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حممد وعىل آله وصحبه
رب العاملني،
َّ
احلمد هلل ِّ
والسالم عىل نبينا َّ
والصالة َّ
أمجعني أما بعد ،فهذه املجموعة الثانية من« :سلسلة لطائف ابن حجر» تضمنت:
« 200فائدة» منتقاة من كتاب احلج من فتح الباري برشح صحيح البخاري

للحافظ ابن حجر -

ا
سائال املوىل عز وجل أن ينفع هبا اجلامع والقارئ
-

واحلمد هلل رب العاملني.

 1440 / 11 / 16ـه
Almoslem700@gmail.com
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•

عنونة الفوائد ليسهل الوصول إليها.

•

تذييل الفوائد باجلزء والصفحة بني [معقوفني].

•

اعتمدت يف التوثيق عىل طبعة «دار طيبة» بتحقيق «نظر الفاريايب».

•

تفسري غريب األلفاظ يف احلاشية.

•

ختريج األحاديث وعزوها إىل مصادرها األصلية.

•

خمترصا -
جيا
ختريج اآلثار املوقوفة واملقطوعة عن الصحابة والتابعني -ختر ا
ا

•

األئمة واختياراهتم -قدر املستطاع -وما فاتني توثيقه فلقرص
توثيق أقوال
َّ
بحثي ،أو َّ
ألن الكتاب الذي نقل منه ابن حجر مل يصل إلينا.

•

ح َّليت احلاشية باختيارات ابن تيمية وابن حزم رمحهام اهلل يف بعض املسائل.

•

اخترصت بعض املسائل الطويلة ،دون إخالل باملعنى -إن شاء اهلل-

•

الفهرسة.

ّ ّ
ّ
{ ح ّ ّ ّ
الِل}
احلَ حمد هلِل ا َّلذي َهدَانَا ِل َ َـذا َو َما كنَّا لنَ حهتَد َي َل حوال َأ حن َهدَ انَا ه
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الرشع :القصد إىل البيت احلرام ،بأعامل خمصوصة.
احلج يف اللغة :ال َقصد .ويف َّ
وهو بفتح املهملة( )1وبكرسها لغتان]383/4[ .

يتكرر َّإال لعارض
بالّضورة ،وأمجعوا ( )2عىل أنَّه ال
وجوب احلَج معلوم من الدِّ ين َّ
َّ
كالنَّذر]383/4[ .

اختلّف يف وقت فرض احلج ،فقيل :قبل اِلجرة وهو شاذ .وقيل :بعدها .ثم
ّ
ألّنا نزل فيها قوله تعاىلَ { :و َأ ِّتوا ح
اختلف يف سنته ،فاجلمهور عىل َّأّنا سنة ست؛ َّ
ّ ّ

ح
لِل} []384/4
احلَ َّج َوا حلع حم َر َة ه

( )1أي :احلاء
( )2اإلمجاع البن املنذر (ص)51 :
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{ َو َأ ِّتوا ح ح
احلَ َّج َوا حلع حم َر َة} قرأ علقمة( ،)1ومرسوق( ،)2وإبراهيم النخعي( ،)3بلفظ:
ّ

{ َو َأقيحموا } أخرجه ال َّ
طربي بأسانيد صحيحة عنهم]384/4[ .

الزاد والراحلة ،واآلية الكريمة
قال ابن املنذر( :)4ال يثبت احلديث الذي فيه ذكر َّ
عامة ليست جمملة فال تفتقر إىل بيان وكأنَّه كلف كل مستطيع قدر بامل أو ببدن.
[]384/4

روى ابن أيب حاتم من طريق حممد بن كعب عن ابن عباس  :ما فاتني
ألن اهلل يقولَ { :يأحت َ
عل َّأال أكون حججت ماش ايا؛ َّ
وك ّر َجاالا َو َع َىل ك ِّل
يشء أشد َّ
َض ّ
امر}

فبدأ بالرجال قبل الركبان(]385/4[ .)5

( )1أخرجه الطربي يف تفسريه ()3187
( )2مل أجده ،والذي عند الطربي يف تفسريه ( )3207من طريق احلسن ،عن مرسوق ،قال :أمرنا بإقامة أربعة:
الصالة والزكاة ،والعمرة واحلج ،فنزلت العمرة من احلج منزلة الزكاة من الصالة .وليس فيه أنه قرأ
{ َوأَقّ حيموا }.
( )3أخرجه الطربي يف تفسريه (.)3186
( )4اإلرشاف البن املنذر ()175 /3
( )5أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه ()13885
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قال ابن املنذر( :)1اختلّف يف الركوب وامليش للحجاج أهيام أفضل؟
فق ـ ــال اجلمه ـ ــور :الركـ ــوب أفضـ ــل لفعـ ــل النبـ ــي ولكونـ ــه أعـ ــون عـ ــىل الـ ــدعاء
واالبتهال ،وملا فيه من املنفعة(.)2
وقال إسحاق بن راهويه :امليش أفضل ملا فيه من التعب(.)3
قال ابن حجر :وحيتمل أن يقال :خيتلف باختالف األحوال واألشخاص فاهلل
أعلم]386/4[ .

الرحل» وهو للبعري كالرسج للفرس ،أشار هبذا إىل
َّبوب البخاري« :باب احلج عىل َّ
أن ال َّتقشف أفضل من َّ
الّتفه]387/4[ .

ورجح َّ
أن الركوب أفضل .ومل ينسب القول للجمهور ،بل نسبه ملالك
( )1اإلرشا ف البن املنذر (َّ )306 /3
والشافعي .ونسب القول للجمهور النووي يف رشح مسلم ()174/8
( )2يف اإلرشاف البن املنذر (« :)306/3النفقة»
( )3قال النووي يف رشح مسلم ( :)174/8وهذا فاسد َّ
ألن املشقة ليست مطلوبة.
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الرحال إىل احلج والعمرة فإنه أحد اجلهادين»( )1وتسمية
قال عمر « :شدوا ِّ
احلج جها ادا إ َّما من باب ال َّتغليب ،أو عىل احلقيقة ،واملراد :جهاد النفس ملا فيه من
إدخال املشقة عىل البدن واملال(]388/4[ .)2

اختلّف يف احلج املربور:
♣ قال ابن خالويه :املربور املقبول.
♣ وقيل :الذي ال خيالطه يشء من اإلثم ،رجحه النووي(.)3
♣ وقال القرطبي( :)4األقوال التي ذكّرت يف تفسريه متقاربة املعنى ،وهي أنَّه
احلج الذي وفيت أحكامه ،ووقع موق اعا ملا طلب من املكلف عىل الوجه األكمل.
خريا
♣ وقيل :يظهر بآخره ،فإن رجع ا

م َّا كان عرف أنَّه مربور]389/4[ .

( )1ع َّلقه البخاري ووصله عبد الرزاق يف املصنف ()8808
( )2وما يشهد ِلذا :قول النبي « :أفضل اجلهاد حج مربور» وقوله « :أحسن اجلهاد وأمجله احلج» وقوله
 :لعائشة« :جهادكن احلج» وقوله « :نّعم اجلهاد احلج».
( )3رشح النووي عىل مسلم ()118 /9
( )4املفهم (.)463/3
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روى أمحد واحلاكم من حديث جابر  قالوا يا رسول اهلل ما بّر احلج؟ قال
املتعني
«إطعام الطعام وإفشاء السالم» ويف إسناده ضعف( )1فلو ثبت لكان هو
ِّ
دون غريه]389/4[ .

قال النبي :

«من حج هلل فلم يرفث ،ومل يفسق ،رجع كيوم ولدته أمه»()2

مسلم من طريق جريج عن منصور« :من أتى هذا البيت»()3

وعند

وهو يشمل احلج

والعمرة .وقد أخرجه الدارقطني من طريق األعمش عن أيب حازم بلفظ« :من
حج أو اعتمر»( )4لكن يف اإلسناد إىل األعمش ضعف(]390/4[ .)5

( )1أخرجه أمحد ( )14582من طريق حممد بن ثابت .واحلاكم ( )1778من طريق أيوب بن سويد ،عن
األوزاعي .كالمها عن ابن املنكدر ،عن جابر  ،عن النبي  .وحممد بن ثابت ،ضعفه البخاري
«التاريخ الكبري ( ،»)103وابن حجر «تقريب التهذيب ( »)5767وأيوب بن سويد ،قال عنه البخاري
«التاريخ الكبري ( :»)1333يتكلمون فيه .وقال ابن حجر «تقريب التهذيب ( :»)615صدوق خيطّئ.
( )2أخرجه البخاري ( ،)1521ومسلم (.)1350
( )3أخرجه مسلم (.)1350
( )4أخرجه الدارقطني ()2714
( )5رواه عن األعمش :احلجاج بن أرطاة متك َّلم فيه ،وعن احلجاج :عبد احلكيم اخلزاعي ،وهو مّتوك.
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احلَ ِّج} ذهب اجلمهور إىل َّ
وق َوالَ ّج َ
ث َوالَ فس َ
ال َر َف َ
دَال ّيف ح
{ َف َ
أن الرفث املراد يف
اآليةّ :
اجلامع .ويط َلق عىل التَّعريض به ،وعىل الفحش يف القول]390/4[ .

حج هلل فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه»( )1أي :بغري
قال النبي « :من َّ
الصغائر والكبائر( )2والتبعات(]391/4[ .)3
ذنب ،وظاهره غفران َّ

نقل ابن املنذر( )4وغريه( )5اإلمجاع عىل جواز اإلحرام قبل امليقات وفيه نظر! فقد
نقل عن إسحاق( ،)6وداود( )7وغريمها( )8عدم اجلواز ،ويؤيده القياس عىل امليقات
الزماين ،فقد أمجعوا
َّ

عىل أنَّه ال جيوز التقدم عليه]392/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1521ومسلم (.)1350
( )2قال ابن تيمية رمحه اهلل :أمجع املسلمون عىل أن احلج ال ي ّ
سقط مظامل العباد« .جامع املسائل »123/4
قوة ّ
احل َجاج يف عموم املغفرة للح َّجاج»
( )3للحافظ ابن حجر رمحه اهلل رسالة لطيفة بعنوانَّ « :
( )4انظر :اإلمجاع البن املنذر ( ،)138واإلرشا ف عىل مذاهب العلامء ()178 /3
( )5انظر :املغني البن قدامة ( ،)114/3واملجموع للنووي ()200/7
( )6اإلرشاف البن املنذر ()179 /3
( )7انظر :املجموع للنووي ( ،)200/7واملحىل باآلثار ( ،)62 /5وهو اختيار ابن حزم.
( )8ومن عاب ذلك وأنكره :عمر بن اخلطاب ،وعثامن بن عفان ،وابن عباس ،وابن عمر  .انظر:
«املحىل البن حزم  61/5وما بعده»
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قال ابن عباس  :كان أهل اليمن َحيجون وال يتزودون ،ويقولون :نحن
ّ
ري
املتوكلون ،فإذا َقدموا م َّكة سألوا النَّاس ،فأنزل اهلل تعاىلَ { :وت ََز َّودواح َف ّإ َّن َخ ح َ
الزادّ التَّ حقوى}()1
َّ
َ
قال املهلب( :)2ترك السؤال من التقوى .ويؤيده َّ
أن اهلل مدح من مل يسأل الناس
إحلا افاَّ ،
الزادّ التَّ حق َوى} أي :تزودوا ،واتقوا أذى الناس
فإن قولهَ { :ف ّإ َّن َخ ح َري َّ
بسؤالكم إياهم واإلثم يف ذلك]393/4[ .

صت اجلح َفة باحل َّمى فال ينزِلا أحد إال ح َّم(]395/4[ .)3
اخت َّ

( )1أخرجه البخاري ()1523
( )2نقله ابن حجر من رشح ابن بطال ()192/4
( )3ملا رواه البخاري ( ،)1889ومسلم ( ،)1376عن عائشة  قالت :قال رسول اهلل « :اللـهم
حبِّ ب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد ،مهللا بارك لنا يف صاعنا ويف مدنا ،وصححها لنا ،وانقل محاها إىل
اجلحفة».
فائدة :قال ابن حبان رمحه اهلل يف صحيحه ( :)42/9العلة يف دعاء النبي  بنقل احلمى إىل اجلحفةَّ ،
أن
اجلحفة حينئذ كانت دار اليهود ،ومل يكن هبا مسلم ،فمن أجله ،قال « :وانقل محاها إىل اجلحفة».
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أبعد املواقيت من مكة ذو احلليفة ميقات أهل املدينة ،قيل :إ َّن ّ
احلكمة يف ذلك ح
أن
َتعظم أجور أهل املدينة ،وقيلّ :رف اقا بأهل اآلفاق؛ َّ
ألن أهل املدينة أقرب اآلفاق
إىل م َّ
كة ،أي من له ميقات معني]396/4[ .

«و َّقت رسول اهلل ألهل اليمن ي َلم َلم»()1

َ ح

قال ابن حجر :ويقال ِلاَ :أ َلـ حم َلم باِلمزة وهو األصل ،والياء تسهيل ِلا .وحكى
ابن الس ِّيد فيه :يرمرم]396/4[ .

قال النبي  عن املواقيت« :ه َّن ِل َّن ،وملن أتى عليه َّن من غريه َّن م َّن أراد احلج
والعمرة ،ومن كان دون ذلك ،فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»()2

قال ابن حجر :قوله« :فمن حيث أنشأ» أي :فميقاته من حيث أنشأ اإلحرام ،إذ
السفر من مكانه إىل م َّكة ،وهذا متفق عليه(َّ )3إال ما ر ّوي عن جماهد( )4أنه قال:
َّ

( )1أخرجه البخاري ( ،)1524ومسلم (.)1181
( )2أخرجه البخاري ( ،)1524ومسلم (.)1181
( )3قال ابن قدامة يف املغني ( :)248/3هذا قول أكثر أهل العلم.
( )4املغني البن قدامة ()248 /3
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«ميقات هؤالء من نفس مكة» واستدل به ابن حزم( )1عىل أن من ليس له ميقات
فميقاته من حيث شاء ،وال داللة فيه؛ ألنه خيتص بمن كان دون امليقات أي إىل
جهة مكة]397/4[ .

ثم بدا له بعد ذلك النسك ،في ّ
حرم من
من سافر غري قاصد للنسك فجاوز امليقات َّ
حيث جتدد له القصد ،وال جيب عليه الرجوع إىل امليقات لقول النبي « :فمن
حيث أنشأ»(]397/4[ )2

هل ميقات ذات عرق من توقيت النبي  أم عمر ؟
قال ابن خزيمة( :)3ر َويت يف ذات عرق أخبار ال يثبت يشء منها عند أهل
احلديث .وقال ابن املنذر( :)4مل نجد يف ذات عرق حديثاا ثاب اتا.
قال ابن حجر :لكن احلديث بمجموع الطرق يقوى(]403/4[ .)5

( )1املحىل باآلثار ()53 /5
( )2أخرجه البخاري ( ،)1524ومسلم (.)1181
( )3صحيح ابن خزيمة ()159 /4
( )4اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ()178 /3
( )5يعني بذلك حديث جابر  عند مسلم ( ) 1183يف توقيت ذات عرق ،رواه أبو الزبري عن جابر
 وقال :أحسبه رفع إىل النبي َّ .
بالشك.
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صحح احلنفية ،واحلنابلة ،ومجهور الشافعية ،والرافعي يف الرشح الصغري(،)1
َّ
والنووي يف رشح املهذب(َّ ،)2
أن ميقات ذات عرق منصوص]403/4[ .

جاء رجل إىل النبي  وعليه ج َّبة وعليه أثر اخللوق ،وقال يا رسول اهلل كيف
تأمرين ح
أن أصنع يف عمريت؟ فقال النبي « :اخلع عنك اجلبة ،واغسل أثر اخللوق
عنك ،وأنق الصفرة ،واصنع يف عمرتك كام تصنع يف حجك»()3

قال ابن الـمنَ ِّري :قوله «واصنع» معناه ا حترك؛ َّ
ألن املراد بيان ما جيتنبه املحرم .فيؤخذ
منه فائدة حسنة وهي َّ
أن َّ
الّتك :فعل(]411/4[ .)4

( )1فتح العزيز برشح الوجيز ()81 /7
( )2املجموع رشح املهذب ()194 /7
( )3أخرجه البخاري ( ،)1789ومسلم (.)1180
سمى ترك التناهي عن املنكر :فّ ا
عال.
( )4كقوله{ :كَانوا ح الَ َيتَنَا َه حو َن عَن منكَر َف َعلوه َلبّئ َحس َما كَانوا ح َي حف َعلون} َّ
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كان ابن عمر  يتبع أباه يف املنع من التطيب عند إرادة اإلحرام وكانت
عائشة  تنكر عليه ،وكان سامل بن عبد اهلل بن عمر خيالف أباه وجده يف
ذلك حلديث عائشة  ،ويقول سنة رسول اهلل  أحق أن ت َّت َبع(]416/4[ )1

قال العلامء :ا ّ
حلكمة يف منع املحرم من ال ِّلباس وال ِّطيب البعد عن َّ
الّتفه،
واال ِّتصاف بصفة اخلاشع ،وليتذكر بالتَّجرد القدوم عىل ربه ،فيكون أقرب إىل
مراقبته ،وامتناعه من ارتكاب املحظورات]426/4[ .

قال ابن املنذر( :)2أمجعوا

عىل أن املرأة تلبس املخيط ك َّله واخلفاف]429/4[ .

الصحابة  أو َمن دوّنم فاتِّباع من وافق قوله
( )1قال ابن حزم يف «حجة الوداع صـ :»404فإذا تنازع َّ
سنة النبي  أوىل ،وهذا الذي ال جيوز غريه ،وقد خالف سامل بن عبد اهلل بن عمر أباه وجده يف مسألة ال ِّطيب
للمحرم قبل اإلحرام ،لسنَّة رسول اهلل  ،فرمحه اهلل ،هكذا َيف َعل املؤمن.
( )2اإلمجاع البن املنذر (.)152
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استحب اجلمهور رفع األصوات بالتلبية
♣ روى مالك يف املوطأ ،وأصحاب السنن ،وصححه الّتمذي ،وابن خزيمة،
واحلاكم ،من طريق َّ
خالد بن السائب عن أبيه مرفو اعا« :جاءين جربيل فأمرين أن
آمر أصحايب يرفعون أصواهتم

باإلهالل»()1

ورجاله ثقات إال أنه اختلف عىل

التابعي يف صحابيه.
♣ وروى ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد اهلل املزين قال« :كنت مع
ابن عمر  فلبى حتى أسمع ما بني اجلبلني»()2

♣ أخرج ابن أيب شيبة بإسناد صحيح من طريق املطلب بن عبد اهلل قال« :كان
بح أصواهتم»(]433/4[ .)3
أصحاب رسول اهلل  يرفعون أصواهتم بالتلبية حتى ت َّ

( )1أخرجه مالك ( ،)34وأبو داود ( ،)1814والّتمذي ( )829وصححه ،والنسائي ( ،)2753وابن ماجه
( ،)2922وابن خزيمة ( ،)2625واحلاكم (.)1652
( )2أخرجه ابن أيب شيبة (.)15050
( )3أخرجه ابن أيب شيبة (.)15057
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ذكر ابن عبد الرب( :)1عن مجاعة من أهل العلم أن معنى التلبية :إجابة دعوة إبراهيم
5حني أ َّذن يف النَّاس باحلج ،وهذا أخرجه عبد بن محيد( ،)2وابن جرير،
وابن أيب حاتم يف تفاسريهم عن ابن عباس( ،)3وجماهد( ،)4وعطاء( ،)5وعكرمة(،)6
وقتادة ،واألسانيد إليهم قوية .وأقوى ما فيه عن ابن عباس  ما أخرجه
أمحد بن منيع( )7يف مسنده ،وابن أيب حاتم ،من طريق قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه
عنه قال ملا فرغ إبراهيم  5من بناء البيت قيل له« :أ ِّذن يف النَّاس باحلج»
وعل البالغ» فنادى إبراهيم  :5يا
رب وما يبلغ صويت! قال« :أ ِّذن
قالِّ :
َّ
أهيا الناس كتّب عليكم احلج إىل البيت العتيق .فسمعه من بني السامء واألرض،
أفال ترون أ َّن الناس جييئون من أقىص األرض يلبون( .)8ومن طريق ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس  وفيه« :فأجابوه بالتلبية يف أصالب الرجال ،وأرحام
( )1االستذكار ()45 /4
سوريت :آل عمران ،والنساء.
( )2مل يصلنا يشء من تفسريه سوى قطعة من تفسري
َ
( )3أخرجه ابن أيب حاتم ( ،)13877وابن جرير ()605/18
( )4أخرجه ابن أيب حاتم ( ،)13881وابن جرير ()605/18
( )5قال السيوطي يف الدر املنثور ( :)35/6أخرج عبد بن محَيد ،وابن املنذر ،عن عطاء قال :صعد إبراهيم
عىل الصفا فقال :يا أهيا الناس أجيبوا ربكم فأسمع من كان حيا يف أصالب الرجال .ومل يصلنا.
( )6هو ابن خالد املخزومي ،أخرجه ابن جرير ()606/18
( )7املطالب العالية البن حجر ()1127
( )8أخرجه ابن أيب حاتم (.)13877
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وأول من أجابه أهل اليمن ،فليس حاج حيج من يومئذ إىل أن تقوم الساعة
النساءَّ ،
إال من كان أجاب إبراهيم يومئذ»(]435-434/4[ )1

قال ابن املنري :يف مرشوعية التلبية تنبيه عىل إكرام اهلل تعاىل لعباده بأن وفودهم عىل
بيته إنام كان باستدعاء منه سبحانه وتعاىل]435/4[ .

يف التَّلبية مذاهب أربعة ،يمكن توصيلها إىل عرشة:
♣ األولَّ :أّنا سنة من السنن.
♣ وثانيها :واجبة ،وجيب بّتكها دم.
♣ ثالثها :واجبة ،لكن يقوم مقامها فعل يتعلق باحلج كالتوجه عىل الطريق.
أّنا ركن يف اإلحرام ال ينعقد بدوّنا]437/4[ .
♣ رابعهاَّ :

( )1أخرجه ابن أيب حاتم (.)13878
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َّبوب البخاري« :باب التحميد والتسبيح والتكبري قبل اإلهالل عند ركوب الدابة»
ث َّم ذكر حديث أنس  ،وفيهَّ :
أن النبي َ « :ركّب حتى استوت به عىل
أهل بحج وعمرة»()1
وكرب ،ث َّم َّ
البيداءَ ،محّد اهلل وسبَّح َّ
قال ابن حجر :استحباب التَّسبيح ،والتَّحميد ،والتَّكبري ،قبل اإلهالل َّ
قل من
تعرض لذكره مع ثبوته]439/4[ .
َّ

ألّنا إجابة لدعوة إبراهيم؛
قال املهلب( :)2استقبال القبلة بال َّتلبية هو املناسب؛ َّ
وألن املجيب ال يصلح له ح
َّ
أن يويل املجاب ظهره بل يستقبله! []443/4

كأين أنظر إليه إذ انحدر يف الوادي يلبي»( )3يف احلديث
قال النبي « :أ َّما موسى ِّ
َّ
وأّنا تتأ َّكد عند اِلبوط ،كام تتأ َّكد
أن التلبية يف بطون األودية من سنن املرسلنيَّ ،
عند الصعود]443/4[ .

( )1أخرجه البخاري ()1551
( )2نقله ابن حجر عن رشح ابن بطال ()227/4
( )3أخرجه البخاري (.)1555
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حيوز قول املحرم« :أهللت بإهالل فالن» عىل اإلهبام ،لكن ال يلزم منه جواز
تعليقهَّ ،إال عىل فعل من يتح َّقق أنَّه يعرفه ،وأ َّما مطلق اإلحرام عىل اإلهبام فهو
جائز ثم يرصفه املحرم ملا شاء ،لكونه  مل َين َه عن ذلك( )1وهذا قول اجلمهور.
كأن َمذهب البخاري املنع وهو ظاهر تبويبه(َّ .)3
وقال ابن املنري(َّ :)2
وأن فّعل
الزمن؛ ألنَّه مل يكن عندهم أصل يرجعون
الصحابة  هو خاص بذلك َّ
َّ
استقرت
إليه ،يف كيفية اإلحرام ،فأهلوا كإهالل النبي  ،وأ َّما اآلن فقد
َّ
األحكام ،وع ّر َفت مراتب اإلحرام ،فال يصح ذلك( ،)4واهلل أعلم]447/4[ .

قال النووي( :)5انعقد اإلمجاع عىل جواز التمتع من غري كراهة ،ونفي االختالف
يف األفضل]450/4[ .

( )1يشري إىل ما رواه البخاري ( ،)4352ومسلم ( )1216من حديث جابر بن عبد اهلل  أن النبي 
سأل عل بن أيب طالب « :بم أهللت يا عل؟» قال :بام أهل به النبي .
وما رواه البخاري ( ،)1724ومسلم ( ،)1221من حديث أيب موسى األشعري قال :قدمت عىل رسول اهلل
بم أهللت؟» قلت :لبيك بإهالل كإهالل النبي  قال« :أحسنت»
 فقالَ « :
( )2املتواري عىل أبواب البخاري «ص»136 :
(« )3باب :من َّ
أهل يف زمن النبي  كإهالل النبي »
حجة الوداع «صـ »436
( )4وهذا اختيار ابن حزم رمحه اهلل ،انظرَّ :
( )5رشح النووي عىل مسلم ()169 /8
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كان أبو موسى األشعري  يفتي باملتعة ،فقال له رجل :رويدك ببعض
فتياك فإ َّنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النسك بعد ،حتى لقيه بعد ،فسأله،
فقال عمر « :قد علمت أ َّن النبي  قد فعله ،وأصحابه ،ولكن كرهت أن
يظلوا

معرسني هبن( )1األراك ،ثم يروحون يف احلج تقطر رءوسهم»()2

الرواية تبيني عمر الع َّلة التي ألجلها كره التمتع يف احلج:
قال ابن حجر :ويف هذه ِّ
«سدا ا َّ
للذريعة»]450/4[ .

أمجع العلامء( )3عىل أن املراد بأشهر احلج ثالثة :أوِلا شوال ،لكن اختلفوا هل هي
ثالثة بكامِلا!( )4وهو قول مالك ونقل عن «اإلمالء» للشافعي ،أو شهران وبعض
الثالث! وهو قول الباقني]452/4[ .

( )1أي :بالنساء.
( )2أخرجه مسلم ()1222
( )3انظر :بداية املجتهد ()90 /2
( )4قال ابن حزم يف املحىل ( :)51/5وأشهر احلج :شوال ،وذو القعدة ،وذو احلجة ،روينا قولنا عن ابن
وصح عن ابن عمر ،وهو قول طاوس ،وعطاء .قال تعاىل{ :احلح َج َأ حشهر َّم حعلو َمات} وال يط َلق عىل
عباس،
َّ
وأيضا َّ
عمل اليوم ال َّثالث عرش من
شهرين ،وبعض آخرَ { :أ حشهر} ا
فإن رمي اجلامر -وهو من أعامل احلج -ي َ
ذي احلجة ،وطواف اإلفاضة -وهو من فرائض احلج -يعمل يف ذي ّ
فصح َّأّنا
احل َّجة كله بال خالف منهم؛
َّ
َ

ثالثة أشهر.
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الرشط أو االستحباب! فقال ابن
اختلف العلامء يف اعتبار أشهر احلج هل هو عىل َّ
عمر()1

وابن

عباس( )2وجابر()3

وغريهم من الصحابة  والتابعني هو

رشط فال يصح اإلحرام باحلج َّ
إال فيها]453/4[ .

قالت عائشة  :دخل عل النبي  وأنا أبكي ،فقال «ما يبكيك؟» قلت:
سمعتك تقول ألصحابك ما قلت :فمنّعت العمرة ،قال« :وما شأنك؟» قلت« :ال
أصل»(.)4

( )1أخرجه ابن أيب شيبة ( )13805وصححه ابن حزم.
( )2ع َّلقه البخاري« :باب قول اهلل تعاىل{ :احلَج أَ حشهر َم حعل حو َمات}» ووصله ابن أيب شيبة (،)13807
والطربي يف التفسري ( )444/3وصحح إسناده النووي يف املجموع (.)145/7
( )3أخرجه ابن أيب شيبة ( .)14838قال ابن كثري يف تفسريه ( :)541/1وقد ورد فيه حديث مرفوع ،قال
ابن مردويه :حدثنا عبد الباقي بن قانع ،حدثنا احلسن بن املثنى ،حدثنا أبو حذيفة ،حدثنا سفيان ،عن أيب
الزبري ،عن جابر  ،عن النبي  أنه قال« :ال ينبغي ألحد أن حيرم باحلج إال يف أشهر احلج» .وإسناده
ال بأس به .لكن رواه ال شافعي ،والبيهقي من طرق ،عن ابن جريج ،عن أيب الزبري ،أنه سمع جابر بن عبد اهلل
 ي حس َأ ل :أهيل باحلج قبل أشهر احلج؟ فقال :ال .وهذا املوقوف أصح وأثبت من املرفوع ،ويبقى حينئذ
مذهب صحايب ،يتقوى بقول ابن عباس « :من السنة أن ال حيرم باحلج إال يف أشهره» .واهلل أعلم.
( )4أخرجه البخاري ( ،)1788ومسلم (.)1211
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قال ابن املنري :يف قول عائشة « :ال ِّ
أصل» َكنَّت عن احليض باحلكم
اخلاص به ،أد ابا منها ،وقد ظهر أثر ذلك يف بناهتا املؤمنات فكلهن يكنِّني عن
الصالة أو غري ذلك]454/4[ .
احليض بّحرمان َّ

«ّنى عثامن عن املتعة يف احلجَّ ،
فأهل عل متمتِّ اعا وقال :ما كنت ألدع سنَّة النبي 
لقول أحد»( .)1قال ابن حجر :ويف قصة عثامن وعل  من الفوائد:
♣ إشاعة ّ
العامل ما عنده من العلم وإظهاره.
♣ ومناظرة والة األمور وغريهم يف حتقيق العلم ملن قوي عىل ذلك ،لقصد
مناصحة املسلمني.
♣ والبيان بالفعل مع القول.
ف عليه َّ
♣ وجواز االستنباط من النص؛ َّ
أن ال َّتمتع
ألن عثامن  مل َخي َ
ّ
والقران جائزان ،وإ َّنام ّنى عنهام ليعمل باألفضل ،كام وقع لعمر  ،لكن
َخ ّيش عل  أ حن حيمل غريه النهي عىل التحريم ،فأشاع جواز ذلك وكل
منهام جمتهد مأجور.
♣ َّ
وأن املجتهد ال ي حل ّزم جمتهدا ا آخر بتقليده لعدم إنكار عثامن عىل عل]460/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1563ومسلم (.)1223
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الذي جتتمع به الروايات أنَّه  كان قارناا ،وقد جاءت رواية ّ
القران عن بضعة
ِّ

عرش صحاب ايا بأسانيد ّجياد( ،)1بخالف روا َي َتي اإلفراد ،وال َّتمتع ،وهذا يقتيض رفع

َّ
الصواب الذي
الشك عن ذلك ،واملصري إىل أنَّه كان قارناا ،وقال النووي(َّ :)2
نعتقده َّ
أن النبي  كان قارناا.
والذي جتتمع به الروايات أنه  كان قار انا بمعنى أنَّه أدخل العمرة عىل احلج بعد
أهل به مفر ادا ،ال أنَّه َّأول ما َّ
أن َّ
أهل أحرم باحلج والعمرة م اعا]464/4[ .

دل عىل َّ
َّ
أن النَّبي  كان قارناا :ما يف البخاري من حديث عمر  مرفو اعا:
«وقل عمرة يف

حجة»()3

وملسلم« :مجع بني حج

وحديث أنس « :ثم أهل بحج
وعمرة»()5

وعمرة»()4

وأليب داود والنسائي« :إين سقت اِلدي

الصحاح كلهم
الصحابة باألسانيد ِّ
( )1قال ابن حزم «حجة الوداع صـ :»675هؤالء اثنا عرش من َّ
يصف بغاية البيان َّ
أن رسول اهلل  كان قارناا ،وهم :عائشة أم املؤمنني ،وعبد اهلل بن عمر ،وجابر بن عبد
اهلل األنصاري ،وعبد اهلل بن العباس ،وعمر بن اخلطاب ،وعل بن أيب طالب ،وعمران بن احلصني ،والرباء
بن عازب ،وحفصة أم املؤمنني ،وأنس بن مالك ،وأبو قتادة ،وابن أيب أوىف[ .وساق اآلثار بأسانيدها]
( )2انظر :املجموع رشح املهذب ( ،)159 /7ورشح النووي عىل مسلم ()212 /8
( )3أخرجه البخاري ()1534
( )4أخرجه مسلم ()1251
( )5أخرجه مسلم (.)1266
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وقرنت»( )1وللنسائي مثله( ،)2وألمحد« :أ َّن النبي  قرن يف حجة الوداع»( )3وله
أيضا« :مجع بني احلج والعمرة»( )4وللدارقطني والبزار مرفو اعا مثله( ،)5وأجاب
ا
البيهقي( )6عن هذه األحاديث وغريها بأجوبة( )7نرصة ملن قال أنَّه  كان مفر ادا.
قال ابن حجر :وال خيفى ما يف هذه األجوبة من التعسف]465-464/4[ .


اجلمع املعتمد -بني الروايات فيام كان  حمر اما به -قد سبق إليه ابن املنذر ،وب َّينه
ومهده املحب الطربي ِتهيدا ا بال اغا يطول
ابن حزم يف «حجة الوداع» بيا انا شافياا(َّ ،)8
أن كل من ر ّوي عنه اإلفراد محل عىل ما َّ
وحمصلهَّ :
أهل به يف َّأول احلال،
ذكره،
َّ
وكل من روي عنه ال َّتمتع أراد ما أمر به أصحابه ،وكل من روي عنه ّ
القران أراد ما
استقر عليه أمره ]466/4[ .

( )1أخرجه أبو داود ( ،)1797والنسائي (.)2745
( )2أخرجه النسائي (.)3725
( )3أخرجه أمحد ()17583
( )4أخرجه أمحد ()16346
( )5أخرجه الدارقطني ( ،)2594 ،2613والبزار ()6755
( )6دالئل النبوة للبيهقي ()453 /5
( )7ذكر ابن حجر أجوبته يف الفتح ( )465/4مل أذكرها لالختصار.
( )8انظر :حجة الوداع البن حزم (صـ)734 - 630
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القول َّ ّ
الصحابة  ،والتابعني،
بأن القران أفضل النسك هو قول مجاعة من َّ
وبه قال :الثوري ،وأبو حنيفة ،وإسحاق بن راهويه ،واختاره من الشافعية :املزين،
وابن املنذر ،وأبو إسحاق املروزي( ،)1ومن املتأخرين :تقي الدين السبكي.
وقال من رجح ّ
القران :هو أشق من التَّمتع ،وعمرته جم ّزئة بال خالف( ، )2فيكون
أفضل منهام]467/4[ .

وفضلوه؛ َّ
ألن اخللفاء
ذكر اخلطايب( :)3أن املالكية والشافعية رجحوا اإلفراد َّ
الراشدين واظبوا عليه وال ي َظن هبم املواظبة عىل ترك األفضل؛ وألنَّه مل ينقل عن
أحد منهم أنَّه كره اإلفراد ،بينام نقل عنهم كراهية التمتع ح َّتى فعله عل
َّ
وبأن اإلفراد ال جيب فيه دم باإلمجاع( ،)4بخالف التمتع
لبيان اجلواز،
ّ
والقرا ن]466/4[ .

( )1املجموع للنووي ()152 /7
( )2قال ابن قدامة يف املغني (« :)219/3ر ّوي عن أمحد أن عمرة القارن ال جتزئ .وهو اختيار أيب بكر ...
واحتج عىل َّ
أن عمرة القارن ال جتزئ أن عائشة  حني حاضت أعمرها من التنعيم ،فلو كانت عمرهتا
يف قراّنا أجزأهتا ملا أعمرها بعدها» وحكى ابن تيمية يف املسألة خال افا ،انظر :رشح العمدة ()374/4

( )3معامل السنن ()160 /2
( )4انظر :رشح النووي عىل مسلم ( ،)136 /8وطرح التثريب للعراقي (.)27 /5
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وذهب النووي( )1يف اختياره أنَّه  كان قار اناَّ ،
وأن اإلفراد مع ذلك أفضل مستندا ا
إىل أنه  اختار اإلفراد ا
أوال ث َّم أدخل عليه العمرة لبيان جواز االعتامر يف أشهر
احلج( )2لكوّنم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور(.)3
لخص ما ي َتع َّقب به كالمهَّ :
قال ابن حجر :وم َّ
أن البيان قد سبق منه  يف ع َم ّر ّه
ال َّثالث ،فإ َّنه أحرم بكل منها يف ذي القعدة :عمرة احلديبية التي صدَّ عن البيت
فيها ،وعمرة القض َّية التي بعدها ،وعمرة اجلعرانة ،ولو كان أراد باعتامره مع حجته
بيان اجلواز فقط مع َّ
أن األفضل خالفه الكتفى يف ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا
حجهم إىل العمرة! []467/4
َّ

الصحابة  والتابعني ومن بعدهم :إىل َّ
أن ال َّتمتع أفضل
ذهب مجاعة من َّ
األنساك ،لكونه ِ تنَّاه ،فقال« :لوال أين سقت اِلدي ألحللت»( )4وال يتمنَّى َّإال
األفضل ،وهو قول أمحد بن حنبل يف املشهور عنه ،وأجيب بأنَّه إ َّنام ِتنَّاه تطييباا

( )1املجموع للنووي ()160 /7
( )2نقض ابن حزم هذا القول من تسعة أوجه ،انظر« :حجة الوداع صـ .»605
( )3أخرج البخاري ( ،)3832ومسلم ( )1240عن ابن عباس  ،قال« :كانوا يرون أن العمرة يف
أشهر احلج من الفجور يف األرض».
( )4أخرجه البخاري ( ،)1568ومسلم (.)1216
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لقلوب أصحابه حلزّنم عىل فوات موافقتهَّ ،
وإال فاألفضل ما اختاره اهلل له،
واستمر عليه.
َّ
وقال ابن قدامة( :)1يّتجح التمتع َّ
بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة
خمتلف يف إجزائها عن حجة اإلسالم ،بخالف عمرة التمتع فهي جمزئة بال
القران .وقال من رجح ّ
خالف( ،)2فيّتجح التمتع عىل اإلفراد ،ويليه ّ
القران :هو
َّ
أشق من التمتع وعمرته جمزئة بال خالف( )3فيكون أفضل منهم]467/4[ .

أن الصور ال َّثالث ّ -
حكى عياض عن بعض العلامءَّ :
القران والتمتع واالفراد -يف
الفضل سواء ،وهو مق َتىض ترصف ابن خزيمة( )4يف صحيحه]468/4[ .

قال نرص بن ّعمران الض َبعي «ِت َّتعت» ،فنهاين ناس ،فسألت ابن عباس ،
كأن ا
فأمرين ،فرأيت يف املنام َّ
رجال يقول يل :حج مربور ،وعمرة مت َق َّبلة ،فأخربت

( )1املغني البن قدامة ()261 /3
( )2انظر :رشح العمدة البن تيمية ( ،)374/4واملبدع يف رشح املقنع البن مفلح (.)239 /3
( )3تقدَّ م قري ابا نقل اخلالف يف املسألة (صـ )27حتت فائدة« :
( )4صحيح ابن خزيمة ()164 /4

».
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سهام
ابن عباس  فقال« :سنَّة النبي  »فقال يل :أقم عندي ،فأجعل لك ا
من مايل ،قال شعبة :فقلتّ :ملَ؟ فقال :للرؤيا التي رأيت(.)1
قال ابن حجر :يؤخذ منه:
♣ إكرام من أخرب املرء بام يرسه(.)2
♣ وفرح العامل بموافقته احلق.
♣ واالستئناس بالرؤيا ملوافقة الدليل الرشعي.
♣ وعرض الرؤيا عىل العامل.
♣ والتكبري عند املرسة(.)3
♣ والعمل باألدلة الظاهرة.
♣ والتنبيه عىل اختالف أهل العلم ليعمل بالراجح منه املوافق للدليل []469/4

( )1أخرجه البخاري (.)1567
(َّ )2بوب البخاري« :باب ما يعطى البشري ،وأعطى كعب بن مالك ثوبني حني برش بالتوبة» .ووصله يف
املغازي ( )4418قال كعب بن مالك« :فلام جاءين الذي سمعت صوته يبرشين ،نزعت له ثويب ،فكسوته
إيامها ،ببرشاه واهلل ما أملك غريمها يومئذ ،واستعرت ثوبني فلبستهام»...
( )3وشاهده من األثر يف رواية النّض« :فقال :اهلل أكرب ،سنة أيب القاسم»
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اِضي ا حملَس ّ
السلف يف املراد بـ{ َح ّ ّ
ج ّد}:
ح
اختلف َّ
♣ فق ـ ــال ن ـ ــافع واألع ـ ــرج :هـ ــم أهـ ــل مكـ ــة بعينهـ ــا ،وهـ ــو قـ ــول مالـ ــك ،واختـ ــاره
الطحاوي( )1ورجحه.
♣ وقال طاوس( )2وطائفة :هم أهل احلرم ،وهو الظاهر.
♣ وقال مكحول( :)3من كان منزله دون املواقيت ،وهو قول الشافعي يف القديم.
♣ وقال يف اجلديد( :)4من كان من م َّكة عىل دون مسافة القرص ،ووافقه أمحد.
♣ وقال مالك( :)5أهل مكة ومن حوِلا ،سوى أهل املناهل ،كعسفان ،وسوى
أهل منى ،وعرفة]474/4[ .

قال اجلوهري( :)6النسك باإلسكان :العبادة ،وبالضم :الذبيحة]476/4[ .

( )1أحكام القرآن للطحاوي ()240 /2
( )2تفسري الطربي ()439 /3
( )3تفسري الطربي ()440 /3
( )4أي :الشافعي.
( )5التمهيد البن عبد الرب ()343 /8
( )6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ()1612 /4
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قال ابن املنذر( :)1االغتسال عند دخول مكة مستحب عند مجيع العلامء( ،)2وليس
يف تركه عندهم فدية ،وقال أكثرهم جيزئ منه الوضوء]477/4[ .

()3

قالت عائشة « :دخل النبي  عام الفتح من َكدَ اء ،وخرج من كدا ا من
أعىل مكة»(]479/4[ )4

قال تعاىلَ { :و َط ِّه حر َبيحتّ َي لّل َّطائّ ّفنيَ َوا حل َقائّ ّمنيَ َوالر َّك ّع السجود}
قال ابن حجر :است ّد َّل هبذه اآلية عىل جواز صالة الفرض والنَّفل داخل البيت،
وخالف مالك يف الفرض]485/4[ .

( )1اإلرشاف البن املنذر ( ،)184 /3واإلمجاع «صـ ،»51 :وقال :انفرد احلسن البرصي ،وعطاء.
َّ
للرجال والنساء،
( )2وأوجبه ابن حزم عىل النفساء ،قال يف
املحىل ( :)68/5ونستحب الغسل عند اإلحرام ِّ
فرضا إال عىل النفساء وحدها :ملا رويناه عن أسامء بنت عميس َّ :أّنا ولدت حممد بن أيب بكر
وليس ا
بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول اهلل  فقال« :م حر َها فلتغتسل ث َّم هتّل»
( )3دخل النبي  من َكدَ اء ،وخرج من كدا ا .وقيل يف ضبطها« :افتَح وادخل ،ض َّم واخرج».
( )4أخرجه البخاري ( ،)1578ومسلم (.)1258
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♣ قالت عائشة« :سألت النبي  عن اجلَدح ر( )1أمن البيت هو؟ قال:

نعم»()2

قال ابن حجر :هذا ظاهره أن ّ
احلجر كله من البيت ،وبذلك كان يفتي ابن عباس
 كام رواه عبد الرزاق ،عن أبيه ،عن مرثد بن رشحبيل ،قال :سمعت ابن
عباس  يقول« :لو وليت من البيت ما وىل ابن الزبري ألدخلت ّ
احلجر كله

يف البيت فلم يطاف به إن مل يكن من البيت؟»(.)3
♣ وروى الّتمذي ،والنسائي ،من طريق :علقمة ،عن أ ِّمه ،عن عائشة 

أصل يف البيت فأخذ رسول اهلل  بيدي فأدخلني ّ
قالت« :كنت أحب أن ِّ
احلجر

فقال :صل فيه فإ َّنام هو قطعة من البيت ولكن قومك استقرصوه حني بنوا الكعبة
فأخرجوه من البيت»()4

♣ ونحوه أليب داود( )5من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة .)6( 
♣ وأليب عوانة من طريق قتادة ،عن عروة ،عن عائشة .)7( 
( )1أيّ :
احلجر
( )2أخرجه البخاري ( ،)1584ومسلم (.)1333
( )3أخرجه عبد الرزاق ()8986
( )4أخرجه الّتمذي ( ،)876والنسائي (.)2912
( )5هو :الطياليس ،وليس السجستاين صاحب السنن.
( )6أخرجه أبو داود الطياليس ( )1666عن عائشة  قالت :قلت :يا رسول اهللِّ ،
أصل يف الكعبة؟
فقال :صل يف ّ
احلجر فإنه من الكعبة أو قال :من البيت.
( )7مل أجده من هذا الطريق ،إنام وجدته من طريق صفية عن عائشة )3167( 

34
♣ وألمحد من طريق :سعيد بن جبري ،عن عائشة  ،وفيه« :أّنا أرسلت
إىل شيبة احلجبي ليفتح ِلا البيت بالليل فقال ما فتحناه يف جاهلية وال إسالم
بليل»()1

قال ابن حجر :وهذه الروايات كلها مط َلقة ،وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة،
منها ملسلم ،من طريق أيب قزعة ،عن احلارث بن عبد اهلل ،عن عائشة 
قالت :قال رسول اهلل « :يا عائشة لوال حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت
حتى أزيد فيه من احلجر ،فإن قومك قرصوا يف البناء»( )2وله من وجه آخر عن
احلارث عنها« :فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي ألريك ما تركوا منه فأراها
قريباا من سبعة أذرع»( )3وله من طريق سعيد بن ميناء ،عن عبد اهلل بن الزبري عن
عائشة « :وزدت فيها من احلجر ستة أذرع»( )4وللبخاري من طريق يزيد
بن رومان الذي رواه عن عروة أنَّه أراه جلرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو
نحوها( ،)5ولسفيان بن عيينة يف جامعه عن داود بن شابور عن جماهد« :أ َّن ابن
الزبري زاد فيها ستة أذرع ،م َّا يل ّ
احلجر» .وله عن عبيد اهلل بن أيب يزيد عن ابن

وتتمة اخلرب :فقال النبي « :صل يف احلجر ،فإن قومك استقرصوا عن بناء
( )1أخرجه أمحد (َّ )34384
البيت حني بنوه»
( )2أخرجه مسلم (.)1333
( )3أخرجه مسلم (.)1333
( )4أخرجه مسلم (.)1333
( )5أخرجه البخاري (.)1586
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الزبري « :ستة أذرع وشرب» وهكذا ذكر َّ
الشافعي عن عدد لقيهم من أهل
الروايات كلها جتتمع
العلم من قريش( ،)1كام أخرجه البيهقي يف املعرفة عنه ،وهذه ِّ
عىل َّأّنا فوق الستة ،ودون السبعة ،وأ َّما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة
والرواية
 مرفو اعا« :لكنت أدخل فيها من احلجر مخسة أذرع»( )2فهي شاذة ِّ
الزيادة عن الثقات احل َّفاظ ،ث َّم ظهر يل لرواية عطاء
السابقة أرجح ،ملا فيها من ِّ
َّ

ّ
واحلجر ،فتجتمع مع
رجة التي بني الركن
وجه وهو أنَّه أ ّريد هبا ما عدا الف َ
الروايات األخرىَّ ،
فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع ويشء ،وِلذا وقع عند
ِّ
الفاكهي من حديث أيب عمرو بن عدي بن احلمراء :أن النبي  قال لعائشة
حمل هذا
يف هذه القصة« :وألدخلت فيها من احلجر أربعة أذرع»( )3في َ
الروايات كلها بذلك ،ومل َأر
عىل إلغاء الكرس ،ورواية عطاء عىل جربه ،وجي َمع بني ِّ
من سبقني إىل ذلك]489/4[ .

( )1ذكره البيهقي يف معرفة السنن واآلثار ()9923
( )2أخرجه مسلم (.)1333
( )3أخبار مكة للفاكهي (.)201
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قال النبي « :ال تزال هذه األمة بخري ،ما عظموا هذه احلرمة ،حق تعظيمها ،فإذا
ضيعوا ذلك،

هلكوا »()1

أخرجه أمحد وابن ماجه وعمر بن شبة يف كتاب مكة

وسنده حسن ،فنسأل اهلل تعاىل األمن من الفتن بحلمه وكرمه]498/4[ .

احتج ابن خزيمة بقوله تعاىل{ :ل ّ حلف َقراء ا حمل َه ّ
اج ّري َن ا َّل ّذي َن أ حخ ّرجوا ّمن دّ ّ
يار ّه حم}
َ
عىل جواز ِتلك دور مكة؛ َّ
ألن اهلل نسب الدِّ يار إليهم كام نسب األموال إليهم ،ولو
كانت الدِّ يار ليست بملك ِلم ملا كانوا مظلومني يف اإلخراج من دور ليست بملك
ِلم]501/4[ .

بالذهب فقد أحسن؛ فإ َّنه مل يثبت يف َّ
قال الغزايل :من كتب القرآن َّ
الذهب َّإال
حتريمه عىل األ َّمة فيام ينسب للذهب ،وهذا بخالفه ،فيبقى عىل أصل احلل ما مل ينته
إىل اإلرسا ف]511/4[ .

قال ابن حجر :قام اإلمجاع عىل جواز سّت الكعبة بالديباج]511/4[ .

( )1أخرجه ابن ماجه ( ،)3110وأمحد (.)19049
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♣ «األصلع» من َذ َهب شعر مقدَّ م رأسه.
الصغري الرأس.
♣ و«األصعل» َّ
الصغري األذنني]517/4[ .
♣ و«األصمع» َّ

غزو الكعبة سيقع ،فمرة هيلكهم اهلل قبل الوصول إليها ،وأخرى يم ِّكنهم،
والظاهر أن غزو

الذين خيربونه متأخر عن األولني]517/4[ .

قيل إن هذا احلديث« :خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة»()1خيالف قوله تعاىل:
{ َأو َمل نمكِّن َِّلم حرما ّ
آمناا} َّ
ألن اهلل حبس عن مكة الفيل ،ومل يم ِّكن أصحابه
ح ََ ا
َ ح َ
من ختريب الكعبة( ،)2ومل تكن إذ ذاك ّقبلة ،فكيف يس ِّلط عليها احلبشة بعد أ حن
صارت قبل اة للمسلمني!
الساعة ،حيث ال
وأجيب :بأ َّن ذلك حممول عىل أنَّه يقع يف آخر الزمان ،قرب قيام َّ
يبقى يف األرض أحد يقول :اهلل اهلل( )3كام ثبت يف صحيح مسلم]518/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1591ومسلم (.)2909
( )2أخرجه البخاري ( ،)112ومسلم (.)1355
( )3أخرجه مسلم ( )148عن أنس َّ 
الساعة حتَّى ال ي َقال يف
أن رسول اهلل  قال« :ال تقوم َّ
األرض :اهلل ،اهلل»
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وردت يف احلجر األسود أحاديث منها:
♣ حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  مرفو اعا« :إن الركن ،واملقام
ياقوتتان من ياقوت اجلنة ،طمس اهلل نورمها ،ولو مل يطمس نورمها ألضاءتا ما بني
املرشق

واملغرب»()1

أخرجه أمحد ،والّتمذي ،وصححه ابن حبان ،ويف إسناده

روى عن عبد اهلل بن
رجاء أبو حييى ،وهو ضعيف ،قال الّتمذي :حديث غريب وي َ
عمرو  موقو افا .وقال بن أيب حاتم عن أبيه( :)2وقفه أشبه والذي رفعه
ليس بقوي.
♣ ومنها حديث بن عباس  مرفو اعا« :نزل احلجر األسود من اجلنة وهو
فسودته خطايا بني آدم»( )3أخرجه الّتمذي وصححه ،وفيه
أشد ا
بياضا من ال َّلبن َّ
السائب وهو صدوق لكنه اختلط ،وجرير مَّن سمع منه بعد اختالطه،
عطاء بن َّ
لكن له طريق أخرى يف صحيح ابن خزيمة( )4فيقوى ،هبا وقد رواه النسائي( )5من
طريق محاد بن سلمة عن عطاء خمترصا ولفظه« :احلجر األسود من اجلنة» ومحاد من
سمع من عطاء قبل االختالط ،ويف صحيح بن خزيمة أيضا عن ابن عباس

( )1أخرجه أمحد ( ،)7000والّتمذي ( ،)878وابن حبان يف صحيحه ()3710
( )2العلل البن أيب حاتم ()899( )317 /3
( )3أخرجه الّتمذي ( )877وصححه.

( )4برقم (.)2734
( )5برقم (.)2935
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 مرفو اعا« :إ َّن ِلذا احلجر لساناا وشفتني يشهدان ملن استلمه يوم القيامة
أيضا ابن حبان واحلاكم وله شاهد من حديث أنس
بحق»( )1وصححه ا
عند احلاكم أيضا]519/4[ .


جاء عمر  إىل احلجر األسود فق َّبله ،وقال« :إين أعلم أنك حجر ،ال تّض
وال تنفع ،ولوال أين رأيت النبي  يقبلك ما قبلتك»()2

ِّ

قال ابن حجر :يف قول عمر هذا ،التسليم للشارع يف أمور الدين وحسن اال ِّتباع فيام
مل يكشف عن معانيها ،وهي قاعدة عظيمة يف ا ِّتباع النبي  فيام يفعله ،ولو مل يعلم
احلكمة فيه]521/4[ .

( )1أخرجه ابن خزمية ( ،)2736وابن حبان ( ،)3711واحلاكم (.)1680
( )2أخرجه البخاري ( ،)1597ومسلم (.)1270
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اعّتض بعض امللحدين( )1عىل حديث ابن عباس  مرفو اعا« :نزل احلجر
فسودته خطايا بني آدم»( )2فقال :كيف
األسود من اجلنة وهو أشد ا
بياضا من اللبن ه
سودته خطايا املرشكني! ومل تب ِّيضه طاعات أهل ال َّتوحيد!!
َّ
وأجيب بام قال ابن قتيبة :لو شاء اهلل لكان ذلك ،وإ َّنام أجرى اهلل العادة َّ
السواد
بأن َّ
َيص َبغ وال ينصبغ.
غريه بالسواد َّ
لئال ينظر
وقال املحب الطربي :ر ّوي عن ابن عباس  إ َّنام َّ
أهل الدنيا إىل زينة اجلنة( )3فإن ثبت فهذا هو اجلواب ،قلت أخرجه احلميدي يف
فضائل مكة بإسناد ضعيف واهلل أعلم]521/4[ .

( )1قال ابن البناء يف الرد عىل املبتدعة (صـ :)64اجلاحظ يستهزئ من احلديث استهزا اء ال خيفى عىل أهل
فسوده املرشكون .قال :وقد كان جيب أن يبيضه املسلمون حني
العلم ،كذكره احلجر األسود وأنه كان أبيض؛ َّ
أسلموا! وأشياء يذكرها تشني اعا وإزرا اء ،وهو -مع هذا  -أكذب األمة ،وأوضعهم للحديث ،وأنرصهم
للباطل.
( )2أخرجه الّتمذي ( )877وقال :حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
( )3أخرج الفاكهي يف أخبار مكة ( )1والطرباين يف الكبري ( )11028عن ابن عباس  عن النبي ،
بالسواد َّ
لئال ينظر أهل الدنيا إىل زينة اجلنة» .وانظر :أخبار مكة لألزرقي ()322 /1
وفيه« :وإنَّام َّ
غريه اهلل َّ
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فسودته خطايا بني
«نزل احلجر األسود من اجلنة وهو أشد ا
بياضا من اللَّبن َّ

آدم»()1

أخرجه الّتمذي وصححه ،وفيه عطاء بن السائب ،وهو صدوق لكنه اختلط،
لكن له طريق أخرى يف صحيح ابن خزيمة( )2فيقوى هبا .قال املحب الطربي :فإ َّن
الصلد ،فتأثريها يف القلب أشد]521/4[ .
اخلطايا إذا أثَّرت يف احلَجر َّ

طلب النبي  من عثامن بن طلحة مفتاح الكعبة فذهب إىل أ ِّمه فأبت أن
تعطيه ،فقال واهلل لتعطينَّه أو ألخرج َّن هذا السيف من صلبي! فلام رأت ذلك
أعطته فجاء به إىل رسول اهلل  ففتح الباب(]522/4[ .)3

قال ابن عمر  :دخل رسول اهلل  البيت( )4هو وأسامة بن زيد ،وبالل،
وعثامن بن طلحة فأغلقوا عليهم ،فلام فتحوا كنت أول من ولج فلقيت
ا
بالال فسألته :هل صىل فيه رسول اهلل ؟ قال« :نعم بني العمودين اليامنيني(»)5

( )1أخرجه الّتمذي ( )877وصححه.
( )2برقم (.)2734
( )3أخرجه مسلم (.)1329
( )4أي :الكعبة.
( )5أخرجه البخاري ( ،)1598ومسلم (.)1329
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قال ابن حجر :وفيه استحباب دخول الكعبة ،وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من
حديث ابن عباس  مرفو اعا« :من دخل البيت دخل يف حسنة وخرج
مغفورا له»( )1قال البيهقي تفرد به عبد اهلل بن املؤمل وهو ضعيف ،وحمل
ا
استحبابه ما مل ّ
يؤذ أحدا ا بدخوله.
وفيه استحباب الصالة يف الكعبة :وهو ظاهر يف النفل ويلتحق به الفرض( )2إذ ال
فرق بينهام يف مسألة االستقبال للمقيم ،وهو قول اجلمهور ،وعن ابن عباس
 ال تصح الصالة داخلها مطل اقا وع َّلله بأنَّه يلزم من ذلك استدبار
بعضها( ،)3وقد ورد األمر باستقباِلا فيحمل عىل استقبال مجيعها]526/4[ .

الر َمل» هو اإلرسا ع ،وقال ابن دريد( )4هو شبيه باِلرولة ،وأصله ح
أن حي ِّرك املايش
« َّ
منكبيه يف مشيه]532/4[ .

( )1أخرجه ابن خزيمة ( ،)3013والبيهقي يف الكربى (.)9725
( )2قال ابن حزم يف املحىل ( :)400/2وباطن الكعبة أطيب األرض وأفضلها ،فهي أفضل املساجد وأوالها
بصالة الفرض والنَّافلة.
( )3مصنف عبد الرزاق ،)9066 ،9059( :واملعجم الكبري للطرباين ()679
( )4مجهرة اللغة ()801 /2
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االضطباع :هيئة تعني عىل إرسا ع امليش ،بأن ي ّ
دخل رداءه حتت إبطه األيمن ،ويرد
طرفه عىل منكبه األيرس ،فيبدي منكبه األيمن ،ويسّت األيرس]535/4[ .

َّبوب البخاري« :باب الرمل يف احلج والعمرة» ثم أورد حديث ابن عمر« :سعى
النبي  ثالثة أشواط ،ومشى أربعة يف احلج والعمرة»()1

قال ابن حجر :القصد إثبات بقاء مرشوعيته وهو الذي عليه اجلمهور ،وقال ابن
عباس « :ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء مل يرمل»(]534/4[ .)2

الر َمل ،فلو تركه يف ال َّثالث مل يقضه يف األربع؛ َّ
السكينة
ألن هيئتها َّ
ال يرشع تدارك َّ
فال ت َغ َّري ،وخيتص بالرجال فال رمل عىل النِّساء( ،)3وخيتص بطواف يعقبه سعي
عىل املشهور ،وال فرق يف استحبابه بني ماش وراكب ،وال دم بّتكه عند اجلمهور.
[]536/4

( )1أخرجه البخاري ( ،)1604ومسلم (.)1227
( )2االستذكار 192/4
( )3نقل اإلمجاع عىل ذلك :ابن املنذر يف اإلمجاع (ص ،)55والطحاوي يف أحكام القرآن ( ،)106/2وابن
عبد الرب يف التمهيد ( ،)87/2وابن بطال يف رشح البخاري ( ،)288/4وابن قدامة يف املغني (.)355 /3
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وجابرا  ،إذا استلموا
قال عطاء« :رأيت أبا سعيد ،وأبا هريرة ،وابن عمر،
ا
حل َجر ق َّبلوا
ا َ

أيدهيم»( .)1وهبذا قال اجلمهور]537/4[ .

استنبط بعضهم من مرشوعية تقبيل األركان :جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم
من آدمي وغريه(]540/4[ .)2

يف البيت أربعة أركان:
األول له فضيلتان :كون احلجر األسود فيه ،وكونه عىل قواعد إبراهيم.
♣ َّ
♣ وللثاين فضيلة واحدة فقط( :)3كونه عىل قوا عد إبراهيم.
♣ وليس لآلخرين يشء منهام.
األول ،ويس َتلم الثَّاين فقط ،وال يق َّبل اآلخران وال يس َتلامن ،هذا عىل
لذلك يق َّبل َّ
رأي اجلمهور]540/4[ .

( )1أخرجه عبد الرزاق (.)8923
( )2لطيفة :ومواطن التقبيل يف السنة كثرية ،منها :الرأس كام عند البزار ( ،)4450واليدان والرجالن كام عند
الّتمذي وصححه ( ،)2733وبني العينني كام عند أيب داود وسكت عنه ( ،)5220واخلد كام يف البخاري
( ،)3918والبطن كام عند أيب داود وسكت عنه ( ،)5224والرسة كام عند أمحد (.)7462
( )3الركن اليامين.
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قال ابن عمر  عن احلجر األسود« :رأيت رسول اهلل  يستلمه
ويقبله»()1

يس َتفاد منه استحباب اجلمع بني التسليم والتقبيل ،واالستالم املسح

باليد ،والتقبيل بالفم ،بخالف الركن اليامين فيستلمه فقط.

[]541/4

سأل رجل ابن عمر  عن استالم احلجر فقال« :رأيت رسول اهلل 
أرأيت إن ز ّمحت؟ فقال ابن عمر :اجعل أرأيت يف اليمن،
يستلمه ويق ِّبله» .فقال:
َ
«رأيت رسول اهلل  يستلمه ويقبله»()2

ِّ

بالرأي ،فأنكر عليه
قال ابن حجر :إ َّنام قال له ذلك ألنَّه َف ّهم منه معارضة احلديث َّ
ذلك ،وأمره إذا سمع احلديث ح
الرأي(]542/4[ .)3
أن يأخذ به وي َّتقي َّ

( )1أخرجه البخاري ( ،)1611ومسلم (.)1268
( )2أخرجه البخاري ()1611
(َّ )3بوب ابن خزيمة يف صحيحه «باب كراهة معارضة خرب النبي  بالقياس والرأي» ثم أورد حديث ابن
عمر  )146( قال :قال النبي  « :إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يدخل يده يف اإلناء حتى يغسلها
حوضا؟ فحصبه ابن
ثالث مرات؛ فإنه ال يدري أين باتت يده أو أين طافت يده» فقال له رجل :أرأيت إن كان
ا
حوضا؟!».
عمر  وقال« :أخربك عن رسول اهلل  ،وتقول أرأيت إن كان
ا
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املستحب يف تقبيل احلجر األسود َّأال يرفع به صوته ،وروى الفاكهي عن سعيد بن
جبري قال« :إذا ق َّبلت الركن فال ترفع هبا صوتك»(]542/4[ .)1

روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن حممد قال رأيت ابن عمر 
يزاحم عىل الركن حتى يدمى ،ومن طريق أخرى أنَّه قيل له يف ذلك فقال هوت
األفئدة إليه ،فأريد أن يكون فؤادي معهم ،وروى الفاكهي من طرق عن ابن
ّ
عباس  كراهة املزامحة وقال« :ال يؤذي وال يؤ َذى»(]542/4[ .)2

قال رجل البن عمر  :أيصلح يل أن أطوف بالبيت قبل أن آيت املوقف؟
فقال« :نعم» قالَّ :
فإن ابن عباس يقول ال َتطف بالبيت ح َّتى تأيت املوقف! فقال
ابن عمر« :قد حج رسول اهلل  فطاف بالبيت قبل أن يأيت املوقف فبقول رسول
اهلل أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صاد اقا»(]546/4[ )3

( )1أخرجه الفاكهي يف أخبار مكة (.)211
( )2أخرجه الفاكهي يف أخبار مكة ( ،)133وابن أيب شيبة ( )13164عن ابن عباس« :كان يكره أن يزاحم
مسلام ،أو يؤذيك»
عىل احلجر ،تؤذي
ا
( )3أخرجه مسلم ()1233
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كثريا]547/4[ .
كانت عائشة  بعد النبي حتج ا

ذهب اجلمهور إىل أن من ترك طواف القدوم ال يشء عليه ،وعن مالك وأيب ثور
من الشافعية عليه دم]547/4[ .

قال إبراهيم النخعيّ« :نى عمر أ َّن يطوف الرجال مع النساء ،فرأى ا
رجال
معهن فّضبه بالدِّ رة»)]549/4[ (1

قال ابن املنذر( :)2أوىل ما شغل املرء به نفسه يف الطواف :ذكر اهلل ،وقراءة القرآن،
وال َحيرم الكالم املباح َّإال َّ
أن الذكر أسلم]533/4[ .

( )1أخرجه الفاكهي يف أخبار مكة ( .)484وتتمة األثر« :فقال الرجل :لئن كنت أحسنت لقد ظلمتني ،ولئن
كنت أسأت ما علمتني ،فأعطاه عمر  الدِّ رة وقال :اقتص مني ،فعفى الرجل عن عمر »
( )2اإلرشاف البن املنذر ()275 /3
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قال النبي  ألم سلمة « :طويف من وراء الناس»( )1إ َّنام َأ َم َرها ح
أن تطوف
من وراء النَّاس ليكون أسّت ِلا(]552/4[ .)2

( )1أخرجه البخاري ( ،)464ومسلم (.)1276
الرشيعة باب االختالط ومقدماته ،حتى يف دور العبادة ،وهي أطهر
( )2تأ َّمل ريض اهلل عنك! كيف أوصدت َّ
البقاع ،وأحبها إىل اهلل! حيث إقبال العبد عىل ربه ،وانشغال قلبه به عز وجل ،فكيف بام دوّنا من بؤَ ر الفساد
ومراتع الرذيلة ،بل وحيث اجتامع املّتدية والنطيحة! والنصوص يف هذا الباب كثرية جدا ا ،منها:
 روى مسلم يف صحيحه ( :)440عن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل « :خري صفوف الرجالأوِلا ،ورشها آخرها ،وخري صفوف النساء آخرها ،ورشها أوِلا» قال النووي يف رشح مسلم ( :)159/4إنام
فضل آخر صفوف النساء احلاِضات مع الرجال لبعدهن من خمالطة الرجال ،ورؤيتهم ،وتعلق القلب هبم
عند رؤية حركاهتم ،وسامع كالمهم ،ونحو ذلك ،وذم أول صفوفهن لعكس ذلك.
 وروى البخاري ( ،)869ومسلم ( :)445عن عمرة بنت عبد الرمحن ،أّنا سمعت عائشة  زوجالنبي تقول« :لو َّ
أن رسول اهلل رأى ما أحدث النساء ملنعهن املسجد كام من ّ َعت نساء بني إرسا ئيل»
 وروى البخاري ( :)324عن حفصة بنت سريين قالت« :كنا نمنع عواتقنا أن خيرجن يف العيدين» قال ابناألول من
حجر يف فتح الباري (:)716/1
وكأّنم كانوا يمنعون العواتق من اخلروج ملا حدث بعد العرص َّ
َّ
الفساد!
 وروى البخاري ( ،)814ومسلم ( :)441عن سهل بن سعد  قال :كان الناس يصلون مع النبي ، وهم عاقدوا أزرهم من الصغر عىل رقاهبم ،فقيل للنساء« :ال ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال
جلوسا»
ا
 وروى البخاري ( ،)578ومسلم ( :)645عن عائشة قالت« :كن نساء املؤمنات يشهدن معرسول اهلل  صالة الفجر متلفعات بمروطهن ،ثم ينقلبن إىل بيوهتن حني يقضني الصالة ،ال يعرفهن أحد
من الغلس» َّبوب عليه البخاري« :باب رسعة انرصا ف النساء من الصبح وقلة مقامهن يف املسجد» قال ابن
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حجر يف فتح الباري ( :)116/3ألن طول التأخري يف املسجد يفيض إىل اإلسفار ،فناسب اإلرسا ع ،بخالف
العشاء يفيض إىل زيادة الظلمة فال يّض املكث.
الرجال مع
 وروى الفاكهي يف أخبار مكة ( :)484عن إبراهيم النخعي قالّ :نى عمر  أن يطوف ِّالنساء ،فرأى ا
رجال معهن فّضبه بالدِّ رة.
 وروى أبو داود ( :)462عن عمر  أنه قال« :لو تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع :فلم يدخل منهابن عمر  ،حتى مات.
 وروى ( :)464عن نافع ،أن عمر بن اخلطاب « كان ينهى أن ي َدخل من باب النساء» يعني :إىل
املسجد.
فانظر إىل صنيع الفاروق عمر  ،وهو خليفة راشد أ ّمرنا باالئتساء به كام قال النبي « :عليكم بسنتي
وسنة اخللفاء الراشدين» وقال « :إن يكن يف أمتي حمدَّثون فعمر» وقال « :لو كان من بعدي نبي ،لكان
عمر بن اخلطاب» ،وقال جماهد «فضائل الصحابة ألمحد ( :»)349إذا اختلف الناس يف يشء فانظروا ما صنع
عمر  فخذوا به.
ّ
ّ
الس ّميع ا حل َعلّيم
ب إ ّ ِّين َن َذ حرت َل َك َما ّيف َب حطنّي حم ََّر ارا َفتَ َقبَّ حل ّمن ِّي إّن ََّك َأ َ
 وقال تعاىل{ :إ ّ حذ قَا َلت ا حم َرأ َة ع حم َرا َن َر ِّنت َّ
الِل َأ حعلَم ب ّ َام َو َض َع حت َو َليح َس َّ
الذكَر كَاألنثَى} قال عكرمة :قالت
ب إ ّ ِّين َو َض حعت َها أنثَى َو ه
* َف َل َّام َو َض َعتح َها َقا َل حت َر ِّ
امرأة عمران :اللـهم َّ
شكرا إن رزقتني ولدا ا أن أتصدَّ ق به عىل بيت املقدس ،فيكون من سدنته
نذرا
ا
عل ا
إن َّ
وخدامه ،فلام وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى وليس يف الكنيسة إال الرجل ،فال ينبغي المرأة أن تكون
مع الرجال ،أمها تقوله ،فذلك الذي منعها أن جيعلها يف الكنيسة وينفذ نذرها بتحريرها يف الكنيسة .انظر:
تفسري ابن أيب حاتم ( ،)637/2وتفسري الطربي (.)335 /5
والنصوص يف ذلك كذلك كثرية جدا ا ،وأوصد هذا الباب حتى ال يكن للشيطان عىل املؤمنني ا
سبيال ،لعلم اهلل
بضعف الرجال أمام النساء والعكس ،قال تعاىلَ { :وخل ّ َق ّ
نسان َض ّعي افا} قال طاوس« :يف أمور النساء،
اإل َ
ليس يكون اإلنسان يف يشء أضعف منه يف النساء» انظر :تفسري الطربي ( )625 /6وقالَ { :يا أَهيَا النَّاس
اتَّقوا ح ربكم ا َّل ّذي َخلَ َقكم من َّن حفس و ّ
احدَ ة َو َخ َل َق ّمنح َها زَ حو َج َها} قال ابن عباس « :خلّ َقت املرأة من
َ
ِّ
َ َّ
الرجل ،فجعل ّنمتها يف الرجال» انظر :تفسري ابن املنذر ( ،)1304وتفسري ابن أيب حاتم (.)4718
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قال إسامعيل بن أمية :قلت للزهري :إن عطاء يقول :جتزئه املكتوبة من ركعتي
إال صىل ركعتني»()1
الطواف؟ فقال :السنَّة أفضل «مل يطف النبي  سبوعا قط َّ

ا

قال ابن حجر :أراد الزهري أن يستدل عىل أن املكتوبة ال جتزئ عن ركعتي
الطواف بام ذكره من أنه  مل يطف أسبو اعا قط إال صىل ركعتني ،ويف االستدالل
بذلك نظر ألن قولهَّ « :إال صىل ركعتني» أعم من أن يكون ا
فرضا؛ أل َّن
نفال أو ا
الصبح ركعتان فيدخل يف ذلك ،لكن احليثية مرعية ،والزهري ال خيفى عليه هذا
القدر ،فلم ي ّرد بقوله« :إال صىل ركعتني» أي :من غري املكتوبة]557/4[ .

( )1ع َّلقه البخاري« :باب :صىل النبي  لسبوعه ركعتني» ووصله :عبد الرزاق ( ،)9206وابن أيب شيبة
(.)15028
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♣ عن نافع أن ابن عمر  كان يكره قرن ال َّطواف ويقول عىل كل سبع
يقرن(]557/4[ .)2

صالة ركعتني وكان ال
♣ ّ
القران بني األسابيع خالف األوىل من جهة َّ
أن النبي  مل يفعله ،وقد قال:
«خذوا عني مناسككم»()3

وهذا قول أكثر الشافعية وأيب يوسف ،وعن أيب حنيفة

كره ،وأجازه اجلمهور( )4بغري كراهة]558/4[ .
وحممد :ي َ

♣ روى بن أيب شيبة بإسناد جيد عن املسور بن خمرمة« :أنَّه كان يقرن بني
األسابيع إذا طاف بعد الصبح والعرص فإذا طلعت الشمس أو غربت صىل لكل
أسبوع ركعتني»(]558/5[ .)5

( )1قرن الطواف :أن يطوف سب اعا ،ث َّم سب اعا ،وهكذا ،دون ح
أن يفصل بأداء الركعتني لكل سبع.

( )2أخرجه عبد الرزاق ()9224
( )3أخرجه مسلم ( )1297بلفظ« :لتأخذوا مناسككم»
( )4اجلمهور عىل َّ
أن ركعتي الطواف سنة.
( )5أخرجه ابن أيب شيبة ( )13255عن عطاء قال« :كان املسور بن خمرمة يطوف بالغداة بثالثة أسابيع ،فإذا
طلعت الشمس ،صىل لكل أسبوع ركعتني ،وبعد العرص يفعل ذلك ،فإذا غابت الشمس ،صىل لكل أسبوع
ركعتني»
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َّبوب البخاري« :باب من َّ
خارجا من املسجد» ثم قال:
صىل ركعتي الطواف
ا
خارجا من احلرم»( .)1قال ابن حجر :هذه الّتمجة معقودة
«وصىل عمر 
ا
لبيان إجزاء صالة ركعتي الطواف يف أي موضع أراد ال َّطائف وإن كان ذلك خلف
املقام أفضل وهو متفق عليه(َّ )2إال يف الكعبة أو ّ
احلجر]559/4[ .

قال النبي  ألم سلمة « :فإذا أقيمت صالة الصبح فطويف عىل بعريك
والناس يص هلون ،ففع َلت ذلك فلم ِّ
خر َجت»( )3دل عىل جواز صالة
تصل حتى َ
خارجا من املسجد إذ لو كان ذلك رش اطا الزما ملا أقرها النبي  عىل
الطواف
ا
ذلك]560/4[ .

من نيس ركعتي ال َّطواف قضامها حيث ذكرمها من ّحل أو حرم ،وهو قول
اجلمهور ،وعن الثوري( )4يركعهام حيث شاء ما مل خيرج من احلرم ،وعن مالك إن

( )1ع َّلقه البخاري ،ووصله مالك يف املوطأ (.)1359
( )2انظر :اإلمجاع البن املنذر (ص ،)56 :واالستذكار ()204 /4
( )3أخرجه البخاري (.)1626
( )4التمهيد البن عبد الرب ()415 /24
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مل يركعهام حتى تباعد ورجع إىل بلده فعليه دم ،قال ابن املنذر( :)1ليس ذلك أكثر
من صالة املكتوبة ،وليس عىل من تركها غري قضائها حيث ذكرها]561/4[ .

اختذواح ّمن م َقا ّم إّبر ّ
«طاف النبي  ثم تال{ :و َّ ّ
َّ
فصىل
اهي َم م َص ًىل}
َ
حَ
َّ
عند املقام

ركعتني»()2

قال ابن املنذر( :)3احتملت قراءته  أن تكون صالة

فرضا ،لكن أمجع أهل العلم( )4عىل َّ
أن الطائف جتزئه ركعتا
الركعتني خلف املقام ا
الطواف حيث شاء ،إال شي ائا ذكر عن مالك يف أن من صىل ركعتي الطواف
الواجب يف ّ
احلجر يعيد]561/4[ .

الصحابة
♣ قال ابن املنذر( :)5رخص يف الصالة بعد الطواف يف كل وقت مجهور َّ
ومن بعدهم( ،)1ومنهم من كره ذلك ا
أخذا بعموم النهي عن الصالة بعد الصبح
وبعد العرص(]563/4[ .)2

( )1اإلرشاف البن املنذر ()289 /3
( )2أخرجه مسلم (.)1218
( )3اإلرشاف البن املنذر ()287 /3
( )4انظر :اإلمجاع البن املنذر (ص ،)56 :واالستذكار ()204 /4
( )5اإلرشاف البن املنذر ()287 /3
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♣ روى ابن أيب شيبة ،عن حممد بن فضيل ،عن عبد امللك ،عن عطاء ،عن عائشة
أّنا قالت« :إذا أردت الطوا ف بالبيت بعد صالة الفجر أو العرص فطف
ِّ
ِّ
فصل لكل أسبوع
وأخر الصالة حتَّى تغيب الشمس أو حتى تطلع

ركعتني»()3

وهذا إسناد حسن]564/4[ .


السقاية فاستسقى ،فقال
عن ابن عباس « :أن رسول اهلل  جاء إىل ِّ
العباس يا فضل اذهب إىل أمك ّ
فأت رسول اهلل برشا ب من عندها ،فقال 
أسقني! قال يا رسول اهلل إّنم جيعلون أيدهيم فيه ،قال أسقني! فرشب منه»( )4ويف
رواية الطرباين« :أسقني ما يرشب منه الناس»()5

( )1ملا أخرجه أبو داود ( ،)1894والنسائي ( ،)585والّتمذي ( ،)868وابن ماجه ( ،)1254عن جبري بن
مطعم  ،أن النبي  قال« :يا بني عبد مناف ،ال ِتنعوا أحدا ا طاف هبذا البيت ،وصىل أية ساعة شاء
من ليل أو ّنار» قال الّتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
( )2أخرجه البخاري ( ،)586ومسلم ( .)827عن أيب سعيد اخلدري  ،قال :سمعت رسول اهلل 
يقول« :ال صالة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ،وال صالة بعد العرص حتى تغيب الشمس».
أيضا :بام رواه مالك ( ) 1359عن عبد الرمحن بن عبد القاري :أنه طاف بالبيت مع عمر بن اخلطاب
واحتجوا ا
 ، بعد صالة الصبح .فلام قىض عمر طوافه ،نظر ،فلم ير الشمس .فركب حتى أناخ بذي طوى ،فصىل
ركعتني.
( )3أخرجه ابن أيب شيبة (.)1297
( )4أخرجه البخاري (.)1635
( )5أخرجه الطرباين يف ملعجم الكبري (.)12557
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قال ابن حجر :فيه تواضع النبي  ،وفيه كراهة ال َّتقذر وال َّتكره للمأكوالت
السقي من الغريَّ ،
والّتغيب يف سقي املاء
كره طلب َّ
واملرشوبات ،وأنَّه ال ي َ
خصوصا ماء زمزم.
ا
وقال ابن املنري :فيه أن األصل يف األشياء الطهارة لتناوله  من الرشاب الذي
غمست فيه األيدي]568/4[ .

قال عروة بن الزبري :أخربتني عائشة « :أ َّن َّأول يشء بدأ به النبي  حني
َق ّدم أن َّه توضأ ثم طاف»( )1ليس فيه داللة عىل اشّتاط الوضوء لل َّطواف َّإال إذا
انضم إليه قوله « :خذوا عني مناسككم»( )2وباشّتاط الوضوء للطواف قال
اجلمهور ،وخالف فيه بعض الكوفيني(]575/4[ .)3

( )1أخرجه البخاري ( ،)1641ومسلم (.)1235
( )2أخرجه مسلم ( )1297بلفظ« :لتأخذوا مناسككم»
( )3وذهب ابن حزم إىل جواز طواف الـم حح ّدث ،واجلنب ،ومنع احلائض والنفساء ،قال يف املحىل (:)189/5
« والطواف بالبيت عىل غري طهارة جائز ،وللنفساء ،وال حيرم إال عىل احلائض فقط؛ ألن رسول اهلل  منع
أم املؤمنني إذ حاضت من الطواف بالبيت» ثم استدرك فقال ( ... :)400/1ثم استدركنا فرأينا أن النفاس
حيض صحيح ،وحكمه حكم احليض يف كل يشء «لقول رسول اهلل  لعائشة  أنفست؟ قالت
نفاسا.
نعم» فسمى احليض ا
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قال اجلوهري(َّ :)1
الشعائّر أعامل احلج وكل ما ج ّعل َع َل اام لطاعة اهلل]577/4[ .

قال الطحاوي( :)2أمجع املسلمون عىل أن التطوع بالسعي لغري احلاج واملعتمر غري
مرشوع]579/4[ .

( )3

روي عن ابن عمر  أنَّه قال« :تقيض احلائض املناسك كلها إال الطواف
بالبيت وبني الصفا واملروة»( )4أخرجه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح ،قال :وحدثنا
ابن فضيل ،عن عاصم قال :قلت أليب العالية تقرأ احلائض؟ قال« :ال وال تطوف
بالبيت وال بني الصفا واملروة»()5

( )1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ()698 /2
وأقره،
( )2أحكام القرآن للطحاوي ( ،) 100 /2ونقله عنه بدر الدين العيني يف عمدة القاري (َّ )286/9
ومن نقل اإلمجاع عىل ذلك :ابن بطال يف رشح البخاري ( ،)329/4وشمس الدين ابن قدامة يف الرشح الكبري
( ،)229/9وابن امللقن يف التوضيح (.)500/11
( )3حكي اإلمجاع عىل عدم اشّتاطه ،قال ابن املنذر يف اإلمجاع (صـ « :)56وأمجعوا عىل أنه إن سعي بني الصفا
واملروة عىل غري طهر أن ذلك جيزئه ،وانفرد احلسن ،فقال :إن ذكر قبل أن حيل ،فليعد الطواف» .وقال ابن عبد
الرب يف االستذكار (« :)207/4إمجاع العلامء يف السعي بني الصفا واملروة أنه جائز عىل غري طهارة»
( )4أخرجه ابن أيب شيبة (.)14364
( )5أخرجه ابن أيب شيبة (.)14365
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السلف اشّتاط الطهارة للسعي إال عن احلسن
ومل يذكر ابن املنذر( )1عن أحد من َّ
البرصي ،وقد حكى املجد ابن تيمية من احلنابلة( )2رواية عندهم مثله( .)3وأما ما
رواه ابن أيب شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح «إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى
بني الصفا واملروة فلتس َع»( ،)4وعن عبد األعىل ،عن هشام ،عن احلسن مثله(.)5
يفرق بني احلائض واملحدث]587/4[ .
وهذا إسناد صحيح عن احلسن ،فلعله ِّ

♣ قال ابن أيب شيبة :حدثنا غندر ،حدثنا( )6شعبة قال« :سألت احلَ َكم ،ومحا ادا
ومنصورا ،وسليامن ،عن الرجل يطوف بالبيت عىل غري طهارة فلم يروا به
ا
بأسا»(]588/4[ )7
ا

( )1انظر :اإلمجاع البن املنذر (صـ)56
( )2املحرر يف الفقه ()244 /1
( )3قال ابن قدامة يف املغني (« :)356/3وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أمحدَّ ،
أن الطهارة يف السعي
كالطهارة يف الطواف .وال تعويل عليه»
( )4أخرجه ابن أيب شيبة (.)14397
( )5أخرجه ابن أيب شيبة (.)14399
( )6يف املصنف :عن شعبة.
( )7أخرجه ابن أيب شيبة ( .)14352واحلكم :هو ابن عتيبة ،ومحاد :هو ابن أيب سليامن ،ومنصور :هو ابن
املعترب ،وسليامن :هو ابن مهران ،األعمش.
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♣ قال النووي يف رشح املهذب( :)1انفرد أبو حنيفة بأ َّن ال َّطهارة ليست برشط يف
ال َّطواف! واختلف أصحابه يف وجوهبا وجربانه بالدم إن فعله.
قال ابن حجر :ومل ينفردوا بذلك كام ترى -لألثر السابق -فلعله أراد انفرادهم عن
األئمة الثالثة ،لكن عند أمحد رواية أ َّن ال َّطهارة لل َّطواف واجبة جت َرب بالدَّ م ،وعند
املالكية قول يوافق هذا]588/4[ .

ألّنم كانوا َيروون فيها إبلهم ،ويّتوون من املاء؛ َّ
س ِّمي «يوم َّ
ألن تلك
الّتوية» َّ
األماكن مل تكن إذ ذاك فيها آبار وال عيون ،وأ َّما اآلن فقد كثرت جدا ا واستغنوا عن
محل املاء]591/4[ .

السنة أن يصل احلاج الظهر يوم الّتوية بمنى وهو قول اجلمهور]594/4[ .

قال ابن املنذر( :)2ال أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب عىل من ختلف عن
منى ليلة ال َّتاسع شي ائا]594/4[ .

( )1املجموع رشح املهذب ()17 /8

( )2اإلشراف البن املنذر ()309 /3
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ّ
عصفرة ومل ينكر عليه ابن عمر .)1(»
لحفة م ح
«خرج احلَ َّجاج وعليه م َ
قال الطحاوي( :)2فيه ح َّجة ملن أجاز املعصفر للمحرم .وتعقبه ابن املنري يف
احلاشيةَّ :
بأن احلَ َّجاج مل يكن يتقي املنكر األعظم من سفك الدماء وغريه( ،)3حتى
يتقي املعصفر!! وإ َّنام مل ينهه ابن عمر  لعلمه بأنَّه ال ينجع فيه النهي،
ولّ ّع حل ّمه َّ
جاج]599/4[ .
بأن النَّاس ال يقتدون باحلَ َّ

اختلف أهل العلم يف أهيام أفضل الركوب أو تركه بعرفة؟
♣ فذهب اجلمهور إىل َّ
أن األفضل الركوب لكونه  وقف راك ابا(.)4
♣ وذهب آخرون إىل أن استحباب الركوب خيتص بمن حيتاج الناس إىل التعليم
منه(.)5

( )1أخرجه البخاري ()1660
( )2أحكام القرآن للطحاوي ()132 /2
( )3قال ابن حجر يف هتذيب التهذيب ( :)211 /2قال عمر بن عبد العزيز« :لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا
صربا فبلغ مائة
باحلجاج لغلبناهم» وأخرج الّتمذي من طريق هشام بن حسان :أحصينا من قتله احلجاج ا
مفلسا من دينه .وقال طاوس« :عجبت ملن يسميه مؤمناا» وك َّفره مجاعة
ألف وعرشين أل افا! وقال زاذان :كان
ا
منهم :سعيد بن جبري ،والنخعي ،وجماهد ،وعاصم بن أيب النجود ،والشعبي ،وغريهم.
( )4أخرجه البخاري ( ،)1661ومسلم ()1123
منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية صـ»66
( )5وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل ،انظرَ « :
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♣ وعن الشافعي قول َّأّنام سواء.
قال ابن حجر :ومن حيث النظر فإن يف الركوب عوناا عىل االجتهاد يف الدعاء،
والتّضع املطلوب حينئذ كام ذكروا مثله يف الفطر]600/4[ .

ال يعيد البخاري حدي اثا َّ
إال لفائدة إسنادية أو متنية]603/4[ .

قال عروة« :سئّل أسامة كيف كان رسول اهلل  يسري يف حجة الوداع حني
دفع؟»( )1فيه َّ
أن السلف كانوا حيرصون عىل السؤال عن كيفية أحواله  يف مجيع
حركاته وسكونه ليقتدوا به يف ذلك]609/4[ .

نكتة :يف «حيث» ست لغات :ضم آخرها ،وفتحه ،وكرسه ،وبالواو بدل الياء مع
احلركات]611/4[ .

( )1أخرجه البخاري (.)1666
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كان جابر  يقول« :ال صالة إال بجمع( )2(»)1أخرجه ابن املنذر( )3بإسناد
صحيح ،ون ّقل عن الكوفيني ،وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب اإلعادة،
وعن أمحد إن صىل أجزأه ،وهو قول أيب يوسف ،واجلمهور]611/4[ .

ألّنا إ َّما ح
أن تكون يف إحضار املاء،
االستعانة يف الوضوء للفقهاء فيها تفصيل()4؛ َّ
املتوضئ ،أو مبارشة غسل أعضائه ،فاأل َّول جائز ،والثالث مكروه
أو يف ص ِّبه عىل
ِّ
ّ
كره( )5بل هو خالف
َّإال إن كان لعذر ،واختلف يف الثَّاين ،واألصح :أنَّه ال ي َ
األوىل]612/4[ .

( )1مجع :أي مزدلفة ،وسيأيت قري ابا سبب تسميتها بذلك.
( )2وأخرجه ابن أيب شيبة ()14222
( )3انظر :اإلرشاف البن املنذر ()317 /3
( )4انظر :فتح الباري البن حجر ( ،)489/1ورشح النووي عىل مسلم (.)168 /3
( )5ملا رواه البخاري ( ،)181ومسلم ( ) 1280من حديث أسامة بن زيد أن رسول اهلل  ملا أفاض من
عرفة عدل إىل الشعب فقىض حاجته ،قال أسامة بن زيد «فجعلت أصب عليه ويتوضأ» .وملا رواه البخاري
( ،)182ومسلم ( ) 274من حديث املغرية بن شعبة ،أنه كان مع رسول اهلل  يف سفر ،وفيه« :فجعل يصب
املاء عليه وهو يتوضأ».
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ال بأس بالعمل اليسري بني الصالتني اللتني جيمع بينهام ،وال يقطع ذلك اجلمع.
[]614/4

قال النبي « :عليكم بالسكينة فإن الرب ليس باإليضاع»( )1أي السري الرسيع،
السري ليس من ّ
فبني َّ 
تقرب به]615/4[ .
الرب أي مَّا ي َّ
أن تكلف اإلرسا ع يف َّ
َّ

س ِّميت مزدلفة « َمج اعا» َّ
ألن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها،
الصالتني ،وقيل:
ألّنا جيمع فيها بني َّ
وروي عن قتادة(َّ :)2أّنا سميت « َمج اعا» َّ
يتقربون إليه
ألّنم جيتمعون هبا ،ويزدلفون إىل اهلل ،أيَّ :
وصفت بفعل أهلها؛ َّ
بالوقوف فيها]617/4[ .

وسميت «املزدلفة» إما الجتامع الناس هبا ،أو القّتاهبم إىل منى ،أو الزدالف
ِّ
ألّنا منزلة وقربة إىل اهلل،
الناس منها مجي اعا ،أو للنزول هبا يف كل زلفة من الليل ،أو َّ
أو الزدالف آدم إىل حواء هبا]617/4[ .

( )1أخرجه البخاري (.)1671
( )2معاين القرآن للنحاس ()138 /1
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ألّنم اتفقوا
نقل ابن املنذر( :)1اإلمجاع عىل ترك ال َّتطوع بني َّ
الصالتني باملزدلفة؛ َّ
عىل َّ
أن السنة اجلَمع بني املغرب والعشاء باملزدلفة ،ومن تن َّفل بينهام مل يصح أنَّه
مجع بينهام.
قال ابن حجر :ويع ِّكر عىل نقل االتفاق ما رواه البخاري من طريق عبد الرمحن بن
حج عبد اهلل  ،فأتينا املزدلفة حني األذان بالعتمة أو قريباا من
يزيد قالَّ « :
ذلك ،فأمر ا
رجال فأذن وأقام ،ثم صىل املغرب ،وصىل بعدها ركعتني ،ثم دعا ب َع َشائّه
َّ
الصالتني ملن أراد
فتعشى ،ث َّم أمر فأذن وأقام»( .)2استدل به عىل جواز التنفل بني َّ
اجلمع بينهام لكون ابن مسعود َّ 
تعشى بني الصالتني ،وال ح َّجة فيه؛ ألنَّه
مل يرفعه ،وحيتمل َّأال يكون قصد اجلمع ،وظاهر صنيعه يدل عىل ذلك.

[- 617/4

]619

«املشعر احلرام» سمي املشعر ألنه معلم للعبادة( ،)3واحلرام ألنه من احلرم أو
حلرمته]622/4[ .

( )1اإلمجاع البن املنذر (صـ .)57
( )2أخرجه البخاري (.)1671
( )3تفسري الطربي ()515 /3
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مغيب القمر ليلة الدَّ فع من مزدلفة إىل منى للضعفة ،يقع عند أوائل الثلث األخري.
[]622/4

السلف يف املبيت بمزدلفة:
اختلف َّ
♣ فقال علقمة ،والنخعي ،والشعبي( :)1من ترك املبيت بمزدلفة فاته احلج.
♣ وقال عطاء ،والزهري ،وقتادة ،والشافعي ،والكوفيون ،وإسحاق :عليه
دم(]623/4[ .)2

ذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إىل أن الوقوف بمزدلفة ركن ال يتم احلج إال
به ،وأشار ابن املنذر( )3إىل ترجيحه ونقله عن علقمة والنخعي]625/4[ .

( )1اإلرشاف البن املنذر ()319 /3
( )2اإلرشاف البن املنذر ()318 /3
( )3اإلرشاف البن املنذر ()319 /3
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حديث موىل أسامء ،عن أسامء  :أّنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة ،فقامت
تصل ،فصلت ساعة ثم قالت« :يا بني ،هل غاب القمر؟» قلت :ال ،فص َّلت ساعة
ثم قالت« :يا بني هل غاب القمر؟» ،قلت :نعم ،قالت« :فارحتلوا » ،فارحتلنا
ومضينا ،حتى رمت اجلمرة ،ثم رجعت فص َّلت الصبح يف منزِلا ،فقلت ِلا :يا
هنتاه ما أرانا َّإال قد غ َّلسنا ،قالت« :يا بني ،إن رسول اهلل  أذن

للظعن»()1

الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل
استدل هبذا احلديث عىل جواز َّ
بالضعفة وعند من مل خيصص ،وخالف يف ذلك احلنفية فقالوا ال يرمي مجرة العقبة
َّإال بعد طلوع الشمس ،فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز ،وإن
رماها قبل الفجر أعادها ،وهبذا قال أمحد وإسحاق واجلمهور ،وزاد إسحاق :وال
يرميها قبل طلوع الشمس ،وبه قال :النخعي وجماهد والثوري وأبو ثور ،ورأى
جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي(]621/4[ .)2

♣ قال ابن املنذر( :)3السنة أال يرمي إال بعد طلوع الشمس كام فعل النبي ،
وال جيوز الرمي قبل طلوع الفجر ألن فاعله خمالف للسنة ،ومن رمى حينئذ فال
إعادة عليه إذ ال أعلم أحدا قال ال جيزئه]625/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1679ومسلم (.)1291
( )2انظر :االستذكار ( ،)293 /4والتمهيد ()269 - 268 /7
( )3اإلقناع البن املنذر ( ،)222 /1والتمهيد ()79 /13
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روى ابن املنذر( )1بإسناد صحيح عن ابن عباس  أنه كان يقول« :التلبية
ب حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمي مجرة العقبة»
حاجا فل ِّ
شعار احلج فإن كنت ا
[]632/4

أشار الطحاوي( )2إىل َّ
أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنَّه تركها
لالشتغال بغريها من ِّ
رشع ،ومجع يف ذلك بني ما اختلف من
الذكر ،ال عىل َّأّنا ال ت َ
اآلثار واهلل أعلم]632/4[ .

( )1ذكر ابن املنذر يف اإلرشاف ( )195/3عن ابن عباس  أنه قال« :هي زينة احلج» وذكره ابن عبد
أيضا .ورواه الفاكهي يف أخبار مكة ( )1260من طريق أيوب قال:
الرب يف التمهيد ( ) 242/17هبذا اللفظ ا
كنت أطوف مع سعيد بن جبري ،فكان يوقظ الينام يف املسجد ويقول :اجلسوا فلبوا؛ فإن ابن عباس 
يقول« :التلبية من زينة احلج ،أو من شعار احلج».
( )2رشح معاين اآلثار ()226/2
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♣ قالت طائفة :يقطع املحرم التلبية إذا دخل احلرم ،وهو مذهب ابن عمر
 )1(لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إىل عرفة.
♣ وقالت طائفة :يقطعها إذا راح إىل املوقف ،رواه ابن املنذر وسعيد بن منصور
بأسانيد صحيحة عن عائشة( ،)2وسعد بن أيب وقاص( ،)3وعل  ،)4(وبه
قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول األوزاعي والليث.

أمجعوا

[]632/4

عىل َّ
أن الشاة ال يصح االشّتاك فيها(]635/4[ .)5

( )1أخرجه مالك ( ،)1217وابن أيب شيبة ()14192
( )2أخرجه مالك ( ،)1214وابن أيب شيبة ()14190
( )3اإلرشاف البن املنذر ()322 /3
( )4أخرجه مالك ( ) 1215من طريق حممد بن عل الباقر عن عل بن أيب طالب  ،وهو مرسل ،حممد
بن عل مل يدرك جده عل بن أيب طالب  .قال ابن حزم يف املحىل (« :)133/5فإن مالكا ا قال :يقطع
التلبية إذا ّنض إىل عرفة ،وذكروا يف ذلك رواية  ...عن عل  ... وال تصح؛ ألّنا منقطعة إليه؛
والصحيح عنه خالف ذلك  ...عن عل بن أيب طالب  أنه لبى حتى رمى مجرة العقبة» والرواية التي
أشار إليها ابن حزم ،أخرجها ابن أيب شيبة ( )14187 ،14179والطحاوي يف رشح معاين اآلثار «»4006
والبيهقي يف الكربى ()9607 ،9606
( )5انظر :رشح النووي عىل مسلم ( ،)67/9وبداية املجتهد البن رشد (،)196/2
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{ َفكلوا ّمنح َها َو َأ حط ّعموا ا حل َقانّ َع َوا حمل حع َ َّّت} قال جماهد(« :)1القانّع :جارك الذي ينتظر
ما دخل بيتك ،واملعّت :الذي ّ
يعّت ببابك ويريك نفسه وال يسألك شي ائا»]637/4[ .

«رأى رسول اهلل  ا
رجال يسوق بدنة فقال اركبها ،فقال َّإّنا بدنة ،فقال  اركبها
 )2(»...استدل به عىل جواز ركوب اِلدي سواء كان واج ابا أو متطو اعا به ،لكونه
 مل يستفصل صاحب اِلدي عن ذلك]638/4[ .

ّ
الرجل هديه؟ فقال:
♣ أخرج أمحد من حديث عل  أنَّه سئل هل يركب َّ
بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه ،هدي النبي
ال بأس قد «كان النبي  يمر ِّ
 ،)3(»إسناده صالح]638/4[ .

«رأى رسول اهلل  ا
رجال يسوق بدنة فقال اركبها ،فقال إّنا بدنة ،فقال  اركبها
 )4(»...استنبط منه البخاري جواز انتفاع الواقف بوقفه ،وهو موافق للجمهور يف

( )1تفسري الطربي ()636 /18
( )2أخرجه البخاري ( ،)1689ومسلم (.)1322
( )3أخرجه أمحد (.)979
( )4أخرجه البخاري ( ،)1689ومسلم (.)1322
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األوقاف العامة ،أ َّم ا اخلاصة فالوقف عىل النفس ال يصح عند الشافعية ومن
وافقهم(]640/4[ .)1

قال اِلروي(« :)2ويل» تقال ملن وقع يف هلكة يستحقها ،و«ويح» تقال ملن وقع يف
هلكة ال يستحقها]640/4[ .

قال ابن حجر عن حديثني ظاهرمها التعارض« :واجلمع بني الروايتني أوىل من
توهيم جبل من جبال احلفظ» []645/4

بأّنا صارت هد ايا ليتبعها من حيتاج إىل ذلك ،وحتى
فائدة إشعار اِلدي :اإلعالم َّ
لو اختلطت بغريها ِتيزت ،أو ضلت عرفت ،أو عطبت عرفها املساكني بالعالمة
فأكلوها ،مع ما يف ذلك من

تعظيم شعار الرشع وحث الغري عليه]648/4[ .

( )1انظر :املجموع للنووي ( ،)331-330/15واملغني ()8/6
( )2الغريبني يف القرآن واحلديث ( ،)2042 /6واِلروي :هو أبو عبيد أمحد بن حممد اِلروي
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أبعد من منع اإلشعار( )1واعتل باحتامل أنه كان مرشو اعا قبل النهي عن املثلة(،)2
فإن النسخ ال يصار إليه باالحتامل ،بل وقع اإلشعار يف حجة الوداع( )3وذلك بعد
النهي عن املثلة بزمان]648/4[ .

♣ قال اخلطايب( )4وغريه :اعتالل من كره اإلشعار بأنَّه من املثلة مردود ،بل هو
باب آخر ،كالكي ،وشق أذن احليوان ليصري عالمة ،وغري ذلك من الوسم،
وكاخلتان واحلجامة]650/4[ .

♣ كثر تشنيع املتقدمني عىل أيب حنيفة يف إطالقه كراهة اإلشعار ،وانترص له
الطحاوي يف املعاين فقال مل يكره أبو حنيفة أصل اإلشعار وإ َّنام كره ما يفعل عىل
وجه خياف منه هالك البدن كرسا ية اجلرح ال سيام مع الطعن بالشفرة فأراد سد
الباب عن العامة؛ ألّنم ال يراعون احلد يف ذلك وأ َّما من كان عار افا بالسنة يف ذلك
فال(]650/4[ .)5

( )1هو أبو حنيفة ،انظر :اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليىل ص ،136:وبدائع الصنائع (.)162 /2
طامة من طوا م العامل!
( )2قال ابن حزم يف املحىل (« :)103/5قال أبو حنيفة :أكره اإلشعار ،وهو مث َلة! وهذه َّ
أن يكون مث َلة يشء فعله النبي  أف ِّ
لكل عقل َّ
يتعقب حكم رسول اهلل  ...إنَّام املثلة فعل من ب َّلغ نفسه
مبلغ انتقاد فعل رسول اهلل  فهذا هو الذي م َّثل بنفسه » وقال وكيع« :ال تنظروا إىل قول أهل الرأي يف هذا،
فإن اإلشعار سنة ،وقوِلم بدعة» .انظر :سنن الّتمذي ()906
( )3أخرجه البخاري (.)1545
( )4انظر :أعالم احلديث ( ،)895 /2ومعامل السنن ()153 /2
( )5انظر :األوسط البن املنذر ()305 /11
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اإلشعار :أن يكشط جلد البدنة ح َّتى يسيل دم ث َّم يسلته فيكون ذلك عالمة عىل
كوّنا هديا]649/4[ .

روي عن إبراهيم النخعي أنه كره اإلشعار ،ذكر ذلك الّتمذي قال« :سمعت أبا
ال َّسائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل روي عن إبراهيم النَّخعي أنَّه
قال اإلشعار مث َلة فقال له وكيع أقول لك أشعر رسول اهلل  وتقول قال
إبراهيم( !)1ما أحقك بأن حت َبس»(]650/4[ .)1

( )1تأمل وانظر يف حاِلم وحالنا ،ت ّ
درك عظيم مصابنا! واهلل املستعان ،وال حول وال قوة إال باهلل العل
العظيم .والنصوص يف هذا الباب كثرية:
 روى البخاري يف صحيحه ( :)6117عن عمران بن حصني  ،قال :قال النبي « :احلياء ال يأيتوقارا ،وإن من احلياء سكينة .فقال له عمران:
إال بخري» فقال بشري بن كعب :مكتوب يف احلكمة :إن من احلياء ا
«أحدِّ ثك عن رسول اهلل  وحتدثني عن صحيفتك؟»
 وروى ( )1611عن الزبري بن عريب ،قال :سأل رجل ابن عمر  عن استالم احلجر ،فقال« :رأيتأرأيت إن غلّبت؟ قال« :اجعل أرأيت باليمن،
أرأيت إن ز ّمحت،
رسول اهلل  يستلمه ويقبله» قال :قلت:
َ
َ
رأيت رسول اهلل  يستلمه ويقبله» ولذا روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن حممد قال رأيت ابن
عمر  يزاحم عىل الركن حتى يدمى!
 وروى ( :)1597عن عمر  أنه جاء إىل احلجر األسود فق َّبله ،وقال« :إين أعلم أنَّك حجر ،ال تّضوال تنفع ،ولوال أين رأيت النبي  يق ِّبلك ما قبلتك» =
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=  -وروى مسلم يف صحيحه ( :)1329عن ابن عمر  ،قال :دعا رسول اهلل  عثامن بن طلحة
فأبت أن تعطيه ،فقال :واهلل لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف
 ،فقال« :ائتني باملفتاح» فذهب إىل أمه ،ح
من صلبي! قال :فأعطته إياه ،فجاء به إىل النبي  فدفعه إليه.
جالسا عند ابن عمر  فجاءه رجل فقال :أيصلح يل أن
 وروى ( :)1233عن وبرة ،قال :كنتا
أطوف بالبيت قبل أن آيت املوقف ،فقال :نعم ،فقال :فإن ابن عباس  يقول :ال َتطف بالبيت حتى
تأيت املوقف ،فقال ابن عمر « :فقد حج رسول اهلل  فطاف بالبيت قبل أن يأيت املوقف» فبقول
رسول اهلل  أحق أن تأخذ ،أو بقول ابن عباس  ح
إن كنت صاد اقا.
جالسا عند عثامن  فسمع عل ايا 
 وروى النسائي ( :)2722عن مروان بن احلكم ،قال :كنتا
يلبي بعمرة ،وحجة ،فقال :أمل نكن ننهى عن هذا ،قال :بىل ،ولكني سمعت رسول اهلل « :يلبي هبام مجي اعا»،
فلم أدع قول رسول اهلل  ،لقولك.
 وروى ابن خزيمة يف صحيحه ( :)146عن ابن عمر  أنه قال :قال النبي « :إذا استيقظ أحدكممن منامه فال يدخل يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالث مرات؛ فإنه ال يدري أين باتت يده أو أين طافت يده»
أرأيت إن
حوضا؟ فحصبه ابن عمر وقال« :أخربك عن رسول اهلل  ،وتقول
أرأيت إن كان
فقال له رجل:
َ
ا
َ
حوضا؟!»
كان
ا
 وروى البيهقي يف الكربى ( :)8875عن سامل قال :سئّل ابن عمر  عن متعة احلج ،فأمر هبا ،فقيلله :إنَّك ختالف أباك! فقال« :أفكتاب اهلل عز وجل أحق أن ي َّت َبع أم عمر؟»
 وقال ابن حزم يف كتابه التلخيص لوجوه التخليص (صـ  :)137بلغني عن مالك رمحه اهلل أنه سأله سائلفقال :يا أبا عبد اهلل! ما تقول يف رجل قيل له :قال النبي  كذا ،فقال هو :قال إبراهيم النخعي كذا؟ فقال
مالك :أرى ح
أن يستَتاب ،فإن تاب وإال قتّل.
 ورواه مسندا ا يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام ( :)121/6عن اِليثم بن مجيل قال :قلت ملالك بن أنس ياقوما يقول أحدهم حدثنا فالن عن فالن عن عمر بن اخلطاب  بكذا ،وحدثنا
أبا عبد اهلل إن عندنا ا
صح عندهم قول عمر ؟ قلت إنَّام هي رواية
فالن عن إبراهيم بكذا ونأخذ بقول إبراهيم ،قال مالكَّ :
كام صح عندهم قول إبراهيم ،فقال مالك :هؤالء يستتابون= .
َّ
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إن زيادا إذا بعث باِلدي إىل مكة أمسك عام ي ّ
قيل لعائشة َّ 
مسك عنه
ا
َّ
َ
أو َله كعبة يطوف هبا؟»(]652/4[ )2
نحر هديه فقالتَ « :
املحرم ح َّتى ي َ

قـ ــال ابـ ــن املنـ ــذر( :)3ق ــال عم ــر وع ــل واب ــن عب ــاس( ،)4وق ــيس ب ــن س ــعد( ،)5واب ــن
عمـ ـ ـ ـ ــر( ،)6والنخعـ ـ ـ ـ ــي وعطـ ـ ـ ـ ــاء ،وابـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــريين( )7وآخـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ـ ـ ـ ــن

=  -وذكر ابن تيمية يف جامع املسائل ( :)233/7أن بعض امللوك العادلني يضع املصحف ،ويضع «سنن أيب
داود» ،ويضع السيف ،ثم يقول :هذا كتاب اهلل و هذه سنة رسوله ،وهذا سيف اهلل .فمن خرج عن كتاب اهلل
املراكيش]
وسنة رسول اهلل ِضبناه بسيف اهلل[ .وهذا هو :السلطان أبو يوسف يعقوب َّ
( )1ذكره الّتمذي يف السنن ()906

( )2أخرجه سعيد بن منصور ،ومل أجده يف املطبوع ،انظر :فتح الباري البن حجر ()652/4
( )3اإلرشاف (.)189 /3
( )4أخرجه البخاري ( )1700ومسلم ( )1321عن ابن عباس  ،وأخرجه ابن أيب شيبة ()12866
عن عمر ،وعل ،وابن عباس  ، أّنم كانوا يقولون يف الرجل يرسل ببدنته :إنه يمسك عام يمسك عنه
املحرم.
( )5قال ابن حجر يف الفتح ( :)653/4أخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن املسيب عنه .انتهى .ومل
أجده يف املطبوع من سنن سعيد بن منصور.
( )6أخرجه ابن أيب شيبة ()12867
( )7أخرجه ابن أيب شيبة ()12869
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أرسل اِلدي

وأقام ،حرم عليه ما حيرم عىل املحرم ،وقال ابن مسعود( )1وعائشة()2

وأنــس( )3وابــن الــزبري(  )4وآخــرون ال يصــري بــذلك حمر امـا ،وإىل ذلــك صــار
فقهاء األمصار]653/4[ .


األصل يف أفعاله  التأيس به حتى تثبت اخلصوصية]654/4[ .

قال ابن عباس  :من أهدى هد ايا حرم عليه ما حيرم عىل احلاج ،قالت
عائشة  :ليس كام قال ابن عباس! «فتلت قالئد هدي رسول اهلل ... 
ثم بعث هبا مع أيب فلم حيرم عىل رسول اهلل  يشء أحله اهلل»()5

قال ابن حجر :فيه تعقب بعض العلامء عىل بعض ،وفيه رد االجتهاد بالنَّص ،وفيه
َّ
أن األصل يف أفعاله  التأيس به حتى تثبت اخلصوصية]654/4[ .

( )1أخرجه ابن أيب شيبة () 12865 ،12864
( )2أخرجه البخاري ( )1700ومسلم ()1321
( )3أخرجه ابن أيب شيبة ()122860
( )4أخرجه ابن أيب شيبة ()12868
( )5أخرجه البخاري (.)1700
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جمرد الّتك من النبي  ال يدل عىل نسخ اجلواز]655/4[ .

املقرر َّ
أن إخفاء العمل الصالح غري الفرض أفضل من إظهاره]659/4[ .

أن َّ
نحر البقر جائز عند العلامءَّ ،إال َّ
الِل
الذبح مستحب عندهم ،لقوله تعاىل{ :إّ َّن ه َ
َيأحمرك حم َأ ح
ن ت حَذ َبحوا ح َب َق َر اة} []661/4

أتى ابن عمر  عىل رجل قد أناخ بدنته ينحرها ،قال« :ابعثها قيا اما مقيدة؛
سنَّة حممد  .)1(»فيه تعليم اجلاهل وعدم السكوت عىل خمالفة السنة وإن كان
مباحا]665/4[ .
ا

( )1أخرجه البخاري ( ،)1713ومسلم (.)1320
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قال ابن عمر « :ال يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل ما سوى
ذلك»(]672/4[ )1

ستحب يف ح ِّق ه أن يقرص يف العمرة وحيلق يف احلج إذا كان ما بني النسكني
املتمتع ي َ
متقار ابا]682/4[ .

احللق للحاج واملعتمر أبلغ يف العبادة ،وأبني للخضوع ِّ
والذلة ،وأدل عىل صدق
قرص يبقي عىل نفسه شي ائا مَّا يتز َّين به ،بخالف احلالق فإ َّنه يشعر بأنَّه
الن َّية ،والذي ي ِّ
التجرد ،ومن َث َّم استَحب الص َلحاء إلقاء
ترك ذلك هلل تعاىل ،وفيه إشارة إىل
َّ
الشعور عند التَّوبة(]683/4[ .)2

( )1ع َّلقه البخاري يف« :باب ما يأكل من البدن وما يتصدق» ووصله ابن أيب شيبة (.)13196
( )2قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل يف «جمموع الفتاوى  :»115/21يأمر بعض الناس التائب إذا تاب
بحلق رأسه فهذا بدعة مل يأمر اهلل هبا وال رسوله  ؛ وليست واجبة وال مستحبة عند أحد من أئمة الدين؛
وال فعلها أحد من الصحابة والتابعني ِلم بإحسان وال شيوخ املسلمني املشهورين بالزهد والعبادة ال من
الصحابة وال من التابعني وال تابعيهم ومن بعدهم ،وقد أسلم عىل عهد النبي  مجيع أهل األرض ومل يكن
يأمرهم بحلق رءوسهم إذا أسلموا وال قص النبي  رأس أحد .وانظر« :جامع املسائل .»469/9
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اختلف العلامء يف القدر الواجب حلقه من الرأس عند التحلل من احلج أو العمرة:
الرأس.
♣ قال مالك وأمحد :بوجوب حلق مجيع َّ
♣ وقال أبو حنيفة :جي ّزئ حلق ربع الرأس.
♣ وقال الشافعي :أقل ما جيب حلق ثالث شعرات.
♣ ويف وجه لبعض أصحاب الشافعي :شعرة واحدة!!
♣ وأما النِّساء فاملرشوع يف حقهن التقصري باإلمجاع( ،)1وفيه حديث البن عباس
عند أيب داود ولفظه« :ليس عىل النساء حلق وإنام عىل النساء التقصري»( )2وللّتمذي
من حديث علّ« :نى أن حتلق املرأة رأسها»( )3وقال مجهور الشافعية لو حلقت
أجزأها ويكره ،وقال القاضيان أبو الطيب وحسني ال جيوز واهلل أعلم]683/4[ .

( )1انظر :اإلرشاف البن املنذر ( ،)359 /3واإلمجاع البن املنذر (ص ،)58 :واملجموع للنووي
( ،)210/8وتفسري القرطبي (.)381 /2
( )2أخرجه أبو داود ()1984
( )3أخرجه الّتمذي ( )915وقال :حديث عل  فيه اضطراب ،وروي هذا احلديث ،عن محاد بن
سلمة ،عن قتادة ،عن عائشة « ،أن النبي ّ نى أن حتلق املرأة رأسها» والعمل عىل هذا عند أهل
العلم ال يرون عىل املرأة حل اقا ،ويرون أن عليها التقصري.
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التقصري جيزئ عن احللق وهو جممع عليه( )1إال ما روي عن احلسن البرصي أن
احللق يتعني يف أول حجة ،حكاه ابن املنذر بصيغة التمريض( ،)2وقد ثبت عن
احلسن خالفه .قال بن أيب شيبة :حدثنا عبد األعىل ،عن هشام ،عن احلسن يف الذي
قرص(]682/4[ .)3
مل حيج قط :فإن شاء حلق وإن شاء َّ

♣ روى ابن أيب شيبة عن إبراهيم النخعي قال« :إذا حج الرجل َّأول حجة حلق
قرص»( )4ثم روي عنه أنه قال« :كانوا
فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء َّ
حيبون أن حيلقوا يف أول حجة وأول

لالستحباب ال للزوم.

عمرة»()5

انتهى .وهذا يدل عىل أن ذلك

[]683/4

قال ابن حجر بعدما أورد أحاديث ظاهرها التعارض ومجع بينها« :وهذا ما فتح
اهلل عل به يف هذا الفتح وهلل احلمد ثم هلل احلمد أبدا ا» []686/4

( )1انظر :املجموع رشح املهذب ()209 ،199/8
( )2اإلمجاع البن املنذر (ص )59
( )3أخرجه ابن أيب شيبة ()13782
( )4أخرجه ابن أيب شيبة ()13780
( )5أخرجه ابن أيب شيبة ()13784
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حيدِّ ث عن مشاخيه َّإال بلفظ اإلخبار« :أخربنا» بخالف
إسحاق بن راهويه ال َ
إسحاق بن منصور فيقول« :حدثنا» []692/4

ّ
لستة أيام متوالية من أيام ذي احلجة أسامء:
♣ اليوم الثامن« :الّتوية»
♣ اليوم التاسع« :عرفة»
♣ اليوم العارش« :النحر»
♣ اليوم احلادي عرش« :ال َقر»
♣ اليوم الثاين عرش« :النفر األول»
♣ اليوم الثالث عرش« :النفر الثاين» []700/4

ب مبلَّغ أوعى من
قوله « :فر َّ

سامع»()1

يف احلديث داللة عىل جواز حتمل

احلديث ملن مل يفهم معناه وال فقهه إذا ضبط ما حيدِّث به ،وجيوز وصفه بكونه من
أهل العلم بذلك]701/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1741ومسلم (.)1679
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قال النبي « :فليبلغ الشاهد الغائب ،فرب مبلَّغ أوعى من سامع»()1

َّ

قال املهلب :فيه أنه يأيت يف آخر الزمان من يكون له من الفهم يف العلم ما ليس ملن
تقدمهَّ ،إال َّ
أن ذلك يكون يف األقل ألن« :ر َّب» موضوعة للتقليل.
قال ابن حجر :يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع يف رواية أخرى بلفظ« :عسى أن
يبلغ من هو أوعى له منه»(]701/4[ )2

السنة ح
أن يرمي اجلامر يف غري يوم األضحى بعد الزوال ،وبه قال اجلمهور،
وخالف فيه عطاء وطاوس( )3فقاال جيوز قبل الزوال مطل اقا ،ورخص احلنفية يف
الرمي يف يوم النفر قبل الزوال ،وقال إسحاق إن رمى قبل الزوال أعاد إال يف اليوم
الثالث فيجزئه]708/4[ .

( )1أخرجه البخاري ( ،)1741ومسلم (.)1679
( )2أخرجه البخاري (.)67
( )3انظر :رشح النووي عىل مسلم ()48 /9
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ِتتاز مجرة العقبة عن اجلمرتني األخريني بأربعة أشياء:
♣ اختصاصها بيوم النَّحر.
♣ َّ
وأال يوقف عندها.
ضحى.
♣ وترمى ا
♣ ومن أسفلها استحبا ابا]708/4[ .

قال األعمش« :سمعت احلجاج يقول عىل املنرب )1(»...
احلجاج هو ابن يوسف
َّ
َ َّ

الرواية عنه ،فلم يكن بأهل لذلك(]710/4[ .)2
األمري املشهور ،ومل يقصد األعمش ِّ

مجرة العقبة اجلمرة الكربى ليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة ،وهي
التي بايع النبي  األنصار عندها عىل اِلجرة]710/4[ .

( )1البخاري ( ،)1750ومسلم ()1296
( )2تقدَّ م ذكر بعض خمازيه حتت فائدة« :

».
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اجلمرة اسم ملجتمع احلىص ،سميت بذلك الجتامع الناس هبا يقال جتمر بنو فالن
مجارا فسميت تسمية اليشء
سمي احلىص الصغار ا
إذا اجتمعوا ،وقيل :إ َّن العرب ت ِّ
بالزمه ،وقيلَّ :
ألن آدم أو إبراهيم ملا عرض له إبليس فحصبه مجر بني يديه أي
أرسع فسميت بذلك]710/4[ .

وقد أمجعوا ( )1عىل أنَّه من حيث رماها -أي :اجلمرة -جاز ،سواء استقبلها ،أو
جعلها عن يمينه ،أو يساره ،أو من فوقها ،أو من أسفلها ،أو وسطها ،واالختالف
يف األفضل]711/4[ .

ّ
يكرب مع كل
استدل بقولهِّ « :

حصاة»()2

عىل اشّتاط رمي اجلمرات واحدة

واحدة( ،)3وقد قال النبي « :خذوا عني مناسككم»( )4وخالف يف ذلك عطاء
وصاحبه أبو حنيفة فقاال لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه]711/4[ .

( )1انظر :اإلمجاع البن املنذر (ص  ،)58ورشح النووي عىل مسلم ( ،)42 /9واالستذكار (.)351 /4
( )2أخرجه البخاري ( ،)1750ومسلم (.)1296
( )3انظر :رشح النووي عىل مسلم ()191 /8
( )4أخرجه مسلم ( )1297بلفظ« :لتأخذوا مناسككم»
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يكرب -عند رمي حىص اجلامر  -فال يشء عليه]711/4[ .
أمجعوا ( )1عىل أن من مل ِّ

قال ابن املنذر( :)2ال أعلم أحدا ا أنكر رفع اليدين يف الدعاء عند اجلمرة َّإال ما حكاه
ابن القاسم عن مالك .ورده ابن املنريَّ :
الرفع لو كان هنا سنَّة ثابتة ما خفي عن
بأن َّ
أهل املدينة.
قال ابن حجر :وغفل رمحه اهلل تعاىل عن َّ
أن الذي رواه من أعلم أهل املدينة( )3من
الصحابة يف زمانه -أي :ابن عمر -وابنه سامل أحد الفقهاء السبعة من أهل املدينة،
َّ
والراوي عنه ابن شهاب عامل املدينة ثم الشام يف زمانه]713/4[ .

إذا تكلم املرء يف غري فنِّه أتى بالعجائب]715/4[ .

( )1انظر :رشح النووي عىل مسلم ( ،)42 /9واالستذكار (.)352 /4
( )2اإلرشاف ()332 /3
( )3أخرجه البخاري ( ) 1752من طريق ابن شهاب الزهري ،عن سامل بن عبد اهلل ،عن عبد اهلل بن عمر.
وقد اختلّف يف السابع من الفقهاء السبعة ،فقيل :سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،وقيل :أبو سلمة بن
عبد الرمحن بن عوف ،وقيل :هو أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي.

84

قال النووي( :)1طواف الوداع واجب يلزم بّتكه دم عىل الصحيح عندنا وهو قول
أكثر العلامء ،وقال مالك وداود وابن املنذر هو سنة ال يشء يف تركه.
قال ابن حجر :والذي رأيته يف األوسط البن املنذر( )2أنَّه واجب لألمر بهَّ ،إال أنَّه
ال جيب بّتكه يشء]716/4[ .

قــال ابــن املنــذر :قــال عامــة الفقهــاء باألمصــار لــيس عــىل احلــائض التــي قــد أفاضــت
ط ــواف وداع ،وروين ــا ع ــن عم ــر ب ــن اخلط ــاب( )3واب ــن عم ــر( )4وزي ــد ب ــن ثابـ ــت()5

ـأّنم أوجب ــوه
َّ أّنـ ـم أمروه ــا باملق ــام إذا كان ــت
ا
حائضـ ـا لط ــواف ال ــوداع وك ـ َّ
عليه ـ ـ ـ ـ ــا ،وق ـ ـ ـ ـ ــد ثب ـ ـ ـ ـ ــت رج ـ ـ ـ ـ ــوع اب ـ ـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ـ ــر( )6وزي ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــن ثاب ـ ـ ـ ـ ــت 

( )1رشح النووي عىل مسلم (.)79 /9
( )2كتاب احلج من األوسط مفقود .وبنحوه يف اإلقناع البن املنذر ( )1/235قال« :ومن خرج ومل يودع
فكان قري ابا رجع فودع ،وإن مل يفعل فال يشء عليه .وقد قيل :عليه دم ،وليس َله أن يشتغل بعد طواف الوداع
بيشء»
( )3أخرجه ابن أيب شيبة ()13340
( )4أخرجه ابن أيب شيبة ()13343
( )5أخرجه البخاري (.)1758
( )6أخرجه البخاري (.)1761
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ع ــن ذل ــك( ،)1وبق ــي عمـ ــر  فخالفن ــاه لثب ــوت ح ــديث عائشـ ــة )2( 

[]718/4

قال القرطبي( )3وغريه :شتَّان بني قوله  لصفية  ملا حاضتَ « :ع حق َرى
َح حل َقى( )5(»)4وبني قوله لعائشة  ملا حاضت« :هذا يشء كتبه اهلل عىل بنات
آدم»( )6لّـام ي ّ
شعر به من امليل ِلا واحلنو عليها بخالف صفية!
َ
قال ابن حجر :وليس فيه دليل عىل ا ِّت َضاع َق ّ
در صف َّية عنده ،لكن اختلف الكالم
باختالف املقام ،فعائشة  دخل عليها وهي تبكي أس افا عىل ما فاهتا من
( )1قال عبد الرب يف التمهيد ( :)270/17قال عبد الرزاق وأخربنا معمر ،عن ابن طاوس ،عن أبيهَّ ،
أن زيد بن
ثابت وابن عباس ِ تاريا يف صدر احلائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت ،فقال ابن
عباس :تنفر .وقال زيد :ال تنفر .فدخل زيد عىل عائشة  فسأِلا فقالت :تنفر .فخرج زيد وهو يتبسم
ويقول ما الكالم إال ما ّ
قلت[ .مل أجده يف املطبوع من مصنف عبد الرزاق]
( )2أخرجه البخاري (.)1757

( )3املفهم ()305 /3

( )4قال ابن حجر يف الفتح ( :)722/4معناه الدعاء بالعقر واحللق ،ومعنى « َع حق َرى» :عقرها اهلل ،أي:
عاقرا ال تلد .وقيل :عقر قومها .ومعنى « َح حل َقى» :حلق شعرها ،وهو زينة املرأة ،أو
جرحها .وقيل :جعلها ا
أصاهبا وجع يف حلقها ،أو حلق قومها بشؤمها ،أي :أهلكهم .وحكى القرطبي :أّنا كلمة تقوِلا اليهود
للحائض ،فهذا أصل هاتني الكلمتني ،ثم اتسع العرب يف قوِلام بغري إ رادة حقيقتهام ،كام قالوا :قاتله اهلل،

وتربت يداه ،ونحو ذلك.
( )5أخرجه البخاري ( ،)1561ومسلم (.)1211
( )6أخرجه البخاري ( ،)294ومسلم ()1211
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النسكَّ ،
الرجل من أهله فأبدت
فسالها بذلك ،وصف َّية  أراد منها ما يريد َّ
املانع ،فناسب ك ًال منهام ما خاطبها به يف تلك احلالة]723/4[ .
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تقص ايا شديدا ا ،إليضاح الـمب َهم،
بذل ابن حجر رمحه اهلل جهدا ا بال اغا،
وتقىص ِّ
َّ
ّ
السائل يف احلديث ،أو صاحب
وتوضيح الـمشكل ،بل وتتبع الروايات ملعرفة اسم َّ
القصة ،فهذه ثالثة مواطن وقفت عليها من رشحه لكتاب احلج من صحيح
البخاري:
♣ قوله« :رأى ا
رجال» مل أقف عىل اسمه بعد طول بحث]637/4[ .
♣ قوله« :قالوا :واملقرصين يا رسول اهلل» مل أقف عىل يشء من الطرق عىل الذي
َّ
توىل السؤال يف ذلك بعد البحث الشديد]679/4[ .
♣ قوله« :فقال رجل» مل أقف عىل اسمه بعد البحث الشديد]693/4[ .
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