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يخِّ الدُّْكُتورِّ:  َصالِّح ْبن َعْبدِّ اهللِّ ْبن َحَمٍد الُعَصْيمِّيي لَِّمَعالِّي الش   

 

 
 

َتاُب الَحج    كِّ

 

  ل  ص  الأ 
]آل عمران:  ﴾ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ  ﴿ى: الأ عأ تأ  ه  ل  و  قأ  يهِ فِ

97]. 

ا ة  الوأ تتتِاأاعأ تتاِن  :س  اِ  اِ ن سأ و أ تتر  تتدأ نأ تتِة، بأع  اِحلأ الرا  وأ
احِ ْأ مِل تتد  التترا ِ تت و،ِِه، وأ تتر 

تت   ر  ظأ أأع 

ائِِجِه ا وأ حأ لِياِة.لأ وأ  ص 

مِنأ  ةِ اال وأ تِاأاعأ ٍر. :س  فأ تأاجأ لِسأ ا اح  ٌم إِذأ رأ ح   مأ
أأةِ ر  ونأ لِل مأ  أأن  يأك 

 

 
 

 

َتاُب الَحج  ) التَّرجمة  ذه ة ألركان اإلسالم العَ ابعة الُمتِ هي التَّرجمة الرَّ ( كِّ  .مليَّةمَّ

ًلا برتجمة الة) فإنَّه ابتدأ أوَّ  (.كتاب الص 

 (.كاةكتاب الز  ) رجمةثمَّ أتبعها ثانياا بتَ 

يامرجمة )ثمَّ أتبعها ثالثاا بتَ   (.كتاب الص 

ا أركان اإلسالِم العمليَّة بقولِ  َتاُب الَحج  ه هنا: )ثمَّ ختم رابعا  (.كِّ

د كتاُب المناسكه من الحنابلة بقولهم: )وعبَّر غيرُ  (، ووقع الجمُع عندهم باعتبار تعدُّ

، وكثرةِ أفراد الُمتَ   .هافيبَّد به عَ أنواع مناسك الحجِّ

َتاُب الَحج  )واختاَر هو وغيُره التَّرجمة بقولهم:  ا للوارد فِ (كِّ ي األحاديث النَّبويَّة ؛ اتِّباعا
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البن سعدي «منهج السالكين»( من الَحج  )كتاب  شرح  

 

  «اأَلْرَبع

 

ـة فِـ عمـَر  ها حـديث ابـنِ وأشـهرُ  -ي ذلـك عند ذِكر أركان اإلسـالم، فاألحاديـث المرويَّ

حيحين»ي فِ  ¶  جِّ لحـا كـرُ ذِ  افيهـ -الحـديث « ...بُنَِي اإِلْسََلُم َعَلى َخْمس  «:»الصَّ

 عند عدِّ تلك األركان.

َتاُب الَحج  ) فالتَّعبير بقول: . (كِّ رعيِّ  الحامُل عليه مالحظُة اًلختيار الشَّ

، ( كتاُب المناسك) والتَّرجمُة بقول: د أنواع مناسك الحجِّ الحامل عليه مالحظُة تعدُّ

الحة.  وكثرةِ أفراد ما ُيتعبَّد به فيها من األعمال الصَّ

ــور البصــا ر »تبــة الُحيميَّــة للحــجِّ هنــا، وقــال   ن الرُّ عــن بيــا  ؒوأعــرَ   ن

مة )« واأللباب  (. انتهى كالُمُه.وهو أحُد أركان اإلسالم(: )كَِتاُب الَحجِّ   ُمقدِّ

سـة، ألدا ِ  والحجُّ شرًعا ـَة والمشـاعِر الُمقدَّ ، فِـ هو قصـُد ميَّ ي أقـوال  وأفعـال  معلومـة 

.  وقت  معلوم 

:فهَو يجمُع ثَلثَة أم  ور 

لها ✓ سة.: أنَّه ُيقَصد فيه مواضُع معيَّنٌة مِ أوَّ ُة، والمشاعر الُمقدَّ  ن األر ؛ هي ميَّ

َة(؛ ألنَّ غيرها تابٌع لها، فيقولون عند ذِكر حدِّ  واقتصر بعض أهل العلم على ذكر )ميَّ

ا: )هو  تـي الحجِّ شرعا سـة الَّ َة(، ومرادهم: )وما يتبُعها من المشاعر المقدَّ تتعلَّـ  قصُد ميَّ

(، وهي منى، وعرفُة، ومزدلفُة، واإلفصاح   ي اإلفهام والتَّعليم.أولى فِ بِها أحيام الحجِّ

ا  خـُههم عـن تلـك المواضـع بقـولهم: )وجرى   ُعرْ  سـةف النَـّ (، المشـاعر الُمقدَّ

رع  ۉ   ې   ې   ﴿ ، ومنه قولـه تعـالى:)مقاُم إبراهيَم(تسميُتها والواقُع   خطاب الشَّ

ف َقـي اآلية ًل ُيراد به الموضع الَّذي وَ ، فإنَّ )مقام إبراهيَم( فِ [125]البقرة: ﴾  ې   ېى 

ــةِ  ــا  اليعب ــد بن ــه عن ــه  علي ــراد ب ــل ُي ــ ، ب ــاِ  فق ــع المقام ــراهيُم  جمي ــا إب ــام فيه ــي ق ت الَّ
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يخِّ الدُّْكُتورِّ:  َصالِّح ْبن َعْبدِّ اهللِّ ْبن َحَمٍد الُعَصْيمِّيي لَِّمَعالِّي الش   

 

ي البيــت ن جملتهــا: المقــاُم المعــروف فـِـ، ومـِـالحــجِّ  عنــد أدا ــه شــعا رَ  ♥

ــَة، ومه، فــإنَّ )الحـرام، وغيــُره مثُلــ قــام نــى، ومزدلفــَة، وعرفــَة( كلُّهــا يشــملها اســم )مَ ميَّ

 إبراهيَم(.

، فَ  : أنَّ القصـدَ وثانيها ✓ ـَة اِصـقَ المـذكور يتعلَّـ  بـه أداُ  أقـوال  وأفعـال  معلومـة  ُد ميَّ

ـا جـا  بياُنـ ألدا ِ  ، ممَّ ه على أقـوال  وأفعـال  معلومـة  ي صـفته ه فِـالحجِّ ينطوي حجُّ

رعيَّة.  الشَّ

رعيِّ قوُلهم: )لِفعل  معلوم   يووقع فِ  كالم بعض أهل العلم عند ذكرهم حدَّ الحجِّ الشَّ

(، وُيريدون بـ)الفعل( هنا: اإليجادَ    .األقواَل واألعماَل ُكلَّها ، فيشمُل أو مخصوص 

؛ أنَّـه أقـواٌل وأفعـاٌل؛ : اإلفصاُح فضلواأل ي سـوةا بمـا يذكرونـه فِـأُ  عن مضمون الحـجِّ

الةِ   هم عنها بأنَّها أقواٌل وأفعاٌل.مِن خبَرِ  الصَّ

 ُمفتتحٌة باإلحرام، ومختَتَمٌة بطواف الوداِع(.): وِمن تمام اإلفصاح أن ُيقال أيًضا

؛ أي فِـ: أنَّ ذلك ييون فِـوثالثها ✓ ا، وهـو َأْشـُهُر  يي وقـت  معلـوم  زمـن  ُمبـيَّن  شـرعا

ة. اٌل، وذو الَقعدة، وعشُر ذي الِحجَّ ؛ وهي شوَّ  الحجِّ

ا جا  بيانـه ذكورة هي المرادة بقول الفقها : )فِ وقا  المفهذه األ (، ممَّ ي وقت  معلوم 

ا أنَّ الحجَّ ييون فيها.  شرعا

الَّةَ ي فاتحة بيانِه ثمَّ ذكر الُمَصنِّف فِ  ة الدَّ   ل  ص  الأ ) ، فقال:على وجوب الحج   الُحجَّ
 يهِ فِ

ُه  (، [97]آل عمران:  ﴾ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ  ﴿ى: الأ عأ تأ  ه  ل  و  قأ  ومراد

عتمأ بر)دألصل( ته : م  ، فاآلية المذكو ة أصٌل فيها، و تْ قول  بيِّنِة وجوب الحجِّ ِة الم  د  الحلا

 (.[97]آل عمران:  ﴾ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ  ﴿تعالى: )
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البن سعدي «منهج السالكين»( من الَحج  )كتاب  شرح  

 

  «اأَلْرَبع

 

:  (، فتننا ا تيتان بحترل الجترِّ ﴾ھے﴿يف قوله: ) وُِاللة دآلية على وجوب دلحجِّ

رع لألمرِ فِ  )على( مونوعٌ  تد «بتدائ  الفوائتد»ْ القتيِّ  فِت ؛ ذكره ابن  ْ خااب الشا ، ومحما

نعانِ ا  .«ْ أصول الفقهمنظومته فِ ررح »ْ ُّْ فِ بن إسماعيلأ الصا

ترع فنذا وق  فِ  ْ اآليتة: )علتى(؛ كقولته فِت  تذا الحترل   -قرآنًتا وستناًة  -ْ خااب الشا

ْسرِلِمن َ »يِث: ، أو ما جاء يف بعض الحاح﴾ھے﴿ ْ القترآن ، أو متا جتاء فِت«َعَلى دلمه

ناة: )عليك ( = فكلُّ ذلد يدلُّ على المرِ  لإليجتاب، فيكتون الحتجُّ واجبًتا ، والمر  والسُّ

 بِهذه اآلية المذكو ة.

ياتة متا فِت واقتصرأ  جِّ تنِّف علتى بعتض تلتد اآليتة؛ لظهتو  ح  صأ ْ  تذا علتى وجتوب الم 

ها حالٌّ ع ، وتمام  نِّف: )اآليتةأ(؛ لى وجوب الحجِّ أيًضا مِن وجٍه آخر، فلو الحجِّ صأ قال الم 

ًقا  لحأ ل، إالا أناه اقتصرأ لكان  ذا وجًها ثانيًا م  ،  ها؛ لجعلِ على بعِض  بالوا ة فيما ذكترأ الحجا

(، [97]آل عمتران:  ﴾ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ  ﴿و و قولته تعتالى: )

ها و و قول   وجٌه  فنه، ]آل عمران[ ﴾ ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ﴿تعالى:  هإذ  تمام 

ة آخا جَّ بِّر عن تركِ ، و و بيان  ك  م  دلحه ، وكلُّ ما ع  ن ترك الحجا ه )كفتًرا( فهتو ه بكونِتفِر مأ

كنًا مِ  ا أن يبلغ أن يكون    تواجٌب، إما تا أن يكتون واجبًتا ال ي عأ دُّ متن ن أ كان ا ستَّلم، وإما

 َّلم.أ كان ا س

اللةأ  نِّف على صد  اآلية؛ لنا الدِّ صأ ا ا على الوجوب باعتبا  فيهأ  واقتصرأ الم  الفعِل، أما

 آخر  ا فنناه باعتبا  التارك.

ٌة على وجوب الحجِّ من الوجهين المذكو ين: فنذا ن ظِر إلى اآلية ك    لِّها فهْ حالا

 : باعتبا  الفعل.أحدهمافيكون 
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يخِّ الدُّْكُتورِّ:  َصالِّح ْبن َعْبدِّ اهللِّ ْبن َحَمٍد الُعَصْيمِّيي لَِّمَعالِّي الش   

 

 رك.: باعتبا  التا ودآلخا

، فالح  صأ ما اقتأ  وإذا ن ظر إليها باعتبا ِ  تنِّف وييتره  صأ تة فيهتا بار عليه الم  عتبتا  الفعتِل؛ جا

 .[197]آل عمران: ﴾ھےےۓ\ھ﴿ه تعالى: لقولِ 

ا ِمررر  ؒثتتت ا بتتتيان رررشرررا م ، فقتتتال:   علنرررهوجرررَه دار رررا ِ ، وذكتتتر اوط دلحرررجِّ   شه

ة  ) تِاأاعأ االس  و،ِهِ  :وأ ر  ظأ   ر   :مسألران ففي هذ  دلجملة(، أأع 

.مِ  : أنا االستااعةأ إحددهما  ن رروط الحجِّ

 ه.ررو،ِ : أناها أعظ   ودألخاى

ا متة، إذ  مِ  : و ْ أنا االستااعةأ دلمسألةه دألولى فأمَّ : ففيهتا اآليتة المتقدِّ  ن رروط الحتجِّ

تتا ذكتتر وجتتوبأ  ▐قتتال ا   : ) لما ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ﴿الحتتجِّ

 (.[97 ]آل عمران: ﴾ڭ   ڭڭ  

ا ؛  : و ْ كون  االستااعة أعظ أ دلمسألة دلثَّاننة وأمَّ  :فألماي رروط الحجِّ

علاقتًة باالستتااعة، يف قولته: )أحردهما * ھ   ھ   ے   ﴿: و وح  آيتة إيجتاِب الحتجِّ م 

عند ذِكتر  ▐(، فل  يذكِر ا  [97]آل عمتران:  ﴾ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ  

بيلأ وجوب الحجِّ مِن ررو،ه إالا  نأ العبِد م ستايًعا السا . كو   إلى الحجِّ

 ثالثرةه  دلحرجِّ  فرننَّ شراوطَ بكونِهتا رترطأ الوجتوِب،  اختصاص  االستتااعةِ ودآلخا:  *

 :أنودع  

لها: شاوطه  • ؛ أوَّ ة  ، والعقل.شا انو ما  صحَّ  : ا سَّلم 

ا، و ما إجزدء   شاوط:وثاننها • ياة.شا ان أيضم رِّ ، والح   : البلوغ 

 ،  و االستااعة .شاٌط ودحٌد ، و ْ وجوب   وطوثالثها: شا •
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البن سعدي «منهج السالكين»( من الَحج  )كتاب  شرح  

 

  «اأَلْرَبع

 

: خمسرةٌ ، وأناهتا شاوط دلحجِّ مقسومٌة هرذ  دألنرودَع دلثَّالثرةْ  ذه الجملة أنا فانتظ  فِ 

ياة ، واالستااعة. رِّ ، والبلوغ، والح   ا سَّلم، والعقل 

، م ستايٍ . :فيكون الحجُّ حينئذٍ  رٍّ سلٍ ، عاقٍل، بالٍغ، ح    واجبًا على كلِّ م 

 ِْ ِّْ )العقتل والبلتوغ( بقتولِ  وي شير بعض الفقهاء إلى رتر، ت
ت أ الاا ًفتا(، فمأ كلا  -ه : )م 

ًة، وم  الناش   -يعنْ  حِّ بعضها إلى أصٍل واحٍد    تكون خمسًة. رِ تكون أ بعأ

ت تنِّف   أنا قتولأ وبه ي علأ صأ تا ذكتر وجتوبأ « نتو  البصتائر واللبتاب»ْ فِت  ؒالم   لما

ًة علتى كتويجتب الحجِّ فقتال: ) تره مترا م  تبيل يف بدنته ومالته فِتْ ع  لِّ مكلاتٍف مستتايٍ  السا

ا للعل  بِها؛ كشرط ا سَّلم،  ؛(واحدةً  ، وكأناه تركها إما أناه ينقص  منه بعض رروط الحجِّ

ا لعدمِ  ياة، بأن  ْ زمنه؛ كشحاجة النااس إليها فِ  وإما رِّ قُّ قليًَّل أو معتدوًما يف  رط الح  كان الرِّ

ك  علتى ودألولىالناواحْ فأ ملأه،  بعض : ا فصاح عنها وفق ما ذكرناه، حتاى يتبيان الح 

قرا  ررًعا  .الوجه الم 

ر عن الوفاء بالمراح ررًعا: أن ي عتأتذأ  لته بعتذٍ ،  لكن ينبغْ عند وجوحِ   فقيٍه تأقص 
عبا ةِ

تتوال سيا  ، فشتروط الحتجِّ الا تا ال ي جهتل  ر مما ْ ذكرنا تا ال يجهلهتا م تل ما إذا كان ما ي ذكأ

نِّف صأ وقت  « نتو  البصتائر واللبتاب»ْ كتتاب صوِ  عبا ته فِتن ق  مِ  ، فما وق أ  ؒالم 

ا ذكرناه، أو نظير   ه عناا.لمٍر حعا إلى ذلد مما ب علم   ه مما يعر 

نِّف صأ تِة، بأ ، فقال: ))دالسرطاعة(معنى   ؒث ا بيان الم  اِحلأ الرا  وأ
احِ ْأ مِل د  الرا  ِ تدأ وأ ع 

ائِِجهِ  وأ حأ اِن وأ اِ  اِ ن سأ و أ ر  لِياةِ لأ ا نأ ا:وفِ (، ص   ي هذ  دلجملِة مسألران أيضم

 بيان  حقيقة االستااعة.إحددهما: 

 رر،ِها. بيان  ودألخاى: 
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يخِّ الدُّْكُتورِّ:  َصالِّح ْبن َعْبدِّ اهللِّ ْبن َحَمٍد الُعَصْيمِّيي لَِّمَعالِّي الش   

 

ا بنان حقنقة دالسرطاعةِ  اِحلأةِ : ففْ قوله: )فأمَّ الرا  وأ
احِ  (.مِل د  الرا

بيِل المذكوِ  فِ  وي تفسيًرا للسا ]آل عمتران:  ﴾ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ  ﴿له تعتالى: )قوْ و  

 (، والحاحيث الوا حة يف ذلد نعيفٌة.[97

أنَّ دلعمرل عنرد أهرل « جامعته»ْ ، فقتد ذكتر التِّرمتذي فِتٌد على معناهراقِ نعَ ودإلجماع مه 

دحلةدلعلم: أنَّ  دُ ودلاَّ بنل هو دلزَّ  .دلسَّ

را؛ي يرال  دلرِّامررذي  يه )علنره دلعمرل( فِر وهرذد دلرَّاينر  ْ كتتَّلم وقت   تذا فِت عرد  إجماعم

  .أيًضا« فتح البا ي»، وابن حجٍر يف «فتح البا ي»، وابن  جٍب يف «المجموع»الناوويِّ يف 

احلة. فاالسرطاعة اح والرا   ْ مِلد الرا

ه : )صالِحي ن لِِم له(؛ أي الئقتي ن بته، فتننا أزواحأ الناتاس ومتراكبأه  ويريد الفقهاء قولأ 

احلتة اللاتذان يكونتان ستبيًَّل فِت حدٍ ن أتختلف مِ  اح والرا ْ حتقِّ العبتد، ي نظتر إلى أحٍد، فالرا

لُّ على ذلد بقتوله : )صتالحأ فيهما إلى مرتبتِ  ي ن لم لته(، فتنذا ملتد ا نستان  زاًحا ه، وي دأ

 ى حقيقة االستااعةأ.و احلًة صالحي ن لم لِه، فقد استوفِ 

كر  قيٍد؛ و و )م أ التا 
ن وبقْ ذِ زاحٍ و احلتة  مِلتد  دالسررطاعةه: ن الفعتل(، فتكتون مِتمكُّ

 ن من الفعل.مكُّ ه م  التا صالحين لم لِ 

هما إلى وقٍت ال ي دِ ك مع ر مِلك  ؛ كأن يكون فِ فقد يتأخا اح ه الحجا ْ العتراق فيملتد الترا

الحين لم له فِ  احلة الصا   .نئذٍ ْ عامه حيْ يوم التاروية، فَّل يقد  على إح اك الحجِّ فِ والرا

ه ييرأ آمٍِن، بأن يكون مأ  ن حينئٍذ من الفعل.وكذا لو كان ،ريق  حجِّ  خوًفا، فَّل يتمكا

ا اِ  ْ قوله: ): فهو المذكو  فِ دالسرطاعةشاطه و ْ  دلمسألة دألخاى: وأمَّ و أ ر  دأ نأ بأع 

ائِِجِه ا وأ حأ اِن وأ لِياةلأ اِ ن سأ ا يلرمه ، ص   شنئن :  يف(؛ أي كون  ذلد زائًدا فانًَّل عما
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ه نفقت ه.: نرو ا  ا نسان؛ كمأكٍل ومأ أحدهما ن تلرم   شرٍب له ولِمأ

ٍن ومأ ودآلخا سكأ ه الصلياة؛ كمأ  .لبأسٍ : حوائج 

نِّف: ) صأ مِنأ ث ا قال الم  ةِ اال وأ تِاأاعأ رٍ  :س  فأ تأاجأ لِسأ ا اح  ٌم إِذأ رأ ح   مأ
أأةِ ر  ونأ لِل مأ (، وتذكير أأن  يأك 

؛ أي: )إذا احتاج الحتجُّ إلتى ستفٍر(، فتننا المترأة قتد ق  علا تأ ( م  احتاجأ الفعل بقوله: ) ه الحجُّ

ياًة، أو حونأ تكون قريبًة مأ  ها.حرٍم فِ مسافة قصٍر؛ فَّل تحتاج إلى مأ  كِّ  ْ حجِّ

تض  تذا علتى تلميتذِ  م  لها ووقعتت فِتويأ تام، فعتدا ْ نستِخته: )إذا احتاجتت إلتتى ه البسا

فر(، والتاذكير صحيٌح على ما ب  يانااه.السا

ه وجوحأ المأ  نِّف ويير  صأ ن جملتة االستتااعِة؛ لتعلُّقته بمتا حرم للمترأة مِتوقد جعل الم 

ه مِ سبق ذِ  نتًة متن ؛ لنا المرأة إذا ل  يكن لها مأ مك   م  دلفعلدلرَّ ن كر  حرٌم ال تكتون متمكِّ

 .عتبا ِ الفعل؛ كما لو كانت الااريق ييرأ آمنٍة، فهو مند ٌج يف االستااعِة بِهذا اال

ا، وجعلو  شا ماوقد أخرجه بعض الفقهاء من ررط االستااعِة  ترط  ساُسم وا الشا فعدُّ

احس ررً،ا م   مها، السا رأ ح  ، و و وجوح مأ
ا بالمرأةِ ه مِتن  :ودألارابختصًّ تا ستبق ذكتر   تو مأ

م من جملتة االستتااعة، علتى متا بيانتاه متن اند اجته فِت رأ ح   المأ
ن متن كوِن وجوحِ ْ التتامكُّ

 .فعلِ ال

فرفالمرأة  تكون مستايعًة إذا كان لها محرٌم؛ الفتقا  ا إليه يف   .السا

ن تسكن  حونأ مسافة قصٍر  -فنن كانت تحجُّ بَّل سفٍر  ياٍة أو مأ م  -كمكِّ فَّل يكون المحرأ

 من جملِة االستااعة.

 وَمْحَا  دلماأة دثنان:

ها.أحدهما:  •  زوج 
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رمتِهتا بنكلُّ ذكٍر مسلٍ  عاقٍل بالٍغ تودآلخا:  • ستٍب، أو ستبٍب حرم  عليه أبًدا؛ لح 

باٍح.  م 

نا:  م  عليه أبًدا(؛ أي: ال أمًدا، فَّل يأ وقول  ها عليه برمٍن؛ كروِج الخِت، )تحر  تقياد تحريم 

م على المرأة أمأ  ر  ، وأ اح فنناه يأح  ًدا ال أبًدا ما حام زوًجا لختِها، فلو ،لاتق أختأهتا أو ماتأتت 

 ذلد. ا؛ جازأ أن ينكح أختًا له

ن، فتننا ي  نأ َّلعِ تأ عقوبًة؛ كالواق  بين الم  ال لتحريمها عليه ررًعا  أيوقولنا: )لحرمتِها(؛ 

نأها زوج   عأ مأ ها حأ المرأةأ إذا الأ  ت عليه أبًدا، على وجه العقوبِة وتغليظِها له ولها.ر 

باٍح(؛ أي بما جاء إثبا  المأ  رعياة؛ لحْ احرمياة به فِ وقولنا: )بنسٍب أو سبٍب م  كام الشا

باٍح؛ كأٍخ رقيٍق، أو اٍع.  من نسٍب، أو سبٍب م  نأ  أِخ  أ

حرم  المرأة، فَّل تحجُّ المرأة إالا مأ  حرٍم لها.فهذان الناوعان  ما مأ    مأ

حرأ  ها؛ سقط عنها الحتجُّ بنفِستفنن ل  يكن لها مأ حرم  ها، فتنن كانتت ينياتًة ٌم، أو امتن  مأ

ٍم، أفهْ عاجرٌة ت نيب  ييرأ  حرأ ٍم لكتن و وجوح ا، بأن يحجا عنها أحٌد؛ لعدم وجوح مأ حترأ مأ

د.  يمتن  من إجابتها إلى النُّس 
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تتابِرٍ  تتِديث  جأ حأ ِّْ  ◙ وأ تتجِّ النابِتت تتيأ  ♀فِتتْ حأ تتعأ  ل  مِ تأ ش  تتع  ى أأ لأ تتاِم   ِ ظأ كأ أأح 

 
ِ
ب ِد ا  ابِِر ب ِن عأ ن  جأ لٌِ  عأ س  اه  م  وأ ا  أ وأ مأ ، وأ   جِّ ْا ؛ ¶الحأ

تثأ  ♀أأنا النابِ كأ مأ

ت ا أ   ، ث  تجا ِدينأِة تِس  أ ِسنِينأ لأ   يأح  جِّ نأ فِتْ الناتاِس ذِّ فِْ المأ ةِ بِتالحأ اِرترأ   ؛فِتْ العأ
ِ
تولأ ا  س  أأنا  أ

ِدينأ  ِدمأ المأ قأ ، فأ اجٌّ ٌر كأ ِيرٌ حأ ِة، فأوأ ، ةأ بأشأ ي فأ لأ ا الح  ي نأا ذأ ا أأتأ تاى إِذأ ه  حأ عأ نأا مأ ج  رأ اء  بِن ت  فأخأ مأ لأدأ   أأس 

ٍر، فأ  دأ ب نأ أأبِْ بأك  ما حأ ي ٍس م  مأ  ع 
ِ
وِل ا  س  لأت  إِلأى  أ سأ تنأ   : ♀أأ   ي فأ أأص  :  ،كأ تالأ قأ

 .«يمِ اِ ْح أَ ، وَ ب  وْ ثَ دْغرَِسِلي، َودْسرَثِْفاِي بِ »

  ول  س  ى  أ لا صأ فأ 
ِ
اءأ  ♀ ا  وأ ص  كِبأ القأ ِجِد، ث  ا  أ س  ا ،فِْ المأ تاى إِذأ تأوأ   بِت حأ ِه اس 

اِء أأ  لأى البأي دأ ت ه  عأ ِحيِد: نأاقأ لا بِالتاو  مَّ لَبَّنَْك، لَبَّنَْك اَل َشاِيَك لََك » أ لَبَّنَْك إِنَّ دلَحْمَد  ،لَبَّنَْك دللَّهه

ْلَك، اَل َشاِيَك لََك   .(1)« َودلنِّْعَمَة لََك َودلمه

ا الاِذي ي ِهلُّونأ بِ  أ أأ وأ  ذأ  لا النااس  بِهأ
ِ
ول  ا  س  حا  أ لأ   يأر  تي ئًا مِن ته ،  ♀ِه، فأ ي ِه   رأ لأ عأ

 
ِ
ول  ا  س  ِرمأ  أ لأ بِيأتأه   ♀وأ ل   .تأ

نأا نأن ِوي إاِلا ا ابٌِر: لأس  الأ جأ ِرل  القأ نأا نأع  ، لأس  جا ةأ لحأ رأ م  ي نأتا ا، ع  ا أأتأ تاتى إِذأ تتألأ أ لحأ ته  اس  عأ بأي تتأ مأ

مأ ًعا، ث  ا بأ    ى أأ شأ مأ ًثا وأ َّلأ ثأ  لأ مأ رأ فأ  ؛اعً ب  سأ  الأ اأ فأ  ،نأ ك  الرُّ  دا اِ ي أ  تأقأ اِم إِب رأ قأ أأ:  ،إِلأى مأ رأ قأ ۉ   ﴿فأ

ِة: ل]ا ﴾ې   ې   ې   ېى    رأ لأ ا، [125بأقأ عأ تأي ِن، فأجأ عأ ك  لاى  أ بأي نأ الفأصأ امأ بأي نأه  وأ قأ  بأي ِت.لمأ

تأي نِ  عأ ك  أأ فِْ الرا رأ ايأٍة: أأناه  قأ فِْ ِ وأ ٱ   ٻ    ﴿، وأ ]ا خَّلص[﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿: وأ

                                                             

واب   قرا تِها أنَّ كلَّ جملة  من الُجمل تبتدئ بالتَّلبية: )َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك ًَل َشِريَك َلـَك، (1) َلبَّْيـَك  الصَّ

( كسـُر همزتِهـا وفتحُ  إِنَّ الَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َوالُمْلـَك، ًَل َشـِريَك َلـَك(؛ هيـذا صـواُب  هـا، قرا تِهـا، ويجـوز   )إنَّ

َة َلَك َوالُمْلَك، فيجوز أن تقول: )َلبَّْيَك إِنَّ الَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َوالُمْلَك(، ويجوز أن تقول: )َلبَّْيَك َأنَّ الَحْمَد َوالنِّْعمَ 

 ًَل َشِريَك َلَك(.
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 .]الكافرون[ ﴾ٻ   ٻ   

ه   تألأمأ اس  ِن وأ ك  جأ أ إِلأى الرُّ  .ث  ا  أ

جأ مِن  ا رأ ا،لث  ا خأ فأ نأا مِتنأ  بأاِب إِلأى الصا ا حأ لأما أأ:  فأ ترأ ا قأ تفأ ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ﴿»الصا

ِة:  ﴾ژ رأ بأقأ ود  ،[158]األ  ، «دهلله بِهِ  بََدأَ بَِما دبَْدؤه أأ  البأي تتأ تاتى  أ قأى حأ رأ ا، فأ فأ أأ بِالصا بأدأ بألأ ، فأ تتأق  اس  فأ

دأ ا  وأ  ِقب لأةأ،لا حا ْلكه َولَرهه دلَوْحَد ه اَل َشاِيَك لَهه، لَهه داَل إِلََه إاِلَّ دهلله »: الأ قأ وأ ، ه  رأ با كأ فأوأ ، لمه َحْمرده

لِّ َشْيء  َاِديٌا، اَل  َو َعَلى يه ، َأْنَجَز َوهه ، َوَهَزَ  دألَْحرَزدَب  إِلََه إاِلَّ دهلله َوْحَد ه ، َوَنَ َا َعبَْد ه َوْعَد ه

لِدأ  ،«َوْحَد ه  ا بأي نأ ذأ الأ مِ  لأ  أ  ؛ث  ا حأعأ  .اٍ  را مأ  ثأ َّلأ ا ثأ ذأ قأ

 وأ ر  ى المأ لأ إِ  ىشأ مأ وأ  لأ رأ نأ   ا ث  
اه   ت  با صأ ا ان  ذأ ى إِ تا حأ  ،ةِ مأ دأ  ىعأ سأ  ياحِ الوأ  نِ ا  ْ بأ فِ قأ

ا ذأ ى إِ تات، حأ (1)

تاى أأتأى اشأ ا مأ تأ دأ عِ صأ  لأى الى، حأ لأ عأ عأ فأ ، فأ ةأ وأ ر  ا،لمأ تفأ لأتى الصا لأ عأ ا فأعأ مأ  كأ
ةِ وأ ر  تانأ  مأ ا كأ تاتى إِذأ حأ

اٍل  آِخرأ  لأى ا ،أوأ ةِ لعأ وأ ر  :  نأاحأ  مأ الأ قأ َه لَرْم »فأ رِ  لَْو َأنِّي دْسرَْقبَْلته ِمرْ  َأْمراِي َمرا دْسررَْدبَْا  َأسه

ْم لَنَْس َمَعهه هَ لد ، َفَمْ  َياَن ِمنْكه ْمَاةم  .«ةم اَ مْ ا عه هَ لَ عَ ْج نَ لْ وَ  ْل لِ ْح نه لْ فَ  يٌ ْد َهْدَي، َوَجَعْلرهَها عه

ة  ب ن   اقأ رأ امأ س  قأ أبأتٍد فأ
ِ
ا، أأم  ل تذأ امِنأتا  أ ، أألِعأ

ِ
تولأ ا  س  : يأا  أ الأ قأ ٍ ، فأ ش  ع  الِِد ب ِن ج  تبادأ  ،مأ فأشأ

 
ِ
ول  ا  س  :  ♀  أ الأ قأ رأ ، وأ ًة فِْ ال خ  اِحدأ ه  وأ ابِعأ َخَلِت »أأصأ ْمَاةه فِي دلد َُ -َحجِّ لعه

َتنْ ِ   .«اَل، بَْل أِلَبَِد َأبَد   - َماَّ

 ٌّْ
لِ ِدمأ عأ قأ ِّْ  المِنأ وأ ِن النابِت ِن بِب تد  ته :  ،♀يأمأ تالأ لأ قأ رَت »فأ َْ ْلرَت ِحرنَ  َفَا د اه ََ َمرا

؟ : «دلَحجَّ ل ت  : ق  الأ قأ ولأدأ اللاه  ا إِنِّْ أأ ، فأ س  لا بِِه  أ ا أأ أ لُّ بِمأ   ♀ : الأ َفنِنَّ َمِعي »، قأ

ة  ا ،«دلَهْدَي، َفاَل َتِحلَّ  اعأ مأ انأ جأ : فأكأ الأ ِي لقأ د  ٌّْ مِنأ هأ
لِ ِدمأ بِِه عأ الاِذي أأتأى بِِه  الالاِذي قأ ِن، وأ يأمأ

                                                             

مـا وقـع   نسـخة ابنـه  واألصح ُّ  ،سعى( ه   بطن الوادي، ثمَّ أقدامُ ت ى انصبَّ وقع   نسخة الُمَصنِّف: )حتَّ ( 1)

 (.ىعَ َس  يادِ الوَ  نِ طْ ي بَ فِ َقَدَماُه  ْت بَّ َص ا انْ ذَ ى إِ تَّ َح ام، وفيهما: )وتلميذه البسَّ 
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 ُّْ
ًة. ♀النابِ  مِائأ

لُّه   لا النااس  ك  : فأحأ الأ وا، إاِلا النابِ قأ ر  قأصا ٌي. ♀ْا    وأ د  ه   أ عأ انأ مأ ن  كأ مأ  وأ

لُّوا بِت تأأ أ وا إِلأى مِنًى، فأ ه  جا ِة تأوأ ِويأ م  التار  انأ يأو  ا كأ لأما جِّ فأ ُّْ ، الحأ كِتبأ النابِت  ،♀وأ أ

رأ  ا الظُّه  لاى بِهأ رأ  ،فأصأ ص  العأ ِربأ  ،وأ غ  المأ اءأ  ،وأ الِعشأ رأ  ،وأ ج  الفأ  .وأ

ثأ قأ ث  ا مأ  تِت كأ لأعأ تاتى ،أ ، لِيًَّل حأ س  تم  باتٍة مِت الشا ترأ بِق  أأمأ ةأ وأ ته  بِنأِمترأ ب  لأ ترأ ٍر ت ض  تعأ تا أ  ،ن  رأ فأسأ

 
ِ
ول  ا  س  اقٌِف ِعن دأ ا ♀ أ ي ٌش إاِلا أأناه  وأ رأ دا ق  الأ تأش  ِر الوأ عأ ش  انأتت  لمأ تا كأ مأ اِم، كأ رأ حأ

نأ   فِْ ا ي ٌش تأص  رأ أأ لق  اِ لِياِة، فأ  جأ
ِ
ول  ا  س  ازأ  أ تدأ ا ♀ جأ جأ ةأ، فأوأ فأ رأ تاى أأتأى عأ باتةأ لحأ ق 

، فأ  ةأ ه  بِنأِمرأ ِربأت  لأ اقأد  ن  لأ بِهأ  .نأرأ

ا زأ  تاى إِذأ حِّ فأ  اءِ وأ ص  القأ بِ  رأ مأ أأ  س  م  الشا  ِت ايأ حأ أأتأى بأا نأ ا ،ه  لأ  ت  لأ ر  : لتفأ اأتبأ الناتاسأ احِي فأخأ وأ

 : الأ قأ ْم وَ »وأ ْم َحَاد ٌ إِنَّ َُِماَءيه مْ َأْمَودلَكه ْم َهرَذد، فِري  ؛ َعَلنْكه ْم َهرَذد، فِري َشرْهاِيه ْاَمِة َيرْوِمكه َيحه

ررل  َشررْيء  ِمررْ  َأْمرراِ د ْم َهررَذد، َأاَل يه رروٌع، َوَُِمرراءه د يَجاِهِلنَّررِة َتْحررَت َاررَدمِ لبََلررِديه َه َجاِهِلنَّررِة لَمْو

عه ِمْ  َُِمائِ  ََ َُ   َأ َل  وَعٌة، َوإِنَّ َأوَّ َه َُ ه دبِْ  َ بِنَعَة بْرِ  دَمْو تو - َحراِ ِ  لنَا  نأ تأر  س  تانأ م  ًعا فِتْ كأ

ي ٌل  ذأ ت ه     تألأ قأ ٍد فأ ع  ِِ بْر ِ لَوِ بَا د ،- بأنِْ سأ عه ِمْ  ِ بَاَنا ِ بَا َعبَّرا ََ له ِ بما َأ وٌع، َوَأوَّ َه  َجاِهِلنَِّة َمْو

ودلَعبِْد د قه رهه، َفراتَّ ل  روٌع يه َه رهه َمْو طَِّلرِ ، َفنِنَّ كه  مه وهه َّ بِأََمرانِ دهللَ فِري دلنَِّسراِء، َفرنِنَّ دهللِ،  ْم َأَخرْذتهمه

وَجهه َّ بَِكِلَمِة دهللِ  رلَ ، وَ َودْسرَْحَلْلرهْم فهاه وَنرهه، َفرنِْن  مْ كه َشراه فه   َ ئْ و ِ  يهرالَّ أَ  مْ هِ نْ َلرعَ  مْ كه د َتْكَاهه َأَحردم

ح   بَاِّ ْابما َغنَْا مه ََ اِبهوهه َّ  َْ لَِك َفا ََ ْم َفَعْلَ   وِف ، َولَهه َّ َعَلنْكه هه َّ َويِْسَوتههه َّ بِالَمْعاه َوَاْد  ،ِ ْزاه

ود بَْعَد ه إِنِ  ْم َما لَْ  َتِضل  ْسأَلهوَن َعنِّري، َفَمرا َأْنررهْم  ،دهللِ  يِرَاَب  :ْعرََ ْمرهْم بِهِ  دَتَاْيته فِنكه َوَأْنرهْم ته

د  بألا  ،«َاائِلهوَن؟ د  أأنادأ قأ هأ ال وا: نأش  نأ قأ ، وأ ي تأ أأحا ، وأ تأ تا غ  هأ ع  فأ تباابأِة يأر  ب ِعِه السا الأ بِنِص  قأ ، فأ تأ ح  صأ

ن ك   يأ اِء وأ مأ ا إِلأى النااسِ إِلأى السا مَّ دْش »: ب هأ مَّ دْش ْد هَ دللَّهه  .اٍ  را مأ  ثأ َّلأ ، ثأ «ْد هَ ، دللَّهه
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امأ  ، ث  ا أأقأ رأ لاى الظُّه  امأ فأصأ ٌل، ث  ا أأقأ لاى اث  ا أأذانأ بَِّلأ رأ لفأصأ ص  لأ   ي   ، عأ ي ئًاصأ وأ ا رأ مأ  .لِّ بأي نأه 

تاى أأتأى ا كِبأ حأ تِِه المأ ث  ا  أ لأ بأا نأ نأاقأ عأ ، فأجأ قِفأ ب تلأ لو  تلأ حأ عأ جأ اِ ، وأ رأ خأ اِء إِلأى الصا وأ ص  قأ

 وأ  ل  رأ يأ     لأ فأ  ،ةأ لأ ب  القِ  لأ بأ ق  تأ اس  ، وأ هِ ي  دأ يأ  نأ ي  بأ  اةِ شأ الم  
ت ِت بأ رأ ى يأ تا ًفا حأ اقِ ت ِت بأت أ ذأ وأ  ،س  م  الشا  ة  رأ ف  الصُّ

  ول  س   أ   أ فأ حأ ، وأ ه  فأ ل  خأ  ةأ امأ سأ أ   لأ حأ    أأ وأ  ،ص  ر  الق   ابأ ى يأ تا يًَّل حأ لِ قأ 
ِ
نأقأ  ♀ ا  قأد  رأ وأ

ا  هأ أ سأ تاى إِنا  أ ، حأ امأ مأ اِء الرِّ وأ ص  ول  بِيأِدِه ا يب  ِص ي  لأ لِل قأ يأق  لِِه، وأ ح  ِ كأ  أ و  نأى: لمأ ِه ا دلنَّرَأي َهر»ي م   ؛ا

كِننَةَ  كِننََة، دلسَّ ب ًَّل «دلسَّ ا أأتأى حأ لامأ تاى أأتأى  المِنأ  (1)  ، ك  ، حأ دأ عأ تاى تأص  لِيًَّل حأ ا قأ هأ ى لأ خأ ِحبأاِل أأ  

ا الا لاى بِهأ ةأ، فأصأ لِفأ حأ ر  ِربأ لم  غ  ا مأ مأ بِّح  بأي نأه  لأ   ي سأ تأي ِن، وأ امأ إِقأ اِحٍد وأ اٍن وأ ، بِأأذأ اءأ الِعشأ ي ئًا، ث  ا وأ رأ

اأجأ أ حأ  ت نأ يا بأتتأ  ينأ حِ  رأ ج  ى الفأ لا صأ ، فأ ر  ج  الفأ   أ لأ ى ،أ تا ان  ت ه  لأ تقأ إِ وأ  انٍ ذأ أأ بِت ح  ب  الصُّ ت ،ةٍ امأ  بأ كِت أ   ا ث 

لأه ، وأ ، وأ ه  رأ با كأ ، وأ اه  عأ دأ فأ  ،ةأ لأ ب  القِ  لأ بأ ق  تأ اس  فأ  ،امأ رأ الحأ  رأ عأ ش  ى المأ تأ ى أأ تا حأ  اءأ وأ ص  القأ  لا توأ  أ تفأ  ،ه  دأ حا     لأ

 وأ  ل  رأ يأ 
ا، فأ جِ  رأ فأ س  ى أأ تا ًفا حأ اقِ حألأ اف، س  م  الشا   أ ل  ا  تأ  ن  أأ  لأ ب  قأ   أ فأ دأ دًّ لأ ب نأ الأأ   ض  تاتى لفأ بااِس حأ عأ

ترٍ  سِّ حأ تلأدأ الااِريتقأ أأتأى بأا نأ م  ت ا سأ لِتيًَّل، ث  كأ قأ ترا لأتى اال، فأحأ ج  عأ تر  تِتْ تأخ  تاأى الا س  ةِ لو  ترأ م  جأ

ب رأ ، حأ لا يأاٍ ، ي  لاتاى أأتأى ك  صأ ب ِ  حأ ا بِسأ ا أ مأ رأ ، فأ
ةِ رأ جأ تِْ ِعن دأ الشا ةأ الا رأ م   صأ حأ  لِّ ك    أ مأ  ر  بِّ كأ جأ

 اةٍ

ِل صأ حأ  لأ    ا، مِ هأ ن  مِ  ذ   .ياحِ الوأ  نِ ا  بأ  ن  ى مِ مأ  أ وأ  ،ى الخأ

 ه  كأ رأ ر  أأ ، وأ رأ بأ ا يأ مأ  رأ حأ نأ يًّا فأ لِ ى عأ اأ ع  أأ   ا ، ث  هِ دِ يأ بِ  ينأ تِّ ِس ًثا وأ َّلأ ثأ  رأ حأ نأ ، فأ رِ حأ ن  ى المأ لأ إِ  لأ رأ صأ ان    ا ث  

  رأ مأ أأ   ا ، ث  هِ يِ د  ْ  أ فِ 
عأ  ةٍ نأ دأ بأ  لِّ ك   ن  مِ تبِ ،  ، وأ  ٍ د  ْ قِتفِت ت  لأتعِ ج  ، فأ ةٍ بِبأض  تمِ ح  لأ  ن   مِتَّلأ كأ أأ ، فأتت  خأ ا، هأ

 بأ رِ رأ وأ 
 رأ مأ  ن  ا مِ

 ا.هأ قِ

  أ   ا ث  
  ول  س   أ  بأ كِ

ِ
أأفأاضأ إِلأى ا ،♀ ا  لاى، بأي ِت لفأ كا  فأصأ ،بِمأ رأ أأتأى  ةأ الظُّه  لأى فأ عأ

                                                             

ا،  الحبل (1) مال، ولم يين كثيفا   ،رة أمتارو خمسة أو عشأثالثة  -الا مث - هعرض ييونوهو ما استدقَّ من الرِّ

 .نصَف كيلو أو حتَّى كيلوفقد ييون  ا،كثيفا  وكانمال سع من الرِّ اتَّ  امَ  والِعْرق

  مال.تصعد الرِّ  بل اقة ًل تصعد الجبال،النَّ  ألنَّ  ؛تي تيون غير عريضة  مال الَّ ا  الرِّ قَّ ُمستدَ  (الحبلـ)فمقصوُده ب
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ب ِد ا : لبأنِْ عأ الأ قأ ، فأ مأ رأ م  لأى زأ ونأ عأ ق  االِِب، يأس  ود بَنِي َعبِْد د»م  طَِّلِ ، لدْنِزعه مه مه  َفَلْواَل َأْن َيْغِلبَكه

مْ  ْم لَنََزْعته َمَعكه ِه َعَلى ِسَقاَيرِكه ِربأ مِن ه  «دلنَّا ًوا فأشأ ل  ل وه  حأ نأاوأ ا .، فأ وأ س   أ  لٌِ .ه  م 

انأ  كأ ل  ا ♀وأ عأ ول  لِلنااِس: ليأف  يأق  ، وأ نأاِسدأ ود عَ »مأ ذه  .«مْ كه كَ اِس نَ ي مَ نِّ خه

ون  مِنأ  ا يأك  ل  مأ مأ أأك  اء  جِّ االلحأ ا فأ تِدأ ِّْ  فِيهِ  ق 
ابِِه  ♀بِالنابِ حأ أأص   .(1)╚فِيِه وأ

 

 
 

 

ا نِّف لما صأ ، وأرا  إلى أعظت  رتر جوبأ و    ؒبيان الم  و،ه و واالستتااعة؛ الحجِّ

بيِّ   .ن صفة الحجِّ المأموِ  بهررع ي 

قأ حتتديثأ جتتابٍر واختتتا  فِتت ِّْ المشتتهوِ  فِتت ◙ْ بيانِهتتا ستتو  تتِة النابتت ْ صتتفِة حجا

م عندأ ؛ لِ ♀ ا تقدا الئل وي قيم  مأ قامأ ه مِن أناه قد يذكر الدا ، فيذكر ليـةا المسا لها م 

ـ ؛مرادة عندهالمسا ل ال أو أكثر من ُيشير فيه إلى مسألة  أو حديثاا  رع استغنا ا بخطـاب الشَّ

ـ عن كالم غيره، فإنَّ  ه مـا ًل ييـون   كـالم ور المعنـى وتمامِـُفـرع فيـه مـن وُ خطـاب الشَّ

  .غيره

ـتـي يـذكرُ ًل ل الَّ فالدَّ   ُيبيِّ ها يجعلهـا تـارةا أدلَّ
بياناـا هـا تـارةا أخـرى ويجعلُ  ،نهـاةا لمسـألة 

ا حينٍـذ  أنَّ  إلى هـذا   صـدر نة  فيها، وأشارُمضمَّ  لمسا َل  ر بمـا ورد   الخبَـ كتابـه، وبيَّنَـّ

 .ي بيان مسا ل العلمِ رع أوىف فِ خطاب الشَّ 

تتْ  ؛ لناه أكمل  «صحيح مسل ٍ »حديث جابٍر المرويا يف   ؒواختا  الحاحيث الا

                                                             

ام.ِفي نسخة ( ╚)وقعت زيادة  (1)  البسَّ
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تتحابة  ِّْ فِتت ╚ وا تتا الصا ِّْ وأ ، فتتننا    ♀ْ صتتفة حتتجِّ النابتت اة حتتجِّ النابتت

 ♀ر عنته متن أحوالِته ر منه  كلُّ أحٍد بما أخبأ ك   ٌر، أخبأ عٌة جما ♀

تته، واختتتصا جتتابٌر  ِّْ  ◙يف حجِّ يف حتتديٍث  ♀بستتياِق صتتفة حتتجِّ النابتت

 (.اب الحجِّي كتْ )،ويٍل، فصا  بِهذا حدي  ه الصلأ فِ 

مت  لك  فيما سبق أنا أبواب العل  المشهو ة يكون فيها أحاحيث ت عدُّ أصواًل،  وقد قدا

 :تدو  عليها بقياة الحاحيث وترج  إليها، فهْ تفسيٌر لها، وذكرنا حينئٍذ أنا 

ِّْ  ◙( هرو حرديع عثمراَن كتاب الوضدو دألصرل يف ) - يف صتفة ونتوء النابت

♀. 

الةكتاب دألصَل يف )أنا و - جتل  ◙ أبري هايراةَ  ( هرو حرديعالص  تة الرا يف قصا

 .الاذي ل  ي حٍسن صَّلته

دديامال كتددابدألصررل يف ) وأنا  - صتتحيح »ْ فِتت ◙( هررو حررديع أبرري اررراَُة ص 

ِّْ « مسل  يام ♀يف سؤال الناب ئل عنه من الصِّ ا س   .عما

يف كتتتاب أبتتْ بكتتر  ◙ أنررس   ( هررو حررديعالز كدداةكتدداب ) دألصررل يفوأنا  -

كاة  .بالرا

تذي  واه مستلٌ ،  جابا  ب  عبد دهلل ( هو حديعالحج  كتاب ) دألصل يفوأنا  -  ذا الا

.و و مِن أ  فراحه عن البخا يِّ

م التانبيه إلى أنا مسلد الفقهاء فِ  ْ بيان معاين الحاحيتث ييتر  مستلد المصتنِّفين وتقدا

ثين  .من المحدِّ

 : ايقران له فبنانه دلحديِع 

 ،ريقة  المصنِّفين يف ررح الحديث.إحددهما:  •



22 
 

البن سعدي «منهج السالكين»( من الَحج  )كتاب  شرح  

 

  «اأَلْرَبع

 

 ،ريقة  المصنِّفين يف أحكام الحديث من الفقهاء.ودألخاى:  •

ا دلطَّ  ستوفون استنباط الحكام مِتن الحتديث، كتلٌّ متنه  علتى : فنناه  يأ دألولى ائفةفأمَّ

ِعه. س   قد  و 

ا دلطَّائفة دلثَّاننة ٌة لمذ به .: فنناه  وأمَّ ا  و حجا ون على أحكامه مما  يقتأِصر 

ْ الحديث يذكر مِن أحكام  ذا ْ الحديث المذكو  تِجد المشتغل ببيان معانِ : فِ فمثالم 

ا يصحُّ ا  َّلالحديث:  تأأ وأ ل به من التالبية؛ لقوله يف الحديث: )جواز  ا  َّلِل بكلِّ مأ لا  أ

 
ِ
ول  ا  س  حا  أ لأ   يأر  ا الاِذي ي ِهلُّونأ بِِه، فأ ذأ ي ئًا مِن ه   ♀النااس  بِهأ ي ِه   رأ لأ أنا  :ففنره(، عأ

 :أنودع   دلرَّلبنَة أ بعةه الصل الجواز، وقد بياناا فيما سبق أنا 

ِّْ أحدها •  من قوله. ♀: ما ثبت عن الناب

حابة: ما لباى به ودلثَّاين • ُّْ  ╚ الصا  عليه. ♀وأقرا   الناب

حابة ودلثَّالع:  • ْا ╚ما لباى به الصا  النابت
أقترا    ♀، ول  نعل  أنا

 على ذلد.

دبع:  • وي مِن أنواع التالبية، وصحا يير  تا لفًظتا ومعنًتى، متودلاَّ ابعين ن عهتد التاتما   

 إلى يومنا  ذا.

ن  ْ الحديث بالناظر إلى كونه استتنباً،ا يتكلا  على معانِ فهذا الاذي ذكرته  و باعتبا  مأ

 حدي يًّا.

ا الفقيه فنناه ال يذكر  ذا، وإناما يذكر    ْ مذ به.ما يتعلاق بذلد فِ  وأما

ِّْ : يف متتتذ ب الحنابلتتتة أناتتته ال ي ستتتتحبُّ وال ي كتتترأ فمرررثالم  يتتتاحة  علتتتى تلبيتتتة النابتتت ه الرِّ

 .♀بيته ، فالصل عند  : االقتصا  على تل♀
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ل  : نظرأ إلى معنى الحديث حون تقيٍُّد بفنٍّ وال مذ ٍب.فاألوَّ

 : نظرأ إليه باعتبا  التاقيُّد بمذ ٍب.ودلثَّاين

ررا ينبغرري أن يهنربَرركمتتا أناتته  تته إلنررهممَّ   علتتى معتتاين ن يتتتكلا : أنا مِتتن الااائفتتة الولتتى مأ

 د بمذ ٍب. الحاحيث، لكناه يتقيا 

ِّْ لمعانِ  فرٌق بينأ بيانِ  أناه  ناكأ : ودلمق وُ ِّْ البيان الحدي  ْ حديٍث ما، والبيان الفقهت

 لمعاين الحديِث نفِسه.

فنره جملرٌة مر   - علرى مرذه  دلحنابلرة -فالحديعه دلمذيو  باعربا  صناعة دلفقهراء 

 دألحكا :

B  لحجا ف  : أنا اففنه ُّْ تنة  ♀رض يف سنة تسٍ  من الهجرة، وحجا الناب يف السا

ْا العاررة، فهو واجٌب على الفوِ ؛ لقوله فيه: )
ِدينأتِة  ♀أأنا النابِ تثأ فِتْ المأ كأ مأ

، ث  ا أ   جا جِّ نأ فِْ النااِس ذِّ تِس  أ ِسنِينأ لأ   يأح  ةِ بِالحأ اِررأ ا ؛فِْ العأ  حأ
ِ
ولأ ا  س   .(جٌّ أأنا  أ

 ُّْ ض عليتتته الحتتتجُّ إالا يف ستتتنة تستتتٍ ، ولتتت  ي مكنتتته  ♀فتتتالناب لتتت  ي فتتترأ

تجا يف ستنة تستٍ  بعتد الفتتح، ثت ا حتجا  ♀ بعتد فتِحهتا يف  ♀أن يح 

نة العاررة  .السا

 فالحجُّ عند الحنابلة واجٌب على الفوِ .

)  ل وقتتِت وا ْ أ تتو المبتتاح ة إلتتى الفعتتل فِتت ودألصررولنِّن يف دصررطالح دلفقهرراء  و)دلفررو ه

 ا مكان.

B  ا ا لقولته: ) ؛: وجوب  ا حرام من الميقتاِ  وفنه أيضم ي نأتا ذأ ا أأتأ تاتى إِذأ ته  حأ عأ نأتا مأ ج  رأ فأخأ

ةِ  ي فأ لأ  .( الحديثأ ...الح 
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ْ استِمها، ومنته : مونٌ  معروٌل قريٌب من المدينة، صا  اليومأ حاختًَّل فِتوَو دلحلنفةِ 

 يكون ا حرام وجوبًا. 

خول فِ ياة  و ن ودإلحاد   ْ النُّسد.الدُّ

لأيفة(  و ميقا    ُّْ  و)ذو الح   .♀أ ل المدينة، ومنه أحرمأ الناب

 : مسةٌ ومودانته دإلحاد  َخ 

ل َلنفة: )دألوَّ  (؛ و و ميقا  أ ل المدينة.َو دلحه

ْا   الناب
اًل لنا  أحرم منه، فهو أولى بالتاقدي . ♀وذ كِر أوا

حفة: )ودلثَّاين  ام ومصرأ والمغرِب.ا  أ ل الشا (؛ و و ميقدلجه

عدياة(؛ نسبًة إلى قريٍة  ناك؛ و و ميقا  أ ل اليمن.َيَلْمَلم: )ودلثَّالع ى )السا  (، وي سما

دبع: )اانه دلمنازل ٍم( ،رف  ودلاَّ (، و)واحي محرأ يل الكبيرأ ى )السا ه العلى، فهو (، وي سما

 تابٌ  له يير مستقلٍّ عنه؛ و و ميقا  أ ل نجٍد.

َه ِعاق  )ودلخامس:  ًة.َد  (، و و ميقا  أ ل العراق والمشرق كافا

، و اء بحتِر  ِّْ تتْ و اء الخلتيج العربت
تة(: المتراح بِهتا: البلتدان الا وقولنا: )المشترق كافا

اكستتان، وأفغانستتان، وإيتران، العرب مِن  ذه الجهة؛ أي المحيط الهنتدي؛ كالهنتد، وب

، ث ا متن جهتة العتراق ينرلتون إلتى  تذه الجهتة، كتان كلُّه  كانوا ينرلون من جهة العراق

ا صا   المراكب ت ركأ أك ر   كذلد، ث قيتر ب البحتر صتا  بعضته  ينترل فِت ا لما  -ْ الع 

ون بنجتتدٍ -يعنتتْ يف الحستتاء  تتيل  ، في حِرمتتون متتن، ثتت ا يتتأتون متتن الحستتاء ويمتترُّ )السا

م ب  يانه.الكبير(، وأك ر   ي حِرم من )ذا  ِعرٍق( كما تقدا

، فيجتب م  فالمواقيت الخمسة  ْ مواقيتت  ا حترام لِ   أو حتجٍّ
ريتِد النُّستد متن عمترةٍ
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ريِد النُّسد أن ي حِرم منها.  على م 

B  ا ستٌل م  : أناه ي سنُّ لِ وفنه أيضم ؛ لقولته: ) ،ريتِد النُّستد ي  تدأ   ولتو حائًضتا ونفستاءأ لأ فأوأ

دأ ب نأ أأبِتْ بأ  ما حأ ي ٍس م  مأ اء  بِن ت  ع  مأ  أأس 
ِ
توِل ا  س  تى  أ تلأت  إِلأ سأ أأ   تٍر، فأ ي تفأ : ♀ك  كأ

تتتنأ    :  ،أأص  تتتالأ  ♀، فأمر تتتا («يِمررراِ ْح أَ ، وَ ب  وْ ثَررردْغرَِسرررِلي، َودْسررررَثِْفاِي بِ »قأ

 .بااليتسال

ه.(«ب  وْ ثَ َودْسرَثِْفاِي بِ »)ومعنى:  م منِد ثوبًا يمن  خروجأ  ؛ أي اجعلْ على مون  الدا

م تشدُّ فِ : أنا المرأة وصفة دالسرثفا  ه، ث ا تجعل  على مون  التدا ْ وساِها حب ًَّل ونحوأ

 .(الحفائظِ ت)ْ زماننا بل فِ منها ثوبًا تشدُّ ،رفيِه بِهذا الحبل، و و بمنرلة ما ي عرأ 

 B  ا تفأ حترام عِقتب فريضتٍة أو  كعتتين نفتًَّل؛ لقولته فيته: )ا  نُّ : أناه ي سأ وفنه أيضم ى لا صأ

  ول  س   أ 
ِ
س   ♀ ا  اءأ  ِجِد، ث  ا فِْ المأ وأ ص  كِبأ القأ .... أ  ( الحديثأ

B  ا تأوأ   بِِه ْ إذا استو  على  احلته؛ لقوله: ): أناه ي لبِّ وفنه أيضم ا اس  تاى إِذأ لأتى حأ ت ه  عأ نأاقأ

اِء أأ  ِحيدِ البأي دأ لا بِالتاو   .( أ

 .؛ أناه ي لبِّْ إذا استو  على  احلته«زاح المستقن »و كذا قال صاحب 

أي أناه ي لبِّْ عِقب ؛ (هعِقب إحرامِ  حُّ والص، فقال: )« بِ ر  وض الم  الرا »احب به صوتعقا 

خول فِ ا حراِم ولو كان على ال ض، فنن نو   ْ النُّسد و و على ال ض فنناه ي لبِّْ الدُّ

ره حتاى استو  على حاباته، فنناه ي لبِّْ حينئٍذ.  حينئٍذ، وإن أخا

 B  ا تفة النابوياتة: لأ من التالبيتة  تو متا جتاء فِتالفض : أنا وفنه أيضم رمَّ »)ْ الصِّ هه لَبَّنْرَك دللَّ

ْلَك، اَل َشاِيَك لََك  ،لَبَّنَْك، لَبَّنَْك اَل َشاِيَك لََك  ، في لبِّْ («لَبَّنَْك إِنَّ دلَحْمَد َودلنِّْعَمَة لََك َودلمه

 .النااسد  بِها
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مرةً  يدأ لبا وي سنُّ أن يذكر ن سكه فيها، فيقول: ) تلبا )، أو يقتول: (ع  (، أو يقتول: ايتد حجًّ

(ها إلى الحًعا بِ يد عمرًة متمتِّ لبا )  .جِّ

B  ا ياحة على التالبية النابوياة، وال ت كره عند الحنابلة أيًضا؛ : أناه ال وفنه أيضم ت ستحبُّ الرِّ

ا الاِذي ي ِهلُّونأ  أ أأ وأ لقوله يف الحديث: ) ذأ   لا النااس  بِهأ
ِ
تول  ا  س  حا  أ لأ   يأر   ♀بِِه، فأ

 
ِ
تول  ا  س  تتِرمأ  أ لأ تتي ئًا مِن تته ، وأ تي ِه   رأ لأ بِيأتأتته   ♀عأ ل  ُّْ تأ  ♀(، فتتاكتفى النابتت

تابِ  ها، ول  ي     أحًدا من النااس فيما ذكره من التالبية.تبالتالبية المذكو ة ولِرمأ

B  ا بتدأ اوفنه أيضم ي نأتا الااوال؛ لقوله: ): أنا الحجر السوح  و م  ا أأتأ تاى إِذأ ته  لحأ عأ بأي تتأ مأ

تألأ أ الرُّ   (.نأ ك  اس 

ي ( عند دإل الق يهادُ به  .: الحجر السوحو)دلا 

تقا  ه بيده اليمنى وي قبِّل ه، فنن  رأ في حاذيه النااسد بكلِّ بدنِه، ويستقبله استقبااًل، ويستلم 

ها، فنن رقا استَّلمه بيتِده وأمكتن بعًصتا استتلأمه بِهتا وقباتل تقبيل ه قبال اليدأ الاتْ استلمه بِ 

 العصا.

 :فمادت  تقبنل دلحجا دألسوُ ثالٌ  

ها • باررًة، بَّل صوٍ ؛ لناه تقبيل  إجَّلٍل وإعظاٍم، فالمبالغتة يف ذلتدأ أحده : تقبيل ه م 

 «.فتح البا ي»إليه ابن حجٍر يف مذمومٌة؛ أرا  

ستلأ  بِها، بأن  يستلمه بيده اليمنى، ث ا ي قبِّل يده.وثاننها •  : تقبيل  اليد الم 

ه به من ييِر وثالثها:  • ه بالعصتا أو تقبيل  ما استلمأ أعضائِه؛ كعًصا أو سوٍط، فيستتلم 

وط، ث ا ي قبِّل ما استلمه به.  السا

 .أرا  إليه :فنن رقا كلُّ ذلد
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، ووفتاًء  ويقول عند استَّلمه: )بس  ا ، وا  أكرب، اللاه ا إيمانًا بد، وتصديًقا بكتابدأ

، واتِّ  ٍد بعهِدكأ  ؛ يقول  ذا كلاما استلمه.(♀باًعا لسناة نبيِّد محما

م  -فنن ل  يستلمه وحاذاه؛ فنناه    .ي شير إليه وي كبِّر فقط، فيقول: )ا  أكرب( -كما تقدا

تا كر افالذِّ  ابق مخصوٌص عند الحنابلة باالستَّلم فقط؛ أي إذا وق  م  االستَّلم، أما لسا

.المحاذاة فقط، فمعها التاكب  ير فقط إذا أرا أ

 B  ا تفأ : أناته ياتول ستبعةأ أرتواٍط؛ لقولته: )وفنه أيضم ت الأ اأ ترأ فأ  ا؛عً ب  سأ تمأ ًثتا وأ َّلأ ثأ  لأ مأ ى شأ

 (.ًعابأ    أأ 

تلأ «صحيح مسل ٍ »ليست يف ( اعً ب  سأ  الأ اأ فأ وقوله فيه: ) مأ ، وما بعد ا يدلُّ عليها؛ أناته  أ

ى أ بًعا، فمجموعها سبعة    أرواٍط.ثَّلًثا ومشأ

تلأ ثَّلًثتا ويمشتْ  م  فياول النااسد سبعة أرتواٍط، بتأن يجعتل البيتت عتن يستاِ ه، ويأر 

 أ بًعا.

َمل هو  اا.ودلاَّ قا بة الخ   إسراع المشْ م  م 

مل لحاملِ  ِرمٍ  وال ي سنُّ الرا ح  ةأ أو ق ربِها.معذوٍ ، ونساٍء، وم    من مكا

غير.ن ال يومعنى قوله : )حامِل معذوٍ (؛ أي حامل مأ   ستاي ؛ كالمريض والصا

B  ا ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   : أناه إذا ت ا ،واف ه صتلاى  كعتتين نفتًَّل؛ يقترأ فيهمتا: ﴿وفنه أيضم

ها خلتف لفضل كون  وا، ]الكافرون[ ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿، و]ا خَّلص[﴾ ٻ   

؛ لقوله: مأ ث  ا ) المقاِم، وحيث   كعهما أجرأ   دا اِ ي أ  تأقأ اِم إِب ترأ قأ أأ:  ،إِلأى مأ ترأ قأ ۉ   ې   ﴿فأ

ِة: ﴾ې   ې   ېى    رأ بأقأ ل  لأ ا، [125]اأ عأ تأي ِن، فأجأ عأ ك  لاى  أ بأي نأ الفأصأ امأ بأي نأه  وأ قأ  بأي ِت.لمأ
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أأ  رأ ايأٍة: أأناه  قأ فِْ ِ وأ تأي ِن:  وأ عأ ك  ٱ   ٻ    ﴿، وأ ]ا خَّلص[﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿فِْ الرا

 (.]الكافرون[ ﴾ٻ   ٻ   

ته متن ،وافته إقامتةأ صتَّلةٍ مكتوبتٍة فصتَّلا ا؛ فأ  ئ مكتوبتٌة عنهمتا، فتنذا وافتقأ وت جرِ  راي 

كعتين خلف المقام. أجرأ     عِن الرا

تِر ا: أن تكتون متن جودلمادُ برر)يونِها خلرم مقرا  إبرادهنم( جأ تذي قتام عليته هتِة الحأ لا

، فمن صتلاى إبرا ي   عند بناء البيت،  ر عنه بعد العهد النابويِّ لصًقا بالبيت، ث ا أ خِّ وكان م 

 ، يًا خلف مقام إبترا ي أ صلِّ خلفه باعتبا  الحقيقة الاتْ كانت يف العهد النابويِّ فنناه يكون م 

ه.  ولو صلاى اليوم أمامأ

قتام إبترا ي ( يف أحًدا جاء إلتى  فلو ق دِّ  أنا  صتحِن الكعبتة، البنتاء المعترول باست  )مأ

قتتام وصتتلا  كعتين حينئتتٍذ تكونتتان واقعتتتين خلتتف )مأ ى أمامتته متتن جهتتة الكعبتتة؛ فتتننا التترا

 ِّْ ليل عتتن النابتت تتتْ كتتان عليهتتا عنتتد و وح التتدا
تتٌق بالحتتال الا تعلِّ كتت  م   الح 

(؛ إذِ إبتترا ي أ

♀. 

بيِّ  ا ي  لِّقتت بِهتا الحكت ن الحاجةأ إلتى معرفتةو ذا وييره مما تتْ ع  ام يف زمتن الحتدوح الا

 ِّْ ، وأنا المتترء ال يحملهتتا علتتى الحتتال ôأو يف كتتَّلم الفقهتتاء  ♀النابتت

 ِّْ ا كانت عليه الحال يف عهد الناب دة  مغايرًة لِمأ ا أ
شأ الًقا، فقد تكون الحال الم  المشا دة م 

 الفقهاء المصنِّفين يف الفقه.، أو فيما كان عليه الحال يف عهد ♀

B  ا ه؛ : أناه وفنه أيضم كعتين أن يرجت  إلتى الحجتر الستوح ويستتلمأ ي سنُّ بعد صَّلة الترا

ه  لقوله: ) تألأمأ اس  ِن وأ ك  جأ أ إِلأى الرُّ  (.ث  ا  أ

 فالمشروع  نا عند الحنابلة  و االستَّلم فقط.
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 B  ا فا من بابه، وفنه أيضم بناِء  وكان  ذا الباب  موجوًحا فاصًَّل بين: أناه يخرج إلى الصا

بين المسعى، فالمسعى خا ٌج عن حدوح المسجد أصًَّل، ث ا أ ح ِخل فيه، وكان المسجِد و

تفا  تفا متن بابته؛ أي متن بتاب الصا بينهما باٌب، فيق  يف كتَّلم الفقهتاء أناته يخترج إلتى الصا

، فيستتقبله وي   تفا حتاتى يتر  البيتتأ كبِّتر ثَّلًثتا، ويقتول متا و ح ثَّلًثتا، ليسعى، فيرقتى الصا

؛ لقوله: )ويدعو بما أحبا  جأ مِن  ا، وال ي لبِّْ رأ ا،لث  ا خأ فأ نأتا مِتنأ  بأاِب إِلأى الصا تا حأ لأما ا  فأ تفأ الصا

أأ:  رأ ِة: ل]ا ﴾ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ﴿»قأ ترأ ود ،[158بأقأ ا، «بَِما بََدَأ دهلله بِهِ  دبَْدؤه فأ أأ بِالصا بأدأ ، فأ

رأ  ،فأ أأ  البأي تأ تاى  أ بألأ ا قأى حأ تأق  اس  دأ ا  وأ  ِقب لأةأ،لفأ حا توأ ، ه  رأ با كأ فأوأ اَل إِلَرَه إاِلَّ دهلله َوْحرَد ه اَل »: الأ قأ

ْلكه َولَهه دلَشاِيَك لَهه، لَهه د رلِّ َشرْيء  َارِديٌا، اَل إِلَرَه لمه َو َعَلرى يه ، َوهه ، َأْنَجرَز َحْمده إاِلَّ دهلله َوْحرَد ه

، َوَهرزَ  ، َوَنَ َا َعبْرَد ه لِتدأ  ،«َ  دألَْحرَزدَب َوْحرَد ه َوْعَد ه تا بأتي نأ ذأ ت ا حأعأ ت ؛ث  تالأ مِ  تلأ  أ تذأ قأ  ثأ َّلأ ا ثأ

 (.اٍ  را مأ 

جأ مِن  افقوله يف الحديث: ) رأ الث  ا خأ فأ فا إليه.بأاِب إِلأى الصا  (؛ أي خرج من باب الصا

فا:  ذ حتاى بقْ أصل ه.ذ منه ما أ ِخ ث ِّ أ ِخ جبٌل معروٌل، كان جبًَّل كبيًرا،  ودل َّ

اي   عوح عليه،  ودلا  بردأه حدِّ  دلنو : و الصُّ تا  ومه رتفًعتا مما بتدأ  ما يكتون بته المترء  م   و م 

ف  بالعربتا ، فتنذا وصتل ذلتد المونت أ يكتون قتد  قتى  بتدأ  الدا عليه حدُّ البناِء، ومنه م 

و ان فا، وال يلرمه أن ي كمل الدا علت يف الحوا ، أو بأن ي بالِغ  الصا وائر التْ ج  م  تلد الدا

تتعوح إلتتى آختتر الموجتتوح مِتتن ال ختتام يف الصُّ حجتتا ، بتتل يكفيتته أن يرتفتت  يف ستتيِره يف الرُّ

 اليومأ حتاى ي صاحلأ 
ا بين الااائِفين ذ ابًا وإيابًتا، و تو آِخ  الموجوحِ عل حدًّ ر البناء الاذي ج 

ف  بالعربا  بتدأ  الدا  الموجوحة. م 

B  ا فا ماريًا، إلى أن يبقتى بينته وبتين العلأت  الوا وفنه أيضم و تو  -ل : أناه ينرل من الصا

ٍع، ث ا يسعى سعيًا رديًدا إلى العلأ  اآلختر  -يل الخضر  المِ  يتل و تو المِ  -نحو ستاة أذ  
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عْ، ث  يمشْ بعد ما، فننا ما بين العلأمين مونٌ  لَّلرتد-الخضر ال ااين    .اح يف السا

ي شتا   وح لا على  ذين العلمين بالِميلين الخضرين اللاذين كانا موجتوحين، ثت ا صتا ا

 خضراءأ تدلُّ على أنا  ذا المون أ  تو موِنتٌ  
، أو بأعواحٍ إليهما اليوم بنناءاٍ  خضراءأ

ديد. عْ الشا  للسا

ا يأتِ  عْ  نا يكون رديًدا أك ر مما ل، فتننا ْ به العبد يف اوالسا مأ مرل لرا  تو إستراٌع مت  دلاَّ

رعيمقا بتة المشتْ، بتَّل  رولتٍة رتتديدةٍ،  را حرال دلسَّ ِول  رولتًة رتديدًة بتتين  وأمَّ تر  فنناتته ي هأ

لأِ  ال ااين.  العلمين، ث ا يمشْ بعد العأ

B  ا ، فيمشتْ مونت أ وفنه أيضم فا، ثت ا ينترل  ، ويقول  ما قال على الصا : أناه يرقى المروةأ

اب ته رتوً،ا، ويسعى رديًدا مون أ سعي مشيه، ِه؛ يفعل ذلد سبًعا، يكون ذ ابه رتوً،ا وإيأ

ل. وط الوا فا إلى المروة، و ذا  و الشا  فيبتدئ  مِن الصا

بعة. وط ال ااين، إلى تمام الرواط السا فا، و ذا  و الشا  ث ا يرج  من المروة إلى الصا

B  ا تاى إِذأ وة؛ لقوله: ): أناه يخت  سعيأه بالمروفنه أيضم انأ آِخرأ حأ اٍل  ا كأ لأتى ا ،أوأ ةِ لعأ وأ تر   مأ

الأ  نأاحأ  قأ ....فأ  ( الحديثأ

B  ا  وقا ٍن فسخ  نياتهما بحتجٍّ متا لت  يأ فرِ : أناه ي سنُّ لم  وفنه أيضم
تحٍ ، أو يِقفتا س  ا الهتديأ وقأ

مر نفرحًة، ث ا إذا أحَّلا من ع  مرًة م  تِهمتا صتا ا متمتِّعتين؛ بعرفةأ، فينويان بنحرامهما ذلد ع 

:  نأاحأ )لقوله:  الأ قأ رِ  »فأ َه لَرْم َأسه َهرْدَي، َوَجَعْلرهَهرا لد لَْو َأنِّي دْسرَْقبَْلته ِمْ  َأْماِي َما دْسرَْدبَْا

، َفَمْ   ْمَاةم ْم لَرنَْس َمَعرهه َهرعه تنُّ لمتن أحترم («ةم اَ ْمرا عه َهرلَ عَ ْج نَ لْ وَ  ْل ِلرْح نه لْ فَ  يٌ ْد َياَن ِمرنْكه ، في سأ

فِرًحا أو قا نًا، وبالح ته جِّ م  ل  يكن معته  تدٌي، ولت  يبلتغ الوقتول بعرفتةأ؛ أن يفستخ حجا

ًة، ث ا ي حلُّ منها، ث ا ي حرم بالحجِّ يف مرًة تاما ، فيعتمر ع   وقته. وينوي العمرةأ



31 
 

يخِّ الدُّْكُتورِّ:  َصالِّح ْبن َعْبدِّ اهللِّ ْبن َحَمٍد الُعَصْيمِّيي لَِّمَعالِّي الش   

 

B  رررا تتتن ستتتاق الهتتتديأ ي بتتتت  علتتتى إحرامتتته، فيكتتتون قا نًتتتا؛ لقولتتته وفنررره أيضم : أنا مأ

رِ  رَْقبَْلته ِمرلَْو َأنِّري دْسر»): ♀ َه لَرْم َأسه َهرْدَي، َوَجَعْلرهَهرا لد ْ  َأْمراِي َمرا دْسررَْدبَْا

ْمَاةم   أنا مأن ساق الهدي ي بت على ن سكه وإحرامه، ويكون قا نًا. ففنه، («عه

B  ا : أناه يصحُّ ا حرام بقوِل النااسد: )أحرمت  بما أحرم به فَّلٌن(؛ لقوله يف وفنه أيضم

ََ »)الحديث:  لْ َما ؟د اه َت دلَحجَّ َْ تلا بِتهِ «َت ِحنَ  َفَا تا أأ أ تلُّ بِمأ ت ا إِنِّتْ أأ   : اللاه  ل تت  : ق  الأ قأ  ، فأ

ولأدأ  س  : ♀ أ الأ  (.«َفنِنَّ َمِعي دلَهْدَي، َفاَل َتِحلَّ »، قأ

B  ا م مِن نأعٍ  ويير تا، في تذبأح فيته، أو دلهديه : أناه ي سنُّ وفنه أيضم ؛ و و ما ي هد  للحرأ

ع تتوزا تتٍ ؛ لقولتته فيتته: ) ي  ٌّْ مِتتنأ علتتى أ لتته إن كتتان ييتترأ نأعأ لِتت تتِدمأ عأ
قأ ِّْ  التتوأ ِن النابِتت ِن بِب تتد  يأمأ

ه :  ،♀ الأ لأ قأ ؟»فأ َت دلَحجَّ َْ ْلَت ِحنَ  َفَا د اه ََ تلُّ «َما : اللاه  ا إِنِّتْ أأ   ل ت  : ق  الأ قأ ، فأ

تولأدأ  س  تلا بِتِه  أ تا أأ أ : ♀بِمأ تالأ تانأ  ،«، َفراَل َتِحرلَّ َفرنِنَّ َمِعري دلَهرْديَ »، قأ : فأكأ تالأ قأ

ة  ا اعأ مأ ِدمأ لجأ ِي الاِذي قأ د  ٌّْ مِنأ  هأ
لِ ُّْ  البِِه عأ

الاِذي أأتأى بِِه النابِ ِن، وأ ةً  ♀يأمأ   .(مِائأ

ًمتا  تة إن كتان نأعأ ؛ بأن يبعث بِهديه إلى مكا جا أي متن  -في سنُّ للعبد أن ي هدي ولو ل  يح 

ع على أ لها.، وإن كان ييرأ ذلد بأن ي  -ا بأهائ  النعام بأن ي ذبأح فيه  وزا

B  ا تمتِّتٍ  حتلا متن عمرتته: ا حترام  : وفنه أيضم ةأ وق ربِها حتاى م  ِحلِّينأ بمكا أناه ي سنُّ للم 

وال؛ لقوله فِ  بالحجِّ  تى ْ الحديث: )يوم التاروية قبل الرا توا إِلأ ه  جا تِة تأوأ ِويأ م  التار  تو  انأ يأ ا كأ لأما فأ

جِّ مِنًتتت لُّوا بِتتتالحأ تتتأأ أ ُّْ ، ى، فأ كِتتتبأ النابِتتت تتترأ  ،♀وأ أ تتتا الظُّه  تتتلاى بِهأ تتترأ  ،فأصأ ص  العأ  ،وأ

ِربأ  غ  المأ اءأ  ،وأ الِعشأ رأ  ،وأ ج  الفأ  .(وأ

حِرًما وال من يوم التاروية، وي صلِّْ الظُّهر بمنًى م  ه قبل الرا  .في حِرم النااسد بحجِّ

ْ )يتوم التاريوم ال اامن متن ذي الحِ  هو دلرَّاوية ويو  تمِّ تة، س  ويتة(؛ لنا الناتاس كتانوا جا
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ون فيه لفقِد الماء فِ حون فيه بالماء، فيتأ يتروا   ْ بقياة المشاعر.روا

حِرًما، ث ا ي صلِّْ بمنًى أيًضتا العصتر  وال من يوم ال اامن وي صلِّْ الظُّهر م  في حِرم قبل الرا

 ي صلِّيوالمغرب والعشاء وا
 ْ وقتها.ها فِ لفجر؛ كلا صَّلةٍ

B  ا مس  مِ  : أناه إذا ،لعِت وفنه أيضم رةٍ مِ ى إلى عرفةأ، فأقام بنأ ن منً ن يوِم عرفةأ سا  مِ الشا

وال، ويخاب بِها ا مام أو نائب ه خ    .ابًة قصيرةً إلى الرا

انَة،  و و واحٍ معروٌل. ويل  عافَة مواٌم إالَّ بط  عه

ن لته الجأ ويأجم   فيها بين الظُّهر والعصر جم أ ت تقديٍ  مأ تن ي بتاح رترًعا     م  فقتط؛ أي مأ

ثأ ْ الحديث: )الجم  له، فلو كان ييرأ مسافٍر فنناه ال يأجم   عند الحنابلة؛ لقوله فِ  كأ ث  ا مأ

ِت  لأعأ تاى ،أ لِيًَّل حأ س   قأ م  باتٍة مِتوأ ، )-يعنْ متن يتوم عرفتةأ  -( الشا ترأ بِق  ته  أأمأ ب  لأ ترأ ٍر ت ض  تعأ ن  رأ

ةأ    ،بِنأِمتترأ
ِ
تتول  ا  س  تتا أ  أ اقِتتٌف  ♀فأسأ ي ٌش إاِلا أأناتته  وأ تترأ تتدا ق  الأ تأش  (، حتاتتى قتتال يف وأ

تلاى اآخِر ا: ) امأ فأصأ ، ث  ا أأقأ رأ لاى الظُّه  امأ فأصأ ٌل، ث  ا أأقأ ترأ لث  ا أأذانأ بَِّلأ ص  ت   ي   ، عأ لأ توأ تا صأ مأ لِّ بأي نأه 

ي ئًا تَّل (، فيجم  بين صَّلة الظُّهر والعصر متنرأ تين أذاٌن لته الجمت   تقتديًما، ويتؤذِّن للصا

؛ في قتام للظُّهتر فت صتلاى، ثت ا ي قتام للعصتر فت صتلاى، وال ي صتلِّْ 
واحٌد، ث ا ي قام لكلِّ صَّلةٍ

 بينهما ريئًا.

B  ررا ستتتقبِ : أناتته ي ستتنُّ أن يوفنرره أيضم تتخرا  قتتف يتتوم عرفتتةأ  اكبًتتا م  لأ القبلتتِة، عنتتد الصا

ْا )رة خلف رِ فأ ن  الم    النابت
رق، فتننا ٍل(؛ أي من جهة الشا وقتف عنتد  ♀جبِل إاِلأ

تاتى أأتأتى ا ذا الموقف؛ كما قال يف الحتديث: ) كِتبأ حأ ت ا  أ تِتِه لمأ ث  تلأ بأا تنأ نأاقأ عأ ، فأجأ قِتفأ و 

اِء إِلأى لا وأ ص  ب لأ الم  قأ لأ حأ عأ جأ اِ ، وأ رأ خأ تدأ يأ  نأ ي  بأت اةِ شأ الصا ت، وأ هِ ي  تب  القِ  لأ بأ ق  تأ اس  رَخَادَ(، ةأ لأ  فال َّ

ترق، فتنذا وقتف النااستد و اء تا صتا  نفرِ صخراٌ  م   رٌة خلف  ذا الجبل من جهة الشا

 الجبل  بين يديِه، والقبلة  أيًضا بين يديِه، فصا  مستقبًَِّل لها.
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 ُّْ اةِ بين يديته؛ أي  ♀ووقف الناب شأ خرا ، وجعلأ حب لأ الم  خلف  ذه الصا

مل ي   ا منأ الرا قًّ ستدأ تٌل قتد زالأ اليتوم، و تذا جعل م  ( بين يديه، و تو  م 
شاةِ ى )حب لأ الم  سما

يه العرب   عاء يكون عنتدالجبل  ت سمِّ عاء(؛ لنا الدُّ ى أيًضا )جبل الدُّ ٍل(، وي سما ه  )جبلأ إاِلأ

ل يف كتَّلم العترب  حمة(، و ْ تسميٌة حاحثٌة ال ت عرأ ْ أيًضا )جبل الرا مِّ يف يوم عرفةأ، وس 

لِين ا  لاذين    أ ل  ذه الموا،ن.الوا

تتْ  ى بأسمائها الا لِّقت بِها الحكام ت سما وقد ذكر   لك  فيما سبق أنا الموا،ن الاتْ ع 

ا ا بِها العرب، فه  أ ل  ذه البَّلح، و ل سما رعياة، فَّل ي عدأ بأسمائه  تعلاقت الحكام الشا

ظ   لت إلى يير ا وجبأ ِحف  وِّ ل.عنها إلى يير ا، وإذا ح   المعروِل الوا

تذي كتان يعتترل فمثالم  : يجري يف كَّلم النااس ذكر    )جبلأ النُّوِ (، ي ريتدون الجبتلأ الا

 ُّْ ى إليه، و ذا االس  اسٌ  حاحٌث، فتننا الجبتلأ استمه  ♀فيه الناب قبل أن ي وحأ

و ونه )جبتل النُّتو (، وي ستمُّ اٍء(، ولجتل الغلتط يف االست  صتا وا ي ستمُّ ن الغتا  )جبل  ِحرأ

ودبالاذي فيه )يا  حراٍء(،  اٍء(  ودل َّ اٍء(،وأناه إذا قيل: )يا  ِحرأ أن الجبل اسمه )جبل  ِحرأ

ل عتن  تذا االست  إلتى فهو على تقدير م ض اٍل، فتقدير الكَّلم: )يا   جبِل حتراٍء(، في عتدأ

 االس  الاذي تعرفه به العرب.

B  ا نُّ وفنه أيضم ، : أناه إذا وقف حينئٍذ في سأ عاء بما و حأ ومِنأ االستتغفا ، أن ي ك ِر من الدُّ

ع، والخشوع، وإظها  الحاجة والفاقِة إلى ا   عاء.، وي لِحُّ يف ▐والتاضرُّ  الدُّ

ت تمس، فتنذا يربتت  وخفتْ قرص  ب الشا ت أ بستكينٍة، وإن ويستمرُّ وقوفه حتاتى تغتر  فأ ها حأ

جد متاسًعا فننا  - وجدأ فجوًة أسرعأ فيها تفأ ؛ لقولته يف الحتديث: )- ه ي ستِرع فيتهأي إذا وأ     لأ

ت  وأ  ل  رأ يأ
ت ِت بأترأ ى يأ تاتًفتا حأ اقِ ت ِت بأت أ ذأ وأ  ،س  م  الشا تتاتيًَّل حأ لِتقأ  ة  رأ ف  الصُّ ت ابأ ى يأ  لأ حأ    أأ وأ  ،ص  ر  الق 

  ول  س   أ   أ فأ حأ ، وأ ه  فأ ل  خأ  ةأ امأ سأ أ  
ِ
تهأ  ♀ ا  أ سأ تاتى إِنا  أ ، حأ امأ مأ اِء الرِّ وأ ص  نأقأ لِل قأ قأد  رأ ا وأ
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ول  بِيأِدِه ا يب  ِص ي  لأ  يأق  لِِه، وأ ح  ِ كأ  أ و  نأتى: لمأ ِه »ي م  ركِننَةَ  ؛َأي َهرا دلنَّرا ركِننََة، دلسَّ تا أأتأتى «دلسَّ لامأ ، ك 

ب ًَّل  دأ  المِنأ  حأ عأ تاى تأص  لِيًَّل حأ ا قأ هأ ى لأ خأ  (.ِحبأاِل أأ  

 B  ا ن حف أ مِن عرفةأ أالا ي صلِّْ اوفنه أيضم نُّ لِمأ لمغربأ حتاى يِصل إلى مرحلفتةأ، : أناه ي سأ

ن يجوز له الجم  قبل حطِّ  حلِه. فيجم  بين المغرب والع  شاء مأ

لأٍس  بحأ بِغأ ر الحترامأ  -أي مت  بقتاء الظُّلمتة  -ويأبِيت  بِها، فنذا صلاى الصُّ  -أتتى المشتعأ

ه، ويستقبل القبلةأ، ويحمد  ا - و وأ جبٌل صغيٌر بمرحلفةأ  ، وي كبِّتره، ، فيرقاه أو يقف عندأ

ا، تمس؛ لقولته يف  وي هلِّل، ويدعو، حتاى ي سِفرأ جدًّ ث ا يدفأ   خا ًجا منها قبتل أن تالت  الشا

تاى أأتأى االحديث: ) ا الحأ لاى بِهأ ةأ، فأصأ لِفأ حأ ر  اِحٍد وأ لم  اٍن وأ ، بِأأذأ اءأ الِعشأ ِربأ وأ غ  ت   مأ لأ تأي ِن، وأ امأ إِقأ

ي ئًا، ا رأ مأ بِّح  بأي نأه  اأجأ أ حأ   ي سأ تالفأ   أ لأتى ،أ تا ث  ا ان  ت، فأ ر  ج  تى الفأ لا صأ ت نأ يا بأتتأ  ينأ ِحت رأ ج  ت ه  لأ  ح  ب  الصُّ

تقأ إِ وأ  انٍ ذأ أأ بِت ت ،ةٍ امأ تالقأ  بأ كِت أ   ا ث  تى المأ تأتى أأ تاتحأ  اءأ وأ ص  ت رأ عأ ش  تفأ  ،امأ رأ الحأ تب  القِ  لأ بأ ق  تأ اس  تت ،ةأ لأ ، اه  عأ دأ فأ

لأه ، وأ ، وأ ه  رأ با كأ وأ  لا  وأ  ل  رأ يأ     لأ فأ  ،ه  دأ حا وأ  أ
ا، فأ جِ  رأ فأ س  ى أأ تا ًفا حأ اقِ  (. س  م  الشا   أ ل  ا  تأ  ن  أأ  لأ ب  قأ   أ فأ دأ دًّ

تتنِّف  يف  صأ ف  متتن مرحلفتتةأ بعتتدأ نصتتف اللايتتل يف المتتذ ِب، واختتتا أ الم  ويجتتوز التتدا

ِ .عدمأ جواز « المختا ا  الجلياة» ذ  فِ  إالا ل ل الع   الدا

B  ا تًرا: أناه إذا خرج إلتى موفنه أيضم حسِّ أسترعأ قتد    ميتِة حجتٍر إن كتان  رحلفتةأ فبلتغ م 

؛ لقوله فِ  ك حاباته لت سِرعأ حألأ افْ الحديث: )ماريًا، أو حرا لأ ب تنأ الأأ   ض  تاتى أأتأتى لفأ باتاِس حأ عأ

رٍ  سِّ حأ لأدأ الااِريقأ بأا نأ م  لِيًَّل، ث  ا سأ كأ قأ را لأى اال، فأحأ ج  عأ ر  تِْ تأخ  اأى الا س  رأ لو  م  ب رأ لةِ اجأ  .(ك 

ٌا(   َحسِّ نُّ ا سراع  فيته قتد  أ ىاس   واحٍ بين مرحلفةأ ومنً و)مه حجتٍر؛ ثبتتأ  تذا   ميتةِ  ، ي سأ

فتتواِ ٌح يف صتتفة الحتتجِّ ْ تقتتدير ا، وإالا أصتتل  ا ستتراع ؛ أي فِتت ¶عتتن ابتتن عمتترأ 

 النابوياة.
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 مسافة خمسين وثَّلثمائة متتٍر تقريبًا. منة حجا  هو   ه ْد واَ 

B  ررانرره أوف ى بتتدأ بجمتترة العقبتتِة، فرما تتا بستتب  حصتتياٍ  : أناتته إذا وصتتل إلتتى منًتتيضم

تعاقباٍ ، يرف  يده حتاى ي ر  بياض  إِب اِِه، وي كبِّر م  كلِّ حصاةٍ، ويقول:  )اللاه  اجعلته م 

ِل  ذ  ا مربوً ا، وسعيًا مشكوً ا، وذنبًا مغفوً ا(، وتكون الحصاة  صغيرًة كحصى الخأ   .حجًّ

نبأتل بته بالصتاب ِ  -  و ما ي رمى بته بالصتاب ِ  لَخْذِف وح ى د ، ويكتون فويتقأ - أي ي 

ق ِص وحون الب ند   .الِحما

 التالبية قبل  ميِه. ويقا   

مس، وي جرئ بعتد نصتف اللايتل متن ليلتة الناحتر؛ لقولته يف ويرمْ ندبًا بعد ،لوع الشا 

تاى أأتأى االحديث: ) تلحأ تِْ ِعن تدأ الشا ةأ الا رأ م  تب  جأ تا بِسأ ا أ مأ رأ ، فأ
ةِ رأ تيأاٍ ، ي  جأ صأ ت ر  بِّتكأ ِ  حأ ت  أ مأ  لِّ ك 

 صأ حأ 
ِل صأ حأ  لأ    ا، مِ هأ ن  مِ  اةٍ ذ   (.ياحِ الوأ  نِ ا  بأ  ن  ى مِ مأ  أ وأ  ،ى الخأ

 B  ا وفنه نُّ له الكل  من لحِمهتا، أيضم ه  بعد  ميِه، وي سأ نا نحر  ن كان معه  دٌي س  : أنا مأ

رب   قِ مِ  والشُّ رأ  ا.هأ ن مأ

B  رروفنرر تت: )ْ الحتتديِث ْ الهتتدي؛ لقولتته فِتتا رتتراك فِتت : جتتواز  اه أيضم تتان    ا ث  تتإِ  لأ رأ صأ ى لأ

 عأ  ىاأ ع  أأ   ا ، ث  هِ دِ يأ بِ  ينأ تِّ ِس ًثا وأ َّلأ ثأ  رأ حأ نأ ، فأ رِ حأ ن  المأ 
  ه  كأ رأ ر  أأ ، وأ رأ بأ ا يأ مأ  رأ حأ نأ يًّا فأ لِ

تهِ يِ د  ْ  أ فِ تأأ   ا ، ث   رأ مأ

عأ  ةٍ نأ دأ بأ  لِّ ك   ن  مِ    ت  لأ عِ ج  ، فأ ةٍ بِبأض 
 َّلأ كأ أأ ، فأ ت  خأ بِ ،  ، وأ  ٍ د  ْ قِ فِ

 بأ رِ رأ ا، وأ هأ مِ ح  لأ  ن   مِ
 رأ مأ  ن  ا مِ

 (.اهأ قِ

ه فِ  .رأ بأ ا يأ مأ  رأ حأ نأ فأ ْ الحديث: )وقول  ْأ  (؛ أي ما بق

عأ وقوله: )  (؛ أي بقاعٍة.ةٍ بِبأض 

تر المترأة  بتَّل  ديأ  وإذا  مى الحاجُّ جمرةأ العقبِة، ونحرأ  تره، وت قصِّ ه أو قصا ه؛ حلقأ  أسأ

 ى قد   أِس ال نملة؛ أي  أِس الصب .حلٍق عل
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ر؛ حلا له كلُّ رٍْء؛ إالا النِّساء. ، وحلقأ أو قصا  وإذا  مى الحاجُّ

B  ا ، : أنا وفنه أيضم ةأ يوم الناحر بعد  ميِه، وياول ،توالأ الحتجِّ الحاجا ي فيض  إلى مكا

ى )،وال ا فانة(.  وي سما

ل واره ن حف  حينئٍذ، : بعد نصف ليلة الناحر، لِ وأوَّ رنَّةه مأ : فعل ته يف يتوم الناحتر، ولته ودلس 

ه عن أياام مِ    أ   ا ث  ) ه يير محدوحٍ؛ لقوله يف الحديث:ى؛ لنا آخرأ وقتِ نً تأخير 
  ول  س   أ  بأ كِ

ِ
 ا 

أأفأاضأ إِلأى ا ،♀  (.بأي ِت لفأ

نِّف يف  صأ عتن أياتام عدمأ جواز تأخير ،توال ا فانتة « المختا ا  الجلياة»واختا  الم 

 ى؛ و ْ أيام التاشريق: الحاحي عشر، وال ااين عشر، وال االث عشر.نً مِ 

تفا  ته، أو كتان فنذا ،الأ الحاجُّ سعى بتين الصا تمتًِّعتا، فيستعى لحجِّ والمتروة إن كتان م 

ه مت  ،توال القتدوم، فتنذا فعتل ذلتد حتلا لته كتل  م سعي ه لحجِّ فِرًحا، ول  يتقدا قا نًا أو م 

 رٍْء.

 ل م  دلحجِّ نوعان:حل  فالرَّ 

ل: أحدهما •  ، ويكون بفعل اثنيِن من ثَّلثٍة.دلرَّحل ل دألوَّ

 ويكون بفعل تلد ال اَّلثة كلِّها.، يدلرَّحلل دلثَّانِ : ودآلخا •

ا فانتة مت   راحة:  ْ  مْ جمرة العقبتة، والحلتق أو التاقصتير، و،توال  وال اَّلثة الم  

عْ.   السا

B  ررا تت: أناتته ي  وفنرره أيضم نُّ للحتتاجِّ أن يشتتربأ متتن متتاءأ زمتترم، ويتضتتلا  منتته؛ لقولتته يف سأ

أأتأى الحديث: ) لأى فأ ب تِد اعأ : لبأنِتْ عأ تالأ قأ ، فأ مأ ترأ م  لأتى زأ ونأ عأ تق  االِتِب، يأس  رود بَنِري َعبْرِد »م  دْنِزعه

طَِّلِ  لد ِربأ مِن ه  ، حتاى قال: )(«...مه ًوا فأشأ ل  ل وه  حأ نأاوأ لِ ٌ  .فأ س  اه  م  وأ   (. أ
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تضلًِّعا،  زأ ودلرَّضل ع هرو ويستك ر منه م  ب تر  ترب متاء زمترم حتاتى تأ امتتَّلء الجتوِل متن ر 

ه من االنتفاخ؛ أي تأبِينأ فِ   أنَّلع 
ِ
  توائه.ْ بشرتِه ال

تهنًتث ا يرج   الحاجُّ بعتدأ ذلتد إلتى مِ  قبتل صتَّلة  - ْ المتذ بفِت - ى، ويكتون  جوع 

ل يف يومين، ويرمْ ها ثَّلث لياى، ويبيت بِ الظُّهر، في صلِّْ الظُّهر بمنً  ٍل، أو ليلتين إن تعجا

 التاشريق.الِجما أ يف أياام 

تتنِّف فِتت صأ تتة  صتتفةِ  استتتيفاء  « نتتو  البصتتائر واللبتتاب»ْ ووقتت  يف كتتَّلم الم  الحتتجِّ النابويا

صًة من كَّلم ابن تيميا  م: )الحفيتدِ  ةأ ملخا تام منًت، فقتال بعتدما تقتدا ى ثت ا أقتام بالمستلمين أيا

لوا  الخمس مقصو ًة ييرأ مجموعٍة، يرمْ كلا ال يوٍم الجمترا أ   اَّلث، ي صلِّْ بِه  الصا

نيا إلتى  تغر ، و تْ التدُّ مس، يستتفتح بتالجمرة الولتى و تْ الصُّ ال اَّلث بعد زوال الشا

ةأ، ويخت  بجمرة العقبة، ويقف بتين الجمترتين الولتى وال اانيتة،  منى، والقصو  من مكا

عرفتتة ،  انيتتة وال اال تتة، وقوًفتتا ،تتويًَّل بقتتد  ستتو ة البقتترة، فتتننا المواقتتفأ ثتتَّلٌث:وبتتين ال ا 

ومرحلفة ، ومنى، ث ا أفاضأ آخر أياام التاشريق بعد  مْ الجمرا   و والمستلمون، فنترل 

ي ِف بنْ كنانةأ، فبا أ والمسلمون فيه ليلةأ ال بعاء، وبعثأ تلد اللايلتة  ب عند خأ بالمحصا

حمن عائشتتةأ  لتعتمتتر متتن التانعتتي ، ثتت ا وحاعأ البيتتتأ  تتو  ¶متت  أخيهتتا عبتتد التترا

والمسلمون، و جعوا إلى المدينة، ولت  ي ِقت  بعتد أيتام التاشتريق، فأختذ فقهتاء  الحتديث 

ه .كأحمدأ وييِره بسناتِه يف ذلد كلِّه  (. انتهى كَّلم 

ة المذكو ة  ْ زياحٌة الزمٌة  نا؛  تماِم صفة اوالتا  ن  متا يكتون لحجِّ النابوياتة، وأحستتما

ه  يف كتابتته اآلختتر  تتا ذكتترأ : ا تيتتان  بمأ نتتو  البصتتائر »التاتمتي   متتا ذكتتر مِتتن الوصتتف النابتتويِّ

ِّْ ، واصًفا ما جاء فِ «واللباب ه متأخوًذا متن كتَّلم ابتن  ♀ْ  دي الناب يف حجِّ

 . ؒتيمياة الحفيدِ 
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تنِّف مِت صأ ا فترغ الم  تولما : ◙ جتابرٍ فة بتذكِر حتديث ن بيتان  تذه الصِّ تانأ ) قتالأ كأ وأ

ل  ا ♀ عأ ول  لِلنااِس: ليأف  يأق  ، وأ نأاِسدأ ود عَ »مأ ذه تون  ، «مْ كه كَ اِس نَ ي مَ نِّ خه ا يأك  ل  مأ مأ أأك  فأ

اء  جِّ االلحأ ا مِنأ  تِدأ ِّْ  فِيهِ  ق 
ابِِه  ♀بِالنابِ حأ أأص   (. ╚فِيِه وأ

 :مسألران ويف هذ  دلجملة

فة الإحددهما ته مذكو ة : أنا الصِّ تن أتتى بِهتا فحجُّ ، فمأ ملتى للحتجِّ تفة  الك  آنًفا  ْ الصِّ

 واقٌ  على أكمل الوجوِه.

ِّْ العبد فِ  : أنا سبيلأ ودلمسألة دلثَّاننة وأصتحابِه  ♀ْ الحتجِّ أن يقتتدي بتالناب

 :ألماي ؛ ╚

ْا أحرردهما  النابتت
ررأْ رَ لِ »بتتيان الحتتجا بقولِتته وفعلِتته، وقتتال:  ♀: أنا  ينِّررود عَ ذه خه

 بِهذا اللافظ. ،  واه مسل ٌ «مْ كه كَ اِس نَ مَ 

ا لفظ:  ود عَ »وأما ذه ِّْ فِ « مْ كه كَ اِس نَ ي مَ نِّ خه  «.نن الكرب السُّ »ْ فعند البيهق

ِّْ ودآلخا  أصحاب الناب
ا أختذوه  ♀: أنا وا معه، وما جاء عنه  فهو مما حجُّ

 عنه.

لخذ بما جاء عتن نابويِّ إالا باْ الحجِّ للهدي الفَّل سبيلأ إلى كمال االقتداء باالتبِّاع فِ 

تتحابة  ِّْ ، إذ  يقتت  فِتت╚الصا ْ موانتت أ متتن الحتتجِّ خفتتاء  الوجتته المنقتتوِل عتتن النابتت

حابة. ♀ ه إلى بياٍن، ويكون ذلد واقًعا يف اآلثا  الوا حة عن الصا  ، أو احتياج 

م فِ فمثالم  ْا : ما تقدا  النابت
ت ♀ْ حديث جابٍر وفيته أنا حسِّ تا أتتى م  ك لما ًرا حترا

ْ رتْء متن الحاحيتث النابوياتة المرفوعتة تقتدير  ، ولت  يقت  فِت- أي أسرعأ بداباته - قليًَّل 

مترأ بنستناحٍ المسافة الاتْ يكون فيها ا سراع، وجاء تحديد  ا يف الثر المرويِّ عن ابتن ع  
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بالمسافة  ، فت قدا ¶مرأ ع  صحيٍح أناه قدا  ا  مية حجٍر، في صا  إلى ما جاء عن ابن 

 ٍر.بالمذكو ة  ميةأ حجٍر، و ْ يف الحساب المعرول اليوم: خمسون وثَّلثمائة مت  

حابة فِ  ًة؛ لناه  كانوا معه فَّل محيدأ عن آثا  الصا ا  ♀ْ الحجِّ خاصا و   لما

ِّْ حجوا ففعلوا أو قالوا ريئًا، فننا الصتل أناهت  يقولونته ويفعلونته عتن توقيتٍف متن  النابت

♀. 

تناة   فقد  التاوقيف، فننا اتِّباعه  أولتى مِتن اتِّبتاع ييترِ ق دِّ ولو    ، ومِتن ،ريقتة أ تل السُّ

حابة  والجماعةِ  ناة»ْ فِ  ه ا مام أحمد  ذكرأ  ؛╚اتِّباع آثا  الصا ه من « أصول السُّ ويير 

 أ ل العل .

بيِّن هتا لشفوِل الناظر يف موان أ منه، وافتقاِ  ا إوألجل هذد ُقَّ علم دلمناسك؛  لى متا ي 

ناةمنهاج »ْ الحفيد فِ  ةأ علوم؛ ذكره ابن تيميا صا   ذا العل  من أحقِّ ال  «.السُّ

هتا إلتى البيتان، مت  لتروم  ها فهًمتا، وأحوج  فالعباحا  المعروفة أحقُّها مسلًكا، وأيمض 

؛  و )المناسد(، في َّلزم ،الب  العل  
ةٍ ًة بعد مرا ه فيه مرا ذلدأ يف كلِّ حيٍن، التاكرا ، والتافقُّ

 .(1) حتاى يقو  أخذه لهذا العل 

 

 

 

 

                                                             

لإلى هنا تـمـام الـمجل( 1) أربعـين  ، سـنةَ جمـادى األولـىمـن شـهر  العاشـر الخميس ليلة، وكان َذلَِك س األوَّ

  بعد األربعمـا ة واأللف.
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لأوِ  رأ ا وأ تأصأ لأىلاق  اجُّ عأ  :حأ

اِن الأ ا -أ كأ ْأ لأ    تِْ ِ 
ِة الا بأعأ   : 

ام   -1 رأ  .اِ ح 

ةأ  -2 فأ رأ ق ول  بِعأ الو   .وأ

ال   -3 الااوأ  .وأ

4-   ْ ع  السا  .وأ

ْأ  -ب تِْ ِ 
اِجبأاِ  الا الوأ   :وأ

ام  مِنأ  ِ ا -1 رأ اِ   الح   .ِميقأ

ةأ إِلأى االوأ  -2 فأ رأ ق ول  بِعأ وِب لو  ر    .غ 

ةأ  -3 لِفأ حأ ر  ِر بِم  ي لأةأ الناح  بِيت  لأ المأ  .وأ

ْأ  -4
يأالِ لأ ِريِق بِِمنً  وأ اِم التاش   .ىأأيا

ْ  ا -5 م  ا ِ لوأ أ  .ِجمأ

ل ق  أأوِ  -6 الحأ ِصير   وأ  .التاق 

لِدأ =  أأه  ذأ رأ  .لأج 

ِن فِْ ا ك  ِك الرُّ ق  بأي نأ تأر  ر  الفأ جِّ وأ لوأ   :ِب اجِ الوأ  كِ ر  تأ حأ

 .ةِ يا عِ ر  الشا  هِ تِ فأ ى ِص لأ عأ  ه  لأ عأ ف  ى يأ تا حأ  ،ه  جُّ حأ  حُّ ِص  يأ الأ  نِ ك  الرُّ  كأ ا ِ تأ  نا أأ  -

  مٌ حأ وأ   ٌ ث  إِ  هِ ي  علأ ، وأ يٌح حِ صأ  ه  جُّ حأ  ِب اجِ الوأ  كأ ا ِ تأ وأ  -
 ر  تأ لِ

 .هِ كِ
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تتا تتنِّف لما صأ قتتتد  فيهتتا بتتالنا   ؒفتترغ الم  ِّْ متتن بيتتان صتتفة الحتتجِّ الكاملتتة الم  ب

ةِ  ،♀ ِرئأ ج   .أتبعها ببيان صفِة الحجِّ الم 

 فللحجِّ صفران:

فةه دلكاملة: إحددهما * النابوياتة متن ْ صتفة الحتجِّ ؛ و ْ المشتملة  على ما جاء فِتدل ِّ

 القوال والفعال.

جزئة: ودألخاى * فةه دلمه ؛ و ْ المشتملة على أ كان الحجِّ وواجباته؛ لقوله  نا: دل ِّ

لأوِ ) تأصأ  وأ لأىلرأ ااق  اجُّ عأ اِن الأ ا حأ كأ ةِ لأ    بأعأ أ ( فعدا ا، ث ا عدا الواجبا ، ث ا قال: )...   أأه  لأ رأ ج 

لِدأ  ه ذأ جرًئا عنه.(؛ أي لكان حجُّ  م 

وإتباع  صفة الحجِّ النابوياة المذكو ة آنًفا ببيان أ كان الحجِّ وواجباتته؛ إعتَّلٌم بتأنا متن 

فة عند الف ذكر  ال كاِن والواجبا ، فنذا قصدأ فقيتٌه بيتانأ صتفة عبتاحةٍ متن  :قهاءتماِم الصِّ

تر علتى سترحِ متا العباحا ، فنناه يند ج يف نعِت صفتِها ذكر  أ كانِها وواجباتِهتا،  وال ي قتأصأ

 ِّْ  .نأ القوال والفعالِ ْ أحوالِها مِ فِ  ♀و ح عن الناب

َه دلعباُدَ فرِقَاٌة إلى بنان دأل يان، ف فا  .ودلودجباَ مه

، وسترحأ المنقتول يف صتفتهما متن  َّلة أو الحجِّ  كالصا
فنذا صناف م صنٌِّف يف صفة عباحةٍ

 ِّْ ْ ذِكتر قتواًل أو فِعتًَّل؛ فنناته ينبغتْ أن ي تدِ ج فِت ♀الحوال المروياة عن النابت

تتفة بيتتانأ ال كتتاِن والواجبتتاِ ؛ الفتقتتا ِ  تتفِة إلتتى بيتتان مراتتتب ال كتتان  تلتتد الصِّ الصِّ

دأ رٍْء مِ والواجبا  من ق  فة نقًضا أو نقًصتا، ها، فننا فأ ر  يف الصِّ ن ال كان أو الواجبا  يؤثِّ

.ه فِ ْ بيان  كما سيأتِ  كِ  ترك  كٍن أو واجٍب من أ كان الحجِّ  ْ ح 
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جرئةأ  فة الم  ا ذكر الصِّ نِّف لما صأ شتملة  على  - إذا تبيان  ذا؛ فننا الم  م: الم  و ْ كما تقدا

 بيان تلد ال كان والواجبا . ،-ن والواجبا  ال كا

ررا دأل يررانه  تتاِن الأ ا: فبيانهتتا يف قولِتته: )فأمَّ كأ ْأ لأ    تِتتْ ِ تت
تتِة الا بأعأ ام      تترأ ( إلتتى قولتته: اِ ح 

(  ْ ع  السا  (.وأ

َه  ا دلودجبا ْأ ا: فبيانها يف قوله: )وأمَّ تِْ ِ 
اِجبأاِ  الا الوأ ام  مِنأ  ِ وأ رأ اِ   الح  وله: ( إلى قِميقأ

ل ق  أأوِ ) الحأ ِصير   وأ  (. التاق 

 فأ يانه دلحجِّ أ بعٌة:

ل ام  ): فاألوَّ رأ خول فِ اِ ح  خولأ (، و و الدُّ تكِه فِت ْ النُّسد؛ بأن ينتوي النااِستد  التدُّ ْ ن س 

ا. عيان عمرًة أو حجًّ  الم 

ةأ : )يودلثَّانِ  فأ رأ ق ول  بِعأ  .(الو 

كن مرا بِها ليًَّل صحا منه ومأ   ن. ذا الرُّ

تفة الكاملتةأ فالعبا ة المتذكو ة عنتد الفقهتاء فِت (؛ ي ريتدون بته الصِّ ْ قتولِه : )الوقتول 

المالوبةأ ررًعا، فننا المالتوب رترًعا  تو الوقتول بعرفتةأ؛ بتأن ي قتي  فيهتا حتاتى تغترب 

مس، ويقف  فِ  م فِ ْ آخرِ الشا  ْ صفة الحجِّ النابوياة. ا حاعيًا كما تقدا

تتوأ : )ودلثَّالررع تتال  الاا ، وي سأ ى )،تتوال ا فانتتة(، أو (؛ والمتتراح بتته ،تتوا ل الحتتجِّ ما

بيل الظُّهر، فهتذا  ناةأ كون ه يوم العارر نأهاً ا بعد ،لوع الفجر إلى ق  م أنا السُّ يا ة(، وتقدا )الرِّ

ناِة فيه.  محلُّ السُّ

دبع ْ  : )ودلاَّ ع  فا والمروة. السا ، بين الصا  (؛ أي للحجِّ

م  -ْ و ذه المذكو ا     .أ كان  الحجِّ  -كما تقدا
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 أ يان دلعماةِ؛ وهي ثالثٌة:  :وصنو  ا

 _.  ا حرام 

 والااوال._ 

 _.  ْ ع  والسا

 ح الحجُّ عن العمرة بركِن الوقول بعرفةأ.فينفرِ 

ا ودجباَ دلحجِّ فهي  نِّف -وأمَّ صأ  سرٌَّة: - كما عدا ا الم 

ل ام  مِنأ  ِ ا: )فاألوَّ رأ اِ   الح   .(ِميقأ

الم وهو دإلحاد فاْ ودل يِ  دلمذيو  أوَّ  : قه بن  هذد دلودجِ  ودلا 

ي  ▪ د أنَّ دلا  خول يف النُّس   . و الدُّ

خول من الميقا . ودلودجَ   ▪   و كون  ذلد الدُّ

ه ِرم بعدأ فيكون قد  ؛فلو ق دِّ  أنا النااسد أحرم بعد الميقا ، بأن يتجاوز ميقاتأه، ث ا ي ح 

كن و و ا حر  ام، وتركأ الواجبأ و و كون ذلد ا حراِم منأ الميقاِ . أتى بالرُّ

حة للدلمادُ به -يما تقدَّ  -ودلمنقاَ  ن جها  التوا حين نااسكين مِ : الموان  المحدا

ِم، و ْ خمسٌة تأ  م عدُّ ا.اآلفاقيِّين على الحرأ   قدا

ةأ إِلأى ا: )ودلثَّاين فأ رأ ق ول  بِعأ وِب لالو  ر  تغ  تمس، ى واقًفتا ب(؛ بأن يبقأ عرفتةأ حتاتى تغتربأ الشا

مس، فنناه ل  يأأ ِ  بالواجب، إالا أن يرج أ إليها،  ث ا ينتظرأ حتاى فنن خرجأ قبل يروب الشا

بأ فيخرجأ ثانيًة.  تغر 

ةأ : )ودلثَّالعه  لِفأ حأ ر  ِر بِم  ي لأةأ الناح  بِيت  لأ  (.المأ

نِّف يف  صأ جرٍء من النِّصف ال اتاين متنأ والواجب إلى )«: نو  البصائر واللباب»زاح الم 
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ل، ويتدخلأ (؛ أي بأن يبيت ليلة الناحر يف مرحلفتةأ، حتاتى ينقضتْ نصتف اللايل اللايتل الوا

ًة بعد حخوله، ث ا يخرجأ اللايل ال اانِ  نصف   دا  منها. ْ، ويبقى م 

دبع ْأ ) : المبيت  ودلاَّ
يأالِ ِريِق بِِمنً  لأ اِم التاش   .رأ اللايل فيها(؛ بأن يبقى أك ىأأيا

 .الحاحي عشر، وال ااين عشر، وال االث عشروأيَّا ه دلرَّشاي  هي 

 .ىفالواجب أن يبيت الحاجُّ تلد اللايالْ يف منً 

ل سقطأ عنه المبيت يف اللايلة ال اال ة الاتْ  ْ ليلة  ال االث عشر.  وإن تعجا

ْ  ا: )ودلخررامس تت م  تتا ِ ل أ تترا  جتتا  تتْ الحِ  ودلِجَمررا (، ِجمأ مأ تتتْ ت رمتتى بِهتتا الجأ ة الا

تة : ي لسان دلعابفِ  (دلجما ه )تالمعروفة، ف صأ م كون هتا صتغيرًة بتين الِحمِّ الحجتا ة، وتقتدا

ق.  وحباة الب ند 

نِّف يف  صأ بًاقولأه: )« نو  البصائر واللباب»وزاح الم  رتا ْ  الجمتاِ  م  (؛ أي بأن يكتون  مت

 على التارتيب فيها.

رراُِ تت: )ودلسَّ ل  ِصتتير   ق  أأوِ الحأ تتا المتترأة فتتَّل التاق  جتتل، أما حلتتقأ عليهتتا، (، والتاخييتتر  للرا

.  وواجب ها التاقصير فقط 

تتنِّف يف  صأ ،تتوال ؛ و تتو )«نتتو  البصتتائر واللبتتاب»وبقتتْ واجتتٌب ستتابٌ ، ذكتتره الم 

 (.الوحاع

ته للعلت ِ  تنِّف تركأ صأ تنِّف يت ت وكأنا الم  صأ تهرتِه، فتننا الم   الحكتام رك أرتياءأ متنأ بته يف ر 

زمة فِ  لحاجِة إلى ذكِر ا، فننا النااس فيما سبق هرتِها وعدِم اْ  ذا المختصر؛ تا ًة لِش  الَّلا

ون إالا باواِل  ن ِفر   الوحاع. كانوا ال يأ

تعلِّ  المجعوِل له الكتاب  إليها، فنناه قصدأ جعتلأ  تذا  وتا ًة ال يذكر ا لعدم حاجةِ  الم 
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 ارئة، فرباما ترك ريئًا لجل  ذا.الكتاب للمبتدئين منأ النا 

ك  عليه بكونه ي ، وي عتذأ    ؒافًَّل أو جا ًَّل، فم ل   ذا ال يكون مِن م لِهفَّل ي ستد أ

 بما سبق بيان ه.

  .و ذه الواجبا    ْ واجبا   الحجِّ 

ا دلعماةه فلها ودجبان؛ هما:   أمَّ

 ا حرام من الميقاِ ._ 

 والحلق أِو التاقصير._ 

نِّف مقاصد  ذا الفصتل بقولته يف  وتما  صأ ومتا ستو  )«: واللبتابنتو  البصتائر »الم 

َّلٌ   ذلد مسنوناٌ   ه .، وخصوًصا التالبيةم كمِّ  (. انتهى كَّلم 

: : ؒومق وُ   أنَّ ما يرعلَّ  ب فة دلحجِّ ثالثةه أاسا  

ل  : ال كان؛ و ْ ال بعة المعدوحة آنًفا.دلقسم دألوَّ

بعة المعدوحة آنًفا أيًضا.: اليودلقسم دلثَّانِ   واجبا ؛ و ْ السا

نن؛ و ْ ما عدا ال كان والواجبا .ودلقسم دلثَّالع  : السُّ

م نظير   ذا يف ) الةوتقدا  (.باب صفة الص 

نِّف  ذا المالبأ ببيان  صأ ي  يف دلحرجِّ وتراك دلودجر ث ا خت  الم  ؛ دلفاِق بن  تاك دلا 

ِك فقال: ) ق  بأي نأ تأر  ر  الفأ ِن فِْ اوأ ك  جِّ وأ لالرُّ تحأ  حُّ ِص  يأ الأ  نِ ك  الرُّ  كأ ا ِ تأ  نا أأ  :ِب اجِ الوأ  كِ ر  تأ حأ  ،ه  جُّ

  مٌ حأ وأ   ٌ ث  إِ  هِ ي  علأ ، وأ يٌح حِ صأ  ه  جُّ حأ  ِب اجِ الوأ  كأ ا ِ تأ ، وأ ةِ يا عِ ر  الشا  هِ تِ فأ ى ِص لأ عأ  ه  لأ عأ ف  ى يأ تا حأ 
 ر  تأ لِ

 (.هِ كِ

:  فالمرْاوك م  صفة دلحجِّ ثالثةه أاسا  

.: أن يكون المت روك سناًة، وال لفاألوَّ  م  به العبد  تأرتاب عليه رٌْء ي لرأ  يأ
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أن يكون المرتوك واجبًا، فيصحُّ الحجُّ م أ إثِ  العبتد، ويجتب عليته حٌم ودلقسم دلثَّاين: 

 لرتكه، فيجب عليه أن يذبح راًة لرتكِه.

كنًا، ودلقسم دلثَّالع:   وهذد نوعان:أن يكون المرتوك   

كن المترتوك   تو ا حترأأحدهما:  • ته، وال ي عتدُّ ن يكون الرُّ ؛ فهتذا ال ينعقتد  حجُّ ام 

ا.  صاحبه حاجًّ

ته حتاتى يفعلته ودآلخا:  • ه متن ال كتان؛ فهتذا ال يصتحُّ حجُّ أن يكون المت روك  ييترأ

رعياة.  على صفتِه الشا

رحلفةأ ليبي م بالحجِّ ليلةأ العارر، ث ا قصدأ م  تأ بِها ليلة العارر، ث ا فلو ق دِّ  أنا أحًدا أحرأ

را بعرفةأ، ث ا يأيت المرحلفةأ، فرج  إلى عرفةأ فمرا بِهتا، ثت ا أتتى  ن بِّه إلى أناه يجب عليه أن يم 

لأته علتى صتفته  عأ تذي تركته، وفأ كن الا ه يكون صتحيًحا؛ لناته جتاء بتالرُّ المرحلفةأ؛ فننا حجا

ه. رعياة، فصحا حجُّ  الشا

كن والواجب َّلة:  نا عند الفقهاء  ما نظير  والرُّ كن والواجب المذكو ين يف الصا  الرُّ

، وال ي جبأر بغيره. فاي ه دلحجِّ  ط  ، وال يسق    و ما يدخل يف ما ية الحجِّ

قط  لعذٍ ، وي جبأ  وودج  دلحجِّ  ، وقد يأس   ر بغيره.  و ما يدخل يف ما ية الحجِّ

فنناه يكتون قتد تترك واجبًتا ٍر بمرٍض، تأها لعج  : إذا ترك العبد  المبيتأ بمرحلفةأ ليلفمثالم 

ه. ب رانًا لهذا الناقص الاذي لأِحقأ حجا  لعجره عن ذلد؛ فيجب عليه حٌم؛ ج 
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ن  ي ِريد  ا يار  مأ ي خأ امأ  ِ وأ رأ تُِّ   ح  ل   -بأي نأ التامأ وأ أأف ضأ احِ. - وأ   رأ اِ ف  اِن وأ الِقرأ  وأ

وأ أأن  ي ح   تُّ      التامأ جِّ ِرمأ فأ ِر الحأ ه   فِْ أأر 
ةِ رأ م  ِرمأ بِالع  ا، ث  ا ي ح  غ  مِن هأ ر  يأف  امِهِ  ، وأ جِّ مِن  عأ   .بِالحأ

اِنِري ا ن  مِن  حأ ٌم إِن  لأ   يأك  ي ِه حأ لأ عأ ِجِد الوأ س  اِم.لمأ رأ  حأ

ِرًحا. ف  جِّ م  ِرمأ بِالحأ وأ أأن  ي ح  اح     رأ اِ ف   وأ

: ان  الِقرأ   وأ

ِرمأ  -أ ًعابِ أأن  ي ح  ا مأ  .ِهمأ

رِ أأو  ي   -ب ِخل  ا مأ ح  ، ث  ا ي د 
ةِ رأ م  ا.لبِالع  افِهأ وِع فِْ ،أوأ ر  ب لأ الشُّ ا قأ ي هأ لأ جا عأ  حأ

يأ  اأرُّ اوأ تِّ   لض  تأمأ  :ةِ فأ الصِّ  هِ ذِ إِلأى  أ  م 

 رأ م  ع  بِ  لأ غأ تأ ا ار  ذأ إِ  ةأ فأ رأ عأ بِ  وِل ق  الو   ا أ وأ فأ  الأ ا خأ ذأ إِ  -أ
 .هِ تِ

 .ةأ فأ رأ عأ بِ  وِل ق  الو   ِت ق  وأ  لأ ب  قأ  ر  ه  ا   تأ ا الأ هأ نا أأ  ت  فأ رأ عأ ، وأ ت  سأ فِ نأ  و  أأ  ة  أأ ر  لمأ ا ِت انأ ا حأ ذأ إِ وأ  -ب

ِرح  وأ  ف  ِرحِ  ونأ ح   ٌي د   أ  نِ ا ِ ى القأ لأ عأ ، وأ دٌ احِ ا وأ مأ ه  ل  ع  فِ  ن  ا ِ القأ وأ  الم  ف   .الم 
 

 
 

 

ا نِّف لما صأ (؛ رك شي   منهـاوما يرتتَّب على ت ،أركان الحجِّ وواجباته)   ؒبيان الم 

 .أتبعها ببيان النساك الاتْ تنتظ  فيها تلد ال كان والواجبا 

ن  ي ِريد  اْ قوله: )فذكر أنا أنساك الحجِّ ثَّلثٌة، وذلد فِ  يار  مأ ي خأ امأ  ِ وأ ترأ تُّتِ   ح   -بأتي نأ التامأ

ل   وأ أأف ضأ احِ  - وأ   رأ اِ ف  اِن وأ الِقرأ ه .(. انتهى كَّلوأ  م 
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  ثالثٌة:فأنساكه دلحجِّ 

ل:   التامتُّ .دألوَّ

ان  ودلثَّاين:   .الِقرأ

 : ا فراح.ودلثَّالع

َ نِّم:  ويرعلَّ  بِهذ  دألنودع مسألران مذيو تاِن يف يال  دلمه

فرًحا.إحددهما:  تمتًِّعا، أو قا نًا، أو م  د ن سكه م   أنا العبد مخياٌر بينها، فله أن ينس 

 ذه النساك ال اَّلثة، فالنستاك المتذكو ة متفاوتتٌة يف  أنا التامتُّ   و أفضل: ودألخاى

نِّف - اءتتٍة من الفقهتتتالفضل عند جماع صأ ، وأفضتل ها ول دلجمهرو رروهذد ا، - منه  الم 

  و التامتُّ . -كما ذكر  -

 صفة يلِّ نهسك  م  هذ  دألنساك دلثَّالثة:ث ا ذكرأ 

ا  التا فذكره يف قوله: ) دلرَّمر ع:فأمَّ تجِّ فأ ِر الحأ ته   فِتْ أأر 
ةِ رأ م  تِرمأ بِتالع  توأ أأن  ي ح  تُّ      غ  مأ تر  يأف  ، وأ

ِرمأ  ا، ث  ا ي ح  امِهِ  مِن هأ جِّ مِن  عأ رمرِّعما بشا ن :(، بِالحأ  فنكون دلنَّاسكه مه

غ منها أحدهما:  * ، ويفر  ِرم بالعمرة يف أرهر الحجِّ ، فيتأتِ أن ي ح  ِحتَّلًّ ْ بعمترةٍ كاملتٍة م 

ة وعشر  ذي الحِ ْ أتكون فِ  عدأ اٌل وذو القأ ، و ْ روا ر الحجِّ ةره   .جِّ

تمتًِّعا؛ كما لوِ  ر الحجِّ ل  يكن م  .اعتمر فِ  فلو أتى بِها قبل أره   ْ  مضانأ

مأ به فِ بالحجِّ مِ  أن ي حِرمأ ودآلخا:  * عاٍم قابٍل فنناه ال ْ ن عامِه الاذي اعتمر فيِه، فلو أحرأ

 .يكون متمتًِّعا

مأ  عدة من سنة تستٍ  وثَّلثتين وأ بعمائتة وألتٍف، ثت ا أحترم كمن أحرأ بالعمرة يف ذي القأ

ة من سنة أ بعين وأ بعمائة وألٍف، فنناه ال يكون متمتًِّعا  .بالحجِّ يف ذي الحجا
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ر،ين المذكو ين.  فالنااسد يكون متمتًِّعا بالشا

نِّف: )ث ا قال الم   ن  مِن  حأ صأ ٌم إِن  لأ   يأك  ي ِه حأ لأ عأ ِجِد الاِنِري اوأ س  امِ لمأ رأ (؛ أي يلرمته حٌم حأ

ه، إالا أن يكونأ النااسد من حانري المسجد الحرام  ر و حم   دٍي يتعلاق بنسك 

 دلمسجد دلحاد  نوعان: ودوحاَاه 

ةأ، ونعنْ بت)أ ل أصلن ون: أحدهما • ة(: المقيمتين فيهتا يف وقتت ، و   أ ل  مكا مكا

.  الحجِّ

  .ن كانوا حون مسافة قصٍر منها؛ و   متابعون: ودآلخا •

ِريرياة(    مِتن حانتري المستجد فمثالم  ِّْ العأ ِّْ المعرول باس  )ح اكنون يف الح : السا

 الحرام المعدوحين بكونِه  أصليِّين.

تد  تةأ تبع  اكنون يف ق ر  ختا ج مكا ا السا ون متن وأما تدُّ عنهتا أ بعتين كِتيًَّل مت ًَّل، فتنناه  ي عأ

 م باعتبا  التابعياة؛ لناه  حونأ مسافة قصٍر.حانري المسجد الحرا

ا دإلفادُ: تِرًحاه بقوله: )فذكرأ  وأمَّ ف  جِّ م  ِرمأ بِتالحأ وأ أأن  ي ح  اح     رأ اِ ف  (؛ أي بتأن ينتوي عنتد وأ

 ْ النُّسد الحجا فقط.حخوله فِ 

فاُِ فالفاقه   : بن  دلمرمرِّع ودلمه

 وحجٍّ  دلمرمرِّع أنَّ  ▪
 .يأيت بعمرةٍ

ا ▪ فاُد وأمَّ  فقط.  ْ بحجٍّ فنناه يأتِ  لمه

ا دلِقادن :: فذكره بقوله: )وأمَّ ان  الِقرأ ًعا وأ ا مأ ِرمأ بِِهمأ رِ أأو  ي  ، أأن  ي ح  ِخل   مأ ح  ت ا ي تد  ، ث 
ةِ رأ م  بِتالع 

ب لأ لا ا قأ ي هأ لأ جا عأ احأ افِهأ وِع فِْ ،أوأ ر  ه . .(الشُّ  انتهى كَّلم 

ي ِن.جِّ بَّل ِحلٍّ بينهما، فَّل ي حِ :  و أن ي حرم بالعمرة والحفحقنقةه دلِقادن كأ  لُّ بين النُّس 
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 : فالفاق بن  دلرَّمر ع ودلِقادن

 .ي ِحلُّ من عمرته إذا فرغ منها، فيرج  حَّلاًل  دلمرمرِّع أنَّ  ▪

ا دلقا ن ▪ ه. وأمَّ  فنناه ال ي ِحلُّ يف ن سكه بين عمرته وحجِّ

 وَيا صفَة َلك يف صو تن :

و ة دألولى ا(.: أن ي حرِ فال   : )لبيايد عمرًة وحجًّ  م بِهما مًعا؛ بأن يقولأ

و ة دلثَّاننة روع : أن ي حِرم بالعمرةِ، فينوي ودل   ، ث ا ي دخل الحجا عليها قبلأ الشُّ العمرةأ

، ث ا أحخل الحجا عليها بَّل ِحلٍّ بينهمتا؛ بتأن 
ه بعمرةٍ بتدأ  ن سكِه إحرام  يف ،وافها، فيكون م 

رو رته.ينوي ذلد قبل الشُّ م   ع يف ،وافها؛ أي قبل أن يشرع يف ،وال ع 

و ةِ حاال ِلم ِم  هذد أنَّه ال يند جه يف هذ  دل    ن:وعه

فِرًحا، فنناه ال ي دِخل  عليه العمرةأ  بالحجِّ  : إذا أحرمأ إحددهما ، بأن ي لبِّْ بالحجِّ فيقول: م 

، في ريد   ا(، ث ا يقِصد  البيتأ .بعد ذلد أن يجعلأ  )لبايد حجًّ مرًة؛ فنناه ال يصحُّ  ها ع 

، بل ْ ،وافهروِعه فِ الحجِّ عليها بعد ر   : أن ينويأ إحخالأ ودلحال دلثَّاننة ا؛ فنناه ال يكون 

ًة، ويتمتا  ث ا يأتِ  ه.يأيت بالعمرة تاما  ْ بحجِّ

فة دلمنعوتةَ ث ا ذكر أنا  ذه  يأ ، فقال: )ي حالن ضطا  إلنها دلمرمرِّع فِ للِقَادن يَ  دل ِّ اأرُّ وأ ض 

تِّ   لا تأمأ تا حأ ذأ إِ وأ ، هِ تِترأ م  ع  بِ  لأ غأ تأ ار   اذأ إِ  ةأ فأ رأ عأ بِ  وِل ق  الو   ا أ وأ فأ  الأ ا خأ ذأ إِ  ةِ فأ الصِّ  هِ ذِ إِلأى  أ  م   ِت انأ

ه .ةأ فأ رأ عأ بِ  وِل ق  الو   ِت ق  وأ  لأ ب  قأ  ر  ه  ا   تأ ا الأ هأ نا أأ  ت  فأ رأ عأ ، وأ ت  سأ فِ نأ  و  أأ  ة  أأ ر  المأ   (. انتهى كَّلم 

ة  فالمرمرِّ  ة يهِحل  منها ثمَّ يأتي بَحجَّ  تامَّ
، ع دلَّذي أحا  بالعماة، وا َد دإلتنان بعماة  ة  تامَّ

د إلى دلِقادن فِ  ضطاًّ  ي حالن :يكون مه

: إذا خال فوا  الوقول بعرفةأ إذا ارتغل بعمرتِه؛ كمن أحرم بالعمرة فالحال دألولى

، ث ا ي ِحلا ليلةأ العارِر، وقصدأ أن يأتِ 
ا أحرمأ  منها، ث ا يأتِ ْ بعمرةٍ ، فلما بعمرتِه من  ْ بالحجِّ
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لِ  أناه ل  يبقأ  ن يتوم العارتر إالا ستاعٌة واحتدٌة، و تْ ال على ،لتوع الفجتر مِت الميقا  عأ

، ث ا المروِ  بعرفة = فهذا ينوي الِقران؛ لنا ارتتغالأه بعمرتته ي  
فتوِّ  تكفْ لإلتيان بعمرةٍ

. عليه الوقول بعرفةأ الاذي  و   كٌن من أ كان الحجِّ

ِت المرأة أو نأِفست، وعرفت  ودلحال دلثَّاننة:  ر قبل وقت الوقتول أنا  إذا حانأ ها ال تاه 

بعرفةأ؛ أي أناه ال يمكنها أن تكون ،ا رًة قبلأ أن يقف النااس بعرفتة، فتَّل ي مكنهتا ا تيتان 

 على ، هٍر أحرمت  
، ث ا حانت أو نأفِ  بعمرتِها؛ كامرأةٍ

لمت أناهتا ال تاهتر بعمرةٍ ت، وعأ سأ

ها الِقترانأ إالا يوم العارر، أو ما و اء ذلتد = فنناهتا حينئتٍذ ت تكأ ًة إليته مت   جعتل ن س  م ضتارا

تمتِّعًة.  كونِها قد أحرمت م 

نِّف ببيان  صأ فاُِ ودلقراِ نث ا خت  الم  تِرح  وأ ؛ فقتال: )دلفاق بن  دلمه ف  توأ  الم  ته  ل  ع  فِ  ن  ا ِ القأ ا مأ

تِرحِ  ونأ ح   ٌي د   أ  نِ ا ِ ى القأ لأ عأ ، وأ دٌ احِ وأ  ف  فتِرح الم  والقتاِ ِن واحتدٌة، (؛ أي أنا صتو ة ن ستِد الم 

 .ْ كون القا ِن يجب عليه  دٌي رقان فِ ويفتأ 

تةأ، فياوفتان ،توال القتدوم، ثت ا  مان علتى مكا تد  فتِرح والقتاِ نأ ي حِرمتان، ثت ا يأق  فتننا الم 

، ث ا يأتيان ببقيا  ْأ الحجِّ  هما.حون إحَّلٍل مِن إحرامِ  ة المناسِد يسعيان سع

ا الم   ْ أنا القا ن عليهرقان فِ ث ا يفتأ   عليه.  ح فَّل  ديأ فرِ  دٌي كالمتمتِّ ، أما

ِعتتل علتتى القتتا ن  تتدٌي؛ لجمعتته بتتين ن ستتكين  متترة والحتتجُّ  -وج  يف ستتفرةٍ  - متتا الع 

 واحدةٍ.

 : ودلفاق بن  دلمرمرِّع ودلقا ن

  .من عمرتهي ِحلُّ  أنَّ دلمرمرِّع ▪

ا دلقا نه  ▪ ه وأمَّ   .فَّل ي ِحلُّ إالا بعد حجِّ
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 .م  وجوب الهدي عليهما، فعلى المتمتِّ  والقا ن  دٌي لجل ن سكهما

ته ال ي ِحلُّ من إحرامه حتاى يفرغأ مِ القا ن ْ أنا ويفرتقان فِ  ته، فتنذا فترغ متن حجِّ ن حجِّ

. لا  أحأ

 

  



53 
 

يخِّ الدُّْكُتورِّ:  َصالِّح ْبن َعْبدِّ اهللِّ ْبن َحَمٍد الُعَصْيمِّيي لَِّمَعالِّي الش   

 

 

تأنِب  ا يأج  رِ لوأ ح  ِمي أ م  م  امِ جأ رأ اِ  اِ ح  ظ و أ ح    :مأ

ل ِق مِن   -1 رِ  حأ ع   .الشا

لِي ِ  -2 تأق  ا ِ  وأ فأ  .الأظ 

ب سِ  -3 ل  ًَّل ِخيمأ لا وأ ج  انأ  أ  .ِط إِن  كأ

اِيأةِ  -4 تأغ  ًَّل  وأ ج  انأ  أ أ ِسِه إِن  كأ  . أ

ًَّل  الاِّيِب مِنأ وأ  -5 ج  أأةً   أ رأ ام   .وأ

تتى ا -6 لأ م  عأ تتر  ا يأح  تتذأ كأ تتي ِد الوأ ت تتل  صأ تتِرِم: قأ ح  ِّْ البأتترِّ الم  ِشتت ح  الدِّ لوأ وِل، وأ تتأ ك  ي تتِه، مأ لأ تتة  عأ لأ الأ

ت لِهِ  لأى قأ انأة  عأ اِ عأ  .وأ

اِم: ا -7 رأ اِ  اِ ح  ظ و أ ح  ظأ   مأ أأع  ه ، م  لوأ ِريم  لاٌظ تأح  غأ أناه  م 
ِ
؛ ل اع   ٌب وجِ ، م  ِد س  لنُّ لِ  دٌ ِس ف  ِجمأ

 .ةٍ نأ دأ بأ  ةٍ يأ د  فِ لِ 

ََى ا فِْدَيةه دألَ  : َوَأمَّ

اا  ا يأ ي ِن، أأِو ى إِذأ تازأ فا تِت الق  بِسأ تا، أأو  لأ هأ هأ ج  أأة  وأ تر  ااتِت المأ ، أأو  يأ ِختيطأ تبِسأ المأ ته ، أأو  لأ أ سأ  أ

ال   مأ تِع  يار  بأي نأ  اس  ي خأ   :الاِّيِب؛ فأ

ِة أأياامٍ  -1 ثأ  .ِصيأاِم ثأَّلأ

اكِينأ  -2 سأ اِم ِستاِة مأ  .أأو  إِ، عأ

اةٍ. -3 ب ِح رأ  أأو  ذأ
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نَْد  د َارََل دل َّ ََ   :نَِّا بَنْ َ خه َوإِ

ب ِح مِ  لِهِ  -1 ه  مِ  ٌل مِنأ الناعأ ِ  - ذأ انأ لأ  .إِن  كأ

تدُّ  -2 تكِيٍن م  تلِّ مِس  ته  لِك  ي ا ِعم  اًمتا، فأ تأِري بِِه ،أعأ يأش  ِل، فأ لِّ اِ ت َّلأ حأ ِويِ  الِم  ِل بِمأ بأي نأ تأق  وأ

ي ِرهِ  اٍع مِن  يأ ف  صأ ، أأو  نِص   .ب رٍّ

ن   -3 وم  عأ امِ أأو  يأص  ًما. إِ، عأ كِيٍن يأو  لِّ مِس   ك 

رَْعِة َودلِقَادنِ  َُ ه دلمه ا   : َوَأمَّ

ِحيأةِ  ِرئ  فِْ ال ن  ا ي ج  ا مأ يأِجب  فِيِهمأ  .فأ

ةأ أأياامٍ  رأ ش  امأ عأ نِن  لأ   يأِجد  صأ تا،  :فأ ن هأ تِريِق عأ تامأ التاش  تومأ أأيا توز  أأن  يأص  يأج  ، وأ تجِّ ًة فِْ الحأ ثأ ثأَّلأ

جأ  ا  أ ًة إِذأ ب عأ سأ .وأ   أ

ك     ا ح  ذأ كأ  :وأ

اِجبًا -أ كأ وأ ن  تأرأ  .مأ

ةٍ. -ب رأ بأارأ يأة  لِم  ي ِه الِفد  لأ بأت  عأ جأ  أأو  وأ

امٍ وأ  رأ ٍم أأو  إِح  رأ لاق  بِحأ تأعأ اٍم يأ ٍي أأو  إِ، عأ د  لُّ  أ .  :ك  ٍّْ ِق
أ ف  ِقيٍ  وأ ِم مِن  م  رأ اكِيِن الحأ سأ لِمأ  فأ

لِّ  م  بِك  و  ِرئ  الصا ي ج  اٍن. وأ كأ  مأ

م  النُّ  حأ . وأ قأ دا يأتأصأ ِديأ وأ ي ه  لأ مِن ه  وأ بُّ أأن  يأأ ك  تأحأ س  ؛ الم  ي  د  الهأ اِن، وأ الِقرأ ِة وأ ت عأ الم  ِد كأ  س 

اِجِب  ِك الوأ ظ وِ  أأو  تأر  ح  ِل المأ اِجب  لِِفع  م  الوأ الدا اٍن(  -وأ ب رأ مأ ج  ى )حأ ما ل  مِن ته   -وي سأ الأ يأأ ك 

ي ئًا، بأل  يأ  ِميِعهِ رأ ق  بِجأ دا اِ .تأصأ ا أ فا رأ  الكأ ج  ِري مأ أناه  يأج 
ِ
 ؛ ل
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تتنِّف ذكتتر صأ تتتْ يجتتب  علتتى   ؒالم  يف  تتذه الجملتتة )محظتتو ا  ا حتترام(، الا

حِرِم أن يجتنبها  .الم 

تأنِب  افقال: ) يأج  ِرم  لوأ ح  امِ م  ترأ اِ  اِ ح  ظ و أ ح  ِمي أ مأ تِق مِتن   :جأ ل  رِ  حأ تع  ( إلتى آختر ...الشا

ه لها،     دلجملِة مسألرن :فذيا يف هذعدِّ

حِرم أن يجتنبها.إحددهما  : أنا المذكو اِ  بعد  يجب على الم 

باعتتدة؛ أي بتتأن يمتنتت أ العبتتد عنهتتا وي باِعتتد الستتباب  ودالجرنرراب  تتو التاتترك متت  الم 

وِصلأةأ إليها.  الم 

ى )محظو ا ودألخاى  ا حرام(. : أنا المذكو ا  بعد  ت سما

ماٌ  تحريًما رديًدا.  و التاحري ، ودلحظا  فهْ محرا

ــ ــاع فِ ــان وش ــا ي لس ــالى ô الفقه ــذِ  تع ــاب رُ ْك ــذا الب ــوراُ   ه ــولهم: )محظ بق

ـرع تسـميةُ والمعـروُف فِـ ه،ويريدون بذلك: ممنوعاتِـ ،اإلحرام(  الممنـوعِ  ي خطـاب الشَّ

امُ ) ما  .(حرَّ

ما  اإلحرام)ل الفقهاُ  عن قولهم: دَ عَ و  - (محظـورا  اإلحـرام)إلى قولهم:  (محرَّ

ل مع أنَّ  ـرع األوَّ ي اللِّسـان أداتـُه فِـ (حـريمِ التَّ ) أصَل ؛ ألنَّ - هو المعروُف   خطاب الشَّ

ــيِّ  ــتأكــل، ًل تشــرب( )ًلفُيقــال: : )ًل( مــع الفعــل المضــارع، العرب ــا فِ الخطــاب ي ، أمَّ

ـرعيِّ  تـدلُّ علـى التَّحـريم  أخـرى هنـاك ألفـا ٌ ، بل )ًل( النَّاهيةبـالتَّحريم  يختصُّ  فال الشَّ

فما كـان مـن هـذا الِجـنس أفـاد  ،«اسِ النَّ  ارِ رَ ِش  نْ مِ  نَّ إِ »: أوقولِ  ،«انَّ مِ  َس يْ لَ »كقوِل:  ؛اأيضا 

 .غويِّ ًل بالوضع اللُّ  رعيِّ حريم بالوضع الـشَّ التَّ 
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ًللة اللُّغويَّ ي الضي  فِ واأل اهيـة مـع ن )ًل( النَّ ب مِـَسـيتَ المُ  رْظـالحَ  هـو على المنـع ةدِّ

ـال فهـي ؛الفعل المضارع ا،  ، وًل تحتمـُل اللُّغـويِّ  رلحظـل دةيـحوال يغةصِّ غيـر النَّهـي أبـدا

د لفظ التَّحرين مُ ي المنع مِ أقوى فِ  الحظرُ فييون حينٍذ   .مجرَّ

 غـويِّ   الوضـع اللُّ  ما  على الُمحِرم لتيةا بالحظر الواقعِ ا كانت أكثر هذه المحرَّ ولمَّ 

، (محظورا  اإلحرام)اها الفقها : سمَّ  - المتبوعة بالفعل المضارع (اهيةًل النَّ )وهو  -

ٴۇ    ﴿، وقوله تعـالى: [196]البقـرة: ﴾ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېې   قوله تعالى: ﴿فمنه 

 نْ  َيحَل »: ♀ ، وقوله[95]الما دة:﴾    ۉۋ   ۋ   ۅ   ۅ
 ،«كُِ   ُيحنْ َل وَ  مُ رِ الُمْحح ُ  كِ

 .احريم شرعا الُمفيد للتَّ  غويِّ من هذه المحظورا  جا  على صيغة الحظر اللُّ  فيثيرٌ 

ما  اإلحرام( إلى  تعالى ô الفقها  لوعد  َذا هو النُّيتة هَ ف عن قولهم: )محرَّ

 ،غـويِّ جـا  علـى صـيغة الحظـر اللُّ الباب هذا غالب  النَّهي   أنَّ  ؛)محظورا  اإلحرام(

 احريم شرعا الُمفيد للتَّ 

ن تتبَّـع لغـة مر َمـاألَذا ، وهَ إًلَّ لنيتة   وًل يختارون لفظةا  ون عن شي   لُ عدِ الفقها  ًل يَ و

 .هُ عرفَ  الفقها 

َ نِّم  م  محظو دَ دإلحاد :سبعةم   ؒوعدَّ دلمه

ل ل ق  : )فاألوَّ رِ  حأ ع  ه مِتن ستائر الشا أس، ثت ا أ لِحتقأ بته ييتر  ًقتا بتالرا تعلِّ (، والصل كونته م 

 رعر  إب ٍط، وِ جٍل، ويٍد، ونحو ا. : ل هالبدن، فمِ 

ستعمأ  كر  )الحلِق( باعتبا  أناه الم 
عر، فم ل  وذِ قلتٌ ، نتتٌف، و :ه أيًضتال يالبًا يف إزالة الشا

 نحو  ما.و

لِي   : )ودلثَّاين ا ِ لأ ا تأق  فأ  ( مِن يٍد أو  جٍل.ظ 
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 و القصُّ م  االعتناء باالستيفاء االستئصال، فهتو قتصٌّ وزيتاحٌة، ال ي تراح بته  ودلرَّقلنم

، فننا التاقلي  أأ  الق القصِّ ، وإن كان الصل ر به فِ ، في عبا -أي أكمل  -ى فأ و  م  ْ  ذا المحلِّ

ها على وجته الوفتاء يف المعنى  و الخذ  من الظفا ، فالاذي يق  به م ستوًفى  و أن يقصا

 والكمال.

 وم ل ه لو قصا ريئًا منها بَّل وفاٍء وال كماٍل.

ب س  : )ودلثَّالع ًَّل ِخيمأ لا ل  ج  انأ  أ جتال حونأ النِّستاء، ِط إِن  كأ  نطه ِخرودلمَ (؛ أي فيتعلاتق بالرِّ

تل علتى العضتِو أو ال و ال اوب الم   ى فصا تل علتى عضتٍو أو بتدٍن فنناته ي ستما بتدن، فتنذا ف صِّ

خيًاا( ي ط، بلِ وال ي راح به م  ، )مأ ل على عضٍو أو بدٍن؛ كقمتيٍص  الأق الخأ فصا المقصوح الم 

 أو ييره.

دبع اِيأة  : )ودلاَّ ًَّل  تأغ  ج  انأ  أ أ ِسِه إِن  كأ  (، ال امرأًة. أ

ازين أن ت غاِّْ وجهأ  ْ ا حرام:ن التاغاية المحظو ة على المرأة فِ ومِ  فا ها، أو تلبسأ الق 

 ْ يديها.فِ 

جتتال والنِّستتاء، و تتذا معنتتى قتتول الاِّيتتب  : )ودلخررامس الًقتتا، فيستتتوي يف ذلتتد الرِّ ( م 

نِّف: ) صأ ًَّل  الاِّيِب مِنأ وأ الم  ج  أأةً   أ رأ ام   (.وأ

اُِ ي د  : )ودلسَّ ِّْ البأرِّ الا صأ ِش ح  ولِ لوأ أ ك  َ نِّم أنَّ (، مأ ْحاِ  منره وَيا دلمه ه َيحاه  على دلمه

 ثالثة أشناَء:

لها * ت ل ه، وخرجأ مأخرج الغالِب، فلو صاحه بَّل قتٍل كان ممنوًعا منه، ولذلد جاء أوَّ : قأ

، وتتتا ًة بِتتَّل قتتتٍل: [95]المائتتدة: ﴾   ۉٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ﴿ْ القتترآن تتتا ًة بتتذكر القتتتِل: فِتت

 .[96]المائدة: ﴾   ٺڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ﴿
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ي هِ الدِّ : )وثاننها * لأ ة  عأ لأ  ي رِسلأ ييره إليه.(؛ بأن الأ

ت لِهِ : )وثالثها * لأى قأ انأة  عأ  (؛ بأن ي عاْ ييره سَّلًحا.اِ عأ

حِرم أيًضا أن يأكتلأ متن صتيد  :وبقي  دبعٌ  م على الم  تِل منه لجلِه، فيحر  و و أكل  ما ق 

تِل لجلِه.  البأرِّ إذا ق 

حرم.بأرِّ لاوقيد  ) م على الم   ( خرج به صيد  البحر، فَّل يأحر 

ِّْ وقيد  ) ، و و المأنوس  الوحش ُّْ .  ( خرج به ا نس ٍّْ ا يكون أ ليًّا يير وحش  للنااس مما

ولِ لاوقيد  ) أ ك  ، فلو قتله لت  يكتن ذلتد محظتوً ا ( خرج به يير  المأكوِل؛ كنمٍر وسب  ٍ مأ

 عليه.

ابع اع  لا: )ودلسَّ :وجعله (، ِجمأ َ نِّم أعظَم محظو دَ دإلحاد ؛ ألمو   ثالثة   دلمه

، والمتتراح بتتت)التاغليظ( عنتتد ذِكتتر التاحتتري : تأكيتتد  حرمتتته (يِمتتهِ رِ ح  يظ  تأ لِتتغ  تأ ): أحرردها

د والتاشديد فيه، فنذا جر  يف كَّلم أ ل العل  قوله : )التاغليظ يف كذا وكتذا(؛ أِي التاأكيت

  يف تحريمه والتشديد فيه.

ف  )ون ه : كوثاننها ل، فيأ (ِد لنُّس  ًدا لِ ِس م  ر ؛ أي إذا وق  قبل التاحلُّل الوا مأ تكه، وي تؤ  د  ن س  فس 

ه، ث ا يقضيه فِ  ِّْ فيه حتاى ي تما ابِِل.بالمض  ْ العام القأ

  ْ النااقة. ودلبَدنةه ، (ة  نأ دأ لبأ ا) ْ  (ةٍ يأ د  فِ بًا لِ وجِ م  ): كونه وثالثها

رررعلِّم ن مرر  محظررو دَ دإلحرراد ، تايهمررا وبقرري محظررو د َ ررنِّم لعررد  حاجررة دلمه دلمه

 إلنهما:

ح   :-وهو دلثَّام   -أحدهما  ه، وال يصحُّ من م  م عقد   ٍم.رِ عقد  النِّكاح، فيحر 

 رة  فيما حون الفرج بشهوةٍ.ارأ بأ الم   :-وهو دلرَّاسع  - ودآلخا
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ةِ،  رأ م أنا المباررة  ْ ا فضاء إلى البشأ  ْ الِجلدة  ودلبََشاةبأن تكون بَّل حائٍل، وتقدا

 الظاا رة  من البدن.

 فمحظو ا  ا حرام  ْ  ذه التِّسعة.

تنِّف بعتد ا القتولأ فِتوإَد واع دلعبده فنها تعلَّقرت بِهرا فديرةٌ  صأ ْ ، ولجتل  تذا ذكتر الم 

تته  الفديتة، فقتتال: ) أ سأ ااتتى  أ ا يأ تتة  الأذأ : إِذأ يأ تتا فِد  أأما تتبِسأ ا ،وأ تتر  أأو  لأ تتِت المأ اا ، أأو  يأ ِختتيطأ أأة  لمأ

ال   مأ تِع  ي ِن، أأِو اس  ازأ فا ِت الق  بِسأ ا، أأو  لأ هأ هأ ج  تاِم  وأ تاٍم، أأو  إِ، عأ تِة أأيا ثأ يار  بأي نأ ِصتيأاِم ثأَّلأ ي خأ الاِّيِب؛ فأ

اةٍ  ب ِح رأ ، أأو  ذأ اكِينأ سأ تبس  -(، فهذه المحظو ا  المعدوحة ِستاِة مأ أس، ول  و ْ تغايتة الترا

ِخيط، وتغاية  المرأة وجههت تازين، واستتعمال  الاِّيتِب المأ تجيتب فيهتا  -ا، أو ل بستها القفا

 وفِديةه دألَى يهخنَّا فنها بن  ثالثة أشناَء:فدية  الذ ، 

لها ِة أأياامٍ : )أوَّ ثأ  (.ِصيأام  ثأَّلأ

اكِينأ : )وثاننها سأ ام  ِستاِة مأ ، أإِ، عأ دُّ ب ترٍّ كتمتٍر و نصتف  صتاٍع متن ييتره؛ (، لكلِّ مِسكين م 

. زٍّ  وأ  

اةٍ )وثالثها:  ب ح  رأ  (.ذأ

 فالنااسد الواق  يف رٍْء من  ذه المحظو ا  المذكو ة ي خيار بين  ذه ال اَّلثة. 

بِسأ قلنستوًة أو عمامتًة؛ فنناته تجتب عليته فلو ق دِّ  أنا أحًدا يااى  أسه فِ  ْ ن سكه، بأن لأ

  اَّلثة.ن  ذه النواع الراء مِ فدية  الذ ، فيختا   ما 

ندث ا ذكر  ب ِح مِ  لِتِه ، فقال: )فدية دل َّ يِّرأ بأي نأ ذأ ي دأ خ  تألأ الصا ا قأ إِذأ ته  مِ  تٌل مِتنأ  -وأ تانأ لأ إِن  كأ

لِّ مِ - الناعأ ِ  ه  لِك  ي ا ِعم  اًما، فأ تأِري بِِه ،أعأ يأش  ِل، فأ لِّ اِ ت َّلأ حأ ِويِ  الِم  ِل بِمأ بأي نأ تأق  تدُّ ، وأ كِيٍن م  س 

 ، ًماب رٍّ كِيٍن يأو  لِّ مِس  اِم ك  ن  إِ، عأ وم  عأ ي ِرِه، أأو  يأص  اٍع مِن  يأ ف  صأ يًّا، أأو  نِص  (، فمن قتل صيًدا برِّ

ه يهخنَّا بن  هذ  دألمو  دلثَّالثة:وحشيًّا، مأكواًل؛   فننَّ
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لها ه  مِ  ٌل مِنأ الناعأ  - مِ  لأهِ : أن يذبحأ )أوَّ انأ لأ فنناه يذبح  رتاًة،  (؛ كمن قتل يرااًل؛-  ِ إِن  كأ

م. رأ ها فِْ مساكين الحأ ق  لحم   وي فرا

مأ )وثاننهررا ِل : أن ي قتتوا تتلِّ اِ ت تتَّلأ حأ تتذي أأت لتتف فيتتهأي فِتت - (الِم  تتل  بِمأ  ،- ْ المونتت  الا

اعٍ ) ف  صأ ، أأو  نِص  دُّ ب رٍّ كِيٍن م  لِّ مِس  ه  لِك  ي ا ِعم  اًما، فأ تأِري بِِه ،أعأ يأش  ي ِرهِ  مِن  فأ ن وجبتت يأ (؛ كمأ

اة  م ًَّل بستِّمائة  ياٍل، فنناه يشرتي بِهذا المال ،عاًما، عليه راٌة فِ  رال، فت قدا  الشا ْ فِدية الغأ

ا فكلُّ  قه على مساكين الحرِم، فنن  كان ب رًّ زٍّ أو  ث ا ي فرِّ ه كتأأ   ، وإن كتان ييترأ تدٌّ مِسكيٍن لته م 

 ، و و كِيٌل ونصِف الكيل تقريبًا.ف  صاعٍ تمٍر، فننا لكلِّ مِسكين نص

ًمتاأن )وثالثها:  تكِيٍن يأو  تلِّ مِس  تاِم ك  ن  إِ، عأ ومأ عأ تذي ارتتأراه يأص  تدِّ  أنا الااعتام الا (، فلتو ق 

يام أن يصومأ مائةأ يوٍم.  بستِّمائة  ياٍل ي اعأ  به مائة  مسكيٍن، فنناه يجب عليه إذا أ اح الصِّ

رمرِّعما أو اا نماي ُ  فِ  ما يج ه ث ا ذكر   .دلن سك لم  يان مه

 : فالفاق بن  ما تقدَّ  وبن  هذد

مأ  ▪  .حم  فديةٍ  :أنا الاذي تقدا

ا المذكو   نا: فهو حم  ن سٍد مَّلزٌم لنسد النااسد، و و حم  النُّسد الاذي يلرم  ▪ وأما

  .المتمتِّ  والقا ن

اِن: فأ قال: )ف الِقرأ ِة وأ ت عأ م  الم  ا حأ أأما ِحيأةِ يأِجب  وأ ِرئ  فِْ ال ن  ا ي ج  ا مأ ا سيأيت، فِيِهمأ (؛ أي مما

 ْ يف ال نحية.بأن يذبحأ من بأهيمة النعام: ا بِل، أو البقِر، أو الغن ، على ما سيأتِ 

تامأ التا ال: )ق تومأ أأيا توز  أأن  يأص  يأج  ، وأ تجِّ ًة فِتْ الحأ ثأ ةأ أأيااٍم؛ ثأَّلأ رأ ش  امأ عأ نِن  لأ   يأِجد  صأ تِريفأ ِق ش 

جأ أ  ا  أ ًة إِذأ ب عأ سأ ا، وأ ن هأ ن ل  يجد  ديأ التامتُّ  أو الِقران؛ عأ ره يجر  علنره أن ي روَ  (، فمأ فننَّ

 :عشاة أيَّا   مقسومةم اسمن 
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ه يف دلحجِّ : أحدهما تاب  ما ي ومه ، والفضل  أن يكتون آخر  تا يتوم  عرفتةأ، فيصتوم  السا

يتام التاشتريق؛ و تْ الحتاحي عشتر وال اتاين عشتر يصتومأ أوال اامن والتااس ، ويجوز  له أن 

 وال االث عشر.

ٌم؛ إالا لمن ل  يجد الهدي. حرا  وصيام  أيام التاشريق م 

ر ا عن أياام مِ  ر ا عنها يكون قد ترك واجبًا، فيلرمه حٌم.نً وال ي ؤخِّ  ى؛ لناه إذا أخا

اب  عشتر، مت  كونِته والسا فلو ق دِّ  أنا النااسد صامأ يوم الخامس عشر  احس عشر والسا

ام فيه  و أياام التاشريق. ، فآِخر  وقٍت ت صأ ةأ؛ فنناه يلرمه حٌم عن تركِه الواجبأ  يف مكا

بعة الاتْ بقيت فِتإلى أهله ه إَد  جعَ ما ي ومه ودآلخا:  تتهْ ، و ْ السا ، فتنذا انفصتلأ ذما

بعة. ه واستقرا به المقام  يف أ لِه باح أ إلى صيام تلد السا  من حجِّ

احس، ث ا يوم ال اامن متن  اب ، ث ا يوم السا وال يجب فيها تتابٌ ، فلو ق دِّ  أناه صام يوم الرا

ة؛ صحا ذلد.  ذي الِحجا

تبعة؛ فنناته يتتِ ُّ أ لته، وكذلد إذا  ج  إلتى  تت السا فصتام يوًمتا وأفاتر يتومين حتاتى تما

ه.  حجُّ

، فقتال: ما يج  على م  تاك ودجبما، أو وجبرت علنره فديرٌة للمباشراة  ؒث ا ذكر

ةٍ ) رأ بأارأ يأة  لِم  ي ِه الِفد  لأ بأت  عأ جأ اِجبًا، أأو  وأ كأ وأ ن  تأرأ ك    مأ ا ح  ذأ كأ فنن (؛ أي فيجب عليهما حٌم، وأ

، وسبعٍة إذا  ج  إلى أ له.ل  يجد  أيااٍم؛ ثَّلثٍة يف الحجِّ
 ا وجبأ عليهما صيام  عشرةِ

: إذا ترك النااسد ا حرام من الميقا  فنناه يكتون تا ًكتا لواجتٍب؛ فيجتب عليته فمثالم 

، وستبعٌة إذا  حٌم، فنن ل  يجد وجب عليه أن يصومأ عشرةأ أيااٍم؛ تكون ثَّلثٌة منهتا يف الحتجِّ

  له. ج  إلى أ
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نِّف ل  ومِ  صأ م أنا من محظو ا  ا حترام: المبارترة   :ه عند الم  فدية  المباررةِ، فقد تقدا

تنِّف أنا فديتة المبارترة  تْ حٌم،  صأ ، فعنتد الم 
جل إلى امرأةٍ بشتهوةٍ ، بأن ي فضْ الرا

بشهوةٍ

رة أيااٍم.  فنن ل  يجد صام عش 

بَاَشاة أنَّ   :لها حالن  ومذه  دلحنابلة يف فدية دلمه

نٌة.إحددهما ؛ فعليه بدأ  : أن تكونأ م  إنراٍل، في بارر وي نِرل 

تن بارترأ وأنترلأ لت    ن ستكِه، فمأ
ويكون  الفرق  بينه وبينأ من وق  يف الِجماع: عدم  إفساحِ

كه وعليه بدنٌة، وإن ل  ي نِرل. د ن س  س  ا مأن جام  فنناه يأف  ه وعليه بدنٌة، وأما د ن سك   يفس 

خيار : أودألخاى مة، و ْ المو  ال اَّلثة الم  تقدِّ ن ي بارر بَِّل إنراٍل، ففيه فدية  الذ  الم 

 بينها يف إ،عاٍم أو صياٍم أو ذبح راةٍ.

نَّةم فنَم  يكون له دلهديه أو دإل عا  دلوداعه هديما أو فديةم ث ا ذكر  لِّ لُّ ، فقال: )ااعدةم يه ك  وأ

تأعأ  اٍم يأ ٍي أأو  إِ، عأ د  ٍّْ لاق  بِحأ  أ ِق
أ ف  ِقيٍ  وأ ِم مِن  م  رأ اكِيِن الحأ سأ لِمأ اٍم فأ رأ ٍم أأو  إِح  تِرم رأ (؛ أي كلُّ متا لأ

تا فيه ذبٌح لكونه  دًيا؛ كالمتمتِّ    والقا ن، أو لرم فيه إ،عاٌم؛ كفديتة الذ  أو يير تا، مما

تأعأ ) امٍ لاق  بِحأ يأ رأ ٍم أأو  إِح  ِحلٍّ صتاح فِترأ ؛ أي لجل الحأ (رأ الحترم،  ْم، أو لجل ا حرام؛ كم 

حتترِ فهت تتيد يف الحترم، وإن كتتان ييتر م  ٍم، أو كتان متت  إحتراٍم، قتتال: ذا يتعلاتق بتته فديتة  الصا

مِ ) رأ اكِيِن الحأ سأ لِمأ ٍّْ (؛ أي فأل ل الحاجة والِعوِز مِن مساكين الحرم، )فأ ِقت
أ ف  ِقتيٍ  وأ (؛ مِن  م 

ةأ من دألفقِّنن أي من الحرم وحاِنريه، أو من   يير أ لها.؛ و   الوافدون على مكا

ررو ثتت ا قتتال يف  رر  بال َّ تتانٍ : )بنرران مررا يرعلَّ كأ تتلِّ مأ م  بِك  تتو  تتِرئ  الصا ي ج  (؛ أي ال يلرمتته يف وأ

 .المون  الاذي وق  منه المحظ و 

ا تجتاوزه وقت  يف محظتوٍ  مِتن محظتو ا   حِرًما بالحجِّ من الميقا ، فلما كمن كان م 



63 
 

يخِّ الدُّْكُتورِّ:  َصالِّح ْبن َعْبدِّ اهللِّ ْبن َحَمٍد الُعَصْيمِّيي لَِّمَعالِّي الش   

 

ه يلرمه أن يبقى يف  فنناه ال  ؛ا حرام، فأ اح أن يصومأ  وم، في جرئ  ذا المكان حتاى يأيت بالصا

 أن يصومأ يف أيِّ مكاٍن.

فه فنهراث ا ذكر  ا ياجع إلى دلعبد يف أيله أو ت ا  ماء دلمذيو ة ممَّ ، فقتال: ما يرعلَّ  بالدِّ

تتلأ ) بُّ أأن  يأأ ك  تتتأحأ س  ؛ الم  ي  تتد  الهأ اِن، وأ الِقتترأ تتِة وأ ت عأ الم  تتِد كأ م  النُّس  حأ تتِديأ  وأ ي ه  ،  مِن تته  وأ قأ تتدا تأصأ يأ وأ

اِجتِب  ِك الوأ تر  ظ وِ  أأو  تأ ح  ِل المأ اِجب  لِِفع  م  الوأ الدا اٍن(  -وأ ب ترأ مأ ج  ى )حأ تما تل  مِن ته   -وي سأ الأ يأأ ك 

اِ   ا أ فا رأ  الكأ ج  ِري مأ أناه  يأج 
ِ
ِميِعِه؛ ل ق  بِجأ دا ي ئًا، بأل  يأتأصأ  (.رأ

ماء دلمذيو ة هنا نوعا  ن:فالدِّ

كراٍن.: حم  أحدهما  ر 

رباٍن.ودآلخا  : حم  ج 

رركادن ؛ ْ قولتته: ) تتو المتتذكو  فِتت فررد  دلش  ي  تتد  الهأ اِن، وأ الِقتترأ تتِة وأ ت عأ الم  تتِد كأ م  النُّس  حأ وأ

قأ  دا يأتأصأ ِديأ وأ ي ه  لأ مِن ه  وأ بُّ أأن  يأأ ك  تأحأ س  ل فيه بِهذا التاصرل استحبابًا، فيأكتل الم  (، فيتصرا

ق منه، وي    منه.هدي منه، ويتصدا

ي  : ) ؒوقوله د  الهأ ، فتدم النُّستد وأ ف ، و و مِن عاف العتامِّ علتى الختاصِّ ( بالرا

 أ اح أن ي هتدي، 
ستتحبًّا؛ كمفتِرحٍ تعًة وقِرانًا  و مِتن جملتة الهتدي، وقتد يكتون الهتدي  م  م 

م  -فتتالمفِرح ال يلرمتته  م كتتان ذلتتد حٌم لن ستتكه، فتتنذا أ اح أن ي هتتدي إلتتى  -كمتتا تقتتدا تترأ الحأ

 .م ستحبًّا

بْررادن ررا ُ ه دلجه ِك فهتتو المتتذكو  يف قولتته: ) :وأمَّ تتر  تتوِ  أأو  تأ ظ  ح  تتِل المأ اِجتتب  لِِفع  م  الوأ التتدا وأ

اِجِب  ركه واجبًا؛ فنناته ال تح حًما لفعلِه محظوً ا مِن محظو ا  ا حرام، أو لت(، فنذا ذبالوأ

ق بجميعل منه ريئًا، بيأك ا ةه؛ لناه يجل يتصدا ، -اهون له حكم  أي يك - ري مأجر  الكفا

ب ران. ا ا  ت دفأ  إلى يير صاحبها، فَّل يأكل منها ريئًا، وم لها كذلد حم الج    والكفا
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لأًقا:  ا  اِل م  وط  الااوأ ر  ر   وأ

 .النِّياة   -1

أأ  -2 ب دأ أأن  يأ رِ  بِِه مِنأ  وأ جأ  .الحأ

نا  - س  ه  وأ تألِمأ بِّلأه  أأن  يأس  ي قأ  .وأ

نِن  لأ   يأ  -  تأ س  فأ
 .هِ ي  لأ إِ  ا أ رأ أأ     اِ

-  
ِ
ِ  ا  : )بِس  لِدأ ول  ِعن دأ ذأ يأق  تاًء  ،وأ فأ وأ ، وأ ِديًقا بِكِتأابِتدأ تأص  ، وأ انًا بِدأ ، اللاه  ا إِيمأ بأر  ا   أأك 

ٍد  ما حأ ناِة نأبِيِّدأ م  بأاًعا لِس  اتِّ ، وأ ِدكأ ه   .(♀بِعأ

أأن   -3 لأ اوأ عأ اِ هِ ليأج  ن  يأسأ  .بأي تأ عأ

لأ كأ ي  وأ  -4 اطأ السا لأ ا مِّ وأ ةأ ر   .ب عأ

رأ مِنأ  -5 تأاأها أأن  يأ بأِث. الوأ الخأ ِث وأ دأ  حأ

ائِِر االاا وأ  ة  فِْ سأ ا أ اكِ لأ هأ ي رِ  - ن سأ اِل  يأ ناٌة يأ  - الااوأ  .ةٍ بأ اجِ وأ  ر  ي  س 

حأ فِْ ا د  وأ أ قأ ِديِث: لوأ  .«َكاَل َ لبِالبَنِْت َصاَلٌة، إاِلَّ َأنَّ دهللَ َأبَاَح فِنِه ددلطََّودفه »حأ

نُّ  ي سأ ه  وأ  : لأ

بِ أ  ن  أأ  -1 اأ  حأ  ِ  طأ سأ وأ  لأ عأ ج  يأ  ن  أأ ، بِ ومِ د  الق   اِل وأ ْ ،أ فِ  يأض 
 عأ  تأ ح  تأ  هِ ائِ

 ه  فأ رأ ،أ ، وأ نِ مأ ي  الأ  هِ قِ اتِ

 .رِ سأ ي  الأ  هِ قِ اتِ ى عأ لأ عأ 

  لأ م  ر  يأ  ن  أأ وأ  -2
ائِ الأ  اطِ وأ ر  الأ  ةِ ثأ َّلأ ْ ال ا فِ ِشْ فِْ  لِ وأ يأم   بأاقِْ.المِن ه ، وأ

اٍل ِسوأ وأ  لُّ ،أوأ الأ ان  ك  ٌل وأ مأ نُّ فِيِه  أ ا الأ ي سأ ذأ  .اعٌ بأ اِ    أ
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وط   ر  ر  :اوأ ِْ ع    لسا

 .النِّياة   -1

ةِ  -2 ب عأ ِميل  السا تأك   زوأ

اء  مِنأ  -3 االب تِدأ الا وأ فأ  .صا

وع  وأ  ر  ش  ائِتهِ  ِ أأن  ي ك  ِرأ ا :المأ ح عأ  وأ
ِ
تِر ا  نأاِستكِِه مِتن  ذِك  ِميِ  مأ جأ يِِه وأ ع  سأ افِِه وأ ان  فِْ ،أوأ ؛ ن سأ

لِِه  و  رَفا َود»: ♀لِقأ ِعرَل دلطَّرَودفه بِالبَنْرِت، َوبِال َّ َمرا جه ؛ ِجَمرا ِ لد َمرْاَوةِ، َوَ ْمرِي لإِنَّ

َااَمِة َِْياِ دهللِ  ِ
ِ
 .«إل

ةأ  ي رأ رأ ن  أأبِْ    عأ ولِ  ◙وأ س  لأى  أ تأحأ ا   عأ ا فأ : لأما الأ ِمدأ ا أ،  امأ قأ  ةأ كا ِه مأ قأ فِْ النااِس، فأحأ

أأث   :وأ الأ ي ِه، ث  ا قأ لأ َة د» نأى عأ َها لإِنَّ دهللَ َحبََس َعْ  َمكَّ ْؤِمنِنَ ، َوإِنَّ ولَهه َودلمه َط َعَلنَْها َ سه ِفنَل، َوَسلَّ

، َوإِنَّ  امَ نَّ إِ ي، وَ لِ بْ اَ  انَ يَ  د  َح لَْم َتِحلَّ أِلَ  اَل فَ ، ا لَْ  َتِحلَّ أِلََحد  بَْعِديهَ أهِحلَّْت لِي َساَعةم ِمْ  َنَها  

َها اه َصنْده نَفَّ نِْشرد  ، اهَ يه وْ ى َش لَ رَ ْخ َواَل يه ، يه طَرهَها إاِلَّ لِمه
رَو ، َواَل َتِحل  َسااِ رِرَل لَرهه َارِنرٌل َفهه َوَمرْ  اه

 «.بَِخنْاِ دلنَّظََاْي ِ 

الأ ا قأ : إاِلا الفأ باتاس  ب   ِ عأ ب وِ نأتا وأ ته  فِتْ ق  ل  عأ نِناتا نأج  ، فأ
ِ
تولأ ا  س  تا  أ ِخترأ يأ : ذ  تالأ قأ إاِلَّ »ي وتِنأتا، فأ

ٌق عأ  «.َِْخاَ إلِ د تافأ  .هِ ي  لأ م 

لٌِ . «.َما بَنَْ  َعنْا  إِلَى َثْو    د ٌ اَ َح  ةه ينَ دِ دلمَ »: الأ قأ وأ  س  اه  م  وأ   أ

   َ لْ رَ قْ ، يه ٌ  اِس فَ   َّ هه ل  يه  دبِّ وَ دلدَّ   َ مِ  ٌس مْ َخ »: الأ قأ وأ 
ر ِ اَ دلَح وَ  لِّ ي دلحِ فِ ، ةه أَ َد دلِحر، وَ دبه اَ : دلغه

ٌق عأ  «.و ه قه دلعَ   ه لْ دلكَ ، وَ ةٌ  َ أْ دلفَ ، وَ ٌب اَ قْ دلعَ وَ  تافأ  .هِ ي  لأ م 
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تتا تتنِّففتترغ  لما صأ ، وذكتترأ أ كانأتته وواجباتِتته متت  بيتتان مِتت  ؒالم  ن بيتتان صتتفة الحتتجِّ

تا ستبق محظو اتِه، وما يتعلاق بما سبق من الفدية؛ ذكرأ أحكاًما من الحكتام الم   متة لِمأ تمِّ

ا يتعلاق بأ كان ، أو واجباته، أو ما يتعلاق بالحجِّ عموًما. مما  الحجِّ

 نُّ فيه.، ذاكًرا ما ي شتأرط للااوال، وما ي سأ لطَّودفأحكا   م  أحكا  دوابتدأ ذلد بيبان 

را شراوط دلطَّرودف ًقتا: فتذكر ا بقولته: )فأمَّ لأ ا  اِل م  وط  الااتوأ تتر  ر  ْ ييتتر (؛ أي ولتو فِتوأ

روط تتعلاق باوال  النااسد ويير النااسد. ن سٍد، فهذه الشُّ

 وعدَّ شاو ما خمسةم:

ل م أنا النِّياة  : )فاألوَّ ا(، وتقدا بًا إلى ا ، فينوي باوافه دلنِّنَّة شاعم : إ احة  القلِب العملأ تقرُّ

ب إلى ا   حأ المشْ. التاقرُّ  ال مجرا

أأ : )ودلثَّاين ب دأ أأن  يأ رِ  بِِه مِنأ  وأ جأ ر السوح،و (، فيبتدئ  الحأ جأ  .افأه من الحأ

اح بقول الفقهاء: )أن يبتدئ من الرُّ  رأ تٌة، ي ريتدون بِهتا و و الم  كن(، فت)أل( عند   عهديا

شتملأ على الحجر السوح. كن الم   الرُّ

تنا ، فقتال: )مرا يهَسر   عنرد دالبررددء برالحجاوذكر  نتا  س  ت   وأ تنِن  لأ ته ، فأ بِّلأ ي قأ ه  وأ تتألِمأ أأن  يأس 

 تأ س  يأ 
ا أن يستل أ الحجر هِ ي  لأ إِ  ا أ رأ أأ     اِ م أنا العبدأ إما تا أن يستتلمه بيتِده أو (، وتقدا وي قبِّله، وإما

جتر عتن استتَّلمِه، ) ا أن ي شير إليته إذا عأ ه به، وإما : عًصا في قبِّل ما استلمأ لِتدأ تول  ِعن تدأ ذأ يأق  وأ

 
ِ
ِ  ا  انًا بِ  ،بِس  ، اللاه  ا إِيمأ بأر  بأاعً ا   أأك  اتِّ ، وأ ِدكأ ه  اًء بِعأ فأ وأ ، وأ ِديًقا بِكِتأابِدأ تأص  ، وأ ناِة نأبِيِّدأ دأ ا لِس 

ٍد  ما حأ م كلُّ ذلد.(♀م   ، وتقدا

لأ ا: )ودلثَّالع عأ أأن  يأج  اِ هِ لوأ ن  يأسأ (؛ أي حال ،وافِه، فَّل يصحُّ أن ياولأ جتاعًَّل بأي تأ عأ
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ًسا نأكِّ   .الااوالأ  البيتأ عن يمينِه، فنناه يكون م 

ه إليه ه حال ،وافِه، بأن ياولأ م ستدبًِرا البيتأ جاعًَّل ظهرأ  .وكذا ال يصحُّ استدبا  

رابع وط دلسَّ يأختذون  ، فتجتد  وهذد يقع م  دلنَّاِ َتهاونما عند إ دُتِهم دلفادَغ م  دلشَّ

تًرا،  بكِّ ون ذلتد م  تاب ، فيبتتِد   توط السا ويجعلتون بعيًدا عِن البيت لجل الخروج متن الشا

تاب ، إذ مِتن رتر،ه أن يكتون  توط السا ظهو    إلى البيتت، و تذا ال يكتون قتد جتاء بالشا

 البيت عن يساِ ه.

دبع لأ كأ ي  : أن )ودلاَّ ةأ لأ ا مِّ ب عأ اطأ السا وأ  .رواٍط ل  يت ا ،واف ه(، فلو ،الأ ستاة أر 

ضتتاعًفا لهتتا ؛ كأ بعتتةأ عشتتر أو واحتتٍد فتتَّل ي تعباتتد   بتتالااوال إالا بستتبعٍة، ومتتا كتتان م 

 .وعشرين

ْ بركعتين بعد كلِّ أسبوٍع، فياول سبعًة، ثت ا ي صتلِّْ  كعتتين، ثت ا والمستحبُّ أن يأتِ 

 تين  كعتين جاز ذلد، ياول سبعًة وي صلِّْ  كعتين، ولو جم  ال بعة عشر وصلاى  كع

 .حالأ نفلِه ح:والمقصو

.  وال بنحد  عشرأ
ل بعشرةٍ  وليس له أن يتنفا

 يكون موالِيًا بينها؛ أي متابًعا بين تلد الرواط.و

ه، فنناه يخترج   نوء  ر الفصل  بصَّلةٍ، ولو على جنازةٍ، وكذا لو انتقضأ و  تأ  وي غتفأ فيتونا

ابق.  ث ا يبنْ على ،وافه السا

احة بين الرواط؛ جاز إذا كانت يسيرًة؛ كتأن  ر لمرٍض أو كِبأٍر فاحتاج إلى الرا جأ وإذا عأ

 .واً،ا، ث ا يرتاح وقتًا يسيًرا، ث ا ي تمِّ  تلد الرواط، فَّل بأسأ ياول أر
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رأ مِنأ : )ودلخامس تأاأها أأن  يأ بأِث  الوأ الخأ ِث وأ دأ تًرا متن حأ تاهِّ تائِف م  ث (، فيكتون الاا الحتدأ

 ْ ثوبِه.والخبأث يف بدنِه وفِ 

نِّف  صأ نَّةم يف دلطَّها ةث ا ذكر الم  لِّ الاا ، فقتال: )ااعدةم يه تائِِر اوأ ة  فِتْ سأ تا أ تاكِ لأ هأ ي ترِ  - ن سأ  يأ

اِل  ناٌة يأ  - الااوأ (؛ أي أنا الااها ة يف جمي  أعمال الحتجِّ والعمترة تكتون  ستناًة ةٍ بأ اجِ وأ  ر  ي  س 

ٍْ ونحِوه، إالا يف الااوال فتكون واجبًة.   كسع

حأ فِْ اقال: ) د  وأ أ قأ ِديِث: لوأ (. «َكراَل َ لإاِلَّ َأنَّ دهللَ َأبَراَح فِنرِه ددلطَّرَودفه بِالبَنْرِت َصراَلٌة، »حأ

 ، ُّْ حه ابن خريمةأ وابن حباان والحاك ، وأ عِ  واه التِّرمذيُّ والناسائ لا بالوقف و تو وصحا

.  المحفوظ 

ث والخأ وفنه تدأ تَّلة، في شتتأرط لته الااهتا ة متن الحأ ث كمتا ي شتتأرط بأت: أنا الااوال كالصا

َّلة.  للصا

اُِ -يذكره  وبقْ ررٌط ل  اط دلسَّ  ت ر العو ةِ.، و و سأ - وهو دلشَّ

نِّف  صأ ن  بعد فرايه من عدِّ ررو،ه، ي دلطَّودف ما يهس   فِ ث ا ذكر الم  فذيا سنَّرن  م  سه

 دلطَّودف: 

نَّة دألولى ه  : يف قوله: )فالس  نُّ لأ ي سأ بِ أ  ن  أأ  وأ تاأ تفِت يأض  ت اِل وأ ْ ،أ تج  يأ  ن  أأ ، بِتومِ د  الق  توأ  لأ عأ  طأ سأ

 حأ  ِ 
 عأ  تأ ح  تأ  هِ ائِ

تي  الأ  هِ ِقتاتِ ى عأ لأ عأ  ه  فأ رأ ،أ ، وأ نِ مأ ي  الأ  هِ قِ اتِ (، فيكتون عاتقته اليمتن مكشتوًفا، رِ سأ

ه اليسر مستوً ا،    و أعلى المنكِب. ودلعاتِ ه وعاتق 

نَّة دلثَّاننة تر  يأ  ن  أأ وأ ْ قولته: ): فِ ودلس  تَّلأ ْ ال ا فِت لأ م  تالأ  ةِ ثأ ائِتالأ  اطوأ ر  ِشتْ فِتْ مِن ت لِ وأ يأم  ه ، وأ

َمررل(، بأتتاقِْال اتتا، فيشتتتأدُّ فِتت ودلاَّ تتٍة، فيمشتتْ  تتو ا ستتراع بتقتتا ِب الخ  رولأ ْ مشتتيِه حونأ  أ

اأاه   قاِ بًا خ  سِرًعا م   .م 



69 
 

يخِّ الدُّْكُتورِّ:  َصالِّح ْبن َعْبدِّ اهللِّ ْبن َحَمٍد الُعَصْيمِّيي لَِّمَعالِّي الش   

 

ل  فِ  مأ ل حون ال بعة الباقية.ويكون الرا  ْ الرواط ال اَّلثة ال وأ

ل ث ا قأدأ  عليت ل يف ال اَّلثة ال وأ مأ جر عن الرا ن عأ تل؛ لناهتاومأ  ه فيمتا بعتد ا؛ فنناته ال يرم 

 محلُّها. سناٌة فا أ 

نَّةم يف دلطَّودفث ا ذكر  لِّ الأ ، فقال: )ااعدةم يه تٌل وأ مأ تنُّ فِيتِه  أ ا الأ ي سأ تذأ اٍل ِستوأ   أ لُّ ،أتوأ ك  وأ

اه بقوله: )(، ومقصوح  اعٌ بأ اِ ان   ذأ تذي يكتون موافًقتا ِسوأ   أ (؛ أي سو  ،توال القتدوم الا

مرًة، أ ا، فهذا  و الاذي ع  ل واالناباع.ي سأ و موافًقا حجًّ مأ  نُّ فيه الرا

عتمًرا، ففرغ مِ فلو ق دِّ  أنا أحًدا جاء إلى مأ  ةأ م  ن عمرته، وأحلا منها، وبقْ عليه لباس كا

ع لته االنتاباع  ا حرام، ث ا أ اح أن ياول نفًَّل سبعةأ  أرواٍط أو أ بعة عشر؛ فنناه ال ي شرأ

ل، ولو  مأ كِه.والرا  بقْ عليه لباس ن س 

ا يرج  إلى تلد الحكامث ا ذكر  وطَ  :مما اه عِي  شه وط  ، فقال: )دلسَّ تر  ر  :اوأ ِْ تع  النِّياتة ،  لسا

اء  مِنأ  االب تِدأ ِة، وأ ب عأ ِميل  السا تأك  الا وأ فأ :(، صا د ثالثة شاوط    َديام

ل م معنا ا.النِّياة  : )دألوَّ  (، وتقدا

مِ : )ودلثَّاين ةِ تأك  ب عأ والِيًا بينهتا؛ (؛ أي بأن يل  السا فا والمروة م  تكون سبعة أرواٍط بين الصا

 أي متابًِعا بينها، وال يضرُّ فصٌل يسيٌر بصَّلةٍ ونحو ا.

اء  مِنأ : )ودلثَّالع الا االب تِدأ فأ فا.صا  (؛ بأن يبتدئ من الصا

مان:   وبقي شا ان مرمِّ

دبع  -أحدهما  تر عتن المتروة االنت :-وهو دلاَّ تفا ثت ا قص  هاء بالمروة، فلِو ابتدأأ من الصا

 وانتهى حونأها؛ فنناه ال يكون قد جاء بشوٍط مِن تلد الرواط.

ْأ بَّل ،واٍل  :-وهو دلخامس  -ودآلخا  م ،واٍل عليه، فَّل سع  .تقدُّ
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عْ إالا مأ  ل بالسا ا.وال يتنفا مرًة أو حجًّ  ن كان ناسًكا؛ ع 

ٍد ل  يصحا منه ول  يكن آتيًا بعباحة؛ ٌد أن فلو قصد أح عْ حون ن س  ب إلى ا  بالسا يتقرا

عْ ال يق  إالا بعد ،أواٍل، بأن يكون فِ   ْ ن سٍد.لنا السا

حرٍم أن  :[مسألة  ] ب إىل اهلل بالتَّلبية؟ ل يجوز لمن كان حَّلاًل يير م   أن يتقرَّ

حرٍم؛ لناها ذِكتٌر أن يذكرأ التالبيةأ  -عند الجمهو   - يجوز   :[الجواب] و و حَّلٌل يير م 

الأ   ٌق.م 

كر أحيانًا تكون فيه مسائل  يذكر ا الفقهاء فِ   ْ موان أ تخفى على النااس.والذِّ

ب بتكرا  االستعاذة وتكرا  البسملة   :[أخرى مسألة  ]   ل ا نسان يتقرا

اٌن: )أعتوذ ْ الموانت  المشتهو ة، لكتن ال يقتول إنستْ بِها فِ ال، وإناما يأتِ  :[الجواب]

ياان الرجي ، بس  ا ، بس  ا (، كما يقول:  ياان الرجي ، أعوذ با  من الشا با  من الشا

قياٌد بموانعها نصا   .ôعليه الفقهاء  )ال إله إالا ا (، فهْ ذكٌر م 

نِّف  صأ لِّ ث ا ذكر الم  ركه، وهرو دإليثرا  مر أصالم يه  نًّا ينبغي أن يكون علنه دإلنسان يف نهسه

وع  أأن  ي ك  ِرأ ا، فقال: )َيا دهلل ر  ش  المأ تِر  ِ وأ نأاِستكِِه مِتن  ذِك  ِميِ  مأ جأ يِِه وأ ع  سأ افِِه وأ ان  فِْ ،أوأ ن سأ

لِِه  و  ائِِه؛ لِقأ ح عأ  وأ
ِ
ِعَل دلطََّودفه »: ♀ا  َما جه َفا َودإِنَّ  َمرْاَوةِ، َوَ ْمرِي لبِالبَنِْت، َوبِال َّ

َااَمِة َِْياِ ؛ ِجَما ِ لد ِ
ِ
حه.(. « دهللِ إل   واه أبو حاوح والتِّرمذي وصحا

 فأعظ   مقاصد الحجِّ  و إقامة  ذكر ا .

َ نِّم هذد دلباَب بثالثة أحاُيَع:   ثمَّ خرم دلمه

B  ل ةأ : حديث  )فالحديع دألوَّ ي رأ رأ تولِِه ) أنَّه ( ◙أأبِْ    س  لأتى  أ تأحأ ا   عأ ا فأ : لأما الأ قأ

ت ةأ كا مأ  ي تهِ فِتْ النات امأ قأ لأ نأتى عأ أأث  ِمتدأ ا أ، وأ تا  واه  (...اِس، فأحأ . متافتٌق عليته، فهتو مما الحتديثأ
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 البخا يُّ ومسلٌ .

تةأ، ورتجر  وفنه ِم مكا م صيد  حترأ ت: أناه يحر  َفراَل »): ♀ها؛ لقولته  ا، وحشيش 

َها اه َصنْده نَفَّ تألأ .؛ أي ال («اهَ يه وْ ى َش لَ رَ ْخ َواَل يه ، يه  ي ق 

، و تتو نبتتاٌ  مأ  واستتت نْ متتن ذلتتد ِختتر  ِخرراَ إلِ إاِلَّ د»)عتتروٌل؛ لقولتته: ا ذ  ، وكتتانوا («َْ

ق ف البيو ، وفِ  وأ .يجعلونه يف س   ْ بناء القبوِ  ليشدا ا فتأق 

م فِ  ٌم، ويحر  حرا ٌم م  رأ ة  حأ ِحتفمكا تجر والحشتيش، ولتو لم  تيد والشا ، ْ  تذا الحترم الصا لٍّ

م   ر  م ال با حرام فقط.فهذا يح  رأ  بالحأ

ماَ دلمذيو ة هنا ثالثٌة:فالمح  اَّ

ها ند: أحده ِحتَّلًّ صتاح دل َّ م، فلتو أنا م  تقتدِّ تيد الم  ن تأِهكِته جتراء الصا ، ويجب فيته علتى م 

م. -يرااًل يف الحرم؛ وجب عليه راٌة   كما تقدا

جا: وثاننها جر الناابت فيه ال الدلشَّ وفديرهه مغروس بفعِل ا نسان، ، والمقصوح به: الشا

 عان:نو

جرة  صغيرًة.أحدهما:  •  راٌة، إذا كانت الشا

جرة  كبيرًة.ودآلخا •  : بقرٌة، إذا كانت الشا

ن حشتيش الحترم ستو  ، وعلتى العبتِد قيمت ته، فتنذا اختلتى رتيئًا مِتدلحشنشه : وثالثها

رمةأ   الحرم؛ فنناه يجب عليه قيمت ه. ا ذخر، وانتهد ح 

ٍّْ يودلحديع دلثَّانِ  ْا  ؛◙: حديث عل  الناب
 د ٌ اَ َح  ةه ينَ دِ دلمَ »)قال:  ♀أنا

لِ ٌ  «.َما بَنَْ  َعنْا  إِلَى َثْو    س  اه  م  وأ بلفتِظ:  ،( و و عند البخا يِّ أيًضا، فهو من المتافق عليه أ

ا «َما بَنَْ  َعنْا  إِلَى َثْو     ٌ اَ ةه َح ينَ دِ دلمَ »  وحده. فعند البخا يِّ « د ٌ اَ َح  ةه ينَ دِ دلمَ »، وأما
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ي ٌر( يف  :وفنه تقتابَّلن، فتت)عأ ٍ ، و متا جتبَّلن م  تو  ي تٍر إلتى ثأ ٌم،  و ما بين عأ رأ أنا للمدينة حأ

ه  ه ورجر  م صيد  ٌم، فيحر  حرا ٌم م  ٌ ( يف رمال المدينة، فما بينهما حرأ جنوب المدينة، و)ثأو 

م فِ  ،وحشيشه ةأ كالمتقدِّ  .ْ حرم مكا

 لمدينة وال يف رجِره وال حشيِشه.ْ صيد حرِم اعند الحنابلة ال فديةأ فِ  إالا أناه

ةأ حرًمتا، ثت ا يأ رأ فالحنابلة يجعلون للمدينة حأ  تان متن رِ فتأتًما؛ كما يجعلون لمكا مأ رأ ق الحأ

ا المدينة  فَّل فديتةأ يف  جهة الفدية؛ بكون الفدية تختصُّ بحرمِ  ةأ على ما سبق بيان ه، وأما مكا

 رجر ا وال حشيِشها.صيد ا وال 

ْا  ؛◙حديث عائشةأ : ودلحديع دلثَّالع  الناب
  َ مِ  ٌس مْ َخ »)قال:  ♀أنا

   َ لْ رَ قْ ، يه ٌ  اِس فَ   َّ هه ل  يه  دبِّ وَ دلدَّ 
ر ِ اَ دلَحروَ  لِّ ي دلِحرفِ ، ةٌ  َ أْ دلَفر، وَ ٌب اَ ْقردلعَ ، وَ ةه أَ َد دلِحر، وَ دبه اَ : دلغه

ٌق عأ  «.و ه قه دلعَ   ه لْ دلكَ وَ  تافأ  (.هِ ي  لأ م 

.: أنا  ؤالء الخمس المذكو ا  يِحلُّ قوفنه  تلهنا يف الحرم، وال فدية فيهنا

ِج ، سواًء كان كلبًا، أو  ودلمادُ بر)دلكل  دلعقو (: ب  العاحي؛ أي الاذي يعدو ويأه  السا

 نأِمًرا، أو أسًدا، فكلُّها يشملها  ذا الوصف.
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 ةِّ يقَ قِّ العَ وَ  ةِّ يَ حِّ ضْ الُ وَ دي الهَ  ابُ بَ 

 

ا يأِجب  مِنأ ا مأ مأ دا اه  س  لتأقأ ا ِسوأ مأ ِي، وأ د  لِدأ اهأ ذأ كأ ِحيأ ل  ناٌة، وأ ة . لة  وان  ِقيقأ  عأ

ا ِرئ  فِيهأ الأ ي ج   :وأ

ع  مِنأ لا إاِلا  -1 ذأ نأ  اجأ ف  س  ه  نِص  ا تأ ا لأ وأ مأ أ ِن، وأ    .ةٍ لضا

2-  ُّْ
ِ ال ان  :وأ

ه   امِنأ  - ا لأ س  ِسنِينأ ِ بِِل: مأ م   .خأ

ا - ر  لوأ نأتأانِ بأقأ ه  سأ ا لأ  .: مأ

ا - ر  لوأ ع   .ةٌ نأ سأ  ه  ا لأ : مأ مأ

ر تَ اَل  عٌ بَ  ْ أَ »: ♀ الأ قأ  رَحاَياي فِر وزه جه َهرا، َودلَماِيَضرةه لد :دلضَّ َعرْوَ دءه دلبَرنِّ ه َعَو ه

َها، َودلَعْاَجاءه دلبَ لد َه نِْقي ا، َودلَكبِنَاةه هَ عه لَ َِ   ه نِّ بَنِّ ه َمَا ِحيٌح  «.دلَّرِي اَل ته اه  ا ،صأ وأ ة .ل أ سأ م   خأ

تًة، كأ  ِريمأ ونأ كأ ن بأِغْ أأن  تأك  يأ تامِ وأ تاةأ لأ لامأ ك  اِ ، وأ تفأ تك  أأ  ت  انأتكأ   الصِّ   ْأ ِهتفأ  لأ مأ
تأأ تإِ  بُّ حأ  لأ

ِ
، ى ا 

أ     ظأ ع  أأ وأ 
ِ
 ا.هأ بِ احِ صأ  رِ ج  ل

ت ةأ رأ قأ البأ ، وأ ةٍ عأ ب  سأ  ن  عأ  ةأ نأ دأ البأ  ةِ يأ بِ ي  دأ الح   امأ عأ  ♀ ِّْ بِ النا   أ ا مأ نأ ر  حأ : نأ رٌ ابِ جأ  لأ اقأ وأ   ن  عأ

لٌِ .ةٍ عأ ب  سأ  س  اه  م  وأ  .  أ

نُّ ا ت سأ قِ لوأ قِّ اعأ ة  فِْ حأ نِ لأ يقأ نِ لا ِب عأ عأ اتأاِن، وأ ِم رأ َّلأ اٌة.لا غ  اِ يأِة رأ  جأ

تتالأ  ررل  »: ♀قأ ررْاَتَهٌ  بِ  يه رراَل   مه ررهِ رِررنقَ قِ عَ غه ،  َيررْو َ  هه نْررعَ  حه بَ ْذ ، ته َسررابِِعِه، َويهْحَلرر ه
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ى اه  ا «.َويهَسمَّ وأ ِحيٌح،  أ ة  لصأ سأ م   .خأ

  ل  ك  أ  يأ وأ 
 .ق  دا صأ تأ يأ ي، وأ دِ ه  ي  ، وأ اِ  و أ ك  ذ  المأ  نأ مِ

اِْ ا الأ ي ع  اِيِه  أ لوأ ا، بأل  ي ع  تأه  مِن هأ رأ اِز أ أ ج   ًة.قأ دأ صأ  و  ًة أأ يا دِ جأ
 

 
 

 

تتنِّف ت ختت صأ بدداٍب فددي الهدددي والضددحية بتتت)( كغيتتره كتدداَب الحددجِّي )  ؒالم 

.والعقيقة  (، وأصل  الباب  و الهدي، لتعلُّقه بمناسد الحجِّ

بائح ال نحي ة  والعقيقة ؛ لمشا كة ال نحية الهديأ بكونِها تكتون يف وأ لِحقأ به من الذا

 أياام الناحر.

بًا إلى ا   بح تقرُّ شا كتهما يف الذا  . ▐وأ لحقت العقيقة  بِهما؛ لم 

ب بِها إلى ا   نأ يف كونِهنا ذبائح ي تقرا ، ث ا يفترتقن فالمذكو ا  يف الباب يشتأِرك 

ة بكلِّ واحد . يف الحقائق الخاصا  منهنا
 ةٍ

ا دلهديه  ِم من الناعأ  ويير ا.فأمَّ ا ي هد  إلى الحرأ م أناه اسٌ  لمأ  : فتقدا

م يير  ا.  رأ هد  نأعًما؛ كنبٍل، أو بقٍر، أو ينٍ ، وقد ي هد  إلى الحأ  والصل  كون الم 

حنَ  ا دألَه  فهْ ما ي ذبأح من بأهيمة النعاِم للعيد يف أيام الناحر. ةوأمَّ

ا دلعق  فهْ ما ي ذبأح عِن المولوح. نقةوأمَّ

نِّف  ذا الباب ببيان أحكامهتا، فقتال: ) صأ مأ وابتدأ الم  تدا تا يأِجتب  مِتنأ اتأقأ تا ل مأ مأ ِي، وأ تد  هأ

لِدأ ا ذأ كأ ناٌة، وأ اه  س  ِحياة  وال  ِسوأ ة  لن  ِقيقأ  .(عأ
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ان، وما ستواه فهتو ستناةٌ ودلودج  م  دلهدي تِرح، أو :  و حم  المتعة والِقرأ ف  ؛ كهتدي الم 

. م من يير حجٍّ رأ ، بأن ي رسل  دًيا إلى الحأ   دي من ل  يحجا

ا دأل لِدأ ا: فهمتا ستناٌة، ولهتذا قتال: )َحنة ودلعقنقةوأمَّ تذأ كأ تِحياة  وال  وأ تة  لن  ِقيقأ ( بعتد عأ

ناةٌ قوله: ) اه  س  ا ِسوأ مأ  (.وأ

 ودإلجزدء له مرعلقان:، ما يهجزئ فنهاث ا ذكر 

.ماأحده  : إجراء  ِسنٍّ

 : إجراء وصٍف.ودآلخا

ا إجزدء دلسِّ ِّ  ا إاِلا : فهو المذكو  يف قوله: )فأمَّ ِرئ  فِيهأ الأ ي ج  ع  مِنأ لا وأ ذأ توأ  اجأ أ ِن، وأ   لضا

نأ  ف  س  ه  نِص  ا تأ ا لأ ُّْ ٍة، مأ
ال انِ س  ِسنِينأ  امِنأ  وأ م  ه  خأ ا لأ ا، ِ بِِل: مأ ر  لوأ تنأتأ بأقأ ه  سأ ا لأ ا، انِ : مأ تر  لوأ ع  : مأ

 .(ةٌ نأ سأ  ه  ا لأ مأ 

جزئ م  دلسِّ ِّ نوعان:  فالمه

هما • أن، ويختصُّ دلَجذع: أحده  أي ستاة أرهٍر. - ، و و ما ت ا له نصف سنةٍ بالضَّ

ِر، دلثَّني  : ودآلخا • ر والمع  : متا لته خمتس فرالثَّني  مر  دإلبرل؛ ويكون من ا بل والبقأ

 : ما له سنٌة.ودلثَّني  م  دلمْعزِ : ما له سنتان، ني م  دلبقاِ ودلثَّ سنين، 

؛ فت)السنان( الولى: العما ؛ و)الستنان( ال اانيتة: أستنان باألسنانِ تهعَاف دألسنَانه و

اباة.  الدا

ل أسنان  ةٌ سفليا ها  ذه البهائ  أسنان  و  تْ لها.ها بمقاحير  ذه السنان الا ، فت عرأ

ا إجزدءه دلوصم تنِّف حتديث البأتراِء بتن عتازٍب وأمَّ صأ ، فقتال: ¶: فذكر فيته الم 

  وزه جه  تَ اَل  عٌ بَ  ْ أَ »: ♀ الأ قأ )
َحاَياي فِ َها، َودلَماِيَضةه دلد :دلضَّ بَنِّ ه لَعْوَ دءه دلبَنِّ ه َعَو ه



76 
 

البن سعدي «منهج السالكين»( من الَحج  )كتاب  شرح  

 

  «اأَلْرَبع

 

َها، َودلَعْاَجاءه  َه نِْقي ا، َودلَكبِنَاةه هَ عه لَ َِ   ه نِّ دلبَ  َمَا ِحيٌح  «.دلَّرِي اَل ته اه  ا ،صأ وأ تة  ل أ سأ م  (؛ و ت  خأ

نأن.  أحمد  وأصحاب السُّ

ْ ، فتالمعرول المشتهو  فِت«ستنن أبتْ حاوح»ْ بعتض ن ستخ واللافتظ المتذكو  وقت  فِت

نِْقي ةه ناَ ِس دلكَ وَ »آخره:  تِخ ، ووق  فِ «دلَّرِي اَل ته  َودلَكبِنرَاةه »«: أبتْ حاوح ستنن»ْ ن سخٍة مِن نسأ

نِْقي ٍر يف كتاب «دلَّرِي اَل ته  «.بلوغ المرام»، و و اللافظ الاذي ذكره الحافظ ابن حجأ

ن محفوظتا  أ تل العلت  يف ق ارنتا، فأنتتأ لتو كتان مِت« بلوغ المرام»كتاب  :[فائدة  ]

:  «سنن أبْ حاوح»ذ بتأ إلى  نِْقي دلَّرِي اَل  ةه ناَ ِس دلكَ وَ »وبح تأ تجد  لفظأ : «ته ، وال تجد  لفظأ

نِْقرري َودلَكبِنررَاةه » بلتتوغ »عتترل أنا أبتتا حاوح ذكتتر  تتذا اللافتتظ متتن  ، وابتتن ستتعديٍّ «دلَّرِرري اَل ته

 «. المرام

تتْ يتذكر ا أحتٌد متن أ تل  و ذه قاعدٌة نافعتٌة يف العلت  يف معرفتة ألفتاظ الحاحيتث الا

بن تيميةأ عند ذكِره ريئًا متن ألفتاظ العل ؛ أناها ترج  تا ًة إلى محفوظِه؛ كشيخ ا سَّلم ا

ِفتتظأ  تتا ال نجتتد ا يف ن ستتخنا، فهتتو حأ تتحيحين»البختتا يِّ أو مستتلٍ  مما « الجمتت أ بتتين الصا

ل على  ذا اللافظ المتذكو  لحميديِّ ل ، فهو  اسٌخ يف ذ نه مِن  ذا الكتاب فيكون قد عوا

 يف  ذا الكتاِب.

: ففي  دلحديع َِياه أ بع  م  دألَاحي ال تهجزئه

َهالد»): دألولى ، ؛ أِي الوانح  عوأ   ا، بأن («َعْوَ دءه دلبَنِّ ه َعَو ه تنخسفأ عين هتا وتتذ بأ

 فتكون ،أافِيةأ العين.

َهالدلَماِيَضةه د»): ودلثَّاننة َه  ها.؛ أي الوانح  مرن  («بَنِّ ه َمَا

 ها وعجر  ا عن المشْ كغير ا.ع  ؛ أي الوانح  ِنلأ («اهَ عه لَ َِ   ه نِّ  دلبَ دلَعْاَجاءه »): ودلثَّالثة
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دبعة نِْقي دلَكبِنَاةه »): ودلاَّ ْا فيها(«دلَّرِي اَل ته تْ ال نق
خا لعظامها - ؛ أي الا ، فهتْ - أي ال م 

 نعيفٌة ال تقِد  على المشْ.

نِْقي ةه ناَ ِس دلكَ وَ »ووق  يف بعض اللفاظ:  دلَّرِري  َودلَعْجَفراءه »وق  أيًضا لفظ: ، و«دلَّرِي اَل ته

نِْقي  ، وكلُّها بمعنًى واحٍد.«اَل ته

ررفاَمررا ينبغرري يف ثتت ا ذكتتر  تتًة، كأ ، فقتتال: )دإلجررزدء بال ِّ ِريمأ تتونأ كأ ن بأِغتتْ أأن  تأك  يأ تتامِ وأ ةأ لأ

ا لامأ ك  اِ ، وأ فأ   ْأ هِ فأ  لأ مأ ك  أأ  ت  انأ كأ  الصِّ
 لأ إِ  بُّ حأ أأ

ِ
أ     ظأ ع  أأ ، وأ ى ا 

ِ
تل ت رِ ج  (؛ أي ي ستتحبُّ اهأ بِ احِ صأ

تتفا  يف - أي فانتتلًة عظيمتتةً  - أن تكتتون النتتحية  كريمتتةً  تتِن ، كاملتتة الصِّ س  نِها وح  ِستتمأ

جسمها، وكلاما كانت أكملأ فهْ أحبُّ إلى ا ؛ لوقوعها علتى الوجته الكمتل، وأعظت   

 لجر صاحبها.

توأ ) ، فقال:حديَع جابا  يف إجزدء دلبدنِة ودلبقاةِ ع  سبعة  ث ا ذكر  ت لأ اقأ : ¶ رٌ ابِ جأ

ت ةأ نأتدأ البأ  ةِ يأ بِ ي  دأ الح   امأ عأ  ♀ ِّْ بِ النا   أ ا مأ نأ ر  حأ نأ  ت ن  عأ تالبأ ، وأ ةٍ عأ ب  سأ ت ةأ رأ قأ ت ن  عأ اه  ةٍ عأ ب  سأ وأ .  أ

لِ ٌ  س   (.م 

نتة الواحتدة فيشتأِرك  فِ  ْ البقترة أيًضتا ستبعٌة، فتقت  أ نتحيًة وفِت -و تْ النااقتة  -ْ البأدأ

 عنه .

نُّ افقال: ) ،أحكا  دلعقنقةث ا ذكر  ت سأ قِّ الوأ ة  فِْ حأ ِقيقأ ها عتن ِب لأ عأ تذي يتذبح  (، فهو الا

نِ المولوح، وعيانأها بقوله: ) تنِ لا عأ عأ تاتأاِن، وأ ِم رأ تَّلأ تاةٌ لا غ  تِة رأ اِ يأ تناة أن ي تذبأح عتِن جأ (، فالسُّ

كر  -الغَّلِم  ٌة رتا -و ْ الولتد الن تى  -راتان، وأن ي ذبأح عن الجا ية  -و و الولد الذا

 واحدٌة.

تالأ اب، فقتال: )بتنيراح حتديِث ستمرةأ بتن جنتدٍب يف البت تعنرنَ  وارت َبحهراث ا ذكر  قأ
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ل  »: ♀ رْاَتَهٌ  بِ  يه راَل   مه رهِ رِرنقَ قِ عَ غه ى َيرْو َ  هه نْرعَ  حه بَ ْذ ، ته ، َويهَسرمَّ  «.َسرابِِعِه، َويهْحَلر ه

اه  ا وأ ِحيٌح،  أ ة  لصأ سأ م   (.خأ

اب ق بوزنه، فيكون ذبح  العقيقة يف اليوم السا لأقأ رعر   أِسه ليتصدا  ، وي قاِ ن  ذلدأ أن ي ح 

اب . ى كذلد يف اليوم السا  وي سما

اب  عشتر، فتنن فتا  ففتْ الحتاحي والعشترون، فتنن   اب  فنناه ي ذبأح يف الرا وإذا فا  السا

 فا  استوِ  الياام بعد ذلد.

ل  »)ومعنى قوله:  ْاَتَهٌ  بِ  يه اَل   مه ه  أباه بتلد العقيقة(«هِ رِ نقَ قِ عَ غه عأ تعلٌِّق نف   .؛ أي م 

ِد لوالِده ل  به نف  الولأ ا يحص  باح ة بعقيقته، فيتدخل فِت :فمما ه فِتالم  نيا، ْ ذلتد بِترُّ ْ التدُّ

 ْ اآلخرة.ورفاعت ه فِ 

بائحث ا بتيان  ف يف تلرك دلرذَّ تأ  يأ وأ ، فقتال: )ينفنرة دلرَّ را  ت نأ مِت ل  ك  تي  ، وأ اِ  و أ ك  ذ  المأ ي، دِ ه 

ق.ق  دا صأ تأ يأ وأ  ًثا؛ فيأكل منها، وي هدي؛ أي يبعث  دياًة إلى أحٍد، ويتصدا  (؛ أي يجعلها أثَّلأ

اِْ اث ا خت  بقوله: ) الأ ي ع  اِيتِه  أ لوأ تا، بأتل  ي ع  تأه  مِن هأ رأ اِز أ أ ج  ت و  ًة أأ ياتدِ جأ تد ةً قأ دأ صأ ن ق  (؛ أي يأ

تِه على ذبحه ما ذبح مِ  ا أ اِزِ  أ جرةأ ِجرأ تا علتى ن  ذه المذكو ا للجأ ، وال ي عايه ريئًا منهأ

دقةِ  ، لكن يجوز أن ي عايأه على وجه الهدياة أو على وجه الصا
ةِ رأ  .وجِه الج 

رحَتم    ينَمجلس في الش 

  جمادى الولىمن  الث امن عشر الخميس ليلة

اَئةِّ َواَلْلفِّ أربعين َسَنَة  مِّ  َبْعَد اَلْرَبعِّ

نَنةِّ الر ناض ◙ يرٍ مَ بن عُ  فِّي َمْسجِّدِّ مصعبَ   بَِّمدِّ

 










