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مقدِّمقة
والسَلم عل من َّل نا َّي بعده.
الحمد هلل وحدا هَّ ،
والصَليف َّ
أ َّما بعد:
الحىج والعمىريف
فهى اٰذا منسك موتصر ،يشتمل عل إيحا وتحريق كثيىر مىن مسىائل
م
ا
والزياريف ،عل ضهف كتا اهلل وسنَّة رسهله ♀ ،جمعته لنفسي ولمن شاف اهلل
م
من المسلمين ،واجتهدت في تحرير مسائله عل ضهف الدَّ ليل.
للمريف األول في عام 1363كى ،عل نفرة جَللىىىىىة الملىك عاىد العزيىز بىن
وقد طا اع َّ
حمن الفيصل ،قدَّ س اهلل روحه وأكرم مثهاه.
الر ٰ
عاد َّ
بعض الااسط ،وزهت فيه من التَّحريرات مىا تىدعه لىه الحاجىة،
ثم إنمي بسآت مسائ اله ا
َّ
وسميته« :التَّحريق واإليحا لكثير
ورأيت إعاه ايف طاعهم
ا
لينتفع به امن شاف اهلل من العااهَّ ،
ثم أهخلىت فيىه زيىاهات
والزياريف عل ضهف الكتا
من مسائل
الحج والعمريف م
م
والسنَّة»َّ ،
ُّ
مريف.
همة ،وتنايهات مفيديفم تكميَل للفائديف ،وقد طاع غير َّ
أخرى م َّ
السىعي فيىه خالصىا لهجهىه الكىريم ،وسىااا
يعمم الن ا
َّفع بىه ،وأن يجعىل َّ
وأسأَّ اهلل أن م
العلىي
قهيف َّإَّل باهلل
للفهز لديه في جنَّات النَّعيم ،فإنَّه حسانا
ونعم الهكيل ،وَّل حهَّ وَّل َّ
ا
م
العظيم.
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

املؤلِّف :عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز
مفيت عام اململكة العربية السُّعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلميَّة واإلفتاء

تحمنت هيااجة الم اصنمف ؒ تعال أمهرا:
َّ
وكىى اٰذا مىن
والصَليف على رسىهَّ اهلل ♀ ،ا
أحدها :استفتا كتابه بحمد اهلل َّ
اآلها المستحسنة في التَّصنيف.
فهىى اٰذا منسىك موتصىر)،
وثانيها :اإلخاار عن ناعت اكى اٰذا الكتىا  ،وذلىك فىي قهلىه ( :ا
ىج
و(الم ْن َسال) عناد أهال الةلام :اسىم لمىا وضىع مىن تىأليف مشىتمل على أحكىام الحى م
َ
والعمريف ،ولم ايزَّ من اه اأ أكل العلم في م
ا
مناسك مفرهيف.
كل مذك تأليف
وكى اٰذا المنسك ماني عل اَّلختصار كما قاَّ المصنمف فىي وىىفه( :موتصىىر)م َّ
ألن
ا
ىىما تع َّلى اىق بعمىىهم النَّىىاس كىىه اَّلختصىىار واإليجىىاز ،فى َّ
ىم
ىإن على ا
المناسى ا للعلىىم عا َّمىىة ولى ا
تهكم َّ
علم َّ
َّ
الشريعة ماني عل تآهيل الكَلم وذكر الوَلف
الشىريعة ماني عليه ،و امن َّ
أن ا
فرد أخآ اأ.
جهامىع الكلىم ،كمىا ثاىت ذلىك فىي حىديث
َّاي ♀ :إيتاؤه
ا
ومن ام اماه الن م
الصحيحين» ،وجمع الكَلم يرتحي أن يكهن بناؤه عل اإليجىاز ،وكىان اكىى اٰذا
جابر ل « َّ
السلف ،كما قاَّ رجل أل ُّيه  :العلم اليه ام أكثر أم فيمن تردَّ منا؟ فراَّ« :الكَلم
كه علم َّ
اليه ام أكثر ،والعلم فيمن تردَّ امنا أكثر».
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م
المتأخرين فإنَّه كثير قليل الربكىةم
وكان كَلم األوائل قليَل كثير ال ااركة ،بوَلف كَلم
العىز ل «شىر العريىديف
ذكر اكى اٰذا المعن ابىن الرىيمم فىي «مىدار
السىالكين» ،وابىن أبىي م
َّ
ال َّآحاو َّية».
وثالثها :اإلفصا عن الحامل له في تصنيف اكى اٰذا الكتا  ،وذلك في قهلىه( :جمعتىه
لنفسي ولمن شاف اهلل من المسلمين) ،فم اراهه من تصنيفه نفع نفسه بىه بتعريفهىا بأحكىام
ثىم
الحج والعمريف م
م
مريفَّ ،
مريف بعد َّ
والزياريف ،وهوام مَلحظة اكىٰذه األحكام بإعاهيف النَّظر فيه َّ
وك ىى اٰذا مىىن أعظىىم
ممىىن شىىاف اهلل ▐ ،ا
طلى انتفىىاع غيىىره مىىن المسىىلمين بعىىدا ه َّ
المراىد ل التَّصنيفَّ ،
كمىه فيمىا ايشىرع فيىه مىن
فإن المصن ا
مف يناغىي لىه أن يكىهن أك ااىر م
ينفع المسلمين ثانيا.
ثم ا
نفسه َّأوَّلَّ ،
تأليف أن ينفع ا
وراب ُةها :بيان َّ
أن اكى اٰذا الكتا ا ح مررت مسائله عل ضهف الىدَّ ليلم لرهلىه( :واجتهىدت
وكىى اٰذا الهىىف  -كمىا سىاق  -ىىفة كاشىفة َّل
في تحرير مسائله على ضىهف الىدَّ ليل) ،ا
يرتحي أن تكهن الكت األخرى  -وَّلسيَّما كت المذاك األربعة المعتمديف  -مصنَّفة
عل غير الدَّ ليلم بل كه خ ااىر عن أنَّه لم يلتزم بمذك مع َّين مىن المىذاك المتاهعىة ل
م
خَلف مىا يرتحىيه
ظهر له شيف
ا
كل مسألةم بل التزم في عا َّمة أمره مذك ا الحنابلة ،فإن ا
الدَّ ليل عند غيركم ا
أخذ به.
وكىٰذه كي طريرة أكل الحذ والمعرفة مىن أكىل العلىم ،فىإنَّهم يجىرون فىي تف ُّرههىم
ا
وإفتائهم عل مذك معتمد ،لك َّن التزا امهم بالمىذك َّل يعنىي عىدم خىروجهم عنىه إذا
األئمة المع َّظمين المر َّلدين.
بان الدَّ ليل في غيره ،وا متااع الدَّ ليل أعظم من ا متااع َّ
والنَّاس يف َها َٰذا طرفا ووسط:
تحىمنته كتى المىذاك المتاهعىة ،تمنىع الوىرو عنهىا قيىد
فطائفة جامدة على مىا
َّ
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

أنملة.
ا
األخذ بها و اتنأى عن اَّلنتفاع بها ل
و ُتقابِلها طائفة ثانية تزري عل كت الفره و اتعي
التَّف ُّره.
متوسااطة حساانة جىىرى عليهىىا ك َّمىىل الولىىق ،وكىىي اَّلعتىىداه بكت ى
وبينهمااا طريقااة ِّ
تحمنت شيئا موالفا للدَّ ليل خار ا المذك
المذاك المصنَّفة في التَّف ُّره ل الدم ين ،فإذا َّ
المتاهع أخذ بما َّ
هَّ عليه الدَّ ليل ولىه كىان موال ًّفىا للمىذك  ،ا
هون تشىهي

وَّل اتهيىيج،

أئمة الدَّ عهيف اإلىَلح َّية في الجزيريف العرب َّيىة بعىد الرىرن الثَّىاني ا
عشىىر،
ا
وكىٰذه كي طريرة َّ
فإنَّهم عل مذك الحنابلة أىهَّل وفروعا ،وإذا ا
بان لهم الدَّ ليل عل خىَلف شىيف مىن
مر َّيدات المسائل في المذك ا َّتاعها الدَّ ليل.
ا
فتىهكم
نشأ في اإلسىَلم امىن لىم ايعىرف طىريرتهم
وكانت سايلهم قاىديف سالمة حتَّ
َّ
قهم َّ
أن طريرة اَّل متااع عند علماف الدَّ عهيف كي مجاناااة كت الفره ،وقىابا التهم طائفىة أخىرى
تهكمىت َّ
أن طىري ارتهم الجمىهه على مىىذك الحنابلىة ،وطىريرتهم  -كمىا سىلف  -كىىي
َّ
ترج به الدَّ ليلَّ ،إَّل َّ
المرج ا للىدَّ ليل عنىدكم
أن
م
اعتماه مذك الحنابلة مع مَلحظة ما َّ
كه امن كانت له قدريف عل اَّلجتهاه ،وذلك موصهص ب امن اج امع آ التاه ،وليس اَّلجتهىاه
عندكم حم مستااحا م
لكل امن تك َّلم في العلم.
ولذلك فالغال عل فرهاف اكىىٰذه الىدَّ عهيف :عىدم موالفىة المىذك م َّإَّل مىن قىهم ق َّلىة
كالعَلمة عاىد اهلل
َّ
تحمنه المذك م
كانت لهم مكناة في النَّظر ل المسائل والورو
عما َّ
َّ
الىرحمن
األوَّ منهم  ،-ث َّم َّ
محمد بن عاد َّ
الصدر َّ
الهكا  -من علماف َّ
العَلمة عاد َّ
ابن َّ
العَلمىىة
ىم َّ
محمد بن عاد َّ
الهكا – مىن علمىاف ال َّآارىة الثَّانيىة منىىهم  ،-ث َّ
ابن حسن بن َّ
العَلمىة
ثىم َّ
الرحمن بىن حسىن  -مىن ال َّآارىة الثَّالثىة َّ ،-
عاد اهلل بن عاد ال َّلآيف بن عاد َّ
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العَلمىىة عاىد العزيىز بىىن
ثىم َّ
الرابعىة َّ ،-
محمد بن إبراكيم بن عاد ال َّلآيف  -في ال َّآارة َّ
َّ
عاد اهلل ابن باز  -من ال َّآارة الوامسة.
مما ُّ
َّ
األمر تعظيما شديدا.
يدَّ عل أنَّهم يع مظمهن اكى اٰذا
ا
وقل خرو غير كؤَّلفَّ ،
الرابعة ،فلم يكىن
وتأ َّمل اكى اٰذا ل حاَّ النَّاس في ىَليف التَّراوي فيما
ا
سلف في ال َّآارة َّ
عما عليه المذك م َّإَّل َّ
الشيخ عاد العزيز بن عاد اهلل بىن بىاز ؒ تعىال
أحد يور
َّ
محمد بن إبراكيم ،أ َّما غيره فرد كان ملتازما بالمذك ،
لما كان في الدم لم في حيايف شيوه َّ
َّ
وفي ذلك بيان َّ
أن طريرتاهم كي تعظيم المذك ورعاية التَّف ُّره مىن كتى األىىحا َّإَّل
من كانت له مكنة وآلة.
يسم (اختيىار الااحىث)،
مما َّ
أ َّما ما آَّ إليه النَّاس اليه ام بسا الدم راسات األكاهيميَّة َّ
حتَّ ىار اَّلجتهاه ح ًّرا مستااحا م
فهىٰذه ليست طريرة أكىل العلىم
لكل متك ملم في العلمم ا
َّل قديما وَّل حديثا.
ا
تضامنته المقدِّ ماة :بيىان َّ
بسىط بعىض مسىائل
أن الم اصىنمف ؒ تعىال
وخامس ما
َّ
ا
أهخىل فيىه بعىد
ثىم
الكتا
ا
بعض الااسط ،وزاه شيئا من التَّحريرات تدعه إليىه الحاجىةَّ ،
مهمة ،وتنايهات مفيديفم تكميَل للفائديف).
ذلك (زياهات أخرى َّ
وسىىميته «التَّحريىىق
دسااا :وكىىه بيىىان اسىىم الكتىىا  ،فىىي قهلىىه( :
َّ
أماارا سا ً
ثاام ذكاار ً
َّ
واإليحا  )»..إل آخىره ،وذكىر اسىم الكتىا فىي هيااجتىه مىن مستاحسىنات األه ل
لئَل يرع الغلط ل تسميتهَّ ،
فإن جملة من الكت تنازع النَّاس فىي تحريىق
تأليف الكت م َّ
اسمها لعدم تصري مصنمفها باَّلسم ل هيااجة كتابه أو أثنائه.
السىىعي فيىىه خالصىىا
وسااابةها :هعىىاف اهلل ▐ عمىىه ام (النَّفىىع بىىه ،وأن يجعىىل َّ
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وكى اٰذا من مستحسىنات األه عنىد
لهجهه الكريم ،وسااا للفهز لديه ل جنَّات النَّعيم) ،ا
تأليف الكت  ،بأن يدعه اإلنسان ربَّه أن يرع النَّفع بكتابه وأن يكهن سااا لفهزه عنده.
ثم ختم اكىٰذه المردم مة باإلفصا عن اسمه ،فراَّ( :المؤ ملف :عاد العزيىز بىن عاىد اهلل
َّ
ابن باز) ،واإلفصا عن اسم المصنمف من اآلها الهاجاة في التَّصىنيفم َّ
ألن العلىم َّل
ومحمىد حايى اهلل
المالكي ل «قهاعده»،
نص عل ذلك ميَّاريف
يؤخذ عن مجههَّم كما َّ
َّ
ُّ
م
نريآي ف ىي «إضىىافيف الحالىىك» ،فالكت ى ا َّلتىىي َّل يعىىرف مص ىنمفهكا َّل ي اع ى َّهَّ عليهىىا،
الش ى
ُّ
بالمرهَّ ،فإذا جهل المتك ملم بما فيها من العلم كان ذلك أيحىا
فالجهل بالرائل كالجهل ا
تحمنه الكتا  ،فرد يكهن ىحيحا وقد يكهن غير ىحي .
تجهيَل لما َّ
ىرض علىى
وله ىى اٰذا ذكىىروا م ىن أحكىىام المص ىنَّفات مجههلىى اة اسىىم المصىىنمف :أن تعى ا
ا
األىهَّم فإن وافرتها أخذ بها ،وإن خالفتهىا تركىت ،واألولاذ :عىدم اَّلعتىداه بهىام َّ
ألن
العلم َّل ي ا
ؤخذ عن مجههَّ  -كما سلف.

َش ْر ُح « َّ
باز
التحقي واإليضاح» البن ٍ
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والمةوى عمةه عبةول ور ة ل
رب العالمين ،والعاقبة لممَّقيةين ،ق
الحمد هلل ِّ
والالةوا ق
محمو وعمه آل وصحب أجمعين.
ق
أ قما بعو:
المة
فهةةذهل ر ةال م مصَّالة ما فةي
ِّ
َ
الحةِّ وبيةةاض ف ةم وآ،ابة  ،ومةا ل ب ةي لمةن أرا ،ق
ةِّ والعم ة ا وال ِّ لةةارا ،عمةةه ةةبي
مهم ة مةةن ممةةائ الحة ِّ
أل،ائ ة  ،وبيةةاض ممةةائ َ كثي ة ا ق
االخَّالار واإلل اح.
قةةو رح ق لةةي فيهةةا مةةا ق
،ك عمي ة كَّةةاب ال و ة ق ر ة ك ال ♀ ،جمعَّهةةا
وعمة ًو بية ك ال رعةاله :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾
ناليح ً لمممممينَ ،
[الىىىىذاريات] ،وق لةةةة رعةةةةاله :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ﴾ [آَّ عمران ]187:اآلل َ  ،وق ل رعاله :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﴾ [المائىديف،]2:
قبةي ♀ أنقة قةاك« :الدِّي ن ُُالنَّصديحُةُ» ثو ًثةا،
ولما في الحولث ق
الالحيح عن ال ِّ
قي  :ل َمن لا ر َك ال؟ قاك« :للُُولُكُتُابُهُُوُلُرُسُولُهُُوُلُئُ َّمةُُالمُسُلُمُي ُُوُعد َّامتُهُمُ» ،وروى
ق
ق
قبي ♀ قاك« :مُ ُُلُمُُنُهُتُ َّمُبدأُمُرُُالمُسدلُمُي ُ
الطرباني عن حهل َ ◙ أض ال ق
ئمددةُُالمُسدلُمي ُ
فُلديُسُُمدنُهُمُُ،ومد ُُلدمُُنُمدسُُونُصدبُحُُنُاصد ًحاُللُوُلُكُتُابدهُُوُلُرُسدولُهُُوُلُ َّ
عامتُهُمُُفُلُيُسُُمُنُهُمُ».
وُ َّ
خالالةا ل جهة
ةعي فيهةا
ً
وال الممؤوك أض ل ع ةي بهةا والممةممين ،وأض لجعة ق
َ
الم َ
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الك لم ،و ب ًبا لم ز لول يف ج قات ال قعيم ،إنق

مجيب وه حمب ا ونعم ال كي .
ميع
م
م

ذكر المال ِّف ؒ رعاله ه ا ميوِّ م ً ثاني ً ،والفرقُُبي ُالمقِّي متي :
▪ ق
أض َهةذهل الميوِّ م هي ميوِّ م الكَّاب.
▪ ورمك هي ميوِّ م طبع ثاني أو ما بعوها.
ةم
وكاني رالانيف َمن
َ
مف رشَّم عمه ميوِّ م واحوا فيط ،هي ميوِّ مة الكَّةاب ،ث ق
لما وجوت ال ِّطبا َع وأم َك َن َرك ار َطبع الكَّاب مع ال ِّ لا،ا عمي م ق ًا ثاني ً أو ثالث ً أو فة
ق
ذلك غي ال قطبع األوله وجو ن مع ثاض من الميوِّ مات ،وه ميوِّ م ال قطبع .
فمقِّي ماتُالكُتُبُنوعانُاثنانُ:
• إحِّاهما :ميوِّ م الكَّاب األصم قي .
• وثانيهما :ميوِّ م طبع ثاني أو ما ف قها.
والفرقُبينهما :ق
أصو ،وهةي الميوِّ مة بةين لولة قأو ًال ،أ قمةا
ً
أض ميوِّ م الكَّاب رَّع قمق ب
ميوِّ م ال قطبع فََّّع قمق بالَّقيولم ل َهةذهل ال قطبعة ؛ لإلشةارا إلةه مةا لة ح َظ فيهةا مةن زلةا،ا أو
ر يي أو رح ل أو نح ذلك.
وهةذهل الميوِّ م الثقاني  -وهي ميوِّ م الكَّاب  -لةي
َ

فيهةا زلةا ،ما عمةه مةا ةمف مةن

األم ر ا قلَّي ر قم ََّها ميوِّ م ال قطبعة ؛ قإال اإلشةارا إلةه أنقة جم َعهةا (نالةيح ً لمممةممين،
وعمةةو بيةة ك ال رعةةاله :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [الىىذاريات] ،وق لةة
ً
رعةةةةةةةةةةةةةةةاله :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ﴾ [آَّ
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عمران ]187:اآلل  ،وق ل رعاله :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﴾ [المائديف.)]2:
قبةي ♀ أنقة قةاك« :الدِّي ن ُُالنَّصديحُةُ»)،
(ولما في الحولث ق
الالحيح عن ال ِّ
وفيةةة ( :قيةةة  :ل َمةةةن لةةةا ر ةةة َك ال؟ قةةةاك« :للُُولُكُتُابدددهُُوُلُرُسدددولُهُُوُلُئُ َّمدددةُُالمُسدددلُمُي ُُ
وُعُ َّامتُهُمُ»).
اري لي
وهةذها الحولث في «صحيح مممم» من حولث َرميم الوق ِّ

في ذك (الثقوث)،

وإنقما ذكة (الةثقوث) ع ةو أبةي ،او َ ،وغية ل ،وكننقة غية مح ة ٍ يف ل ةظ الحةولث؛ بة
المح ٍ ه ل ظ مممم ،وفي « :الِّي ن ُُالنَّصُيحُةُ» ،قةاك :قم ةا :لمةن لةا ر ة ك ال ؟ ...
َ
الحولث ،ولم لهك (ثو ًثا).
ثم أر،ف المال ِّف ؒ رعاله بحولث ثاض جار مج ى المَّابع ل  ،فياك( :وروى
ق
ق
ق
قبي ♀ قاك« :مُ ُُلُمُُنُهدتُ َّمُبدأُمُرُُالمُسدلُمُيُ ُ
الطرباين عن حهل َ ◙ أض ال ق
ئمددةُُالمُسدلُمي ُ
فُلديُسُُمدنُهُمُُ،ومد ُُلدمُُنُمدسُُونُصدبُحُُنُاصد ًحاُللُوُلُكُتُابدهُُوُلُرُسدولُهُُوُلُ َّ
ضعيف ،و اغ إلة ا،ل ألنقة قةاى َميةاى الَّقةابع لمةا قبمة ،
عامتُهُمُُفُلُيُسُُمُنُهُمُ») ،وإ ا،ل
م
وُ َّ
والحولث المَّيوِّ ى عمي مص ق مج في «صحيح مممم» كما مف ،وض قيو الثقوث.
وم د ُاالهتمددابُبددأمرُالمسددلمي ُوالنَّصدديحةُُلهددم :بيةةاض األحكةةاى ق
الش ة عي المَّع ِّمي ة
الحِّ والعم ا.
بول هم ،ب َهة َذها أعظم ال الح لهم ،ومن جمم ذلك :بياض أحكاى
ِّ
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فصل
الحج والعمرة وال ُمبادرة إلى أدائهما
في أدلَّة وجوب ِّ
إذا ع ف َهة َذها فاعمم ا َ -و قفي ي ال وإ قلاكم لمع ف الحةق وا ِّرباعة  -ق
أض ال  قةو
حِّ بيَّ الح اى ،وجع َم أحوَ أركاض اإل وى.
أوجب عمه عبا،ل ق
قةةةاك ال رعةةةاله :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [آَّ عمران.]187:
أض ال قبةي ♀ َ
الالةحيحين» عةن ابةن ع َمة َ ق
قةاك« :بندَُاِسدمبُعلد ُ
وفي « ق
ق

خم ٍ
ُالصمةُ،وإنتاءُالزَّكاةُ،وصدوبُ
سُ:شهادةُأ َّ ُ
الُإلهُإ َّالُاللُوأ َّنُمح َّمًِّ اُرسولُاللُ،وإقاب َّ
جُبيتُاللُالحرابُ».
رمضانُُ،وح ي ُ
وروى عيوم في «

» عن عم َ بن الص قطاب أنق قاك« :ل َيو َه َممي أض أب َعة َث ر َجة ًاال

إله َهةذهل األم َالار في ظ وا ك ِّ َمن َك َ
اض َل جوَ ما و َلم َلح قِّ لي

ب ا َع َميهم الج َل َ ،ما هةم

بممممين َما هم بممممين».
ت َله ًّ ،لةا أو
الحة ِِّّ َفََّ َ كَة َفةو َع َمية أض َلمة َ
وروي عن عمي أنق قاكَ « :مةن َقةو َر َع َمةه َ
نَال َ ان ًّيا».
الحِّ أض لبا،ر إلي ؛ لما روي عن ابن ع قباس ق
أض
لحِّ وه لمَّطيع
ق
ولجب عمه َمن لم ق
قبي ♀ قاك« :تُعُ َّجلُواُإُلُ ُالحُ يجُ -لع ي ال َ ل
ال ق

 ،-فدإُ َّنُأُحدُِّكمُُالُُندُِّرُيُ

ق
حةق مةن ا ةَّطاع
الحةِّ
وألض أ،اء
مُاُنُعُرُضُُلدهُ» .روال أحمةو،
واجةب عمةه ال ة ر فةي ِّ
م
ِّ

َش ْر ُح « َّ
باز
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المةبي َ إلية ؛ لظةةاه ق لة رعةةاله :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ق
قبةةةي ♀ فةةةةي
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [آَّ عمىىىران ،]187:وقةةةة ك ال ِّ
مممم.
إنُاللُُقُِّفرضُعليكمُالح َّجُفح ُّجوا» .أخ ج
خطبَّ « :أ ُّنهاُالنَّاسُ؛ُ َّ
م
وقو ور،ت أحا،لث روك عمه وج ب العم ا:
لمةةةا ةةةنل عةةةن اإل ةةةوى ،قةةةاك
م هةةةا :ق لةةة ♀ يف ج ابةةة لجربائيةةة َ ق
ُالصدمُةُ،
♀« :اِسمُبُأنُتشهُِّأ َّ ُ
الُإلهُإالُاللُوأ َّنُمح َّمًِّ اُرسدولُاللُ،وتقديم َّ
وتددتتَُالزَّكدداةُ،وتحد َّدجُالبيددتُوتعتمددرُ،وت ُتسد ُم د ُالجنابددةُ،وُتددت َّمُالووددوءُ،وتصددوبُ
رمضانُ» .أخ ج ابن خ لم َ والوق ارقط ي من حولث عم َ بن الص قطةاب ◙ ،وقةاك
صحيح».
ثابي
الوق ارقط يَ « :هة َذها إ ا م ،م
م
وم ها :حولث عائش َ ▲ أنقها قالي :لا ر ك ال؛ ه عمه ال ِّمةاء مةن جهةا،؟
قةاك« :علديه َّ ُِهدا الدُالُقتددالُفيدهُ؛ُالح ُّدجُوالعمدرةُ» .أخ َجة أحمةو وابةن ماجة بإ ة ا،
صحيح.
ق
قبةي ♀ فةي
وال لجب الحِّ والعمة ا فةي العمة إال مة ق ًا واحةو ًا؛ لية ك ال ِّ
الالحيح« :الحُ ُّجُمُ َّر ًُةُ،فُمُ ُُزُادُُفُهُوُُتُطُ ُّو الُع».
الحولث ق
الالةحيحين» عةن أبةي ه لة َا
ول َمن اإلكثار من
الحِّ والعم ا رط ًعا؛ لما ثبي فةي « ق
ِّ
◙ قةةاك :قةةاك ر ة ك ال ♀« :العمددرةُإلد ُالعمددرةُك َّفددار الُةُلُمدداُبينهمدداُ،
والح ُّجُالمبرورُليسُلهُِزا الءُإ َّالُالجنَّةُ».
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الحةةِّ والعمةة ا ،وقةةو
عرىىدا المالةة ِّف ؒؒ رعةةاله َهةةة َذها ال الةة َ لبيةةاض حكةةم
ِّ
الحقج والعمقرة)،
ص ق ح ؒ رعاله بحكمهما ،إذ قاك( :فصقل فقي أدلَّقة وجقوب
ِّ
فالحِّ والعم ا ع ول واجباض ،وقو ذك َ ؒ رعاله أ ،قل َ ذلك.
،لةيو مةن الية آض ،والمة ق  ،ومةن آثةار
الحِّ ،فهك يف ذلةك ً
وابَّوأ ببياض أ ،قل وج ب
ِّ
الالحاب  -رض اض ال ع هم :-
ق
فأمدداُدلي د ُالقددر ن :فه ة ق ل ة رعةةاله ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
َّ
الحِّ.
وهةذهل اآلل أص م في بياض وج ب
ﯕ﴾ [آَّ عمران )]187:اآلل َ َ ،
ِّ
ودُاللتُهاُعل ُذلكُم ُوِهي ُاثني ُ:
*ُأحِّهما :يف اإلرياض بح ف الج ِّ ﮭ﴾ في ق لة رعةاله :ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ ،ق
فةإض
ح ف الج ِّ (عمه) م ض مع في خطاب ق
الش ع لموق الل عمه األم  ،كما ص ق ح بهلك ابةن
ومحمةو بةن إ ةماعي األمية فةي «شة ح م ظ مَّة يف أصة ك
الي ِّيم في«بوائع ال ائةو»،
ق
ال ي ».
واللفاظُالموووعةُللَِّّ اللةُعل ُالمرُنوعانُاثنانُ:
وهدَُاللفداظُالصدرنحة ،المجم عة فةي
• أحِّهما :ما وضع لهلك ل ة ً وشة ًعا؛
َّ
م
حافظ الحكمي في «و يم الحال ك» و«المؤلؤ المك ض»:
ق ك شيخ شي خ ا
أربو و و و و ُع ألفو و و و واظ ب و و و و وها المو و و و و ُر ُدري

افعل لتفعل اس ُم فعل مصدري

• والنَّوعُالثَّاين :األل اٍ الم ض ع لموق الل عمةه األمة شة ًعا؛ وهدَُاللفداظُريدرُ
الصدرنحة ،والبن اليةيِّم يف «بةوائع ال ائةو» واألمية فةي «شة ح م ظ مَّة » كةو مى
َّ
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مَّطاب يف بياض جمم كثية ا مةن َهةةذهل األل ةاٍ الم ضة ع فةي ق
الشة ع لموق اللة
م
م
عمه األم  ،ومن جممَّها :اإلرياض بةة (عمةه)؛ كي لة رعةاله :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﴾.
*ُوثانيهما :في ق لة رعةاله ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ،ق
فةإض الك ة َ ال لةه َك
قإال عمه ر ك منم ر ب َواجب؛

ا ًء كاض الك ا قلةهي ل

ةي إلية ك ة ً ا أك َبة أو أصة َ ،

فحيث ر ِّرب الك عمه ال قَّ ك فاعمم ق
واجب ،وأ قما ررب الك ع و
أض َما ر ِّرب عمي الك
م
الحِّ جاحوً ا ل فك ل
فمن ر ك
ر ك فَّصَّمف باخَّوف منخه حكم  ،وباعَّبار
ق
ِّ
الحَِّ :
أكبَ  ،و َمن ر ك غي َ جاحو ل مةع اليةورا عمية والمك َة م ة باجَّمةاع الشة وو وانَّ ةاء
الم انع؛ فك ل ك م أص  ،فيو أره ذن ًبا من عظائم الهن ب .
ق
قبةي ♀ قةاك:
وأماُدلي ُّ
َّ
ُالسنَّة :فحةولث عبةو ال (بةن عمة َ ¶ أض ال ق

ثم ذك هةا ،وعةوق م هةا فةي ال قم ةظ ا قلةهي أور،ل المالة ِّف
«بنَُاِسمبُعل ُخم ٍُ
س )»...ق
(«وح ُّجُبيتُاللُالحرابُ») ،وه ب َهة َذها الم ظ لي

الالةحيحين» ،بة وال فةي شةيء
فةي « ق

من كَّب ال ِّ وال المم وا المشةه را ،وإنقمةا فيهةا« :وُحد ُّجُالبُيدتُ» ،ومةن ق اعةو ال ِّ والة
بالمع ه :اجَّ ابها حاك الَّقال يف؛ ق
لجمع ق ق ر ورمك م اجعة األصة ك،
ألض المال ِّف َ
أئم ال ِّ وال .
في ب ي أض لح ِّيق األل اٍ كما هي في مصارجها من رآليف ق
ُوِوبُالحج :في عوِّ ل من مباين اإل وى وأركانة الع َظةاى،
يُ
وداللةُُهدٰذاُالحِّنثُعل
ةإض أركة َ
فة ق
ةح إطةةو
ةاض اإل ةةوى ا قلَّةةي لب َةه عميهةةا واجبة م  ،إذ ل ة لةةم ركةةن واجبة ً َل َم ةا صة ق
الحِّ من جه عوِّ ل رك ًا من أركاض اإل وى.
(ال ك يق ) عميها ،فالارت ،ا قل ً عمه وج ب
ِّ
ُالصحابة :فنور ،المال ِّف ؒ رعاله أثة لن؛ أحةوهما عةن
وأماُاآلثارُالواردةُع
َّ
َّ
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

صح عن عم َ ◙ أنق قاك:
عم  ،واآلخ عن عمي ،وكوهما إ ا،ل
م
ضعيف ،وإنقما ق
لحِّ فم ا مء عمي له ًّ ،لةا مةات أو نالة انيًّا» .أخ جة اإل ةماعيمي
« َمن أطا
الحِّ فمم ق
ق
والبيهيي في «

صحيح كما ذك ابن كثي وابن حج ↓.
الكربى» ،وإ ا،ل
م

الحِّ
ُوِوبُالحج :في راليي من ر َك
يُ
وداللةُهدٰذاُالثرُُ-وماُكانُفَُُمعناهُُ-عل
ق
مع اليورا عمي في حكم أه الكَّاب من اليه  ،وال قالارى ،وهم محك مى بك هم؛ كما
قةةةاك رعةةةاله :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [آَّ عمىىىران ]187:اآللةةة ،
الحِّ بهم ٌّ
عظيمةا مةن أفعةاك أهة الك ة  ،و ة ا مء
،اك عمه اقرتاف ذن ًبا
وإلحا َمن ر ك
ق
ً
فإض ذلك ك م َ
ر َك َجحوً ا أو غي َجحو ق
حاك اليورا عمي ؛ كما قاك ال فيما مف ذكة ل:
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ ،وب قي قا وج ذلك .
الحِّ ،وانعيوَ عمه ذلك إجماع الممةممين ،وهة مةن
فهةذهل األ ،قل ،ا قل م عمه وج ب
ِّ
َ
ق
الشعائ ال قظاه ا الَّي ال رحَّاج إله ني خاص يف بياض وج بها؛ ال َّ اض ذلك يف أه
اإل وى .
الحِّ ،وهَُ(فوُرُ َّنته)ُ،والمرادُ
ثم ذك المال ِّف ؒ رعاله ممنل ً رَّع قمق ب ج ب
ِّ
ق
(الفورنة)ُ:المبادرةُُإله فعم ع و قأوك الَّ َقمكن م .
بد
َّ
ةولث (ابةةن ع قبةةاس ق
وأور ،المال ة ِّف ؒ رعةةاله لموق الل ة عمةةه ذلةةك حة َ
أض ال قبة قةي
ج») الحولث( .روال أحمةو) ،وهة ع ةو أبةي ،او،
♀ قاك« :تُعُ َّجلُواُإُلُ ُالحُ ي ُ
ضعف ،وروي من وج آخ  ،ومةن
وغي ل بم ظ« :مُ ُُأُرُادُُالحُ َّجُفُلُيُتُعُ َّج ُ» ،ويف إ ا،ل
م
لحم ة باعَّبةةار اجَّمةةاع ط ق ة  ،والشددبه  -وال أعمةةم َ :-ضةةعف َه ةة َذها
أهة العمةةم َم ةن ِّ
الحولث.
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الحةِّ ع ةو ا ةَّطاعَّ  :مةا ذكة ل المالة ِّف فةي
ومما ل جب عمه العبو المبةا،ر َا إلةه
ِّ
ق
ق ل  (:ق
المةبي َ إلية ؛ لظةاه ق لة
الحِّ
وألض أ،اء
واجب عمه ال ر يف ِّ
م
ِّ
حق من ا َّطاع ق
رعاله :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [آَّ عمران )]187:اآلل .
وهة َذها الَّق لع مب ي عمه قاعوا أص ل قي  ،وهي ( ق
َُأصدحُ
أض ال ج ب عمه ال ة ر)  -فد
َ
ي
ٌّ
قولَُأه ُالعلمُ ،-فإذا وجب عمه العبو شي مء فإنقة ال َربة أ ذ قمَّة وال لمة َمم مةن عهورة
ألض األحكاى مب قي م عمةه طمةب إبة اء ِّ
مَّنخ ع ؛ ق
ِّ
الهمة  ،وهة مع ةه
حَّقه لبا،ر إلي غي
ال ر قل ؛ كما قاك ال ▐ :ﭯ ﭰﭱ﴾ [البية ا ،]148:في ،الئة َ أخة ى
مهك را يف رآليف األص ل ِّيين.
وجب عمي أض لبا،ر إلي ف ًرا ،وض رنخي .
الحِّ
َّطاع
فمن ا
َ
ق
َ
فإض جمه ر أه العمةم عمةه ق
الحِّ هي مههب جمه ر أه العمم ،ق
الحةِّ
أض
وف ر قل
ق
ِّ
واجب عمه ال ر ،خو ًفا ق
افعي.
م
لمش ِّ
أخةها ق
الحةِّ ً
المة
وإنقما ذهب َمن ذهب إلةه الية ك بعةوى ف ر قلة
ق
بةنض ف ضة كةاض يف ق
الما،
ق

الم الَّقا ع  ،فحيث ق
رنخ االمَّثاك بعةو ورو،
وأ،اؤل ♀ ل كاض يف ق

األم ق
،ك ذلك عمه أنق عمه الَّق اخي ال ال ر.
وهة َذها المههب فية نظة م ؛ ق
الحةِّ لةم لكةن بية ك ال▐ :ﮱ
ألض َفة َض
َ
ِّ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ [البية ا ]196:ال قازل

َ ي ،وإنقمةا كةاض بي لة رعةاله :ﮬ ﮭ ﮮ

الحةِّ والعمة ا ع ةو
ﮯ ﮰ ﴾ [آك عمة اض ،]187:فاآلل األوله إنقما فيها األمة بإرمةاى
ِّ
الوخ ك فيهما ،ولي
من الوق الئ .

الحِّ والعم ا ابَّةوا ًء ،وإنقمةا وقةع ذلةك ب ي هةا
فيها بياض وج ب
ِّ
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

الصددحيح :ق
ةِّ إنقمةةا وقةةع ف ةي ة رمةةع ،واخَّةةار َه ةة َذها جماع ة م مةةن
أض ف ة ض الحة ق
ف َّ
المح ِّييين؛ كنبي العبةاس ابةن ريميقة  ،ورمميةهل أبةي عبةو ال ابةن اليةيِّم ،وشةيخ شةي خ ا
محمو األمين ق
الش ييطي  ôرعاله.
ق
،ليو آخ من المة ق لةوك عمةه ال ر قلة  ،وهة (قة ك
ثم ذك المال ِّف ؒ رعاله ً
ق
قبي ♀ يف خطبَّ « :أ ُّنهداُالنَّداسُ؛ُإ َّنُاللُُقدُِّفدرضُعلديكمُالح َّدجُفح ُّجدوا».
ال ِّ
مممم).
أخ ج
م
َُأصدحُقدولَُأهد ُالعلدم بالصدول  -ق
وداللتُهُعل ُذلك :ه مةا رية ق ر  -فد
ي
أض األمة َ
لم ر ،في ل ♀« :فُحُ ُّجوا» ٌّ
الحِّ؛ لك ن أم ً ا ،وما كاض أمة ً ا
،اك عمه ف ر قل
ِّ
ق
ً
امَّثاال ليع عمه ال ر وعوى الَّق اخي.
الصطاب ب
فإض
َ
الحةِّ أرب َعة بةوالئ
وبعو أض َف َ غ المال ِّف ؒ رعةاله مةن بيةاض ،الئة وجة ب
ِّ
وج ب العم ا ،ولم لهك شيئًا من آي الي آض لوك عمه وج ب العم ا؛ لصم ِّ ذلةك مةن
آل ة  ،وق ل ة رعةةاله :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ [البية ا ]196:ال لةةوك عمةةه وج ة ب العم ة ا
ولهةة َذها فةالم َع ق ك عمية ع ةو
ابَّوا ًء ،وإنّما لوك عمه وج ب إرمامهةا بعةو الةوخ ك فيهةاَ ،
اليائمين ب ج ب العم ا إنقما ه األحا،لث ال ار،ا عن ال قبي ♀.
َّبَُ♀ُفَُُإنجابُُالعمرةُنوعانُاثنانُ:
والحادنثُالواردةُع ُالن يُ
م
لح غي صحيح.
• أحِّهما :ما ه
حولث ص م
م
صحيح ،لك قن زلاَ ،ا ذك (العم ا) في شا قذ ما.
لح
• والثَّاين :ما ه
م
حولث ص م
وهة َذها  -ال ق ع الثقاين  -هة حكةم األحا،لةث ا قلَّةي أور،هةا المالة ِّف ؒ رعةاله؛
َ
قال جب ل  ،وفي ق ل ♀«( :وتح َّجُالبيتُوتعتمرُ») ،ق
فإض
كحولث ع َم َ في ق

َش ْر ُح « َّ
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صحيح ،لك قن َهةذهل ال ِّ لةا،ا ضةعي م  ،وكةهلك حةولث (عائشة َ ▲:
أص الحولث
م
صةحيح؛ قإال ق
«عليه َّ ُِها الدُالُقتالُفيهُ؛ُالح ُّدجُوالعمدرةُ») ،ق
أض
فةإض أصة َهةة َذها الحةولث
م
َهةذهل ال ِّ لا،ا بهك (العم ا) شا قذ ما.
وك د ُّ ُحد ٍ
دالحجُفددمُنثبددتُ ع د ُالنَّبددَُ
دِّنثُِدداءُفيددهُذكددرُُوِددوبُالعمددرةُمقرون د ًُةُبد ي ُ
والحادنثُالمروندةُفدَُإنجدابُالعمدرةُالُنُثُبدتُمنهداُشدَ الُءُعد ُالنَّبدَُ
♀،
َّ
صح َهة َذها عن جماع من أصحاب ال قبي ♀ كابن عبقاس
♀؛ لكن ق
وغي ل.
فالصحيحُُم ُقولَُأه ُالعلم :وج ب العمة ا؛ كمةا هة مةههب ق
الشةافعي وأحمةو،
َّ
الالحاب  ،وال نع َمم بي هم خو ًفا في ذلك ،وا ِّربةاع
و،لي ال ج ب ه اآلثار الم و قل عن ق
الالحاب من ط لي أه الم ق والحولث واألث .
آثار ق
ًُبوِوبُالحدجُوالعمدرة ،فيةاك( :وال لجةب الحةِّ والعمة ا يف
يُ
ثم ذك َ مسأل ًُةُمتع يلقة
ق
العم قإال م ق ًا واحو ًا) ،فا قلهي َرب َ أ ب ِّ
الحةِّ والعمة ا
الهم ولحال ب االمَّثاك هة أ،اء
ِّ
م ق ًا واحو ًا يف العم  ،وما زا ،ع ها كاض َرط ًعا.
،ليو عمه ذلك ،وهة ق لة ♀ يف حةولث
وأور ،المال ِّف ؒ رعاله ً
ق
ق
ق
قبي ♀ قاك«( :الحُ ُّجُمد َّر ًُةُ،
ابن ع قباس الهي أخ ج األربع إال الَّق مهي أض ال ق
ضعف ،ق
الالحيح» ولي
فإض أص
وهة َذها الحولث في
م
فُمُ ُُزُادُُفُهُوُُتُطُ ُّو الُع»)َ ،
اليال يف « ق
ق
في ذك َهة َذها ال قم ظ ،لك قن اإلجماع م عيوم عمه َهة َذها ق
وأض العبو منم مر بن،اء َهة َذها ال مك -
الحِّ مع العم ا  -م ق ًا واحو ًا يف عم ل.
ِّ
ثم ذك المال ِّف ؒ رعاله ق
الحةِّ والعمة ا رط ًعةا)؛
أض من الم ن( :اإلكثار مةن
ِّ
ق
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

الالحيحين» عن أبي ه ل َا ◙ قاك :قاك ر ة ك ال ♀:
كما (ثبي يف « ق
«العمرةُإل ُالعمرةُك َّفار الُةُلُماُبينهماُ،والح ُّدجُالمبدرورُلديسُلدهُِدزا الءُإ َّالُالجنَّدةُ») ،فةإذا
والحِّ رط ًعا فهلك من أف
أمك َن لمعبو أض لمَّكث من أ،اء العم ا
ِّ

األعماك.
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فصل
في وجوب َّ
التوبة من المعاصي والخروج من المظالم
ب ل أض ل صي أهم وأصحاب
الم إله
الحِّ أو العم ا ا َّح ق
ِّ
إذا ع ى المممم عمه ق
بَّي ى ال ؛ وهي فع أوام ل واجَّ اب ن اهي .
لكَّب ما ل وما عمي من الوق لن ،ولشهوَ عمه ذلك.
ول ب ي أض
َ
ولجب عمي المبا،را إله الَّق ب ال قال ح من جميةع الةهن ب؛ لي لة رعةاله :ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [النهر].
وحييي الَّق ب  :اإلقوع من الهن ب ،ور كها ،وال قوى عمه مةا م ةه م هةا ،والع لمة
عمه عوى الع  ،فيها.
وإض كاض ع ول لم قاس مظالم من ن
قب

أو ماك أو ع ض :ر ق،هةا إلةيهم ،أو رح قمة م هةا

صح ع ♀ أنق قاك« :م ُكانتُعنِّهُمظلُمةالُلُخيهُ،مد ُمد ٍ
الُ
ل؛ لما ق

أُوُُعرضُفليتح َّل ُُاليوبُقب ُُأ َّالُنكونُدنن الارُوالُُدره الُمُ،إنُكانُلهُعم ال ُصال الحُُأخدذُمندهُ
اتُأخذُم ُس ييئاتُصاحبهُفحم ُعليهُ».
بقِّرُمظلمتهُ،وإنُلمُتك ُلهُُحسن ال ُ
صةةح ع ةة
لحجةة وعم رةة ن يةة ً ط ِّيبةة ً مةةن مةةاك حةةوك؛ لمةةا
ق
ب ِّ
ول ب ةةي أض َل ََّصةة َ
وروى ال قطةرباين عةن أبةي
♀ أنق قاك« :إ َّنُاللُتعال ُط يي ال
دبُالُُنقبد ُإالُط ييبًدا»َ ،
اِداُبنفق ٍدةُط ييب ٍدةُُ،ووود ُ
ُالرِ ُح ًّ
ه ل َا قاك :قاك ر ك ال ♀« :إذاُخرج َّ
ٍ
ُالسماءُ:لبَّيدكُوسدعِّنكُ،زُادكُ
رِلهُفَُال رزُ،فنادىُ:لبَّيكُال َّله َّمُلبَّيكُ،ناداهُمنادُم َّ
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ورُريرُمأُز ٍ
الرِد ُُبالنَّفقدةُالَبيثدةُ،
ورُ،وإذاُخرجُُ َّ
حمُ اللُ،وراحلتكُحمُ اللُ،وح ُّجكُمبر ال
ٍ
ُالسدماءُ:الُُلبَّيدكُوالُ
دمُلبَّيدكُ،نداداهُمندادُمد َّ
فوو ُرِلهُفَُال رزُ،فنادىُ:لبَّيدكُال َّله َّ
ور».
سعِّنكُ،زادكُحرا الُبُ،ونفقتكُحرا البُُ،وح ُّجكُريرُمبر ٍُ
عمةةا ف ةي ألةةوي ال قةةاس ،والَّقع ةةف عةةن ةةؤالهم؛ لي ل ة
ول ب ةةي لمحة ِّ
ةاج اال ةةَّ اء ق
♀« :وم ُنستعففُنع ُُّفهُاللُ،وم ُنسدت ُن ندهُاللُ» ،وق لة ♀:
ُالرِ ُنسألُالنَّاسُحتَّ ُنأتَُنوبُالقيامةُوليسُفَُوِههُمزعةُلح ٍُم».
«الُُنزال َّ
بحج وعم ر وج َ ال والةوق ار اآلخة ا ،والَّقية َب إلةه
ولجب عمه
الحاج أض ليالو ِّ
ِّ
ال بما ل ضي من األق اك واألعماك في رمك الم اضع ق
ولحهر ك ق الحةهر مةن
الش ل ،
َ
بحج الونيا وحطامهةا ،أو ال ِّ لةا َء والمةمع َ والم ةاخ َا بةهلك ،ق
فةإض ذلةك مةن
أض ليالوَ
ِّ
ةبب لحبة و العمة وعةوى قب لة ؛ كمةا قةاك رعةةاله :ﭷ ﭸ ﭹ
أقةبح المياصةو و م
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [كىىىىهه] ،وقةةةةاك
رعةةةاله :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
وصح ع ♀ أنق قاك« :قالُاللُتعدال ُ:أنداُ
ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [اإلسىراف]،
ق
ُالشركاءُع ي
أرن ُّ
مُأشركُمعَُفيهُريريُتركتهُوشركهُ».
ُالشركُ،م ُعم ُعم ً ُ
األخيةار مةن أهة ال قطاعة والَّقية ى وال ية يف
لالحب فةي ة ل
ول ب ي ل أل ً ا أض
َ
َ
ولحهر من صحب الم هاء وال قما .
الوِّ لن،
َ
عما أشةك
ول ب ي ل أض لَّع قمم ما لش َ ع ل يف َح ِّج وعم ر  ،ولَّ قي يف ذلك ،ولمنك ق
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عمي ليك ض عمه بالي ا.
لمةمي
فإذا ركب ،ا قبَّ أو قيارر أو طائ ر أو غي ها من الم ك بات :ا ةَّ ق
حب لة أض ِّ
ثةم لكبِّة ثو ًثةا ولية ك :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ال بحان ولحمول ،ق
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [الزخىرف]« ،ال قمه قم إنِّي َأ َنل َك في َ َ ي َه َةها البة ق
َوالَّقي َ ىَ ،وم َن ال َع َم َما َر َضه ،ال قمه قم َه ِّ ض َع َمي َا َ َ َ نَا َه َها َواط َع قا بعوَ ل ،ال قمه قم َأن َي
الم َ َ ،و َ
المة َ َ ،وكَآ َبة
ق
الصمي َ في األَه  ،ال قمهم إنِّي َأع ذ ب َك مةن َوعثَةاء ق
الالاحب في ق
لالةح ذلةك عةن ال قبة ِّةي ♀.
الم َظة َ ،و ة ء الم َي َمةب فةي ال َمةةاك واألَهة »؛
ق
َ
مممم من حولث ابن عم َ ◙.
أخ ج
م
ولكث َ في

ل من ِّ
الةهك  ،واال ةَّ ار ،و،عةاء ال ةبحان والَّق ة ع إلية  ،ورةووا

َ
الالم ات في الجماع  ،ولح َظ لمانَ من كث ا اليي
الي آض وروب معاني ،
ولحافظ عمه ق
والياك والص ض فيما ال لع ي  ،واإلف َ
او يف المة اح ،ولالة ض لمةان أل ً ةا مةن الكةهب
وال يب وال قميم والمص قل بنصحاب وغي هم من إخ ان الممممين.
وكةف أذال عة هم ،وأمة هم بةالمع وف ونَهةيهم عةن
ول ب ي ل بةهك البة ِّ يف أصةحاب
ِّ
حمب ال قطاق .
الم ك  ،بالحكم والم عظ الحم
َ

فالو آخ من كَّابة لبةيِّن فية جممة ً مةن األحكةاى
ذكر المال ِّف ؒ رعاله ه ا ً
جم ل بي ل ( :فصل في وجوب َّ
التوبة مقن المعاصقي والخقروج
المَّع ِّمي
ِّ
بالحَِّ ،ر َ

من المظالم).
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وذك في غي ههلن ق
مما لَّع قمق بما لك ض عمي الحاج في ة ل ،وإنقمةا َق َالة
الشيئين ق
مةثو:
ً
الَّق جم عمةه هةهلن األمة لن لجولَّهمةا وعظمَّهمةا ،وكةاض لة أض لةرتجم بي لة
الحاج عند سفره إلى حجِّه)؛ قإال أنقة َعةوَ ك عةةن ذلةك -
(فصل فيما ينبغي على
ِّ
بيها إله جول مح ِّم من ال مك.
وإض كاض ميال َ ،ال ال  -إله الَّق جم ب َهة َذها َر ً
الحةِّ أو
المة إلةه
ِّ
وبيقن يف صور َهة َذها ال ال ذلك فيةاك(ُ:إذا عة ى الممةمم عمةه ق
ب ل ة أض ل صةةي أه َم ة وأصةةحاب بَّي ة ى ال ؛ وهةةي فع ة أوام ة ل
العم ة ا ا ةةَّح ق
واجَّ اب ن اهي ).
(ول ب ي أض لكَّب ما ل وما عمي من الوق لن ،ولشهو عمةه ذلةك)ُ،ومقصدودُالوصديَّة:
وحق خمي .
حق ال ق
أض لب ِّين فيها ق
فحةةةق ال ▐ ا قلةةةهي كَّبةةة عميةةة  :هةةة أمةةة ل أه َمةةة بموزمةةة ريةةة ى ال
▐.
وحق خمي َ :ر ،ما ع ول من حي قهم من ماك وغي ل ،فيجب عمي أض لب ِّي ليع ف ع
مات في
ذلك إض َ

ل ،فو ر يع حي

الصمق ،وال رَّع قمق في ذ قمَّ باقي ً بعو م ر .

الحِّ قب
مما لجب عمه م لو
ِّ
ثم ذك ؒ رعاله بعو َهة َذها ق
ق

ة ل أض لبةا،ر (إلةه

ال قَّ ب ة ال قالةة ح مةةن جميةةع الةةهن ب) ،وذكةة َ قةة َك ال ▐ ( :ﯻ ﯼ ﯽ
وهةذهل اآللة َ،ا قلة م عمةه وجة ب
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [النهر])َ ،
الَّق ب  ،لكن لي

فيها رعيين ك نها ر ب ً نال ًحا ،وكاض المطابق لمةا ذكة أض لةهك َ قة َك

ال ▐ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [الَّحةة لم ،]8:ق
فةةإض َهةةةذهل
اآلل مال ِّ ح م بَّعيين الَّق ب ال اجب  ،وهي الَّق ب ال قال ح .
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و(التَّوبةُالنَّصوح)ُهَ أض لَّ ب اإلنماض من ق
صةح ذلةك
ثم ال ل جع إلي ؛ كما ق
الهنب ق
عن عم َ بن الص قطاب يف ما روال ابن ج ل يف «ر مي ل».
ثم بيقن المال ِّف ؒ رعاله حقيقدةُالتَّوبدة ،وأصة (التَّوبدةُ) هة َ ال جة ع إلةه ال
ق
▐ ،ق
راب العبو إلةه ال فإنقة ل جةع
فإض (ال قَّ َب) م ََّ ِّم من لمع ه ال ج ع ،فإذا َ
إلي م ار ًقا نَه َي إله أم ل ،ومعاليََّ إله طاعَّ .
داُمتضددمنًُاُلش ددرائُطها ،فيةةاك:
وقةةو ذكةة المال ة ِّف ؒ رعةةاله مدداُنبدد يي ُحقيقتُهد
ي
(وحييي الَّق ب  :اإلقوع من الهن ب ،ور كها ،وال قوى عمه ما م ه م ها ،والع لم عمه
عوى ال َع  ،فيها )...إله آخ ل ،و َهةةذهل األمة ر المب ِّي ة لمحييية إنقمةا هةي شة ائط الَّق بة ،
الشة َ
فنن ك ق
هي ال ج ع
ائط م ل َ مبَيِّن الحييي  ،وإض كاني حقيقةُُالتَّوبة  -كما
َ
مف َ -
إله ال ▐ ،وشروطهاُثمث الُةُعنُِّأه ُالعلمُ:
• َّأولها :اإلقوع من ق
الهنب ور ك .
• وثانيها :ال قوى عمه م اقعَّ .
• وثالثها :الع لم عمه عوى ال َع  ،فيها؛ أي في الهن ب ا قلَّي م ي.
وهةذهل الش وو الثقوث خ قالةي ِّ
أصةو ،وزا،
ً
بالةهك ع ةو أهة العمةم لَّعميهةا بالَّق بة
َ
الشة و شة مو فةي جميةع األعمةاك ،ق
وهةة َذها ق
فةإض
بع هم ش ًطا راب ًعةا؛ وهة اإلخةوصَ ،
خالالا ،فََّ ك أه العمم عوق ل ألنق َش مو م قط م ،في ك ِّ عم .
العم َ ال لي َب حَّقه لك ض
ً
خاممةةا؛ وهةة الةةَّقصم
وزا ،بع ةةهم شةة ًطا
ً

الم َظةةالم المَّع ِّميةة بةةال س أو
مةةن َ

األع اض أو األم اك ،ورحم أهمها ،وأع َض ع جمه ر أه العمم العةا ِّ،لن لشةة وو
الهنب ،ق
الَّق ب ؛ النوراج في مع ه اإلقوع عن ق
المظةالم ولةم لَّح قمة مةن
فإض َمن لم َل ق،
َ
أه َمها لم لكن ميم ًعا عن ق
الهنب.
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أض من ق اعو أه العمم ق
و بق أض ذك ت لكم ق
الردُأول ُم ُالمدِّيُ ،فةإذا أمكةن َر،
أض َّ
الكوى بع

إله بعض كاض ذلك أو َله من موِّ ل وبمط .

فش وو الَّق ب هي الثقوث ا قلَّي ذك ت آن ً ةا ،ومةا زا ،ع هةا فإ قمةا أض لكة ض راج ًعةا إلةه
ورجا يف أحوها ،كما له َك من ر ِّ ،المظالم والَّقحم م ها.
أص عاى كاإلخوص ،أو م ً
البصاري» لؤذض ب جة ب
وأور ،المال ِّف ؒ رعاله حولثًا مص ق ًجا في «صحيح
ِّ
الَّقحمة مةن المظةالم ور ِّ،هةا إلةه أهمهةا ،وهة ق لة ♀«( :مد ُكاندتُعنددِّهُ
ٍ
دم)»...
دارُوالُُدرهد الُ
مظلُمدةالُلُخيدهُ،مد ُمدالُأوُعدرضُفليتح َّلد ُُاليدوبُقبد ُُأ َّالُنكدونُدنن ال
َ
الحولث.
وفيه :إلجاب الَّقحم من المظالم وطمب الةةممامح والع ة مةن أهمهةا ،ق
فةإض أصة
التَّح ُُّل ه طمب جع الم ء في ح  ،وال لك ض ذلك قإال ب ق ع الع ع ة والممةامح
ل.
و َهة َذها األم ،ائ م مع المالمح والم موا ،فإذا كاني مالةمح الَّقحمة راجحة ً أقةوَ ى
عميها ،وإض كاني الم موا راجح ً أح َجة َم عةن الَّقحمة ؛ ق
ألض الميالة َ ،هة ر ،المظةالم
والَّقصم

م ها َال َرجولوها ،وقو لك ض في الَّقحم رار ًا رجولوً ا لَّمك المظالم و َرهيي ًجةا

وجب ر ،المظمم ،وض إلجاب المباش ا؛ كنض لعطةي
لها ،فإذا لم لمكن الَّقحم مباش ًا
َ
َ
لةئو رَّجةوق  ،المظةالم ول َّ ةي الميالة ،
الماك و ي ًطا ل صم إله صاحب أو غية ذلةك؛ ق
م ها.
ثم ذك المال ِّف ؒ رعاله من األحكاى المَّع ِّمي في
ق

الحاج :أنق (ل ب ي أض
ِّ

ً
مةاال
لحج وعم ر ن ي ً ط ِّيب ً ) ،ومع ه (االنتَاب) :االخَّيار ،فيصَّار من مالة
ل َّصب ِّ
ق
ً
قبي ♀ (قاك:
حوال ط ِّي ًبا؛ لما يف «صحيح مممم» من حولث أبي ه ل َا أض ال ق
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ً
حةوال فيمةا
الوزى :أض لك ض المةاك
بُالُُنقب ُإالُط يي ًبا») ،ومن ال قط ِّيب ق
«إ َّنُاللُتعال ُط يي ال
َل َّي إلي من عبا،ات كحِّ وعم ا.
ثم أور ؒ ،رعاله حولثًا ثانيًا في َهة َذها المع ه أج ال مج ى المََّا َب َعة لمةا ةبق،
ق
وهة حةولث أبةي ه لة ا المصة ق ج ع ةو ال قطربانة ِّي ،وال لالةح عةن ال قبة ِّةي ♀،
بُالُُنقب ُإالُط يي ًبا».
األوك« :إ َّنُاللُتعال ُط يي ال
ول ي ع الحولث ق
عما يف ألوي ال قةاس والَّقع ةف
الم  :أنق ل ب ي
ِّ
لمحاج (اال َّ اء ق
ثم ذك من أحكاى ق
ق
عةن ةؤالهم؛ لي لة ♀« :ومد ُنسدتعففُنع ُّفدهُاللُ،ومد ُنسدت ُن نددهُاللُ»،
ُالرِ ُنسدألُالنَّداسُحتَّد ُندأتَُندوبُالقيامدةُ،ولديسُفدَُ
وق ل ♀« :الُُنزال َّ
وهة َذها ال لصةَّ
الالحيحين»َ ،
وِههُمزعةُلح ٍُم») ،وكو الحولثين مص ق مج يف « ق

بةالحِّ؛
ِّ

ةع مةن ةؤالهم ،وأض لع ِّمةةق
عمةا فةي ألةوي ال قةاس وأض لمَّ َ
بة ل ب ةي لمعبةو أض لمةَّ َي ق
حاجَّ ب ِّب .
وإنقما ذك المالة ِّف ؒ رعةاله  -وغية ل َ -هةةذهل الممةنل َ فةي َهةة َذها المحة ِّ مةن
ألض مههب المالكيق ق
الحِّ؛ ق
أض َمن كاض لة عةا ،ما فةي ةؤاك ال قةاس َو َجةب عمية
ما ك
ِّ
قاس و َلحِّ بما َج َمع من ؤالهم ،و َهة َذها خوف ما عمية جمهة ر أهة
الحِّ ،فيمنك ال َ
العمم ،ف ق
إض المنم ر ب ه اال َّ اء ع قما في ألوي ال قاس.
الحةاج أض
الحدج ،فيةاك( :ولجةب عمةه
ممةا لَّع قمةق بن َّيدةُُ ي ُ
ِّ
ثم ذك َ ؒ رعاله ط ًفا ق
ق
بحج وعم ر وج َ ال والوق َار اآلخ ا ،والَّقي َب إله ال بمةا ل ضةي مةن األقة اك
ليالو ِّ
واألعماك )...إله آخ ما ذك  ،والني َّيةُالمتع يلقةُبالعمالُلهاُثمثُمراتبُ:
*ُ َّأولها :نيق العم ؛ ول ا ،بها :ال ِّيق ا قلَّي لحال بها رميي العم ؛ أه عبا ،ما أى عا َ ،ما؟
وه العبا،ا في ف مض أى ن م ؟
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*ُوثانيها :ن قي م رَّع قمق بَّميي الميال  ،لمعم ؛ أه ال أى غي ل؟ ولَّع قمق ب َهةةذهل الم ربة
اإلخوص وال ِّ لاء.
*ُوثالثها :نيق م رَّع قمق بَّميي الميال  ،من العم ؛ أه ث اب اآلخ ا أى الونيا؟
الحِّ ،فنيَّدةُُ
أر،ت إج ا َءها في
وهةذهل الم ارب م قط  ،ما يف ك ِّ عم من األعماك ،وإذا
َ
َ
ِّ
وهةة َذها
العم ُُفيه :ه ه ف ض َك ا قلهي رؤ ِّ،لة أى ن ة م رَّية ق ب بة إلةه ال ▐؟ َ
مَّع ِّم مق بالم رب األوله.
الحِّ ك ِّمها؛ ص ي ها وكبي هةا،
ويفُالمرتبةُالثَّانية :وج ب اإلخوص في أعمالك يف
ِّ
ِّ ها و َع َم َها.
ويفُالثَّالثة :أنق ل ب ي عمه العبو أض لَّح ق ى ما ع و ال ▐ من ث اب اآلخ ا
الحةِّ ،وم هةا الحةولث
قبي ♀ فةي أعمةاك
ِّ
ا قلهي ق
صحي ب األحا،لث عن ال ِّ
جُالمُبُرُورُُلُيُسُُلُهُُُِزُا الءُإُ َّالُالجُنَُّةُ».
الالحيحين»« :وُالحُ ُّ ُ
المَّيوِّ ى في « ق
ولحهر ك ق الحهر من
مما لصالف َهة َذها ،فياك( :
َ
ثم ذك المال ِّف ؒ رعاله َط َ ًفا ق
ق
بحج الونيا وحطا َمهةا ،أو ال ِّ لةا َء والمةمع َ والم ةاخ َا بةهلك ،ق
فةإض ذلةك مةن
أض ليالو ِّ
بب لحب و العم وعوى قب ل ) ،وذك ؒ اآلل المالوِّ ق لهلك،
أقبح المياصو و م
ق
قبةي ♀
ق
ثم أربعها بحولث أبي ه ل َا المص ق ج في «صحيح مممم» ،وفي أض ال ق
ُالشركاءُع ي
(قاك« :قالُاللُتعال ُ:أناُأرن ُّ
مُأشركُمعَُفيهُريريُ
ُالشركُ،م ُعم ُعم ً ُ
تركتهُوشركهُ») ،فيجب عمه العبو أض لصم

َح قج ل ▐.

ص الحةاج عمةه صةحب (األخيةار
ثم ذك م ُاآلدابُالمستحسُنةُفُ
َُالسفر :أض لح َ
َّ
ق
ولحهر من صحب الم هاء وال قما )؛ ق
ألض صحب َ أه الصية
من أه ال قطاع والَّقي ى،
َ
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حجة  ،كمةا ق
المة َ وال مةق رجة ل إلةه
رعي عمه امَّثاك المنم ر ب فةي ِّ
أض صةحب َ أهة ق
ال ق ع فيما ح ق ى ال ▐.
و َهة َذها األص ال لصَّ

بالحِّ ،ب ه أص م
الشةة ع ،ق
فةإض ق
عظةيم مية ق مر فةي ق
الشةة ع
ِّ
م

جةاء بالحة ِّ
ةث عمةةه مالةةاحب األخيةار ومباعةةوا األشة ار؛ كمةةا قةةاك ال  :ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [الَّ

الالا،ق ض
والصادقون هم ق
ب ] َّ ،

مع ال ومع خمي  ،بامَّثاك أوام ال ▐ وصو الحولث مةع خمةق ال ،
الالةةحيحين» مةةن حةةولث أبةةي م ةةه األشةةع ي ◙ ق
أض ال قبة قةي ♀
ويف « ق
خُالكُيرُُ،فُحُامد ُُ
السوءُُكُمُثُ ُحُامُ ُُالمُسُكُُوُنُافُ ُ
حُوُالجُلُيسُُ ُّ ُ
الصالُ ُ
قاك« :مُثُ ُُالجُلُيسُُ َّ ُ
نحاُطُ ييبد ًُةُ،
المُسُكُُإُ َّماُأُنُُتُبُتُاعُُمُنُهُُوُإُ َّماُأُنُُنحُذُنُكُ»  -أي لعطيك « ،-وُإُ َّماُأُنُُتُجُُُِّمُنُهُُرُ ً
نحداُسد يُيئُ ًُة» ،وال قةاس مجب لة ض عمةه
وُنُافُخُُالكُيرُُإُ َّماُأُنُُنُحُرُقُُثُيُابُكُُوُإُ َّماُأنُتُجُُُِّمُنُهُُرُ ً
َرشب بع هم ببعض كن َ اب ال َي َطا؛ كما قاك مالك بن ،ل ار ؒ رعاله.
ثم ذك ق
حج وعم ر  ،ولَّ قي يف ذلةك،
مما ل ب ي
لمحاج (أض لَّع قمم ما لش َ ع ل يف ِّ
ِّ
أض ق
ق
وهةة َذها  -كمةا ةمف  -مب ٌّةي عمةه قاعةوا
عما أشك عمي ليك ض عمه بالةي ا)َ ،
ولمنك ق

عظيم ؛ وهي ق
أض ك َّ ُماُوِبُالعُمُ ُبهُفيجُبُتقُِّّ بُالعلمُبهُعليه ،فو لج ز لإلنماض أض
الحةِّ فإنقة
لوخ َ يف عم من األعماك ال اجب ،وض عمم ،فمن لحِّ ،وض رعمم ألحكاى
ِّ
لَّعمةو،
إذا وقع يف شيء من األخطاء المَّع ِّمي بنحكاى نمك لك ض آثما مباش ًا ،ول لةم ق
ق
ألض َجه َم بها مح ق مى ،فو لج ز لإلنماض أض لجه َ األحكاى ق
الش ع قي المَّع ِّمي بما وجب
عمي من العم ؛ ق
ألض ك ق واجب َع َمم لجب ريوى العمم ب ؛ كما ذك ذلةك الية ايف وابةن
ومحمو عمي بن حمين المالكي يف « َرههلب ال و » ،و بق ذك َهة َذها .
الي ِّيم
ق
السددفر :ريةةولم ذك ة ،عائ ة  ،فيمةةَّحب
ةم ذك ة المال ة ِّف ؒ رعةةاله م د ُ دابُ َّ
ثة ق
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ُّكتُورَ :

لالةح
لإلنماض أض لنري بالوعاء ا قلهي ذك ل المال ِّف ؒ رعةاله وقةاك فةي آخة ل( :
ق
مممم من حولث ابن عمة َ ◙) ،ولةي
قبي ♀ .أخ ج
م
ذلك عن ال ِّ

فةي

الحم ةو) ،وهمةةا غي ة َمح ة ظين
ل ةةظ الحةةولث ع ةةو مم ةمم ذك ة (الَّقمةةمي ) وال ذك ة ( َ
ثم َق ك :ﭶ ﭷ ﭸ
لمحولث ،وإنقما المح ٍ في الحولث ه الَّقكبي ثو ًثا ،ق
الم ).
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﴾..إله آخ ل ،و َهة َذها الوعاء ل َم قمه (،عا َء ق
َ
حاك خ وج اإلنماض من بمول ،وال لش َ ع في غي ل.
ومح ُّله :ه
فمن اف َ من بمول إله م قك أو المول أو غي هما ،ش ع ل أض لية ك ذلةك فةي ابَّةواء
َ
الم .
ق
فإذا خ ج من رمك البموا قاف ًو إله بمور ؛ لم لش ع ل أض لي َك َهة َذها ِّ
الهك .
وكهلك إذا خ ج من رمك البموا إله بموا أخ ى فإنق ال لش َ ع ل أض لي َك َهة َذها ِّ
الهك .
مثو  -من ال ِّ لاض إله المول ابَّو َأ ب َهةة َذها ِّ
الةهك ع ةو خ وجة
فإذا اف َ اإلنماض ً -
من ال ِّ لاض إله المول  ،فإذا خ َج من المول إله م قك َ لةم لكةن لة اإلريةاض بة ؛ ألنقة ال
ل اك مماف ً ا ،ومح َهة َذها ِّ
الهك إنقما ه في قأوك َ ة َ ل ع ةو خ وجة مةن َب َمةول ،وهة ال
األوك.
َل اك م َماف ً ا ول خ ج من بمو إله َب َمو مائ َ م ق ا حَّقه َل جع إله بمول ق
مماُننب َُأنُنكونُعليدهُالحداجُيفُسدفُرُه :اإلكثةار مة َن ( ِّ
الةهك
ثم ذك َ ؒ رعاله َّ
َّ
واال َّ ار ،و،عاء ال بحان والَّق

ع إلي ورووا الية آض ورةوب معانية  ،والمحافظة

عمه صوا الجماع  ،وح ظ ال ِّمماض من كث ا اليي والياك ،ور ك الص ض فيما ال ل ع،
الم ة ح ،وص ة ض ال ِّممةةاض مةةن الكةةهب وال يب ة وال قميم ة  ،والمةةص ل
وعةةوى اإلف ة او يف َ
ممةا ا َّ اضةي ،الئمة يف
بنصحاب وغي هم من إخ ان الممممين) ،وك َهةةذهل األمة ر ق
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األحكاى ق
الحِّ.
بالحِّ وغي
الش عي المَّع ِّمي
ِّ
ِّ
وكةف أذال
قُبأدبُالرفقدة :وهة أنقة (ل ب ةي لة بةهك البة ِّ يف أصةحاب
مماُنتع َّل
ِّ
ُّ
ثم ذك َّ
ق
حمةب
ع هم ،وأمة هم بةالمع وف ونَهةيهم عةن الم كة  ،بالحكمة والم عظة الحمة
َ
األرةم ،وفةي
ال قطاق ) ،فيعاممهم عمه ال ج األ َر ِّم كما لحب أض لعامم ل هم عمةه ال َ جة
ِّ
ق
قبةي ♀ ،قةاك:
«صحيح مممم» من حولث عم و بةن العاصةي ◙ أض ال ق
بُأُنُُنزُحُزُحُُعُ ُُالنَّارُُوُنُِّخُ ُالجُنَّةُُ،فُلُتُأُتُهُُمُنُ َُّيتهُُوُهُوُُنُتُمُ ُُبُاللُُوُاليدوُبُُاآلخدرُُ،
«مُ ُُأُحُ َّ
بُأُنُُندتُتُ ُإُلُيدهُ»َ ،هةة َذها أصة م فةي موحظة معاممة الصمةق
وُلُيُأُتُُإُلُ ُالنَّاسُُالَّدذُيُنحد ُّ
باألرم ،ألنق لحب أض لعامم ل بمثم .
ِّ
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ُّكتُورَ :

فصل
الحاج عند وصوله إلى الميقات
فيما يفعله
ُّ
ا
َّ
َّاىىي
فىىإذا وىىىل إلىى الميرىىات اسىىتح َّ لىىه أن يغتسىىل ويتآيَّىى  ،لمىىا روي أن الن َّ
الصىحيحين»
المويط عند اإلحرام،
واغتسل ،ولىما ثاىت فىي « َّ
ا
تجره من ا
♀ َّ
عىىن عائش ى اة ▲ قالىىت« :كنىىت أط مي ى رسى ا
ىهَّ اهلل ♀ إلحرامىىه قاىىل أن
لمىا حاضىت  -وقىد
يحرم ،ولح مله قال أن يآهف بالايىت» ،وأ امى ار ♀ عائشى اة َّ
ا
لما
تغتسل وتحرم
أحرمت بالعمريف  -أن
وأمر ♀ أسما اف ا
م
بنت ع اميس َّ
بالحج ،ا
تغتسىل و اتسىتاثفر بثىه وتحىرمَّ ،
ا
فىدَّ ذلىك على َّ
أن المىرأ ايف إذا
او الدا ت بذي الح اليفىة أن
وىلت إل الميرات وكي حائض أو ن اف اساف تغتسل وتحرم مع النَّاس ،وتفعىل مىا يفعلىه
َّاي ♀ عائش اة وأسما اف بذلك.
غير ال َّآهاف بالايت ،كما ا
الحا ُّ ا
أمر الن ُّ
ستح ُّ لمن أراه اإلحرام أن يتعاكد شار ابه وأظفاره و اعاناتاه وإب اآيه ،فيأخذ ما تدعه
وي ا
َّ
َّاىي
الحاجة إل أخذهم َّ
لئَل يحتا ا إل أخذ ذلك بعد اإلحرام وكه َّ
محرم عليىهم وألن الن َّ
♀ شىىرع للمسىىلمين تعاكىىدا اك ىى اٰذه األشىىياف فىىي ك ى مل وقىىتم كمىىا ثاىىت فىىي
الصىىحيحين» عىىن أبىىي كريىىر ايف ◙ قىىاَّ :قىىاَّ رسىىهَّ اهلل ♀« :ال ِفطْا َار ُة
« َّ
اارو و َنتْا ُ اآباا ِ
خَ مااس :ال ِ
الشا ِ
اار ِ
ختَااا ُ و َواال ْسااتِ ْحدَ ا ُدو َو َقا ُّ َّ
ط» ،وفىي
ام األَ ِْ َفا ِ َ
َ
بو َو َق ْلا ُ
ْ
ىص َّ
الشىار  ،او اقلىم األاظ افىار،
«ىحي مسلم» عن أنس ◙ قاَّ« :و مق ات الناىا فىي اق م
ا
ا
ا ا
ا ا
ا َّ
َّسائي بلفظ:
اوناتف اإلبط ،او احلق ال اعاناة ،أَّل ناترك ذلك أكث ار من أر ابعي ان ليلة» ،وأخرجه الن ُّ
رمىىذي بلفىىظ
«و َّقىىت لنىىا رسىىهَّ اهلل ♀» ،وأخرجىىه أحمىىد وأبىىه هاوه والتم
ُّ
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َّسائي.
الن م
حىق
الرجىاَّ وَّل فىي م
شرع أخذ شيف منه عند اإلحىرامَّ ،ل فىي م
حىق م
الرأس فَل ي ا
وأ َّما َّ
النمساف.
وأ َّما ال ملحية فيا احرم حلرها أو أخذ شيف منها في جميع األوقات ،بىل يجى إعفاؤكىا
الصىىحيحين» عىىن ابىىن عمى اىر ¶ قىىاَّ :قىىاَّ رسىىهَّ اهلل
وتهفيركىىام لمىىا ثاىىت ل « َّ
ِ
ِ
ينو َو ِّف ُروا ال ِّل َحذو َو َأ ْح ُفوا َّ
الش َو ِار َب» ،وأخر مسلم ل
♀« :خَ ال ُفوا ال ُم ْشرِك َ
«ىىىىحيحه» عىىىن أبىىىي كريىىىر ايف ◙ قىىىاَّ :قىىىاَّ رسىىىهَّ اهلل ♀ « ُجااازُّوا
ِ
الش ِ
َّ
وس».
الم ُج َ
وار َبو َو َأ ْر ُخوا ال ِّل َحذو َخال ُفوا َ
السىىنَّة،
وقىىد عظمىىت المصىىياة ل اكىىى اٰذا العصىىر ،بموالفىىة كثيىىر مىىن النَّىىاس اكىىى اٰذه ُّ
ومحاربتهم ل ملح  ،ور اضاكم بمشابهة الك َّفار والنمساف ،وَّل سيَّما امن ينتسى إلى العلىم
السىنَّة
والتَّعليم ،فإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعهن ،ونسأَّ اهلل أن يهدينا وسائر المسلمين لمهافرة ُّ
َّمسك بها ،والدَّ عهيف إليها ،وإن ارغ ا عنها األكثرون ،وحسانا اهلل ونعم الهكيىل ،وَّل
والت ُّ
العلي العظيم.
قهيف َّإَّل باهلل
حهَّ وَّل َّ
م
ثم يلاس َّ
ستح ُّ أن يحىرم
الذ اكر إزارا ورهاف ،ويستح ُّ أن يكهنا أبيحين نظيفين ،وي ا
َّ
في نعلينم لرهَّ النَّاي ♀« :ولْيحرِم َأحدُ ُكم فِي إِ َز ٍار و ِرد ٍ
اء و َن ْة َل ْي ِن» .أخرجه
َ َ
َ ُ ْ ْ َ ْ
م
اإلمام أحمد ؒ.
أخحىر أو غيركمىا ،مىع
وأ َّما المىرأيف فيجىهز لهىا أن تحىرم فيمىا شىافت مىن أسىه اه أو
ا
بالرجاَّ ل لااسهم ،لكن لىيس لهىا أن تلىاس النمرىا والر َّفىازين حىاَّ
الحذر من التَّش ُّاه م
َّ
َّ
َّ
م
َّاىي ♀
إحرامها ،ولكن تغآي وجهها وكفيها بغير النمرا والرفىازينم ألن الن َّ
انه المرأ ايف المحر امة عن لاس النمرا والر َّفازين.
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وأ َّما توصيص بعض العا َّمة إحرا ام المرأيف فىي األخحىر أو األسىهه هون غيركمىا فىَل
ا
أىل له.
ثم بعد الفراغ من الغسىل والتَّنظيىف ولىاس ثيىا اإلحىرام ،ينىهي برلاىه الىدُّ خهَّ ل
َّ
النُّسك ا َّلذي يريده من حج أو عمريفم لرهَّ النَّاي ♀« :إِنَّما األَعم ُال بِالنِّي ِ
اتو
و
َّ
ْ َ
َ
م
َوإِن ََّما لِك ُِّل ْامرِ ٍئ َما ن ََوى».
هىم
شرع له التَّ ال ُّفظ بما ناهى ،فإن كانىت نيَّتىه العمىريف قىاَّ« :لاَّيىك عمىريف» ،أو« :ال ّل َّ
وي ا
حجىا»م َّ
ألن
ل َّايك عمريف» ،وإن كانت ن َّيته
هىم ل َّايىك ًّ
الحىج قىاَّ« :ل َّايىك ًّ
َّ
حجىا» ،أو« :ال ّل َّ
النَّاي ♀ ا
فعل ذلك ،وإن نهاكما جميعا ل َّا بذلك فراَّ« :ال ّلهى َّم ل َّايى اك عمى اريف
َّ
حجا».
و ًّ
واألفحل أن يكهن الىتَّل ُّفظ بىذلك بعىد اسىتهائه على امركهبىه ،مىن هابَّىة أو سىيَّاريف أو
ألن النَّاي ♀ إنَّما َّ
غيركمام َّ
أكل بعد ما استهى عل راح الته ،واناعثات بىه مىن
َّ
للسير ،اكى اٰذا كه األى ُّ من أقهاَّ أكل العلم.
الميرات َّ
َّاي ♀.
شرع له التَّل ُّفظ بما نهى َّإَّل ل اإلحرام َّ
وَّل ي ا
خاىةم لهروهه عن الن م
الصَليف وال َّآهاف وغيركما :فيناغي له َّأَّل يتل َّفظ ل شيف منها بالنم َّية ،فىَل يرىهَّ:
وأ َّما َّ
أطهف كذا وكذا ،بىل الىتَّل ُّفظ بىذلك مىن الاىدع
نهيت أن أىلي كذا وكذا ،وَّل نهيت أن
ا
الرسىهَّ
المحدثة ،والجهر بذلك أقا وأشدُّ إثما ،وله كان التَّل ُّفظ بالنميىة مشىروعا لا َّينىه َّ
فلمىا لىم
♀،
السىلف َّ
ا
الصىال َّ ،
ولسىاا اق إليىه َّ
وأوضحه لأل َّمة بفعلىه أو قهلىه ،ا
ا
َّاي ♀ وَّل عن أىحابه ╚ علم أنَّىه بدعىة ،وقىد قىاَّ
ينرل ذلك عن الن م
النَّاي ♀َ « :و َش ُّر األُ ُم ِ
ور ُم ْحادَ َثات َُهاو َوك ُّ
ُال بِدْ َع ٍاة َضا َاللَة» .أخرجىه مسىلم فىي
ُّ
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ث فِي َأمرِنَا ماا لَايس فِ ِ
«ىحيحه» ،وقاَّ ♥َ « :م ْن َأ ْحدَ َ
ياه؛ َف ُه َاو َرد» .متَّفىق
ْ َ ْ َ
ىحته ،وفي لفظ لمسلمَ « :م ْن َع ِم َل َع َم ًال لَ ْي َس َع َل ْي ِه َأ ْم ُرنَا؛ َف ُه َو َرد».
عل
َّ

الحىجم كىه (فصقل
ذكر المال ِّف ؒ تعال كنىا فصىَل آخىر يتع َّلىق بأحكىام
م

الحاج عند وصوله إلى الميقات).
فيما يفعله
ُّ
وابتدأه برهله( :فإذا وىل إل الميرات اسىتح َّ لىه أن يغتسىل ويتآيَّى ) ،وأور اه
فىي ذلىك مىىا رو اي عىن النَّاى مىي ♀ أنَّىه (تجى َّىره مىن الموىىيط عنىد اإلحىىرام،

ِ
ا
اغتسالهُ♀ُعند اإلحرام من الميقات ال
المروية يف
واغتسل) ،واألحاديث
َّ
يثبت منها شيء ،ولم يكن اكى اٰذا أمرا يلتزمه أىحابه  -رضهان اهلل عنهم  ،-بىل ثاىت
ا
تهضأ.
عمر ◙ أنَّه كان إذا أحرم ر َّبما
اغتسل ور َّبما َّ
عن ابن ا
يظهر  -واهلل أعلم  :-مَلحظة الحاجة إل ذلىك ،فىإذا
والمفرق بين الحالين فيما
ُ
ِّ
هجىد
يج إل اَّلغتساَّ ألجل اقى اذر الاىدن ووسىوه كىان ذلىك مسىتحاًّا ،وإذا لىم ت ا
احت ا
وكى اٰذا كه ا َّلذي ُّ
تدَّ عليه األحاهيث الثَّابتة في ذلىكَّ ،
فىإن
الحاجة لم يستح َّ ذلك ،ا
َّاي ♀ أ امر امن أ ام ار باَّلغتساَّ ال َّما كان له مهج لَلغتساَّم كعائش اة في
الن َّ
احيحها ،وأسما اف في نفاسها ،فإذا وجد انظير اكى اٰذا  -باحتيا الادن إلى اَّلغتسىاَّ -
استح َّ له ذلك ،فإن لم يحتج المرف إليه لم يكن ذلك مستحاًّا.
ا
الصىحيحين» مىن
ويتاع
اَّلغتساَّ في اَّلستحاا  :التَّآ ُّي  ،وقد ا
ثات ذلىك فىي « َّ
حىىىديث (عائشىىى اة ▲) ،إذ (قالىىىت« :كنىىىت أطيمىىى رسى ا
ىىهَّ اهلل ♀

47

ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

إلحرامه قال أن يحرم ،)»...و اتآ ُّي المحرم إنَّما كه في بدنىه ورأسىه ،فيسىتح ُّ لىه أن
ورأسه هون ثيا نسكه.
يآيم بدناه
ا
ممىىا يسىىتح ُّ لمريىىد النُّسىىك (أن يتعاكىىد شىىار ابه
ىم اذ اك ىر المص ىنمف ؒ تعىىال َّ
ثى َّ
وكىى اٰذا كىه ا َّلىذي عليىىه
وأظفىاره وعانتىىه وإبآيىه ،فيأخىىذ مىىا تىدعه الحاجىىة إلى أخىىذه) ،ا
المح مررهن في استحاا اكىٰذه األعماَّ للنَّاسك ،وكه وجهه هاعي الحاجىة ،فىإذا هعىت
الحاجة إل ذلك استح َّ له ،وإن لم تدع الحاجة إل ذلك لم يستا اح َّ لهَّ ،
فإن الدَّ َّلئل
لم تثات في تعاكد َّ
الشار واألظفار والعانة واإلبآىين عنىد إراهيف الىدُّ خهَّ ل النُّسىك،
توتص ب اهى اٰذا ،كما ذكر ذلك شيخ اإلسَلم أبه العااس ابن تيميَّة ؒ تعال  ،لكن
فَل
ُّ
َّ
َّاىي ♀ أمىر
إن وجدت الحاجة إل ذلك استح َّ للعاد أن يتعاكدكا ،فىإن الن َّ
المسلمين بى(تعاكد اكى اٰذه األشياف في َّ
كل وقت) ،فإنَّها من سنن الفآريف كما ثات ذلك في
حىىديث أبىىي كريىىريف الموىىر ل «الصىىحيحين» ،وفيىىهِ «( :
الفطْا َار ُة خَ ْمااس( ،)»...وف ىي
َّ
َّ
ىص َّ
الشىار  ،او اقلىم األاظ افىار،
«ىحي مسلم» عن أنس ◙ قاَّ« :و مق ات الناىا فىي اق م
اوناتف اإلبط ،او احلق ال اعاناة ،اأ ََّّل ناتر اك ذلك اأكثا ار مىن اأر ابعىي ان الي الىة») ،فمن اتهى ال َّتأميىد فىي
أخذ كؤَّلف كه بلهغ األربعين ،فَل يجهز لإلنسان أن ي م
ؤخركا عن األربعين ،وقىد يتعى َّين
ذلك قا الها إذا وجدت ع َّلة الحكم ،فإذا طالت األظافر أو َّ
ىف شىعر اإلبىط
الشار أو كث ا
والعانةم وج ا عل اإلنسان ذلك وله قال األربعىي انم َّ
الحكىم منىاٌ بع َّلتىه ،وع َّلتىه:
ألن
ا
هفع األذى والت ُّ
َّرذر عن العاد ،فإذا وجدت الع َّلة وج ا عل اإلنسان أن يااهر إل ما أمر
به.
م
ىائي بلفىىظ:
وقىد وقى ا
ىع التَّصىىري بنسىىاة الم اؤقىىت إلى النَّاى مىي ♀ عنىىد (النَّسى ُّ
«و َّقت لنىا رسىهَّ اهلل ♀») ،والمحفىه كىه لفىظ مسىلم« :و مقىت لنىا» ،ومىا
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َّاي ♀ بالاناف لغير الفاعل( :أمرنا) أو (نهينا) أو (و مقت
أضافه أىحا الن م
الصحيح مان قاولي أهال
َّاي ♀ حكما  -علذ َّ
لنا) = فإنَّها مرفهعة إل الن م
العراقي برهله ل «األلف َّية»:
الةلم  ،-كما أشار إل ذلك
ُّ

الس ىنَّة» اأو
الصى ا
اق ىهَّ َّ
ىحاب مي «م ى ان ُّ
ابعىىىىدا النَّاىىىى مي اقا الىىىىىىىه ب اأعصىىىىىىىىىر
للشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر
كلمة ل بيان اكى اٰذا الحكم كىان األولى العىدوَّ
وقد ذكر المصنمف ؒ تعال
الرف ىع او ال ىه
ناح ىه «أمرنا ىا» حكم ىه َّ
الصىحي اوكى اه اقىهَّ األاكثاىر
اع ال
َّ

َّ
َّاي ♀ شرع للمسلمين تعاكد اكىى اٰذه األشىياف) إلى
عنها ،إذ قاَّ( :وألن الن َّ
َّ
َّاي ♀ ليس شارعا ،وإنَّما كه ما ملغ ،اكى اٰذا كه ا َّلذي نآرت بىه
آخره ،فإن الن َّ
السلف  ôتعال  ،فلم يأت في ألفاظهم
آي الكتا الكريم ،وجرى عليه عمل َّ
قط قهلهم( :شرع رسهَّ اهلل ♀ كذا وكذا) ،وَّل جاف ذلك في آي الررآن،
وَّل األحاهيث النَّاه َّية ،وأنشدت كذا المعن ل أبيات فرلت:
الشىىىىرع احىىى ُّق اهلل ه ا
َّ
ون ارسهلىىىىىه
اهلل حىىي ان اأشىىاىىىا اهه
اأ او امىىا ار اأيىى ا
ىت ا
ها
او اجميع اىح م اح َّمد الم اينآرى
للشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر

ىىىص أثىىىىات اَّل برىىىىىاهَّ فىىى اَلن
بالنَّى م
اما جىاىىاف فىي اآليىىاات ذكىر الثَّىاني
الرسىهَّ او اشىاكدي بر اكىاني
اش ار اع َّ

ُّ َّ
للشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر ♀ شىارع ،وإنَّمىا فيهىا أنَّىه ما ملىغ،
َّاىي
فآي الكتا لم يأت فيها قط أن الن َّ
َّاي ♀ لم يتل َّفظها ب اهى اٰذا ،وإنَّما كانها يرهلىهن( :فىرض
وكذلك أىحا الن م
رسهَّ اهلل ♀ كذا وكذا) ،أو (س َّن لنا رسهَّ اهلل ♀ كذا وكذا).
ثم ذكىر المصىنمف ؒ تعىال بعىد ذلىك  -م َّمىا يناَّىه إليىه مىن األحكىام َّ :-
أن
َّ
الرجىىاَّ وَّل ل حى مىق
ات اعاكىىد الى َّىرأس باألخىىذ منىىه (َّل يشىىرع عنىىد اإلحىىرامَّ ،ل ل حى مىق م
السابرة ،وبيَّنَّا ما سلف فيها.
النمساف) ،فالتَّعاكد
ُّ
يوتص باألمهر َّ
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(وأ َّما ال ملحية فيحرم حلرها أو أخذ شيف منها ل جميع األوقات)م ل اىما جا اف من األه َّلة
ل وجه إعفائها وتهفيركا ،وذكر ؒ تعال األحاهيث ل ذلك.
فهى اٰذا أمر ن ا
رىل جماعىة مىن أكىل العلىم اإلجمىاع عليىهم مىنهم أبىه
فأ َّما تحريم الحلق ا
محمد ابن حزم ،وأبه الع َّااس ابن تيمي اة الحفيد ،ف ايحرم حلىق ال ملحيىة إجماعىا ،والمىراه
َّ
با(الحلق) :استئ اصالها ،بحيث َّل يار شيف من شعركا.
أ َّمىىا أخىىذ شىىيف منهىىا :فأكىىل العلىىم موتلفىىهن ل هخهلىىه ل جملىىة اإلعفىىاف والتَّ ىهفير
المأمهر به أم َّل.
والصحيحَّ :
عمر وأبي
ىحت به اآلثار عن َّ
أن أخذ ما زاه عن الراحة َّ
َّ
الصحابةم كابن ا
كرير ايف ،وأ َّما ما ا
الصحابة ╚
مما كه فه الراحة فلم ايص َّ عن أحد من َّ
هون ذلك َّ
الصحابة  -رضهان اهلل عنهم ،-
األخذ منه ،فيج وقف المأخهذ منها عل ما ور اه عن َّ
وما زاه عن ذلك فَل يؤ اخذ منه شيفم َّإَّل إن حصىل بىه اضىرر أو احتىيج إليىه فىي مىداوايف
ونحهكا.
م
المتىأخريف عنىد النَّىاس ،فصىار مىن
مما عظمىت الاليَّىة فيهىا ل األزمنىة
ا
وكىٰذه المسألة َّ
المنكرات ال َّظاكريف :حلق ال ملحية بالك مليىة ،وموالفىة أمىر النَّاىي ♀ ل التَّىهفير
ممىن ينتسى إلى
واإلعفاف ،وأشدُّ ما تعظم المصياة به في وقهع كىذا المنكىر إذا كانىت َّ
العلم والتَّعليم.
حرم َّ
بغض ال َّآرف عنهَّ ،
قل أو كثىر ،ا
فشىا فىي
وشيهع منكر امام َّل يؤذن م
فإن الم اح َّرم م َّ
النَّاس أم لم ايف

فيهم.

ا
يمتثىل قه الىه
األمىر فىي المنكىرات ،وأن
والهاج عل طالى العلىم أن يرعى اكىى اٰذا
ا
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المور في «ىحي مسلم»َ « :م ْن َر َأى
الودري
♀ ل حديث أبي سعيد
م
َّ
ِمنْ ُك ْم ُمنْكَا ًرا َف ْل ُي َغ ِّيا ْر ُه بِ َيا ِد ِهو َفاإِ ْ لَا ْم َي ْساتَطِ ْع َفبِ ِل َساانِ ِهو َفاإِ ْ لَا ْم َي ْساتَطِ ْع َفبِ َق ِلبِا ِهو َو َذلِا َ
ل
َأ ْض َة ُ ِ
يما ِ » ،وتغيير الرلى يكىهن بكراكىة َّ
الىذن وبغحىه ،اكىى اٰذا أمىر يجى أن
اإل َ
يحىرك هاعىي اإلنكىار ل
ايآر اهه اإلنسان ل جميع المعاىي وله اكثرت و اف اشت ،وأن م
لها.
نفسه عند رؤيته ا
لهىى اٰذا المنكىر
وعظ امت المصياة أكثر وأكثر في األزمنىة األخيىريف بتآ ُّلى موىار ا ا
وتشىريعه بين النَّاس ،وإظهار اكىٰذه المسألة من خفاف المسائل ا َّلتي يسع األمىر فيهىا
وكى اٰذا من ر َّقة الدم ين ،وضعفه ل نفهس النَّاس ،وقد ب الغ األمر بمن اضى ار ا ل
ا
الولق ،ا
اكى اٰذا المسلك بالتماس بناف ذلك عل هليل ،فراَّ أحد المتك ملمىين ل اكىى اٰذه المسىألة:
(وقد وجدت امو ارجا لمن وقع فىي حلىق ال ملحيىة ،وكىه َّ
أن األىىهليين موتلفىهن ل
َّ
الشائع بين الهجىه
هَّللة (اف اعل) ،كل كي عل الهجه أو اَّلستحاا أو ال َّآل
السىابرة ل وجىه تىهفير ال ملحيىة وإرخائهىا
واَّلستحاا ؟ وعل ذلك تكهن األه َّلة َّ
جارية عل اكى اٰذا الوَلف ،فيكهن األمر فيها متَّسعا).
وكى اٰذا ك ُّله من ر َّقة الدم ين وضعفه ل قله الولق.
ا
وأكل العلىم والمنتسىاهن َّ
للشىريعة يناغىي أن ايانىها تىد ُّينهم على العىزائم َّل على
الر اخص يهج اقاه الىه فىي قلىه الولىق فرىد
الرخص ،و امن ظ َّن أن بنا اف الدم ين عل ُّ
ُّ
َّ
فإن اب ان مسعهه كىان يرىهََّّ « :
زََّّ ،
بىاله ازَّ َّمجتىه
إن اكىى اٰذا األمىر جىد ،فىإذا خلآتمىهه ا
الىرخص
يتىهكم  -بانائىه على
قله النَّاس» ،فمىن يظى ُّن أنَّىه بتيسىيره للىدم ين  -كمىا َّ
ُّ
ا
والسىنَّةَّ ،
فىإن اهلل
أخآأ طريرة الكتا
المتهكمة = فرد
المجزوم بها ،أو المظنهنة ،أو
َّ
ُّ
لما أ امر أكل الكتا قىاَّ لهىم :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [الارىريف ،]63:فالىدم ين
َّ 
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ُّكتُورَ :

إنَّما يرهم وتر االه الرله إذا كان مع َّظما في النُّفهس ،وإذا ر مقق الدم ين لهىم اوح ماى ب اهىى اٰذا
المسلك ،فإنَّهم ينفرون منهم بل ينفرون من الدَّ اعي ا َّلذي اختار اكى اٰذا.
َّ
الشيآان بالنَّاس :اما ارتكااه بعض المنتساين إل الدَّ عهيف من ابتغاف اكىى اٰذا
ومن تَلع
األىىىل ،اظىانمين أنَّهىىم يهىىلهن الىىدم ين بىىذلك إلى قلىىه الولىىق ،وكىىه خىىَلف طريرىىة
والسنَّةَّ ،
والسىنَّة لىم اتنسىج اكىى اٰذا ل ترعيىد الىدم ين فىي قلىه النَّىاس
فإن الكتىا
الكتا
ُّ
ُّ
وترليلىىه فىىيهمم بىىل اجى ارت على طلىىاهم بىىالعزائم والكمىىاَّلتم َّ
ألن النُّفىىهس إذا ع مزمىىت
الىرخص انرآعىت عىىن
وك مملىت اق اىهت على سىىلهك ال َّآريىق ،وإذا أضىعفت بمثىل اكىى اٰذه ُّ
سلهك ال َّآريق.
رهيىةَّ ،
المه مكنىة
خص ا
الىر ا
فيناغي عل طال العلم أن يىَلز ام األخىذ بالعزيمىة الم م
ألن ُّ
هكمة تحعف هي ان اإلنسانَّ ،
ثىم يتسىارع إلى
المتا َّ
فإن المرف يادأ برخصىة مجمىع عليهىاَّ ،
متهكمة ،حتَّ يتَلش هينه بالك ملية ،كمىا
ثم اير اتك بعدكا رخصة َّ
رخ اصة موت الف فيهاَّ ،
ترونه اليهم في حاَّ النَّاس ،فَل تنظر إل من كلك كيف كلك ،ولكن انظر إل من نجىا
كيف نجا.
واعلم َّ
أعظم ال ُّآر المؤ مهية إل تعظيم الدم ين في قله النَّاس كىه تعظيمىه لهىم،
أن
ا
وبناف فعلهم له عل الكامل ،وأ َّما النَّاقص فإنَّه َّل اينفعهم.
ىدعه،
السىايل َّل ينفىىع الىدَّ اعي وَّل المى َّ
و امىا يجىىري عليىه النَّىىاس مىن ابتغىىاف غيىر اكىى اٰذا َّ
ا
ممن يآل رضا الجماكيرم
وستنائك األ َّيام عن حرائق ذلك ،و امن يسلك اكى اٰذا
المسلك َّ
يوسر الجماكير حتما ،وقد سلكه قا اله أناس ا
جماكيركم ،وربَّمىا رجىع علىيهم
فوسروا
ا
الزندقىة
جماكيركم بال َّلعن ،ور َّبما كم انولعها من اإلسَلم بالك مليىة ،وانتحلىها مىذاك
َّ
الرائجة في م
كل عصر ،تحت أسماف موتلفةم كالعلمانية وال ملاراليَّة وغيركا.
والنمفا َّ
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ا
ليسلم له هينه.
ويأخذ نفسه باألحهٌم
األمر،
فليحذر ال َّآال اكى اٰذا
ا
ا
ممىىا يتع َّلىىق باألحكىىام الكائنىىة عنىىد وىىىهَّ
ثىىم ذكىىر المصىىنمف ؒ تعىىال َّ
َّ
ىىاس الى َّ
ىىذكر إزارا ورهاف ،ويسىىىتح ُّ أن يكهنىىىا أبيحىىىين نظيفىىىين،
الميرىىىات :أن (يلى ا
ويستح ُّ أن يحرم ل نعلين) ،وتصيير لااس َّ
الصىفة مىن كهنىه إزارا
الذ اكر عل اكى اٰذه م
ورهاف أبيحين نظيفين:
ثات من فعله ♀.
فهى اٰذا كه ا َّلذي ا
أ َّما ترتياه إزارا ورهافم ا
الصىحيحة فىي مىد الايىاض واألمىر با متوىاذ
وأ َّما كهنهمىا أبيحىينم فلألحاهيىث َّ
رمذي وابن ماجه.
الثميا منه ،كما ثات ذلك عند التم
م
َّ
َّجمىىل،
وأ َّمىىا كهنهمىىا نظيفىىينم
فىىألن نظافىىة الى مىرهاف واإلزار ها َّلىىة علىى كمىىاَّ الت ُّ
ا
المهج لكماَّ العااهيفَّ ،
تجمل لر مبه أعاناه ذلك عل تكميل عااهتىه،
فإن
اإلنسان إذا َّ
يتجمىل
اري ح َّلة بألف هينار كان يلااسها فىي ىىَليف ال َّليىل ،فهىه
وقد اشرتى تميم الدَّ ُّ
َّ
ترربه له عل الهجه األكمل.
لر مبه ليكهن ُّ
أحمىدَ «( :ولْ ُي ْحارِ ْم َأ َحادُ ك ُْم فِاي إِز ٍ
َار
واستحاا النَّعلين :فيه اكىى اٰذا الحىديث عنىد ا
ٍ
فه ىى اٰذا
الصىىحيحين» لىىيس فيىىه اك ىى اٰذا اللفىىظ ،ا
َو ِر َداء و َن ْة َل ايْ ِن») ،وأىىىل الحىىديث ل « َّ
واستحباب الن ِ
خاصة لم َيرِ ْد فيه شايء مةا َّين بالنِّسابة
السيا شاذ،
ِّةال َّ
ُ
الحديث ب اهى اٰذا م
ىت األمىىر باَّلنتعىىاَّ ومدحىىه ل
للحااا ِّ  ،وأ َّمىىا بالنمسىىاة لعا َّمىىة حىىاَّ اإلنسىىان ،فرىىد ثاى ا
ا
أحاهيث كثيريف ل «ىحي مسلم» وغيره.
لباس المرأة ،فراَّ( :وأ َّما المرأيف فيجهز لها أن تحرم فيما شافت
ثم ذكر بعد ذلك َ
َّ
أخحر أو غيركما) ،فَل يتعيَّن لهن من األلىهان( ،مىع الحىذر مىن التَّشىاُّه
من أسه اه أو
ا
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ُّكتُورَ :

بالرجاَّ ل لااسهم)م لحرمىة ذلىك( ،لكىن لىيس لهىا أن تلىاس النمرىا والر َّفىازين حىاَّ
م
َّ
َّ
م
َّاىي
إحرامها ،ولكىن تغآىي وجههىا وكفيهىا بغيىر النمرىا والرفىازين)م لمىا ىى َّ عىن الن م
♀ مىن (ناهىي المىرأيف المحرمىة عىىن لىاس النمرىا والر َّفىازين) فىي «ىىىحي
الاواري».
م
الايهرىي بسىند
و اما كان في معن النمرا فهه مل احىق بىهم كىالار اقع وال ملثىام ،فرىد روى
ُّ
الحىج « :ا
وَّل ات اار اقىع وَّل ات الىثَّم»،
ىحي عىن عائشى اة أناهىا قالىت ل عىدم أحكىام المىرأيف ل
م
فالمرأيف منهيَّة عن الارقع وال ملثام كما كي منهيَّة عن النمرىا  ،لكىىن النمرىا ا جىاف ل لفظىه
الصىىحابة كىىأثر عائش ى اة ا َّل ىذي ذكرتىىه لكىىم عنىىد
♀ ،وغيىىره إنَّمىىا جىىاف ل آثىىار َّ
الايهري بسند ىحي .
م
ىم ن َّاىىه َّ
يتهكمىىه بعىىض العىىها مم مىىن (توصىىيص إحىىرام المىىرأيف ل لىىهن مع ى َّين
أن مىىا َّ
ثى َّ
كاألخحىر واألسهه أنَّه َّل ا
أىل له).
َّاسل بةد ِ
ثم ذكر بعد ذلك ما ي ْشرع للن ِ
فراغه ِمن غسله وتنظُّ ِفه ولبسه لباس اإلحرام:
َ ُ َ
َّ
وكىىٰذه النم َّي ىة كىىي ا َّلتىىي تسى َّىم
وكىىه أن (ينىىهي برلاىىه الىىدُّ خهَّ ل النُّسىىك ا َّلىىذي يريىىده) ،ا
بى(اإلحرام)َّ ،
والرهافم بل
فإن اإلحرام كه :نيَّة الدُّ خهَّ ل النُّسك ،وليس كه لاس اإلزار م
الواىة ،فإ َّ النَّاسل لاه ن َّيتاا
وكى اٰذه النم ّية كي النم ّية
اإلحرام كه :ن َّية الدُّ خهَّ ل النُّسك ،ا
َّ
اثنتا :
وكىىٰذه النم َّيىة واقعىة منىه عنىد
حىج أو عمىريف ،ا
عامةم بإراهيف نسكه مىن و
• إحداهما :ن َّية َّ
خروجه من بلده.
خاصةم وكي متع ملرة بإراهته الدُّ خهَّ ل النُّسك ،وكي ا َّلتي تكهن عند
• والثَّانية :ن َّية َّ
الميرات.
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ثىم ذكىر المصىنمف ؒ تعىال َّ
شىرع لىه الىتَّل ُّفظ بمىا نىهى) ،بىىأن
أن النَّاسىك (ي ا
َّ
حجىا» ،أو:
هىم لاَّيىك عمىريف») ،أو أن يرىهَّ«( :لاَّيىك ًّ
يرهَّ«( :لاَّيك عمريف» ،أو« :ال ّل َّ
ألن النَّاىي ♀ ا
حجىا»م َّ
فعىل ذلىك)م كمةا ثبةي فةي «صةحيح
هم ل َّايك ًّ
«ال ّل َّ
َّ
ل بِةمارةٍ
ق
قبي ♀ قاَّ« :لَ َّب ْيا َ
ل ُع ْما َر ًة َو َح ًّجاا» ،ول لفىظ« :لَ َّب ْيا َ ُ ْ َ
مممم» أض ال ق
َو َح اج» ،وكىىل اك ىى اٰذا ال ىتَّل ُّفظ تلفىىظ بالنميىىة أم تل ُّف ىظ بالنُّسىىك؟ قىىهَّلن ألكىىل العلىىم،
أن اكى اٰذا تل ُّفظ بالنُّسك وليس تل ُّفظىا بالنم َّيىةَّ ،
أصحهماَّ :
ألن النم َّيىة مح ُّلهىا الرلى  ،ولىم
ُّ
شرع التَّل ُّفظ فيها ل شيف من العااهات ،وإنَّما ا َّلذي تل مف اظ بىه عنىد الىدُّ خهَّ بالنُّسىك
ي ا
تعيينه ،وبيان مرصهه النَّاسك ل نسكه ا َّلذي أراهه ،فإذا قاَّ( :ل َّايك عمىريف) َّ
هَّ على
حجا) َّ
الحج ،وإذا قاَّ( :لاَّيىك عمىريف
هَّ عل إراهته
َّ
إراهته العمر ايف ،وإذا قاَّ( :لاَّيك ًّ
وحجا) َّ
والحج  -وكه الرران كما سيأيت  ،-فالمختاار:
هَّ عل تعيين نسكه بالعمريف
م
ًّ
َّ
أصاح قاولي أهال الةلام ô
أن اكى اٰذا تلفظ بايان النُّسك وليس تل ُّفظا بالنميَّة  -فِي
ِّ
تعال .
َّ
محل التَّل ُّفظ ل بيان النُّسك ،كىه أنَّىه يكىهن (بعىد
ثم بيَّن المصنمف ؒ تعال
َّ
احيح مىن
الص ُ
وهاا َٰذا هاو َّ
استهاف الحا م عل مركهبه ،من ها َّبة أو س َّياريف أو غيركمىا)َ ،
ألن النَّاي ♀ إنَّما َّ
قهلي أكل العلمم َّ
أكل بعدما استهى عل راحلتىه ،كمىا
َّ
ُ
َّبايُ
األحادياث
عمىر ،وأ َّمىا
ثات ذلك في « َّ
الصحيحين» من حديث ابن ا
َّ
المروياة أ َّ الن َّ
أهااال بنُساااكِ
ىىىي
ى
َّا
ن
ال
عىىىن
ااايء
ا
ش
منهاااا
اااح
ا
يص
فاااال
األر
اااذ
ا
عل
ه
ُّ
♀ُ َّ ُ
م
ُ
عمر من إكَلله بنسكه حىاَّ اسىتهائه
♀،
والمحفوظ عنه :كه ما رواه ابن ا
عل ناقته.
ىم ذكىىر المص ىنمف ؒ تعىىال أ َّنىىه َّل يشى اىرع ال ىتَّل ُّفظ بمىىا ينهيىىه العاىىد ( َّإَّل ل
ثى َّ
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ُّكتُورَ :

َّاي ♀) ،وما عدا ذلك فَل يناغىي لىه
اإلحرام َّ
خاىة)م ألنَّه كه (الهاره عن الن م
والصحيحَّ :
أن ما وقع منه ♀ ليس تل ُّفظا بالنم َّية ،وإنَّما كه
أن يتل َّفظ فيه بالنم َّيةَّ ،
بيان للنُّسك المراه المرصهه ،فَل يش اىرع التَّل ُّفظ بالنم َّيةم َّل في وضهف ،وَّل في عمريف ،وَّل
َّ
أعتمىر) ،أو
أحىج) ،أو (نهيىت أن
َّاي ♀ لىم يرىل( :نهيىت أن
ُّ
ل و
ا
حج ،فإن الن َّ

أتهض اأ) ،أو (نهيت أن أى مل اي) ،فلىم ين ارىل ذلىك عنىه ولىم ين ارىل عىن أىىحابه
(نهيت أن َّ
╚.

َّ
الصىال  ،وماراده
وقو قطع المال ِّف ؒ تعال
السىلف َّ
بىأن اكىى اٰذا لىم ي ا
عهىد عىن َّ
الصحابة والتَّابعهن وأتااع التَّابعين ،وكه كما قىاََّّ ،
فىإن اكىى اٰذا إنَّمىا وجىد ل
السل )َّ :
با( َّ
كىىَلم غيىىركم ،فهجىىد اك ىى اٰذا ل كىىَلم َّ
ىافعي ،كمىىا اروى ذلىىك عنىىه بسىىند ىىىحي ابىىن
الشى م
هجىىد ل كىىَلم أبىىي الع َّاىىاس ابىىن
ىىاكي ل «طاراتىىه» ،فمىىا ي ا
المر ىري ل «معجمىىه» ُّ
والس ُّ
تيميَّة ؒ تعال وتلميذه ابن الريمم َّ
أئمىة أكىل العلىمم
أن ذلك َّل يع ارف عن أحد مىن َّ
الشافعي ؒ تعال قد ا
فيه نظر ،فرد ى َّ ذلك عن َّ
وك اجر
ترك اكى اٰذا ،ا
افعيم لكى َّن َّ َّ
الش م
ا
ىىاكي ل
الرىىهَّ بىىالتَّل ُّفظ بالنم َّيىىة عنىىد َّ
الصىىَليف ا َّلىىذي ىىى َّ عنىىه عنىىد ابىىن المرىىري ُّ
والس ُّ
«ال َّآارات» ،وا َّلذي َّ
فهى اٰذا كتا «األ مم» بين أيدينا ولم
هَّ عل اكجره أنَّه أخَله من كتاه ،ا
َّ
وكىأن َّ
ايذكر فيه َّ
ثىم تركىه ،وكىه
الشافعي اكىٰذه المسىألة،
ىافعي كىان يىرى اكىى اٰذا قىديما َّ
الش َّ
ا
الصىحابة وَّل التَّىابعين
َّاي ♀ وَّل عن أحىد مىن َّ
َّ
الصحي م ألنَّه َّل يؤثر عن الن م
 ôتعال  ،فهه من محدثات األمهر وبدع األعماَّ ا َّلتي هخلت عل النَّاس.
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فصل
المكانية وتحديدها
في المواقيت
َّ
المهاقيت خمسة:
سىم عنىد النَّىاس اليىهم أبيىار
َّ
األوَّ :ذو الح اليفة ،وكه ميرات أكل المدينة ،وكه الم َّ
علي.
و
الثَّاين :الجحفة ،وكي ميرات أكل َّ
الشام ،وكي قرية اخ ارا تلي رابغا ،والنَّىاس اليىهم
يحرمهن من رابغ ،ومن أحر ام من رابغ فرد أحرم من الميراتمَّ ،
ألن رابغا قا الها بيسير.
السيل.
الثَّالث :اقرن المنازَّ ،وكه ميرات أكل نجد ،وكه
المسم اليهم َّ
َّ
الرابع :اي الم الم ،وكه ميرات أكل اليمن.
َّ
الوامس :ذات عر  ،وكي ميرات أكل العرا .
َّ
مر عليها من غيىركم
ا
َّاي ♀ لمن ذكرنا ،ومن َّ
وكىٰذه المهاقيت قد وقتها الن ُّ
مر عليها أن يحرم منها ،و ايىىحرم عليىه أن
ممن أراه
َّ
الحج أو العمريف ،والهاج عل من َّ
َّ
حجا أو عمريف ،سىهاف كىان مىروره عليهىا
ا
يتجاوزكا بدون إحرام إذا كان قاىدا م َّك اة يريد ًّ
لىما و َّق ات اكىٰذه
من طريق األرض أو من طريق م
َّاي ♀ َّ -
الجهم لعمهم قهَّ الن م
ِ
ِ
ِ
ِ
الح َّج َوال ُة ْم َر َة».
المهاقيت ُ « :-ه َّن لَ ُه َّنو َول َم ْن َأتَذ َع َل ْي ِه َّن م ْن َغ ْيرِ َأ ْهل ِه َّنو م َّم ْن َأ َرا َد َ
يتأكى
الجىه برصىد
تهجه إل م َّك اة مىن طريىق
الحىج أو العمىريف ،أن َّ
م
م
والمشروع لمن َّ
إزاره ورها افه،
الركه ل ال َّآائريف ،فإذا هنا مىن الميرىات الىا اس ا
لذلك بالغسل ونحهه قال ُّ
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بالحج.
ثم ل َّا بالعمريف إن كان الهقت متَّسعا ،وإن كان الهقت ض ميرا ل َّا
م
َّ
بىأس ،ولكىن َّل
الركه  ،أو قال الدُّ منه مىن الميرىات فىَل ا
وإن لاس إزاره ورهافه قال ُّ
َّ
َّاىي
ينهي الدُّ خهَّ ل النُّسك ،وَّل يلامي بذلك َّإَّل إذا حىاذى
ا
الميرىات أو هنىا منىهم ألن الن َّ
♀ لةةةم لحةةة ى قإال مةةةن المييةةةات ،وال اجةةةب عمةةةه األ قمةةة الَّقن ِّ ةةة ي بةةة
♀ ل ذلك ،كغيره من شؤون الدم ينم لرهَّ اهلل سىاحانه :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
حجىىة الىىههاع:
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [األح ة اب ،]21:ولرىىهَّ النماى مىي ♀ ل َّ
« ُخ ُذوا عنِّي من ِ
َاس َكك ُْم».
َ َ
حجا وَّل عمىريف ،كالتَّىاجر والح َّآىا وال ااريىد ونحىه
تهجه إل م َّك اة ولم يره ًّ
وأ َّما امن َّ
َّ
َّاي ♀  -ل الحديث
ذلكم فليس عليه إحرام إَّل أن اير اغ ا ل ذلكم لرهَّ الن م
المتردم م لما ذكر المهاقيت « :-هن لَهنو ولِمن َأتَاذ ع َلاي ِهن ِمان َغيارِ َأه ِل ِه ِ
ان َأ َرا َد
انو م َّم ْ
َ ْ َّ ْ ْ ْ َّ
ُ َّ ُ َّ َ َ ْ
َّ
الح َّج َوال ُة ْم َر َة» ،فمفههمه َّ
حجا وَّل عمىريف فىَل إحىرا ام
مر عل المهاقيت ولم يره ًّ
َ
أن امن م
عليه.
وكى اٰذا من رحمة اهلل بعااهه وتسهيله عليهم ،فله الحمد ُّ
والشكر عل ذلك.
ا
َّ
لمىا أتى م َّكىة عىا ام الفىت لىم يحىرم ،بىل هخلهىا
َّاىي ♀ َّ
ويؤ ميد ذلك أن الن َّ
حجا وَّل عمريف ،وإنَّما أراه افتتاحها وإزالة ما
وعل رأسه المغ افرم لكهنه لم يره حينذاك ًّ
فيها من م
الشرك.
وأ َّما امن كان مسكنه ا
الس الم وباحر ايف َّ
والشىرائع وبىدر
هون المهاقيت ،كس َّكان جدَّ ايف وأ مم َّ
ومستهر ايف وأشااكها ،فليس عليه أن يذك إل شيف مىن المهاقيىت الومسىة المتردم مىةم
حج أو عمريف.
بل مسكنه كه ميراته فيحرم منه بما أراه من و
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وإذا كان له مسكن آخر خار ا الميرات فهه بالويار :إن شاف أحرم من الميرات ،وإن
شىىاف أحىىرم مىىن مسىىكنه ا َّل ىذي كىىه أقىىر مىىن الميرىىات إل ى م َّك ى اةم لعمىىهم قىىهَّ النَّاى مىي
المهاقيت قاََّ « :و َم ْن كَا َ ُدو َ َذلِ َ
لو َف َم َه ُّل ُه
ذكر
ا
لما ا
♀ ل حديث ابن ع َّااس َّ
الاواري ومسلم.
ِم ْن َأ ْه ِلهو َحتَّذ ْأ َهل َمكَّة ُيه ِّلو ِم ْن َم َّك َة» .أخرجه
ُّ
م
الحىل ويحىر ام بىالعمريف منىهم
لكن امن أراه العمريف وكه ل الحرم فعليه أن يوىر إلى
َّ
الىرحمن ◙
لما طلات منه عائشة العمر ايف أمر أخاكىا عاىد َّ
َّاي ♀ َّ
ألن الن َّ
الحل فتحىرم منىهَّ ،
م
فىدَّ ذلىك على َّ
أن المعتمىر َّل يحىرم بىالعمريف مىن
أن يور ا بها إل
الحرم ،وإنَّما يحرم بها من م
الحل.
ىديث ابىىن عاَّىىاس المترىىدم م ،ويى ُّ
ىدَّ عل ى َّ
وصىىص حى ا
أن مىىرا اه النَّاى مىي
ا
وكىى اٰذا الحىىديث ي م
♀ برهلهَ « :حتَّذ ُ
بالحج َّل العمريف ،إذ
أهل َم َّك َة ُي ِه ُّلو َ ِم ْن َم َّك َة» ،كه اإلكَلَّ
م
له كان اإلكَلَّ بالعمريف جائزا مىن الحىرم األذن لعائشى اة ▲ ل ذلىك ،ولىم يك ملفهىا
م
الحل.
بالورو إل
وكىى اٰذا أمىىر واضى وكىىه قىىهَّ جمهىىهر العلمىىاف  -رحمىىة اهلل علىىيهم  ،-وكىىه أحىىهٌ
ا
ا
للمؤمنم َّ
العمل بالحديثين جميعا ،واهلل المه مفق.
ألن فيه
الحج ،من التَّنعىيم أو الجع َّرانىة
وأ َّما ما يفعله بعض النَّاس من اإلكثار من العمريف بعد
م
هليل عل شرعيَّته ،بىل األه َّلىة ُّ
الحجم فَل ا
تىدَّ على
ساق أن اعتمر قال
أو غيركما ،وقد ا
م
َّ
َّ
َّاي ♀ وأىحا ابه ╚ لم يعتمروا بعىد فىراغهم
أن األفحل تركهم ألن الن َّ
الحج ،وإنَّما اعتمرت عائشة من التَّنعيمم لكهنها لىم تعتمىر مىع النَّىاس حىين هخىهَّ
من
م
َّ
َّاي ♀ أن تعتمىر ،بىدَّل مىن عمرتهىا ا َّلتىي
مك اة بسا الحيض ،فآلات من الن م
َّاىي ♀ إلى ذلىك ،وقىد حصىلت لهىا
أحرمت بهىا مىن الميرىات ،فأجا ابهىا الن ُّ
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فمن كان مثل عائش اة فىَل بىأس
حجها ،ا
العمرتان :العمريف ا َّلتي مع م
وكى اٰذه العمريف المفرهيف ،ا
الحج ،عمَل باأله َّلة ك ملها ،وتهسيعا عل المسلمين.
أن يعتمر بعد فراغه من
م
شك َّ
وَّل َّ
الحج ،سهى العمريف ا َّلتي
الحجا بعمريف أخرى بعد فراغهم من
أن اشتغاَّ
م
َّ
الزحىام والحىهاه  ،مىع مىا فيىه مىن
هخلها هبا م َّكة = ُّ
يشق عل الجميع ،ويسى ما كثىريف م
َّاي ♀ وسنَّته ،واهلل المه مفق.
الموالفة لهدي الن م

الحىج،
آخر من الفصىهَّ المتع ملرىة بايىان أحكىام
م
ذكر المال ِّف ؒ تعال فصَل ا
متحىمن لايىان
المكانيقة وتحديقدها) ،فهىه
ترج ام له برهله( :فصل في المواقيت
َّ
ا
م
الحجَّ ،
الحج نوعا اثنا :
أحد نهعي مهاقيت
فإن مواقيت ِّ
م
والحج.
المواقيت الزَّمانيَّةم وكي بيان األزمان المحدَّ هيف شرعا للعمريف
• أحدهما:
ُ
م
• وثانيهما :المواقيت المكان َّيةم وكي بيان األماكن المحدَّ هيف شىرعا َّلبتىداف العمىريف
والحج.
م
وكى اٰذا الفصل متع ملق بالثَّاني منهما ،وكه المهاقيت المكانيَّة.
ا
وقد ذكر المصنمف ؒ تعال َّ
أن المهاقيت خمسة ،واإلجماع منعرد على اكىى اٰذا،
َّإال أ َّ َها َٰذه المواقيت تنقسم إلذ قسمين اثنين:
َّاي ♀؛ وكىي المهاقيىت األربعىة األولى :
* َّأولهما :ما ثات تهقيته من الن م
ذو الحليفة ،والجحفة ،و اقرن المنازَّ ،ويلملم.
ِ
وقع اإلجماع عليهم وكه ذات عر .
ثم ا
* والثَّاني :ما و َّقتاه غيره اجتهاهاَّ ،
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َّ
ىم انعرىد اإلجمىاع عليىه
مر ◙ اجتهاها ،ث َّ
فإن تهقيت ذات عر إنَّما وقع من ع ا
ِ
ٍ
َّبيُ♀ُال
ميراتا ألكل العرا  ،واألحاديث
َّ
المروية يف توقيت ذات عرق من الن ِّ
يصح منها شيء.
ُّ
وقد بيَّن المصنمف ؒ تعال َم َّ
ومن تتة َّل ُق به:
حال َها َٰذه المواقيت َ
سم عند النَّاس اليهم
فراََّّ ( :
األوَّ :ذو الح اليفة ،وكه ميرات أكل المدينة ،وكه الم َّ
علي) ،وقد كان ناف عن المدينة فيما ساق ،وىار اليىهم ح ًّيىا مىن أحيائهىا هاخىَل ل
أبيار و
سماكا.
م َّ
و(الثَّاين :الجحفة ،وكي ميرات أكل َّ
الشام ،وكي قرية خرا تلي رابغا) فيما سلف،
َّ
ثىم خربىت ،أ َّمىا
فإن المصنمفين في المناسك قديما كانها يذكرون اكى اٰذا ،فرد كانىت قريىة َّ
اليهم فرد جدم ه اكى اٰذا المهضع وىار في الجحفة ميرات ايؤ ُّمه النَّاس ،وعىدلها عىن رابىغ،
فلما أعيد تجديد اكى اٰذا الميرات قال
فرد كانت رابغ ًّ
لىما اخربت الجحفةَّ ،
محَل لإلحرام َّ
ىار النَّاس يحرمهن منه.
سنين ا
السيل).
و(الثَّالث :قرن المنازَّ ،وكه ميرات أكل نجد ،وكه
المسم اليهم َّ
َّ
بالسعد َّية.
الرابع :اي الم الم) ،وكي
المسمايف َّ
َّ
و( َّ
و(الوامس :ذات عر ) ،والمصنمفهن ل المناسك يذكرون خرا ابها ،وقد كان اكى اٰذا ل
ريىق إليهىا ،فىإ َّن ال ُّآىر كانىت قىد
ما سلف ،أ َّما اليه ام فرد جدم ه الميرات فيها ،وأعيد ال َّآ ا
(الح اىريااة) ل
تسىم
ُّ
عادا لت عنها ،وأ َّما اليهم قد أعيد ال َّآريق إليهىا قاىل سىنهات ،وكىي َّ
أسماف النَّاس اليهم ،فهي قرية معروفة اليهم ،وقد بني فيها ميرات بىأخريف وجىدم ه ال َّآريىق
إليها في تهس اعات ال ُّآر األخيريف.
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َّ
ىىي ♀ لمىىىن ذكرنىىىا) ،كمىىىا ثاىىىت عنىىىه ل
( ا
وكىىىىٰذه المهاقيىىىت وقتهىىىا النَّاى ُّ
الحج والعمىريف وجى ا عليىه (أن يحىرم منهىا،
مر عليها) م َّمن أراه
َّ
« َّ
الصحيحين» ،فى( امن َّ
ويحرم عل مريد النُّسىك أن يتجاوزكىا ا
الحىج والعمىريف وجى
هون إحىرام) ،فمىن أراه
َّ
الم م
ا
جاوزكىا
عليه أن
حاَّ المه َّقتة ،وَّل يجهز لإلنسان أن يتا
ا
يكهن إحرامه بنسكه من اكىٰذه ا
فإن تجاوز ما و مقت له من و
الرجهع إليه ،فإن لم يرجع لزمه هم في أىى م
محل وج ا إليه ُّ
قهلي أكل العلم ،كما ى َّ عن ابن عاَّاس فيما رواه مالك ل «مه َّطئه» أنَّه قاَّ« :من ترك
شيئا من نسكه ،أو نسيهم افلير هما» ،و امن أحر ام بنسكه من غير ما و مقت له من مكان فرد
ترك منه شيئا ،فيج عليه هم فيه.
ثم ذكر َّ
الحج أو العمىريف ،أن
الجه برصد
أن (
م
تهجه إل م َّك اة من طريق م
المشروع لمن َّ
ا
َّ
الركه ل ال َّآائريف)م لعىدم إمكىان ذلىك فيهىا،
َّ
يتأك لذلك) باَّلغتساَّ والتَّآ ُّي (قال ُّ
حجىا ،ولىاس
ثم ل َّا ) بنسكه إن كىان عمىريف أو ًّ
إزاره ورها افهَّ ،
(فإذا هنا من الميرات الا اس ا
إزاره ورهافه قال الدُّ منه من الميرات.
ا
بأس) بىه( ،ولكىن َّل ينىهي اإلنسىان
والرهاف (قال الدُّ منه من الميرات َّل ا
ولاس اإلزار م
السنَّة.
الدُّ خهَّ ل النُّسك حتَّ يحاذي الميرات) ،اكى اٰذا كه ُّ
فالسنَّة أن يكهن هخهَّ العاد بالنُّسك بنيَّته من الميرات ،وإن تردَّ مه ففي ذلك خَلف
ُّ
ممن ىنَّف ل المناسك بأخريف ،وأ َّما المتردم مهن فرد ا
م
نرىل ابىن عاىد ال ااىى مر
عند
المتأخري ان َّ
اإلجماع عل جهاز الدُّ خهَّ ل النُّسك قال الميرات.
ا
ُّ
الرزا في «األمالي» وغيره أنَّىه أحىر ام
عمر عند عاد َّ
ويدَّ عل ذلك ما ثات عن ابن ا
السىنَّة أن
م
بالحج من بيت المردس ،فيجهز لإلنسان أن يحرم بالنُّسك قاىل ميراتىه ،لكى َّن ُّ
يحرم من الميرات ،فإن تردَّ م ذلك جاز ذلك.
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بمجىره ال ُّلىاسَّ ،
فىإن اإلنسىان قىد
والمراه بدخهله في إحرامه قاىل ميراتىه :بالنميىةَّ ،ل
َّ
الميرىات،
ثم َّل ينىهي َّإَّل إذا حىاذى
ا
الرياض قال ركه ال َّآائريفَّ ،
يلااس رهافه وإزاره ل م
الرياض ،لكن إذا لاس إزاره ورها افه ونهى النُّسك من
ا
فهى اٰذا َّل يكهن قد أحرم بنسكه من م
عمىر
وكى اٰذا جائز باَّل متفا ،
ا
الرياض فيكهن قد أحرم قال الميرات ،ا
وثات ذلك عىن ابىن ا
م
م
المتأخري ان.
تفهه به بعض
◙ ،فليس كه بدعة كما َّ
ثم ذكر ؒ َّ
أن من لم يره النُّسك (كالتَّاجر والح َّآا وال ااريد ونحه ذلكم فليس
َّ
الصحيح ل قهلي أكىل العلىم ،فالىدُّ خهَّ
وها َٰذا هو َّ
عليه إحرامَّ ،إَّل أن اير اغ ا ل ذلك)َ ،
ل النُّسك عند المرور بالمهاقيت َّل يج َّإَّل عل مريده ،أ َّما مىن لىم يىره النُّسىك ،كىأن
يدخل م َّك اة لحاجة من بيع أو شراف أو بريد أو غير ذلك ،فَل يج عليه.
ِ
المواقياتم أي قاىل المهاقيىت قرياىا إلى
ثم ذكر بعد ذلك حكم َمن كا مساكنُه دو َ
َّ
الحرم ،فراَّ( :وأ َّما امىن كىان مسىكنه ا
السى الم وبحىر ايف
هون المهاقيىت ،كسى َّكان جىدَّ ايف وأ مم َّ
َّ
والشرائع وبدر )...إل أن قاَّ( :فليس عليه أن يذك إل شيف من المهاقيت الومسىة
المتردم مةم بل مسكنه كه ميراته ،فيحرم منه بما أراه من) نسك.
وإذا كان لإلنسان مسكنان ،أحدكما :هون المهاقيت ،واآلخر :خار المهاقيتم فهىه
مو َّير ل ذلك ،إن شاف أحرم م َّما كه هون الميرات ،وإن شاف أحرم من الميرات.
بمريد الةمرة من أهل الحرم :أنَّه يجى (عليىه أن يوىر
مما يتع َّلق ُ
ثم ذكر بعد ذلك َّ
َّ
م
بحجهم منهىا،
الحج ،ففي
الحل) ،بوَلف
إل
الحج يه ُّل أكل م َّكة من م َّكة ،فيحرمهن م
م
م
أ َّما العمريف َّ
الحرم إل الح مل ،فيور ا إل التَّنعيم أو إل
فإن اإلنسان مأمهر بأن يور من ا
عرف اة أو إل غيركما من جهات م
اىي
الحلَّ ،
ثم يدخل بعد ذلك بنسك العمريف ،كما أمر النَّ ُّ
♀ ا
لما أراهت اَّلعتمار بعد اح مجها أن توىر ا إلى التَّنعىيم ،فأخرجهىا
عائش اة َّ
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الحى ارم وجىا افت
مىريف ثانيىة إلى
ا
ثىم رجعىت َّ
♀ إل التَّنعيم وكىه مىن الح مىلَّ ،
بالعمريف.
وكىى اٰذا ا متفىا بىين أكىل
فإحرام أكل م َّكىة مىن م َّكىة موصىهص
بىالحج هون العمىريف ،ا
م
العلم ،ونساته إل الجمههر فيها نظر ،بل كه ا متفا  ،والورو عن اكى اٰذا الرىهَّ كىه شىاذ
كما ذكره ال َّآربي في «الررى» ،فالرهَّ َّ
بأن مريدا العمريف يحرم من م َّكة إذا كان من أكلهىا
عهَّ عليه ،واألشب ُهَّ :
أن أكل العلم متَّفرهن عل وجه خرو الم مكي مىن
قهَّ شاذ َّل ي َّ
م
الحل ليحرم بعمرته.
م َّكة إل
حكم الةمرة الم ِّك َّيةم وكي التي يفعلها كثير من النَّاس بعىد فىراغهم
ثم ذكر بعد ذلك
َ
َّ
ىم الىىدُّ خهَّ إل ى م َّكىىة
مىىن الحى م
ىج ،بوىىروجهم إل ى (التَّنعىىيم أو الجع َّرانىىة أو غيركمىىا) ،ثى َّ
ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّاىىي
معتمىىرين وتكريىىر ذلىىك ،وذكىىر أن (األهلىىة تىىدَّ علىى أن األفحىىل تركىىهم ألن الن َّ
الحىج )...إلى آخىر مىا
♀ وأىحاباه ╚ لم يعتمروا بعد فىراغهم مىن
م
ا
وكى اٰذا ا َّلذي ذكره باعتاار األفحل ىحي م َّ
األفحل كه عدم ذلكم لك َّن الرهَّ
فإن
ذكر ،ا
بعدم الجهاز قهَّ ضعيف ،بل الرهَّ بالادعة له قيل :إنَّه بدعة ،لم يكن ذلك بعيدا.
وأكىىل العلىىم مترىىابلهن ل كىىذه المسىىألةم فمىىنهم مىىن يجعلهىىا مسىىتحاَّة ،ومىىنهم مىىن
والصحيح :أنَّها جائزيف ليست بسنَّة وَّل بادعة ،والدَّ ُّاَّ عل الجهاز ثاىهت
يجعلها بدعةَّ ،
مىر أنَّىه سىئل عىن ذلىك
ذلك ل اآلثارم فرد روى ابن أبي شيا اة بسىند ىىحي عىن ابىن ع ا
فراََّّ « :
إن أناسا يفعلهن ذلك ،ا
إلي من أن أعتمر ل
وألان أعتمر في غير ذي
َّ
الحجة أح ُّ َّ
ذي الح َّجة» ،فجهابه مشعر بالجهاز ،وروى مالك في «مه َّطئه»  -بسند َّل بأس بىه َّ -
أن
وقىهيف نشىاطها هاَّ على
ثم تر اكته ،ففعلها لذلك ل َّأوَّ عمركىا َّ
عائش اة كانت تفعل ذلك َّ
ا
َّاي
جهاز ذلك ،فكانت إذا َّ
حجت خرجت ورجعت َّ
مريف ثانية معتمريف ،فعلت اكىٰذا بعد الن م
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فالصاحيح جىهاز ذلىك وأنَّىه لىيس
♀ ،و اتكراركا لذلك هاَّ على أنَّىه جىائزَّ ،
بمستح و وَّل بادعة.
وك ىىٰذه المسىىألة مىىن المسىىائل التىىي ع َّظمهىىا المتى م
ىأخرون حتَّ ى أهخلهكىىا ف ىي الاىىدع،
ا
م
وطال العلم يناغي له أ ََّّل ايرنع بما ذكره
المتأخر مهما عظمت رتاتهم بل يح مرق مىذاك ا
أكل العلم الردماف ،والرائل بالادعة ل اكىٰذه المسألة من الكاار :شيخ اإلسَلم ابن تيميَّىة
عمن سارهما من أكل العلم ،بىل
وتلميذه ابن الر ميم ،وما قاَّله ↓ تعال َّل يعرف َّ
الصىحابة يمنىع الرىهَّ بالادعىة ،واألشابه:
األه َّلة عل خَلف ذلىك ،وثاىهت اآلثىار عىن َّ
الجهاز كما سلف.
ديم النَّظىر ل كتى
ومحايق النَّظر في اكى اٰذه المسائل تهجى على طالى العلىم أن يى ا
األئمة المتاىهعين ô
اآلثار ،وَّل ايكمل الفره َّإَّل باآلثار ،وإنَّما كان فره األوائل من َّ
تعال  -كمالك َّ
واألوزاعي وأحمدا  -كىه اَّلعتىداه باآلثىار والتَّف ُّرىه
هري
افعي والثَّ م
م
والش م
الحجَّ ،
فإن أحىه ا بىا مىن العاىاهات إلى اآلثىار كىه
فيها ،وَّل س َّيما ما يتع َّلق بمناسك
م
َّ
َّاي ♀ اح ّجها معه وعرفها أحكام نسكه ،فما
با المناسكم ألن أىحا ا الن م
َّ
ىىي
جىىىاف مىىىن اآلثىىىار عىىىنهم ينى َّ
ىىزَّ منزلىىىة عظيمىىىةم ألن األشىىىا اه أنَّهىىىم أخىىىذوه عىىىن النَّاى م
والصىحابة م َّنز ا
كىهن عىن الرىهَّ ل
♀،
فالحج والعمىريف عااهتىان تهقيف َّيتىانَّ ،
ُّ
عهَّ عليه.
أحكامهما بشىيف َّل ي َّ
خاىىة  -تع َّآلىت كثيىر مىن األحكىام ،فمىا
وإذا كجر اكىى اٰذا األىىل  -فىي المناسىك َّ
سلف من إيجا الدَّ م عند ترك الهاج فيه أثر ابن ع َّااس عند مالك ل «مه َّطئىه» بسىند
ىحي أنَّه قاَّ« :من ترك شيئا من نسكه ،أو نسيهم فلير هما» ،وا َّلذي يور عىن اكىى اٰذا
والسنَّة) ،خىار عىن قىانهن األه َّلىة،
فيرهََّّ( :ل يج عليه الدَّ م لعدم الدَّ ليل ل الكتا
ُّ
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َّ
الحج َّل عمد ايف لنا فيها
الصحابة في المناسك لها أثر عظيم ،وجملة من مناسك
م
فإن آثار َّ
الصحابة  -رضهان اهلل عنهم.
َّإَّل ما نرله َّ
خاىة.
فيناغي أن يعتني طال العلم باآلثار عا َّمة ،وبآثار
الحج َّ
م
[تنبيه فيه إفادة] :أنامىه هائمىا إلى َّ
أن هرس الفجىر ل الىدُّ روس هائمىا يكىهن بعىد
ساعة من األذان ،فحيىث ترىدَّ م األذان أو َّ
تىأخر فىابن سىاعة بعىده ،وعلى ٰكىذا كىان امىن
سلفَّ ،
فإن األشياخ كىان لهىم أوقىات ،فكىان هرس الفجىر ياىدأ بعىد سىاعة مىن األذان،
يسىتمر إلى أن
وهرس المغر يادأ بعد نصف ساعة منه ،وكان هرس ما بىين العشىافين
ُّ
تكهن ثَل ساعات بين أذان المغر وإقامة العشاف ،فكانها يجلسهن بعد أذان العشىاف
ساعة ونصىىف في الدَّ رس ،ككذا كىىان عل ذلك َّ
الشىيخ عاىد العزيىىىز ابىن بىاز ؒ
الريىىىاضَّ ،
لما كان ل الدم لم ،وقالىىىىه َّ
والشيىىىخ
لما كان في م
محمد بىن إبراكيىىى ام َّ
الشيىىخ َّ
َّ
الرياض ،وكان ٰكذا عاهتهم و اهأبهم حتَّ تغ َّيرت األحىهاَّ ل
عاد اهلل بن عاد ال َّلآيف ل م
ٰكذه األزمان .
( )1

األوَّ ،وكان اذ ٰل اك ضح الوميس ال َّثاني من شهر ذي الح َّجة ،سىنة ثَلثىين بعىد
( )1إل كنا تىمىام الىمجلس َّ
األربعمىائة واأللف.
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فصل
َ
الحج
في حكم من
وصل إلى الميقات في غير أشهر ِّ
اعمم ق
أض ال اص إله المييات ل حاالض:
َ
الحِّ؛ ك م َ
حق َهةة َذها
اض
إحواهما :أض لال إلي في غي أشه
وشعباض ،فالم ق في ِّ
ِّ
هةم لبقيةك
ً
أض لح ى بالعم ا فيَ َلها بيمبة  ،ولةَّم ق َظ بممةان
قةائو( :لبقيةك عمة ًا) ،أو (ال قم ق
هةم لبقيةك ،لبقيةك ال شة لك
قبي ♀ ،وهي« :لبقيك ال ّم ق
عم ا) ،ق
ثم لمبِّي بَّمبي ال ِّ
لك ،ل قبيك ق
إض الحمو وال ِّعم لك والممك ال ش لك لك» ،ولكث من َهة َذهل الَّقمبية  ،ومةن
ذك ال بحان حَّقه لال َ إله البيي.
وطاف بالبيي بع َ أش او ،وص قمه خمف الميةاى
قطع الَّقمبي ،
َ
فإذا وص إله البيي َ
حمةق شةع
الال ا
ثةم َ
َ
وطاف بةين ق
ثم خ ج إله ق
الالة ا والمة وا ةبع َ أشة او ،ق
ركعَّين ،ق
رأ

رمي عم َ ر  ،وح ق ل ك شيء َح ى عمي باإلح اى.
أو ق
قال ل ،وبهلك ق
الحِّ ،وهي ش ق ماك وذو ال َيعوا والعش األ َوك
الثقاني  :أض لال إله المييات في أشه
ِّ

الحج  ،فمث َهة َذها لص قي بين ثوث أشيا َء ،وهي الحِّ وحةوَ ل ،والعمة ا وحةوها،
من ذي
ق
ق
لمةا وصة إلةه المييةات فةي ذي ال َيعةوا فةي
قبةي ♀ ق
والجمع بي همةا؛ ألض ال ق
حج ال ،اع ،خ قي أصحاب بين َهةذهل األنماك الثقوث .
ق
هوي  -أض لح َى بةالعم ا ول عة َ مةا
حق َهة َذها أل ً ا  -إذا لم لكن مع
لك قن الم ق في ِّ
م
ق
بي ♀ أم
حق َمن وص إله المييات في غي أشه
ذك نال في ِّ
ِّ
الحِّ؛ ألض ال ق ق
لما َق ب ا مةن َم قكة أض لجعمة ا إحة امهم عمة ًا ،وأكقةو عمةيهم فةي ذلةك بم قكة َ ،
أصحاب ق
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ً
امَّثةاال ألمة ل ♀؛ قإال َمةن كةاض معة الهةوي،
وقال وا وحم ا؛
فطاف ا و ع ا ق
ق
حق
بي ♀ أ َم َ ل أض لبيه عمه إح ام حَّقه لح ق ل ى ال قح  ،والم ق في ِّ
فإض ال ق ق
ق
بةي ♀ قةةو فعة
َمةن ةةا الهةوي أض لحة ى بة ِّ
ةالحِّ والعمة ا جمي ًعةا؛ ألض ال ق ق

الهوي من أصحاب وقو أه ق بعم ا أض لم ِّبةي
الهوي ،و َأ َم َمن ا
ذلك ،وكاض قو ا
َ
َ
بحِّ مع عم ر ق
وأال لحة ق حَّقةه لحة ق م همةا جمي ًعةا لة ى ال قحة  ،وإض كةاض ا قلةهي ةا

بالحِّ وحول ،بيي عمةه إح امة أل ً ةا حَّقةه لحة ق لة ى ال قحة كاليةارض
الهوي قو أح ى
ِّ
بي هما.
وعمم ب َهة َذها ق
بالحِّ والعم ا ولي
وحوَ ل أو
أض َمن أح ى
ِّ
بالحِّ َ
ِّ

هةوي ،ال ل ب ةي
مع
م

ف ولمةعه
ل أض لبيه عمةه إح امة  ،بة المة ق يف ح ِّية أض لجعة إح امة عمة ًا ،فيطة َ
ق
الهوي من أصةحاب بةهلك ،قإال
بي ♀ من لم َلمق
َ
ِّ
وليال ولح  ،كما أم ال ق ق
الحِّ ،لك ن َقوى ِّ
بةنس أض لبيةه عمةه إح امة  ،وال
ات
أض لصشه َهة َذها ف َ
مَّةنخ ً ا ،فةو َ
ِّ
أعمم.
وإض خاف المح ى قأال لَّم قكن من أ،اء نمك ؛ لك ن م ل ً ا أو خائ ً ا من عوو ونح ل،
ب ل أض لي ك ع و إح ام ( :فإض ح َب َم ي حاب م فمح ِّمي حيث حبمَّ ي)؛ لحولث
ا َّح ق
الحِّ وأنةا شةاكي م  ،فيةاك لهةا ال قبةي
ضباع ب ي ال بي أنقها قالي :لا ر ك ال؛ إين أرلو
ق
♀« :ح يجَُواشترطَُأ َّنُمح يلَُحيثُحبستنَ» .مَّق مق عمي .
الش و :ق
وفائوا َهة َذها ق
أض المح َى إذا َع َ َض ل ما لم ع من رماى نمةك  ،مةن مة ض أو
َصوِّ عوو؛ جاز ل الَّقحم وال شي َء عمي .
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الحىجم
ذكر المصنمف ؒ تعال فصَل آخر من الفصىهَّ المتع ملرىة بايىان أحكىام
م
الحج).
ترجم له برهله( :فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر ِّ
ا
ومراد ُه با(الميقات) :الميرات المكان ُّي ،وكه األنهاع الومسة ا َّلتي تردَّ مت في فصىل
ٍ
ميقات مكانِي ل ُه حاال اثنتا :
سابق ،فذكر أ َّ َمن وصل إلذ
ا
َ
الحِّ؛ ك م َ
وىىل العاىد
وشةعباض) ،فىإذا
اض
(إحواهما :أض لال إلي في غي أشه
ِّ
الحىجم (فالمة ق يف ح ِّية أض لحة ى بةالعم ا ،فينىهي) نسى اكها
إل الميرات في غير أشىهر
م
ثةم لم ِّبةي
(ويتل َّفظ) بشعاركا َّل بن َّيتهاً ( ،
هةم ل قبيةك عمة ا) ،ق
قةائو( :ل قبيةك عمة ًا) ،أو (ال قم ق
قبي ♀) المذكهريف ،ويكثىر من اكىٰذه التَّلاية (حتَّ يصىل إلى الايىت)،
بَّمبي ال ِّ
فيأيت بعمريف تا َّمة ،يآهف فيها ساع اة أشهاٌ حهَّ الايت ،ويص ملي خلف المرىام ركعتىين،
شىعر رأسىه أو
ثم ايور إل
الصفا ،ويسع بين َّ
َّ
ثم يحلق ا
الصفا والمرويف ساعة أشهاٌَّ ،
َّ
حل له ُّ
رصره ،فتات ُّم عمرته و اي ُّ
كل شيف ح مرم عليه باإلحرام.
ي م
الحىج اسىتحاابا إنَّمىا كىي
حق الهاىىل إلى الميرىات فىي غيىر أشىهر
فالمشروع في م
م
ىالحج فىي غيىىر
العمىريف  -على الهىىىف ا َّلىذي ذكىىره المصىنمف ؒ  ،-فىىإن أحىرم بى م
ا
ا
بىالحج  -فهىل
ثم يحىرم
شعاان أو
اآلفاقي إل الميرات في
أشهره  -كأن يصل
م
رمحان َّ
ُّ
الصىحابة َّ
أن
ينعرد إحرامه أم َّل؟ قهَّلن ألكل العلم،
أصحهما :ما جافت به اآلثار عىن َّ
ُّ
حجىه إن نهاكىا إلى
حجه ينرل عمريف ،وَّل يكهن إحرامه
بالحج منعردام بل يرلى نيَّى اة م
م
َّ
َّ
افعي ؒ ،وكه المهافىق
وكى اٰذا كه مذك
ثم يأتي بأفعالها ويتح َّلل منها ،ا
عمريفَّ ،
الش م
توتص
الحج لمن وىل إل الميرات
الصحابة ╚ ،فعرد ن َّية
ُّ
م
لآلثار المنرهلة عن َّ
بأشهره ،أ َّما ما تردَّ ام ذلك َّ
فإن النَّ ا
حجا ،بل ينرل عمىريف ل
اسك له ناهاه و اع ارده َّل يكهن ًّ
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ح مره.
ثىم
اىي ♀ فرىاََّّ ( :
وقد ذكر المصنمف ؒ تعىال تلايىة عزاكىا إلى النَّ م
وه ةة َذها ه ة ا قل ةهي ثبَّةةي ب ة األحا،لةةث
يل ما ىي بتلايىىة النَّاى مىي ♀ )...وذك هةةاَ ،
بي ♀ ،وما عدا ذلك من األحاهيث ا َّلتىي فيهىا زيىاهيف شىيف
ق
الالحيح عن ال ق ِّ
في ألفا تلايته ♀ عل اكى اٰذا ال َّلفظ فلىم ايصى َّ منهىا شىيف ،وماا ِساوى َهاا َٰذا
ال َّلفظ من ألفاظ التَّلبية فهو ثالثة أقسا ٍم:
اىي ♀
األول :ما ل َّا به َّ
القسم َّ
الصحابة  -رضهان اهلل عنهم  -وسىمعه النَّ ُّ
فهىٰذه التَّلاية ثات الواار بها َّ
أن
منهم فلم ينكر عليهم ،وكه قهلهم« :لاَّيك إله المعار » ،ا
اي ♀ ،في اعدُّ اكى اٰذا
اي ♀ كانها يل ُّاهن بها و ايسمعهم النَّ ُّ
أىحا ا النَّ َّ
اي ♀ من التَّلاية.
مما َّ
َّ
أقره النَّ ُّ
والنَّ اوع الثَّ ااين :مىىا زاهه أىىىحا النَّاى مىي ♀ ولىىم ايث ىىات أنَّهىىم ل َّا ىها بىىه ل
عمر ◙ أنَّه كان يرهَّ« :لاَّيك مرغهبىا أو مركهبىا ،لاَّيىك ذا
ححرتهم كما ى َّ عن ا
ا
ىعديك
الحسىن» ،وثاىىت عىىن ابنىه عاىد اهلل أ َّنىه كىىان يرىىهَّ« :ل َّايىىك وسى
النَّعمىاف والفحىىل
ا
الاىزار أنَّىه كىان يرىهَّ:
والرغااف ك ُّله إليك» ،وثات عن أنس عند َّ
والوير بيديك ،والعمل َّ
«ل َّايك ح ًّرا ح ًّرا ،ل َّايك تع ُّادا ور ًّقا».
اىي ♀،
مما زاهه َّ
ا
فهىٰذه اآلثار و اما كان من جنسها َّ
الصىحابة لىم يسىمعه النَّ ُّ
وكه من أفحل ما ي الى َّا به بعد المأثهر عنه ♀.
َّ
ممىا
اي ♀ ،سهاف َّ
والنَّوع الثالث :ما زيد فيها غير المأثهر عن أىحا النَّ م
زاهوه وسم اعه ،أو زاهوه بعده ،واألىل فيه الجهاز ،فإذا زاه اإلنسىان لفظىا مىن األلفىا
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المع مظمة لر مبنا ▐ ل تلايتهم كىأن ا
يرىهَّ( :ل َّايىك يىا رحمىان يىا رحىيم ،ل َّايىك يىا
مما يستح ُّ .
حليم يا كريم) ،ا
فهىٰذه من جنس ال اجائز ،لكنَّها ليست َّ
اي ♀ ،وإذا خشي ملل نفسىه أو
واألولذ :أن يلز ام اإلنسان
ا
المأثهر عن النَّ م
الصىحابة  -رضىهان اهلل عىنهم  ،-وأمثالىه مىا كىانها يزيدونىه
رفرته مز ذلك بما أثر عن َّ
اي ♀ ،وكه« :ل َّايك إله المعار ».
ويسمعه النَّ ُّ
ا
الحىاَّ (الثقانية ) ،وكىي (أض لالة إلةه المييةات يف
ثم ذكر المصىنمف ؒ تعىال
َّ
الحج اش َّهاَّل وذا ال ارعديف والعشىر األ او اَّ مىن ذي
الحِّ) ،وعدَّ ؒ تعال أشه ار
أشه
م
ِّ
وكى اٰذا أحد قهلي أكل العلم.
الح َّجة ،ا
والرهَّ الثَّانيَّ :
أن تمام ذي الح َّجة مندر ك ُّلىه فىي جملىة األشىهر الثََّلثىة ،فاألشىهر
وكىى اٰذا كىه قىهَّ ابىن ع َّاىاس ◙
شهاَّ ،وذو ال ارعديف ،وذو الح َّجة تا ًّمىا ،ا
الثََّلثة كيَّ :
وكه األسعد بالدَّ ليلَّ ،
َّ
فإن تسمي اة بعض َّ
رعي،
عىرف فىي الوآىا
الشهر باسىمه َّل ت ا
الشى م
وإ َّنما يآ الق َّ
الشهر عل ما كان تا ًّمام فرهله تعال

﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [الارىريف]197:

هاَّ عل إهرا شهر ذي الح َّجة تا ًّما ،وله كان المراه َّأولىه النامىه على ذلىك ،كمىا أمى ارت
سم شهرا خامسام بل قاَّ اهلل
المعتدَّ يف بأن تزيد عشىرا ،ولم ت اس َّم بعد األربعة أشهر ،ولم ت َّ
﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ﴾ [الارريف ،]234:وله كان اتتميم العده شىهرا
َّ
يراه به بعض َّ
الشرع.
وكى اٰذا كه المعروف في خآا
الشهر لجعلت خمس اة أشهر ،ا
الصحيحَّ :
وكى اٰذا مىذك اإلمىام
شهاَّ وذو ال ارعديف وذو
أن أشهر
الحجة ،ا
َّ
الحج كي َّ
م
ف َّ
مالك ؒ تعال .
وذكر َّ
الحج خ مير (بين ثوث أشةياء ،وهةي الحةِّ
أن امن وىل إل الميرات في أشهر
م
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وكىٰذه األنساك الثََّلثة كي أنساك
الحج ،فاإ َّ
وحول ،والعم ا وحوها ،والجمع بي هما) ،ا
م
الحج له ثالث ُة أنساك:
َّ
بالحج وحدا ه.
أحدها :اإلفراهم وكه اإلحرام
م
الحج ،من غير فصل بينهما بتح ُّلل.
وثانيها :الر ارانم وكه اإلحرام بالعمريف مع
م
بحج وعمريف ،مع فصل بينهما بتح ُّلل.
وثالثُها :التَّمتُّعم وكه اإلحرام و
الحىج والعمىريف ،ويفتارقىان فىي
فالرران والتَّمتُّع يشىتاركان فىي اجتمىاع نسىكين ،كمىا
ُّ
تح ُّلل المتمتمع بوَلف الرارن ،واسم (التَّمتُّع) يآ الق في َّ
الشرع عليهما جميعام كما قىاَّ
َّ
الشىىرع مىا
اهلل ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [الارريف ،]196:فالتَّمتُّع يىراه بىه فىي خآىا
وكى اٰذام َّ
الحىج أفىرهت نسى اكها فلىم تجمىع إليىه
ألن العىر ا كانىت إذا أراهت
يجمع اكى اٰذا ا
َّ
بىالحج وحىده ،وَّل
فىره
عمريفم بل كان امنسىك
م
م
الحىج عنىد العىر فىي عهىد الجاكل َّيىة ي ا
لما جاف َّ
حق المؤمنين ،فلهم أن يىأتها
الشرع في زياهيف ذلك كان متعة في م
يو الط بعمريف ،ف َّ
وحج ل سفريف واحديف.
بعمريف
و
ق
لمةا
قبةي ♀ ق
َّ
ثم ذكر المصنمف ؒ تعال المهج لذلك ،وكىه (أض ال ق
حج ال ،اع خ قي أصحاب بين َهةذهل األنمةاك ،لكة قن
وص إله المييات يف ذي ال َيعوا يف ق
ا
هةوي  -أض لحة َى بةالعم ا)َّ ،
الهاىىل إلى
فىإن
حةق العبةو  -إذا لةم لكةن معة
المة ق يف ِّ
م
الميرات إ َّما أن يكهن سائرا للهدي معه مدخَل له من م
الحل إل الحرم ،وإ َّما أن َّل يكهن
ممىا ذكىر
فالسنَّة أن يحرم بالعمريف ويفعىل مىا ترىدَّ م َّ
سائرا له ،فإذا كان لم يكن معه كدي ُّ
آنفىام ( ق
لمةا َق بة ا مةةن م قكة َ أض لجعمة ا إح ة ا َمهم
ألض ال قبة قةي ♀ أمة أصةةحاب ق
ىدي مىنهم فىى(أ ام اره النَّاى ُّىي
عمة ًا) فىي م
ىدي مىنهم ،أ َّمىا امىن سىا ا الهى ا
حىق مىىن لىىم يسىق الهى ا
♀ أض لبيه عمه إح ام ) ،وأن َّل يح َّل ح َّت يح َّل منهما جميعىا يىهم النَّحىر،
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الحج
حجه عمريف ،أو أفر اه نسك
حق امن سا
وكى اٰذا األمر في م
ا
م
قرن مع م
ا
الهدي عام ،سهاف ا
رر إلى اهلل ▐َّ ،
كىدي عليىهم
فىإن المفىره َّل
ا
وجاف بالهدي معه عل وجه التَّ ُّ
الحى ارم
رر إل اهلل ▐ بهدي يدخله من الح مل إلى
ا
لكن إن أراه أن َّ
يتآه اع بال َّت ُّ
َّ
ا
اىي ♀ كىان يهىدي
ويذبحه كناك كان اكىٰذا أمرا مستح ًّاا ،بىل امسىنهنا ،فىإن النَّ َّ
الصحيحين» ا
حجة الههاع ،فإذا سا المحرم المفىره
قال َّ
يحجم كما ثات ذلك في « َّ
ولم َّ
الهدي فإنَّه يار عل إحرامه حتَّ ي َّ
حل يهم النَّحر إذا ذبحه.
وعلم بما تردَّ م َّ
بىالحج والعمىريف ولىيس معىه كىديَّ ،ل
بالحج اوحىدا ه أو
أن من أحر ام
م
م
الحىج أو
جىره إفىراه
م
السىنَّة أن يرترىي فىي نسىكه مىن م َّ
يناغي أن يار على إحرامىه ،بىل ُّ
الجمع بينهمىا امىع هون فصىل إلى مرتاىة أفحىل ،وكىي مرتاىة التَّمتىع ،فيآىهف ويسىع
ُّ
وكى اٰذا
اي ♀ بذلك امن لم ايسق الهدي ،ا
م
ويرصىر ويحل من إحرامه كما أمر النَّ ُّ
مذك الحنابلة  ôتعال ل تفحيل التَّمتُّع عل غيره من األنساك ،فإ َّ أهل الةلامُ
ٍ
أقوال:
ُôتةالذ مختلفو يف التَّفضيل بين األنساك الثَّالثة المتقدِّ مة علذ ثالثة
األولَّ :
وكى اٰذا مذك الحنفيَّة.
أن أفح الها كه الرران ،ا
القول َّ
وثانيهاَّ :
وكى اٰذا مذك المالك َّية َّ
والشافع َّية .
أن أفحلها اإلفراه ،ا
وثالثهاَّ :
أن أفح الها كه التَّمتُّع.
والمختار  -واهلل أعلم َّ :-
أن إطَل الرهَّ بتافحيل نسك اما منها عل غيىره ين اظىر فيىه
ُ
إل حاَّ النَّاسك ،فإذا قامت فيه قرينة ُّ
تدَّ تفحيل شيف له عل آخر من اكىىٰذه األنسىاك
كان الرهَّ بتفحيله ل ح مره مريَّدا ألجل ما قام به من حاَّ ،كما اختار ذلك شيخ اإلسَلم
ا
الهىدي  -مىثَل َّ -
فمن سىا ا
األفحىل فىي ح مرىه أن يكىهن
فىإن
ا
ابن تيميَّ اة ؒ تعال  ،ا
الهدي فاألفحل في ح مره أن يكهن متمتمعام لكىن إن كىان غيىر سىائق
قارنا ،و امن لم ايسق
ا
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الهدي قد قدَّ م سفريف مفرهيف للعمريف ،فاألفحل في ح مرىه حينئىذ اإلفىراه لتنفىر اه ُّ
كىل سىفريف
فره ،فينظر إل الحاَّ المتع ملرة بالنَّاسك ويحكم باألفحل باعتااركا.
بنسك م ا
ثم ذكر المصنمف ؒ تعال االشتِ َ
راط فِي النُّسل ،فرىاَّ( :وإض خةاف المحة ى قأال
َّ
ب ل أض لي ك ع ةو
لَّم قكن من أ،اء نمك ؛ لك ن م ل ً ا أو خائ ً ا من عوو ونح ل ،ا َّح ق
وذكىر ا
هليىل ذلىك وكىه حىديث
إح ام  :فإض حبَ َم ي حةاب م فمح ِّمةي حيةث َحبَمةَّ ي)،
ا
الصحيحين» ،وقد اختلف أكل العلم  ôكل اَّلشتراٌ سنَّة
ضااع اة ▲ في « َّ
العدو أو المرض؟
مآلرا؟ أم أنَّها سنَّة مر َّيديف بحاَّ الحاجة ،إذا خيف
ُّ
حيح من القولينَّ :
أن اَّلشتراٌ في النُّسك مر َّيد بالحاجة إليهم كوهف اَّلنرآاع
والص ُ
َّ
عدو ىائل ونحىه ذلىكَّ ،
فىإن اكىى اٰذا كىه ا َّلىذي ايىد َُّّ عليىه أمىره ♀
بمرض أو و
َّ
اىي ♀ لىم يرشىد عمىهم النَّىاس معىه
لح ااا اع اة هون غيركا من أىحابه ،فإن النَّ َّ
ص امن كانت له حاَّ هاعية إل ذلك ،وكىي ضىااعة بنىت ال ُّزبيىر
إل اَّلشتراٌ ،وإنَّما اخ َّ
▲.
ومنفعة اَّلشرتاٌ ل النُّسك لمن احتا ا إليهَّ :
أن المحر ام (إذا ع ض ل مةا لم عة مةن
رماى نمك  ،من م ض أو صوِّ عوو؛ جاز ل الَّقحم ) من نسكه حينئذ (وال شي َء عمي ).
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فصل
الصغير،
في حكم ِّ
بي َّ
حج َّ
الص ِّ
هل ُيجزئه عن حجَّة اإلسالم؟
الصغيريفم لما ل «ىحي مسلم» عن ابن ع َّاىاس
الصغير والجارية َّ
اي َّ
حج َّ
يص ُّ ُّ
الص م

أن امىىرأيف ارف اعىت إلى النَّاىىي ♀ ىىىايًّا فرالىىت :ايىىا ارسى ا
¶ َّ
ىهَّ اهلل األ اه ىى اٰذا
م
حج؟ اف ار ااََّ « :نةمو ولَ ِ
السىائ بىن يزيىدا ◙
ل َأ ْجر» ،ول «ىحي
م
َْ َ
ا
الاوىاري» عىن َّ
قاَّ« :ح َّج بي مع رسهَّ اهلل ♀ و اأناا ابن اساع سنين»م لكن َّل يجزئهمىا اكىى اٰذا
حجة اإلسَلم.
الحج عن َّ
ُّ
الحىج وَّل يجزئهمىا عىن
وككذا العاىد المملىهك والجاريىة المملهكىة ،يصى ُّ منهمىا
ُّ
َّ
َّاىي ♀ قىاَّ:
َّ
حجة اإلسَلمم لما ثات من حىديث ابىن عاَّىاس ¶ أن الن َّ
« َأيما صبِي حج ُثم ب َلغَ ال ِ
حن َ
ْث َف َة َل ْي ِه َأ ْ َي ُح َّج َح َّج ًة ُأ ْخ َرىو َو َأ ُّي َما َع ْب ٍد َح َّج ُث َّم ُأ ْعتِ َق َف َة َل ْي ِه
ُّ َ َ
َ َّ َّ َ
َح َّجة ُ
ا
والايهري بإسناه حسن.
ة
شيا
أبي
ابن
أخرجه
.
»
ى
ر
خ
أ
ْ
َ
ُّ
الموىيط ويلامىي
ثم إن كان َّ
جىرهه مىن ا
اي هون التَّمييز نهى عنىه اإلحىرا ام وليُّىه ،في م
َّ
الص ُّ
اي محرما بذلك ،فيمناع م َّما يمناع عنه المحرم الكاير.
عنه ،ويصير َّ
الص ُّ
وككذا الجاريىة ا َّلتىي هون التَّمييىز ،ينىهي عنهىا اإلحىرام ول ُّيهىا ،ويل ماىي عنهىا وتصىير
مما تمنع منه المحرمة الكايريف.
محرمة بذلك ،وتمنع َّ
ويناغي أن يكهنا طاكري الثميا واألبدان حاَّ ال َّآهافم َّ
الصىَليف،
ألن ال َّآ ا
هاف يشىاه َّ
لصحتها.
وال َّآهاريف شرٌ
َّ
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

اي والجارية مم ميزينم أحرما بإذن ول ميهما ،و اف اع اَل عند اإلحرام مىا يفعلىه
وإن كان َّ
الص ُّ
الكاير من الغسل وال مآي ونحهكما.
ووليُّهما كه المته ملي لشؤونهما ،الرائم بمصىالحهما ،سىهاف كىان أباكمىا أو أ َّمهمىا أو
غيركما.
كالرمي ونحهه ،ويلزمهما فعل مىا سىهى ذلىك مىن
ويفعل اله ُّلي عنهما ما عج ازا عنه َّ
والسىعي ،فىإن عجىزا
المناسكم كالهقهف بعرف اة ،والمايت بمن  ،ومزهلفى اة ،وال َّآىهافَّ ،
يف بهما وسعي بهما محمهلين.
والسعي ط ا
عن ال َّآهاف َّ
والسىعي مشىتاركين بينىه وبينهمىا ،بىل ينىهي
واألفحل لحاملهما َّأَّل يجعىل ال َّآىهاف َّ
مسىترَل م
ًّ
ويآىهف لنفسىه طهافى ا مسىتر ًَّل  ،ويسىع لنفسىه سىعي ا
عي لهما
ا
ال َّآهاف َّ
والس ا
ل إِلَذ َما َال َيرِي ُب َ
الشريفَ « :د ْع َما َيرِي ُب َ
احتيىاط ا للعااهيف ،وعمَل بالحديث َّ
ل» .

عي عنه وعن المحمهَّ = أجزأه
فإن نهى الحامل ال َّآ ا
هاف عنه وعن المحمهََّّ ،
والس ا
َّ
ىاي أن
حىج َّ
َّاي ♀ لم يأمر ا َّلتي سألته عىن م
الص م
ذلك ل أى م الرهلينم ألن الن َّ
تآهف له وحده ،وله كان ذلك واجاا لايَّنه ♀ واهلل المه مفق.
اي المميمز والجارية المميمزيف بال َّآهاريف من الحىد والىنَّجس قاىل ُّ
الشىروع
ويؤ امر َّ
الص ُّ
ل ال َّآهاف كالمحرم الكاير.
الصغيريف بهاجى على ول ميهمىام بىل كىه
الصغير والجارية َّ
الصاي َّ
وليس اإلحرام عن َّ
نفل ،فإن فعل ذلك فله أجر ،وإن ترك ذلك فَل حر ا عليه ،واهلل أعلم.
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ذكر المصنمف ؒ تعال فصَل ا
ترجم له
بالحج،
آخ ار من فصهَّ األحكام المتع ملرة
م
ا
الصغير هل ُيجزئه عن حجَّة اإلسالم؟).
برهله( :فصل في حكم ِّ
بي َّ
حج َّ
الص ِّ
ا
حىج العاىد
ثم اسىتآر اه المصىنمف
فأهخىل فىي الفصىل مىا لىم يتاىرجم لىه ،فىذكر حكىم م
َّ
المملهك والجارية المملهكة.
ا
ثاىت
وابتدأ اكى اٰذا
الصىغيريفم لمىا) ا
الصغير والجارية َّ
اي َّ
ىحة ( اح َّجة َّ
الفصل بايان َّ
الص م

الصىاي (فرالىت :ايىا ارس ا
َّ
ىهَّ اهلل األ اهىى اٰذا
(ل «ىحي مسلم») في َّ
قصة المرأيف التي رفعت َّ َّ
حج؟ اف ار ااََّ « :نةمو ولَ ِ
ل َأ ْجر») ،وما ثات (في «ىحي
السائ بىن يزيىدا
م
َْ َ
ا
الاواري» عن َّ
وكىى اٰذا قىهَّ
◙ قاَّ« :ح َّج بي مع رسهَّ اهلل ♀ و اأناا ابن اساع سىنين») ،ا
الصىغير
الصحيحة ها َّلة عل
حىج َّ
ىحة م
َّ
جمههر أكل العلم خَلفا للحنفيَّة ،واألحاهيث َّ
وله الم يم ميز.
َّإَّل َّ
حجىىة
حىج هون بلهغىىه مم ميىزا أو غيىر مم ميىىز لىم يجزئىه ذلىىك (عىن َّ
الصىغير إذا َّ
أن َّ
الحىج)
اإلسَلم) ،ومثله (العاىد المملىهك والجاريىة المملهكىة) ،فإنَّهمىا (يصى ُّ منهمىا
ُّ
ا
الرقيق او اج عليهما
حجة اإلسَلم) ،بل مت
بلغ َّ
ٰلىكىن (َّل يجزئهما عن َّ
الصغير وأعتق َّ
الحجة المتردم مة ل ح مرهما نفَل.
حجة اإلسَلم ،وكانت تلك
َّ
َّ
ُ
َّ
َّاي ♀
واألصل يف ذلل :الحديث
ُّ
المروي عن (ابن عاَّاس ¶ أن الن َّ
قاََّ « :أيما صبِي حج ُثم ب َلغَ ال ِ
حن َ
ْث َف َة َل ْي ِه َأ ْ َي ُح َّج َح َّج ًة ُأ ْخ َرىو َو َأ ُّي َما َع ْب ٍد َح َّج ُث َّم ُأ ْعتِ َق
ُّ َ َ
َ َّ َّ َ
َف َة َل ْي ِه َح َّجة ُ
ا
والايهري بإسناه حسن).
ة
شيا
أبي
ابن
أخرجه
.
»
ى
ر
خ
أ
ْ
َ
ُّ
وكى اٰذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه ،واألشب ُه  -واهلل أعلم  :-أنَّه مهقهف لفظا
ا
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صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

صرحة بكهنه مرفهعا لفظا ا َّلتي ساقها المصنمف فَل تص ُّ ،
الرواية الم م
مرفهع حكما ،أ َّما م
الايهري عن ابن عاَّاس ◙ أنَّه قاَّ« :احفظها عنمىي وَّل ترهلىها:
والمحفه ما رواه
ُّ
ا
أهرك
ثىم
حجىة أخىرى ،وأ ُّيمىا
ىىاي َّ
ثم أعتىق فعليىه َّ
قاَّ ابن ع َّااس ،أ ُّيما عاد َّ
حىج َّ
حج َّ
و

الرجل» .وإسناهه ىىحي ب اهىى اٰذا ال َّلفىظ ،وقهلىه ◙« :احفظىها عنمىي وَّل
فعليه ُّ
حج َّ
ا
َّاي
ترهلها قاَّ ابن ع َّااس» ،مشعر بأنَّه لم ايرل اكىٰذا من ق اال نفسه ،وإنَّما قاله آثرا له عن الن م
وكىه
♀ ،واستظ اه ار اكى اٰذا الحافظ ابن حجىر فىي كتىا «التَّلوىيص الحايىر» ،ا
الحجة ل اكى اٰذه المسألة من َّ
حجىة أخىرى كىي
أن العادا إذا ا
والصىا َّي إذا ب الى اغ او اجااتىه َّ
عتىق َّ
حجة قال ذلك.
حجة اإلسَلم وإن تردَّ مت منه َّ
َّ
اي إذا كان هون التَّمييز نهى عنه اإلحرا ام ول ُّيه)و والتَّميياز كماا سال
ثم ذكر أ َّ ( َّ
َّ
الص َّ
له عالمتا اثنتا :
إحداهما :عَلمة شرع َّية.
واألخرى :عَلمة قدر َّية.
فأ َّما العَلمة َّ
الشرعيَّة :فهي تمام ساع سنينم لما ثات عند أبي هاو اه وغيىره مىن األمىر
بالصَليف وكه ابن ساع ،فجعل اكى اٰذا األمر عَلمة عل التَّمييز في َّ
الشرع.
الصغير َّ
بأمر َّ
يحىره ومىا ينفعىه ،ومىن جملىة مىا ذكىره
وأ َّما العَلمة الردر َّية :فهي معرفة َّ
الصغير ما ُّ
الفرهاف ل اكى اٰذا :معرفته للوآا ور ُّهه للجها  ،وكه هاخل ل جملة قهلنا( :معرفته مىا
يحره وما ينفعه)م َّ
عرف ذلك كان له مكنة في المواطاة ور مه الجها .
ألن امن
ا
ُّ
فذكر َّ
فيجىرهه مىن الموىيط
اي إذا كان هون التَّمييز نهى عنىه اإلحىرا ام ول ُّيىه،
أن ( َّ
م
الص َّ
اي محرما بذلك ،فيمناع م َّما يمنع عنه المحرم الكاير).
ويلامي عنه ،ويصير َّ
الص ُّ
(وككذا الجارية ،ينهي عنها وليُّها اإلحرام ،ويلامي عنها) إذا لم تكن مميمزيف( ،وتصير
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مما تمنع منه المحرمة الكايريف).
محرمة بذلك ،وتمنع َّ
(ويناغي أن يكهنا طاكري الثميا واألبدان حاَّ ال َّآهافم َّ
الصَليف،
ألن ال َّآ ا
هاف يشاه َّ
لصحتها).
وال َّآهاريف شرٌ
َّ
اي والجارية المميمزين ،فىذكر أنَّهمىا يحرمىان (بىإذن وليمهمىا) ،فىَل
ثم ذكر
حكم َّ
ا
َّ
الص م
الىهليم بىل يحرمىان بأنفسىهما بعىد إذن ول ميهمىا ،ولىيس
يص ُّ لهمىا أن يحرمىا هون إذن
م
للهلي أن يحر ام عنهمام َّ
ألن المميم از له نيَّة يرىدر عليهىا ،فهىه الىذي ينىهي اإلحىرامم لكىن
م
يكهن إحرامه مر َّيدا بىإذن ول ميىه ،فىإذا أذن لىه ول ُّيىه أحىر ام وفعىل (عنىد اإلحىرام مىا يفعلىه
الكاير).
الىهلي مىا اع اجىزا عنىه
الهلي( ،ويفعىل
و(المتاه ملي لشؤونهما ،الرائم بمصالحهما) كه
ُّ
ُّ
إجمىاع أكىل العلىم على جىهاز اَّلسىتنابة عىن
من رمي ونحىهه) ،وقىد نرىل ابىن المنىذر
ا
ا
الصاي  -وما كان من جنسه َّ -
اإلنسان له أن
فإن
اي لعجزه ،فإذا وجد العجز ل م
َّ
حق َّ م
الص م
يني عنه غيره.
ثم ذكر أنَّه (يلزمهما فعل ما سىهى ذلىك مىن المناسىكم كىالهقهف بعرفى اة ،والمايىت
َّ
يف بهما وسىعي
والسعي ط ا
والسعي ،فإن عجزا عن ال َّآهاف َّ
بمن  ،ومزهلف اة ،وال َّآهافَّ ،
والسىىعي مش ىتاركين بينىىه
بهمىىا محمىىهلين) ،واألفضاال لحاملهمىىا أن َّل يجعىىل ال َّآىىهاف َّ
مسىترَل ،ويسىع لنفسىه
ًّ
لهما ،ويآهف لنفسه طهافا
والسعي ا
وبينهمام بل ينهي ال َّآهاف َّ
ىترَلم احتياطىىا للعاىىاهيف ،وعمىىَل بالحىىديث َّ
الشىىريف ا َّل ىذي أخرجىىه التمرمىىذي
سىىعيا مسى ًّ
َّ
َّاي ♀ قاََّ « :د ْع َما
علي أن الن َّ
والنمسائي بإسناه ىحي من حديث الحسن بن و
ل  -أو َيرِي ُب َ
ل  -إِلَذ َما َال َيرِي ُب َ
ل  -أو َيرِي ُب َ
ُيرِي ُب َ
ل  ،»-فالمشروع لإلنسان على وجىه
( )1

( )1ضاآان ىحيحان فيه.
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

ثم يجعل لصغيره  -العىاجز عىن الريىام بىذلك َّإَّل
نفسه بآهاف وسعيَّ ،
الكماَّ أن يفره ا
مسترَل يحمله فيه.
ًّ
بحمله  -طهافا وسعيا
عي عنىه وعىن المحمىهَّ) ل
(وإن نهى الحامل ال َّآ ا
هاف عنه وعىن المحمىهََّّ ،
والسى ا
ويآىهف بىه نىاو ال َّآىهاف عنىه وعىن المحمىهَّ = فىذلك
ىىغيره
فعل واحد ،بأن يحمل
ا
ا
مجزئ (في أى م قىهلي) أكىل العلىم  ôتعىال  ،وكىه مىذك الحنفيَّىة ،وقىهَّ ل
الىرحمن ابىن سىعدي  ،ôوكىه
محمد ابن قدامى اة ،وعاىد َّ
رواية أحمدا  ،واختاره أبه َّ
المناس للتَّهسعة عل الولق في اكى اٰذا المرام.
ُّ
َّ
َّاي ♀ لم يأمر المرأيف ا َّلتىي سىألته عىن
ويدَّ عل مَلحظة التَّهسعة (أن الن َّ
الصاي أن تآىهف لىه وحىده ،ولىه كىان ذلىك واجاىا لايَّنىه ♀)م َّ
ألن مان
م
حج َّ م
قواعاااد َّ
ىىي
الشاااريةة :أ َّ البياااا َ ال يجاااوز تاااعخيره عااان الخطاااابَّ ،
فلمىىىا خاطىىى النَّاى ُّ
تلك المرأ ايف بتصحي حج الصغير وقاَّ لهاَ « :نةامو ولَا ِ
♀ ا
ل َأ ْجار» لىم ياى مين
َ ْ َ
م َّ
َّاىىي
النَّاى ُّىي ♀ مىىا يتار َّتىى عل ى ذلىىك ،ولىىه كىىان لىىه حكىىم
ُّ
يوىىتص لايَّنىىه الن ُّ
♀؛ َّ
ألن تأخير الايان عن وقت حاجته َّل يجهز.
ثم ذكر َّ
اي المميمز والجاري اة المميمزيف) يؤ امران (بال َّآهاريف من الحد والنَّجس
أن ( َّ
َّ
الص َّ
قال ُّ
الشروع ل ال َّآهاف كالمحرم الكاير).
ىم ذكىىر َّ
الصىىغيريف لىىيس بهاج ى عل ى
الصىىغير والجاريىىة َّ
الصىىاي َّ
أن (اإلحىىرام عىىن َّ
ثى َّ
غير ناسكين،
وليمهما)م بل إن شاف أحر ام بهما ،وإن لم يشأ لم يحرم بهما ،وأهخلهما معه ا
يتهكمه بعض العها مم من َّ
أن من أخذ ىغاره معه وج ا عليه إهخالهم ل النُّسكم َّل
فما َّ
ا
ا
هليل عليهم َّ
ألن العااه ايف ل ح مرهما نفل ،فإذا أهخلهما ل النُّسك وفعَل ذلك أج ار كما تردَّ م
ل حديث ابن ع َّااس ،وإن تركا ذلك فَل حر عليه ،وكل له أن يأمركما بعد ذلك بفسخ
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نسكهما والح مل منه إن اثرَل عليه وعجز عنهما؟
أن له ذلك وَّل شي اف عليهمام َّ
وأصحهماَّ :
ألن هخهلهما ل النُّسك
قهَّلن ألكل العلم،
ُّ
نفل ل أىله ،وخروجهما من النَّفل جائزم َّ
غيىر
ألن خآا ا األمر َّل يتناولهما لكهنهمىا ا
العَلمة ابن عثيمي ان ؒ تعال .
وكى اٰذا مذك أبي حنيف اة ،واختاره َّ
ابالغين ،ا
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فصل
في بيان محظورات اإلحرام،
وما ُيباح فعل ُه لل ُمحرم
ال يجهز للمحرم بعد ن َّية اإلحرام  -سهاف كان ذكرا أو أنث  -أن يأخذ شيئا من شعره
أو أظفاره أو يتآيَّ .
وَّل يجهز َّ
خاىة أن يلاس امويآا عل جملته  -يعني على كيئتىه ا َّلتىي ف مصىل
للذكر َّ
والسىراويل والو َّفين والجهربينم َّإَّل
وخيط عليها -م كالرميص أو عل بعحه كالفان َّلة َّ
السراويل ،وكذا امن لم يجد ناعلين جاز له لاس الو َّفين من
إذا لم ايجد إزارا جاز له لاس َّ
الصحيحين» َّ
أن النَّا َّي ♀
غير قآعم لحديث ابن ع َّااس¶ الثَّابت في « َّ
س الخُ َّف ْي ِنو َو َم ْن لَ ْم َي ِ
قاََّ « :م ْن لَ ْم َي ِ
َارا َف ْل َي ْلبَ ِ
جدْ َن ْة َل ْي ِن َف ْل َي ْلبَ ِ
س ال َّس َر ِاو َ
يل».
جدْ إِز ً

عمىر ◙ مىن األمىر برآىع الو َّفىين إذا احتىا إلى
وأ َّما ما وره فىي حىديث ابىن ا
َّ
لمىا
َّاىي ♀ أمىر بىذلك فىي المدينىة َّ
لاسهما لفرد النَّعلين فهه منسهخم ألن الن َّ
َّاس بعرفات أذن في لىاس الو َّفىين
لما خآ الن ا
ثم َّ
عما ايلاس المحرم من الثميا َّ ،
سئل َّ
عند فرد النَّعلين ولم يأمر برآعهما ،وقىد ححىىر اكىىٰذه الوآاى اة مىن لىم يسىمع جها ابىه ل
المدينة ،وتأخير الايان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم ل علمي أىهَّ الحديث
والفره ،فثات بذلك نسخ األمر بالرآع ،وله كان ذلىك واجاىا لا َّينىه ♀ ،واهلل
أعلم.
ويجهز للمحرم لاس الوفاف ا َّلتي ساقها هون الكعاينم لكهنها من جنس النَّعلين.
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ويجهز له عرد اإلزار وربآه بويط ونحههم لعدم الدَّ ليل المرتحي للمنع.
ا
رأسه و ايح َّكه إذا احتا إل ذلىك برفىق وسىههلة،
ويجهز للمحرم أن
يغتسل ويغسل ا
فإن سرط من رأسه شيف بسا ذلك فَل حر ا عليه.
تلىاس امويآىا لهجههىا كىالارقع والنمرىا  ،أو ليىديها
و ايحرم عل المرأيف المحرمة أن
ا
ِ
الم ا ْر َأ ُة َو َال َت ْل ا َب ُس ال ُق َّفااا َز ْي ِن» .رواه
كالر َّف ىازينم لرىىهَّ النَّاى مىي ♀َ « :ال َتنْتَق ا ُ
ب َ
الصهف أو الرآىن أو غيركمىا على قىدر
نسج من ُّ
ُّ
الاواري ،والر َّفازان كما ما يواٌ أو ي ا
اليدين.
والسىراويل والو َّفىين والجىهار
الموىيط مىا سىهى ذلىك كىالرميص َّ
وياا لها من ا
ونحه ذلك ،وكذلك ياا لهىا سىدَّ خمار كىا على وجههىا إذا احتاجىت إلى ذلىك بىَل
وجهها فَل شي اف عليهام لحديث عائش اة ▲ قالت« :ك ا
اان
مس الومار ا
عصابة ،وإن َّ
الركاان ايم ُّرون بنا وناحن ام اع رسهَّ اهلل ♀ محرمات ،افإ اذا احا اذوا بناىا اسىدا الت
ُّ
اوزوناىا ك ااشى افنااه» .أخرجىه أبىه هاوه وابىن
إ احدا اناا جلااا ابها من ارأس اها اع ال وجهها ،افىإ اذا اج ا
قآني من حديث أ مم سلم اة مث اله.
ماجه ،وأخر الدَّ ار ُّ
كذلك َّل بأس أن تغ مآي يديها بثهبها أو غيره ،ويج عليها تغآية وجهها وك َّفيهىا إذا
الرجىىاَّ األجان ى م ألنَّهىىا عىىهريفم لرىىهَّ اهلل ▐ :ﮤ ﮥ
كانىىت بححىىىريف م
ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [النىىهر ]31:اآليىىة ،وَّل ريىى ا َّ
أن الهجىى اه والك َّفىىين مىىن أعظىىم
الزينة ،والهجه ل ذلك أشدُّ وأعظم ،وقد قىاَّ تعىال  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
م
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﴾ [األحزا

 ]53 :اآلية.

وأ َّما ما اعتاهته كثير من النمساف من اجعل العصابة تحت الومىار لتارفعىه عىن وجههىا،
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فَل أىل له في َّ
الرسىهَّ ♀
الشرع فيما نعلم ،وله كىان ذلىك مشىروعا لا َّينىه َّ
السكهت عنه.
أل َّمته ،ولم ايجز له ُّ
أحرم فيها من وسخ أو نحهه.
الرجاَّ والنمساف غسل ثيابه ا َّلتي ا
ويجهز للمحرم من م
ويجهز له إبدالها بغيركا.
َّ
ىىي
وَّل يجىىىهز لىىىه لىىىاس شىىىيف مىىىن الثميىىىا ام َّسىىىه َّ
الزعفىىىران أو الى ا
ىىهرسم ألن النَّاى َّ
عمر ¶.
♀ انه عن ذلك ل حديث ابن ا
ويج

الرفث والفسه والجداَّم لرهَّ اهلل تعال ﴿ :ﭑ
عل المحرم أن ايتر اك َّ

ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﴾
[الارريف.]197:
وى َّ عن النَّاي ♀ أنَّه قاََّ « :م ْن َح َّج َف َل ْم َي ْر ُف ْ
ث َولَ ْم َي ْف ُس ْاق؛ َر َج َاع َك َي ْاو ِم
م

والر افث يآ الق عل الجماع وعل الفحى
َولَدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه»َّ ،

مىن الرىهَّ والفعىل ،والفسىه :

المعاىي ،والجداَّ :المواىمة ل الااطل أو فيما َّل فائد ايف فيه ،فأ َّما الجداَّ بىا َّلتي كىي
بأس بهم بل كه مأمهر بهم لرىهَّ اهلل تعىال ﴿ :ﮦ
أحسن إلظهار م
الحق ور مه الااطل فَل ا
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﴾ [النحل.]125:
و ايحرم عل المحرم َّ
الذكر تغآية رأسه بمَلىق كال َّآاقية والغتىريف والعمامىة أو نحىه
َّاي ♀ فىي ا َّلىذي سىرط عىن راحلتىه يىهم عر افى اة
ذلك ،وككذا وجههم لرهَّ الن م
ومات« :ا ْغ ِس ُلوه بِم ٍ
ا
اء َو ِسدْ ٍر َو َك ِّفنُو ُه فِي َث ْوبَيْ ِهو َو َال ت ُِم ُّسو ُه طِيبًاو َو َال تُخَ ِّم ُروا َر ْأ َسا ُهو َفاإِ َّ
ُ َ
ِ ِ
وكى اٰذا لفظ مسلم.
اهَّللَ َي ْب َةثُ ُه َي ْو َم الق َي َامة ُم َل ِّب ًيا» .متَّفق عليه ،ا
السى َّياريف أو َّ
الشمسى َّية أو نحهكمىا فىَل بىأس بىه ،كاَّلسىتظَلَّ
وأ َّما اسىتظَلله بسىرف َّ
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َّ
بالويمة َّ
َّاي ♀ ظ ملل عليىه بثىه حىين
والشجريفم ل اما ا
ثات ل َّ
الصحي أن الن َّ
رم اجمريف ال اع اراة ،وى َّ عنه ♀ أنَّه ضربت له ق َّاىة بنامى ار ايف ا
فنىزَّ تحتا اهىا حتَّى
زالت َّ
الشمس يهم عرف اة.
الصىىيد الاا ىى مري والمعاونىىة ل ذلىىك
الرجىىاَّ والنمسىىاف قتىىل َّ
ويحىىرم عل ى المحىىرم مىىن م
وتنفيره من مكانه ،وعرد النمكا  ،والجماع ،وخآاة النمساف ،ومااشرته َّن بشههيفم لحديث
ِ
ِ
َّ
ا
اب».
َّاي ♀ قاََّ « :ال َينْك ُح ال ُم ْحرِ ُم َو َال ُينْك ُح َو َال َيخْ طُ ُ
عثمان ◙ أن الن َّ
رواه مسلم.
رأسه ،أو تآ َّي ناسيا أو جاكَلم فىَل فديى اة عليىه،
وإن الا اس المحرم امويآا ،أو غ َّآ
ا
ويزيل ذلك متا ذكر أو اعلم.
رأسه ،أو ا
أخذ من شعره شيئا ،أو ق َّلىم أظىاف اره ناسىيا أو جىاكَلم فىَل
وككذا امن ا
حلق ا
الصحي .
شي اف عليه عل
َّ
و ايحرم عل المسلم محرما كان أو غير محرم ،ذكرا كىان أو أنثى م قتىل ىىيد الحىرم
والمعاونة في قتله بآلة أو إشاريف أو نحه ذلك ،و ايحرم تنفيره من مكانه.
األخح ىر ،ول ار اآت ىه َّإَّل لمىىن ايعرفهىىام لرىىهَّ النَّاى مىي
الح ىرم وناات ىه
ا
ويحىىرم قآىىع شىىجر ا
مة اهَّلل إِلَذ يو ِم ِ
♀« :إِ َّ ها َٰذا الب َلدَ  -يعني م َّكة  -حرام بِحر ِ
الق َي َام ِاةو َال ُي ْة َضادُ
َْ
َ
َ
ََ ُْ
وال ت ِ
َحا ُّال َساااقِطَتُ َها إِ َّال لِ ُمنْ ِشا ٍاد» .متَّفىىق
اج ُر َهاو َو َال ُينَ َّفا ُر َصا ْيدُ َهاو َو َال ُيخْ تَ َلاذ خَ َال َهاااو َ
َش َ
ا
والو اَل كه الحشي
عليه ،والمنشد كه الىم اع مرف،

الرط .
َّ

ومن ومزهلفة من الحرم ،وأ َّما عرفة افم ان م
الحل.
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ذكر المصنمف ؒ تعال كنا فصَل ا
آخر من الفصهَّ المشتملة عل بيىان أحكىام
الحج ،اتر اجم له برهلىه( :فصقل فقي بيقان محظقورات اإلحقرام ومقا يبقا ُح فعلقه
م
لل ُمحرم) ،فمرصهه المصنمف منه :بيان محظهرات اإلحرام ،ا
وخ ال اآىه ؒ تعىال ل
أثناف ذلك بايان ما له تع ُّلق بشيف منهام لكنَّه غير ممنهع وَّل محظهرم بل كىه ماىا فعلىه
للمحرم.
وقد ترجم الفرهاف  ôتعال برهلهم( :محظىهرات اإلحىرام) ويريىدون بىذلك:
َّ
حرمىا) ،ف اعىدا اَّ الفرهىاف عىن
ممنهعاته ،والمعروف في خآا
الشرع تسمية الممنىهع (م َّ
محرمات اإلحرام) إل قهلهم( :محظهرات اإلحرام) ،والفرهاف َّل ايعدلهن عن
قهلهمَّ ( :
وكى اٰذا األمر من تت َّاع لغة الفرهاف عر افه.
شيف وَّل يوتارون لفظة َّإَّل لنكتة ،ا
محرمىىات اإلحىىرام) إلىى قىىهلهم:
[مسققةلة] :لمىىاذا اعىىدا َّ الفرهىىاف عىىن قىىهلهمَّ ( :
(محظهرات اإلحرام) ،مع َّ
َّ
الشىرع؟
األوَّ كه المعروف ل خآا
أن َّ
العربىيَّ( :ل) مىع الفعىل المحىارع،
[الجواب] :أىىل (التَّحىريم) أهاتىه فىي ال ملسىان
م
َّ
ىتص التَّحىىريم بىىى(َّل)
فيرىىاََّّ( :ل تأكىىلَّ ،ل تشىىر ) ،أ َّمىىا ل الوآىىا
ىىرعي فىىَل يوى ُّ
الشى م
النَّاكية ،بل كناك ألفا أخرى ُّ
تدَّ عل التَّحريم أيحا.
واألضيق في الدم َّللة ال ُّلغه َّية عل المنىع كىه الحظىر المكتا اسى مىن (َّل) النَّاكيىة مىع
الفعىىل المحىىارعم َّ
السىىابرة للفعىىل
الحظىىر ال ُّل
ألن
َّ
غىىهي لىىه ىىىيغة واحىىديف ،كىىي (َّل) َّ
ا
المحارع ،وَّل تحتمل غير النَّهي أبدا ،بوَلف غيركىا مىن األلفىا المهضىهعة للدم َّللىة
عل التَّحريم شرعا.
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فمثال :من األلفا الدَّ الة عل التَّحريم شرعا( :لىيس منَّىا امىن فعىل كىذا وكىذا)َّ ،
فىإن
ً
اكى اٰذا الاناف مهضهع للتَّحريم شرعا.
فلما كان حرف ا
السابق للفعل المحارع كه المهضىهع لغىة ،كىان الحظىر أقىهى
(َّل) َّ
َّ
جره لفظ التَّحريم ،وأكثار المحظىهرات ا َّلتىي جىافت ل اإلحىرام جىافت
في المنع من م َّ
الصىىيد ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﴾
على اكىى اٰذا الانىافم قىىاَّ اهلل  ل َّ
الىرأس﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [الارىريف ،]196:م
[المائديف ،]95:وقاَّ ل احلىق َّ
ِ
ِ
سىماه
الم ْحارِ ُم َو َال ُيانْك ُح» ،فجمهىهر مىا َّ
َّاي ♀ ل النمكا َ « :ال َينْك ُح ُ
وقاَّ الن ُّ
الفرهاف (محظهرات لإلحرام) جاف بناؤه في َّ
السابرة للفعل
الشىرع عل بناف (َّل) النَّاكية َّ
لهى اٰذا ،هون الدَّ َّلَّلت َّ
الشىرع َّية األخرى الدَّ الة عل
المحارع ،وكي المهضهعة ل ال ُّلغة ا
(محرمات اإلحرام) إل
ولهى اٰذا عدَّ الفرهاف  ôتعال تعال عن قهلهم:
التَّحريم ،ا
َّ
ىهي ،وكىىه (َّل) النَّاكيىىة
(محظىهرات اإلحىىرام)م َّلختصىىاص غالى الاىىا برتكياىه ال ُّلغى م
السابرة للفعل المحارع.
َّ
ف اهى اٰذا كه النُّكتة ل ذلكَّ ،
غهي الىدَّ اَّ على الحظىر ل
أن النَّهي فيها جاف عل الاناف ال ُّل م
لسان العر  ،ولم يأت عل غيره من األبنية .
( )1

الجزور) ،ولىم يرهلىها( :أكىل لحىم اإلبىل)،
( )1مثال آخر :الحنابلة يرهلهن ل نهاقض الهضهف( :وأكل لحم ا
أن األحاهيث فيها( :أكل لحم اإلبىل)م َّ
مع َّ
الهاىر،
(الجىز ار) اسىم
يوىتص بمىا ير اآىع مىن ال َّلحىم ،وكىه ال َّلحىم ا
ُّ
ألن ا
الح اهايىىا ،فألجىل َّ
أن الىنَّر اض فىي
والحنابلىة مىىذكاهم اختصىاص الىنَّرض بىال َّلحم هون الى َّىرأس ومىا اشىىتملت عليىه ا
الهضىهف عنىدكم موىتص بىال َّلحم أوقعىها عليىه فع الىه وكىه فعىل الجىزرم فاإلنسىان َّل يرىهَّ( :أخىذت رأس النَّاقىىة
الح اهايا َّل يكهن امجزورا عندكم في لسان العىر  ،فعىدلها عىن
فجزرته)م ألنَّه َّل يج ازر ،وكذلك ما اشتملت عليه ا
اكى اٰذا إل اكى اٰذا=.
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ومحظورات اإلحرا ِم تسةة:
ألن الدَّ ا
الرأس ،وألحق به سائر شعر الجسدم َّ
الرأس،
ليل ور اه بشعر َّ
َّأولها :حلق شعر َّ
ثم ألحق به غيره.
قاَّ تعال ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﴾َّ ،
وثانيها :ترليم األظافر.
خاىة.
للرجل َّ
الرأس َّ
وثالثها :تغآية َّ
وتوتص المرأيف بأنَّها َّل تلىاس الر َّفىازين
خاىة أيحا،
ُّ
للرجل َّ
ورابةها :لاس المويط َّ
َ
وَّل اتنتار .
وخامسها :ال مآي .
الصيد الرب ممي.
وسادسها :قتل َّ
وسابةها :عرد النمكا .
وثامنها :الجماع.
وتاسةها :المااشريف.
مما يحظر على المحىرم ،فيمناىع مىن ذلىك ويكىهن حرامىا
ا
فهىٰذه األمهر التمسعة ك ُّلها َّ
عليه.
ترليم األظافر،
السنَّة فرطم َّإَّل
ا
والسنَّة ،أو من ُّ
مما ثات به الدَّ ليل من الررآن ُّ
وجميعها َّ
فإنَّه ليس فيه َّإَّل ما رواه ابن أبي شيا اة بسند ىحي عن ابن ع َّااس ¶ أنَّه قاََّّ« :ل
بىأس للمحىرم» مشىعر بأنَّىه إن لىم
انكسر ظفره أن ير َّصىه» ،فرهلىهَّ« :ل ا
بأس للمحرم إذا ا

ىن
= مثال ثالث :الفرهاف  ôتعال قالها( :قحاف الفهائىت) ،ولىم يرهلىها( :قحىاف المرتوكاىات)م ألنَّهىا ال َّظ َّ
بىالَلئق بحىاَّ المسىلم ،وقىالها:
الصَليف ،وإنَّمىا فاتتىه قهىرا عليىه ،فع َّاىروا َّ
تعمد ترك َّ
األحسن بالمسلم أن َّل يكهن َّ
(با قحاف الفهائت).

َش ْر ُح « َّ
باز
التحقي واإليضاح» البن ٍ

88

قص األظافر مىن جم الىة محظىهرات
قصه بأس ،ا
وكى اٰذا أىل في كهن م
يحتج إليه كان في م
اإلحرام.
فرقىة ،وابتىىدأ ذلىىك
وقىد ذكىىر المصىنمف ؒ تعىىال اكىىٰذه المحظىهرات التمسىىعة م َّ
برهله( :ال يجهز للمحرم بعد ن َّية اإلحرام  -سهاف كان ذكرا أو أنث  ،-أن يأخذ شيئا من
شعره)  -أي من شعر رأسه أو سائر بدنه ( -أو أظفاره أو يتآيَّ ).
(وَّل يجىىىهز َّ
خاىة أن يلاىىىس امويآىا على جملتىه  -يعنىي على كيئتىه ا َّلتىي
للذكر َّ
ف مصل  ،)-وعادُّ (لاس المويط) من جملىة المحظىهرات ،لىيس فيىه باعتاىار لفظىه شىيف
مأثهرَّ ،
ىم بىه إبىراكيم
فإن التَّعاير ع َّمىا نهىي عنىه مىن األلاسىة بىى(لاس الموىيط) إنَّمىا تك َّل ا
وإَّل َّ
ثم تتابع الفرهاف عل استعمالهَّ ،
فإن األحاهيث النَّاه َّية إنَّمىا
َّوعي ؒ تعال َّ ،
الن ُّ
َّاي ♀َ « :ال َي ْلا َب ُس
جافت مشتملة عل تعداه ما يحظر من األلاسة كما قاَّ الن ُّ
يل و َال ِ
ا
ىىار مىا ل
ثىم
اف»...
الخ َف َ
الحديث المشههر ل « َّ
الس َر ِاو َ َ
ا
الصحيحين»َّ ،
الم ْحرِ ُم َّ
ُ
حكمها جار مجراكا ،وع مار عنه بى(لاس المويط).
ُ
المفصىل على كيئىة العحىه ،فىإذا ف مصىل شىيف مىن الثميىا على كيئىة
والمخيط كىه
َّ
والسىراويل والو َّفين والجهربين).
العحه كان امويآا ،ومثَّل المصنمف لذلك بى(الفان َّلة َّ
السراويل ،وكذا من لم يجد نعلىين جىاز لىه
ث ّم ذكر أنَّه (إذا لم يجد إزارا جاز له لاس َّ
لاس الو َّفين من غير قآع) ،فرد اختلف أكل العلم  ôتعال فيمن لم يجد نعلىين
ا
أسىفل مىن الكعاىين أم َّل يجى
ولاس خ َّفينم كل يج عليه أن يرآعهما بحيث تكهنا
ا
ذلك؟
وقد بيَّن المصنمف ؒ تعال أنَّه َّل يج عليهم َّ
عمر) ا َّلذي فيىه
ألن حديث (ابن ا
َّ
َّاىي ♀ قىاََّ « :ف َما ْن
مور في « َّ
األمر بذلك  -وكه َّ
الصحيحين»  -فيىه أن الن َّ
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لَ ْم إِ َّال َي ِ
ج ِد الخُ َّف ْي ِن َف ْل َي ْل َب ْس ُه َما َولْ َي ْقطَ ْة ُه َما َأ ْس َف َل ِم َن ال َك ْة َبا ْي ِن»َّ ،
فىإن اكىى اٰذا الحىديث عنىد
ىحة مىىا ذكاىىت إليىىه
الحنابلىىة  ôتعىىال (منسىىهخ) خَلفىىا للجمهىىهر ،واألشااب ُه :ىى َّ
ا
َّ
عمىر ل المدينىة ،كمىا
َّاي ♀ إنقما ذكر
حديث ابن ا
الحنابلة م ان النَّسخم ألن الن َّ
ثات ذلك ل لفظ عنىد أبى يعلى ل «مسىنده» ،وروي عنىد أحمىدا كىذلكم َّإَّل َّ
أن إسىنا اه
ا
مىع خآاتىه يىهم عرفى اة
أحمدا فيه ضعف ،فتاردُّ م خآاته ♀ بذلك ل المدينىة ،ا
وإذنه للنَّاس بلاس الو افاف هون ذكر األمر بالرآعم هاَّ عل َّ
ممىا نسىخ ،إذ لىه
أن ذلىك َّ
لما اأذ ان لهم بلاس الو افاف ،ومعلهم
َّاي ♀ لهم َّ
كان باقيا عل الحكم لايَّنه الن ُّ
َّ
َّاي ♀ اجتمع عليه في عرف اة ما لم يجتمع عليه في المدينىة النَّاه َّيىة قاىل
أن الن َّ
الحج.
خروجه ♀ إل
م
ذكر َّ
مما (يجهز للمحرم لاس الوفاف ا َّلتي سىاقها هون الكعاىينم لكهنهىا مىن
أن َّ
ثم ا
َّ
جنس النَّعلين).
ىت اك ىى اٰذا عىىن ابىىن عمى اىر
(ويجىىهز لىىه عرىىد اإلزار)م أي ترييىىد بعح ىه بىىاعض ،فرىىد ثاى ا
¶.
ويجهز اله (ربآه بويط ونحههم لعدم الدَّ ليل المرتحي للمنع) ،مىع ثاىهت األثىر عىن
عمر.
ابن ا
ا
رأسه ويح َّكه إذا احتا إل ذلك برفق وسىههلة،
(ويجهز للمحرم أن
يغتسل ويغسل ا
فإن سرط من رأسه شيف بسا ذلك فَل حر ا عليه).
تلاس مويآىا لهجههىا
مما ( ايحرم عل المرأيف المحرمة) من الملاهسات (أن ا
ثم ذكر َّ
َّ
ِ
َّ
الم ْر َأ ُة َو َال
َّاي ♀َ « :ال َتنْتَق ُ
ب َ
كالربقع والنمرا  ،أو ليديها كالرفازينم لرهَّ الن م
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نسىج مىن) ال ملاىاس (على
َت ْل َب ُس ال ُق َّفا َز ْي ِن» .رواه
ُّ
الاواري ،والر َّفازان :كما ما يواٌ أو ي ا
صر بالنمرا  ،وألحق به ما كىان فىي معنىاه كىالارقع وال ملثىام،
قدر اليدين) ،والحديث م م
الايهرىي ل «سىننه الكىربى» بسىند ج ميىد
ثات ذلك في أثر عائشى اة مهقهفىا عنهىا عنىد
وقد ا
م
عنها.
الموىىيط مىىا س ىهى ذلىىك كىىالرميص
ممااا يبااام للماارأة :أنَّىىه (ياىىا لهىىا م ىن ا
ىم ذكىىر َّ
ثى َّ
والسراويل والو َّفين والجهار ونحه ذلك) ،فإنَّما تن اه المرأيف عن لاس النمرا وما ل
َّ
المويط.
معناه والر َّفازين هون سائر ا
ثم ذكر أنَّه (ياا لها سدَّ خماركا عل وجهها إذا احتاجت إل ذلىك بىَل عصىابة)،
َّ
فَل يج عليها أن اتشدَّ عل رأسها عصابة ترخي الومار من ورائهام بىل الهىا أن تسىدَّ
حىديث عائشى اة ▲ قالىت« :ك ا
ا
الركاىان
خماركا على وجههىا ،وأور اه ل ذلىك (
اىان ُّ
ا
ثات عن عائش اة -
مرون بنا .»...أخرجه أبه هاوه وابن ماجه) وفي إسناهه ضعف ،وقد ا
اي ُّ
الايهري  -أنَّها قالت« :وتسدَّ المحرمىة الومىار على وجههىا إذا
ل أثركا المتردم م عند
م
ا
تسدَّ المحرمة الومار عل وجهها إذا احتاجت إل
فهى اٰذا هليل عل جهاز أن
شافت» ،ا
ذلك.
ثم ذكر أنَّه (َّل بأس) لها (أن تغ مآي يديها بثهبها أو غيره) ،وأنَّه ليس ل معن الر َّفاز.
َّ
الرجىاَّ األجانى م
ثم ذكر أنَّه (يج عليها تغآية وجهها وك َّفيها إذا كانت بححىىريف م
َّ
الزينة ،وتردَّ م بسط
ألنَّها عهريف) ،وذكر هليلين عل وجه تغآية الهجهم ألنَّه من أعظم م
األه َّلة المتع ملرة بذلك ل رسالته ؒ تعال المتع ملرة بىى«الحجىا والتَّىربُّ » ،وتاعهىا
أيحا إقراف نظير لها ل بعض مااحثها وكي رسالة َّ
الشيخ عاد المحسن العاَّاه« :العدَّ ل
شىىريعة اإلسىىَلم وليسىىت الدم يمرراطيىىة المزعهمىىة» ،وقىىد سىىلف إقراؤكم ىا ل (برنىىامج
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الدَّ رس الهاحد الثَّامن).
ذكر َّ
الىرأس تربآهىا لتحىع الومىار مىن
أن التزام بعض النمساف بجعل عصابة على
َّ
ثم ا
َّ
أن اكى اٰذا (َّل ا
ورائه بحيث َّل يَلمس وجهها َّ
أىل له).
للرجاَّ والنمساف اغسل الثميا ا َّلتي أحرم فيها ،ويجهز لهم
ثم ذكر أنَّه (يجهز للمحرم م
َّ
إبدالها بغيركا أيحا).
الىهرسم َّ
ألن
ثم ذكر أنَّه (َّل يجهز) للمحرم (لاس شيف من الثميا
مسه َّ
الزعفران أو ا
َّ
َّ
عمىر ¶) ،فلىيس للنَّاسىك أن
َّاي ♀ ناه عىن ذلىك ل حىديث ابىن ا
الن َّ
يآ مي ثيا ابه ،وَّل أن يلاس شيئا مآ َّياا منها.
الرفث والفسه والجداَّم لرىهَّ
مما ايحرم عل المحرم ويج عليه تركه ( َّ
ذكر َّ
ثم ا
َّ
اهلل تعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
َّ
ام
ﭟ ﭠﭡ ﴾ [الارريف ،)]197:ول « َّ
َّاي ♀ (قاََّ « :م ْن َح َّج َف َل ْ
الصحيحين» أن الن َّ
َي ْر ُف ْ
ث َولَ ْم َي ْف ُس ْق؛ َر َج َع َك َي ْو ِم َولَدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه»).
الر ُ
فث :اسم مهضهع للدم َّللة عل الجماع وهواعيه.
و َّ
وال ُف ُ
سوق :اسم مهضهع للدَّ َّللة عل الكاائر.
ُّ
َّ
الذنه ل آيىة الحجىراتم فرىاَّ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ
فإن اهلل ▐ ذكر ترتي
ُّ
الىذنه المك مفىريف ،والفسىه يشىير
ﮉ ﮊ﴾ [الحجرات ،]7:فالكفر يشير إلى
إل ُّ
الصىغائر ،فالمىذكهر ل ضىمن اكىىٰذه
الذنه الكاائر ،والعصيان يشير إلى الى ُّذنه
َّ
اآلية ليس مآلق المعاىي  -وإن كان اإلنسان مأمهرا برتكها -م بل المراه به نهع خاص
من المعاىي وكي الكاائر ،فمعن قهله تعال  ﴿ :ﭛ ﭜ ﴾م أي َّل يهاقع كايريف من
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كاائر ُّ
غير المحرم  -منهي عن المعاىي.
الذنه  ،وإن كان المحرم  -بل ا
ا
حيح من قولي
وأ َّما الجداَّ :فأكل العلم  ôتعال
والص ُ
موتلفهن ل المراه بهَّ ،
الشىرعَّ ،
أهل الةلم َّ
الحج ا َّلتىي بيَّنهىا َّ
فىإن
الممنهع ٰكهنا كه الجداَّ ل أحكام
أن الجداَّ
م
ا
العر ا كانت توتصم فيه ويؤ مثم بعحها بعحا ،ولذلك قاَّ تعال  ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [الارىريف ]203:إشىاريف إلى بعىض مىا كىان يجىري
الجداَّ ل أىله َّل يكهن ممنهعا م
ا
بينهم من نزاع ل أحكامهم َّ
بكل وجه ،بل إذا كىان
ألن
المنهي عنه ل اكى اٰذه
الحق وإبآاَّ الااطل كان مأمهرا به ،فَل بدَّ أن يكهن الجداَّ
لناص
م
ُّ
الحج.
موتصا بنهع منه ،وكه الجداَّ ل أحكام
اآلية
م
ًّ
ُّ
ويدَّ عل اكى اٰذا قرافيف أبي جعفر من العشريف ﴿ :ﭝ جِدِالِِ ﭟ ﭠﭡ ﴾َّ ،
الرفع فيها
فإن َّ
المتىهكم مىن الرىرافيف الثَّانيىة:
يرتحي أن يكهن المراه فرها مىن أفىراه الجىنس َّل عمهمىه
َّ
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﴾.
الحج كه ا َّلذي
وكىٰ اذا الذي ذكرناه من كهن الجداَّ موصهىا باَّلختَلف ل أحكام
ا
م
ذكره شيخ اإلسَلم ابن تيميَّ اة ؒ تعال .
ا
ا
الحامل عل رعاية ذلك في النَّهي عنىه َّ
َّ
يزالىهن يوتلفىهن ل اكىىٰذه
أن النَّىاس َّل
وكأن
المسائل اختَلفا كثيراَّ ،
فإن َّ
الشيآان يز مين لهم ذلك ليمن اعهم من تمام األجر المهعهه به
ل حديثَ « :م ْن َح َّج َف َل ْم َي ْر ُف ْ
ث َولَ ْم َي ْف ُس ْق؛ َر َج َع َكيَ ْو ِم َولَدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه» ،وما أمر بىه كىذلك ل
اآلية ،فَل يزاَّ َّ
الحج
الشيآان يز مين لهم اكىٰذه المهبرات ،ومن جملتها الجداَّ ل أحكام
م
ا َّلذي نهها عنه.
يتمسى ا
ىك بهىىدي النَّاى مىي
ىهر اع اإلنسىىان عىىن ال َّلجىىج ل أحكىىام الحى م
ىج ،وأن َّ
فيناغىىي أن يتى َّ
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امسىك
َّاىي ♀ فليت َّ
♀ فيه ،وإن غا عنه العلم بشيف من كدي الن م
الصحابة  -رضهان اهلل عنهم.
بالمأثهر عن َّ
وال يخلااو بحمااد اهَّلل شاايء ماان أحكااام الحا ِّاج ماان س ان ٍَّة مااعثورةٍ أو أث ارٍ صااحيحٍ عاان
الصحابة غنية
َّبيُ♀ ،ففي األحاهيث النَّاه َّية واآلثار المرو َّية عن َّ
أصحاب الن ِّ
عن كَلم غيركم ،وإذا أشكل عل اإلنسان شيف من ذلك فليأخذ بما جىرى عليىه عمىل
فإن ا
المسلمينَّ ،
حجىة لىم ايى ازَّ أكىل العلىم  ôتعىال على
عمل المسلمين ال َّظاك ار َّ
تعظيم اها واَّلحتجا بها ،أ َّما اتآ ُّل الورو عن المعروف المألهف والفزع إل خَلف
حق ىاحاهم َّ
ألن األحكىام المتع ملرىة بجماعىة
العلمافم فإنَّه مذمهم ،وله كان راجحا في م
المسلمين يناغي أن تانا عل ما يكهن ل ذلك ائتَلف قلىهبهم واجتمىاع كلمىتهم ،فىإذا
ا
ا
متتابعهن عل حكم من األحكام َّ
الشرعيَّة ،فلىيس للمجتهىد
المسلمهن في عمل ما
كان
ىىما ل ذلىك مىن التَّشىهي
إذا بان له رجحان غير اكى اٰذا الرهَّ أن
ا
يدعه إلى قهلىهم ل ا

على

المسلمين ،وإثاريف َّ
الش مر بينهم.
الشىريعة للجماعىةَّ ،
و امن غا عنه اكى اٰذا األىل ،فرد غا عنه رعاية َّ
فىإن مان أعظام
دَُ♀ُفيهااا أهاال الجاهل َّيااة :هعهت ىه إل ى الجماعىىة
األصااولُالَُّتددَُفددارقُال َُّنبد ُُّ
وتحذيركم من اَّلفترا  ،ومن جملة ذلك مَلحظة اكى اٰذا في األحكام َّ
الشرع َّية.
الحج ،كانها
ولم يزَّ أكل العلم  ôتعال إل األخذ براعديف جامعة في أحكام
م
ثم خلفاف المسلمين ،إل مدَّ يف
الراشدينَّ ،
ثم الولفاف َّ
َّاي ♀َّ ،
عليها ل زمن الن م
قرياة ح َّت ا َّ
نحل األمرَّ ،
الحىج كىان لىه أميىر ايىأ اتمر النَّىاس بىه ،ومفىت يسىتفتهنه فىي
فإن
َّ
ثىم ا َّتسىع
السنَّة الجارية إل مدَّ يف قري من قرن ونصفَّ ،
األحكام ال َّظاكريف ،فكانت اكى اٰذه ُّ
صىرف
ثم أكمل أمر فتهى
األمر بعد ذلك وأكمل أمر إماريف
م
م
الحىج ،فصىار كىل يت َّ
الحجَّ ،
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الصىحابة  -رضىهان اهلل علىيهم -
في رف ارته بما شاف هون نظر إل أمر األميىر ،وقىد كىان َّ
الحج فيفعلىهم كمىا ىى َّ ذلىك عىن
يأمرون امن استفتاكم بالنَّظر إل ما يأمر به األمير ل
م
لما انفصل الحكم عن العلم  :-المفتي.
عمر وأنس ¶ ،وفي معن األمير َّ -
ابن ا
الحىاجهن مىن العلمىافَّ ،
فىإن المرىام
للحج واحدا وله تعىدَّ ه
فيناغي أن يكهن المفتي
ُّ
م
ليس مرام اجتهاه وعلمم بل المرام مرام اجتماع وائتَلف ،وإذا غىا اكىى اٰذا األىىل عىن
الرله نشأ َّ
الزمان ولم يزَّ يتزايد.
الش ُّر بين المسلمين ،كما وقع اكى اٰذا من عرد من َّ
َّىاس
للحىج ومفتيىا
ولىي األمىر أن اينصى أميىرا
والهاج على
للحىج ،وأن يلىزم الن ا
م
م
م
مما يتع َّلق بالحكم ،وي اآىاع المفتىي
وكى اٰذا ،فيآاع األمير في تدبير اسير
بآاعة اكى اٰذا ا
م
الحج َّ
الحج.
فيما يتع َّلق بفتهى
م
وكى اٰذه الراعديف كي الراعىديف ال اكفي الىة بنىزع كى مل خىَلف ايشىيع بىين المسىلمين فىي أمىر
ا
حجهم ،سهاف ممىا يتع َّلىق بتىدبير سىيره ،أو فيمىا يتع َّلىق بأحكامىه َّ
الشىرعيَّة ،ور َّبمىا ايجى ُّر
م
مما عليه النَّاس اليه ام ،فر َّبما ينشأ في زمن قاهم امن يرف في عرفى اة فىي
إكماله إل أعظم َّ
يهم ،ويرف النَّاس في يهم آخر ،فيصير من المسلمين امن يرف يهم اَّلثنىين ،ومىنهم مىن
يرف يهم الثَُّلثاف ،وليس اكى اٰذا باعيد إذا ان اف ارٌ األمىر ،وضىعفت كياىة الهَّليىة ،وأكملىت
الشىرعَّ ،
الشرعيَّة كما ر متات في َّ
رعاية األحكام َّ
األمىر لىم يىزَّ عليىه المسىلمهن
فإن اكى اٰذا
ا
إل مدَّ يف قرياة.
الحىج مىن عهىده ♀ إلى
وقد ىنَّف غير واحد من العلماف في بيان أمراف
م
األوَّ يشى اهر مفىت مىن المفتىين كمىا كىان
الصىدر َّ
بعد سنة مائتين بعد األلف ،وكان في َّ
ثىم كىان على اكىى اٰذا الولفىاف ô
َّاي ♀ كه المفتي ل
م
الحج واألميىرَّ ،
الن ُّ
الصحابة امىن يكىهن مأمىىهرا باستفتائىىىىه ،كمىا أمىر
ىار من َّ
ثم لى َّما اضعف األمر ا
تعال َّ ،
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ثىم خلفىه بعىد
عاد الملك بن مروان
َّ
الحجا ا أن َّل يأتمر بأمر حتَّ يرجع إل ابن عمرَّ ،
ثم اخ ال افىه ابىن جىريج  ôتعىال ،
ثم خلفه عآافَّ ،
ذلك ابن عاَّاس فكان كه المفتيَّ ،
وكان اكى اٰذا أمرا مشههرا ل المسلمين حتَّ ضعفت الحاَّ ل األزمنة األخيريف.
ممىا ( ايحىرم على المحىرم َّ
رأسىه
الىذكر) أن يغ مآىي ( ا
ثم ذكر المصنمف ؒ تعال َّ
َّ
بمَلىق كال َّآاقية والغرتيف)م للنَّهي عن ذلك ل قهله ♀َ « :و َال تُخَ ِّم ُروا َر ْأ َسا ُه
الزيىىاهيف ل ذكىىر الهجىىه زيىىاهيف شىىا َّذيف ،وإنَّمىىا المنهى ُّىي عنىىه كىىه توميىىر
وكىىٰذه م
َو َال َو ْج َها ُه» ،ا
جىاز لىهم كمىا
الرأس ،وأ َّما تغآية الهجه
فعصح قولي أهل الةلم أنَّه إذا احتا ا إلى ذلىك ا
ُّ
َّ
ا
حمن بن عهف ،فإذا كاجت ري  ،أو كان بره ،أو
ثات اكى اٰذا عن
الر ٰ
عثمان بن ع َّفان وعاد َّ
نشأ غاار ،أو غير ذلكم فلإلنسان أن يغ مآ اي وجهه بَل كراكة.
ا
ثم ذكر َّ
السى َّياريف أو َّ
الشمسى َّية)  -أي المظ َّلىة ( -أو الويمىة أو
أن
اَّلستظَلَّ (بسرف َّ
َّ
شجريف َّل بأس به).
وتغطي ُة الن ِ
َّاسل رأس ُه لها نوعا اثنا :
فهىى اٰذا حىرام َّل
* أحدهما :تغآية رأسه بمَلىىق لىهم كآاقيَّىة ،أو غىرتيف ،أو قلنسىهيفم ا
يجهز.
* والثَّاين :تغآية رأسه بغير مَلىق له ،وهو نوعا اثنا :
• أحدهما:كهن ذلك المست اظ مل به منفصَل عنه غير تابع لهم كشجريف ونحهكام ف اهى اٰذا
جائز با متفا أكل العلم.
ا
يكىهن منفصىىَل عنىه تابعىىا لىه هاخىَل ل ملكىىهم كسى َّيارته ،أو مظ َّلتىىه،
• وثانيهماا :أن
أصح قولي أهل الةلم  ôتعال .
وكى اٰذا جائز يف
ا
ِّ
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الصىيد الىربمي والمعاونىة ل
الرجاَّ والنمساف قتل َّ
مما (يحرم عل المحرم من م
ذكر َّ
ثم ا
َّ
ذلك وتنفيره من مكانه ،وعرد النمكا  ،والجماع ،وخآاة النمسىاف ،ومااشىرته َّن بشىههيف)،
ا
بالجسىدَّ ،
أىىل (الم اا ا
اشىريف) مىأخهذ مىن
فىإن
والمراد با(المباشرة) :اإلفحاف إل المىرأيف
ا
الاا اشريف وكي جلد اإلنسان.
ثم ذكر َّ
رأسه ،أو تآيَّى ناسىيا أو جىاكَلم فىَل
أن المحر ام إذا ( الا اس مويآا ،أو غ َّآ
ا
َّ
والجهل يرفع المؤاخذ ايف عنه فَل تج عليه فدية ،وإذا ذكر ا
ا
فإن الن ا
فدي اة عليه)َّ ،
أزاَّ
مسيان
رأسىه ،أو ا
أخىذ مىن شىعره شىيئا ،أو ق َّلىم
المحظهر ا َّلذي ارتكاه ،ومثله أيحا ( :امن ا
حلق ا
الصىحي ) ،وظىاكر كَلمىه ؒ تعىال
أظافره ناسيا أو جاكَلم فَل شىي اف عليىه على
َّ
األخذ بمذك الجمههر ل اختصاص العذر بالنمسيان والجهل بهؤَّلف المذكهرات.
والرىىهَّ الثَّىىاينَّ :
ىم جميىىع محظىىهرات اإلحىىرام ،وكىىه
أن النمسىىيان والجهىىل عىىذر يعى ُّ
حمن ابىن سىعدي ↓َّ ،
فىإن
الص ُ
َّ
الىر ٰ
حيح ا َّلذي اختاره أبه العاَّاس ابن تيمية وعاىد َّ
األه َّل ى اة َّ
الشىىىرعية ها َّلىىة عل ى العىىذر بالنمسىىيان والجهىىل ل كى مىل محظىىهر مىىن محظىىهرات
اإلحرام.
وقد ذكر ؒ تعال َّ
أن امن تآيَّ ا ناسيا أو جاكَل أو لاس امويآام فَل فدي اة عليىه،
رأسه ،أو ق َّلم أظافرهم
وعلم به :أنَّه امن فعل ذلك عمدا فلاس امويآا ،أوتآ َّي  ،أو ا
حلق ا
فعليه فدية.
وك ىىٰذه الفديىىة يسى مىميها الفرهىىاف  ôتعىىال برىىهلهم( :فديىىة األذى)م َّ
ألن أىى اىل
ا
لما آذته اكها ُّم رأسه ،فس مميت باعتاىار الهاقعىة ا َّلتىي
مشروع َّيتها كي َّ
قصة كع بن عجر ايف َّ
نشأ منها اإلذن بها ،وفدية األذى كي المذكهريف ل قهله تعال  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
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(الصىيام) ل حىىديث كعى بىن عجىىر ايف بصىيام ثَلثىىة أ َّيىام،
ﯴ ﯵﯶ ﴾ [الارىريف ،]196:وف مسىىر م
و(اإلطعام) بإطعام ستَّة مساكي انُّ ،
كل مسكين نصف ىاع( ،والنُّسك) بذب شايف.
ثم ذكر أنَّه ( ايحرم عل المسلم محرمىا كىان أو غيىر محىرم ،ذكىرا كىان أو أنثى م قتىل
َّ
الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشاريف أو نحىه ذلىك ،ويحىرم تنفيىره مىن مكانىه)،
ىيد ا
بىالحرم َّل بىالمحرم فرىط ،فهىه متع ملىق بالمهضىع ،سىهاف كىان فاعلىه
ا
وكى اٰذا حكم يتع َّلق ا
محرما أم غير محرم.
أي حاَّ أن ا
يرتل ىيد الحرم ،وَّل أن يعىاون ل قتلىه ،وَّل أن
فَل يجهز للمسلم عل م
ويحركه منه.
يشير إل ذلك ،ويحرم عليه أن ين مفرهم يعني أن يورجه ويار ازه من امح مله
م
األخحر) ،والدَّ ليل عل ذلك :قهله
ومما يحرم عليه أيحا (قآع شجر الحرم ونااته
ا
َّ
المنهىي
اج ُر َها ») ،لكى َّن
♀ في الحديث ا َّلذي ذكر المصنمفَ «( :ال ُي ْة َضادُ َش َ
َّ
الشىىجر إنَّمىىا كىىه َّ
عنىىه م ىن َّ
الرط ى  ،ا َّل ىذي يشىىير إليىىه الفرهىىاف برىىهلهم( :ونااتىىه
الشىىجر َّ
األخحر) ،فعلم َّ
أن َّ
جر إذا كان يابسىا لىم يكىن ممنهعىا مىن قآعىه ،وكىذلك إذا كىان
الش ا
يدفع أذاه عنه.
مؤذيا وله كان أخحرا ،فإنَّه يجهز لإلنسان أن ا
قطع شجر الحرم بشرطين اثنين:
فال يجو ُز ُ
• أحدهما :إذا كان َّ
الشجر رطاا أخحرا.
• وثانيهما :إذا لم يكن مؤذيا.
وال ت ِ
َح ُّال
عرفهام كما قىاَّ ♀َ «( :
يحرم :لرآة الحرم َّإَّل لمن ي م
مما ُ
ذكر َّ
ثم ا
َّ
ِ ِ ٍ
ِ
لمعرف لها.
َساقطَتُ َها»)  -أي ل ار اآتها «( -إِ َّال ل ُمنْشد»)  -أي م
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ممىا يحتىا إليىه النَّىاس خىار ا م َّكىة ،فرىاَّ:
مما يتع َّلق بتعيين الحى مل ا
والحى ارم َّ
ثم ذكر َّ
َّ
(ومن ومزهلفة من الحرم ،وأ َّما عرفة افم ان م
الحل).
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فصل
الحاج عند دخول َّ
مك َة،
فيما يفعل ُه
ُّ
وبيان ما يفعل ُه بعد دخول المسجد الحرام
من َّ
الطواف وصفته
ا
َّ
َّ
َّاىىي
فىىإذا وىىىل الىىىمحرم إلىى مكىى اة اسىىتح َّ لىىه أن يغتسىىل قاىىل هخهلهىىام ألن الن َّ
♀ فعل ذلك.
الحىرام سى َّن لىه ترىىديم رجلىه اليمناى  ،ويرىهَّ« :بسىىم اهلل،
فىإذا وىىل إلى المسىجد ا
والسَلم عل رسهَّ اهلل ،أعهذ باهلل العظيم ،وبهجهه الكريم ،وسلآانه الرديم،
َّ
والصَليف َّ
من َّ
هم افت لي أبها ا رحمتك».
الرجيم ،ال ّل َّ
الشيآان َّ
يوصىه
ويرهَّ ذلك عند هخهَّ سائر المساجد ،وليس لدخهَّ المسجد الحرام ذكىر ُّ
َّاي ♀ فيما أعلم.
ثابت عن الن م
شرع في ال َّآهاف إن كان متمتمعا أو معتمرا،
فإذا وىل إل الكعاة قآع التَّلاي اة قال أن اي ا
تيسىىر ذلىك ،وَّل يىؤذي
ثم قصدا
ثم يسىتلمه بيمينىه ويراملىه إن َّ
الحجر األسه اه واسترا الهَّ ،
ا
َّ
النَّاس بالمزاحمة.
ويرهَّ عند استَلمه« :بسم اهلل واهلل أك اار» ،أو يرهَّ« :اهلل أك اار».
شىق
شق التَّرايل اسىتلمه بيىده أو بعصىاه أو نحهكمىا ،او اق َّا اىل مىا اسىتلمه بىه ،فىإن َّ
فإن َّ
استَلمه أشار إليه وقاَّ« :اهلل أكرب».
وَّل يرامل ما يشير به.
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ا
يكهن ال َّآائف عل طهاريف من الحد األىغر واألكىربم
لصحة ال َّآهاف أن
ويشتا ارٌ
َّ
َّ
الصَليف غير أنَّه ر مخص فيه ل الكَلم.
ألن ال َّآهاف مثل َّ
الايت عن يساره حاَّ ال َّآهاف.
ويجعل
ا
هم إيمانا بك ،وتصديرا بكتابك ،ووفاف بعهدك ،وا متااعا
وإن قاَّ ل ابتداف طهافه« :ال ّل َّ
َّ
َّاىىىي
لسىىىنَّة نا ميىىىك َّ
محمىىىد ♀» فهىىىه حسىىىنم ألن ذلىىىك قىىىد روي عىىىن الن م
♀.
األوَّ وكىىه
ويآىىهف سىىاع اة أشىىهاٌ ،ويرمىىل ف ىي جميىىع الثََّلثىىة األ اوَّ مىىن ال َّآىىهاف َّ
ال َّآىىهاف ا َّلىذي يىىأتي بىىه َّأوَّ مىىا يرىىدم م َّكى اة ،أي طىىهاف الرىىدوم ،سىىهاف كىىان معتمىىرا ،أو
بالحج وحده ،أو قارنا بينه وبين العمريف ،ويمشىي ل األربعة الااقية.
متمتمعا ،أو محرما
م
ياتدئ َّ
كل شهٌ بالحجر األسهه ويوتم به.
والر امل كه اإلسراع في المشي مع م اراربة الوآ .
َّ
ويستح ُّ له أن يحآاع ل جميىع اكىى اٰذا ال َّآىهاف هون غيىره ،واَّلضىآااع :أن يجعىل
الرهاف تحت منكاه األيمن ،وطرفيه عل عاتره األيسر.
وسط م
ُّ
األقىل ،فىإذا َّ
وإن َّ
شىك كىل طىاف ثَلثى اة
شك في عده األشهاٌ بن عل اليرين وكه
السعي.
أشهاٌ أو أربعة؟ جعلها ثَلثة ،وككذا يفعل في َّ
وبعد فراغه من اكى اٰذا ال َّآهاف يرتدي برهائه فيجعله على كتفيىه وطرفيىه على ىىدره
قال أن يص ملي ركعتي ال َّآهاف.
والىروائ ال َّآيماىة
ومما يناغي إنكىاره على النمسىاف وتحىذيرك َّن منىه :طىهافه َّن م
بالزينىة َّ
َّ
الزينىة ا
حىاَّ ال َّآىهاف وغيركىا مىن
وعدم التَّستُّر وك َّن عهريف ،فيج عليه َّن التَّستُّر وتىرك م
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الرجىاَّم ألنَّهى َّن عىهريف وفتنىة ،ووجىه المىرأيف كىه
الحاَّلت ،ا َّلتي يوتلط فيها النمسىاف مىع م
اأظ اه ىر زينتهىىا ،فىىَل يجىىهز لهىىا إبىىداؤه َّإَّل لمحارمهىىام لرىىهَّ اهلل تعىىال  ﴿ :ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [النُّىىهر ]31:اآليىىة ،فىىَل يجىىهز له ى َّن كشىىف الهجىىه عنىىد ترايىىل
الرجاَّ.
الحجر األسهه ،إذا كان يراك َّن أحد من م
الرجىاَّ،
يتيسر له َّن فسحة َّلستَلم الحجر وترايله ،فَل يجىهز لهى َّن مزاحمىة م
وإذا لم َّ
بل يآفن من ورائهم ،وذلىك خيىر لهى َّن وأعظىم أجىرا مىن ال َّآىهاف قىر الكعاىة ،ا
حىاَّ
الرجاَّ.
مزاحمته َّن م
السىعي وَّل للنمسىافم َّ
ألن
الرمل واَّلضىآااع فىي غيىر اكىى اٰذا ال َّآىهاف وَّل ل َّ
شرع َّ
وَّل ي ا
األوَّ ،ا َّلذي أتى بىه حىين
الرمل واَّلضآااع َّإَّل ل طهافه َّ
َّاي ♀ لم يفعل َّ
الن َّ
قد ام م َّك اة.
ويكهن ا
آهرا من األحدا واألخاا  ،خاضعا لر مبه ،متهاضعا له.
حاَّ ال َّآهاف متا م
ستح ُّ له أن يكثر في طهافه مىن ذكىر اهلل والىدُّ عاف ،وإن قىرأ فيىه شىيئا مىن الرىرآن
وي ا
فحسن.
السىعي ذكىر موصىهص وَّل
وَّل يج ل اكى اٰذا ال َّآهاف وَّل غيره من األاطهفىة وَّل ل َّ
هعاف موصهص ،وأ َّما ما أحدثه بعض النَّاس مىن توصىيص م
كىل شىهٌ مىن ال َّآىهاف أو
السعي بأذكار موصهىة أو أهعية موصهىة فىَل ا
تيسىر مىن م
الىذكر
أىىل لىه ،بىل مهمىا َّ
َّ
والدُّ عاف كف .
الركن اليمان َّي است ال امه بيمينه وقاَّ« :بسىم اهلل واهلل أك ااىر» ،وَّل ير مالىه ،فىإن
فإذا حاذى ُّ
شق عليه استَلمه تركه ومح في طهافه.
َّ
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َّ
َّاي ♀ فيما
وَّل يشير إليه وَّل يك مار عند محاذاتهم ألن ذلك لم يثات عن الن م
نعلم.
الىركن اليمانىى مي والحجىر األسىهه ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ويستح ُّ له أن يرهَّ بين ُّ
الحجىىىر
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [الارىىىريف] ،وك َّلمىىىا حىىىاذى
ا
يتيسىر اسىتَلمه وترايلىه أشىار إليىه ك َّلمىا
األسهه استلمه وق َّاله وقاَّ« :اهلل أك اار» ،فإن لىم َّ
حاذاه وكاَّر.
الزحام.
بأس بال َّآهاف من وراف زمزم والمرام ،وَّل سيَّما عند م
وَّل ا
والمسجد ك ُّله محىل لل َّآىهاف ،ولىه طىاف فىي أروقىة المسىجد أجىزأه ذلىك ،ولكىن
تيسر ذلك.
طهافه قر ا الكعاة أفحل إن َّ
يتيسىر لىه
تيسر له ذلىك ،وإن لىم َّ
فإذا فرغ من ال َّآهاف ى َّل ركعتين خلف المرام إن َّ
أي مهضع من المسجد.
ذلك لزحام ونحههَّ ،
ىَلكما في م
الركعىىة األول ى
وي اسى ُّن أن يرىىرأ فيهمىىا بعىىد الفاتحىىة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ فىي َّ
الركعة الثَّانية.
و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ في َّ
كذا كه األفحل ،وإن قرأ بغيركما فَل بأس.
َّاي ♀
ثم يرصد
الحجر األسه اه فيستلمه بيمينه إن َّ
ا
َّ
تيسر له ذلكم اقتداف بالن م
ل ذلك.
الصىفا أفحىل إن
قىي على
ثم يور إل
َّ
َّ
الصفا من بابىه ،ف ايرقىاه أو يرىف عنىدهُّ ،
َّ
والر ُّ
تيسر ،ويررأ عند بدف َّ
األوَّ قهله تعال
الشهٌ َّ
َّ

 ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﴾ [الارريف:
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.]158
ا
الصفا ،ويحمدا اهلل ويك ماره ،ويرىهََّّ« :ل إلىه َّإَّل اهلل،
سترال الرالة عل
ويستح ُّ أن اي
َّ
واهلل أكربَّ ،ل إله َّإَّل اهلل وحده َّل شريك له ،له الملك ولىه الحمىد ،يحيىي ويميىت وكىه
عل م
كل شيف قديرَّ ،ل إلىه َّإَّل اهلل وحىده ،أن اجى از اوعىده ،ونا اصىر عاىده ،وكىزم األحىزا
وحده».
ويكرر اكى اٰذا م
مرات.
الذكر والدُّ عا اف ثَل
تيسر رافعا يديه،
َّ
م
ثم يدعه بما َّ
َّ
الرجىل ل المشىي
ثم ينزَّ فيمشي إل المرويف حتَّ يصىل إلى الع الىم َّ
األوَّ ،فيسىرع َّ
َّ
إل أن يصل إل ال اع الم الثَّاين ،وأ َّمىا المىرأيف فىَل يشى ارع لهىا اإلسىراع بىين ال اع المىينم ألنَّهىا
السعي ك مله.
عهريف ،وإنَّما المشروع لها المشي في َّ
تيسىر ذلىك ،ويرىهَّ
والرق ُّي عليها أفحىل إن َّ
ثم يمشي فيرق المرويف أو يرف عندكاُّ ،
َّ
الصفا ،مىا عىدا قىرافيف اآليىة ،وكىي قهلىه تعىال :
ويفعل عل المرويف كما قاَّ وفعل عل
َّ
الصىفا
الصىعهه إلى
َّ
فهى اٰذا إنَّما يشرع عند ُّ
﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﴾ [الارريف ،]158:ا
ل َّ
َّاي ♀.
الشهٌ َّ
األوَّ فرطم م
تأسيا بالن م
الصىفا،
ث َّم ينزَّ فيمشي ل مهضع مشيه ،ويسرع ل مهضع اإلسراع حتَّى يصىل إلى
َّ
َّ
َّاىي ♀ فعىل مىا
يفعل ذلك ساع َّ
مرات ،ذكابه شهٌ ،ورجهعه شهٌم ألن الن َّ
ذكر ،وقاَُّ « :خ ُذوا عنِّي من ِ
َاس َكك ُْم».
َ َ
ويستح ُّ أن يكثر فىي سىعيه مىن م
متآهىرا مىن
تيسىر ،وأن يكىهن
م
الىذكر والىدُّ عاف بمىا َّ
الحد األك اار واألىغر ،وله سع عل غيىر طهىاريف أجىز اأه ذلىك ،وككىذا لىه حاضىت
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بعد ال َّآهاف اس اعت وأجزأكىا ذلىكم َّ
ألن ال َّآهىاريف ليسىت شىرطا فىي

السعي ،وإنَّما كي مستحاَّة كما تردَّ م.
َّ
ا
للرجل أفحلَّ ،
الحلق
وترك
قصر
ا
السعي ا
فإن َّ
رأسه أو َّ
قصره ،والحلق َّ
حلق ا
كمل َّ
فإذا َّ
الحىج ،فالتَّرصىير فىي ح مرىه أفحىل،
للحج اف اح اسن ،وإذا كان قدومه م َّك اة قرياا من وقىت
م
م
َّ
لما اقدم كه وأىحابه م َّكة في رابع
ليحل اق بر َّية رأسه في
م
َّاي ♀ َّ
الحجم ألن الن َّ
رصر ،ولم يأمركم بالحلق.
الحجة ،أمر من لم ايسق
ذي
الهدي أن يح َّل وي م
ا
َّ
الرأس ،وَّل يكفي ترصير بعحه ،كما َّ
أن احل اق بعحه َّل
وَّل بدَّ في التَّرصير من تعميم َّ
يكفي.
والمرأيف َّل يش ارع لها َّإَّل التَّرصير ،والمشروع لها أن تأخ اذ من م
كىل ضىفيريف قىدر أنم الىة
َّ
فأقل ،واألنملة كي رأس اإلىاع ،وَّل تأخذ المرأيف زياهيف عل ذلك.
وحل له ُّ
فإذا فعل الىمحرم ما ذكر ،فرد ات َّمت عمرته والحمد هللَّ ،
كل شيف احر ام عليىه
الهدي من م
الحلم فإنَّه يار عل إحرامه حتَّ ايحى َّل مىن
باإلحرامَّ ،إَّل أن يكهن قد سا
ا
الحج والعمريف جميعا.
م
بالحج والعمريف جميعىا ،فيسى ُّن لىه أن يفسىخ إحرا امىه
بالحج مفرها ،أو
وأ َّما امن أحرم
م
م
إلىى العمىىريف ،ويفعىىل مىىا يفعلىىه المتمتمىىعَّ ،إَّل أن يكىىهن قىىد سىىا الهىىديم َّ
ألن النَّاىى َّي
ت َم َةك ُْم».
ي َألَ ْح َل ْل ُ
أمر أىحا ابه بذلك ،وقاَّ« :لَ ْو َال َأنِّي ُس ْق ُ
ت َ
الهدْ َ
♀ ا
وإذا حاضت المرأيف أو نف است بعد إحرامها بالعمريفم لم تآف بالايت وَّل تسىع بىين
وتمىت
الصفا والمرويف حتَّ تآهىر ،فىإذا طهىرت طافىت وسىعت َّ
َّ
وقصىرت مىن رأسىهاَّ ،
( )1كذا كه األفص  ،ويجهز :ناف است.
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بالحج من مكانها ا َّلذي كي مريمة
عمرتها بذلك ،فإن لم تآهر قال يهم التَّروية ،أحرمت
م
الحىج والعمىريف ،وتفعىل مىا
فيه ،وخرجت مع النَّاس إل من  ،وتصير بىذلك قارنىة بىين
م
المشى اعر ،ورمىىي الجمىار ،والمايىت بمزهلفى اة،
يفعلىه الحىا ُّ مىن الهقىىهف بعرفى اة ،وعنىدا ا
الصىفا والمىرويف
ومن  ،ونحر الهدي ،والتَّرصير ،فإذا اطهرت طافت بالايت وسعت بىين َّ
حجها وعمرتها جميعىام لحىديث عائشى اة
طهافا واحدا وسعيا واحدا ،وأجزأكا ذلك عن م
أنَّهىىا حاضىىت بعىىد إحرامهىىا بىىالعمريف ،فرىىاَّ لهىىا النَّاى ُّىي ♀« :ا ْف َة ِلااي َمااا َي ْف َةا ُال
الحا و َغير َأ ْ َال َتطُوفِي بِالبي ِ
ت َحتَّذ َتطْ ُهرِي» .متَّفق عليه.
َْ
َ ُّ ْ َ
حىل لهىا ُّ
وقصىرت مىن شىعركا َّ
كىل
وإذا رمت الحائض والنُّفساف الجمر ايف يهم النَّحىر َّ
حجهىا ،كغيركىا مىن
شيف حر ام عليها باإلحرام كال مآي ونحهه َّإَّل َّ
الزو  ،حتَّى تكمىل َّ
النمساف ال َّآاكرات ،فإذا طافت وسعت بعد ال ُّآهر َّ
حل لها زوجها.

عردا المصنمف ؒ تعال كنا فصَل آخر من الفصهَّ المشتملة عل بيىان أحكىام
ققاج عنقققد دخقققول َّ
مكققق َة،
ىىج ،تىىىرجم لىىىه برهلىىىه( :فصقققل فيمقققا يفعلققق ُه الحق ُّ
الحى م
وبيان ما يفعل ُه بعد دخول المسجد الحرام من َّ
الطواف وصفته) ،وابتىد اأه برهلىه:

ا
َّ
َّ
ىىي
(فىىىإذا وىىىىل الىىىىمحرم إلىىى مكىىى اة اسىىىتح َّ لىىىه أن يغتسىىىل قاىىىل هخهلهىىىام ألن النَّاى َّ
َّاي ♀
♀ فعل ذلك) كما ثات ل « َّ
الصحيحين» ،ولم يثات عن الن م
لىما بات بذي طىهى
شي مء من األغماك يف نمك قإال اغَّمال ♀ لدخهَّ م َّكة َّ
ثم قصدا ♀ المسجدا الحرام.
حي َّ
عند آبار َّ
الزاكر)َّ ،
الزاكر المعروفة اليهم بى( م
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(فإذا وىل) النَّاسك (إل المسجد الحرام س َّن لىه أن يرىدم م رجلىه اليمنى ) ،وتقاديم
ِ
يثبات فيهاا حاديث عان
المسجد واليُسارى عناد خروجهاا لام
الرجل اليُمنذ عند دخول
ُ
ِّ
ترىرر مىن قاعىديف َّ
الشىريعة ل اختصىاص
ور ذلك عل ما َّ
َّبيُ♀و وإنَّما ي َّ
الن ِّ
ألن المهضع الدَّ ا
المكرمات باليمين ،فإذا هخل المرف إل المسجد قدَّ م يمينهم َّ
اخل أكرم
َّ
فيناس األكر ام ،وإذا خر قىدَّ م يسىارهم َّ
ألن المهضىع األكىر ام ورافه ،فىاألول أن يرىدم م
َّاقص إل النَّاقص ،فيردم م يسراه.
الن ا
ىاري ؒ تعىىال ل
وإنَّمىا يىىروى ل اكىى اٰذا شىىيف عىىن ابىىن عمى اىر مهقهفىىا ع َّلرىىه الاوى ُّ
«ىحيحه» ،فذكر َّ
عمر كان إذا هخىل المسىجدا هخىل برجلىه اليمنى  ،وإذا خىر
أن ابن ا
وكى اٰذا األثر ب َّي اض له ابن رج ل «فت الااري» ،وذكر الحافظ ابن
خر برجله اليسرى ،ا
حجر ؒ تعال أنَّىه لىم يرىف عليىه مسىندا ،وَّل نعلىم أحىدا وقىف على اكىى اٰذا األثىر
الاوىاري فىي اىىآَلحه
الاواري مجزوما به ،فهه عل ما جرى عليه
مسندا ،وقد ع َّلره
ُّ
ُّ
حجة  -واهلل أعلم  ،-وإن كانت الراعديف المتردم مة مغنيىة عنىه،
الصحي » َّ
ل المع َّلق ل « َّ
خاىا في اكى اٰذه المسألة.
لكنَّه له ثات لكان مؤ ميدا ونصيرا ًّ
يعىم َّ
كىل
ثم ذكر ما يشرع قهلىه عنىد هخىهَّ المسىجد الحىرام  -وَّل
ُّ
يوىتص بىهم بىل ُّ
َّ
ُ
واألحادياث
َّاىي ♀،
مسجد  :-فذكر ذكرا مجتمعا من عدَّ يف آثار مرو َّية عن الن م
ِ
أذكار دخول المسجد ال يثبت منها َّإال ذِكْرا اثنا :
َّبي ♀ُ ِمن
َّ
المروية عن الن ِّ
هم افت لي أبها رحمتك» عند مسلم ل «ىحيحه».
• أحدهما« :ال ّٰل َّ
• وثانيهما« :أعهذ باهلل العظىيم ،وبهجهىه الكىريم ،وسىلآانه الرىديم ،مىن َّ
الشىيآان
الرجيم» عند أبي هاو اه ل «سننه» بسند ج ميد.
َّ
وما عدا ذلك من األذكار فإنَّه ضعيف.

107

ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

أن اكى اٰذا م
ثم ذكر َّ
يوتص بالمسجد الحرامم بل (عند هخىهَّ سىائر المسىاجد)
الذكر َّل
ُّ
َّ
كما تردَّ م.
ىرع ل ال َّآىىهاف إن كىىان متمتمعىىا أو
(فىىإذا وىىىل إل ى الكعاىىة قآىىع التَّلاي ى اة قاىىل أن ايشى ا
الحجر األسه اه) ،وقآىع التَّلايىة عنىد الهىىهَّ إلى الكعاىة ا
قاىل ابتىداف
ثم قصدا
ا
معتمراَّ ،
وثاىت عىن ابىن ع امى ار أنَّىه
ثات عن ابىن عاَّىاس ¶ ،وكىه قىهَّ الجمهىهر،
ا
ال َّآهاف ا
األول أِهر وعليه جمههر أكىل العلىم ô
يرآعه في أهن الحرم إذا هخله ،والقول َّ
تعال .
ثىم
ذكر أنَّىه يىىرصد الحجىر األسىهه ويسىترالهم أي يراىل عليىه بهجهىه وجسىدهَّ ( ،
ثم ا
َّ
يتيسىر لىه
تيسىر له ذلك ،وَّل يؤذي النَّاس بالمزاحمىة) ،فىإن لىم َّ
يستلمه بيمينه ويرامله إن َّ
يتيسىر لىه
ثم ير مال ما اسىتلم بىه ،فىإن لىم َّ
استَلمه بيده وترايله ،فإنَّه يستلمه بيده أو بعصا َّ
فهىىٰذه ثىَل مراتى يكىهن بهىا العمىل عنىد إراهيف ابتىداف
إسَلمه بشيف معىه
أشىار إليىه ،ا
ا
ال َّآهاف ،بل ابتداف م
يستلم اإلنسان بيده وير مال بفمه.
كل شهٌ من أشهاطه ،وأكملها :أن
ا
الصىهت ،كمىا ن َّاىه على ذلىك
وترايل الحجر األسهه يناغي أن يكىهن رقيرىا
ا
خفىيض َّ
الحافظ ابن حجر ؒ تعال  ،وخَلف ذلك كه من سهف األه م َّ
الح اجىر
ألن ترايىل ا
الصىهت وعىدم رفعىه
األسهه إنَّما كه ترايل تعظيم ،وترايل التَّعظيم المناس له خفض َّ
الصهت عند التَّرايل لىه خىَلف
به ،فما يفعله بعض النَّاس متا م
هكمين أنَّه تعظيم من زياهيف َّ
المشروع.
ثم ذكىر َّ
أن الن ا
اسىتلم«( :بسىم اهلل واهلل أكىرب» ،أو يرىهَّ« :اهلل أك ااىر»)،
َّاسىك يرىهَّ إذا
ا
َّ
عمىر ل
َّاي ♀ كه التَّكاير ،وزياهيف (التَّسىمية) ثاتىت عىن ابىن ا
والمأثهر عن الن م
األوَّ فرط َّل ل سائر األشهاٌ ،فإن أراه اإلنسان زياه اتها ل َّ
َّ
األوَّ كىان
الشىهٌ َّ
الشهٌ َّ
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له ذلك هون بر َّية األشهاٌ.
ىحة ال َّآىىهاف أن يكى ا
ىهن ال َّآىىائف عل ى طهىىاريف مىىن الحىىد
ىم ذكىىر أنَّىىه (يش ىتا ارٌ لصى َّ
ثى َّ
األىغر واألكربم َّ
وكىٰذه المسألة
الصَليف غير أنَّه ر مخص فيه ل الكَلم) ،ا
ألن ال َّآهاف مثل َّ
أصاحهما  -واهلل
فيها قهَّلن مشهىىهران ألكل العلم ل إيجىا ال َّآهىاريف على ال َّآىائف،
ُّ
أن ال َّآهار ايف ل ح مره سنَّة مستحاَّة ،أ َّما اإليجىا ففيىه بعىدم َّ
أعلم َّ -
ألن انترىاض ال َّآهىاريف
َّاي ♀ ومعه فئام كثير من الولق لىم يترىدَّ م
ولما َّ
مما تعظم به الالهىَّ ،
َّ
حج الن ُّ
وقع اكى اٰذا علم َّ
أن األشاه
فلما ا
َّاي ♀ إل ذلكَّ ،
ألكثركم نسك لم يرشدكم الن ُّ
كه ما ذك إليه بعض التَّابعين  ôتعال واختاره شيخ اإلسَلم ابن تيميىة وغيىره،
من َّ
مؤ َّكديف تأكيدا شىديدا ،فاألفحىل أن يكىهن اإلنسىان
أن ال َّآهار ايف فيه غير واجاة ،لكنَّها ا
عل طهاريف حاَّ طهافه.
ا
ثم ذكر َّ
هم إيمانا بك ،وتصديرا بكتابك»...
أن
اإلنسان (إن قاَّ ل ابتداف طهافه« :ال َّل َّ
َّ
وكى اٰذا م
الذكر قد رو اي مرفهعا ومهقهفا ،وَّل يثاىت مرفهعىا وَّل مهقهفىا عىن
فهه حسن) ،ا
الفىاكهي ل «أخاىار م َّكى اة» بسىند
َّاىي ♀؛ بىل ثاىت عنىد
م
أحد من أىىحا الن م
مما أحدثىه
حسن عن اعآاف بن أبي ربا أنَّه قاَّ(« :ال َّله َّم إيمانا بك وتصديرا بكتابك)م َّ
أكل العرا » ،فلم يكن معروفا قال ذلك ،وإنَّما أحد  ،وألجىل اكىى اٰذا عىدَّ ه ابىن الحىا م
ىحة ذلك
المالكي في «المدخل» من جملة الادع ،فيناغي تجافيه وعدم األخذ به لعدم َّ
ُّ
كه ل اإلمامة في المناسك َّ -
أن اكىى اٰذا
مرفهعا وَّل مهقهفام بل جا اف عن عآاف  -وكه من ا
مما أحدثه أكل العرا .
َّ
الايت عن يساره حاَّ ال َّآهاف)( ،ويآهف سىاع اة أشىهاٌ ،ويرمىل
ذكر أنَّه (يجعل
ا
ثم ا
َّ
األوَّ) ،والمراه به :طهاف الردوم ا َّلذي يأيت به م َّك اة
في جميع الثََّلثة األ اوَّ من ال َّآهاف َّ
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بىالحج وحىده ،أو قارنىا) إذا قصىد
مريف( ،سهاف كىان معتمىرا ،أو متمتمعىا ،أو محرمىا
م
َّأوَّ َّ
الايت( ،ويمشي في) بريَّة األشهاٌ.
بالهر اولىة ،في اهىروَّ
والر امل كه اإلسراع في المشي مع م اراربة الوآى ) ،وكىه شىايه ا
( َّ
والر امىل موىتص ب اهىى اٰذا ال َّآىهاف
اإلنسان في األشهاٌ الثََّلثة األ اوَّ هون بر َّية األشهاٌَّ ،
المسىم بىى(طهاف اإلفاضىة) ،أو (طىهاف
الحىج
هون غيره من أطهفة النُّسك ،كآىهاف
م
َّ
الههاع).
الرمل أو الى م َّ
وإذا لم يمكن اإلنسان أن ايرمل مع الرر َّ ،
فإن ُّ
ألن الفضايل َة
تأخ اره مع َّ
ُ
أفضل من الفضيلة المتة ِّلقة بزمانِها أو مكانِها ،فإذا َّ
تىأخ ار اإلنسىان
المتة ِّلق َة بذات الةبادة
الر امل.
ور ام الم ا
فهى اٰذا أفحل من قربه مع عجزه عن َّ
عن الايت بعيدا ا
ث َّم ذكر بعد ذلىك َّ
أن النَّاسىك (يسىتح ُّ لىه أن يحىآاع ل جميىع اكىى اٰذا ال َّآىهاف هون
ا
الرهاف تحت منكاىه األيمىن ،وطرفيىه على
اَّلضآااع) بى(أن
وفسر (
ا
يجعل وسط م
غيره)َّ ،
الرهاف مهضهعا من تحته.
عاتره األيسر) ،فيكهن امنكاه األيمن باهيا مكشهفا ،ويكهن م
شك ل عده األشهاٌ بن عل اليرين وكه ُّ
ثم ذكر من مسائل ال َّآهاف أنَّه (إن َّ
األقل،
َّ
فإذا َّ
وكى اٰذا
شك كل ا
السعي) ،ا
طاف ثَلث اة أشهاٌ أو أربعة؟ جعلها ثَلثة ،وككذا يفعل ل َّ
أحد قهلي أكل العلم.
أصاح القاولين ،واختىاره
والرهَّ الثَّاني :أنَّه إذا غل عل ظنمىه شىيف أخىذ بىه ،وهاو
ُّ
العَلمة ابن عثيمين.
َّ
فإذا غل ال َّظ ُّن بشيف جاز له أن يعمل بىه ،أ َّمىا إذا لىم يغلى ال َّظى ُّن فإنَّىه يآىر شى َّكه
ويأخذ بيرينه بانيا عليه.
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ثم ذكر أنَّه (بعد فراغه من اكى اٰذا ال َّآهاف يرتدي برهائه فيجعله عل كتفيه وطرفيه قال
َّ
أن يص ملي ركعتي ال َّآهاف) ،فاَّلضآااع سنَّة موصهىة ب اهى اٰذا ال َّآهاف فرط.
بالزينىىة والى َّىروائ ال َّآيماىىة وعىىدم
ممىىا يناغىىي إنكىىاره عل ى النمسىىاف :طىىهافه َّن م
ىم ذكىىر ( َّ
ثى َّ
ترىرر مىن أه َّلىة شىرع َّية فىي ذلىك،
التَّستُّر) ،فيج أمرك َّن بذلك ،وناهيه َّن عن ذلكم لمىا َّ
(وَّل يجىىهز له ى َّن أن يكشىىف ان وجىىهكه َّن عنىىد ترايىىل الحجىىر إذا كىىان ايى اىراك َّن أحىىد مىىن
الرجاَّ واَّلختَلٌ به َّن ،بل ايآفن من ورائهم)م كما
الرجاَّ) ،و(َّل يجهز له َّن مزاحمة م
م
الاواري» َّ
الرجاَّم أي محتجريف عنهم ل
في «ىحي
م
أن عائش اة كانت تآهف احجريف من م
األوَّ ،كما ثات ذلك عن عآاف ل
الرجاَّ ،وككذا كانت النمساف ل العهد َّ
مكان من وراف م
الاواري»َّ ،
الرجىاَّ ل ال َّآىهاف ،بىل يآفىن مىن وراف
«ىحي
م
أن النمساف ك َّن َّل يوىالآن م
الرجاَّ.
م
السىىعي وَّل
الرمىىل واَّلضىآااع ل غيىىر اكىى اٰذا ال َّآىىهاف وَّل ل َّ
ثىم ذكىىر أنَّىهَّ( :ل يشىىرع َّ
َّ
َّ
األوَّ) ا َّلىذي
الرمل واَّلضآااع َّإَّل في اطهافه َّ
َّاي ♀ لم يفعل َّ
للنمسافم ألن الن َّ
كه طهاف الردوم .
َّآهر (مىن األحىدا
ثم ذكر ما يناغي أن (يكهن) عليه اإلنسان (حاَّ ال َّآهاف) من الت ُّ
َّ
واألخاا ) ،والوحهع والتَّهاضع ،واإلكثار من ذكر اهلل ▐ وقرافيف شىيف مىن
الررآن ،وَّل يج فيه ذكر موصهصم بل يدعه اإلنسان بما شا اف.
وأمثال مىا روي عىن النَّاىي ♀ ل م
الىذكر ل ال َّآىهاف :أنَّىه كىان (يرىهَّ بىين
م
الىىركن اليمىىاينم والحجىىر األسىىهه ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ُّ
فهى اٰذا شيف رواه أبه هاوه بسىند حسىن ،فيىأيت اإلنسىان
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [الارىريف]) ،ا
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ب اهى اٰذا م
الذكر ل أثناف طهافه.
يتيسر استَلمه
(وك َّلما حاذى
الحجر األسهه استلمه وق َّاله وقاَّ« :اهلل أكرب» ،فإن لم َّ
ا
وترايله أشار إليه ك َّلما حاذاه وكاَّر).
لمىا كانىت زمىزم لهىا قاَّىة أو
ثم ذكر أنَّه (َّل بأس بال َّآهاف مىن وراف زمىزم والمرىام)َّ ،
َّ
الزحام).
مهضع مهجهه ،وقد زالت الر َّاة والمهضع اليهم( ،وَّل س َّيما عند م
(والمسجد ك ُّله محل لل َّآهاف ،فحيث طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلىك)َّ ،إَّل َّ
أن
الرر من الكعاة أفحل.
ثم ذكر َّ
تيسىر لىه)م
أن ال َّآائف إذا (فرغ من ال َّآىهاف ىى َّل ركعتىين خلىف المرىام إن َّ
َّ
أي
يتيسىىر لىىه ذلىىك لزحىىام ونحىىهه ،ىى َّىَلكما ل م
َّاي ♀( ،وإن لىىم َّ
اقتىىداف بىىالن م
مهضع من المسجد).
الركعة األولى
ويستح ُّ (أن يررأ فيهما بعد الفاتحة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ ل َّ
الركعة الثَّانيةٰ ،كذا كه األفحل وإن قرأ بغيركما فىَل بىأس)،
و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ ل َّ
ايُ♀ ،وأ َّمىىا ذكىىر قرافتىىه ♀
ولاايس يف َه اا َٰذا خ َب ار ثاباات عاان النَّبا ِّ
محمىد ،ولىيس
للسهرتين المرو َّية في «ىحي مسلم» فإنَّىه مىد ار مىن كىَلم جعفىر بىن َّ
ُّ
َّاىي ♀ كمىا بيَّنىه الوآيى ل كتابىه «الفصىل والهىىل»،
مرفهعا من كَلم الن م
فهىي زيىىاهيف أهر اجىت ،فلىىم يثاىىت َّ
السىىهرتين ل اكىى اٰذا
أن النَّاى َّىي ♀ قىىرأ بهىىاتين ُّ
ال َّآهاف.
وعلى اكىى اٰذا فإنَّنىىا نرىىهَّ( :يسىىتح ُّ ) ،وَّل نرىىهَّ( :يسى ُّن)م ألنَّىىه لىىم يثاىىت عىىن النَّاى مىي
َّ
َّ
♀ ،فى َّ
ىىي
ىىإن ُّ
السىىىنَّة تتحرىىىق ل المنىىىدو الىىىذي جىىىا اف بىىىه هليىىىل عىىىن النَّاى م
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♀ ،واَّلستحاا أوسع من ذلك ،عل اكى اٰذا اىآَل الفرهاف.
وقلنىىا( :يسىىتح ُّ )م ألنَّنىىا َّل نعلىىم أحىىدا مىىن الفرهىىاف  ôتعىىال قىىاَّ بوىىَلف
الركعتين ،وَّل أعلم أحدا
اَّلستحاا م بل المذاك األربعة عل استحاا قرافيف كاتين َّ
من الفرهاف من غيركم قاَّ بأنَّها َّل تستح ُّ  ،فهي باقية عل ذلك ،ولم اأ ار أحىدا ذكىر مىا
فليس منهم امن منا اع ذلكم بىل كىم
ذكرتم لكنَّه كه المعروف لمن تص َّف كَلم الفرهاف ،ا
قائلهن باستحاا قرافتها.
الركعتين فإنَّه (يرصد الحجر األسىهه)
ثم ذكر أنَّه بعد ذلك إذا فر اغ من طهافه وىَليف َّ
َّ
لما فعل
َّاي ♀ َّ
 أي يرجع إليه ( -فيستلمه بيمينه إن َّتيسر له ذلكم اقتداف بالن م
ذلىك) ،وكىل يراملىه زيىاهيف على اسىتَلمه؟ قىهَّلن ألكىل العلىم ،والمرآىهع بىه َّ
أن النَّاى َّىي
ألن الت ا
السنَّة ،وإن ق َّاله كان ذلك جائزام َّ
َّرايىل م َّمىا
♀ استلمه ولم ير ماله ،فهه ُّ
عمىر ◙ أنَّىه كىان إذا كىان ل المسىجد
يح َّيا به الحجر األسهه ،وقد ىى َّ عىن ابىن ا
الحرام فىأرا اه أن يوىر ا جىا اف إلى الحجىر األسىهه ،فاسىتلمه وقاَّلىهَّ ،
فىدَّ اكىى اٰذا على َّ
أن
وكى اٰذا أمر جائز كما ثات ذلك
الحجر األسهه يع َّظم بالتَّرايل ،وله ل غير نسك ال َّآهاف ،ا
عمر .
عن ابن ا
( )1

الركعتين و اعههه إل استَلم الحجر األسهه أنَّه (يور إلى
ثم ذكر أنَّه بعد فراغه من َّ
َّ
والصفا :جال كان معروفا بم َّك اة ،ا
زاَّ أكثره اليهم ،وبري طرف منه ىغير.
الصفا)َّ ،
َّ
الزمن الماضىيَّ ،
فىإن
وقهله ؒ تعال ( :من بابه) بناف عل ما كان عليه األمر ل َّ
الصىفا ،وقىد أزيىل كىذا
المسع كان منفصَل عن المسجد ،و ابيناه و ابيناه أبها منها با
َّ
( )1إل كنا تىمىام الىمجلس ال َّثاني ،وكان اذ ٰل اك عصر الوميس ال َّثىاين مىن شىهر ذي الح َّجىة ،سىنة ثَلثىين بعىد
األربعمىائة واأللف.
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الاا .
واألبها ا َّلتي يذكركا الفرهاف  ôتعال زالت ولم ياق منها شيف اليهم ،وكذه
األبها كانت قرياة من الكعاة محيآة بها ،وما يهجد من أسىمائها الااقيىة فىي األبىها
الصىىفا  -فهىىي أسىىماف نرلىىت إل ى كىىذه األبىىها
الوارج َّيىة  -كاىىا بنىىي شىىيا اة أو بىىا
َّ
الجديديف ،أ َّما األبها الرديمة ا َّلتي كانت األحكام مر َّتاىة عليهىا فيمىا سىلف فرىد زالىت
الصفا.
ومن جملتها با
َّ
والمرصههَّ :
الصفا ( افر اق ما بري من الجاىل أو وقىف
مما ساق قصد َّ
أن اإلنسان إذا فرغ َّ
ثم (يرىرأ عنىد بىدف َّ
األوَّ قهلىه
قي عل
الشىهٌ َّ
َّ
تيسر) ذلكَّ ،
الصفا أفحل إن َّ
عندهُّ ،
والر ُّ
تعال ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﴾ [الارريف )]158 :اآلي اة ،وكىذا اَّلختيىار ا َّلىذي نحىا
َّ
َّاي ♀ لها كانت نسكا.
إليه المصنمف بناف عل قهَّ امن قاَّ :إن قرافيف الن م
َّ
َّ
َّاي ♀ قرأكا عل إراهيف تعلىيم النُّسىكَّ ،ل على إراهيف
والرهَّ الثاين :أن الن َّ
كهن اآلية من جملة نسكه.
ا
َّاىىي ♀ مىىن آي ل
والقااول الثَّاااين هااو
ُّ
األصااح فيمىىا يظهىىر ،ف امىىا تىىَله الن ُّ
لمىا قصىد ىىَليف
المناسكم كرهله تعال ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ [الارريفَّ ]125 :
لمىا قصىىد إل ى
الى َّىركعتين ،وقهل ىه تعىىال ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﴾ [الارىىريفَّ ]158 :
أن النَّاي ♀ قالها تعليما وبيانا لمعانيها بإنزالها عمىَلَّ ،
الصفا = األظهر َّ
فىإن
َّ
َّ
َّاي ♀ عىن معناكىا بمىا أظهىره مىن
تأويلها بالعمل يعين عل فهمها ،فأبان الن ُّ
العمل بها ،فريلت تعليما َّل نسكا.
ا
يسترال الرالة) ،وقد كان كىذا ممكنىا
الصفا استح َّ له (أن
ثم ذكر أنَّه إذا ىعد عل
َّ
َّ
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هون حائل فيما سلف ،أ َّما اليهم َّ
الصىفا يعسىر عليىه أن يسىترال
فإن أكثر امىن يرىف على
َّ
الرال اة فيراكىا ،وإنَّمىا يسىترال أكثىركم الرالى اة وَّل يراكىا ،وإنَّمىا يكىهن اسىترااله لجهتهىا،
فيسترال الحا ُّ الرال اة ،سهاف رآكا أم لم اي اركا ،وإن أمكنه رؤيتها فإنَّه أفحل.
وفسر كذا التَّحميد والتَّكاير بما أورهه من ذكر ،وكىه
ثم ذكر أنَّه (يحمد اهلل ويك ماره)َّ ،
َّ
م
َّ
ىىي
قىىىهََّّ«( :ل إلىىىه إَّل اهلل ،واهلل أكىىىرب )»...إلىىى آخىىىره ،وكىىىذا الىىىذكر ثابىىىت عىىىن النَّاى م
الصحي » ،لكىن ليس فيه زياهيف («يحيي ويميت») ،واألشابه َّ
أن كىذه
♀ ل « َّ
م
المحل ،وإنَّما يثات م
الذكر هوناها.
الزياهيف َّل تثات ل كذا
م
م َّ
ىىي
ولىىىم يىىىذكر المصىىىنمف ؒ تعىىىال سىىىهى كىىىذا الىىىذكر الىىىذي ثاىىىت عىىىن النَّاى م
تيسىر) ،م
♀ ،وأشار إل َّ
فالىذكر
ثم يىدعه بمىا َّ
أن ما ورافه هعاف مآلق فراََّّ ( :
األوَّ فرط ،وما زاه عن ذلك َّ
فإن اإلنسان مو َّير فيه
َّاي ♀ كه َّ
المأثهر عن الن م
فيما يشاف من الدُّ عاف.
الصىفا قىد
ويدعه اإلنسان (رافعا يديه) ،ورفع اليدين في كىذا المهضىع عنىد ىىعهه َّ
َّاي ♀
ثات في حديث أبي كرير ايف في «ىحي مسلم» في الجهاهَّ ،
لما فت ا الن ُّ
الصفا ورفع يديه وهعا ،أ َّما في ى افة اح َّجته فلىم
م َّك اة
ا
ثم اى اعد َّ
وطاف حهَّ الايت ساعاَّ ،
ىىي
يىىىذكر جىىىابر ◙ وَّل غيىىىره مىىىن َّ
الصىىىحابة َّ
لمىىىا ناعتهكىىىا لىىىم يىىىذكروا رفىىىع النَّاى م
فلمىا ىىار مىن
مترىررا عنىدكمَّ ،
♀ يديه ،وكأنَّهم تركها كذا ألنَّه ىار شعارا م
رىرره عىن
شعائر النُّسك  -العمريف أو
م
مفرها ،فأغن ت ُّ
الحج  -ال َّظاكريف لم يحتاج إل ذكره ا
إعاهيف معناه.
ومن مدارك َّ
الشريةة فِي البيا  :أ َّ ما استفا
مرةٍ.
َّ

واشاتهر ال يحتاا إلاذ تكاراره يف ِّ
كال
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فإن النَّاي ♀  -مثَل  -لم يستفض عنه أنَّه أ امى ار َّ
َّ
كىل مىن هخىل ل اإلسىَلم
َّ
ا
لمىا شىاع
بأن
يغتسل ،لكنَّه أمر واحدا من َّ
الصحابة هون غيره ،وكأنَّه استغن بهذا األمىر َّ
عىىن تكىىراره مى َّىريف بعىىد مى َّىريف ،ومىىا كىىان م ىن كىىذا الجىىنس يجىىري الحكىىم عليىىه اسىىتغناف
باَّلستفاضة.
لمىا هعىا عنىد هخهلىه م َّكى اةَّ ،
هَّ كىذا
َّاي ♀ رفع يديه عل
َّ
الصفا َّ
فكهن الن م
عل أنَّها محل لرفع اليدين في الدُّ عاف.
الحجم َّ
أن من مهاضع رفع اليدين فيه إذا ىىعد اإلنسىان
وثات كذا عن ابن عاَّاس ل
م
الصفا.
عل
َّ
ويكرر) الحا ُّ ( اكى اٰذا م
ثىم
الذكر والدُّ عاف ثَل
ثىم يىذكر َّ
ثىم يىدعهَّ ،
مىرات) ،فيىذكر َّ
َّ
( م
ثم يدعه.
ثم يذكر ّ
يدعهَّ ،
للصفا ( -حتَّ يصل إل العلم
ثم ينزَّ فيمشىي إل المرويف)  -وكه الجال المرابل َّ
( َّ
األوَّ) ،وكه المعروف بى(الميل األخحر) ،وإنَّمىا س مىمي بىى(الميل األخحىىر) ألنَّىه كىان
َّ
ثىم اشىتهر كىذا َّ
الشىاخص باسىم (الميىل
وضع ل مح مله شاخص ىا اغ بصاغة خحىرافَّ ،
ثم أزيل كذا َّ
الشىاخص وجعىل مح َّلىه ل المسىع اليىه ام
األخحر) أو (العلم األخحر)َّ ،
إناريف خحىراف تشير إل مهضع َّ
الشاخص ا َّلذي كان.
فإذا وىل اإلنسان إل كذا َّ
الشاخص أسرع إذا كان رجَل (إلى أن يصىل إلى العلىم
لمىىىا فعىىىل ذلىىىك( ،أ َّمىىىا المىىىرأيف) فرىىىد نرىىىل ابىىىن
الثَّىىىاين)م اقتىىىداف بهديىىىه ♀ َّ
اإلجماع على أنَّىه (َّل يشىىرع لهىا اإلسىراع بىين العلمىين) ،وإنَّمىا
المنذر ؒ تعال
ا
يش اىرع لها المشي فرط ،و امن كان معىه نسىاف َّلحىظ كىذا ولىم يسىىرع ل سىعيهم بىل برىي
معه َّن حفظا له َّن.
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ا
يصىل إلى (المىرويف) ،فيرقى عليهىا (أو يرىف عنىدكا،
ثم يمشىي) بعىد ذلىك حتَّى
( َّ
الصفا ،مىا
تيسر ،ويرهَّ ويفعل عل المرويف كما قاَّ وفعل عل
َّ
قي عليها أفحل إن َّ
ُّ
والر ُّ
عدا قرافيف اآلية ،وكي قهلىه تعىال ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﴾ [الارىريفَّ ،)]158:
فىإن
م
األوَّم بىل
قرافيف اآلية عند الرائلين بها أنَّها نسىك َّل يرهلىهن بتكراركىا فىي غيىر
المحىل َّ
األوَّ فرط.
يرتصرون عل التَّع ُّاد بها ل المهضع َّ
األوَّ وَّل ل غيره.
وعل ما تردَّ م :فإنَّها َّل تراَّ في َّ
ث َّم ذكر بعدا ذلك أنَّه (ينزَّ فيمشي ل مهضع مشيه ،ويسرع ل مهضع اإلسىراع حتَّى
مىرات ،ذكابىه شىهٌ ،ورجهعىه شىهٌم َّ
ألن النَّاى َّىي
يصىل إلى
َّ
الصىىفا ،يفعىل ذلىىك سىاع َّ
حجته ا َّلتي نعتها جابر
♀ فعل ما ذكر) ،فرد كان كذا كديه ♀ في َّ
في «ىحي مسلم» ،وقىد أمرنىا ♀ بأخىذ نسىكناا عنىه ،فرىاَُّ «( :خ ُاذوا َعنِّاي
من ِ
َاس ا َكك ُْم») ،والحىىديث بهىىذا ال َّلفىىظ غيىىر محفىىه  ،وإنَّمىىا المحفىىه مىىا ل «ىىىحي
َ
مسلم»« :لِتَعْ ُخ ُذوا من ِ
َاس َكك ُْم» ،وكه ل معناهَّ ،إَّل َّ
أن المحفه ل «ىحي مسلم» أكمل
َ
لغة.
ثم ذكر أنَّه (يستح ُّ أن يكثر ل سعيه من م
تيسىر) ،ولام يثبات عان
الذكر والدُّ عاف بمىا َّ
َّ
ٍ
الصىحابة
السةي ،لكىن ا
ثات عن جماعىة مىن َّ
َّبي ♀ُأنَّه دعا بدعاء مة َّي ٍن يف َّ
الن ِّ
كابن مسعهه وغيره أنَّهم كانها يدعهن ل سعيهم فيرهلهن« :ر م اغفر وارحىم ،وتجىاوز
أحسن ما يىدعه
عما تعلم ،إنَّك أنت
ُّ
األعز األكرم» ،فهذا شيف مأثهر عن َّ
الصحابة ،من ا
َّ
به اإلنسان ل سعيه.
متآهىرا مىن الحىد األكىرب واألىىغر ،ولىه
للساعي :أن (يكىهن
مما
م
ُّ
يستحب َّ
وذكر َّ
سع عل غير طهاريف أجز اأه ذلىك ،وككىذا لىه حاضىت المىرأيف أو نف اسىت بعىد ال َّآىهاف
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اس اعت وأجزأكا ذلكم َّ
السىعي ،وإنَّمىا كىي مسىتح َّاة كمىا
ألن ال َّآهىاريف ليسىت شىرطا فىي َّ
تردَّ م).
َّ
َّاىي
السعي حلق رأسه أو َّ
قصره ،والحلق َّ
كمل) الحا ُّ ( َّ
(فإذا َّ
للرجل أفحل)م ألن الن َّ
قصىىر وتىرك
الصىحيحين»( ،فىإن َّ
بالرحمىة كمىا ل « َّ
♀ هعا للمح ملرين ثَلثىا َّ
الحىج ،فالتَّرصىير ل ح مرىه
للحج فحسن ،وإذا كىان قدومىه م َّكىة قرياىا مىن وقىت
الحلق
م
م
أفحل)م َّ
الزمن قصير َّل يته َّفر معه َّ
َّاي ♀ إنَّما وىل م َّكة مىع
ألن َّ
الش اعر ،والن ُّ
الحجة ،وأمركم ♀ بالتَّرصير هون الحلقم لما فيىه مىن
أىحابه في رابع ذي
َّ
استاراف َّ
شىهاَّ فيىدخل
الشعر ،أ َّما إذا تردَّ م اإلنسان بمدَّ يف امديديف  -كأن يصل إل م َّكة ل َّ
ا
األفحىل لىه أن يحلىق رأسىهم َّ
حج معتمرا بىالتَّمتُّع َّ -
ألن بىين عمرتىه
فىإن
ل نسكه من ال م
وحجه مدَّ يف يته َّفر فيها َّ
ترىرر مىن كىهن
م
الشعر ويكثر ،فيكهن الحلق في ح مرىه أفحىلم لمىا َّ
الحلق عل التَّرصير.
ذلك أىَل م َّآرها في تفحيل ا
الرأس) ،وأنَّه (َّل يكفي ترصير بعحىه ،كمىا
ثم ذكر أنَّه (َّل بدَّ في التَّرصير من تعميم َّ
َّ
َّ
أن حلق بعحه َّل يكفي).
(والمرأيف َّل يشرع لها َّإَّل التَّرصير) ،فلىيس على النمسىاف حلىق باإلجمىاع ،كمىا ذكىره
المنذري ؒ تعال ( ،والمشروع لها أن تأخ اذ من م
كل ضفيريف قىدر أنم الىة ،واألنملىة:
ُّ
رأس اإلىاع ،وَّل تأخذ المرأيف زياهيف عل ذلك).
وحل له ُّ
تمت عمرتهَّ ،
كل شيف احر ام عليه باإلحرامَّ ،إَّل أن
(فإذا فعل الىمحرم ذلكَّ ،
يكهن قد سا الهدي من م
الحىج والعمىريف
الحلم فإنَّه يار عل إحرامىه حتَّى ايحى َّل مىن
م
جميعا) ،فهذا اإلحَلَّ موتص بالمتمتمع هون غيره.
بالحج والعمريف جميعا ،فيس ُّن لىه أن يفسىخ إحرامىه
بالحج مفرها ،أو
(وأ َّما امن أحرم
م
م
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إلىى العمىىريف ،ويفعىىل مىىا يفعلىىه المتمتمىىعَّ ،إَّل أن يكىىهن قىىد سىىا الهىىديم َّ
ألن النَّاىى َّي
ُام»)،
ي َألَ ْح َل ْلا ُ
♀ أمر أىحابه بذلك ،وقىاَّ« :لَ ْاو َال َأنِّاي ُسا ْق ُ
ت َ
الهادْ َ
ت َم َةك ْ
وقد تردَّ م َّ
مور عل مذك الحنابلة في تفحىيل التَّمتُّىع على غيىره ،فىإذا كىان
أن كذا َّ
الحج والعمريف ،أن
قر ان بين
أفر اه
التَّمتع كه األفحل فيكهن األفحل في م
م
َّ
الحج أو ا
حق من ا
ُّ
بحجة.
يرلاهما إل تمتُّع،
ثم يأتي َّ
فيحل بعمريف َّ
ثم ذكر َّ
أن المرأيف إذا (حاضت أو نف است بعد إحرامها بالعمريفم لىم اتآىف بالايىت وَّل
َّ
وقصىرت مىن رأسىها،
الصفا والمرويف حتَّ
تآهر ،فإذا طهرت طافت وسعت َّ
تسع بين َّ
ا
وسعة( ،فإن لم تآهىر قاىل يىهم التَّرويىة،
وتمت عمرتها بذلك) إن كان في َّ
الزمن فسحة ا
َّ
بالحج من مكانها ا َّلذي كي فيه ،وخرجت مع النَّىاس إلى منى  ،وتصىير بىذلك
أحرمت
م
ثىم حاضىت فىي مىدَّ يف َّل
قارنة بين
م
الحىج والعمىريف) ،فىالمرأيف إذا كانىت قىد ناى اهت التَّمتُّىع َّ
حىهَّ مىا نهتىه مىن تمتُّىع إلى قىرانم َّ
ألن التَّمتُّىع
يمكنها أن تآهر منها قال
الحج ،فإنَّهىا ت م
م
والحج.
ينحمان عل نسكين اثنين كما العمريف
والرران يجتمعان ل كهنهما
م
َّ
المش ى اعر ،ورمىىي
(وتفعىىل) المىىرأيف مىىا (مىىا يفعلىىه الحىىا ُّ مىىن الهقىىهف بعرف ى اة ،وعنىىد ا
الجمار ،والمايت بمزهلف اة ،ومن  ،ونحر الهدي ،والتَّرصير ،فإذا طهرت طافىت بالايىت
حجهىىا
الصىىفا والمىىرويف طهافىىا واحىىدا وسىىعيا واحىىدا ،وأجزأكىىا ذلىىك عىىن م
وسىعت بىىين َّ
ا
وعمرتها)م َّ
الرارن ليس عليه َّإَّل طهاف واحد وسعي واحد ،وكي قد ىارت قارنىة
ألن
لحيق الهقت ُّ
وتأخر طهركا.
َّاىي
واألىل ل ذلك( :حديث عائش اة َّ
لما حاضت بعد إحرامها بالعمريف ،فراَّ لهىا الن ُّ
♀« :ا ْفة ِلي ما ي ْفة ُل الحا و َغير َأ ْ َال َتطُوفِي بِالبي ِ
ات َحتَّاذ َتطْ ُهارِي» .متَّفىق
َ َ َ َ
َْ
َ ُّ ْ َ
عليه).
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ثم ذكر ؒ تعال َّ
وقصىرت
أن (الحائض والنُّفساف إذا رمت الجمر ايف يىهم النَّحىر َّ
َّ
حل لها َّ
من شعركا َّ
الىزو  ،حتَّى
كىل شىيف حىر ام عليهىا بىاإلحرام كال مآيى ونحىهه َّإَّل َّ
حجها ،كغيركا من النمسىاف ال َّآىاكرات ،فىإذا طافىت وسىعت بعىد ال ُّآهىر َّ
حىل لهىا
تكمل َّ
ىتص بىىالمرأيف ،بىىل إذا وقىىع مىن الحىىا م ك ملىه  -كمىىا سىىيأتي  -ف ى َّ
إن
زوجهىىا) ،وكىىذا َّل يوى ُّ
ثم بما استكمله من طهافه يكهن قد
اإلنسان قد يكهن تح َّلل بما مح ًّأوَّل تح ُّلَل َّأوَّلَّ ،
حل له به َّ
تح َّلل تح ُّلَل آخرا ثانيا اي ُّ
كل شيف ،وسيأتي كذا ل كَلم المصنمف فيما يستراال.
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فصل
في حكم اإلحرام بالح ِّج يوم َّ
الثامن من ذي الحجَّة،
والخروج إلى منى
فإذا كان يهم التَّروية  -وكه الثَّامن من ذي الح َّجىة  -اسىتح َّ للمح ملىين بم َّكى اة ومىن
َّ
َّاىي ♀
الحج من أكلها اإلحرام
أراه
م
َّ
بىالحج مىن مسىاكنهمم ألن أىىحا الن م
بالحج منه يهم التَّروية عىن أمىره ♀ ،ولىم يىأمركم
أقامها باألبآ  ،وأحرمها
م
َّاي ♀ أن يذكاها إل الايت فيحرمها عنده ،أو عنىد الميىزا  ،وكىذلك لىم
الن ُّ
يأمركم بآهاف الههاع عند خروجهم إلى منى  ،ولىه كىان ذلىك مشىروعا لع َّلمهىم إ َّيىاه،
ُّ
م
َّاي ♀ وأىحابه ╚.
والوير كله ل اتااع الن م
بىالحج ،كمىا يفعىل ذلىك عنىد
ويستاح ُّ أن يغتسىل ويتن َّظىف ويتآيَّى عنىد إحرامىه
م
إحرامه من الميرات.
الزواَّ أو بعده من يهم التَّرويىة،
وبعد إحرامهم
بالحج ي اس ُّن لهم التَّهجه إل من قال َّ
م
ويكثروا من التَّلاية إل أن يرمها جمريف العراة ،ويص ُّلها بمنى ال ُّظهىر والعصىر والمغىر
والعشاف والفجر.
والس ىنَّة أن ي اص ى ُّلها كى َّىل ىىىَليف ل وقتهىىا قصىىىرا بىىَل جمىىعَّ ،إَّل المغىىر والفجىىر فىىَل
ُّ
رصران.
ي ا
َّ
َّ
ا
َّاي ♀ ى َّل بالنَّاس من أكل م َّكىة
وَّل فر بين أكل مكة وغيركمم ألن الن َّ
وغيركم بمن وعرف اة ومزهلف اة قصرا ،ولم يأمر ا
أكل م َّك اة باإلتمام ،وله كان واجاا عليهم
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لا َّيناه لهم.
ثم بعد طلهع َّ
يتهجه الحا ُّ من من إل عرف اة ،وي اسى ُّن أن ينىزَّ
الشمس من يهم عرفة َّ
َّ
تيسر ذلكم لفعله ♀.
بنمر ايف إل َّ
الزواَّ ،إن َّ
فإذا زالت َّ
الشمس س َّن لإلمام أو نائاه أن يوآ النَّاس خآاىة تناسى الحىاَّ ،ياىيمن
شرع للحا م ل اكى اٰذا اليهم وبعده ،ويأمركم فيها بترهى اهلل وتهحيده واإلخَلص
فيها ما ي ا
له ل م
م
َّمسىك بكتىا اهلل وسىنَّة
كل األعماَّ،
ويحذركم من محارمه ،ويهىىيهم فيهىا بالت ُّ
م
َّاي
نايمىىه ♀ ،والحكىىم بهمىىا ،والتَّحىىاكم إليهمىىا ل كىىل األمىىهرم اقتىىداف بىىالن م
♀ ل ذلىىك ك ملىىه ،وبعىىدا كا يص ى ُّلهن ال ُّظهىىر والعصىىر قصىىىرا وجمعىىا ل وقىىت
األول  ،بأذان واحد وإقامتينم لفعله ♀ .رواه مسلم من حديث جابر.
ثم يرف النَّاس بعرف اة ،وعرفة ك ُّلها مهقف َّإَّل بآى ان ع ارناىةا ،ويسىتح ُّ اسىترااَّ الرا الىة
َّ
يتيسىىر اسىتراالهما اسىترال الرالىة وإن لىم يسىترال
تيسر ذلك ،فإن لم َّ
الرحمة إن َّ
وجال َّ
الجال.
َّحىرع
ويستح ُّ للحا م ل اكىى اٰذا المهقىف أن يجتهىدا ل ذكىر اهلل سىاحاناه وهعائىه والت ُّ
إليه ،و ايرفع يديه ا
قر اأ شيئا من الررآن فحسن.
حاَّ الدُّ عاف ،وإن ل َّا أو ا
ويس ُّن أن يكثر من قهََّّ« :ل إله َّإَّل اهلل وحىده َّل شىريك لىه ،لىه الملىك ولىه الحمىد،
م
َّاىي ♀ أنَّىه قىاَّ:
يحيي ويميت ،وكه عل كل شيف قىدير»م ل امىا روي عىن الن م
«خَ ير الدُّ ع ِ
ت َأ َنا َوالنَّبِ ُّيو َ ِم ْن َقبْ ِليَ :ال إِلَ َه إِ َّال اهَّللُ َو ْحدَ ُه َال
اء ُد َعا ُء َي ْو ِم َع َر َف َةو َو َأ ْف َض ُل َما ُق ْل ُ
َ
ُْ
الم ْل ُ
َشرِ َ
يتو َو ُه َو َع َلذ ك ُِّل َش ْي ٍء َق ِدير» ،وىى َّ عنىه
الح ْمدُ و ُي ْحيِي َو ُي ِم ُ
لو َولَ ُه َ
يل لَ ُهو لَ ُه ُ
ب الك ََال ِم إِلَذ اهَّلل ِ َأ ْر َبعو ُسابْ َحا َ اهَّللِو َوال َح ْمادُ هَّلل ِو َو َال إِلَا َه إِ َّال
♀ أنَّه قاََّ « :أ َح ُّ
اهَّللُو َواهَّللُ َأ ْك َب ُر».
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فيناغي اإلكثار من اكى اٰذا م
الذكر و اتكراره بوشهع وححهر قل  ،ويناغي اإلكثىار أيحىا
الشرع ل م
من األذكار واألهعية الهارهيف ل َّ
كل وقت ،وَّل سيَّما ل اكىى اٰذا المهضىع ل اكىى اٰذا
اليهم العظيم ،ويوتار جهامع م
الذكر والدُّ عاف ومن ذلك:
«ساحان اهلل وبحمده».
«ساحان اهلل العظيم».
﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [األناياف].
«ال إل قإال ال ،وال نعبو قإال إ قلال ،ل ال ِّعم ول ال

ول الثق اء الحمن ،ال إل قإال ال

مصمالين ل الوِّ لن ول ك ل الكاف وض».
«ال ح ك وال ق ا قإال بال».
﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾
[الارريف].
هم أىل لي هيني ا َّلذي كه عصمة أمري ،وأىل لي هنياي ا َّلتي فيهىا معاشىي،
«ال َّل َّ
وأىل لي آخريت ا َّلتي فيها معاهي ،واجعل الحيايف زياهيف لي ل م
والمهت راحىة
كل خير،
ا
لي من م
شر».
كل و
«أعهذ باهلل من اجهد الاَلف ،و اه ارك َّ
الشراف ،وسهف الرحاف ،وشماتة األعداف».
والحزن ،ومن العجز والكسل ،ومىن الجىان والاوىل،
الهم
ا
هم إنمي أعهذ بك من م
«ال َّل َّ
الرجاَّ».
والمغ ارم ،ومن غلاة الدَّ ين وقهر م
المأثم ا
ومن ا
هم من ال اا ارص والجنهن والج اذام ومن س ميئ األسرام».
«أعهذ بك ال َّل َّ
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العفه والعافية
هم إنمي أسألك
هم إنمي أسألك
ا
ا
العفه والعافية ل الدُّ نيا واآلخريف ،ال َّل َّ
«ال َّل َّ
يدي
هم استر عهرايت وآمن روعايت ،واحفظني من بين َّ
ل هيني وهنياي وأكلي ومالي ،ال َّل َّ
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فهقي ،وأعهذ بعظمتك أن أغتاَّ من تحتي».
أنت أعلم به منمي».
هم اغفر لي خآيئتي وجهلي ،وإسرال ل أمري ،وما ا
«ال َّل َّ
هم اغفر لي جدم ي وكزلي ،وخآئي وعمديُّ ،
وكل ذلك عندي».
«ال َّل َّ
هم اغفر لي ما قدَّ مت وما َّ
أخرت ،وما أسىررت ومىا أعلنىت ،ومىا أنىت أعلىم بىه
«ال َّل َّ
المؤخر ،وأنت عل م
م
كل شيف قدير».
أنت المردم م وأنت
منمي ،ا
شىكر نعمتىك
الرشىد ،وأسىألك
ا
هم إنمي أسألك الثماات ل األمىر ،والعزيمىة على ُّ
«ال َّل َّ
وحسن عااهتك ،وأسألك قلاا سليما ،ولسانا ىاهقا ،وأسألك من خير ما تع الم ،وأعىهذ
شر ما تعلم ،وأستغفرك لما تع الم ،إنَّك ع ََّلم الغيه ».
بك من م
محمد ♥ اغفر لي ذناي ،و اأذك غيظ قلاي ،و اأعذني
َّاي َّ
«ال َّل َّ
هم ر َّ الن م
حَلت الفتن ما أبريتني».
من م َّ
الس ٰمهات ور َّ األرض ور َّ العرش العظيم ،ر َّبنا ور َّ م
كل شيف ،فالق
هم ر َّ َّ
«ال َّل َّ
شىر م
أنىت آخىذ
كىل شىيف ا
الح م والنَّهى ،منز اَّ التَّهرايف واإلنجيل والررآن ،أعهذ بك من م
األوَّ فليس قالك شيف ،وأنت اآلخر فليس بعىدك شىيف ،وأنىت ال َّظىاكر
بناىيته ،أنت َّ
فليس فهقك شيف ،وأنىت الاىاطن فلىيس هونىك شىيف ،اقىض عنمىي الىدَّ ين وأغننىي مىن
الفرر».
هم اعط نفسي ترهاكا ،وزكمها أنت خير من زكَّاكا ،أنت ول ُّيها ومهَّلكا».
«ال َّل َّ
والهى ارم والاوىل،
هم إنمي أعهذ بك من العجىز والكسىل ،وأعىهذ بىك مىن الجىان ا
«ال َّل َّ
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وأعهذ بك من عذا الررب».
هم ا
لك أسلمت ،وبىك آمنىت ،وعليىك تهك َّلىت ،وإليىك أناىت وبىك خاىىمت،
«ال َّل َّ
الحىي ا َّلىذي َّل يمىهت ،والجى ُّن واإلنىس
أنىت
بعزتك أن تح َّلنيَّ ،ل إله َّإَّل أنىت ،ا
أعهذ َّ
ُّ
يمهتهن».
هم إنمي أعهذ ا
بك من علم َّل اينفع ،ومن قل َّل ايوشع ،ومن نفس َّل اتشاع ،ومن
«ال َّل َّ
ستجا لها».
هعهيف َّل ي ا
نكرات األخَل واألعماَّ واألكهاف واألهواف».
هم جنماني م ا
«ال َّل َّ
شر نفسي».
هم ألهمني رشدي ،وأعذني من م
«ال َّل َّ
عمن سهاك».
هم اكفني بحَللك عن حرامك ،وأغنني بفحلك َّ
«ال َّل َّ
هم إنمي أسألك الهدى والتُّر والعفاف والغن ».
«ال َّل َّ
والسداه».
هم إنمي أسألك الهدى َّ
«ال َّل َّ
هم إنمي أسألك من الوير ك مله ،عاجله وآجله ،ما علمت منه وما لم أعلىم ،وأعىهذ
«ال َّل َّ
بك من م
الشر ك مله عاجله وآجله ،ما علمت منه وما لم أعلم ،وأسألك من خير مىا سىألك
شر ما استعاذ منىه عاىدك ونايُّىك
محمد ♀ ،وأعهذ بك من م
منه عادك ونايُّك َّ
محمد ♀».
َّ
قر إليها من قهَّ أو عمل ،وأعىهذ بىك مىن النَّىار ومىا
هم إنمي أسألك الجنَّة وما َّ
«ال َّل َّ
قر إليها من قهَّ أو عمل ،وأسألك أن تجعل ك َّل قحاف قحيتاه لي خيرا».
َّ
«َّل إله َّإَّل اهلل وحده َّل شريك له ،له الملك وله الحمد ،يحيىي ويميىت ،بيىده الويىر
وكه عل م
كل شيف قدير».
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العلىي
قهيف َّإَّل باهلل
«ساحان اهلل ،والحمد هلل ،وَّل إله َّإَّل اهلل ،واهلل أك اار ،وَّل حهَّ وَّل َّ
م
العظيم».
هم م
إبىراكيم ،وعلى آَّ
يت على
ىىل على
محمىد ،كمىا ىى َّل ا
ا
محمىد ،وعلى آَّ َّ
َّ
«ال َّل َّ
باركىت على
محمىد ،كمىا
إبراكيمم إنَّك حميىد مجيىد ،وبىارك على
ا
محمىد ،وعلى آَّ َّ
َّ
ا
إبراكيمم إنَّك حميد مجيد».
إبراكيم وعل آَّ
ا
ا
﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [الارريف].
يكرر الحىا ُّ مىا ترىدَّ م مىن األذكىار واألهعياىة،
ويستاح ُّ في اكى اٰذا المهقف العظيم أن م
وما كان في معناكىا مىن م
َّاىي ♀ ،ويلى َّ فىي
الىذكر والىدُّ عاف َّ
والصىَليف على الن م
الدُّ عاف ،ويسأَّ ر َّبه من خيري الدُّ نيا واآلخريف.
َّأسىىي بىىه ل ذلىىك
وكىىان النَّاى ُّىي ♀ إذا ه اع ىا كى َّىرر الىىدُّ عاف ثَلثىىا ،فيناغىىي الت م
♥.
ويكهن المسلم في اكى اٰذا المهقف مواتا لر مبه ساحانه ،متهاضعا لىه ،خاضىعا لجنابىه،
نفسه ،ويجدم ه
منكسرا بين يديه ،يرجه رحمتاه ومغفر اته ،ويواف عذا ابه و امرتاه ،ويحاس
ا
تهبة نصهحام َّ
ومجمع كاير ،ايجهه اهلل فيه عل عااهه ،وياىاكي بهىم
ألن اكى اٰذا يهم عظيم،
ا
مَلئك اته ،ويكثر فيه العتق من النَّار ،وما رئي َّ
أىغر وَّل
الشيآان في يهم كه فيه أهحر وَّل
ا
أحرر منه ل يهم عرف اةَّ ،إَّل مىا رئىي يىهم بىدر ،وذلىك لمىا ايىرى مىن جىهه اهلل على عاىاهه
ا
وإحسانه إليهم وكثريف إعتاقه ومغفرته.
َّ
َّاي ♀ قاََّ « :ماا ِما ْن َيا ْو ٍم
وفي «ىحي مسلم» عن عائش اة ▲ أن الن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الم َالئِكَا َةو
َأ ْكثَ ُر م ْن َأ ْ ُي ْةت َق اهَّللُ فيه َع ْبدً ا م َن النَّار م ْن َي ْو ِم َع َر َف َةو َوإِ َّن ُه لَ َيدْ ُنوو ُث َّم ُي َباهي بِ ِه ُم َ
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َف َي ُق ُ
ولَ :ما َأ َرا َد َه ُؤ َال ِء؟».
ىدوكم َّ
الشىىيآان،
اهلل م ىن أنفسىىهم خيىىرا ،وأن يهينىىها عى َّ
فيناغىىي للمسىىلمين أن يىىروا ا
الذكر والدُّ عاف ،ومَلزمة التَّهبة واَّلستغفار من جميع ُّ
ويحزنهه بكثريف م
الذنه والوآايا.
الحجا في اكى اٰذا المهقف مشتغلين م
َّحىرع إل أن تغر
وَّل يزاَّ
َّ
بالذكر والدُّ عاف والت ُّ
َّ
الشمس ،فإذا غربت انصرفها إل مزهلف اة بسكينة ووقار ،وأكثاىروا مىن التَّلايىة ،وأسىرعها
ا
َّ
َّاىي
َّاىي ♀ ،وَّل يجىهز اَّلنصىراف قاىل الغىرو م ألن الن َّ
ل المتَّسعم لفعل الن م
الشمس ،وقاَّ« :خُ ُذوا عنِّي منَ ِ
♀ وقف حتَّ غربت َّ
اس َك ُك ْم».
َ َ
فإذا وىلها إل مزهلف اة اى ُّلها بهىا المغىر ثىَل ا ركعىات والعشىاف ركعتىين اجمعىا،
َّاي ♀ ،سهاف وىلها إل مزهلفى اة
بأذان وإقامتين ،من حين وىهلهام لفعل الن م
ل وقت المغر  ،أو بعد هخهَّ وقت العشاف.
وما يفعله بعض العا َّمة من الرط حص الجمار مىن حىين وىىهلهم إلى مزهلفى اة قاىل
ا
َّ
َّاي ♀
َّ
الصَليف ،واعتراه كثير منهم أن ذلك مشروعم فهه غلط َّل أىل له ،والن ُّ
أي مهضع ال ارى اط
لم يأمر أن يلتارط له الحص َّإَّل بعد انصرافه من المشعر إل من  ،ومن م
الحصى أجزأه ذلك.
وَّل يتع َّين الرآه من مزهلف اةم بل يجهز الرآه من من .
ا
َّاي
ُّ
والسىىىنة الترىىىاٌ سىىىاع فىىىي اكىىىىٰذا اليىىىهم ،يرمىىىي بهىىىا جمىىىريف العراىىىةم اقتىىىداف بىىىالن م
♀.
َّ
كىل يىهم إحىدى وعشىىرين حصىايف ،يرمىي بهىا
أ َّما في األ َّيام الثََّلثىة افيلىترط مىن منى
الجمار الثََّل .
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َّ
َّاىي
وَّل يستاح ُّ غسل الحص م بل يرمي به من غير غسلم ألن ذلك لم ينرىل عىن الن م
♀ وأىحابه.
وَّل يرم بحص قد رمي به.
ويايت الحا ُّ ل اكى اٰذه ال َّليلة بمزهلف اة.
والصىىايان ونحىىهكم ،أن يىىدفعها إل ى منى آخىىر ال َّليىىلم
ويجىىهز َّ
للحىىعفة مىىن النمسىىاف م
الحجا فيتأكَّد ل ح مرهم أن يريمها
لحديث عائش اة وأ مم سلم اة وغيركما ،وأ َّما غيركم من
َّ
بها إل أن يص ُّلها الفجر.
ثم يرفها عند المشعر الحرام ،فيسترالها الرالة ،ويكثروا من ذكر اهلل وتكايره والدُّ عاف
َّ
إل أن يسفروا جدًّ ا ،ويستح ُّ رفع اليدين كنا حاَّ الدُّ عاف.
المشى اعر وَّل
وحيثما وقفها من مزهلف اة أجىز اأكم ذلىك ،وَّل يجى علىيهم الرىر مى ان ا
ت ٰه ُهنَا  -يعني عل المشىعر َ ،-و َج ْماع ُك ُّل َهاا
َّاي ♀َ « :و َق ْف ُ
ىعهههم لرهَّ الن م
َموقِ » .رواه مسلم في «ىحيحه» ،وجمع كي مزهلفة.
فىىإذا أسىىفروا جىىدًّ ا انصىىرفها إلى منى قاىىل طلىىهع َّ
الشىىمس ،وأكثاىروا مىن التَّلايىىة ف ىي
محسرا استح َّ اإلسراع قليَل.
سيركم ،فإذا وىلها م
ثىم رمهكىا مىن حىين وىىهلهم
فإذا وىلها إل من قآعها التَّلاي اة عند جمريف العراىةَّ ،
بساع حصيات متعاقاات.
يرفع يده عند رمي م
كل حصايف ويكامر.
ويستح ُّ أن يرميها من بآن الهاهي ،ويجعل الكعاىة عىن يسىاره ،ومنى عىن يمينىهم
َّاي ♀.
لفعل الن م
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وإن رماكا من الجهان األخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى ل المرم .
وَّل يشتارٌ براف الحصى ل المرم  ،وإنَّما المشتارٌ وقهعه فيه ،فله وقعت الحصايف
ىىر بىذلك
وممىن َّ
ثىم خرجىت منىه أجىزأت فىي ظىاكر كىَلم أكىل العلىمَّ ،
ل المرمى َّ
َّ
المهذ ».
َّهوي ؒ في «شر
الن ُّ
ا
الحمص قليَل.
الو اذف ،وكه أكرب من
ويكهن حص الجمار مثل حصى
َّ
الرمي ينحر كد ايىه ،ويسىتح ُّ أن يرىهَّ عنىد نحىره أو ذبحىه« :بسىم اهلل ،واهلل
ثم بعد َّ
َّ
ويهجهه إل الرالة.
هم اكى اٰذا منك ولك»،
م
أكرب ،ال ّٰل َّ
والسنَّة نحر اإلبل قائمة معرهلة يدكا اليسرى ،وذب الا ارر والغنم عل جناها األيسر.
ُّ
وله ذب إل غير الرالة ا
ألن التَّهجيه إل الرالة عند َّ
السنَّة وأجزأته ذبيحتهم َّ
الذب
ترك ُّ
سنَّة وليس بهاج .
ويس اتح ُّ أن ا
يأكل مىن كديىه ويهىدي ويتصىدَّ م لرهلىه تعىال ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [الحج].
ويمتدُّ وقت َّ
الذب إل غرو شمس اليهم الثَّالث من أ َّيام التَّشريق ،في أى م أقىهاَّ
أكل العلم ،فتكهن مدَّ يف َّ
الذب  :يهم النَّحر وثَلثة أ َّيام بعده.
يرصىىىره ،والحلىىق أفحىىلم َّ
ألن النَّاى َّىي
رأسىه أو م
ىم بعىىد نحىىر الهىىدي أو ذبحىه يحل ىق ا
ثى َّ
رصىرين واحديف.
بالرحمة والمغفريف للمح ملرين ثَل
مرات ،وللم م
َّ
♀ هعا َّ
الرأسم بل َّل بدَّ من ترصيره ك مله كالحلق.
وَّل يكفي ترصير بعض َّ
كل ضفيريف قدر أنملة َّ
رصر من م
فأقل.
والمرأيف ت م
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وبعىد رمىي جمىريف العراىة والحلىق أو التَّرصىىيرم ياىا للمحىرم ُّ
كىل شىيف احىرم عليىىه
األوَّ.
سم اكى اٰذا التَّح ُّلل :بالتَّح ُّلل َّ
باإلحرام َّإَّل النمساف وي َّ
َّهجىه إلى م َّكى اة ،ليآىهف طىهاف اإلفاضىةم
ويس ُّن له بعىد اكىى اٰذا التَّح ُّلىل :التَّآيُّى والت ُّ
لحديث عائش اة ▲ قالت :كنت أط مي رسىهَّ اهلل ♀ إلحرامىه قاىل أن
الاواري ومسلم.
يآهف بالايت .أخرجه
يحرم ،ولح مله قال أن
ا
ُّ
الحىج،
الزياريف ،وكه ركن من أركىان
طهاف اإلفاضة
سم اكى اٰذا ال َّآهاف:
ا
ا
وطهاف م
م
وي َّ
الحىىج َّإَّل بىىه ،وكىىه المىىراه فىىي قهلىىه ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
تم
ُّ
َّل ايىى ُّ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [ الحج].
الصىفا والمىرويف إن كىان
الركعتين
ا
خلف المرىامم يسىع بىين َّ
ثم بعد ال َّآهاف وىَليف َّ
َّ
األوَّ لعمرته.
متمتمعا ،ا
والسعي َّ
السعي م
لحجه َّ
وكى اٰذا َّ
وَّل يكفي سعي واحد في أى م أقىهاَّ العلمىافم لحىديث عائشى اة قالىت :خرجنىا مىع
رسهَّ اهلل ♀ ،فذكرت الحديث وفيىه :فرىاََّ « :و َما ْن كَاا َ َم َةا ُه َهادْ ي َف ْل ُي ِها َّل
ح ُّل حتَّاذ ي ِ
بِالحج مع الةمرةِو ُثم َال ي ِ
حا َّل ِمنْ ُه َماا َج ِمي ًةاا» ،إلى أن قالىت :فآىاف ا َّلىذين
َ
َ
َ ِّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ
آخر ،بعىد أن رجعىها
أك ُّلها بالعمريف بالايت،
َّ
ثم طافها طهافا ا
ثم ح ُّلهاَّ ،
وبالصفا والمرويفَّ ،
لحجهم .رواه الاواري ومسلم.
من من
م
ثم طىافها طهافىا آخىر بعىد أن رجعىها مىن
وقهلها ▲ عن ا َّلذين أكلها بالعمريفَّ :
الصفا والمىرويف ،على أىى م األقىهاَّ ل تفسىير اكىى اٰذا
من
لحجهمم تعني به ال َّآهاف بين َّ
م
الحديث.
وأ َّمىىا قىىهَّ مىىن قىىاَّ :أراهت بىىذلك طىىهاف اإلفاضىىة ،فلىىيس بصىىحي م َّ
ألن طىىهاف
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ا
مىع ،وكىه
بىذلك مىا
حق الجميع وقد فعلهه ،وإنَّما المىراه
اإلفاضة ركن ل م
يوىص المتمت ا
ُّ
حجه.
الرجهع من من لتكميل م
ال َّآهاف بين َّ
مريف ثانية بعد ُّ
الصفا والمرويف َّ
وذلك واض بحمد اهلل ،وكه قهَّ أكثر أكل العلمُّ ،
ىحة ذلىك أيحىا مىا
ويدَّ عل
َّ
الصحي  -تعليرا مجزوما به  -عن ابن ع َّااس ¶ أنَّىه سىئل عىن
رواه الا
واري ل َّ
ُّ
حجىىة
ىج فرىىاَّ :أكى َّىل المهىىاجرون واألنصىىار وأزوا النَّاىىي ♀ ل َّ
متعىىة الحى م
الح ِّج
اج َة ُلوا إِ ْه َاللَك ُْم بِا َ
فلما قدمنا م َّكة قاَّ رسهَّ اهلل ♀ْ « :
الههاع وأكللناَّ ،
وبالصفا والمرويف ،وأتينا النمساف ولاسنا الثميىا ،
ي» ،فآفنا بالايت
ُع ْم َر ًةو إِ َّال َم ْن َق َّلدَ َ
َّ
الهدْ َ
ِ
ِ
ثىم أمرنىا عشىيَّة التَّرويىة أن
ي َفإِ َّن ُه َال ُيح ُّل َحتَّذ َيبْ ُلغَ َ
وقاََّ « :م ْن َق َّلدَ َ
الهدْ ُ
الهدْ َ
ي َمح َّل ُه»َّ ،
وبالصىىفا والمىىرويف .انته ى
ىالحج ،فىىإذا فرغنىىا مىىن المناسىىك جئنىىا فآفنىىا بالايىىت
نهى َّىل بى
َّ
م
مرتين ،واهلل أعلم.
المرصهه منه وكه ىري ل سعي المتمتمع َّ
َّ
اي ♀ وأىىحابه لىم يآهفىها
وأ َّما ما رواه مسلم عن جابر ◙م أن النَّ َّ
األوَّ -م فهىه محمىهَّ على مىن سىا
الصفا والمرويفَّ ،إَّل طهافا واحدا  -طهافهم َّ
بين َّ
َّاىي ♀ حتَّى ح ُّلىها مىن
الهدي من َّ
الصحابةم ألنَّهم برها عل إحرامهم مع الن م
الحج والعمريف جميعا ،والنَّاي ♀ قد َّ
بىالحج والعمىريف ،وأمىر امىن سىا
أكىل
م
م
ُّ
حل حتَّ اي َّ
وأَّل ي َّ
الهدي أن ي َّ
بالحج مع العمريفَّ ،
الحج
حل منهما جميعا ،والرارن بين
هل
م
م
والعمريف ليس عليىه َّإَّل سىعي واحىد ،كمىا َّ
هَّ عليىه حىديث جىابر المىذكهر ،وغيىره مىن
الصحيحة.
األحاهيث َّ
الحج وبري عل إحرامه إل يهم النَّحر ،ليس عليه َّإَّل سىعي واحىد،
وككذا امن أفره
َّ
السعي بعد طهاف اإلفاضة.
فإذا سع ال ارارن والمفره بعد طهاف الردوم كفاه ذلك عن َّ
وك ىى اٰذا كىىه الجمىىع بىىين حىىديثي عائش ى اة وابىىن عاَّىىاس ،وبىىين حىىديث جىىابر المىىذكهر
ا
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╚ ،وبذلك يزوَّ التَّعارض ويحصل العمل باألحاهيث ك ملها.
الجمع َّ
أن حديثي عائش اة وابىن ع َّاىاس حىديثان ىىحيحان ،وقىد أثاتىا
ومما يؤ ميد اكى اٰذا
ا
َّ
حىق المتمتمىع ،وظىاكر حىديث جىابر ينفىي ذلىك ،والمثاىت مرىدَّ م على
عي الثَّاين ل م
َّ
الس ا
مررر ل علمي األىهَّ ومصىآل الحىديث ،واهلل ▐ المه مفىق
النَّالم كما كه َّ
للصها  ،وَّل حهَّ وَّل قهيف َّإَّل باهلل.
َّ

الحج ،ترجم لىه
ذكر المصنمف ؒ تعال فصَل آخر من الفصهَّ الما مينة ألحكام
م
بالحج يقوم َّ
الثقامن مقن ذي الحجَّقة ،والخقروج
برهله( :فصل في حكم اإلحرام
ِّ
تىرجم بىه ؒ تعىال م بىل إنَّىه
حمن كذا الفصىل على مىا ا
إلى منى) ،ولم يرتصىر م َّ
والمايت بمزهلف اة،
اسرتسل ل ذكر ما وراف ذلك من أحكام
م
الحجم كالهقهف بيهم عرف اة ،ا
وأعماَّ يهم النَّحر ،فكأنَّه ترجم لما في ىدر كَلمه هون ما امتدَّ إليه كَلمه.
حمن كذا الفصل قهلىه( :فىإذا كىان
مما ذكره ؒ تعال فيما يتع َّلق بايان م َّ
وكان َّ
يهم التَّروية  -وكه الثَّىامن مىن ذي الح َّجىة  ،)-وإنَّمىا س مىمي بيىهم التَّرويىة َّ
الحجىا
ألن
َّ
يتىزوهون بالمىاف ويملىؤون امىزاهاتهم منىه حتَّى َّل يحتىاجها إلى ذلىك ل بريَّىة
كانها فيىه َّ
م
الحىج مىن
للمحل (بم َّك اة ومن أراه
مرامات
َّ
الحج ورا اف من قال العههيف إليها ،فيستح ُّ
م
َّ
َّاىي ♀
أكلها اإلحرام
م
بالحج مىن مسىاكنهم) يىهم التَّرويىةم (ألن أىىحا ا الن م
بالحج منه يهم التَّروية عن أمىره ♀ ،ولىم يىأمركم
أقامها باألبآ  ،وأحرمها
م
َّاي ♀ أن يذكاها إل الايت فيحرمها عنده ،أو عند الميىزا  ،وكىذلك لىم
الن ُّ
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يأمركم بآهاف الههاع عند خروجهم إلى منى  ،ولىه كىان ذلىك مشىروعا لع َّلمهىم إ َّيىاه،
ُّ
م
َّاىىي ♀ وأىىىحابه ╚) ،وحاىىىل مرصىىهه
والويىىر كلىىه ل اتاىىاع الن م
المصنمف ؒ تعال َّ :
بالحج إن لىم يكىن محرمىا يىهم الثَّىامن
أن الحا َّ يحرم لنسكه
م
من المكان ا َّلذي كه فيه ،سهاف كان في م َّك اة أو ل من أو ل غيركما.
ِ
اح قااولي أهاال الةلاام  -قاىىل الى َّىزواَّ ،فى َّ
ىإن النَّاى َّىي
وإحرامىىه بى
ىالحج يكىىهن  -ف اي أصا ِّ
م
لما ى َّل ال ُّظهر ل ذلك اليهم كان محرماُّ ،
فيدَّ ٰكذا عل ترىدُّ م اإلحىرام
♀ َّ
بالحج يهم الثَّامن قال زواَّ َّ
هر َّإَّل وقد أحر ام به.
م
الشمس ،فَل يص ملي ال ُّظ ا
بالحج ،كما يفعل ذلك
ثم ذكر أنَّه (يستاح ُّ أن يغتسل ويتن َّظف ويتآ َّي عند إحرامه
م
َّ
عند إحرامه مىن الميرىات) ،وكىذا اَّلسىتحاا إنَّمىا باعثىه إذا وجىدت الحاجىة لىهَّ ،أماا
ٍ
بشايء م ٍ
الصحابة فلم يثبت فِي ذلل شيء ،وتردَّ م
ن
ال
عن
عثور
توقي ُته
َّبي ♀ُأو َّ
ِّ
َّ
َّاىىي ♀ مىىن أغسىىاَّ األنسىىاك إنَّمىىا كىىه اغتسىىاله
أن الغسىىل الثَّ ا
ابىىت عىىن الن م
لىما أراه الدُّ خىىهَّ إل المسجد الحرام.
♀ َّ
مواضع اغتسلوا فيها:
الصحابة  -رضوا اهَّلل عنهم  -فقد ثبت عنهم ثالثة
َ
وأما َّ
َّ
عمر ¶ ،وقىد ىى َّ عنىه
أحدهما :اَّلغتساَّ عند الميرات ،وكذا ا
ثات عن ابن ا
ا
تهضىأ ،وبيَّنَّىا
كما رواه ابن أبي شيا اةم أنَّه كان إذا جاف إلى الميرىات ربَّمىا
اغتسىل وربَّمىا َّ
وج اه ذلك ،وأنَّه مع َّلق بالحاجة.
َّ
ىىي
وثانيهاااا :اغتسىىىالهم لىىىدخهَّ مكىىى اة وإيىىىراهكم المسىىىجدا الحىىىرا ام كمىىىا فعىىىل النَّاى ُّ
عمر أيحا.
♀ ،وكذا ثات ل َّ
الصحي عن ابن ا
وثالثهااا :اغتسىىالهم يىىهم عرف ى اة فىي عش ىيَّتها ،كمىىا ثاىىت كىىذا عىىن ابىىن عمى اىر ◙،
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فاَّلغتساَّ في عش َّية عرف اة مأثهر عنه ◙.
وأ َّما ما عدا ذلك فإنَّما ينظر فيه الحاجة ،وأ َّما تهقيت شيف مأثهر فليس فيه شيف.
ثم ذكر َّ
الىزواَّ أو
الحجا (بعد إحرامهم
أن
بالحج ي اس ُّن لهم التَّهجىه إلى منى قاىل َّ
م
َّ
َّ
بعده من يهم التَّروية ،ويكثروا من التَّلاية إل أن يرمها جمريف العراة)َّ ،
فإن الحىا َّ تنرآىع
تلايته إذا رم جمريف العراىة ،كمىا ىى َّ ذلىك مىن كديىه ♀( ،ويصى ُّلها بمنى
والسنَّة أن ي اص ُّلها َّ
كل ىىَليف ل وقتهىا قصىىرا
ال ُّظهر والعصر والمغر والعشاف والفجرُّ ،
رصران).
بَل جمعَّ ،إَّل المغر والفجر فَل ي ا
الصاحيح مىن قىهلي أكىل العلىم ،فمهجى
(وَّل فر ا بين أكىل م َّكىة وغيىركم) علاذ َّ
السفر كما كىه مىذك المالك َّيىة ،وكىذا كىه ا َّلىذي ُّ
يىدَّ عليىه كديىه
الرصر كه النُّسك َّل َّ
َّ
َّاي ♀ لم يأمر أكل م َّك اة وكم
♀ وكدي أىحابه من بعده ،فإن الن َّ
وقصىىروا معىه ♀،
قصى اىر ا
معه بمن وعرف اة ومزهلف اة لم يأمركم باإلتمامم بىل ا
لما رجعها إل م َّك اة ،فصى َّ
عمر ◙ ،فإنَّما أمركم بإتمام َّ
الصَليف َّ
وكذلك فعلها مع ا
لمىا كىانها فىي م َّكى اة ،ولىم
فأتمها ىىَلتكم» ،وكىان قهلىه كىذا َّ
عنه أنَّه قاَّ« :إنَّا قهم اسفر ُّ
لم ىا كىىانها ف ىي غيركىىا مىىن مرامىىات المناسىىك كمن ى
يىىأمركم ◙ بإتمىىام ىىىَلتهم َّ
وغيركا.
ثم ذكر المصنمف ؒ تعال أنَّه (بعد طلهع َّ
يتهجىه الحىا ُّ
الشمس من يهم عرفىة َّ
َّ
َّاىي
من من إل عرف اة ،وي اس ُّن أن ينىزَّ بنمىر ايف إلى
َّ
الىزواَّ ،إن َّ
تيسىر ذلىك) ،كمىا فعىل الن ُّ
♀ ،فى َّ
ىإن النَّاى َّىي ♀ لىىم يىىدخل إل ى عرف ى اة َّإَّل بعىىد زواَّ َّ
الشىىمس،
وكان قا الها قد ضربت له خيمة بنام ار ايف ،فلما زالىت َّ
َّاىي ♀
الشىمس خآى الن ُّ
وى َّل  ،فيىس ُّن (لإلمام أو نائاه أن يوآ النَّىاس خآاىة تناسى الحىاَّ ،ياى مين فيهىا مىا)
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المهمات؛ كالَّق حيو واإلخوص واألم بَّي ى ال وطاعَّ والَّقحهل
لحَّاج ض إلي من
ق
من المحارى والَّقممك بالكَّاب والم ق  ،و(بعدا كا يص ُّلهن ال ُّظهر والعصر قصىرا وجمعىا
َّاي ♀.
في وقت األول  ،بأذان واحد وإقامتين) ،كما فعل الن ُّ
الشريةة يف هذا اليومَّ :
أن َّ
ومن دقائق أحكام َّ
الشريعة أخلت العاد ل ىىدر يىهم عرفى اة
من عااهيف ،فلم اتشغله بشيف ،فَل يشرع شيف من العااهات ل َّأوَّ يهم عرف اة ،وإنَّمىا وقىع
ليتفرغ اإلنسان نشيآا آخر يهمه بالعمل األعظم وكه هعاف اهلل ▐ ل ذلىك
كذا َّ
اليهم ،فما يفعله بعض النَّاس من اَّلجتهاه ل َّأوَّ النَّهار واَّلجتماع عل تذكير أو تعليم
َّاىي ♀
َّاي ♀؛ بل الن ُّ
أو وعظ كذا خَلف المشىروع ،ولم يفعله الن ُّ
لم يوآ النَّاس َّإَّل لمىَّا زالت َّ
الشمس ،فَل يش ارع فعل كذا ،وفعىل كىذا تشىهي

على

ا
بالراحىة ل
َّاي ♀ ،ويناغي أن
يأخىذ اإلنسىان نفسىه َّ
النَّاس وموالفة لهدي الن م
َّأوَّ يهم عرف اة ح َّت ينشط للعااهيف في آخركا ،ومن لم يراع كذا األىىل فإنَّىه ايكسىل عىن
العااهيف آخر النَّهار ،فيحيع الهقت األعظم والعااهيف األكاار في يهم عرفى اة لمىن شىهده مىن
الدُّ عاف فيه.
ثم بعد ذلىك بىيَّن المصىنمف ؒ تعىال َّ
أن (عرفى اة ك ُّلهىا مهقىف َّإَّل باآىن عرناى اة)،
َّ
ايُ♀ُحااديث يف
و ُعرنا ُة :واه معىىروف بىىين من ى وعرف ى اة ،ولاام يثباات عاان النَّبا ِّ
المروياة يف ذلال فيهاا ضاة م لكىىن أكىل العلىم
االرتفاع عان بطان ُع َرنا َة ،واألحادياث
َّ
متَّفرهن عل َّ
أن بآن عرنة ليس مهقفا للحا م في يهم عرفة.
َّاىي
الرحمىة إن َّ
ويستح ُّ للحا م (اسىترااَّ الرالىة وجاىل َّ
تيسىىر ذلىك) ،كمىا فعىل الن ُّ
ا
ا
الجاىل بينىه وبىين
يجعىل
يتيسر له استراالهما) بىأن
♀ ل َّ
الصحي ( ،فإن لم َّ
م
َّاي ♀.
الرالة ،فإنَّه يجتهد في استرااَّ الرالة اتااعا لهدي الن م
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الرحمىة) ،وكىذا اسىم
وكذا الجال قد ذكر المصنمف ؒ تعىال تسىميته بىى(جال َّ
محدا

ثىم
َّل يعرف شرعا ،وَّل في لسان العر األوَّ ،إنَّما كان يعرف بى(جال إَّلَّ)َّ ،

م
الرحمة) ،وكذه األسماف إنَّما هخلت عل الىاَله
س ممي في الررون
المتأخريف باسم (جال َّ
المسىميات
لما هخل التُّرك وكانت لهىم وَّليىة على الحجىاز ،فاشىتهرت مثىل كىذه
َّ
كنا َّ
كتسىىميتهم مدينىىة النَّاى مىي ♀ بىىى(المدينة المنى َّىهريف) ،وتسىىميتهم لم َّك ى اة بىىى(م َّكة
المكرمىىة) ،وتسىىميتهم لجاىىل حىىراف بىىى(جال النُّىىهر) ،وتسىىميتهم لجاىىل إَّلَّ بىىى(جال
َّ
الرحمة)ُّ ،
وكل كذه األسماف َّل تعرف.
َّ
المكرمىىة) ،وتسىىمية المدينىىة
ومنهىىا مىىا كىىه جىىائز َّل بىىأس بىىه كتسىىمية م َّكىىة بىىى(م َّكة
َّ
بىىى(المدينة المنى َّىهريف)م َّ
ألن كىىذا لىىه أىىىل يمكىىن الانىىاف عليىىهم فم َّكىىة لهىىا كرامىىة وحرمىىة،
منهريف بهجههه ♀ مدفهنا فيها.
والمدينة َّ
وأ َّما تسمية جال إَّلَّ بى(جال الرحمة) ،وجال حراف بى(جال النُّىهر) ،فهىذه لىيس لهىا
أىل يان عليه ،فاألول تسميتها بما كانت تعرفه العىر  ،فىإنَّهم أكىل كىذه المهاضىع،
وكم بأسمائها أعرف ،فيناغي تحهيلها إل ذلك.
واألكمل يف ِّ
عىرف بىه شىرعا أو ل
كل اسا ٍم مان أساماء المواضاع :أن يانى على مىا ي ا
عرف العر األقحا َّ ،
فإن كذا كه ا َّلذي تناٌ به األحكام ،وإحدا أسماف بعد ما ر مت
يتىهكم بركى اة
شرعا أو لغة عند العر األ اوَّ يهكم أشيا اف باطلة ،كما ىىار بعىض النَّىاس َّ
جال النُّهر وأنَّه محل إلناريف النُّفهس وإىَل فساهكا وتآهير الرله كما يعترده بعض
الرحمة.
النَّاس ،أو كما يعتردونه في جال َّ
وكذه قاعديف عظيمة فيما يتع َّلق بأسماف المهاضع ،يناغي رعايتها واَّلكتمام بها وعدم
إكمالهام َّ
شرعي وإ َّما عرف وي عنىد العىر ا َّلىذين
ألن األسماف إنَّما وضعت لمرصهه ،إ َّما
و
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كم أكل كذه المىهاطن ،ور َّبمىا كجىرت كىذه المىهاطن حتَّى أحىد النَّىاس لهىا أسىما اف
(السيل الكاير)،
اسم (قرن الثَّعال ) عل
َّ
جديديف تغيمر األحكام ،كما وضع بعض النَّاس ا
(السىيل الكايىر) باسىم
فسم
(الس ايل الكاير) بى(قرن الثَّعال ) ،والعر لم تكن اتعىرف َّ
َّ
َّ
(قرن الثَّعال ) ،وإنَّما (قرن الثَّعال ) كه جال ىغير في منى  ،كىان معروفىا إلى وقىت
ثم أزيل وتغ َّير مىع كىذه التَّغ ُّيىرات الجاريىة ل تلىك
قري  ،وقد أهركنا ا
بعض من شهدا هَّ ،
الاَله.
ثم ذكر أنَّه (يستح ُّ للحا م ل اكىى اٰذا المهقىف أن يجتهىدا ل ذكىر اهلل سىاحاناه وهعائىه
َّ
ا
َّاىي ♀ ،فرىد
والت ُّ
َّحرع إليه ،و ايرفع يديه حاَّ الدُّ عاف) ،كما ثاىت ذلىك عىن الن م
َّ
َّاي ♀ كان رافعا
َّسائي بإسناه ىحي من حديث أسام اة بن زيد أن الن َّ
روى الن ُّ
يديه يدعه يهم عرف اة.
نفسىه على الىدُّ عاف:م
قر اأ شيئا من الررآن فحسىن) ،واألَ ْولاذ :أن
ا
يجمىع ا
(وإن لاَّ أو ا
م
َّاي ♀.
اتااعا لهدي الن م
ٍ
دعااء ياو َم عرفا َة ،واألحاهيىث
َّبايُ♀ُيف تةياين
ولم يثبات حاديث عان الن ِّ
المروية ل ذلك كحديث«( :خَ ير الدُّ ع ِ
ت َأ َنا َوالنَّبِ ُّيو َ ِم ْن
اء ُد َعا ُء َي ْو ِم َع َر َف َةو َو َأ ْف َض ُل َما ُق ْل ُ
َ
َّ
ُْ
َق ْب ِليَ :ال إِلَ َه إِ َّال اهَّللُ َو ْحدَ ُه َال َشرِ َ
يل لَ ُه ) »...وأمثاَّ ذلك لم يثات منها شىيفم بىل يىدعه
تحمنته آيات الررآن الكريم.
اإلنسان بما جاف ل األحاهيث َّ
الصحيحة ،أو ما َّ
وقد اىآف المصنمف ؒ تعال طرفا من جهامع م
الذكر والدُّ عاف ،اختاره من آي
تحىمن معنى
ممىا
َّ
َّاىي ♀ ،أو َّ
الررآن الكريم ،ومن األحاهيث المرو َّية عن الن م
الجمع ا َّلتىي يناغىي
َّاي ♀ ،وكه من محاسن ا
جامعا وإن لم يكن مرو ًّيا عن الن م
العناية بها.
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المسىم بىى«تاصىير
العَلمة عاد المحسن الع َّااه
تحمنه منسك َّ
َّ
وأحسن منه وأمثل ما َّ
النَّاسك» ،فإنَّه أحسن المناسك ا َّلتىي اشىتملت على األهعيَّىة المصىآفايف ا َّلتىي يناغىي أن
أفر اهكا إنسان فإنَّىه يناغىي أن يفرهكىا باسىم
يدعي به الدَّ اعي ل ذلك اليهمم لجمعها ،وله ا
(أهعية موتاريف ليىهم عرفى اة) ،وأ َّمىا تسىميتها بىى(هعاف عرفى اة) ،أو (وره عرفىة) ،أو (حىز
م
المحىلم بىل كىي أهعيىة موتىاريف
عرف اة)م فيمناع منىهم لمىا يهكمىه مىن اختصاىىها بىذلك
السنَّة توتىار لجمعهىا معىان عظيمىة ليسىتفيد منهىا امىن َّل ا مطىَلع لىه
جافت ل الررآن أو ُّ
مدون مفره ،وس مميت بى(أهعية موتاريف يىدع بهىا ل يىهم عرفى اة)م
عليها ،فإذا جمعت ل َّ
كان ذلك حسنا.
يكىرر الحىا ُّ مىا
ثم ذكر المصنمف ؒ تعال أنَّىه (يسىتح ُّ ل اكىى اٰذا المهقىف أن م
َّ
يكىرر
َّاىي ♀ م
تردَّ م من األذكار واألهعياىة ،ومىا كىان ل معناكىا) ،كمىا كىان الن ُّ
َّاي ♀ ،ويكهن
هعافه ثَلثا ،وأن يل َّ عل ر مبه ▐ بىالدُّ عاف م
تأسيا بالن م
مواتا متهاضعا خاضعا هلل منكسىرا بين يديه ،راجيا رحمته ومغفرته ،خائفا عذابه و امرتاه،
محاساا لنفسه ،مجدم ها للتَّهبة النَّصه م َّ
ألن يهم عرف اة يهم عظيم ،يجهه اهلل ▐
فيه عل من يشاف من عااهه فيعترهم من النَّار( ،وما رئي َّ
الشيآان ل يهم كه فيه أهحر وَّل
أحرر منه ل يهم عرف اةَّ ،إَّل مىا رئىي يىهم بىدر)م لمىا يجىري ل ذلىك اليىهم مىن
أىغر وَّل
ا
ا
تفحل اهلل  عل عااهه بإعتا امن يعتق منهم من النَّار ،ومااكاته بهم المَلئكة ،كما
ُّ
ثات ذلك ل حديث عائشة ل «ىحي مسلم» ا َّلذي ذكره المصنمف.
فيناغي العاد أن يجتهد في هعىاف اهلل ▐ ل يىهم عرفى اةم طلاىا لهىذه الفحىيلة
العظيمة من العتق ،ورغاة في تحزين َّ
األمر بما يصياه مىن كمىد
الشيآان وإكانته وإذاقته
َّ
واختصاص بنىي آه ام بمىا و َّفرهىم اهلل
والرجهع إل اهلل ▐،
ا
ا
وحزن بفهاته التَّهب اة ُّ
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▐ إليه من أساا المغفريف ،ومن أعظمها ما يم ُّن اهلل ▐ به عليهم ل
يهم عرف اة.
بالىذكر والىدُّ عافَ ،
ويار اإلنسىان مشىتغَل م
وأ ْو َاله  -كمىا سىاق  :-مىا كىان فىي عشىيَّة
عرف اةَّ ،
فإن األحرى واألحظ بتهقيت الىدُّ عاف واَّلجتهىاه فيىه مىن يىهم عرفىة كىه آخىره،
لئَل يفهت ُّ
وآكَدُ ه :ك َّلما قربت َّ
حظ اإلنسان منه.
الشمس من الغرو م َّ
(فإذا غر ابت َّ
الشمس) يه ام عرف اة انصىرف النَّاس (إل مزهلف اة بسكينة ووقار ،وأكثىروا
من التَّلاية ،وأسرعها ل المتَّسع)  -إذا وجدوا فجهيف  ،-كما (فعل النَّاىي ♀،
الشمس من عر افىةام ا متااعىا لهديىه ♀َّ ،
وَّل يجهز اَّلنصراف قال غرو ) َّ
فىإن
َّاي ♀ بري واقفا فيها حت غربت َّ
الشمس.
الن َّ
َّاي ♀ إل مزهلف اة ،ومزدلف ُة :مهضىع معىروف ،وإنَّمىا
َّ
ثم بعد ذلك هفع الن ُّ
س ممي (مزهلف اة) َّ
مترىربين إليىه بمىا أمىركم
ألن النَّاس يرصىدونه مىز اهلفين إلى ربمهىمم أي م
▐ من طاعة فيه.
فىىإذا وىىىل إليهىىا ى ى َّل بهىىا المغىىر والعشىىافم يرص ىر ىىىَليف العشىىاف (جمعىىا بىىأذان
َّاي ♀ ،سهاف وى الها بهقت المغىر أو
وإقامتين) حين وىهله ،كما فعل الن ُّ
ا
أوشك وقت العشاف أن يور ا  ،فإنَّه َّل يجهز
الزحام حتَّ
بعد هخهَّ العشاف ،فإن اح اجزه م
له أن م
حق من أمكنه إهراك
يؤخركا حتَّ يصل إل مزهلف اة ،فالتَّأخير إنَّما كه مشىروع في م
الصَليف ل مزهلف اة ،أ َّما امن حاس بزحام فإنَّىه َّل يجىهز لىه أن م
يؤخركىا حتَّى يوىر
وقت َّ
وقتهام بل يص مليها في وقتها ،وله قال وىهله إل مزهلف اة.
مما يحتا التَّنايه إليه َّ
أن (ما يفعله بعض العا َّمة من الرىط حصى الجمىار مىن
ثم ذكر َّ
َّ
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الصَليف ،واعتراه كثير منهم َّ
أن ذلك مشروع ،فهه غلط َّل
حين وىهلهم إل مزهلف اة قال َّ
أىى اىل لىىه ،والنَّاى ُّىي ♀ لىىم يىىأمر أن يلىىترط لىىه الحص ى َّإَّل بعىىد انصىىرافه مىىن
َّ
َّاىىي
المشىىعر إل ى من ى ) ،فرىىد ثاىىت ف ىي ُّ
السىىنن مىىن حىىديث عاىىد اهلل بىىن ع َّاىىاس أن الن َّ
ا
الفحل بن عاَّاس أن يجمع له الحص غدا ايف يهم النَّحر بمن  ،فهذا كه
أمر
♀ ا
المسنهن ،وإن الترآه اإلنسان من مزهلف اة فَل بأس بذلكم لىكىن َّل يكهن كه َّأوَّ فعلىهم
َّ
فالس ىنَّة أن
ألن َّأوَّ فعلىىه ا متااعىىا لهىىدي النَّاى مىي ♀ كىىه الماىىاهريف إل ى
َّ
الصىىَليفُّ ،
األوَّ أو رمي بريَّة األ َّيام.
يلترط اإلنسان الحص من من  ،سهاف ما يتع َّلق برمي اليهم َّ
ثم ذكر المصنمف ؒ تعال َّ
األوَّ كىي
أن مرىدار الجمىار ا َّلتىي تكىهن فىي اليىهم َّ
َّ
(ساع) ،أ َّما األ َّيام الثََّلثة فيلترآها ( َّ
كل يهم إحدى وعشىرين حصىايف ،يرمىي بهىا الجمىار
الثََّل ) كما سيأتي.
ثم ذكر أنَّه (َّل يستح ُّ غسل الحص م بل يرم به من غير غسلم َّ
ألن ذلك لم ينرىل
َّ
َّاي ♀ وأىحابه).
عن الن م
بالرمي ،فراَّ( :وَّل يرم بحص قد رمي به) ،وكذا قهَّ
ثم ذكر مسألة أخرى تتع َّلق َّ
َّ
جمههر أكل العلمَّ ،
مىي بىه ،كىذا
أن الحص ا َّلذي رمي به َّل يرصىده اإلنسىان فيعيىد َّ
الر ا
مذك جمههر أكل العلم.
َّ
يرمي بحص قد رمي بىه ،وكىذا أسىعد بالىدَّ ليلم
والرهَّ الثاين :أنَّه يجهز لإلنسان أن ا
محمىىد األمىين م
ىنريآي
الشى
لعىدم المىانع مىىن ذلىك ،وقىىد اختىاره مىن المح مررىىين َّ
العَلمىة َّ
ُّ
والعَلمة ابن عثيمين ↓ تعال .
َّ
ثم ذكر َّ
والصايان
أن (الحا َّ يايت ل اكى اٰذه ال َّليلة بمزهلف اة ،ويجهز َّ
للحعفة من النمساف م
َّ
ونحهكم ،أن يدفعها إل من آخر ال َّليىلم لحىديث عائشى اة وأ مم سىلم اة وغيركمىا) ،وآخىر
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الصحي »َّ ،
فىإن الىدَّ فع لىم يكىن كمىا جىاف
ال َّليل :يكهن بغيا الرمر ،كما ثات ذلك ل « َّ
َّ
لثىي
حديث أسما اف ل « َّ
حىي ث م
الصحي » إَّل بعد غيا الرمر ،والرمىر إنَّمىا يغيى بعىد م م
ُّ
فالصحيح َّ
محىل غيىا الرمىر،
محي ثلثي ال َّليل فإنَّىه
أن اإلنسان َّل يدفع َّإَّل بعد
ال َّليلَّ ،
م
وقد اختار كذا شيخ اإلسَلم ابن تيميَّة وتلميذه ابن الريمم ↓.
والصايان ،وأ َّما أكل الردريف والرى َّهيف فالمشىروع لهىم
وكذا في م
حق َّ
الح اع افة من النمساف م
والصىايان ،فمىذك أكىل العلىم
أ ََّّل يدفعهام لىكىن إن هفعها مثل هفع َّ
الح اع افة من النمساف م
الحىعيف ،واألولى لهىم مىا
الصحيح ،فيجهز
للرهي أن يتردَّ م كمىا يترىدَّ م َّ
م
جهازه ،وهو َّ
الرهي الراهر أن يرىيم ل مزهلفى اة إلى أن يصى ملي الفجىر،
حق
ذكره المصنمف أنَّه يتأكَّد ل م
م
وتكهن ىَلتها ب اغ السم أي في َّأوَّ وقتها وإنَّما شرع ترديم الفجر ل ذلك اليىهم لتفريىغ
العاد لَلشتغاَّ بالدُّ عاف بعدكا قال طلهع َّ
الفجىر بغلىس وقىف عنىد
الشمس ،فإذا ىى َّل
ا
المشعر الحرام.
والمشعر الحرام يآلره بعض أكل العلم ويريدون بىه جاىل قىز  ،المعىروف بىى(جال
المي اردا يف) عند المسجد المهجهه اليهم بمزهلف اة.
الصاحيح مىن قىهلي أكىل العلىمَّ ،
فىإن
ويآلره آخرون ويريدون به مزهلفة ك َّلها ،وهو َّ
م
َّاي ♀ وقف عند جاىل المي ارىدا يف،
المشعر الحرام اسم لمزهلف اة كلهام لىكىن الن َّ
فىىإذا اسىىتآاع اإلنسىىان أن يرىىف عنىىده ا متااعىىا للنَّاىىي ♀ فهىىذا أول ى  ،وإذا لىىم
َّ
ات ٰه ُهنَااَ ،و َج ْماع
َّاىي♀ قىاََّ «( :و َق ْف ُ
يستآع وقف حيىث مىا اسىتآاعم ألن الن َّ
ُك ُّل َها َموقِ »)م يعني مزهلف اة.
ويستح ُّ له حاَّ وقهفه عند المشعر الحرام :استرااَّ الرالة وهعىاف اهلل ▐
مىع رفىع يديىه ،ويجتهىد ل الىدُّ عاف حتَّى يسىىفر جىدًّ ام أي حتى يتاىيَّن النَّهىار قاىل طلىىهع
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َّ
الشمس.
(فإذا) أسفر (جدًّ ا) انصرف (إل منى قاىل طلىهع َّ
وأكثىر (مىن التَّلايىة) ل
الشىمس)،
ا
حسر)  -وكه واه بىين مزهلفى اة ومنى ( -اسىتح َّ ) لىه
سيره( ،فإذا) وىل الحا ُّ (إل م م
عمر ◙ عند مالىك ل
قدر رمية حجر كما ثات ذلك عن ابن ا
(اإلسراع) ،وإسراعه ا
«مه َّطئه» ،ورمية الحجىر قىدَّ ركا الفرهىاف  ôتعىال بومسىائة ذراع ،وكىي بمرىاهير
المشعرين مزهلف اة ومن  ،فيستح ُّ لإلنسان
اليهم :تصل إل خمسين وثَلثمائة متر بين ا
َّاي ♀.
أن يسرع فيها قليَل كما فعل الن ُّ
ولم يثات َّ
محَل لما نزَّ مىن عىذا بأبركى اة وقهمىه،
محسر ًّ
أن مهج اإلسراع كهن م
ا
َّاىي ♀ تعاُّىىدا ،فىنحن نفعلىه تعاُّىىدا كمىا فعلىه النَّاى ُّىي
وإنَّمىا كىذا شىىيف فعلىه الن ُّ
♀.
ثم رمهكا مىن حىين وىىهلهم
(فإذا وىلها إل من قآعها التَّلاي اة عند جمريف العراةَّ ،
بساع حصيات متعاقاات ،يرفع) الحا ُّ (يىدا ه عنىد رمىي م
كىل حصىايف ويك ماىر) قىائَل« :اهلل
أكرب».
(ويستح ُّ أن يرميها من بآن الهاهي ،ويجعل الكعاة عن يسىاره ،ومنى عىن يمينىهم
َّاىي ♀ ،وإن رماكىا مىن الجهانى األخىرى أجىزأه ذلىك إذا وقىع
كما فعل الن ُّ
الحصى ل المرم ) ،وكذا األمر كان فيما سلف ،أ َّما اليهم فرىد أزيلىت الجاىاَّ الررياىة
يتحىرى اسىتراالها بجعىل
وىار ال َّآريق منفسىحا ،لىكىىن يارى بىأن
من مهضع الجمار،
َّ
ا
َّاي ♀.
الكعاة عن يساره ومن عن يمينهم كما فعل الن ُّ
يحىره
(وَّل يشرتٌ) إذا رم (براف الحص ل المرم ) ،بل إذا وقع فيه وخر منه لم َّ
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ثم خرجت منه أجزأت ل ظاكر كَلم أكل العلم)
ذلك( ،فله وقعت الحصايف ل المرم َّ
 ôتعال .
محىَل
ًّ
الرمىي
ولم يكن الحهض ا َّلذي بني بأخريف مهجهها قالم بل كان أىل مهضىع َّ
ثىم بعىد
ثم شاخص وَّل احىهضَّ ،
معروفا عند العر ايرصدوناه لرمي الجمار ،ولم يكن َّ
م
ذلك وضع َّ
المتىأخريف ل وَّليىة العثمىانيمين على
الشاخص للدَّ َّللىة عليىه ،ثى َّم ل العهىهه
الحجاز وضع الحهض ولم يزَّ األمر يتزايد حتَّ ىارت الجمار عل كذا الحاَّ ا َّلتىي
كي عليها اليهم.
ثم ذكر المصنمف َّ
ا
الوذف ،وكه أكرب
أن (حص الجمار) يناغي أن يكهن (مثل حص
َّ
قدر رأس األىاع وأنملته.
من الح ممص قليَل) وأىغر من الاند  ،ويكهن ذلك ا
الرمي ينحر كد ايه ،ويستح ُّ أن يرىهَّ عنىد نحىره أو ذبحىه« :بسىم اهلل ،واهلل
ثم بعد َّ
( َّ
َّ
َّ
أكرب ،ال َّل َّ ا
َّاىي ♀
هم اكىٰذا منك ولك») ،والذي ثات ل «ىىحي مسىلم» أن الن َّ
يسمي اإلنسان ويكامر ،فإن شاف أن يزيىد هعىاف بعىد
فالسنَّة أن م
سم وكاَّرُّ ،
لما نحر كد ايه َّ
َّ
هم كذا منك ولك) ،وأمثل ما يدعه به اإلنسان من
ذلك فله أن يرهَّ ما شافم كرهله( :ال َّل َّ
َّ
ىىي
م
لمىىىا ضى َّ
الزيىىىاهيف :مىىىا ثاىىىت عنىىىه ♀ ل «ىىىىحي مسىىىلم» َّ
ىىح  ،فىىىإن النَّاى َّ
ىح قىىاَّ« :ال َّل ُه ام َت َق َّبا ْال ِم ا ْن م َحما ٍادو َو ِم ا ْن ِ
آل ُم َح َّما ٍادو َو ِم ا ْن ُأ َّما ِاة
♀ لمىىا ضى َّ
ُ َّ
َّ
يوتص به ♀ ،بل كل امن أراه أن ينحىر لىه أن يرىهَّ
ُم َح َّم ٍد» ،وكذا الدُّ عاف َّل
ُّ
ذلك ،فيرهَّ« :ال َّله َّم ات اراَّل من م اح َّمد ،اومن آَّ م اح َّمد ،اومن أ َّمىة م اح َّمىد»♀،
محمد ♀.
فيكهن بذلك قد هعا لنفسهم ألنَّه من ضمن أ َّمة َّ
م
والمرصهه َّ
المحل عند نحر كديه كه قهَّ( :بسىم اهلل واهلل أكىرب)،
أن المأثهر في كذا
وما وراف ذلك فإنَّه سائغ.
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والسنَّة نحر اإلبل قائمة معرهلة يدكا اليسىرى ،وذبى الارىر
( م
ويهجه كديه إل الرالةُّ ،
والغنم عل جناها األيسر ،وله ذبى ا إلى غيىر الرالىة) َّ
فىإن ذبيحتاىه مجزئىةَّ ،إَّل أنَّىه تىرك
السنَّة ،فالتَّهجيه إل الرالة سنَّة وليس بهاج .
ُّ
ا
يأكىىل مىىن كديىىه ويهىىدي
ىم ذكىىر المص ىنمف ؒ تعىىال أنَّىىه( :يس ىتاح ُّ لىىه أن
ثى َّ
ويتصىىىدَّ م لرهلىىىه تعىىىال ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [الحىىىج]) ،وقىىىد
َّ
استدَّ المصنمف ؒ تعال بهذه اآلية عل التَّثليىث المشىار إليىه برهلىه( :يأكىل مىن
كديه ويهدي ويتصدَّ ) ،فالمشاروع لإلنسا هو هذه األمور الثَّالثة يف هديه:
وأولها :أن يأكل منه.
َّ
وثانيها :أن يهدي منه.
وثالثها :أن يتصدَّ .
وكذا التَّثليث قاعديف في النَّحائرم كالهدي ،واألضحية وغيركا.
وذكىىر تصىىديق ذلىىك ل قهلىىه تعىىال ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾
[الحج] ،وكذه اآلية إنَّما ُّ
بالصدقة ،وأ َّما الهد َّية
تدَّ عل األكل وإطعام الاائس الفرير منها َّ
فليست كذه اآلية هليَل عليها ،وإنَّما ُّ
يدَّ عليها قهله تعال ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ﴾ [الحىىج ،]36:فىىإ َّن اإلمىىا ام أحمىىدا ؒ تعىىال قىىاَّ باسىىتحاا أن يأكىىل ثلثىىا،
ويهدي ثلثا ،ويتصدَّ بثلث ثم ذكر ٰكذه اآلية.
وكذه اآلية من مشكَلت آيات التَّفسير ،وقد اختلف فيها أكل العلم عل ستَّة أقىهاَّ
والصحيح كىه مىا ذكى إليىه اإلمىام مالىك ل «مه َّطئىه» واختىاره جماعىةم مىنهم
ترريااَّ ،
أن القانع كه الفرير ا َّلىذي يسىأََّّ ،
ال َّآاكر بن عاشهر ل «تفسيره»َّ ،
ةتار كىه ا َّلىذي
الم َّ
وأن ُ
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ويتعرض لك رجا اف أن تهديه هون سؤاَّ منه.
يعرتيك
َّ
وساق أن ذكرت لكم َّ
أن «مه َّطأ مالك» محشه بمحاسن التَّفسير ،ومن جملتها تفسير
كذه اآلية  ،فعلى

كىذه اآليىة﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ﴾ [الحىج]36:

يحصىل

التَّثليث ا َّلذي أشار إليه المصىنمف ؒ تعىال  ،وسىاق أن ذكىرت لكىم ذلىك ما َّينىا ل
«تفسير آيات المناسك».
أن (وقىت َّ
ثم ذكر بعد ذلىك َّ
الىذب يمتىدُّ إلى غىرو شىمس اليىهم الثَّالىث مىن أ َّيىام
َّ
أصاح أقاوال أهال الةلام( ،فتكىهن
الحجة فِي
التَّشريق) ،وكه اليهم الثَّالث عشر من ذي
ِّ
َّ
مدَّ يف َّ
الذب يهم النَّحر وثَلثة أ َّيام بعده).
يرصىىره ،والحلىق أفحىل) كمىا ترىدَّ م،
رأسىه أو م
ثم بعد نحر الهدي أو ذبحىه يحلىق ا
( َّ
كل ضفيريف قدر أنملة َّ
ترصر من م
فأقىل)،
يعم رأسه بالحلق والتَّرصير( ،والمرأيف م
وَّلبدَّ أن َّ
وقد سلف كذا .
(وبعد رمي جمىريف العراىة والحلىق أو التَّرصىيرم ياىا للمحىرم ُّ
كىل شىيف احىرم عليىه
األوَّ) ،فاإ َّ اإلنساا إذا أتاذ بااثنين
باإلحرام َّإَّل النمساف
ويسم اكى اٰذا التَّح ُّلل :بالتَّح ُّلىل َّ
َّ
من ثالثة تح َّلل تح ُّلال َّأو ًالو والثَّالثة:
الرمي.
َّأولهاَّ :
وثانيها :الحلق أو التَّرصير.
وثالثها :ال َّآهاف.
وعل كذا جمههر أكل العلم.
وا َّلذي ُّ
الصىحيحين»( :كنىت
يدَّ عل كذا :حديث عائش اة ا َّلذي ذكره المصىنمف ل « َّ
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أط مي رسهَّ اهلل ♀ إلحرامه قال أن يحرم ،ولح مله قال أن يآهف بالايىت)،
لمىىا فىىرغ ♀ مىىن
فرهلهىىا ▲( :ولح ملىىه قاىىل أن يآىىهف بالايىىت)م يعنىىي َّ
ىىم حلىىىق ♀؛ أحى َّ
ىىم طيَّاتىىىه ،وطىىىاف بالايىىىت
ىىل ،ثى َّ
رميىىىه ،ونحىىىر كديىىىه ،ثى َّ
♀ حَلَّل ،فهذا ُّ
يدَّ عل أنَّه فعل اثنين من كذه الثََّلثة ،وعل كىذا َّ
فىإن مىن
أحل ،وج ا
فعل اثنين من كذه الثََّلثة َّ
عل ال َّآهاف بمنزلة واحد منهما تهسعة عل النَّىاس،
فله َّ
طاف ور ام جاز لىه أن يتح َّلىل ،ومىا عىدا ذلىك مىن األحاهيىث المرو َّيىة
أن اإلنسان ا
بالتَّح ُّلل بغيركا فَل تثاتم كحديث «إِ َذا َر َم ْيتُ ْم َج ْم َر َة ال َة َقبَ ِةو َف َقدْ َح َّل لَ ُك ْم ُك ُّل َش ْي ٍء؛ إِ َّال
الن ََّسا ُء» ،فهذا حديث ضعيف محآر َّل يص ُّ  ،وا َّلىذي عليىه جمهىهر أكىل العلىم كىه
الصحي .
المذك ا َّلذي تردَّ م ،وكه َّ
ثم ذكر المصنمف َّ
وطىهاف
الزيىاريف)
ا
يسم طهاف اإلفاضة وطهاف م
أن اكى اٰذا (ال َّآهاف َّ
َّ
الحىج َّإَّل بىه ،وكىه المىراه ل قهلىه :
تم
الحج( ،وكه ركن من أركىان
ُّ
م
م
الحىجَّ ،ل ايى ُّ
﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [ الحىىج]) ،فى َّ
ىإن ال َّآىىهاف المىىذكهر كنىىا كىىه ال َّآىىهاف
للحج.
م
الصىفا والمىرويف إن كىان
الركعتين خلف المرامم يسع بىين َّ
ثم بعد ال َّآهاف وىَليف َّ
( َّ
متمتمعا ،ا
األوَّ لعمرتىه ،وَّل يكفىي سىعي واحىد ل أىى م
والسىعي َّ
السىعي ل م
حجىه َّ
وكى اٰذا َّ
أقهاَّ العلماف) َّ
مريف ثانية على
فإن أكل العلم  ôتعال موتلفهن ل إيجا
السعي َّ
َّ
َّاي ♀ ل ذلك:
المتمتمعم َّلختَلف األحاهيث الهارهيف عن الن م
وكي حديث جابر ل جهة.
وحديث عائش اة وابن عاَّاس ل جهة أخرى.
والصحيح :كه ما ذك إليه المصنمف ؒ تعىال تاعىا لجمهىهر أكىل العلىمَّ ،
أن
َّ
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لحجىهم لثاىهت األحاهيىث بىذلكَّ ،
فىإن عائشى اة
المتمتمع يج عليه أن يسع سعيا ثانيىا م
لحجهم) ،وإنَّمىا (تعنىي)
آخر ،بعد أن رجعها من من
م
ثم طافها طهافا ا
▲ قالتَّ ( :
الصفا والمرويف ،عل أى م األقهاَّ ل تفسير اكى اٰذا الحديث)،
بهذا ال َّآهاف (ال َّآهاف بين َّ
وا َّلذي ( ُّ
الاوىاري
ىحة) كذا التَّفسىير حىديث ابىن عاَّىاس اآلخىر ا َّلىذي ع َّلرىه
يدَّ عل
ُّ
َّ
الايهري بسند ىحي عنه ،وفيه قهله( :فإذا فرغنا من المناسك جئنىا
مجزوما به ووىله
ُّ
مريف ثانية
وبالصفا والمرويف) ا
وبالصفا والمرويف) ،فرهله( :
فآفنا بالايت
َّ
َّ
إعَلم بأنَّهم سعها َّ
فالصحيح َّ
أن المتامتمع يج عليه طهافان وسعيان ،وبهىذا يفىرت
لحجهم كما طافها لهَّ ،
م
ا
عن الرارنَّ ،
الرارن ليس عليه َّإَّل طهاف واحد وسعي واحد.
فإن
وكذا ا َّلذي ذكره المصنمف ونصره كه ا َّلذي تجتمع به األه َّلىة ،ويرىع بىه اَّل متفىا بىين
األحاهيىىث المثاتا ىة كحىىديث عائش ى اة وابىىن ع َّا ىاس ،واألحاهيىىث النَّافيىىة كحىىديث جىىابر
األوَّ( ،والمثات مردَّ م عل النَّال)م َّ
ألن ل
◙ ،وفيه أنَّهم لم يآهفها غير ال َّآهاف َّ
تحمنه ذلك العلم.
اإلثاات زياهيف العلم ،وزياهيف العلم ترتحي ثاهت الحكم ا َّلذي َّ
السىعي على المتمتمىع ،فيرىدَّ م مىا
فعائشة وابن عاَّاس ¶ ذكرا زيىاهيف ل إثاىات َّ
ذكراه عل ما نفاه جابر ◙.
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فصل
الحاج يوم النَّحر
أفضلية ما يفعله
في بيان
ُّ
َّ
األمهر األربعة يهم النَّحر كما ذكر:
واألفحل للحا م أن ير مت اكىٰذه
ا
ىم ال َّآىهاف بالايىت،
فيادأ َّأوَّل برمي جمريف العراة ،ث ّم النَّحر ،ث َّم الحلق أو التَّرصير ،ث َّ
والسعي بعده للمتمتمع ،وكذلك للمفره والرارن إذا لم يسعيا مع طهاف الردوم.
َّ
الرخصىىة عىن النَّاى مىي
فىإن قىدَّ م بعى ا
ىض اكىىٰذه األمىىهر على بعىىض أجىزأه ذلىىكم لثاىهت ُّ
♀ ل ذلك.
السعي عل ال َّآهافم ألنَّه من األمهر ا َّلتي تف اعل يىهم النَّحىر،
ويدخل في ذلك ترديم َّ
الصحابي :فما سئل يهمئذ عىن شىيف قىدم م وَّل م
أخىر َّإَّل قىاَّ« :ا ْف َة ْال َو َال
فدخل في قهَّ َّ
م
َّ
مما يرع فيه النمسيان والجهل ،فهج هخهله ل اكى اٰذا العمىهمم لمىا ل
َح َر َ »،
وألن ذلك َّ
عمىن سىع قاىل
َّاي ♀ أنَّه سئل َّ
ذلك من التَّيسير والتَّسهيل ،وقد ثات عن الن م
أن يآىىهف فرىىاََّ « :ال َح ا َر َ » .أخرجىىه أبىىه هاوه مىىن حىىديث أسىىام اة بىىن شىىريك بإسىىناه
ىحي  ،فا َّتح بذلك هخهله في العمهم من غير و
شك ،واهلل المه مفق.
واألمهر ا َّلتي يحصل للحا م بها التَّح ُّلل التَّا ُّم ثَلثة ،وكي رمي جمريف العراة ،والحلق
السعي بعدا ه لمن ذكر آنفا ،فإذا فعل اكىٰذه الثََّلثة َّ
حل له
أو التَّرصير ،وطهاف اإلفاضة امع َّ
ُّ
كل شيف احرم عليه باإلحرام من النمساف وال مآي وغير ذلك.
حل له ُّ
ومن فعل اثنين منها َّ
ويسىم اكىى اٰذا
كل شيف حر ام عليه بىاإلحرامم َّإَّل النمسىاف،
َّ
األوَّ.
بىالتَّح ُّلل َّ
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ويستح ُّ للحا م ُّ
تيسىىر مىن الىدُّ عاف
الشر من ماف زمزم والتَّح ُّلع منه ،والدُّ عاف بمىا َّ
النَّافع ،و« َما ُء َز ْما َز َم لِ َماا ُشارِ َب لَ
َّاىي ♀ ،ول «ىىحي
ن
ال
عىن
ي
و
ر
كمىا
،
»
ه
ا
ُ
م
مسلم» عن أبي و َّ
َّاي ♀ قاَّ ل ماف زمزم« :إِن ََّهاا َط َةاا ُم ُط ْةا ٍم» ،زاه أبىه
ذر أن الن َّ
هاو اهَ « :و ِش َفا ُء ُس ْق ٍم».
الحجا إل من  ،فيريمهن
ممن عليه سعي ،يرجع
َّ
والسعي َّ
وبعد طهاف اإلفاضة َّ
بها ثَلث اة أ َّيام بلياليها ،ويرمهن الجمىار الىثََّل فىي م
كىل يىهم مىن األ َّيىام الثََّلثىة ،بعىد
زواَّ َّ
الشمس ،ويج التَّرتي ل رميها.
فياىىدأ بىىالجمريف األول ى  ،وكىىي ا َّلتىىي تلىىي مسىىجدا ا
الويىىف ،فيرميهىىا بسىىاع حصىىيات
متعاقاات ،يرفع يدا ه عند م
كل حصايف.
ويس ُّن أن يتردَّ م عنها ،ويجعلها عن يساره ،ويسترال الرالة ،ويرفىع يديىه ،ويكثىر مىن
َّحرع.
الدُّ عاف والت ُّ
ثم يرمي الجمريف الثَّانيىة كىاألول  ،وي اسى ُّن أن يترىدَّ م قلىيَل بعىد رميهىا ،ويجعلهىا عىن
َّ
يمينه ،ويسترال الرالة ،ويرفع يديه فيدعه كثيرا.
ثم يرمي الجمريف الثَّالثة وَّل يرف عندكا.
َّ
الزواَّ ،كمىا رماكىا ل اليىهم
ثم يرمي الجمرات في اليهم الثَّاني من أ َّيام التَّشريق بعد َّ
َّ
َّاي
األوَّ ،ويفعىىىل عنىىىد األولىىى والثَّانيىىىة كمىىىا فعىىىل فىىىي اليىىىهم َّ
َّ
األوَّم اقتىىىداف بىىىالن م
♀.
ىج ،وكىىذا
األولىىين مىن أ َّيىىام التَّشىىريق واجى مىن واجاىىات الحى م
والرمىي فىي اليىىهمين َّ
َّ
والرعىايف ونحىهكم ،فىَل
المايت بمن في ال َّليلة األول والثَّانية واج م َّإَّل على
السىرايف ُّ
ُّ
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يج .
يتعجىل مىن منى جىاز لىه ذلىك،
الرمي في اليهمين المذكهرين ،من أحى َّ أن َّ
ثم بعد َّ
َّ
الشمس ،و امن َّ
َّ
وبات ال َّليلة الثَّالثىة ورمى الجمىرات فىي اليىهم
تأخر
ويور قال غرو
ا
الثَّالىىىث ،فهىىىه أفحىىىل وأعظىىىم أجىىىرا ،كمىىىا قىىىاَّ اهلل تعىىىال  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﴾
َّ
وألن النَّاي ♀ َّ
يتعجىل كىهم بىل
[الارىريف]203:م
َّعجل ولىم َّ
رخص للنَّاس في الت ُّ
َّ
ثىم ارتحىل قاىل أن
أقام بمن حتَّ رم الجمرات في اليىهم الثَّالىث عشىر بعىد َّ
الىزواََّّ ،
يص ملي ال ُّظهر.
الرمىي أن يرمىي عنىه جمىر ايف العراىة وسىائر
لهلي َّ
ىاي العىاجز عىن مااشىريف َّ
الص م
ويجهز م
الرمىي يرمىي عنهىا
الجمار ،بعد أن يرمي عن نفسه ،وككذا الانت َّ
الصغيريف العاجزيف عىن َّ
والصىايان،
وليُّهام لحديث جابر قاَّ :حججنا مع رسهَّ اهلل ♀ ومعنا النمساف م
الصايان ورمينا عنهم .أخرجه ابن ماجه.
فل َّاينا عن م
الرمي  -لمرض أو ك اار س ون أو احمل  -أن ي اهكمل امىن يرمىي عنىهم
ويجهز للعاجز عن َّ
لرىىهَّ اهلل تعىىال ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [التَّغىىابن ،]16:وكىىؤَّلف َّل يسىىتآيعهن مزاحمىىة
الرمىي يفىهت ،وَّل يشىرع قحىاؤهم فجىاز لهىم أن يهكملىها
النَّاس عنىد الجمىرات ،وزمىن َّ
حجه
بوَلف غيره من المناسك ،فَل يناغي للمحرم أن ايستاني من يؤ مهيه عنه ،وله كان ُّ
نافلةم َّ
بالحج أو العمريف وله كانا نفلينم لزمىه إتمامهمىام لرىهَّ اهلل تعىال :
ألن من أحرم
م
والسىعي َّل يفىهت ،بوىَلف زمىن
﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ [الارريف ،]196 :وزمن ال َّآىهاف َّ
الرمي.
َّ
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ىك َّ
والمايىىت بمزهلفى اة ومن ى  :فىىَل شى َّ
أن زمنهىىا يفىىهتم ولك ى َّن
وأ َّمىىا الهقىىهف بعرفى اة ،ا
َّ
وألن
للرمىيم
ححهر العاجز ل اكى اٰذه المهاضع ممكن وله مع المش َّرة بوىَلف مااشىرته َّ
حىق المعىذور بوىَلف غيىره،
الصىال فىي م
السىلف َّ
الرمي قد ورهت اَّلسىتنابة فيىه عىن َّ
َّ
يشرع منها شيئا َّإَّل بح َّجة.
والعااهات تهقيفيَّة ليس ألحد أن م
ثم عن مستنياه َّ
كل جمريف من الجمار الثََّل  ،وكه
ويجهز للنَّائ أن يرمي عن نفسه َّ
ل مهقف واحد.
ىم يرجىىع فيرمىىي عىىن
وَّل يج ى عليىىه أن يكمىىل رمىىي الجمىىار ال ىثََّل عىىن نفس ىه ،ثى َّ
مستنياه ،ل أى م قهلي العلمافم لعدم الدَّ ليل المهج لذلك ،ولما ل ذلك من المشى َّرة
والحىىىىر  ،واهلل ▐ يرىىىىهَّ ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﴾ [الحىىىىج،]78:
َّ
وألن ذلىك لىم ين ارىل عىن أىىحا
ااروا»م
ااروا َو َال ُت َة ِّس ُ
َّاىي ♀َ « :ي ِّس ُ
وقاَّ الن ُّ
رسهَّ اهلل ♀ حين رمها عن ىايانهم والعاجز منهم ،وله فعلها ذلىك لنرىلم
مما تتهافر الهمم عل نرله ،واهلل أعلم.
ألنَّه َّ

ترجم له
الحج،
ذكر المال ِّف ؒ تعال فصَل آخر من الفصهَّ الما مينة ألحكام
م
ا
الحاج يوم النَّحر)م أي مىا يناغىي عليىه
أفضلية ما يفعله
برهله( :فصل في بيان
ُّ
َّ
َّاي ♀.
من ترتي أعماله فيه اقتداف بهدي الن م
والرمىي بمنى
ثم استآره ؒ تعال
فتمم كذا بذكر ما يتع َّلق بأحكام المايت َّ
َّ
َّ
كما سيأتي.
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وقد ذكر ل ىدر كذا الفصل َّ
األمهر األربعىة يىهم
أن (األفحل للحا م أن ير مت اكىٰذه
ا
ىم
ىم الحلىق أو التَّرصىير ،ث َّ
ىم النَّحىر ،ث َّ
النَّحر كما ذكر :فياىدأ َّأوَّل برمىي جمىريف العراىة ،ث َّ
والسعي بعده للمتمتمع ،وكذلك للمفره والرارن إذا لم يسعيا مع طهاف
ال َّآهاف بالايتَّ ،
َّاي ♀ ،و(إن قىىدَّ م) شىىيئا على شىىيف
الرىدوم) ،كىىذا كىىه األفحىىل اقتىىداف بىىالن م
َّاي ♀) في حديث عاد اهلل بن عمرو في
( ا
أجز اأه ذلكم لثاهت ُّ
الرخصة عن الن م

َّ
َّاىي ♀ ( امىا سىئل يهمئىذ عىن شىيف قىدم م وَّل أ مخىر َّإَّل قىاَّ:
َّ
الصىحي  ،وأن الن َّ
«ا ْف َة ْل َو َال َح َر َ ») ،فمن رفع الحر ل ذلك اليهم والتَّيسير عل الحا م َّ :
أن اإلنسىان إن
قدَّ م شيئا من كذه األعماَّ بعحها عل بعض لم يكن آثما بذلك.
الصحابي ◙( :فما سئل يهمئذ عن شيف قدم م وَّل أ مخر) ،إعَلم َّ
بىأن كىذا
وقهَّ َّ
اإلذن بعىدم المؤاخىذيف وطلى التَّهسىيع موىىتص بهىذه األعمىاَّ ،فتهسىيعه حتَّى يكىىهن
للحج َّل يعرف عن أكىل العلىم  ôتعىال  ،وإنَّمىا قيمىد بأعمىاَّ ذلىك اليىهمم
شعارا
م
لمش َّرتها وكثرتها مع ازهحام الحا م  ،وَّل س َّيما ل مثل كذه األزمان ،فهذا مناٌ التَّهسعة.
ا
يتيسىر ل ىىهرته ويعسىر ل
ممىا ترىدَّ م ،وَّل يىزاَّ
وقد ىىارت األمىهر
ُّ
الحىج َّ
أسىهل َّ
حريرتهَّ ،
الحىج ل أهاف المناسىك والريىام بهىا ىىارت سىهلةم لىكىى َّن أهافه ل
فإن ىىهريف
م
حريرته ،من كثىريف اإلقاىاَّ على اهلل ▐ ،واَّلشىتغاَّ بآاعتىه ،ىىارت قليلىة ل
الحج عند كثير منهم سياحة وليس عاىاهيف ،وكىذا قىد روي ل
قله النَّاس ،فرد أضح
ُّ
ا
الحىج سىياحة ،واألحاهيىث وإن
أحاهيث ضىعاف :مىن عَلمىات يىهم الريامىة أن يكىهن
ُّ
ا
كانىت ضىعافا َّإَّل َّ
الصىىهريف
الحىاَّ ىىىار عليهىا ،فصىىار
أن
الحىج باعتاىىار الىتَّم ُّكن منىىه ل ُّ
ُّ
الصىال
ميسىرا ،وأ َّما باعتاار حريرتىه مىن اإلقاىاَّ على اهلل واَّلشىتغاَّ بالعمىل َّ
ال َّظاكريف َّ
المحرمىات فصىار قلىيَلم بىل بعىض النَّىاس ل تلىك المشىاعر يجىاكر
واَّلنصراف عل
َّ
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مما ُّ
الحج ل قله
يدَّ عل او اكن حريرة
م
بمعاىيه ،ويظهر ما اعتا اهه منها هون نكيرَّ ،
النَّاس ،بوَلف ما كانت عليه الحاَّ فيما سلفَّ ،
فإن النَّاس كانها يتعاهن و ايش ارهن ل
حجهم ،لكنَّهم كانها يجدون َّ
لذيف ال َّآاعة والعااهيف فيهم إلقااَّ النَّىاس على ر مبهىم
أهاف م
وابتهالهم إليه ،والتزامهم بهدي نايمهم ♀.
ثم ذكر المصنمف ؒ رعاله َّ
األمهر ا َّلتي يحصل للحا م بها التَّح ُّلل التَّىا ُّم
أن (
ا
َّ
السىعي
للحا م كي رمىي جمىريف العراىة ،والحلىق أو التَّرصىير ،وطىهاف اإلفاضىة مىع َّ
حل له ُّ
بعده ،فإذا فعل اكىٰذه الثََّلثة َّ
كل شيف احرم عليه باإلحرام من النمسىاف وال مآيى
حل له ُّ
وغير ذلك ،و امن فعل اثنين منها َّ
كىل شىيف حىر ام عليىه بىاإلحرامم َّإَّل النمسىاف،
ِ
الحج نوعا اثنا :
األوَّ) ،فالتَّح ُّلل في ِّ
ويسم اكى اٰذا بىالتَّح ُّلل َّ
َّ
األىغر) أيحا ،ويكىهن ذلىك بفعىل اثنىين مىن
ويسم (
األوَّ،
أحدهما :التَّح ُّلل َّ
ا
َّ
السعي.
الرمي ،والحلق ،وال َّآهاف مع َّ
ثَلثة ،كيَّ :
ويسم (األكرب) ،ويرع باستكماَّ الثََّلثة جميعا.
واآخر :التَّح ُّلل الثَّاين،
َّ
حىل لىه َّ
األوَّ َّ
كىل شىيف حىرم عليىه مىن محظىهرات
فإذا تح َّلل اإلنسان بالتَّح ُّلل َّ
اإلحىىرام التمسىىعة المتردم مىىة ،وبرىىي عليىىه منهىىا شىىيف واحىىد وكىىه النمسىىاف ،وإذا أحى َّىل
حل له ُّ
بالتَّح ُّلل األكاار َّ
كل شيف ،حتَّ النمساف.
ثم ذكر المصنمف ؒ تعال أنَّه (يستح ُّ للحا م ُّ
الشر من ماف زمىزم والتَّحى ُّلع
َّ
منه) ،والمراه بالتَّض ُّلع :كثىريف ال اكىرع منىه ،ومىلف الجىهف بىه حتَّى تظهىر وتىربز أضىَلع
ُ
َّ
يصاح منهاا شايءو
أحاديث ضةاف ال
وردت فيه
الشار  ،واألمر بالتَّض ُّلع من ماء زمز َم
ْ
ُّ
الصحي ( ،و« َما ُء َز ْم َز َم لِ َما ُشرِ َب لَ ُه» ،كما روي
وإنَّما الهاره شربه ♀ منه ل َّ
رمذي وغيىره وفىي إسىناهه ضىعفم لكنَّهىا مااركىة كمىا
َّاي ♀) عند التم
م
عن الن م
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َّاىي ♀ برهلىه:
ثات ذلك ل «ىحي مسىلم»« :إِن ََّهاا ُم َب َاركَاة»َّ ،
ثىم وىىفها الن ُّ
(«إِن ََّها َط َةا ُم ُط ْة ٍم» ،زاه أبه هاو اه) بسند فيه ضعفَ «( :و ِش َفا ُء ُس ْق ٍم»).
فماف زمز ام ماف ماارك ،واَّلنتفاع به يكهن ُّ
َّاىي ♀،
بالشر منه كما فعل الن ُّ
َّاي ♀؛ م
الىرأس ا َّلىذي
كرشه على
َّ
وما زا اه عن ذلك فلم يثات فيه شيف عن الن م
رواه أحمدَّ ،
الرأس ا َّلتي عند أحمدا شا َّذيف َّل تص ُّ  ،وإنَّما ثاىت عىن
الر مش عل َّ
فإن رواية َّ
الشر منهم لىكى َّن ماف زمزم ماف ماارك ،فإذا شاف اإلنسىان أن َّ
َّاي ♀ ُّ
يىرش
الن م
عل رأسه أو بدنه منه َّ
فإن ذلك جائزم لكنَّه ليس شيئا مأثهرا مستح ًّاا.
الحجا إل من  ،فيريمهن
ممن عليه سعي ،يرجع
َّ
والسعي َّ
ثم (بعد طهاف اإلفاضة َّ
َّ
بها ثَلث اة أ َّيام بلياليها ،ويرمهن الجمار الثََّل ل م
كىل يىهم مىن األ َّيىام الثََّلثىة ،بعىد زواَّ
َّ
عمر في «مه َّطإ مالك» بسند ىحي أنَّه قاَّ « :اَّل ترم
الشمس) ،كما ثات ذلك عن ابن ا
الجمار في األ َّيام الثََّلثىة َّإَّل بعىد زواَّ َّ
الشىمس» ،فاأل َّيىام الثََّلثىة الااقيىة وكىي الحىاهي
عشر والثَّاين عشر والثَّالث عشىرَّ ،ل يجهز أن يرمي فيهىا الحىا ُّ َّإَّل بعىد زواَّ َّ
الشىمس،
ومن ر ام قال زواَّ َّ
عمىر بسىند ىىحي عنىد
الشمس لزمه هم ،كما ثات ذلىك عىن ابىن ا
أحمدا ل «مسائل ابنه ىال » ،والورو عن ذلك كه قهَّ شاذ.
م
فسهلها
ولم يزَّ المسلمهن عل ذلك ح َّت نشأت النَّاشئة في كذه األزمنة
المتأخريفَّ ،
يتعجل فيه الحا ُّ وكىه الثَّىاين عشىىر أو الثَّالىث
الرمي قال َّ
الزواَّ من اليهم األخير ا َّلذي َّ
َّ
عشىر.
والصااحيحَّ :
الرمىىي َّل يكىىهن َّإَّل بعىىد زواَّ َّ
الشىىمس ،كمىىا ثاىىت عىىن ابىىن عمى اىر ل
َّ
أن َّ
«المه َّطإ» ،ومن رم قال زواَّ َّ
عمىر
الشمس ل كذه األيام لزمه هم ،كمىا ثاىت عىن ابىن ا
الصىحابة،
عمر موىالف مىن َّ
عند أحمد في «مسائل ابنه ىال » ،وَّل يعرف لعاد اهلل بن ا
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السلف ╚ ورحمهم.
ولم يكن كذا من عمل َّ
السلف ،فإ َّما أنَّه َّل يص ُّ عنه ،وإ َّما أنَّه ى َّ عنه غيره ،وإ َّما
و امن جاف عنه ذلك من َّ
أنَّه ى َّ عنه لىكىن لم يعمل به أحد من األ َّمةَّ ،
الصحابة
األوَّ من َّ
الصدر َّ
فإن األ َّم اة ل َّ
والتَّابعين وأتااع التَّابعين لم يؤ اثر َّ
الىزواَّ ل
أن
السنهات ر امها قاىل َّ
َّ
الحج في سناة من َّ
حجة قاطعة على َّ
الرمىي قاىل زواَّ َّ
الشىمس َّل يجىهز
شيف من كذه األ َّيام ،فهذه َّ
أن َّ
أبدام بل كه من ُّ
الشذوذ والورو عن عمل األ َّمة.
بالرخص ا َّلتي لم تثاىت ،واإلنسىان إنَّمىا
وتآ ُّل
الرخصة في ذلك كه من األخذ ُّ
ُّ
بالرخص ا َّلتي ثاتىت أه َّلتهىا مىن سىنَّة النَّاىي ♀ ،ومىا عىدا ذلىك مىن
يأخذ ُّ
زَّلت الفرهاف َّ
َّ
فإن اإلنسان َّل يتعاَّد اهلل ▐ به ،وَّل سيَّما فيما يتع َّلق بشعيريف
ِ
كمال الدِّ ين :حفظُها علذ األتقذَّ ،
ظاكريف ،فإ َّ َّ
فإن حف اظهىا على
الشةائر الظَّاهر َة ِمن
بالرخص و اغثاا اثتها واختَلف أكل العلىم ،فهىذا
األت ار أرج ل برائها ،وأ َّما تمزيرها ُّ
تزوَّ به شعائر الدم ين ال َّظاكريف.
ص عل برائها أخذا بارىاف األ َّمىةَّ ،
فىإن األ َّمىة
حر ا
فشعائر الدم ين ال َّظاكريف يناغي أن ي ا
إنَّما تار بظههر الدم ين ،وإذا ر مخص في َّ
الشعائر ال َّظاكريف فريل :يجهز للعاد أن يىدفع
ىدقة الفآر نردا َّل طعاما ،ويجهز له أن يذب أضحيته في غير بلىده فينرلهىا ويىدفع
هوناها ماَّلم َّ
فإن َّ
الشعائر تنآمس في الاَله حتَّ تنس  ،ومىن نظىائر كىذا ل كثيىر مىن
ا
مسىلمهن! والعلىم بيىنهم
الاَله اإلسَلمية :أنَّهىم َّل يعرفىهن ىىَليف اَّلستسىراف وكىم
منشهر! لىكىن كجر العمل بها ،فصار الريام بها مسىتغربا ،فىإذا سى مهل فىي كىذا زالىت
وو اكن الدم ين في قلهبهم.
شعائر الدم ين من النَّاس ا
وكذا األمر إنَّما يعرفه من يرع الك مل َّيات في حفظ َّ
الشىريعة وكه المعروف بعلىم
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ا
مراىد َّ
ثىم
الشرع ،وأ َّما امن ين مر في بآهن الكت
لياحث عن قىهَّ فريىه أو ز َّلىة عىالمَّ ،
يفتي النَّاس بها ،فهذا َّل ايعرف ك مليَّات َّ
الشريعة ،وكه يرصد بذلك التَّهسعة عل النَّىاس،
ول الحريرىىة أنَّىىه يفى مىر جمىىاعتهمم َّ
ألن كىىذا مفى مىر لمىىا كانىىت عليىىه األ َّمىىة مىىن العمىىل،
عما ه َّلت عليه األه َّلة.
وخرو
َّ
وليس األخذ بهذا تشديداَّ ،
فإن التَّشديد إنَّما كه حمل النَّاس عل خَلف المأمهر بىه
ا
شرعام كأن ا
الرمىي مىن ال َّليىل)َّ ،
الرائىل بهىذا
فىإن
يرهَّ اإلنسان م اشىدم ها مىثَلَّ( :ل يجىهز َّ
مي ل ال َّليل ل كذه
الرهَّ خر
عمر ◙ ل تسهيغه َّ
عما ثاتت به الح َّجة عن ابن ا
َّ
الر ا
لما أذن لزوجه ىفيَّة ▲ ورحمها ،فإذا منع اإلنسان كان ذلك تشديدا ،وأ َّما
األ َّيام َّ
َّمسك بما ه َّلت عليه األه َّلة وحمل النَّاس عليه فليس تشديدا.
الت ُّ
مما أطارت عليه األ َّمة بىالهجه  ،أن
ويهشك أن يكهن المأمهر به في الكتا
السنَّة َّ
ُّ
الصىلهات
يكهن تشديدا عند قهم من المتك ملمين ل كىذه المسىائل ،حتَّى يصىي ار تهقيىت َّ
بمهاقيتها وعدم تسهيغ أن تن ارل من وقت آلخر تشديدا ،وكىذا ىىار الرىهَّ بىه ل بعىض
الاَلهَّ ،
أن اإلعرا واإلفصا عن كذه المسائل من التَّشديد ل الدم ين ،حتَّ ىار الدم ين
َّ
الزندقىة والنمفىا
َّاي ♀ تشديدا ،وكذه مراَّلت أكل َّ
الظاكر المهرو عن الن م
يروجهن لها بالنميابىة عىنهم ،وكىل ل الحريرىة
ا َّلتي سرت إل بعض
المتشىرعة ،فصاروا م
م
الجهزي ؒ تعال .
إبليس الر َّآاع لل َّآريق كما ذكر ابن
كم من النُّها عن
م
ا
ممىا
األمىر
وَّل يغ اتى َّر اإلنسان با متساع الرهَّ بأخريف في كىذه المسىائل ،وليلىزم
ا
العتيىقَّ ،
ا
كان عليه أكل العلم  ôتعال .
ثم ذكر المصىنمف ؒ تعىال ل أحكىام رمىي الجمىار أنَّىه يجى على الحىا م أن
َّ
ير متاها (في رميها ،فيادأ بالجمريف األول  ،وكي ا َّلتي تلي مسىجدا ا
الويىف ،فيرميهىا بسىاع
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حصيات) ،وكي أقر الجمار إل مسجد الويف ،فى(يرفع يده عند م
كل حصايف) ،ويك مار
َّحرع) كما ذكر المصنمف.
في رفعه( ،ويكثر من الدُّ عاف والت ُّ
(وي اس ُّن أن يتردَّ م عنها ،ويجعلها عن يساره ،ويسترال الرالة ،ويرفع يديه ،ويكثىر مىن
َّاىي ♀ كرىدر قىرافيف
الدُّ عاف والت ُّ
َّحرع) ،وكذا الهقىهف والىدُّ عاف ثابىت عىن الن م
ثم اة زحام هعا بردر ما يستآيع.
سهريف الارريف ،فيآيله اإلنسان إطالة شديديف ،فإذا كان َّ
ثم (يتردَّ م قليَل بعد رميها ،ويجعلها عىن
ثم ذكر أنَّه (يرمي الجمريف الثَّانية كاألول )َّ ،
َّ
ىم يرمىىي الجمىىريف الثَّالثىىة وَّل يرىىف
يمينىه ،ويسىىترال الرالىىة ،ويرفىىع يديىىه فيىىدعه كثيىىرا ،ثى َّ
عندكا) ،فالهقهف إنَّما كه موتص باألول والثَّانية.
ُّ
محىَل الىه ،فابتىداف
ًّ
الحىج َّل تكىهن أواخركىا
والمحاَّ ا َّلتي شرع فيها ذكر أو هعاف ل
م
ال َّآهاف يش ارع فيه أن يك مار اإلنسان في َّأوَّ شهٌ ،وَّل يش ارع له أن يك ماىر عنىد فراغىه مىن
السابع ،فإذا وىل اإلنسان إل آخر َّ
انصىرف ولم يشىر
السابع ،وحاذى الحجر،
ا
الشهٌ َّ
َّ
أصاح قاولي أهال الةلام ،وكىذلك إذا فىرغ فىي َّ
السىعي
ولم يك ماىر يف
ِّ
السىابع مىن َّ
الشىهٌ َّ
وانته إل المرويف ،فإنَّه َّل يشىرع له أن يرف وأن يدعه ،وكذلك ل كذا المهضع.
م
كذه قاعديف َّ
محاَّ األهعية ا َّلتي ذكرنا.
الشريعة ل
الزواَّ،
ثم ذكر بعد ذلك أنَّه (يرمي الجمرات ل اليهم الثَّاني من أ َّيام التَّشريق بعد َّ
ّ
األوَّم اقتداف
األوَّ ،ويفعل عند األول والثَّانية كما فعل ل اليهم َّ
كما رماكا ل اليهم َّ
َّاي ♀).
بالن م
ثم ذكىر َّ
األولىين مىن أ َّيىام التَّشىريق واجى مىن واجاىات
مىي فىي اليىهمين َّ
أن ( َّ
ّ
الر ا
والرعىايف
الحج ،وكذا المايت بمن ل ال َّليلة األول والثَّانية واجى م َّإَّل على
م
السىرايف ُّ
ُّ
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ونحهكم فَل يج )م َّ
ألن النَّاي ♀ َّ
رخص لهم.
َّ
يتعجل من منى جىاز لىه ذلىك،
الرمي في اليهمين المذكهرين ،من أح َّ أن َّ
ثم بعد َّ
( َّ
الشمس ،ومن َّ
َّ
وبىات ال َّليلىة الثَّالثىة ورمى الجمىرات ل اليىهم
تأخر
ويور قال غرو
ا
الثَّالىىىث ،فهىىىه أفحىىىل وأعظىىىم أجىىىرا ،كمىىىا قىىىاَّ اهلل تعىىىال  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ
َّ
وألن النَّاي ♀ َّ
يتعجل كهم
ﭦﭧ﴾ [الارريف]203:م
َّعجل ولم َّ
رخص للنَّاس ل الت ُّ
َّ
ثم ارتحىل قاىل أن
بل أقام بمن حتَّ رم الجمرات في اليهم الثَّالث عشر بعد َّ
الزواََّّ ،
يص ملي ال ُّظهر) ،فإذا شاف اإلنسان تع َّجل فور في اليهم الثَّاين عشر ،وإن شاف َّ
تأخر وكىه
أفحل.
متعجَل من منى ل اليىهم الثَّىاين عشىىر يجى عليىه أن يوىر ا قاىل غىرو
والوار
م
الشمس ،فإذا غابت َّ
َّ
عمر عند
الشمس وكه في من لزمه المايت ،كما ى َّ ذلك عن ابن ا
مالك ل «مه َّطئه».
والمشتغل بجمع عدَّ يف سفره أو المحاهس ل زحام مل احق بهذا ،فإذا كان اإلنسان قىد
ثم غربت َّ
يشىرع ل الورو منها.
الشمس جاز له أن ا
حمل عدَّ يف سفره وكه يتف َّردكا َّ
الزحام فلم يمكنه أن يور منهىا قاىل غىرو
ثم حاسه م
وكذلك إذا شرع ل الورو َّ
َّ
َّ
الشىمس ،وإنَّمىا ا َّلىذي يىأثم كىه الىذي
الشمس لم يكن آثما بوروجىه منهىا بعىد غىرو
ألن برافه فيها َّل بدَّ أن يستكمل يىهمينم َّ
يمكنه الورو ثم َّل يور منهام َّ
ألن اهلل قىاَّ:
َّ
الشىىمس ،فىىإذا
كمل َّإَّل بغ ىرو
﴿ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [الارىىريف ،]203:واليىىهم َّل يس ى ات ا
ا
َّ
استكمل اليه ام.
الشمس فإنَّه َّل يكهن قد
خر قال غرو
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الرمىي أن يرمىي عنىه) اول ُّيىه،
لهلي َّ
ىاي العىاجز عىن مااشىريف َّ
َّ
الص م
ثم ذكر أنَّه (يجهز م
حديث جابر عند ابن ماجه وإسناهه ضىعيفَّ ،إَّل َّ
ا
أن اإلجمىاع منعرىد
وأوره في ذلك
والصىايان ،كمىا نرلىه ابىن المنىذر ؒ تعىال ل
الصغار م
عل جهاز اَّلستنابة عن م
«اإلجماع» ،ومثلهما كذلك العاجز (لمرض أو كاار سى ون أو احمىل ،ي اهكمىل امىن يرمىي
عنىىه) ،متَّريىىا اهلل ▐ حس ى اسىىتآاعتهم َّ
ألن ذلىىك يشى ُّىق عليىىه ،وَّل يشىىرع
لإلنسان أن ايستني ا من يؤ مهي عنه غير كذا النُّسك ،فله أن يني امن يرمي عنهم لكىىن
ليس له أن يني من يرف عنه بعرف اة أو أن يايت عنه ل مزهلف اة أو من م بىل يححىر ل
م
والرمي قد ورهت فيه اإلنابة بوَلف
ٰكذه
الرميَّ ،
المحاَّ مع عجزه ،بوَلف مااشريف َّ
غيره ،والعااهات مانيَّة عل التَّهقيف.
ثم عن مستنياه َّ
كىل
الرمي أنَّه (يجهز للنَّائ أن يرمي عن نفسه َّ
ثم ذكر من أحكام َّ
ّ
فمن أنابه غيره فإنَّه يرمي عن نفسه
جمريف من الجمار الثََّل  ،وكه ل مهقف واحد) ،ا
ثم يفعل ذلك ل الثَّانيىة ،ويفعىل ذلىك
ثم يرمي ع َّمن أنابهَّ ،
َّأوَّل عند الجمريف األول َّ ،
الصحيح من قولي أهل الةلم ،وأنَّىه َّل يلزمىه أن يرمىي عىن
ل الثَّالثة ،كذا كه القول َّ
مريف ثانية فيرمي مثلما
ثم يرجع َّ
ثم الثَّالثةَّ ،
ثم الثَّانية َّ
نفسه َّأوَّل الثََّل  ،فيرمي األول َّ
رم لنفسه راميىا عىن غيىرهم (لمىا فىي ذلىك مىن المشى َّرة والحىر ) ،و(عىدم الىدَّ ليل
المهج لذلك ،ولما ل ذلك من المشى َّرة والحىر  ،واهلل ▐ يرىهَّ ﴿ :ﮪ
ااروا َو َال
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﴾ [الحىىج ،]78:وقىىاَّ النَّاى ُّىي ♀َ « :ي ِّسا ُ
ُت َة ِّس ُاروا»).
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فصل
ِّ
المتمتع والقارن
في وجوب الدَّم على
ويج عل الحا م إذا كان متمتمعا أو قارنا ولم يكىن مىن حاضىري المسىجد الحىرام
هم ،وكه شايف أو ساع بدنة ،أو ساع برريف.
ويج أن يكهن ذلك من ماَّ حَلَّ وكس طيم م َّ
ألن اهلل تعال طيمى َّل يراىل َّإَّل
ط مياا.
ويناغي للمسلم التَّع ُّفف عن سؤاَّ النَّاس كديا أو غيره ،سهاف كانها ملهكا أو غيركم،
عمىا فىي أيىدي النَّىاسم لمىا جىاف ل
يسر اهلل لىه مىن مالىه مىا يهديىه عىن نفسىه ويغنيىه َّ
إذا َّ
السؤاَّ وعياه ،ومد امن تر اكه.
َّاي ♀ ل ذ مم ُّ
األحاهيث الكثيريف عن الن م
الحىج
فإن عجز المتمتمىع والرىارن عىن الهىديم وجى عليىه أن يصىهم ثَلثىة أ َّيىام ل
م
وساعة إذا رجع إل أكله ،وكه مو َّير في ىيام الثََّلثة ،إن شاف ىىامها قاىل يىهم النَّحىر،
وإن شاف ىامها في أ َّيام التَّشريق الثََّلثة ،قاَّ تعال  ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﴾ [الارريف ]196:اآلية.
قاَّل :لم يى َّ
عمر ا
رخص فىي أ َّيىام التَّشىريق أن
وفي «ىحي
م
الاواري» عن عائش اة وابن ا
ي اصم ان َّإَّل لمن لم يجد الهدي ،ا ا
َّاي ♀.
وكىٰذا في حكم المرفهع إل الن م
واألفحل أن يردم م ىه ام األ َّيام الثََّلثة عل يهم عرفى اة ،ليكىهن فىي يىهم عرفى اة مفآىرام
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َّ
َّ
وألن
َّاي ♀ وقف يهم اعرف اة مفآرا ،وناه عن ىهم يهم عرفى اة بعرفى اة،
ألن الن َّ
الفآ ار في اكى اٰذا اليهم أنشط له عل م
الذكر والدُّ عاف.
السىاعة َّل يجى
ويجهز ىهم الثََّلثة األ َّيام المذكهريف متتابعة
ومتفرقىة ،وكىذا ىىهم َّ
م
ومتفرقةم َّ
َّتىابع
عليه التَّتابع فيهام بل يجهز ىهمها مجتمعة
ألن اهلل ساحانه لم يشىرتٌ الت ا
م
فيها ،وكذا رسهله ♥.
السىىاعة إلىى أن يرجىىع إلىى أكلىىه ،لرهلىىه تعىىال  ﴿ :ﰋ
واألفحىىل تىىأخير ىىىهم َّ
ﰌﰍ﴾ [الارريف.]196:
والصهم للعاجز عن الهدي أفحل من سؤاَّ الملهك وغيركم كديا يذبحه عن نفسه،
َّ
حاجىا
بىأس بىه ،ولىه كىان ًّ
غيره من غير مسألة وَّل إشراف نفس فىَل ا
ومن أعآي كديا أو ا
عن غيره ،أي إذا لم يشرتٌ عليه أكل النميابة شراف الهدي من الماَّ المدفهع له.
وأ َّمىا مىا يفعلىىه بعىض النَّىاس مىن سىؤاَّ الحكهمىىة أو غيركىا شىيئا مىىن الهىدي باسىىم
فهىى اٰذا َّل َّ
شىك فىي تحريمىهم ألنَّىه مىن التَّأكُّىل بالكىذ ،
أشواص يذكركم وكه كاذ  ،ا
عافانا اهلل والمسلمين من ذلك.

الحجم ترجم له
عرد المصنمف ؒ تعال فصَل آخر من الفصهَّ المايمنة ألحكام
م
ِّ
ىع والرى ا
المتمتققع والقققارن)م َّ
ىارن
برهلىىه( :فصققل فققي وجققوب الققدَّم علققى
ألن المتمتمى ا

وتصان عن المفره بهجه الدَّ م عليهما ،إذا لم يكهنا من حاضىري المسىجد الحىرام،
اي َّ
وأ َّما حاضروا المسجد الحرام  -وكم أكله  -فليس عليهم هم.
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وقد ب َّين المصنمف َّ
أن الدَّ م (كه شايف أو ساع بدنة ،أو ساع برريف) ،وذكر من أحكامه أنَّه
(يج أن يكهن ذلك مىن مىاَّ حىَلَّ وكسى طيمى م َّ
ألن اهلل تعىال طيمى َّل يراىل َّإَّل
ط مياا) ،وتردَّ م َّ
الحج ك ملهام بل في أعماَّ اإلنسان ك ملها.
أن كذا أىل م َّآره في أحكام
م
(ويناغىىي للمسىىلم التَّع ُّفىىف عىىن سىىؤاَّ النَّىىاس كىىديا أو غيىىره ،سىىهاف كىىانها ملهكىىا أو
عما ل أيدي النَّىاسم لمىا جىاف
يسر اهلل له من ماله ما يهديه عن نفسه ،ويغنيه َّ
غيركم ،إذا َّ
السؤاَّ وعياه).
َّاي ♀ ل ذ مم ُّ
ل األحاهيث الكثيريف عن الن م
ا
ثم ذكر َّ
والرارن) إذا عجزا (عن الهىدي وجى عليهمىا أن يصىهما ثَلثىة
أن (المتمتمع
َّ
الحج ،وساعة إذا رجع) أحدكم (إل أكله ،وكه مويَّر في ىيام الثََّلثة ،إن شىاف
أ َّيام ل
م
ىامها قال يهم النَّحر ،وإن شاف ىامها ل أ َّيام التَّشريق الثََّلثة) ،وذكر اآلي اة الدَّ ا َّلى اة على
الصحي َّ
عمىر كانىا يرىهَّلن( :لىم يى ار َّخص ل أ َّيىام
ثم أوره ما في َّ
أن عائشى اة وابىن ا
ذلكَّ ،
التَّشريق أن ي اصم ان َّإَّل لمن لم يجد الهدي) ،فصيام أ َّيىام التَّشىريق حىرامم لىكىىن إذا كىان
وكىى اٰذا ل
اإلنسان متمتمعا أو قارنا ولم يجد الهدي ،فإنَّه يجهز له أن يصهم كىذه األ َّيىام ( ،ا
حكم المرفهع إل النَّاي ♀)؛ َّ
الرخصة َّل تكهن َّإَّل منىه ،ومىا جىاف على
ألن ُّ
م
الصحابة كرهلهم( :أمر ،أو نهي ،أو ر مخىص) أو غيىر ذلىك،
الاناف لغير الفاعل من أقهاَّ َّ
الصحيح كما سلف.
فإنَّه من المرفهع حكما عند جمههر أكل العلم ،وهو َّ
(واألفحل أن يرىدم م ىىه ام كىذه األ َّيىام الثََّلثىة على يىهم عرفى اة ،ليكىهن ل يىهم عرفى اة
َّاي ♀ كىىان مفآىرا فيهىىام ليجتهىىد فىي الىىدُّ عاف ف ىي ذلىىك اليىىهم،
مفآىرا) ،فىىالن ُّ
وحديث النَّهي عن ىهم يهم عرفىة بعرفى اة عنىد أبىي هاو اه وغيىره إسىناهه ضىعيفم لكىىن
كديه ♀ فيها الفآر ،وكه المناس للعمل في يهم عرف اة من اإلتيان بالدُّ عافم
َّ
الصائم ايت اع ويكسل عن الدُّ عاف فيه كثيرا.
ألن َّ
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ثم ذكر َّ
السىاعة َّل
أن األ َّيام الثََّلثة يجهز أن تكهن (متتابعة
ومتفرقىة ،وكىذا ىىهم َّ
م
َّ
الساعة إل أن يرجع إل أكله ،لرهله
يج عليه التَّتابع فيها)( ،واألفحل تأخير ىهم َّ
تعال  ﴿ :ﰋ ﰌﰍ﴾ [الارريف)]196:م يعني إل أكلكم.
ثم ذكر َّ
الصهم للعاجز عىن الهىدي أفحىل مىن سىؤاَّ الملىهك وغيىركم كىديا
أن ( َّ
ّ
بىأس
غيره من غير مسألة وَّل إشراف نفس فىَل ا
يذبحه عن نفسه ،ومن أعآي كديا أو ا
حاجا عن غيره)م أي إذا أعآي كديا هون سؤاَّ منه ،وَّل تآ ُّلع نفس منىه
به ،وله كان ًّ
حاجىا عىن
إل ذلك الهدي ،كان ذلك جائزا ،وله أن يذبحه كىديا ،وكىذلك لىه كىان ًّ
يشىرتي
غيره يجهز له ذلكم َّإَّل أن يشتارٌ عليه امن ه اف اع له النَّفرىة مىن أكىل النميابىة أن
ا
الهدي من الماَّ ا َّلذي هفع له ،فيج عليه أن يمتثىل ذلىك ،وأن يشىتاري الهىدي مىن
كذا الماَّ ،وَّل يجهز له أخذ ما أعآي من الهدي.
ون َّاه المصنمف َّ
أن (ما يفعله بعض النَّاس من سؤاَّ الحكهمة أو غيركا شيئا من الهدي
محرم( ،ألنَّه من التَّأكُّل بالكذ ) ،ويتأكَّد
باسم أشواص يذكركم وكه كاذ ) فإ َّن كذا َّ
يترىر إلى اهلل بهىذا الهىدي ،وَّل يناغىي لىه أن
تحريمه ألنَّه قىائم مرىا ام أهاف عاىاهيف ،فهىه َّ
محرم.
يترر بما سااه َّ
َّ
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فصل
في وجوب األمر بالمعروف
على ال ُحجَّاج وغيرهم
ومن أعظم ما يج عل الح َّجا وغيركم :األمىر بىالمعروف والنَّهىي عىن المنكىر،
الصلهات الومس فىي الجماعىة ،كمىا أمىر اهلل بىذلك ل كتابىه ،وعلى
والمحافظة عل
َّ
لسان رسهله ♀.
الصىَليف فىي الايىهت
وأ َّما ما يفعله الكثير من النَّاس  -من س َّكان م َّكى اة وغيركىا  -مىن َّ
وتعآيل المساجدم فهه خآأ موالف َّ
للشرع ،فيج النَّهي عنه ،وأمر النَّاس بالمحافظة
لمىا
عل
الصَليف في المساجدم لما قد ا
َّ
ثات عنه ♀ أنَّه قاَّ َّلبن أ مم مكتىهم َّ -
استأذنه أن يص ملي ل بيته لكهنىه أعمى بعيىد الىدَّ ار عىن المسىجد َ « :-ه ْال ت َْس َام ُع النِّادَ ا َء
بِالص َ ِ
ااب» ،وفىىي روايىىةَ « :ال َأ ِجاادُ لَ َ
اال ُرخْ َصاا ًة» ،وقىىاَّ
ااالة؟» قىىاَّ :نعىىم ،قىىاََّ « :فعَ ِج ْ
َّ
ِ
َّااسو ُثا َّم َأ ْنطَ ِلا َق
♀« :لَ َقدْ َه َم ْم ُ
الص َالة َفتُ َقا َمو ُث َّم ُآم َر َر ُج ًال َف َي ُؤ َّم الن َ
ت َأ ْ ُآم َر بِ َّ
إِلَذ ِر َج ٍ
الص َال َةو َفاعُ َح ِّر َق َع َلا ْي ِه ْم ُب ُياو َت َه ْم بِالن ِ
َّاار» ،وفىي «سىنن ابىن ماجىه»
ال َال َي ْش َهدُ و َ َّ
ِ
َّ
ام
َّاي ♀ قاََّ « :م ْ
ان َسام َع النِّادَ ا َء َف َل ْ
وغيره بإسناه حسن عن ابن عاَّاسم أن الن َّ
يعْ ِ
تو َف َال َص َال َة لَ ُه؛ إِ َّال ِم ْن ُع ْذ ٍر» ،وفي «ىحي مسلم» عن ابن مسىعهه قىاََّ « :ما ْن َس َّار ُه
َ
الء الص َلو ِ
َأ ْ ي ْل َقذ اهَّلل َغدً ا مس ِلماو َف ْليحافِ ْظ ع َلذ ه ُؤ ِ
ات َحيْ ُ
ث ُينَا َدى بِ ِه َّنو َفاإِ َّ اهَّللَ َش َار َع
َّ َ
َ َ
ُ َ
ُ ْ ً
َ
َ
ِ
ِ
الهدَ ىو َولَ ْو َأ َّنك ُْم َص َّل ْيت ُْم فِي ُب ُيوتِك ُْم ك ََما ُي َص ِّلي َه َذا
الهدَ ىو َوإِن َُّه َّن م ْن ُسن َِن ُ
لنَبِ ِّيك ُْم ُسن ََن ُ
ِ
ِ ِِ
ان َر ُج ٍ
ال
المتَخَ ِّل ُ في بَيْته؛ لَت ََر ْكت ُْم ُسنَّ َة َنبِايِّك ُْمو َولَ ْاو ت ََار ْكت ُْم ُسانَّ َة َنبِايِّك ُْم لَ َضا َل ْلت ُْمو َو َماا م ْ
ُ
ج ٍد ِمان ها ِذ ِه المسا ِ ِ
ِ
ورو ُث َّم َي ْة َمدُ إِلَاذ َم ْسا ِ
ب اهَّللُ لَا ُه بِك ِّ
ُال
اجدو إِ َّال َكتَا َ
ْ َ
َ َ
َيتَطَ َّه ُر َف ُي ْحس ُن الطُّ ُه َ
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ٍ
وهاا َح َسانَةو َو َي ْر َف ُةا ُه اهَّللُ بِ َهاا َد َر َجا ًةو َو َي ُحا ُّط بِ َهاا َعنْا ُه َسا ِّيئَ ًةو َولَ َقادْ َر َأ ْيتُنَاا َو َماا
خُ طْ َوة َيخْ طُ َ
ِ
يتَخَ َّل ُ َعن َْها إِ َّال ُمنَافِق َم ْة ُلو ُم النِّ َف ِ
الر ُج َليْ ِن َحتَّذ
الر ُج ُل ُي ْؤتَذ بِه ُي َها َدى بَيْ َن َّ
اقو َولَ َقدْ كَا َ َّ
َ
ِ
الص ِّ ».
ُي َقا َم في َّ
ويج على الح َّجىا وغيىركم اجتنىا محىارم اهلل تعىال  ،والحىذر مىن ارتكابهىا،
الربىىا ،وأكىىل مىىاَّ اليتىىيم ،والغ ى م ل المعىىامَلت،
م
والسىىرقة ،وأكىىل م
كالزنىىا ،وال ملىىهاٌَّ ،
والويانىىىة ل األمانىىىات ،وشىىىر المسىىىكرات ،والىىىدُّ خان ،وإسىىىااَّ الثميىىىا  ،والكىىىرب،
والسورية بالمسلمين ،واستعماَّ آَّلت المَلكيم
والرياف ،والغياة ،والنَّميمةُّ ،
والحسد ،م
والربىىا  ،والمزاميىىر وأشىىااكها ،واسىىتماع األغىىاين ،وآَّلت
كاألسىىآهانات ،والعىىههَّ ،
الراهيه وغيره ،وال َّلع بالنَّره ،م
والشآرنج ،والمعاملة بالميسر وكىه الرمىار،
ال َّآر من َّ
والرضىىا بىىذلكم فى َّ
ىإن اك ىىٰذه ك ُّلهىىا مىىن
وتصىىهير ذوات األروا مىىن اآلهم مي ىين وغيىىركم ،م
حرمها اهلل عل عااهه في م
الحجىا
كل زمان ومكان ،فيج أن يحذركا
َّ
المنكرات ا َّلتي َّ
وس َّكان بيت اهلل الحرام أكثر من غيركمم َّ
ألن المعاىي ل اكى اٰذا الالد األمين إثمها أشىدُّ ،
وعرهبتها أعظم ،وقد قاَّ اهلل تعىال  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ﴾ [الحج ،]25 :فإذا كان اهلل قد ته َّعد من أراه أن يلحد ل الحىرم بظلىم فكيىف تكىهن
عرهبىىة ام ىن اف اع ى ال؟ َّل شى َّ
ىك أنَّهىىا أعظىىم وأشىىدُّ  ،فيج ى الحىىذر مىىن ذلىىك ،ومىىن سىىائر
المعاىي.
ىج وغفىىران ُّ
الىذنه َّ ،إَّل بالحىىذر مىىن اكىىٰذه المعاىىىي
وَّل يحصىل
للحجىىا بى ُّىر الحى م
َّ
َّاي ♀ أنَّه قاََّ « :م ْن َح َّج
مما َّ
وغيركاَّ ،
حرم اهلل عليهم ،كما ل الحديث عن الن م
َف َل ْم َي ْر ُف ْ
ث َولَ ْم َي ْف ُس ْق؛ َر َج َع َك َي ْو ِم َولَدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه».

وأشدُّ من اكىٰذه المنكرات وأعظم منها هعاف األمهات ،واَّلستغا اثة بهىم ،والنَّىذر لهىم
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َّ
والذب لهمم رجا اف أن يشفعها لداعيهم عند اهلل ،أو يشفها مريحه ،أو ير ُّهوا غائاىه ونحىه
وكى اٰذا من م
حرمه اهلل ،وكه هيىن مشىركي الجاكليَّىة ،وقىد بعىث
ذلك ،ا
الشرك األكرب ا َّلذي َّ
الرسل وأنزَّ الكت ا إلنكاره والنَّهي عنه.
اهلل ُّ
فيج عل م
ممىا سىلف
كل فره من
َّ
الحجا وغيركم أن يحذره ،وأن يتىه إلى اهلل َّ
من ذلك ،إن كان قد سلف منه شىيف ،وأن يسىتأنف اح َّجىة جديىديف بعىد التَّهبىة منىهم َّ
ألن
م
الشىرك األكرب يحاط األعماَّ ك ملها ،كما قىاَّ اهلل تعىال  ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ﴾ [األنعام].
ومن أنهاع م
الشرك األىغر :الحلف بغير اهلل ،كالحلف بالنَّا مي والكعاة واألمانة ونحه
وشىئت) ،و(لىهَّل اهلل وأنىت)ا،
والسىمعة ،وقىهَّ( :مىا شىاف اهلل
ا
الريىاف ُّ
ذلك ،ومن ذلىك :م
و( اكى اٰذا من اهلل ومنك) ،وأشااه ذلك.
فيج الحذر من اكىٰذه المنكرات م
َّاىي
الشىركيَّة ،والتَّهاىىي برتكهىام لمىا ثاىت عىن الن م
♀ أنَّه قاََّ « :م ْن َح َل َ بِ َغيْرِ اهَّلل ِ؛ َف َقدْ َك َف َر َأ ْو َأ ْش َر َك» .أخرجه أحمد وأبه هاوه
عمىىر ◙ قىىاَّ :قىىاَّ رسىىهَّ اهلل
الصىىحي عىىن
والتمرمىىذي بإسىىناه ىىىحي  ،ول َّ
ا
ت» ،وقىاَّ ♀ أيحىا:
♀َ « :م ْن كَا َ َحالِ ًفا َف ْل َي ْح ِل ْ بِاهَّلل ِو َأ ْو لِ َي ْص ُم ْ
« َم ْن َح َل َ بِاألَ َمان َِة؛ َف َل ْي َس ِمنَّا» .أخرجه أبه هاوه ،وقاَّ ♀ أيحاَ « :أخْ َوفُ َما
اف َع َلا ْي ُك ُم ِّ
الر َياا ُء» ،وقىاَّ ♀َ « :ال
َأخَ ُ
الش ْار َك األَ ْصا َغ َر» ،فسىئل عنىه فرىاَِّّ « :
ِ
ان ُقولُواَ :ما َشا َء اهَّللُ ُث َّم َشا َء ُف َال » ،وأخىر النَّسىائي
َت ُقولُواَ :ما َشا َء اهَّللُ َو َشا َء ُف َال ؛ َولك ْ
وشىئت ،فرىاََّ « :أجة ْل َتنِاي هَّلل ِ
ا
عن ابن ع َّااسم َّ
رسىهَّ اهللم مىا شىاف اهلل
أن رجىَل قىاَّ :يىا
ا
َ َ
نِدَّ ا؟!؛ َب ْل َما َشا َء اهَّللُ َو ْحدَ ُه».
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ُّ
َّاي ♀ جنا التَّهحيد ،وتحذيره أ َّمتاه
ا
وكىٰذه األحاهيث تدَّ عل حماية الن م
من م
الشىرك األكرب واألىىغر ،وحرىىه على سىَلمة إيمىانهم ،ونجىاتهم مىن عىذا اهلل
وأساا غحاه ،فجزاه اهلل عن ذلك أفحل الجزاف ،فرد أب الى اغ ا
وأنىذر ،ونصى هلل ولعاىاهه
♀ ىَليف وسَلما هائمين إل يهم الدم ين.
الحجا والمريمين ل بلىد اهلل األمىين ومدينىة رسىهله
والهاج عل أكل العلم من
َّ
م
ويحىذروكم م َّمىا
الصَليف والتَّسليم  -أن يع ملمها النَّاس مىا شىرع اهلل لهىم،
الكريم  -عليه َّ
حرم اهلل عليهم من أنهاع م
الشىرك والمعاىي ،وأن اياسآها ذلك بأه َّلته ويا مينهه بيانا شافيا،
َّ
ليورجها النَّاس بذلك من ال ُّظلمات إل النُّهر ،وليؤ ُّهوا بذلك ما أوجى اهلل علىيهم مىن
الاَلغ والايىان ،قىاَّ اهلل سىاحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﴾ [آَّ عمران.]187:
والمرصهه من ذلك تحذير علماف اكىٰذه األ َّمة مىن سىلهك مسىلك ال َّظىالمين مىن أكىل
الحق إيثارا للعاجلة عل اآلجلة ،وقاَّ تعال ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
الكتا  ،ل كتمان م
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ﴾ [الارريف.]196:
وقد ه َّلت اآليات الررآن َّية واألحاهيث النَّاه َّية عل َّ
أن الدَّ عهيف إل اهلل ساحانه وإرشاه
وأكىم الهاجاىات ،وأنَّهىا كىي سىايل ا ُّلرسىل
العااه إل ما خلرها له من أفحىل الرربىات،
م
وأتاىىاعهم إل ى يىىهم الريامىىةم كمىىا قىىاَّ اهلل سىىاحانه ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [ فصىىىلت] ،وقىىىاَّ ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ
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ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾
[يهسف] ،وقاَّ النَّاي ♀« :مان د َّل ع َلاذ خَ يارٍو َف َلاه ِمثْ ُال َأجارِ َف ِ
اع ِل ِاه» .أخرجىه
ْ
َ ْ َ َ
ُ
ْ
ُّ
ل رج ًاال و ِ
ِ
احادً او خَ يْار لَ َ
ال
ي اهَّللُ بِا َ َ ُ َ
لعلي ◙َ « :ألَ ْ َي ْهد َ
مسلم ل «ىحيحه» ،وقاَّ و
ىحته ،واآليات واألحاهيث في اكى اٰذا المعن كثيريف.
ِم ْن ُح ْمرِ النَّ َة ِم» .متَّفق عل
َّ
فحريق بأكل العلىم واإليمىانم أن يحىاعفها جهىه اهكم فىي الىدَّ عهيف إلى اهلل سىاحانه،
وإرشاه العااه إلى أسىاا النَّجىايف ،وتحىذيركم مىن أسىاا الهىَلك ،وَّل سىيَّما ل اكىى اٰذا
العصر ا َّلذي غلات فيه األكهاف ،وانتشرت فيه المااهئ الهدَّ امىة ،م
والشىعارات المحى مللة،
ا
َّ
حىهَّ وَّل
وقل فيه هعايف الهدى ،و اكثر فيه هعايف اإللحاه واإلباحيَّىة ،فىاهلل المسىتعان ،وَّل
العلي العظيم.
قهيف َّإَّل باهلل
َّ
م

بىالحجم
يوتص بايىان األحكىام المتع ملرىة
آخر َّل
م
ُّ
ذكر المصنمف ؒ تعال فصَل ا
لكنَّه يتأكَّد فيه ،فألجل عظيم الحاجة إليه ذكره المصنمف ؒ تعال ل كذا الكتا ،
فرتجم له برهله( :فصل في وجوب األمر بالمعروف على الحجَّاج وغيرهم).
بىالحجم بىل كىه أىىل مىن أىىهَّ
يوىتص
واألمر بالمعروف والنَّهي عن المنكىر َّل
م
ُّ
َّ
الحىج ،فىى(من
الشريعة ،وإنَّما يتأكَّد الريام بهذا األىل حىاَّ اجتمىاع النَّىاس ،وذلىك ل
م
الحجا  ،األمر بالمعروف ،والنَّهي عن المنكر ،والمحافظىة على )
أعظم ما يج عل
َّ
ما أمروا به من طاعة ،والتَّااعد عن م
كل ما انهاكم اهلل ▐ عنه.
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وقد ذكر المصنمف ؒ تعال طرفا من المىأمهرات ا َّلتىي يجى امتثالهىا ،وطرفىا
الصىلهات
المحرمات ا َّل تي يجى اَّلنتهىاف عنهىا ،فىذكر مىن ذلىك (المحافظى اة على
من
َّ
َّ
الومس في الجماعة ،كما أمر اهلل بذلك في كتابه ،وعل لسان رسىهله ♀)،
َّ
الصىَليف ل الايىهت،
وأن (ما يفعله الكثيىر مىن النَّىاس  -مىن سى َّكان م َّكى اة وغيركىا  -مىن َّ
وتعآيل المساجد ،خآأ موالف َّ
للشرع ،فيج أن ين اهىها عنىه ،وأن يىؤ امروا بالمحافظىة
الصَليف في المساجد).
عل
َّ
مما يج عل الح َّجا اجتنابه من المحىارم( ،والحىذر مىن ارتكابهىا،
ثم ذكر طرفا َّ
َّ
حرمهىىىا اهلل
م
والسىىىرقة )...إلىى آخىىىر مىىىا عىىىدَّ مىىن المنكىىىرات ا َّلتىىىي َّ
كالزنىىا ،وال ملىىىهاٌَّ ،
▐ل م
أن التَّحريم يتأكَّد في كذا المرىامم ( َّ
كل زمان ومكانَّ ،إَّل َّ
ألن المعاىىي
ل اك ىى اٰذا الالىىد األمىىين إثمهىىا أشىىدُّ  ،وعرهبتهىىا أعظىىم ،كمىىا قىىاَّ ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [الحج ،]25 :فإذا كان اهلل قىد ته َّعىد) على مريىد
أىر فيهَّ ،
فإن امن فعل الفعل أعظىم ل
كما َّ
مجره فعله ًّ
اإللحاه في الحرم بظلم ،إذا كان َّ
والصحيح في اإلراهيف ا َّلتي ير َّتى عليهىا العرىا أنَّهىا اإلراهيف المر اترنىة بالرىدريف
العرهبةَّ ،
سىمايف بىى(إراهيف اإلىىرار) ،فاإ َّ اإلماام أحمادَ ذكار أ َّ
عل الفعل والتَّم ُّكن منه ،وكي الم َّ
الهم نوعا :
َّ
كم خآرات.
أحدهماُّ :
كم إىرار.
والثَّاينُّ :
وكم اإلىرار كه المراه باإلراهيف ا َّلتي ير َّت عليهىا العرىا  ،بىأن يكىهن اإلنسىان قىد
ُّ
عزم عل الفعل مع الىمكىناة منه ،فإنَّه يعاق عليه ،وله لم ي اااشره.
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والصاحيح َّ
وقد ذكى ا بعىض أكىل العلىم إلى َّ
أن
السى ميئات ت احىاعف فىي الحىرمَّ ،
أن َّ
السيمئات َّل ت احاعف في الحرم اك ًّما وعدهام بل جزاف سيمئة مثلها ،ولكنَّها تحىاعف قىدرا
َّ
وكيف َّية ،فالوآيئة في الحرم أعظم من مثلها إذا فعل فىي غيىره ،فىالنَّظريف الحىرام ل م َّكى اة
أعظم من النَّظريف الحرام ل غيركا.
الحج وغفران ُّ
الذنه َّ ،إَّل بالحىذر مىن
للحجا ب ُّر
ثم ذكر بعد ذلك أنَّه (َّل يحصل
م
َّ
َّ
اكىٰذه المعاىي) ،كما قاَّ النَّاي ♀َ «( :م ْن َح َّج َف َل ْم َي ْر ُف ْ
ام َي ْف ُس ْاق؛ َر َج َاع
ث َولَ ْ
ُّ

َك َي ْو ِم َولَدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه») ،وتردَّ م بيان معناه.

بحق اهلل ▐؛ كىالهقهع فىي (هعىاف األمىهات،
ومن أشدم المنكرات ما يتع َّلق م
واَّلستغاثة بهم ،والنَّذر لهم َّ
والىذب لهىم) ،رجىا اف شىفاعتهم ،أو شىفاف المىريض ،أو ر مه
م
الغائ  ،وكذا من م
كىل فىره مىن الح َّجىا وغيىركم أن
الشىرك األك ااىر ا َّلىذي يجى على
يحذره ،وأن يته إليهم َّ
ألن م
الشرك األكااىر محىاط للعمىل( ،كمىا قىاَّ اهلل تعىال  ﴿ :ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [األنعام]).
نظيره من المنكرات (من أنهاع م
الشرك األىىغر :الحلىف بغيىر اهلل ،كىالحلف
ثم ذكر ا
ّ
وشئت ،ولىهَّل
والسمعة ،وقهَّ :ما شاف اهلل
ا
الرياف ُّ
بالنَّا مي والكعاة واألمانة ونحه ذلك ،و م
فهذه ك ُّلهىا مىن المنكىرات م
الشىرك َّية ا َّلتىي
اهلل
ا
وأنت ،ا
وكى اٰذا من اهلل ومنك ،وأشااه ذلك)ٰ ،
َّ
َّاىي ♀
يج تركها ،وذكر المصنمف ؒ تعال األهلة عليها من أقىهاَّ الن م
َّ
َّاىي ♀ جنىا التَّهحيىد ،وتحىذيره أ َّمتاىه مىن
الدَّ الة عل حرمتها ،و(حماية الن م
م
الشىرك األكرب واألىغر).
الحجا والمريمين ل بلد اهلل األمين ومدينىة رسىهله
(والهاج عل أكل العلم من
َّ
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م
ويحذروكم م َّما
الصَليف والتَّسليم  -أن يع ملمها النَّاس ما شرع اهلل لهم،
الكريم  -عليه َّ
حرم اهلل عليهم) كما ذكر المصنمف ؒ تعال .
َّ
المىهاطن كىىه إىىىَل حىاَّ الحجىىيج مىىن
وأولى مىىا يسىىع فيىه الىىدَّ اعي ل تلىىك ا
م
الم اح ماَّ عل
الهافدين إل كذا
المحل من كذه الاَله وغيركا ،فإنَّهم يرالهن في كذه ا
وطىَل
َّ
اهلل ▐ ،فرلهبهم أل اين وأرج للراهَّ ،فيجى أن يجتهىد العلمىاف
العلم والدَّ اعهن إل اهلل ▐ باغتنام كذا المهسىم الماىارك ل إىىَل حىاَّ
النَّىىاس وهعىىهتهم إلىى امتثىىاَّ مىىا أ امىى اركم اهلل ▐ بىىه ،وأن (يحىىاعفها مىىن
الغي الهَلك ،وَّل سيَّما ل
جهههكم ل الدَّ عهيف إل اهلل ساحانه ،والتَّحذير من أساا
م
اكىى اٰذا العصىىر)  -كمىىا ذكىىر المص ىنمف ( -ا َّل ىذي غلاىىت فيىىه األكىىهاف ،وانتشىىرت في ىه)
الحا َّلة ،و اف اشت الف ار والم الل المنسهبة زورا وكذبا إل اإلسَلم.
الدَّ عهات َّ
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فصل
في استحباب َّ
التزوُّد من َّ
الطاعات
ا
لصال مىدَّ ايف إقىامتهم بم َّكى اة،
ستح ُّ للح َّجا أن يَلزمها ذك ار اهلل وطاعتاه
والعمل ا َّ
وي ا
الصَليف وال َّآهاف بالايتم َّ
والس ميئات فيه
ويكثروا من َّ
ألن الحسنات في الحرم محاعفةَّ ،
والسىىَلم علىى رسىىهَّ اهلل
عظيمىىة شىىديديف ،كمىىا يسىىتح ُّ لهىىم اإلكثىىار مىىن َّ
الصىىَليف َّ
♀.
طىهاف الىههاعم
فإذا أراه الح َّجا الورو ا من م َّك اة وج عليهم أن يآهفىها بالايىت
ا
آخر عهدكم بالايتم َّإَّل الحائض والنُّفساف فَل او اهاع عليهمام لحديث ابن ع َّااس
ليكهن ا
قاَّ« :أم ار النَّاس اأن ايك ا
الحىائض».
ىهن آخىر اعهىدكم بالاايىتم إ ََّّل اأنَّىه خ مف ا
المىر اأيف ا
ىف اعىن ا
ىحته.
متَّفق عل
َّ
فإذا فىرغ مىن تههيىع الايىت ،وأراه الوىرو مىن المسىجد ،محى على وجهىه حتَّى
ا
َّ
َّاىي ♀ وَّل
يور  ،وَّل يناغي له أن يمشي الرهررىم ألن ذلك لم ينرل عن الن م
َّاي ♀َ « :م ْن َع ِم َال َع َم ًاال
عن أىحابهم بل كه من الادع المحدا ثة ،وقد قاَّ الن ُّ
لَيس ع َلي ِاه َأمرنَاا؛ َفهاو رد» ،وقىاَّ ♀« :إِيااكُم ومحادَ َث ِ
ات األُ ُم ِ
اورو َفاإ َّ ك َّ
ُال
َّ ْ َ ُ ْ
ُ َ َ
ْ َ َ ْ ُْ
ُم ْحدَ ٍثة بِدْ َعةو وك َُّل بِدْ َع ٍة َض َالَلة».
مما خالفه ،إنَّه جهاه كريم.
والسَلمة َّ
نسأَّ اهلل الثَّاات عل هينه َّ
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خاىةم لكنَّه
مما َّل يتع َّلق بأحكام
الحج َّ
م
آخر َّ
ذكر المصنمف ؒ تعال كنا فصَل ا
َّزوه من ال َّآاعات ،وترجم له برهلىه( :فصل في استحباب َّ
التقزوُّد
يتأكَّد فيه ،وكه الت ُّ
من َّ
الحج.
الطاعات) ،وذكر في ضمنه ما يرع به اختم
م
للحجىا أن يَلزمىها ذكىر اهلل وطاعتىه
َّ
وقد ذكر ل ىىدر كىذا الفصىل أنَّىه (يسىتح ُّ
الصىىَليف وال َّآىىهاف بالايىىتم َّ
ألن
لص ىال مىىدَّ ايف إقىىامتهم بم َّك ى اة ،وأن يكثىروا مىىن َّ
والعمى اىل ا َّ
كميَّة كغيركا في محا ملها ،فالحسنة بعشىريف
الحسنات ل الحرم محاعفة) ،وكي محاعفة م
أضعافها إل ساعمائة ضعف إل أضعاف كثيريف ،وكذلك كىي محىاعفة باعتاىار اكيفهىا،
الحى ارم أعظىم مىن نظيركىا فىي غيىرهم
فهي تحاعف اك ًّما وكيفىا ،فالحسىنة المفعهلىة فىي ا
الزمان كان أعظم في اقدركا.
لشىرف المكان ،وإذا اقتارن بذلك شرف َّ
ثىىم ذكىىر َّ
والسىىَلم علىى رسىىهَّ اهلل
ممىىا (يسىىتح ُّ لهىىم اإلكثىىار مىىن َّ
الصىىَليف َّ
أن َّ
َّ
♀) .
حجه أنَّه إذا (أراه الح َّجا الورو ا من م َّك اة وج عليهم أن
ثم ذكر ما يوتم الحا ُّ َّ
َّ
آخر عهدكم بالايت) ،وكذا كه آخر األطه افىة ا َّلتىي
يآهفها بالايت طهاف الههاعم ليكهن ا
ٍ
أطوفة:
تكهن من مريدي النُّسك ،فإ َّ ُمريدَ الن ُُّسل له ثالث ُة
َّأولها :طهاف الردوم.
المسم بى(طهاف اإلفاضة).
الحج،
وثانيها :طهاف
م
َّ
وثالثها :طهاف الههاع.
حق ال ارارن والمفره.
حق المتمتمعم ألنَّه ركن عمرته ،ومستح في م
واألوَّ ركن في م
َّ
حق الجميع.
والثَّاين ركن في م
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حىق الجميىعم ( َّإَّل َّ
أن الحىائض والنُّفسىاف) يو َّفىف عنهمىا ،فىَل
والثَّالث واجى فىي م
الصىحيحين» قىاَّ«( :أم اىر النَّىاس
يج عليما وهاعم كما ثات في حديث ابن عاَّاس ل « َّ
اأن ايك ا
الحائض») ،فىالمرأيف الحىائض -
هن آخر اعهدكم بال اايتم إ ََّّل اأنَّه خ مف ا
المر اأيف ا
ف اعن ا
ومن جنسها النُّفساف  -ايسرط عنها طهاف الههاع.
(فإذا فرغ مىن تههيىع الايىت ،وأراه الوىرو مىن المسىجد ،محى على وجهىه حتَّى
ا
َّ
َّاىي ♀ وَّل
يور  ،وَّل يناغي له أن يمشي الرهررىم ألن ذلك لم ينرل عن الن م
عىن أىىىحابهم بىل كىىه مىن الاىىدع المحدثىة) ،فيوىىر اإلنسىان على حالىه ل الوىىرو ،
ويجعل الايت في ظهره.
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فصل
في أحكام ِّ
الزيارة وآدابها
الحىىىج أو بعىىىدا هم لمىىىا ثاىىىت ل
َّاىىىي ♀ قاىىىل
م
وتسىىى ُّن زيىىىاريف مسىىىجد الن م
الصحيحين» عن أبي كريريف ◙ قاَّ :قىاَّ رسىهَّ اهلل ♀َ « :ص َاالة فِاي
« َّ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
مس ِ ِ
الم ْس ِ
مىر َّ
أن
اجدَ َ
الح َارا َم» ،وعىن ابىن ع ا
جدي َه َذاو خَ ْير م ْن َألْ َص َالة في َما س َوا ُهو إِ َّال َ
َ ْ
النَّاي ♀ قاََّ « :ص َالة فِي َم ْس ِ
ج ِدي َه َذاو َأ ْف َض ُل ِم ْن َألْ ِ َص َالةٍ فِي َما ِس َوا ُهو إِ َّال
َّ
الم ْس ِ
الزبيىر ◙ قىاَّ :قىاَّ رسىهَّ اهلل
الح َارا َم» .رواه مسىلم ،وعىن عاىد اهلل بىن ُّ
جدَ َ
َ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
♀« :ص َالة فِي مس ِ ِ
الم ْس ِ
اجدَ
َ
جدي َه َذاو َأ ْف َض ُل م ْن َألْ َص َالة في َما س َاوا ُهو إِ َّال َ
َ ْ
الحرامو وص َالة فِي المس ِ ِ
الح َرا ِم َأ ْف َض ُل ِم ْن ِمائَا ِة َصا َالةٍ فِاي َم ْسا ِ
ج ِدي َهاا َٰذا» .أخرجىه
جد َ
َ َ َ َ َ
َ ْ
ىان ،وعىن جىابر ◙ َّ
أحمد وابن خزيم اة وابن ح َّا ا
أن رسىهَّ اهلل ♀ قىاَّ:
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
«ص َالة فِي مس ِ ِ
الم ْس ِ
الح َارا َمو َو َصا َالة
جدَ َ
َ
جدي َه َذاو َأ ْف َض ُل م ْن َألْ َص َالة في َما س َوا ُهو إِ َّال َ
َ ْ
ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
فِي المس ِ ِ
يما ِس َاوا ُه» .أخرجىه أحمىد وابىن ماجىه،
جد َ
الح َرا ِم َأ ْف َض ُل م ْن ما َئة َألْ َص َالة ف َ
َ ْ
واألحاهيث في اكى اٰذا المعن كثيريف.
الزائر إل المسجد استح َّ له أن يردم م رجله اليمن عند هخهله ،ويرىهَّ:
فإذا وىل َّ
والسىىَلم عل ى رسىىهَّ اهلل ،أعىىهذ بىىاهلل العظىىيم ،وبهجهىىه الكىىريم،
«بسىىم اهلل َّ
والصىىَليف َّ
وسلآانه الرديم ،من َّ
هم افت لي أبها ا رحمتك» ،كما يرهَّ ذلىك
الرجيم ،ال َّل َّ
الشيآان َّ
عند هخهَّ سائر المساجد ،وليس لدخهَّ مسجده ♀ ذكر موصهص.
ىَلكما
ثم يص ملي ركعتين فيدعه اهلل فيهما بما أح َّ من خيري الدُّ نيا واآلخريف ،وإن َّ
َّ
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ُّكتُورَ :

ِ
ِ ِ
الروضة َّ
ان
الشريفة فهه أفحلم لرهله ♀َ « :ما َب ْي َن َب ْيتي َومنْ َبرِيو َر ْو َضة م ْ
في َّ
الجن َِّة».
ِر َيا ِ َ
الصىىَليف يىىزور قا ى ار النَّاى مىي ♀ ،و اقا ى اري ىىىاحايه أبىىي بكىىر وعمىىر
ىم بعىىد َّ
ثى َّ
ا
ثىم يسى ملم عليىه
َّاىي ♀ بىأه وخفىض ىىهتَّ ،
¶ ،فيرف تجاه قار الن م
(السَلم عليك يا رسهَّ اهلل ،ورحمة اهلل وبركاته)م لما ل «سىنن
♥ قائَلَّ :
أبي هاو اه» بإسناه حسن عن أبي كرير ايف ◙ قاَّ :قاَّ رسهَّ اهلل ♀َ « :ماا
ِمن َأح ٍد يس ِّلم ع َليو إِ َّال رد اهَّلل إِلَي ر ِ
الزائىر فىي سىَلمه:
وحي َحتَّاذ َأ ُر َّد َع َليْ ِاه» ،وإن قىاَّ َّ
َ َّ ُ َّ ُ
ْ َ ُ َ ُ َ َّ
السىَلم عليىك يىا سى ميد
يىريف اهلل مىن خلرىهَّ ،
السَلم عليك يىا خ ا
ناي اهللَّ ،
َّ
(السَلم عليك يا َّ
ونصحت األ َّمة،
يت األمانة،
ا
الرسال اة ،وأ َّه ا
المرسلين وإمام المتَّرين ،أشهد أنَّك قد ب َّل ا
غت م
ىىأس بىىىذلكم َّ
ألن اكىىىى اٰذا ك َّلىىىه مىىىن أوىىىىافه
ىىدت فىىىي اهلل حى َّ
وجاكى ا
ىىق جهىىىاهه) ،فىىىَل بى ا
ترىرر ل َّ
الشىريعة مىن
♀ ،ويص ملي عليه ♥ ،ويدعه له ،لمىا قىد َّ
والسَلم عليهم اعمَل برهله تعىال  ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
شرع َّية الجمع بين َّ
الصَليف َّ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [األحزا

ثم ي اس ملم عل أبىي بكىر وع امى ار ¶ ،ويىدعه
]َّ ،

رض عنهما.
لهما ،ويتا َّ
الرسهَّ ♀ وىاحايهَّ ،ل يزيد غالاا
مر ◙ إذا س َّلم عل َّ
وكان ابن ع ا
ا
(السىَلم عليىك يىا
(السَلم
عليك يا أبا بكىر)َّ ،
(السَلم عليك يا رسهَّ اهلل)َّ ،
عل قهلهَّ :
ثم ينصرف.
أبتاه)َّ ،
خاىة ،أ َّما النمساف فليس له َّن زياريف شيف مىن
الزياريف إنَّما تشرع ل م
وكىٰذه م
ا
الرجاَّ َّ
حق م
ىىي ♀ أنقةةة ال اعىىى ان از َّو اارات الراىىىهر مىىىن النمسىىىاف،
الراىىىهر ،كمىىىا ثاىىىت عىىىن النَّاى م
السر ا .
الم اساجدا او ُّ
اوالمتَّوذي ان اع الي اها ا
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الرسىهَّ ♀ ،والىدُّ عاف فيىه ونحىه
وأ َّما قصد المدينىة َّ
للصىَليف فىي مسىجد َّ
حق الجميع ،لما تردَّ م من األحاهيث
مما يشرع ل سائر المساجدم فهه مشروع في م
ذلك َّ
ل ذلك.
الرسىهَّ ♀ ،وأن
ويس ُّن َّ
للزائر أن يص ملي َّ
الصىلهات الومىس فىي مسىجد َّ
يكثر فيه من م
الذكر والدُّ عاف وىَليف النَّافلةم اغتناما لما في ذلك من األجر الجزيل.
الروضىة َّ
الشىريفةم لمىا سىاق مىن الحىديث
وي ا
ستح ُّ أن يكثر مىن ىىَليف النَّافلىة فىي َّ
ِ
ِ
ِ
ان
الصحي في فحلها ،وكه قهَّ النَّاي ♀َ « :ما بَا ْي َن بَ ْيتاي َومنْبَارِيو َر ْو َضاة م ْ
َّ
الجن َِّة».
ِر َيا ِ َ
ا
األوَّ
ويحافظ على
للزائر وغيره أن يتردَّ م إليها،
الص م
أ َّما ىَليف الفريحة :فيناغي َّ
ىف َّ
َّ
َّاىي
مهما استآاع ،وإن كان ل م
الزياهيف الراليَّة م لما جاف ل األحاهيث َّ
الصىحيحة عىن الن م
م
األوَّ ،مثىل قهلىه ♀« :لَا ْو
♀ من
الص م
ىف َّ
الحث والتَّرغيى فىي َّ
ِ
ِ
الص ِ األَ َّو ِلو ُث َّم لَ ْم َي ِ
جدُ وا إِ َّال َأ ْ َي ْساتَ ِه ُموا َع َل ْيا ِه َال ْساتَ َه ُموا».
َّاس َما في النِّدَ اء َو َّ
َي ْة َل ُم الن ُ
ان
ُام َم ْ
متَّفق عليه ،ومثل قهلىه ♀ ألىىحابهَ « :ت َقادَّ ُموا َفاعْت َُّموا بِايو َولْيَاعْت ََّم بِك ْ
( )1

َب ْةدَ ك ُْمو َال َيز َُال َق ْوم َيتَعَخَّ ُرو َحتَّذ ُي َؤ ِّخ َر ُه ُم اهَّللُ» .أخرجه مسىلم ،وأخىر أبىه هاو اه عىن
تاعخر َع ِ
َّ
ان
الر ُجا ُل َي َّ
َّاىي ♀ قىاََّ « :ال َياز ََال َّ
عائش اة ▲ بسند حسنم أن الن َّ
المقدَّ مو َحتَّذ ُي َؤ ِّخ َر ُه اهَّللُ فِي الن ِ
َّار».
َّ
الص ِّ ُ
الم َالئِكَا ُة ِعنْادَ
وثات عنه ♀ أنَّه قاَّ ألىحابهَ « :أ َال ت َُصا ُّفو َ ك ََماا ت َُصا ُّ َ
ِ
َر ِّب َها؟» ،قالها :ايا ارس ا
ف اتص ُّ
هَّ اهلل ،اوكاي ا
الصا ُفوفَ
الم اَلئ اكة عندا ار مب اها؟ اق ااَّ ُ « :يت ُّماو َ ُّ
ف ا

الزياهيف ا َّلتي من جهة الرالةَّ ،
فإن المسجد زيدا فيه من جهات ،منها ج اهة الرالة.
( )1أي م
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ِ
الص ِّ » .رواه مسلم.
اصو َ في َّ
األُ َو َلو َو َيت ََر ُّ
تعىم مسىجدا ه ♀ وغيىره ،قاىل
واألحاهيث في اكى اٰذا المعنى كثيىريف ،وكىي ُّ
الزياهيف وبعدا كا.
م
ُّ
الصىفهف،
َّاىي ♀ أنَّىه كىان
يحىث أىىحابه على امياىامن ُّ
وقد ى َّ عىن الن م
الروضىىة ،افعل ىم بىىذلك َّ
ومعلىىهم َّ
أن العنايىىة
الصىىف ف ىي مسىىجده َّ
أن ايمىىين َّ
األوَّ خىىار َّ
الشريفةَّ ،
بالروضة َّ
وأن المحافظة
بالصفهف األ اوَّ و ام ايامن ُّ
ُّ
الصفهف مردم امة عل العناية َّ
وك ىى اٰذا ب ىيمن واض ى لمىىن تأ َّمىىل
عليهمىىا أول ى مىىن المحافظىىة عل ى
الروضىىة ،ا
َّ
الصىىَليف ل َّ
األحاهيث الهارهيف في اكى اٰذا الاا  ،واهلل المهفق.
يتمس بالحجريف أو ير مالها أو يآهف بهام َّ
ألن ذلك لىم ين ارىل عىن
وَّل يجهز ألحد أن َّ
الصال م بل كه بدعة منكريف.
السلف َّ
َّ
ا
تفىريج كربىة ،أو
الرسىهَّ ♀ قحىا اف حاجىة ،أو
وَّل يجهز ألحد أن
ا
يسىأَّ َّ
شىىفا اف مىىريض أو نحىىه ذلىىكم َّ
ألن ذلىىك ك َّل ىه َّل يآل ى َّإَّل مىىن اهلل سىىاحانه ،وطلا ىه مىىن
األمهات شرك باهلل ،وعااهيف لغيره.
وهين اإلسَلم ماني عل أىلين:
أحدكماَّ :أَّل يعادا َّإَّل اهلل وحدا ه.
والرسهَّ ♀.
والثَّاينَّ :أَّل يعاد َّإَّل بما شرعه اهلل َّ
وكى اٰذا معن شهاهيف أ ََّّل إله َّإَّل اهلل َّ
حمدا رسهَّ اهلل.
ا
وأن م َّ
الرسهَّ ♀ َّ
الشفاع اةم ألنَّهىا ملىك اهلل
وككذا َّل يجهز ألحد أن يآل ا من َّ
سىىاحانه ،فىىَل تآ ال ى َّإَّل منىىهم كمىىا قىىاَّ تعىىال ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﴾ [الزمىىر،]144:
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ا
هم شى مفع لَّ
هم ش مفع لَّ مَلئكتا اك
وعااهك المؤمنين ،ال َّل َّ
هم ش مفع لَّ نا َّيك ،ال َّل َّ
فترهَّ( :ال َّل َّ
اأف اراطي) ،ونحه ذلك.
وأ َّما األمهات فَل يآ ال منهم شيف َّل َّ
الشفاعة وَّل غيركا ،سهاف كانها أنايىاف أو غيىر
َّ
أنايافم َّ
مما استثناه َّ
الشارع.
وألن الم مي ات قد
ألن ذلك لم يش ارعم
ا
انرآع عملهَّ ،إَّل َّ
ول «ىحي مسلم» عن أبي كريريف ◙ قاَّ :قاَّ رسهَّ اهلل ♀« :إِ َذا
اإلنْسا ُ ا ْن َقطَع عم ُله إِ َّال ِمن َث َال ٍ
ثو َصدَ َقة َج ِ
ار َيةو َأ ْو ِع ْلام ُينْتَ َف ُاع بِ ِاهو َأ ْو َولَاد َصاالِح
َم َ
ْ
َ َ َ ُ
ات ِ َ
َيدْ ُعو لَ ُه».
َّ
َّاىي ♀ فىي حياتىه ويىه ام الريامىةم لردرتىه
وإنَّما جاز طل
الشفاعة مىن الن م
ا
فيسأَّ ر َّبه لل َّآال  ،أ َّما في الدُّ نيا فمعلهم ،وليس ذلىك
عل ذلك ،فإنَّه يستآيع أن يتردَّ م
خاىا بهم بل كه عام له ولغيره ،فيجهز للمسلم أن ا
يرهَّ ألخيىه :اشىفع لىي إلى ربمىي ل
ًّ
للمرهَّ له ذلك أن ا
ويشفع ألخيه ،إذا
يسأَّ اهلل
ا
كذا وكذا  -بمعن اهع اهلل لي  ،-ويجهز ا
مما أبا ا اهلل اط الااه ،وأ َّما يىهم الريامىة فلىيس ألحىد أن يشىفع َّإَّل بعىد
كان ذلك المآله
َّ
إذن اهلل ساحانهم كما قاَّ اهلل تعال  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﴾ [الارريف.]255:
خاىةَّ ،ل يجهز إلحاقها بحاَّ اإلنسان قال المهت ،وَّل
وأ َّما حالة المهت فهي حالة َّ
بحاله بعد الاعث والنُّشهرم َّلنرآاع اع امل الميمت وارتهانه بكساهم َّإَّل ما استثناه َّ
الشارع،
َّ
مما استثناه َّ
َّ
َّلشىك
الشارع ،فَل يجهز إلحاقه بىذلك،
وليس طل
الشفاعة من األمهات َّ
ا
َّ
أكمىل مىن حيىايف ُّ
الشىهدافم ولكنَّهىا
َّاي ♀ بعد وفاته احىي حيىايف برزخيَّىة
أن الن َّ
ليست من جنس حياته قال المهت ،وَّل من جنس حياته يهم الريامىةم بىل حيىايف َّل ايعلىم
ولهى اٰذا تردَّ م في الحديث َّ
الشريف قهله ♠َ « :ما
حريرتاها وكيف َّيتاها َّإَّل اهلل ساحانه ،ا
ِ
ِ َ ٍ
الس َاال َم»َّ ،
فىدَّ ذلىك على أنَّىه
لي ُروحي َحتَّذ َأ ُر َّد َع َليْه َّ
ليو َّإال َر َّد اهَّلل َع َّ
م ْن أ َحد ُي َس ِّلم َع َّ
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م ميت ،وعل َّ
السَلم.
أن ر ا
وحه قد فارقت جسدا ه ،لكنَّها ت ار ُّه عليه عند َّ
والسنَّة معلهمة ،وكه أمر متَّفق
والنُّصهص الدَّ ا َّلة عل مهته ♀ من الررآن ُّ
عليه بين أكل العلمم ولك َّن ذلك َّل يمنع حيا اته الاارزخيَّة ،كما َّ
مهت ُّ
الشهداف لم يمنع
أن ا
حيا اتهم ال اارزخ َّية المذكهر ايف في قهله تعال ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ [آَّ عمران.]169:
وإنَّما بسآنا الكَلم في اكىٰذه المسألةم لدعاف الحاجة إليه ،بسىا كثىريف امىن يشى ماه فىي
اكى اٰذا الاىا ويىدعه إلى م
الشىرك وعاىاهيف األمىهات مىن هون اهلل ،فنسىأَّ اهلل لنىا ولجميىع
السَلمة من م
كل ما يوالف شر اعه ،واهلل أعلم.
المسلمين َّ
الصىهت عنىد قاىره ♀ ،وطىهَّ الريىام
وأ َّما ما يفعله بعض ُّ
الز َّوار من رفع َّ
كناك ،فهه خَلف المشروعم َّ
ألن اهلل ساحانه ناه األ َّم اة عن رفع أىهاتهم فىه ىىهت
غىض
َّاي ♀ ،وعن الجهر له بالرهَّ كجهر بعحهم لىاعض ،وحىثَّهم على
م
الن م
الصىىهت عنىىده ف ىي قهلىىه تعىىال ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
َّ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ
َّ
وألن طهَّ الريىام عنىد قاىره ♀ ،واإلكثىار مىن
ﯩ ﯪ ﴾ [آَّ عمىران،]169:
الحىىجيج وارتفىىاع األىىىهات عنىىد قاىىره
الزحىىام وكثىىريف َّ
السىىَلم يفحىىىي إلىى م
تكىىرار َّ
♀ ،وذلك يوالف ما شرعه اهلل للمسلمين ل اكىٰذه اآليات المحكمات ،وكه
♀ محرتم حيًّا وميمتا ،فَل يناغي للمؤمن أن يفعل عند قاره ما يوىالف األه
َّ
رعي.
الش َّ
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حىري الىدُّ عاف عنىد قاىره ،مسىتراَل للرىرب،
وككذا ما يفعله بعض ُّ
الز َّوار وغيركم من ات م
الصىال  ،مىن أىىحا رسىهَّ اهلل
السىلف َّ
رافعا يديه يدعهم ا
فهى اٰذا ك ُّله خىَلف مىا عليىه َّ
َّاي ♀َ « :ع َلا ْيك ُْم
وأتااعهم بإحسانم بل كه من الادع المحدثات ،وقد قاَّ الن ُّ
ِ
اء ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ينو َت َم َّسكُوا بِ َهاو َو َع ُّضوا َع َل ْي َها بِالن ََّو ِ
اج ِذو َوإِ َّياك ُْم
الم ْهد ِّي َ
الراشد َ
ين َ
بِ ُسنَّتيو َو ُسنَّة الخُ َل َف َّ

ومحدَ َث ِ
ات األُ ُم ِ
ور؛ َفإِ َّ ك َُّل ُمحد َث ٍة بِدْ َعةو َو ُك َّل بِدْ َع ٍة َض َاللَة» .أخرجه اإلمام أحمد وأبىه
َُ ْ
ارمي ،وقىاَّ ♀:
هاو اه والتمرم ُّ
َّسائي  -بإسناه حسن – وابن ماجه والدَّ ُّ
ذي والن ُّ
« َم ْن َأ ْحدَ َ
الاواري ومسلم ،ول رواية لمسلم:
ث فِي َأ ْمرِنَا َما لَيْ َس ِمنْ ُه؛ َف ُه َو َرد» .أخرجه
ُّ
« َم ْن َع ِم َل َع ْم ًال لَ ْي َس َعل ْي ِه َأ ْم ُرنَا؛ َف ُه َو َرد» .
ورأى على ُّىي بىىن الحسىىين  -زيىىن العابىىدين  ¶ -رجىىَل يىىدعه عنىىد قا ىر النَّاى مىي
♀ فنهاه عن ذلك ،وقاَّ :اأَّل أحدم ثك حديثا سمعته من أبي ،عن جدم ي ،عىن
ِ
ِ
وصا ُّلوا
اوراو َ
رسهَّ اهلل ♀ أنَّىه قىاََّ « :ال َتتَّخ ُاذوا َقبْارِي عيادً او َو َال بُيُاو َتك ُْم ُقبُ ً
ِ
ِ
محمىىد بىىن عاىىد الهاحىىد
يم ُك ْم َي ْب ُلغُنااي َأ ْين ََمااا ُكنْ ات ُْم» .أخرجىىه الحىىافظ َّ
ايو فااإ َّ ت َْساال َ
َعلا َّ
المردسي في كتابه «األحاهيث الموتاريف».
ُّ
السَلم عليه ♀ ،من وضىع يمينىه على
وككذا ما يفعله بعض ُّ
الز َّوار عند َّ
السىَلم عليىىه
شىماله فىه ىىىدره أو تحتاىه كهيئىىة المصى ملي ،ا
فهىىٰذه الهيئىىة َّل تجىهز عنىىد َّ
والزعماف وغيركمم ألنَّها كيئىة و
ذَّ
السَلم عل غيره من الملهك ُّ
♀ ،وَّل عند َّ

وخحهع وعااهيف َّل تصل َّإَّل هلل ،كما حك ذلك الحافظ ابن حجر ؒ ل «الفىت »
عن العلماف ،واألمر ل ذلك جلي واضى  -لمىن تأ َّمىل المرىام وكىان كدفىه ا متاىاع كىدي
الصال .
السلف َّ
َّ
َّعص  ،والههى ،والتَّرليد األعمى  ،وسىهف ال َّظى من بالىدُّ عايف إلى
وأ َّما من غل عليه الت ُّ
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الحىق
َّهفيىق إليثىار
م
الصال فأمره إلى اهلل ،ونسىأَّ اهلل لنىا ولىه الهدايى اة والت ا
السلف َّ
كدي َّ
عل ما سهاه ،إنَّه ساحانه خير امسؤوَّ.
وكذا ما يفعله بعض النَّىاس مىن اسىترااَّ الراىر َّ
الشىريف مىن بعيىد ،وتحريىك شىفتيه
بالسَلم أو الدُّ عافُّ ،
فكل اكى اٰذا من جنس اما قا اله من المحدا ثات.
َّ
وَّل يناغي للمسلم أن يحد ل هينه ما لم يأذن به اهلل ،وكه ب اهىى اٰذا العمىل أقىر إلى
وأشىااكه
والصفاف ،وقد أنكر اإلمام مالىك ؒ اكىى اٰذا العمىل
ا
الجفاف منه إل المهاَّليف َّ
آخر اكىٰذه األ َّمةَّ ،إَّل ما أى ال َّأولها».
وقاَّ« :لن يصل
ا
ومعلهم َّ
َّاىي ♀،
أن ا َّلذي أىل َّأوَّ اكىٰذه األ َّمة كه َّ
السىير على منهىا الن م
آخىر اكىى اٰذه
المرضى ميين ،وأتاىاعهم بإحسىان ،ولىن يصىل
ا
الراشدين ،وىىحابته ا
وخلفائه َّ
تمسكهم بذلك ،وسيركم عليه.
األ َّمة َّإَّل ُّ
وعىزكم ل الىدُّ نيا واآلخىريف ،إنَّىه جىهاه
و َّفق اهلل المسلمين لما فيه نجاتهم وسعاهتهم َّ
كريم.

الحج ،تىرجم
ذكر المصنمف ؒ تعال فصَل آخر في كتابه كذا َّل يتع َّلق بأحكام
م
له برهله( :فصل في أحكام ِّ
الزيارة وآدابها).

َّاىي ♀ الكىائن فىي مدينتىه ،فىى(أَّ) ل
والمراد با(الزِّيارة) :زياريف مسجد الن م
قهلهِّ ( :
الزيارة) عهد َّية ،يراه بها المعن المتردم م.
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لمىىا كىان جمهىهر المسىىلمين إنَّمىا ايفىد إلى
للزيىاريف بأحكىىام
وَّل تع ُّلىق م
م
الحىج ،لكىىن َّ
الحج احتىا النَّىاس فىي كتى المناسىك إلى بيىان األحكىام ا َّلتىي
الحجاز برصد نسك
م
بالزياريفم َّ
َّاهي َّل تكىهن َّإَّل ل مثىل ذلىك الهقىت ،وعلى
تتع َّلق م
ألن زيار اتهم للمسجد الن م
كذا جرى عمل المصنمفين ل المناسك ،ومنهم المصنمف ؒ تعال  ،فإنَّىه ذكىر كىذا
الحج أو بعده) ،فَل
َّاي ♀ قال
م
الفصل وابتدأه برهله( :وتس ُّن زياريف مسجد الن م
الصىَليف ل
الصىحيحة فىي فحىل َّ
تع ُّلق لها بأحكىام المناسىكم لمىا ثاىت مىن األحاهيىث َّ
مسجد النَّاي ♀َّ ،
وأن ىَليف في مسجده خير من ألىف ىىَليف فيمىا سىهاه َّإَّل
م
ا
الصىحابة ،وكىه
المسجد الحىرام ،وذكىر المصىنمف كىذا
الحىديث مىن روايىة جمىع مىن َّ
َّاي ♀.
حديث ىحي مستفيض من رواية غير واحد من أىحا الن م
الزائر إل مسجده ♀ استح َّ له أن يردم م رجله اليمنى عنىد
(فإذا وىل َّ
األذكار الهارهيف عند الدُّ خهَّ إل المسجد ،وسىاق َّ
أن الثابىت منهىا إنَّمىا
هخهله) ،ويرهَّ
ا
هم افت لي أبها رحمتك» ،مع اَّلستعاذيف« :أعهذ باهلل العظىيم ،وبهجهىه
كه قهَّ« :ال َّل َّ
الرجيم» ،وماعىدا ذلىك فىَل يثاىت ،وكىذا م
الكريم ،وسلآانه الرديم ،من َّ
الىذكر
الشيآان َّ
يراَّ عند م
كل مسجد( ،وليس لدخهَّ مسجده ♀ ذكر موصهص).
ثم يص ملي ركعتين) كما يص مليهما في م
الصحيحين» من حديث أبي
كل مسجد ،ففي « َّ
( َّ
الم ْس ِ
َّ
جدَ َف َال َي ْج ِل ْسو َحتَّذ
َّاي ♀ قاَّ« :إِ َذا َد َخ َل َأ َحدُ ُك ُم َ
قتاهيف ◙ أن الن َّ

َّاي ♀ ،فإذا هخ اله اإلنسىان
َي ْر َك َع َر ْك َةتَ ْي ِن» ،وكذا حكم َّل
ُّ
يوتص بمسجد الن م
كان حكمه كسائر غيره من المساجد من ىَليف ركعتين تح َّية للمسجد.
الروضىة َّ
الشىريفة
والمسجد الن ُّ
الىركعتين ،وأهاؤكمىا فىي َّ
َّاهي ك ُّله محىل ألهاف كىاتين َّ
توىتص بىهم بىل فىي
ص بهَّ ،إَّل كهناهىا مىن المسىجد الرىديم ،وكىذا َّل
ُّ
اليس له فحل توت ُّ
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الم م
حاَّ الررياة منها مىا كىه معىدوه مىن جملىة المسىجد الرىديم ،فلىم يثاىت هليىل على
ا
وممىىا تفحىىل بىىه
الروضىىة بىىأهاف الى َّىركعتينم لكىىىن كىىي مىىن المسىىجد الرىىديمَّ ،
توصىىيص َّ
المساجد بعحها عل بعض :كهن بعحىها عتيرىام ألنَّىه محىل لل َّآاعىة كمىا ذكىر الفرهىاف
 ôتعال .
زار (قا ى ار النَّاى مىي ♀ ،و اقا ىر ىىىاحايه أبىىي بكىىر وعمىىر
فىىإذا ى ى َّل ركعتىىين ا
أئمة الهدى كاإلمام مالىك ايكى اره أن يرىهَّ اإلنسىان( :زرت قاى ار
¶) ،وكان بعض َّ
م
ىىىي
َّاىىىي ♀)،
ثىىىم بعىىىد َّ
ْ
فااااألولذ أن يرىىىاََّّ ( :
الصىىىَليف يسىىىلم علىىى النَّاى م
الن م
♀ ،ويسىى ملم علىى ىىىاحايه)م َّ
ألن زيىىاريف الراىىر نشىىأ عنهىىا كثيىىر مىىن الاىىدع
األخنىائي» ،وذكىر كىَلم
الىر مه على
َّ
والحَلَّلت ،كما بيَّنه شيخ اإلسَلم ابن تيميَّىة فىي « َّ
م
اإلمام مالك وب َّين وجه اه.
ثىىم يسىى ملم عليىىه
َّاىىي ♀ بىىأه وخفىىض ىىىهتَّ ،
(فيرىىف تجىىاه قاىىر الن م
السَلم عليك يا رسهَّ اهلل ،ورحمة اهلل وبركاتىه) ،لمىا ثاىت مىن
♥ قائَلَّ :
األمر بالتَّسليم عليه ♀.
َّسائي بسند ىىحي
وَّل
ُّ
يوتص التَّسليم عليه ♀ بكهنه عندهم بل روى الن ُّ
ِ
ِ ِ
َّ
ينو ُيبَ ِّل ُغونِي َعا ْن ُأ َّمتِاي
َّاي ♀ قاَّ« :إِ َّ هَّلل َم َالئ َك ًة َسيَّاح َ
عن ابن مسعهه أن الن َّ
السىىَلم للنَّاى مىي
السا َاال َم» ،فحيثمىىا س ى َّلم اإلنسىىان عل ى رسىىهله ♀ ب ملىىغ ذلىىك َّ
َّ
♀.
حرم اهلل ▐،
ولإلنسان أن يس ملم بما شاف من األلفا  ،ما لم تشتمل عل ما َّ
(السَلم عليك يا سيمدا المرسلين وإمام المتَّرين) ،كان ذلىك جىائزا بىَل خىَلف
فإذا قاََّّ :
بين أكل العلم.
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م
بالم ارام المحمهه ،والهسيلة ،لما فىي
َّاي ♀ ،ويدعه له) ا
(ويصلي عل الن م
َّ
والسَلم عليه والدُّ عاف له ♀.
الحض عل
الشىرع من
م
َّ
الصَليف عليه َّ
وعمر ¶ ،ويدعه لهما) ،والثَّابت في كذا من األلفا :
ثم يس ملم عل أبي بكر
ا
( َّ
الرسهَّ ♀ وىاحايه،
عمر ¶ أنَّه كان (إذا سلم عل َّ
ما ى َّ عن ابن ا
(السىَلم عليىك يىا أبىا بكىر)،
(السىَلم عليىك يىا رسىهَّ اهلل)َّ ،
َّل يزيد غالاىا على قهلىهَّ :
ثىم ينصىرف) ،وأولى مىا أ َّهى فيىه اإلنسىان شىيئا مىن األعمىاَّ
(السَلم عليك يا أبتىاه)َّ ،
َّ
عمىر فيمىا ا
السىَلم،
َّ
فعىل مىن ىىيغة َّ
بالسلف ،ومىن كىؤَّلف ابىن ا
الصالحة :أن يرتدي فيه َّ
(السَلم عليك يا
(السَلم عليك يا أبا بكر)َّ ،
(السَلم عليك يا رسهَّ اهلل)َّ ،
فيس ملم برهلهَّ :
عمر).
ثم ذكر المصنمف ؒ تعال َّ
السىَلم مىن المسىجد
الزياريف) بالرصد إل
أن ( اكىٰذه م
َّ
َّ
خاىةَّ ،
ألن النمساف ليس لهى َّن زيىاريف شىيف
شرع ل م
الرجاَّ َّ
حق م
بعد ىَليف ركعتين (إنَّما ت ا
م
َّاىي
من الراهر) ،لىكىن إن َّ
َّاي ♀ لها أن ت اسلم عل الن م
مرت المرأيف قرياا من الن م
مرت قرياا مىن المرااىريف جىاز لهىا أن تسى ملم علىيهمم كمىا ثاىت ل
♀ ،كما إذا َّ
َّ
مرت بالراهر.
َّ
َّاي ♀ ع َّلم عائش اة ما ترهله إذا َّ
الصحي أن الن َّ
ثم ذكر بعد ذلك َّ
الرسهَّ ♀ والدُّ عاف
أن ( اقصدا المدينة َّ
للصَليف ل مسجد َّ
َّ
الرجىل ،فىالمرأيف إنَّمىا
حق المرأيف كمىا كىه مشىروع فىي م
فيه ونحه ذلك) مشروع في م
حىق َّ
َّاي♀.
ُّ
توتص بالنَّهي عن الرصد إل الرار بعد ىَلتها ركعتي في مسجد الن م
ىىم ذكىىىر َّ
الصىىىلهات الومىىىس ل مسىىىجد
أن َّ
الزائىىىر يناغىىىي لىىىه أن يحىىىافظ علىىى ( َّ
ثى َّ
الرسهَّ♀)؛ لما فيه من ال افحل( ،وأن يكثر فيىه مىن م
الىذكر والىدُّ عاف وىىَليف
َّ
النَّافلةم اغتناما) لألجر.
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

الروضىة َّ
الشىريفة) ،وَّل معنى لهىذا
وذكر أنَّه (يستح ُّ أن يكثر من ىَليف النَّافلة فىي َّ
الروضة من المسجد العتيق ،فما شاركها في كذه الع َّلةَّ ،
الصحي َّ ،إَّل ا
فإن لىه
عل
َّ
كهن َّ
من الفحل كما لها ،أ َّما تخصي

بالصالة دو غيرِهاو فلم يثبات فياه شايء،
هذه ال ُبقةة َّ

َّ
َّاي ♀ أخاار
وكذا إنَّما كه خرب ،والواار َّل يرتحي التَّوصيص بالعمل ،فإن الن َّ
َّ
أن النميل والف ارات ناهران من أنهار الجنَّة ،فَل يرتحي ذلك استحاا ا ُّ
الشر منهما.
ثم ذكر بعد ذلك َّ
للزائر وغيره أن يتردَّ م إليها ويحافظ على
أن (ىَل ايف الفريحة يناغي َّ
َّ
الروضةم َّ
الروضة ىارت م
متأخريف ،وزيد من جهة الرالة،
الصف َّ
َّ
ألن َّ
األوَّ) ،فيتردَّ م عن َّ
الصىىفهف
ىهي وغيىىره مىىن المسىىاجد أول ى مىىن ُّ
والصىىفهف المتردم مىىة ف ىي المسىىجد النَّاى م
ُّ
م
الصفهف أول من اميااسركا ،كما ثاتت بذلك نصهص كثيريف.
المتأخريف ،و اميامن ُّ
يتمس بالحجريف ،أو يراملهىا ،أو يآىهف بهىام
ثم ذكر بعد ذلك أنَّه (َّل يجهز ألحد أن َّ
َّ
َّ
الصال  ،بل كه بدعة منكريف).
السلف َّ
ألن ذلك لم ينرل عن َّ
الرسىىهَّ ♀ قحىىاف حاجىىة ،أو تفىىريج
(وَّل يجىىهز) لإلنسىىان (أن يسىىأَّ َّ
كربىىة)م َّ
ألن ذلىىك  -ومىىا كىىان م ىن جنسىىه َّ -ل يآ ال ى َّإَّل مىىن اهلل ▐( ،ودياان
اإلسالم مبني علذ أصلين):
أحدهما :تهحيد اهلل.
َّ
َّ
ىىىي
والثَّاااااين :متابعىىىىة َّ
الرسىىىىهَّ ♀ ،بىىىىأَّل يعاىىىىد اهلل إَّل بمىىىىا شىىىىرع للنَّاى م
♀.
ممىىا اج ى ارت بىىه عىىاهيف
والرسىىهَّ ♀)َّ ،
وقىىهَّ المص ىنمف( :بمىىا شىىرعه اهلل َّ
الرسىهَّ ♀ ،وسىاق َّ
م
أن َّ
َّهسع فىي نسىاة َّ
ىرع
الش ا
الشىىرع إلى َّ
المتأخرين من الت ُّ
يوتص به ،فَل يص ُّ أن ا
يرهَّ اإلنسان( :شرع رسهَّ اهلل ♀).
حق هلل
ُّ
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الرسىهَّ ♀ َّ
الشىفاع اة)م ألنَّىه َّل
ثم ذكر أنَّه (َّل يجهز ألحد أن يآلى ا مىن َّ
َّ
يملكهام بل َّ
الشفاعة (ملك اهلل ساحانه) ،فهه ا َّلذي يس األهام لكىن إذا هعا اإلنسان ر َّبه أن
هم ش مفع لَّ نا َّيك) ،فهذا جائز فىي قىهَّ بعىض أكىل العلىم،
ي اش مف اع فيه نا َّيه كأن يرهَّ( :ال ّٰل َّ
هىم شى مفع لَّ
ومن أكل العلم  ôتعال امن اكره كىذا الىدُّ عاف أن يرىهَّ اإلنسىان( :ال َّل َّ
نا َّيىىك) ،وا َّل ىذين كركىىها كىىذا إنَّمىىا اح ام الهىىم عل ى ذلىىك كىىه َّ
أن َّ
ىتص غالاىىا
الشىىفاعة توى ُّ
بأىحا الكاائر ُّ
والذنه م فألجل مىا شىاع مىن اختصاىىها غالاىا بهىذا كركىها ذلىكم
حيح َّ
أن َّ
الشفاعة ترع ل أيحا تحصيل الكماَّلت من رفعة الدَّ رجات وغيركىا،
الص َ
لكىن َّ
فلإلنسان أن يدعه بمثل كذا الدُّ عاف.
ثم ذكر َّ
أن (األمهات َّل يآ ال منهم شيفَّ ،ل َّ
الشفاعة وَّل غيركا ،سىهاف كىانها أنايىاف
َّ
َّ
الشىىفا اعة مىىن النَّاى مىي ♀ ف ىي حيات ىه ويىىهم
أو غيىىر أنايىىاف)( ،وإنَّمىىا جىىاز طل ى
الريامةم لردرته عل ذلك) ،وأ َّما الم ميت فَل قدر ايف له عل ذلك.
الحي( :اشفع لي إل ر مبىي ل كىذا وكىذا  -أي اهع
و(يجهز للمسلم أن يرهَّ ألخيه)
م
اهلل لي  ،)-وإن كان األكمل أن يااشر اإلنسان هعىا اف ر مبىه بنفسىه ،وَّل يسىأَّ غيىره ذلىك،
وقىىد كىىان كاىىار أىىىحا النَّاى مىي ♀ عل ى كىىذا ،فلىىم يكهنىىها يسىىألهن النَّاى َّىي
♀ أن ا
الصىحابة
يسأَّ لهىم ر َّبهىم ▐ ،وإنَّمىا ثاىت كىذا عىن ىىغار َّ
َّهسل والهسيلة».
وأعرابهم ،كما ذكر ذلك شيخ اإلسَلم ابن تيميَّة في «قاعدته في الت ُّ
ثم ذكر بعد ذلك َّ
يشفع َّإَّل بعد إذن اهلل).
أن (يه ام الريامة ليس ألحد أن
ا
َّ
َّ
َّ
خاىىة) ،فهىه ل
َّاىي ♀ (كىي حىاَّ َّ
َّ
ثم ذكر أن حاَّ المهت التي عليها الن ُّ
حيايف برزخ َّية أكمل من حيايف غيرهم لكنَّها ليست من جنس حياته قال مهته ،وَّل من جنس
حياته بعد بعثه ♀ يهم الريامة.
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

ممىا
وكذه الحيىايف الربزخ َّيىة َّل تهجى أن يسىأَّ وأن يىدع ♀؛ بىل كىذا َّ
م
َّهسىىَلت بغيىىر اهلل
أحدثىىه النَّىىاس فىىي األزمنىىة
لمىىا اف اشىىت اَّلسىىتغاثات والت ُّ
المتىىأخريفَّ ،
▐.
ثم ذكر َّ
الصىهت عنىد قاىره ♀ ،وطىهَّ
أن (ما يفعله بعض ُّ
الز َّوار من رفع َّ
َّ
َّاىي ♀،
الريام أنَّه خَلف المشروع) ،فذلك خَلف األه المأمهر بىه مىع الن م
الحجيج وارتفاع األىهات) ،فَل
وكذلك يفحىي إل مفاسدا كثيريفم كى(اَّلزهحام وكثريف َّ
يناغي فعله.
وكذلك َّل يناغي أن يسترال اإلنسان الررب بدعائه رافعا يديهَّ ،
فىإن كىذا أمىر محىد م
بل يسترال الرال اة ،ويجعل الررب ورافه ،وذكر المصنمف ؒ تعال األه َّل اة ل التَّحىذير
من الادع.
علي بن أبىي طالى المعىروف بىى(زين العابىدين)
َّ
علي بن الحسين) بن م
ثم ذكر خربا ( م
َّاي ♀ فنهاه عن ذلك) وحدَّ ثه بهذا الحديث
َّ
لما رأى (رجَل يدعه عند قار الن م
المردسىي فىي «الموتىاريف» ،وقىد
عن أبيه عن جدم ه ،وكذا الحىديث عىزاه المصىنمف إلى
م
المهىىلي ل
أخرجه من كه قا الهم كأبي بكر بىن أبىي شىيا اة فىي «المصىنَّف» وأبىي يعلى
م
بأس به.
«مسنده» ،فالعزو إليهم أول  ،وإسناهه َّل ا
وذكر أيحا َّ
السىَلم عليىه ♀ ،مىن اوضىع
أن (ما يفعلىه بعىض ُّ
الىز َّوار عنىد َّ
السىَلم
يمينه عل شماله فه ىدره أو تحته كهيئة المص ملي ا
فهىٰذه الهيئىة َّل تجىهز عنىد َّ
السىىَلم عل ى غيىىرهم ألنَّهىىا كيئىىة و
ذَّ وخحىىهع وعاىىاهيف َّل
عليىىه ♀ ،وَّل عنىىد َّ
تصل َّإَّل هلل).
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ثم ذكر بعد ذلك َّ
أن (مىا يفعلىه بعىض النَّىاس مىن اسىترااَّ الرىرب َّ
الشىريف مىن بعيىد،
َّ
بالسىَلم أو الىدُّ عافُّ ،
كىل اكىى اٰذا مىن جىنس) المحىدا  ،ا َّلىذي يمناىع منىه
وتحريك شىفتيه َّ
م
َّاي ♀ ،وي اس ملم عليه ب اما أثر عن
اإلنسان ،ومن أراه أن يسلم فإنَّه يتردَّ م إل الن م
مر ◙ وقد تردَّ م ،وسىَلمة األ َّمىة ل اَّل متاىاع واَّلقتىداف ،وفسىاهكا ل العىدوَّ
ابن ع ا
عن طريق الماضين واَّلبتداع ل الدم ين.
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ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

تَنبيه:

الحىج كمىا يظنُّىه بعىض
َّاىي ♀ واجاىة وَّل شىرطا فىي
م
ليست زياريف قىرب الن م
الرسهَّ ♀ ،أو كان
العا َّمة وأشااكهمم بل كي مستحاَّة ل م
حق من زار مسجد َّ
قرياا منه.
الرحىل لرصىد زيىاريف الرىرب ،ولكىن يسى ُّن لىه شىدُّ
أ َّما الاعيد عن المدينة ،فليس له شدُّ َّ
الشريف ،فإذا وىله زار الررب َّ
الرحل لرصد المسجد َّ
الصاحاين ،و اه اخ الت
الشريف وقرب َّ
َّ
الزياريف لرربه ♥ وقرب ىاحايه تاعىا لزيىاريف مسىجده ♀ ،وذلىك
م
َّ
الر َحا ُال إِ َّال إِلَاذ َث َال َثا ِة
لما ثات ل « َّ
َّاىي ♀ قىاََّ « :ال ُت َشادُّ ِّ
الصىحيحين» أن الن َّ
ج ِد الحرا ِمو ومس ِ ِ
الم ْس ِ
الم ْس ِ
َم َس ِ
ج ِد األَ ْق َصذ».
جدي َها َٰذاو َو َ
ََ ََ ْ
اجدَ َ :
الرحاَّ لرصد قاىره ♥ أو قاىر غيىره مشىروعا ،الىدا ََّّ األ َّمىة
وله كان شدُّ م
عليه ،وأرشدكم إل فحلهم ألنَّه أنص النَّاس ،وأعلمهم باهلل ،وأشدُّ كم له خشىية ،وقىد
وهَّ أ َّمته عل م
ب َّلغ الاَل اغ الماي انَّ ،
وحذ اركم من ك مل اشى ور ،كيىف وقىد َّ
كل خيرَّ ،
حىذر مىن
ِ
ِ
اوراو
الرحل لغيىر المسىاجد الثََّلثىة ،وقىاََّ « :ال َتتَّخ ُاذوا َق ْبارِي عيادً او َو َال ُب ُياو َتك ُْم ُق ُب ً
شدم َّ
ليو فإ َّ َص َال َت ُك ْم َتبْ ُلغُنِي َح ْي ُ
الرحاَّ لزياريف قىربه
َ
ث ُكنْت ُْم» ،والرهَّ بشرعيَّة شدم م
وص ُّلوا َع َّ
َّ
م
َّاىىىي
♀ يفحىىىي إلىىى اتوىىىاذه عيىىىدا ،ووقىىىهع المحىىىذور الىىىذي خافىىىه الن ُّ
♀ مىن الغلى مىه واإلطىىراف ،كمىىا قىد وقىىع الكثيىىر مىىن النَّىاس فىي ذلىىك ،بسىىا
الرحاَّ لزياريف قاره ♥.
اعتراهكم شرعيَّة شدم م
حىتج بهىا مىن قىاَّ بشىرع َّية شىدم
وأ َّما ما يروى فىي اكىى اٰذا الاىا مىن األحاهيىث ا َّلتىي اي ُّ
الرحاَّ إل قاره ♥ فهي أحاهيث ضعيفة األسانيدم بل مهضىهعة كمىا قىد
م
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والايهرىي ،والحىافظ ابىن حجىر وغيىركم ،فىَل
ارقآني،
ن َّاه عل اضىعفها الح َّفىا م كالىدَّ
م
م
الرحاَّ لغير المساجد
عار اض بها األحاهيث َّ
الصحيحة الدَّ ا َّلة عل تحريم شدم م
يجهز أن ي ا
الثََّلثة.
وتحىذر
وإليك أ ُّيها الرارئ شيئا من األحاهيىث المهضىهعة فىي اكىى اٰذا الاىا لتاعر افهىا
ا
رار بها:
اَّلغت ا
حج ولم ايزرني ،فرد جفاني».
األوَّ « :امن َّ
َّ
والثَّاين« :من زارني بعد مماتي ،فكأنَّما زارين في حياتي».
والثَّالث« :من زارني وزار أبي إبراكيم ل عام واحد ،اضمنت له عل اهلل الجنَّة».
والرابع« :من زار قاري ،وجات له شفاعتي».
َّ
فهىٰذه األحاهيث وأشااكها لم يثات منها شيف عن النَّاي ♀.
ا
الروايىات « :-طىر
قاَّ الحافظ ابن حجر ل «التَّلويص»  -بعد مىا ذكىر أكثىر اكىىٰذه م
اكى اٰذا الحديث ك ُّلها ضعيفة».
ريليَّ« :ل يص ُّ في اكى اٰذا الاا شيف».
وقاَّ الحافظ الع ُّ
ا
وجزم شيخ اإلسَلم ابن تيميَّة َّؒ ،
األحاهيث ك ُّلها مهضهعة ،وحساك
أن اكىٰذه
به علما وحفظا وا مطَلعا.
أساق النَّاس إلى العمىل بىه ،وبيىان
الصحابة ╚ ا
وله كان شيف منها ثابتا لكان َّ
ذلك لأل َّمة ،وهعهتهم إليهم ألنَّهم خير النَّىاس بعىد األنايىاف ،وأعلمهىم بحىدوه اهلل وبمىا
فلما لم ين ارل عنهم شيف من ذلىكم َّ
هَّ ذلىك على
شرعه لعااهه ،وأنصحهم هلل ولولرهَّ ،
أنَّه غير مشىروع.
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الزيىاريف َّ
الشىرع َّية ا َّلتىي لىيس فيهىا شىدُّ
وله ى َّ منها شيفم لهج حمل ذلىك على م
الرحاَّ لرصد الرار وحدا هم جمعا بين األحاهيث ،واهلل ▐ أعلم.
م

َّ
َّاىي
َّ
لىما بيَّن المصنمف ؒ تعىال ل الفصىل المترىدم م مىا يتعلىق بزيىاريف مسىجد الن م
السَلم عليه كما سلفم عرىدا تنايهىا بى َّين فيىه َّ
أن (زيىاريف قىرب
♀ ،والتَّردُّ م إل
َّ
الحج كما يظنُّه بعض العا َّمة وأشااكهمم
َّاي ♀ ليست واجاة وَّل شرطا في
م
الن م
الرسهَّ ♀ ،أو كان قرياا منىه) ،فهىي
بل كي مستحاَّة في م
زار مسجد َّ
حق امن ا
تابعة ألىل العمل ،فإذا خر اإلنسان إل المدينة كىان أىىل عملىه المسىتح ُّ كىه أن
الرسهَّ ♀ استح َّ لىه
الرسهَّ ♀ ،فإذا زار مسجد َّ
يزور مسجد َّ
م
َّاي ♀.
أن يسلم عل الن م
الرحل لرصد زيىاريف الرىرب ،ولكىن يسى ُّن لىه شىدُّ
(أ َّما الاعيد عن المدينة ،فليس له شدُّ َّ
َّ
الرحىىىل لرصىىىد المسىىىجد َّ
ىىي
َّ
الشىىىريف) ،فىىىإذا وىىىىل إلىىى المسىىىجد سىىىلم علىىى النَّاى م
♀ وعل ىاحايه ،وانىدر سىَلمه وزيارتىه لهىم ل زيارتىه للمسىجدم (لمىا
َّ
الر َحاا ُال إِ َّال إِلَااذ َث َال َثاا ِة
ثاىىت ل « َّ
َّاىىي ♀ قىىاََّ « :ال ُت َشاادُّ ِّ
الصىىحيحين» أن الن َّ
ج ِد الحرا ِمو ومس ِ ِ
الم ْسا ِ
الم ْس ِ
َم َس ِ
ج ِد األَ ْق َصاذ») ،وكىذا الحىديث هاَّ
جدي َهاا َٰذاو َو َ
َ َ ََ ْ
اجدَ َ :
الرحاَّ إل برعة مع َّظمىة سىهى كىذه المسىاجد الثََّلثىة ،كمىا ذكى إلى
عل حرمة شدم م
َّهوي ،والراضىي عيىاض ،وأبىي
ذلك جماعة من أكل العلمم كأبي الهفاف ابن عريل ،والن م
العاَّاس ابن تيميَّة  ôتعال .
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الرحاَّ لرصد قربه ♥ مشروعاَّ ،
لدَّ األ َّمة عليه)
ثم ذكر أنَّه (له كان شدُّ م
َّ
و الا َّينه بيانا تا ًّما ،وكه ♀ قد َّ
بالزيىاريف
حذر أ َّمته من ا متواذ قاره عيىدا ،وقصىده م
الرحل يجعله ل معن المت ا
الغله
َّوذ عيدا ،فيرع النَّاس فيما ح مذروا منه ومنعها من
م
وشدم َّ
واإلطراف.
ثم ذكر َّ
أن (ما يروى ل اكى اٰذا الاا من األحاهيث) َّل يص ُّ منها شىيفم كمىا ن َّاىه على
َّ
والايهرىىي ،ابىىن حجىىر) ،وأوره طرفىىا مىىن كىىذه
ارقآني،
ذلىىك كاىىار (الح َّفىىا م كالىىدَّ
م
م
األحاهيث.
األئمة في ذلك كرهَّ (الحافظ ابن حجر ل «التَّلويص»« :طر
ثم سا بعض كَلم َّ
َّ
ُّ
ا
ريليَّ« :ل يص ُّ ل اكى اٰذا الاىا شىيف»،
اكىٰذا الحديث كلها ضعيفة») ،وقهَّ (الحافظ الع م
ا
وجزم شىيخ اإلسىَلم ابىن تيم َّيىة َّؒ ،
األحاهيىث ك ُّلهىا مهضىهعة) ،وشىيخ
أن اكىىٰذه
حكىم عليهىا ك َّلهىا بالهضىع وإن كىان فىي بعىض
اإلسَلم ابن تيميَّى اة ؒ تعىال إنَّمىا
ا
وضاع -م َّ
المستفيض المحتا ا إليه إذا
ألن األمر المشههر
ا
أسانيدكا ضعف  -وليس فيه َّ
نرل بسند ضعيف فهذا ُّ
يدَّ عل َّ
تهكما شديدا فيه حتَّ كأنَّه ىار بمنزلة
تهكم ُّ
أن راويه َّ
المروي ل أربع ركعات من فعله
تعمد الكذ  ،كما قاَّ ؒ تعال في الحديث
م
من َّ
♀ قال العصر ،فإنَّه كان يجزم َّ
بأن ٰكذا الحديث مهضهع ،وتاعه تلميىذه ابىن
الريمم ،وإن كان إسناهه محت اامل ،وإنَّمىا حكىم عليىه شىيخ اإلسىَلم بالهضىع َّ
ألن الثمرىات
ىىما ذكىىروا المر َّتى مىىن فعل ىه
األثاىىات كمىىا ل حىىديث ابىىن عمى اىر وعائش ى اة ل َّ
الصىىحي لى َّ
بالصَليف ،لىم يىذكروا أربعىا قاىل ال اعصىر مىن
الروات المتع ملرة َّ
السنن َّ
♀ من ُّ
فعلهَّ ،
فدَّ عل َّ
تهكما شديدا ،حتَّ كأنَّه وقع فىي الكىذ  ،فهىذا معنى
تهك امه ُّ
أن راويه َّ
الهضع ا َّلذي يذكر في كَلم شيخ اإلسَلم ابن تيم َّي اة ،فما يستدركه بعىض النَّىاس مىن َّ
أن
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بعض ٰكذه األحاهيث ضعيفَّ ،
حكم أبي الع َّااس ابن تيم َّية عليها بالهضع مجازفىة،
وأن
ا
فتفهه بمثىل كىذا الكىَلم،
فإنَّه لم يعرل معن الهضع ا َّلذي أراهه شيخ اإلسَلم ابن تيميَّة َّ
وأبه الع َّااس ابن تيمي اة بمنزلة عظيمة ف ي معرفة األحاهيث واآلثار ،فرىد قىاَّ المصىنمف:
(وحساك به علما وحفظا وا مطَلعا) ،وكان َّ
الذكا ُّي ؒ تعىال وكىه مىن كىه يرىهَّ:
الرجىىل إذا تك َّلىىم ف ىي
«كى ُّىل حىىديث لىىم يعرفىىه ابىىن تيميىىة فلىىيس بحىىديث» ،فمثىىل كىىذا َّ
األحاهيث بما تك َّلم بهَّ ،
فإن كَل امه َّل يكهن عل وجه المجازفة ،نعم كه كغيره مىن بنىي
والسههم لكىنَّه إذا تك َّلىم ل أمىر عىا وم مستفيىىىىض -
آه ام يآرأ عليه الهكم والغلط والوآأ َّ
فهىم مىراهه فىي ذلىك ،ولىه كىان شىدُّ
كهذا المهضع بمثل كذا الكَلم  -فإنَّىه يناغىي أن ي ا
الصحابة أساق النَّاس ل كذه األ َّمة إليهم ولكنَّهم لم يفعلىهه،
الرحاَّ إل قاره ثابتا لكان َّ
م
َّ
فدَّ عل أنَّه غير مشروع.
م
المتىأخرين ،وعظى ام بهىا النَّكيىر
وكذه المسألة من المسائل ا َّلتي عظمت الاليَّة بها عند
عل شيخ اإلسَلم ابن تيميَّى اة ؒ تعىال وكأنَّىه كىه المىتك ملم بهىا ،واألمىر كمىا ذكىر
السى َّراف َّ
أن غيىر أبىي العاىاس تك َّلىم
َّ
حمن بن عايىد اهلل َّ
الر ٰ
العَلمة مفتي ححرمهت عاد َّ
َّهوي ،والراضي عياض ،لىكى َّن النُّفهس فيها مىا فيهىا ،فع ملرىت كىذه
بهام كابن عريل ،والن م
السىعههية كمىا كىان،
المسألة بابن تيمية وحدا ه ،واليهم تع َّلق كذه المسألة ليست بالدَّ ولة ُّ
فى َّ
السىىعههيةم لكىىى َّن المتحىىذلرين
ىإن النَّىىاس فيمىىا سىىلف ينسىىاهن كىىذا المنى ا
ىع إل ى الدَّ ولىىة ُّ
السَلطين يرهلهنَّ ( :
المؤسسىة الدم ين َّيىة
الهكاب َّيىة مىن
َّرر إل
إن األوىياف من أتاىاع َّ
َّ
َّ
بالت ُّ
كم ا َّلذين يمنعهن كىذا فرىط ،أ َّمىا علمىاف كىذه الىاَله فمىنهم مىن َّل يمنىع ذلىك) ،وربَّمىا
الهكىا وَّل
والحق َّل
يجدون من يهافرهم ل كهاكم ا َّلذي يريدونه،
ُّ
يوىتص بىابن عاىد َّ
ُّ
الحق كىه مىا قامىت عليىه األه َّلىة ،واأله َّلىة قائمىة
السعههيةم لكى َّن َّ
ابن تيميَّة ،وَّل بالدَّ ولة ُّ
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َّهوي من َّ
الشافع َّية ،وكىذا
الرحاَّ ،وَّل
يوتص كذا بالحنابلة ،بل كذا الن ُّ
ُّ
عل تحريم شدم م
َّاىىي
الراضىىي عيىىاض اليا
حصىىاي مىىن المالكيَّىىة اير ايىىان حرمىى اة شىىدم م
الرحىىاَّ إلىى قاىىر الن م
ُّ
♀.
يصهرون َّ
الهكا أو من هين ابن تيم َّية ،فهم
أن كذه المسائل من هين ابن عاد َّ
وا َّلذين م
جهىاَّ بمىذاك أكىل العلىم ل كىذه المسىائل ،وإ َّمىا َّ
أن لهىم أغراضىا خفيَّىة يريىدون
إ َّما َّ
الهىهَّ إليها.
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فصل
في استحباب زيارة مسجد قبا ٍء ( )1والبقيع
الصىحيحين» مىن
ستح ُّ لزائر المدينة أن يزور مسجد قاا اف ،ويص ملي فيهم لما في « َّ
وي ا
َّاي ♀ يزور مسجدا قاا اف راكاا وماشيا ،ويصى ملي
حديث ابن ع ا
مر قاَّ« :كان الن ُّ
ان
فيه ركعتين» ،وعن سهل بىن حنيىف ◙ قىاَّ :قىاَّ رسىهَّ اهلل ♀ « َم ْ
جد ُق ٍ
َتطَهر فِي بي ِ
تهو ُث ْم َأتَذ َم ْس ِ
باءو َف َص َّلذ فِيه َص َال ًةو كَا َ لَه كَعَ ْجرِ ُع ْم َرةٍ».
َّ
َْ
الشىىهداف ،وقاىىر حمىىز ايف ◙م َّ
وي اس ى ُّن لىىه زيىىاريف قاىىهر الااريىىع ،وقاىىهر ُّ
ألن النَّاىى َّي
اورو َفإِن ََّهاا
ُوروا ال ُق ُب َ
♀ كان ايزوركم ،ويدعه لهىم ،ولرهلىه ♀« :ز ُ
أخرجه مسلم.
ت َُذك ُِّرك ُُم اآ ِخ َر َة».
ا
الس اىَلم اع الىيكم
َّاي ♀ يع ملم أىحابه إذا زاروا الراهر أن يرهلىهاَّ « :
وكان الن ُّ

اأك ال الدم ايار م ان المؤمني ان اوالمسلمي ان ،اوإنَّا إن اشا اف اهلل بكم اَّلحر ا
اهلل ال اعافيا اة الناىا
هن ،ناس اأَّ ا
ا
ليمان بن بريد ايف عن أبيه.
او الكم» .أخرجه مسلم من حديث س
المدينىة
وأخر التم
ُّ
َّاي ♀ براهر ا
رمذي عن ابن ع َّااس ◙ قاََّّ :
مر الن ُّ
الس َال ُم َع َل ْيك ُْم َيا َأ ْه َل ال ُقبُ ِ
فأقال عليهم بهجهه ا
ورو َيغ ِْف ُر اهَّللُ لَنَا َولَك ُْمو َأنْات ُْم َسا َل ُفنَا
فراََّّ « :
َون َْح ُن بِاألَ َثرِ».
الروايىة
( )1قااف فيها مذكاان،
الصرف ،وكَلكما مذك ىحي  ،ا
أىحهما أ َّنها غير ممنهعة من َّ
ُّ
وو ار اه ضىاط م
اليىهنيني ل
بالروايىة المسىمهعة المحىاهطةم كمىا نرلىه جماعىةم مىنهم
به ضىاط أحاهيىث « َّ
الصىحيحين» المنرىهَّ م
ُّ
نسوته.
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ومن اكىٰذه األحاهيىث يع الىم َّ
الزيىاريف َّ
رصىد منهىا تىذكُّر اآلخىريف،
أن م
الشىىرع َّية للراىهر :ي ا
رحم عليهم.
واإلحسان إل المهت  ،والدُّ عاف لهم والتَّ ُّ
فأ َّمىىا زيىىارتهم لرصىىد الىىدُّ عاف عنىىد قاىىهركم ،أو العكىىهف عنىىدكا ،أو سىىؤالهم قحىىاف
فهىىٰذه زيىاريف
الحاجات ،أو شفاف المرض  ،أو سؤاَّ اهلل بهىم ،أو بجىاكهم ونحىه ذلىك ،ا
الصىال ╚ ،بىل كىي
السلف َّ
بدعيَّة منكريف ،لم يشرعها اهلل وَّل رسهله ،وَّل فع الها َّ
اورو َو َال َت ُقولُاوا
ُوروا ال ُق ُب َ
الرسهَّ ♀ حيث قىاَّ« :ز ُ
من الهجر ا َّلذي انه عنه َّ
ُه ْج ًرا».
وكىٰذه األمهر المذكهريف تجتمع في كهنها بدعة ،ولكنَّهىا موتلفىة المراتى  ،فاعحىها
ا
بحىق الميمىت وجاكىه ونحىه
بدعة وليس بشركم كدعاف اهلل ساحانه عند الراهر ،وسىؤاله م
ذلك ،وبعحها من م
الشرك األك اارم كدعاف المهت  ،واَّلستعانة بهم ونحه ذلك.
فصَل فيما تردَّ م ،فتن َّاىه واحىذر ،واسىأَّ ر َّب ا
ىك التَّهفيىق والهدايىة
وقد ساق بيان اكى اٰذا م َّ
للحق ،فهه ساحانه المه مفق والهاهي َّل إله غيره ،وَّل ر َّ سهاه.
م
هَذَا آخر ما أردنا إمالءه ،واحلمد هلل أوَِّلًا وآخرًا،
وصلَّى اهلل وسلَّم على عبده ورسوله وخريته من خلقه حممَّد،
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّين.

197

ل َم َعالي َّ
الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

الحج ،لكىنَّه
ختم المصنمف ؒ تعال كتابه بهذا الفصل ا َّلذي َّل تع ُّلق له بأحكام
م
تابع لما تردَّ م من زياريف مسجد النَّاىي ♀َّ ،
َّاىي
فىإن اإلنسىان إذا ا
زار مسىجدا الن م
م
م
َّاي ♀ وعل ىاحايه  -وكان ل
♀ واستح َّ له أن يسلم عل الن م
مهاضع مع َّينة فيهام كي مسجد قااف ،والاريع ،كما تىرجم
يزور
ا
المدينة -م استح َّ له أن ا
ثم أور اه بعد ذلك (قاهر ُّ
الشهداف ،وقرب حمزيف).
به المصنمفَّ ،
بالزيىاريف مىن مسىاجد
َّاىي ♀ م
فالموصهص مىن المسىاجد بعىد مسىجد الن م
َّ
َّاي ♀ كان يزوره راكاىا وماشىيا ،ويصى ملي فيىه
المدينة كه مسجد قاافم ألن الن م
كل ساتم أي َّ
ركعتين َّ
رمىذي
كل أساهع ،وثات ل فحله حديث أ اسيد بن اظهيىر عنىد التم
م
أن النَّاي ♀ قاََّ « :ص َال ُة َر ْك َةتَا ْي ِن فِاي َم ْسا ِ
َّ
ج ِد ُقبَاا َء َك ُة ْما َرةٍ» ،وإسىناهه جيمىد،
َّ
وكه أى ُّ األحاهيث المرو َّية في ذلك ،وأ َّما حديث سهل كىذا ففيىه ضىعف ،ومرصىهه
« َك ُة ْم َرةٍ»م يعني كأجر عمريف ،كما وقع التَّصىري به في حديث سهل بن حنيف.
قاهر الاريىع ،وقاىهر ُّ
الشىهداف،
(ويس ُّن له) أن يزور  -غير المسجدين المتردم مين  ( :-ا
َّ
َّاي ♀ كان يزوركم ويدعه لهم ،وقد أمر ♀
وقرب حمزيف) ،ألن الن َّ
بزيىىىاريف الراىىىهر ،وسىىى َّن لنىىىا ♀ مىىىا نرهلىىىه مىىىن الى م
ىىذكر عنىىىدا كا ،كمىىىا ذكىىىر
الشرع َّيةو فإ َّ الزِّيارة َّ
بعض ذلك ،وهذه هي الزِّيارة َّ
الشرعية هي
المصنمف ؒ تعال
ا
ما اجتمع فيها شيئا اثنا :
الزائر بتذكُّر اآلخريف.
• أحدهما :قصد انتفاع َّ
للمزور بالدُّ عاف له.
• والثَّاين :قصد نفعه ا
الزياريف شرع َّية.
فإذا وجد كذان المعنيان كانت م
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فىىإن زاركىىم (لرصىىد الىىدُّ عاف عنىىد قاىىهركم ،أو العكىىهف عنىىدكا ،أو سىىؤالهم قحىىاف
فهىىٰذه زيىاريف
الم ا
رض  ،أو سؤاَّ اهلل بهىم ،أو بجىاكهم ونحىه ذلىك ،ا
الحاجات ،أو شفاف ا
السلف)
بدع َّية منكريف ،لم يشرعها اهلل وَّل) اسنَّها لنا (رسهله) ♀( ،وَّل فعلها َّ
 ôتعال .
والادع َّية ٰكهنا كي عل إراهيف األمر المحد  ،وقد يكهن شركا وقد َّل يكىهن شىركا،
والفرهاف  ôتعال قد يعامرون عن شيف أنَّه بدعىة يريىدون مىن جهىة اإلحىدا َّ ،ل
يريدون أنَّىه َّل يكىهن شىركا ،بىل قىد يكىهن شىركا وكىه بدعىةم أي محىد  ،ومنىه تعايىر
المصنمف ٰكهنا ،كما وقع أيحا لشيخ اإلسَلم ابن تيميَّة في «منسكه».
ِ
القبور ثالثة أنوا ٍع:
والتَّحقيق أ َّ زيارة
* َّأولها :الزِّيارة ِّ
الشرع َّية ،وكي ا َّلتي تردَّ م وىفها.
* والثَّاين :الزِّيارة البدع َّية ،وكي المشتملة عل بدعةم كمن يرصد تلك الراهر ليىدعه
فهذه زياريف بدع َّية ،أو يفعل شيئا من الادع عند الررب.
اهلل عندكا متربمكا بالمكانٰ ،
الزيىاريف ا َّلتىي تشىتمل على م
* والثَّالث :الزِّياارة ِّ
الشىركم كاَّلسىتغاثة
الشارك َّيةم وكىي م
بالمهت وهعائهم من هون اهلل ▐.
الحىج والعمىريف،
وإل كنا انته ما أراه المصنمف ؒ تعىال إبىدافه مىن أحكىام
م
تحرى فيه ا متااع الدَّ ليل.
عل وجه موتصر َّ
وكىىذا الكتىىا كمىىا سىىلف م ىن أن اف ىع المناسىىك الموتاصىىريف ،كمىىا ذكىىره تلميىىذه عاىىد
المحسن ابن ع َّااه ل «تاصير النَّاسك».
ووقع إقرافه عل كذا النَّحه مناساة ومراعايف للمرام.
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الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

نسأَّ اهلل ▐ أن ينفع بذلك المع ملم والمتع ملم ،وأن يلهمنىا رشىدنا وأن يرينىا
أنت وليُّها ومهَّلكا.
هم آت نفهسنا
أنت خير من زكَّاكا ،ا
ترهاكا ،وزكمها ا
ا
شر أنفسنا ،ال ّٰل َّ
َّ
وكذا آخر التَّررير عل كذا الكتا .
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الس َؤ ُ
ميقاات أهال
ثم تجااوز
َ
ُّ
َّبويةو َّ
ال ( :)1رجل من أهل ِّ
الريا ذهب إلذ المدينة الن َّ
المدينة ولم يحرِمو وأراد أ يحرِم ِمن ميقات أهل ٍ
الحكم؟
نجدو فما
ُ
ُ ْ

تجاوز مي اراتىا ايمى ُّر بىه
يمن
ا
الجواب :كذه المسألة مذكهريف عند الفرهاف  ôتعال ف ا
ثىم يرجىع إلى
يمر بميرات المدينة من أكىل نجىدَّ ،
إل ميراته ،فهل له ذلك أم َّل؟ كمن ُّ
ميرات أكل نجد مثَل.
والصحيح من قولي أهل الةلم :أنَّه يجىهز لىه أن يحىرم مىن الميرىات الثَّىاني ،وأنَّىه َّل
َّ
َّ
لما و َّقىت
األوَّم لما ثات في « َّ
يحره تجاوز الميرات َّ
َّاي ♀ َّ
ُّ
الصحي » أن الن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحا َّج َأ ِو
كذه المهاقيت قاَُّ « :ه َّن لَ ُه َّنو َول َما ْن َأتَاذ َع َلايْ ِه َّن ما ْن َغيْارِ َأ ْهل ِها َّنو م َّما ْن َأ َرا َد َ
الصحيح ،واهلل أعلم.
ال ُة ْم َر َة» ،وكذا كه مذك الحنف َّية والمالك َّية وهو َّ
ثىم يرجىع إلى ميرىات أكىل بلىده وكىه
فيجهز لهذا أن يتجاوز
ا
ميرىات أكىل المدينىةَّ ،
ثم يحرم منه.
السيل الكايرَّ ،
َّ
الح َّج َوال ُة ْما َر َة َينْ ِفيَاا ِ ُّ
الس َؤ ُ
وب َوال َف ْقا َر َك َماا َتنْ ِفاي
ُّ
الاذ ُن َ
ىحة حديث« :إِ َّ َ
ال ( :)2ما َّ
ث الح ِد ِ
يد»؟
الن َُّار َخ َب َ َ
ىذي وغيىىره بسىىند حسىىن م ىن حىىديث ابىىن
الجققواب :ك ىذا حىىديث ىىىحي  ،رواه التمرمى ُّ
َّ
الحاا َّج َوال ُة ْماا َر َةو َفإِن َُّه َمااا َينْ ِف َيااا ِ ال َف ْقاا َر
َّاىىي ♀ قىىاَّ« :تَااابِ ُةوا َ
مسىىعهه ،أن الن َّ
الف َّض ِة و ِ ِ
بو ِ
ث َّ
َو ُّ
وبو َك َما َينْ ِفي الكِ ُير َخ َب َ
روى من حىديث جماعىة
الحديد» ،وي ا
َ َ
الذ َه ِ َ
الذ ُن َ
الصحا .
الصحابة ،يحصل بمجمهعها ترهية كذا الحديث ،وإهراجه في جملة م
من َّ
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الشيخ الد ْ
الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

ِ
الس َؤ ُ
الصبام إلذ أ َّ َمن ترك التَّة ُّلم وترك شيئًا ِمن الواجبات
ُّ
ال ( :)3أشر ُتم في درس َّ
أ َّنااه آثاامو فهاال إثماه لِتَا ِ
رك الاتَّة ُّلم أو الرتكابااه المحظااور وتركااه الواجااب؟ ومتااذ ُيةااذر
ُ
اإلنسا بالجهل؟ آمل بيا هذه المسعلة.
فىر ا بىين ترتيى الفديىة ،وترتيى اإلثىمَّ ،
فىإن
الجواب :مفتا بيان ٰكذه ا لمسىألة أن ت م
ترتي ا الفدية لمن ارتك ا محظهرا لجهله غير ترتي اإلثم عليه.
فمن ارتك ا محظهرا من المحظهرات فيه فديىة وكىان جىاكَلم فإنَّىه َّل فديى اة عليىه يف
أصح القولين ،فَل يرت َّت عليه شيف أبدا ،وأ َّما اإلثم فإنَّه يرت َّت عليىه لتفريآىه ل العلىم
ِّ
الهاج عليهَّ ،
فإن أكل العلم  ôتعىال موتلفىهن فىي ترىدير العلىم ا َّلىذي يجى ،
اح األقااوال ل كىىذا مىىا ذك ى إليىىه الرىىرالُّ ف ىي «الفىىرو » ،وابىىن الر ى ميم ل «إعىىَلم
وأصا ُّ
كل ٍ
أن َّ
ومحمد علي بن حسين المالكي في « اتهذي الفرو »َّ ،
عمل وجاب
المه مقعين»،
َّ
ُّ
عليل فإنَّه يجب عليل أ تقدِّ م الةلم به بين يدياه ،إذ َّل يجىهز أن يهاقىع اإلنسىان عمىَل
هون ا مطَلعه عل علم َّ
الشريعة فيه ،فإذا قدَّ م اإلنسان تع ُّل امه بين يدي العمىل الهاجى -
الحج  -أمكناه أن يأتي به عل الهجه المشروع المىأمهر بىه ،وأ َّمىا
الصيام أو
م
كالصَليف أو م
َّ
إن عمل بأحكامه هون علم ،فإنَّه يرع في اإلثمم لتفريآه في العلم الهاج .
السىه َّ ،
فىإن أحكىام
وكان عمر ◙ ينه امن لم يع الم أحكىام الايىع أن اي ا
ايىع فىي ُّ
الايىىع ليسىىت واجاىىة ابتىىدافم لكىىىن امىىن تعىىا اط الايىىع م
والشىىرا اف يجىى عليىىه أن يىىتع َّلم
أحكا امهما ،فإذا َّفرٌ في تع ُّلم األحكام ،فإنَّه آثمم لتفريآه في علم واجى عليىه ،أ َّمىا إذا
للحجم َّ
لم يحتج إل الايع م
فإن تع ُّلم أحكامها لىيس واجاىا
والشراف ،أو لم يكن مستاآيعا
م
عليه ،فالمر َّت بسا الجهل كه اإلثم ،أ َّما الفدية فهي ساقآة عنه بسا جهله.
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ِ
يسااره َ
ُ
الس َؤ ُ
حاال
المحمول مجةول ًة الكةب ُة عان
الصغير
ُّ
ال ( :)4هل ُيشتَرط أ يكو َّ
خصوصا أ َّ فِي هذا مش َّقة أثناء الحمل؟
الطَّوافو
ً
أن ال َّآائف يجعىل الكعاى اة عىن يسىاره عنىد طهافىهَّ ،
الجواب :تردَّ م فيما سلف َّ
وأن امىن
يآهف به مع نفسه فِ
ا
قولي أهل الةلم ،وجمههركم
أصح
ي
حمل ىغيرا أو عاجزا ،له أن
ا
ِّ
ْ
عل أنَّه يشتارٌ أن تكهن الكعاة عىن يسىارهم َّ
ألن كىذا كىه أىىل ال َّآىهاف ،وكىذا الرىهَّ
أحهٌ ،وإن كان غيره من جهة النَّظر أقيسم َّ
الحم ال إنَّما أوجاته المش َّرة ،وإذا ضا
ألن ا
ىع ،وإذا عظمىىت المش ى َّرة وج ى التَّيسىىيرم لكىىى َّن األحى ا
ىهٌ كىىه األخىىذ برىىهَّ
األمىىر ا َّتسى ا
حق المحمهَّ أيحا.
الجمههر ،وبراف ذلك شرطا في م
الس َؤ ُ
ال ( :)5هل يكفي سةي واحد للمتمتِّعو وهل ورد ذلل عن جاابرِ بان عباد اهَّلل يف
ُّ

بي ♀ وهو قول لإلمام أحمدَ ؟
ِّ
حجه مع النَّ ِّ
الحىج ،وكىه روايىة عىن اإلمىام
الجواب :نعم ،وره كذا عن جابر بن عاد اهلل في ىىفة
م
ِ
الصحيح كه ما ذك إليه الجمههرَّ ،
بىأن
أحمدا  ،اختاركا شيخ اإلسَلم ابن تيم َّيةم لكان َّ
المتمتمع عليه سعيان ،وثات بذلك حديث عائش اة وحىديث ابىن عاَّىاس ،كمىا ترىدَّ م فيمىا
ذكره المصنمف ؒ تعال .
ِ
الس َؤ ُ
بالمكِينَة
وسذ أم يدخل فيه ما يكو
الحلق؛ هل هو ما كا
ال ( :)6ما ضابط
ُّ
َ
بالم َ
ُ
بحيث ال يبقذ جزء ُيمكن مس ُكه؟
ا
الجواب :الحلق كه استئصىاَّ َّ
مىدخل لآللىة فىي ذلىك ،فاآللىة َّل
الشىعر بالك مل َّيىة ،وَّل
الشىعر ك َّلىه ،فىإذا استؤىىل َّ
الحكم كه أن يستأىل َّ
الشىعر ك ُّلىه
تع ُّل اق لها بالحكم ،لكى َّن
ا
سى مىمي كىىذا (حلرىىا) ،أ َّمىىا إذا برى اىي َّ
الشىىعر ولىىه يسىىيرا منىىه يسى َّىم (ترصىىيرا) ،وَّل يسى َّىم
(حلرا).
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الع َص ْيمي
صالح بْن َع ْبد اهلل بْن َح َم ٍد ُ
ُّكتُورَ :

روس الكائنىة فىي كىذه
وكذا آخر األجهبة المتع ملرة بالمنسك ،ونكىهن قىد ختمنىا الىدُّ ا
الحج.
الزمانيَّة قال
الاركة َّ
م
الصال  ،وأن يتراَّل منَّا أجمعين.
نسأَّ اهلل أن يعيننا جميعا عل العمل َّ
و َّفق اهلل الجميع لما يح ُّ ويرض  ،والحمد هلل َّأوَّل وآخرا.
تَ َّم َّ
الش ْر ُح في ثالثة مجالس
آخرها لَيل َة الجمعة َّ
الثالث من شهر ذي الحجَّة
ين بَ ْع َد األَ ْربَعمائَة وَاألَلْف
َسنَ َة ثَالث َ
في جامع اإليمان ب َمدينَة الرِّياض

