدمث.«يشء

صف –و  ارا احلدمث د لة عف ج از ال كالة   ذبح اهلديا فقد أادى الن ي 

بامئة من اإلب  وذبح بيد  ثالثة وس نيا وأمر علًيا أي مربح  -اهلل عليه وسلم

صف اهلل عليه –ال قيةا  اا ابن القيم   ك ابه  اهلديق: ذبح ثالثة وس ني كع ر  

 .-وسلم
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تمُه  :قال ،عن زياد بن ُجبري -32 نم دم رأيُت ابنم عمرم قد أتى عىل رجٍل قد أناخ بم

ةً  :فقال ،ينحُرها ّيدم  .ُسنَّةم َممٍد صىل اهلل عليه وسلم ،ابعثها ِقيامًا ُمقم

 

دى اإلب  وال قر والينما وبإمجاع أا  العلم مصح أي تحربح ار  الثالث  الري هيح

أو أي تحنحر ار  الثالثا حكى اإلمجاع ابن املنررا إ  أي األفض  عند أا  العلم 

الينم فإهنا تحربحا ول  فع  العكس صح بإمجاع ال قر و أي اإلب  تحنحرا بخالف 

 .-رمحه اهلل تعاىل– أا  العلما حكى اإلمجاع ابن املنرر
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 [ باب الُغْسل للُمْحِرم]  

ةم  ،بن ُحنمنْي عن عبد اهلل -33 مم ْرم رم بنم َمم أن عبدم اهللِ بنم عباٍس ريض اهلل عنهام واملِْسوم

اءِ  ،ريض اهلل عنه ه :فقال ابن عباس ،اختلفا باألمْبوم ْغِسُل امُلْحرُم رأسم  :وقال املسور ،يم

ه فأرسلني ابن عباس إىل أيب أيوب األنصاري ريض اهلل  :قال ،ال يغسل املحرم رأسم

نْيِ  ،عنه ْرنم من  :فقال ،فسلمُت عليه ،وهو يسترت بثوب ،فوجدُته يغتسل بني القم

يسأُلك كيف كان  ،أرسلمني إليك ابُن عباس ،أنا عبُد اهلل بن ُحنني :فقلت ،هذا

ه وهو َُمِْرم ْغِسُل رأسم فوضع أبو أيوب يده عىل  ؟رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يم

ْأُه حتى بدا ِل رأُس  اصُبْب، فصب  :ثم قال إلنسان يصب عليه املاء ،هُ الثوب فطمْأطم

ه بيدْيهِ  ،عىل رأِسه ّركم رأسم هكذا رأْيُته صىل اهلل  :ثم قال ،فأقبل ِبام وأدبر ،ثم حم

 .عليه وسلم يفعُل 

ُر البن عباس :ويف رواية  .ال أماريك بعدها أبداً  :فقال املِْسوم

 

إذا اغ س  وغس  رأسه وتسا ط يشء من الشعر أي ارا  ارا مدا عف أي املحرم

ي عر ت ًعا ما    ليس دا اًل   املحظ راتا وذلك أي تسا ط الشعر جاء ت ًعاا ومح

ي عر أصاًل.  مح

د ومن ف الشعرا  فرق بني من غس  رأسه واغ س ا ثم تسا ط شعرا وبني من م ع ر

ي عر  ي عر أصاًل.فإذي مح  ت ًعا ما   مح
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ْسُخ احلج  إىل العمرة]    [ باب فم

 

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

 ُي   ،حسكهام إىل مت ع؟

فل  أي رجاًل ل رى باحلن والع ر ا فلام ل رى ارا الرج  باحلن والع ر  ومل مسق 

اهلديا فغاء وعاف ع اف القدوما وسعى سعي احلنا ارا السعي سعي ع ر  

ا، هى من سعيه بدا له أي عع  ع اف القدوم وسعيه ع ر ا  حن أل،ه  اريا فلامو

 ه أي محيّي ،سكه الري فعله بنية إىل ،سك آ ر؟ أم ليس له؟ار  اي املس لةا ا  ل

رج  معردا عاف ع اف القدوم ثم سعى سعي احلنا فلام وكرلك مثاا ثاي: 

ا، هى من سعيه بدا له أي عع  ع افه املس حب ع اف القدوما وأي عع  سعيه 

حلن الركن سعي احلن أي عع  ذلك ع ر ا ا  له أي ُيح ا ،سكه من إفراد وا  ا

ار  املس لة كثر  أو من حن وع ر  وا  القراي إىل ع ر ؟ بنية أي مك ي م   ًعا؟

 النزاع فيها.

بني األئ ة األربعة ب ي  اا ب ي له أي معع  ذلكا ح ى  اا له وا،عرد اإلمام أمحد 

رج : إي ك    لك حسن إ  ار  املس لةا كيف لرج  أي مط ف ع اف القدوم 

 ه ع ر  بعد أي ا، هى؟ومسعى سعي احلن ثم ععل
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وعرشمن حدمًثا عن رس ا  ةعضبأأترك  اا اإلمام أمحد: كنج أ  ا إي لك عقاًلا 

 لق لك؟ -صف اهلل عليه وسلم–اهلل 

فلرا املصنف حن يل فسيركر األدلة   ارا   بياي أي الصحابة فعل ا ذلكا 

عافا ومنهم والصحابة كا، ا عف أح ااا منهم من مل م  دئ الط افا ومنهم من 

ل ا إىل مت ع.  من ا، هى من ع افه وسعيها ومجيعهم ممن مل مسق اهلدي ح ر

و د ذكر املصنف بعض األحادمث   ذلكا وأعاا ذكر األحادمث املغد ابن 

تي ية   ك ابه  املن قىقا وشيخ اإلسالم ابن تي ية       الع د قا وابن القيم 

صف اهلل عليه –حادمث الثاب ة عن رس ا اهلل   ك ابه  اهلديقا ورسد ابن القيم األ

   أ،ه أمر الصحابة. -وسلم

 ل  ا ومل مس   ا اهلدي  -صف اهلل عليه وسلم–فك  الرمن حغ ا مع الن ي 

حغهم إىل مت عا إذي مصح لل عرد أي مقلب ،سكه إىل مت عا ومصح للقاري أي 

 مقلب ،سكه إىل مت عا بد لة ار  األحادمث الكثّي .

 

ّل النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم وأصحاُبه باحلِج  :قال ،ريض اهلل عنه رٍ عن جاب-34  أمهم

ِدمم عيٌل من  ،وليس مع أحٍد منهم هدٌي غريم النبي  صىل اهلل عليه وسلم وطلحةم  وقم

ّل به النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم :فقال اليمنِ   ،أهللُت بام أمهم
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ريض اهلل –ارا فيه ج از أي هي  الرج  بإاالا معلق عف غّي ا كام فع  عيل 

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

ًقا ب ث  إاالا رس ا اهلل  صف اهلل –بالي ن مرمد أي م يت باهلديا فه ر ااًل معلر

 .-عليه وسلم

 

فيمُطوفوا ثم ُيقمَّصوا  ،النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم أصحابمه أن جيعلوها عمرةً  فأمرم 

نْطلق إىل منىً  :فقالوا ،إال من كان معه اهلدي ،وحُيِّلوا ْقُطرُ  ،نم ِدنا يم ُر أمحم كم فبلغ  ،وذم

لو استقبلت من أمري ما استدبرُت ما » :فقال ،ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم

 .«ولوال أنَّ معيم اهلديم ألحللُت  ،أهديُت 

 

مكرا ي مث  ارا األمرا وكا، ا   تعاظم ارا الصحابة ألهنم كا، ا   اجلاالية  

  م قى حمرًماا ف ت ا هبر  األلعاظ ع ع ي بني ،سكني و  م حل  الرج ا ب

د ارا الن ي   -صف اهلل عليه وسلم–الشدمد  لل نعّي من ارا العع ا ومع ذلك أكر

 .«ل  اس ق لج من أمري ما اس دبرت»بق له: 
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ِت املناسك كلَّها غريم أَنا مل تمُطْف بالبيت ،وحاضت عائشةُ  كم نمسم ْت  ،فم ُهرم فلام طم

فأمرم  ،وأنطلق بحج ،تنطلقون بحج وعمرة ،يا رسول اهلل :قالت ،طافت بالبيت

 .فاعتمرت بعد احلج ،أن َيرج معها إىل التَّـنِْعيمِ  ،عبدم الرمحن بنم أيب بكر

 

تنازع العلامء   ،سك عائشة  اع  رتا و د -ريض اهلل عنها–  ارا أي عائشة 

الري حغج بها وأصح أ  اا أا  العلم أي ،سكها كاي  راً،اا ملا   مسلم أي 

ع افك بال يج وسعيك بني الصعا واملرو  » اا هلا:  -صف اهلل عليه وسلم–الن ي 

 .-ريض اهلل عنها–ا فدا ارا عف أهنا كا،ج  ار،ة «مكعيك لع رتك وحغك

صف –وإ،ام جاء    اعراا أهنا تعع  فعاًل واحًدا عن أمرمن وبقيج أزواج الن ي 

مععل ي فعلنيا الع ر  مس قلة ثم احلن مس قاًلا ألي أزواجه كنر  -اهلل عليه وسلم

ا فقالج عائشة ار  املق لةا فعائشة إذي كا،ج  ار،ة -ريض اهلل عنهن–م   عات 

 .-ريض اهلل عنها–

 مس لة: واي ا  مصح ملن سافر سعر  واحد  أي م يت ب كثر من ع ر ؟وترد ااانا 

ذاب علامء املرااب األربعة إىل أ،ه مصح لل سافر أي م يت   سعر  ب كثر من 

واي: ا  مع  ر   السنة أكثر من ع ر ا وإ،ام تنازع العلامء   مس لة أ رىا 

  مع  ر   السنة إ  مر  واحد  كق ا مالكا ومنهم من  :مر ؟ منهم من  اا
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وا  – :  مع  ر   السنة إ  مرتني كابن سّيمن واحلسنا ومنهم من  اا : اا

 شاء.: مع  ر ما -  ا مجااّي أا  العلم

مع  ر إ  ع ر  واحد ا   أ،ه عف   اا أ،ه مع  ر ما شاء أل،ه   دلي  وأصح األ

ا وجلس   مكة ح ى  لرا عند مالك ل  سافر سعر  وحن م   ًعاا اع  ر ثم حنر

ا، هج السنة وجاء حمرم فإ،ه مرى أي م يت بع ر  ثا،يةا ألي الري مام،ع ا  أي م يت 

  ك  سنة بع ر ا إذي املرااب  فع املثاا  ارا   السنة ب كثر من ع ر ا و 

األربعة مروي تكرار الع ر    السعرا وارا   ا مجااّي أا  العلما ومدا هلرا 

   ارا احلدمث. -ريض اهلل عنها–فع  عائشة 

فإي  ي : إي ارا  اص هبا وأراد أي مطيب  اعراا؟ كام ذكر  بعض أا  العلم 

 كابن تي ية وابن القيم؟

مرشع شيًئا جدمًدا من الدمن  -صف اهلل عليه وسلم–فيقاا:   م كن أي الن ي 

ا ومؤمد ارا ما ث ج عند ابن أيب شي ة أي -ريض اهلل عنها–ب  اعر عائشة ل طي

صف اهلل عليه –اع  رت من ال نعيم بعد وفا  الن ي  -ريض اهلل عنها–عائشة 

فدا عف أي  ا-اهلل عليه وسلمصف –ع ر  ثا،يةا فهرا بعد وفا  الن ي  -وسلم

 اع  رت   سعر  واحد  أكثر من ع ر . -واي صحابية–عائشة 

ي إذا أ،ه عع  بينهم ب قدار ما ُي م رأسها أ -ريض اهلل عنه–وجاء عن أ،س 

رأسها فدا عف أي أ،س   مام،ع   أي مع  ر   السعر  ال احد  حلق أي خيرج 
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كاي   إسناد  رج  جمه ا جهالة حاا لكن  ب كثر من ع ر ا واألثر عن أ،س وإي

ا لرلك  اا أمحد: مك ي بينها ما مقار  عرش  -رمحه اهلل–اح ن به اإلمام أمحد 

 أمام.

ع  ر أكثر من ع ر ا وث ج عن ابن ع ر وابن  فإذي مصح   السعر  ال احد  أي مح

لرا  اا الزبّي أهنام  رجا من مكة وذا ا إىل ذي احلليعة واع  را ع ر  ثا،يةا 

اإلمام أمحد: األك   أي مراب إىل ميقاتها وله أي مع  ر من مكةا وارا   ا 

 املرااب األربعة.

 -واهلل أعلم–و د ،ق  شيخ اإلسالم ابن تي ية آثاًرا   منع اراا وار  اآلثار 

ليسج   ار  املس لة وإ،ام   مس لة أ رى واي: كم مقدار تكرار الع ر ؟ ا  

 ع رتاي؟ أو ع ر  واحد ؟ أو أكثر من ع ر ؟مصح   السنة 

وذلك أي ار  اآلثار ،عسها ذكراا ابن بطاا وغّي  عف ار  املس لةا واي كم 

 مع  ر   السنة من مر .

إ  أي   امرالع ر    السعر  أكثر من  له أي محكررأي فالري عليه املرااب األربعة 

قر  من عرش  أمام أو يشء من أي مك ي بينها بام م -واهلل أعلم–أصح األ  اا 

اراا ب قدار أي خيرج شعر  كام ذاب إىل ارا أ،سا وا  الري ا  ار  اإلمام أمحد 

ا لرلك   محعرف عن السلف أهنم كا، ا مع  روي   الي م أكثر -رمحه اهلل تعاىل–

 .-رمحه اهلل تعاىل–ام بني ذلك ابن تي ية كمن مر ا وم ال ي بني ذلك 
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ُيرم من   أي محكرر الع ر    ن أرادف ليس مراًدا لراته نعيممن ال واإلحرام 

ألي ال نعيم أد،ى احل ا فل   در أ،ه  اا: إي الراا  وإ،ام  ال نعيم لرات ال نعيما

إىل ال نعيم فيه زحام ف ذاب إىل مكاي آ ر من جهة جامعة أم القرى اآليا 

رم من احل ا وانا ترد مس لة مه ة: احلاج  والطرمق سالكا صحر لها املهم أي ُيح

رم من مكا،ها س اء كاي   احل  أو احلرما وارا أحد الق لني عند ا لشافعية ُيح

واحلنابلة وا  ا  يار ابن تي ية وابن القيما ومدا عليه ادي الصحابةا فإهنم 

أعني من –باألبطح وأحرم ا من األبطح  -صف اهلل عليه وسلم–كا، ا مع الن ي 

 .-حتل  بخالف من كاي  راً،ا فإ،ه   مزاا عف إحرامه

احل ا بد لة السنة أما الع ر  فال تصح الع ر  من احلرما ب  عب أي تك ي من 

احلدمث الري تقدم أ،ه أمر ع د الرمحن أي مع راا من أد،ى احل  وا  ال نعيما أما 

اآلثار فهي كثّي ا منها ما ث ج عند ابن أيب شي ة أي ابن ع ا   اا: إي كاي و بد 

 فاجع  بينك وبني احلرم وادًماا معني أمر  أي مراب إىل احل .

حكى اإلمجاع ابن  دامةا وحكا  املحب الطربيا فإذي و د أمجع العلامء عف اراا 

دا عف ارا السنة وآثار الصحابة واإلمجاعا ومن  الف ذلك فق له شاذ   

ل عج إليه.  مح
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قال قدمنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه  ،اهلل ريض اهلل عنهامعن جابر بِن عبد -35

نا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فجعلناها  ،لبيك باحلج :ونحن نقول ،وسلم رم فأممم

ةً   .ُعْمرم

 

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

 

قدم رسوُل اهلل صىل اهلل عليه  :قال ،عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام -36

ُهْم أن جيعلوها  ،وسلم وأصحاُبه صبيحةم رابعٍة من ذي احلجة ُمِهل ني باحلج رم أممم فم

ةً  هُ » :قال ،أيُّ احِلل   ،يا رسولم اهلل :وافقال ،ُعْمرم  .«احِلّل ُكلُّ

 

 وارا كالري   له.

 

ُسئِل أسامُة بُن زيٍد ـ وأنا جالس ـ  :قال ،عن عروة بن الزبري ريض اهلل عنهام-37

عم  فم  :قال ،كيف كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يسري يف حجة الوداع حني دم

 .فإذا وجد فجوًة نمصَّ  ،كان يسري العـمنمقم 

نمُق  رْيِ  :العم  .فوقم ذلك :والنَّصُّ  ،اْنبِساُط السَّ
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صف اهلل عليه –معني ما كاي مس عغ  عند الزحاما لكن إذا وجد جماً  عغر  

 ا وارا ظاار   ا علامء املرااب األربعة.-وسلم

و  صحيح مسلم من حدمث جابر أي من الصحابة من عاف وسعى ثم أمرام 

 أي مقل  ا ذلك إىل ع ر ا فإذي من مل مسق اهلدي األفض  له أي م   ع كام تقدم.

د من ارا ما تقدم ذكر  أي املعرد والقاري مصح هلام أي ُي   ،سكهام إىل ومس عا

 ع ر ا أي إىل مت ع.

فإذي املعرد والقاري الري مل مسق اهلدي مصح له أي ُي ا إىل مت عا وترد ااانا 

مس لة مرد فيها إشكااا ومن ص راا ما ا  جم ع عليه ومن ص راا ما ا  خم لف 

 ر م   ًعاا أي بالع ر ا فلام أا ر بالع ر   اق ال  ج فيها وا : ل  أي رجاًل أا

عليها ا  له أي مقلب من مت ع إىل  راي؟ س اء  اق ال  ج عليه أم مل مضق 

 ال  جا ا  له أي ُي ا من مت ع إىل  راي؟

 واإلمجاع. السنة وآثار الصحابةمقاا: بفا دا عف ذلك 

-صف اهلل عليه وسلم–و د أ راا الن ي  -ريض اهلل عنها–أما السنة: فعع  عائشة 

. 

 أما آثار الصحابة: فعله ابن ع ر كام   ال خاري.
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أما اإلمجاع: فحكا  غّي واحد كابن املنرر وابن  دامة وغّيمهاا أي له أي ُي ا من 

 ع ر  إىل  راي.

وأراد أي ُي هلا إىل أا ر بالع ر  ف ن ومس يها العلامء بإد اا الصيّي عف الك ّيا 

ف جازوا ارا  رايا مد   احلن عف الع ر ا احلن ا  الك ّي والع ر  ا  الصيّيا 

إذا فبد لة السنة وآثار الصحابة واإلمجاعا لكن برشط أي مك ي     الط افا 

 عف ج از .كاي     الط اف فقد أمجع العلامء 

و مل مضق ألي ام فعلج عائشةا و اق ال  ج عليه أفل  أي رجاًل ل رى بالع ر ا ك

ا أما إذا س ب كايا ف راد أي مقل ه إىل  رايا صحر له باإلمجاع إذا كاي     الط اف

 بدأ الط اف فقد ا  لف   العلامء   ارا.

بدا له لعرر أو ليّي عرر ام سي يت: ل  أ،ه عاف بال يج ثم فيحم  اإلشكاا والنزاع و

 -واهلل أعلم–أي ُي له إىل  راي؟ تنازع العلامء   اراا وأصح أ  اا أا  العلم 

أي له أي ُي له إىل  رايا وأي مد   الك ّي عف الصيّي وا  احلنا أل،ه   دلي  

عف اشرتاط أ  مط فا وغامة ما ورد   ال ا  أ،ه فع ا والقاعد  األص لية: ما 

: لك أي تد   -صف اهلل عليه وسلم–لم مق  الن ي فأتى وفاً ا مل مكن حًداا 

ن عف الع ر  أو ال ح ا إىل  راي برشط     الط افا الك ّي عف الصيّي أو احل

فلرلك أصح   يل وإ،ام و عج ار  احلادثةا وو  ع اليشء وفاً ا   مك ي حًداا 

أا  العلم مصح له أي محد   احلن عف الع ر  ول  بعد الط افا ب  ول  بعد 

 .-رمحه اهلل تعاىل–وذاب هلرا ابن  دامة  عند املالكيةوارا   ا السعيا 
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ما أكثر السائلني الرمن مق ل ي: أ،ا أرمد واإلشكاا فيهاا املس لة مكثر وار  

 لج: ل يك اللهم ع ر ا ثم ععج وسعيج و،سيج أي أحلق رأيسا ثم وال   عا 

ام إىل أي حغه باع ا وارا  ط ا ثم دراب احلنابلة   املشه ر عنفل يج باحلنا 

دم و  ا بعض املالكية أ،ه منقلب كام تقحص  ،زاعا والري ذاب إليه ابن  دامة 

من مت ع إىل  رايا وأ،ه   دلي  عف اشرتاط أي مك ي     الط افا وارا الص ا  

 .-واهلل أعلم–

رج  ل ى باإلفراد ثم أراد أي فلكن عكس ار  املس لة إد اا الصيّي عف الك ّيا 

العلم و  ا مك ي  ارً،ا مرمد اي مد   الع ر  عف احلنا عف أصح   يل أا  

مجااّي أا  العلم   مصحا ومس  ،ه: إد اا الصيّي عف الك ّيا وإىل ارا ذاب 

أي أص    الع ادات املنع ذلك شافعي وأمحد  الًفا أليب حنيعةا  ال ا: ومالك وال

 واحلظر وليس عند،ا دلي    ج از إد اا الصيّي عف الك ّي.

 

أن رسول اهلل صىل عليه وسلم وقف  ،بن عمرو ريض اهلل عنهام عن عبد اهلل-38

 :قال ،مل أمْشُعر فحلقت قبل أن أمْذبمحم  :فقال رجل ،فجعلوا يسألونه ،يف حجة الوداع

ارم » :فقال ،مل أشعر فنحرت قبل أن أرِمـيم  :فقال :فجاء آخر ،«اذبح وال حرج»

رم  ،«وال حرج مم وال ُأخ  جم » :إال قال ،فام ُسئِل يومئذ عن يشء ُقد  رم  .«افعل وال حم
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عف واي الرتتيب   أعاما احلن   الي م العا ا ا  ارا الرتتيب ار  املس لة 

 ال ج  ؟ أو عف ا س ح ا ؟ ارا حم  بحث.

  تدا عف ال ج  ا لكن جاء    -صف اهلل عليه وسلم–أوً  تقدم أي أفعاله 

بعض األحادمث كحدمث املس ر   ال خاريا  اا: وأمر  أي مربح     أي ُيلقا 

 فهرا أمر واألمر مق يض ال ج  ا وارا حم  اإلشكاا.

الرتتيب   د منها ب عرفة ما ميل: أوً : أمجع ا عف أي وار  املس لة م ضح املرا

 أعاما الي م العا  كال ايل:

 رمي مجر  العق ة.أواًل:  -

 النحر لل    ع والقاري. ثانًيا: -

 احللق. ثالًثا: -

 و د حكى اإلمجاع عف ارا الرتتيب ابن ع د الرب.

 الط اف.رابًعا:  -

 .-تعاىل رمحه اهلل–وحكى اإلمجاع إىل الرابع ابن حغر 

  األعاما األربعة هبرا الرتتيبا وارا اإلمجاع األوا إذي أعاما الي م العا  ار

 من حترمر حم  النزاع   ار  املس لة.
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وإ،ام ا الف   تركه  ع ا عف أ،ه ل  مل مرتب لصح حغهااألمر الثاين: أمج

 ف مجع ا عف أي حغه صحيحا حكى اإلمجاع ابنلل اجب وعدم تركه لل اجبا 

ر أي رجاًل مل  در  دامة و،قله ابن حغر وأ ر ا وارا محسهر  من املس لة كثًّياا ل   ح

 محرتب غامة ما فيه أ،ه ترك واجً ا باإلمجاع.

يل املس لة   ظنيا وا  أ،ه  د تقدم أ،ه   ترك ال اج ات  إذا ت نير ارا: أمر ثالث عح

أو ،سيه فليحهرق  ،سكه شيًئا منمس  ي العامد والنايسا  اا ابن ع ا : من ترك 

دًماا فإذا عررت الرشمعة النايس ومل ت مر  بالدما معنى ارا أي محعرر امل ع دا أل،ه 

   ترك ال اج ات مس  ي النايس وامل ع د   احلن.

إذا  ي  عف العامد دم إذي عف النايسا وإذا  ي  ليس عف النايس دم فإذي ليس 

 بينهام كام تقدم.ى عف العامدا ألي ابن ع ا  س ر 

فحهم ارا: ث ج   مسلم من حدمث ع د اهلل بن ع رو بن العاص   روامة أي إذا 

م وأ را فقاا:  ا إذي عرر «افع  و  حرج»رجاًل  اا: ،سيج أو جهلجا فقدر

 النايسا ف ق ىض أي محعرر النايس أي محعرر العامد.

أو اجلاا ا وار   ا أي حت   عف النايس"مل أشعر"وهبرا محعرف معنى   له: 

 لم جتيل لنا ار  املس لة كثًّيا.الروامة   مس

إذي عف الص ا  أي الرتتيب ليس واجً اا أل،ه عرر النايس   روامة مسلما وارا 

   ا الشافعي وأمحد   روامة.
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فل   در أي رجاًل  اا: أردت أي أتعغ  ف عد أي ذاب من صف اللي  ذاب 

لط اف أ فا فطاف وسعىا ثم رجع ورمى م ا   إىل الط افا  اا ألي ا

 اجل ر ا صح أي معع  ذلك.
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ِعي   الرمحن بن يزيدم  عن عبدِ -39 فرآه  ،أنه حج مع ابن مسعود ريض اهلل عنه ،النَّخم

 ،ومنًى عن يمينه ،فجعل البيت عن يساره ،يرمي اجلمرة الكربى بسبع حصيات

ِة صىل اهلل عليه وسلم :ثم قال رم قاُم الذي أنزلت عليه سورة البمقم  .هذا مم

 

عن مسار  ومنى عن م ينه ار    رمي مجر   مكةوار  الصعة وا  أي عع  

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

   ا عند املالكية والشافعيةا وا  الص ا .
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 :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ،عنهامعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل -40

اللهم ارحم » :قال ،واملقَصين يا رسول اهلل :قالوا ،«اللهم ارحم املحلقني»

 .«واملقَصين» :قال ،واملقَصين يا رسول اهلل :قالوا «املحلقني

 

زئا وارا بإمجاع أا  العلم حكا  ابن املنررا وباتعاق  ارا مدا عف أي ال قصّي جمح

ظاار اإلمجاع الري حكا  ابن املنرر أي احللق أفض  من املرااب األربعة ب  

واحدا ر م ،س يه الي م بر م صعر و ماأما  ي بامل سىا كال قصّيا واحللق إ،ام م

عهم من كالم أا  اللية.ف  ال مس ى حلًقا وإ،ام احللق مك ي بامل سى كام مح

مح ر امل سى عف رأسها  أي فيس حبأصلع ومندرج انا مس لة: إذا كاي الرج  

أي  -عنهريض اهلل –وث ج عن ابن ع ر ا -رمحه اهلل–حكى اإلمجاع ابن املنرر 

 م ر امل سى عف رأسه. عاألصل

 

فأفضنا يوم  ،قالت حججنا مع النبي صىل اهلل عليه ،عن عائشة ريض اهلل عنها-41

فأراد النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم منها ما يريُد الرجُل من  ،فحاضت صفيةُ  ،النحر

ُتنا هي» :فقال ،يا رسولم اهلل إَنا حائٌض  :فقلُت  ،أهلِه يا رسول اهلل  :قالوا ،«أحابِسم

 .«اْخُرُجوا» :قال ،إَنا قد أفاضت يوم النحر
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ْلقمى» :قال النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم :ويف لفظ ى حم ْقرم  ،«نحرأطافت يوم ال ،عم

  .«فانِفِري» :قال ،نعم :قيل

 

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

 

ْهِدِهْم  :قال ،عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام-42 ُأِمرم الناس أن يكون آخر عم

فم عن املرأِة احلائضِ  ،بالبيت  .إال أنه ُخف 

 

عف عنهاا واملالكية  وارا مدا عف أي ع اف ال داع واجبا إ  أي احلائض  ح

غامروا اجل ه ر   ار  املس لةا ذاب اجل ه ر إىل أي ع اف القدوم مس حب إ  

ذاب احلنعية والشافعية واحلنابلة إىل اس ح ا  ع اف القدوم  الًفا واملالكيةا 

ة إىل اس ح ابه  الًفا ل قية ذاب املالكيوللاملكيةا واكرا ع اف ال داعا 

 ال ج   كام تقدم أل،ه أمر واألمر مق يض ال ج  .اجل ه را والص ا  
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 ،استأذن العباُس بُن عبِد املطلب :قال ،عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام-45

تِهِ  ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يـبيت بمكة ليالِـيم منىً  فأمِذنم  ،من أجل سقايم

 .لمهُ 

 

 وج   امل يج ب نى كام تقدم بحثه. وارا مدا عف

و  ارا احلدمث ج از ترك ال اجب لل صلحة العامةا بخالف املصلحة ا اصةا 

ترك ال اجب وفع  املحظ را وذكر ابن تي ية       الع د ق أي اناك فرً ا بني 

ترك ال اجب مصح لل صلحة العامة بخالف فع  املحظ ر   مصح لل صلحة و

 العامة.

لعسكر أي ُيغ ا وعليهم ل ا  و د رأمج بعض مشاخينا ذكر أ،ه مصح للغند وا

العسكرا  اا: ارا لل صلحة العامةا واس دا بقصة الع ا ا و  ارا ،ظرا ألي 

فرق بينه وبني ترك امل م را فه  الري ول س الثيا  ارا من با  فع  املحظ را 

 مصح لل صلحة العامة.

 

  ارا العرص ام ألت منىا فصارت املخيامت ت  ع ح ى   مزدلعةا  :مس لة

فعي مث  ارا أف ى علامؤ،ا ب ،ه مصح امل يج  ارج منىا فإي  اا  ائ :  د تقدم أ،ه 

 من ،يس شيًئا من ،سكه أو تركه"عررا لق ا ابن ع ا :   مصح ترك ال اجب ل
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ق دًما   أي منى ام ألت   مك ي لاملعرتض من بات  ارج منى وا فعف ارا "فلّيح

 ؟ما،ًعا من الدم

: إي اناك فرً ا بني أي ال اجب ،عسه   م يرس فعله ألمر   ومقاا ج اًبا عف ارا

ال اجبا وبني أي   تعع  ال اجب ألمر فيكا وبع ار  تقرم ية: فرق بني أي ترتك 

أي  ال اجب أو أي مرتكك ال اجبا ك ث  من أراد أي مراب إىل مزدلعةا وأراد

مراب إىل عرفة أو مزدلعة فازدمحج الطرق وما اس طاع أي مرابا انا مقاا:   

دم عليها و  إثم عليه و  يشء عليها أل،ه بع ار  تقرم ية:  د تركه ال اجبا   أ،ه 

 ا  ترك ال اجبا فعرق بني األمرمن.

ى  بد ثم ا  لف علامؤ،ا املعارصويا ا  من مل م يرس له امل يج ب نى  م الء من

أي مك ي   أ ر  مكاي م ص  ب نى ك زدلعة؟ أو مصح ب ي مكاي؟ ألي ارا 

 ال اجب سقط؟

أي له أي م يج   أي مكايا و  مشرتط القر ا  -واهلل أعلم–وأصح الق لني 

و د رأمج بعض املعارصمن  اا:  بد أي مك ي أ ر  مكاي  ياًسا عف الصال ا 

 در أي منى فارغةا لصح أي علس النا  فيقاا: فيه ،ظر ك ّيا وذلك أ،ه ل  

م عر نيا أما الصال  فاألص  فيها أي مصيل النا  م صلة الصع فا فالقيا  عف 

 الصال    مصح.
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 إشكااا و  مصح للنا  أي علس ا م عر ني و فإ،ه منى فارغةا لنعرض أي  إذي

م قاربني من بعضهما بخالف الصال ا فل  د   مجاعة مقاا مس حب أي مك ، ا 

مسغًدا  س ححب هلم أي م قارب اا فإذي   مصح أي محقا  عف الصال ا ب  مقاا 

ارا تركه ال اجب فال واجب عليها فله أي م يج   أي مكاي شاءا وارا أصح 

  .-واهلل أعلم–  يل علامئنا 
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معم النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم بني املغرب  :قال ،وعنه ريض اهلل عنهام-46 َجم

ْمعٍ  ب ح بينهام ،كلَّ واحدة منهام بإقامة ،والعشاء بجم وال عىل إْثِر واحدٍة  ،ومل ُيسم

 .منهام

 

صف اهلل –تنازع العلامء   اجل ع بعرفةا ث ج   مسلم   حدمث جابر أي الن ي 

 مجع   عرفة وأذري وأ ام لك  صال ا  -عليه وسلم

ذاب العلامء إىل أي اجل ع   عرفة ألج  النسكا ارا باإلمجاعا وكرلك أي و د 

 حص  ،زاع فيها  فقدمع إ ام ني ارا أمًضا ،سكا أما القرص محؤذري هلا أذاي واحد 

إي القرص ألج  النسك مق ا: ك  من أا ر باحلن ول  كاي من أا   : ن  ااف

إي القرص ألج  السعر  :مكة ول  كاي ساكنًا ملنى فإ،ه مصيل ركع نيا ومن  اا

فيق ا: إي كاي مسافًرا فليقرص وإي مل مكن مسافًرا فال مصح له القرصا و د ذاب 

اجلاماّي إىل أي العلة اي السعرا وا    ا أيب حنيعة والشافعي وأمحد وا  ا  يار 

ابن تي ية وابن القيما وأعاا الكالم ابن تي ية وابن القيم   أي العلة اي السعرا 

 لك.يس له أي مقرص الصال   الًفا ملاا عند اؤ ء من مل مكن مسافًرا لفعف ار

 أي العلة السعرا ومدا لرلك ما ميل: -واهلل أعلم–وأصح الق لني 

أوً : أ،ه   محعرف   الرشمعة  رص ألج  النسكا وإ،ام الري محعرف    -

 لسعرا كام  الج عائشة: أوا ماليشء واحدا وا  االرشمعة أي القرص 
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ر ج الصال  ركع نيا فزمدت صال  احلظر وأ رت صال  السعرا ف ن ف

عي ذلك ألج  النسك فيلزمه الدلي  الظاار الرصمح الصحيح  أراد أي مدر

 ح ى من ق  عن األص .

ثا،ًيا: مشك  عف ارا يشءا وج ابه مهم   ار  املس لةا وا  أ  ى ما  -

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

مق    عرفة: أهيا النا  أمت ا صالتكم فإ،ا   ٌم سعرا ول  كا،ج العلة 

 السعر ألمرام باإلمتام ألي النا  سي ابع ،ه.

صف اهلل عليه –ارا إشكاا   يا واجل ا  عليه أي مقاا: كام أي الن ي و

 مقله   ف حمل مق    عرفة: أمت ا صالتكم فإ،ا   م سعرا أمًضا مل  -وسلم

أي م ما و د  ميغب عليهفمصيل  لعه من أا  مكة مكةا مع أ،ه بيقني 

دعاي وا  اجلجاء   ذلك حدمث لكنه  عيفا   إسناد  عيل بن زمد 

  عيف.

  عرفةا مع أي احلاجة لق له   مكة أوىلا  فإذي مل مقله   مكة و 

أا  مكة من عب ألس ا ا أوً : النا  ل  ام أسل  اا ثا،ًيا: م جد من 

 د  اله لكن مل  عليه اإلمتام إمجاًعاا ومع ذلك مل مقلها وبع ار  أدق مقاا:

لم   ُيح اج إىل ،قلها وارا  نق  أل،ه معل ما وعند العلامء  اعد : ما عح مح

نق    ف ح مكة أل،ه معل ما كرلك مقاا   عرفة.  محعرف بالقرائنا فكام مل مح
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أي القرص إ،ام مك ي للسعرا ومقاا القرص   مك ي  وا  الرا   ،ن ق  عن األص 

–،عيس   ارا للنسك إ  لدلي  ظاار بنير رصمح صحيحا و بن تي ية بحث 

 كام    جم  ع الع اوىقا ثم  بن القيم   ك ابه  اهلديق. -رمحه اهلل تعاىل

واحد ا ف ن كاي مدمنة فإذي العلة السعر   النسكا والي م أص حج منى ومكة 

من أا  مكة عب عليه أي م ما ومن جلس   مكة أكثر من أربعة أمام ف كثر فعند 

 اجلاماّي عب عليه ي مح م.

 فلرا األمر صعب وليس سهاًل.

عي ألج  النسكا ف مجع ت  ّي ارا فيام م علق بعرفةا أما مزدلعة فاجل ع فيها

ا  لعج الرواماتا   صحيح مسلم من حدمث جابر أذي وأ ام إ ام نيا  األذاي

وحدمث ابن ع ر   الصحيحني اك عى باإل امة من غّي أذايا وأسامة بن زمد 

كام   ال خاريا وذكر اإل ام ني ومل  -صف اهلل عليه وسلم–كاي ردمف الن ي 

والص ا  أ،ه إذا  مركر األذايا لرا  اا أمحد: ذكر األذاي   حدمث جابر  ط ا

عج الصال  محك عى باإل امة و  محؤذي هلاا بد لة أي أسامة بن زمد كاي ردمف  مجح

ا ومل مركر األذايا وابن ع ر   الصحيحني مل مركر -صف اهلل عليه وسلم–الن ي 

األذايا وإ،ام جاء األذاي   حدمث جابرا لرا ذاب الشافعي ورجع إىل ارا اإلمام 

إىل أ،ه   الصال  املغ  عة محك عى بإ ام ني دوي األذايا وارا ا  أمحد   روامة 

 .-واهلل أعلم–الص ا  
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صف اهلل عليه –وال تر   مزدلعة كام  اا ابن القيم    اهلديق مل مث ج أي الن ي 

أل،ه ،عىا  اا: مل منم تلك الليلةا  -ريض اهلل عنه– ام تلك الليلةا وجابر  -وسلم

ا -ريض اهلل عنه–  منعى إ  عن علما فغابر مل منم تلك الليلة مل مس ح بينهاما و

 .-صف اهلل عليه وسلم–و اا: مل مس حا فدا عف أ،ه مل م تر 

وترك ال تر   تلك الليلة ملصلحة أكرب واي األعاما الشا ة ال ي س ك ي   الي م 

  ليلة  ا إذي ترك ال تر-صف اهلل عليه وسلم–العا ا ف راد أي مرفق ب م ه 

ب    مزدلعة ليس مس حً ا لراتها فعف ارا من مل منم وا  حاا أكثر النا  الي ما 

   -ريض اهلل عنها–يصيل  ّي من القي  والقااا كام ث ج عن أسامء ف ي  و ااا 

الصحيحنيا كا،ج تق ا: أغا  الق ر؟ وتصيلا وتس ا: أغا  الق ر؟ ح ى 

 دفعج.

ح ى أما من  اا: أ،ا أرمد أي أتق ى عف أعاما غد وأعاميل كثّي ا ف ،ام م كًرا 

أتق ى وأس يقظ لصال  العغرا ارا ترك مس حً ا ملصلحة أكربا فعرق بني 

 الص رتني.

والقاري ا "ل يك اللهم حًغا"مق ا:     أي أ، ق  إىل اراا محس حب لل عرد أي و

ا كحدمث ع ر   ال خاريا ملا  اا أتاين آٍت ليلة "ل يك ع ر    حغة"مق ا: 

ا أما   ا: ل يك اللهم ع ر  "ل يك اللهم ع ر "من ريب..ا أما امل   ع فيق ا: 

م   ًعا هبا إىل احلنا فال دلي  عليهاا وليس مشه ًرا عند أا  العلما ذكر  بعض 
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ل ي بالع ر  فحسبا أا   العلم لكن ليس مشه ًراا املشه ر عند أا  العلم أي مح

 فإذي   دلي  عليها ارا أوً ا وثا،ًيا ليس مشه ًرا عند أا  العلم.

والقاري كام تقدم م يت بع   واحد عن احلن والع ر ا إذي ليس عف القاري إ  

 -صف اهلل عليه وسلم–سعي واحدا وسعيه ارا عن حغه وع رتها كام  اا الن ي 

ا «وع افك بال يج وسعيك بني الصعا واملرو  مكعيك حلغك وع رتك»لعائشة: 

فإذي القاري أوا ما م يت مط ف ع اف القدوما وارا مس حبا ثم مسعىا ثم بعد 

ذلك مع   أعاما احلن إىل أي م يت الي م العا  فيط ف ع اف اإلفا ةا وليس 

ا والعرق بني القاري واملعرد أمرمن: النيةا وأي عف عليه سعيا ومثله املعرد متاًما

 القاري دًما وليس عف املعرد دم.

 أما امل   ع في يت بع ر  ع اف وسعيا ثم   احلن بط اف وسعي.

السعي للحنا ا  ا  واجب أو مس حب؟ ب عنى ل   در  تنازع العلامء   :مس لة

أ،ه أتى بط اف وسعي للع ر ا فلام جاء الي م العا  عاف ومل مسعا ا  ارا 

 السعي الثاين مس حب أم واجب؟

فيه    يا وأصح الق لني ما ذاب إليه اإلمام أمحد   روامةا إىل أي ارا السعي 

مسلم أي جابر حكى صعة احلنا  الثاين مس حب وليس واجً اا ملا   صحيح

وجابر كاي م   ًعاا فلام  اا: ح ى إذا أحللنا وأتينا النساءا ثم  اا: ذكر أهنم ل  ا 
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باحلن   الي م الثامنا إىل أي  اا: وأتينا ب عاما الي م العا ا فلام ذكر الط اف 

  اا: وكعا،ا السعي األوا بني الصعا واملرو .

 امل   ع سعي احلنا ب  مد   سعي احلن ت ًعا لسعي فدا ارا عف أ،ه   عب عف

ابن ع ا ا وأثر ابن ع ا  والع ر ا وإي سعى ارا أفض  كام جاء عن عائشة 

أصحا وابن ع ا  ذكر عن الصحابة السعينيا فإي سعى ارا أفض  لكن ل  أراد 

 أي مرتكه صح فعله.

مك ي  وذلك أ،ه بعض النا  مقع   ارا ا ط ا و مرتتب عف ارا أمرا وا  أي

م   ًعاا في يت   الي م العا  فيط فا ثم     ال داع مق ا: آ ر العهد بال يج 

إذا سعيج عب عيلر أي أع فا أو بعض النا    مط ف   الي م  والط افا 

ا ال داع ععله   آ ر م ما في يت بط اف احلن ثم السعيا ثم ع افب  العا  

  ارا أصناًفاا صنف مق ا: أسعى ثم  لنا عليه فصار بعض ا سيك ي شاً او

قدم السعي فأع فا  يقدم السعي عف الط افا وارا  ط  ك ّيا و  مصح أي مح

عف الط افا وذلك ألي السعي حم اج إىل ع اف سابق له باإلمجاعا حكى 

 و،قله عنه الن وي   املغ  ع وأ ر ا ارا الس ب األوا.اإلمجاع املاورديا 

 ً ا بط افا والري  بد أي مك ي مس ب  ال م جد   الرشمعة سعي بال ع افا ف

مث  ار  الص ر  مل مس ق سعيه بط افا لرلك حكى اإلمجاع مرمد أي مسعى   

مصح  ا أ،ه  ماملاوردي وارا الري عليه العلامء من املرااب األربعة وغّيا
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السعي إ  أي مك ي مس  ً ا بط افا وار  الص ر  ال ي تقدم ذكراا َتالف 

 اإلمجاع.

  مصح أي الري مدا عف  ط  فعلها أي العلامء أمجع ا عف أ،ه  وال جه الثاين

قدم السعي عف الط اف   الع ر ا واألص    أحكام احلن والع ر  أهنام س اء  مح

 إ  بدلي   عي.

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

 أسعى وأميش.

 : أمن آ ر العهد بال يج الط اف؟فيقاا

 السعي مس ى ع اًفا.غرم ة منها أي  ب شياءعي ك 

،ه  عف عف احلائضا واحلائض   إ  أ اا: مقاا:  طًعا انا   مراد السعيا أل،ه 

عف عنها السعي.  خيح

 من مق ا: ارا فاص  مسّيا والعاص  اليسّي   مرض. مومنه

ا   سيام مق ا ارال  د ق  ا: كيف السعي فاص  مسّي؟   أظن أحدً س حاي اهلل

عف    ذلك امو والشافعي وأمحد الرمن مروي أي آ ر العهد بال يج الط افا

 ةاأ رجه ابن أيب شي  .ودع فال مع   ع اًل ح ى خيرجإذا  :  ا عطاءا إذ  اا

 فكيف م يت بالسعي الري م  ر و ً ا؟
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 ارا الق ا  عيف لليامة. لرلك

أي السعي مس حبا فله أي مرتكه ومك عي  مراب إىلمث  ارا إما أي  وا الصة:

بسعي الع ر ا ومط ف ع اًفا واحًدا عن ال داع واإلفا ةا وإما أي مق ا: أرا  

 واجً اا فإذي مط ف ع اف اإلفا ة ثم مسعى ثم مط ف.
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 [ باب املحرم يأكل من صيد احلالل]  

 

تقدم الكالم عف أي الصيد من حمظ رات اإلحراما وحدمث أيب   اد  مدا عف 

 ذلكا و  حدمث أيب   اد  إشكااا أرمد منكم اجل ا  عف ارا اإلشكاا.

 

ةم األنصاري  ريض اهلل عنه-47 تمادم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،عن أيب قم

ةم ـ وقال ،فخرجوا معه ،خرج حاجاً  تمادم فم طائفًة منهم ـ فيهم أبو قم م خذوا » :فمَصم

 ،فلام انَصفوا أحرموا كلُُّهم ،فأخذوا ساحل البحر ،«حتى نلتقي ،ساِحلم البحرِ 

ةم عىل  ،فبينام هم يسريون إذ رأموا مُحُر وْحش ،إال أبا قتادةم مل حُيْرم تمادم ل أبو قم مم فمحم

اً  ،احُلُمر انم ْيدٍ  :ثم قلنا ،فنزلنا فأكلنا من حلِمها ،فعقر منها أتم ونحن  ،أنأكُل حلمم صم

ِقيم من حِلمها ؟َمرمون ْلنا ما بم مم كْ  ،فمحم  ،نا رسولم اهلل صىل اهلل عليه وسلمفأمْدرم

ِملم عليها» :قال ،فسألناه عن ذلك ْ ُه أن حيم رم  :قالوا ؟«أو أشار إليها ،منكم أحٌد أممم

قِ » :قال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ال  .«يم من حلـِمهاـفكلوا ما بم

ُضدم  ،نعم :فقلت ؟«هل معكم منه يشء» :ويف رواية ْلُته العم لمها ،فناوم  .فأمكم

 

 من الصيد. -صف اهلل عليه وسلم–  ارا احلدمث أ،ه أك  
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ْيثِي  ريض اهلل عنه -48 ةم اللَّ ّثامم ْعب بن جم أنه أهدى إىل النبي  صىل اهلل عليه  ،عن الصَّ

ْحِشّياً  ه عليه ،وسلم محارًا وم دَّ انم ـ فرم دَّ  ،فلام رأى ما يف وجهه ،وهو باألْبواِء ـ أو بوم

ُه عليك إال أّنا ُحُرمٌ » :قال ـُردَّ  .«إنا مل نم

 .ِرْجلم محار :ويف لفظ ملسلم

 .ِشقَّ محار :ويف لفظ

ُجزم محار :ويف لفظ  .عم

 

 وللعائد  احلدمثية: األلعاظ ال ي   من ني عليها حكم  عي   مد ق فيهاا

 املقص د يشء من احلامر ال حيش.

 

ُه ِصيدم أِلمْجلِهِ   .واملحرم ال يأكل ما صيد ألجله ،وجه هذا احلديث أنه ظمنَّ أمنَّ

 

أي ع ع بني احلدمثنيا   حدمث أيب   اد  أك ا و   -رمحه اهلل تعاىل–أراد هبرا 

 صعب بن جثامة مل م ك ا ووجه اجل ع بينهام ما ذاب إليه مالكالحدمث 
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أ،ه إي صاد  لل حرم مل م ك ا  -ريض اهلل عنه–والشافعي وأمحد وا    ا عثامي 

 وإي مل مصد  لل حرم صحر أي م ك  املحرما هبرا ُيص  اجل ع بني احلدمثني.

  ترك ميقاته حدمث أيب   اد  إشكااا وا  أي أبا   اد  من أا  املدمنةا فهم قى   

يغب عليه أي فأي من أراد احلن أو الع ر  ف ر ب يقاته  إىل اجلحعةا و د س ق

رما  من املدمنة مجاعةا منهم أب    اد ا وأب    اد  ترك  فقد  رج الصحابةُيح

عرق بينهام ما مقر  من وال اإلحرام من ذي احلليعة وذاب وأحرم من اجلحعةا

وا  مرمد احلن  أب    اد  عف ميقاته ومدع اإلحراممائ ني كيل  أو أكثرا فكيف م ر 

ان هلن وملن أتى عليهن من غّيان ملن أراد »ا  دا     حدمث: وأو الع ر ا 

 .ا واتعقنا أي ارا واجب من واج ات احلن«احلن أو الع ر 

 

اإلشكاا ما ذكر  ابن ع د الربا أي أبا   اد  مل م ر عف ميقات ذي ارا ج ا  و

احلليعة مسافة ليس كاآليا فخرج من  يبني املدمنة وذ  السابق احلليعةا وكاي 

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

الساح  وأراد من اناك أي ا فلام ذاب إىل ا  مل م ر بري احلليعة الساح ا إذي

 م يت إىل احلن صار ميقاته اجلحعة.
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بخالف ل  مرر بري احلليعة لكاي اإلشكاا  ائاًما أما انا مل م ر بري احلليعةا 

 أي مراب اناك للساح . -صف اهلل عليه وسلم–لس ب وا  أمر الن ي 

 ارا اإلشكاا مكثر إمراد  عف حدمث أيب   اد .

 

معل نا ما منععنا وأي منععنا بام عل ناا وأس ا اهلل الكرمم ر  العرش أس ا اهلل أي 

العظيم أي عع  ارا الدر  حغة لنا عند لقا ا وأي مرمحنا وأي معاملنا برمح ه 

 وا  أرحم الرامحني.
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 أسئلة:

 كيف حترم احلائض؟الطالب: 

املرأ  احلائض إذا حا ج     امليقات حترم كيّيااا كام فعلج أسامء بنج الشيخ: 

ع يس ملا ،عسجا ثم لنعرض أهنا جاءت   الي م الثامن ثم حا ج   الطرمقا 

 م ني عف تص ر ما ميل: فاجل ا واي حت اج إىل س عة أماما وس    ر كثًّياا 

مجاعا حكى ال طهر من احلدمث األكرب   الط اف واجب باإلأوً  / -

اإلمجاع ابن حزم وابن تي ية وا  لع ا    عي ها لكن أمجع ا عف أ،ه 

 فعليهاتركج واجً ا ومن  اا إ،ه واجب ل  تركج ذلك وعافج واجبا 

   مصح ع افها. :،ه  ط  اادما أما من  اا إ

ث ج   سنن سعيد بن ما وأصح الق لني أ،ه واجب وليس  ًعاا بدلي : 

اإلسناد الزملعي   ك ابه  ،صب الرامةق عن عائشة أهنا وساق -منص را 

عافج ومعها امرأ   د حا جا ف مرهتا عائشة أي ت م ع افهاا فدا ارا 

 عف أ،ه واجب وليس  ًعا.

إذي تط ف وعليها دم لرتك واجبا و د ذاب ابن تي ية إىل أ،ه واجب 

يها دما وا  ا وذاب اإلمام أمحد   روامة إىل أهنا تط ف وعلاوليس  عً 

 .-ريض اهلل عنها–الص ا  ألثر عائشة 
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أما الطهار  من احلدمث األصير فعف أصح الق لني مس حب وليس ثا،ًيا /-

واجً اا كام ا    ا أيب حنيعة وأمحد   روامة وا  يار ابن تي يةا أل،ه   دلي  عف 

 رشمعة ب    .ال ج  ا ومثله ُي اج النا  إليه كثًّيا فل  كاي واجً ا ل يرن ه ال

 

 

 

 ا  السعر مقطع ال   ع؟  الطالب:

ار  مس لة مه ةا ل  أي رجاًل اع  ر وا، ظر احلنا ثم  اا: أسافر إىل الشيخ: 

سافر إىل مكة الي م    مطلق السعر مقطع ال   ع؟ بحيث إ،ه ل املدمنة مثاًلا ا

مع  ًراا ثم  اا: أسافر إىل املدمنةا ثم جاء من املدمنة حاًجاا الساد ا  وأالسابعا 

 ا  مقاا ا  م   ع أو معرد؟

أهنم اع  روا  س ل   الك فة أي أ،اًسا من أا  عن ابن ع ا  ث ج عند ابن أيب شي ة

عليهم دم ال   عا معني ام   زال ا م   عنيا إذي مطلق  :ثم ذا  ا إىل املدمنةا  اا

ا  ظاار و ع ال   ع ا  أي مرجع إىل بلد السعر   مقطع ال   عا وإ،ام الري مقط

ا وا    ا أيب حنيعة و رمب منه   ا عند ابن حزم -ريض اهلل عنه–أثر ابن ع ر 

 .-رمحه اهلل تعاىل–مالك 
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أما من  اا إي السعر   مقطع ال   ع ح ى ل  رجع إىل بلد  فق له  ط   طًعاا أل،ه 

مرى أي من حن  -رمحه اهلل–بنا  عف   ا شاذا والق ا الشاذ أي احلسن ال رصي 

فحسب صار م   ًعا   ُي اج إىل ع ر ا لرلك احلسن ال رصي مرى ل  سافر أو مل 

هم احلسن ال رصيا واحلسن ال رصي له ه  م   عا فهؤ ء ظن ا أي سلعفمسافر 

مراب   املس لة شاذ كام  اله ابن  دامةا وا  أي جمرد احلن   األشهر احلرم 

 مك ي م   ًعا.

 الطالب: ا    ا: افع  و  حرج مدا عف تقدمم السعي؟

ا   مدا عف تقدمم السعي عف «افع  و  حرج»ا   له: مقاا ارا حم   الشيخ: 

ث العام ممكن مقااا لكن من حيث األدلة ال ي س ق ذكراا   الط افا من حي

 يقدم ا اص.فمصح أي مقااا فإذي عند،ا دلي  عام ودلي   اصا 

 

رصتم حرما فإذا أمسي م     أي تط ف ا "ما صحة حدمث أم سل ة الطالب: 

 ؟"كهيئ كم     أي ترم ا اجل ر  ح ى تط ف ا بال يج

  إسناد  حم د بن  /حكى ال يهقي اإلمجاع عف  الفها ثا،ًيا أوً / الشيخ:

ع  د عليه كام  إسحاق ول  رص  بال حدمث فإي مثله إذا ا،عرد بحكم  عي   مح

 بينه أمحد وغّي .
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وأمًضا ا  خمالف لألدلة امل  اتر ا وا  معق  حكم عظيم كهرا منعرد به ابن  

 إسحاق و  مك ي معروًفا عند العلامء ؟

 

 ا  ع ز أي ت ك  املرأ  ما م نع احليض؟الطالب: 

م تيها احليض ف س خدم أدومة  ا  إشكااا ل  املرأ  مثاًل َتشى عف ،عسهالشيخ: 

 أو ح      إشكااا وأف ى عطاء ب ك  ما م نع احليض.

 ما حكم ترك م يج ليلة   ًفا؟  الطالب:

األص  وج بها ول  تركه ليشء خيافه ترك واجً ا لعرر فعليه دما ومراب الشيخ: 

زًء من ال اجب وجب عليه الدم كام ل  ترك ال اجب مجااّي العلامء أي من ترك ج

كلها لرلك ذاب اجلاماّي ل  ترك رمي حصا  واحد  من الس ع فعليه دما ومث  

ارا ل  ترك اجل ر  ال سطى أو الصيرىا ومث  ارا ل  ترك م يج م م كام  

فليهرق  هتركأو  ،يس شيًئا من ،سكه لع  م   ا ابن ع ا : من وبات بقية األماما

 دًما.

أس ا اهلل الري   إله إ  ا  أي م ق   ارا الرش ا وععله س ً ا لر ا  إ،ه ر  

 العاملني.


