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 المقـــــــــــدِّمة

 
الرحمن الرحيمبسم اهلل   

ويزيدنا بسببه من نعمه و رحماته , ومن أفضل , وأشكره شكراً يبلغنا به مرضاته , الحمد هلل حمدًا يليق بعظمته وجالله    
ويعبد اهلل من خاللها على بصيرة وحق ؛ وذلك بإتباعه , هذه النعم نعمة العلم التي يجلو بها المؤمن ظالم الجهل والبدعة 

ثم الصالة مع سالم دائٍم على النبي محمد الخاتم , المأمور , واجعلنا فيه من المخلصين , يسر لنا ذلك فيا رب , للسنة 
فصالة ربي وسالمه عليه وعلى آله األطهار وصحبه  {َوُقل رَّبِّ زِْدِني ِعْلًما}: -جل جالله  -باالزدياد من العلم فقال له اهلل 

:ثم أما بعد ,  األخيار   

أرجو بها يوم القيامة عوائد , قيَّدتها أثناء دروس في شرح ِسْفٍر من , فوائد  –أخي طالب العلم  –ينيك أنثر أمام ع   
صحيح مسلم ألبي : أسفار الدين لبحر من أبحر العلم , وهذا السِّْفر هو ثاني كتابين هما أصح الكتب المصنَّفة ؛ أال وهو 

مع إضافة ما نحتاجه من , بعد أن حذفت األحاديث المكررة (  622 - 602) الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
وال أزعم أني استقصيت كل فوائد الحديث , روايات لصاحب الكتاب األول أصح الكتب المصنفة صحيح اإلمام البخاري 

.مراعياً في ذلك عدم اإلطالة واإلخالل, ولكن جلُّها ,   

, وقلة البضاعة , قصور الهمة : أنا أعرف الناس فيهما بنفسي وهما عذرين  -أخي طالب العلم  –ومع ذلك التمس لي    
.فأسأل اهلل لي ولك التوفيق للعلم والعمل , بإخالص ويقين بما عند اهلل من األجر والمنن    

,وفقني اهلل وإياك لما يحبه ويرضاه ,  من صحيح اإلمام مسلم[ حلج كتاب ا ]من شرح  ثانياجلزء ال فهذا       
.وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد    

الفريح محود بن اهلل عبد/  كتبه                                                                         
رفحاء – الشمالية احلدود  

forih@hotmail.com 

ــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

فلم يكن الباعث على إخراجها أن تكون في متناول الجميع ولم يُقصد بها النشر ؛ ألنها بضاعة ال , ال يسمح بتصوير هذه المذكرة  : تنبيه
ولكن الباعث على إخراجها أن تكون في متناول طالب العلم ممن كان معنا في الدرس ليسهل عليهم مراجعة العلم , , تبلغ نصاب اإلخراج 

 . وينبهوني على ما فيها من أخطاء, واالختبار فيه 
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 باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة

 ركن ال يصح الحج إال به
 

: قـُْلتُ ِِلَ؟ : قَاَلتْ . َما أََرى َعَليَّ ُجَناحاً َأْن اَل أََتَطوََّف بـَْْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ : قـُْلُت ِلَعاِئَشةَ : َعْن ُعْرَوَة َرِضَي الّلُه َعْنه قَالَ  -11
َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن : َلْو َكاَن َكَما تـَُقوُل، َلَكانَ : فـََقاَلتْ . اآليَةَ { ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر الّلهِ }: أَلنَّ الّلَه َعزَّ َوَجلَّ يـَُقولُ 

َا أُْنزَِل َهَذا ِف أُنَاٍس ِمَن اأَلْنَصارِ . الَ َيطَّوََّف ِِبَِما طَّوَُّفوا بـَْْيَ الصََّفا َفالَ َيَِلُّ ََلُْم َأْن يَ . َكانُوا ِإَذا أََهلُّوا، َأَهلُّوا ِلَمَناَة ِف اْْلَاِهِليَّةِ . ِإَّنَّ
فـََلَعْمرِي َما َأََتَّ الّلُه َحجَّ َمْن َِلْ َيُطْف بـَْْيَ . فَأَنـَْزَل الّلُه تـََعاََل َهِذِه اآليَةَ . لِْلَحجِّ، ذََكُروا َذِلَك َلهُ  فـََلمَّا َقِدُموا َمَع النَِّبِّ . َواْلَمْرَوةِ 

 .رواها البخاري معلَّقة . ( الّلُه َحجَّ َمْن َِلْ َيُطْف بـَْْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ َما َأََتَّ : قوَلا  ).الصََّفا َواْلَمْرَوةِ 
َا َكاَن َذاَك َأنَّ اأَلْنَصاَر َكانُوا يُِهلُّوَن ِف اْْلَاِهِليَِّة ِلَصَنَمْْيِ َعَلى َشطِّ اْلَبْحرِ : وِف رواية ملسلم  ُُثَّ . ةٌ يـَُقاُل ََلَُما ِإَساٌف َونَائِلَ . ِإَّنَّ

 .وورد حنو سبب النزول ِف الصحيحْي من حديث أنس رضي اهلل عنه . ُُثَّ ََيِْلُقونَ . ََييُئوَن فـََيطُوفُوَن بـَْْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ 
 :تخريج الحديث 

" {  اأْلُْخَرى  َوَمَناَة الثَّالَِثَة  }باب " " كتاب التفسري " ، أخرجه البخاري ِف ( 1211) احلديث أخرجه مسلم، حديث 
 1111) حديث " باب وجوب الصفا واملروة وُجعل من شعائر اهلل " وأخرجه قبل ذلك ِف كتاب احلج (  1611) حديث 

كتاب " ، وأخرجه النسائي ِف ( 2612) حديث " باب ومن سورة البقرة " " كتاب تفسري القرآن " ، وأخرجه الرتمذي ِف (
 (. 2611) حديث " روة باب ذكر الصفا وامل" " مناسك احلج 

 
 :شرح ألفاظ الحديث 

 

 .أي ما أرى حرجاً وإمثاً ِف عدم طواِف بْي الصفا واملروة(( :  َما َأَرى َعَليَّ ُجَناحاً َأْن الَ َأَتَطوَّفَ ))  -

تقدم أن الصفا مجع صفاة وهي رأس جبل معروف جبوار الكعبة وهي صخرة ملساء يُبدأ (( :  بَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوةِ ))  -
منها ِف السعي، واملروة رأس جبل آخر إليها املنتهى ِف السعي وهي ِف األصل حجر أبيض براق وبْي رأسي اْلبلْي 

يه السعي الشديد وتقدم بيان كل هذا أي املكان الذي جتتمع فيه السيل وهو واٍد يكون ف( بطن املسيل ) منخفض يسمى 
 .الطويل  -رضي اهلل عنه –ِف شرح حديث جابر 

مجع شعرية وكل ما جعل علماً لطاعة اهلل تعاَل فهو شعرية، واملقصود ِف اآلية أعمال احلج أي أن (( :  شعائر اهلل))  -
 .الصفا واملروة والطواف بينهما من أعمال احلج
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موضعه ِف جهة البحر  ،أي أهلوا باحلج إليها، ومناة اسم لصنم نصبه عمرو بن حلي(( :  ِفي اْلَجاِهِليَّةِ َأَهلُّوا ِلَمَناَة ))  -
شلل 

ُ
-كما سبق-وقديد ؛ ( ُقديد)وهو اسم موضع قريب من [ بضم امليم وفتح الشْي واالم األوَل مع تشديدها ] بامل

((  وإنما كان من أهل الطاغية التي بالمشلل:)) الصحيحْياسم قرية بْي مكة واملدينة، ودل على ذلك رواية أخرى ِف 
 .وهذا لفظ مسلم

  . ((اُل ََلَُما ِإَساٌف َونَائَِلةٌ يـُقَ  ،َكانُوا يُِهلُّوَن ِف اْْلَاِهِليَِّة ِلَصَنَمْْيِ َعَلى َشطِّ اْلَبْحرِ )): وِف رواية مسلم األخرى ِف الباب أهنم 

 ،ويقال بنت سهيل كانا من قبيلة جرهم زنيا داخل الكعبة ،ابن عمر، واملرأة نائلة بنت ذئب :إساف بن بقاء ويقال  
ُث جاء قصي بن كالب  ،وقيل بل على الصفا واملروة ليعترب ِبما الناس ويتعظوا ،فمسخهما اهلل حجرين فُنصبا عند الكعبة

مكة  -صلى اهلل عليه وسلم  -زم، وأمر بعبادهتما فلما فتح النِب وقيل كليهما بزم ،فحوَلا وجعل أحدمها مالصق للكعبة واآلخر بزمزم
أن األنصار ِل يكونوا يهلون إلساف ونائلة وإَّنا  -رمحه اهلل  -وذكر عن ابن الكلِب -رمحه اهلل  -كسرمها ، هذا كالم القاضي عياض 

انظر شرح النووي ] . لة ِل يكونا جبهة البحر أبداً كانوا يهلون ملناة هذا هو الصواب واختار قول القاضي القرطِب وذكر أن إساف ونائ

 .( [ 1111) حديث (  161/ 1) حلديث الباب وانظر املفهم 
 

 .عند أهل اللغة هذا اللفظ يُعدُّ من القسم فهو قسم بالعمر، ومن حيث الشرع سيأيت بيانه(( : فَ َلَعْمِري ))  -
 

 :من فوائد الحديث 
 

واستدالله باآلية على جواز ترك السعي بْي  -رضي اهلل عنها  -احلديث فيه بيان استشكال عروة خلالته عائشة  :الفائدة األولى -
َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف  ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعائِِر اللَّ هِ  }: الصفا واملروة واآلية قوله تعاَل 

ًرا فَِإنَّ اللَّ َه َشاِكٌر َعِليٌم   . [ 126: البقرة ] { ِبِهَما َوَمن َتَطوََّع َخي ْ
 

وهذا يدل على رفع اْلناح وهو اإلُث { َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِبِهَما} :جل قالأن اهلل عزو : -رمحه اهلل  -ووجه فهم عروة 
ال جناح عليك ) على من طاف ِبما، ورفع اْلناح يدل على املباح، هذا هو األكثر ِف استعمال رفع اْلناح، كأن تقول لرجل 

هكذا فهم ،وهو إن ِل يدخل ال حرج عليه أيضاً من باب األوَل، فكذلك من ِل يسع بْي الصفا واملروة ( أن تدخل بييت 
 ((.َما أََرى َعَليَّ ُجَناحاً َأْن اَل أََتَطوََّف بـَْْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة : )) ولذا قال -رمحه اهلل  -وة عر 

(( ن فال جناح عليه أن ال يطوف ِبمالو كان كما تقول لكا)) : عليه هذا الفهم بقوَلا -رضي اهلل عنها  -وأنكرت خالته عائشة 
ُث َيئيون  ،هنا كانت جواباً حلال معينة وهو حال األنصار الذين كانوا يهلون ملناة ِف اْلاهليةوبينَّت له سبب نزول اآلية وأ

أفعال اْلاهلية  ألهنم علموا أن اإلسالم أبطل ؛ما أسلموا أن يطوفوا بْي الصفا واملروة ويطوفون بْي الصفا واملروة، فتحرجوا بعد
ًرا فَِإنَّ اللَّ َه َشاِكٌر َعِليٌم  اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِبِهَما َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأوِ } :فقال اهلل تعاَل  {َوَمن َتَطوََّع َخي ْ

 .نفي اْلناح عن الرتك وهو ترك الطواف بينهمامنه م ز وهذا اليل ،فنفى اْلناح هنا عن الفعل وهو الطواف بْي الصفا واملروة
فـََلَعْمرِي َما َأََتَّ الّلُه َحجَّ َمْن ِلَْ َيُطْف بـَْْيَ : )) ن السعي بْي الصفا واملروة فقالتأنه البد م-اهلل عنها رضي  -ولذا بينَّت عائشة 
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 ((.الصََّفا َواْلَمْرَوِة 
 

 .احلديث فيه بيان سبب نزول اآلية:  الفائدة الثانية -
 

أنه البد من السعي بْي الصفا واملروة ِف احلج، ومذهب مجهور العلماء متفقون  –رمحهم اهلل  –األئمة األربعة :  الفائدة الثالثة -
وال َيرب بدم وال غريه وهو قول مالك والشافعي وأمحد  ،من الصحابة والتابعْي على أنه ركن من أركان احلج ال يصح إال به

أنه تطوع وهو  :تركه جربه بدم، وقال بعض السلفمن بالوجوب ، ف-رمحه اهلل  -وقال أبوحنيفة  –رمحهم اهلل مجيعاً  –وإسحاق وأبو ثور 
 .أضعف األقوال

 .ركنه قول اْلمهور وأنَّ  :وأظهر األقوال  
 ((.بَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوةِ  َما َأَتمَّ الّلُه َحجَّ َمْن َلْم َيُطفْ ))  :ِف حديث الباب -رضي اهلل عنهما  - قول عائشة -1:ويدل على ذلك 

رواه مسلم من (( لتأخذوا عني مناسككم : )) ِف حجة الوداع حيث سعى وقال-صلى اهلل عليه وسلم  -أنه هو فعل النِب  -2
 .-رضي اهلل عنه  -حديث جابر 

صلى  -ِب قول النَّ  ومنها ،أصحابه ِف احلج أن يسعوا بْي الصفا واملروة ِف أحاديث كثرية تقدمت-صلى اهلل عليه وسلم  -أمر النِب  -1

 .رواه مسلم ((يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك ))  : -اهلل عليه وسلم 
وهذا قسم بالعمر وليس للعبد ((  ...فـََلَعْمرِي َما َأََتَّ الّله) ):  -رضي اهلل عنها-ِف حديث الباب قالت عائشة :  الفائدة الرابعة 

رضي اهلل  –رواه أمحد والرتمذي من حديث ابن عمر  ((من حلف بغير اهلل فقد أشرك )) : أن يقسم إال باهلل تعاَل وِف احلديث 

  :ياء كثرية منها العمر فقال تعاَل، وأما اهلل عزوجل فله أن يقسم مبا شاء وأقسم اهلل تعاَل بأش-عنهما 
مامسعت اهلل أقسم حبياة "  - رضي اهلل عنهما -وجاء ِف تفسريها عن ابن عباس [  12: احلجر ]  {َلَعْمُرَك ِإن َُّهْم َلِفي َسْكَرتِِهْم يَ ْعَمُهون } 

  " –صلى اهلل عليه وسلم يعين النِب  –أحد غريه 
رضي اهلل  -شاء، وأما العبد فال يقسم إال باهلل تعاَل، فما اْلواب عن قسم عائشة  فله أن يقسم مبا -جل وعال -وهذا قسم اهلل 

 ؟ِف حديث الباب-عنها 
 :أنه قيل في ذلك عدة أجوبة أحسنها : الجواب 

 .إهنا كلمة جرت جمرى اللسان وهي معروفة ِف أشعار العرب قدمياً :  قيل
وواهب العمر هو اهلل تعاَل فيكون قسماً باهلل ( لواهب عمري ) إهنا كلمة حممولة على حذف املضاف والتقدير  :وقيل 
 .تعاَل
الواو ، التاء ] بدليل أن حروف القسم ثالثة  ؛إهنا ليست من قبيل القسم بل هي كلمة تقال يراد ِبا التأكيد ال القسم:  وقيل

والالم ليست من حروف القسم، ومن اعتربها قسماً فهي من قبيل القسم اللغوي الذي  ،وليس منها ِف هذه الكلمة[ ، والباء 
ي يوجب الكفارة على من حنث، وهذا هو أفضل األجوبة والقول باْلواز هو قول أكثر يفيد التوكيد، ال القسم الشرعي الذ

 .العلماء
لعمري، أو لعمرك، أو عمرك فليس : وإن قال ... إن قال لعمر اهلل فهي ميْي موجبة للكفارة : " -رمحه اهلل  -قال ابن قدامة  

 . [ 121/  11انظر املغين ] ... " بيمْي ِف قول أكثرهم 
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-رضي اهلل عنهم  -والصحابة -صلى اهلل عليه وسلم  -جاء ِف النصوص عن النِب ( لعمرك ) و ( لعمري ) وإمتاماً للفائدة يقال أن لفظ 

- :ومن ذلك 
 .رواه أبو داود((  فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق: ))  -صلى اهلل عليه وسلم  -قول النِب  -أ

 ((فـََلَعْمرِي َما َأََتَّ الّلُه َحجَّ َمْن ِلَْ َيُطْف بـَْْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوة ))  :ِف حديث الباب -رضي اهلل عنها  –قول عائشة  -ب
 .رواه مسلم"فلعمري لقد كانت املتعة تفعل على عهد إمام املتقْي : "  -رضي اهلل عنه  -قول عبد اهلل بن الزبري 

 .رواه مسلم... " فلعمري إن الرجل لتنبت حليته : "  -رضي اهلل عنهما  - قول ابن عباس
 :وهي موجودة ِف األشعار العربية  

 [ إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر        لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى ] 
ألنه يراد ِبا التوكيد، لكن من جاء ِبا يريد القسم بالعمر ِف نيته فإنه يدخل ِف احللف  ؛فنخلص مما سبق أهنا لفظة جائزة  

 .بغري اهلل، ولذا من العلماء من كره هذا اللفظ ال لتباسه
 

 . -رضي اهلل عنها  –حديث الباب فيه بيان سعة علم عائشة :  الفائدة الخامسة -

 
 

 يشرعباب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
 في رمي جمرة العقبة يوم النحر

 

 .َِلْ يـََزْل يـَُلِبِّ َحَّتَّ َرَمى مَجْرََة اْلَعَقَبةِ  َعن اْبٍن َعبَّاٍس َأنَّ اْلَفْضَل َأْخبَـرَُه َأنَّ النَِّبَّ  -12
 

أََنِسَي : َأْعرَاِبٌّ َهـَذا؟ فـََقاَل َعْبُد الّلهِ : َفِقيلَ . ِمْن مَجْعٍ َعْن َعْبِد الرَّمْحَـِن ْبِن يَزِيَد، َأنَّ َعْبَد الّلِه بَن مسعود َلَّبَّ ِحَْي أَفَاَض  -11
ْعُت الَِّذي أُْنزَِلْت َعَلْيِه ُسورَُة اْلبَـَقرَِة، يـَُقوُل ِف هَذا اْلَمَكانِ   رواه مسلم . «اللَُّهمَّ لَب َّْيكَ . لَب َّْيكَ »: النَّاُس أَْم َضلُّوا؟ مسَِ

 :تخريج الحديثين 
باب التلبية " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1262) أخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -عباس  حديث ابن

" " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1162) حديث " والتكبري غداة النحر حْي يرمي اْلمرة واالرتداف ِف السري 
حديث " باب ما جاء مَّت تقطع التلبية " " كتاب احلج " الرتمذي ِف ، وأخرجه ( 1612) حديث " باب مَّت يقطع التلبية 

 (. 1522) حديث " باب التلبية ِف السري " " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف ( 616) 
" ، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي ِف ( 1261) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث ابن مسعود 

 (. 1511) حديث " باب التلبية باملزدلفة " " اب مناسك احلج كت
 

 :شرح ألفاظ الحديثين 
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 .هي اْلمرة الكربى وهي آخر اْلمرات الثالث إَل جهة مكة وهي الوحيدة اليت ترمى يوم النحر(( :  َجْمَرَة اْلَعَقَبةِ ))  -

 .واملقصود أنه لَّّب حْي خرج من مزدلفةمجع هي مزدلفة كما تقدم (( : ِحيَن َأفَاَض ِمْن َجْمٍع ))  -

ألن اْلهل معروف ِف  ؛(أجاهل هذا ) واملقصود (( َأْعرَاِبٌّ َهَذا )) األعراِب هو من سكن البادية وقوله (( : َأْعَراِبيٌّ ))  -
دلفة وِف سنن إنكارًا عليه التلبية يوم النحر حْي أفاض من مز  -رضي اهلل عنه  -األعراب، قيلت لعبد اهلل بن مسعود 

كان رجاًل أمسر اللون له ضفريتان عليه سحنة أهل البادية فلما لَّّب صبح يوم -رضي اهلل عنه  -البيهقي أن عبد اهلل بن مسعود 
 .يا أعراِب إن هذا ليس بيوم التلبية إَّنا هو التكبري: النحر اجتمع عليه الغوغاء فقالوا 

 . خصها بالذكر ألن فيها ذكر كثري من أحكام احلج(( : ُسورَُة اْلبَ َقَرةِ ))  -
 .ذلك رداً على من زعم أن التلبية تنقطع من الوقوف بعرفات-رضي اهلل عنه  -قال ابن مسعود 

 
 :من فوائد الحديثين 

 

  . مجرة العقبة ىاحلديثان فيهما داللة على مشروعية استمرار التلبية حَّت ترم:  الفائدة األولى -
وال يزال يلِب ِف ذهابه من مشعر إَل مشعر مثل ذهابه إَل عرفات، وذهابه منها إَل مزدلفة : " -رمحه اهلل  - شيخ اإلسالمقال  -

 . ( [ 11) انظر منسكه ص ] " حَّت يرمي مجرة العقبة 
واستدلوا حبديث  واختلف أهل العلم ِف وقت قطعها هل هو بعد االنتهاء من الرمي وهو قول بعض الشافعية واختاره ابن حزم

 .الباب
 .أن التلبية تقطع إذا شرع ِف الرمي وهو قول اْلمهور وهو األظهر واهلل أعلم :والقول الثاني 
 . ((ِل يزل يلِب حَّت بلغ مجرة العقبة : )) رواية  -1 :ويدل عل ذلك 

أنه إذا بدأ بالرمي شرع له ذكر آخر وهو التكبري مع كل حصاة ووقت الرمي ال يكفي لغري التكبري مع كل حصاة لتتابع  -2
 .احلصيات

 .كان يلِب أثناء الرمي بل املنقول هو التكبري –صلى اهلل اهلل عليه وسلم  –أنه ِل ينقل أن النِب  -1
أن التلبية شعار احلج وإجابة مناديه وِف الشروع جبمرة العقبة شروع ِف التحلل واالنتهاء من أعمال احلج فينتهي وقت  -1

 ( [ 261/ 2) واملغين ( [  161،  121/ 6) انظر اجملموع ] . ومناسبة التلبية
 .-صلى اهلل عليه وسلم  -دليل على سعة علم ابن مسعود وحفظه َلدي النِب -رضي اهلل عنه  -حديث ابن مسعود :  الفائدة الثانية -

 
 

ِد ْبِن َأِب َبْكٍر الثَـَّقِفيِّ أَنَُّه َسَأَل أََنَس ْبَن َماِلٍك، َومُهَا َغاِديَاِن ِمْن ِمًًن ِإََل َعَرَفةَ  -11 َكْيَف ُكْنُتْم َتْصنَـُعوَن ِف هَذا اْليَـْوِم : َعْن حُمَمَّ
 .َويَُكبـُِّر اْلُمَكبـُِّر ِمنَّا، َفالَ يـُْنَكُر َعَلْيهِ . ُر َعَلْيهِ َكاَن يُِهلُّ اْلُمِهلُّ ِمنَّا، َفاَل يـُْنكَ : ؟ فـََقالَ  َمَع َرُسوِل الّلِه 
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، َوِمنَّا اْلُمَكبـِّرُ . ِمْن ِمًًن ِإََل َعَرفَاتِ  َغَدْونَا َمَع َرُسوِل الّلِه : وملسلم من حديث اْبِن ُعَمَر قَالَ   .ِمنَّا اْلُمَلِبِّ
 :تخريج الحديث  

باب التكبري أيام مًن " " كتاب العيدين " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1262) مسلم حديث  أخرجه-رضي اهلل عنه  -حديث أنس 
" باب التلبية والتكبري إذا غدا من مًن إَل عرفة " " كتاب احلج " ، وأخرجه أيضاً ِف ( 615) حديث " وإذا غدا إَل عرفة 

، ( 1555) حديث " ري ِف املسري إَل عرفة باب التكب" " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1126) حديث 
 (. 1556) حديث " باب الغدو من مًن إَل عرفات " " كتاب املناسك " وأخرجه ابن ماجه ِف 
" ، وانفرد به عن البخاري،  وأخرجه أبو داود ِف ( 1261) فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -وأما حديث ابن عمر 

 (. 1611) حديث " طع التلبية باب مَّت يق" " كتاب املناسك 
 

 :شرح ألفاظ الحديثين 
 .والغدو والذهاب أول النهار،أي ومها ذاهبان من مًن إَل عرفات (( :  َوُهَما َغاِديَاِن ِمْن ِمًنى ِإَلى َعَرَفةَ ))  -

 

 .أي يلِب منا امللِب وتقدم أن اإلهالل هو رفع الصوت بالتلبية(( :  يُِهلُّ اْلُمِهلُّ ِمنَّا))  -
 

 : من فوائد الحديثين
احلديثان فيهما داللة على مشروعية التلبية والتكبري يوم عرفة وحْي توجههم إليها وِف هذا ردٌّ على من :  الفائدة األولى -

 .قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة
 

كان ينكر بعضهم على بعض عند   – رضوان اهلل عليهم –فيه داللة على أن الصحابة -رضي اهلل عنه  -حديث أنس :  الفائدة الثانية -
 .استدل لسالمة الفعل وصحته بعدم انكار بعضهم على بعض-رضي اهلل عنه  -وجود اخلطأ ووجه ذلك أن أنس 

 

 
 
 
 
 

 باب اإِلفاضة من عرفات ِإلى المزدلفة، واستحباب صالتي
 المغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة في هذه الليلة
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َنا الشِّْعَب الَِّذي : َعِشيََّة َعَرَفَة؟ فـََقالَ  َكْيَف َصنَـْعُتْم ِحَْي َرِدْفَت َرُسوَل الّلِه : عن ُكَرْيٌب أَنَُّه َسَأَل أَُساَمَة ْبَن َزْيٍد،  -12 ِجئـْ
يَا َرُسوُل الّلِه : فُقْلتُ . فَأَنَاَخ َرُسوَل الّلِه نَاقـََتُه َوبَاَل ُُثَّ َدَعا بِاْلَوُضوِء فـَتَـَوضَّأَ ُوُضوءاً لَْيس بِاْلَباِلغِ . يُِنيُخ النَّاُس ِفيِه لْلَمْغِربِ 

َنا اْلُمْزَدِلَفةَ « اَلُة َأَماَمكَ الصَّ »: فـََقالَ . الصَّالَةَ  ُُثَّ . فَأَقَاَم اْلَمْغِربَ ( نـََزَل فـَتَـَوضََّأ، فََأْسَبَغ اْلُوُضوَء : وِف رواية . ) فـَرَِكَب َحَّتَّ ِجئـْ
َرِدَفُه : َفَكْيَف فـََعْلُتْم ِحَْي َأْصَبْحُتْم؟ قَالَ : قـُْلتُ . واُُثَّ َحلُّ . َفَصلَّى. وِلَْ ََيُلُّوا َحَّتَّ أَقَاَم اْلِعَشاَء اآلِخرَةَ . أَنَاَخ النَّاُس ِف َمَنازَلِِمْ 

 .َواْنطََلْقُت أَنَا ِف ُسبَّاِق قـَُرْيٍش َعَلى رِْجَليَّ . اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاسٍ 
 .فَِإَذا َوَجَد َفْجَوًة َنصَّ . اَن َيِسرُي اْلَعَنقَ كَ : ِحَْي أَفَاَض ِمْن َعَرَفَة؟ قَالَ  َكْيَف َكاَن َيِسرُي َرُسوُل الّلِه : وِف رواية ُسِئَل ُأَساَمُة 

ِة اْلَوَداِع، اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بِاْلُمْزَدلَِفةِ  وِف الصحيحْي عن أِب أَيُّوَب، أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل الّلِه   .ِف َحجَّ
 صلى املغرب ثالث ركعات والعشاء ركعتْي : وِف رواية . َصالَّمُهَا بِِإقَاَمٍة َواِحَدةٍ : وبنحوه من حديث اْبِن ُعَمَر ، زاد مسلم 

 .كلُّ واحدٍة منهما بِإقَاَمة وِل ُيَسبِّح بـَْينهما، وال على إْثِر ُكلِّ واحدٍة منهما : وعند البخاري 
 :تخريج األحاديث 

 

باب النزول بْي عرفة " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1265) أخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث كريب 
، وأخرجه أبو ( 116) حديث " باب إسباغ الوضوء " " كتاب الوضوء " وقبل ذلك أخرجه ِف (  1111) حديث " ومجع 

باب " " كتاب مناسك احلج " أخرجه النسائي ِف ، و ( 1622) حديث " باب الدفع من عرفة " " كتاب احلج " داود ِف 
 (. 1521) حديث " النزول بعد الدفع من عرفة 

" باب السري إذا دفع من عرفة " كتاب احلج " ،وأخرجها البخاري ِف ( 1261) وأما الرواية اليت تليه فأخرجها مسلم حديث 
" ، والنسائي ِف ( 1621) حديث حديث " عرفة  باب الدفعة من" " كتاب املناسك " ، وأبو داود ِف ( 1111) حديث 

باب الدفع " " كتاب املناسك " ، وابن ماجه ِف ( 1521) حديث " باب كيف السري من عرفة " " كتاب مناسك احلج 
 (. 1511) حديث " من عرفة 

باب من " " احلج كتاب " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1261) فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنه  -وأما حديث أِب أيوب 
باب اْلمع بْي املغرب والعشاء " " كتاب املواقيت " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1111) حديث " مجع بينهما وِل يتطوع 

) حديث " باب اْلمع بْي الصالتْي جبمع " " كتاب املناسك " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 151) حديث " باملزدلفة 
1525 .) 

باب النزول " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1266) فأخرجه مسلم حديث  - عنهما رضي اهلل -وأما حديث ابن عمر 
وأخرجه أبو (  1111) حديث " باب من مجع بينهما وِل يتطوع " وِف الكتاب نفسه (  1116) حديث " بْي عرفة ومجع 

باب ما جاء " " كتاب احلج " مذي ِف ، وأخرجه الرت ( 1621) حديث " باب الصالة جبمع " " كتاب املناسك " داود ِف 
باب اْلمع بْي املغرب " " كتاب املواقيت " ، وأخرجه النسائي ِف ( 666) حديث " ِف اْلمع بْي املغرب والعشاء باملزدلفة 

 (. 151) حديث " والعشاء باملزدلفة 
 

 :شرح ألفاظ األحاديث 
 



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  6 

 .أي ركبت وراءه-صلى اهلل عليه وسلم  -حْي كنت رديفاً لرسول اهلل (( :  ِحيَن َرِدْفَت َرُسوَل الّلهِ ))  -
 

َنا الشِّْعبَ )) - إذا )) وعند الفاكهي من وجه آخر (( راء ملا أتى الشعب الذي ينزله األم)) وِف رواية أخرى ملسلم (( :  ِجئ ْ
هنا للعهد وهو بْي عرفة ( أل ) يكون ِف اْلبل و الشعب هو الطريق الذي (( وازينا الشعب الذي يصلي فيه اخللفاء املغرب 

ومزدلفة، كان ينزل فيه خلفاء وأمراء بين أمية فيصلون فيه املغرب فُعرف ِبم وهذا خالف السنة حيث إن السنة هي اْلمع بْي 
" باب النزول بْي عرفة ومجع " " كتاب احلج " الفتح انظر ] . أمراء خلفاء بين أمية  -رضي اهلل عنهما  -ولذا ِل يوافق ابن عمر  ،الصالتْي ِف املزدلفة

 ( [ 1111) حديث 
 

واملعًن أنه توضأ وضوء الصالة ( فتوضأ وضوءاً خفيفاً ) وِف الرواية األخرى عند مسلم (( :  فَ تَ َوضَّأَ ُوُضوءاً لَْيس بِاْلَباِلغِ )) -
لوضوء هنا الوضوء اللغوي ال الشرعي وغسل بعض وخففه بأن توضأ مرة مرة أو خفف استعمال املاء، وقيل املقصود با

 .األعضاء واألظهر أنه الوضوء الشرعي
 

صلى اهلل عليه  -أي أن صالة املغرب ال تصلى هنا، وكأن أسامة ال يعرف حكم اْلمع وظن أن النِب (( :  الصَّاَلُة َأَماَمكَ )) -

 .أنه يشرع تأخريها ومجعها مع العشاء-عليه وسلم صلى اهلل  -نسي الصالة وخاف خروج الوقت فأخربه النِب -وسلم 
  

 .أي توضأ الوضوء الكامل(( :  فََأْسَبَغ اْلُوُضوءَ )) -
  
واملقصود أهنم ( ُث أناخ كل إنسان بعريه ِف منزله ) وِف الرواية األخرى عند مسلم (( :  ثُمَّ َأنَاَخ النَّاُس ِفي َمَنازِِلِهمْ ))  -

غرب أناخ كل إنسان بعريه فربطه وبركه وهذا قبل العشاء ُث رجعوا لصالة العشاء وهذا يخخذ منه أن بعدما انتهوا من صالة امل
 .العمل اليسري بْي الصالتْي اجملموعة ال يضر

 

من بضم احلاء يعين أهنم ِل َيلوا رحاَلم وال سبيل إَل كسر احلاء كما توهم : " -رمحه اهلل  -قال القرطِب (( :  َحلُّواي ولم))  -
 ([ 1116) حديث (  161/ 1) انظر املفهم ] ."جهل 

 

 .أي على قدميَّ إَل مًن(( :  َواْنطََلْقُت َأنَا ِفي ُسبَّاِق قُ َرْيٍش َعَلى رِْجَليَّ )) -
 

 .العنق بفتح العْي والنون وهوالسري بْي اإلبطاء واإلسراع(( :  َكاَن َيِسيُر اْلَعَنقَ ))  -
 

 .عتسالفاء وسكون اْليم وهي املكان املبفتح (( : َفْجَوًة ))  -
 .بفتح النون وتشديد الصاد أي أسرع (( : َنصَّ ))  -

 

 -الطويل ِف صفة حج النِب -رضي اهلل عنه  -سبق ِف حديث جابر : " -رمحه اهلل  -قال النووي (( :  َصالَُّهَما بِِإقَاَمٍة َواِحَدةٍ ))  -

رضي اهلل  -ألن مع جابر ... أنه أتى املزدلفة فصلى ِبا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتْي وهذه الرواية مقدَّمة -صلى اهلل عليه وسلم 

زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة أن كل صالة َلا إقامة وال بد من هذا ليجمع بينه وبْي الرواية األوَل وبينه أيضاً وبْي رواية -عنه 
 ( [  1266) انظر شرحه ملسلم حديث  ]" -رضي اهلل عنه –جابر 

 

 .أي ِل يتنفل بينهما(( :  ولم ُيَسبِّح بَ ْينهما))  -
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 .أي وال عقب كل صالة منهما (( :  وال على إْثِر ُكلِّ واحدٍة منهما))  -
 

 :من فوائد األحاديث 
 

األحاديث فيها داللة على مشروعية تأخري املغرب مع العشاء ليلة املزدلفة، وأنه يشرع اْلمع بْي : الفائدة األولى  -
الصالتْي، والقصر لصالة العشاء وذلك باملزدلفة بأذان واحد وإقامتْي، لكل صالة إقامة كل هذا دلت عليه أحاديث الباب 

 .-صلى اهلل عليه وسلم –الطويل ِف صفة حج النِب -رضي اهلل عنه  -هذا ِف حديث جابر 
فيه داللة على أن الفاصل اليسري بْي الصالتْي اجملموعتْي ال يضر ففي احلديث -رمحه اهلل  -حديث كريب :  الفائدة الثانية -

 .أهنم أناخوا إبلهم ِف منازَلم بْي الصالتْي
 

لة على أن املشروع ملن قدم مزدلفة أن يبدأ بالصالة قبل حل الرحال فهذه فيه دال-رمحه اهلل  -حديث كريب :  الفائدة الثالثة -
 .هي السنة خالفاً ملا يفعله البعض من اإلنشغال مبا معهم قبل الصالة

 

واختلف في حكم المبيت فيه داللة على مشروعية املبيت مبزدلفة ليلة النحر، -رمحه اهلل  -حديث كريب :  الفائدة الرابعة -
 : على ثالثة أقوالبمزدلفة 
والقول الثاين بسنية املبيت هو رواية ِف ( والواجب عندهم هو الوقوف بعد الفجر ) أن املبيت سنة، وهو قول احلنفية :  األول

 . ( [ 125،  111/  6) انظر اجملموع ] . مذهب وقول لبعض الشافعْي
 .بأنه مبيت كاملبيت مبًن ليلة عرفة: وعللوا 

 

واحلسن  –رمحهم اهلل  –علقمة واألسود والشعِب والنخعي  مأن املبيت ركن، وهو قول بعض التابعْي وه:  والقول الثاني
 .البصري قال كاملبيت مبًن ليلة عرفة

 –يعني بالمزدلفة  –من شهد صالتنا هذه : "  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال النِب -رضي اهلل عنه  -حبديث عروة بن مضرس :  استدلوا
رواه أمحد وأبو داود (( فوقف معنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة قبل ذلك لياًل أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه 

 .والرتمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الرتمذي وابن خزمية
 (.فقد َت حجه ) شرط حيث رتب عليه اْلزاء فقال جعل املبيت -صلى اهلل عليه وسلم  -قالوا أن النِب : ووجه الداللة 

 .أن املبيت مبزدلفة واجب َيرب بدم إذا فات وبه قال مجهور العلماء:  والقول الثالث   
الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع  : ))مرفوعاً وفيه  -رضي اهلل عنه  -حبديث عبد الرمحن بن يعمر الديلي: واستدلوا 

وقال وكيع " حسن صحيح " واحلديث رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وقال الرتمذي (( الفجر فقد أدرك 
 "هذا احلديث أم املناسك " 
قبل صالة الصبح وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك يكون فاته املبيت ( ليلة مزدلفة ) أن من جاء ليلة مجع :  ووجه ذلك  

يفيد -رمحه اهلل  -يعين احلج، وهذا احلديث مع حديث عروة (  فقد أدرك) -صلى اهلل عليه وسلم  -ك قال عنه النِب مبزدلفة ومع ذل
: " -رمحه اهلل  -وجوب املبيت مبزدلفة وهذا القول هو األظهر واهلل أعلم، ومما يقوي القول بالوجوب وعدم ركنيته قول اإلمام أمحد 

وهذا نقل لالتفاق منه رمحه اهلل بأن  ( [ 151/ 2) انظر شرح العمدة ] " أرى الناس جعلوها كذلك ليس أمر مَجْع عندي كعرفة، وال
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 ( [ 111/ 6) وانظر اجملموع (  1116) حديث " باب من قدم ضعفة أهله بليل " " كتاب احلج " انظر الفتح ]  .املبيت مبزدلفة ليس ركناً كعرفة
 

احلديث فيه بيان سنية السري من عرفة إَل مزدلفة وهو أنه يسري سرياً بْي اإلبطاء واإلسراع، وتقدم ِف :  الفائدة الخامسة -
ِف هذا املوضع بسكينة وأيضاً عند البخاري من حديث ابن -صلى اهلل عليه وسلم  -الطويل سري النِب -رضي اهلل عنه  -حديث جابر 

أي ليس ((  أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس باإليضاع)) :  -اهلل عليه وسلم صلى  -قال النِب  -رضي اهلل عنهما  -عباس 
صلى اهلل عليه  -بالسري السريع، وحديث الباب يدل على السري الذي بْي اإلبطاء واإلسراع وهذا ال يناِف السكينة وإَّنا إسراع النِب 

املبيت ِف مزدلفة، وأيضاً استغالل عدم وجود الزحام بوجود عند وجود فجوة من أجل إدراك اْلمع بْي الصالتْي و -وسلم 
 .الفجوة فيسرع فيها

 

 -كما سأل كريب -صلى اهلل عليه وسلم  -األحاديث فيها بيان حرص السلف على السخال عن أحوال النِب :  الفائدة السادسة -

 .-صلى اهلل عليه وسلم –عشية عرفة ومبيته مبزدلفة وكل ذلك حرصاً منهم ليقتدوا به -صلى اهلل عليه وسلم  -أسئلة عن حال النِب -رمحه اهلل 
 

أسامة إَل مزدلفة ُث -صلى اهلل عليه وسلم  -فيه بيان جواز اإلرداف حيث أردف النِب -رمحه اهلل  -حديث كريب :  الفائدة السابعة -
 .الطويل -رضي اهلل عنه –إَل مًن وتقدم بيان ذلك ِف حديث جابر -رضي اهلل عنه  -أردف الفضل 

 
 

 باب استحباب زيادة التغليس بصالة الصبح يوم النحر
 بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر

 
َصاَلَة اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء : ِإالَّ َصالَتـَْْيِ . َصلَّى َصاَلًة ِإالَّ ِلِميَقاهِتَا  َما َرأَْيُت َرُسوَل الّلِه : َعْن َعْبِد الّلِه بن مسعود ، قَالَ  -11

 .َوَصلَّى اْلَفْجَر يـَْوَمِئٍذ قـَْبَل ِميَقاهِتَا. جِبَْمعٍ 
المغِرَب : لمكانِ إنَّ هاتين الصالتَيِن ُحوِّلَتا عن َوقِتهما في هذا ا»: زاد البخاري قال رسوَل الّلِه صلى اهلل عليه وسّلم 

ُث وقَف عبداهلل حَّت أسفَر ُث : قال عبدالرمحن . «والِعشاَء, فال يَقَدُم الناُس َجمعاً حتى يُعتموا, وصالَة الفجِر هِذه الساعةَ 
 .ه فما أدري أقولُه كان أسرَع أم َدفُع عثماَن رضَي الّلُه عن. لو أنَّ أمرَي املخمنَْي أفاَض اآلَن أصاَب السُّنَّةَ : قال

 :تخريج الحديث 
 

) حديث " باب مَّت يصلي الفجر جبمع " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1266) احلديث أخرجه مسلم حديث 
كتاب " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1611) حديث " باب الصالة جبمع " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1162

 (. 1515) حديث " الظهر والعصر بعرفة باب اْلمع بْي " " مناسك احلج 
 

 :شرح ألفاظ الحديث 
 

َصلَّى اْلَفْجَر يَ ْوَمِئٍذ قَ ْبَل ِميَقاتِهَ ))  - أي قبل وقتها املعتاد، وليس املقصود قبل وقتها املشروع ألن الصالة قبل دخول (( : ََ
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بالغ ِف التبكبري لصالة الفجر فصالها ِف أول -وسلم صلى اهلل عليه  -وقتها ال تصح فدخول الوقت شرط َلا، فاملقصود أن النِب 
بدليل أنه ثبت ِف بعض روايات البخاري أن ابن مسعود . وقتها الذي ال يظهر لكثري من الناس ولكن بعد حتقق طلوع الفجر

 .اعة صلى الفجر ِف هذه الس-صلى اهلل عليه وسلم  -صلى الفجر ِف املزدلفة وقال إن رسول اهلل -رضي اهلل عنه  -
 

واملقصود ِبما املغرب والعشاء حيث تصلى مجع تأخري ِف (( : إنَّ هاتين الصالتَيِن ُحوِّلَتا عن َوقِتهما في هذا المكاِن ))  -
 .املزدلفة 

 

أي ال يقدمون مزدلفة حَّت يدخل وقت العتمة وهو شدة الظلمة وهو وقت (( : فال يَقَدُم الناُس َجمعًا حتى يُعتموا ))  -
 .اآلخرة حْي يغيب الشفق األمحر وتأيت الظلمة العشاء

 

أي لو أنه أفاض حْي أسفر قبل طلوع الشمس -رضي اهلل عنه  -املراد به عثمان بن عفان (( :  لو أنَّ أميَر المؤمنيَن أفاضَ ))  -
 .ألصاب السنة

 

هو من  ...(( فما أدري " )) -رمحه اهلل  -قال ابن حجر (( :  فما أدري أقولُه كان أسرَع أم َدفُع عثماَن رضَي الّلُه عنه))  -
" " كتاب احلج " انظر الفتح ] " -رضي اهلل عنه  -كالم عبد الرمحن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود وأخطأ من قال إنه من كالم ابن مسعود 

 . ( [ 1161،  1162) حديث " باب مَّت يصلى الفجر جبمع 

 

 :من فوائد الحديث 
 

احلديث دليل على سنية تأخري صالة املغرب والعشاء حَّت يدخل وقت العشاء وصالهتما ِف املزدلفة مجعاً :  الفائدة األولى -
 .وقصراً لصالة العشاء كما تقدم بيانه ِف الباب الذي سبق

 

ِف أول وقتها سنة لكل  احلديث دليل على سنية صالة الفجر ِف أول وقتها زيادة ِف التبكري، فالصالة :الفائدة الثانية  -
واهلل  -واحلكمة من ذلك ،  ( [ 1266) انظر شرحه ملسلم حديث ] " ولكن ِف هذا اليوم أشد استحباباً : " -رمحه اهلل  -صالة، قال النووي 

 .ليتفرغ بعدها للذكر والدعاء عند املشعر احلرام قبل اإلسفار -أعلم
 

 -فهذا هو الوقت الذي دفع فيه النِب  ،زيادة البخاري فيها داللة على سنية الدفع من مزدلفة عند اإلسفار:  الفائدة الثالثة -

ِف حديث الباب فقال -رضي اهلل عنه  -وهو الذي أرشده إليه ابن مسعود -رضي اهلل عنه  -كما تقدم ِف حديث جابر -صلى اهلل عليه وسلم 
وملا ِف ذلك من خمالفة املشركْي حيث أهنم اليفيضون إال بعد (( منَْي أفاَض اآلَن أصاَب السُّنََّة لو أنَّ أمرَي املخ : )) حْي أسفر 

وثبري اسم ْلبل تشرق منه الشمس، واحلديث ِف الصحيحْي من حديث " أشرق ثبري كيما نغري " طلوع الشمس ويقولون 
 .ع قبل طلوع الشمسودف-صلى اهلل عليه وسلم  -فخالفهم النِب -رضي اهلل عنه  -عمر 

 

بينها بقوله، وها هو أمري -رضي اهلل عنه  -احلديث فيه حرص الصحابة على تطبيق السنة فها هو ابن مسعود :  الفائدة الثالثة -
 .يطبقها بفعله حَّت أن الراوي اليدري أيهما أسبق وِف هذا داللة على حرصهم وتعظيمهم للسنة –املخمنْي عثمان 
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 تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفةباب استحباب 
 إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم

 حتى يصلوا الصبح بمزدلفة
 

َلَة اْلُمْزَدلَِفةِ   اْسَتْأَذَنْت َسْوَدُة َرُسوَل الّلِه : َعْن َعاِئَشَة، أَنَـَّها قَاَلتْ  -11 َلهُ . لَيـْ َوقـَْبَل َحْطَمِة النَّاِس وََكاَنِت اْمَرأًَة . َتْدَفُع قـَبـْ
َتْأَذْنُت َرُسوَل َوأَلْن َأُكوَن اسْ . َوَحَبَسَنا َحَّتَّ َأْصَبْحَنا َفَدفـَْعَنا ِبَدْفِعهِ . َفَخَرَجْت قـَْبَل َدْفِعهِ . َفَأِذَن ََلَا: قَالَ ( والثَِّبطَُة الثَِّقيَلةُ . )ثَِبطَةً 
 .َكَما اْسَتْأَذنـَْتُه َسْوَدُة، فََأُكوَن أَْدَفُع بِِإْذنِِه، َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َمْفُروٍح بِهِ   الّلِه 

 

ُُثَّ . َفَصلَّْت َساَعةً . الَ : ُر؟ ْقلتُ َهْل َغاَب اْلَقمَ : قَاَلْت َل َأمْسَاُء، َوِهَي ِعْنَد َداِر اْلُمْزَدلَِفةِ : وَعْن َعْبُد الّلِه َمْوََل َأمْسَاَء قَالَ  -16
َأْي : فـَُقْلُت ََلَا. ُُثَّ َصلَّْت ِف َمْنزَِِلَا. فَاْرحَتَْلَنا َحَّتَّ َرَمِت اْلَْْمرَةَ . اْرَحْل ِب : قَاَلتِ . نـََعمْ : يَا بـُيَنَّ َهْل َغاَب اْلَقَمُر؟ قـُْلتُ : قَاَلتْ 

 .أَِذَن لِْلظُُعنِ  َأْي بـُيَنَّ ِإنَّ النَِّبِّ . الَّ كَ : قَاَلتْ . َهْنَتاْه َلْقَد َغلَّْسَنا
 .بـََعَث ِِبَا ِمْن مَجٍْع بَِلْيلٍ  عن أُمِّ َحِبيَبَة َأنَّ النَِّبَّ : وملسلم 

 .ِف الضََّعَفِة ِمْن مَجٍْع بَِلْيلٍ  بـََعَثيِن َرُسوُل الّلِه : وَعْن اْبَن َعبَّاٍس، قال -16
 

ُم َضَعَفِة أَْهِلهِ وَعْن َعْبَد ال -15 . فـََيْذُكُروَن الّلَه َما بََدا ََلُمْ . فـََيقُفوَن ِعْنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم بِاْلُمْزَدِلَفِة بِاللَّْيلِ . ّلِه ْبَن ُعَمَر أنه َكاَن يـَُقدِّ
ُهْم َمْن يَـ . َوقـَْبَل َأْن يَْدَفعَ . ُُثَّ َيْدفـَُعوَن قـَْبَل َأْن يَِقَف اإِلَمامُ  ُهْم َمْن يـَْقَدُم بـَْعَد ذِلكَ . ْقَدُم ِمًًن ِلَصاَلِة اْلَفْجرِ َفِمنـْ  فَِإَذا . َوِمنـْ

 . أَْرَخَص ِف أُولَِئَك َرُسوُل الّلِه : وََكاَن اْبُن ُعَمَر يـَُقولُ . َقِدُموا َرَمُوا اْلَْْمرَةَ 
 :تخريج األحاديث 

" " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1265)  أخرجه مسلم حديث –رضي اهلل عنها وعن أبيها  –حديث عائشة 
 (. 1161) حديث " باب من قدَّم ضعفة أهله بليل فيقفون باملزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 

الباب " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1261) أخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنها  -وحديث عبد اهلل موَل أمساء 
 (. 1116)  حديث" السابق 

باب " " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجها النسائي ِف ( 1262) والرواية اليت تليها انفرد ِبا مسلم عن البخاري حديث 
 (. 1512) حديث " تقدمي النساء والصبيان إَل منازَلم مبزدلفة 

باب إذا أسلم " كتاب اْلنائز " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1261) أخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -وحديث ابن عباس 
الباب ... " باب من قدم ضعفة أهله بليل" " كتاب احلج " ، وأخرجه ِف ( 1121) حديث " الصِب فمات هل يسلم عليه 

وأخرجه (  1616) حديث " باب التعجيل من مجع " " كتاب املناسك " وأخرجه أبو داود ِف (  1116) السابق حديث 
 (. 1512) حديث " باب تقدمي النساء والصبيان إَل منازَلم مبزدلفة " " احلج  كتاب مناسك" النسائي ِف 

" " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1262) فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -وأما حديث عبد اهلل بن عمر 
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 (. 1111) الباب السابق حديث ... " باب من قدَّم ضعفة أهله بليل 
 
 :األحاديث شرح ألفاظ  
 

رضي  -وهبت يومها لعائشة  -رضي اهلل عنهما  -بعد خدَية -صلى اهلل عليه وسلم  -بنت َزْمَعة أم املخمنْي تزوجها النِب (( :  َسْوَدةُ ))  -

يقسم لسودة، وتوفيت يقسم لعائشة يومْي وال -صلى اهلل عليه وسلم  -فكان النِب -صلى اهلل عليه وسلم  -تبتغي رضا رسول اهلل  -اهلل عنهما 
 .-رضي اهلل عنهم مجيعاً  –ِف آخر زمن عمر بن اخلطاب 

 

أن تدفع من -صلى اهلل عليه وسلم  -بفتح احلاء وإسكان الطاء واحلطمة الزمحة، فهي استأذنت النِب (( :  َوقَ ْبَل َحْطَمِة النَّاسِ ))  -
 . مزدلفة قبله وقبل زمحة الناس

 

 .ثاء وإسكان الباء أو كسرها أي بطيئة احلركة، كأهنا تـَْثُبط باألرض أي تشبَّث ِبابفتح ال(( :  ثَِبَطةً  )) -
 

 .هذا تفسري اللفظ من القاسم راوي اخلرب فيكون من قبيل املدرج ِف وسط احلديث ((:   والثَِّبَطُة الثَِّقيَلةُ ))  -
 .أي أحب إَلَّ من كل شيء يفرح به (( :  َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َمْفُروٍح ِبهِ ))  -

هو ابن كيسان املدين يكًن أبا عمر ليس له ِف البخاري سوى هذا : " -رمحه اهلل  -قال ابن حجر : َعْبُد الّلِه َمْوََل َأمْسَاَء 
 ( [. 1116) حديث "  ...باب من قدَّم ضعفة أهله بليل" " كتاب احلج " انظر الفتح ] " احلديث وآخر سيأيت ِف أبواب العمرة 

) وال ( هناه ) الذي هو كناية عن نكرة كشيء وال يستعمل ( هن ) اليت هي مخنث ( هنة ) منادى (( : َهْنَتاْه ))  -
 .كقولك يا امرأة( يا هنتاه ) كقولك يا رجل، و ( يا هناه ) إال ِف النداء خاصة ( هنتاه 

 . أي لقد قدمنا بليل(( :  َلْقَد َغلَّْسَنا))  -

 .بضم الظاء مجع ظعينة وهي املرأة ِف اَلودج ُث أطلق على كل امرأة(( : َأِذَن لِْلظُُعِن ))  -

 . أي من نساء وغريهم(( :  َضَعَفِة َأْهِلهِ ))  -

بعد الفجر يذكر -اهلل عليه وسلم  صلى -تقدم وهو جبل ِف مزدلفة كان يقف عنده رسول اهلل (( :  ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ ))  -
 .اهلل ويدعوه، واليوم مكان هذا اْلبل مسجد

 

 : من فوائد األحاديث
األحاديث فيها داللة على جواز اإلفاضة من مزدلفة بليل للضعفة من النساء والصبيان وحنوهم وكذلك :  الفائدة األولى -

يلحق ِبم َمْن كان برفقتهم من سائق وحمرم ممن يقوم بأمورهم ملا ِف ذلك من الرفق ِبم وقد نص على ذلك شيخ اإلسالم 



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  12 

 –رضي اهلل عنهم –حاديث الباب تشري إَل ذلك فقد دفع ابن عباس وابن عمر وأ( [ 222/ 2) انظرشرح العمدة ] -رمحه اهلل  -ابن تيمية 

 .مع الضعفة، وهكذا من كان تابعاً حلملة ال تنتظره فإنه يدفع معهم

 ( [. 261/ 2) انظر املغين ] " ال نعلم خالفاً ِف دفع الضعفة من مزدلفة بليل خمالفاً : " -رمحه اهلل  -قال ابن قدامة 

فيه داللة على أن املعترب ِف الدفع من مزدلفة هو غياب القمر -رضي اهلل عنها  -حديث عبد اهلل موَل أمساء : الفائدة الثانية  -
 .ال منتصف الليل كما هو مشهور عند الناس وهذا خيتلف فيه الصيف عن الشتاء

ة على أن من دفع من مزدلفة بالليل أن املشروع ِف فيه دالل -رضي اهلل عنهما  -حديث عبد اهلل بن عمر  :الفائدة الثالثة  -
حقه أن يأيت املشعر احلرام فيذكر اهلل تعاَل ويدعوه، ال أن هذا خاص مبن يدفع بعد اإلسفار بل حَّت من دفع بليل فإن 

ر خالفاً للشافعي السنة أن يأيت املشعر احلرام فيذكر اهلل تعاَل إن استطاع، والوقوف عند املشعر احلرام سنة وبه قال اْلمهو 
والصواب [  161: البقرة ]  { فَِإَذا َأَفْضُتم مِّْن َعَرَفاٍت فَاذُْكُروا اللَّ َه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ } : الذي قال بالوجوب لقوله تعاَل

انظر ] . املشعر احلرام ألهله بالدفع وِل يأمرهم بالوقوف عند-صلى اهلل عليه وسلم  -مع اْلمهور ألحاديث الباب حيث أذن النِب 

 ( [. 393/ 3 )املفهم 

األحاديث فيها داللة على أن من دفع بليل جاز له أن يرمي اْلمرة وال ينتظر طلوع الشمس كما دلَّ :  الفائدة الرابعة -
ومن معه ممن  -رضي اهلل عنهما  -حيث رمت بليل ُث صلت الفجر ِف منزَلا، وكذلك ابن عمر -رضي اهلل عنها  -عليه فعل أمساء 

يدفع قبل فإنه يرمي إذا قدم اْلمرة ِف أي وقت كان فالصواب أن من دفع بليل جاز له أن يرمي إذا وصل مًن ولو قبل 
 .الفجر

 .أنه ال َيوز الرمي قبل طلوع الشمس وهو قول الثوري والنخعي:  والقول الثاني

ال ترموا الجمرة حتى تطلع )) : -صلى اهلل عليه وسلم  -قال لنا رسول اهلل : قال  -رضي اهلل عنهما  -حبديث ابن عباس : واستدلوا 
 . رواه أمحد وأِب داود والنسائي وابن ماجه(( الشمس 

، وللحديث شواهد أخرى ال ختلو -رضي اهلل عنه  -ونوقش بأن احلديث ضعيف ألن فيه انقطاعاً بْي احلسن العرين وابن عباس 
 .ديث بشواهده فإنه َيمل على الندب ال على الوجوبمن مقال، ولو صح احل

/ 1) انظر املفهم ] . أنه ال َيوز الرمي حَّت يطلع الفجر وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي وأمحد وإسحاق:  والقول الثالث

161  ،161  . ] ) 
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أين استأذنت رسول اهلل كما وددت : )) ِف الباب ففي رواية عند مسلم قالت -رضي اهلل عنها  -حبديث عائشة :  واستدلوا
 . ((استأذنته سودة، فأصلي الصبح مبًن، فأرمي اْلمرة قبل أن يأيت الناس 

ُهْم َمْن يـَْقَدُم ِمًًن ِلَصاَلِة اْلَفْجرِ )) ِف الباب حيث قال  -رضي اهلل عنهما  -وحبديث ابن عمر  ُهْم َمْن يـَْقَدُم بـَْعَد َوِمنْـ . َفِمنـْ
 .فجروِل يذكر قبل ال(( ذِلكَ 

 .ونوقش بأن احلديثْي ليس فيهما ما يدل على وجوب الرمي بعد الفجر

وهو نص ِف ذلك حيث رمت -رضي اهلل عنها  -حلديث أمساء  أن من دفع بليل جاز له الرمي وقبل الفجر واألظهر واهلل أعلم
 .  بعدما أنكر عليها موالها بالتغليس(( أَِذَن لِْلظُُعِن  َأْي بـُيَنَّ ِإنَّ النَِّبِّ : )) قبل الصالة وقالت 

لألمة حلاجة الناس إليه وكثرة من يدفع من -صلى اهلل عليه وسلم  -لو كان الرمي ال َيوز قبل الفجر لبينه النِب : وأيضاً يقال 
 .الضعفة وال َيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة

قبل الفجر خمالفة للحكمة اليت من أجلها جاءت رخصة الدفع بالليل وهي الرفق إن ِف منعهم من الرمي : وأيضاً يقال 
 .ِبخالء الضعفة فإن املشقة تقع عليهم ِف الرمي ال ِف الوصول إَل مًن

 
 

 

 باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون
 مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة

 
َوَجَعَل اْلبَـْيَت َعْن : وِف رواية )َرَمى َعْبُد الّلِه ْبُن َمْسُعوٍد مَجْرََة اْلَعَقَبِة، ِمْن َبْطِن اْلَواِدي، : قَالَ  َعْن َعْبِد الرَّمْحَـِن ْبِن يَزِيَد، -11

فـََقاَل َعْبُد الّلِه ْبُن . فـَْوِقَها ِإنَّ أُنَاساً يـَْرُمونـََها ِمنْ : َفِقيَل َلهُ . يَُكبـُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاةٍ . ِبَسْبِع َحَصَياتٍ (َوِمًًن َعْن مَيِيِنِه . َيَسارِهِ 
رُُه َمَقاُم الَِّذي أُْنزَِلْت َعَلْيِه ُسورَُة اْلبَـَقرَةِ : َمْسُعودٍ   .َهـَذا َوالَِّذي اَل ِإلَـَه َغيـْ

 :تخريج الحديث 
" باب رمي اْلمار من بطن الوادي " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1261) احلديث أخرجه مسلم حديث 

، وأخرجه الرتمذي ( 1611) حديث " باب ِف رمي اْلمار " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبوداود ِف ( 1111) حديث 
" " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف ( 651) حديث " باب ما جاء كيف ترمي اْلمار " " كتاب احلج " ِف 

باب من أين ترمي " " كتاب املناسك " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 1515) حديث " باب املكان الذي ترمى منه مجرة العقبة 
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 (. 1515) حديث " مجرة العقبة 
 

 :شرح ألفاظ الحديث 
 .رمي احلجارة هو قذفها أما جمرد وضعها فال يسمى رمياً (( :  َرَمى )) -

وتسمى اْلمرة الكربى وهي آخر اْلمرات الثالث وأقرِبا إَل مكة وليست هي من مًن بل هي (( :  َجْمَرَة اْلَعَقَبةِ ))  -
حد مًن من جهة مكة، واْلمرة اسم جملمع احلصى، وِل تكن مجرة العقبة وال الوسطى وال الصغرى داخل احلوض بل كانت 

هيئة حوض وذلك لتخفيف الزحام ولئال  جعلت كل مجرة على( هـ  1261) مرمى يرمي الناس فيه مجارهم، وِف سنة 
  ( [ . 25)انظر االختيارات اْللية البن بسام ص .] يتدافع الناس ِف مكان الرمي 

على من يرمي من فوقها، واملقصود به ما فسرته  -رضي اهلل عنه  -أي أسفله ولذا أنكر ابن مسعود (( :  ِمْن َبْطِن اْلَواِدي))  -
الرواية الثانية بأن َيعل مكة عن يساره ومًن عن ميينه وسيأيت أنه باإلمجاع َيوز له الرمي من أي مكان، وقد كانت اْلمرة 

 1111) زيل اْلبل سنة رماها من بطن الوادي وِل يصعد اْلبل وقد أُ -صلى اهلل عليه وسلم  -قدمياً الصقة جببل وحتتها واٍد فالنِب 
 (.هـ 

هذا والذي ال إله : خصَّ البقرة ألن كثري من أحكام احلج فيها فكأنه قال (( :  َمَقاُم الَِّذي أُْنزَِلْت َعَلْيِه ُسورَُة اْلبَ َقَرةِ ))  -
 .غريه مقام الذي أنزلت عليه أحكام احلج

 :من فوائد الحديث 
السنة ِف مكان رمي مجرة العقبة أن يستقبل اْلمرة وَيعل الكعبة عن يساره  احلديث دليل على أن:  الفائدة األولى -

ألن ِف إسنادها  –رمحه اهلل –ومًن عن ميينه وجاء عند الرتمذي أنه يستقبل القبلة وهي رواية شاذة كما قال ابن حجر 
" كتاب احلج " انظر اإلمجاع ِف الفتح ] . قاملسعودي وقد اختلط، وباإلمجاع أن رمي اْلمرة َيوز من أي مكان ولكن األفضل كما سب

 ( [ 125/  2) وانظر فتاوى ابن إبراهيم (  1125) حديث " باب يكرب مع كل حصاة " 

يَُكبـُِّر َمَع ُكلِّ : )) احلديث فيه داللة على أن املشروع ِف رمي اْلمار أن ترمى واحدة واحدة لقوله :  الفائدة الثانية -
رواه مسلم ، وبه قال اْلمهور خالفاً ((  خذوا عني مناسكم)) وتقدم -رضي اهلل عنه  -وقال ِف حديث جابر (( َحَصاٍة 

 .أجزأه والصواب أنه ال َيزئ فالبد من التفريق بينهما لو رمي السبع دفعة واحدة: لعطاء وابن حنيفة قاال 

انظر الفتح ] . احلديث دليل على سنية التكبري مع كل حصاة وباإلمجاع أنه ال شيء على من ترك التكبري :  الفائدة الثالثة -

 [املرجع السابق 
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ها بيوم النحر، وأهنا يستحب أن ترمى من اختصاص: مجرة العقبة متتاز عن اْلمرتْي الوسطى والصغرى بأربعة أشياء :  لفتة
أسفلها كما تقدم، وأنه ال يوقف بعدها للدعاء، وأهنا ترمى ضحى وذلك يوم النحر خبالف اْلمرتْي فإهنا ال ترميان إال 

 .بعد الزوال وذلك أيام التشريق

 

 باب بيان وقت استحباب الرمي
 

 (.ورواه البخاري معلقاً )  رواه مسلم. َوأَمَّا بـَْعُد، فَِإَذا زَاَلِت الشَّْمسُ . اْلَْْمرََة يـَْوَم النَّْحِر ُضًحىَرَمى َرُسوُل الّلِه : َعْن َجاِبٍر، قَالَ  -12
 .وروى البخاري حنوه من حديث وبرة ، 

 : تخريج الحديث 
باب ِف رمي " " كتاب املناسك " ، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود ِف ( 1266) احلديث أخرجه مسلم حديث 

 661) حديث " باب ما جاء ِف رمي النحر ضحى " " كتاب احلج " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1611) حديث " اْلمار 
، وأخرجه ابن ( 1511) حديث " باب وقت رمي مجرة العقبة يوم النحر " " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف (

 (. 1521) حديث " مار أيام التشريق باب رمي اْل" " كتاب املناسك " ماجه ِف 
إذا رمى : مَّت أرمي اْلمار؟ قال  -رضي اهلل عنهما  -سألت ابن عمر : )) ولفظه قال (  1111) حديث " باب رمي اْلمار " 

وأما حديث الباب فرواه البخاري معلقاً قبل (( كنا نتحْيَّ فإذا زالت الشمس رمينا : إمامك فارمه، فأعدت عليه املسألة، قال 
 .-رضي اهلل عنه  -حديث وبرة 

 

 :من فوائد الحديث 
 

احلديث داللة على أن السنة ِف رمي مجرة العقبة يوم النحر أن يكون وقت الضحى أي من بعد طلوع :  الفائدة األولى -
، وتقدم أنه َيوز الرمي بعد اإلنصراف  -صلى اهلل عليه وسلم  -الشمس إَل قبيل الزوال وِف أول الضحى أفضل وهو فعل النِب 

 .لسن وحنوهم ومن كان تابعاً َلممن مزدلفة إذا غاب القمر وذلك للضعفة واملرضى وكبار ا

الحديث دليل على أن الجمار الثالث في أيام التشريق ال ترمى إال بعد الزوال, وفي المسألة :  الفائدة الثانية -
 :ثالثة أقوال

 جواز الرمي قبل الزوال ِف يوم النفر فقط، فإذا كان سينفر ِف الثاين عشر أو الثالث عشر جاز له ذلك :القول األول 
 . –رمحهما اهلل  –اليوم أن يرمي قبل الزوال، وهو قول أِب حنيفة  ورواية عن أمحد 
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بأن من نفر ِف الثاين عشر َيوز له ترك رمي مجار الثالث عشر، وجواز رمي اْلمار يوم النفر قبل الزوال :  وعللوا ذلك
 .أوَل

و أحد القولْي عن عطاء وروي عن أِب حنيفة ِف غري جواز الرمي قبل الزوال ِف مجيع أيام التشريق ، وه:  القول الثاني
 .الرواية املشهورة 

وجوب الرمي بعد الزوال أيام التشريق وأما قبله فال َيزئ، وهو قول مالك والشافعي وأمحد وأِب حنيفة ِف :  والقول الثالث
(  116،  111/ 2) وبدائع الصنائع (  212/ 1) والتمهيد البن عبد الرب  ( 2/211) انظر هذا اخلالف ِف األم للشافعي ] . الرواية املشهورة فهو قول اْلمهور

 ( [ 126/ 2) واملغين 

 .واألظهر واهلل أعلم القول الثالث وهو وجوب الرمي بعد الزوال أيام التشريق

 : ويدل على ذلك
 ((. لتأخذوا عني مناسككم)) بعد الزوال وهو القائل -صلى اهلل عليه وسلم  -حديث الباب حيث رمى النِب  .أ
 

أي نرتقب زوال الشمس فإذا (( كنا نتحْيَّ ))  -رضي اهلل عنهما  -ِف البخاري وفيه قول ابن عمر -رضي اهلل عنه  -حديث وبرة  . ب
مس كان رسول اهلل يرمي اْلمار إذا زالت الش: )) قال  -رضي اهلل عنهما  -زالت رموا ُث صلو الظهر وكما ِف حديث ابن عباس 

فهو يدل على أن ترقبه الزوال مقصود، وزاد ذلك ( نتحْيَّ ) رواه أمحد والرتمذي وحسنه، وتأمل لفظ (( قدر رمية صلى الظهر 
 .كان يصلى الصالة ِف أول وقتها-صلى اهلل عليه وسلم  -تأكيداً أن النِب 

 

ملبادرة ِف العبادة من أول وقتها، وألن فيه من املا ِف ذلك -وسلم صلى اهلل عليه  -أن الرمي قبل الزوال لو كان جائزاً لفعله النِب  . د
تيسرياً على الناس لتطويل وقت الرمي من جهة، وبالتخفيف عليهم من شدة احلر من جهة أخرى ِف فصل الصيف وشدة 

 . احلر
 

 
 
 

 باب بيان أن حصى الجمار سبع
 

, َوالطََّواُف »:  قَاَل َرُسوُل الّلِه : َعْن َجاِبٍر، قَالَ  -11 , َوالسَّْعُي بَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة تَ وٌّ , َورَْمُي اْلِجَماِر تَ وٌّ اإِلْسِتْجَماُر تَ وٌّ
, وِإَذا اْسَتْجَمَر َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَتْجِمْر بَِتو   .رواه مسلم. «تَ وٌّ
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 :تخريج الحديث 
 .وانفرد به(  1155) احلديث أخرجه مسلم، حديث 

 

 :الحديث شرح ألفاظ 
 . هو استعمال احلجارة ِف إزالة وجتفيف البول والغائط(( : اإِلْسِتْجَماُر ))  -

 

 .بفتح التاء وتشديد الواو أي وتر واملقصود أنه عدد فرد ال شفع(( :  تَ وٌّ ))  -
 

 :من فوائد الحديث 
وتراً فرمي اْلمار سبع حصيات والطواف احلديث فيه بيان أن عدة أمور هي فردية وليست شفعية بل : الفائدة األولى  -

أشواط وكل هذا على الوجوب وأيضاً االستجمار تقدم ِف كتاب الطهارة أن أقله ثالث أحجار كما دل عليه حديث  ةسبع
ألن وأصله ِف البخاري والثالث وتر فإن ِل ينق بثالث زاد رابعة فإذا نقي زاد خامسة من أجل اإليتار -رضي اهلل عنه  -ابن مسعود 

االستجمار تو أي وتر، واختلف هل اإليتار بعد الثالث مستحب أو واجب وتقدمت املسألة ِف كتاب الطهارة وأن األظهر 
من استجمر )) ولقوله ((  وِإَذا اْسَتْجَمَر َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَتْجِمْر بَِتو ))ِف حديث الباب -صلى اهلل عليه وسلم  -وجوبه ألمر النِب 

 .، واألمر يقتضي الوجوب وال صارف عنه-رضي اهلل عنه  -ديث متفق عليه عن أِب هريرة واحل((  فليوتر
 

وِف آخره ((  اإِلْسِتْجَماُر تَ وٌّ ))صلى اهلل عليه وسلم  –احلديث فيه تكرار االستجمار ففي أوله قال النِب :  الفائدة الثانية -
وهذا فيه مزيد اهتمام بأمر االستجمار والتطهر لتكراره ((  َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَتْجِمْر بَِتووِإَذا اْسَتْجَمَر )) -صلى اهلل عليه وسلم  -قال 

 .وهتاون بعض الناس فيه فاْلملة األوَل خربية والثانية طلبية فيها مزيد اهتمام ضد الشأن واهلل أعلم

 
 
 
 
 
 
 

 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
 

اللَُّهمَّ »: يَا َرُسوَل الّلِه َولِْلُمَقصِّرِيَن؟ قَالَ : قَاُلوا« اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمَحلِِّقينَ »:  قَاَل َرُسوُل الّلِه : َعْن َأِب ُهَريـْرََة، قَالَ  -11
 : يَا َرُسوَل الّلِه َولِْلُمَقصِّرِيَن؟ قَالَ : قَاُلوا« اْغِفْر لِْلُمَحلِِّقينَ  اللَُّهمَّ »: يَا َرُسوَل الّلِه َولِْلُمَقصِّرِيَن؟ قَالَ : قَاُلوا «اْغِفْر ِلْلُمَحلِِّقينَ 



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  21 

 .وورد حنوه عند مسلم من حديث أم احلصْي  .«َولِْلُمَقصِّرِينَ »
َفٌة ِمْن َحَلَق َرُسوُل الّلِه َوَحَلَق طَائِ : )وِف رواية (  اغفر) بدل (  ارحم) وِف الصحيحْي أيضاً بنحوه عن ابن عمر بلفظ 

 . (َوَقصََّر بـَْعُضُهمْ . َأْصَحابِهِ 
 :تخريج الحديثين 

باب احللق والتقصري " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1152) أخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث أِب هريرة 
 (.1511) حديث " باب احللق " " اسك كتاب املن" ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 1126) حديث " عند اإلحالل 

باب احللق " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1151) فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -أما حديث ابن عمر 
) حديث " باب احللق والتقصري " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1121) حديث " اإلحالل عند والتقصري 

1616 .) 
 

 :شرح ألفاظ الحديثين 
 

ِف غزوة احلديبية وِف حجة -صلى اهلل عليه وسلم  -كان هذا القول منه (( :  اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمَحلِِّقينَ :))  قَاَل َرُسوُل الّلِه 
 .الوداع

 .أي أنزل رمحتك( ارحم )  -رضي اهلل عنهما  -معناها جتاوز عن ذنوِبم، وِف حديث ابن عمر  (( :اْغِفْر )) - 

هو إزالة شعر الرأس كله باملوسى : أي احلالقْي رؤسهم ِف حج أو عمرة تعبداً هلل تعاَل، واحللق  ((:لِِّقيَن ِلْلُمحَ ))  -
 .وحنوه

ِإنِّي } : ويسمى العطف التلقيين كقوله تعاَل (  لِْلُمَحلِِّقينَ  )معطوف على ( َولِْلُمَقصِّرِيَن ) قوَلم (( :  َوِلْلُمَقصِّرِينَ  )) -
قص أطراف الشعر من مجيع نواحيه وإبقاء شيء مع : والتقصري  ،[ 121: البقرة ] {  قَاَل َوِمن ُذرِّيَِّتي ِللنَّاِس ِإَماًماَجاِعُلَك 

 .أصوله

 
 
 
 

 :من فوائد الحديثين 
احلديثان يدالن على أن احللق والتقصري من مناسك احلج والعمرة وأهنا قربة هلل تعاَل بدليل حصول :  الفائدة األولى -

 .الثواب بالرمحة واملغفرة ملن فعل ذلك
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كرر الدعاء للمحلقْي -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديثان يدالن على أن احللق أفضل من التقصري ألن النِب : الفائدة الثانية  -
لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاَء اللَّ ُه آِمِنيَن } : رين وألن اهلل تعاَل قدَّم احمللقْي ِف الذكر فقال تعاَل دون املقص

 يُراَجع أكثر من مرة من أصحابه ألجل-صلى اهلل عليه وسلم  -وتأمل كيف أن النِب [  21: الفتح ] { ُمَحلِِّقيَن رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن 
 .أن يدعو للمقصرين فإذا هو يدعو للمحلقْي مرة أخرى

ويستثًن من ذلك املتمتع الذي قدم مكة متأخراً حبيث ال ينبت شعره فيما لو حلق فإن األفضل له التقصري بدليل أمر النِب 
وحديث جابر -عنها  رضي اهلل -أصحابه الذين متتعوا ِف حجة الوداع أن يقصروا كما ِف حديث عائشة -صلى اهلل عليه وسلم  -

 .وتقدم  أحاديثيهم-رضي اهلل عنهم  -وحديث أِب موسى 

والبد أن يُعلم أن التقصري البد أن يكون ْلميع الرأس ال جهة من دون جهة هذا هو الصحيح ِف املسألة وذلك ألن 
لقا فكذلك التقصري، وال فكما أن حلق جزء أو ترك جزأً ال يسمى حم( والبدل له حكم املبدل منه ) التقصري بدل احللق 

 .يعين هذا أنه البد أن يقصر من كل شعرة بعينها وإَّنا املقصود التعميم ْلميع الرأس

َيلق مجيع الشعر وذلك باملوسى وليس باملاكينة حَّت ولو كانت على أدىن درجة فإن : " -رمحه اهلل  -قال شيخنا ابن عثيمْي 
 ( [ 126/ 1) انظر املمتع ] " املوسى واحلكمة من حلق الرأس أنه ذل هلل عز وجل ذلك ال يعترب حلقاً، فاحللق البد أن يكون ب

 ( [ 111) انظر اإلمجاع ِف كتاب اإلمجاع البن املنذر ص ]. وأما املرأة فليس عليها حلق باإلمجاع وإَّنا هو التقصري فقط 

 ر شعرها ؟فإن قيل كيف تقصِّ 

رأة متسك ضفائر رأسها إن كان َلا ضفائر، وتقص قدر أَّنلة، ومقدار ذلك اثنان امل: " -رمحه اهلل  -قال شيخنا ابن عثيمْي 
سنتميرت تقريباً، وأما ما اشتهر عند النساء أن األَّنلة أن تطوى املرأة طرف شعرها على إصبعها فمَّت التقى الطرفان فذاك 

 . ( [ 126/ 1) انظر املمتع ] " الواجب فغري صحيح 

املسألة تقدير شرعي فاملرأة تقصِّر من كل قرن قدر إَّنلة أو أقل، وأيضاً ال َيب عليها التقصري من كل واحلاصل أنه ليس ِف 
 .شعرة بعينها

 
 باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق

 واالبتداء في الحلق بالجانب األيمن من رأس المحلوق
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َوقَاَل بَِيِدِه . َواحلَْجَّاُم َجاِلسٌ . ُُثَّ اْنَصَرَف ِإََل اْلُبْدِن فـََنَحَرَها. َرَمى مَجْرََة اْلَعَقَبةِ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اهلل  -12
: ُُثَّ قَالَ . َفَحَلَق ِشقَُّه اأَلمْيََن فـََقَسَمُه ِفيَمْن يَِليهِ ( اأَلمْيَنِ َوَأَشاَر ِإََل َجانِِبِه « ُخذْ »: قَاَل لِْلَحالَّقِ : وِف رواية . ) َعْن َرْأِسهِ 

َفَحَلَقُه . ُُثَّ َأَشاَر ِإََل احلَْالَِّق َوِإََل اْْلَاِنِب األَْيَسرِ : وِف رواية . فََأْعطَاُه ِإيَّاهُ « ؟َأْيَن َأبُو طَْلَحةَ »: فـََقالَ « اْحِلِق الشِّقَّ اآلَخرَ »
 . رواه مسلم .  طَاُه أُمَّ ُسَلْيمٍ فََأعْ 

 : تخريج الحديث
بـــاب احللـــق " " كتـــاب املناســـك " وانفـــرد بـــه البخـــاري، وأخرجـــه أبـــوداود ِف  ( 1152) احلـــديث أخرجـــه مســـلم حـــديث 

" بـاب مـا جـاء ِف أي جانـب الـرأس يبـدأ ِف احللـق " " كتاب احلـج " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1661) حديث " والتقصري 
 .تعليقاً (  612) ث حدي

 
 : شرح ألفاظ الحديث

 

د عن طريـق االمتصـاص وهـذا قـدمياً، وأمـا اليـوم وهي استخراج الدم الفاس: حلجامة يطلق على من امتهن ا: (( احلَْجَّامُ ))  -
 .فلها طرق أخرى ال امتصاص من احلجام فيها، وغالب من ميتهن احلجامة السيما سابقاً احلالق

ِف حجــــة الــــوداع -صـــلى اهلل عليــــه وســــلم  -واختلفــــوا ِف اســــم هــــذا الرجــــل الــــذي حلــــق رأس رســــول اهلل : " -اهلل  رمحــــه -قـــال النــــووي 
 ( [ 1152) انظر شرح النووي ملسلم حديث ] "  -رضي اهلل عنه – أنه معمر بن عبد اهلل العدوي: فالصحيح املشهور 

 

 
 : من فوائد الحديث

رمي مجرة العقبة ُث النحر للهدي ُث : على أن السنة ِف ترتيب األعمال يوم النحر هو احلديث فيه دليل : الفائدة األولى -
 .احللق أو التقصري ُث الطواف مع السعي إن ِل يسع بعد طواف القدوم

 صلى اهلل –احلديث فيه سنية البداءة ِف حلق الرأس وكذا تقصريه بالشق األمين قبل األيسر كما فعل النِب : الفائدة الثانية -
– عليه وسلم 

صلى اهلل عليه  -احلديث فيه مراعاة صاحب الفضل والكرب ملن حوله ِف تفريقه للعطية واَلدية كما فعل النِب : الفائدة الثالثة -

مع الناس ِف توزيع شعر شق رأسه األمين، واختلف ِف شعر الشق األيسر هل أعطاه طلحة وأم سليم ليكون عند أِب -وسلم 
 ( [ 1121) حديث ( 151/  1) انظر املفهم ]  .طلحة وهو زوجها

 .واقتنائه-صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث فيه جواز التربك بشعر النِب : الفائدة الثالثة -
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 باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح
 وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها 

 
ُهَو َواِقٌف خَيُْطُب : وِف رواية )  ِة اْلَوَداِع، مبًًِن ِف َحجَّ  َوَقَف َرُسوُل الّلِه : َعْن َعْبِد الّلِه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَالَ  -11 

« اْذَبْح َواَل َحَرجَ »: فـََقالَ . ْقُت قـَْبَل َأْن َأحْنَرَ يَا َرُسوَل الّلِه ِلَْ َأْشُعْر، َفَحلَ : َفَجاَء َرُجٌل فـََقالَ . ، َوالنَّاُس َيْسأَُلونَهُ ( ْحرِ يـَْوَم النَّ 
َفَما ُسِئَل َرُسوُل الّلِه : قَالَ . «اْرِم َواَل َحَرجَ »: فـََقالَ . يَا َرُسوَل الّلِه َِلْ َأْشُعْر فـََنَحْرُت قـَْبَل َأْن أَْرِميَ : ُُثَّ َجاَءُه َرُجٌل آَخُر فـََقالَ 

  َم َواَل َر، ِإالَّ قَالَ َعْن َشْيٍء ُقدِّ   .«افْ َعْل َوالَ َحَرجَ »: ُأخِّ
 «اْرِم َواَل َحَرجَ »: فـََقالَ . َحَلْقُت قـَْبَل َأْن أَْرِميَ  :وِف رواية ملسلم 

اهلل عنهما املتفق هذه الرواية أخرجها مسلم من حديث ابن عباس رضي ) «اْرِم َواَل َحَرجَ »: قَالَ . أََفْضُت ِإََل اْلبَـْيِت قـَْبَل َأْن أَْرِميَ : وفيها 
      . (عليه

َرَمْيُت بـَْعَد َما أَْمَسْيُت : وورد حنو هذا احلديث ِف الصحيحْي من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما وِف رواية للبخاري 
                                                                        . «اَل َحَرجَ »: َقالَ ف

 : تخريج الحديثين
باب " " كتاب العلم " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1151) أخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -حديث عبد اهلل بن عمرو 

اْلمرة باب الفتيا على الدابة عند "" كتاب احلج " وأخرجه ِف (  61) حديث " الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها 
) حديث " باب فيمن قدم شيئًا  قبل شيء ِف حجه " " املناسك كتاب " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1111) حديث "

) حديث " باب ماجاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو حنر قبل  أن يرمي " كتاب احلج " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 2511
 (.1521)حديث " باب من قدم نسكاً قبل نسك " " كتاب الناسك " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 611

باب " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1151) فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -اس وأما حديث ابن عب
 (.  1111) حديث " إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهاًل 

 

 
 : شرح ألفاظ الحديثين

هذا الوقوف كان عند مجرة العقبة بينها وبْي الوسطى بعد الزوال يوم  (( : ِفي َحجَِّة اْلَوَداعِ  َوَقَف َرُسوُل الّلِه  )) -
 .العيد
 .بضم العْي أي ِل أعلم أو ِل أفطن إما ْلهل أو نسيان(( : َلْم َأْشُعْر ))  -
نكرة ِف سياق النفي وهذا يفيد العموم فيفيد نفي مجيع (  َواَل َحَرجَ )أي وال إُث عليك وضيق : (( اْذَبْح َواَل َحَرجَ ))  -

أمر، و األمر إذا ورد ِف مقام يتوهم فيه احلظر واملنع فإنه يفيد اإلباحة  (  اْذَبحْ ) أنواع احلرج فال إُث عليه وال فدية، وقوله 
 .كما هو متقرر ِف األصول
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 :من فوائد الحديثين 

 

ى أن خمالفة الرتتيب ألعمال يوم النحر بتقدمي بعض األعمال على بعض ال حرج فيه احلديث دليل عل:  الفائدة األولى -
وحديث الباب أفاد أن تقدمي بعضها على بعض ال (  رمي ثم نحر ثم حلق ثم إفاضة) وتقدم أن الرتتيب املشروع هو 

 .حرج، وال خالف أن الناسي واْلاهل الحرج عليه ِف خمالفة الرتتيب

 -:د على قولْي واختلفوا ِف العام
 -رمحه اهلل  -أن رفع احلرج ِف التقدمي والتأخري إَّنا هو للجاهل والناسي فقط دون العامد وهو قول أِب حنيفة :  القول األول

مطلقة حتمل (  ِلَْ َأْشُعرْ ) يفيد اْلهل أو النسيان، واألسئلة اليت ليس فيها (  ِلَْ َأْشُعرْ : ) واستدل بقول السائل ِف احلديث
 .على املقيد السيما والسائلون أعراب ال علم َلم باألحكام

 126/ 2) انظر بدائع الصنائع ] . أن رفع احلرج ِف التقدمي والتأخري ينطبق على العامد أيضاً، وهو قول مجهور العلماء: والقول الثاني

 .األظهر واهلل أعلموهو  ( [ 126، 

  :ويدل على ذلك
 .السائلْي وبعضهم ِل يأت حبال عدم شعوره بالتقدمي والتأخرياختالف حال  -2

للسائلْي له فيما لو تكرر التقدمي والتأخري مرة أخرى يدل على أن األمر على عمومه -صلى اهلل عليه وسلم  -عدم هني النِب  -6
 .لكل أحد

َم َوالَ  َفَما ُسِئَل َرُسوُل الّلِه ))  :قول الراوي -3 َر، ِإالَّ قَالَ  َعْن َشْيٍء ُقدِّ  ((.« افْ َعْل َواَل َحَرجَ »: أُخِّ
أن هذا هو املوافق ملقاصد الدين من التيسري؛ السيما ِف زماننا وكثرة احلجيج ومشقة التواجد ِف بقعة واحدة، السيما   -4

 .إذا كانت ال تسعهم
على تعليم الناس واالستماع لفتاواهم واشكاالهتم -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث فيه داللة على حرص النِب  :الفائدة الثانية -

 .وهكذا ينبغي ملن آتاه اهلل علماً أن يبذل نفسه للناس فيعلمهم، السيما ِف املواسم كاحلج ورمضان وحنومها

وال  افعل: ))ب أنساك ذلك اليوم والَيعل شعارهِف ترتي-صلى اهلل عليه وسلم  -وينبغي للمسلم أن َيرص على تطبيق سنة النِب 
بل َيعل مهته ترتقي لتطبيق السنة؛ ألن تعويد النفس على األخذ بالرخصة يخدي إَل ضعف اَلمة والعزمية باألخذ ((  حرج

 .بالسنة والتساهل باملناسك
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 باب استحباب طواف اإِلفاضة يوم النحر

 .رواه مسلم . َرَجَع َفَصلَّى الظُّْهَر مبًًِن ُُثَّ . أَفَاَض يـَْوَم النَّْحرِ  َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل الّلِه  -11

أَيْـَن َصـلَّى  َأْخـربْين َعـْن َشـْيٍء َعَقْلتَـُه َعـْن َرُسـوِل اللّـِه : قـُْلـتُ . َسأَْلُت أََنَس بْـَن َمالِـٍك، : َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفـَْيٍع قَالَ  -16
 .افْـَعْل َما يـَْفَعُل أَُمرَاُؤكَ : ُُثَّ قَالَ . بِاألَْبَطحِ : فَأَْيَن َصلَّى اْلَعْصَر يـَْوَم النـَّْفِر؟ قَالَ : ْلتُ قُـ . مبًًِن : الظُّْهَر يـَْوَم التـَّْرِويَِة؟ قَالَ 

َحصَِّب، ُث ركَب إَل البيِت فطاَف بهِ : وِف رواية للبخاري 
ُ
 .     صلَّى الظهر والعصر واملغِرَب والعشاَء، ُثَّ رَقَد رْقدًة بامل

 :ين تخريج الحديث
كتاب " ، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود ِف ( 1156) أخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر 

 ( 1666) حديث " باب اإلفاضة ِف احلج " " املناسك 
 " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1156) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  - رُفيعبن وأما حديث عبد العزيز 

 باب اخلروج إَل مًن" كتاب املاسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1121) حديث " باب أين صلى الظهر يوم الرتوية " 
 . " 611" حديث "  111باب " " كتاب احلج " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1612) حديث "  
 

 : ثينشرح ألفاظ الحدي
 .أي أدركته وفهمته((: َعَقْلَتُه َعْن َرُسوِل الّلِه ))  -

وهـو اليـوم الثـامن مـن ذي احلجـة، وتقـدم أنـه مسـي يـوم الرتويـة ألهنـم كـانوا يـروون فيـه مـن املـاء ملـا بعـده ((: يَ ْوَم الت َّْرِويَ ةِ ))  -
 .من األيام، فيحملونه إَل عرفة ومزدلفة لعدم وجود املاء

هو اليوم الذي ينفر فيه احلاج مـن مـًن فيودٌِّعهـا بعـد انتهـاء املناسـك، وهـو بالنسـبة للمتعجـل يـوم الثـاين ((:  الن َّْفرِ يَ ْوَم ))  -
، وهو الـذي نفـر فيـه رسـول اهلل (يوم النفر الثاين) ولغري املتعجل يوم الثالث عشر ويسمى ( يوم النفر األول ) عشر ويسمى 

 . ( [نفر ) النهاية مادة  انظر] .  -صلى اهلل عليه وسلم  -

األبطح هي البطحاء اليت بْي مكة ومـًن، وهـو مـا انـبطح مـن الـوادي واتسـع، فمـن خـرج مـن مـًن متجهـا ((:  بِاألَْبَطحِ  )) -
وهــي -رضــي اهلل عنـه  -احملصَّــب واملعــرَّس وتقــدم بيــان ذلــك ِف شــرح حــديث جــابر الطويــل : إَل مكــة ميــر ِبــا، وهــي الــيت يقــال َلــا

 .خيف بين كنانة كما سيأيت ِف الباب القادم ،كل هذه األمساء األربعة ملوضع واحد: اليت يقال َلاأيضاً 
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أمـراءه فيفـارق اْلماعـة، وكـأن -رمحـه اهلل  -ذلـك لـئال خيـالف ابـن رفيـع -رضـي اهلل عنـه  -قال أنس ((: افْ َعْل َما يَ ْفَعُل أَُمَراُؤَك ))  -
 .ى أداء صــــــــــــــــــــالة الظهــــــــــــــــــــر ِف مكــــــــــــــــــــان معــــــــــــــــــــْي كــــــــــــــــــــاألبطحاألمــــــــــــــــــــراء ِف ذلــــــــــــــــــــك الوقــــــــــــــــــــت ال يواظبــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــ

 
 ليلـة-صـلى اهلل عليـه وسـلم  -يشـعر بأهنـا ليسـت طويلـة وهـذا مـا فعلـه النـِب (: رقـدة)أي نـام هنـاك بـاألبطح، و((:  رَقَد رقْ دةً ))  -

 .الرابع عشر حيث رقد باألبطح، ُث طاف وقت السحر للوداع، ُث صلى الفجر، ُث رجع للمدينة

 .تقدم أنه هو األبطح، ومسي بذلك الجتماع احلصباء فيه اليت َيملها السيل((:  بالُمَحصَّبِ ))  -

 .     املقصود به طواف الوداع((:  ثم ركَب إلى البيِت فطاَف بهِ ))  -

 :من فوائد الحديثين 
صلى الظهر يوم النحر ِف - عليه وسلم صلى اهلل -فيه داللة على أن النِب  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر :  الفائدة األولى -

أنه صلى الظهر مبكة، وتقدم اْلمع بْي -صلى اهلل عليه وسلم  -ِف صفة صالة النِب -رضي اهلل عنه  -مًن، وتقدم ِف حديث جابر 
وصلى ِبم  -رضي اهلل عنهم  –بأنه صلى اهلل عليه وسلم صلى الظهر ِف مكة فرضاً، ُث رجع إَل أصحابه : احلديثْي 

 .الظهر نفالً 

حديث ابن رفيع فيه داللة على أن السنة أن يصلي احلاج الظهر يوم الرتوية ِف مًن ، وتقدم ِف حديث : الفائدة الثانية -
أن السنة للحاج أن َيرم باحلج إن كان متمتعاً قبل الزوال يوم الرتوية، وأنه يصلي الظهر والعصر واملغرب -رضي اهلل عنه  -جابر 

 .جر ِف مًنوالعشاء والف

بعدما رمى اْلمرة -صلى اهلل عليه وسلم  -ورواية البخاري فيهما داللة على أن النِب -رمحه اهلل  -حديث ابن رفيع : الفائدة الثالثة -
 يوم الثالث عشر اجته إَل األبطح ونزل فيه فصلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء وِف آخر الليل ذهب وطاف 

 القادم حكم النزول ِف األبطح هل هو سنة أم ال ؟ للوداع وسيأيت ِف الباب

 

 باب استحباب نزول الٌمَحصَّب يوم النفر وصالة الظهر وما بعدها به

يـََرى  وِف رواية َعْن نَاِفٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكانَ . َوأَبَا َبْكٍر َوُعَمَر َكانُوا يـَْنزُِلوَن األَْبَطحَ  َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّب  -16
 .رواه مسلم .  التَّْحِصيَب ُسنَّةً 
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َا نـَزََلُه َرُسوُل الّلِه . نـُُزوُل األَْبَطِح لَْيَس ِبُسنَّةٍ : وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلتْ  -65 وورد حنوه ِف  ).ألَنَُّه َكاَن َأمْسََح خِلُُروِجِه ِإَذا َخرَجَ  ِإَّنَّ

 (.الصحيحْي من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما 

َحْيُث تَ َقاَسُموا َعَلى . َنْحُن نَازُِلوَن َغداً ِبَخْيِف بَِني ِكَنانَةَ »َوحَنُْن مبًًِن  قَاَل لََنا َرُسوُل الّلِه : وَعْن َأِْب ُهَريـْرََة قَاَل،  -61
طَِّلِب َأْن اَل يـَُناِكُحوُهْم، َوالَ يـَُبايُِعوُهْم، َحَّتَّ ُيْسِلُموا َوذِلَك ِإنَّ قـَُرْيشاً َوَبيِن ِكَنانََة حَتَاَلَفْت َعَلى َبيِن َهاِشٍم َوَبيِن اْلمُ .«اْلُكْفرِ 

  يـَْعيِن، ِبَذِلَك، اْلُمَحصَّبَ  إِلَْيِهْم َرُسوَل الّلِه 

 :تخريج ألحاديث 
 .، وانفرد به( 1115) أخرجه مسلم، حديث  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر 

باب " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1111)فأخرجه مسلم، حديث _ رضي اهلل عنها  –وأما حديث عائشة 
 ( 1112) حديث " احملصَّب 

 باب " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1111) حديث : فأخرجه مسلم-رضي اهلل عنه  -وأما حديث أِب هريرة 
 "باب التحصيب " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1265) حديث " مكة -صلى اهلل عليه وسلم  -نزول النِب 

 (. 2511) حديث  
 

 :شرح ألفاظ األحاديث 
.أي النزول  باحملصَّب، وتقدم ِف شرح احلديث السابق معًن األبطح واحملصَّب(( : التَّْحِصيَب  )) -  

.أي سهل لتوجهه إَل املدينة وخروجه من مكة(( :  َأْسَمَح ِلُخُروِجهِ  )) -  

بفتح اخلاء، وهو ما احندر عن اْلبل وارتفع عن املسيل، وخيف بين  : اخليف (( : َنْحُن نَازُِلوَن َغداً ِبَخْيِف بَِني ِكَنانََة )) -
.كنانة هو األبطح واحملصَّب  

هدوا على أمور وخصال هي من خصال الكفر والباطل، كقطيعة أي حيث تعا(( :  َحْيُث تَ َقاَسُموا َعَلى اْلُكْفرِ ))  -
وبين هاشم -صلى اهلل عليه وسلم  -ومقاطعة أهله، وهو حتالفهم واتفاقهم على إخراج النِب -صلى اهلل عليه وسلم  -النِب  الرحم وحماربة

ملشهورة اليت كتبوا فيها أنواعاً من وبين عبد املطلب من مكة إَل هذا الشعب، وهو خيف بين كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة ا
ليقتلوه فأرسل اهلل تعاَل على -صلى اهلل عليه وسلم  -الباطل ومن ذلك أال يناكحوهم، واليبايعوهم حَّت يسلموا إليهم رسول اهلل 

ح ِف حجة ِف هذا اخليف الذي هو األبط-صلى اهلل عليه وسلم  -هذه الصحيفة األرضة فأكلت مافيها من الباطل، فنزل النِب 
.الوداع شكراً هلل تعاَل على إظهار دينه  
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 :من فوائد األحاديث 
 األحاديث فيها بيان مسألة حكم نزول األبطح، وِف املسألة خالف بعدما اتفق العلماء بأن نزول: الفائدة األولى -

باحملصَّب سنة أم أنه نزله ألنه وقع ِف طريقه -صلى اهلل عليه وسلم  -األبطح ليس له عالقة مبناسك احلج، واختلفوا هل نزول النِب 
 .اتفاقاً فأراد أن يرتاح فيه 

 . أن نزول األبطح سنة وهو مذهب اخللفاء الراشدين ومجهور العلماء : القول األول
م وإبطال ما قصداً وذلك إلظهار عز اإلسال-صلى اهلل عليه وسلم  -حيث نزله النِب : -رضي اهلل عنه  -حبديث أِب هريرة  :واستدلوا

 .عليه أهل الكفر وما تعاقدوا عليه من باطل، فهو سنة كالرمل وهو قول اخللفاء الراشدين

 .ألنه أسهل لطريقه-صلى اهلل عليه وسلم  -أن نزول األبطح ليس بسنة، وإَّنا نزله النِب : والقول الثاني
-رضي اهلل عنهما –ي اهلل عنها ومذهب ابن عباس رض –ِف الباب، وهو مذهبها -رضي اهلل عنها  -حبديث عائشة : واستدلوا

. 

إن هذا من السنة إال أنه ال ميكن تطبيقها ِف زماننا لعدم وجود احملصَّب؛ ألن مكانه اليوم البنيان، وطرق : ولو قيل
 .السيارات

 .األحاديث فيها داللة على أن املسائل الفرعية قد يقع فيها خالف بْي الصحابة :الفائدة الثانية  -

 
 

 

 

 باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه ألهل السقاية

ـَة لَيَـاَلَ ِمـًًن، ِمـْن َأْجـِل ِسـَقايَِتهِ  َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَّلِـِب اْسـَتْأَذَن َرُسـوَل اللّـِه  -62 فَـَأِذَن . أَْن يَِبيـَت مبَكَّ
 .َلهُ 

 :تخريج الحديث 
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بــاب هــل يبيــت أصــحاب الســقاية أو " " كتــاب احلــج " ، وأخرجــه البخــاري ِف ( 1112) احلــديث أخرجــه مســلم حــديث 
" بـــاب يبيـــت مبكـــة ليـــاَل مـــًن " " املناســـك كتـــاب " ، وأخرجـــه أبـــو داود ِف ( 1112) حـــديث " غـــريهم مبكـــة ليـــاَل مـــًن 

 (. 1512) حديث " باب البيتوتة مبكة لياَل مًن " "كتاب املناسك " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 1626) حديث 

 :شرح ألفاظ الحديث 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -هو عم النِب ((:  اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ ))  -

 .أي طلب اإلذن وهو الرخصة((: اْسَتْأَذَن ))  -

 .أي يدع املبيت مبًن لياَل أيام التشريق ويبيت مبكة((:  َأْن يَِبيَت ِبَمكََّة لََياِلَي ِمًنى))  -

كانــت الســقاية مــن أعمــال قــريش القــائم ، أي مــن أجــل أال تنقطــع مصــلحة ســقاية مــاء زمــزم ((:  ِم  ْن َأْج  ِل ِس  َقايَِتهِ ))  -
 .-رضي اهلل عنه  -األخص العباس عليها بنو عبد املطلب وب

 :من فوائد الحديث
 احلديث دليل على الرتخيص ألهل السقاية بإسقاط املبيت عنهم لياَل أيام التشريق الحتياجهم َلذه: الفائدة األولى -

 الرخصة، مراعاة للمصلحة العامة حيث يقومون بسقاية الناس، ويلحق من مياثلهم كما ذكر أهل العلم ممن يشتغل 

 .مبصاحل املسلمْي العامة كرجال املرور ، ورجال اإلسعاف، واألطباء وحنوهم ممن َيتاج إَل ترك املبيت مبًن

استدل حبديث الباب من قال إن املبيت مبًن لياَل التشريق واجب، وبه قال مجهور العلماء فهو قول : الفائدة الثانية -
رحم  –ووي األصح ِف مذهب الشافعي، وهو الصحيح من مذهب احلنابلة املالكية، وأحد القولْي عن الشافعية واعتربه الن

 ( [ 15/  1) واالنصاف (  161/ 11) واالستذكار حديث (  1112) انظر شرح النووي ملسلم حديث ].  -اهلل علماء املسلمْي 

بالرخصة يدل  باإلذن، وِف رواية أخرى والتعبري-رضي اهلل عنه  -أذن لعمه العباس -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النِب  :ةووجه الدالل
 .على وجوب املبيت

والواجب من ،  ((لتأخذوا عني مناسككم  )) :بات ِف مًن تلك اللياَل وقال-صلى اهلل عليه وسلم  -واستدلوا أيضاً بأن النِب 
 .ذلك معظم الليل سواء من أوله أو آخره

 11) انظـر االسـتذكار ] . أن املبيت سنة، وهو قول أِب حنيفة ورواية ِف مذهب أمحد، وعند أِب حنيفة يكره تركهـا:  والقول الثاني

 ( [ 15/  1) واالنصاف (  162/ 
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رضـي  -بعدم الدليل الدال على الوجوب، وأما حديث  البـاب فـال يـدل علـى الوجـوب ألنـه ِل يتقـدم إذن العبـاس  :واستدلوا 

 . -صلى اهلل عليه وسلم  -مر يدل على الوجوب من النِب أ -اهلل عنه 

أن الــذين يقولــون بــالوجوب يقولــون مــن تــرك املبيــت فعليــه دم ألنــه تــرك واجبــاً، وأمــا الــذين قــالوا بالســنية  :وفائ  دة الخ  الف
 .واألظهر واهلل أعلم القول األول لحديث البابفيقولون ال شيء عليه، 

ولكن ِف إَياب الدم على من ترك املبيت تردد إذ ال دليل على ذلك؛ بل الـدليل علـى عـدم الوجـوب ففـي حـديث البـاب ِل 
 .بالدم-رضي اهلل عنه  -العباس -صلى اهلل عليه وسلم  -يأمر النِب 

 لفتة: 

: ي مكـان ألن اهلل تعـاَل يقـول من ِل َيد مكاناً يناسب املبيت فيه سقط عنـه املبيـت ِف مـًن ولـه أن يبيـت خـارج مـًن ِف أ 
ــاً يليــق بــه فســقط عنــه  [ 11: التغــابن ] {  فَ  ات َُّقوا اللَّ   َه َم  ا اْس  َتطَْعُتمْ }  والواجب  ات ) وهــذا اتقــى اهلل مــا اســتطاع وِل َيــد مكان

ن فـإذا غلـب علـى ظنـه عــدم وجـود مكـان مناسـب كمـا هـو واقعنـا اليــوم سـقط عنـه املبيـت ولـيس مـن املكــا(  تس ق  ب العجز
 .املناسب املبيت ِف الطرقات واألرصفة السيما من معه نساء واهلل أعلم

 

 

 

 

 

 باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها

ــالَ  -61 ــِه اْلُمــَزينِّ، َق ــِن َعْبــِد الّل ــَد اْلَكْعبَــةِ : َعــْن َبْكــِر ْب ــِن َعبَّــاٍس ِعْن ــاُه أَْعــرَاِبٌّ فـََقــالَ . ُكْنــُت َجاِلســاً َمــَع اْب َمــا َل أََرى بَــيِن : فَأََت
ــُتْم َتْســُقوَن النَِّبيــَذ؟ أَِمــْن َحاَجــٍة بِ  ُكــْم َيْســُقوَن اْلَعَســَل َواللَّــَنَ َوأَنـْ ــا ِمــْن : ُكــْم أَْم ِمــْن خُبْــٍل؟ فـََقــاَل ابْــُن َعبَّــاسٍ َعمِّ ــِه َمــا بَِن احلَْْمــُد لِّل
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َنــاُه بِِإنَــاٍء ِمــْن نَِبيــٍذ َفَشــِربَ . َعَلــى رَاِحَلِتــِه َوَخْلَفــُه أَُســاَمةُ  قَــِدَم النَّــِبُّ . َحاَجــٍة َوالَ خُبْــلٍ  . َوَســَقى َفْضــَلُه أَُســاَمةَ . فَاْسَتْســَقى فَأَتـَيـْ
 .رواه مسلم .  َفالَ نُرِيُد تـَْغيرَي َما أََمَر بِِه َرُسوُل الّلِه « َكَذا فَاْصنَ ُعوا. َأْحَسْنُتْم َوَأْجَمْلُتمْ »: َوقَالَ 

 :تخريج الحديث

باب ِف نبيذ السقاية " " كتاب املناسك " ، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه ابو داود ِف ( 1111)احلديث أخرجه مسلم 
 (. 2521) حديث " 

 :شرح ألفاظ الحديث 

 [( نبذ) انظر النهاية مادة ] .هو ما يعمل من األشربة من التمر والزبيب والعسل واحلنطة والشعري وغري ذلك ((:الَنِبيذ ))  -
عن ماء يوضع فيه قليل من التمر أو الزبيب مثاًل فيكون طعم املاء حلو املذاق، لكنه إذا  عبارة، وهو جائز فهو ِف أصله 

 .وصل إَل حد االختمار حرم ألنه حتول إَل مسكر وذلك بطول املكث

 .يشربهل-رضي اهلل عنه  -أعطى ما بقي أسامة -صلى اهلل عليه وسلم  -ما زاد منه، فالنِب : فضل الشيء ((:َوَسَقى َفْضَلُه )) -

 .أي فعلتم الشيء احلسن اْلميل ((:َأْحَسْنُتْم َوَأْجَمْلُتْم ))  -

 :من فوائد الحديث
احلديث فيه داللة على تسابق أهل الفضل ِف اخلريات ومن ذلك خدمة احلجاج بإكرامهم وسقايتهم، : الفائدة األولى -

 .أبداً -اهلل عليه وسلم  صلى -وهذا شرف عظيم كان حقاً آلل عباس ِف اْلاهلية وأقره النِب 
حْي مر -رضي اهلل عنه  -احلديث فيه املدح والثناء ِف الوجه ملن فعل خرياً، حيث قال ملن ِف سقاية العباس : الفائدة الثانية -

.فسوهذا ثناء، ولكن بشرط أن يخمن على املمدوح  الغرور والعجب بالن ((َأْحَسْنُتْم َوَأْجَمْلُتْم )) ِبم وشرب هو وأسامة   

عليهم؛ ألن االنتباذ  الكلفبتقليل -رضي اهلل عنه  -ختفيف على العباس ((  َكَذا فَاْصنَ ُعوا  ))-صلى اهلل عليه وسلم  -وِف قول النِب 
.ع الكلف عنهمورفعلى الناس -صلى اهلل عليه وسلم  -يسري قليل املخنة خبالف العسل فإن فيه كلفة ومثنه كثري، وهذا من تيسريه   

 .ولو كان غريه خرياً منه وأثًن عليه مبا كان عليه النِب احلديث فيه أفضلية التمسك : الفائدة الثالثة -
 

 
 

 باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وِجاللها
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، قَالَ  -61 َق بَِلْحِمَها َوُجُلوِدَها َوَأِجلَِّتَها. َأْن أَُقوَم َعَلى بُْدنِهِ  أََمَرين َرُسوُل الّلِه : َعْن َعِليٍّ َوَأْن اَل أُْعِطَي اْلَْزَّاَر . َوَأْن أََتَصدَّ
َها  .«َنْحُن نُ ْعِطيِه ِمْن ِعْنِدنَا»: قَالَ . ِمنـْ

 : تخريج الحديث
) حديث " باب اْلالل للبدن " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1111) احلديث أخرجه مسلم حديث 

، وأخرجه ابن ماجه ( 1116) حديث " باب كيف تنحر البدن " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1155
 (. 1566) حديث " باب من جلل البدنة " " كتاب املناسك " ِف 

 
 : شرح ألفاظ الحديث

اإلبل والبقر والغنم هذا قول أكثر مجع بدنة وهي العظيمة اْلسم، وِف أصل اللغة أهنا تطلق على : البدن((: بُْدنِِه ))  -
( [. 1111) انظر شرح النووي حلديث ] . أهل اللغة، ولكن معظم استعماَلا ِف األحاديث وكتب الفقه ِف اإلبل خاصة  

.بكسر اْليم وهو الكساء وحنوه الذي يطرح على ظهر البعري: اْلالل ((:َوَأِجلَِّتَها ))  -  

.ذبح ِبيمة األنعام مهنة لههو من كانت ((: اْلَجزَّار ))  -  

 :من فوائد الحديث
-صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث فيه مشروعية التصدق بلحوم اَلدي وجلودها وأجلتها، وكان هدي النِب : الفائدة األولى -

 .إبالً 

د أخرج هذا تعبداً احلديث فيه داللة على عدم جواز بيع حلوم اَلدي وجلودها وأجلتها، وذلك ألن العب:  الفائدة الثانية -
وأما اللحوم إعطاء اْلزار من حلمها عوضاً، -صلى اهلل عليه وسلم  -هلل تعاَل، فال َيوز له أخذ العوض عليه ولذا منع النِب 

 فباالتفاق أنه ال يجوز بيعها واختلف في الجلود والجالل؟

إما أن يتصدق ِبا : قالوا –رمحهم اهلل  –حاق ال َيوز كاللحم فال يباع، وهو قول عطاء والنخعي ومالك وأمحد وإس: فقيل 
 .أو ينتفع ِبا، أما البيع فال واستدلوا حبديث الباب

َيوز بيع اْللود واْلالل والتصدق بثمنها، وهو قول حكاه ابن املنذر عن أمحد وإسحاق، وهو وجه عند الشافعية :  قيلو
 .-رمحهم اهلل  –
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ال تبيعوا لحوم األضاحي والهدي وتصرفوا كلوا : )) ويخيد القول األول ما رواه أمحد عن قتادة بن النعمان مرفوعاً 
ويخخذ منه أن حكم حلوم األضاحي كاَلدي ( (واستمتعوا بجلودها وال تبيعوا وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم 

 .فال تباع حلومها وال جلودها وجالَلا

احلديث دليل على عدم جواز إعطاء اْلازر منها شيئاً، وظاهره أنه ال َيوز إعطائه من حلوم اَلدي : الثالثة الفائدة -
وكذلك األضاحي مطلقاً وهذا غري مراد، وإَّنا املقصود عدم إعطائه منها عوضاً عن أجرته، أما لو أعطاه أجرته كاملة ُث 

 ال بأس، ومنهم من هنى عن ذلك أيضاً لئال تقع مساحمة من اْلازر عن أراد أن يتصدق عليه لكونه فقرياً فأعطاه منها فال
شيء من األجرة بسبب هذه العطية، واألظهر جواز إعطائه وذلك بعد استيفاء أجرته كاملة يعطى منها على وجه 

 .التصدق

أن يقوم -رضي اهلل عنه  -علّياً -سلم صلى اهلل عليه و  -احلديث فيه جواز الوكالة على اَلدي حيث أوكل النِب : الفائدة الرابعة -
 .بشخن البدن

 

 

 باب االشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة

َعةٍ . َعاَم احلَُْديِْبَيةِ  حَنَْرنَا َمَع َرُسوِل الّلِه : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِه، قَالَ  -62 َعةٍ َواْلبَـَقرََة . اْلَبَدنََة َعْن َسبـْ  .رواه مسلم . َعْن َسبـْ

 :تخريج الحديث 

باب ِف البقرة " " كتاب املناسك " وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود ِف (  1116) احلديث أخرجه مسلم 
باب ما جاء ِف االشرتاك ِف البدنة " " كتاب احلج " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 2656) حديث " واْلزور عن كم جتزئ 

) حديث " باب عن كم جتزئ البدنة والبقرة " " كتاب األضاحي " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 66) حديث " والبقرة 
1112 .) 

 

 :شرح ألفاظ الحديث 

 .هو العام السادس من اَلجرة النبوية (( :َعاَم اْلُحَديِْبَيِة ))  -
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 :من فوائد الحديث

 اإلبل والبقرة، ويشرتك ِف البدنة سبعة، وِف البقرة سبعة، وأمااحلديث دليل على جواز االشرتاك ِف : الفائدة األولى -
 ( [ 1111) حديث (  116/  1) انظر املفهم . ] الغنم فال اشرتاك فيه باالتفاق

 واختلفوا هل االشتراك في الهدي إن كان بدنة أو بقرة يكون جائزاً في هدي التطوع أو الواجب ؟ 

 .-رمحه اهلل  –عي الواجب والتطوع وبه قال الشاف: فقيل
 .التطوع دون الواجب وبه قال أمحد ومجهور العلماء: وقيل
  ( [ 1116) انظر شرح النووي حديث ] . -رمحه اهلل  - ال َيوز االشرتاك مطلقاً وهو قول مالك: وقيل

 .واألظهر واهلل أعلم األول لعموم الحديث فليس فيه تفريق بين الواجب والتطوع

 

 قيامًا مقيدةباب نحر البدن 

 ابـَْعثْـَهــا ِقَيامـاً ُمَقيَّــَدًة، ُســنََّة نَبِــيُِّكْم : فـََقــالَ . َعـْن زِيـَـاِد بْــِن ُجبَــرْيٍ، أَنَّ ابْــَن ُعَمــَر أَتَـى َعلَــى َرُجــٍل َوُهـَو يـَْنَحــُر بََدنـَتَــُه بَارَِكـةً  -61
 .بيدِه َسْبَع بُْدٍن ِقياماً  حَنَر النِبُّ : وعند البخاري من حديث أنس 

 :تخريج الحديث

( 1111) حـديث "  بـاب حنـر مقيـدة" " كتـاب احلـج " ، وأخرجـه البخـاري ِف ( 1125) احلديث أخرجـه مسـلم حـديث 
-رضـي اهلل عنـه  -وأمـا حـديث أنـس ، ( 1116) حـديث " بـاب كيـف تنحـر البـدن " " كتاب املناسك " وأخرجه أبو داود ِف 

 (. 1112) حديث " حنر هديه بيده  باب من" " كتاب احلج " فأخرجه البخاري ِف 

 :شرح ألفاظ الحديث

 .أي ليست قائمة من بروك البعري والناقة ((:بَارَِكًة ))  -

 -أن النـِب : ))  -رضـي اهلل عنـه  -املقيَّدة املعقولـة، وجـاء هـذا التقييـد أكثـر بيانـاً ِف سـنن أِب داود، وعـن جـابر  ((:ُمَقيََّدًة ))  -

صـححه النـووي (( كانوا ينحرون البدنة معقولـة اليسـرى، قائمـة علـى بـاقي قوائمهـا  –رضوان اهلل عليهم  –وأصحابه -صلى اهلل عليه وسلم 
 ( [ 1125) انظر شرحه ملسلم حديث ] . إسناده على شرط مسلم: وقال
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 : من فوائد الحديث

 قال مجهور العلماء فهو قول مالكاحلديث دليل على سنية حنر اإلبل قائمة معقولة اليسرى، وبه : الفائدة األولى -
يستوى حنرها قائمة وباركة وال فضيلة ِف أحدمها، والصواب سنية :-رمحه اهلل  -وقال أبو حنيفة ، -رمحهم اهلل  –والشافعي وأمحد 

 .حنرها قائمة معقولة حلديث الباب
ند أهل احلديث أن قول الصحابة لشيء أنه من بْيَّ للرجل أن هذا من السنة، واملتقرر ع –رضي اهلل عنهم  -أن ابن عمر :ووجهه

 .السنة له حكم الرفع
وفيه أن قول الصحاِب من السنة كذا مرفوع عند الشيخْي الحتجاجهما ِبذا احلديث ِف : " -رمحه اهلل  -قال ابن حجر 

 ( [ 1111) حديث " باب حنر اإلبل مقيدة " " كتاب احلج " انظر الفتح ] ". صحيحيهما 

 . -رضي اهلل عنهما  –ونشر السنة كما فعل ابن عمر  ،احلديث دليل على تعليم اْلاهل:  الثانيةالفائدة  -

 

باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن ال يريد الذهاب بنفسه، واستحباب 
 تقليده وفتل القالئد، وأن باعثه ال يصير محرمًا، وال يحرم عليه شيء بذلك

َمـْن أَْهـَدى َهـْدياً َحـرَُم َعَلْيـِه َمـا ََيْـرُُم : َعْن َعْمرََة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَـِن أَنَّ زِيَاداً َكَتَب ِإََل َعاِئَشَة أَنَّ َعْبَد الّلِه ْبَن َعبَّاٍس، قَالَ  -61
. لَـْيَس َكَمـا قَـاَل ابْـُن َعبَّـاسٍ : قَاَلْت َعاِئَشـةُ : قَاَلْت َعْمرَةُ . ِإََلَّ بَِأْمرِكِ فَاْكُتِب . َوَقْد بـََعْثُت ِِبَْديِ . َحَّتَّ يـُْنَحَر اَْلَْديُ . َعَلى احْلَاجِّ 

اللّـِه  فـَلَـْم ََيْـرُْم َعلَـى َرُسـولِ . ُُثَّ بـََعـَث ِِبَـا َمـَع َأِب . بِيَـِدهِ  ُُثَّ قـَلَّـَدَها َرُسـوُل اللّـِه . بِيَـَديَّ  أَنَا فـَتَـْلُت َقالَئِـَد َهـْدِي َرُسـوِل اللّـِه 
  ُأَْهَدى َرُسوُل الّلِه، َمرًَّة ِإََل اْلبَـْيِت َغَنماً ، فـََقلََّدَها: وِف رواية قالت عائشة . َحَّتَّ حنَُِر اَْلَْديُ . َشْيٌء َأَحلَُّه الّلُه َله. 

 :تخريج الحديث 
) حديث " باب من قلَّد القالئد بيده " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1121) احلديث أخرجه مسلم حديث 

وأما (  2162) حديث " باب هل يوجب تقليد اَلدي إحراماً " " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1155
باب " " كتاب احلج " فس املوضع السابق، وأخرجها البخاري ِف األخرى فأخرجها مسلم ِف ن-رضي اهلل عنها  -رواية عائشة 
وابن (  2111) حديث " باب فتل القالئد " " كتاب مناسك احلج " ، والنسائي ِف 6 1152) حديث " تقليد الغنم 

 (. 1562) حديث " باب تقليد البدن " " كتاب املناسك " ماجه ِف 
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 :شرح ألفاظ الحديث 
 القالئد مجع قالدة، وهي ما َييط بالعنق من خيط أو حبل أو سري أو سلسال وحنوه حبسب ((:َقالَِئَد فَ تَ ْلُت ))  -

 خترب أهنا-رضي اهلل عنها  -احملاط به، وتقدم أن تقليد اَلدي ما يربط على عنق اَلدي عالمة على أنه مبعوث للحرم، فعائشة  

، وتقـدم أيضـاً معـًن اإلشـعار وهـو قطـع جلـد مـن جانـب سـنام -اهلل عليه وسلم  صلى -حلًّت تلك القالئد، وهيئتها ليقلدها النِب  
 .البعري أو الناقة حَّت يسيل الدم ُث َيففه عالمة على أهنا مبعوثة إَل احلرم

 .أي اكتِب َل فتواك وما ترينه صواباً  ((:فَاْكتُِبي ِإَليَّ بَِأْمِرِك ))  -

 -رضي اهلل عنهم  –تحقيق فيما اعتقدته، وعارضها فيه ابن عباس قالت ذلك زيادة ِف ال ((:بَِيَديَّ ))  -

، وهــذا يفيــد أن ذلــك كــان ِف الســنة التاســعة؛ -رضــي اهلل عنــه  -تريــد أباهــا أبــا بكــر الصــديق : ((ثُ  مَّ بَ َع  َث ِبَه  ا َم  َع َأبِ  ي ))  - 
ج بعــده ِف العـام العاشــر حجـة الــوداع وهــذا حـ-صـلى اهلل عليـه وســلم  -السـنة الــيت حـج فيهــا أبـا بكــر الصـديق عــن آخـر فعــل النــِب 

ِف اَلـدي وأنـه ِل َيـرم حـْي بعثهـا حـَّت -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -أرادت أن ختـرب عـن آخـر فعـل النـِب -رضي اهلل عنها  -يفيد بأن عائشة 
 .كان ِف أول اإلسالم ُث نسخ-رضي اهلل عنها  -ال يأيت من يقول أن إخبار عائشة 

شــيئاً مــن حمظــورات -صــلى اهلل عليــه وســلم  -أي ِل َيتنــب النــِب  ((:َش  ْيٌء َأَحلَّ  ُه اللّ  ُه لَ  ُه  َعلَ  ى َرُس  وِل اللّ  ِه فَ لَ  ْم َيْح  ُرْم ))  -
 .اإلحرام حْي بعث اَلدي

 : من فوائد الحديث

 -:احلديث دليل على استحباب اَلدي إَل احلرم، واَلدايا على حالْي :  الفائدة األولى -
 .ويشعرها عند إحرامه يقادهاأن يسوق اَلدي ويقصد النسك بأن خيرج حاجاً أو معتمراً، فهذا :  األولى
أن يسوق اَلدي وهو مقيم ِف بلدته، فيبعثها مع أحد إَل احلرم فهذا يقلدها ويشعرها من مكانه، واحلال الثانية :  والثانية

 .ِف حديث الباب-صلى اهلل عليه وسلم  -هي فعل النِب 

ُث أشــعرها )) وأيضــاً إشــعارها ففــي الروايــة األخــرى عنــد مســلم  ،احلــديث دليــل علــى ســنية تقليــد اَلــدي:  فائ  دة الثاني  ةال -
وأخذ منها أهل العلم استحباب اْلمع بْي التقليـد واإلشـعار، وهـذا بالنسـبة للبـل لداللـة األحاديـث ذلـك ومنهـا (( وقلدها 

واختلفــوا ِف اإلشــعار للبقــر فرمبــا ال تتحملــه، وأمــا الغــنم فالصــواب أنــه مــن الســنة  ،حــديث البــاب وأحلــق العلمــاء باإلبــل البقــر
غنمـاً وقلـدها، وأمـا اإلشـعار فـال تشـعر -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -ِف البـاب حيـث أهـدى النـِب -رضي اهلل عنها  -تقليدها حلديث عائشة 
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"  –رمحهمـا اهلل  – د التقليـد دون اإلشـعار، وعنـد أِب حنيفـة ومالـكحيث ور -صلى اهلل عليه وسلم  -لعدم حتملها ولعدم وروده عن النِب 
 ( [ 121/ 2) انظر فتح املنعم ] ". ال يستحب تقليد الغنم فالتقليد خاص باإلبل والبقر

احلــديث فيــه داللــة علــى أن مــن أهــدى إَل احلــرم وهــو مقــيم فإنــه ال َيتنــب مــا َيتنبــه احملــرم فهــو حــالل :  الفائ  دة الثالث  ة -
وخــالف ابــن  ،، وبــه قــال مجهــور العلمــاء((َشــْيٌء َأَحلَّــُه اللّــُه لَــُه  فـَلَــْم ََيْــرُْم َعلَــى َرُســوِل اللّــِه : )) -رضــي اهلل عنهــا  –لـت عائشــة قا

 .كما ِف حديث الباب واعترب من يبعث هديه حمرماً حَّت يُنحر هديه -رضي اهلل عنهما  -عباس 

مـــن بعـــث هديـــه ال يصـــري حمرمـــاً، وال َيـــرم عليـــه شـــيء ممـــا َيـــرم علـــى احملـــرم، وهـــذا مـــذهبنا فيـــه أن : " -رمحـــه اهلل  -قـــال النـــووي 
وعطاء، وجماهد، وسعيد بـن جبـري وحكاهـا -رضي اهلل عنهم  -ومذهب العلماء كافة إال حكاية رويت عن ابن عباس ، وابن عمر

أنـه إذا فعلــه لزمـه اجتنـاب مـا َيتنبـه احملـرم، وال يصـري حمرمــاً مـن غـري نيـة اإلحـرام والصـحيح مــا : اخلطـاِب عـن أهـل الـرأي أيضـاً 
  ( [    1121) انظر شرحه ملسلم حديث ] "  قاله اْلمهور َلذه األحاديث الصحيحة 

 

 داة لمن احتاج إليهاباب جواز ركوب البدنة المه

ــِه  -66 ــرََة، أَنَّ َرُســوَل الّل َه  ا»: فـََقــالَ . رََأى َرُجــالً َيُســوُق بََدنَــةً  َعــْن َأِب ُهَريـْ ــالَ « ارَْكب ْ ــِه ِإنَـَّهــا بََدنَــةٌ : َق : فـََقــالَ . يَــا َرُســوَل الّل
َها»  (.حلديث ِف الصحيحْي من حديث أنس رضي اهلل عنه وورد حنو هذا ا .)ِف الثَّانَِيِة أَْو ِف الثَّالِثَةِ « َويْ َلكَ . ارَْكب ْ

ْعـُت النَّـِبَّ : وعند مسلم من حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِه، أنه ُسِئَل َعـْن رُُكـوِب اَْلَـْدِي؟ فـََقـالَ  َه ا بِ اْلَمْعُروِف »: يـَُقـولُ  مسَِ ارَْكب ْ
َها  .«َحتَّى َتِجَد َظْهراً . ِإَذا أُْلِجْئَت ِإلَي ْ

 :الحديثينتخريج 

) حـديث "  البـدنباب ركـوب " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1122) حديث أِب هريرة أخرجه مسلم حديث 
 ، وأخرجه ( 1115) حديث " باب ِف ركوب البدن " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1166

 (. 2166) حديث " باب ركوب البدنة " " كتاب مناسك احلج " النسائي ِف 

كتـاب " ، وانفرد به عـن البخـاري ، وأخرجـه أبـو داود ِف ( 1121) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث جابر 
بـاب ركـوب البدنـة " " كتاب مناسك احلـج " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1111)حديث " باب ِف ركوب البدن " " املناسك 
 (. 2651) حديث " باملعروف 
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 :ديثين شرح ألفاظ الح
 .أي أن نوع اَلدي الذي ساقه للحرم بدنة :((َيُسوُق بََدنًَة ))  -

أهنـا سـيقت هـدياً إَل -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -وكأنـه اسـتقر ِف ذهنـه أنـه خفـي علـى رسـول اهلل  :((وَل اللّ ِه ِإن ََّه ا بََدنَ ٌة يَا َرسُ ))  -
 .احلرم

  تقــال ملــن وقــع ِف هلكــة، واملعــًن أشــرفت علــى هلكــة فاركــب، وقيــل هــي كلمــة تقوَلــا العــرب ِف( َويْــل (( : )  َويْ لَ  كَ  )) -
 .ال أم لك وتربت يداك: كالمها وال تقصد معناها كقوَلم

َها  )) -  .ابة غريهاأي حَّت جتد د((  َحتَّى َتِجَد َظْهراً )) أي إذا احتجت إَل ركوِبا فاركبها: ((ِإَذا أُْلِجْئَت ِإلَي ْ

 : من فوائد الحديثين
 : احلديثان فيهما داللة على جواز ركوب البدنة املهداة وِف املسألة خالف : الفائدة األولى -
 .-رمحه اهلل  -ال يركبها إال للضرورة وبه قال أبو حنيفة :  قيل
 –قال الشافعي وهو رواية عن مالك  ال يركبها إال حلاجة، فإذا احتاج للركوب جاز له ركوب ما أهدي للحرم، وبه:  وقيل

 . -رمحهما اهلل 
واألظهر واهلل  –رمحهم اهلل  –له ركوِبا، وبه قال مالك وأمحد وإسحاق  َيوزأو لغري حاجة سواء حلاجة يركبها مطلقاً، : وقيل

)) :صلى اهلل عليه وسلم  –ِف الباب حيث قال النِب -رضي اهلل عنه  -وهو الذي دلَّ عليه حديث جابر  أعلم جواز ركوبها مطلقاً 
َها  َها بِاْلَمْعُروِف ِإَذا أُْلِجْئَت ِإلَي ْ  .أي إذا احتجت إَل ركوِبا حَّت جتد ظهراً آخر تركبه(( ارَْكب ْ

وحينئـذ ال  ،فيـه داللـة علـى أن مـن ركـب بدنـة سـيقت هـدياً فلريكبهـا بـاملعروف-رضي اهلل عنـه  -حديث جابر  الفائدة الثانية  -
 .ضرار ِبا والعنف، بل باملعروف وهو الرفق ِف الركوب والسري على طريقة مناسبةَيوز له اإل

 

 باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق

ثَــُه أَنَّ َرُســوَل اللّــِه أَنَّ ُذوَءيـْبَــاً أَبَــا قَِبيَصــةَ َعــِن ابْــِن َعبَّــاٍس  -66 ــُه بِاْلبُــ  ، َحدَّ َعــُث َمَع َه  ا »ْدِن ُُثَّ يـَُقــوُل َكــاَن يـَبـْ ِإْن َعِط  َب ِمن ْ
َوالَ َتْطَعْمَه ا َأنْ َت َوالَ َأَح ٌد . ثُ مَّ اْض ِرْب بِ ِه َص ْفَحتَ َها. ثُ مَّ اْغِم ْس نَ ْعَلَه ا ِف ي َدِمَه ا. َشْيٌء, َفَخِشيَت َعَلْيِه َمْوتاً, فَاْنَحْرَها

 .رواه مسلم . «ِمْن َأْهِل رُفْ َقِتكَ 
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 :تخريج الحديث
ِف  باب " " كتاب املناسك " ، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 1121) احلديث أخرجه مسلم حديث 

 (. 1152) حديث " اَلدي إذا عطب 

 : شرح ألفاظ الحديث
َها َشْيٌء ))  - عن آفة تعرتيه ومتنعه َعَطب اَلدي وهو هالكه وقد يُعربَّ به " : - رمحه اهلل –قال ابن األثري : ((ِإْن َعِطَب ِمن ْ

 ( [عطب ) انظر النهاية مادة ] " فيُنحر  السريعن 

د بـه هـذا اَلـدي يغمسـه ِف الـدم ليعـرف مـن رآه أنـه هـدٌي فيمتنـع عـن لِّـالنعـل الـذي قّـُ : ((ْغِمْس نَ ْعَلَها ِفي َدِمَه ا ثُمَّ ا))  -
 .أكله

 .الذي فيه الدم صفحة العنق لتظهر العالمة أي اضرب ِبذا النعل: ((ثُمَّ اْضِرْب بِِه َصْفَحتَ َها ))  -

الرفقة فيها وجهان صحيحان إحدامها ضـم الـراء واآلخـر كسـرها واملقصـود كـل مـن كـان : (( َواَل َأَحٌد ِمْن َأْهِل رُفْ َقِتكَ ))  -
 .يسري معه ميتنعون عن األكل منها

 :من فوائد الحديث

إذا أشـــرف علــى اَلـــالك وجـــب ذحبــه قبـــل ذلـــك وإشــعاره لـــُيعلم أنـــه  احلـــديث فيــه داللـــة علـــى أن اَلــدي: الفائ  دة األول   ى -
 .هدي

احلــديث دليــل علــى أن ســائق اَلــدي املعطــوب وكــذلك مــن معــه مــن الرفقــة ميتنعــون عــن األكــل مــن هــذا :  الفائ  دة الثاني  ة -
مبـا جتعـل صـاحب اَلـدي ومـن الـيت ر  لذريعـةاَلدي بعدما يُنحر وإَّنا يأكلها املساكْي واحلكمة من هذا النهي واهلل أعلم سـد ا

معــه أحيانــاً يســرعون لــذبح أو حنــر اَلــدي ولــو ِل يتبــْي عطبــه بيانــاً ظــاهراً مــن أجــل أن يــأكلوا منــه، فمنعــوا مــن األكــل ســداً 
 .للذريعة

أن ســائقها ال يأكــل منهــا شــيئاً وأمــا النــاس  –رمحهــم اهلل مجيعــاً  –وعنــد مالــك والشــافعي وأمحــد وإســحاق وأصــحاب الــرأي 
 ( [ 1116) حديث (  121/  1) انظر املفهم . ] لوهنافيأك

 

 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
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 .ِإالَّ أَنَُّه ُخفَِّف َعِن اْلَمْرأَِة احْلَاِئضِ . أُِمَر النَّاُس أَْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْلبَـْيتِ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ  -65

 :تخريج الحديث

" بــاب املــرأة حتــيض بعــد اإلفاضــة " " كتــاب الطهــارة " ، وأخرجــه البخــاري ِف ( 1126) أخرجــه مســلم حــديث احلــديث 
 (. 1122) حديث " باب طواف الوداع " " كتاب احلج " وأخرجه ِف (  126) حديث 

 :من فوائد الحديث 

 .غ من مناسك احلجاحلديث دليل على وجوب طواف الوداع للحاج غري املكي إذا فر : الفائدة األولى -

 :ووجه داللة الحديث من وجهين 

وهـذه الصـيغة َلـا حكـم الرفـع عنـد -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -واألمـر الشـك أنـه مـن رسـول اهلل (( أُِمَر النَّـاُس )) قوله  :األول الوجه 
د حت ى يك ون آخ ر عه ده ال ينف ر أح )) : -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -قـال النـِب : يث ويشـهد لـذلك روايـة مسـلم األخـرىأهل احلد
 ((.بالبيت

إذ لو ِل يكن واجباً ملا التخفيف عن احلائض بإسقاط الطواف عنها، والتعبري بالتخفيف يدل على الوجوب  :الثانيالوجه 
 .احتاجت َلذا التخفيف

 ( [ 221/  6) واجملموع ، ( 111/  2) انظر املغين . ] بوجوب طواف الوداع هو قول مجهور العلماء فإن تركه فعليه دم :والقول

) انظــر شــرح النــووي ملســلم حــديث . ] وبــه قــال مالــك وداود الظــاهري ،أن طــواف الــوداع ســنة مــن تركــه فــال شــيء عليــه :والق  ول الث  اني

 .خفف عن احلائض وِل يأمرها بدم ولو كان واجباً ألمرها جتربه بدم-صلى اهلل عليه وسلم  -واستدلوا بأن النِب ،  ( [ 1126

، وأمــا دليــل القــول الثــاين فينــاقش بــأن التخفيــف عــن احلــائض بعــدم والق  ول األول ه  و األظه  ر واهلل أعل  م لق  وة اس  تداللهم
وأمـا إَيـاب الـدم فيحتـاج  ،الطواف ال يلزم منه التخفيف على غريها، ولو تـرك غـري احلـائض طـواف الـوداع أُث برتكـه للواجـب

 .إَل دليل

احلديث يدل على أنه َيب أن يكـون طـواف الـوداع آخـر شـيء، فـال يصـح أن يـودع البيـت وهـو ِل ينتـه :  الفائدة الثانية -
مــن مناســك احلــج كرمــي اْلمــار مــثالً، أو يــودع البيــت ُث هــو ميكــث ِف مكــة، أمــا االنتظــار اليســري لقضــاء بعــض حاجــات 

 .ه فال يضرالسفر أو انتظار رفقة أو إصالح سيارة أو توديع رفقة أو حبس سري وحنو 



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  12 

احلــديث دليــل علــى أن طــواف الــوداع يســقط عــن احلــائض وبنــاًء عليــه فــال يلــزم احلــائض أن تنتظــر حــَّت  :الفائ  دة الثالث  ة  -
/  2) انظـر املغـين ] .  تطهر ولكن لو طهرت قبـل أن تفـارق مكـة لزمهـا أن تغتسـل وترجـع لتطـوف الـوداع وبـه قـال مجهـور العلمـاء

111  ]) 

 .ن العمرة ال وداع فيهاباحلج، وأ احلديث دليل على أن طواف الوداع: الفائدة الرابعة -

-صـلى اهلل عليـه وسـلم  -أمـر بـذلك ِف حجـة الـوداع فـذكر ذلـك للحـاج وِل يُنقـل أنـه -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -بـأن النـِب  :ووجه الداللة 

 .أمر بطواف الوداع ِف أي عمرة من ُعمره

علـــى املعتمـــر إال طـــواف القـــدوم يعـــين طـــواف العمـــرة، وهـــذا يفيـــد أن ال وداع علـــى  ونقـــل ابـــن رشـــد اإلمجـــاع علـــى أنـــه لـــيس
 ( [ 211/  2) انظر بداية اجملتهد ] . املعتمر

 

 باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصالة

 فيها، والدعاء في نواحيها كلها 
 

َفَجـــاَء . َوأَْرَســَل ِإََل ُعْثَمــاَن بْـــِن َأِب طَْلَحــةَ . فـَنَـــَزَل بِِفنَــاِء اْلَكْعبَـــةِ . يـَــْوَم اْلَفـــْتحِ  قَــِدَم َرُســـوُل اللّــِه : َعــْن ابْــِن ُعَمـــَر، قَــالَ  -61
ــهِ : وِف روايــة ملســلم) اْلِمْفَتحِ بِــ ــَذَهَب ِإََل أُمِّ ــهُ . َف َــْت أَْن تـُْعِطَي ــْيفُ : فـََقــالَ . فَأَب ــِه أَْو لََيْخــُرجنَّ َهـــَذا السَّ ــِه لَتـُْعِطيِني ــْن ُصــْلِب  َوالّل . ِم

َوبِـاَلٌل َوأَُسـاَمُة بْـُن َزيْـٍد َوُعْثَمـاُن  ُُثَّ َدَخـَل النَّـِبُّ : قَـالَ . فـََفـَتَح اْلبَـابَ ( َفَدفـََعـُه إِلَْيـِه  َفَجـاَء بِـِه ِإََل النَّـِبِّ . فََأْعطَْتـُه ِإيَـّاهُ : قَالَ 
ــُأْغِلقَ . بْــُن طَْلَحــةَ  ــاِب َف ــَتَح اْلَبــابَ . ِفيــِه َمِلّيــاً فـََلِبثُــوا . َوأََمــَر بِاْلَب ــُد الّلــهِ . ُُثَّ فـَ ــاَدْرُت النَّــاسَ : فـََقــاَل َعْب ــِه . فـََب  فـَتَـَلقَّْيــُت َرُســوَل الّل

تِْلَقـاَء . َعُمـوَدْينِ بـَـْْيَ الْ : أَيْـَن؟ قَـالَ : قـُْلـتُ . نـََعـمْ : ؟ قَـالَ  َهْل َصلَّى ِفيِه َرُسـوُل اللّـِه : فـَُقْلُت لِِباَللٍ . َوِباَلٌل َعَلى ِإْثرِهِ ، َخارِجاً 
 .ُُثَّ َصلَّى. وََكاَن اْلبَـْيُت يـَْوَمِئٍذ َعَلى ِستَِّة أَْعِمَدةٍ : َكْم َصلَّى؟  وِف رواية: يُت أَْن َأْسأََلهُ َوَنسِ : قَالَ . َوْجِههِ 

 .رَكَعتْيِ ُثَّ َخرََج َفصلَّى ِف َوجِه الكعبِة : زاد البخاري
 

َا أُِمْرَُتْ بِالطََّواِف وََِلْ تُخَمُروا ِبُدُخولِهِ : وَعْن اْبَن َعبَّاٍس قال -62 ْعُتُه يـَُقولُ . ِلَْ َيُكْن يـَنـَْهى َعْن ُدُخولِهِ : قَالَ . ِإَّنَّ : َولَـِكينِّ مسَِ
فـََلمَّا َخرََج رََكَع ِف قـُُبِل . َحَّتَّ َخرَجَ . َصلِّ ِفيهِ وِلَْ يُ . َلمَّا َدَخَل اْلبَـْيَت َدَعا ِف َنواِحيِه ُكلَِّها َأْخبَـَرين أَُساَمُة ْبُن َزْيٍد، َأنَّ النَِّبَّ 

َلةُ »: َوقَالَ . اْلبَـْيِت رَْكَعتَـْْيِ  َلٍة ِمَن اْلبَـْيتِ » : َما نـََواِحيَها؟ َأِف َزَوايَاَها؟ قَالَ : قـُْلُت َلهُ « َه ِذِه اْلِقب ْ أخرج البخاري   .«َبْل ِف ُكلِّ ِقبـْ
 .هذا احلديث من طريق ابن عباس رضي اهلل عنهما لكن من دون إسناده ألسامة رضي اهلل عنه 

، َصــاِحِب َرُســـوِل اللّــِه : قَـــالَ  ِإمْسَاِعيــُل بْـــُن َأِب َخالِــدٍ وَعــْن  -61 َِ اْلبَـْيـــَت ِف  أََدَخـــَل النَّــِبُّ : قـُْلــُت لَِعْبـــِد اللّــِه بْـــِن َأِب أَْو
 .الَ : َرتِِه؟ قَالَ ُعمْ 
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 :تخريج األحاديث 
َواتَِّخُذوا  }:باب قول اهلل تعاَل " " كتاب الصالة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1126) حديث ابن عمر أخرجه مسلم 

باب ِف دخول " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 161) حديث  [ 122: البقرة ] {  ِمن مََّقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى
، ( 161) حديث " باب الصالة ِف الكعبة " " كتاب املساجد " ، وأخرجه النسائي ِف ( 2521) حديث " الكعبة 

 ( 1511) حديث " باب دخول الكعبة " " كتاب املناسك " وأخرجه ابن ماجه ِف 
" كتاب الصالة " ، وأخرجه بنحوه البخاري ِف ( 1115) فأخرجه مسلم حديث  -ي اهلل عنهما رض -وأما حديث ابن عباس 

كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف ( 166) حديث  { َواتَِّخُذوا ِمن مََّقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى }: باب قوله تعاَل" 
 ( 2611) حديث " باب موضع الصالة من الكعبة " " 

باب أمر " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1112) ث إمساعيل بن خالد فأخرجه مسلم حديث وأما حدي
 (. 1652) حديث " الصفا واملروة 

 
 : شرح ألفاظ األحاديث

 .ِف السنة الثامنة من اَلجرة النبوية :((يَ ْوَم اْلَفْتِح  َقِدَم َرُسوُل الّلِه ))  -

املكان املتسع أمام الدار وحنوه، فاملقصود هنا أنه نزل ِف املكان املتسع أمام  :الفناء هو: ((اْلَكْعَبِة نَ َزَل بِِفَناِء ف َ ))  -
( [فنا ) انظر النهاية مادة ]  .الكعبة  

واسم أِب طلحة عبد اهلل بن  -رضي اهلل عنه  -هو عثمان بن طلحة بن أِب طلحة : ((ُعْثَماَن ْبِن َأِبي طَْلَحة َأْرَسَل ِإَلى )َ) -
بفتح احلاء واْليم نسبة إَل حجابة الكعبة وهي واليتها وفتحها وإغالقها وخدمتها فيقال ( احلَجِب ) عبد العزى ويقال له 

.َلم مفتاح الكعبة فكانوا سدنة البيت-صلى اهلل عليه وسلم  -له وألقاربه احلجبون واحلجبة ، دفع النِب   
.لغتان صحيحان املفتاح وهي: األخرى بكسر امليم وِف الرواية :(( ْفَتحِ َفَجاَء بِاْلمِ )) -  

.هددها بأن يقتل نفسه ليخوفها فتعطيه املفتاح :((َه َذا السَّْيُف ِمْن ُصْلِبيَأْو لََيْخُرجنَّ ))  -  

 -وعند النسائي أنه كان معهم الفضل بن عباس  :((طَْلَحَة ٍد َوُعْثَماُن ْبُن َوِباَلٌل َوُأَساَمُة ْبُن زَيْ  ثُمَّ َدَخَل النَِّبيُّ ))  -

كان معهم إال ِف -رضي اهلل عنه  -ِل يثبت أن الفضل : " -رمحه اهلل  -، قال ابن حجر -رمحه اهلل  –وِف رواية ألمحد  -رضي اهلل عنه 
 ( [ 1151) حديث " باب من كرب ِف نواحي الكعبة " " كتاب الفتح " انظر الفتح ] " رواية شاذة 

.أي لبثوا وقتاً طويالً   :((فَ َلِبثُوا ِفيِه َمِلّياً ) ) -  

 .أي مواجه باب الكعبة :((في َوجِه الكعبِة ))  -
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 .أي ِف مجيع جهاته :((واِحيِه ُكلَِّها في نَ )ِ) -

 .بضم القاف والباء وَيوز إسكاهنا أي ما استقبلك وهو وجه الكعبة كما تقدم :((ُبِل اْلبَ ْيِت رَْكَعتَ ْيِن ق ُ ))  -

َلةُ ))  - بعد معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فال ينسخ :  " -رمحه اهلل  -قال اخلطاِب : (( َه ِذِه اْلِقب ْ
وأنه يقف ِف وجهها دون أركاهنا وجوانبها وإن كانت  وَيتمل أنه علمهم سنة موقف اإلمام،: اليوم فصلوا إليه أبداً، قال

وَيتمل معًن ثالثاً، وهو أن معناه هذه الكعبة هي املسجد احلرام :  -رمحه اهلل  -الصالة ِف مجيع جهاهتا جمزئة، قال النووي 
انظر شرح ] " سها فقط الذي أمرَت باستقباله ال كل احلرم، وال  مكة، وال كل املسجد الذي حول الكعبة، بل هي الكعبة نف

 ( [ 1115) النووي ملسلم حديث 
 .أي أِف أركاهنا:((َأِفي َزَوايَاَها ))  -

-صلى اهلل عليه وسلم  -املقصود عمرة القضاء ِف السنة السابقة وال خالف أن النِب  :((اْلبَ ْيَت ِفي ُعْمَرتِِه  َأَدَخَل النَِّبيُّ )) -

صلى اهلل عليه وسلم من إزالتها، حَّت فتح اهلل عليه  –ِل يدخل الكعبة إال ألنه كان ِف البيت أصنام وصور ال يتمكن النِب 
 .رضي اهلل عنهما ِف الباب –ودخل فيها فصلى كما ِف حديث ابن عمر  ،مكة عام الفتح فأزال األصنام والصور

ل الكعبة ِف عمرة القضاء ألن دخول الكعبة ِل يكن من الشروط اليت تصاحلوا ِل يدخ-صلى اهلل عليه وسلم  -وَيتمل أن النِب 
 .فيها بعد صلح احلديبية-صلى اهلل عليه وسلم  -عليها فيكون دخوَلا من األمور الَّت ِل يخذن للنِب 

 :من فوائد األحاديث 

 :الكعبة والصالة فيها وجاء عند البخاريدليل على استحباب دخول  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر : الفائدة األولى -
-رضي اهلل عنه  -فيها كما أخرب بالل، ويشكل على هذا نفي أسامة  –صلى اله عليه وسلم  –، لصالة النِب ((أنه صلى ركعتْي )) 

(( وِل يصل فيها : )) حيث قال -رضي اهلل عنهما  -ِف جوف الكعبة كما ِف حديث ابن عباس -صلى اهلل عليه وسلم  -صالة النِب 
 .-رضي اهلل عنه  -كان من اللذين دخلوا الكعبة كما دخلها بالل -رضي اهلل عنه  -وأسامة 

 :إلشكال بعدة أجوبة منهاوأجيب عن هذا ا

يدعو اشتغل -صلى اهلل عليه وسلم  -النِب  -رضي اهلل عنه  -َيتمل أهنم حينما أغلقوا الباب اشتغلوا بالدعاء فلما رأى أسامة : قيل
صلى  -قريب من النِب -رضي اهلل عنه  -ِف ناحية أخرى، وبالل -صلى اهلل عليه وسلم  -هو بالدعاء ِف ناحية من نواحي البيت والنِب 

 لبعده وانشغاله بالدعاء وكانت صالة-رضي اهلل عنه  -يصلي بعد ذلك وِل يره أسامة -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى النِب -اهلل عليه وسلم 
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،  1126)انظر شرحه حلديث ] . -رمحه اهلل  -وهذا اْلواب اختاره النووي   -رضي اهلل عنه  -خفيفة وِل يرها أسامة -صلى اهلل عليه وسلم  -النِب 

1115 ] ) . 

، ويدل على -صلى اهلل عليه وسلم  -ِف اللحظة اليت صلى فيها -صلى اهلل عليه وسلم  -غاب عن النِب -رضي اهلل عنه  -أن أسامة  وقيل
: رأى صوراً ِف الكعبة قال-صلى اهلل عليه وسلم  -أن النِب : )) -رضي اهلل عنه  -من حديث أسامة -رمحه اهلل  -ذلك ما رواه ابن املنذر 

 .أنه كان خيرج لنقل املاء-رضي اهلل عنه  -وهذا إخبار من أسامة (( فكنت آتيه مباء ِف الدلو يضرب به الصور 

أنه ِل يصل فيها يعين الفرض -رضي اهلل عنه  -أنه صلى فيها يعين التطوع، وقول أسامة : -رضي اهلل عنه  -ل أن قول بال: وقيل
 ( [ 1162،  1161) حديث (  111/  1) انظر املفهم ]  .-رمحه اهلل  -ومال إليه القرطِب 

واختلفوا أي , وأنه صلى فيها -عنهما رضي اهلل  -وقيل غير ذلك من األجوبة, والعلماء على األخذ بحديث ابن عمر 
 الصلوات تصلى ؟

رمحة اهلل  –تصح فيها صالة النفل والفرض، وهو قول اْلمهور قال به الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأمحد : القول األول
 .-تعاَل على اْلميع 

 .أهنا إذا صحت النافلة صحت الفريضةوإن كان نافلة إال -صلى اهلل عليه وسلم  -حبديث الباب وصالة النِب : اواستدلو

دون الفرض أو النفل املقيد كالوتر وركعيت الفجر وركعيت الطواف  ،الذي يصح صالة النفل املطلق فقط: والقول الثاني
 -رمحه اهلل  -وحنوها فال يصح، به قال مالك 

 .مطلق ِف حديث الباب األصل بأهنا نفل-صلى اهلل عليه وسلم  -بصالة النِب : واستدلوا

وبعض  -رضي اهلل عنهما  -ال تصح الصالة ِف جوف الكعبة أبداً ال فريضة وال نافلة، وِبذا أخذ ابن عباس : والقول الثالث
 . –رحم اهلل تعاَل علماء املسلمْي مجيعاً  –الظاهرية واملالكية والطربي 

ِل يصل ِف -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النِب -رضي اهلل عنه  -ِف الباب وقول أسامة  -رضي اهلل عنهما  -حبديث ابن عباس : واستدلوا
 .جوف الكعبة

قالوا لو قلنا بالصالة داخل الكعبة للزم من ذلك استدبار بعضها ألنه سيصلي إَل جهة منها واْلهة اليت خلفه وعن ميينه 
انظر ] .تقبال مجيعها ال استقبال بعضهاومشاله أيضاً تصلح لالستقبال، واألمر ِف األدلة ورد باستقبال القبلة فيحمل على اس

 ( [ 1266) حديث " باب إغالق البيت ويصلي ِف أي نواحي البيت شاء " " كتاب احلج " شرح النووي ملسلم املرجع السابق، واملفهم املرجع السابق والفتح 

 .واألظهر واهلل أعلم القول األول 
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رضي اهلل  -فيه داللة على أن سدانة البيت والية باقية لعثمان بن طلحة  -عنهما رضي اهلل  -حديث ابن عمر : الفائدة الثانية -

 -وذويه فال تنزع منهم فاختصاصهم ِبا كاختصاص بين العباس بالسقاية، ففي سنن أِب داود وابن ماجه قال النِب   -عنه 

وقال يقصد (( الحاج, وسدانة البيت كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إال سقاية)): -صلى اهلل عليه وسلم 
 ((.خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة: ))البيت بذلك سدانة

 .مجيع النواحي دليل على مشروعية الدعاء ملن دخل جوف الكعبة ِف -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عباس : الفائدة الثالثة -

صلى اهلل  -وحرصه على سنة النِب  -رضي اهلل عنهما  -عمر  تتبع ابنفيه شدة  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر : الفائدة الرابعة -

 .-صلى اهلل عليه وسلم  -حيث بادر بعد خروجهم ليعرف ماذا صنع النِب -عليه وسلم 

 

 وباب جدر الكعبة وبابها، باب نقض الكعبة وبنائها   

ْدِخُلوُه ِف اْلبَـْيـِت؟ فَِلَم َِلْ يُـ: قـُْلتُ « نَ َعمْ »: َعِن اْلَْْدِر؟ أَِمَن اْلبَـْيِت ُهَو؟ قَالَ  َسأَْلُت َرُسوَل الّلِه : َعْن َعاِئَشَة، قَاَلتْ  -61
ْمنَ عُ وا فَ َعَل ذِلك قَ ْوُمِك لُِيْدِخُلوا َم ْن َش اُؤوا َويَ »: َفَما َشْأُن بَابِِه ُمْرتَِفعاً؟ قَالَ : قـُْلتُ « ِإنَّ قَ ْوَمِك َقصََّرْت ِبِهُم الن ََّفَقةُ »:قَالَ 

 اْلَج  ْدَر ِف  ي َولَ  ْوالَ َأنَّ قَ ْوَم  ِك َح  ِديٌث َعْه  ُدُهْم ِف  ي اْلَجاِهِليَّ  ِة, فََأَخ  اُف َأْن تُ ْنِك  َر قُ لُ  وبُ ُهْم, لََنظَ  ْرُت َأْن ُأْدِخ  لَ . َم  ْن َش  اُؤوا
 .«َوَأْن أُْلِزَق بَابَُه بِاأَلْرضِ . اْلبَ ْيتِ 

 .«َوَلَجَعْلتُ َها َعَلى َأَساِس ِإبْ َراِهيمَ لَنَ َقْضُت اْلَكْعَبَة, » :وِف رواية

َوزِْدُت ِفيَها ِستََّة َأْذرٍُع ِمَن » : قوله  )« َوِزْدُت ِفيَها ِستََّة َأْذرٍُع ِمَن اْلِحْجرِ . َوَجَعْلُت َلَها بَابَ ْيِن بَاباً َشْرِقّياً َوبَاباً َغْربِّياً » :وِف رواية

 . .رواه مسلم دون البخاري «  اْلِحْجرِ 
َز اْلَكْعَبِة ِفي َسِبيِل الّلهِ » :وِف رواية ملسلم  .«ألَنْ َفْقُت َكن ْ

فشــاور ابــن الــزبري النــاس بــْي هدمــه ، يــد بــن معاويــة حــْي غــزاه أهــل الشــاموِف روايــة ملســلم أيضــاً أن البيــت احــرتق ِف زمــن يز 
 َكاَن َأَحدُُكُم اْحتَـَرَق بـَْيُتُه، َما َرِضَي َحَّتَّ   َلوْ : َل إصالحه فقال ابن الزبري للناسفأشار ابن عباس إ ،ه وبْي إصالحهئوبنا

ــدَّهُ   ُقَضــَها. ُُثَّ َعــازٌِم َعَلــى أَْمــرِي. َفَكْيــَف بـَْيــُت َربُِّكــْم؟ ِإينِّ ُمْســَتِخرٌي َرِبِّ َثالَثــاً . َيُِ َــُه َعَلــى أَْن يـَنـْ ــا َمَضــى الــثَّاَلُث َأمْجَــَع رَأْي . فـََلمَّ
 فـََلمَّا َِلْ يـَرَُه النَّاُس . َحَّتَّ َصِعَدُه َرُجٌل فَأَْلَقى ِمْنُه ِحَجارَةً . أَْن يـَْنزَِل، بَِأوَِّل النَّاِس َيْصَعُد ِفيِه، أَْمٌر ِمَن السََّماءِ فـََتَحاَماُه النَّاُس 
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َهـا السُّـُتورَ . أَْعِمـَدةً َفَجَعَل ابْـُن الـزُّبـَرْيِ . فـَنَـَقُضوُه َحَّتَّ بـََلَغوا بِِه اأَلْرضَ . َأَصابَُه َشْيٌء تـََتابـَُعوا َوقَـاَل . َحـَّتَّ اْرتـََفـَع بِنَـاُؤهُ . َفَسـتـََّر َعَليـْ
ْعـُت َعاِئَشـَة تـَُقـولُ : اْبُن الزُّبـَرْيِ  لَ ْوالَ َأنَّ النَّ اَس َح ِديٌث َعْه ُدُهْم ِبُكْف ٍر, َولَ ْيَس ِعْن ِدي ِم َن الن ََّفَق ِة »: قَـالَ  ِإنَّ النَّـِبَّ : ِإينِّ مسَِ
ْـَس أَْذرٍُع ِمـَن احلِْْجـِر : فَأَنَا اْليَـْوَم َأِجُد َما أُْنِفُق َوَلْسـُت َأَخـاُف النَّـاَس قَـالَ : قَاَل ابن الزبري« ...ي َعَلى بَِنائِهِ َما يُ َقوِّ  َْ فـَـزَاَد ِفيـِه 

فـَـزَاَد ِف طُولِـِه . ِة مَثَـاينَ َعْشـرََة ِذرَاعـاً فـََلمَّـا زَاَد ِفيـِه اْستَـْقَصـرَهُ َحَّتَّ أَْبَدى أُّسـاً َنظَـَر النَّـاُس إِلَْيـِه فـَبَــًَن َعَلْيـِه اْلِبنَـاَء وََكـاَن طُـوُل اْلَكْعبَـ
 ...  .َوَجَعَل َلُه بَابـَْْيِ . َعَشرَُة أَْذرُعٍ 

 :تخريج الحديث 

) حــديث " بــاب فضــل مكــة وبنياهنــا " " كتــاب احلــج " ، وأخرجــه البخــاري ِف ( 1111) احلــديث أخرجــه مســلم حــديث 
 (. 2655) حديث " باب بناء الكعبة " " كتاب مناسك احلج " وأخرجه النسائي ِف ، ( 1261

 : شرح ألفاظ الحديث

 .بفتح اْليم وإسكان الدال وهو احِلْجر املقّوس جبانب الكعبة :((اْلَجْدِر ))  -

 .به احِلْجر فيدخلوه أي أنه ليس عندهم من املال ما يبنوا: (( ِإنَّ قَ ْوَمِك َقصََّرْت ِبِهُم الن ََّفَقةُ ))  -

 .أي عن األرض ال ُيصعد إليه إال بسلمَّ  :((ا َشْأُن بَابِِه ُمْرتَِفعاً َفمَ ))  -

واملقصــود أنــه (( َح  ِديٌث َعْه  ُدُهْم ِبُكْف  ٍر )) وِف الروايــة األخــرى: ((ْه  ُدُهْم ِف  ي اْلَجاِهِليَّ  ِة َولَ  ْوالَ َأنَّ قَ ْوَم  ِك َح  ِديٌث عَ ))  -
 .باْلاهلية والكفرقريب عهدهم 

 .فيكون غري مرتفع بدون درج :(( َوَأْن أُْلِزَق بَابَُه بِاأَلْرضِ ))  -
سبع أذرع  ))وِف رواية : .[رواه مسلم دون البخاري «  َوِزْدُت ِفيَها ِستََّة َأْذرٍُع ِمَن اْلِحْجرِ » : قوله ] ((َوِزْدُت ِفيَها ِستََّة َأْذرٍُع ِمَن اْلِحْجِر ))  -

فيها لغتان مشهورتان التأنيث (( الذراع )) والتذكري والتأنيث ِف العدد ال يضر ألن (( رع ْس أذ)) ِف أخرى و (( 
 .والتذكري والتأنيث أفصح

هــذه الروايــات كلهــا جتتمــع علــى أهنــا فــوق الســتة و دون : " -رمحــه اهلل  -وأمــا االخــتالف ِف عــدد األذرع فقــد قــال ابــن حجــر 
فهـي (( لكنـت أدخـل فيهـا مـن احلجـر ْسـة أذرع ))  مرفوعـاً -رضـي اهلل عنهـا  -ء عنـد مسـلم عـن عائشـة السبعة أمـا روايـة عطـا

 ( [ 1261) حديث " باب فضل مكة وبنياهنا " " كتاب احلج " انظر الفتح ] . شاذة
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َز اْلَكْعَبِة ِفي َسِبيِل الّلهِ ))  - ألنفقـت  : جـاء ِف روايـة: " -رمحـه اهلل  -أي ألنفقته ِف بناء الكعبة، قال النووي : (( ألَنْ َفْقُت َكن ْ
 ( [ 1111) انظر شرح النووي ملسلم حديث ] " وبناؤها ِف سبيل اهلل " كنز الكعبة ِف بنائها 

ُه ))  -  .أي َيعله جديداً  :((َحتَّى ُيِجدَّ

أي امتنعوا عن نقض البيت خوفاً وهيبة من أن ينزل بأول من يبدأ بنقض البيت عذاباً من  :((ُه النَّاُس فَ َتَحاَما))  -
 .السماء

َها السُّ ُتوَر فَ . َفَجَعَل اْبُن الزُّبَ ْيِر َأْعِمَدةً ))  - جعـل هـذه األعمـدة والسـتور مخقتـة ليسـتقبلها املصـلون ِف تلـك :  ((َست ََّر َعَلي ْ
 .األيام اليت يكون فيها البناء

 .وأراه الناس ليشهدوا ويتحققوا –عليه السالم  –األس هو األساس واملقصود به أساس إبراهيم  :((َحتَّى َأْبَدى ُأّساً ))  -
 .باباً شرقياً وباباً غربياً -صلى اهلل عليه وسلم  -أي كما أراد النِب  :((َوَجَعَل َلُه بَابَ ْيِن ))  -

البيــت ِل يكــن لــه ســقف وكــان بابــه باألســفل ولــه بابــان شــرقي وغــرِب، وملــا  –عليــه الســالم  –حــْي بــًن إبــراهيم  -
صــلى اهلل  -احــرتق البيــت أصــبحت حجارهتــا هشــة ضــعيفة وتســاقطت قامــت قــريش ببنائهــا واشــرتك معهــم رســول اهلل 

بنـــت قـــريش , وهــو ابـــن ْـــس وثالثــْي وقيـــل ْـــس وعشـــرين ووضــع احلجـــر األســـود ِف مكانـــه مــن بنائـــه-عليــه وســـلم 
من ثالث جهات أمـا اْلهـة الرابعـة فقـد نقصـتها حنـو سـتة أذرع ألهنـا  –عليه السالم  –كعبة على قواعد إبراهيم ال

نقصــت ِبــم النفقــة، وأحاطــت اْلــزء املــرتوك منهــا حبــائط قصــري نصــف دائــري هــو احلجــر املعــروف، وجعلــوا للكعبــة 
أن يعيـد البيـت كمـا كـان لـه -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -النـِب  باباً واحداً ورفعوه ليـدخلوا مـن شـاءوا ومينعـوا مـن شـاءوا، ومتـًن

 -بابان والباب يلصقه باألرض ويدخل ستة أذرع من جهة احلجر ولكنه خشـي الفتنـة علـى القـوم، وبلَّغـت عائشـة 

وكثـر املـال حـْي بويـع خليفـة مـن أهـل احلجـاز  -رضـي اهلل عنهمـا  -األمنية ابن أختها عبد اهلل بن الزبري هذه -رضي اهلل عنها 
–عليـه السـالم  –فهـدم البيـت وبنـاه علـى قواعـد إبـراهيم -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -بيده وشاور النـاس ُث قـام بكـل مـا متنـاه النـِب 

رضـي اهلل عنـه  -مـن احلجـر، فلمـا قتـل ابـن الـزبري -صلى اهلل عليه وسلم  -وجعل بابه باألسفل وله بابان وأدخل ما أراده النِب 

وعصــابته كتــب احلجــاج إَل عبــد امللــك بــن مــروان ليعيــد البنــاء علــى ماكــان عليــه قبــل ابــن الــزبري  علــى يــد احلجــاج-
                                                                     .فهدمه وبناه كما كان فاستمر على هذه الصورة إَل يومنا هذا 

 ؟ -رضي اهلل عنهما  –أن يرد البيت إَل ما بناه ابن الزبري  –رمحهما اهلل  –اً أنه ملا توَل هارون الرشيد استشار مالك :ويقال

 .ال جتعل بيت اهلل ملعبة للملوك كلما جاء ملك غريَّ فرتكه: فأشار عليه أال يفعل وقال له
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 فائدة  : 

ُث  –عليــه الســالم  –بنتهــا املالئكــة قبــل آدم : إح  داهماِف اجملمــوع أن الكعبــة بنيــت ْــس مــرات -رمحــه اهلل  -ذكــر النــووي 
ـــيت  :والثالث   ة،  -عليـــه الســـالم  –بناهـــا إبـــراهيم  :والثاني   ة،  -عليـــه الســـالم  –حـــج إليهـــا آدم  ـــة وهـــي ال بنتهـــا قـــريش ِف اْلاهلي

بناهـا احلجـاج بـن  :والخامس ة، -رضـي اهلل عنهمـا  –بناها ابن الزبري : والرابعةكما تقدم، -صلى اهلل عليه وسلم  -حضرها النِب 
 ( [ 116/  2) انظر فتح املنعم ] . يوسف ِف خالفة عبد امللك وهي اليت استقرت إَل اآلن

 :من فوائد الحديث
احلديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم وهي أنه إذا تعارضت املصلحتان أو تعارض : الفائدة األولى -

نت املصلحة إذا كا[  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح] م، أو يقال فعل مصلحة وترك مفسدة يقدم األه
 –عليه السالم  –ترك مصلحة إعادة البيت كما كان على قواعد إبراهيم -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النِب : غري متعينة، ووجه ذلك

اإلميان الذين دخلوا ِف  وهيئته ِف السابق وذلك الجتناب مفسدة قد حتدث وهي إنكار قلوب من حوله من ضعاف
 .اإلسالم حديثاً 

احلــديث دليــل علــى تــرك األفضــل إَل املفضــول خشــية املفســدة وهــذا مطلــب عظــيم ينبغــي أن يُراعــى دل : الفائ  دة الثاني  ة -
فنهـى اهلل تعـاَل  [ 156: األنعـام ] {  ِعْل مٍ َواَل َتُس بُّوا الَّ ِذيَن يَ ْدُعوَن ِم ن ُدوِن اللَّ  ِه فَ َيُس بُّوا اللَّ  َه َع ْدًوا بِغَْي ِر } :عليه قولـه تعـاَل

وهـو عـدم السـب خشـية مفسـدة وهـي أن  ؛عن سبِّ اآلَلة وسب آَلتهم شيء فاضل ألهنا تسـتحق ويفعـل الشـيء املفضـول
 .يسبوا اهلل تعاَل

جــر ه حاحلــديث فيــه بيــان كيــف ُوجــد احلجــر وهــو مــن عمــل قــريش ِبــذه الطريقــة يُعلــم جهــل مــن يســمي: الفائ  دة الثالث  ة -
 .ِل يره ِف األصل –عليه السالم  –، وإمساعيل إمساعيل

للنـاس ِف هـدم الكعبـة -رضـي اهلل عنـه  -احلديث فيه بيان أمهية االستشارة وهذا يتضح مـن مشـاورة ابـن الـزبري  :الفائدة الرابعة -
 .وهو خليفة إال أنه يتضح عند الغري ما ال يفطن له هو

صـلى اهلل  -احلديث فيه داللة على جواز إضافة الشيء إَل سببه دون ذكر اهلل جل وعال، فقد قال النـِب : الفائدة الخامسة -

كمـا -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -ومثلـه قـول النـِب  ((َوَلْوالَ َأنَّ قَ ْوَم ِك َح ِديٌث َعْه ُدُهْم ِف ي اْلَجاِهِليَّ ِة : )) ِف حديث الباب-عليه وسلم 
(( ل   وال أن   ا لك   ان ف   ي ال   درك األس   فل م   ن الن   ار: ))طالـــب عمـــه أِبِف -رضـــي اهلل عنـــه  -عبـــاس ِف الصـــحيحْي مـــن حـــديث ال



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  25 

ويتحصل من هذا أنه َيوز ذلك مادام أن قلب القائـل مقـرٌّ بـأن األمـر  ((  لوال اهلل ثم أنا)) فأضاف األمر إَل سببه وِل يقل 
 .كله بيد اهلل تعاَل

 
 ونحوهما، أو للموتباب الحج عن العاجز لزمانة وهرم 

 
ــُه اْمــرَأٌَة ِمــْن َخــثْـَعَم َتْســتَـْفِتيهِ  اٍس َرِديــَف َرُســوِل الّلــِه َكــاَن اْلَفْضــُل بْــُن َعبَّــ: اٍس، أَنَّــُه قَــالَ َعــْن َعْبــِد الّلــِه بْــِن َعبَّــ -62 . َفَجاَءْت

َهــا َوتـَْنظـُـُر إِلَْيــهِ  َيْصــِرُف َوْجــَه اْلَفْضــِل  َفَجَعــَل َرُســوُل اللّــِه  ( وأعجبَــُه ُحســُنها: وِف روايــة للبخــاري)  .َفَجَعــَل اْلَفْضــُل يـَْنظـُـُر إِلَيـْ
الَ َيْسـَتِطيُع أَْن يـَْثبُـَت َعلَـى . يَا َرُسوَل الّلِه ِإنَّ َفرِيَضَة الّلِه َعَلى ِعَباِدِه ِف احلَْجِّ أَْدرََكْت َأِب َشْيخاً َكِبرياً : قَاَلتْ . ِإََل الشِّقِّ اآلَخرِ 

 .ِة اْلَوَداعِ َوَذِلَك ِف َحجَّ « نَ َعمْ »: أَفََأُحجُّ َعْنُه؟ قَالَ . َلةِ احِ الرَّ 
 .... وإهنا ماتت إنَّ أخيت نذرت أن حُتجَّ : فقال له   أتى رجٌل النِبَّ »: وللبخاري ِف رواية

 :تخريج الحديث 

) حديث " باب وجوب احلج وفضله " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1111) احلديث أخرجه مسلم حديث 
، وأخرجه النسائي ( 1656) حديث " غريه  معباب الرجل َيج " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1211

" ، وأخرج بنحوه ابن ماجه ِف ( 2111) ث حدي" باب احلج عن امليت الذي ِل َيج " " كتاب مناسك احلج " ِف 
" وأما رواية البخاري فأخرجها البخاري ِف ، (  2656) حديث " باب احلج عن احلي إذا ِل يستطع " " كتاب املناسك 

 (. 1166) حديث " باب من مات وعليه نذر " " كتاب اإلميان والنذور 

 :شرح ألفاظ الحديث 
صلى اهلل عليه وسلم  -فهو راكب خلف النِب -رضي اهلل عنه  -الرديف هو الراكب خلف الراكب، وهكذا الفضل  :(( َرِديفَ ))  -

- . 

 .قبيلة قحطانية، يكثر تواجدها ِف البلدان على طريق الطائف إَل أِبا :(( ِمْن َخثْ َعمَ ))  -

ِإنَّ َفرِيَضَة الّلِه َعَلى ِعَباِدِه ِف احلَْجِّ أَْدرََكْت َأِب ))  :صفة، وقوَلا((  َكِبرياً )) حال و ((  َشْيخاً ))  :(( َشْيخاً َكِبيراً ))  -
 .أي أن فريضة احلج أدركت أِب حيث أسلم وهو على هذه الصفة شيخ وكبري((  َشْيخاً َكِبرياً 

 أي أَيوز َل أن أنوب عنه فأحج عنه؟ :((َأفََأُحجُّ َعْنُه؟ ))  -



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  21 

 :من فوائد الحديث

بدنه أنه ينيب من َيج عنه، ومثله من كان وعاجزًا باحلديث دليل على أن القادر على احلج مباله : الفائدة األولى -
 .مريضاً مرضاً ال يرجى برؤه

تعريف فيه بذلك االستطاعة احلديث دليل على أن االستطاعة ليست خاصة بالزاد والراحلة وأن تعريف : الفائدة الثانية -
صلى اهلل عليه  -بري الذي ِف حديث الباب ليست مشكلته عدم وجود الزاد والراحلة ومع ذلك أثبت له النِب فالشيخ الك نظر،

، قيل [ 61: آل عمران ] {َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل } : ِف قوله عزو جل-رضي اهلل عنه  -حكم غري املستطيع، وأما حديث أنس-وسلم 
صلى  -رواه الدارقطين واحلاكم، فهو حديث ضعيف ال يثبت مرفوعًا للنِب ((  الزاد والراحلةقال ؟ يا رسول اهلل ما السبيل

 .-رمحه اهلل  –بل هو من مراسيل احلسن -اهلل عليه وسلم 

و مرساًل، وأما رفعه عن أنس فه-صلى اهلل عليه وسلم  -الصواب عن قتادة عن احلسن عن النِب : " -رمحه اهلل  -قال ابن عبد اَلادي 
 ( [ 111/  1) انظر إرواء الغليل لأللباين ] " وهم 

رمحهما  –وليس ِف املرسالت أضعف من مرسالت احلسن وعطاء : " الأنه ق -رمحهما اهلل –وقال السيوطي عن اإلمام أمحد 
 ( [ 111/  1) انظر تدريب الراوي ] " ، فإهنما يأخذان عن كل أحد  -اهلل 

َل مشاعر احلج بال مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية مع األمن على النفس هي إمكان الوصول إ: واالستطاعة
 .واملال

احلديث دليل على جواز حج املرأة عن الرجل، ورواية البخاري دلت على العكس وهو جواز حج الرجل : الفائدة الثالثة -
 .قال مجهور العلماء عن املرأة، وال يستنيب إال من حج عن نفسه أواًل ُث َيج عن غريه وبه

احلديث دليل على جواز اإلرداف على الدابة إن كانت الدابة مطيقة لذلك وتقدم بيان ذلك ِف : الفائدة الرابعة -
 .-صلى اهلل عليه وسلم –ِف صفة حج النِب  –رضي اهلل عنه وعن أبيه  –حديث جابر الطويل 

ء ِف املسائل الشرعية اليت تشكل والرجوع إَل أهل العلم كما احلديث دليل على مشروعية االستفتا: الفائدة الخامسة -
 .فعلت اخلثعمية
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 هتا للحاجة إذا ِل خيش بذلك فتنةاحلديث دليل على جواز استفتاء املرأة الرجل، وجواز مساع صو : الفائدة السادسة -
َفاَل َتْخَضْعَن  }: رجال، قال تعاَل كأن تلْي كالمها أو تكسر صوهتا وحنو ذلك مما يثري شهوة ال  ،بشرط أال ختضع بالقول

 [ 12: األحزاب ]  { بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي ِفي قَ ْلِبِه َمَرٌض َوقُ ْلَن قَ ْواًل مَّْعُروفًا

-صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل على حترمي النظر إَل املرأة األجنبية ووجوب غض البصر ألن النِب : الفائدة السابعة -

الكالم على هذا وأنه من قبيل -رضي اهلل عنه  -إَل الشق اآلخر، وتقدم ِف حديث جابر -رضي اهلل عنه  -صرف وجه الفضل 
 ( [ 151/  6) انظر عمدة القاري ] . (إزالة املنكر باليد ) د احلديث ِف فوائ-رمحه اهلل  -إنكار املنكر باليد، ولذا قال العيين 

دليل على أن العاجز عن احلج ببدنه دون ماله ال يسقط عنه احلج وإَّنا يلزمه أن ينيب كما  احلديث :الفائدة الثامنة -
بإسقاط احلج عنه بل أفَّت املرأة أن -صلى اهلل عليه وسلم  -تقدم ِف الفائدة األوَل ووجه ذلك أن الشيخ الكبري ِل يعذره النِب 

 :أقسام على أربعة االستطاعةول أن حتج عن أبيها، وبناًء عليه نق

 .مستطيع مباله وبدنه فهذا َيب عليه احلج على الفور بنفسه وال ينيب :األول
 .عاجز مباله وبدنه فهذا يسقط عنه احلج: والثاني
مستطيع ببدنه دون ماله، فهذا َيب عليه احلج بنفسه إن استطاع املشي واحلصول على القوت الذي َيتاجه ِف :  والثالث

 .وال يشق عليه اخلروج إَل املشاعر على قدميه والتنقل بينها، وإال فال َيب احلج كأن يكون من أهل مكة
 -:مستطيع مباله دون بدنه كالعاجز ملرض وحنوه فهذا ال خيلو من حالْي : والرابع
 .أن يرجى زوال عجزه فينتظر حَّت يربئ ويزول عجزه ُث َيج بنفسه وليس له أن يستنيب :األولى
أن ال يرجى زوال عجزه كالكبري واملريض الذي ال يرجى برؤه فهذا َيب أن يستنيب من َيج عنه حلديث الباب  :والثانية

 .وبه قال مجهور العلماء

 .احلديث دليل على بر الوالدين والقيام مبصاحلهما واالعتناء ِبما كما فعلت اخلثعمية مع أبيها: الفائدة التاسعة -

 

 من حج بهباب صحة حج الصبّي، وأجر 
 

ــِن َعبَّــ -61 ــَي رَْكبــاً بِالرَّ  ِبِّ اٍس، َعــِن النَّــَعــِن اْب ــاُلوا« ؟َم  ِن اْلَق  ْومُ »: فـََقــالَ . ْوَحــاءِ َلِق ــاُلوا: َق ــَت؟ قَــالَ : اْلُمْســِلُموَن فـََق ــْن أَْن : َم
 .رواه مسلم .«َوَلِك َأْجرٌ . نَ َعمْ » :أََِلََذا َحجٌّ؟ قَالَ : فـََرفـََعْت إِلَْيِه اْمرَأٌَة َصِبّياً فـََقاَلتْ « َرُسوُل الّلهِ »
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 :تخريج الحديث 
باب ِف " " كتاب املناسك " ، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود ِف ( 1111) احلديث أخرجه مسلم حديث 

 2111) حديث " باب احلج بالصغري " " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1111) حديث " الصِب َيج 
.) 

 

 :شرح ألفاظ الحديث 
الركب يطلق على من يركب اإلبل خاصة، ويستعمل ِف األصل من عشرة فما دوهنا، وقد يطلق على من  :(( رَْكباً ))  -

 .يركب اخليل

تقريباً وقد ( كم   11) بفتح الراء اسم لبئر على الطريق الساحلي بْي مكة واملدينة، يبعد عن املدينة  :(( ْوَحاءِ بِالرَّ  )) -
 .ل عن ذلك باعتبار الطريق السريعيق

راجع من احلج من مكة إَل املدينة كما -صلى اهلل عليه وسلم  -وجاء ِف رواية النسائي ما يدل على أن هذا السخال كان والنِب 
 ( [ 266/  2) ملعاد انظر زاد ] (( صدر رسول اهلل فلما كان بالروحاء لقي قوماً : )) ففي رواية النسائي-رمحه اهلل  -يقول ابن القيم 

من قبل فلم يعرفوه، وَيتمل أهنم سألوه ليالً فلم -صلى اهلل عليه وسلم  -َيتمل أهنم ِل يروا النِب  :((َمْن َأْنَت؟ : فَ َقاُلوا )) -
 .ولذا سألوه-صلى اهلل عليه وسلم  -يتبْي َلم وجه النِب 

 مادام رضيعاً يسمى صبياً فإذا ُفطم مسي غالماً، ورفع املرأة هو الصغري الذي ِل يُفطم بعد، ألن الصِب :(( َصِبّياً ))  -
 ( [ 161/  2) انظر القاموس ] . الصِب هو ملن ِل يفطم بعد: اللغة للصِب يدل على أنه صغري، وأيضاً ِف

ألن (( أعلى هذا حج ))  وِل تقل((  َأَِلََذا َحجٌّ؟)) أي يصح احلج منه وتأمل أهنا قالت   :(( َأِلَهَذا َحجٌّ؟: فَ َقاَلتْ  )) -
 .من صيغ الوجوب وهذا يدل على أنه ال َيب عليه ولكن لو حج فله أجر( على ) 
وهو أجر ما تكفلته من أمره باحلج بسبب محله ومنعه من حمظورات اإلحرام وتعليمه ما يفعله : (( َوَلِك َأْجرٌ . نَ َعمْ )) -

 .احلاج وحنوه

 :من فوائد الحديث 
احلديث دليل على صحة حج الصِب ولو كان صغرياً غري مميز، ونقل الطحاوي اإلمجاع على صحة حج  :الفائدة األولى -

 ( [ 221/  2) انظر شرح معاين اآلثار ] . الصِب
 واخلالف هل جتزئه هذه احلجة عن حجة اإلسالم؟ على قولْي أظهرمها أهنا ال جتزئه عن حجة اإلسالم بل َيب عليه 
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(  16) انظر اإلمجاع البن املنذر ص ] . ل مجهور العلماء بل نقل ابن املنذر وابن عبد الرب اإلمجاع على ذلكاحلج بعد بلوغه وبه قا

 ( [ 111/  11) واالستذكار 

احلديث دليل على أن اإلنسان إذا طاف ومعه آخر َيمله كصِب حمرم وحنوه فإن الطواف َيزئ عن  :الفائدة الثانية -
احلامل واحملمول، وال يلزم احلامل أن يطوف عن نفسه ُث يطوف عن احملمول طوافاً مستقاًل ، وهذا هو القول األول واختاره 

 .- رمحه اهلل -وقبله الشيخ السعدي -رمحه اهلل  -الشيخ ابن باز 

أخرب املرأة بصحة حج الصِب وِل يأمرها أن تطوف طوافاً مستقاًل مع أن احلاجة -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النِب  :ووجه الداللة
 .داعية لبيانه وال َيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة

واف َيزئ عنهما مجيعاً، وبْي الصِب فإنه إذا كان حممول فالط( أي يعقل النية ) أنه يفرق بْي الصِب املميِّز  :والقول الثاني
الغري مميِّز فإن احلامل ينوي عن الصِب فيطوف به ُث ينوي عن نفسه فيطوف عن نفسه طوافاً آخر واختار هذا القول 

 ( [ 21/  1) انظر املمتع ] . شيخنا ابن عثيمْي

الصِب وعن نفسه يكون طواف واحد بنيتْي ألن الصِب إذا كان غري مميِّز ومُحل ونوى احلامل ِبذا الطواف عن  :والتعليل
 .وهذا ال يصح

 -:ونوقش هذا التعليل بأمرين 

عن حجه وِل يستفصل النِب -صلى اهلل عليه وسلم  -حديث الباب حيث إن املرأة رفعت الصِب وسألت النِب  :أوالهما
 .أخريه عن وقت احلاجةهل الصِب مييز أو ال مع أن املقام مقام بيان وال َيوز ت-صلى اهلل عليه وسلم  -

أنه وإن كان غري مميِّز ففي نية احلج نوى وليه عن نفسه وعن الصِب مع أن احلج واحد وصح ذلك، فكذلك  :وثانيهما
 .يصح إذا كان الطواف واحد ونوى عن نفسه وعن الصِب

 .والقول األول هو األظهر واهلل أعلم وال شك أن الثاين أحوط

هو أجر تعليمه ورعايته ِف حجه، وليس معناه أن ((  َوَلِك َأْجرٌ  ))للمرأة -صلى اهلل عليه وسلم  -قول النِب  :الفائدة الثالثة -
ر احلج للصِب ألن واألصل ِف ثواب العمل أنه للعامل فأج((  ولك حجة)) ِل يقل -صلى اهلل عليه وسلم  -َلا أجر حجة فالنِب 

  [ 12: اْلاثية ]  { فَِلنَ ْفِسهِ  َمْن َعِمَل َصاِلًحا }: اهلل تعاَل قال
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احلديث دليل على جواز استفتاء املرأة الرجل األجنِب ومساع صوهتا إذا ِل خيش فتنة وتقدم بيانه وِف هذا  :الفائدة الرابعة -
 .داللة على أن صوت املرأة ليس بعورة

 
 

 باب فرض الحج مرة في العمر
 

َأُكلَّ : فـََقاَل َرُجلٌ « َفُحجُّوا اُس َقْد فـََرَض الّلُه َعَلْيُكُم احلَْجَّ أَيّـَُها النَّ »: َخطَبَـَنا َرُسوُل الّلِه فـََقالَ : َعْن َأِب ُهَريـْرََة، قَالَ  -61
َوَلَما . َوَجَبتْ لَ . نـََعمْ : َلْو قـُْلتُ »: فـََقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهلل عليه وسلم.  قَاََلَا َثالَثاً َحَّتَّ . َفَسَكتَ  ؟ َعاٍم يَا َرُسوَل الّلهِ 

َلُكْم ِبَكثْـرَِة ُسَخاَلِِْم َواْخِتالَِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهمْ فَِإَّنََّ . َذُروين َما تـَرَْكُتُكمْ »: قَالَ  ُُثَّ . «اْسَتطَْعُتمْ    فَِإَذا. ا َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ
إَل آخر احلديث  «...َذُروِني َما تَ رَْكُتُكمْ »: من قوله رواه مسلم  .«نـََهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوهُ َوِإَذا . أََمْرُتُكْم ِبَشْيٍء فَْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ 

 ..هو عند البخاري أيضاً 
 : تخريج الحديث 

" كتاب مناسك احلج " وانفرد به عن البخاري دون آخره، وأخرجه النسائي ِف (  1111) احلديث أخرجه مسلم حديث 
 . ( 2116) حديث " احلج باب وجوب " 

 

 :شرح ألفاظ الحديث 
َولِلَّ ِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه } :وذلك قوله تعاَل ((: َفُحجُّوا َقْد فَ َرَض الّلُه َعَلْيُكُم اْلَحجَّ ))  -

 .تدل على الوجوب:  {َعَلى } الالم للَياب أي وهلل فرض حج بيته على الناس، و {َولِلَّ ِه }  [ 61:آل عمران ] {  َسِبياًل 

فقام األقرع : ))  -رضي اهلل عنهما  –ِف سنن أِب داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس  :(( فَ َقاَل رَُجلٌ ))  -
 ((أِف كل عام يا رسول اهلل ؟ : بن حابس فقال

 .نت فرضاً ِف كل عامأي لكا :(( َلَوَجَبتْ ))  -

 :من فوائد الحديث 
احلديث دليل على أن احلج ال َيب إال مرة واحدة ِف العمر على كل مكلف مستطيع، وهذا من تيسري  :الفائدة األولى -

، وبداية ( 11)  انظر مراتب اإلمجاع البن حزم ص] . اهلل تعاَل على عباده ولطفه ِبم، وإَياب احلج مرة واحدة هذا مما أمجع عليه العلماء

 ( [ 12) واإلمجاع البن املنذر ص (  116/  1) اجملتهد البن رشد 

 -:احلديث دليل على مجلة من قواعد الشرع  :الفائدة الثانية -
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َذُروِني )) :  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهذا يخخذ من قوله [  أن األصل عدم الوجوب وأنه ال حكم قبل ورود الشرع] :أوالها
 ((. ْكُتُكمْ َما تَ رَ 

 ,(( فَِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء َفْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ )):  -صلى اهلل عليه وسلم  -لقوله [  األصل في األمر الوجوب]  :ثانيها

عجز إذا ملا سبق فإن تنفيذ األوامر معلق باالستطاعة ويفهم منه أنه [  أن األوامر أو الواجبات تسق  بالعجز]  :وثالثها
 .فلم يستطع فال أمر حينئذ

 (( َوِإَذا نَ َهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوهُ )) :   -صلى اهلل عليه وسلم  -لقوله [ أن األصل في النهي الترك ] : ورابعاً 

وِف هذا رٌد  ,(( َما اْسَتطَْعُتم)) :  -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل على أن اإلنسان له استطاعة لقوله  :الفائدة الثالثة -
 .على اْلربية الذين يقولون اإلنسان جمبور على عمله وال استطاعة له

احلديث دليل على أن سبب هالك من سبق من األمم هو خمالفة األنبياء والتعنت ِف السخال وإيراد  :الفائدة الرابعة -
 .املسائل

 
 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

 
 .«الَ ُتَساِفِر اْلَمْرأَُة َثالَثاً، ِإالَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرمٍ »: قَالَ  َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل الّلِه  -66

َلةٍ   »: وورد حنوه ِف الصحيحْي من حديث أِب هريرة وفيه   .« َمِسريََة يَوٍم َولَيـْ
َلٍة » : وملسلم ِف رواية   .« َمِسريََة يـَْومٍ » : وِف أخرى  .«َمِسريََة لَيـْ

  .« َمِسريََة يـَْوَمْْيِ  »: وِف حديث أِب سعيد اخلدري ِف الصحيحْي 
 .«فـَْوَق َثاَلِث لََياٍل » : وملسلم ِف رواية 

ْعُت النَّ : اٍس، يـَُقولُ اْبَن َعبَّ عن  -66 َوالَ ُتَساِفِر اْلَمْرأَُة ِإالَّ . ُذو حَمَْرمٍ اَل خَيُْلونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة ِإالَّ َوَمَعَها »: خَيُْطُب يـَُقولُ   ِبَّ مسَِ
اْنطَِلْق »: قَالَ . َوِإينِّ اْكُتِتْبُت ِف َغْزَوِة َكَذا وََكَذا. ةً يَا َرُسوَل الّلِه ِإنَّ اْمرََأيت َخَرَجْت َحاجَّ : فـََقاَم َرُجٌل فـََقالَ « َمَع ِذي حَمَْرمٍ 

 .«َمَع امرأتك َفُحجَّ 
 :تخريج األحاديث 

باب " " كتاب تقصري الصالة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1116) أخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -ث ابن عمر حدي
" باب ِف املرأة حتج بغري حمرم " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1561) حديث " ِف كم يقصر الصالة 

 ( 1121) حديث 



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  21 

باب ِف كم " " كتاب تقصري الصالة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1116 )وأما حديث أِب هريرة فأخرجه مسلم حديث 
 ( 1566) حديث " يوماً وليلة سفراً  -صلى اهلل عليه وسلم  -يقصر الصالة ومسى النِب 

كتاب فضل " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1115) ، ( 621) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث أِب سعيد 
 ( 1161) حديث " باب مسجد بيت املقدس " " مكة واملدينة الصالة ِف مسجد 

" " كتاب جزاء الصيد " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1111) فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -وأما حديث ابن عباس 
 (. 1612) حديث " باب حج النساء 

 
 :شرح ألفاظ األحاديث 

 

هو زوجها، أو من حترم عليه على األبد بنسب كاالبن وإن نزل واألب وإن عال، : احملرم :  (( ِإالَّ َوَمَعَها ُذو َمْحَرمٍ ))  -
واألخ مطلقاً، والعم مطلقاً، واخلال مطلقاً، وابن األخ، وابن األخت، أو بسبب مباح وهو اإلرضاع، كابنها من الرضاع 

ول باألم، وزوج ابنتها وإن نزل، وأبو زوجها وإن عال وأخيها من الرضاع، واملصاهرة كزوج أمها، وال يكون حمرماً إال بالدخ
 . مبجرد العقد، وابن زوجها ويكون حمرماً مبجرد العقد

َلةٍ ))  - َلةٍ )) وِف الرواية األخرى ((  َثالَثاً )) وِف الرواية األخرى :  (( َمِسيَرَة يَوٍم َولَي ْ َمِسريََة )) وِف األخرى ((  َمِسريََة لَيـْ
 -رضي اهلل عنهما  -وِف حديث ابن عباس ((  فـَْوَق َثاَلِث لََيالٍ )) وِف الرواية األخرى ((  َمِسريََة يـَْوَمْْيِ ))وِف األخرى ((  يـَْومٍ 

وال تبعاً الختالف أح-صلى اهلل عليه وسلم  -واختالف أجوبة النِب ((  َواَل ُتَساِفِر اْلَمْرأَُة ِإالَّ َمَع ِذي حَمَْرمٍ )) من دون حتديد 
عن السفر مسرية يومْي وآخر يوم وليلة وآخر ثالثة أيام وآخر يسأله -صلى اهلل عليه وسلم  -السائلْي، فكأن سائالً يسأل النِب 

انظر شرحه ملسلم ] . ال تسافر املرأة مسرية كذا بغري زوج أو حمرم :   -صلى اهلل عليه وسلم  -عن كل سفر مطلقاً وكل ذلك يقول النِب 

 (1116 – 1111 ]  ) 
وحاصل هذه الروايات واختالف اإلجابات فيها يدل على أهنا حتديدات غري مرادة بذاهتا وإَّنا هي تبعاً حلال السائلْي 

فكل ما مسي سفراً يدخل فيه، فيخخذ باملطلق ((  َوالَ ُتَساِفِر اْلَمْرَأُة ِإالَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ )) فيخخذ باللفظ املطلق وهو 
 -:ألمرين 

 .ن األخذ به أخذ باألحوطأ. 1

 .أن اختالف روايات التقييد دليل على عدم اعتبار القيد. 2 
 

 .أي ألزمت نفسي وكتبت امسي مع الذين يغزون:  (( نِّي اْكتُِتْبُت ِفي َغْزَوِة َكَذا وََكَذاإ)ِ) -
 

 :من فوائد األحاديث 
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األحاديث فيها داللة على حترمي سفر املرأة من غري حمرم سواء كان سفرها لطاعة كحج وحنوه أو غريه  :الفائدة األولى -
الرجل -صلى اهلل عليه وسلم  -ِف الباب على وجه اخلصوص حيث أمر النِب  -رضي اهلل عنهما  -لعموم األدلة، وحلديث ابن عباس 

–رمحهم اهلل مجيعاً  –أن َيج مع امرأته، وِبذا قال أبو حنيفة وأمحد وإسحاق وغريهم   

أنه َيوز للمرأة بل َيب عليها احلج إذا كانت مستطيعة ولو بدون حمرم إذا وجدت رفقة من النساء  :والقول الثاني 
رحم اهلل علماء  – رواية ومجاعة من السلف الثقات، وكان القائم عليهن أميناً، وِبذا قال مالك والشافعي وأمحد ِف

( [ 15/  2) واملغين (  221/  2) وبداية اجملتهد (  2611) انظر األم ] . -املسلمْي   

:واستدلوا   

ِف آخر حجة حجها فبعث معهن -صلى اهلل عليه وسلم  -أذن ألزواج النِب -رضي اهلل عنه  -مبا رواه البخاري معلقاً أن عمر  -1 
-رضي اهلل عنهم –ن عفان وعبد الرمحن بن عوف عثمان ب  

كان يسافر مع عبد اهلل مولياٌت : " قال -رضي اهلل عنهم  -ما رواه الطحاوي وابن حزم بسنديهما عن نافع موَل ابن عمر  -2
( [ 16/  1) واحمللى (  111/  2) انظر شرح معاَل اآلثار ] " له ليس معهن حمرم   

األول لقوة أدلتهم، وألن املرأة ضعيفة لينة العاطفة ختدع بسرعة يسهل التأثري عليها والزج ِبا ِف  القول واألظهر واهلل أعلم
.األسفار لوحدها وسيلة لتعريضها املفاسد  

ففي  ،دليل على حترمي خلوة الرجل باملرأة األجنبية ولو كانت قريبة  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عباس  :الفائدة الثانية  -
إياكم والدخول على النساء )) : قال -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه  -الصحيحْي من حديث عقبة بن عامر 
واحلمو هو أخو الزوج وحنوه من أقارب  ((أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت : فقال رجل من األنصار يا رسول اهلل 

.الزوج كابن العم وحنوه  

شبهه باملوت ألن اخلوف منه أكثر فهو قد يتمكن من الوصول إليها واخللوة ِبا أكثر من البعيد -صلى اهلل عليه وسلم  -والنِب 
يخلون رجل بامرأة إال   ال  أال)) : مرفوعاً -رضي اهلل عنه  -فال ينكر عليه من الناس وعند أمحد والرتمذي من حديث عمر 

( [ 111)   انظر الصحيحة] (( كان ثالثهما الشيطان   

فيه داللة على أنه يُبدأ باألهم فاألهم عند التعارض، فحْي تعارض  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عباس  :الفائدة الثالثة -
.أن َيج مع امرأته، ألن الغزو يقوم غريه مقامه واهلل أعلم -صلى اهلل عليه وسلم  -الغزو مع احلج مع امرأته أمره النِب   
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 إذا ركب إلى سفر الحج وغيرهباب ما يقول 

 
ُسْبَحاَن الَِّذي »: قَالَ  َر َثالَثاً، ُُثَّ َكاَن ِإَذا اْستَـَوى َعَلى بَِعريِِه َخارِجاً ِإََل َسَفٍر، َكبـَّ  َأنَّ َرُسوَل الّلِه  ُعَمرَ  اْبنِ عن  -155
َقِلُبونَ ا ِإََل َوِإنَّ . ا َلُه ُمْقرِِنْيَ َر لََنا َهـَذا َوَما ُكنَّ َسخَّ   َوِمَن اْلَعَمِل . ْقَوىَوالتـَّ  ِإنَّا َنْسأَُلَك ِف َسَفرِنَا َهـَذا اْلربَّ  اللَُّهمَّ . َربّـَِنا َلُمنـْ

َنا َسَفَرنَا َهـَذا اللَُّهمَّ . َما تـَْرَضى ِإينِّ  اللَُّهمَّ . َفُة ِف اأَلْهلِ َواخْلَِلي. َفرِ اِحُب ِف السَّ أَْنَت الصَّ  اللَُّهمَّ . ا بـُْعَدهُ َواْطِو َعنَّ . َهوِّْن َعَليـْ
َقَلِب، ِف اْلَماِل َواأَلْهلِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثَاِء السَّ  آيُِبوَن، »: َوزَاَد ِفيِهنَّ  َوِإَذا َرَجَع قَاََلُنَّ . «َفِر، وََكآبَِة اْلَمْنَظِر، َوُسوِء اْلُمنـْ

 .« تَائُِبوَن، َعاِبُدوَن، ِلَربّـَِنا َحاِمُدونَ 
روامها   . ُذ ِمْن احلَْْوِر بـَْعَد اْلَكْور، َوَدْعَوِة اْلَمْظُلومِ ِإَذا َسافـََر، يـَتَـَعوَّ   َكاَن َرُسوُل الّلهِ :  َعْبِد الّلِه ْبِن َسْرِجسَ حديث وِف 

 .مسلم 
 :تخريج الحديثين 

كتاب " وأخرجه أبو داود ِف وانفرد به عن البخاري، (  1112) أخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر 
باب ما يقول " " كتاب الدعوات " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 2266) حديث " باب ما يقول الرجل إذا سافر " " اْلهاد 

 (. 1111) حديث " إذا ركب الناقة 
، وأخرجه وانفرد به عن البخاري أيضاً (  1111) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث عبد اهلل بن سرجس 

كتاب " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1116) حديث " باب ما يقول إذا خرج مسافراً " " كتاب الدعوات " الرتمذي ِف 
باب " " كتاب الدعاء " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 2211) حديث " باب االستعاذة من احلور بعد الكور " " االستعاذة 

 .( 1666) حديث " ما يدعو به الرجل إذا سافر 
 
 
 

 : شرح ألفاظ الحديثين
َقِلُبونَ َوِإنَّ . ا َلُه ُمْقرِنِينَ َر لََنا َه َذا َوَما ُكنَّ ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ ))  - هذا موافق آليات سورة الزخرف : ((  ا ِإَلى رَب َِّنا َلُمن ْ

لَِتْستَ ُووا َعَلى  ظُُهورِِه  َوالَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها َوَجَعَل َلُكم مَِّن اْلُفْلِك َواأْلَنْ َعاِم َما تَ رَْكُبوَن  }: حيث قال اهلل تعاَل 
 [ 11،  12: الزخرف ] {  ُكنَّا َلُه ُمْقرِنِينَ   ثُمَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة رَبُِّكْم ِإَذا اْستَ َويْ ُتْم َعَلْيِه َوتَ ُقوُلوا ُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َه  َذا َوَما

 .األنعام ويلحق ِبا كل وسيلة سفرفاآلية سيقت ِف ركوب الفلك و 

 .أي وما كنا له مطيقْي وال قادرين لوال تسخري ربنا (( : َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِنِينَ )) -
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َقِلُبونَ َوِإنَّ ))  - وِف هذا عند التأمل إشارة إَل أن العبد حْي يركب دابته البد أن يستشعر أي راجعون،  (( : ا ِإَلى رَب َِّنا َلُمن ْ
االنقالب إَل اهلل تعاَل ويستحضر ذلك فرياقب نفسه فال يأيت مبا يناِف املراقبة ومن ذلك ال يكون سفره إَل شيء ال 

 .يرضي اهلل تعاَل

 .ملقصود الرب بالناس واإلحسان إليهم وطاعتك وتقواكوا ،الرب كلمة جامعة ألعمال اخلري(( : ْقَوىَوالت َّ  اْلِبرَّ ))  -

َنا َسَفَرنَا َه َذا )) -  .أي يسِّره واجعله سهاًل ال مشقة فيه بالغة (( : َهوِّْن َعَلي ْ

واملقصود تقصري املسافة تقصرياً معنوياً وذلك بطرح الربكة ِف هذا ،جانب على آخر الطي ثين  (( : ا بُ ْعَدهُ َواْطِو َعنَّ  )) -
 .كامل  شهربالسري السيما وهم ِف السابق كانوا على دواب ضعيفة بطيئة ليس كواقعنا اليوم فيقطعون من مكة إَل الشام 

 .اهلل له بالعناية واحلفظ الصاحب هو املالزم، واملراد مصاحبة(( : َفرِ اِحُب ِفي السَّ َأْنَت الصَّ  اللَُّهمَّ  )) -

 .املقصود أن املسافر يدعو اهلل أن يكون خليفة ِف أهله حال غيبته عنهم(( :  َواْلَخِليَفُة ِفي اأَلْهلِ  )) -

 .بفتح الواو وإسكان العْي وهي املشقة والشدة (( :َفرِ َوْعثَاِء السَّ  )) -

 .وضيق حزن إَل هي تغري النفس  (( :وََكآبَِة اْلَمْنَظرِ  )) -

َقَلبِ  )) -  .بفتح الالم أي سوء املرجع فهو يتعوذ أن يرجع مبا يسوؤه من حال أو أمر من أموره (( : َوُسوِء اْلُمن ْ

 .أي إذا رجع من سفره قال هذه الكلمات اليت دعا ِبا ِف سفره (( : َوِإَذا رََجَع قَاَلُهنَّ  )) -

أي زاد على الذكر األول حال رجوعه هذه الكلمات  (( : َعاِبُدوَن, ِلَرب َِّنا َحاِمُدونَ آيُِبوَن, تَائُِبوَن, »: َوزَاَد ِفيِهنَّ  )) -
أي خاضعون (   َعاِبُدونَ  )مجع تائب وهو الذي يرجع من الذنب (  تَائُِبونَ )  مجع آيب وهوالذي يرجع باخلري(  آيُِبوَن،)

 .الل وشاكرون له فضله وامتنانهأي مثنون على ربنا بصفات الكمال واْل(  ُدونَ َحام) ومتذللون 

وهذه الكلمات لعظمها وصف اهلل تعاَل ِبا الذين قدموا أنفسهم وأمواَلم عاقدين ِبا صفقة مبايعة مع اهلل تعاَل بأن َلم 
 [ 112: التوبة ] {  التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدونَ  }: اْلنة قال تعاَل 

احلور النقص، والكور الزيادة، يقال كار عمامته إذا لفها وحارها أي نقضها، ويقال حار أهله  :(( اْلَحْوِر بَ ْعَد اْلَكْور )) -
أي رجع، واملقصود هنا نعوذ بك من النقص بعد الزيادة واالنتكاسة بعد الثبات أو الفساد بعد الصالح وهي كلمة عظيمة 

 .سيأيت بيان مناسبتها 
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 :من فوائد الحديث 
عية الدعاء ِبذه الكلمة عند السفر وهي كلمات اشتملت على معاٍن عظيمة سبق بياهنا ِف احلديث دليل على مشرو 

 :ات احلديث وهي إمجااًل كما يلي مفرد
 .تعظيم اهلل تعاَل وذلك بتكبريه ثالثاً . 1

تسخري الدواب والرباءة من احلول والقوة إال به سبحانه وأن كل عبد منقلب راجع هلل تعاَل  :االعرتاف هلل تعاَل بنعمة. 2
 .فال بد أن يستحضر ذلك فتكون املراقبة على كل حال حَّت ِف السفر

 ما الدعاء مبالزمة الرب والتقوى والعمل الصاحل الذي يرضي اهلل تعاَل ألن اإلنسان قد يقصِّر ِف سفره السيما إذا غريَّ . 1
 .إقامته من مسكن وجمتمع مع ما يعرتيه ِف سفره من أشغال تصده عن الطاعةاعتاد عليه حال 

الدعاء بأن اهلل يتواله وَيفظه حال سفره فيهون عليه السفر ويطوي عنه البعد وخيلفه ِف أهله ويبعد عنه مشقة السفر . 1
 .وما َيلب له احلزن والضيق أو ينقلب على أهله وماله بسوء

التعوذ باهلل من االنتكاسة بعد اَلداية ومن دعوة املظلوم وسخال اهلل تعاَل الثبات، وذلك ألن اإلنسان ِف سفره غالباً  -2
يواجه فتناً تصده عن اخلري وجتلب عليه الشهوات سواء كان ذلك ِف اجملتمعات اليت سيلتقي ِبا أو الطرقات أو األسواق، 

 .وهو الظلم تجابة وليس بينها وبْي اهلل حجاب وهذا يستلزم االبتعاد عن الزمهاواستعاذ من دعوة املظلوم ألهنا مس

الرجوع إَل اهلل تعاَل والتوبة من كل ذنب أو تقصري ألن السفر مظنة ذلك وجتديد العبادة مع اهلل تعاَل والثناء عليه -1
 .وكل هذا يكون ِف الرجوع من السفر

 
 
 

 وغيرهباب ما يقول إذا قفل من سفر الحج 
 

رَايَا َأِو احلَْجِّ َأِو ِإَذا قـََفَل ِمْن اْْلُُيوِش أَِو السَّ  -صلى اهلل عليه و سلم– َكاَن َرُسوُل الّلهِ : َعْن َعْبِد الّلِه ْبِن ُعَمَر، قَالَ  -151
َِ َعَلى ثَِنيَّ  َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى  . اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُه َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلهُ »: قَالَ  ُُثَّ . َر َثالَثاً ٍة أَْو َفْدَفٍد، َكبـَّ اْلُعْمرَِة، ِإَذا َأْو

 .« َوْحَدهُ  َوَهَزَم اأَلْحزَابَ . َوَنَصَر َعْبَدهُ . َصَدَق الّلُه َوْعَدهُ . ِلَربّـَِنا َحاِمُدونَ . آيُِبوَن تَائُِبوَن َعاِبُدوَن َساِجُدونَ . ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
 

 َحَّتَّ . ُة َرِديَفُتُه َعَلى نَاقَِتهِ أَنَا َوأَبُو طَْلَحَة، َوَصِفيَّ  -صلى اهلل عليه و سلم– ِبِّ أَقْـبَـْلَنا َمَع النَّ : َماِلٍك،  ْبنِ  أََنسِ وعن  -152
 .فـََلْم يـََزْل يـَُقوُل ذِلَك َحَّتَّ َقِدْمَنا اْلَمِديَنةَ « ِمُدونَ آيُِبوَن تَائُِبوَن َعاِبُدوَن ِلَربّـَِنا َحا»: ا ِبَظْهِر اْلَمِديَنِة قَالَ ِإَذا ُكنَّ 

. عليَك املرأةَ : قال. يا رسوَل اهلِل َجعَلين اهللُ ِفداءك: فَعثـََرْت ناقَتُه فُصرِعا مجيعاً، فاقَتَحم أبو طلحَة فقال: زاد البخاري 
 . -صلى اهلل عليه و سلم–ركَبهما فرَِكبها، واكَتنْفنا رسوَل اهلِل فقَلَب ثوباً على وجهه وأتاها فألقاُه عليها، وأصَلَح َلما مَ 

 :تخريج الحديثين 
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باب ما يقول " " كتاب العمرة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1111) أخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر 
باب ما يقول عند " " كتاب احلج " ِف ، وأخرجه الرتمذي ( 161ذ) حديث " إذا رجع من احلج أو العمرة أو الغزو 

 (. 625) حديث " القفول من احلج أو العمرة 
باب ما " " كتاب اْلهاد " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1112) فأخرجه مسلم حديث  -رضي اهلل عنهما  -وأما حديث أنس 

 (. 1562) حديث " يقول إذا رجع من الغزو 
 

 :شرح ألفاظ الحديث 
مجع سرية بفتح السْي وكسر الراء وتشديد الياء ( السَّرَايَا ) أي رجع من الغزو، (( :  َرايَااْلُجُيوِش َأِو السَّ قَ َفَل ِمْن ))  -

 يقدر عددها من مائة إَل ْسمائة،وهي قطعة من اْليش يكون خروجها بالليل ملهمة ُث ترجع 

 .ارتفع وعال:  ((َأْوَفى  )) -

 .  كل ما غلظ من األرض وارتفع ومجعه فدافد( الفْدفد ) الثنَّية هي اَلضبة والعقبة، (( :  ٍة َأْو َفْدَفدٍ َعَلى ثَِنيَّ )) -

َوَعَد اللَّ ُه الَِّذيَن }  : أي صدق اهلل وعده ِف إظهاره دينه، وكون العاقبة للمتقْي قال تعاَل (( :  َصَدَق الّلُه َوْعَدهُ  )) -
وَيتمل أن يكون هذا الوعد هو وعد اهلل  ،[ 22: النور ] {  لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم ِفي اأْلَْرضِ آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت 

مَّا َوَعَدنَا اللَّ ُه َوَرُسولُُه ِإالَّ } :املخمنْي بالنصر ِف غزوة األحزاب وتكذيب لقول املنافقْي والذين ِف قلوِبم مرض حْي قالوا 
 [ 12:األحزاب ] { ُغُرورًا 

 . ونصره على الكفار مطلقاً أو على األحزاب يوم اخلندق-صلى اهلل عليه وسلم  -أي حممد :  (( َنَصَر َعْبَدهُ وَ  )) -

صلى اهلل  -إما أن يراد ِبم أحزاب الكفر عامة، أو يراد األحزاب الذين اجتمعوا لقتال النِب (( :  َوَهَزَم اأَلْحَزاَب َوْحَدهُ  )) -

 .-رمحه اهلل  –اره ابن حجر يوم اخلندق واخت-عليه وسلم 

كانت  –رضي اهلل عنها وأرضاها  –صفية بنت حيي -صلى اهلل عليه وسلم  -هي زوج النِب :  (( ُة َرِديَفُتُه َعَلى نَاقَِتهِ َوَصِفيَّ ))   -
 .على الناقة وذلك ِف طريق العودة من خيرب-صلى اهلل عليه وسلم  -خلف النِب 

 .أي ِف أعلى املدينة(( :  ِبَظْهِر اْلَمِديَنةِ ا ى ِإَذا ُكنَّ َحتَّ ))  -

 .بفتح العْي أي سقطت(( :  فَعثَ َرتْ ))  -

 .أي سقطا مجيعاً عن ظهر الناقة(( :  جميعاً  فُصرِعا))  -
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 أي سارع إليه وبادره(( :  فاقَتَحم أبو طلحةَ  )) -

 .-وسلم صلى اهلل عليه  -أي أحطنا به(( :  واكَتنْفنا رسوَل اهلِل  )) -

 :من فوائد الحديثين 
 الرجوع من اْليش : ظاهره أن هذا الذكر خيتص بثالثة أحوال وهي  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر  :الفائدة األولى  -

أو السرايا وكذلك الرجوع من احلج والعمرة إذا سار حْي االرتفاع على هضبة أو عقبة أو مارتفع من األرض، فإنه يقول 
 .ي ِف حديث البابالذكر الذ

على أنه ليس خاصاً ِبذه الثالثة أمور بل يشرع ِف كل سفر طاعة كصلة الرحم أو طلب العلم وحنومها  وجمهور العلماء
باب " " كتاب الدعوات " انظر الفتح ] . أسفاره منحصرة ِبا-صلى اهلل عليه وسلم  -من أسفار الطاعات، وأما ذكر الثالث فهي ألن النِب 

 ( [ 1162) حديث " إذا أراد سفر أو رجع الدعاء 

دليل على أن الكلمات اليت يزيدها املسافر إذا رجع يقوَلا إذا اقرتب إَل -رضي اهلل عنه  -حديث أنس  :الفائدة الثانية  -
 .مدينته وأيضاً من السنة أن يكررها

وتفديته -صلى اهلل عليه وسلم  -من العناية بالنِب -عنهم رضي اهلل  -زيادة البخاري فيها ما كان عليه الصحابة  :الفائدة الثالثة  -
على سرت أهله -صلى اهلل عليه وسلم  -، وفيها حرص النِب  -صلى اهلل عليه وسلم  -بأنفسهم وطاعته وخدمته ورعايته واالهتمام به 
رص على ذلك وَيثهم على وهكذا ينبغي للمسلم أن َي((  عليَك املرأةَ )) فأول شيء أمربه وهو على تلك احلال أن قال 

 .ما فيه سرت َلم وصوهنم عن كل ما يخدي إَل التربج

 
 

 باب التعريس بذي الحليفة، والصالة بها إذا صدر من الحج أو العمرة
 

َفةِ    َعْن َعْبِد الّلِه ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل الّلهِ  -151 وََكاَن َعْبُد الّلِه ْبُن ُعَمَر . َفَصلَّى ِِبَا. أَنَاَخ بِاْلَبْطَحاِء الَّيِت ِبِذي احْلَُليـْ
 .يـَْفَعُل َذِلكَ 
َفةِ ُأيتَ ِف َمَعرَّ    َأنَّ َرُسوَل الّلهِ : وِف رواية   .َك بَِبْطَحاَء ُمَبارََكةٍ ِإنَّ : َفِقيَل َلهُ . ِسِه ِبِذي احْلَُليـْ
َصلِّ ِف هذا : أتاين الليلَة آٍت من رِّب فقال» : بوادي العقيِق يقول مسعُت النِّب : اري من حديث عمر قال وعند البخ

 .«ةٍ ُعمرٌة ِف َحجَّ : الوادي املباَرِك وقل
ي فيها، ى أماكَن مَن الطريِق فُيصلِّ رأَيُت ساِلَّ بن عبِد اهلِل يتحرَّ : موسى بُن ُعقبَة قالوعند البخاري أيضاً من حديث 

 . ُيصلِّي ِف تلَك األمكنةِ   ُه رَأى النِبَّ ُث أنَّ أباُه كاَن ُيصلِّي فيها، وأَنَّ وَيدَّ 
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 :تخريج األحاديث 
كتاب " ِف كتاب احلج، وأخرجه البخاري ِف (  1221) تقدم أن مسلماً أخرجه حديث  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر 

 2511) حديث " باب زيارة القبور " " كتاب املناسك " وأخرجه أبو داود ِف (  1212) حديث "  11باب " " احلج 
 (. 2115) حديث " باب التعريس بذي احلليفة " " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف (

 عليه وسلم صلى اهلل -باب قول النِب " " كتاب احلج " ، والبخاري ِف ( 1111) وأما الرواية اليت تليها فأخرجها مسلم حديث 

) حديث " باب التعريس بذي احلليفة " " كتاب مناسك احلج " ، والنسائي ِف ( 1212) حديث " العقيق واٍد مبارك -
2126 .) 

 ( 1211) فانفرد به البخاري عن مسلم وأخرجه ِف الباب السابق حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث عمر 
باب " " كتاب الصالة " هو أيضاً مما انفرد به البخاري عن مسلم وأخرجه ِف ف-رضي اهلل عنه  -وأما حديث موسى بن عقبة 

 (. 161) حديث " املساجد اليت على طرق املدينة 
 

 :شرح الفاظ األحاديث 
َفةِ ))  - د أهلأي أناخ بعريه ونزل بالبطحاء اليت بذي احلليفة وهي معروفة عن:  (( َأنَاَخ بِاْلَبْطَحاِء الَِّتي ِبِذي اْلُحَلي ْ  

املدينة فكما أن مبكة بطحاء وهي احملصَّب فإن للمدينة بطحاء ينزل فيها املسافرون إذا رجعوا ليسرتَيوا فيها وبعضهم ينام  
.فيها ولذا تسمى املعَّرس كما ِف الرواية الثانية  

-عليه السالم  –هو جربيل :  (( آٍت من رّبي )) -  

[ 6 66/  21) انظر فتاوى شيخ اإلسالم ] . يعين وادي العقيق وهو قرب ذي احلليفة َياذيها:  (( َصلِّ في هذا الوادي المباَركِ  )) -  

 :من فوائد األحاديث 
كان ينزل ببطحاء املدينة إذا رجع إليها قبل أن -صلى اهلل عليه وسلم  -األحاديث فيها داللة على أن النِب  :الفائدة األولى  -

 فيها ليس من مناسك احلج، واختلفوا هل هو سنة؟يدخلها، واتفقوا على أن النزول 

لئال يدخل على أهله لياًل -صلى اهلل عليه وسلم  -استحباب النزول به، وقيل إنه ليس بسنة وإَّنا نزله النِب -رمحه اهلل  -واختار مالك 
والنهي عن الدخول ، ( [  1251) ديث ح(  126/  1) انظر املفهم ] . ألنه هنى عن ذلك فيمكث ِف البطحاء حَّت النهار ُث دخل هناراً 

 .يستعدوا له  ِل ليالً إذا كانوا ال يعلمون ألهنم
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األحاديث فيها داللة على أن بطحاء املدينة أرض مباركة، وكذا وادي العقيق الذي َياذي ذا احلليفة  :الفائدة الثانية  -
صلى اهلل  -حيث أمر النِب -رضي اهلل عنه  -ولذا استحب بعضهم الصالة بذي احلليفة لربكة املكان كما دل عليه حديث عمر 

 ((. ةٍ ُعمرٌة ِف َحجَّ ))ول ادي لربكته وأن يقحْي إحرامه من ذي احلليفة أن يصلي بذلك الو -عليه وسلم 

ومن شدة -صلى اهلل عليه وسلم  -َلدي النِب  -رضي اهلل عنهما  -األحاديث فيها داللة على شدة تتبع ابن عمر  :الفائدة الثالثة -
، وهذا -رمحه اهلل  –بنه ساِل ِف الطريق فيصلي فيها وكذا ا-صلى اهلل عليه وسلم  -تتبعه أنه ينظر األماكن اليت صلى فيها النِب 

 .واهلل أعلم. ِل َيث على الصالة ِف تلك األماكن-صلى اهلل عليه وسلم  -اجتهاد منهما وإال فإن النِب 

 
 
 
 
 
 
 

 وبيان يوم الحج األكبر، باب ال يحج البيت مشرك، وال يطوف بالبيت عريان
 

يُق ِف احلَْجَّ بـََعَثيِن أَبُو : َعْن َأِب ُهَريـْرََة قَالَ  -151 َها َرُسوُل الّلِه ِة الَّيِت أَمَّ َبْكٍر الصِّدِّ ِف َرْهٍط، . ِة اْلَوَداعِ قـَْبَل َحجَّ  رَُه َعَليـْ
 .َوالَ َيطُوُف بِاْلبَـْيِت ُعْريَانٌ . اَل ََيُجُّ بـَْعَد اْلَعاِم ُمْشرِكٌ : ْحرِ اِس يـَْوَم النَّ يـَُخذِّنُوَن ِف النَّ 

 :تخريج الحديث 
) حديث " باب ما يسرت العورة " " كتاب الصالة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1111) احلديث أخرجه مسلم حديث 

، وأخرجه ( 1122) حديث " باب ال يطوف بالبيت عريان وال َيج مشرك " " كتاب احلج " ، وأخرجه أيضاً ِف ( 116
كتاب مناسك " ، وأخرجه النسائي ِف (  1611) حديث " باب يوم احلج األكرب " " كتاب املناسك " أبو داود ِف 

 (.2621) حديث  [ 11:األعراف ] {يَا بَِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ  }باب قول اهلل عزوجل " " احلج 
 

 :شرح ألفاظ الحديث 
َها َرُسوُل الّلِه ِة الَِّتي َأمَّ ِفي اْلَحجَّ ))  - اليت جعله فيها أمرياً ليحج بالناس وذلك سنة تسع من  أي احلجة(( :  َرُه َعَلي ْ

 .اَلجرة



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  11 

واحد له من  الرهط من الرجال ما دون العشرة ال يكون فيهم امرأة، ورهط ال(( :  اسِ ِفي َرْهٍ , يُ َؤذِّنُوَن ِفي النَّ  )) -
 .أي يعلمون الناس فاملراد هنا األذان اللغوي (( يـَُخذِّنُونَ )) لفظه،

 .هو اليوم العاشر من ذي احلجة:  (( ْحرِ لنَّ يَ ْوَم ا))  -

 :من فوائد الحديث 
احلديث فيه داللة على النهي عن الطواف بالبيت عرياناً وإبطال ما كان عليه أهل اْلاهلية من الطواف  :الفائدة األولى -

ِف رواية، وذهب أبو  –رمحهم اهلل  –عراة واستدل به من قال أن الطواف يشرتط له سرت العورة وبه قال مالك والشافعي وأمحد 
 ( [ 151/  2) انظر فتح املنعم ] . ِف رواية إَل أنه لو طاف عرياناً يصح طوافه وَيربه بدم –رمحهما اهلل  –حنيفة وأمحد

والشك أن العورة ِف الصالة ليست كالطواف فالنص صريح ِف الصالة، خبالف الطواف وأما الطواف فالشك أن الطواف 
 . اً الَيوز مروءة وشرعاً به عريان

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما  }:احلديث دليل على أنه َيب تطهري احلرم من كل مشرك وقال تعاَل  :الفائدة الثانية -
 .إدخال املشرك احلرمفيحرم  [ 26: التوبة ] {  اْلُمْشرُِكوَن َنَجٌس َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َه  َذا

فال ميكَّن مشرك من دخول احلرم حبال حَّت لو جاء ِف رسالة أو أمر مهم، ال ميكَّن من الدخول، : " -رمحه اهلل  –قال النووي 
) انظر شرح النووي ملسلم حديث " ] بل خيرج إليه من يقضي األمر املتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات، نبش وأخرج من احلرم 

1111 ] ) 

ويدخل ِف ذلك غري املشرك أيضاً، فإذا كان هناك (  اَل ََيُجُّ بـَْعَد اْلَعاِم ُمْشرِكٌ : " )-رمحه اهلل  -وقال شيخنا ابن عثيمْي 
إنسان كافر فإنه ال َيل له احلج، وبناء على ذلك فإن من ال يصلي الَيل له أن َيج، ولو حج ِل يقبل منه، فيكون آمثاً، 

طبعة (  112/  2) انظر شرحه للبخاري ] " رة ألولئك الذين ابتلوا برتك الصالة، حَّت يصلوا ليتمكنوا من احلج ولعل هذا يكون تذك

 [املكتبة اإلسالمية ِف مصر 
 

 .روف والنهي عن املنكراحلديث فيه مشروعية إرسال من يقوم باألمر باملع :الفائدة الثالثة  -

 
 باب فضل يوم عرفة

 
ُه َوِإنَّ . اِر، ِمْن يـَْوِم َعَرَفةَ َما ِمْن يـَْوٍم َأْكثـََر ِمْن َأْن يـُْعِتَق الّلُه ِفيِه َعْبداً ِمَن النَّ »قَاَل  نَّ َرُسوُل الّلِه أ: َعاِئَشُة  َعنْ   -152

 .رواه مسلم  .«َما أَرَاَد َهُخاَلِء؟: فـَيَـُقولُ . يـَُباِهي ِِبُِم اْلَمالَِئَكةَ  لََيْدنُو ُُثَّ 
 :لحديث تخريج ا
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باب ما " " كتاب مناسك احلج " وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي ِف (  1116) احلديث أخرجه مسلم حديث 
) حديث " باب الدعاء بعرفة " " كتاب املناسك " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 1551) حديث " ذكر ِف يوم عرفة 

1511 .) 
 

 :شرح ألفاظ الحديث 
 .أي يثين عليهم عند املالئكة(( :  يُ َباِهي ِبِهُم اْلَمالَِئَكةَ  ثُمَّ  )) -

انظروا : )) إكمااًل َلذا السخال أنه جل وعال يقول للمالئكة -رمحه اهلل  -جاء عند أمحد (( :  َما َأرَاَد َهُؤاَلءِ : فَ يَ ُقولُ ))  -
 ... (( إَل عبادي جاءوين شعثاً غرباً يرجون رمحيت وخيافون عذاِب وِل يروين

 :من فوائد الحديث 
فهو أكثر يوم  –نسأل اهلل من فضله  –احلديث دليل على فضل اهلل تعاَل على عباده ِف ذلك اليوم  :الفائدة األولى  -

جل وعال عبداً  من النار، ويدنو فيه جل وعال ويشهد املالئكة بأنه قد غفر َلم بعدما يباهي ِبم عند  -يعتق فيه اهلل 
 .املالئكة 

احلديث فيه إثبات صفة الدنو هلل تعاَل وهي من الصفات الفعلية الثابتة له سبحانه فأهل السنة  :الفائدة الثانية  -
 . (القريب) ذا من أمسائه جل وعال واْلماعة يثبتون هذه الصفة من غري متثيل وال تكييف ومن غري تعطيل وال حتريف ول

وأما ُدنـُوُُّه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت األفعال االختيارية بنفسه، ": -رمحه اهلل  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 وجميئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة اإلسالم املشهورين وأهل

 ( [ 111/ 2) انظر جمموع الفتاوى ] " احلديث والنقل عنهم بذلك متواتر  

فأي مانع مينع من القول بأنه يقرب من عبده كيف شاء : " بعد ذكره للكالم السابق  –ر محه اهلل  –بن عثيمْي وقال شيخنا ا
 ( [ 12) انظر القواعد املثلى ص ] " مع علوه؟ 

 
 باب فضل الحج والعمرة

 
ُروُر، لَْيَس َلُه َجزَاٌء ِإالَّ اْلُعْمرَُة ِإََل »: قَالَ  َعْن َأِب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل الّلِه  -151 نَـُهَما َواحلَْجُّ اْلَمبـْ اْلُعْمرَِة َكفَّارٌَة ِلَما بـَيـْ

 .«ةاْْلَنَّ 
 :تخريج الحديث 

" باب وجوب العمرة وفضلها " " كتاب العمرة " وأخرجه البخاري ِف ، ، ( 1116) احلديث أخرجه مسلم حديث 
، وأخرجه ( 2126) حديث " باب فضل العمرة " " مناسك احلج كتاب " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1111) حديث 

 ( .  2666) حديث " باب فضل احلج والعمرة " " كتاب املناسك " ابن ماجة ِف 
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 :من فوائد الحديث 
على أن  وجمهور العلماء .احلديث دليل على فضل اإلكثار من العمرة ملا ِف ذلك من تكفري للذنوب :الفائدة األولى -

 .التكفري يقع على الصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر البد َلا من توبة، وتقدم بيان ذلك ِف كتاب الطهارة

احلديث دليل على جواز تكرار العمرة ِف السنة مرتْي أو أكثر خالفاً ملن كره ذلك كمالك وبعض  :الفائدة الثانية  -
– رحم اهلل اْلميع  –بن جبري وابن سريين السلف كإبراهيم النخعي واحلسن البصري وسعيد 

أن حديث الباب يقتضي الفرق بْي العمرة واحلج، إذ لو كانت العمرة التفعل إال مرة واحدة ِف السنة  :ووجه جواز ذلك 
دل على ذلك على تكرارها وأهنا ليست كاحلج، (( اْلُعْمرَُة ِإََل اْلُعْمرَِة )) فلما قال ( احلج إَل احلج ) لكانت كاحلج ولقيل 

وأيضاً العمرة وقتها مطلق ِف مجيع العام ليست كاحلج مقيد بوقت اليكون إال مرة بالسنة بنحو هذا قال شيخ اإلسالم ابن 
 ( [ .  216 – 216/  21) وجمموع فتاوى ابن تيمية (  211/  2) انظر بداية اجملتهد ] . -رمحه اهلل  -تيمية 

 .احلديث دليل على فضل احلج املربور وأن جزاءه اْلنة :الفائدة الثالثة  -

هو الذي ال رياء فيه وال مسعة، وال رفث، وال فسوق، ويكون مبال : " ِف صفة احلج املربور -رمحه اهلل  -قال ابن عبد الرب 
 ( [ 16/ 22) انظر التمهيد ] " حالل 

 :اف قال العلماء واحلج املربور له ْسة أوص

قال  :مرفوعاً -رضي اهلل عنه  -أن يكون خالصاً هلل تعاَل ال رياء فيه وال مسعة ففي صحيح مسلم من حديث أِب هريرة  :األول 
 (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عماًل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه: )) اهلل تعاَل 

رواه ((  إن اهلل طيب ال يقبل إال طيباً : )) اهلل عليه وسلم  صلى –أن تكون نفقته من حالل، قال النِب  :والثاني 
 .مسلم

البعد عن املعاصي واآلثام من بدع وخرافات وغريها من اآلثام كاْلماع ودواعيه والفسوق واْلدال املذموم قال  :والثالث 
 [ 161: البقرة ] {  رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َفَمن فَ َرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل  اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماتٌ  }: تعاَل 

مع ذلك اْلمع الغفري وتقدم بيانه ِف -صلى اهلل عليه وسلم  -حسن اخللق ولْي اْلانب وعلى هذا كان حج النِب  :والرابع 
 .الطويل ، وكذلك كان الصحابة والسلف-رضي اهلل عنه  -حديث جابر 
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إنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر }: وغريها قال تعاَل  عائر اهلل تعاَل وهي املناسك كلها كالصفا واملروةتعظيم ش:  والخامس
وكذلك يعظم املشاعر وميألها بذكر اهلل  [ 126: البقرة ] {  َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِبِهَما اللَّ هِ 

 .تعاَل واخلضوع والتذلل له 

بأقوال  -ِف احلج مما َيعل القلب حياً معظماً لعبادة احلج -صلى اهلل عليه وسلم  -وال شك أن احلرص على تطبيق سنة النِب 
 .-نسأل اهلل من فضله  –وأعمال جتعل حجه مربوراً 

 
 

َه َذا اْلبَ ْيَت فَ َلْم يَ ْرُفْث َوَلْم يَ ْفُسْق, رََجَع   َحجَّ َمْن »:   -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل الّلِه : َعْن َأِب ُهرِيـْرََة قَالَ و  -151
 .«َكَما َوَلَدْتُه أُمُّهُ 

 :تخريج الحديث 
) حديث " باب فضل احلج املربور " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1125) احلديث أخرجه مسلم حديث 

، وأخرجه ( 611) حديث " باب ماجاء ِف ثواب احلج والعمرة " " كتاب احلج " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1221
" كتاب املناسك " وأخرجه ابن ماجه ِف ، ( 2121) حديث " باب فضل احلج " " كتاب مناسك احلج " النسائي ِف 

 ( . 2666) حديث " باب فضل العمرة " 
 

 :شرح ألفاظ الحديث 
) انظر النهاية البن األثري مادة ] " الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من املرأة : " -رمحه اهلل  -قال األزهري (( : فَ َلْم يَ ْرُفثْ ))  -

 .ع والتعريض به والفحش بالقول فيدخل ِف ذلك اْلما ، ( [ .رفث 

 .الفسق هو العصيان واخلروج عن طاعة اهلل تعاَل (( :  َوَلْم يَ ْفُسقْ  )) -

 .أي بال ذنب، ورجع أي صار يشبه من ولدته أمه ِف الرباءة من الذنوب(( :  رََجَع َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّهُ  )) -

 :من فوائد الحديث 
أنه سبب ملغفرة الذنوب وتأمل هذا التصوير و بيان فضل احلج الذي ال رفث فيه وال فسق احلديث فيه  :الفائدة األولى -

النبوي حينما يكون بْي يديك مثاًل طفل للتو خرج من بطن أمه ُث تسأله أي ذنب اقرتفته؟ وهل ِف صحيفتك خطيئة ؟ 
ك احلج كما خرج الصغري من بطن اْلواب هنا هو اْلواب للحاج الذي ِل يرفث وِل يفسق فهو أيضاً سيخرج من مناس

 .أمه
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واختلف هل تكفري الذنوب للصغائر فقط أو للصغائر والكبائر على قولْي أظهرمها أن لفظ احلديث ُيشعر بأن التكفري يقع 
 .على الصغائر والكبائر

" انظر الفتح ] " أي بغري ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات (  َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّهُ : " )-رمحه اهلل  -قال ابن حجر 

 ( [ 1221) حديث " باب فضل احلج املربور " " كتاب احلج 

 -نسأل اهلل من فضله –مغفرة الذنوب ودخول اْلنة : وبناء على ما سبق يتحصل للحج املربور فضيلتان 

 
 

 باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها
 

: فـََقالَ  (َوَذِلَك َزَمَن اْلَفْتِح : وِف رواية )  ُه قَاَل يَا َرُسوَل الّلِه أَتـَْنزُِل ِف َدارَِك مبَكََّة؟َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيِد ْبِن َحارِثََة أَنَّ   -156
ُهَما َكانَا ألَنَـّ . وََِلْ يَرِْثُه َجْعَفٌر َواَل َعِليٌّ َشْيئاً . ُهَو َوطَاِلبٌ  وََكاَن َعِقيٌل َوِرَث أَبَا طَاِلبٍ . «َوَهْل تـََرَك لََنا َعِقيٌل ِمْن رِبَاٍع َأْو ُدورٍ »

 .وََكاَن َعِقيٌل َوطَاِلٌب َكاِفَرْينِ . ُمْسِلَمْْيِ 
لْوَن قوَل اهلِل قال ابُن شهاٍب وكانوا يـََتَأوَّ  ، ال يَِرَث املخِمن الكافرَ : فكان ُعمُر بُن اخَلطاب رضي اهللُ عنه يقول: زاد البخاري 

إنَّ الذيَن آَمنوا وهاَجروا وجاَهدُوا بأمواِلهم وأنفِسهم في َسبيِل اهلِل والذيَن آَوْوا وَنصروا أولِئَك بعُضهم }: تعاَل 
 .اآلية{ أولياُء بعضٍ 

 : تخريج الحديث 
... " بيعها وشرائها باب توريث مكة و " " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1121) احلديث أخرجه مسلم حديث 

، وأخرجه ابن ماجة ( 2556) حديث " باب التحصيب " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1266) حديث 
 (. 2612) حديث " باب دخول مكة " " كتاب املناسك " ِف 

 :شرح ألفاظ الحديث 
 لعمه الدار هي ملكاَلجرة من مكة، وأصل قبل -اهلل عليه وسلم  صلى -واملقصود دار النِب (( : ؟َأتَ ْنِزُل ِفي َداِرَك ِبَمكَّةَ ))  -

أِب طالب ألنه هو الذي كفله، وكانت أصالً لعبد املطلب فلما مات استوَل أبو طالب على أمالك عبد املطلب وحازها 
ِف هذه الدار وملا مات أبو -صلى اهلل عليه وسلم  -وحده لسنة وعادة ِف اْلاهلية، وأبو طالب امتلك هذه الدار وكان النِب 

بعده بثالث سنْي، وكان ألِب طالب أربعة أبناء طالب وعقيل وكانا كافرين ومها اللذان -صلى اهلل عليه وسلم  -طالب هاجر النِب 
الكافر   وكانا مسلمْي ولذا ِل يرثا ألنه ال يرث املخمن -رضي اهلل عنهما  -ورثا أبامها مبا ِف ذلك الدار، واآلخران جعفر وعلى 

كما سيأيت، إذن انتقلت الدور لطالب وعقيل، وملا مات طالب ِف بدر استوَل عقيل على الدار وحده، ويقال أن طالباً 
باعها على عقيل قبل ذلك وسياق احلديث يقتضيه وِبذا استدل من قال جبواز بيع دور مكة وشرائها وهو قول اْلمهور  

 -هل ستنزل ِف دارك مبكة؟ فأجابه النِب -صلى اهلل عليه وسلم  -ديث الباب يسأل النِب ِف ح-رضي اهلل عنه  -كما سيأيت، وأسامة 

 (( . َوَهْل تَ َرَك لََنا َعِقيٌل ِمْن رِبَاٍع َأْو ُدورٍ  )):   -صلى اهلل عليه وسلم 
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 )أن عقيالً ِل يرتك لنا شيئا من ذلك، وهذا االستفهام معناه النفي أي (( : َوَهْل تَ َرَك لََنا َعِقيٌل ِمْن رِبَاٍع َأْو ُدورٍ ))  -
بكسر الراء مجع َرْبع بفتحها وسكون الباء وهو املنزل املشتمل على أبيات، وقيل هو الدار نفسه، وبناءاً عليه تكون ( رِبَاٍع ال

 .الدور إما تأكيداً للرباع أو شك من الراوي
ذلك ِف حجة الوداع وجاء ِف أخرى أنه قال ِف عام الفتح وهذا  قال-صلى اهلل عليه وسلم  -جاء ِف رواية عند مسلم أن النِب 

 .َيمل على تعدد القصة 
بوالية املرياث أي { بعُضهم أولياُء بعضٍ }: أي كانوا يفسرون قوله تعاَل (( :  ... لْوَن قوَل اهلِل تعالىوكانوا يَ َتَأوَّ ))  -

 ( [ 1266)  انظر الفتح حديث] . يتوَل بعضهم بعضاً ِف املرياث وغريه 
 

 :من فوائد الحديث 
صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل ْلمهور العلماء على جواز بيع دور مكة وإجارهتا، ووجه ذلك أن النِب  :الفائدة األولى -

 .أقر عقياًل بتملكه َلذه الدور وتصحيح شرائه َلا-

 [ 6:احلشر ]  { الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم َوَأْمَواِلِهمْ  لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِينَ  }: قوله تعاَل :ـب واستدلوا أيضاً 

أن اهلل تعاَل نسب الديار َلم كما نسب األموال ولو كانت الديار ليست ملكاً َلم ملا كانوا مظلومْي  :ووجه الداللة
 .باإلخراج من دور ليست ملكاً َلم

 .رمحهم اهلل  -رهتا وبه قال جماهد والثوري وأبو حنيفةأنه ال َيوز بيع دور مكة وال إجا :والقول الثاني 

والعاكف ،  [ 22: احلج ] {  َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَبادِ } : بقوله تعاَل  :واستدلوا 
َلخالء كلهم ال َيوز ألحد أن يتملك فيها بل هي حق هو املقيم والبادي هو الذي يرتدد عليها، فقالوا أهنا أرض حرم 

 .ْلميع الناس أن ينزلوا فيها

 .ونوقش بأن هذا مبيٌن على االختالف ِف املسجد احلرام ما الذي يقصد به هل هو مجيع احلرم أو املسجد فقط

ا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاء يا أهل مكة ال تتخذو : " قال -رضي اهلل عنه  -مبا رواه عبد الرزاق بأن عمر  :واستدلوا 
 " 

ونوقش بأن هذا لو صح فإنه َيمل على كراهة البيع واإلجارة رفقاً بالوفود وال يلزم من ذلك منع البيع والشراء وإَل هذا 
 [انظر الفتح املرجع السابق ] . وآخرون  –رمحه اهلل –جنح اإلمام أمحد 
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بيعها وشرائها ومتكلها : بأن ِف دور مكة فيها تفصيل فقالوا -رمحه اهلل  -ن تيمية وهناك قول ثالث اختاره شيخ اإلسالم اب
عيناً البأس به لثبوت ذلك كما ِف حديث الباب، ومعًن عيناً أي ينتفع ِبا انتفاعاً شخصياً، ال انتفاعاً عاماً كتأجريها 

كة ملك العْي ال ملك املنفعة، قالوا إذا استغًن وبيعها وشرائها ألجل التكسب فإنه هذا ال َيوز، فقالوا َيري ِف دور م
 .املالك عن داره فإنه ال يبيعها وال يخجرها وإَّنا يفتحها للناس يسكنون فيها بدون أجرة

وأيضاً قال العلماء ينظر ِف مكة هل فتحت صلحاً أو فتحت عنوة يعين بالقوة ألن  ،هذا هو ملخص الكالم على املسألة
 -صلى اهلل عليه وسلم  -فإن كانت صلحاً فإنه َيوز بيع دورها وإجارهتا ألهنا ِف األصل ملكاً ألهلها والنِب  هذا له تأثري باملسألة

 .صاحلهم ِف أن يبقوا ِف دورهم، وإن كانت عنوة فإهنا للمسلمْي عامة ال تباع وال تخجر

منَّ ِبا على أهلها فخالفت -صلى اهلل عليه وسلم  - والراجح عند من قال إهنا فتحت عنوة وأن النِب: " -رمحه اهلل  -قال ابن حجر 
 [انظر الفتح املرجع السابق ]  "حكم غريها من البالد 

 .ِل يأخذ من أهل الدور دورهم للمسلمْي وإَّنا أعطاها أهلها-صلى اهلل عليه وسلم  -أي أهنا فتحت بالقوة لكن النِب 

 .لم ال يرث الكافراحلديث فيه داللة على أن املس :الفائدة الثانية  -

وفيه أن املسلم ال يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة، إال ما روي عن إسحاق بن راهويه "  -رمحه اهلل  -قال النووي 
 ( [ 1121) انظر شرحه ملسلم حديث ] "أن املسلم يرث الكافر، وأمجعوا أن الكافر ال يرث املسلم : وبعض السلف

 
 للمهاجر منها بعد فراغباب جواز اإِلقامة بمكة، 

 الحج والعمرة، ثالثة أيام بال زيادة
 

ْعُت َرُسوَل الّلِه : ْبَن احلَْْضَرِميِّ يـَُقولُ  اْلَعاَلءِ  َعنْ  -156 َدِر, ِلْلُمَهاِجِر ِإقَاَمُة َثالٍث, بَ ْعَد الصَّ »: يـَُقولُ   -صلى اهلل عليه وسلم  -مسَِ
َها ُه يـَُقوُل الَ يَزِيدُ َكأَنَّ « ِبَمكَّةَ   .َعَليـْ

 : تخريج الحديث
باب إقامة املهاجر مبكة بعد " " كتاب مناقب األنصار " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1122) احلديث أخرجه مسلم حديث 

باب ما جاء أن ميكث املهاجر مبكة بعد " " كتاب احلج " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1611) حديث " قضاء نسكه 
باب املقام الذي يقصر مبثله " " كتاب تقصري الصالة ِف السفر " وأخرجه النسائي ِف ، ( 616) حديث " الصدر ثالثاً 
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باب كم يقصر الصالة املسافر " " كتاب إقامة الصالة والسنة فيها " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 1121) حديث " الصالة 
 (. 1511) حديث " إذا أقام ببلده 

 

 :شرح ألفاظ الحديث
ِف املدينة فحرام عليه -صلى اهلل عليه وسلم  -املقصود به كل من هاجر من مكة قبل فتحها إَل رسول اهلل (( :  ِلْلُمَهاِجرِ ))  -

 .أن يستوطن مكة لكن أذن له بعد خروجه من مًن أن يقيم مبكة ثالثة أيام فقط 

 .من مًن أن يقيم مبكة ثالثة أيام الصدر بفتح الصاد والدال واملقصود به الرجوع أي بعد رجوعه(( :  َدرِ بَ ْعَد الصَّ  )) -

 :من فوائد الحديث 
احلديث دليل على أن اإلقامة مبكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح، لكن ُرخِّص ملن حج  :الفائدة األولى  -

 .أو اعتمر أن يقيم ِبا ثالثة أيام بعد قضاء نسكه وال يزيد عليها، وهذا احلكم كان قبل فتح مكة
 .ليس من مناسك احلج بل هو عبادة مستقلة  استدل حبديث الباب من قال أن طواف الوداع :الفائدة الثانية  -

(( يقيم املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالثاً : )) قال كما ِف رواية مسلم األخرى -صلى اهلل عليه وسلم  -ووجه ذلك أن النِب 
 .مة بعده ِف مكةفسماه انقضاء النسك وألن من طاف الوداع ال إقا

استدل حبديث الباب من قال أن إقامة ثالثة أيام ال تأخذ حكم اإلقامة بل صاحبها ِف حكم املسافر،  :الفائدة الثالثة  -
 .وتقدمت املسألة ِف كتاب الصالة، وأنه ال عربة لأليام ِف حكم السفر

 
 وامولقطتها، إال لمنشد، على الد باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها

 
َة   -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل الّلِه : اٍس، قَالَ َعِن اْبِن َعبَّ  -115 َوِإَذا . َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيَّةٌ . اَل ِهْجَرةَ »يـَْوَم اْلَفْتِح، فـَْتِح َمكَّ

فَ ُهَو َحَراٌم . َماَواِت َواأَلْرضَ مُه الّلُه يَ ْوَم َخَلَق السَّ اْلبَ َلَد َحرَّ ِإنَّ َهَذا »َوقَاَل يـَْوَم اْلَفْتِح، فـَْتِح َمكََّة .«اْستُ ْنِفْرتُْم فَاْنِفُروا
 .«رَ ِإالَّ اإِلْذخِ »: فـََقالَ . ُه ِلَقْيِنِهْم َولِبـُُيوهِتِمْ فَِإنَّ . يَا َرُسوَل الّلِه ِإالَّ اإِلْذِخرَ : اسُ قَاَل اْلَعبَّ  وفيه «... ِبُحْرَمِة الّلِه ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 

 :تخريج الحديث 
" باب اإلذخر واحلشيش ِف القرب " " كتاب اْلنائز " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1121) احلديث أخرجه مسلم حديث 

، وأخرجه أبو ( 1261) حديث " باب فضل احلرم " " كتاب احلج " تعليقاً، وأخرجه موصواًل ِف (  1116) حديث 
باب ما " " كتاب السري " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 2516) حديث " حرم مكة  باب حترمي" " كتاب املناسك " داود ِف 

 2611) حديث " باب حرمة مكة " " كتاب مناسك احلج " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1265) حديث " جاء ِف اَلجرة 
.) 
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 :شرح ألفاظ الحديث 
 

ِل يقل ذلك يوم فتح مكة وإَّنا هذا من اجملاز بدليل -اهلل عليه وسلم صلى  -األظهر أن النِب (( :  يَ ْوَم اْلَفْتِح, فَ ْتِح َمكَّةَ ))  -
صلى اهلل عليه وسلم  - َوَجلَّ َعَلى َرُسوِل الّلهِ  ا فـََتَح الّلُه َعزَّ َلمَّ ))والذي يليه قال ((  اْلَغَد ِمْن يـَْوِم اْلَفْتحِ )) احلديث الذي يليه قال 

 (( الّلَه َوأَثـًَْن َعَلْيهِ اِس َفَحِمَد قَاَم ِف النَّ . َمكَّةَ   -

أي الهجرة بعد فتح مكة من مكة، وأما اَلجرة من دار احلرب إَل دار اإلسالم فهي باقية إَل يوم :  (( الَ ِهْجَرةَ ))  -
 .بأن تبقى مكة دار إسالم اليكون منها هجرة مرة أخرى-صلى اهلل عليه وسلم  -القيامة، وِف هذا معجزة لرسول اهلل 

املعًن أن لكم طريق إَل حتصيل الفضائل اليت ِف معًن اَلجرة وذلك باْلهاد ونية اخلري ِف كل (( :  َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  )) -
 .شيء

اَلجرة إما فرار من الكفار، وإما إَل اْلهاد، وإما حنو طلب العلم وقد انقطعت األوَل، فاغتنموا : " -رمحه اهلل  -قال الطيِب 
 ( [ 121/  2) انظر فتح املنعم  ]" األخريتْي 

 .فاْلملة تفسر بقاء اْلهاد  ،أي إذا دعاكم اإلمام إَل الغزو فاخرجوا(( :  َوِإَذا اْستُ ْنِفْرُتْم فَاْنِفُروا )) -

 .املقصود به مكة(( : ِإنَّ َهَذا اْلبَ َلدَ ))  -

دقاق يستخدمه الناس ِف بناء بيوهتم وقبورهم  بكسر اَلمزة نبت معروف طيب الرائحة له سيقان(( :  اإِلْذِخرَ  إال)) -
 .ويوقدون به النار

القْي بفتح القاف وسكون الياء وهو احلداد والصائغ فإنه يستعمل اإلذخر وقوداً لناره، (( :  ُه ِلَقْيِنِهْم َولِبُ ُيوتِِهمْ فَِإنَّ  )) -
 .ألهل مكة(  لَِقْيِنِهمْ ) والضمري ِف 

 :من فوائد الحديث 
احلديث دليل على انقطاع اَلجرة من مكة بعد فتحها وِف هذا إيذان بأن مكة ستبقى دار إسالم إَل  :األولى  الفائدة -

 . -صلى اهلل عليه وسلم  -قيام الساعة وهذا من معجزاته 

أن -هلل عليه وسلم صلى ا -احلديث دليل على بقاء شعرية اْلهاد ِف سبيل اهلل وبيان أمهيتها فلما أخرب النِب  :الفائدة الثانية  -
 .اَلجرة من مكة انقطعت أخرب بأن اإلنسان ميكنه االستزادة من األعمال الصاحلة باْلهاد ِف سبيل اهلل ونية اخلري
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للمسلمْي هاد فرض عْي وهي استنفار اإلمام احلديث دليل على حالة من احلاالت اليت يكون فيها اْل :الفائدة الثالثة  -
 .بيل اهلل بأن خيرجوا للجهاد ِف س

احلديث دليل على أن اهلل تعاَل جعل مكة بلداً حراماً إَل يوم القيامة، ويشكل على هذا حديث عبد  :الفائدة الرابعة  -
َم ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َحرَّ  : )) -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل : -سيأيت بعد أربعة أحاديث بإذن اهلل -رضي اهلل عنه  -اهلل بن زيد 

 -: أظهرهما قوالنولذا اختلف العلماء ِف اْلمع بْي احلديثْي (( َمكََّة 

ُث هو  –عليه السالم  –إن مكة حمرمة يوم خلق اهلل السموات واألرض ولكنه خفي حترميها واستمر إَل زمن إبراهيم  :قيل 
 .أظهر حترميها وأشاعه

 –إن إبراهيم :  غري اللوح احملفوظ يوم خلق السموات واألرض إن اهلل عز وجل كتب ِف اللوح احملفوظ  عنده أو ِف :وقيل 

 .مبلغ َلذا التحرمي -عليه السالم  –سيحرم مكة بأمر اهلل تعاَل، فكأن إبراهيم   -عليه السالم 

اهلل  صلى -احلديث دليل على استثناء نبات اإلذخر فإنه َيوز قطعه ِف احلرم، فال يدخل ِف قول النِب  :الفائدة الخامسة  -

 .وسيأيت بإذن اهلل تعاَل((  َواَل يَ ْعِضَد ِبَها َشَجَرةً  : ))عن مكة -عليه وسلم 

 
، أَنَّ  -111 َعُث اْلبـُُعوَث ِإََل َمكَّةَ َعْن َأِب ُشَرْيٍح اْلَعَدِويِّ ْثَك قـَْوالً . ائَذْن َل : ُه قَاَل ِلَعْمرِو ْبِن َسِعيٍد، َوُهَو يـَبـْ  أَيّـَُها اأَلِمرُي ُأَحدِّ

َعْتُه أُُذنَايَ . اْلَغَد ِمْن يـَْوِم اْلَفْتحِ   -صلى اهلل عليه وسلم  - قَاَم بِِه َرُسوُل الّلهِ  َناَي ِحَْي َتَكلََّم بِهِ . َوَوَعاُه قـَْلِب . مسَِ ُه أَنَّ . َوأَْبَصَرْتُه َعيـْ
َد الّلِه َوأَثـًَْن َعَلْيهِ  َة َحرَّ »: قَالَ  ُُثَّ . محَِ َفالَ َيَِلُّ اِلْمرِىٍء يـُْخِمُن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َأْن َيْسِفَك . اسُ وِلَْ َُيَرِّْمَها النَّ  َمَها الّلهَ ِإنَّ َمكَّ

ا َوِإَّنَّ . وََِلْ يَْأَذْن َلُكمْ ِإنَّ الّلَه أَِذَن ِلَرُسولِِه : َص بِِقَتاِل َرُسوِل الّلِه ِفيَها فـَُقوُلوا َلهُ فَِإْن َأَحٌد تـََرخَّ . ِِبَا َدماً َواَل يـَْعِضَد ِِبَا َشَجرَةً 
 «اِهُد اْلَغاِئبَ َوْلُيبَـلِِّغ الشَّ . َوَقْد َعاَدْت ُحْرَمتـَُها اْليَـْوَم َكُحْرَمِتَها بِاأَلْمسِ . أَِذَن َل ِفيَها َساَعًة ِمْن نـََهارٍ 

 
اِس َفَحِمَد الّلَه َوأَثـًَْن قَاَم ِف النَّ . َمكَّةَ   -صلى اهلل عليه وسلم  - َوَجلَّ َعَلى َرُسوِل الّلهِ  ا فـََتَح الّلُه َعزَّ َلمَّ : َعْن َأِب ُهَريـْرََة قَالَ  -112
َة اْلِفيلَ »: قَالَ  ُُثَّ . َعَلْيهِ  َها َرُسوَلُه َواْلُمْخِمِنْيَ . ِإنَّ الّلَه َحَبَس َعْن َمكَّ َها َوِإنَـّ . اَن قـَْبِليَها َلْن حتَِلَّ أَلَحٍد كَ َوِإنَـّ . َوَسلََّط َعَليـْ

. َواَل حتَِلُّ َساِقطَتـَُها ِإالَّ ِلُمْنِشدٍ . َواَل خُيْتَـَلى َشوُْكَها. َفالَ يـُنَـفَُّر َصْيُدَها. َها َلْن حتَِلَّ أَلَحٍد بـَْعِديَوِإنَـّ . أُِحلَّْت َل َساَعًة ِمْن نـََهارٍ 
ا ََنَْعُلُه ِف يَا َرُسوَل الّلِه فَِإنَّ . ِإالَّ اإِلْذِخرَ : اسُ فـََقاَل اْلَعبَّ « ا َأْن يـُْقَتلَ ا َأْن يـُْفَدى َوِإمَّ ِإمَّ . نِ َظَريْ َوَمْن قُِتَل َلُه قَِتيٌل فـَُهَو خبَرْيِ النَّ 

. اْكُتُبوا َل : أَْهِل اْلَيَمِن، فـََقالَ  فـََقاَم أَبُو َشاٍه، َرُجٌل ِمنْ « ِإالَّ اإِلْذِخرَ »:   -صلى اهلل عليه وسلم  -فـََقاَل َرُسوُل الّلِه . قـُُبورِنَا َوبـُُيوتَِنا
 .« اْكُتُبوا أَلِب َشاهٍ »:   -صلى اهلل عليه وسلم  -يَا َرُسوَل الّلِه فـََقاَل َرُسوُل الّلِه 

 :تخريج الحديثين 



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  11 

ليبلغ باب " " كتاب العلم " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1121) أخرجه مسلم حديث   -رضي اهلل عنه  -حديث أِب شريح 
 1612) حديث " باب ال يعضد شجر احلرم " " كتاب جزاء الصيد " ، وأخرجه ِف ( 151) حديث " الشاهد الغائب 

كتاب " ، وأخرجه النسائي ِف (  656) حديث " باب ما جاء ِف حرمة مكة " " كتاب احلج " ، وأخرجه الرتمذي ِف (
 (. 2611) حديث " باب حترمي القتال فيه " " مناسك احلج 

باب  " " كتاب اللقطة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1122) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث أِب هريرة 
" باب حترمي حرم مكة " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 2111) حديث " كيف تعرف لقطة أهل مكة 

" ماجاء ِف حكم وَل القتيل ِف القصاص  والعفو  باب" " كتاب السري " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 2511) حديث 
باب هل يخخذ من قاتل العمد الدية  إذا عفا وَل املقتول " " كتاب القسامة " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1152) حديث 

باب من قتل له قتيل فهو باخليار بْي إحدى " " كتاب الديات " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 1166) حديث " عن القود 
 (. 2121) حديث " ث ثال
 
 
 
 : شرح ألفاظ الحديثين 
َعُث اْلبُ ُعوَث ِإَلى َمكَّةَ ))  - عمرو بن سعيد معروف باألشدق لقب بذلك ألنه صعد :  (( قَاَل ِلَعْمِرو ْبِن َسِعيٍد, َوُهَو يَ ب ْ

من -رضي اهلل عنه  -وتشدق ِف الكالم، واله يزيد بن معاوية املدينة فامتنع ابن الزبري -رضي اهلل عنه  -املنرب وبالغ ِف شتم علي 
بيعته وأقام مبكة فجهز عمرو بن سعيد بأمر من يزيد جيشاً لقتال عبد اهلل بن الزبري، وأمَّر على اْليش عمرو بن الزبري وكان 

فذكر له ما ِف احلديث، فلما نزل اْليش بذي طوى قريباً معادياً ألخيه عبد اهلل، فجاء أبو شريح لينهى عمرو بن سعيد 
 . من مكة خرج إليهم مجاعة من أهل مكة فهزموهم وأسروا عمرو بن الزبري وسجنه أخوه عبد اهلل

َناَي ِحيَن َتَكلََّم ِبهِ . َوَوَعاُه قَ ْلِبي. َسِمَعْتُه ُأُذنَايَ  )) - لعظم املوقف وما سيقدم عليه هذا األمري بدأ ِبذه (( :  َوَأْبَصَرْتُه َعي ْ
أراد أن يبْي له حرمة فمباشرة وحفظه عنه ال بواسطة -صلى اهلل عليه وسلم  -الكلمات ليشعره بأن ما سيقوله مسعه من النِب 

 . سفك الدماء مبكة ألنه سيقدم على مثل هذا

 .ذا هو املشهور وحكى ضمها واملقصود به القتليسفك بكسر الفاء ه(( :  َيْسِفَك ِبَها َدماً  )) -

أي ال يقطع، من عضد الشجر عضداً إذا قطعه، واملِعْضد بكسر امليم هي اآللة اليت (( :  َواَل يَ ْعِضَد ِبَها َشَجَرةً ))  -
 .يقطع ِبا
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-صلى اهلل عليه وسلم  -دالً بقتال رسول اهلل إن كان أحداً استحل القتل مست(( :  َص بِِقَتاِل َرُسوِل الّلهِ فَِإْن َأَحٌد تَ َرخَّ  )) -

 .فيها

أن مقدار هذه الساعة ما بْي طلوع الشمس -رمحه اهلل  -ذكر ابن حجر (( :  ما َأِذَن ِلي ِفيَها َساَعًة ِمْن نَ َهارٍ َوِإنَّ ))  -
الساعة مبعناها اللغوي ال وصالة العصر، فالساعة مبعناها اللغوي هي القطعة من الزمان سواء صغرت أو كربت، فاملقصود 

 .العرِف

يعين به فيل إبرهة األشرم احلبشي الذي قصد خراب مكة وحاول دخوَلا من كل (( : ِإنَّ الّلَه َحَبَس َعْن َمكََّة اْلِفيلَ ))  -
 .حبسه اهلل تعاَل حَّت رماهم اهلل باحلجارة اليت أرسل الطري ِبا ،جهة لكن الفيل امتنع

من التسليط وهي الغلبة والتمكْي حيث دخلوا مكة بعشرة آالف مقاتل (( : َها َرُسوَلُه َواْلُمْؤِمِنينَ َوَسلََّ  َعَلي ْ ))  -
 .وفتحوها عنوة بقتال يسري

الصيد ما يصاد من طري أو حيوان واملقصود أنه ال يزعج واليخذى وال يطرد وال يبعد صيدها (( : َفالَ يُ نَ فَُّر َصْيُدَها )) -
 .ال يقتل ومن باب أوَل أنه

احملرم قطع نبات احلرم سوى  َيرم على أي ال يقطع شوكها وِف هذه الرواية رد على من يقول(( :  َواَل ُيْختَ َلى َشوُْكَها )) -
 .الشوك ألنه مخذي والصواب أن الشوك ال يقطع

رم الَيل ألحد أن يأخذها إال من أراد أن املنشد هو املعرف أي أن لقطة احل(( : َواَل َتِحلُّ َساِقطَتُ َها ِإالَّ ِلُمْنِشدٍ ))  -
 .يعرفها إَل األبد

))  ا َأْن ِإمَّ  أي خيتار أحد األمرين إما الدية أو قتل القاتل وهذا معًن قوله(( :  َظَرْينِ َوَمْن قُِتَل َلُه قَِتيٌل فَ ُهَو ِبَخْيِر النَّ  )) -
  ((. يـُْقَتلَ )) أي تُدفع الفدية أو ((  يـُْفَدى

سقوف بيوهتم حتت الطْي و أي أهنم َيتاجون لقطع نبات اإلذخر ليجعلوه ِف (( :  ا َنْجَعُلُه ِفي قُ ُبورِنَا َوبُ ُيوتَِنافَِإنَّ  )) -
ليسد اخللل وميسك الطْي فال يسقط وأيضاً ِف القبور حيث يسدون به خلل اللن، وتقدم أنه لقينهم أي  فوق اخلشب

 .والصائغ يشعلون به ناراً يستخدمها احلداد

 .ال يعرف امسه وإَّنا يعرف بكنيته:  (( فَ َقاَم َأبُو َشاهٍ  )) -

 :د الحديثين من فوائ
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احلديثان دليل على مشروعية اخلطبة لتنبيه الناس ويبان األحكام الشرعية َلم وتعظيم ما َيب أن  :الفائدة األولى  -
 .يعظموه، ومشروعية بدأ اخلطبة حبمد اهلل تعاَل وتقدم بيان ذلك ِف كتاب اْلمعة

ة وحتذيرهم من خمالفة دليل على مبادرة أهل العلم واحلق لنصح الوال-رضي اهلل عنه  -حديث أِب شريح  :الفائدة الثانية  -
 .شرع اهلل تعاَل وحسن تأكيد اخلرب َلم السيما إذا كان خيالف هوى املنصوح

دليل على عظم قدرة اهلل تعاَل حيث حفظ بيته ممن أراد هدمه وماذاك -رضي اهلل عنه  -حديث أِب هريرة  :الفائدة الثالثة  -
 .إال حلرمة البيت وقدره الذي جعله اهلل تعاَل له

بْيَّ أنه ِل   -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديثان فيهما داللة على حترمي القتل والقتال مبكة جبميع احلرم ألن النِب  :لفائدة الرابعة ا -
ليطهر البيت من الشرك وأهله ويستثًن من حترمي -صلى اهلل عليه وسلم  -َيل فيها القتال ألحد قبله وال بعده إال ساعة أحلت له 

 :القتل شيئان 

 .دفع الصائل املقاتل فمن اعتدى عليه أحد مبكة وِل يستطع دفعه بدون قتال فيجوز له ذلك :األول 
 قتل اْلاين الذي توجب جنايته قتله كالقاتل عمداً فالبد من القصاص وكذلك الزاين احملصن الذي حتققت فيه  :والثاني 

 .الشروط

 .احلديثان دليل على حترمي قتل وتنفري صيد مكة أو إيذائه :الفائدة الخامسة  -

احلديثان دليل على حترمي قطع شجر مكة واحلرم مجيعاً، وليس ِف قطع شجر احلرم فدية على القول  :الفائدة السادسة  -
بنفسه فهذا َيوز  الراجح من قوَل أهل العلم لعدم النص املوجب للفدية، وال يدخل ِف حترمي قطع الشجر ما أنبته اآلدمي
ِف املغين -رمحه اهلل  -قطعه ألن املقصود ما سوى ذلك مما ِل يكن لآلدمي فيه أي عمل وهذا باإلمجاع كما نقله ابن قدامة 

 .ِف اإلمجاع-رمحه اهلل  -وابن املنذر 

 :عليه نقول شجر الحرم على أقسام وبناًء 

 .ر الذي ِل ميت فهذا َيرم قطعه حلديثي البابشجر احلرم وحشيشه غري اليابس أي األخض :القسم األول 
 .شجر احلرم وحشيشه اليابس :والقسم الثاني 

 .ألنه ميت فال يدخل ِف النهي-رمحه اهلل  -فهذا َيوز قطعه باإلمجاع كما نقله ابن املنذر 
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 . اإلذخر :والثالث 
 .ِف الباب-رضي اهلل عنه  -حديث أِب هريرة فهذا َيوز قطعه للحاجة فهو مستثًن من الشجر األخضر للحاجة كما دل عليه 

 .فهذا َيوز قطعه باإلمجاع كما تقدم،  ما غرسه وزرعه اآلدمي :والرابع 
 .الشوك :والخامس 

 .ِف الباب وبه قال مجهور العلماء-رضي اهلل عنه  -فهذا ال َيوز قطعه حلديث أِب هريرة 

 .دليل على حترمي التقاط لقطة احلرم إال ملن أراد أن يعرفها دائماً - رضي اهلل عنه -حديث أِب هريرة  :الفائدة السابعة  -

فيه داللة على وجوب تبليغ العلم والسيما األحكام اليت َيب تعلمها -رضي اهلل عنه  -حديث أِب شريح  :الفائدة الثامنة  -
 ((. اِهُد اْلَغاِئبَ ُيبَ لِِّغ الشَّ َولْ : )) يقوله -صلى اهلل عليه وسلم  -مما يرتتب عليه وجوب أو حترمي ألمر النِب 

دليل على أن من قتل له قتيل فهو خمريَّ بْي القصاص أو العفو عن -رضي اهلل عنه  -حديث أِب هريرة  :الفائدة التاسعة  -
 .القصاص وأخذ الدية وله أن يعفو عنها

 
 باب النهي عن حمل السالح بمكة، بال حاجة

 
ْعُت النَّ : َعْن َجاِبٍر، قَالَ  -111  .«الَ َيِحلُّ أَلَحدُِكْم َأْن َيْحِمَل السِّاَلَح ِبَمكَّةَ »: يـَُقولُ   -صلى اهلل عليه وسلم  - ِبَّ مسَِ

 .رواه مسلم                                                                                         
 :تخريج الحديث 

 .وانفرد به (  1121) احلديث أخرجه مسلم حديث 
 

 :من فوائد الحديث 
احلديث دليل على النهي عن محل السالح مبكة، وهذا النهي حممول على عدم احلاجة حلمل السالح،  :الفائدة األولى  -

 .وأما مع احلاجة فيجوز محله وبه قال مجهور العلماء
شرطه ِف الصلح من السالح، وأيضاً دخوله عام الفتح  عام عمرة القضاء مبا-صلى اهلل عليه وسلم  -بدخول النِب  :واستدلوا 

 .وهو متهيء للقتال
 .وأما محل السالح ِف مكة من دون حاجة أو ضرورة فال َيوز واهلل أعلم
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 باب جواز دخول مكة بغير إحرام
 

َة   -صلى اهلل عليه وسلم  - ِبَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَّ  -111 ا نـََزَعُه َجاَءُه َرُجٌل فـََلمَّ . َعاَم اْلَفْتِح َوَعَلى رَْأِسِه ِمْغَفرٌ َدَخَل َمكَّ
 (1) ؟«اقْـتـُُلوهُ »: فـََقالَ . اْبُن َخَطٍل ُمتَـَعلٌِّق بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبةِ : فـََقالَ 

 :تخريج الحديث 
دخول احلرم ومكة بغري باب " " كتاب جزاء الصيد " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1121) احلديث أخرجه مسلم حديث 

حديث " باب قتل األسري وال يعرض عليه اإلسالم " " كتاب اْلهاد " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1611) حديث " إحرام 
" ، وأخرجه النسائي ِف ( 1161) حديث " ما جاء ِف املغفر " " كتاب اْلهاد " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 2162) 

" " كتاب اْلهاد " ، وأخرجه ابن ماجه ِف ( 2611) حديث " ة بغري إحرام باب دخول مك" " كتاب مناسك احلج 
 (. 2562) حديث " باب السالح 

 
 

 :شرح ألفاظ الحديث 
املِغفر بكسر امليم وسكون الغْي وفتح الفاء وهو ما يلبس على الرأس من درع احلديد، وجاء ِف : (( رَْأِسِه ِمْغَفرٌ  )) -

كان عليه عمامة سوداء يوم الفتح -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النِب  -رضي اهلل عنهما  -يث حديث جابر وحديث عمرو بن حر 
، أو يقال أنه -رمحه اهلل  -واحلديثان روامها مسلم، واْلمع بينهما أن يقال عليه عمامة سوداء فوقها املغفر هكذا مجع القرطِب 

انظر شرح .] -رمحه اهلل  -أول ما دخل مكة كان على رأسه املغفر ُث أزاله بعد ذلك ووضع على رأسه عمامة وهكذا مجع النووي 

 ( [ 1211،  1211) حديث (  116/  1) ، وانظر املفهم ( 1121) النووي ملسلم حديث 

عبد اهلل، واسم : امسه عبد العزى وقيل : ابن خطل بفتح اخلاء والطاء، قيل :((  اْبُن َخَطٍل ُمتَ َعلٌِّق بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبةِ  )) -
مصدقاً وبعث معه -صلى اهلل عليه وسلم  -خطل عبد مناف من بين متيم ابن فهر بن غالب، وابن خطل هذا أسلم وبعثه النِب 

-صلى اهلل عليه وسلم  -نيان ِبجاء رسول اهلل رجالً من األنصار، فقتل ابن خطل األنصاري وارتد مشركاً، واختذ جاريتْي تغ

دمه وأمر بقتله وإن وجد متعلق بأستار الكعبة فهو تعلق بأستار الكعبة ليتعوذ ِبا -صلى اهلل عليه وسلم  -واملسلمْي فأهدر النِب 
 .لئال يقتل 

 :من فوائد الحديث 

                                                           

   كان عليه عمامة سوداء يوم الفتحوعند مسلم من حديث جابر بن عبداهلل وحديث عمرو بن حريث وفيهما أن النِب   (1)
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صلى اهلل عليه  -حلدود والقصاص باحلرم، حيث  أمر النِب احلديث دليل ْلمهور العلماء على جواز إقامة ا :الفائدة األولى  -

فقال الَيوز وتأول قتل ابن خطل بأنه كان ِف الساعة اليت -رمحه اهلل  -بقتل ابن خطل بعدما ارتد، وخالف أبو حنيفة -وسلم 
ساعة دخول مكة -صلى اهلل عليه وسلم  -أن يقاتل فيها، وُردَّ هذا بأن تلك الساعة أبيحت للنِب -صلى اهلل عليه وسلم  -أبيحت للنِب 

 .حَّت استوَل عليها، وأما قتل ابن خطل فقد كان بعد ذلك

من دخل المسجد فهو ))  :بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة وِف احلديث-صلى اهلل عليه وسلم  -كيف أمر النِب :فإن قيل 
 رواه مسلم ؟((  ن آم

 . -صلى اهلل عليه وسلم  -إنه مستثًن من هذا األمان لعظم جرمه حيث ارتد وسب النِب  :قيل 
 .ألنه ِل يف بشرط األمان وقاتل بعد ذلك فاستحق هذا :وقيل 

كان يتخذ األسباب فقد كان يلبس الدروع واملغفر على -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل على أن النِب  :الفائدة الثانية  -
ليتقي ما رمبا يأتيه من طعن ِف احلروب، وِف هذا داللة على أن اختاذ األسباب ال يناِف التوكل بل هو من متام التوكل  رأسه

 .على اهلل تعاَل

-صلى اهلل عليه وسلم  -استدل حبديث الباب من قال جبواز دخول مكة من غري إحرام حيث دخل النِب  :الفائدة الثالثة  -

 .وتقدمت  املسألة وأن الصواب جوازه مادام أسقط الفرض الذي عليهوعلى رأسه املغفر 

 
 

 .باب فضل المدينة، ودعاء النبّي فيها بالبركة
 وبيان حدود حرمها. وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها

 
. َم َمكََّة َوَدَعا أَلْهِلَهاِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َحرَّ »: قَالَ   -صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن َعْبِد الّلِه ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِصٍم، َأنَّ َرُسوَل الّلِه  -112

َها ِبِمثْ َلي. َم ِإبْ َراِهيُم َمكَّةَ ْمُت اْلَمِديَنَة َكَما َحرَّ َوِإنِّي َحرَّ  َما َدَعا ِبِه  (بمثل : وفي رواية )  َوِإنِّي َدَعْوُت ِفي َصاِعَها َوُمدِّ
 (1).«ِإبْ َراِهيُم أَلْهِل َمكَّةَ 

                                                           

 .وورد ذكر التحرمي دون الدعاء عند مسلم من حديث رافع بن خديج وحديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما ( 1)
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َأْن يُ ْقَطَع . ِإنِّي ُأَحرُِّم َما بَ ْيَن اَلبَ َتِي اْلَمِديَنةِ »:   -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل الّلِه : ْبِن َأِب َوقَّاٍص قَالَ  َسْعدِ  َعنْ  -111
ٌر َلُهْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ »: َوقَالَ . «َأْو يُ ْقَتَل َصْيُدَها. ِعَضاُهَها َها ِإالَّ َأْبَدَل الّلُه ِفيَها . اْلَمِديَنُة َخي ْ اَل يََدُعَها َأَحٌد َرْغَبًة َعن ْ

ٌر ِمْنهُ    .«َواَل يَ ْثُبُت َأَحٌد َعَلى أْلَوائَِها َوَجْهِدَها ِإالَّ ُكْنُت َلُه َشِفيعًا, َأْو َشِهيداً, يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ . َمْن ُهَو َخي ْ
َهاْمُت اْلمَ َوِإني َحرَّ  »: وِف حديث أِب سعيد  َواَل ُيْحَمَل ِفيَها ِساَلٌح . َأْن اَل يُ ْهَراَق ِفيَها َدمٌ . ِديَنَة َحَراماً َما بَ ْيَن َمْأزَِمي ْ

 .روامها مسلم .  «. ِلِقَتاٍل, َواَل ُتْخَبَ  ِفيَها َشَجَرٌة ِإالَّ ِلَعْلفٍ 
ا فـََلمَّ . َفَسَلَبهُ . فـََوَجَد َعْبداً يـَْقَطُع َشَجراً أَْو خَيِْبطُهُ . رِِه بِاْلَعِقيقِ َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َأنَّ َسْعداً رَِكَب ِإََل َقصْ وعند مسلٍم أيضاً 

َشْيئاً  َمَعاَذ الّلِه َأْن أَُردَّ : فـََقالَ . َعَلى ُغاَلِمِهْم، َأْو َعَلْيِهْم، َما َأَخَذ ِمْن ُغاَلِمِهمْ  َرَجَع َسْعٌد، َجاَءُه أَْهُل اْلَعْبِد َفَكلَُّموُه َأْن يـَُردَّ 
 .َعَلْيِهمْ  َوَأََب َأْن يـَُردَّ   -صلى اهلل عليه وسلم  -نـَفََّلِنيِه َرُسوُل الّلِه 

 :تخريج األحاديث 
باب " " كتاب البيوع " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1115) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث عبد اهلل بن زيد 

 ( 2126) حديث " ده وم-صلى اهلل عليه وسلم  -بركة صاع النِب 
 .، وانفرد به( 1111) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث سعد بن أِب وقاص 

 .، وانفرد به( 1111) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث أِب سعيد 
 .، وانفرد به( 1111) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث عامر بن سعيد 

 
 

 : ألفاظ األحاديثشرح 
تقدم قبل بابْي حترمي مكة وأنه كان من اهلل تعاَل يوم خلق السموات واألرض وتقدم :  ((َم َمكََّة ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َحرَّ ))  -

 .اْلمع بْي الروايتْي وأن إبراهيم الَيرم وال َيلل وإَّنا هو مبلغ َلذا التحرمي ومعلن له بْي الناس ولذا نسب التحرمي له

حرمها هو اهلل تعاَل، و أضيف ْان الذي وأيضاً يقال ِف املدينة : (( َم ِإبْ َراِهيُم َمكَّةَ ْمُت اْلَمِديَنَة َكَما َحرَّ َوِإنِّي َحرَّ  )) -
أن  -رضي اهلل عنهما  -إما ألنه مبلغ َلذا التحرمي ويخيد ذلك ما جاء عند أمحد عن ابن عمر -صلى اهلل عليه وسلم  -التحرمي للنِب 

، وعند البخاري من حديث أِب (( إن اهلل حرم على لساني ما بين البتي المدينة)) : قال -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
أو ألنه سبب حيث دعا ربه فاستجاب له كما ، ((حرم ما بين البتي المدينة على لساني : )) مرفوعاً -رضي اهلل عنه  -هريرة 

 .ِف أحاديث الباب

َها ِبِمثْ َليَوِإنِّي  )) - أي دعوت َلا :  (( َما َدَعا ِبِه ِإبْ َراِهيُم أَلْهِل َمكَّةَ  (بمثل : وفي رواية )  َدَعْوُت ِفي َصاِعَها َوُمدِّ
بالربكة كما ِف أحاديث الباب، والصاع النبوي أربعة أمداد، هو جمتمع اليدين وعطف املد على الصاع هنا من باب عطف 

أنه -رضي اهلل عنه  -الربكة ِف مكياَلا، وسيأيت ِف حديث أنس باخلاص على العام، واملد والصاع معيار كيلي فهو دعا للمدينة 
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ما مبكة من الربكة وهذا لفظ أعم ال خيتص باملكيال فقط بل يعم املكاييل واملوازين واملقاييس دعا للمدينة بضعفي 
 .واملعدودات وغريها

والضعف هو املثل، وال ( ضعفي ) اآليت -رضي اهلل عنه  -، وِف حديث أنس ( مبِْثلَ ) وِف رواية البخاري :  (( ِبِمثْ َلي))  -
 .ع أن دعا مبثل ُث دعا مرة أخرى مبثلْيتعارض بْي املثل واملثلْي فال مين

البة ) البتيها تثنية البة بتخفيف الباء وهي األرض امللبسة حجارة سوداء يقال َلا (( :  ُأَحرُِّم َما بَ ْيَن الَبَ َتِي اْلَمِديَنةِ ))  -
وقيل البة ِف الغرب،  البة اْلنوب والبة ِف الشمال،: ثالث لغات مشهورات، وللمدينة البتان ( ولوبة ونوبة بالنون 

 .واألخرى ِف الشرق، واالبتان داخلتان ِف التحرمي

فاختلف فيه ( ثور ) بفتح العْي وإسكان الياء هو جبل معروف وأما ( َعرْي ) و( مابْي َعرْي إَل ثور ) وسيأيت أهنا حرم 
من َعرْي إَل أحد قال ( أحد ) يح إَل ِف مكة، قالوا والصح( ثور ) ومنهم من اعترب ذكره خطأ وومهاً من الرواة ألن جبل 

وَيتمل أن ثورا كان اسم ْلبل هناك إما أحد وإما غريه فخفي امسه : " ُث قال -رمحه اهلل  -به مجع من األئمة كما ذكر النووي 
 ( [ 1115) انظر شرحه ملسلم حديث ] " . 

كتاب فضائل " انظر الفتح ] . -رمحه اهلل  -إَل ما ذكره النووي أطال اخلالف ِف هذا ِف كتابه الفتح ُث مال-رمحه اهلل  -كذا ابن حجر 

 ( [1611) حديث " باب حرم املدينة " " املدينة 

َها)  :وأما رواية  بكسر الزاي وهو اْلبل وقيل هو املضيق بْي اْلبلْي ( مأزم ) فهي تشبه (   َما بَ ْيَن َمْأزَِمي ْ
 ( "ما بْي جبليها )الصواب هنا واملعًن واألول هو : " -رمحه اهلل  -قال النووي 

وهذا حرم املدينة، وهي كما يقول العلماء مسافة احلرم ( البة ) وباْلملة هي حتديد ملا بْي جبلْي وقد يكون عند كل جبل 
 .بريد ِف بريد أي اثنا عشر مياًل ِف اثين عشر ميالً واليوم وضعت الدولة عالمات لتحديد احلرم لتعطي حكمه

 (.عضاهة ) مجع ِعَضاه وهي كل شجرة فيه شوك واحدهتا (( :  ْن يُ ْقَطَع ِعَضاُهَهاأَ  )) -

 .الألواء باملد الشدة واْلوع، واَْلهد بفتح اْليم وهو املشقة(( :  َواَل يَ ْثُبُت َأَحٌد َعَلى أْلَوائَِها َوَجْهِدَها )) -

أما الشفاعة ألهل املدينة فهي ثابتة ِف أحاديث كثرية، وهي زائدة :  ((اْلِقَياَمةِ ِإالَّ ُكْنُت َلُه َشِفيعاً, َأْو َشِهيداً, يَ ْوَم ))  -
وإال ِل يكن ألهل املدينة فضل زائد، فالصواب أنه شفاعة -صلى اهلل عليه وسلم  -على الشفاعة العظمى للموحدين من أمته 

 .القيامة أو مبا شاء اهلل من ذلكأخرى خاصة ِبم إما بزيادة درجاهتم أو ختفيف حساِبم أو بإكرامهم  يوم 
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أهنا ليست  -رمحه اهلل  -نقالً عن القاضي عياض -رمحه اهلل  -وأما الشهادة فقيل إهنا شك من الراوي واألظهر كما ذكر النووي 
اهلل وسعد بن أِب فقد رواها جابر بن عبد (  ِإالَّ ُكْنُت َلُه َشِفيعاً، أَْو َشِهيداً )كذلك لورودها ِف أحاديث كثرية ِبذا اللفظ 

كل هخالء روى     -رضوان اهلل عليهم –وقاص  وابن عمر وأِب سعيد وأِب هريرة وأمساء بنت عميس وصفية بنت أِب عبيد 
شهيداً ملن مات -صلى اهلل عليه وسلم  -فيبعد أن يتفقوا على الشك فإما أن يكون النِب ،ذلك -صلى اهلل عليه وسلم  -عن رسول اهلل 

وشفيعاً ملن مات بعده أو شهيداً للمطيعْي وشفيعاً للعاصْي، أو للتقسيم بأن يكون لبعض أهل املدينة شفيعاً ِف حياته 
 ( [ 1111) انظر شرح النووي حلديث ] ".ولبعضهم شهيداً 

ِف املدينة هو مجيع ما معه سلب من يصيد أو يقطع شجراً وكأًل (( :  َفَسَلَبهُ . فَ َوَجَد َعْبداً يَ ْقَطُع َشَجراً َأْو َيْخِبطُهُ  )) -
أن سلب من يفعل ذلك ِف ب –رضي اهلل عنهم –مبا ِف ذلك الثياب اليت عليه إال ما يسرت عورته، وسيأيت أن قول الصحابة 

 .املدينة هو كسلب القتيل من الكفار وِف املسألة خالف

 .ُث محل إَل املدينة-رضي اهلل عنه  -د هو موضع بينه وبْي املدينة عشرة أميال مات فيه سع(( :  بِاْلَعِقيقِ ))  -

هو الغنيمة، فهو يريد أن يبْي أن هذه غنيمة  لفتح النون وتشديد الفاء املفتوحة، والنفل(( :  نَ فََّلِنيِه َرُسوُل الّلهِ ))  - 
 .–صلى اهلل عليه وسلم  –حكم ِبا رسول اهلل 

 

 
 :من فوائد األحاديث 

حرمها بتحرمي اهلل تعاَل َلا كما حرم -صلى اهلل عليه وسلم  -األحاديث دليل على حترمي املدينة وأن النِب  :الفائدة األولى  -
َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِّ اْجَعْل َه  َذا بَ َلًدا آِمًنا } : مكة ودعا ألهلها بالربكة وسعة العيش حيث قال  –عليه السالم  –إبراهيم 

ُهم بِاللَّ ِه َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ َواْرُزْق َأْهَلُه   [ 121: البقرة ]{ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمن ْ

ألهل املدينة بالربكة وسعة -صلى اهلل عليه وسلم  -دليل على دعاء النِب  -رضي اهلل عنه  -حديث عبد اهلل بن زيد  :الفائدة الثانية  -
وِف بعضها باملثلْي، وكما تقدم ال تعارض بينهما فقد (  َدَعا بِِه ِإبـْرَاِهيمُ  َما مبثل) العيش والرزق، جاء ِف بعض الروايات 

: قال -صلى اهلل عليه وسلم  -قريباً أن النِب -رضي اهلل عنه  -يكون دعا باملثل أواًل ُث دعا أخرى باملثلْي، وسيأيت ِف حديث أِب هريرة 
 (( كة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معهاللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعاك لم)) 

ومن سكن املدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من الربكة ِف طعامها وشراِبا ، وما َيصل : " -رمحه اهلل  -قال الشيخ ابن باز 
 "ألهلها من الكفاية بالقليل، والسيما ِف حق أهل اإلميان والتقوى 
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ث دليل على حترمي صيد املدينة فال يقتل وحترمي شجرها فال يقطع ويستثًن من ذلك أخذ أوراق األحادي :الفائدة الثالثة  -
، والصحيح أنه ليس ِف صيد املدينة جزاء وبه قال مجهور العلماء -رضي اهلل عنه  -الشجر للعلف فيجوز حلديث أِب سعيد 

 ( [ 1225) حديث (  161/  1) انظر املفهم ] . لعدم النص املوجب للجزاء

 وبقي النظر فيمن صاد ِف حرم املدينة أو قطع شجرة هل يخخذ سلبه أو ال؟

 -أيضاً قال النِب -رضي اهلل عنه  -ِف الباب وما جاء ِف سنن أِب داود من حديث سعد -رضي اهلل عنه  -قصة سعد بن أِب وقاص 

 (( من أخذ أحداً بصيد في حرم المدينة فليسلبه: ))   -صلى اهلل عليه وسلم 

استدل ِبا من قال قتل صيد حرم املدينة وقطع شجره يوجب أخذ سلب الصائد من ثياب وسالح ودابة وغريها وهذا نقله 
النووي  ه، واختار القدميِف -رمحه اهلل  -وهو قول الشافعي -رضي اهلل عنهم  -القاضي عياض وبعده النووي عن مجاعة من الصحابة 

وِف مصرف ... ختار لثبوت احلديث فيه وعمل الصحابة على وقفه وِل يثبت له رافعهو امل: " حيث قال  –رمحه اهلل  –
، والثاين أنه ملساكْي املدينة ، والثالث  -رضي اهلل عنه  -السلب ثالثة أوجه أصحهما أنه للسالب وهو املوافق حلديث سعد 

 "تر العورة أيضاً يخخذ سا: لبيت املال وإذا سلب أخذ مجيع ما عليه إال ساتر العورة  وقيل 

إَّنا هو أيضاً  -رضي اهلل عنه  -إن هذا ليس مراداً على ظاهره بل هو مبالغة ِف الردع والزجر وفعل سعد بن أِب وقاص  :وقيل 
 [( 1111) ملسلم حديث انظر املفهم املرجع السابق، وانظر شرح النووي ] .ِف املفهم-رمحه اهلل  -كذلك لريتدع الناس، ومال إَل هذا القرطِب

دليل على فضل املدينة من حيث السكًن واإلقامة والرتغيب -رضي اهلل عنه  -حديث سعد بن أِب وقاص  :الفائدة الرابعة  -
 .بذلك وسيأيت مزيد بيان َلذا ِف اخلمسة أبواب القادمة

وجوع ومشقة املدينة فيه داللة على فضل الصرب على شدة -رضي اهلل عنه  -حديث سعد بن أِب وقاص  :الفائدة الخامسة  -
 .وإثبات الشفاعة أو الشهادة له يوم القيامة

دليل على حترمي محل السالح بال قتال باملدينة وهذا حممول كما -رضي اهلل عنه  -حديث أِب سعيد  :الفائدة السادسة  -
 .سبق ِف الكالم على محل السالح مبكة من غري حاجة أو ضرورة 

 .(( َأْن الَ يـُْهرَاَق ِفيَها َدمٌ : ))فيه داللة على حترمي القتل ِف املدينة حيث قال - عنه رضي اهلل -وأيضاً حديث أِب سعيد 
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« َهَذا َجَبٌل َيُِبـَُّنا َوحنُِبُّهُ » : ِإَذا بََدا َلُه ُأُحٌد قَالَ َحَّتَّ   -صلى اهلل عليه وسلم  - قَاَل أَقْـَبَل َرُسوُل الّلهِ  : أََنَس ْبَن َماِلكٍ عن  -111
(1) 
 

ِهمْ . َوبَارِْك ََلُْم ِف َصاِعِهمْ . اللَُّهمَّ بَارِْك ََلُْم ِف ِمْكَياَلِِمْ »: ، َأنَّ َرُسوَل الّلِه قَالَ وعنه  -116  . « َوبَارِْك ََلُْم ِف ُمدِّ
 

 .«ِضْعَفْي َما مبَكََّة ِمَن اْلبَـرََكةِ اللَُّهمَّ اْجَعْل بِاْلَمِديَنِة »:  -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل الّلِه : قَالَ وعنه  -116
 :تخريج األحاديث 

باب فضل " " كتاب اْلهاد " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1112) األول أخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث أنس 
) حديث " باب ِف فضل املدينة " " كتاب املناقب " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 2666) حديث " اخلدمة ِف الغزو 

1622 .) 
باب " " كتاب البيوع " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1116) الثاين فأخرحه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث أنس 

 (. 2115) حديث " ومده -صلى اهلل عليه وسلم  -بركة صاع النِب 
" " كتاب فضائل املدينة   "، وأخرجه البخاري ِف ( 1116) الثالث فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث أنس 

 (. 1662) حديث " باب 
 :من فوائد األحاديث 

َلا -صلى اهلل عليه وسلم  -األحاديث فيها داللة على ما امنت اهلل تعاَل به على املدينة من بركة بدعاء النِب  :الفائدة األولى  -
 .وتقدم الكالم على ذلك

دينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من الربكة ِف طعامها وشراِبا ، وما َيصل ومن سكن امل: " -رمحه اهلل  -قال الشيخ ابن باز 
 "ألهلها من الكفاية بالقليل، والسيما ِف حق أهل اإلميان والتقوى 

 

من حمبة حَّت عند اْلمادات -صلى اهلل عليه وسلم  -األول فيه بيان ما للنِب -رضي اهلل عنه  -حديث أنس  :الفائدة الثانية  -
َيبه واختلف ِف -صلى اهلل عليه وسلم  -والنِب  -صلى اهلل عليه وسلم  -هلل تعاَل عليه بذلك فها هو جبل أحد َيب النِب وامتنان ا

صلى اهلل عليه وسلم  -فقيل ِف اللفظ حذف واملقصود أهل أحد وهم األنصار َيبهم النِب -صلى اهلل عليه وسلم  -معًن حمبة أحد للنِب 

 .وهم َيبونه-
صلى اهلل عليه وسلم فيصدق على اْلبل احلب كما يصدق عليه التسبيح  –بل هو على ظاهره فاْلبل َيب النِب  :وقيل

 [ 11:اإلسراء ] {  َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َولَ  ِكن الَّ تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ  }: قال تعاَل 
كتاب " انظر الفتح ] .عن جبال أخرى هناك وقيل ملا وقع من أهله من نصر التوحيد وجبل أحد مسي أحداً قيل لتوحده وانقطاعه 

 ( [ 1622) حديث " باب أحد َيبنا وحنبه " " املغازي 
 

                                                           

 .وورد حنوه ِف الصحيحْي من حديث أِب مُحيد الساعدي رضي اهلل عنه ( 1)
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فـََقْد  . ِحيَفةَ الصَّ َمْن َزَعَم َأنَّ ِعْنَدنَا َشْيئاً نـَْقَرؤُه ِإالَّ ِكَتاَب الّلِه َوهِذِه : فـََقالَ  أنه َخَطب َأِب طَاِلبٍ  ْبنِ  َعِليِّ عن  -125
 اْلَمِديَنُة َحَرٌم َما بـَْْيَ َعرْيٍ ِإََل ثـَْورٍ »:    -صلى اهلل عليه وسلم  -ِبُّ َوِفيَها قَاَل النَّ . َوَأْشَياُء ِمَن اْلِْرَاَحاتِ . ِفيَها َأْسَناُن اإِلِبلِ . َكَذبَ 

 الَ يـَْقَبُل الّلُه ِمْنُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة  ، اِس َأمْجَِعْيَ فـََعَلْيِه َلْعَنُة الّلِه َواْلَمالَِئَكِة َوالنَّ  ، َأْو آَوى حُمِْدثاً  ، َفَمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدثاً  ،
فـََعَلْيِه َلْعَنُة الّلِه َفَمْن َأْخَفَر ُمْسِلماً ِذَمُتُه : وِف رواية ) .َيْسَعى ِِبَا أَْدنَاُهمْ . ُة اْلُمْسِلِمَْي َواِحَدةٌ َوِذمَّ  1.َواَل َعْدالً ، َصْرفاً 

اَل . اِس َأمْجَِعْيَ فـََعَلْيِه َلْعَنُة الّلِه َواْلَمالَِئَكِة َوالنَّ . َعى ِإََل َغرْيِ أَبِيِه، أَِو انـَْتَمى ِإََل َغرْيِ َمَوالِيهِ َوَمِن ادَّ  ( .َواْلَمالَِئَكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعْيَ 
 .«َمِة َصْرفاً َوالَ َعْدالً يـَْقَبُل الّلُه ِمْنُه يـَْوَم اْلِقَيا

َسَمَة ما ِعْنَدنا إالّ ما ِف الُقرآِن، إالّ فـَْهماً يـُْعطى َرُجٌل ِف ِكتاِبِه َة َوبـَرَأَ النَّ َوالَِّذي فـََلَق احلَبَّ : قال علي : وِف رواية للبخاري 
 .األسرِي َوأْن ال يـُْقَتَل ُمْسِلٌم ِبكاِفرٍ  الَعْقُل َوَفكاكُ : حيَفِة؟ قَالَ َوما ِف الصَّ : ِحيَفِة قـُْلتُ َوما ِف الصَّ 

 
َما »:  -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل الّلِه . َلْو َرأَْيُت الظَِّباَء تـَْرَتُع بِاْلَمِديَنِة َما َذَعْرتـَُها: ُه َكاَن يـَُقولُ َعْن َأِب ُهَريـْرََة، أَنَّ  -121

َها َحرَامٌ   .«بـَْْيَ الَبـَتَـيـْ
 .«ِإنَـَّها َحَرٌم آِمنٌ »َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف، ن حديث وعند مسلم م

 
 

 :تخريج األحاديث 
باب حرم " " كتاب فضائل املدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1115) أخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث علي 

، ( 2511) حديث " املدينة باب ِف حترمي " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبوداود ِف ( 1615) حديث " املدينة 
" باب ما جاء فيمن توَل غري مواليه أو ادعى إَل غري أبيه " " كتاب الوالء واَلبة عن رسول اهلل " وأخرجه الرتمذي ِف 

 (. 2121) حديث 
 باب البيت" " كتاب احلج " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1112) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث أِب هريرة 

وأما (  1621) حديث " باب ِف فضل املدينة " " كتاب املناقب " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1611) حديث " املدينة 
 (. 1112) فانفرد به مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث سهيل بن حنيف 

 
 :شرح ألفاظ األحاديث 

من اعتقد أن عندنا غري كتاب اهلل (( :  فَ َقْد َكَذبَ . ِحيَفةَ َمْن َزَعَم َأنَّ ِعْنَدنَا َشْيئاً نَ ْقَرؤُه ِإالَّ ِكَتاَب الّلِه َوهِذِه الصَّ  )) -
 .ِف هذه الصحيفة فقد كذب-صلى اهلل عليه وسلم  -وما كتبناه عن رسول اهلل 

 .أي مقادير زكاة اإلبل على حسب أسناهنا(( :  ِفيَها َأْسَناُن اإِلِبلِ  )) -

                                                           

 .رضي اهلل عنه وعند مسلم من حديث أِب هريرة  ،هلل عنه رضي ا قول النِب إَل هنا جاء ِف الصحيحْي من حديث أنس( 1)
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 .مجع جراحة أي االقتصاص فيها(( :  َوَأْشَياُء ِمَن اْلِجَراَحاتِ ))  -

قريباً وباْلملة حرم املدينة بْي ( ثور ) وتقدم اخلالف ِف ( عائر ) تقدم ويقال له  َعرْيٍ  (( : َحَرٌم َما بَ ْيَن َعْيٍر ِإَلى ثَ ْورٍ  )) -
 .واختلف ِف اسم الثاين وكما تقدم حدودها معروفة( َعرْيٍ )وفْي أحدمها جبلْي معر 

 .من ظلم أو بدعة وحنومها من إُث وحنوه مما خيالف الشرع( حدثاً ) أحدث بنفسه (( :   َفَمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدثاً  )) -

 .تلحقه اللعنةأي تكتم عليه وتسرت وحفظه عنده فهو مشارك له (( :  َأْو آَوى ُمْحِدثاً  )) -

اللعنة الطرد واإلبعاد فهو مطرود من رمحة اهلل تعاَل، واللعن هنا (( :  اِس َأْجَمِعينَ فَ َعَلْيِه َلْعَنُة الّلِه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّ  )) -
 كفار الذين خيلدون ِف النار، أما هووال شك أن لعنه ليس كلعن ال(  اِس َأمْجَِعْيَ فـََعَلْيِه َلْعَنُة الّلِه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّ ) مغلظ 

 .فهو لن يسبق إَل اْلنة ِف أول األمر حَّت ينال من الطرد ما يستحقه على حدثه 

أي ال يقبل عنه صرف العذاب، وال يقبل منه عدل أي ال يقبل (( : َواَل َعْدالً , اَل يَ ْقَبُل الّلُه ِمْنُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َصْرفاً  )) -
مقابل يصرف عنه العذاب فيكون املعًن ال يقبل منه صرف العذاب بال مقابل وال مبقابل، وقيل املعًن ال يقبل منه فداء أو 

 .منه فريضة والنفل وقيل ال يقبل منه توبة وال فدية وقيل غري ذلك

لك ألن صاحبها يُذم على إضاعتها الذمة هي العهد مسيت بذ(( :  َيْسَعى ِبَها َأْدنَاُهمْ . ُة اْلُمْسِلِميَن َواِحَدةٌ َوِذمَّ ))  -
واملقصود أنه إذا عاهد أحد املسلمْي رجاًل من الكفار فقد أعطاه الذمة ليس هو فقط بل مجيع املسلمْي ألن ذمتهم 

 .واحدة يسعى ِبا أدناهم سواء صدرت هذه الذمة من ضعيف أو شريف

فمن أخفر مسلماً فعليه : )) صلى اهلل عليه وسلم  –قال : ونقض الذمة جاء الوعيد عليه ِف رواية أخرى ِف الصحيحْي 
 .فمن أخفر مسلماً أي فمن نقض عهده(( لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعْي 

 .أي شق احلبة فأخرج منها النبات والغصن:  (( ةَ فَ َلَق الَحبَّ  )) -

وح تسمى نسمة، وهنا أقسم مبن خلق وبرأ برأ أي خلق ، والنسمة هي النفس ،كل دابة فيها ر (( :  َسَمةَ َوبَ َرَأ النَّ )) -
 .وهو اهلل تعاَل

 .هي الورقة املكتوبة(( :  ِحيَفةِ الصَّ  )) -

 .املقصود ِبا الدية(( :  الَعْقلُ  )) -
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َفكاُك األسير))  -  .بفتح الفاء وكسرها لغتان، واملقصود به ختليص األسري من يد العدو(( :  ََ

 .حترمي قتل املسلم بسبب قتله للكافر(( : ال يُ ْقَتَل ُمْسِلٌم ِبكاِفرٍ  )) -

أي ترعى، (  تـَْرَتعُ ) الظباء مجع ظبية ومذكره ظِب وهو الغزال، و(( :  َلْو رََأْيُت الظَِّباَء تَ ْرَتُع بِاْلَمِديَنِة َما َذَعْرتُ َها))  -
 .أي ما أفزعتها وال نفرهتا ألهنا أرض حرم(   َما َذَعْرتـَُها) وقوله 

َها))  -  .تقدم أنه تثنية البة وهي األرض امللبسة حجارة سوداء(( :  الَبَ تَ ي ْ

 :فوائد األحاديث من 
 .األحاديث فيها داللة على حترمي املدينة وأن ما بْي البتيها حرام آمن :الفائدة األولى  -

((  فـََقْد َكَذبَ . ِحيَفةَ اً نـَْقَرؤُه ِإالَّ ِكَتاَب الّلِه َوهِذِه الصَّ َمْن َزَعَم َأنَّ ِعْنَدنَا َشْيئ )) -رضي اهلل عنه  -قول علي :  الفائدة الثانية -
 .خصه بشيء من أمور الدين-صلى اهلل عليه وسلم  -فيه رد على الرافضة الذين يعتقدون أن النِب 

 -بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة وخيرتعونه من قول إن علياً -رضي اهلل عنه  -هذا تصريح من علي : " -رمحه اهلل  -قال النووي 

بأمور كثرية من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه خص أهل -صلى اهلل عليه وسلم  -عنه أوصى إليه النِب -رضي اهلل عنه 
 ( [ 1115) انظر شرحه ملسلم حديث ] " البيت مبا ِل يطلع عليه غريهم وهذه الدعاوى باطلة

فيه الوعيد الشديد ملن أ حدث ِف املدينة حدثاً من ظلم أو بدعة وحنومها من -رضي اهلل عنه  -حديث علي  :الفائدة الثالثة  -
اآلثام وكذا من سرت حمدثاً أو نصره وأيده فإن كل واحد منهما عليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعْي اليقبل منه شيء 

 .وعيد نسأل اهلل السالمة والعافيةيصرف عنه العذاب وال

دليل على وحدة ذمة املسلمْي وأنه لو عاهد واحد من املسلمْي كافراً فكأن -رضي اهلل عنه  -حديث علي  :الفائدة الرابعة  -
 .مجيع املسلمْي عاهدوه ال َيوز ألحد نقض هذا العهد ومن فعل ذلك فقد تعرض للَّعنة املغلظة 

 من يشاء من الكفار ويحفظ دمه ونفسه وماله فال يتعرضه أحد؟وهل لكل مسلم أن يعاهد 

أن إعطاء الذمة خاص بوالة األمور ِف واقعنا اليوم ألهنم منعوا -رمحه اهلل  -لألمان شروط معروفة، واختار شيخنا ابن عثيمْي 
 .الذمم إال من خالل احلكومة
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 رعدم إعطاء الذمة ألحد هذا هو المتعين في وقتنا الحاضلزوم ما يقرره والة األمور من " :-رمحه اهلل  -قال شيخنا 
... ألن أي واحد يرى كافراً ملحداً على احلدود يقول له تعال أنا أعطيك الذمة والعهد ُث يدخل هذا ال َيوز ؟لماذا

 ( [ 122/  2 )انظر تعليقه على البخاري ] " فعطيته إياه الغية ال عربة ِبا ولو فتح الباب لصار شر كبري واهلل أعلم 

دليل على حترمي انتماء اإلنسان إَل غري أبيه كأن يدعي بأنه من األب -رضي اهلل عنه  -حديث علي  :الفائدة الخامسة  -
الفالين وهو ليس كذلك، أو أن ينتمي العتيق إَل غري مواليه ألن هذا فيه جحود للنعمة وتضييع للحقوق كاإلرث وحنوها 

 .عنة املغلظةومن فعل ذلك فقد تعرض للَّ 

فيها الرجوع إَل الكتاب والسنة وفضل من أعطاه اهلل فهماً للنصوص -رمحه اهلل  -زيادة البخاري  :الفائدة السادسة  -
ِف صحيفته -رضي اهلل عنه  -وحنوها وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون ِف الفهم، وفيها جواز الكتابة والتقييد كما فعل علي 

 .مقدار الدية واحلث على فكاك األسري الذي عند األعداء وحترمي قتل املسلم من أجل قتله للكافراليت فيها أحكام وهي 

 
فَِإَذا َأَخَذُه َرُسوُل الّلِه   -صلى اهلل عليه وسلم  -ِبِّ َل الثََّمِر َجاُءوا بِِه ِإََل النَّ اُس ِإَذا رَأَْوا أَوَّ َكاَن النَّ : ُه قَالَ َعْن َأِب ُهَريـْرََة، أَنَّ  -122

نَا الّلُهمَّ . َوبَارِْك لََنا ِف َصاِعَنا. َوبَارِْك لََنا ِف َمِديَنِتَنا. بَارِْك لََنا ِف مَثَرِنَا اللَُّهمَّ »: قَالَ   -صلى اهلل عليه وسلم  - ِإنَّ  َوبَارِْك لََنا ِف ُمدِّ
َوِمْثِلِه . مبِْثِل َما َدَعاَك ِلَمكَّةَ . َوِإينِّ أَْدُعوَك لِْلَمِديَنةِ . ُه َدَعاَك ِلَمكَّةَ َوِإنَّ . َوِإينِّ َعْبُدَك َونَِبيُّكَ . كَ ِإبـْرَاِهيَم َعْبُدَك َوَخِليُلَك َونَِبيُّ 

  .يَْدُعو َأْصَغَر َولِيٍد َلُه فـَيـُْعِطيِه َذِلَك الثََّمرَ  ُُثَّ : قَالَ . «َمَعهُ 
 .رواه مسلم                                                                                             

 :تخريج الحديث 
باب ما " " كتاب الدعوات " ، وانفرد به عن البخاري وأخرجه الرتمذي ِف ( 1111) احلديث أخرجه مسلم حديث 

 (. 1121) حديث " يقول إذا رأى الباكورة من الثمر 
 

 :من فوائد الحديث 
بأول مثارهم ليدعو َلم ِف مثارهم -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل على أن الناس كانوا يأتون للنِب :  لفائدة األولىا -

أن دعا لثمارهم ومدينتهم وصاعهم ومدهم وباملثلْي للمدينة وكل هذا يبْي أن النِب -صلى اهلل عليه وسلم  -فيبارك فيه وكان منه 
رٌد على بعض  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان يشاركهم مهومهم وما يرغبونه ما ِل خيالف الشرع، وِف دعائه -صلى اهلل عليه وسلم  -

الصوفية الذين يرون أن الدعاء قدح ِف التوكل والرضا، ورد على املعتزلة الذين يرون أنه الفائدة ِف الدعاء مع سبق القدر 
ال يستجاب منه إال ما سبق به القدر، وبنحو ما سبق ذكر القاضي ومذهب أهل السنة واْلماعة أن الدعاء عبادة عظيمة 

 .-رمحه اهلل  –عياض 
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من خلق عظيم مع الصغار فهو ِف حديث الباب -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث فيه ما كان عليه النِب  :الفائدة الثانية  -
العطية من الثمار ألهنم أقل صرباً من الكبار قضى للكبار ما أرادوه من دعاء لثمارهم، وهو للصغار يالطفهم وخيصهم ب

 .وأكثر فرحاً ِبا
 

 باب الترغيب في سكنى المدينة، والصبر على ألوائها
 

َوَشَكا ِإلَْيِه . اْلَمِديَنةِ ِة فَاْسَتَشارَُه ِف اْلَْاَلِء ِمَن ، لََياَل احلَْرَّ ُه َجاَء أَبَا َسِعيٍد اخْلُْدرِيَّ َعْن َأِب َسِعيٍد َمْوََل اْلَمْهرِيِّ أَنَّ  -121
َر َلُه َعَلى َجْهِد اْلَمِديَنِة َوألَوائَِها. َأْسَعاَرَها وََكثْـرََة ِعَيالِهِ  ْعُت َرُسوَل : فـََقاَل َلهُ . َوَأْخبَـرَُه َأْن الَ َصبـْ َوَْيََك اَل آُمُرَك ِبذِلَك، ِإينِّ مسَِ

ربُ َأَحٌد َعَلى ألَوائَِها فـََيُموَت، ِإالَّ ُكْنُت َلُه َشِفيعاً َأْو َشِهيداً يـَْوَم اْلِقَياَمِة، ِإَذا َكاَن اَل َيصْ »: يـَُقولُ   -صلى اهلل عليه وسلم  - الّلهِ 
 .رواه مسلم  .1«ُمْسِلماً 
صلى اهلل عليه  -ا رََأى َرُسوُل الّلِه فـََلمَّ . فَاْشَتَكى أَبُو َبْكٍر َواْشَتَكى ِباَللٌ . َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َوِهَي َوبِيَئةٌ : َعْن َعاِئَشَة، قَاَلتْ  -121

َنا اْلَمِديَنَة َكَما َحبَّ  اللَُّهمَّ : َشْكَوى َأْصَحابِِه قَالَ   -وسلم  َة َأْو َأَشدَّ َحبِّْب إِلَيـْ ْحَها. ْبَت َمكَّ َها. َوَصحِّ . َوبَارِْك لََنا ِف َصاِعَها َوُمدِّ
 .«اَها ِإََل اْلُْْحَفةِ َوَحوُِّل مُحَّ 

 : فكان أبو بكٍر ِإذا أَخَذْتُه احُلّمى يقول: زاد البخاري 
 واملوُت أدىن من ِشراِك نـَْعلهِ                     ِف أهلِه  حٌ ُكلُّ امرىٍء ُمصبَّ 
 :ْقِلَع عنه احلّمى يَرَفُع َعقريتَُه يقولوكان بالٌل ِإذا أَ 

 َحوَل ِإذِخٌر وَجِليلُ بواٍد و                 ليلةً  أال ليت ِشعرِي هل أبِينَتَّ 
 وهل يـَْبُدَوْن َل شامة وطَِفيلُ               ةٍ ياَه جمنَّ ــوَهل أرَِدْن يوماً مِ 

: وِف رواية... َة بَن َخَلٍف، كما أخَرجونا ِمن أرِضنا إَل أرِض الَوباءِ الَعْن َشيبَة بَن َربيعَة وُعتبَة بَن َربيعَة وأُميَّ  الّلهمَّ : وقال
 «...املدينةَ  َحبِّْب إلينا اللَّهمَّ » : فأخربتَه فقال -صلى اهلل عليه وسلم  -قالت عائشة فجئُت رسوَل الّلِه 

رأيت كأنَّ امرأًة سوداء ثائرَة الرأس خرَجت »: قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النِبَّ وعند البخاري أيضاً من حديث ابن عمر 
 .«لُت َأن وباء املدينة نقَل إليهاوهي اْلحفة، فأوَّ  من املدينة حَّت قامت مبَْهَيعةَ 

 :تخريج األحاديث 
 .، وانفرد به( 1111) أخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث أِب سعيد 

" " كتاب فضائل املدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1111) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنها  -وأما حديث عائشة 
 (. 1666) حديث "  12باب 

باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة " " كتاب التعبري " فانفرد به البخاري ِف  -رضي اهلل عنهما  -وأما حديث ابن عمر 
 (. 1516) حديث " وأسكنه 

 

                                                           

 .جاء عند مسلم من حديث ابن عمر وحديث أِب هريرة رضي اهلل عنهما  وبنحو قول النِب ( 1)
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 :شرح ألفاظ األحاديث 
 

– حرة املدينة اليت كان ِبا مقتلة عظيمة وقعت على أهل املدينة كان سببها عبد اهلل بن الزبري (( :   ةِ لََياِلي اْلَحرَّ ))  -

وأكثر أهل احلجاز الذين كرهوا بيعة يزيد بن معاوية فوجه َلم جيش عظيم من أهل الشام فنزل ِف املدينة  –رضي اهلل عنه  
 ( [ 1226) حديث  6 162/  1) املفهم انظر ] . وقاتل أهلها حبرة املدينة وسفك دمائهم

 .بفتح اْليم وهو االنتقال من بلد إَل آخر(( :  اْلَجاَلءِ  )) -

 .املشقة والشدة واْلوع(( :  َجْهِد اْلَمِديَنِة َوألَوائَِها )) -

رضوان  –الصحابة  مرض فيها بعض و من الوباء وهو هنا شدة املرض واحلمى اليت كانت باملدينة(( :  َوِهَي َوبِيَئةٌ ))  -
 .-اهلل عليهم 

 .أي صحح أهلها مبعافتهم من األمراض وكشف الضر عنهم(( :  َوَصحِّْحَها )) -

تقدم ِف املواقيت أن اْلحفة هي ميقات أهل الشام وهي قرية قبل مكة مبائتْي كليو  (( : اَها ِإَلى اْلُجْحَفةِ َوَحوُِّل ُحمَّ  )) -
 .تقريباً مسيت بذلك ألن السيل اجتحفها

أي مصاب باملوت صباحاً، وقيل أي أنه يقيم ِف أهله معافاً يقال له صبحك اهلل باخلري ُث يفاجئه املوت :  (( حٌ ُمصبَّ ))  -
    .ِف بقية النهار وهوعند أهله

 .أقرب(( :  أدنى )) -

 الشراك هو السري الذي يكون ِف وجه النعل، واملعًن أن املوت أقرب إليه من شراكه(( :  ِشراِك نَ ْعلهِ  )) -

 .أي يرفع صوته ببكاء أو بغناء(( :  يَرَفُع َعقيرَتهُ  )) -

 .املقصود به وادي مكة(( :  بوادٍ ))  -

 .نوع من النبات(( :  وَجِليلُ ))  -

 .موضع قريب من مكة كان به سوق  جمنة(( :   ةٍ ياَه مجنَّ   مِ ))  -

 .أي يظهر َل اْلبالن شامة وطفيل ومها امسان ْلبلْي قرب مكة(( :  وهل يَ ْبُدَوْن لي شامة وطَِفيلُ ))  -
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 .أي مكة إَل أرض الوباء وهي املدينة ِف ذلك الوقت(( :  كما أخَرجونا ِمن أرِضنا  )) -

 .من الثوران لشعر الرأس حْي ال يكون ساكناً (( :  الرأسثائرَة  )) -

 .بنقل احلمى إليها-صلى اهلل عليه وسلم  -هو اسم للجحفة وكان يسكنها اليهود ولذا دعا النِب (( :  بَمْهَيعةَ  )) -

 :من فوائد األحاديث 
شقة املدينة وما فيها من شدة وتقدم ِف فيه بيان فضل الصرب على م-رضي اهلل عنه  -حديث أِب  سعيد  :الفائدة األولى  -

 . -صلى اهلل عليه وسلم  -يبان ذلك وهو أن ينال شفاعة أو شهادة رسول اهلل -رضي اهلل عنه  -حديث سعد بن أِب وقاص 

للمدينة بأن تكون بلدة حمبوبة  -صلى اهلل عليه وسلم  -فيه بيان دعاء النِب -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة  :الفائدة الثانية  -
 .للمدينة بالربكة ِف مكياَلا ومثرها-صلى اهلل عليه وسلم  -كحب مكة وأشد وهو زيادة أفضلية للمدينة تضاف لدعاء النِب 

النِب من اإلبتالء باحلمى وشفقة -رضي اهلل عنهم  -فيه بيان ماالقاه الصحابة -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة :  الفائدة الثالثة -
 .حْي دعا َلم بالصحة ونقل احلمى إَل اْلحفة-صلى اهلل عليه وسلم  -

فيه داللة على أن اهلل تعاَل قد يكرم العبد برؤيا تبشره مبا يريده ويطلبه -رضي اهلل عنه  -حديث ابن عمر  :الفائدة الرابعة  -
 .الرؤيا قبل الواقع وهذا من فضل اهلل تعاَل وامتنانه من اهلل تعاَل وأنه قد يدعو اهلل تعاَل فتكون عاجل بشرى االستجابة ِف

 
 باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها

 
َواَل َعَلى َأنْ َقاِب اْلَمِديَنِة َمالَِئَكٌة اَل يَْدُخُلَها الطَّاُعوُن »:   -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل الّلِه : َعْن َأِب ُهَريـْرََة، قَالَ  -122
 1.«الُ جَّ الدَّ 

َتْصِرُف اْلَمالَِئَكُة َوْجَهُه  ثُمَّ . ى يَ ْنِزَل ُدبُ َر ُأُحدٍ َحتَّ . ُتُه اْلَمِديَنةُ ِهمَّ . يَْأِتي اْلَمِسيُح ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرقِ »: وِف رواية ملسلم 
 .«َوُهَناِلَك يَ ْهِلكُ . امِ ِقَبَل الشَّ 

 :تخريج الحديثين 
باب ال يدخل الدجال املدينة " " كتاب فضائل املدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1116) ث احلديث أخرجه مسلم حدي

 (. 1665) حديث " 
 (. 1165) وأما رواية مسلم فانفرد ِبا عن البخاري وأخرجها حديث 

                                                           

 .وبنحوه عند البخاري من حديث أِب بكرة وفيه نفي دخول الدجال املدينة   ( 1)
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 :شرح ألفاظ الحديثين 

 .أنقاب املدينة طرقها وفجاجها(( : َأنْ َقاِب ))  -

الطاعون قيل هو الوباء مطلقاً، وقيل املقصود به مرض معْي بسببه يكون موت عام (( :  الُ جَّ الدَّ الطَّاُعوُن َواَل  )) -
يفشو بْي الناس، والدجال معروف بفتنته آخر الزمان وامسه مشتق من الدجل وهو الكذب وله صفات وأعمال ستأيت 

 .مبزيد من البيان ِف كتاب الفنت بإذن اهلل تعاَل

 .العراق وماورائها(( :  ِرقِ ِقَبِل اْلَمشْ ))  -

 .أي قاصداً إليها(( :  ُتُه اْلَمِديَنةُ ِهمَّ  )) -

أي خلف أحد ِف سبختها وهناك ميكث وترجف املدينة ثالث رجفات فيخرج إليه منها كل  (( :  يَ ْنِزَل ُدبُ َر ُأُحدٍ  )) -
 .كافر ومنافق كما سيأيت ِف كتاب الفنت

 –أن املالئكة تصرف وجه الدجال إذا أراد دخول املدينة إَل الشام وهناك يهلك يقتله عيسى (( :  َوُهَناِلَك يَ ْهِلكُ  )) -
 .بباب لدّ  –عليه السالم  –بن مرمي 

 :من فوائد الحديثين 
 احلديث دليل على فضيلتْي للمدينة تضافان ملا سبق من فضائل املدينة ومها فضل اهلل على املدينة بأن :الفائدة األولى  -

هيأ َلا مالئكة َيرسوهنا من دخول ما يفتك بالعقول مبا جعل اهلل معه من خوارق تفنت الناس وهو الدجال، ومن دخول ما 
 .يفتك باألبدان وهو الطاعون

 

احلديث فيه بيان جهة جميء الدجال وأنه سيأيت من املشرق يريد املدينة فينزل خلف أحد ِف سبختها  :الفائدة الثانية  -
 .يريد دخوَلا لكن اهلل تعاَل حرسها مبالئكته فتصرفه إَل الشام فيقتل هناك

 
 باب المدينة تنفي شرارها

 
تـَْنِفي . َوِهَي اْلَمِديَنةُ . يـَُقوُلوَن يـَْثِربَ . أُِمْرُت بَِقْريٍَة تَْأُكل اْلُقَرى»:   -وسلم صلى اهلل عليه  -َعْن َأِب ُهَريـْرََة، قَاَل َرُسوُل الّلِه  -121

 .«اَس َكَما يـَْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احلَِْديدِ النَّ 
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صلى  - ِبَّ فَأََتى النَّ . َوَعٌك بِاْلَمِديَنةِ  َصاَب اأَلْعرَاِبَّ فَأَ   -صلى اهلل عليه وسلم  - ِبَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِه، َأنَّ أَْعرَابِّياً بَايََع النَّ  -121

َعيِت يَا حُمَمَّ : فـََقالَ   -اهلل عليه وسلم  َعيِت : َجاَءُه فـََقالَ  ُُثَّ   -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَأََب َرُسوُل الّلِه . ُد أَِقْليِن بـَيـْ َجاَءُه  ُُثَّ . فََأََب . أَِقْليِن بـَيـْ
َعيِت أَ : فـََقالَ  تـَْنِفي َخَبثـََها َويـَْنَصُع . ا اْلَمِديَنُة َكاْلِكريِ ِإَّنََّ »:   -صلى اهلل عليه وسلم  -فـََقاَل َرُسوُل الّلِه . َفَخرََج اأَلْعرَاِبُّ . فََأََب . ِقْليِن بـَيـْ
 .«طَيِّبـَُها

 .«ةِ اُر َخَبَث اْلِفضَّ َها تـَْنِفي اخْلََبَث َكَما تـَْنِفي النَّ َها طَْيَبُة َوِإنَـّ ِإنَـّ »: قَالَ   -صلى اهلل عليه وسلم  -ِبِّ َزْيِد ْبِن ثَاِبٍث َعِن النَّ وِف حديث 
ْعُت َرُسوَل الّلِه : َجاِبِر ْبِن مَسُرََة، قَالَ وعند مسلم من حديث  ى اْلَمِديَنَة ِإنَّ الّلَه تـََعاََل مَسَّ »يـَُقوُل   -صلى اهلل عليه وسلم  -مسَِ

 .«طَابَةَ 
 :حاديث تخريج األ

باب " " كتاب فضائل املدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1162) أخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث أِب هريرة 
 (. 1611) حديث " فضل املدينة وأهنا تنفي الناس 
" حكام كتاب األ" ، وأخرجه البخاري ِف ( 1161) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث جابر بن عبد اهلل 

) حديث " باب ِف فضل املدينة " " كتاب املناقب " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1256) حديث " باب بيعة األعراب " 
 (. 1161) حديث " باب استقالة البيعة " " كتاب البيعة " ، وأخرجه النسائي ِف ( 1625

باب " " كتاب فضائل املدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1161) وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه مسلم حديث 
" باب ومن سورة النساء " " كتاب تفسري القرآن " ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1661) حديث " املدينة تنفي اخلبث 

 (. 1526) حديث 
 .وانفرد به(  1162) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث جابر بن مسرة 

 
 :شرح ألفاظ األحاديث 

قال ذلك مبكة فهذا أمر باَلجرة إَل املدينة، -صلى اهلل عليه وسلم  -املقصود ِبا املدينة، فإن كان النِب (( :أُِمْرُت ِبَقْريٍَة  )) -
 .وإن كان قاله ِف املدينة فهو السكًن فيها

 .أن منها انطلقت اْليوش وافتتحت مجيع القرى وجيء بالغنائم إليها(( :  تَْأُكل اْلُقَرى))  -

صلى اهلل عليه  –أي يسميها الناس يثرب والسيما املنافقْي وهذا يوحي بأن النِب (( :  َوِهَي اْلَمِديَنةُ . يَ ُقوُلوَن يَ ْثِربَ )) -
كره التسمية ألن يثرب إما أن تكون من التثريب وهو التوبيخ واملالمة، أو من الثرب وهو الفساد، ولذا فهم العلماء -وسلم

 " من مساها يثرب كتبت عليه خطيئة : " -رمحه اهلل  -ا منع تسميتها يثرب، قال عيسى بن دينار من هذ  -رمحهم اهلل  –



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  61 

الكري بكسر الكاف وسكون الياء وهو الذي ينفخ فيه احلداد ليزيل الوسخ (( :  َكَما يَ ْنِفي اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديدِ  )) -
((  تـَْنِفي َخَبثـََها َويـَْنَصُع طَيِّبـَُها. ا اْلَمِديَنُة َكاْلِكريِ ِإَّنََّ : ))   -هلل عنهما رضي ا -الذي خترجه النار، وِف حديث جابر بن عبد اهلل 

 .ينصع أي يصفو وخيلص فإذا أخرجت كل خبث خلص البقاء فيها للطيبْي

 .اإلسالمجاء عند البخاري أنه بايعه على (( :   -صلى اهلل عليه وسلم  - ِبيَّ َأْعَرابِّياً بَاَيَع النَّ  ))  - 

وعك بفتح الواو وإسكان العْي وَيوز فتحها واملراد به احلمى اليت انتشرت :  (( َوَعٌك بِاْلَمِديَنةِ  فََأَصاَب اأَلْعَراِبيَّ ))  -
 .أن أصله شدة احلر فأطلق على حر احلمى وشدهتا-رمحه اهلل  -ِف املدينة وقيل أِل املدينة واختار األصمعي 

َعِتيُد أَ يَا ُمَحمَّ ))  - بفتح اَلمزة وكسر القاف وسكون الالم أي اصفح عين وأعفين عن البيعة بأن أعود كما  (( :  ِقْلِني بَ ي ْ
كنت قبل البيعة، قيل سأل اإلقالة عن اإلسالم، وقيل سأل اإلقالة عن اَلجرة وقد كانت واجبة قبل فتح مكة وأن كل من 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يُ َهاِجُروا َما َلُكم مِّن َواَليَِتِهم مِّن َشْيٍء َحتَّى   }:  ِل يهاجر فليس بينه وبْي املخمنْي مواالة قال تعاَل
نَ ُهم مِّيثَاقٌ  يُ َهاِجُروا َنُكْم َوبَ ي ْ يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى  قَ ْوٍم بَ ي ْ فلما فتحت  [ 12: األنفال ] {  َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّ

وهذا ُيشعر بأن هجرة األعراِب كانت قبل الفتح، واألظهر ((  ال هجرة بعد الفتح: ))   -صلى اهلل عليه وسلم  -مكة قال النِب 
 .أنه أراد اإلقالة عن اَلجرة ألنه لوكانت إقالته عن اإلسالم الرتد ووجب قتله

 .إقالته ألنه ال يريد إعانته على املنكر-صلى اهلل عليه وسلم  -رفض النِب :  ((  -صلى اهلل عليه وسلم  -فَأََبى َرُسوُل الّلِه  )) -

 .أي من املدينة راجعاً إَل البدو(( :  َفَخَرَج اأَلْعَراِبيُّ ))  -

 .أي خترج خبثها(( :  تَ ْنِفي َخَبثَ َها)) -

 :من فوائد األحاديث 
 -:األحاديث فيها فضيلتان تضافان لفضائل املدينة السابقة ومها  :الفائدة األولى  -

عليها بأن منها بدأت الفتوحات وإليها جلبت الغنائم واخلريات وأمساها طيبة وأخرب -صلى اهلل عليه وسلم  -ثناء النِب  :األولى 
 .أن اهلل تعاَل أمساها طابة

 :قيل :واختلف متى يكون هذا على قولين  ،بقى فيها إال طيبأن املدينة تنفي كل صاحب خبث عنها وال ي :والثانية 
 .-رمحه اهلل  -واختاره القاضي عياض -صلى اهلل عليه وسلم  -إن هذا زمن النِب 
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إال من -صلى اهلل عليه وسلم  -بقصة األعراِب اليت ِف الباب، ألنه ِل يصرب على اَلجرة إَل املدينة واملقام مع النِب  :واستدلوا 
 .ثبت

الَ تَ ُقوُم . )) :  -صلى اهلل عليه وسلم  -بقول النِب : واستدلوا -رمحه اهلل  -إن هذا يكون ِف آخر الزمان واختاره النووي  :وقيل 
 -اهلل عنه رضي  -رواه مسلم من حديث أِب هريرة ((  َكَما يَ ْنِفي اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديدِ . ى تَ ْنِفَي اْلَمِديَنُة ِشَراَرَهااعُة َحتَّ السَّ 

 .وسيأيت بعد حديثْي

وكذلك آخر الزمان ملا سبق من -صلى اهلل عليه وسلم  -وأن املقصود جمموع الزمانْي ِف زمن النِب :  وقيل الجمع بين القولين
) حديث " فضل املدينة وأهنا تنفي الناس  باب" " كتاب فضائل املدينة " والفتح (  1162) انظر شرح النووي ملسلم حديث . ] -رمحه اهلل  -األدلة واختاره ابن حجر 

1611 ] ) 

فيه داللة على عدم اْلواز ملن أسلم أن يرتك اإلسالم وال ملن  -رضي اهلل عنهما  -حديث جابر بن عبد اهلل  :الفائدة الثانية  -
 .باخلبيث-صلى اهلل عليه وسلم  - أن يرتك اَلجرة وِف القصة ذم من ترك ذلك حيث وصفه النِب-صلى اهلل عليه وسلم  -هاجر إَل النِب 

) -صلى اهلل عليه وسلم  -األحاديث دليل على كراهية تسمية املدينة بيثرب وإَّنا تسمى كما مساها النِب  :الفائدة الثالثة  -
لطيب  :وطيبة وطابة مشتقان من الطيب ومسيت املدينة بذلك قيل ( طابة ) أو كما مساها اهلل تعاَل ( طيبة ) أو ( املدينة 

 1612) حديث " باب املدينة طابة " " كتاب فضائل املدينة : انظر الفتح .] لطيب العيش فيها: ، وقيل  -صلى اهلل عليه وسلم  -تربتها، وقيل لساكنها 

]) 

ُهْم يَا َأْهَل } :فإن قيل كيف نذم اسم يثرب وقد جاء إطالقه ِف القرآن قال تعاَل  يَ ْثِرَب اَل ُمَقاَم َلُكْم َوِإْذ قَاَلت طَّائَِفٌة مِّن ْ
 [ 11:األحزاب ] { فَاْرِجُعوا

 .أن هذا حكاية عن قول املنافقْي، فاهلل عزوجل بْيَّ ما قاله املنافقون :الجواب 

 .وتقدم كراهة تسميتها يثرب ألهنا إما من التثريب وهو التوبيخ واملالمة أو الثرب وهو الفساد
بإذن اهلل تعاَل  –كان َيب االسم احلسن ويكره القبيح والنصوص كثرية ِف ذلك ستأيت ِف مظاهنا -صلى اهلل عليه وسلم  -والنِب 

-. 

 [املدينة وطابة وطيبة والدار واملطيبة واملسكينة، واْلابرة، واجملبورة، واحملببة، واحملبوبة، والقاصمة ] : عن العلماء أن للمدينة عشرة أمساء -رمحه اهلل  -ذكر النووي 
 [انظر املرجع السابق .] ِف الفتح -رمحه اهلل  -ذكر ذلك ابن حجر  وكذا
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 باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله
 

َكَما َمْن أَرَاَد َأْهَل اْلَمِديَنِة ِبُسوٍء، أََذابَُه الّلُه  »  -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل الّلِه : َسْعَد ْبَن َأِب َوقَّاٍص، يـَُقولُ عن  -126
 1.«يَُذوُب اْلِمْلُح ِف اْلَماءِ 
 :تخريج الحديث 

باب إُث من كاد أهل املدينة " " كتاب فضائل املدينة " أخرجه البخاري ِف ،، ( 1161) احلديث أخرجه مسلم حديث 
 (. 1611) حديث " 
 

 :من فوائد الحديث 
ي أن من أرادهم بسوء فقد عرض نفسه للوعيد فقد احلديث دليل على أفضلية أخرى ألهل املدينة وه :الفائدة األولى  -

ال يكيد : )) ولفظ البخاري ((  َأَذابَُه الّلُه َكَما يَُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْلَماءِ  ))ِف حديث الباب-صلى اهلل عليه وسلم  -قال النِب 
قال -رضي اهلل عنه  -وعند النسائي من حديث السائب بن خالد ((  أهل المدينة أحٌد إال إنماع كما ينماع الملح في الماء

 (( من أخاف أهل المدينة ظلماً لهم أخافه اهلل وكانت عليه لعنة اهلل: ))   -صلى اهلل عليه وسلم  -النِب 
 واختلف ِف إنزال هذا الوعيد الذي ِف حديث الباب مَّت يكون؟

 صلى اهلل عليه وسلم  –تلف الذين قالوا ِف الدنيا فمنهم من قال أن هذا ِف زمن النِب ِف الدنيا ُث اخ: قيل هو ِف اآلخرة، وقيل 
 

من أراد املدينة بسوء اضمحل أمره وذهب كما يذهب امللح ِف املاء، ومنهم من قال بعمومه وأن من أراد  :الفائدة الثانية –
 .ته لن تتم واهلل أعلماملدينة بسوء يذهب سلطانه عن قرب، وقيل إن أرادها بسوء فإن إراد

 
 باب الترغيب في المدينة عند فتح األمصار

 
ْعُت َرُسولَ : َعْن ُسَفَياَن ْبِن َأِب ُزَهرْيٍ، قَالَ  -126 . يُ ْفَتُح اْلَيَمُن فَ َيْأِتي قَ ْوٌم يَِبسُّونَ » يـَُقولُ   -صلى اهلل عليه وسلم  -الّلِه  مسَِ
ٌر َلُهْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ . َأطَاَعُهمْ ُلوَن بَِأْهِليِهْم َوَمْن فَ َيَتَحمَّ  ُلوَن اُم فَ َيْأِتي قَ ْوٌم يَ ُبسُّوَن فَ َيَتَحمَّ يُ ْفَتُح الشَّ  ثُمَّ . َواْلَمِديَنُة َخي ْ

ٌر َلُهْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ . بَِأْهِليِهْم َوَمْن َأطَاَعُهمْ  ُلوَن بَِأْهِليِهْم فَ َيَتَحمَّ . ْأِتي قَ ْوٌم يُِبسُّونَ يُ ْفَتُح اْلِعَراُق فَ يَ  ثُمَّ . َواْلَمِديَنُة َخي ْ
ٌر َلُهْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ . َوَمْن َأطَاَعُهمْ   .«َواْلَمِديَنُة َخي ْ
ِه َوَقرِيَبهُ اِس َزَماٌن يَْدُعو الرَّ يَْأِتي َعَلى النَّ »: عند مسلم  َأِب ُهَريـْرَةَ وِف حديث  ِإَلى  َخاِء َهُلمَّ ِإَلى الرَّ  َهُلمَّ : ُجُل اْبَن َعمِّ

ٌر َلُهْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ الرَّ  َها ِإالَّ َأْخَلَف الّلُه ِفيَها . َخاِء َواْلَمِديَنُة َخي ْ ُهْم َأَحٌد َرْغَبًة َعن ْ  َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه الَ َيْخُرُج ِمن ْ

                                                           

 .عنه  وبنحوه عند مسلم من حديث أِب هريرة رضي اهلل( 1)
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َكَما يَ ْنِفي اْلِكيُر َخَبَث . ى تَ ْنِفَي اْلَمِديَنُة ِشَراَرَهااعُة َحتَّ اَل تَ ُقوُم السَّ . ْخِرُج اْلَخِبيثَ َأالَ ِإنَّ اْلَمِديَنَة َكاْلِكيِر, تُ . َخْيراً ِمْنهُ 
 .«اْلَحِديدِ 

 :تخريج الحديثين 
" كتاب فضائل املدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1166) أخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -حديث سفيان بن أِب زهري 

 ( 1612) حديث " ن رغب عن املدينة باب م" 
 .وانفرد به(  1161) فأخرجه مسلم حديث -رضي اهلل عنه  -وأما حديث أِب هريرة 

 
 :شرح ألفاظ الحديثين 

 ومن أطاعهم من غريهم، بفتح الياء وضم الباء أو كسرها لغتان واملعًن يتحملون بأهليهم  (( : يَِبسُّونَ ))  -
الذي يليه -رضي اهلل عنه  -يدعون الناس إَل بالد اخلصب والرخاء وسعة العيش ويشهد لذلك حديث أِب هريرة : وقيل معناه

 . -رضي اهلل عنه  -ويشهد لألول حديث سفيان ، 
لو كانوا يعلمون ثواب اإلقامة باملدينة والصالة ِف مسجدها وغريها من بركات وفضائل :  (( َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ ))  -

 .املدينة
 .والرخاء هو سعة العيش( تعال ) هلم اسم فعل أمر مبعًن (( :  َخاءِ ِإَلى الرَّ  َهُلمَّ ))  -
 

 :من فوائد الحديثين 
احلديثان دليل على أفضلية أخرى للمدينة وهي إثبات اخلريية َلا مع مايراه الناس من سعة ِف العيش ِف  :الفائدة األولى  -

 .البلدان األخرى إال أن املدينة خري َلم لو كانوا يعلمون

ل نبوته حيث ودالئ-صلى اهلل عليه وسلم  -دليل على معجزة من معجزات النِب -رضي اهلل عنه  -حديث سفيان  :الفائدة الثاينة  -
 .أخرب بفتح اليمن والشام والعراق قبل وقوع ذلك ُث وقع ذلك وهلل احلمد

ِف هذا احلديث معجزات لرسول اهلل ألنه أخرب بفتح هذه األقاليم، وأن الناس : قال العلماء : " -رمحه اهلل  -قال النووي 
ى هذا الرتتيب ووجد مجيع ذلك كذلك حبمد اهلل يتحملون بأهليهم إليها، ويرتكون املدينة، وأن هذه األقاليم تفتح عل

 ( [ 1211) حديث (  255/  1) وانظر املفهم (  1166) انظر شرحه ملسلم حديث ] "وفضله 

 –وِف أيام أِب بكر -صلى اهلل عليه وسلم  -افتتحت اليمن ِف أيام النِب : "  - رمحهم اهلل –قال ابن حجر وقال ابن عبد الرب وغريه  

، وافتتحت الشام بعدها، والعراق بعدها، وِف هذا احلديث علم من أعالم النبوة فقد وقع على وفق ما أخرب به -عنهرضي اهلل 
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وعلى ترتيبه، ووقع تفرق الناس ِف البالد ملا فيها من السعة والرخاء ولو صربوا على اإلقامة باملدينة  -صلى اهلل عليه وسلم  -النِب 
 ( [ 1612) حديث " باب من رغب عن املدينة " " كتاب فضائل املدينة " الفتح انظر ] " لكان خرياً َلم 

احلديث دليل على أفضلية السكًن باملدينة وأهنا خري من هذه البلدان الثالثة بل من مجيع البلدان سوى  :الفائدة الثالثة  -
لباب حيث جاء مطلقاً ِف خريية املدينة على ِف ا-رضي اهلل عنه  -مكة وهذا بإمجاع العلماء ويشهد لذلك حديث أِب هريرة 

 .مجيع البلدان وإَّنا اخلالف ِف أفضلية سكناها على مكة

دليل على أن ترك املدينة واخلروج عنها مذموم وأن اهلل تعاَل سيعوض -رضي اهلل عنه  -حديث أِب هريرة  :الفائدة الرابعة  -
 لى اإلطالق؟املدينة خرياً منه، وهل اخلروج من املدينة مذموم ع

ال ليس على اإلطالق، بل املقصود من خرج منها رغبة عنها كارهاً َلا من غري حاجة كتجارة أو جهاد أو تعليم  :الجواب 
 .أو حنو ذلك مما يكون له سبب

 :ويؤيد ذلك ما يلي 

وأيضاً ِف ((  تَ ْنِفي َخَبثَ َها َويَ ْنَصُع طَيِّبُ َها. رِ َما اْلَمِديَنُة َكاْلِكيِإنَّ : ))  -صلى اهلل عليه وسلم  -ما تقدم ومنه قول النِب (  1)  
اإلقالة فإن اخلبيث اليصدق على من  -صلى اهلل عليه وسلم –الذي طلب من النِب -رضي اهلل عنه  -قصة األعراِب ِف حديث جابر 

 .خرج حلاجة 

َها ِإالَّ َأْخَلَف الّلُه َوالَِّذي نَ ْفِسي : )) ِف الباب -رضي اهلل عنه  -حديث أِب هريرة (  2)  ُهْم َأَحٌد َرْغَبًة َعن ْ بَِيِدِه اَل َيْخُرُج ِمن ْ
 .وال يرغب عنها إال كاره-رضي اهلل عنه  -وتقدم بنحوه عن سعد بن أِب وقاص  (( ِفيَها َخْيراً ِمْنهُ 

ج منها حلاجة ال يدخل ِف هذا ِف األمصار وخروجهم من املدينة يدل على أن اخلرو -رضي اهلل عنهم  -تفرق الصحابة (  1) 
علي ، ومعاذ، وأبو : منهم   –رضوان اهلل عليهم  –مجع من الصحابة -صلى اهلل عليه وسلم  -الذم، فقد خرج من املدينة بعد وفاة النِب 

 –رضي اهلل عنهم  –عبيدة، وحذيفة وابن مسعود، وطلحة والزبري، وعمار، وأبو الدرداء، وعبادة بن الصامت وغريهم 

 
 

 باب في المدينة حين يتركها أهلها
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ْعُت َرُسوَل الّلِه : ُهَريـْرََة، قَالَ عن أِب  -115 اَل يـَْغَشاَها . يـَتـْرَُكونَّ اْلَمِديَنَة َعَلى َخرْيِ َما َكاَنتْ » يـَُقوُل   -صلى اهلل عليه وسلم  -مسَِ
َباِع َوالطَّرْيِ )ِإالَّ اْلَعَواِف  . يُرِيَداِن اْلَمِديَنةَ . رَاِعَياِن ِمْن ُمَزيـَْنةَ  (وآِخُر َمْن َُيَْشْر : وعند البخاري )  خَيْرُجُ  ُُثَّ ( يُرِيُد َعَواِفَ السِّ

 .«ا َعَلى ُوُجوِهِهماَة اْلَوَداِع، َخرَّ  ِإَذا بـََلَغا ثَِنيَّ َحَّتَّ . فـََيِجَداهِنَا َوْحشاً . يـَْنِعَقاِن بَِغَنِمِهَما
 :تخريج الحديث 

" باب من رغب عن املدينة " " كتاب فضائل املدينة " أخرجه البخاري ِف ،، ( 1166) مسلم حديث  احلديث أخرجه
 (. 1611)حديث 

 
 :ألفاظ الحديث شرح 

 .أي على أحسن حال كانت عليه من قبل(( :  َعَلى َخْيِر َما َكاَنتْ ))  -

وقد وجد ذلك حيث صارت معدن اخلالفة ومقصد : - رمحه اهلل -قال القرطِب  تبعاً لعياض : " -رمحه اهلل  -قال ابن حجر 
الناس وملجأهم ومحلت إليها خريات األرض وصارت من أعمر البالد فلما انتقلت اخلالفة عنها إَل الشام ُث إَل العراق 

واختار ،  ( [ 1161) انظر الفتح حديث ] " وتغلبت عليها األعراب تعاورهتا الفنت وخلت من أهلها فقصدهتا عواِف الطري والسباع 
 .أن ذلك ِف آخر الزمان كما سيأيت ِف الفوائد-رمحه اهلل  -النووي 

 .أي ال يأتيها إال العواِف وفسرها ِف احلديث بالسباع والطري:  ((اَل يَ ْغَشاَها ِإالَّ اْلَعَواِفي ))  -

أهنما آخر من َيشر وهذا يخيد أن ما تقدم يكون آخر - رمحه اهلل -ورواية البخاري (( : رَاِعَياِن ِمْن ُمَزيْ َنةَ  َيْخُرجُ  ثُمَّ ))  -
 .الزمان، ومزينة قبيلة مشهورة

 .النعيق هو زجر الغنم ومها كذلك يزجران أغنامهما(( :  يَ ْنِعَقانِ  )) -

 .أي َيدان املدينة خالية ال أحد فيها (( : فَ َيِجَدانَِها َوْحشاً  )) -

 .وش احليوانات حينما تركها أهلها وح،املقصود َيداهنا كثرية الوحوش  :وقيل 
 .أن الغنم اليت معهما تصري وحوشاً   :وقيل

الثالث وهي أن الغنم تصري -رمحه اهلل  -الثاين وهي كثرة الوحوش من احليوانات ، واختار ابن حجر -رمحه اهلل  -واختار النووي 
 . هما هدخول املدينة أي يسقطان على وجو ما إذا وصال ثنية الوداع قبل هوحوشاً بدليل أهنما خيران على وجوه

 ( [ 1611) حديث "باب من رغب عن املدينة " " كتاب فضائل املدينة " انظر الفتح ] 



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  152 

 :لحديث من فوائد ا
 احلديث دليل على خلو املدينة حَّت ال يغشاها إال من يطلبها من العواِف، واختلف مَّت يكون هذا؟ :الفائدة األولى  -

 .كما تقدم –رمحهما اهلل  –حصل هذا من قبل بعد انتقال اخلالفة عنها وبه قال القاضي عياض وتبعه القرطِب : فقيل 
، ( وآخر من َيشر: ) ِف رواية البخاريإن هذا يكون آخر الزمان بدليل آخر احلديث ِف قصة الراعيْي حيث جاء  :وقيل 

رضي  -قلت يخيده ما رواه مالك عن ابن محاس عن عمه عن أِب هريرة :" قال حيث  –رمحها اهلل  –واختاره النووي وابن حجر 

(( لترتكن املدينة على أحسن ما كانت حَّت يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري املسجد أو على املنرب )) رفعه -اهلل عنه 
املوطأ عن مالك ورواه مجاعة من  أخرجه معن بن عيسى ِف(( " للعواِف الطري والسباع )) قالوا فلمن تكون مثارها ؟ قال 

 [انظر الفتح املرجع السابق ] " الثقات خارج املوطأ 
 

 
 باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة

 
َوِمْنرَبِي َعَلى . ةِ رِيَاِض اْْلَنَّ َما بـَْْيَ بـَْييِت َوِمْنرَبِي َرْوَضٌة ِمْن »: قَالَ   -صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن َأِب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل الّلِه  -111

 .1«َحْوِضي
 :تخريج الحديث 

 1666) حديث "  12باب " " كتاب فضائل املدين " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1161) احلديث أخرجه مسلم حديث 
) 
 

 :من فوائد الحديث 
ودليل على فضلها ، أما حتديدها -يه وسلم صلى اهلل عل -احلديث دليل على حتديد الروضة ِف مسجد النِب  :الفائدة األولى  -

،  وأما فضلها فهي   -صلى اهلل عليه وسلم  -ومنربه ( رضي اهلل عنها  -غرفة عائشة )-صلى اهلل عليه وسلم  -فهي ما بْي بيت النِب 
 .روضة من رياض اْلنة
 -:على أقوال (  ةِ َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اْلَجنَّ ) واختلف في معنى 

 ( [ 1666) حديث "  12باب " " كتاب فضائل املدينة " انظر الفتح ] . أهنا كروضة من رياض اْلنة ِف نزول الرمحة وحصول السعادة :قيل 

 [( 1161) انظر شرح حديث ] وهذا القول ذكره النووي والذي يليه . إن العبادة فيه تخدي إَل اْلنة :وقيل 

 :فقال وذكر قواًل رابعاً  -رمحه اهلل  -ل إَل اْلنة ِف اآلخرة، ذكره ابن عبد الرب هو على ظاهره وأن هذه الروضة ستنق :وقيل 
 .هذا على اجملاز: فقال قوم معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة ِف اْلنة، وقال آخرون " 

                                                           

 .رضي اهلل عنه  اْلَماِزينِّ  َعْبِد الّلِه ْبِن َزْيدٍ وبنحوه ِف الصحيحْي من حديث ( 1)
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كأهنم يعنون أنه ملا كان جلوسه وجلوس الناس إليه، يتعلمون القرآن واإلميان والدين هناك شبه : " -رمحه اهلل  -قال أبو عمرو 
 ( [ 261/  2) انظر التمهيد ] " ذلك املوضع بالروضة لكرم ما َيتًن فيها وإضافتها إَل اْلنة ألهنا تقود إَل اْلنة 

 .على حوضه، واختلف، ِف معًن هذا-اهلل عليه وسلم  صلى -احلديث دليل على أن منرب النِب  :الفائدة الثانية  -

املراد منربه بعينه الذي كان ِف الدنيا وهذا هو األظهر  –رمحهم اهلل  –قال القاضي، قال أكثر العلماء : "  -رمحه اهلل –قال النووي 
مة األعمال الصاحلة يورد معناه أن قصد منربه واحلضور عنده ملالز : إن له هناك منرباً على حوضه، وقيل : وقيل ... 

 [انظر شرحه ملسلم احلديث السابق ] " صاحبه احلوض ويقتضي شربه منه 

 
 باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة

 
ٌر ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه، ِإالَّ »: قَالَ   -صلى اهلل عليه وسلم  - ِبَّ النَّ  عنَعْن َأِب ُهَريـْرََة،  -112 َصالٌَة ِف َمْسِجِدي َهَذا، َخيـْ

 .1«اْلَمْسِجِد احلَْرَامَ 
 :تخريج الحديث 

) حديث " كتاب فضل الصالة ِف مسجد مكة واملدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1161)احلديث أخرجه مسلم حديث 
، وأخرجه ( 122) حديث " باب ما جاء ِف أي املساجد أفضل " " تاب الصالة ك" ، وأخرجه الرتمذي ِف ( 1165

كتاب " ، وأخرجه ابن ماجة ِف ( 161) حديث " باب فضل مسجد النِب والصالة فيه " كتاب الصالة " النسائي ِف 
) حديث " -اهلل عليه وسلم  صلى -باب ما جاء ِف فضل الصالة ِف املسجد احلرام ومسجد النِب " " إقامة الصالة والسنة فيها 

1151 .) 
 

 :شرح ألفاظ الحديث 
لتأكيد (  َهَذا) نكرة والنكرة تفيد العموم فيشمل الفرض والنفل، وقوله ( َصاَلٌة )  (( : َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا))  -

 .البقعة اليت كان عليها املسجد حْي قال هذه الكلمة
 

 : من فوائد الحديث
احلديث دليل على عظم فضل الصالة ِف املسجد النبوي عن بقية املساجد األخرى سوى املسجد  : الفائدة األولى -

 .عظم الصالة ِف املسجد احلرامو احلرام، وِف هذا االستثناء بيان أفضلية 

                                                           

 .ومن حديث ميمونة رضي اهلل عنها ، وبنحوه عند مسلم من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما  ( 1)
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وأهنا تعدل ألف صالة فيما -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث فيه بيان مقدار الصالة الواحدة ِف مسجد النِب  :الفائدة الثانية  -
 .يفيد عموم الفضل للفرض والنفل هذا هو األظهر واهلل أعلم(  َصاَلة) سواها من املساجد، وظاهر تنكري لفظ 

دليل على أن املضاعفة ِف املدينة خمتصة (  َصالٌَة ِف َمْسِجِدي َهَذا)  –صلى اهلل عليه وسلم  –قول النِب  :الفائدة الثالثة  -
رمحه اهلل  -هل يدخل ؟ واختار النووي -صلى اهلل عليه وسلم  -النبوي ال لكل املدينة، واختلف فيما زيد على مسجد النِب باملسجد 

  ( [ 1161) انظر شرحه ملسلم حديث ] . عدم دخوله -

حابة وكانوا زاد ِف املسجد من جهة القبلة على مرأى من الص-رضي اهلل عنه  -دخوله ألن عمر  - واهلل أعلم -واألظهر 
يصلون معه ِف تلك الزيادة ولو كانت الزيادة ال تشملها املضاعفة ملا صلوا فيها وتركوا الفضل وهو أحرص الناس على 

 .اخلري

وأما املسجد احلرام فقد اختلف العلماء ِف حمل املضاعفة هل هي خمتصة باملسجد الذي يصلي فيه ؟ أو أهنا عامة لبيوت 
 -:على قولين  مكة وكل منطقة احلرم ؟

 .أن املضاعفة لكل ما هو داخل حدود احلرم :األول 
(  112) انظر منسك عطاء ص .] -رمحهم اهلل  -وهذا أحد قوَل عطاء واختاره ابن حزم والنووي وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز

 [(  11/  1) وزاد املعاد (  111) واإليضاح ِف مناسك احلج ص (  116/  1) واحمللى 

باآليات الواردة ِف لفظ املسجد احلرام وهي ْسة عشر موضعاً وجاء ِف بعضها أن املراد به احلرم كله مع أن  :واستدلوا 
فَِإن قَاتَ ُلوُكْم  َواَل تُ َقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى  يُ َقاتُِلوُكْم ِفيهِ  }:اللفظ املسجد احلرام ومن ذلك قوله تعاَل

{ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى  بَِعْبِدِه لَْياًل مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى}: وقوله تعاَل ، [ 161: البقرة ] { تُ ُلوُهمْ فَاق ْ 

 ( [ 115/  1) انظر زاد املسري البن اْلوزي ]. وعند أكثر املفسرين أن اإلسراء كان من بيت أم هانئ,   [ 1:اإلسراء ] 

أن الفضل خاص باملسجد الذي ُيصلى فيه دون البيوت وغريها من أجزاء احلرم، وهذا القول الثاين لعطاء  :والقول الثاني
 ( [  111 – 111/  25) وانظر فتاوى الشيخ ابن عثيمْي (  111) انظر منسك عطاء ص . ]   - رمحهما اهلل –واختاره شيخنا ابن عثيمْي 

 ( [ 211/  1) والشرح املمتع 

جعل الفضل ملسجد املدينة نفسه ال كل املدينة -صلى اهلل عليه وسلم  -قالوا مبا أن النِب : حبديث الباب ووجهه  :واستدلوا 
 .فكذلك هو ِف مكة
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 .بافرتاق املسجد احلرام عن مسجد املدينة بكون املسجد احلرام جاءت نصوص تطلقه على غري ذات املسجد :ونوقش 

صالة في مسجدي هذا  : "قال-صلى اهلل عليه وسلم  -عند مسلم أن رسول اهلل -رضي اهلل عنها  -حبديث ميمونة  :واستدلوا 
 ((أفضل من ألف صالة فيما سواه إال مسجد الكعبة

 .أن قوله مسجد الكعبة يدل على أن ما عداه ال يدخل:  ووجه الداللة

ليه االطالقات بأن املسجد احلرام قد يطلق عليه مجيع احلرم، وأيضاً بأن مسجد الكعبة هو املسجد احلرام، فريد ع :ونوقش 
إضافة تشريف ال حتديد ، ِل َيدد مسجد الكعبة حبد معْي وإضافة الكعبة ِف احلديث للمسجد -صلى اهلل عليه وسلم  -النِب 

 .واهلل أعلم 

 
 

 باب ال تشّد الرحال إال إلى ثالثة مساجد
 

َمْسِجِدي هَذا، َوَمْسِجِد : الَ ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإالَّ ِإََل َثالَثَِة َمَساِجدَ »: قَالَ   -صلى اهلل عليه وسلم  - ِبَّ النَّ  عنَعْن َأِب ُهَريـْرََة،  -111
 .1«احلَْرَاِم َوَمْسِجِد األَْقَصى

 :تخريج الحديث 
باب " " كتاب فضل الصالة ِف مسجد مكة و املدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1161) احلديث أخرجه مسلم حديث 

باب ِف إتيان " " كتاب املناسك " ، وأخرجه أبو داود ِف ( 1166)حديث " فضل الصالة ِف مسجد مكة واملدينة 
) حديث " باب ما تشد الرحال إليه من املساجد " " كتاب املساجد " وأخرجه النسائي ِف (  2511) حديث " املدينة 
166 .) 

 
 :شرح ألفاظ الحديث 

 وهو للبعري كالسرج للفرس، واملراد هنا السفر ُعربِّ عنه بشد الرحال ألن ( رحل ) الرحال مجع (( :  الَ ُتَشدُّ الرَِّحالُ ))  -
السفر ِف ذلك الوقت شد الرحال وإال فاملقصود السفر سواء بالرواحل أو السيارة أو القطار أو بطائرة أو مشياً  من لوازم

 .على األقدام إال إَل ثالثة مساجد

 .باملدينة-صلى اهلل عليه وسلم  -مسجده (( :  َمْسِجِدي هَذا )) -
                                                           

 .وورد حنو هذا احلديث عند مسلم من حديث أِب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ( 1)
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َمْسِجِد اأَلْقَصى)) - قصى لبعده عن املسجد احلرام واملسجد النبوي ِف املسافة، هو مسجد بيت املقدس، ومسي األ(( :  ََ
 .وإضافة األقصى من باب إضافة الصفة إَل املوصوف

 
 

 :من فوائد الحديث 
-صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل على فضيلة السفر إَل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد النِب  :الفائدة األولى  -

 .ُخصَّت من بقاع العاِل بشد الرحال إليها تعبداً واملسجد األقصى حيث 

 .احلديث دليل على شرف هذه البقع الثالث :الفائدة الثانية  -

: على اختالف ِف التقدير هل املعًن ،احلديث دليل على النهي عن شد الرحال لغري املساجد الثالث :الفائدة الثالثة  -
والتقدير الثاين أعم  ،(( ال تشد الرحال إلى بقعة إال إلى ثالثة مساجد ))أو ((  ثَِة َمَساِجدَ الَ ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإالَّ ِإَلى َثالَ ))

االستثناء املفرغ، وهو ما ) ألنه يدخل فيه املساجد وغريه من البقاع، واملتأمل حلديث الباب َيد االستثناء من قبيل  ؛وأمشل
وغريه، فاألظهر واهلل أعلم منع -رمحه اهلل  -أعم العام كما ذكره ابن حجر واالستثناء املفرغ يُقدر ب( حذف منه املستثًن منه 

شد الرحال تعبداً لكل بقعة سوى املساجد الثالث فال تشد الرحال ال إَل اْلبال وال األدوية وال القبور وغريها من البقاع 
أخ له ِف اهلل فكل هذا ال يدخل ولو على وجه التعبد، وليس منه شد الرحال لزيارة قريب أو طلب علم أو صلة رحم أو 

أهنا عبادات بل جاءت األدلة مبثلها واحلث عليها ووجه اْلمع أن املنع هو شد الرحال إَل البقعة ال إَل سبب ِف تلك 
البقعة واهلل أعلم، ففرق بْي من يزور بقعة فيها قرب صاحل فهذا شد الرحال إَل بقعة، وبْي من يزور قريب أو أخ ِف بقعة 

إَل بقعة أخرى ِل يكن للبقعة  –القريب أو األخ  –ال لذات البقعة وإَّنا من أجل القريب واألخ بدليل لو أنه حتول  ،ما
 .األوَل قيمة

الَ ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإالَّ ِإََل َثالَثَِة ))بأن شد الرحال إَل غري الثالث مساجد ال َيرم، وعللوا ذلك بأن قوله  :وهناك قول آخر
. ] نفي ال هني وأن املراد ال أفضلية تامة إال َلذه املساجد وهذا مينع شد الرحال لغريها مما هي دوهنا ِف الفضل ((  َمَساِجدَ 

 ( [ 1161) انظر شرح النووي ملسلم حديث 

أنه حممول على النهي ويخيد هذا ما جاء ِف موطأ مالك ومسند أمحد وسنن النسائي أن بصرة بن أِب  واألظهر واهلل أعلم
لو أدركتك قبل أن خترج إليه ملا خرجت مسعت رسول : " وقد أقبل من الطور -رضي اهلل عنه  -بصرة الغفاري قال ألِب هريرة 

إال إلى ثالث مساجد المسجد الحرام ومسجدي  ومسجد بيت ال تُعمل المطي )) :  -يقول -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 
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وفتاوى اللجنة الدائمة ( 221)والثمر املستطاب لأللباين (  212 – 211) انظر لالستزادة فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ص ] .وهذا صريح ِف النهي(( المقدس 

 ( [ 6561) فتوى رقم 

 

 
 هوباب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى 

 مسجد النبّي بالمدينة
يَا َرُسوَل الّلِه : فـَُقْلتُ . ِف بـَْيِت بـَْعِض ِنَسائِهِ   -صلى اهلل عليه وسلم  -َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل الّلِه : قَالَ . َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ،  -111

« ُهَو َمْسِجدُُكْم َهَذا»: قَالَ  ُُثَّ . َكفَّاً ِمْن َحْصَباَء َفَضَرَب بِِه اأَلْرضَ فََأَخَذ  : ْقَوى؟ قَالَ َأيُّ اْلَمْسِجَدْيِن الَِّذي أُسَِّس َعَلى التـَّ 
 .رواه مسلم   (ِلَمْسِجِد اْلَمِديَنةِ )

 :تخريج الحديث 
 .، وانفرد به( 1166) احلديث أخرجه مسلم حديث 

 
 :شرح ألفاظ الحديث 

 ( [حصب ) نظر النهاية مادة ا] . باملد وهي احلصى الصغار(( :  ِمْن َحْصَباءَ ))  -
أراد ِبذا الضرب املبالغة ِف اإليضاح بالفعل مع القول بأن املسجد الذي أسس على التقوى ( : ( َفَضَرَب ِبِه اأَلْرضَ ))  -

 . -صلى اهلل عليه وسلم  -هو مسجده 
 

 :من فوائد الحديث 
 . -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل على أن املسجد الذي أسس على التقوى املقصود به مسجد النِب  :الفائدة األولى  -

 .أن املسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء ملا جاء ِف سنن أِب داود من حديث أِب هريرة :والقول الثاني 
: التوبة ] {   َمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى الت َّْقَوى  } أن كالمها دل الدليل على أهنما أسسا على التقوى، وأما اآلية  :والقول الثالث 

 .وهو األظهر واهلل أعلم –رمحهما اهلل  –فاملقصود ِبا مسجد قباء واختاره ابن حجر وابن كثري ،  [ 156
ِفيِه رَِجاٌل ُيِحبُّوَن َأن  }سس على التقوى، وقوله تعاَل ِف بقية اآلية واحلق أن كاًل منهما أ: " -رمحه اهلل  -قال ابن حجر 

صلى  -عن النِب -رضي اهلل عنه  -ِف أهل قباء، وعند أِب داود بإسناد صحيح عن أِب هريرة  { َواللَّ ُه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِّرِينَ  يَ َتَطهَُّروا

وعلى هذا فالسر (( ِف أهل قباء {  َواللَّ ُه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِّرِينَ  ُيِحبُّوَن َأن يَ َتَطهَُّرواِفيِه رَِجاٌل } :نزلت : )) قال  -اهلل عليه وسلم 
بأن املسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص مبسجد قباء واهلل أعلم -صلى اهلل عليه وسلم  -ِف جوابه 

 ( [ 1651) حديث " النِب وأصحابه إَل املدينة باب هجرة " " كتاب مناقب األنصار " انظر الفتح ] . 
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أن مسجد رسول اهلل الذي هو ِف جوف املدينة، هو املسجد : وقد ورد ِف احلديث الصحيح : " -رمحه اهلل  -وقال ابن كثري 
التقوى الذي أسس على التقوى، وهذا صحيح، وال منافاة بْي اآلية وبْي هذا؛ ألنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 

 [من سورة التوبة (  156) آية (  211/  1) انظر تفسري ابن كثري ] "من أول يوم، فمسجد رسول اهلل بطريق األوَل واألحرى 
 

 
 باب فضل مسجد قباء، وفضل الصالة فيه وزيارته

 
 .ُكلَّ َسْبتٍ  :وِف رواية   .قـَُباًء، َراِكباً َوَماِشياً َكاَن يـَُزوُر   -صلى اهلل عليه وسلم  -َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل الّلِه  -112

 . فَيَصلَّى ِفيِه رَْكَعَتْيِ : زاد مسلم 
 :تخريج الحديث 

باب " " كتاب فضل الصالة ِف مسجد مكة واملدينة " ، وأخرجه البخاري ِف ( 1166) احلديث أخرجه مسلم حديث 
 2515) حديث " باب ِف حترمي املدينة " " كتاب املناسك "  ، وأخرجه أبو داود ِف( 1161) حديث " مسجد قباء 

 (. 161) حديث " باب فضل مسجد قباء والصالة فيه " " كتاب املساجد " وأخرجه النسائي ِف ،، (
 

 :ح ألفاظ الحديث شر
كة يأتيه على باملد على املشهور وهو مسجد ِف عواَل املدينة على ميلْي أو ثالثة منها، من قصد م(( :  قُ َباء))  -

يساره، ومسي املكان باسم بئر هناك، واملسجد املضاف إليها هو مسجد بين عمرو بن عوف وهو أول مسجد أسسه 
 ( [ 116/  2) انظر فتح املنعم ] .  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 .أي حبسب ما تيسر له(( :  رَاِكباً َوَماِشياً )) -

 :من فوائد الحديث 
كان -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل على مشروعية زيارة مسجد قباء والصالة فيه ، وفيه بيان أن النِب  :األولى الفائدة  -

 .يأتيه كل سبت 
 .للطاعة سواء راكباً أو ماشياً حسب ما تيسر له-صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث دليل على مبادرة النِب  :الفائدة الثانية  -
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كان شرحه وقت احلج واهلل املستعان والفراغ منه من اجلمعة السابع عشر من شهر ذي احلجة لعام 

ثالثني بعد األربعمائة واأللف، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، ويليه كتاب النكاح نسأل 
 .واإلعانةاهلل التيسري 
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 بموضوعات الكتا

 ص الموضوع ص الموضوع

باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن ال يريد الذهاب  1 المقدمة

بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القالئد، وأن باعثه ال يصير 

 محرماً، وال يحرم عليه شيء بذلك

 

35 

باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال يصح 

 الحج إال به

 باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 2

 

33 

باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي 

 العقبة يوم النحرجمرة 

 باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 5

 

33 

باب اإِلفاضة من عرفات إِلى المزدلفة، واستحباب 

 صالتي المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة في هذه الليلة

 04 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 3

 باب استحباب زيادة التغليس بصالة الصبح يوم النحر

 بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر

 باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصالة 11

فيها، والدعاء في نواحيها كلها   

 

01 

باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 

من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، 

 الصبح بمزدلفة واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا

وباب جدر الكعبة وبابها، باب نقض الكعبة وبنائها   12  05 

 باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون

 مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة

 

تباب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للمو 11  04 

 باب بيان وقت استحباب الرمي

 

من حج بهباب صحة حج الصبّي، وأجر  13  

 

51 

 باب بيان أن حصى الجمار سبع

 

 باب فرض الحج مرة في العمر 14

 

50 

 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير

 

 55 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 24

 باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق

 المحلوقواالبتداء في الحلق بالجانب األيمن من رأس 

 

 53 باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 22

 باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح

 وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها                          

 

 باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 23

 

14 

 باب استحباب طواف اإِلفاضة يوم النحر

 

التعريس بذي الحليفة، والصالة بها إذا صدر من الحج باب  25

 أو العمرة

13 

ب يوم النفر وصالة الظهر  باب استحباب نزول الٌمَحصَّ

 وما بعدها به

 

وبيان ،باب ال يحج البيت مشرك، وال يطوف بالبيت عريان  23

 يوم الحج األكبر

10 

باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، 

تركه ألهل السقايةوالترخيص في   

 15 باب فضل يوم عرفة 24

باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب 

 الشرب منها

 

 باب فضل الحج والعمرة 31

 

11 

 باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وِجاللها

 

 باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها 32

 

14 

البقرة والبدنة كل باب االشتراك في الهدي، وإجزاء 

 منهما عن سبعة

 باب جواز اإِلقامة بمكة، للمهاجر منها بعد فراغ 33

 الحج والعمرة، ثالثة أيام بال زيادة

 

31 

 باب نحر البدن قياماً مقيدة

 

باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، إال  30

 لمنشد، على الدوام

32 



لِمِ   
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  111 

 



 

[Type text] Page 112 

 

لِمِ  
احلَج  كِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْ  112 

 
 ص الموضوع ص الموضوع

 باب النهي عن حمل السالح بمكة، بال حاجة

 

 باب في المدينة حين يتركها أهلها 33

 

43 

 باب جواز دخول مكة بغير إحرام

 

 باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 34

 

44 

 .باب فضل المدينة، ودعاء النبّي فيها بالبركة

وبيان حدود . وشجرهاوبيان تحريمها وتحريم صيدها 

 حرمها

 

 باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة 34

 

141 

 باب الترغيب في سكنى المدينة، والصبر على ألوائها

 

 باب ال تشّد الرحال إال إلى ثالثة مساجد 44

 

142 

 باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها

 

التقوى هوباب بيان أن المسجد الذي أسس على  42  

 مسجد النبّي بالمدينة

 

140 

 باب المدينة تنفي شرارها

 

 باب فضل مسجد قباء، وفضل الصالة فيه وزيارته 43

 

141 

 باب الترغيب في المدينة عند فتح األمصار

 

 143 موضوعات الكتاب 41

 




