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  زاد المعاد في ھدي خير العباد

  المجلد الثاني

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه إذا ارتحل قبل أن ر الظھر إلى وقت العصر، ثم نزل، فجمع بينھما،  وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ َتزيغ الشمُس، أخَّ
ر المغرَب حتى يجمع بينھا وبين العشاء . فإن زالت الشمُس قبل أن َيرَتِحَل، صلَّى الظھر، ثم ركب وكان إذا أعجله السيُر، أخَّ

رتِحل، جمع بين الظھر والعصر، وإن وقد ُروي عنه في غزوة تبوك، أنه كان إذا زاغت الشمُس قبل أن ي. في وقت العشاء
ر الظھر حتى ينزل للعصر، فيصليھما جميعاً، وكذلك في المغرب والعشاء، لكن اختلف في  ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخَّ
ھذا الحديث، فمن مصحح له، ومن محسن، ومن قادح فيه، وجعله موضوعاً كالحاكم، وإسناده على شرط الصحيح، لكن ُرمي 

حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا موسى بن ھارون، حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا : ة، قال الحاكمبعلّة عجيب
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان في غزوة تب وك الليث بُن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الُطفيل، عن معاذ بن جبل، أن النبي َصلَّى هللاَّ

ر الظھر حتى يجمعھا إلى العصر، وُيصلَيھما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى إذا ارتحل قبل أن تِزيغ  الشمس، أخَّ
ر المغرب حتى ُيصليھا مع العشاء،  وإذا ارتحل بعد المغرب الظھر والعصر جميعاً، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب، أخَّ

واته أئمة ثقات، وھو شاذ اإلِسناد والمتن، ثم ال نعِرف له علة ُنعله ھذا الحديث ر: قال الحاكم. عجل العشاء فصلھا مع المغرب
ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي . فلو كان الحديث عن الليث، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، لعللنا به الحديث. بھا

فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل الطفيل، لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين، خرج عن أن يكون معلوالً، ثم نظرنا 
رواية، وال وجدنا ھذا المتن بھذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، وال عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي 

عالمُة أحمد  على ھذا الحديث: كان قُتيبة بن سعيد يقول لنا: وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال. الحديث شاذ: الطفيل، فقلنا
بن حنبل، وعلَي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث 
باً من إسناده ومتنه، ثم لَْم َيبلُْغَنا عن أحد منھم أنه ذكر للحدي ث كتبوا عنه ھذا الحديث، وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُّ

مع من : قلت لقتيبة بن سعيد: قال. فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون، ثم ذكر بإسناده إلى البخاري: ثم قال ِعلَّة،
قال . كتبته مع خالد بن القاسم أبي الھيثم المدائني: كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال

 .ل األحاديث على الشيوخوكان خالد المدائني ُيدخ: البخاري

وحكمه بالوضع على ھذا الحديث غيُر مسلَّم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد هللا بن موھب الرملي، حدثنا : قلت

فھذا المفضل ... عن الليث بن سعد، عن ھشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ فذكره المفضل بن فضالة،

حدثنا ولم : يبة، وإن كان قتيبة أجلَّ من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به، ثم إن قُتيبة صرح بالسماع فقالقد تابع قت

وقد روى إسحاق بن . يعنعن، فكيف ُيقدح في سماعه، مع أنه بالمكان الذي جعله هللا به من األمانة، والحفظ، والثقة، والعدالة

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ حدثنا شبابة، حدثنا الليث، : راھويه كان إذا كان في : "عن عقيل، عن ابن شھاب، عن أنس، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ھو شبابة بن سوار الثقة المتفق على : وھذا إسناد كما ترى، وشبابة". سفر، فزالت الشمُس، صلَّى الظھر والعصر، ثم ارتحل

يث بن سعد بھذا اإلِسناد، على شرط الشيخين، وأقلُّ درجاته أن عن الل" صحيحه"االحتجاج بحديثه، وقد روى له مسلم في 

وروى ھشام، عن عروة، عن : ثم قال أبو داود. لكن ليس فيه جمُع التقديم" الصحيحين"يكون مقوياً لحديث معاذ، وأصله في 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، نحو ، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي َصلَّى هللاَّ ّ حديث المفضل، يعني حديث معاذ في  حسين بن عبد 

أال أخبركم عن : عن حسين بن عبد هللا بن ُعبيد هللا بن عباس، عن كريب، عن ابن عباس، أنه قال: الجمع والتقديم، ولفظه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في السفر؟ كان إذا زالِت الشمس وھو في منزله، جمع بين الظھر والعصر الزوال، وإذا في  صالة النبي َصلَّى هللاَّ
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وأْحِسُبه قال في المغرب : سافر قبل أن تزول الشمس، أخر الظھر حتى يجمع بينھا وبين العصر في وقت العصر، قال

 .والعشاء مثل ذلك، ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى، عن حسين، ومن حديث ابن عجالن بالغاً عن حسين

ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن . ة وغيره، عن حسين بن عبد هللاھكذا رواه األكابر، ھشام بن عرو: قال البيھقي

وال أعلمه إال : حسين، عن عكرمة، وعن كريب كالھما عن ابن عباس، ورواه أيوب عن أبي قاِلبة، عن ابن عباس، قال

 ً  .مرفوعا

مالك، عن ھشام بن عروة، عن حدثني أخي، عن سليمان بن : حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس، قال: وقال إسماعيل بن إسحاق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا جدَّ به السير، فراح قبل أن َتزيغ الشمُس، رِكب فسار، ثم : كريب عن ابن عباس، قال كان رسولى هللا َصلَّى هللاَّ

أن يركب  نزل، فجمع بين الظھر والعصر، وإذا لم َيُرْح حتى تِزيغ الشمس، جمع بين الظھر والعصر، ثم ركب، وإذا أراد

 .ودخلت صالةُ المغرب، جمع بين المغرب وبين صالة العشاء

روى يحيى بن عبد الحميد، عن أبي خالد األحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن : قال أبو العباس بن سريج

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يخض إذا لم يرتِحْل حتى تزيغ ال: عباس، قال شمس، صلَّى الظھر والعصر جميعاً، فإذا لم كان رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .َتِزْغ، أَخرھا حتى يجمع بينھما في وقت العصر

ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظھر والعصر لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء، : قال شيخ اإلِسالم ابن تيمية

 .كذلك ألجل المشقة والحاجة أولى لصالة العصر مع إمكان ذلك ِبال مشقة، فالجمعُ  وال يقطُعه بالنزول

وكان أرفَق به يوم عرفة تقديُم العصر ألن يتَِّصَل له الدعاُء، فال يقطعه بصالة العصر، وأرفق بالمزدلفة أن : قال الشافعي

 .وهللا أعلم. يتصَل له المسير، وال يقطعه بالنزول للمغرب، لما في ذلك من التضييق على الناس

 فصل

ً في سفره، كما يفعله كثير من الناس، وال الجمع حال نزوله أيضاً، وإنما ولم يكن ِمن ھدي ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الجمُع راكبا ه َصلَّى هللاَّ

كان يجمع إذا جدَّ به السير، وإذا سار عقيَب الصالة، كما ذكرنا في قصة تبوك، وأما جمعه وھو نازل غيُر مسافر، فلم ُينقل 

تصال الوقوف، كما قال الشافعي رحمه هللا وشيخنا، ولھذا خصه أبو حنيفة بعرفة، وجعله من تمام ذلك عنه إال بعرفة ألجل ا

وأحمد، ومالك، والشافعي، جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا، فجعل الشافعي وأحمد في إحدى . النسك، وال تأثير للسفر عنده فيه

، وجوز مالك وأحمد في الرواية األخرى عنه ألھل مكة الجمَع، الروايات عنه التأثير للسفر الطويل، ولم يجوزاه ألھل مكة

د شيخنا ھذا، وجعله أصالً في جواز القصر والجمع في  والقصَر بعرفة، واختارھا شيُخنا وأبو الخطاب في عباداته، ثم طرَّ

 .طويل السفر وقصيره، كما ھو مذھُب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأھل مكة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لھم ذلك في ُمطلق السفر والضرب في األرض،  ولم يحدَّ َصلَّى هللاَّ

كما أطلق لھم التيمم في كل سفر، وأما ما ُيروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثالثة، فلم يصح عنه منھا شيء البتة، 

 .وهللا أعلم
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في قراءة القرآن، واستماعه، وخشوعه، وبكائه عند قراءته، واستماعه وتحسين : فصل في ھديه َصلَّى هللاَّ
 صوته به وتوابع ذلك

ا وال عجلة، بل قِراءةً  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِحزب يقرؤه، وال ُيِخلُّ به، وكانت قراءُته ترتيالً ال ھذَّ ً  كان له َصلَّى هللاَّ رة حرفاً حرفا . مفسَّ

ع قراءته آية آية، وكان يمدُّ عند حروف المد، فيمد  ، وكان يستعيذ با من الشيطان الرجيم )الرحيم(ويمد ) الرحمن(وكان ُيَقطِّ

يَطاِن الَرِجيم: "فى أول قراءته، فيقول ِ ِمَن الشَّ ِجيم من َھْمِزِه  اللُھمَّ إنِّي أَُعوُذ ِبكَ : "، وُربَّما كان يقول"أُعوُذ ِبا ْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ

 .وكان تعّوُذه قبَل القراءة". وَنْفِخِه، وَنفِثِه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لسماع . وكان ُيحبُّ أن يسمع القراََن ِمن غيره، وأمر عبد هللا بن مسعود، فقرأ عليه وھو يسمع وَخَشع َصلَّى هللاَّ

ً ومتوضئاً، وُمْحِدثاً،وكان ي.القران ِمنه، حتى ذرفت عيناه ولم يكن يمنعه من قِراءته إال  قرأ القراَن قائماً، وقاعداً، ومضطجعا

 .الجنابة

ع يوم الفتح في قراءته  ع صوَته به أحياناً كما رجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يتغنَّى به، وُيرجِّ ً {وكان َصلَّى هللاَّ ا فَتْحَنا لََك َفْتَحاً ُمِبينا : الفتح[} إنَّ

 .وحكى عبد هللا بن مغفَّل ترِجيَعه، آ ا آ ثالث مرات، ذكره البخاري ].1

ُنوا القُرآن بأْصواِتُكم: "وإذا جمعت ھذه األحاديَث إلى قوله ا َمْن لَْم َيَتَغنَّ ِبالقُْرآن : "وقوله". َزيِّ ما أَِذَن هللاُ : "وقوله". لَْيَس ِمنَّ

ْوتِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كان اختياراً ال اضطراراً ". َيَتَغنَّى ِبالقُْران لَِشيء، كأََذِنِه لَِنبيٍّ َحَسِن الصَّ علمت أن ھذا الترجيَع منه َصلَّى هللاَّ

اراً لھزِّ الناقة له، فإن ھذا لو كان ألجل ھزِّ الناقة، لما كان داخالً تحت االختيار، فلم يكن عبُد هللا بن مغفَّل يحكيه ويفعلُه اختي

ُع في قراءته، فنسب التَّرجيع إلى فعله يرى ھزَّ الراحلة له حتى ينقطع صوُته، ثم يقول؟ لُِيؤتسى به، وھو ولو كان . كان ُيرجِّ

 ً  .ِمن ھزِّ الراحلة، لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا

نته : أي. ْحِبيراً لْو كنُت أعلم أنك تسمعه، لحبَّْرته لََك تَ : وقد استمع ليلًة لقراءة أبي موسى األشعري، فلما أخبره بذلك، قال حسَّ

قال عبد هللا بن : سمعُت ابَن أبي ُمليكة يقول. عن عبد الجبار بن الورد، قال" سننه"وزيَّنته بصوتي تزييناً، وروى أبو داود في 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  سمعُت رسول هللا َصلَّى: مر بنا أبو لُبابة، فاتَّبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجٌل رثُّ الھيئة، فسمعُته يقول: أبي يزيد هللاَّ

ا َمْن لَْم َيَتَغنَّ بالقراَنِ : "يقول ُنه ما : أرأيَت إذا لم يكن حسَن الصوت؟ قال! يا أبا محمد: فقلت البن أبي ُمليكة: قال". لَْيَس ِمنَّ ُيحسِّ

 .استطاع

لھم وعليھم في احتجاجھم، وذكر ال بد من كشف ھذه المسألة، وذكر اختالِف الناس فيھا، واحتجاج كلِّ فريق، وما : قلت

تكره قراءة األلحان، وممن نص على ذلك أحمد ومالٌك : الصواب في ذلك بحول هللا تبارك وتعالى ومعونته، فقالت طائفة

القراءةُ : وقال في رواية المرَوزي. ما تعجُبني وھو مْحَدث: بن سعيد في قراءة األلحان وغيرھما، فقال أحمد في رواية علي

قراءةُ األلحان بدعة، وقال في رواية ابنه عبد هللا، ويوسف بن : ان بدعة ال تسمع، وقال في رواية عبد الرحمن المتطببباأللح

القراءةُ باأللحان ال ُتعجبني إال أن يكون ذلك ُحزناً، فيقرأ بحزن : موسى، ويعقوب بن بختان، واألثرم، وإبراھيم بن الحارث

ُنوا القُْراََن بِأْصَواِتُكم : "ية صالحمثَل صوت أبي موسى، وقال في روا نه، وقال في رواية المرَوزي: ، معناه"َزيِّ ما : "أن ُيحسِّ

ا َمْن لَْم َيَتَغنَّ ِبالقُْرآنِ : "وفي رواية قوله" أِذن هللا لشيء كأَذِنِه لنبي حسن الصوت أن يتغنَّى بالقرآن كان ابُن : ، فقال" لَْيَس ِمنَّ
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يرفع صوته، وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع : وقال الشافعي. هيستغني ب: عيينة يقول

 .فيھا، فأنكر أبو عبد هللا أن يكون على معنى األلحان، وأنكر األحاديَث التي ُيحتج بھا في الرخصة في األلحان

إنما ھو غناٌء يتغنَّون به، ليأخذوا عليه : ُتعجبني، وقال ال: وروى ابن القاسم، عن مالك، أنه سئل عن األلحان في الصالة، فقال

الدراھم، وممن ُرويت عنه الكراھُة، أنس بن مالك، وسعيد بن المسيِّب، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، والحسن، وابن 

القراءة باأللحان؟ فقال ما سمعت رجالً يسأل أحمد، ما تقوُل في : وقال عبد هللا بن يزيد العكبري. سيرين، وإبراھيم النخعي

وقال الحسن بُن . ھذه مبالغة في الكراھة: يا موحمد ممدوداً، قال القاضي أبو يعلى: أيسرك أن يقال لك: قال: اسمك؟ قال محمد

لُت أوصى إليَّ رجل بوصية، وكان فيما خلَّف جارية تقرأ باأللحان، وكانت أكَثر َتِركته أو عامتھا، فسأ: عبد العزيز الَجَروي

: بعھا ساذجًة، فأخبرُتھم بما في بيعھا من النقصان، فقالوا: أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين، وأبا ُعبيد، كيف أبيُعھا؟ فقالوا

 .وإنما قالوا ذلك، ألن سماع ذلك منھا مكروه، فال يجوز أن ُيعاوض عليه كالغناء: بعھا ساَذجة، قال القاضي

ال والتغني بما شاء ِمن األصوات : غنِّي بالقران، ھو تحسيُن الصوت به، والترجُع بقراءته، قالالت: وقالت طائفة: قال ابن بطَّ

ذكر الطبري، عن عمر بن الخطاب : وممن أجاز األلحان في القرآن: واللحون ھو قول ابن المبارك، والنضِر بن ُشميل، قال

نا، فيقرأ أ: رضي هللا عنه، أنه كان يقول ألبي موسى رنا ربَّ من استطاع أن يتغنى بالقرآن ِغناء : بو موسى ويتالحن، وقالذكِّ

ً بالقراَن، فقال له عمر اعرض عليَّ سورة كذا، فَعرض : أبي موسى، فليفعل، وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا

: أبي رباح، قال وأجازه ابن عباس، وابن مسعود، وروي عن عطاء بن: ما كنُت أظن أنھا نزلت، قال: عليه، فبكى عمر، وقال

وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة . وكان عبد الرحمن بن األسود بن يزيد، يتتَبع الصوَت الحسن في المساجد في شھر رمضان

رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون : وقال محمد بن عبد الحكم. أنھم كانوا يستمعون القران باأللحان: وأصحابه

 .اُر ابن جرير الطبرىالقرآن باأللحان، وھذا اختي

زون  على أن معنى الحديث تحسيُن الصوت، والغناء المعقول الذي ھو تحزين القارئ : الدليلُ : -واللفظ البن جرير -قال المجوِّ

ما روى سفيان، عن الزھري، عن أبي سلمة، : -سامَع قراءته، كما أن الغناء بالشعر ھو الغناُء المعقوُل الذي ُيطرب سامعه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قالعن أبي  ومعقول عند ذوي " َما أذَن هللاُ لشيء َما أذَن لنبيٍّ حسن التَّرنُّم بالقُْرآن: "ھريرة، أن النبي َصلَّى هللاَّ

ب به نه المترنم وطرَّ ي ما أِذَن هللا لشيء ما أذن لنب"وروي في ھذا الحديث . الِحجا، أَن الترنُّم الَ يًكون إال بالَصوت إذا حسَّ

ولو كان كما قال ابُن : وھذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا، قال: قال الطبري". حسِن الصوت يتغنى بالقراَن يجھُر به

ُحسن الصوت والجھر به معنى، والمعروف في كالم العرب أن التغني إنما  يستغني به عن غيره، لم يكن لذكر: عيينة، يعني

 :وت بالترجيع، قال الشاعرھو الغناء الذي ھو حسُن الص

ا ُكْنَت َقاِئلَه  ْعِر إمَّ  إنَّ الِغَناَء لَِھذا الشِّعِر ِمْضَمارُ ... َتَغَن ِبالشِّ

وأما . وأما ادعاء الزاعم، أن تغّنيَت بمعنى استغنيت فاٍش في كالم العرب، فلم نعلم أحداً قال به من أھل العلم بكالم العرب: قال

 :وِل األعشىاحتجاُجه لتصحيح قوله بق

 َعفِيَف الُمَناِخ طويَل التََّغنْ ... وُكْنُت اْمَرءاً َزَمناً بالِعَراق 
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اإلِقامة من : طويل االستغناء، فإنه غلط منه، وإنما عنى األعشى بالتغني في ھذا الموضع: طويل التغني: وزعم أنه أراد بقوله

 :واستشھاده بقول اآلخر] 92: األعراف[} كأَْن لَْم َيْغَنْوا فِيَھا{: الىغني فالن بمكان كذا إذا أقام به، ومنه قوله تع: قول العرب

 َوَنْحُن إذا ِمْتنا أََشُد َتَغاِنيا... ِكالَنا َغِنيُّ َعْن أِخيِه َحَياَتُه 

ن، إذا تضارب الرجال: إذا استغنى كل واحد منھما عن صاحبه، كما يقال: فإنه إغفال منه، وذلك ألن التغاني تفاعل من تغنَّى

: ھذا في فعل اثنين، لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد، فيقول: ومن قال. صاحبه، وتشاتما، وتقاتال ضرب كل واحد منھما

تغنى زيد بمعنى استغنى، إال أن يريد به قائله أنه أظھر االستغناء، : تغانى زيد، وتضارب عمرو، وذلك غيُر جائز أن يقول

ه التغنِّي : تجلَّد فالن :وھو غير مستغن، كما يقال ه موجِّ م، فإن وجَّ ع، وتكرَّ إذا أظھر َجلَدا من نفسه، وھو غير جليد، وتشجَّ

بالقرآن إلى ھذا المعنى على ُبعده من مفھوم كالم العرب، كانت الُمصيبة في خطئه في ذلك أعظَم، ألنه ُيوجب على من تأوله 

تغني بالقرآن، وإنما أِذَن له أن ُيظھر من نفسه لنفسه خالَف ما ھو به من الحال، أن يكون هللا تعالى ِذكُره لم يأذن لنبيه أن يس

ومما ُيبين فساَد تأويل ابن ُعيينة أيضاً أن االستغناء عن الناس بالقرآن ِمن المحال أن ُيوصف أحد به : قال. وھذا ال يخفى فساُده

نة بمعنى اإلِذن الذي ھو إطالق وإباحة، وإن كان كذلك، فھو غلط أنه تؤذن له فيه أو ال يؤذن، إال أن يكون األذن غد ابن عيي

أذن فالن لكالم فالن، : أما اللغة، فإن األذن مصدر قوله. من إحالة المعنى عن وجھه: من اللغة، والثاني: من وجھين، أحدھما

، بمعنى سِمعت لربھا وُحقَّ لھا ذلك، ]2. االنشقاق[} وأَِذَنت لَِربَِّھا َوُحقَّتْ {: إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى: فھو يأَذن له

 :كما قال عدى بن زيد

 إنَّ َھمِّي فِي َسَماٍع وأَذن

ما استمع هللا لشيء من كالم الناس ما استمع لنبي يتغنى : ما أذن هللا لشيء، إنما ھو: فمعنى قوله. بمعنى، في سماع واستماع

ستغناء بالقُْرآن عن الناس غيُر جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له، انتھى كالم وأما اإلِحالة في المعنى، فألن اال. بالقرآن

 .الطبري

حدثني : وقد وقع اإلِشكال في ھذه المسألة أيضاً، بما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، قال: قال أبو الحسن بن بطال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قا: موسى بن علّي بن رباح، عن أبيه، عن ُعقبة بن عامر، قال َتَعلَّموا القُْرآَن وَتَغنَّوا ِبِه، : "ل رسول هللا َصلَّى هللاَّ

َ ِمَن الَمَخاِض ِمَن العقُلِ  يا ذكر ألبي عاصم النبيل : وذكر عمر بن َشبَّة، قال: قال". واكتبوه، َفوالذي َنفسي ِبَيِدِه، لَھَو أََشدُّ َتَفصِّ

لم يصنع ابن عيينة شيئاً، حدثنا ابُن جريج، عن عطاء، عن عبيد : يستغني به، فقال" َى بالقرآنيتغنّ "تأويُل ابن عيينة في قوله 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمعَزَفٌة يتغنَّى عليھا َيبكي وُيبكي: بن ُعمير، قال إنه كان يقرأ : وقال ابن عباس. كانت لداود نبيِّ هللا َصلَّى هللاَّ

نحن : وسئل الشافعي رحمه هللا، عن تأويل ابن عيينة فقال. ويقرأ قراءة َيْطَرُب منھا الجموعُ  الزبور بسبعين لحناً، تكون فيھن،

 .، علمنا أنه أراد به التغنِّي"يتغنَّى بالقرآن: "، ولكن لما قال"من لم يستغن بالقُرآن: "أعلُم بھذا، لو أراد به االستغناء، لقال

ريب بقراءته أوقُع في النفوس، وأدعى إلى االستماع واإلِصغاء إليه، ففيه تنفيذ وألن تزيينه، وتحسين الصوت به، والتط: قالوا

للفظه إلى األسماع، ومعانيه إلى القلوب، وذلك عوٌن على المقصود، وھو بمنزلة الحالوة التي ُتجعل في الدواء لتنفذه إلى 

يب الذي ُيجعل في الطعام، لتكون ال يب والتحكِّي، موضع الداء، وبمنزلة األفاويه والطِّ طبيعة أدعى له قبوالً، وبمنزلة الطِّ
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ضت عن طرب : قالوا. وتجمُّل المرأة لبعلھا، ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح وال بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فُعوِّ

م ومكروه بما ھو خيٌر لھا منه، ضت عن كل محرَّ ضت عن االس الغناء بطرب القرآن، كما ُعوِّ تقسام باألزالم وكما عوِّ

فاح بالنكاح، وعن القِمار بالُمراھنة بالنِّصال وسباق الخيل، وعن  باالستخارة التي ھي محُض التوحيد والتوكل، وعن السِّ

 .السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جداً 

م، ال بد أن يشتِمل على مفسدة راجحة، أو خالصة، وقراء: قالوا ة التطريب واأللحان ال تتضمن شيئاً ِمن ذلك، فإنھا ال والمحرَّ

نة لزيادة الحروف كما ظن المانع منھا،  ُتخِرُج الكالم عن وضعه، وال َتحوُل بين السامع وبين فھمه، ولو كانت متضمِّ

 .ألخرجت الكلمة عن موضعھا، وحالت بين السامع وبين فھمھا، ولم يدر ما معناھا، والواقُع بخالف ذلك

ً وتعقاُلً، وكيفيات : لواقا وھذا التطريب والتلحين، أمر راجع إلى كيفية األداء، وتارة يكون سليقة وطبيعة، وتارة يكون تكلُّفا

ي، جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجارية  األداء ال تخِرُج الكالم عن وضع مفرداته، بل ھي ِصفات لصوت المؤدِّ

اء الطويلة وا لمتوسطة، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، وكيفيات األلحان والتطريب، متعلقة باألصوات، مجرى مدود القرَّ

واآلثار في ھذه الكيفيات، ال يمكن نقلُھا، بخالف كيفيات أداء الحروف، فلھذا ُنقلت تلك بألفاظھا، ولم يمكن نقل ھذه بألفاظھا، 

 ُ والتطريب والتلحين راجع : قالوا". آ آ آ: " َعلَْيِه َوَسلََّم في سورة الفتح بقولهبل نقل منھا ما أمكن نقله، كترجيع النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد : إلى أمرين حيم"ويمد " الرحمن"مٍد وترجيع، وقد ثبت عن النبي َصلَّى هللاَّ ، "الرَّ

 .وثبت عنه الترجيع كما تقدم

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أحدھا. الحجة لنا من وجوه: ذلكقال المانعون من  إقرؤوا القُْرآن : "ما رواه ُحذيفة بن اليمان، عن النبي َصلَّى هللاَّ

ُه َسَيجيء فى ِمْن َبْعِدي أَقَواٌم ُيَرجِّ  ْرآِن َتْرِجيَع الِغَناِء ِبالقُ  ُعونَ ِبلُحوِن الَعَرِب وأْصَواِتھا، وإَياُكم َولُُحوَن أَْھِل الِكَتاِب َوالفِْسق، فإنَّ

ورواه " تجريد الصحاح"رواه أبو الحسن َرِزيّن في " َوالنَّْوِح، ال ُيَجاِوُز َحَناِجَرھم، َمفُتوَنًة قُلُوُبُھم، َوقُلُوُب الَِذيَن ُيْعِجُبُھم َشأُْنُھم

، واحتج معه بحديث آخر، أنه "امعالج"واحتج به القاضي أبو يعلى في ". نوادر األصول"أبو عبد هللا الحكيم الترمذي في 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذكر شرائَط الساعة، وذكر أشياء، منھا موَن أََحَدُھم لَْيَس ِبأَْقَرئِِھم َوال : "َصلَّى هللاَّ أن ُيتخذ القرآُن َمزاميَر، ُيقدِّ

َيُھم ِغَناءً  ُموَنُه إال لُِيَغنِّ  ".أَْفَضلِِھم ما ُيَقدِّ

ب، وكان رفيَع الصوت، : النھدي إلى أنس رضي هللا عنه مع القراء، فقيل لهوقد جاء زياد : قالوا إقرأ، فرفع صوته وطرَّ

ما ھكذا كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئاً ُينكره، رفع ! يا ھذا: فكشف أنس عن وجھه، وكان على وجھه ِخرقة سوداء، وقال

ُ : قالوا. الِخرقة عن وجھه َب في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج،  وقد منع النبيُّ َصلَّى هللاَّ ن الُمَطرِّ َعلَْيِه َوَسلََّم المؤذِّ

ب، فقال: عن عطاء، عن ابن عباس قال ن يطرِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مؤذِّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  كان لرسول هللا َصلَّى هللاَّ إنَّ : "النبيُّ َصلَّى هللاَّ

ن، فإن كان أَذَ .األذان َسْھلِّ سمح رواه الدارقطني وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث " اُنَك َسْھال َسْمحاً، وإالَّ َفال ُتؤذِّ

، ليس فيھا ترجيع: قتادة، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المدَّ : قالوا. كانت قراءةُ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

مَز ما ليس بمھموز، ومدَّ ما ليس بممدود، وترجيَع األلف الواحد ألفات، والواَو واوات، والياء والترجيع والتطريب يتضمن ھ

وال حدَّ لما يجوز من ذلك، وما ال يجوز منه، فإن ُحدَّ بحدٍّ : ياءاٍت، فيؤدِّي ذلك إلى زيادة في القران، وذلك غير جائز، قالوا
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ماً في كتاب هللا تعالى ودِ  ، أفض إلى أن ُيطلق لفاعله ترديُد األصوات، وكثرةُ الترجيعات، معيٍَّن، كان تحكُّ ينه، وإن لم ُيَحدَّ بحدٍّ

اء أمام  والتنويُع في أصناف اإلِيقاعات واأللحان المشِبھة للغناء، كما يفعل أھُل الغناء باألبيات، وكما يفعله كثير من القُرَّ

تغييَر كتاب هللا والِغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء، وُيوقعون  الجنائز، ويفعلُه كثيٌر ِمن قراء األصوات، مما يتضمن

اإلِيقاعات عليه مثل الغناء سواء، اجتراًء على هللا وكتابه، وتالعباً بالقرآن، وركوناً إلى تزيين الشيطان، وال يجيز ذلك أحٌد من 

ذا إفضاًء قريباً، فالمنع منه، كالمنع من الذرائع الموصلة أن التطريَب والتلحين ذريعٌة ُمفضية إلى ھ: علماء اإلِسالم، ومعلوم

 .إلى الحرام، فھذا نھايُة اقدام الفريقين، ومنتھى احتجاج الطائفتين

ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلف وال تمرين : التطريب والتغنِّي على وجھين، أحدھما: وفصل النزاع، أن يقال

بعه، واسترسلت طبيعته، جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعَته بفضِل وال تعليم، بل إذا ُخلّي وط

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى ْرُته لََك تحِبيراً : "األشعري للنبي َصلَّى هللاَّ والحزين " لَو علمُت أّنَك َتسَمع لََحبَّ

 يملك من نفسه دفَع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوَس تقبلُه وتستحليه وَمن ھاجه الطرب، والحُب والشوق ال

لموافقته الطبع، وعدم التكلف والتصنع فيه، فھو مطبوع ال متطبِّع، وَكلٌف ال متكلَف، فھذا ھو الذي كان السلف يفعلونه 

لسامُع، وعلى ھذا الوجه ُتحمل أدلة أرباب ھذا القول ويستمعونه، وھو التغني الممدوح المحمود، وھو الذي يتأثر به التالي وا

 .كلھا

ن، كما : الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعًة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل ال يحُصل إال بتكلُّف وتصنُّع وتمرُّ

خترعة، ال تحصل إال بالتعلُم يتعلم أصوات الِغناء بأنواع األلحان البسيطة، والمركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزاٍن م

والتكلف، فھذه ھي التي كرھھا السلُف، وعابوھا، وذّموھا، ومنعوا القراءَة بھا، وأنكروا على من قرأ بھا، وأدلة أرباب ھذا 

يعلم القول إنما تتناول ھذا الوجه، وبھذا التفصيل يزول االشتباهُ، ويتبين الصواُب من غيره، وكلُّ من له علم بأحوال السلف، 

ّ من  قطعاً أنھم ُبرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، التي ھي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنھم أتقى 

نون أصواَتھم بالقرآن، ويقرؤونه ِبشجًى  أن يقرؤوا بھا، وُيسّوغوھا، ويعلم قطعاً أنھم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسِّ

تارة، وِبشْوق تارة، وھذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل  تارة، وِبَطربِ 

ا َمن لَْم َيَتَغنَّ ِباْلقرآِن : "أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن استماع هللا لمن قرأ به، وقال أنه : أحدھما: وفيه وجھان" لَْيَس ِمنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ا نفعله، والثانيإخبار بالواقع الذي كلُّن  .أنه نفي لھدي من لم يفعله عن ھديه وطريقته َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في عيادة المرضى: فصل  في ھديه َصلَّى هللاَّ

ً كان َيخِدمه ِمن أھل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يعوُد َمْن َمِرَض من أصحابه، وعاد غالما ه وھو مشرك، كان َصلَّى هللاَّ الكتاب، وعاد عمَّ

ه  .وعرض عليھما اإلِسالم، فأسلم اليھودي، ولم يسلم عمُّ

 كيف تجُدك؟: وكان يدنو من المريض، ويجلُِس عند رأسه، ويسألُه عن حاله، فيقول
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ً : "وذكر أنه كان يسأل المريَض عما يشتھيه، فيقول ً وعلِم أنه ال يض"َھل َتْشَتِھي َشيئا وكان .ّره، أمر له به؟ فإن اشتھى شيئا

اللُھمَّ َربَّ النَّاس، أَْذِھِب البأَْس، واْشفِه أَنَت الشَّافي، ال ِشَفاَء إال ِشفاؤَك، ِشفاًء ال : " يمسح بيده الُيمنى على المريض، ويقول

ً  ُيغادر  ". َسَقما

َفاُء، ال َكاشَف له إالَّ أ: "وكان يقول  ".نتامَسح الَبأَس َربَّ الَناس، بَيدَك الشِّ

 ". اللھم اْشِف َسْعداً، اللُھمَّ اْشِف َسْعداً اللُھمَّ اْشِف َسْعداً : "وكان يدعو للمريض ثالثاً كما قاله لسعد

 ".ال َبأَس َطُھوٌر إْن َشاَء هللا: " وكان إذا دخل على المريض يقول له

: رح، أو شكوى، فيِضع سَبابته باألرض، ثم يرفعھا ويقولوكان َيْرقِي َمن به َقرحة، أو جُ " َكفَّاَرةٌ َوَطھوٌر : " وربما كان يقول

، وھو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث "الصحيحين"ھذا في " ِبْسِم هللا، ُتْرَبُة أْرِضنا، ِبِريَقِة َبعِضنا ُيْشفى َسقِيُمَنا، بإْذِن َربِّنا"

غلط من الراوي، " ال يرقون: "َيْسَتْرقُوَن فقوله في الحديثالسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنھم ال يْرقُوَن وال 

بغير  وذلك ألن ھؤالء دخلوا الجنة: قلت". ھم الذين ال َيْسَتْرقُونَ "وإنما الحديث : قال. سمعت شيخ اإلِسالم ابن تيمية يقول ذلك

لُونَ :." ذا قالولھ. حساب، لكمال توحيدھم، ولھذا نفى عنھم االسترقاء، وھو سؤاُل الناس أن يرقوھم ، " َوَعلَى َربِِّھْم َيَتَوكَّ

لھم على ربھم، وُسكونھم إليه، وثقتھم به، وِرضاھم عنه، وإنزال حوائجھم به، ال يسألون الناس شيئاً، ال ُرقيًة وال  فلكمال توكُّ

َيَرَة َتْنقُُص التوحيد وُتضْ  ھم عما يقِصدونه، فإن الطِّ والراقي متصدِّق ُمحسن، : قال. ِعفُهغيرھا، وال يحُصُل لھم ِطيَرةٌ تصدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرَقى، ولم يسترق، وقال   ".َمْن اْستطاع منكم أَْن َيْنَفَع أَخاه َفْلَيْنَفْعه: "والمسترقي سائل، والنبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كان إذا  عن عائشة رضي هللا عنھا، أن رسول هللا" الصحيحين"فما تصنعون بالحديث الذي في : فإن قيل َصلَّى هللاَّ

قُْل {، و]1: الفلق[} قُْل أَُعوُذ ِبَربِّ الَفلَق{، و]1: اإلخالص[} قل ُھَو هللاُ أََحدٌ {أوى إلى فراشه، جمع كفَّيه ثم نَفث فيھما، فقرأ 

لى رأسه ووجھه ماَ أقبل من جسده، يفعُل ذلك ، ويمسح بھما ما استطاع ِمن جسده، ويبدأ بھما ع]1: الناس[} أَُعوُذ ِبَربِّ الناس

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كان يأمرني أن أفعل ذلك به: ثالث مرات قالت عائشة  .فلما اشتكى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

أنفُث  كنت: قالت: أنه كان ينفُث على نفسه، والثالث : والثاني. ھذا: أحدھا. أن ھذا الحديث قد روي بثالثة ألفاظ: فالجواب 

ر : عليه بھن، وأمسح بيد نفسه لبركتھا، وفي لفظ رابع ذات وينفُث، وھذه األلفاظ ُيفسِّ كان إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوِّ

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ينفث على نفسه، وضعفه ووجُعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله. بعضھا بعضا فكان يأمر . وكان َصلَّى هللاَّ

كان يأمرني أن أرقيه، وإنما : شيء، وھي لم تقل ُتمر يده على جسده بعد نفثه ھو، وليس ذلك من االسترقاء في عائشة أن

 .أن أمسح جسده بجده، كما كان ھو يفعل: كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أى: ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت

صَّ يوماً من األيام بعيادة المريض، وال وقتاً من األوقات، بل شرع ألمته عيادة ولم يكن ِمن ھديه عليه الصالة والسالم أن َيخُ 

ِة َحتَّى َيْجلَِس، : "عنه" المسند"وفي . المرضى ليالً ونھاراً، وفي سائر األوقات ُجُل أََخاهُ الُمسلَِم َمَشى في ُخرَفِة الَجنَّ إذا َعاَد الرَّ

ْحَمةُ  أَلَف ، َفإن َكاَن ُغدَوًة، َصلَّى َعلَْيِه َسْبُعوَن أَْلَف َملٍَك َحتَّى ُيْمِسَي، َوإن َكاَن َمَساًء، َصلَّى َعلَْيِه َسْبُعوَن َفإَِذا َجلََس، َغَمَرْتُه الرَّ
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لَيه أَيَّ ساعٍة ِمَن النَّھار كانت ما ِمْن ُمْسلِم َيُعوُد ُمْسلِماً إال َبَعَث َهللاُ لَه َسْبِعيَن أَْلَف َملٍَك يَصلّوَن عَ "وفي لفظ ". َملٍَك َحتَّى ُيْصبِحَ 

 ".حتَّى ُيْمِسَي، وأيَّ ساَعٍة ِمن الليِل كانت حتَّى ُيْصِبَح 

ً يضع يده على جبھة المريض، ثم يمسُح صدره وبطنه ويقول وكان " اللُھمَّ اْشفِهِ : "وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا

 ً ا إليه َراِجُعون: "وكان إذا يئس من المريض قال.يمسح وجھه أيضا ِ وإنَّ  ".إنا 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الجنائز والصالة عليھا، واتباعھا، ودفنھا، وما كان يدعو به للميت في الصالة : فصل في ھديه َصلَّى هللاَّ
 الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الجنائز أكمَل الھدي، ً لھدي سائر األمم، مشتِمالً على اإلِحسان إلى الميت ومعاملته  كان ھدُيه َصلَّى هللاَّ مخالفا

َّ وحَده فيما ُيعامل به الميت ِ . بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى اإلِحسان إلى أھله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي 

ل األحوال، واإلِحسان إلى الميت، وتجھيزه إلى هللا وكان ِمن ھديه في الجنائز إقامُة العبوديِة للربِّ تبارك وتعالى على أكم

ً يحَمدون هللا ويستغفرون له، ويسألون له المغفرَة والرحمَة  على أحسن أحواله وأفضلِھا، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا

لين له التثبيت أحوَج ما والتجاوَز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن ُيوِدُعوهُ حفرته، ثم يقوم ھو وأصحابه بين يديه على قبره سائ

 .كان إليه، ثم يتعاھُده بالزيارة له في قبره، والسالم عليه، والدعاء له كما يتعاھُدالحيُّ صاِحَبه في دار الدنيا

تعاھُده في مرضه، وتذكيُره اآلخرة، وأمُره بالوصية، والتوبة، وأمُر َمْن حضره بتلقينه شھادة أن ال إله إال هللا : فأول ذلك

آخر كالمه، ثم النھى عن عادة األمم التي ال تؤِمُن بالبعث والنُّشور، ِمن لطم الخُدود، وشقِّ الثياب، وحلِق الرؤوس،  لتكون

 .ورفع الصوت بالنَّدب، والنِّياحة وتوابع ذلك

َوَيْحَزُن الَقلُب َوالَ َنقوُل  َتْدَمُع العينُ : "وَسنَّ الخشوَع للميت، والبكاَء الذي ال صوت معه، وُحْزَن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول

بَّ   ".إال ما ُيرِضي الرَّ

وَسنَّ ألمته الحمد واالسترجاَع، والرضى عن هللا، ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين وُحزِن القلب، ولذلك كان أرضى الخلِق عن 

مة للولد، وِرقَّة عليه، والقلُب ممتلئ هللا في قضائه، وأعظمھم له َحمداً، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراھيم رأفة به، ورح

 .بالَرضى عن هللا عز وجل وشكره، واللساُن مشتغل بِذكره وحمده

أتضحك في ھذه : ولما ضاق ھذا المشھُد والجُمع بين األمرين على بعض العارفين يوم مات ولده، جعل يضحك، فقيل له

كيف يبكي : أن أرضى ِبَقَضاِئِه، فأشكل ھذا على جماعة من أھل العلم، فقالواإنَّ هللا َتعالى َقضى بَقَضاٍء، فأْحَببُت : الحالة؟ قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوَم مات ابُنه إبراھيم وھو أرضى الخلِق عن هللا، ويبلغ الرضى بھذا العارف إلى أن ي ضحك، رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان أكَمَل من ھدي ھذا العارف، فإنه أعطى العبودية َھْدُي نبينا َصلَّ : فسمعُت شيخ اإلِسالم ابن تيمية يقول ى هللاَّ

حقھا فاتسع قلبه للرضى عن هللا، ولرحمة الولد، والرقَِّة عليه، فحِمد هللا، وَرضَي عنه في قضائه، وبكى رحمَة ورأفة، فحملته 

، ومحبته له على الرضى والح ّ مد، وھذا العارُف ضاق قلُبه عن اجتماع األمرين، ولم يتسع الرأفة على البكاء، وعبوديُته 

 .باطُنه لشھودھما والقياِم بھما، َفَشَغلَْتُه عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة
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 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اإلِسراُع بتجھيز الميت إلى هللا، وتطھيره، وتنظيفِه، وتطييبه، وتكفيِ  نه في الثياب البيض، وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

ثم يؤتى به إليه، فُيصلِّي عليه بعد أن كان ُيدعى إلى الميت عند احتضاره، فُيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجھيزه، ثم 

ُيصلِّي عليه، ويشيِّعه إلى قبره، ثم رأى الصحابُة أن ذلك يشُق عليه، فكانوا إذا قض الميُت، دعوه، فحضر تجھيزه، وغسله، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على سريره، فُيصلي عليه . وتكفيَنه ثم رأوا أن ذلك يشقُّ عليه، فكانوا ھم ُيجھِّزون ميتھم، ويحملونه إليه َصلَّى هللاَّ

 .خاِرج المسجد

ولم يكن من ھديه الراتب الصالةُ عليه في المسجد، وإنما كان ُيصلي على الجنازة خارج المسجد، وُربما كان يصلي أحياناً 

الميت في المسجد، كما صلى على سھيل بن بيضاء وأخيه في المسجد ولكن لم يكن ذلك سنَته وعادَته،،، فقد روى أبو  على

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : من حديث صالح مولى التوأمة، عن أبي ھريرة قال" سننه"داود في  َمْن َصلَّى على : "قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

فال َشيَء "في األصل : وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن".  َشيء له َجَناَزة في الَمْسِجد َفالَ 

ولكن قد ضعف اإلِمام أحمد ". َفلَْيَس لَُه َشيء: "ولفظه" سننه"وقد رواه ابن ماجه في " َفالَ َشيَء لَهُ "وغيُره يرويه " َعلَْيهِ 

ھذا حديث يعدُّ في أفراد صالح، : مولى التوأمة، وقال البيھقي مما تفرد به صالح ھو: وغيره ھذا الحديث، قال اإلِمام أحمد

وحديث عائشة أصح منه، وصالح مختلَف في عدالته، كان مالك يجرحه، ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما، أنه 

 .ُصلِّي عليھما في المسجد

وري عن اب: قلت ثقة حجة، : وقال ابن أبي مريم ويحيى. ھو ثقة في نفسه: ن معينوصالح ثقة في نفسه، كما قال عباس الدُّ

إن مالكاً أدركه بعد أن َخِرَف، والثوري إنما أدركه بعد أن َخِرَف، فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب : إن مالكاً تركه، فقال: فقلت له

سمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن أبي ھو ثقة إال أنه َخِرَف وَكِبَر ف: وقال علي بن المديني. سمع منه قبل أن َيخَرفَ 

تغير في سنة خمس وعشرين ومائة، وجعل يأتي بما ُيشبه الموضوعات عن الثقات، : وقال ابن حبان. ذئب منه قبل ذلك

 .فاختلط حديثه األخير بحديثه القديم ولم يتميز، فاستحق الترك انتھى كالمه

عنه، وسماعه منه قديم قبل اختالطه، فال يكون اختالطه موجباً لرد ما حدَّث  حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب: وھذا الحديث

ُ َعلَْيِه : وقد سلك الطحاوي في حديث أبي ھريرة ھذا، وحديث عائشة مسلكاً آخر، فقال. به قبل االختالط صالةُ النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بدليل إنكار عامة َوَسلََّم على ُسھيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر ال فعلين من رسول هللا َصلَّى هللاَّ

البيھقي : وَرد ذلك على الطحاوي جماعة، منھم. الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا لِيفعلوه إال لما علموا خالَف ما نقلت

لَِّي على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم ولو كان عند أبي ھريرة نسُخ ما روته عائشة، لذكره يوم ص: قال البيھقى. وغيره

ُصلَِّي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرھا بإدخاله المسجد، ولذكره أبو ھريرة حين روت 

 .فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر، سكتوا ولم ُينكروه، وال عارضوه بغيره

وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي هللا عنھما ُصلَِّى عليھما في المسجد، ومعلوم أن عامة المھاجرين واألنصار : قال الخطابي

ويحتِمل أن يكون معنى حديث أبي ھريرة إن ثبت، متأوالً : شھدوا الصالة عليھما، وفي تركھم اإلِنكار الدليُل على جوازه، قال
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ن صلى عليھا في المسجد، فالغالُب أنه ينصرف إلى أھله وال يشھد دفنه، وأن من سعى إلى على نقصان األجر، وذلك أن م

ً على كثرة ُخطاه، وصار الذي  الجنازة، فصلى عليھا بحضرة المقابر، شھد دفنه، وأحرز أجر القيراطين، وقد يؤجر أيضا

 .سجدُيصلي عليه في المسجد منقوَص األجر باإلِضافة إلى من صلي عليه خارج الم

وإن أََسأُْتْم {: ، أي فال شيء عليه، ليتحد معنى اللفظين، وال يتناقضان كما قال تعالى"فال شيء له: "وتأولت طائفة معنى قوله

والصواب ما ذكرناه أوالً، وأن ُسنَّته وھديه الصالةُ على . فعليھا، فھذه طرق الناس في ھذين الحديثين: ، أي]7: اإلسراء[} َفلََھا

 .وهللا أعلم. ارج المسجد إال لعذر، وكال األمرين جائز، واألفضل الصالة عليھا خارج المسجدالجنازة خ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تسجيُة الميت إذا مات، وتغميُض عينيه، وتغطيُة وجھه وبدنه، وكان ُربما ُيقبِّل ال ميت كما وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  قبَّل عثماَن بن مظعون وبكى وكذلك يُق أكبَّ عليه، فقبَّله بعد موته َصلَّى هللاَّ دِّ  .الصِّ

ً أو خمساً، أو أكثر بحسب ما يراه الغاِسل، ويأمر بالكافور في الغسلة األخيرة، وكان ال ُيغَسل  وكان يأمر بغسل الميت ثالثا

م، وكان ينزع عنھم الجلوَد والحديَد وَيدفُِنھم في ثيابھم، ولم الشَھداَء َقتلَى المعركة، وذكر اإلِمام أحمد، أنه نھى عن تغسيلھ

 .ُيصلِّ عليھم

إزاره ورداؤه، وينھى عن تطييبه : وكان إذا مات الُمحِرُم، أمر أن ُيغسل بماء وِسْدر، وُيكفن في ثوبيه وھما ثوبا إحرامه

َر وتغطية رأسه وكان يأمرمن ولي الميَت أن ُيحسن كفنه، وُيكفنه في البياض ، وينھى عن المغاالة في الكفن، وكان إذا قصَّ

ى رأسه، وجعل على رجليه من الُعشب  .الكفُن عن َستر جميع البدن، غطَّ

 فصل 

م إليه ميت ُيصلِّي عليه، سأل ھل عليه َدين، أم ال؟ فإن لم يكن عليه َدين، صلَّى عليه، وإن كان عليه دين، لم يصل : وكان إذا قُدِّ

ابه أن ُيصلوا عليه، فإن صالته شفاعة، وشفاعُته موجبة، والعبد مرَتَھٌن بَدينه، وال يدخل الجنة حتى ُيقضى عليه، وأِذن ألصح

 .عنه، فلما فتح هللا عليه، كان ُيصلي على المِدين، ويتحمَّل دينه، ويدع ماله لورثته

على جنازة، فقرأ بعد التكبيرة األولى بفاتحة الكتاب  فإذا أخذ في الصالة عليه، كبر وَحِمَد هللا َوأَثَنى َعلْيِه، وصلى ابن عباس

ُ . إنَّ قراءة الفاتحة في األولى سنَّة: وكذلك قال أبو أُمامة بُن سھل" لَِتْعلَُموا أنھا ُسنَّة: "جھراً، وقال وُيذكر عن النبي َصلَّى هللاَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب

ال تجب قراءة الفاتحة في صالة الجنازة، بل ھى سنة، وذكر أبو أمامة بُن سھل، عن جماعة من : قال شيخنا. صح إسنادهوال ي

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الصالة على الجنازة وروى يحيى بن سعيد األنصاري، عن سعيد  الصحابة، الصالة على النبي َصلَّى هللاَّ

تبدأ فتكبِّر، ُثمَّ ُتصلِّي : أنا وِهللا أُخبُرك: ُعباَدة بَن الصامت عن الصالة على الجنازة فقال المقُبري، عن أبي ھريرة، أنه سأل
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وَتقُول ي إحَساِنِه، اللُھمَّ إنَّ َعْبَدَك َفالناً َكاَن ال ُيْشِرُك ِبك َوأَْنَت أَْعلَُم ِبِه، إْن َكاَن ُمْحِسناً، َفِزْد ف: على النبي َصلَّى هللاَّ

 .وإْن َكاَن ُمِسيئاً، َفَتَجاَوْز َعْنُه، اللُھًم الَ َتْحِرْمَنا أَْجَرهُ، َوالَ ُتِضلََّنا َبَعَدهُ 

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وُنقَِل عنه ما لم ُينقل ِمْن قراءة : ومقصوُد الصالة على الجنازة ھو الدعاء للميت، لذلك حفَظ عن النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ال  .فاِتحة والصالة عليه َصلَّى هللاَّ

ْع َمْدَخلَه، واْغِسْلُه ِبالَماِء َوالثَّ : "فُحفَِظ من دعائه ْلِج َوالَبَرِد، وَنقِِّه اللُھمَّ اغفِْر لَُه، واْرَحْمُه، وَعافِِه، واَعُف َعنُه، َوأَْكِرْم ُنُزلَه، َوَوسِّ

ً َخْيراً  َمَن الخَطاَيا َكَما ُيَنقَّى َنِس، وأَْبِدْلُه َداَراً َخْيراً ِمْن َداِره، َوأَْھالً َخْيراً ِمْن أَْھلِِه، َوَزوجا  ِمْن َزْوِجِه، الثَّْوُب األْبَيُض ِمَن الدَّ

 ". ِمن َعَذاِب الَقْبِر َوِمْن َعَذاِب الَنارِ  وأَْدِخْلُه الَجنَة، َوأَِعْذهُ 

ِتَنا، َوَصِغيِرَنا، وَكِبيِرَنا، َوَذَكِرَنا، وأُْنَثاَنا، َوَشاِھِدَنا َوَغاِئبَنا، اللُھمَّ َمْن أَحَييْ  اللُھمَّ اْغفِرْ : "وُحفَِظ من دعائه َنا، َوَميِّ َتُه ِمنَّا، فأَْحيِه لَِحيِّ

ا َبْعَدهُ َعلَى اإلِْسالَم، َوَمْن َتوفَّْيَتُه ِمنَّا، َفَتَوفَّه َعلَى اإلِيَماِن، اللُھمَّ ال َتْحِرْمَنا أَْجَرهُ   ".، َوالَ َتفِتنَّ

ِتَك َوَحْبِل ِجَواِرَك، َفقِِه َمْن فِْتَنِة الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار، فأَنْ : "وُحفَِظ ِمن دعائه َت أَْھُل الَوَفاِء اللُھمَّ إنَّ فاُلَن ْبَن فاُلٍن في ِذمَّ

ِحيمُ َوالَحق، َفاغفِْر لَُه َواْرَحمُه، إنََّك أَْنَت الَغفُوُر ا  ".لرَّ

 ً وَتْعلَُم  اللُھمَّ أَْنَت َربَھا، َوأَْنَت َخلَْقَتَھا، َوأَنَت َرَزْقَتَھا، وأَْنَت َھَدْيَتَھا لإِلْسالِم، َوأَْنَت َقبْضَت ُروَحَھا،: "وُحفَِظ ِمن دعائه أيضا

َھا َوَعالِنَيَتَھا، جْئَنا شَفَعاَء َفاغفِْر لََھا  ".ِسرَّ

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم يأمر بإخالص الدعاء للميت، وكان ُيكبرِّ أربَع تكبيرات، وصح عنه أنه كبَّر خمساً، وكان الصحابة وكان َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كبرھا، ذكره م  .سلمبعده ُيكبِّرون أربعاً، وخمساً، وستاً، فكبَّر زيد بن أرقم خمساً، وذكر أن النبي َصلَّى هللاَّ

وكان ُيكبر على أھل بدر ستاً، وعلى غيرھم من الصحابة  لب رضي هللا عنه على سھل بن ُحنيف ستاً،وكبر علي بن أبي طا

 .خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً، ذكره الدارقطني

ً : وذكر سعيد بُن منصور، عن الحكم بن ُعتيبة أنه قال وھذه آثار صحيحة، . كانوا يكبرون على أھل بدر خمساً، وستاً، وسبعا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يمنع مما زاد على األربع، بل فعله ھو وأصحاُبه من بعدهفال مو  .جب للمنع منھا، والنبيُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه  والذين منعوا من الزيادة على األربع، ِمنھم من احتج بحديث ابن عباس، أن آخر جنازة صلَّى عليھا النبي َصلَّى هللاَّ

َر أر ً قالواَوَسلََّم، كبَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ھذا: بعا وھذا الحديُث، قد . وھذا آخر األمرين، وإنما يؤخذ باآلِخر، فاآلخر ِمن فعله َصلَّى هللاَّ

سئل اإلِمام أحمد عن حديث أبي المليح، عن ميمون، عن ابن عباس، فذكر : قال: أخبرني حرب": العلل"قال الخالل في 

واحتجوا بأن ميمون بن . س له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديثھذا كذب لي: فقال أحمد. الحديث

ِتلك سنتكم يا : مھران روى عن ابن عباس، أن المالئكة لما صلَت على آدم عليه الصالة والسالم، كبَّرت عليه أربعاً، وقالوا

: لنيسابوري الذي كان بمكة، فسمعُت أبا عبد هللا قالجرى ذكر محمد بن معاوية ا: وھذا الحديث قد قال في األثرم. بني آدم
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رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منھا عن أبي المليح، عن ميمون بن مھران، عن ابن عباس، أن المالئكة لما صلَّت على آدم، 

 .مثَل ھذاأبو المليح كان أصح حديثاً وأتقى  من أن َيروَي : كبَّرت عليه أربعاً، واستعظمه أبو عبد هللا وقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أن المالئكة لما صلَّت على آدم، فك برت واحتجوا بما رواه البيھقي من حديث يحيى، عن أبّي، عن النبي َصلَّى هللاَّ

ً : عليه أربعاً، وقالت  .ھذه سنتكم يا بني آدم، وھذا ال يصح وقد روي مرفوعاً وموقوفا

إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام، فكبَّروا على ميت لھم : قلُت لعبد هللا: علقمةوكان أصحاب معاذ ُيكبِّرون خمساً، قال 

َر اإلِمام، فإذا انصرَف اإلمام فانصِرفْ : خمساً، فقال عبد هللا  .ليَس على المِّيت في التكبير وقٌت، كبِّر ما كبَّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في التسليم من  أنه كان يسلم : وروي عنه. إنه كان يسلِّم واحدة: فروي عنه. صالة الجنازةوأما ھديه َصلَّى هللاَّ

 .تسليمتين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صلى على جنازة، فكبر أربعاَ،  فروى البيھقي وغيره، من حديث المقُبري، عن أبي ھريرة، أن النبي َصلَّى هللاَّ

وقال إبرھيم  "العلل"ھذا الحديث عندي موضوع، ذكره الخالل في : وسلم تسليمة واحدة لكن قال اإلِمام أحمد في رواية األثرم

ثنا عبد هللا بن أبي أوفى: الھجري إنه صلى على جنازة ابنته، فكبر أربعاً، فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمساً، ثم سلم : حدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إني ال أزيدكم على ما رأ: ما ھذا؟ فقال: عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف، قلنا له يت رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : قال ابن مسعود. يصنُع، أو ھكذا صنع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ثالُث ِخالل كان رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ولكن إبراھيم بن مسلم العبدي . الصالة، ذكرھما البيھقي التسليم على الجنازة مثل التسليم في: يفعلھن تركُھنَّ الناُس، إحداھن

: الھجري، ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو حاتم، وحديثه ھذا، قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال

ُ  كنتم ترون أن أزيد على أربع، وقد: كّبر عليھا أربعاً، ثم قام ساعة، فسبَّح به القوُم فسلم، ثم قال رأيُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ثم َسلََّم : ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك، ولم يقل. ثم سلَم عن يمينه وشماله: َعلَْيِه َوَسلََّم كبر أربعاً، ولم يقل

 .عن يمينه وشماله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في التكبير فقط، أو  ثم عزاه للنبيِّ : قال البيھقي. وِذكر السالم عن يمينه وعن شماله انفرد بھا شريك عنه َصلَّى هللاَّ

 .في التكبير وغيره

قال أحمد بن القاسم، قيل ألبي . والمعروف عن ابن أبي أوفى خالف ذلك، أنه كان يسلم واحدة، ذكره اإلِمام أحمد عنه: قلت

ال، ولكن عن ستة من الصحابة أنھم كانوا : أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال عبد هللا، أتعرف عن

يسلمون تسليمًة واحدة خفيفًة عن يمينه، فذكر ابَن عمر، وابَن عباس، وأبا ھريرة، وواِثلة بن األسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن 

فھؤالء عشرة من علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد هللا، وأنس بن مالك، وأبا أمامة بن سھل بن حنيف، : وزاد البيھقي. ثابت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وسماه باسم جده ألمه أبي أمامة أسعد بن زرارة، وھو معدود في : الصحابة، وأبو أمامة أدرك النبي َصلَّى هللاَّ

 .الصحابة ومن كبار التابعين
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان يرفع يديه في ترفع لألثر، والقياس على السنة في الصالة، فإن النبي َصلَّى : وأما رفع اليدين، فقال الشافعي هللاَّ

 .كل تكبيرة كبَّرھا في الصالة وھو قائم

يريد باألثر ما رواه عن ابن عمر، وأنس بن مالك، أنھما كانا يرفعان أيديھما كلما كبَّرا على الجنازة ويذكر عنه َصلَّى : قلت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه كان يرفع يديه في أول الت  .كبير، ويضع اليمنى على اليسرى، ذكره البيھقي في السننهللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صالة الجنازة"وفي الترمذي من حديث أبي ُھريرة، ، "أن النبي َصلَّى هللاَّ

 .وھو ضعيف بيزيد بن سنان الرھاوى

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َم إذا فاتته الصالة على الجنازة، صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

 ً  .ثالث، ومرة بعد شھر، ولم ُيوقت في ذلك وقتا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كان إذا فاتته الجنازةُ، ! من يشكُّ في الصالة على القبر؟: قال أحمد رحمه هللا صلى وُيروى عن النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَ  ْيِه على القبر من ستة أوجه ُكلُھا ِحَسان، فحدَّ اإلِمام أحمد الصالة على القبر بشھر، إذ ھو أكثر ما روي عن النبي َصلَّى هللاَّ

ه الشافعي رحمه هللا، بما إذا لم َيْبَل الميت، ومنع منھا مالٌك وأبو حنيفة رحمھما هللا إال لِلو ليِّ إذا كان َوَسلََّم أنه صلى بعده، وحدَّ

 ً  .غائبا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه كان يقوُم عند رأس الرجل َوَوْسِط المرأة  .وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصالةُ على الطفل، فصح عنه أنه قال ْفل ُيَصلى َعلَْيهِ : "وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ  ".الطِّ

ً " سنن ابن ماجه"وفي   ".صلُوا على أَْطَفالُِكم، فإنَّھم ِمْن أَْفراِطُكم"، مرفوعا

قط؟ قال: سألُت أحمد: قال أحمد بن أبي عبدة  .إذا أتى عليه أربعة أشھر، ألنه ُينفخ فيه الروح: متى َيِجُب أن ُيصلى على السِّ

ياُن األربعة األشھر وال غيرھا؟ ليس في ھذا ب: صحيح مرفوع، قلتُ : ؟ قال"الطفل ُيصلى عليه"فحديث المغيرة بن شعبة : قلتُ 

 .قد قاله سعيد بن المسيِّب: قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على ابنه إبراھيم يوم مات؟ قيل: فإن قيل " سننه"قد اختلف في ذلك، فروى أبو داود في : فھل صلى النبيُّ َصلَّى هللاَّ

ُ : عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  َعلَْيِه َوَسلََّم وھو ابن ثمانية عشر شھراً، فلم يصلِى عليه مات إبراھيُم بن النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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ثنا يعقوب بن إبراھيم، قال: قال اإلِمام أحمد ثني عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن : حدَّ ثني أبي عن ابن إسحاق حدَّ حدَّ

 .فذكره... عائشة حزم، عن عمرة، عن

 .ھذا حديث منكر جداً، ووھَّى ابَن إسحاق: وقال أحمد في رواية حنبل

ثنا إسرائيل، قال: وقرئ على عبد هللا: وقال الخالل ثنا أسود بن عامر، حدَّ ثني أبي، حدَّ حدثنا جابر الجعفي، عن عامر، : حدَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ : عن البراء بن عازب، قال  .لََّم على ابنه إبراھيم ومات وھو ابُن ستة عشر شھراصلَّى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : وذكر أبو داود عن البھي، قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، صلَّى عليه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ لما مات إبراھيُم بن رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 .َوَسلََّم في المقاعد وھو مرسل، والبھي اسمه عبد هللا بن يسار كوفي

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صلَّى على ابنه إبراھيم وھو ابُن سبعين ليلة وھذا مرسل وھم فيه  وذكر عن عطاء بن أبي رباح، أن النبي َصلَّى هللاَّ

 .عطاء، فإنه قد كان تجاوز السنة

: قالوا: م أحمد وغيُرهفاختلف الناُس في ھذه اآلثار، فمنھم من أثبت الصالة عليه، ومنع صحَة حديِث عائشة، كما قال اإلِما

وھذه المراسيُل، مع حديث البراء، يشدُّ بعُضھا بعضاً، ومنھم من ضعَّف حديَث البراء بجابر الجعفي، وضعف ھذه المراسيل 

 .حديث ابن إسحاق أصح منھا: وقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن قُْربة استغنى ببنوة رسول هللا َصلَّ : ثم اختلف ھؤالء في السبب الذي ألجله لم ُيصلِّ عليه، فقالت طائفةٌ  ى هللاَّ

 .الصالة التي ھي شفاعة له، كما استغنى الشھيد بشھادته عن الصالة عليه

 .إنه مات يوم كسفت الشمس، فاشتغل بصالة الكسوف عن الصالة عليه: وقالت طائفة أخرى

لِّي عليه، ولم ُيباشرھا بنفسه الشتغاله بصالة صُ : ال تعارض بين ھذه اآلثار، فإنه أمر بالصالة عليه، فقيل: وقالت طائفةٌ 

رواية المثبت أولى، ألن معه زيادة علم، وإذا تعارض النفي واإلِثبات، قَُدم : لم ُيصل عليه، وقالت فرقة: الكسوف، وقيل

 .اإلِثبات

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنَّه ال ُيصلِّي على َمن قتل نفسه، و  .ال على َمْن َغلَّ من الغنيمةُ وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صلى على الجھنية التي  واختلف عنه في الصالة على المقُتوِل حداً، كالزاني المرجوم، فصح عنه أنه َصلَّى هللاَّ

بين َسْبِعيَن ِمن أْھِل الَمِديَنِة لََوِسَعْتھم،  لََقْد َتاَبْت َتْوَبًة لو قُِسَمتْ : " ُتصلِّي عليھا يا رسوَل هللا وقد َزَنْت؟ فقال: رجمھا، فقال عمر

 .ذكره مسلم". وَھل َوَجْدَت َتْوَبًة أْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت ِبَنْفِسَھا  تعالى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيراً َوَصلَّى عَ : ، قصة ماِعز بِن مالك وقال"صحيحه"وذكر البخاري في  لَْيِه وقد اختلَِف فقاَل له النبيُّ َصلَّى هللاَّ

على الزھري في ذكر الصالة عليه، فأثبتھا محموُد بن غيالن، عن عبد الرزاق عنه، وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق، 
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ُد بن المتوكل، : فلم يذكروھا، وھم إسحاق بن راھويه، ومحمد بن يحيى الُذھلي، ونوح بن حبيب، والحسُن بن علي، ومحمَّ

 .وأحمد بن منصور الرماديوُحميد بن زنجويه، 

إنه صلى عليه، خطأ إلِجماع أصحاب عبد الرزاق على خالفه، ثم إجماع أصحاب : وقول محمود بن غيالن: قال البيھقي

 .الزھري على خالفه

: إنه قال: ما استغفر له وال َسبَّه، وقال ُبريدة بن الحصيب: وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك، فقال أبو سعيد الخدري

فصلَّى عليه، ذكره البخاري، وھو : وقال جابر. ذكرھما مسلم. َغَفَر هللاُ لَِماِعِز ْبِن َمالِكٍ : فقالوا". اْسَتْغفِروا لَِماِعز بن َمالِك"

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولم ينَه عِن الصال: وقال أبو برزة األسلمي حديث عبد الرزاق المعلَّل، ة عليه، ذكره لم ُيصلِّ عليه النبي َصلَّى هللاَّ

 .أبو داود

ھي . ال تعارض بين ألفاظه، فإن الصالة فيه: وحديُث ماعز، إما أن يقال. حديث الغامدية، لم يختلف فيه أنه صلَّى عليھا: قلتُ 

رضْت ألفاظه، إذا تعا: دعاُؤه له بأن َيغفَِر هللا له، وترَك الصالة فيه ھي تركه الصالَة على جنازته تأديباً وتحذيراً، وإما أن ُيقال

 .عِدَل عنه إلى حديث الغاِمدية

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا صلَّى على ميت، تِبعه إلى المقابر ماشياً أمامه  .وكان َصلَّى هللاَّ

ً أن يكون قريباً  ً أن يكون وراءھا، وإن كان ماشيا وھذه كانت سنة خلفائه الراشدين ِمن بعده، وسنَّ لمن تبعھا إن كان راكبا

ا خلفھا، أو أمامھا، أو عن يمينھا، أو عن شمالھامن وكان يأمر باإلِسراع بھا، حتى إن كانوا لَيرُملُون بھا َرَمالً، وأما . ھا، إمَّ

نة للتشبُّه بأھل الكتاب اليھود وكان أبو بكر يرفع . دبيب الناِس اليوَم ُخطوة ُخطوة، فبدعة مكروھة مخالِفة للسنة، ومتضمِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َنْرُمُل رمالً : عل ذلك، ويقولالسوَط على من يف  .لقد رأيتنا ونحُن مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن المشي مع الجنازة، فقال: قال ابن مسعود رضي هللا عنه رواه أھل السنن " ما ُدوَن الَخببِ : "سألنا نبينا َصلَّى هللاَّ

 .فإذا انصرف عنھا، فربَّما مشى، ورَبما رِكب". لم أُكن ألَرَكَب والَمالِئَكُة َيْمشون"ة ويقول وكان يمشي إذا َتبَع الجناز

 ".َتْجلُِسوا حتى توضَع : إذا َتِبعُتم الِجَناَزة، فال،" وكان إذا َتِبعھا، لم يجلِْس حتى ُتوضع، وقال 

، عن سھيل، : قال أبو داود: قلت. وضُعھا باألرض: والمراد: قال شيخ اإلِسالم ابن تيمية رحمه هللا روى ھذا الحديث الثوريُّ

". حتَّى ُتوَضَع في اللَّْحدِ : "ورواه أبو معاوية، عن سھيل وقال" َحتَّى ُتوَضَع باألَرض"وفيه : قال. عن أبيه، عن أبي ھريرة

ُ َعلَْيِه : وسفيان أحفُظ من أبي معاوية، وقد روى أبو داود والترمذي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال كاَن رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ليس بالقويِّ في الحديث، وقال : قال الترمذي َوَسلََّم يقوم في الجنازة حتى توضَع في اللحد لكن في إسناده ِبشُر بن رافع،

ي، وقال ابن ليس بالقو: حدث بمناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن معين: ال ُيتابع على حديثه، وقال أحمد: البخاري

ُد لھا: ِحبان  .يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمِّ
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 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصالة على ُكلِّ ميت غائب  .ولم يكن ِمن ھديه وسنته َصلَّى هللاَّ

اختلف أنه صلَّى على النجاشي صالته على الميت، ف: فقد مات خلق كثيٌر من المسلمين وھم ُغيَّب، فلم ُيصلِّ عليھم، وصح عنه

أن ھذا تشريٌع منه، وسنٌة لألمة الصالة على كل غائب، وھذا قوُل الشافعي وأحمد في : الناس في ذلك على ثالثة طرق، أحدھا

وِمن الجائز أن يكون ُرفَع له : ھذا خاص به، وليَس ذلك لغيره، قال أصحاُبھما: إحدى الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة ومالك

وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه، فھم  يرى صالَته على الحاضر المشاَھد، سريُره فصلَّى عليه وھو

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الصالة ويدل على ھذا، أنه لم ُينَقل عنه أنه كان ُيصلي على كلِّ الغائبين غيَره، : قالوا. تابعون للنبي َصلَّى هللاَّ

وال سبيل ألحد بعده إلى أن ُيعاين سرير الميت من المسافة البعيدة، وُيرفع له حتى ُيصلَِّي عليه،  وترُكه سنة، كما أن فِعله ُسنٌَّة،

وقد روي عنه، أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وھو غائب، ولكن ال يصح، فإن في إسناده . َفُعلَِم أن ذلك مخصوص به

كان يضع الحديث، ورواه محبوب بن ھالل، عن عطاء بن أبي ميمونة  :ابن زيد، قال علي بن المديني: العالء بن زيد، ويقال

 .ال يتابع عليه: عن أنس قال البخاريَ 

أن الغائَب إن مات ببلد لم ُيصّل عليه فيه، ُصلَِّي عليه صالة الغائب، كما صلَّى النبي : الصواب: وقال شيخ اإلِسالم ابن تيمية

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على ا لنجاشي، ألنه مات بين الكفار ولم ُيصلَّ عليه، وإن صلَِّي عليه حيُث مات، لم ُيصلَّ عليه صالة َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  صلى على الغائب، وتركه، وفِعلُه، وترُكه  الغائب، ألن الفرض قد سقط بصالة المسلمين عليه، والنبي َصلَّى هللاَّ

ھذا التفصيُل، والمشھور عند : أعلم، واألقوال ثالثة في مذھب أحمد، وأصحھاسنة، وھذا له موضع، وھذا له موضع، وهللا 

ً : أصحابه  .الصالة عليه مطلقا

 فصل

ت به، وأمَر بالقياِم لھا، وصح عنه أنه قعد، فاْخُتلَِف في ذل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قام للجنازة لما مرَّ : ك، فقيلوصح عنه َصلَّى هللاَّ

بل األمران جائزان، وفِعلُه بيان لالستحباب، وترُكه بيان للجواز، وھذا أولى من . وُد آخر األمرين، وقيلالقياُم منسوخ، والقع

 .ادعاء النسخ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أالَّ يدفن الميت عند طلوع الشَّمس، وال عند غروِبھا، وال حين َيقُوم قائُم الظھ يرة وَكاَن وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

بْسِم "القبر وتوسيُعه ِمن ِعند رأس الميت ورجليه، وُيذكُر عنه، أنه كان إذا وضع الميَِّت في القبر قال  ھديه اللَّحُد وتعميقُ  ِمن

ِ، َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل هللا  "ِبْسم َهللاِ، َوفي َسِبيِل ِهللا، َوَعلَى ِملَِّة َرُسوِل هللاِ : "وفي رواية". ِهللا، َوِبا

ً وُيذكر ع  .نه أيضاً أنه كان يحُثوا التراب على قبر الميت إذا ُدفَِن ِمْن قَِبَل رأِسه ثالثا

ثِبيتَ  ثِبيَت، وأَمَرُھم أن َيْسأَلُوا لَُه التَّ  .وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره ھو وأصحابه، وَسأََل له التَّ
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من " معجمه"الناس اليوم، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في  ولم يكن يجلِس يقرأ عند القبر، وال ُيلقِّن الميت كما يفعله

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  حديث أبي أمامة، عن َراَب َعَلى َقْبِرِه، فليقم أََحدكم َعلَى َرأِس : "النبي َصلَّى هللاَّ ْيتُم التُّ إَِذا َماَت أََحٌد ِمْن إِْخَواِنُكم َفَسوَّ

ُه َيْسَمُعُه َوالَ يجيب، ثَّم َيقُولَيا فاُل: َقْبِرِه ُثمَّ لَِيقُلْ  َيا فاُلَن بَن فاُلَنة، فإنَّه : يا فالَن بَن فالَنة، فإنَّه َيْسَتوي َقاِعداً، ُثمَّ َيقُول: ن، َفإِنَّ

ْنيَ : أَرِشدَنا َيْرَحمَك هللا ولَِكْن الَ َتْشُعروَن، ُثمَّ َيقُولُ : َيقولُ  داً َعْبُدهُ : ااْذُكْر َما َخَرْجَت َعلَيِه ِمَن الدُّ َشَھاَدَة أَْن الَ إِلَه إالَّ هللاُ، وأََن مَحمَّ

د َنِبّياً، وِباْلقُْرآِن إَماماً، فإنَّ ُمنَكراً  اً، وباإلِْسالَِم ِديناً، وِبُمَحمَّ ِ َربَّ  َوَنِكيراً َيأُْخُذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنَھَما بَِيِد َوَرسولُه، َوأَّنَك َرِضيَت ِبا

َتُه، َفَيكوُن هللاُ َحِجيَجَه ُدوَنُھَما: َيقُولُ َصاِحِبِه وَ  ه؟ ! َيا َرُسوَل هللاِ : َفَقاَل رجلٌ . اْنَطلِق ِبنا َما َنْقُعد ِعْنَد َمْن لقَِّن ُحجَّ َفإِْن لَْم َيعِرْف أُمَّ

اء: َقال اء : َفُيْنِسُبه إلى َحوَّ فھذا الذي : قلُت ألبي عبد هللا: فھذا حديث ال يصح رفُعه، ولكن قال األثرم". يا فاُلن بن َحوَّ

ما : فقال. شھادِة أَن ال إله إال هللا: يا فالن بن فالنة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا: يصنعونه إذا ُدِفَن الميُت يقُِف الرجُل ويقول

وي فيه عن أبي بكر بن رأيُت أحداً فعل ھذا إال أھل الشام، حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقاَل ذلك، وكان أبو المغيرة ير

 .أبي مريم، عن أشياخھم، أنھم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه

 .يريد حديث إسماعيل بن عياش ھذا الذي رواه الطبراني عن أبى أمامة: قلت

َي على : عن راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحكيم بن عمير، قالوا" سننه"وقد ذكر سعيد بن منصور في  الميِّت إذا ُسوِّ

ال إله إالّ هللا، أشھُد أن ال إله إال هللا ثالَث : قل! يا فالنُ : الناُس عنه، فكانوا يستِحبُّون أن ُيقال للميت عند قبره قبُره، وانصرف

 .ربي هللاُ وديني اإلِسالُم، نبيَِّي محمد، ثم ينصرف: قل! مرات، يا فالُن 

 فصل

ُ َعلَْيِه  َوَسلََّم، تعليُة القبور وال بناؤھا بآجر، وال بحَجر ولَِبن، وال تشييُدھا، وال تطييُنھا، وال بناُء ولم يكن من ھديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقد َبعَث علّي بن أبي َطالب رضي هللا عن ه إلَى القباب عليھا، فُكلُّ ھذا بدعة مكروھة، مخالفٌة لھديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تسويُة ھذه القبور الُمشرفة كلِّ اليمن، أالَّ َيَدع تْمًثاالً  اه، فسنُته َصلَّى هللاَّ ھا، ونھى  إال طَمَسه، َوالَ َقْبَراً ُمْشِرفاً إال َسوَّ

 .أن ُيجصص القبُر، وأن ُيبنى عليه، وأن يكتَب عليه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَسنَّم َمْبطوٌح وكانت قبور أصحابه ال ُمشِرفة، وال الطئة، وھكذا كان قبُره الكريُم، وقبُر ص احبيه، فقبُره َصلَّى هللاَّ

 .ببطحاء العَرصة الحمراء ال مبني وال مطين، وھكذا كان قبر صاحبيه

َف َقبِره بصخرة  .وكان يعلم قبَر َمْن يريُد تعرَّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن اتخاذ القبوِر مساجد، و رج عليھا،واشتد نھيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونھى ونھى رسول هللا َصلَّى هللاَّ إيقاِد السُّ

راِت القبور وكان ھدُيُه أن ال ُتھان القبوُر وُتوطأ، وأال  عن الصالة إلى القُبور، ونھى أمته أن يتِخذوا قبَره عيداً، ولعن زوَّ

م بحيث ُتتَّخُذ مساِجَد فُيصلَّى عندھ ً ُيجلَس عليھا، وُيتكأ عليھا وال ُتعظَّ  .ا وإليھا، وُتتخذ أعياداً وأوثانا
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في زيارة القبور: فصل  في ھديه َصلَّى هللاَّ

م عليھم، واالستغفاِر لھم، وھذه ھي الزيارةُ التي سنھا ألمته، وشرَعھا  كان إذا زار قبور أصحابه يزوُرھا للدعاء لھم، والترحُّ

ا إن َشاَء هللاُ بُِكْم الَِحقُون، َنْسأُل هللاَ ا: "لھم، وأمرھم أن يقُولوا إذا زاُروھا يار ِمَن الُمؤِمِنيَن والُمْسلِِميَن، وإنَّ الُم َعليُكم أَْھَل الدِّ لسَّ

 ".لََنا َولَُكم الَعافَِيةَ 

ِم، واال وكان ھدُيه أن يقوَل ويفعَل عند زيارتھا، ِمن جنس ما يقولُه عند َفأَبى . ستغفارالصالة على الميت، من الِدعاِء والترحُّ

َه إليه، بعكس ھديه  المشركون إال دعاَء الميت واإلِشراك به، واإلِقساَم على هللا به، وسؤاله الحوائج، واالستعانة به، والتوجُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فإنه ھدي توحيد وإحسان إلى الميت، وھدُي ھؤالء شرك وإساءة إلى نفوسھم، وإلى الميت، وھم  ثالثة َصلَّى هللاَّ

إما أن يدعوا الميت، أو يدعوا به، أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجَب وأولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل ھدَي : أقسام

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاِبه، تبيَّن له الفرُق بين األمرين وبا التوفيق  .رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 فصل 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم، تعزية أھِل الميت، ولم يكن ِمن ھديه أن يجتر للَعزاء، وُيقرأ له القرآن، ال عنَد قبره وال وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

 .غيره، وُكل ھذا بدعة حادثة مكروھة

، واالسترجاع، ويبرأ ممن خرق ألجل الُمصيبة ثياَبه، أو رفع صوَته : وكان من ھديه ّ السكوُن والرضى بقضاء هللا، والحمد 

 .ندب والنياحة، أو حلق لھا شعرهبال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن أھل الميت ال يتكلَّفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناُس لھم طعاماً ُيرسل ونه إليھم وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

 .لناسوھذا من أعظم مكارم األخالق والشِّيم، والحمِل عن أھل الميت، فإنھم في شغل بمصابھم عن إطعام ا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ترُك نعي الميت، بل كان ينھى عنه، ويقول ھو ِمن عمل الجاھلية، وقد كِره حذيفُة أن : وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

 .أخاف أن يكون من النعي: ُيعلم به أھلُه الناَس إذا مات وقال

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، في صالة الخ وف، أن أباَح هللاُ سبحاَنه وتعالى قصَر أركاِن الصالة وعدِدھا إذا اجتمع وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

الخوُف والسفُر، وقصَر العدد وحَده إذا كان سفٌر ال خوف معه، وقصَر األركان وحَدھا إذا كان خوٌف ال سفَر معه وھذا كان 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وبه ُتعلم الِحكمة في تقييد ا  .لقصر في اآلية بالضرب في األرض والخوفمن ھديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في صالة الخوف، إذا كان العدّو بينَه وبين القبلة، أن َيُصفَّ المسلمين كلَّھم خل َفه، ويكبُِّر وكان من ھديه َصلَّى هللاَّ

بالسجود والصفُّ الذي يليه خاصة، ويقوم  ويكبرون جميعاً، ثم يركع فيركعون جميعاً، ثم يرفُع ويرفعون جميعاً معه، ثم ينحِدرُ 

ر بعد قيامه سجدتين، ثم  ، فإذا فرغ من الركعة األولى، ونَھض إلى الثانية، سجَد الصفُّ المؤخَّ ر مواِجَه العُدوِّ الصفُّ المؤخَّ

ر الصفُّ األوُل مكاَنھم لتحُصَل فضيلُة الصفِّ األ موا إلى مكان الصفِّ األول، وتأخَّ وِل للطائفتين، ولُِيدِرَك الصفُّ قاموا، فتقدَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم السجدتين في الركعة الثانية، كما أدرك األول معه السجدتين في األولى، فتستوي  الثاني مع النبي َصلَّى هللاَّ

ل مرة فإذا جلس الطائفتاِن فيما أدركوا معه، وفيما َقَضْوا ألنفسھم، وذلك غايُة العدل، فإذا ركع، صنع الطائفتان كما صن عوا أوَّ

 ً ر سجدتين، ولحقوه في التشھد، فيسلِّم بھم جميعا  .للتشھد، سجد الصفُّ المؤخَّ

، وفِرقًة ُتصلي معه، فُتصلي معه إحدى : وإن كان العُدو في غير جھة القبلة، فإنَّه كان تارًة يجعلُھم فِرقتينِ  فِرقًة بإزاء العدوِّ

ھا إلى مكان الفرقة األخرى، وتجيُء األخرى إلى مكان ھذه، فُتصلي معه الركعة الثانية، الفرقتين ركعًة، ثم تنصِرف في صالت

 .ثم ُتسلم، وتقضي كلُّ طائفة ركعًة ركعًة بعد سالم اإلِمام

وتارة كان ُيصلي بإحدى الطائفتين ركعة، ثم يقوم إلى الثانية، وتقضي ھي ركعة وھو واقف، وُتسلم قبل ركوعه، وتأتي 

خرى، فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشھد، قامت، فقضت ركعًة وھو ينتظرھا في التشھد، فإذا الطائفة األ

 .تشھدت، ُيسلم بھم

وتارة كان ُيصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، فُتسلم قبله، وتأتي الطائفة األخرى، فُيصلي بھم الركعتين األخيرتين، وُيسلم بھم، 

 .كعتين ركعتينفتكون له أربعاً، ولھم ر

وتارة كان ُيصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، ويسلم بھم، وتأتي األخرى، فتصلي بھم ركعتين، وُيسلم فيكون قد صلى بھم بكلِّ 

 .طائفة صالة

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعَة، فتذھب وال تقضي شيئاً، وتجيء األخرى، فُيصلي بھم ركعة، وال تقضي شيئاً، 

 .كعتان، ولھم ركعة ركعة، وھذه األوجه ُكلُھا تجوز الصالة بھافيكون له ر

 .كلُّ حديث ُيروى في أبواب صالة الخوف، فالعمل به جائز: قال اإلِمام أحمد

تقوُل باألحاديث كلِّھا، كّل حديٍث في : قلُت ألبي عبد هللا: ستُة أوجه أو سبعة، ُتروى فيھا، ُكلُّھا جائزة، وقال األثرم: وقال

ز أن ُتصلَي كلُّ طائفة معه . من ذھب إليھا كلِّھا، فحسن: أنا أقولُ : تختاُر واحداً منھا؟ قال ه، أوموضع وظاھر ھذا، أنه جوَّ

ركعًة ركعًة، وال تقضي شيئاً، وھذا مذھُب ابن عباس، وجابر بن عبد هللا، وطاووس، ومجاھد، والحسن، وقتادة، والحكم، 

 .وعموُم كالم أحمد يقتضي جواَز ذلك، وأصحابنا ينكرونه": نيالمغ"قال صاحب . وإسحاق بن راھويه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في صالة الخوف ِصفاّت أَُخُر، ترجع كلھا إلى ھذه وھذه أُصولُھا، وربما اختلف بعض  وقد روى عنه َصلَّى هللاَّ

ما ذكرناه أوالً، : صفة، والصحيحألفاِظھا، وقد ذكرھا بعُضھم عشَر صفات، وذكرھا أبو محمد بن حزم نحو خمَس عشرة 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وإنما ھو من اختالف  ً من فعل النبي َصلَّى هللاَّ وھؤالء كلما رأوا اختالف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوھا

 .وهللا أعلم. الرواة

ُ بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء األول من زاد المعاد في ھدي خير العباد ويليه الجزء الث اني وأوله فصل في ھديه َصلَّى هللاَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم في الصدقة والزكاة
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الصدقة والزكاة: فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

أرباِب  وقد راعى فيھا مصلحةَ . َھْدُيه فى الزكاة، أكمُل َھْدى فى وقتھا، وقْدِرھا، وِنصابھا، َوَمْن َتِجُب عليه، وَمْصِرفِھا

األموال، ومصلحة المساكين، وجعلھا هللا سبحانه وتعالى ُطھرًة للمال ولصاحبه، وقيَّد النعمة بھا على األغنياء، فما زالت 

ً له،  النعمُة بالمال على َمن أدَّى زكاَته، بل يحفُظه عليه وُينميه له، ويدفُع عنه بھا اآلفاِت، ويجعلُھا ُسوراً عليه، وِحصنا

 .وحارساً له

ً بين الخلق، وحاجُتھم إليھا ضرورية: ثم إنه جعلھا فى أربعة أصناف من المال الزرع : أحدھا.وھى أكثُر األموال َدَورانا

 .والثمار

 .اإلبل، والبقر، والغنم: بھيمُة األنعام: الثانى

 .الجوھران اللَّذان بھما قِوام العالم، وھما الذھب والفضة: الثالث

 .على اختالف أنواعھاأمواُل التجارة : الرابع

ًة كلَّ عام، وجعل َحْول الزروع والثمار عند كمالِھا واستوائھا، وھذا أعدُل ما يكون، إذ وجوُبھا كلَّ شھر أو  ثم إنه أوجبھا َمرَّ

 .مرةُكلَّ جمعة يُضرُّ بأرباب األموال، ووجوُبھا فى العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدَل ِمن وجوبھا ُكلَّ عام 

ثم إنه فاَوَت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب األموال فى تحصيلھا، وسھولِة ذلك، ومشقته، فأوجب الُخمس فيما صادفه 

كاز  .ولم يعتبر له َحْوالً، بل أوجب فيه الُخمَس متى ظفر به. اإلنسان مجموعاً محصَّالً من األموال، وھو الرِّ

قُة تحصيله وتعبه وُكلفته فوَق ذلك، وذلك فى الثمار والزروع التى ُيباشر حرث وأوجب نصفه وھو الُعشر فيما كانت مش

 .أرضھا وسقيھا وبذرھا، ويتولَّى هللا سقيھا ِمن عنده بال ُكلفة من العبد، وال شراء ماٍء، وال إثارة بئٍر ودوالبٍ 

والى، والنواِضح  .وغيرھا وأوجب ِنصف الُعشر، فيما تولى العبد سقَيه بالُكلفة، والدَّ

وأوجب ِنصف ذلك، وھو ربُع الُعشر، فيما كان النَّماء فيه موقوفاً على عمل متصٍل ِمن رب المال، بالضرب فى األرض تارة، 

ً فإن نمو الزرع والثمار أظھُر  وباإلدارة تارة، وبالتربص تارة، وال ريَب أن ُكلفة ھذا أعظم من ُكلفة الزرع والثمار، وأيضا

رة، فكان واجُبھا أكثَر من واجب التجارة، وظھوُر النمو فيما ُيسقى بالسماء واألنھار، أكثُر مما ُيسقى وأكثر من نمو التجا

 .بالدوالى والنواضح، وظھورهُ فيما وجد محصالً مجموعاً، كالكنز، أكثر وأظھر من الجميع

رًة المواساة فيھا، ال ُتْجِحُف ثم إنه لما كان ال يحتمل المواساَة كلُّ مال وإن قلَّ، جعل للمال الذى تحتمله ا ً مقدَّ لمواساة ُنُصبا

بأرباب األموال، وتقع موقِعھا من المساكين، فجعل للَوِرِق مائتى درھم، وللذھب عشرين مثقاالً، وللحبوِب والثمار خمسَة 

ً  أوسق، وھى خمسة أحمال من ، لكن لما كان ِنصابھا أحمال إبل العرب، وللغنم أربعين شاة، وللبقر ثالثين بقرة، ولإلبل خمسا

ً وعشرين، احتمل نصاُبھا . ال يحتمل المواساة من جنسھا، أوجب فيھا شاة فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمسا
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َر ِسنَّ ھذا الواجب فى الزيادة والنقصان، بحسب كثرة اإلبل وقلَِّتھا من ابن َمخاض،  واحداً منھا، فكان ھو الواجب ثم إنه لما َقدَّ

ن إلىوبنت   َمخاض، وفوقه ابُن لَُبون، وبنت لَبون، وفوقه الِحقُّ والِحقَّة، وفوَقه الَجَذُع والَجَذَعة، وكلما كُثرت اإلبُل، زاد السِّ

ُن إلى ُمنتھاه، فحينئٍذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد المال  .أن يصل السِّ

لمواساة، وال ُيجِحُف بھا، ويكفى المساكين، وال يحتاُجون معه إلى شئ، فاقتضت حكمته أن جعل فى األموال َقْدراً يحتمل ا

ففرض فى أموال األغنياء ما يكفى الفقراء، فوقع الظلُم من الطائفتين، الغنيُّ يمنُع ما وجب عليه، واآلخذ يأخذ ما ال يستحقه، 

 .م أنواع الحيل واإللحاف فى المسألةوفاقٌة شديدة، أوجبت لھ فتولَّد من بين الطائفتين ضرٌر عظيم على المساكين

أھا ثمانيَة أجزاء، يجمُعھا ِصنفاِن من الناس، أحدھما َمن يأخذ لحاجة، فيأخذ : والربُّ سبحانه تولَّى َقْسَم الصدقة بنفسه، وجزَّ

َمن يأخذ لمنفعته : ثانىوال. بحسب شدة الحاجة، وضعفھا، وكثرِتھا، وقِلَّتھا، وھم الفقراُء والمساكين، وفى الرقاب، وابن السبيل

وال وھم العاملون عليھا، والمؤلَّفُة قلوُبھم، والغاِرمون إلصالح ذاِت الَبْين، والُغزاةُ فى سبيل هللا، فإن لم يكن اآلِخُذ محتاجاً، 

 .فيه منفعة للمسلمين، فال سھم له فى الزكاة

 َمن ھو أھل ألخذ الزكاة يف فصل

ُ عَ  لَْيِه َوَسلََّم إذا علم من الرجل أنه ِمن أھل الزكاة، أعطاه، وإن سأله أحٌد من أھل الزكاة ولم َيْعِرْف وكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ

 .حاله، أعطاه بعد أن يخبره أنه ال حظَّ فيھا لِغنى وال لِقوى مكتِسب

 .وكان يأخذھا من أھلھا، ويضُعھا فى حقھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  وكان من َھْديه، تفريُق الزكاة على المستحقين الذين قھا ھو َصلَّى هللاَّ فى بلد المال، وما فضَل عنھم ُحِملَت إليه، ففرَّ

ولذلك كان يبعث ُسعاته إلى البوادى، ولم يكن يبعُثھم إلى القُرى، بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أھل اليمن، 

 .وُيعطيھا فقراءھم، ولم يأمره بحملھا إليه

من َھْديه أن يبعث ُسعاته إال إلى أھل األموال الظاھرة ِمن المواشى والزروع والثمار، وكان يبعُث الخاِرَص فيخُرُص  ولم يكن

وكان يأمر الخاَِرَص أن يدَع لھم  على أرباب النخيل تمَر نخيلھم، وينظر كم يجئ منه َوْسقاً، َفيْحِسُب عليھم من الزكاة بقدره،

بَع، فال  يخرصه عليھم لما يعُرو النخيَل ِمن النوائب، وكان ھذا الخرُص لكى ُتحصى الزكاةُ قبل أن تؤكل الثماُر الثلَث أو الرُّ

وُتْصَرَم، وليتصرَّف فيھا أربابھا بما شاؤوا، ويضمنوا قدَر الزكاة، ولذلك كان يبعث الخاِرَص إلى َمن ساقاه من أھل خيبر 

ُنھم شطًرھا، وكان يبعُث إليھم عبد هللا بن َرواحة، فأرادوا أن َيرُشوه، فقال وزارعه، فيخُرص عليھم الثماَر والزروع، وُيضمِّ 

ِتكم ِمن القِردِة والخنازير، وال : عبد هللا ، وألنُتم أبغُض إلىَّ من ِعدَّ حَت؟، وِهللا لقد جئتكم من عند أحبِّ الناس إلىَّ ُتطعمونى السُّ

 .بھذا قامت السمواُت واألرض: ليكم، فقالوايحِملُنى ُبغضى لكم وُحبِّى إياه، أن ال أعدل ع

ولم يكن من َھْديه أخُذ الزكاة من الخيل، والرقيق، وال البغال، وال الحمير، وال الخضروات وال المباطخ والمقاتى والفواكه 

ق بين ما يبس م طب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم ُيفرِّ خر إال العنب والرُّ  .نه وما لم ييبسالتى ال ُتكال وال ُتدَّ
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 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى العسل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال جاء ھالٌل : واختلف عنه َصلَّى هللاَّ

ً ُيقال ل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعُشور نحل له، وكان سأله أن َيحمَى واديا ، فحمى له "َسلََبة"ه أحد بنى ُمْتعان إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذلك الوادى، فلما َولَِى ُعَمُر ابُن الخطاب رضى هللا عنه، كتب إليه سفياُن ابن وھب  يسألُه عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن عُشو: ذلك، فكتب عمر ، وإال فإنما "َسلََبة"ر َنحله، فاحِم له إن أدَّى إليك ما كان ُيؤدِّى إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .ھو ُذباب غيٍث يأكلُه َمْن َيَشاء

 ".ِمْنْ◌ ُكل عشر قَِرٍب قِربة: "وفى رواية فى ھذا الحديث

 .وروى ابن ماجه فى سننه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه أَخَذ ِمن الَعَسل الُعْشرَ 

ا يا رسول هللا ؛ : قلتُ ". أَدِّ الُعْشرَ : "قال. يا رسول هللا ؛ إن لى نحالً : قلت: رة المتعى، قالوفى مسند اإلمام أحمد، عن أبى سيَّ

 .اْحِمھا لى، فحماھا لي

ٍر عن الزھرى، عن أبى سلمة، ُ َعلَْيِه : عن أبى ھريرة، قال وروى عبد الرزاق، عن عبد هللا بن ُمَحرَّ كتب رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ل اليمن، أن ُيؤَخَذ ِمَن الَعَسِل الُعْشرُ َوَسلََّم إلى أھ

قِدمُت : أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبى ُذبابذ قال: قال الشافعى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأسلمُت ثم قلتُ  ھم ما أسلموا عليه، ففعل رسوُل يا رسول هللا ؛ اجعل لقومى من أموال: على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، واستعملنى عليھم، ثم استعملنى أبو بكر، ثم ُعَمُر رضى هللا عنھما راِة، : قال. هللا َصلَّى هللاَّ وكان سعد من أھل السَّ

الُعشَر، فأخذت منھم : ترى؟ قلتُ  كم: فقالوا. فيه زكاة، فإنه ال خير فى ثمرة ال تزكَّى: فقلت لھم. فكلَّمُت قومى فى العسل: قال

. فقبَضُه عمر، ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين: قال. الُعشَر، فلقيُت عمر بن الخطاب رضى هللا عنه، فأخبرُته بما كان

 .ورواه اإلمام أحمد، ولفظه للشافعى

ال َيِصحُّ عن : ح، وقال الترمذىليس فى زكاة العسل شئ يص: واختلف أھُل العلم فى ھذه األحاديث وحكمھا، فقال البخارى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ھذا الباب كثيُر شئ ليس فى وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول هللا : وقال ابن المنذر. النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وال إجماع، فال زكاة فيه، وقال الشافعى وفى أنه ال يؤخذ منه  شَر ضعيف،الحديُث فى أن فى العسل العُ : َصلَّى هللاَّ

 .الُعشر ضعيف إال عن عمر ابن عبد العزيز

وأحاديُث الوجوب كلُّھا معلولة، أما حديث ابن عمر، فھو من رواية صدقة بن عبد هللا بن موسى بن يسار، عن : قال ھؤالء

فه اإلمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرھما، وقال البخارى ُ َعلَْيِه ھ: نافع عنه، وصدقة، ضعَّ و عن نافع، عن النبى َصلَّى هللاَّ

 .َوَسلََّم مرسل، وقال النسائى صدقة ليس بشىء، وھذا حديث منكر
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سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من : وأما حديث أبى سيَّارة المتعى، فھو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخارى

ُ َعلَْيِه َوسَ   .لَّمَ أصحاب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أخذ من العسل الُعشر، ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه  وأما حديث عمرو بن شعيب اآلخر، أن النبى َصلَّى هللاَّ

 .ليس فى ولد زيد بن أسلم ثقة: بنو زيد ثالثُتھم ليسوا بشىء، وقال الترمذى: عن عمرو، وھو ضعيف عندھم، قال ابن معين

ر راويه عن الزھرى، قال : ھرى، عن أبى سلمة، عن أبى ھريرةوأما حديث الز فما أظھر داللته لو سلم من عبد هللا ابن محرَّ

ر متروك الحديث، وليس فى زكاة العسل شىء يصح: البخارى فى حديثه ھذا  .عبد هللا بن محرَّ

ياض، عن الحارث بن أبى ذباب، عن رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن ع: وأما حديث الشافعى رحمه هللا، فقال البيھقى

: قال البخارى. منير بن عبد هللا، عن أبيه، عن سعد بن أبى ذباب، وكذلك رواه صفوان ابن عيسى، عن الحارث بن أبى ذباب

 منير ھذا ال نعرفه إال فى ھذا الحديث، كذا: عبد هللا والد منير، عن سعد بن أبى ذباب، لم يصح حديثه، وقال على بن المدينى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يأمره بأخذ الصدقة من : قال الشافعى. قال لى وسعد بن أبى ذباب، يحكى ما يدل على أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

واختيارى أن ال ُيؤخذ منه، ألن الُسَنن واآلثار ثابتة فيما ُيؤخذ : قال الشافعى. وإنما ھو شىء رآه فتطوع له به أھله العسل،

 .ثابتة فيه فكأنه عفومنه، وليست 

ليس فى العسل : وقد روى يحيى بن آدم، حدثنا ُحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علّى رضى هللا عنه، قال

 .زكاةٌ 

ً : قال يحيى ً . وسئل حسن بن صالح عن العسل؟ فلم ير فيه شيئا حدثنا : قال الُحميدى. وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا

كالھما لم يأمرنى : ، حدثنا إبراھيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، أنه أتى بوقص البقر والعسل، فقال معاذسفيان

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بشىء  .فيه رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 إلى أبى وھو بِمَنى، جاءنا كتاٌب من عمر بن عبد العزيز رحمه هللا: أخبرنا مالك، عن عبد هللا بن أبى بكر، قال: وقال الشافعى

 .وإلى ھذا ذھب مالك، والشافعى. أن ال يأخذ من الخيل وال من العسل صدقة

ى بعُضھا بعضاً، وقد تعددت مخارُجھا،  وذھب أحمد، وأبو حنيفة، وجماعة، إلى أن فى العسل زكاة، ورأوا أن ھذه اآلثار ُيَقوِّ

ئِل أبو حاتم الرازى، عن عبد هللا والد منير، عن سعد بن أبى ذباب، يصح وقد سُ . واختلفت ُطرقھا، ومرَسلُھا ُيعَضُد بمسندھا

خر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار: قال ھؤالء. نعم: حديثه؟ قال : قالوا. وألنه يتولد من َنَور الشجر والزھر، وُيكال وُيدَّ

ا يجب فيه الُعشر إذا أُِخذ من أرض الُعشر، فإن أُِخذ من إنم: أبو حنيفة والكلفة فى أخذه دون الكلفة فى الزرع والثمار، ثم قال

أرض الخراج، لم يجب فيه شئ عنده، ألن أرض الخراج قد وجب على مالكھا الخراُج ألجل ثمارھا وزرعھا، فلم يجب فيھا 

 .حق آخر ألجلھا، وأرض الُعشر لم يجب فى ذمته حق عنھا، فلذلك وجب الحقُّ فيما يكون منھا

ى اإلم  .ام أحمد بين األرضين فى ذلك، وأوجبه فيما أُِخَذ ِمن ملكه أو موات، ُعشرية كانت األرض أو خراجيةوسوَّ
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أنه يجب فى قليله وكثير، وھذا قول أبى حنيفة رحمه هللا، : أحدھما. ھل له نصاب أم ال؟ على قولين: ثم اختلف الموِجبون له

 .ھو عشرة أرطال: فقال أبو يوسفأن له نصاباً معيناً، ثم اختلف فى قدره، : والثانى

نصابه عشرة أفراق، ثم اختلف : وقال أحمد. ھو خمسة أفراق، والفرق ستة وثالثون رطالً بالعراقى: وقال محمد بن الحسن

 .أنه ستة وثالثون رطالً : أنه ستون رطالً، والثانى: أصحابه فى الفرق، على ثالثة أقوال أحدھا

 .ر كالم اإلمام أحمد، وهللا أعلموالثالث ستة عشر رطالً، وھو ظاھ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا جاءه الرجل بالزكاة، دعا له فتارة يقول اللھم صل "وتارة يقول ". اللھم بارك فيه وفى أبله : "وكان َصلَّى هللاَّ

 .ھديه أخذ كرائم األموال فى الزكاة بل وسط المال، ولھذا نھى معاذاُ عن ذلك ولم يكن من". عليه

 نھى المتصدق أن يشترى صدقته يفصل ف

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ينھى المتصدِّق أن يشترَى صدقته، وكان ُيبيح للغنى أن يأكل من الصدقة إذا أھداھا إليه الف قير، وكان َصلَّى هللاَّ

َق به على َبريَرَة وقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن لحم ُتُصدِّ  ".َھا َصَدَقٌة ولنا ِمْنَھا َھِديةُھَو َعلَيْ : "وأكل َصلَّى هللاَّ

وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جّھز جيشاً َفَنفَِدِت اإلبل، فأمر عبد هللا بن عمرو أن يأخذ من قالئص 

َدَقِة بيده، وكان َيِسُمھا فى آذانھا الصدقة،  .وكان َيِسُم إبل الصَّ

 .من أربابھا، كما استسلف من العباس رضى هللا عنه صدقة عامينوكان إذا عراه أمر، استسلف الصدقة 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى زكاة الفطر : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على المسلم، وعلى َمْن َيُموُنُه ِمْن َصِغيٍر وَكِبيِر، َذَكٍر َوأُْنَثى، حُ  ً ِمْن رٍّ َوعَ فرضھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ْبٍد، َصاعا

 .َتْمٍر، أَْو َصاعاً ِمْن َشِعيٍر، أَْو َصاعاً ِمْن أَقٍِط، أَْو َصاعاً ِمْن َزبِيبٍ 

 .نصف صاع من ُبرٍّ : أو صاعاً من دقيق، وروى عنه: وروى عنه

 .أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من ُبرٍّ مكان الصاع من ھذه األشياء، ذكره أبو داود: والمعروف

ى بعضھا " صحيحينال"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم آثار مرسلة، ومسندة، ُيقوِّ م ذلك، وفيه عن النبى َصلَّى هللاَّ أن معاوية ھو الذى َقوَّ

 ً  .بعضا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : عن أبيه قال حديث عبد هللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد هللا بن أبى ُصعير: فمنھا ٌع ِمْن صا: "قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .رواه اإلمام أحمد وأبو داود" ُبرٍّ أْو َقْمح على ُكلِّ اْثَنْين
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ة ً فى فِجاج َمكَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعث مناديا أاَلَ إنَّ َصَدَقة الفِْطِر : "وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبى َصلَّى هللاَّ

ً ِمْن َطعام  َواِجَبٌة على ُكلِّ ُمْسلِم، َذَكٍر أو أُْنَثى، اِن ِمْن َقْمٍح أَْو ِسَواهُ َصاعا : قال الترمذى" ُحرٍّ أَْو َعْبٍد، َصِغيٍر أَْو َكبِيٍر، ُمدَّ

 .حديث حسن غريب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أَمَر َعْمرو ْبَن َحْزٍم فى زَ  َكاِة وروى الدارقطنى من حديث ابن عمر رضى هللا عنھما، أَن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .وفيه سليمان بن موسى، وثَّقه بعضھم وتكلم فيه بعضھم. الفِْطِر ِبِنْصِف َصاٍع ِمْن ِحْنَطةٍ 

أَْخِرُجوا َصَدَقَة َصْوِمُكْم، فكأَنَّ النَّاَس لَْم : خطب ابُن عباس فى آخر رمضاَن على منبر البصرة، فقال: قال الحسُن الَبصرى

ُ َعلَْيهِ َمْن َھُھنا ِمْن أَھْ : َفَقالَ . َيْعلَُموا ُھْم الَ َيْعلَُموَن، َفرَض َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم  ِل الَمِديَنِة؟ قُوُموا إلَى إْخَواِنُكم َفَعلُِّموُھم فإنَّ

، أو مملُوٍك، َذَكرٍ  َدَقَة صاَعاً ِمن َتْمٍر، أَْو َشِعيٍر، أَْو ِنْصَف َصاٍع ِمْن َقْمٍح َعلَى ُكلِّ ُحرٍّ أَْو أُْنَثى، َصِغيٍر أَْو َكِبيٍر، فلما  َھِذِه الصَّ

ْعِر َقالَ  رواه أبو داود وھذا ". َقْد أَْوَسَع هللاُ َعلَْيُكم، َفلَْو َجَعْلُتُموهُ َصاعاً ِمْن ُكلِّ َشىءٍ : َقِدَم َعلىُّ َرِضَى هللا َعْنُه َرأى ُرْخَص السِّ

ً ِمْن ُبرٍّ َوَغْيِرهأََما إذ أَْوَسَع هللاُ : وعنده فقال َعلىُّ  لفظه، والنسائى : وكان شيخنا رحمه هللا.  َعلَْيُكم، َفأْوِسُعوا، اْجَعلُوھا َصاعا

ى ھذا المذھب ويقول  .ھو قياس قوِل أحمد فى الكفَّارات، أن الواجَب فيھا من الُبرِّ نصُف الواجب من غيره: ُيقوِّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إخراج ھ الة، : "أنه قال: ذه الصدقة قبَل صالة العيد، وفى السنن عنهوكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ اھا َقْبَل الصَّ َمْن أدَّ

َدقاتِ  الة َفِھَى َصَدَقٌة ِمَن الصَّ اھا َبْعَد الصَّ  ".َفِھى َزَكاةٌ َمْقُبولَة، وَمْن أَدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : ، عن ابن عمر، قال"الصحيحين"وفى  َم ِبَزَكاِة الفِْطِر أَْن ُتؤدَّى َقْبَل ُخُروِج النَّاِس إلى أَمَر َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

الة  .الصَّ

وأنھا تفوُت بالفراغ ِمن الصالة، وھذا ھو الصواب، فإنه ال  أنه ال يجوُز تأخيُرھا عن صالة العيد،: ومقتضى ھذين الحديثين

ى ذلك وينصُره، ونظيُره ترتيُب األُضحية ُمعاِرض لھذين الحديثين وال ناسخ، وال إجماع يدفع القوَل بھما، وكان ش يُخنا ُيقوِّ

وھذا أيضاً ھو الصواب . على صالة اإلمام، ال على وقتھا، وأن َمن ذبح قبَل صالة اإلمام، لم تكن ذبيحته أُضحيًة بل شاة لحم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الموضعين  .فى المسألة األخرى، وھذا َھْدُى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 صلف

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تخصيُص المساكين بھذه الصدقة، ولم يكن يقِسمھا على األصناف الثمانية قبضًة قبضةً  ، وكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ

أنه ال يجوُز إخراُجھا إال على المساكين : وال أمر بذلك، وال فعله أحٌد من أصحابه، وال َمْن بعدھم، بل أحُد القولين عندنا

 .ذا القوُل أرجُح من القول بوجوب قسمتھا على األصناف الثمانيةخاصة، وھ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى صدقة التطوع: فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ِ تعالى، وال يستقِلُّ  َّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أعظَم الناس صدقًة بما ملكت يُده، وكان ال يستكِثر شيئاً أعطاه  ان ال يسألُه ه، وككان َصلَّى هللاَّ

أحٌد شيئاً عنده إال أعطاه، قليالً كان أو كثيراً، وكان عطاؤه عطاء َمْن ال يخاُف الفقر، وكان العطاُء والصدقُة أحبَّ شىٍء إليه، 

يح المرسلة  .وكان ُسروُره وفرُحه بما يعطيه أعظَم من سرور اآلِخِذ بما يأخذه، وكان أجوَد الناس بالخير، يمينه كالرِّ

 .ذا عرض له ُمحتاج، آثره على نفسه، تارًة بطعامه، وتارًة بلباسهوكان إ

ع فى أصناف عطائه وصدقته، فتارًة بالھبة، وتارًة بالصدقة، وتارًة بالھدية، وتارًة بشراِء الشىء ثم ُيعطى البائع  وكان ُينوِّ

لعة جميعاً، كما منه، وأفضل وأكبر، ويشترى الشىء، فيعطى فعل ببعير جابر وتارة كان يقترض الشئ، فيرد أكثر  الثمن والسِّ

عاً فى ضروب الصدقة واإلحسان بكل ممكن،  أكثر من ثمنه، ويقبل الھديَّة وُيكافىُء عليھا بأكثر منھا أو بأضعافھا، تلطفاً وتنوُّ

، ويدعو إليھا بحاله وقوله، وكانت صدقُته وإحساُنه بما يملُكه، وبحاله، وبقوله، فُيْخِرُج ما عنده، ويأُمُر بالصدقة، ويحضُّ عليھا

فإذا رآه البخيُل الشحيح، دعاه حالُه إلى البذل والعطاء، وكان َمْن خالَطه وَصِحبه، ورأى َھْدَيه ال يملُِك نفسه من السماحة 

 .والنَّدى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يدعو إلى اإلحسان والصدقِة والمعروف، ولذلك كان َصلَّى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أشرَح الخلق صدراً، وكان َھْديه َصلَّى هللاَّ هللاَّ

 ً ه هللا بِه من . وأَطَيبھم نفساً، وأنعَمھم قلبا فإن لِلصدقة َوفِعِل المعروف تأثيراً عجيباً فى شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصَّ

 .شرح صدره بالنبوة والرسالة، وخصائصھا وتوابعھا، وشرح صدره حساً وإخراج حظِّ الشيطان منه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : فصل  فى أسباب شرح الصدور وحصولھا على الكمال له َصلَّى هللاَّ

أََفَمن {: قال هللا تعالى. التوحيُد وعلى حسب كماله، وقوته، وزيادته يكوُن انشراُح صدر صاحبه: فأعظم أسباب شرح الصدر

ْن رَ  َشَرَح هللاُ  َفَمْن ُيِرِد هللاُ أَن َيْھِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرهُ لإِلْسالَِم، {: وقال تعالى]. 22: الزمر[} بِّهَصْدَرهُ لإِلْسالِم َفُھَو َعلَى ُنوٍر مِّ

َماءِ  ُد فِى السَّ عَّ َما َيصَّ ًقا َحَرجاً َكأَنَّ  ].125: األنعام[} َوَمن ُيِرْد أَن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرهُ َضيِّ

دِر وانحراِجه، ومنھافالُھدى والتوحيُد ِمن أعظم أسباِب شرح الص الل ِمن أعظم أسباِب ضيِق الصَّ النوُر : در، والشِّرُك والضَّ

عه، وُيْفِرُح القلبَ  فإذا فُقَِد ھذا النور من قلب العبد، . الذى يقِذفُه هللا فى قلب العبد، وھو نوُر اإليمان، فإنه يشَرُح الصدر وُيوسِّ

 .ضاَق وَحِرَج، وصار فى أضيق سجٍن وأصعبه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه قالوقد  وما : قالوا". إذا َدَخَل النور القلَب، اْنَفَسَح وانشرَح : " روى الترمذى فى جامعه عن النبى َصلَّى هللاَّ

فُيصيب ". َمْوِت َقْبَل ُنزولهاإلَناَبُة إلى داِر الُخلُوِد، والَتَجافِى َعْن َداِر الُغُروِر، واالْسِتْعداُد لل: "َعالََمُة َذلَِك َيا رُسوَل ِهللا؟ قال

ية، ھذه تشرُح الصدر، وھذه  ى، والظلمُة الِحسِّ العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من ھذا النور، وكذلك النوُر الِحسِّ

 .ُتضيِّقه
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يق والَحْصر والحبس،: ومنھا عه حتى يكون أَوسَع من الدنيا، والجھُل يورثه الضِّ فكلما اتَّسع  العلم، فإنه يشرح الصدر، ويوسِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو العلُم النا فع، علُم العبد، انشرح صدره واتسع، وليس ھذا لكل ِعلم، بل للعلم الموروث عن الرسول َصلَّى هللاَّ

 ً  .فأھلُه أشرُح الناس صدراً، وأوسعھم قلوباً، وأحُسنھم أخالقاً، وأطيُبھم عيشا

م بعبادته، فال شىء أشرُح لصدر العبد من اإلنابة إلى هللا سبحانه وتعالى: ومنھا ، ومحبُته بكلِّ القلب، واإلقباُل عليه، والتنعُّ

ً . ذلك وللمحبة تأثيٌر عجيٌب فى انشراح . إن كنُت فى الجنة فى مثل ھذه الحالة، فإنى إذاً فى عيش طيب: حتى إنه ليقوُل أحيانا

، كان الصدُر أفسَح وأشرَح،  الصدر، وطيِب النفس، ونعيم القلب، ال يعرفه إال َمن له ِحس به، وكلَّما كانت المحبَّة أقوى وأشدَّ

الين الفاِرغين من ھذا الشأن، فرؤيُتھم َقَذى عينه، ومخالطتھم ُحمَّى روحه  .وال َيضيق إال عند رؤية البطَّ

ن ِذكره، ومحبُة سواه، فإن َمن أحبَّ اإلعراُض عن هللا تعالى، وتعلُُّق القلب بغيره، والغفلُة ع: وِمْن أعظم أَسباب ضيق الصدر

َب به، وُسِجَن قلُبه فى محبة ذلك الغير، فما فى األرض أشقى منه، وال أكسف باالً، وال أنكد عيشاً، وال أتعب  شيئاً غيَر هللا ُعذِّ

ةُ عينھا، محبة ھى جنة الدنيا، وسرور النفس، ولذةُ القلب، ونعيم الروح، وِغذاؤھا، ودواؤُ : قلباً، فھما محبتان ھا، بل حياُتھا وقُرَّ

 .وھى محبُة هللا وحَده بُكلِّ القلب، وانجذاُب قوى الميل، واإلرادة، والمحبة كلِّھا إليه

ومحبٌة ھى عذاب الروح، وغمُّ النفس، وِسْجُن القلب، وِضيُق الصدر، وھى سبُب األلم والنكد والعناء، وھى محبة ما سواه 

 .سبحانه

دواُم ِذكره على ُكلِّ حال، وفى ُكلِّ موطن، فللِذْكر تأثير عجيب فى انشراح الصدر، ونعيم القلب،  ومن أسباب شرح الصدر

 .وللغفلة تأثيٌر عجيب فى ِضيقه وحبسه وعذابه

 اإلحساُن إلى الَخْلق ونفُعھم بما يمكنه من المال، والجاِه، والنفع بالبدن، وأنواع اإلحسان، فإن الكريم المحسَن أشرحُ : ومنھا

اً  الناس صدراً، وأطيُبھم نفساً، وأنعُمھم قلباً، والبخيُل الذى ليس فيه إحسان أضيُق الناسِ  صدراً، وأنكُدھم عيشاً، وأعظُمھم ھمَّ

 ً ا ق، كَمَثل َرُجلَْيِن َعلَْيِھَما ُجنَّ . وغمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الصحيح مثالً للبخيل والمتصدِّ َتاِن ِمْن َحِديٍد، وقد ضرب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُق ِبَصَدَقٍة، اتََّسَعْت َعلَْيِه َواْنَبَسَطْت، َحتَّى َيُجرَّ ثَِياِبُه َوُيْعفَِى أَثَرهُ، وُكلَّ  َدَقِة، لَِزَمْت ُكلُّ َحْلَقٍة ُكلََّما َھمَّ الُمَتَصدِّ َما َھمَّ الَبِخيُل ِبالصَّ

ق، وانفساح قلبه، ومثُل ِضيِق صدر البخيل وانحصاِر قلبهفھذا َمثَ . َمَكاَنَھا، َولَْم َتتَِّسْع َعلَْيهِ   .ُل انِشراِح صدر المؤمن المتصدِّ

ِسُع القلب، والجبانُ : ومنھا أضيق الناس صدراً، وأحصُرھم قلباً، ال : الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متَّ

ة له، وال نعيم إال مْن جنس م ُتھا، ونعيُمھا، وابتھاُجھا، فرحة له وال سرور، وال لذَّ ا للحيوان البھيمى، وأما سرور الروح، ولذَّ

م علِى كل بخيٍل، وعلى ُكلِّ ُمعِرض عن هللا سبحانه، غافٍل عن ِذكره، جاھٍل به وبأسمائه  ٌم على كل جبان، كما ھو محرَّ فمحرَّ

ً وجنة، وذلك الضيُق والحصر، وإن ھذا النعيم والسرور، يص. تعالى وصفاته، وِدينه، متعلق القلِب بغيره ير فى القبر رياضا

 ً فى الصدر، نعيماً وعذاباً وسجناً وانطالقاً، وال عبرَة بانشراح  كحال القلب. فحال العبد فى القبر. ينقلُب فى القبر عذاباً وسجنا

فة التى قامت صدر ھذا لعارض، وال بضيق صدِر ھذا لعارض، فإن العواِرَض تزوُل بزوال أسبابھا، وإنما المعوَّ  ُل على الصِّ

 .وهللا المستعان.. بالقلب ُتوجب انشراحه وحبسه، فھى الميزان
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إخراُج َدَغِل الَقْلِب من الصفات المذمومة التى ُتوجب ضيقه وعذابه، وتحوُل بينه وبين حصول الُبرء، : ومنھا بل من أعظمھا

تلك األوصاَف المذمومة من قلبه، لم يحَظ ِمن انشراح صدره  فإن اإلنسان إذا أتى األسباب التى تشرُح صدره، ولم ُيخِرجْ 

 .بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتِوَراِن على قلبه، وھو للمادة الغالبة عليه منھما

وماً ترُك فضوِل النظر، والكالم، واالستماع، والمخالطِة، واألكل، والنوم، فإن ھذه الفضوَل تستحيُل آالماً وغموماً، وھم: ومنھا

ُب بھا، بل غالُِب عذاِب الدنيا واآلخرة منھا، فال إله إال هللاُ ما أضيُق صَدر مَ  ن فى القلب، تحُصُره، وتحِبسه، وتضيِّقُه، ويتعذَّ

ضرب فى كل آفٍة من ھذه اآلفات بسھم، وما أنَكَد عيَشه، وما أسوأ حاله، وما أشدَّ حصَر قلبه، وال إله إال هللا، ما أنعَم عيَش 

ضرب فى كل َخصلٍة من تلك الخصال المحمودة بسھم، وكانت ھمتُّه دائرًة عليھا، حائمًة حولھا، فلھذا نصيب وافر ِمْن  َمنْ 

اَر لَفِى َجِحيمٍ {: ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى] 13: االنفطار[} إنَّ األَْبَراَر لَفِى َنِعيم{: قوله تعالى : االنفطار[} وإنَّ الفُجَّ

 .مراتُب متفاوتة ال ُيحصيھا إال هللا تبارك وتعالىوبينھما ] 14

ةُ : والمقصود ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان أكمَل الخلق فى كلِّ صفة يحُصل بھا انشراُح الصدر، واتِّساُع القلب، وقُرَّ  أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ِة ال ،العين، وحياةُ الروح، فھو أكمُل الخلق فى ھذا الشرح والحياة، وقُرَّ ىِّ وأكمُل الخلق  عين مع ما ُخصَّ به من الشرح الِحسِّ

ة روحه ما ينال ة عينه، ولذَّ ة عين، وعلى حسب متابعته يناُل العبد من انشراح صدره وقُرَّ ة وقُرَّ ، متابعة له، أكملُھم انشراحاً ولذَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ُذروة الكمال ِمن شرح الصدر، ورفع ال ِذْكر، ووضع الِوْزر، وألتباعه من ذلك بحسب نصيبھم من فھو َصلَّى هللاَّ

 .وهللا المستعانُ .. اتِّباعه

وھكذا ألتباعه نصيٌب من حفظ هللا لھم، وعصمِته إياھم، ودفاِعه عنھم، وإعزازه لھم، ونصِره لھم، بحسب نصيبھم من 

 .ر ذلك، فال يلومنَّ إال نفسهوَمن وجد غي. المتابعة، فمستقِلُّ ومستكِثر، فَمن وجد خيراً، فليحمد هللا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الصيام : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

لما كان المقصوُد ِمن الصيام حبَس النفِس عن الشھواِت، وفِطاَمھا عن المألوفات، وتعديَل قوتھا الشھوانية، لتستِعدَّ لطلب ما فيه 

ِتھا وَسْورِتھا، وُيذكِّرھا بحال  غايُة سعادتھا ونعيمھا، وقبول ما تزكو به مما فيه حياُتھا األبدية، ويكِسر الجوُع والظمأ ِمن ِحدَّ

األكباِد الجائعِة من المساكين، وتضيق مجارى الشيطاِن من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب، وُتحبس قُوى األعضاء 

ھا فى معاشھا ومعادھا، ويُ  ُكلَّ عضٍو منھا وُكلَّ قوٍة عن جماحه، وُتلَجُم بلجامه،  سكِّنُ عن استرسالھا لحكم الطبيعة فيما يضرُّ

بين، وھو لربِّ العالمين ِمن بين سائر األعمال، فإن الصائم ال  ُة المحاربين، ورياضة األبرار والمقرَّ فھو لجاُم المتقين، وُجنَّ

ذاتھا إيثاراً لمحبة هللا يفعُل شيئاً، وإنما يترُك شھوَته وطعاَمه وشراَبه من أجل معبوده، فھو ترُك  محبوبات النفس وتلذُّ

لُِعوَن منه على ترِك المفطرات الظاھرة، وأما كوُنه لُِع عليِه سواه، والعباُد قد َيطَّ ترَك  ومرضاته، وھو ِسرٌّ بين العبد وربه ال َيطَّ

لُِع عليه َبشٌر، وذلك حقي  .قُة الصومطعاَمه وشراَبه وشھوَته من أجل معبوده، فھو أمٌر ال َيطَّ

وللصوم تأثيٌر عجيب فى حفظ الجوارح الظاھرة، والقوى الباطنة، وِحميتھا عن التخليط الجالب لھا المواد الفاسدة التى إذا 

استولت عليھا أفسدتھا، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لھا من صحتھا، فالصوُم يحفظ على القلب والجوارح صحتھا، وُيعيد 
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ياُم َكَما {: منھا أيدى الشھوات، فھو من أكبر العوِن على التقوى كما قال تعالىإليھا ما استلبته  يأَّيَھا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ

 ].183: البقرة[} ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكم َلَعلَُّكْم َتتَّقُونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وْ : "وقال النبى َصلَّى هللاَّ يام، وجعله وَجاَء ". ُم ُجنَّةالصَّ ْت عليه َشھوةُ النكاح، وال قُدرة لَه عليه بالصِّ وأَمَر َمِن اشتدَّ

 .ھذه الشھوة

ا كانت مشھودًة بالعقول السليمِة، والفَِطِر المستقيمة، شرعه هللاُ لعباده رحمة بھم، وإحساناً : والمقصود أن مصالَح الصوِم لمَّ

 .ةً إليھم، وِحميًة لھم وُجنَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيه أَكمَل الَھْدى، وأعظَم تحصيل للمقصود، وأسھلَه على النفوس  .وكان َھْدى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ر فرُضه إلى وسط اإلسالم بعد الھجرة، لما  ولما كان َفْطُم النفوِس عن مألوفاِتھا وشھواِتھا ِمن أشق األمور وأصعبھا، تأخَّ

َنِت النفوُس   .على التوحيد والصالة، وأَلَِفت أواِمَر القرآِن، َفُنقِلَت إليه بالتدريجتوطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقد صاَم ِتسع رمضانات، وفُِرَض أوالً   على وكان فرضه فى السنة الثانية من الھجرة، فتوفِّى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ثم ُنقَِل ِمن ذلك التخيير إلى تحتُّم الصوِم، وجعل اإلطعام للشيخ الكبير  وجه التخيير بينه وبين أن ُيطِعم عن ُكلِّ يوم مسكيناً،

والمرأة إذا لم ُيطيقا الصياَم، فإنھما ُيفِطران وُيطعمان عن ُكلِّ يوم مسكيناً، ورخَّص للمريض والمسافِر أن ُيفطرا ويقضيا، 

مع القضاء إطعام ِمسكين لُِكلِّ يوم، فإن  على ولديھما، زادتاولِلحاِمل واْلُمرِضِع إذا خافتا على أنفسھما َكَذلَِك، فإن خافتا 

ل اإلسالم حة، فُجِبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح فى أوَّ  .فطرھما لم يكن لِخوف مرض، وإنما كان مع الصِّ

 .إيجاُبه بوصف التخيير: وكان للصوم ُرَتٌب ثالث، إحداھا

ل أن َيْطَعَم َحُرَم عليه الطعاُم والشراُب إلى الليلة القابلة، فُنِسخ ذلك بالرتبة الثالثة، والثانية تحتُّمه، لكن كان الصائُم إذا نام قب

 .وھى التى استقر عليھا الشرُع إلى يوم القيامة

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى شھر رمضان، اإلكثاُر من أنواع العبادات، فكان جبريُل عليه الصالة  والسالم ُيدارسه وكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ

القرآن فى رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجوَد بالخير من الريح المرسلة، وكان أجوَد الناس، وأجود ما يكون فى رمضان، 

كِر، واالعتكاف  .ُيْكِثُر فيه ِمن الصدقة واإلحسان، وتالوة القرآن، والصالة، والذِّ

ه به من الشھور، حتى إنه كان لُيواصل فيه أحياناً لُِيَوفَِّر ساعات لَيلِِه ونھاِره وكان َيُخصُّ رمضاَن من العبادة بما ال َيُخصُّ غيرَ 

إنِّى أََظلُّ : لَْسُت َكَھْيَئِتُكم إنِّى أَِبيُت وفى رواية: "على العبادة، وكان ينھى أصحاَبه عن الوصال، فيقولون له إنَّك ُتواصل، فيقول

 ".ِعْنَد َربِّى ُيْطِعُمنى َوَيْسقِينى

 :وقد اختلف الناُس فى ھذا الطعام والشراب المذكوَرْيِن على قولين
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 .وھذه حقيقُة اللفظ، وال ُموِجَب للعُدول عنھا: أنه طعاٌم وشراب ِحسِّى للفم، قالوا: أحدھما

يه هللا به من معارفه، وما َيفيُض على قلبه ِمن لذة مناجاته، وقُرِة عينه ب: الثانى  ِمه بحبه، أن المراَد به ما ُيغذِّ قُربه، وتنعُّ

وح والقلب بما  والشوِق إليه، وتوابع ذلك من األحواِل التى ھى غذاُء القلوب، ونعيُم األرواح، وقرةُ العين، وبھجُة النفوِس والرُّ

 :ھو أعظُم غذاء وأجوُده وأنفعه، وقد يقوى ھذا الغذاء حتى ُيْغنَى عن ِغذاء األجسام مدًة من الزمان، كما قيل

ادِ ... َحاِديُث ِمْن ِذْكراَك َتْشَغلَُھا لَھا أ َراِب َوُتْلِھيَھا َعِن الزَّ  َعِن الشَّ

 َوِمْن َحِديِثك فى أْعقاِبَھا َحاِدى... لَھا ِبَوْجِھَك ُنوٌر َتْسَتِضىُء ِبِه 

ْيِر أْوعَدَھا   َرْوُح القُدوِم َفَتْحيا ِعْنَد ميعاد... إذا َشَكْت ِمن َكالِل السَّ

نى تجربٍة وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الِغذاء الحيوانى، وال سيما المسروَر وَمن له أد

ضى عنه، وألطاف محبوبه وھداياه، وتحفه تصل إليه  م بقربه، والرِّ ت عيُنه بمحبوبه، وتنعَّ الفرحاَن الظافَر بمطلوبه الذى قد قرَّ

بأمره، ُمكِرٌم له غايَة اإلكرام مع المحبة التامة له، أفليَس فى ھذا أعظُم ِغذاء لھذا المحب ُكلَّ وقت، ومحبوُبه حفى به، معتٍن 

ً إذا امتأل قلُب الُمِحبِّ بحُبه، وَمَلَك  فكيف بالحبيب الذى ال شئ أجلُّ منه، وال أعظم، وال أجمُل، وال أكمُل، وال أعظُم إحسانا

بُّه منه أعظَم تمكُّن، وھذا حالُه مع حبيبه، أفليس ھذا الُمِحبُّ عند حبيبه ُيطعُمه حبُّه جميَع أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكَّن ح

ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم، لما كان صائماً فضالً ". إنِّى أََظلُّ ِعْنَد َربِّى ُيْطِعُمنى وَيْسقِينى: "وَيسقيه ليالً ونھاراً؟ ولھذا قال

". لَْسُت أواصلُ : "إنَّك ُتواِصلُ : لك فى الليل، لم يكن ُمواِصالً، ولقال ألصحابه إذ َقالُوا لهعن كونه مواصالً، وأيضاً فلو كان ذ

ھم على نسبة الوصال إليه، وقطع اإللحاق بينه وبينھم فى ذلك، بما بيَّنه من الفارق، كما فى "لَْسُت َكَھْيَئِتُكم: "ولم يقل ، بل أقرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم واصل فى رمضان، فواصَل الناُس، فنھاھم،  صحيح مسلم، من حديث عبد هللا بن عمر، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".إنِّى لَْسُت ِمْثلَُكم إنِّى أُْطَعُم وأُْسَقى: "أنت ُتواِصُل، فقال: فقيل له

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعِن الِوَصال،: وسياق البخارى لھذا الحديث إنى لَْسُت ِمْثلَُكم : "قال. إنك ُتواِصلُ : فقالوا نھى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".إنِّى أُْطَعُم َوأُْسَقى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن الِوَصال، فقال رجل من المسلمين: من حديث أبى ھريرة" الصحيحين"وفى  إنَك يا : نھى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَ  ُكم ِمْثلى، إنِّى أَبيُت ُيْطِعُمنى َربِّى َوَيْسقِينى: "ْيِه َوَسلَّمَ رسوَل هللا ُتواِصل، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  ".وأَيُّ

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما نھاھم عن الِوَصال، فأبوا أن ينتھوا، واصَل بھم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الھالل: وأيضا : فقال فإن النبى َصلَّى هللاَّ

َر الِھالل، لِزْدتُّكم "  .كالُمنكِّل لھم حيَن أََبْوا أَْن َيْنَتُھوا َعِن الِوَصال. "لو َتأَخَّ

َقھم، إنِّى لَْسَت ِمْثلَُكْم أو قال: "وفى لفظ آخر قُون َتَعمُّ ْھُر لَواَصْلنا ِوَصاالً َيَدُع الُمَتَعمِّ ُكم لَْسُتم ِمْثلى فإنِّى أََظلُّ : لو ُمدَّ لنا الشَّ إنَّ

زاً لھم فلو كان يأكل فأخ" ُيْطِعُمنى ربِّى وَيْسقِينى الً بھم، معجِّ بر أنه ُيطَعم وُيسَقى، مع كونه ُمواِصالً، وقد فعل فعلھم منكِّ

 .ويشرب، لما كان ذلك تنكيالً، وال تعجيزاً، بل وال ِوَصاالً، وھذا بحمد هللا واضح
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن الِوَصال رحمة لألُمة، وأذِ  َحر، وفى صحيح البخارى، عن أبى سعيد وقد نھى رسول هللا َصلَّى هللاَّ ن فيه إلى السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول َحر: "الخدرى، أنه َسِمَع النبىَّ َصلَّى هللاَّ ُكم أراد أْن ُيواِصل َفْلُيَواِصل إلى السَّ  ".ال ُتواِصلوا َفأَيُّ

م أو مكروه؟: فإن قيل  :اختلف الناُس فى ھذه المسألة على ثالثة أقوال: قيل فما ُحكُم ھذه المسألة، وھل الِوَصال جائز أو محرَّ

أنه جائز إن َقَدَر عليه، وھو مروى عن عبد هللا بن الزبير وغيره من الَسلَف، وكان ابن الزبير ُيواِصل األيام، وِمْن : أحدھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم واصل بالصحابة مع نھي من " الصحيحين"ه لھم عن الِوَصال، كما فى ُحجِة أرباب ھذا القول، أن النبى َصلَّى هللاَّ

فلما أََبْوا أن َيْنَتُھوا، واَصَل ِبِھْم يوماً، ثم يوماً، فھذا ِوصاله " إنِّى لسُت َكَھْيَئتُِكم: "حديث أبى ھريرة، أنه نھى عن الِوَصال وقال

ھم عليه بعد ذلكبھم بعد نھيه عن الِوصال، ولو كان النھى للتحريم، لما أََبْوا أن ينتھوا، ولما  فلما فعلُوه بعد نھيه : قالوا. أقرَّ

ھم، ُعلَِم أنه أراد الرحمة بھم، والتخفيَف عنھم، وقد قالت عائشةُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن : وھو يعلَم وُيقِرُّ نھى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .الِوصال رحمة لھم متفق عليه

ك، وأبو حنيفة، والشافعى، والثورى، رحمھم هللا، قال ابُن عبد البر وقد حكاه مال: ال يجوز الِوصال، منھم: وقالت طائفة أخرى

 .إنھم لم ُيجيزوه ألحد: عنھم

الشافعى رحمه هللا نصَّ على كراھته، واختلف أصحاُبه، ھل ھى كراھة تحريم أو تنزيه؟ على وجھين، واحتج : قلت

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  مون بنھى النبى َصلَّى هللاَّ ال يمنع أن يكون " رحمة لھم: "وقول عائشة: قالوا. والنھُى يقتضى التحريم: ، قالواالمحرِّ

مه عليھم، بل سائُر مناھيه لألمة رحمٌة وِحْميٌة وصيانةٌ  وأما ُمواصلُته : قالوا. للتحريم، بل ُيؤكده، فإن ِمن رحمته بھم أن حرَّ

تقريعاً وتنكيالً، فاحتمل منھم الِوصال بعد نھيه ألجل مصلحة النھى  بھم بعد نھيه، فلم يكن تقريراً لھم، كيف وقد نھاھم، ولكن

فى تأكيد زجرھم، وبياِن الِحكمة فى نھيھم عنه بظھور المفسدة التى نھاھم ألجلھا، فإذا ظھرت لھم مفسدةُ الِوصال، وظھرت 

وا منه الملل فى العبادة  ِحكمُة النھى عنه، كان ذلك أدعى إلى قبولھم، وترِكھم له، فإنھم إذا ظھر لھم ما فى الِوصال، وأحسُّ

ين من القوِة فى أمر هللا، والخشوع فى فرائضه، واإلتياِن بحقوقھا الظاھرة  والتقصير فيما ھو أھمُّ وأرجُح ِمن وظائف الدِّ

مفسدةُ التى فيه لھم ُدوَنه والباطنة، والجوُع الشديُد ُينافى ذلك، ويحوُل بين العبد وبينه، تبيَّن لھم ِحكمُة النھى عن الِوصال وال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وليس إقراُره لھم على الِوصال لھذه المصلحة الراجحة بأعظَم ِمن إقرار األعرابى على البول فى : قالوا. َصلَّى هللاَّ

ُ المسجد لمصلحة التأليف، ولئال ُيَنفََّر عن اإلسالم، وال بأعظم من إقراره المسئ فى صالته على الصالة ا لتى أخبرھم َصلَّى هللاَّ

ه عليھا لمصلحة تعليمه وقبوله بعد  َعلَْيِه َوَسلََّم أنھا ليست بصالة، وأن فاعلھا غيُر مصلٍّ، بل ھى صالةٌ باطلة فى ِدينه فأقرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : الفراغ، فإنه أبلُغ فى التعليم والتعلُّم، قالوا بأَْمٍر، فأْتوا ِمْنه ما اْسَتَطْعُتم، وإذا َنَھْيُتكم  إذا أَمْرُتكم: "وقد قال َصلَّى هللاَّ

   "عن شئ فاْجَتِنُبوه

ولو كان مباحاً لھم، لم يكن من " إنِّى لَْسُت َكَھْيَئتُِكم: "فقال. وقد ُذِكَر فى الحديث ما َيُدلُّ على أن الِوصال ِمن خصائصه: قالوا

 .خصائصه

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : طاب رضى هللا عنه، قالمن حديث عمر بن الخ" الصحيحين"وفى : قالوا إذا أَْقَبَل اللَّْيُل : " قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

اِئم َھاُر ِمْن َھاُھنا، َوَغَربت الشَّْمُس َفَقْد أَْفَطر الصَّ  ".ِمْن َھاُھنا، وأَْدَبَر النَّ
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ً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك فجعله : قالوا. نحوه من حديث عبد هللا بن أبى أَوفى" الصحيحين"وفى  مفطراً حكما

 ً  .ُيحيل الِوصال شرعا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قالوا لُوا الفِْطر: "وقد قال َصلَّى هللاَّ تى َبَخْير ما َعجَّ تى على الفِْطرة أو ال َتزاُل أُمَّ  ". ال َتزاُل أُمَّ

يُن َظاھِ : "وفى السنن عن أبى ھريرة عنه ُرونَ ال َيَزاُل الدِّ َل النَّاُس الفِْطَر، إنَّ الَيُھوَد والنََّصاَرى ُيؤخِّ  ".راً َما َعجَّ

وھذا يقتضى كراھة تأخير الفِطر، فكيف ترُكه، ". فِْطراً  أََحبُّ ِعَباِدى إلىَّ أَْعَجلُُھمْ : "قال هللاُ َعزَّ وَجلَّ : وفى السنن عنه، قال

 .جاِت العبادة أن تكوَن ُمستَحبةوإذا كان مكروھاً، لم يكن عبادة، فإن أقلَّ در

َحر، وھذا ھو المحفوظ عن أحمد، وإسحاق، لحديث أبى : والقول الثالث وھوأعدُل األقوال َحر إلى سَّ أن الِوصال يجوز من سَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   :سعيد الُخدرى، عن النبى َصلَّى هللاَّ

َحرال ُتواصلوا فأَيُّكم أراد أْن ُيواِصل فليواصل إلى ال" رواه البخاري وھو أعدُل الِوصال وأسھلُه علِى الصائم، وھو فى ". سَّ

َحر، كان قد نقلھا من أول الليل إلى  ر، فالصائم له فى اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلھا فى السَّ الحقيقة بمنزلة عشائه إال أنه تأخَّ

 .وهللا أعلم.. آخره

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يفصل ف  لم يكن يدخل فى صوم رمضان إال برؤية محققة أو بشھادة شاھد واحد أنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ال يدُخل فى صوم رمضان إال ُبرؤيٍة محقَّقة، أو بشھادة شاھٍد واحد، كما صام  بشھادة وكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ

إخباراً، فقد اكتفى فى  فإن كان ذلك. ْفھما لفَظ الشھادةابن عمر، وصام مرة بشھادة أعرابى، واعتمد على خبرھما، ولم ُيكلِّ 

رمضان بخبر الواحد، وإن كان شھادة، فلم ُيكلِّف الشاھَد لفَظ الشھادة، فإن لم تكن رؤيٌة، وال شھادةٌ، أكمل ِعَدة شعبان ثالثين 

 ً  .يوما

ة شعبان ثال ولم يكن يصوم يوَم . ثين يوماًً◌، ثم صامهوكان إذا حال ليلَة الثالثين دون منظره غيٌم أو سحاب، أكمل ِعدَّ

ا اإلغمام، وال أمَر به، بل أمر بأن ُتكمَّل ِعدة شعبان ثالثين إذا ُغمَّ، وكان يفعل كذلك، فھذا فعله، وھذا أمُره، وال ُيَناقُِض ھذ

ر، والمراد به اإل: ، فإن القدر"فإْن ُغمَّ َعلَْيُكم فاْقُدُروا له: "قوله ة: "كمال كما قالھو الِحساُب المقدَّ والمراد " فأَْكِملُوا الِعدَّ

ة الشھر الذى ُغمَّ، كما قال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ة َشعبان: "باإلكمال، إكماُل ِعدَّ ال : "وقال". فأَْكِملُوا ِعدَّ

ةَتُصوموا َحتَّى َتروهُ، وال ُتْفِطُروا َحتَّى َتَرْوه، فإن ُغمَّ عليكم فأْكِملوا العِ  ته، ھو الشھُر الذى يغم، وھو " دَّ والذى أمر بإكمال ِعدَّ

َ◌ى َتَروه، فإْن ُغمَّ عليكم : "عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرُح من ھذا قوله ْھُر ِتْسَعٌة وِعْشرون، فال َتُصوُموا َحّتْ الشَّ

ة وز إلغاء ما دلَّ عليه لفُظه، واعتباُر ما دلَّ عليه من ، وھذا راجع إلى أول الشھر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فال يج"فأَْكِملُوا الِعدَّ

وا َثالثين: "وقال. جھة المعنى ْھُر ِتْسَعٌة وِعْشرون، فإْن ُغمَّ عليكم َفُعدُّ ْھُر َثالثون، والشَّ  ".الشَّ

 ".وَنه َغَماَمٌة فأْكِملُوا ثالثينال َتُصوُموا َقْبَل َرَمَضاَن، ُصوُموا لٌِرْوَيِتِه، وأَْفِطروا لُِرؤيِتِه، فإن َحالَْت دَ : "وقال

ة، ُثمَّ ُصوُموا َحتَّى َتَرُوا الِھالََل، أَْو ُتْكِملوا : "وقال ْھَر َحتَّى تَرُوا الِھالل، أْو ُتْكِملوا الِعدَّ موا الشَّ ةال َتقدَّ  ".الِعدَّ
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 :وقالت عائشة رضى هللا عنھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم " يتحفَُّظ ِمْن ِھالِل َشْعَباِن َما الَ َيَتَحفَُّظ ِمْن غيره، ثم َيُصوُم لُِرؤَيِتِه، فإن ُغمَّ َعلَْيِه، َعدَّ كاَن رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .صححه الدارقطنى وابن حبان" َشْعَباَن َثالثيَن َيْوماً، ُثمَّ َصام

 ".وا َثالثينُصوُموا لُرْؤيِته، وأَْفِطروا لُِرْؤيِته، فإْن ُغمَّ َعلَْيُكم، فاْقُدرُ : "وقال

 ".ال َتُصوُموا َحتَّى َتَرْوه، وال ُتْفِطُروا َحتَّى َتَرْوه، فإْن أُْغمى َعلَْيُكم، فاْقُدُروا لَهُ : "وقال

ُموا َرَمَضان: "وقال ُموا َبْيَن َيَدْى َرَمَضان: "وفى لفظ". ال َتَقدَّ  ".َياماً َفْلَيُصْمهُ ِبَيوٍم، أَْو َيْوَمْين، إالَّ َرُجالً كان َيُصوَم صِ  ال َتَقدَّ

ال َتُصوُموا َقْبَل َرَمضان، ُصوُموا لُِرْؤَيِتِه، : "والدليل على أن يوَم اإلغمام داخٌل فى ھذا النھى، حديُث ابن عباس يرفعه

 .ذكره ابن حبان فى صحيحه" وأَْفِطُروا لُِرْؤَيِتِه، فإن َحالَْت ُدوَنُه َغَماَمٌة، فأَْكِملُوا َثالِثينَ 

 .ح فى أن صوَم يوم اإلغمام ِمن غير ُرؤية، وال إكماِل ثالثين صوٌم َقْبَل رمضانفھذا صري

ة، وال ُتْفِطُروا َحتَّى َتَرُوا الِھالَل، أَْو : "وقال ْھَر إالَّ أَْن َتَرُوا الِھالَل، أَْو ُتْكِملُوا الِعدَّ ُموا الشَّ ةَ ال َتَقدَّ  ".ُتْكِملُوا الِعدَّ

ة َثالثين، وال َتْسَتْقِبلُوا الشَّ ُصوُموا لُِرْؤَيتِ : "وقال قال ". ْھَر اْسِتْقَباالً ِه، وأَْفِطُروا لُِرْؤَيِتِه، فإْن َحاَل َبْيَنُكم َوَبْيَنُه َسَحاب، َفأَْكِملُوا الِعدَّ

 .حديث حسن صحيح: الترمذى

ِتِه، وأَْفِطُروا لُِرْؤَيِتِه، فإْن ُغمَّ ُصوُموا لُِرْؤيَ "من حديث يونس، عن ِسماك، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه: وفى النسائى

وا ةَ  َعلَْيُكم، َفُعدُّ ة ِعدَّ  ". َشْعَبانَثالثين َيْوماً، ُثمَّ ُصوُموا، وال َتُصوُموا َقْبلَه َيْوماً، فإن َحال َبْيَنُكم وبينه َسَحاٌب، َفأَْكِملُوا الِعدَّ

. غداً : وقال بعضھم. اليومَ : ھالل رمضان، فقال بعُضھم وقال سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، تمارى الناُس فى رؤية

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فذكر أنَّه رآه، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ أََتْشَھُد أَْن ال إله إالَّ هللا، وأَنَّ : "فجاء أعرابى إلى النبى َصلَّى هللاَّ

داً َرسوْل هللا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالالً، َفَناَدى فى النَّاسِ  فأَمر. نعم: ؟ قال"ُمَحمَّ ُصوُموا لُِرْؤَيِتِه، : "ثم قال. ُصوُموا: النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 ً وا َثالثين َيْوماً، ُثمَّ ُصوُموا، وال َتُصوُموا َقْبلَه َيْوما  ". وأَْفِطُروا لُِرْؤَيِته، فإْن ُغمَّ َعلَْيُكم َفُعدُّ

وبعضھا فى صحيح ابن حبان، والحاكم، وغيرھما، وإن كان قد أُِعلَّ " الصحيحين"، فبعُضھا فى وكل ھذه األحاديث صحيحةٌ 

ُق بعُضھا  بعُضھا بما ال يقَدُح فى صحة االستدالل بمجموعھا، وتفسير بعضھا ببعض، واعتبار بعضھا ببعض، وكلھا ُيصدِّ

 .بعضاً، والمراد منھا متفق عليه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فكيف خالفه ُعَمُر بن الخطاب، وعلىُّ بُن أبى طالب، وعبُد هللا بن عمر،  فإذا كان ھذا َھْدَيه: فإن قيل َصلَّى هللاَّ

وأنُس بن مالك، وأبو ھريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكُم بن أيوب الغفارى، وعائشُة وأسماء ابنتا أبى بكر، وخالفه 

ير، وميمون بن ِمھران، وبكر بن عبد هللا سالُم بن عبد هللا، ومجاھد، وطاووس، وأ بو عثمان النَّْھدى، ومطرِّف بن الشِّخِّ

نَّة، أحمُد ابُن حنبل، ونحن ُنوجدكم أقوال ھؤالء مسندة؟  المزنى، وكيف خالفه إماُم أھِل الحديث والسُّ
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مكحول، أن عمر بن الخطاب كان أخبرنا ثوبان، عن أبيه، عن : مسلم فأما عمر بن الخطاب رضى هللا عنه، فقال الوليد بن

ى: يصوم إذا كانت السماء فى تلك الليلة مغيمة ويقول م، ولكنَّه التحرِّ  .ليس َھَذا بالتقدُّ

راوردى، عن محمد بن عبد هللا بن عمرو : وأما الرواية عن علىٍّ رضى هللا عنه، فقال الشافعى أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّ

ً من شعبان، أحبُّ إلىَّ من أن أُْفِطَر يوماً : نت حسين، أن علىَّ بن أبى طالب قالبن عثمان، عن أمه فاطمة ب ألن أصوَم يوما

 .من رمضان

كان إذا كان سحاٌب أصبَح : أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر قال: ففى كتاب عبد الرزاق: وأما الرواية عن ابن عمر

 .صائماً، وإن لم يكن سحاب، أصبح مفطراً 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال" لصحيحينا"وفى  إذا َرأَْيُتُموه، َفُصوُموا، وإذا َرأَْيُتُموه َفأَْفِطُروا، وإْن ُغمَّ َعلَْيُكم : " عنه، أن النبى َصلَّى هللاَّ

يوماً، كان عبد هللا إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون : زاد اإلمام أحمد رحمه هللا بإسناد صحيح، عن نافع قال". فاْقُدُروا له

َيْبَعُث َمن ينظُر، فإن رأى، فذاك، وإن لم َير، ولم َيُحْل دون منظره سحاٌب وال قتر، أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره 

 ً  .سحاٌب أو َقَتر أصبح صائما

رأيُت : بن إبراھيم، حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال حدثنا إسماعيل: فقال اإلمام أحمد: وأما الرواية عن أنس رضى هللا عنه

: لالِھالل إما الظھَر، وإِما قريباً منه، فأفطر ناٌس من الناس، فأتينا أنَس بن مالٍِك، فأخبرناه برؤية الھالل وبإفطار َمن أفطر، فقا

إنى صائم غداً، فكرھُت الخالَف : ھذا اليوم يكمل لى أحد وثالثون يوماً، وذلك ألن الحكم بن أيوب، أرسل إلىَّ قبَل صيام الناس

 .ه، فصمُت وأنا ُمتِمٌّ يومى ھذا إلى الليلعلي

حدثنى مكحول، ويونس بن ميسرة بن : حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: وأما الرواية عن معاوية، فقال أحمد

 .وماً ِمْن رمضانألن أَُصوَم يوماً ِمْن شعباَن، أحبُّ إلىَّ من أن أُْفِطَر ي: َحْلَبس، أن معاوية ابن أبى سفيان كان يقول

حدثنا زيُد بن الحباب، أخبرنا ابن لھيعة، عن عبد هللا بن ُھَبْيَرَة، عن عمرو بن : فقال أحمد. وأما الروايُة عن عمرو بن العاص

حدثنا عبُد الرحمن بن مھدى، : العاص، أنه كان يصوُم اليوَم الذى ُيَشك فيه من رمضان وأما الرواية عن أبى ُھريرة، فقال

ل فى َصْوِم َرَمَضاَن بيوم، : سمعُت أبا ُھريرة يقول: معاويُة بن صالح، عن أبى مريم مولى أبى ُھريرة قال حدثنا ألن أتعجَّ

رت فاَتنى ْلُت لم َيفُْتنى، وإذا تأخَّ  .أحبُّ إلىَّ من أن أتأخر، ألنى إذا َتَعجَّ

أبو عوانة عن يزيد بن ُخمير، عن الرسول الذى أتى حدثنا : وأما الرواية عن عائشة رضى هللا عنھا، فقال سعيُد بن منصور

ً ِمْن : قالت عائشة: عائشة فى اليوم الذى ُيشك فيِه من رمضان قال ً ِمن َشْعَباَن، أحبُّ إلىَّ ِمن أَْن أُْفِطَر يوما ألن أَُصوم َيْوما

 .َرَمَضانَ 

 ً حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن ھشام بن عروة، : وأما الرواية عن أسماء بنت أبى بكر رضى هللا عنھما، فقال سعيد أيضا

مه: عن فاطمة بنت المنذر قالت مًة بيوم، وتأُمُر بتقدُّ  .ما ُغمَّ ھالُل رمضان إال كانت أسماُء متقدِّ
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حدثنا روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، عن ھشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنھا كانت تصوُم اليوم : وقال أحمد

 .ك فيه من رمضانالذى ُيش

 .وكل ما ذكرناه عن أحمد، فمن مسائل الفضل بن زياد عنه

إذا كان فى السماء سحابٌة أو ِعلَّة، أصبح صائماً، وإن لم يكن فى السماء ِعلَّة، أصبح مفطراً، وكذلك : وقال فى رواية األثرم

 .نقل عنه ابناه صالح، وعبد هللا، والمروزى، والفضل بن زياد، وغيرھم

 .واب من وجوهفالج

ليس فيما ذكرُتم عن الصحابة أثٌر صالح صريح فى وجوب صومه حتى يكون فعلُھم مخالفاً لَھْدى رسول هللا : أن ُيقال: أحدھا

ح أنس بأنه إنما صامه كراھًة للخالف على ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وإنما غايُة المنقوِل عنھم صوُمه احتياطاً، وقد صرَّ ء، ألمراَصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : ولھذا قال اإلمام أحمد فى رواية الناُس تبٌع لإلمام فى صومه وإفطاره، والنصوُص التى حكيناھا عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 َوَسلََّم ِمن فعله وقوله، إنما تُدلُّ على أنه ال يجب صوُم يوم اإلغمام، وال تُدلُّ على تحريمه، َفَمْن أفطره، أخذ بالجواز، وَمنْ 

 .صامه، أخذ باالحتياط

عبد : أن الصحابة كان بعُضھم يصوُمه كما حكيُتم، وكان بعُضھم ال يُصومه، وأصُح وأصرُح َمن ُروى عنه صوُمه: الثانى 

وإلى قوله ذھب طاووس اليمانى، وأحمد بن حنبل، وُروى مثُل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى : هللا بن عمر، قال ابن عبد البر

وممن ُروى عنه كراھُة صوِم يوِم الشَِّك، ُعَمُر بُن الخطاب، وعلُى : غيرھم، قال أعلم أحداً ذھب مذھب ابن عمر أبى بكر، وال

 .بن أبى طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو ھريرة، وأنس بن مالك رضى هللا عنھم

ام آخر يوم من شعبان تطوعاً، وھو الذى قال فيه المنقول عن علّى، وعمر، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود، المنع من صي: قلت

 .َمْن َصاَم الَيْوَم الَِّذى ُيَشكُّ فِيِه َفَقْد َعَصى أَبا الَقاِسم: عمار

ً على أنه إن كان من رمضان، فھو فرُضه وإال فھو تطوٌع، فالمنقُوُل عن الصحابة، يقتضى  فأما صوُم يوم الغيم احتياطا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كان إذا ُغمَّ ھالُل : ابُن عمر، وعائشة، ھذا مع رواية عائشة جوازه، وھو الذى كان يفعلُه أن النبى َصلَّى هللاَّ

ً ثم صام، وقد ُردَّ حديُثھا ھذا، بأنه لو كان صحيحاًِ◌، لما خالفته، وجعل صيامھا ِعلًَّة فى الحديث،  شعبان، عدَّ ثالثين يوما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأمره أن الصياَم وليس األمُر كذلك، فإنھا لم ُتوجب  صيامه، وإنما صامته احتياطاً، وفھمت من فعل النبى َصلَّى هللاَّ

ة، ولم تفھم ھى وال ابُن عمر، أنه ال يجوز  .ال يجُب حتى تكُمل الِعدَّ

ب، عن نافع، عن ابن عمر، وھذا أعدل األقوال فى المسألة، وبه تجتِمع األحاديُث واآلثار، ويدل عليه ما رواه معمر، عن أيو

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لھالل رمضان إذا رأيُتُموه فُصوموا، وإذا رأيُتُموه فأفطروا، فإْن ُغمَّ عليكم، فاْقُدُروا له : "أن النبى َصلَّى هللاَّ

 ً ة َثال: "ورواه ابن أبى رّواد، عن نافع عنه". ثالثين يوما  ".ثين فإْن ُغمَّ عليكم، فأْكِملُوا الِعدَّ
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فدل على أن ابن عمر، لم يفھم من الحديِث وجوب إكمال الثالثين، بل ". فاْقُدُروا لَه: "وقال مالك وعبيد هللا عن نافع عنه

جوازه، فإنه إذا صام يوَم الثالثين، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاً، ويدل على ذلك، أنه رضى هللا عنه، لو َفِھم من قوله َصلَّى 

ُ َعلَ  ً وعشرين، ثم ُصوُموا: "ْيِه َوَسلَّمَ هللاَّ كما يقولُه الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أھلَه وغيرھم، ولم يكن " اْقُدُروا له تسعا

 .يقتِصُر على صومه فى خاصة نفسه، وال يأمر به، ولبيَّن أن ذلك ھو الواجب على الناس

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ وكان ابن عباس رضى هللا عنه، ال ُيصومه ويحتجُّ بقوله َصلَّ  ال َتُصوُموا َحتَّى َتَرُوا الِھالََل، وال ُتْفِطُروا : "ى هللاَّ

َة ثالثين  ".َحتَّى َتَرْوهُ، فإْن ُغمَّ َعلَْيُكم، فأَْكِملُوا الِعدَّ

راً لحديث ابن عمر، وقوله  ".ا لَهفاْقُدُرو: "وذكر مالك فى موطئه ھذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وكان ابن عباس يقول ُموا َرَمَضاَن : "عجبُت ممن يتقدم الشھر بيوم أو يومين، وقد قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ ال َتَقدَّ

 .كأنه ُينِكُر على ابن عمر" ِبَيْوٍم َوالَ َيْوَمْينِ 

وعبد هللا بن . واآلخر إلى الترخيص، وذلك فى غير مسألةوكذلك كان ھذان الصاحبان اإلمامان، أحدھما يميل إلى التشديد، 

كان يأخذ من التشديدات بأشياء ال ُيوافقه عليھا الصحابة، فكان يغِسُل داخل عينيه فى الوضوء حتى َعِمَى من ذلك، وكان : عمر

ام، وكان إذا دخله، اغ كان يدخل : تسل منه، وابن عباسإذا مَسح رأسه، أفرَد أُذنيه بماٍء جديد، وكان يمنُع ِمن دخول الحمَّ

ام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربٍة للوجه، وضربٍة لليدين إلى المرفقين، وال يقتصر على ضربة واحدة، وال على : الحمَّ

ذلك، التيمم ضربة للوجه والكفَّين، وكان ابُن عمر يتوضأ من قُبلة امرأته، وُيفتى ب: ابن عباس ُيخالفه، ويقول الكفَّين، وكان

ً : وكان إذا قبَّل أوالده، تمضمض، ثمَّ صلَّى، وكان ابُن عباس يقول لُتھا أو َشَمْمُت ريحانا  .ما أبالى قبَّ

ھا ثم ُيصلى الصالة التى ذكرھا، ثم ُيعيد الصالة التى كان فيھا،  وكان يأمر َمن ذكر أنَّ عليه صالًة وھو فى أخرى أن ُيتمَّ

وقد روَى عن : قال البيھقى. أنه موقوف على ابن عمر: حديثاً مرفوعاً فى مسنده والصواب وروى أبو يعلى الَمْوِصلى فى ذلك

ً وال يصح، قال أن عبد هللا بن عمر كان يسلُك : والمقصود. وقد روَى عن ابن عباس مرفوعاً، وال يصح: ابن عمر مرفوعا

كان إذا أدرك مع اإلمام ركعة أضاف إليھا أخرى، وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع عنه، أنه . طريق التَّشديد واالحتياط

 .وال أعلم أحداً فعله غيره: فإذا فرغ من صالته، سجد سجدتى السھو، قال الزھرى

 .وكأنَّ ھذا السجود لَِما حَصل له ِمن الجلوس عقيَب الركعة، وإنما محلُّه عقيَب الشفع: قلت

ً من شعبان، أحبُّ إلينا من أن : ل الوجوب، أنھم قالُواويدل على أن الصحابة لم يُصوُموا ھذا اليوم على سبي ألن َنُصوَم يوما

وهللا . ھذا اليوم من رمضان، فال يجوز لنا فطره: ُنفطر يوماً من رمضان، ولو كان ھذا اليوُم من رمضان حتماً عندھم، لقالُوا

 .أعلم

ياً، ما ُروى عنھم من فط ً وتحرِّ ً للجواز، فھذا ابن عمر قد قال حنبل فى مسائلهويدل على انھم إنما صاموه استحبابا : ره بيانا

لو صمُت : سمعُت ابن عمر يقول: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمى قال

 .السنة ُكلَّھا ألَْفطرُت اليوَم الَّذى ُيَشكُّ فيه
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َنْسِبُق قبل : قالوا. سألوا ابَن عمر: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: ُحميٍد قال وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بنُ : قال حنبل

، ُصوُموا مع الجماعة، فقد صح عن ابِن ُعَمَر، أنه قال: رمضاَن حتٮال يفوتنا منه شئ؟ َفَقال ، أُفٍّ َمنَّ الشھَر منكم : أُفٍّ ال يتقدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً : "أنه قال. أحٌد، وصح عنه َصلَّى هللاَّ وا َثالِثيَن يوما  ".ُصوُموا لُِرؤية الِھالِل، وأْفِطُروا لُِرْؤَيِتِه، فإْن ُغمَّ َعلَْيُكم، َفُعدُّ

إذا رأيتم الِھالل، فُصوُموا لرؤيته، وإذا رأيُتُموه، فأفِطروا، فإن ُغمَّ عليكم، : وكذلك قال علىُّ بن أبى طالب رضَى هللا عنه

ة  .فأْكِملُوا الِعدَّ

ً : وقال ابن مسعود رضى هللا عنه وا ثالثين يوما  .فإْن ُغمَّ عليكم، فُعدُّ

َر أنھا معاِرضة لتلك اآلثار التى ُرويت عنھم فى الصوم، فھذه أولى لموافقتھا النصوص المرفوعة لفظاً  فھذه اآلثار إن قُدِّ

َر أنھا ال تَعاُرَض بينھا، فھھنا طريقتان من الجمع، إحد حملھا على غيِر صورة اإلغمام، أو على اإلغمام : اھماومعنى، وإن قُدِّ

 .فى آخر الشھر كما فعله الموجبون للصوم

ً ال وجوباً، وھذه اآلثاُر صريحة فى نفى الوجوب، وھذه : والثانية ى واالحتياط استحبابا حمُل آثاِر الصوم عنھم على التحرِّ

السالمُة من التفريق بين يومين متساويين فى الشَِّك، فُيجعُل  الطريقة أقرُب إلى موافقة النصوص، وقواعِد الشرع، وفيھا

أحدھما يوم شك، والثانى يوَم يقين، مع حصوِل الشك فيه قطعاً، وتكليُف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً، مع شكِّه ھل ھو 

 .منه، أم ال؟ تكليٌف بما ال ُيطاق، وتفريٌق بين المتماثلين، وهللا أعلم

 فصل

ْوِم بشھادِة الرجل الواحد المسلم، وكان من ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمُر الناس بالصَّ وخروِجھم منه بشھادة اثنين وكان من  َھْديه َصلَّى هللاَّ

 .َھْديه إذا شھد الشاھدان برؤية الھالل بعد خروج وقت العيد، أن ُيْفِطَر، ويأمَرھم بالفِطر، وُيصلِّى العيد من الغد فى وقتھا

ُب فى تأخيرهوكان ُيع ُره، وُيرغِّ حور ويؤخِّ ُر، ويُحثُّ على السَّ ُل الفطر، ويحضُّ عليه، ويتسحَّ  .جِّ

وكان يحضُّ على الفطر بالتمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، ھذا من كمال شفقته على أُمته وُنصِحھم، فإن إعطاء الطبيعة الشئ 

قُوى به، وال سيما القوَة الباصرَة، فإنھا تقوى به، وحالوةُ المدينة التمُر، الحلو مع ُخلُوِّ المعَدة، أدعى إلى قبوله، وانتفاع ال

ْوم نوُع يبس. ومرباھم عليه، وھو عندھم قوٌت، وأُْدٌم، وُرَطُبه فاكھة  فإذا رطبت بالماء. وأما الماء، فإن الَكِبَد يحُصل لھا بالصَّ

جائع، أن يبدأ قبل األكل بشرب قليل من الماء، ثم يأُكَل بعده، ھذا مع ما كمل انتفاُعھا بالغذاء بعده، ولھذا كان األولى بالظمآن ال

اُء القلوب  .فى التمر والماء من الخاصية التى لھا تأثير فى صالح القلب ال يعلُمھا إال أَِطبَّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْفِطر قبل أن ُيصلَِّى، وكان فِْطُره على رطبات إن وج دھا، فإن لم يجدھا، فعلى تمرات، فإن لم يجد، وكان َصلَّى هللاَّ

 .فعلى حسواٍت من ماءٍ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه كان يقول ِعند فطره اللُھمَّ لَك صمت وعلي رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع : "وُيذكر عنه َصلَّى هللاَّ

 وال يثبت" العليم

ذكره أبو داود عن معاذ بن زھرة، أنه بلغه، أن النبى "ْمُت وَعلَى ِرْزقَِك أْفَطْرُت اللُھمَّ لََك صُ : "وروي عنه أيضاً، أنه كان يقول

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان يقول ذلك  .َصلَّى هللاَّ

َمأُ، واْبَتلَِّت الُعروُق، وَثَبَت األْجُر إن شاء هللا تعالى: "وروى عنه، أنه كان يقول، إذا أفطر ن حديث ذكره أبو داود م" َذَھَب الظَّ

 .الحسين بن واقد، عن مروان بن سالم المقفع، عن ابن عمر

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ائم ِعْنَد فِْطِره َدْعَوًة ما ُتَردُّ : " وُيذكر عنه َصلَّى هللاَّ  .رواه ابن ماجه" . إن للصَّ

َھاُر ِمْن ھھن: "وصح عنه أنه قال اِئمُ إذا أَْقَبَل اللَّْيُل ِمْن َھاھنا، وأَْدَبَر النَّ َر بأَنه قد أفطر حكماً، وإن لم ". ا، َفَقْد أَْفَطَر الصَّ وفُسِّ

باب، فأمره أن  باب وجواِب السِّ َخب والسِّ َفث، والصَّ ينوه، وبأنه قد دخل وقُت فِطره، كأصبح وأمسى، ونھى الصائِم عن الرَّ

يقوله فى الفرض : ه تذكيراً لنفسه بالصوم، وقيلبقلب: يقوله بلسانه وھو أظھُر، وقيل: ، فقيل"إنِّى صائم: "يقول لمن سابَّه

 .بلسانه، وفى التطوع فى نفسه، ألنه أبعد عن الرياء

 فصل 

َر الصحابة بين األمرين ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى رمضان، فصام وأفطر، وخيَّ  .وسافر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ْوا عل ى قتالِِه فلو اتفق مثُل ھذا فى الَحَضر وكان فى الفطر قُوة لھم على لقاء وكان يأمرھم بالفطر إذا َدَنْوا ِمْن عدوھم لِيتقوَّ

ُھما دليالً  ھم، فھل لھم الفطر؟ فيه قوالن، أصحُّ ا لَقُوا : عدوِّ أن لھم ذلك وھو اختياُر ابن تيمية، وبه أفتى العساكر اإلسالمية لمَّ

لمجرد السفر، بل إباحُة الفطر للمسافر تنبيٌه على إباحته فى ھذه  العدوَّ بظاھر دمشق، وال ريَب أن الفِطر لذلك أولى ِمن الفطر

الحالة، فإنھا أحقُّ بجوازه، ألن القوة ھناك تختصُّ بالمسافر، والقوة ھنا له وللمسلمين، وألن مشقة الجھاد أعظُم ِمن مشقة 

ا {: ألن هللا تعالى قالالسفر، وألن المصلحة الحاصَلة بالفطر للمجاھد أعظُم من المصلحة بفطر المسافر، و وا لَُھم مَّ وأَِعدُّ

ةٍ  ْن قُوَّ  .والفِطُر عند اللقاء، من أعظم أسباب القوة]. 60: األنفال[} اْسَتَطْعُتم مِّ

َر القوة، بالرمى وھو ال َيِتمُّ وال يحصُل به ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد فسَّ الفطر  مقصوده، إال بما ُيقوى ويعين عليه من والنبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال للصحابة لما دنوا من عدوھم ُكم، والفِْطر أَْقَوى لَُكم: "والغذاء، وألن النبى َصلَّى هللاَّ ُكْم َقْد َدَنْوُتْم ِمْن َعُدوِّ ". إنَّ

ُكم، والفِْطرُ : "وكانت ُرْخَصًة، ُثمَّ َنَزلُوا َمْنِزالً آَخَر َفَقال َفَكاَنْت عزمًة فأفطرنا، فعلَّل " أَْقَوى لَُكم، َفأَْفِطُروا إنَُّكم ُمَصبُِّحو َعُدوِّ

، وھذا سبٌب آخُر غير السفر، والسفُر مستقٌِل بنفسه، ولم يذكره فى  بدنوھم من عدوھم واحتياجھم إلى القوة التى يلَقْون بھا العدوَّ

فطر الخاص، وإلغاُء وصف القوة التى ُيقاَوم بھا العدو، تعليله، وال أشار إليه، فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع فى ھذا ال

 .واعتباُر السفر المجرد إلغاٌء لما اعتبره الشارع وعلَّل به
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فتنبيُه الشارع وِحكمته، يقتضى أن الفطر ألجل الجھاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى الِعلَّة، ونبَّه .. وبالجملة

ح بحكمھا، وعزم ويدل عليه، ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن . عليھم بأن يفطروا ألجلھا عليھا، وصرَّ

ة: سمعُت ابَن عمر يقول: دينار قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألصحابه َيْوَم َفْتِح َمكَّ تابعه " إنَّه َيْوُم قَِتاٍل َفأَْفِطُروا: "قاَل رسول هللا َصلَّى هللاَّ

فعلَّل بالقتال، ورتب عليه األمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفھُم من ھذا اللفظ أن الفطر ألجل  سعيد بن الربيع، عن شعبة،

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول فى الفطر د السفُر عن الجھاد، فكان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ھى ُرْخَصٌة ِمَن هللا، فَمن أخذ : القتال، وأما إذا تجرَّ

 .يصوم، فال ُجَناح عليه بھا، فحسن، وَمن أحبَّ أن

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى رمضان فى أعظم الغزواِت وأجلّھا فى َغَزاة بدٍر، وفى َغَزاة الفتح  .وسافر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى رمضان غزوتين: "قال عمر بن الخطاب  ".الَفْتَح، َفأَْفَطْرَنا فيِھَماَيْوَم َبْدٍر، و: غزْوَنا مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ُعمرة فى رمضان فأفطر : وأما ما رواه الدارقطنى وغيُره، عن عائشة قالت خرجُت مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وصمت، وقصر وأتممت وأصابھا فيه ما أصاب ابن  فغلط، إما عليھا وھو األظھر، أو منھا. رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى رجب فقالت: عمر فى قوله يرحم هللاُ أبا عبد الرحمن، ما اعتمَر رسوُل هللا َصلَّى : اعتمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إال وھو معه، وما اعتمر فى رجب قطُّ   .الَقْعَدِة، وما اعتمر فى رمضان قطُّ وكذلك أيضاً ُعَمُرهُ ُكلُّھا فى ذى . هللاَّ

 فصل

، وال صحَّ عْنُه فى َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تقديُر المسافِة التى يفطر فيھا الصاِئُم بَحدٍّ وقد أفطر ِدحيُة . شئولم يكن من َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  قد َرِغُبوا: أميال، وقاَل لمن صامَ  بن خليفة الَكْلِبى فى َسَفِر ثالثةِ  ٍد َصلَّى هللاَّ  .َعْن َھْدى ُمَحمَّ

 ُ نَّته وَھْدُيه َصلَّى هللاَّ فر، ُيفِطُرون ِمن غير اعتبار مجاوزِة الُبيوت، وُيخبرون أن ذلك سُّ َعلَْيِه وكان الصحابة حين ُينشئون السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى سفينٍة من الفُْسَطاِط فى رِكْبُت مع أبى َبصرة الغفارى : َوَسلََّم، كما قال ُعبيد بن َجْبرٍ  صاحب رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ْفَرة ِة رسوِل : ألسَت ترى البيوَت؟ قال أبو بصرة: اقتِرْب، قلتُ : قال. َرَمَضاَن، فلم ُيَجاِوِز الُبُيوَت َحتَّى َدَعا بالسُّ نَّ أترغب عن سُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟  ركبُت مع أبى َبَصرَة من الفُسطاط إلى اإلسكندرية فى سفينة، فلما : ولفظ أحمد. رواه أبو داود وأحمدهللا َصلَّى هللاَّ

َبْت، ثم دعانى إلى الِغذاء وذلك فى رمضان يا أبا َبْصَرة، وهللا ما تغيَّبت عنا مناِزلُنا : فقلتُ . َدَنْوَنا ِمن َمْرَساھا، أمر بُسفرته، فقُرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فقلتُ أترغُب عن : بعُد؟ قال نَّة رسول هللا َصلَّى هللاَّ  .فلم َنَزُل ُمفِطِريَن حتى بلغنا: قال. َفُكل: قال. ال: سُّ

أتيُت أنَس بَن مالك فى رمضان وھو ُيريد سفراً، وقد ُرِحلَْت له راِحلَُته، وقد لَِبَس ِثياَب السفر، فدعا : وقال محمد بن كعب

نَّة؟ قال: بطعاٍم فأكل، فقلُت له نَّة، ثم َرِكبَ : سُّ فأَكل وقد تقارب غروب : وقال الدارقطنى فيه حديث حسن،: قال الترمذى. سُّ

 .الشمس

 .وھذه اآلثار صريحة فى أن َمن أنشأ السفر فى أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه
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 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيدركه الفجر وھو  .ُجنٌب من أھله، فيغتِسُل بعد الفجر ويصوم وكان ِمن َھْديه َصلَّى هللاَّ

 .وكان ُيقبُِّل بعض أزواجه وھو صائم فى رمضان وشبَّه قُبلة الصاِئم بالمضمضة بالماء

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كان ُيقبِّلُھا وھو َصاِئم،  . لَِساَنھا وَيُمصُّ وأما ما رواه أبو داود عن ِمْصَدع بن يحيى، عن عائشة، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

عفه طائفة بِمْصَدع ھذا، وھو مختلَف فيه، قال السعدى نه : فھذا الحديث، قد اخُتلَِف فيه، فضَّ زائغ جائر عن الطريق، وحسَّ

وفى إسناده محمد بن دينار الطاحى البصرى، مختلف فيه أيضاً، " صحيحه"ھو ثقة صدوق، روى له مسلم فى : طائفة، وقالوا

، ال يقوله إال "ويمص لسانھا: "قوله: صدوق، وقال ابن عدى: واية عنه، ليس به بأس، وقال غيرهضعيف، وفى ر: قال يحيى

: بصرى ضعيف، وقال غيره: محمد بن دينار، وھو الذى رواه، وفى إسناده أيضاً سعد بن أوس، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى

 .ثقة، وذكره ابن حبان فى الثقات

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قالتوأما الحديث الذى رواه أحمد، وا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ماجه، عن ميمونة موالة النبى َصلَّى هللاَّ ُسِئَل النبىُّ َصلَّى هللاَّ

نِّى " قد أفطر: "عن رجل قبَّل امرأته وھما صائمان، فقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وفيه أبو يزيد الضِّ فال يصح عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ھذا ال أُحدِّث به، ھذا حديٌث : ليس بمعروف، وال يثبت ھذا، وقال البخارى: ن ميمونة، وھى بنت سعد، قال الدارقطنىرواه ع

 .منكر، وأبو يزيد رجل مجھول

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم التفريُق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت، وأجوُد ما فيه، حديث أبى  داود عن وال َيِصحُّ عنه َصلَّى هللاَّ

، عن أبى ُھريرة،: نصر بن على، عن أبى أحمد الزبيرى أن رجالً سأل النبى  حدثنا إسرائيل، عن أبى العنبس، عن األغرِّ

َص له َشْيٌخ، وإذ َص له، وأتاه آخُر فسأله فنھاه، فإَذا الذى رخَّ اِئم، فرخَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن المباشرة للصَّ . با الذى نھاه شاَصلَّى هللاَّ

وإسرائيل وإن كان البخارى ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فِعلَّة ھذا الحديث أن بينه وبين األغرِّ فيه أبا العنبس العدوى 

 .الكوفى، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ن هللا سبحانه ھو الذى أطعمه وسقاه، فليس ھذا إسقاُط القضاِء عمن أكَل وشِرب ناسياً، وأ: وكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ

م، وال األكُل والشرُب ُيضاف إليه، َفَيْفِطُر به، فإنما ُيْفِطُر بما فعله، وھذا بمنزلة أكلِِه وُشربه فى نومه، إذ ال تكليَف بفعل النائ

 .بفعل الناسى

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اِئمُ  أن الذى ُيْفِطرُ : والذى صح عنه َصلَّى هللاَّ والِحجامة والقئ، والقرآن دال على أن  والشرُب، األكُل،: به الصَّ

 .الِجماَع مفطر كاألكل والشُّرب، ال ُيعرف فيه ِخالف وال َيِصحُّ عنه فى الُكحل شئ

 .وصح عنه أنه كان يستاك وھو صائم
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 .وذكر اإلمام أحمد عنه، أنه كان َيُصبُّ الَماَء َعلَى َرْأِسِه َوُھَو َصاِئمٌ 

اِئَم ِمن الُمبالغِة فى االستنشاق، وال َيِصحُّ عنه أنه احتَجَم وھو صائم، قاله  وكان يتمضمض، ويستنشق وھو صائم، ومنع الصَّ

لم يسمع الحكُم حديَث ِمْقسم فى الِحجامة : حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال أحمد" صحيحه"اإلمام أحمد، وقد رواه البخارى فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، احتجم وُھَو َصائٌِم "َث سعيد، عن الحكم، عن ِمْقسم، عن ابن عباس، فى الصيام، يعنى حدي أن النبى َصلَّى هللاَّ

 ".ُمْحِرمٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : قال مھنا وسألُت أحمد عن حديث حبيب بن الشھيد، عن ميمون بن ِمھران، عن ابن عباس، أن النبى َصلَّى هللاَّ

ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد األنصارى، إنما كانت أحاديُث ميمون بن مھران عن : فقال. ُمْحِرمٌ  احتجم وھو صائم

 ً  .ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا

فه، وقال مھنا: وقال األثرم سألُت أحمد عن حديث َقبيصة، عن سفيان، عن حماد، : سمعُت أبا عبد هللا ذكر ھذا الحديَث، فضعَّ

ً : ، عن ابن عباسعن سعيد بن جبير ً ُمْحِرما ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صائما ھو خطأ ِمن قَِبل َقبيصة، : فقال. احتجم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

. رجل صدق، والحديث الذى يحدِّث به عن سفيان، عن سعيد بن جبير، خطأ من قَِبله: وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة، فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، احتجم وھو محرم، وال يذكر فيه فى كتاب األشجعى عن سعي: قال أحمد د بن جبير مرسالً أن النبى َصلَّى هللاَّ

 ً  .صائما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم احتجم وھو صائم محرم؟ فقال: قال مھنا " صائم"ليس فيه : وسألُت أحمد عن حديث ابِن عبَّاس، أن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على : عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباسذكره سفيان، عن " محرم"إنما ھو  احتجم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ُ رأسه وُھَو ُمْحِرٌم، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن ُخثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، احتجم النبى َصلَّى هللاَّ

بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وطاووس، عن ابن عباس، أن النبى وروح، عن زكريا . َعلَْيِه َوَسلََّم وھو محرم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم احتجم وھو محرم ً "وھؤالء أصحاب ابن عباس، ال يذكرون . َصلَّى هللاَّ  ".صائما

ُ : وقال حنبل  َعلَْيِه َوَسلََّم احتجم فى حدثنا أبو عبد هللا، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبى َصلَّى هللاَّ

 .عياش، يعنى وال ُيحتج به أراه أُبان بن أبى: الرجل: قال أبو عبد هللا". أَْفَطَر الَحاِجُم والَمْحُجومُ : "رمضان بعد ما قال

دى، عن أنس، أن النب: قلت ألبى عبد هللا: وقال األثرم ُ روى محمد بن معاوية النيسابورى، عن أبى عوانة، عن السُّ ى َصلَّى هللاَّ

دى، عن أنس، قلت: َعلَْيِه َوَسلََّم، احتجم وھو صائم، فأنكر ھذا، ثم قال أفطر : "وفى قوله: قال أحمد. نعم َفَعِجَب ِمْن ھذا: السُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : وقال إسحاق. غيُر حديث ثابت" الحاِجُم والمحجومُ  والمقصود، . مَ قد ثبت ھذا ِمن خمسة أوجه عن النبى َصلَّى هللاَّ

ل النھار وال آخر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه احتجم وھو صائم، وال صح عنه أنه نھى الصائم عن السواك أوَّ ه، أنه لم يصح عنه َصلَّى هللاَّ

 .بل قد روى عنه خالفُه

واكُ : "وُيذكر عنه اِئِم السِّ  .، رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف"ِمْن َخْيِر ِخَصاِل الصَّ
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 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه اكتحل وھو صائم، وُروى عنه، أنه خرج عليھم فى رمضان وعيناه مملوءتان من اإلْثِمدِ  ، وروى عنه َصلَّى هللاَّ

، وروى عنه أنه قال فى اإلثمد اِئم: "وال َيِصحُّ قِِه الصَّ  .كرھو حديث من: قال لى يحيى ابن معين: قال أبو داود. وال يصح" لَِيتَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى صيام التطوع : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوم حتى ُيقال ال َيُصوُم، وما استكمل ِصياَم شھر غيَر رمضان، وما : ال ُيْفِطُر، وُيْفِطُر حتَّى ُيقال: كان َصلَّى هللاَّ

 .كان يصوُم فى شھر أكثر مما َيُصوم فى شعبان

 .م يكن يخُرج عنه شھر حتى َيُصوَم ِمنهول

، وال استحب ِصياَمه، بل ُروى عنه النھى عن  ً قطُّ ولم َيُصِم الثَّالَثة األشھر سرداً كما يفعلُه بعُض الناس، وال صام رجبا

 .صيامه، ذكره ابن ماجه

ى ِصيام يوم اإلثنين والخميس  .وكان يتحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  كان رسولُ : وقال ابُن عباس رضى هللا عنه اَم الِبيض فى َسَفٍر وال َحَضر"هللا َصلَّى هللاَّ ذكره _" ال ُيْفِطُر أَيَّ

 .وكان يحضُّ على صيامھا_ النسائى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وقال ابُن مسعود رضى هللا عنه ِة كلِّ شھر ثالثة أيام"كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ أبو داود ذكره ". َيُصوُم ِمْن ُغرَّ

 .والنسائى

 .ذكره مسلم، وال تناقض بين ھذه اآلثار". لم يكن ُيبالى ِمن أىِّ الشھر صامھا: "وقالت عائشة

ِة، فقد اْخُتلَِف فيه، فقالت عائشة  .ذكره مسلم".ما رأيته صائماً فى العشر قط: "وأما صياُم عشِر ذى الِحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أربٌع لم يكن َيَدُعُھنَّ رسوُل هللا:"وقالت حفصةُ  صياُم يوِم عاشوراِء، والعشُر، وثالثُة أياٍم من كل شھر، :  َصلَّى هللاَّ

 .ذكره اإلمام أحمد رحمه هللا". وركعتا الفجر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه  ثالثَة أياٍم ذي الِحجة، وَيُصوُم عاشوراء، و كان َيصوم تسعَ "وذكر اإلمام أحمد عن بعض أزواج النبى َصلَّى هللاَّ

م على النافى إن صح. الخميسين: ، وفى لفظ"من الشھر، أو االثنين من الشھر، والخميس  .والمثِبُت مقدَّ

ال، فصح عنه أنه قال ْھرِ : "وأما صياُم ستة أيام من شوَّ  ".ِصياُمَھا َمَع َرَمَضاَن َيْعِدُل ِصَياَم الدَّ

ى صومَ  ُمه، فقالوأما صياُم يوم عاشوراء، فإنه كان يتحرَّ : ه على ساِئر األيَّام، ولما َقِدَم المدينة، وجد اليھوَد تصوُمه وُتعظِّ

َمْن َشاَء َصاَمُه وَمْن : "فصامه، وأَمر بصيامه، وذلك قبَل فرض رمضان، فلما فُِرَض رمضان، قال". َنْحُن أََحقُّ بُموسى ِمْنُكم"

 ".َشاَء َتَرَكه
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المدينة فى شھر ربيع األول، فكيف يقوُل ابن إنم: وقد استشكل بعُض الناس ھذا وقال ا َقِدَم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

اماً يوَم عاشوراء؟: عباس  إنه قدم المدينة، فوجد اليھود ُصيَّ

الجاھلية، كانت قُريُش تصوُم يوم عاشوراء فى : وفيه إشكال آخر، وھو أنه قد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة، أنھا قالت

َمْن َشاَء : "وكان عليه الصالةُ والسالُم يُصوُمه، فلما ھاجر إلى المدينة، صامه، وأمَر بصيامه، فلما فُِرَض شھُر رمضاَن قال

 ".َصاَمُه َوَمْن َشاَء َترَكه

يا أبا محمد ؛ : وإشكال آخر، وھو ما ثبت فى الصحيحين أن األشعث بن قيس دخل على عبد هللا بن مسعود وھو يتغدَّى فقال

إنما ُھَو يوٌم كان : وما ھو؟ قال: وھل تدرى ما َيْوُم عاُشوراء؟ قال: أََو لَْيَس اليوُم يوَم عاُشوراء؟ فقال: فقال. اْدُن إلى الَغَداءِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُمه قبل أن َيْنِزَل َرَمَضاُن، فلما نزل َرَمَضاُن تركه روى مسلم فى صحيحه عن ابن وقد .رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِحيَن صام َيْوَم عاُشوراء وأََمَر ِبصياِمه، َقالُوا ُمه اليھوُد : عباس، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ ُه يوٌم ُتعظِّ يا رسوَل هللا ؛ إنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اِسعإذا كاَن الَعا: "والنَّصارى، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ فلم يأت العاُم المقبل ". ُم الُمْقِبل إْن َشاَء هللا ُصْمَنا الَيْوَم التَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُم فيه أن ذلك كان .حتَّى توفِّى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ فھذا فيه أن صوَمه واألَمر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديُثه المتقدِّ

عود أخبر أن يوَم عاشوراء ُتِرَك ِبرمضاَن، وھذا ُيخالفه حديُث ابن عباس المذكور، وال ُيمكن عنَد َمْقَدِمه المدينة، ثم إن ابن مس

ُ َعلَْيِه  ُتِرَك فرُضه، ألنه لم ُيفرض، لما ثبت فى الصحيحين عن معاوية: أن ُيقال بن أبى سفيان، سمعُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ومعاوية إنما ". ْكُتِب هللا عليكم ِصياَمه، وأَنا َصاِئٌم، فَمن َشاَء، َفْلَيُصْم، وَمْن َشاَء َفْلُيْفِطر ھذا َيْوُم َعاُشوراء، ولم يَ : "َوَسلََّم يقول

 ً  .سمع ھذا بعد الفتح قطعا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وإشكال آخر ً روى فى صحيحه عن عبد هللا بن عباس، أنه لما قيل لِرسول هللا َصلَّى هللاَّ ھذا إنَّ : وھو أن مسلما

ُمه اليھوُد والنصارى قال اِسَع : "اليوَم ُتعظِّ ُ " إْن َبقيُت إلى َقاِبل، ألُصوَمنَّ التَّ فلم يأِت العاُم القاِبُل حتى ُتوفِّى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

د رداء: َعلَْيِه َوَسلََّم، ثم روى مسلم فى صحيحه عن الحكم بن األعرج قال ه فى زمزم، فقلُت انتھيُت إلى ابن عباس وھو متوسِّ

ً قُْلتُ :"فقال. أخبرنى عن صوم عاشوراء: له اِسِع َصاِئما م، فاعُدْد، وأصبح َيْوَم التَّ َھَكَذا كان رسول هللا : إذا َرأَْيَت ِھالل الُمحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يصومه؟ قال  ".نعم: َصلَّى هللاَّ

ول اإلسالم، فلم يأمرھم بقضائه، وقد فات تبييُت النيِة له من الليل وھو أن صوَمه إن كان واجباً مفروضاًَ◌ فى أ: وإشكال آخر

متعددة، أنه عليه السالم، أمر َمن  وإن لم يكن فرضاً، فكيف أمَر بإتمام اإلمساك َمْن كان أكل؟ كما فى المسند والسنن من وجوه

َة َيْوِمه فلما فُِرَض رمضاُن، ُتِرَك : ف َيِصحُّ قوُل ابِن مسعودوھذا إنما يكون فى الواجب، وكي. كان َطِعَم فيه أن يُصوَم َبقيَّ

 عاشوراء، واستحبابه لم يترك؟

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھو الذى : وإشكال آخر وھو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوَم التاسع، وأخبر أن ھكذا كان يصوُمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً َبْعَدهُ ": روى عن النبى َصلَّى هللاَّ ً َقْبلَُه أَْو َيْوما . ذكره أحمد" ُصوُموا َيْوَم َعاُشوَراء، وَخالِفُوا اليھوَد، ُصوُموا َيْوما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَصْوِم َعاُشوَراء َيْوَم الَعاِشر : "وھو الذى روى  .ذكره الترمذى" أمرنا رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 : وتأييِده وتوفيقهفالجواب عن ھذه اإلشكاالت بعون هللا
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وھو أنَّه لما َقِدَم المدينة، وجدھم يُصومون يوَم عاشوراء، فليس فيه أن يوَم قدوِمه وجَدھم يصوُمونه، فإنه : أما اإلشكاُل األول

ومه إنما َقِدَم يوَم االثنين فى ربيع األول ثانى عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة فى العام الثانى الذى كان بعد قد

اإلشكاُل  المدينة، ولم يكن وھو بمكة، ھذا إن كان حساُب أھل الكتاب فى صومه باألشھر الھاللية، وإن كان بالشمسية، زال

م، فضبطه أھُل الكتاب بالشھور الشمسية،  بالكلية، ويكوُن اليوُم الذى نجى هللا فيه موسى ھو يوم عاشوراء من أول المحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المدينة فى ربيع األول، وصوُم أھِل الكتاب إنما ھو بحساب سير الشمس، وصوُم فوافق ذلك مقَدم النبى َصلَّ  ى هللاَّ

ُ عَ  ، فقال النبى َصلَّى هللاَّ ھم، وجميع ما ُتعتبر له األشھر من واجب أو ُمستَحبٍّ لَْيِه المسلمين إنما ھو بالشَّھر الھاللى، وكذلك َحجُّ

، فظھر حكُم ھذه األولوية فى تعظيم ھذا اليوم وفى تعيينه، وھم أخطؤوا تعيينه لدورانه فى "قُّ ِبُموَسى ِمْنُكمَنْحُن أَحَ : "َوَسلَّمَ 

 .السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى فى تعيين صومھم بأن جعلوه فى فصل من السنة تختلِف فيه األشھر

ً كانت تصوُم عاشوراء فى : وأما اإلشكال الثانى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يُصوُمه، فال وھو أن قريشا الجاھلية، وكان رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ون باألھلة،  م ھذا اليوم، وكانوا يكُسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدُّ ً كانت ُتعظِّ ريَب أن قريشا

ُ َعلَ  م، فلما َقِدَم النبى َصلَّى هللاَّ مون ذلك اليوم ويصومونه، فسألھم عنه، فكان عندھم عاِشَر المحرَّ ْيِه َوَسلََّم المدينة، وجدھم ُيعظِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فقالوا ى هللا فيه موسى وقوَمه من فرعون، فقال َصلَّى هللاَّ  :ھو اليوُم الذى نجَّ

ُ "نحن أحقُّ منكم بموسى" َته أحقُّ بموسى ، فصامه وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه وتأكيداً، وأخبر َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم أنَّه وأُمَّ

، كنا أحقَّ أن نقتدى به من اليھود، ال سيما إذا قلنا َّ َشْرُع َمْن َقْبلََنا َشْرٌع لََنا َما لَْم ُيَخالِْفُه : من اليھود، فإذا صامه موسى ُشكراً 

 .َشْرُعَنا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما سألھم عنه، فقالواثبت ف: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: فإن قيل يوم : ى الصحيحين أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

، فنحن نصومه، فقال رسول هللا َصلَّى  َّ ى هللا فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً  عظيم نجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   :هللاَّ

،  َفَصاَمُه، وأَمر". ُموَسى ِمْنُكمَفَنْحُن أََحقُّ َوأَْولَى بِ " َّ ھم على ذلك، ولم ُيكذبھم، ُعلَِم أن موسى صامه شكراً  بِصياِمه، فلما أقرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم منا دياً ُينادى فى فانضمَّ ھذا القدُر إلى التعظيم الذى كان له قبل الھجرة، فازداد تأكيداً حتى بعث رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .أنه حتَّم ذلك عليھم، وأوجبه كما سيأتى تقريره: صار بصومه، وإمساك َمن كان أكل، والظاھراألم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كان يصوُم َيْوَم عاشوراء قبل أن ينِزل َفرُض رمضان، فلما : وأما اإلشكال الثالث وھو أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ص منه إال بأن صيامه كان فرضاً قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروُك وجوب نزل فرُض رمضان تركه، فھذا ال ُيمكن التخلُّ 

لِئن ِعْشُت إلى : "صومه ال استحبابه، ويتعين ھذا وال ُبد، ألنه عليه السالم قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن اليھود يصومونه

معه، وال ريب أن ھذا كان فى : ، أى"وُموا َيْوماً َقْبلَُه أو َيْوماً َبْعَدهُ خالِفوا اليھوَد َوصُ : "معه، وقال: أى" َقاِبل ألَُصوَمنَّ التَّاِسعَ 

 .آخر األمر، وأما فى أول األمر، فكان ُيحب موافقة أھِل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشئ، فُعلِم أن استحبابه لم ُيترك

ھذا قاله عبد هللا : استحبابه، فلم يبق ُمستَحباً، أو يقول إن صوَمه لم يكن واجباً أحُد األمرين، إما أن يقوَل بترك: ويلزم َمن قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حثَّھم على صيامه ، بن مسعود رضى هللا عنه برأيه، وخفى عليه استحباُب صومه، وھذا بعيد، فإن النبى َصلَّى هللاَّ
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عنه حرف واحد بالنھى عنه  وفاته، ولم ُيْروَ وأخبر أن صومه ُيكفِّر السنة الماضية، واستمر الصحابُة على ِصيامه إلى حين 

 .وكراھة صومه، فُعلَِم أن الذى ُتِرَك وجوُبه ال استحبابه

أن حديث معاوية صريح : حديث معاوية المتفق على صحته صريح فى عدم فرضيته، وأنه لم ُيفرض قط، فالجواب: فإن قيل

وباً متقدماً منسوخاً، فإنه ال يمتِنُع أن يقال لما كان واجباًً◌، وُنِسَخ فى نفى استمرار وجوبه، وأنه اآلن غيُر واجب، وال ينفى وج

 .إن هللا لم يكتْبه علينا: وجوُبه

أن غايته أن يكون النفى عاماً فى الزمان الماضى والحاضر، فُيخص بأدلة الوجوب فى الماضى، وترك النفى فى : وجواب ثان

 .استمرار الوجوب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، إنما نفى أن يكون فرُضه ووجوُبه مستفاداً من جھة القرآن، ويدلُّ على ھذا قوله وھو أنه َصلَّى: وجواب ثالث : هللاَّ

، وھذا ال ينفى الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذى كتبه هللا على عباده، ھو ما أخبرھم بأنه كتبه "إن هللا لم يكتبه علينا"

َيامُ ُكِتَب َعلَْيكُ {:عليھم، كقوله تعالى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن صوَم يوم عاشوراء لم يكن داخالً ]183: البقرة[ } ُم الصِّ ، فأخبر َصلَّى هللاَّ

بِق فى ھذا المكتوب الذى كتبه هللا علينا دفعاً لتوھم َمن يتوھم أنه داخل فيما كتبه هللا علينا، فال تناقَض بين ھذا، وبيَن األمر السا

ح ھذا أن معاوية إنما سمع ھذا منه بعد فتح مكة، واستقرار فرض بصيامه الذى صار منسوخ ً بھذا الصيام المكتوب، يوضِّ ا

رمضان، ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شھدوا أمره بصيامه، والنداء بذلك، وباإلمساك لمن أكل، َشِھُدوا ذلك قبل فرض 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقد صام رمضان عند مقَدِمه المدينة، وفرض رمضان كان فى السنة الثانية  من الھجرة، َفُتوفى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

تسَع رمضانات، فَمن شھد األمر بصيامه، شھده قبل نزول فرِض رمضان، وَمن شھد اإلخبار عن عدم فرضه، شِھده فى آخر 

 .األمر بعد فرض رمضان، وإن لم ُيسلك ھذا المسلُك، تناقضت أحاديُث الباب واضطربت

ياَم ِمَن اللَّْيل: "فكيف يكون فرضاً ولم يحُصْل تبييُت النية من الليل وقد قال: إن قيلف أن : ؟ فالجواب"ال ِصياَم لَِمْن لَْم ُيِبيِِّت الصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أو ِمْن قوِل حفصَة وعائشة؟ فأَما حديُث ح: ھذا الحديث مختلٌف فيه فأوقفه : فصةھل ھو ِمن كالم النبى َصلَّى هللاَّ

: عليھا معمٌر، والزھرى، وسفياُن بن ُعيينة، ويونُس بن يزيد األيلى، عن الزھرى، ورفعه بعُضھم وأكثر أھِل الحديِث يقولون

، قال الترمذى ، ومنھم َمن ُيصحح رفَعه لثقة رافعه وعدالته، : الموقوُف أصحُّ وقد رواه نافع عن ابن عمر قولَه، وھو أصحُّ

ً وحديث عائشة أيض فإن لم يثبت رفُعه، فال كالم، وإن ثبت رفُعه، فمعلوٌم . روى مرفوعاً وموقوفاً، واختلف فى تصحيح رفعه: ا

أن ھذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن األمر بصيام يوِم عاشوراء، وذلك تجديُد حكم واجب وھو التبييُت، 

راء بنية من النھار، كان قبل فرض رمضان، وقبل فرض التبييت ِمن وليس نسخاً لحكم ثابت بخطاب، فإجزاء صيام يوِم عاشو

 .الليِل، ثمَّ ُنِسَخ َوُجوُب صوِمه برمضان، وتجدد وجوب التبييت، فھذه طريقة

وجوَب صوِم ذلك اليوم وإجزاء : أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمَّن أمرين: وطريقة ثانية ھى طريقُة أصحاب أبى حنيفة

 .لنھار، ثم ُنِسخ تعييُن الواجب بواجب آخر، فبقى حكم اإلجزاء بنيٍة من النھار غير منسوخصوِمه بنية من ا

وھى أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما ُعلَِم من النھار، وحينئذ فلم يكن التبييُت ممكناً، فالنيُة وجبت : وطريقة ثالثة

ً بم ِد الوجوب والعلم به، وإال كان تكليفا وعلى ھذا إذا قامت البينُة بالرؤية فى أثناء : قالُوا. ا ال ُيطاق وھو ممتنعوقت تجدُّ
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أجزأ صومه بنية مقاِرنة للعلم بالوجوب، وأصلُه صوُم يوِم عاشوراء، وھذه طريقة شيخنا، وھى كما تراھا أصحُّ . النھار

ويجتِمُع شملُھا الذى ُيظن تفرقه، وُيتخلص من  الطرق، وأقرُبھا إلى موافقة أُصول الشرع وقواعده، وعليھا َتُدلُّ األحاديُث،

وإذا . دعوى النسخ بغير ضرورة، وغير ھذه الطريقة ال ُبدَّ فيه من مخالفة قاعدة ِمن قواعد الشرع، أو مخالفة بعض اآلثار

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يأمر أھل قُباء بإعادة الصالة التى صلَّوا بعضھا إل ى القِْبلة المنسوخة إذ لم يبلُغھم وجوُب كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

إنه ترك : التحول، فكذلك َمن لم يبلغه وجوُب فرِض الصوم، أو لم يتمكن ِمن العلم بسبب وجوبه، لم ُيؤمر بالقضاء، وال ُيقال

 .التبييَت الواِجَب، إذ وجوُب التبييت تابع للعلم بوجوب المبّيت، وھذا فى غاية الظھور

كان عاشوراء فرضاً، وكان ُيجزئ صياُمه بنية من النھار، ثم ُنِسَخ الحكُم : لطريقَة أصحُّ ِمن طريقة َمن يقولوال ريَب أن ھذه ا

بوجوبه، فُنِسَخْت متعلقاُته، ومن متعلقاته إجزاء صياِمه بنية من النھار، ألن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع، زالت توابُعه 

الصوِم الواجب،  الواجب بنية من النھار لم يكن من متعلقات خصوِص ھذا اليوم، بل من متعلِّقاتوتعلقاُته، فإن إجزاء الصوم 

والصوُم الواجب لم َيُزْل، وإنما زال تعيينه، فُنقِل من محل إلى محل، واإلجزاء بنيٍة من النھار وعدِمه من توابع أصل الصوم 

 .ال تعيينه

اشوراء لم يكن واجباً قط، ألنه قد ثبت األمُر به، وتأكيُد األمر بالنداء العام، وزيادة إن صوم يوم ع: وأصحُّ ِمن طريقة َمن يقول

إنه لما فُِرَض رمضان ُتِرَك : تأكيده باألمر لمن كان أكل باإلمساك، وكلُّ ھذا ظاھر، قوى فى الوجوب، ويقول ابن مسعود

مت وغ. عاشوراء يرھا، فيتعين أن يكون المتروُك وجوبه، فھذه خمس طرق ومعلوم أن استحبابه لم ُيترك باألدلة التى تقدَّ

 .وهللا أعلم. للناس فى ذلك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: وأما اإلشكال الرابع ، وأنه توفى قبل العام " لِئن َبقِيُت إلى َقاِبٍل ألَُصوَمنَّ التَّاِسعَ : "وھو أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى ھذا وھذا، وصحَّ عنه ھذا إن رسول : المقبل، وقول ابن عباس هللا َصلَّى هللاَّ

وھذا، وال تنافى بينھما، إذ من الممكن أن يصوَم التاِسَع، ويخبر أنه إن بقى إلى العام القابل صامه، أو يكون ابُن عباس أخبر 

ً إذا علم : يِصحُّ اإلخبارعن ذلك مقيداً، أىعن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه، ووعد به، و كذلك كان يفعل لو بقى، ومطلقا

 .الحال، وعلى كل واحد من االحتمالين، فال تنافى بين الخبرين

م جوابه بما فيه كفاية: وأما اإلشكال الخامس  .فقد تقدَّ

ً : وھو قول ابن عباس: وأما اإلشكال السادس ن تأمل مجموع روايات ابن عباس، تبيَّن له فمَ . اعُدْد وأصبح يوم التاسع صائما

ُصِم اليوم التاسع، واكتفى : بل قال للسائل زواُل اإلشكال، وسعُة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء ھو اليوَم التاسع،

ه الناُس كلُّھم يوَم عاشوراء، فأرشد السائل إل ى صيام التاسع معه، بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء ھو اليوُم العاشر الذى يعدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان يصوُمه كذلك فإما أن يكون فِعُل ذلك ھو األَْولى، وإما أن يكون َحْمُل فعله على . وأخبر أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

: ھو الذى روى، و"ُصوُموا يوماً قبله ويوماً بعده: "األمر به، وعزمه عليه فى المستقبل، ويدّلّ◌ُ◌ على ذلك أنه ھو الذى روى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بصيام عاشوراء يوم العاشر ُق بعُضھا بعضاً، وُيؤيِّد بعُضھا . أمرنا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ وكل ھذه اآلثار عنه، ُيصدِّ

 ً  .بعضا
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كثُر األحاديث، ويلى أن ُيصام قبله يوٌم وبعده يوٌم، ويلى ذلك أن ُيصام التاسع والعاشر، وعليه أ: أكملُھا: فمراتب صومه ثالثة

 .ذلك إفراُد العاشر وحده بالصوم

 .وأما إفراد التاسع، فمن نقص فھم اآلثار، وعدِم تتبع ألفاظھا وطرقھا، وھو بعيد من اللغة والشرع، وهللا الموفق للصواب

ع اإلتيان بھا، وذلك يحصُل قد ظھر أن القصَد مخالفُة أھل الكتاب فى ھذه العبادة م: وقد سلك بعُض أھل العلم مسلكاً آخر فقال

ً : بأحد أمرين . يحتِمل األمرين": إذا كان العاُم المقبُل ُصمنا التاِسع: "وقوله. إما بنقِل العاشر إلى التاسع، أو بصياِمھما معا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قبل أن يتبيَّن لنا مراُده، فكان االحتياُط صياَم اليومين م عاً، والطريقة التى ذكرناھا، فتوفى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً َقْبلَُه : "أصوُب إن شاء هللا، ومجموع أحاديِث ابن عباس عليھا تدلُّ، ألن قوله فى حديث أحمد خالِفوا الَيً◌ُھوَد، ُصوُموا َيْوما

 .وهللا أعلم. التى سلكناھايبين صحة الطريقة " أُِمْرَنا ِبِصياِم عاشوراء يوم العاشر:"فى حديث الترمذى ، وقوله"أَْو َيْوماً َبْعَدهُ 

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .إفطاُر َيْوِم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك فى الصحيحين: وكان ِمن َھْديه َصلَّى هللاَّ

 .رواه عنه أھل السنن" نھى َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة ِبَعَرَفةَ "وروى عنه أنه

 .ذكره مسلم" َباقِيةَ صياِمه ُيكفُِّر السنة الماِضيَة وال"وصح عنه أن

ةُ ِحكمٍ   .وقد ُذكر لِفطره بعرفة ِعدَّ

 .أنه أقوى على الدعاء: منھا

 .أن الفِطَر فى السفر أفضُل فى فرض الصوم، فكيف بنفله: ومنھا

وم، فأحب أن يرى الناُس فطره فيه تأكيداً لنھيه عن : ومنھا تخصيصه أن ذلك اليوَم كان يوَم الجمعة، وقد َنھى عن إفراده بالصَّ

ً آخر، وھو أنه يوُم عيد ألھل  بالصوم، وإن كان صوُمه لكونه َيْوَم عرفة ال يوم جمعة، وكان شيخنا رحمه هللا يسلُك مسلكا

وقد أشار النبى َصلَّى : قال. عرفة الجتماعھم فيه، كاجتماع الناس يوم العيد، وھذا االجتماع يختصُّ بمن بعرفة دون أھل اآلفاق

ُ َعلَْيهِ  : ومعلوم". َيْوُم َعَرَفَة، َوَيْوُم النَّْحِر، وأيَّام ِمَنى، ِعيُدَنا أَْھَل اإلْسالمِ : "َوَسلََّم إلى ھذا فى الحديث الذى رواه أھُل السنن هللاَّ

 .وهللا أعلم. أن كونه عيداً، ھو ألھل ذلك الجمع، الجتماعھم فيه

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يصوُم السبَت واألحد كثيراً، يقِصُد بذلك مخالفة اليھود والنصارى كما فى المسند،  كان: وقد ُروى أنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : وسنن النسائى، عن ُكريب مولى ابن عباس قال أرسلنى ابُن عباس رضَى هللا عنه، وناٌس من أصحاب النبىِّ َصلَّى هللاَّ

اِم َكاَن الن ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أكَثرھا ِصياماً؟ قالتَوَسلََّم إلى أمِّ سلمة أسألھا؟ أىُّ األيَّ ُھَما : "يوُم السبت واألحد، ويقول: بىُّ َصلَّى هللاَّ إنَّ

 ".ِعيٌد للُمْشِرِكين، َفأَنا أُِحبُّ أَْن أَُخالَِفُھم
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قال عبد وقد . عمر بن علّى بن أبى طالب، وقد اسُتْنِكَر بعُض حديثه وفى صحة ھذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن

ه الفضل" أحكامه"الحق فى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : من حديث ابن جريج، عن عباس بن عبد هللا بن عباس، عن عمَّ زار النبى َصلَّى هللاَّ

ً فى بادية لنا ھو كما ذكر ضعيف، وال ُيعرف حال محمد بن عمر، وذكر : قال ابن القطان. إسناده ضعيف: ثم قال. عباسا

سكت عنه عبد الحق مصححاً له، ومحمد بن عمر ھذا، ال ُيعرف : لمة فى صيام يوم السبت واألحد، وقالحديثه ھذا عن أم س

 ً  .وهللا أعلم. حاله، ويرويه عنه ابنه عبد هللا بن محمد بن عمر، وال ُيعرف أيضاً حاله، فالحديث أراه حَسنا

لمى، عن ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال وقد روى اإلمام أحمد وأبو داود، عن عبد هللا بن ُبسر السُّ اء، أن النبى َصلَّى هللاَّ مَّ ال : "أخته الصَّ

ْبِت إالَّ فيما افُتِرَض عليكم، فإْن لَْم َيِجد أََحُدُكم إالَّ لِحاَء ِعَنَبٍة أَْو ُعوَد َشَجَرٍة َفلْ   ". َيْمَضْغهَتُصوُموا َيْوم السَّ

ھذا كذب، يريد حديث عبد هللا بن ُبسر، ذكره عنه أبو داود، قال : فقال مالك رحمه هللا. فاختلف الناس فى ھذين الحديثين

ھو حديث مضَطِرب، وقال جماعة من أھل : ھذا الحديث منسوخ، وقال النسائى: ھو حديث حسن، وقال أبو داود: الترمذى

باب : ترجم أبو داود، فقال ال تعاُرض بينه وبين حديث أمِّ سلمة، فإن النھى عن صومه إنما ھو عن إفراده، وعلى ذلك: العلم

ونظيُر ھذا أنه نھى عن إفراد َيْوِم الجمعة : قالوا. النھى أن ُيخص يوَم السبت بالصوم، وحديُث ِصيامه، إنما ھو مع يوم األحد

موافقة  إن صومه نوُع تعظيم له، فھو: َمن قال بالصوم، إال أن َيصوَم يوماً قبله أو يوماً بعده، وبھذا يزول اإلشكال الذى ظنه

ألھل الكتاب فى تعظيمه، وإن تضمن مخالفتھم فى صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أُفِرَد بالصوم، وال ريب أن الحديث لم 

 .وهللا أعلم. يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره، لم يكن فيه تعظيمٌ 

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سرُد الصوم  ْھَر ال َصاَم وال أَْفطر: "وصيام الدھر، بل قد قالولم يكن من َھْديه َصلَّى هللاَّ وليس ". َمْن َصاَم الدَّ

ً لمن قال مة، فإنه ذكر ذلك جوابا ْھر؟ وال ُيقال فى جواب من فعل : مراُده بھذا َمْن صاَم األياَم المحرَّ أرأيَت َمْن َصاَم الدَّ

م م هللا ال صاَم وال أَْفطر، فإن ھذا ُيؤذن بأنه سواٌء فِْطرُ : المحرَّ ه وصوُمه ال ُيَثاب عليه، وال ُيعاَقب، وليس كذلك َمْن فعل ما حرَّ

م من الصوم، وأيضاً فإن ھذا عند َمن استحب صوم الدھر قد فعل  عليه ِمن الصيام، فليس ھذا جواباً مطابقاً للسؤال عن المحرَّ

ماً بالنسبة إلى أيام التحريم، وفى كلٍّ منھما ال  مستحباً وحراماً، وھو عندھم قد صام بالنسبة إلى أيام االستحباب، وارتكب محرَّ

 .فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاھر" ال َصاَم وال أَْفَطر: "ُيقال

اِم الحيض، فلم يكن  ً فإن أيام التحريم مستثناةٌ بالشرع، غيُر قابلة للصوم شرعاً، فھى بمنزلة الليل شرعاً، وبمنزلة أيَّ وأيضا

ال َصام وال : "التحريم بقوله ومھا، وقد علموا عدم قبولھا للصوم، ولم يكن لُِيجيبھم لو لم يعلمواالصحابُة لِيسألوه عن ص

 .، فإن ھذا ليس فيه بيان للتحريم"أَْفَطر

وسرد صيام الدھر مكروه، فإنه لو لم . فَھْدُيه الذى ال شك فيه، أن صياَم يوم، وفِطَر يوٍم أفضُل من صوم الدھر، وأحبُّ إلى هللا

أن يكون أحبَّ إلى هللا من صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه، ألنه زيادة عمل، : كن مكروھاً، لزم أحُد ثالثة أمور ممتنعةي

يام إلى هللاِ ِصياُم داُودَ : "وھذا مردود بالحديث الصحيح ، وإنه ال أفضل منه، وإما أن يكون مساوياً له فى الفضل "إنَّ أََحبَّ الصِّ
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إما أن يكون مباحاً متساوَى الطرفين ال استحباَب فيه، وال كراھة، وھذا ممتنع، إذ ليس ھذا شأَن العبادات، وھو ممتنع أيضاً، و

 .وهللا أعلم.. بل إما أن تكون راجحًة، أو مرجوحة

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فإن قيل ا: "فقد قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ َة أيَّ ْھرَ َمْن َصاَم َرَمَضاَن، وأَْتَبَعُه ِستَّ َما َصاَم الدَّ ال، َفكأَنَّ وقال فيمن ". ٍم ِمْن َشوَّ

ْھرِ : "صام ثالثة أيام من كل شھر ، وذلك يدل على أنَّ صوم الدھر أفضُل مما ُعِدَل به، وأنه أمٌر "إنَّ ذلَِك َيْعِدُل َصْوَم الدَّ

 .مطلوب، وثواُبه أكثُر من ثواب الصائمين، حتى ُشبِّه به َمْن صام ھذا الصيام

ر، ال يقتضى جوازه فضالً عن استحبابه، وإنما يقتضى التشبيه به فى ثوابه لو كان : قيل نفُس ھذا التشبيه فى األمر المقدَّ

ِمن نفس الحديث، فإنه جعل صيام ثالثِة أياٍم من كل شھر بمنزلة صياِم الدھر، إذ الحسنُة بعشر أمثالھا،  مستَحباً، والدليل عليه،

له ثواُب َمن صام ثالثمائة وستين يوماً، ومعلوم أن ھذا حراٌم قطعاً، َفُعلَِم أنَّ المراَد به حصوُل ھذا وھذا يقتضى أن يحُصل 

الثواب على تقدير مشروعية صيام ثالثمائة وستين يوماً، وكذلك قولُه فى صيام ستِة أيام من شواَّل، إنه َيْعِدُل مع صيام 

، فھذا صياُم ستة وثالثين يوماً، تعِدل ِصيام ]160: األنعام[} َنِة َفلَُه َعْشُر أَْمَثالَِھاَمْن َجاَء ِبالَحسَ {: رمضان السنة، ثم قرأ

ه ثالثمائة وستين يوماً، وھو غيُر جائز باالتفاق، بل قد يجُئ مثُل ھذا فيما يمتنع فعُل المشبَّه به عادة، بل يستحيُل، وإنما شبَّه ب

ھل تستطيع إذا خرج المجاھُد أن تقوَم وال َتْفُتر، وأن : "ن سأله عن عمل يعِدل الجھادَمن فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لم

؟ ومعلوم أن ھذا ممتنع عادة، كامتناع صوم ثالثمائة وستين يوماً شرعاً، وقد شبَّه العمَل الفاضل بكل منھما "َتُصوَم وال ُتْفِطرَ 

 ً نَّة الصحيحة، وقد مثَّل َمْن صلَّى أنَّ أحب القيام إلى هللا قيام داود، : يزيُده وضوحا وھو أفضل ِمن قيام الليل ُكلِّه بصريح السُّ

بح فى جماعة، بمن قام الليل كلَّه ْھرَ : "فما تقولون فى حديث أبى موسى األشعرى: فإن قيل. العشاء اآلخرة، والصُّ  َمْن َصاَم الدَّ

ُم َحتَّى تكوَن ھَكَذا، وَقَبضَ  َقْت َعلَْيِه َجَھنَّ  وھو فى مسند أحمد؟". َكفَّه ُضيِّ

ُضيَِّقْت عليه حصراً له فيھا، لتشديده على نفسه، وحمله عليھا، ورغبتِه عن َھْدى : فقيل. قد اخُتلِف فى معنى ھذا الحديث: قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، واعتقاده أن غيَره أفضل منه بقى له فيھا موضع، بل ُضيِّقت عليه، فال ي: وقال آخرون. رسول هللا َصلَّى هللاَّ

حت ھذه الطائفة ھذا التأويل، بأن الصائم لما ضيَّق على نفسه مسالك الشھوات وطرقھا بالصوم، ضيَّق هللا عليه النار، فال  ورجَّ

حت الطائفُة األولى تأويلھا، بأن قالت َقْت : يبقى له فيھا مكان، ألنه ضيَّق طرقھا عنه، ورجَّ عنه، لو أراد ھذا المعنى، لقال ُضيِّ

وھذا التأويل موافق ألحاديث كراھة صوم الدھر، وأن فاعله بمنزلة َمن لم : قالوا. وأما التضييق عليه، فال يكون إال وھو فيھا

 .وهللا أعلم. يصم

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يدخل على أھله فيقول ، فينشئ النية للتطوع "إذاً َصاِئمإنِّى : "قال. ال: ؟ فإن قالوا"َھْل ِعْنَدُكم َشْىءٌ : "وكان َصلَّى هللاَّ

 ً فى صحيح : ينوى صوم التطوع، ثم ُيْفِطُر بعُد، أخبرت عنه عائشة رضى هللا عنھا بھذا وھذا، فاألول من النھار، وكان أحيانا

اٌم كنُت أنا وحفصُة صائمتين، َفَعَرض لنا طع: وأما الحديث الذى فى السنن عن عائشة. فى كتاب النسائى: مسلم، والثانى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفَبَدَرْتنى إليه َحْفَصُة، وكانت ابَنَة أَِبي ا : ھا، فقالتاشتھيناه، َفأََكْلَنا ِمنه، فجاء رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ يا رسول هللا ؛ إنَّ

ا َصاِئَمَتْين، َفَعَرَض لنا َطَعاٌم اشتھيناه، َفأََكْلَنا ِمْنه فقال  .، فھو حديث معلول" َكاَنهُ اْقِضيا َيْوماً مَ : "ُكنَّ
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رواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبد هللا بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الُحفَّاظ، عن الزھرى، عن : قال الترمذى

ورواه أبو داود، والنسائى، عن َحْيَوة بن ُشريح، عن ابن الھاد، عن ُزَمْيٍل . عائشة مرسالً لم يذكروا فيه عن عروة، وھذا أصح

ال ُيعرف لُزميل سماع من : ُزميل ليس بالمشھور، وقال البخارى: لى ُعروة، عن عروة، عن عائشة موصوالً، قال النسائىمو

ة  .عروة، وال ليزيد بن الھاد من ُزميل، وال تقوم به الُحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا كان صائماً ونزل على قوم، أتمَّ صيامه، ولم ُيْفطِ  ْر، كما دخل على أم ُسلَيٍم، فأتته بتمر وسمن، وكان َصلَّى هللاَّ

ولكنَّ أمَّ ُسلَيم كانت عنده بمنزلة أھل بيته، وقد ثبت عنه فى ". وَتْمَرُكم فى ِوَعاِئه، فإنِّى َصائِم أَِعيدوا َسْمَنُكم فى ِسَقاِئه،: "فقال

 ".إنِّى َصاِئم: َو صاِئٌم َفْلَيقُلْ إذا ُدِعَى أََحُدُكم إلى طعام َوھُ : "عن أبى ھريرة رضى هللا عنه": الصحيح"

، والبيھقىُّ عن عائشة رضى هللا عنھا ترفُعه َمْن َنَزَل َعلَى َقْوٍم، َفالَ َيُصوَمنَّ : "وأما الحديُث الذى رواه ابُن ماجه، والترمذىُّ

عاً إالَّ بإْذِنِھمْ   .وى ھذا الحديَث عن ِھشام بِن ُعروةھذا الحديث منكر، ال نعرف أحداً من الثقات ر: ، فقال الترمذى"َتَطوُّ

 فصل 

وِم فِعالً منه وقوالً، فصح النھىُّ عن إ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كراھُة تخصيِص يوِم الُجْمَعِة بالصَّ وم، وكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ فراده بالصَّ

و، وُجنادة األزدى وغيرھم، وشرب يوَم من حديث جابر بن عبد هللا، وأبى ھريرة، وُجويرية بنت الحارث، وعبد هللا بن عمر

الجمعة وھو على المنبر، ُيريھم أنه ال يصوُم يوَم الجمعة، ذكره اإلمام أحمد، وعلل المنع من صومه بأنه يوُم عيد، فروى 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : من حديث أبى ھريرة، قال اإلمام أحمد، ْوُم ِعيٍد، َفالَ َتْجَعلُوا َيْوَم ِعيِدُكم َيْوَم َيْوُم الُجْمَعِة يَ : "قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".ِصياِمُكم إالَّ أَْن َتُصوُموا َقْبلَه أَْو َبْعَده

ى : قيل. فيوُم العيد ال ُيصام مع ما قبله وال بعده: فإن قيل ً بالعيد، أخذ من شبھه النھى عن تحرِّ ھا لما كان يوُم الجمعة مشبَّ

اه، وكان حكُمه حكَم صوم الشھر، أو العشر منه، أو صوم يوٍم، وفطر صياِمه، فإذا صاَم ما قبله أو  ما بعده، لم يُكْن قد تحرَّ

 .يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوَم جمعة، فإنه ال ُيكره صوُمه فى شئ من ذلك

ُ "فما تصنعون بحديث عبد هللا بن مسعود؟ قال : فإن قيل رواه " َعلَْيِه َوَسلََّم ُيفِطر فى َيْوِم الُجُمَعةِ ما رأيت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ه إن لم يصح، فإنه من الغرائب: قيل. أھل السنن . نقبله إن كان صحيحاً، ويتعيَّن حملُه على صومه مع ما قبله أو بعده، ونردُّ

  .ھذا حديث حسن غريب: قال الترمذى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى اال: فصل  عتكاف فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ة على هللا لما كان صالُح القلِب واستقامُته على طريق سيره إلى هللا تعالى، متوقِّفاً على جمعيَّته على هللا، َولَمِّ َشعثه بإقباله بالكليَّ 

ه إال اإلقباُل على هللا تعالى، وكان فُضوُل الطعام والشراب، وفُضوُل مخالطة األن ام، وفضوُل تعالى، فإن َشَعَث القلب ال َيلُمُّ

ُتُه فى ُكلِّ واٍد، ويقطعه عن سيره إلى هللا تعالى، أو ُيضِعفُه، أو يعوقه و  .ُيوقِفهالكالم، وفضوُل المنام، مما يزيُده َشَعثاً، وُيَشتِّ



53 

 

 اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لھم من الصوم ما ُيذِھُب فضوَل الطعام والشراب، ويستفِرُغ ِمن القلب أخالطَ 

ه وال  قة له عن سيره إلى هللا تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفُع به العبد فى دنياه وأُخراه، وال يضرُّ الشھواِت المعوِّ

ُته  يقطُعه عن مصالحه العاجلة واآلجلة، وشرع لھم االعتكاف الذى مقصوُده وروُحه عكوُف القلِب على هللا تعالى، وجمعيَّ

نقطاُع عن االشتغال بالخلق واالشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ِذكره وحبه، واإلقباُل عليه فى عليه، والخلوةُ به، واال

محل ھموم القلب وخطراته، فيستولى عليه بدَلھا، ويصير الھمُّ ُكلُّه به، والخطراُت كلُّھا بذكره، والتفُكر فى تحصيل مراضيه 

ب منه، فيصيُر أُنسه با بَدالً عن  أُنسه بالخلق، فيعده بذلك ألنسه به يوم الَوحشة فى القبور حين ال أنيس له، وال ما وما ُيقرِّ

 .يفرُح به سواه، فھذا مقصود االعتكاف األعظم

ولما كان ھذا المقصود إنما يتمُّ مع الصوم، ُشِرع االعتكاف فى أفضل أيام الصوم، وھو العشر األخير من رمضان، ولم ُينقل 

 ُ ، بل قد قالت عائشةعن النبى َصلَّى هللاَّ  .ال اعتكاف إال بصوم:  َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه اعتكف مفطراً َقطُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إال مع الصوم  .ولم يذكر هللاُ سبحانه االعتكاف إال مع الصوم، وال فعله رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

حه شيُخ اإلسالم أبو أن الصو: فالقول الراجح فى الدليل الذى عليه جمھوُر الَسلَف َم شرٌط فى االعتكاف، وھو الذى كان ُيرجِّ

 .العباس بن تيمية

 .وأما الكالُم، فإنه ُشِرَع لألمة حبُس اللسان عن كل ما ال ينفع فى اآلخرة

ُط ال ذى ينفع القلَب وأما فُضول المنام، فإنه ُشِرَع لھم من قيام الليل ما ھو من أفضل السھر وأحمده عاقبًة، وھو السھر المتوسِّ

والبدن، وال َيُعوُق عن مصلحة العبد، ومداُر رياضة أرباِب الرياضات والسلوِك على ھذه األركان األربعة، وأسعُدھم بھا َمْن 

 ُ طين، وقد ذكرنا َھْديه َصلَّى هللاَّ ر تقصير المفرِّ ، ولم ينحِرْف انحراف الغالين، وال قصَّ  َعلَْيِه سلك فيھا الِمنھاَج النبوىَّ المحمدىَّ

 .َوَسلََّم فى صيامه وقيامه وكالمه، فلنذكر َھْديه فى اعتكافه

ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يعتِكف العشر األواخر من رمضان، حتى توفَّاه هللا َعزَّ وَجلَّ، وتركه مرة، فقضاه فى شوَّ  .لكان َصلَّى هللاَّ

لتمس ليلة القدر، ثم تبيَّن له أنھا فى العشر األخير، فداوم على واعتكف مرة فى العشر األول، ثم األوسط، ثم العشر األخير، ي

 .اعتكافه حتى لحق بربه َعزَّ وَجلَّ 

 .وكان يأمر بخباٍء فُيضرب له فى المسجد يخلُو فيه بربه َعزَّ وَجلَّ 

، ف ُضِربت، فلما صلَّى الفجر، وكان إذا أراد االعتكاف، صلَّى الفجر، ثم دخله، فأمر به مرة، َفُضِرب فأمر أزواجه بأخبيِتھنَّ

ال َض، وترك االعتكاف فى شھر رمضان حتى اعتكف فى العشر األول من شوَّ  .نظر، فرأى تلك األخبية، فأمر بخبائه َفقُوِّ

وكان يعتِكُف كل سنة عشرة أيام، فلما كان فى العام الذى قُبِض فيه اعتكف عشرين يوماً، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل 

ً فى كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة  سنٍة مرة، تين، وكان َيْعِرُض عليه القرآن أيضا فلما كان ذلك العام عارضة به مرَّ

 .مَرتَّين
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وكان إذا اعتكف، دخل قُبَّته وحَده، وكان ال يدخل بيته فى حال اعتكافه إال لحاجة اإلنسان، وكان ُيْخِرُج رأسه من المسجد إلى 

له، و تغسله وھو فى المسجد وھى حائض، وكاَنْت بعُض أزواجه تزوُره وھو معتِكٌف، فإَذا قامت تذھُب، قاَم بيت عائشة، فترجِّ

ولم ُيباشر امرأة ِمن نسائه وھو معتكف ال ِبقُبلٍَة وال غيرھا، وكان إذا اعتكف ُطِرَح له فراُشه،  معھا َيْقلُِبھا، وكان ذلك ليالً،

ُج عليه وال َيْسأَُل عنهووِضع له سريُره فى معتكفه، وكان إذا  . خرج لحاجته، مرَّ بالمريض وھو على طريقه، فال ُيعرِّ

واعتكف مرة فى قبة ُتركية، وجعل على سدتھا حصيراً، كّل ھذا تحصيالً لمقصود االعتكاف وروحه، عكَس ما يفعلُه الجھاُل 

. يث بينھم، فھذا لون، واالعتكاف النبوى لونمن اتخاذ المعتكف موِضَع ِعْشرة، ومجلبة للزائرين، وأخذھم بأطراف األحاد

 .وهللا الموفق

ه وُعَمره: فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجِّ  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعَد الِھجرة أْرَبَع ُعَمٍر، ُكلُُّھنَّ فى ذى القْعدة، األولى ن سنَة ِست، ُعمرةُ الُحدْيِبَية، وھى أوالھُ : اعتمر َصلَّى هللاَّ

ه المشركون عن البيت، فنحَر الُبْدَن حيُث ُصدَّ بالُحديبيِة، وَحلََق ھو وأصحاُبه رؤوسھم، وحلُّوا من إحرامھم، ورجع ِمن  فصدَّ

 .عامه إلى المدينة

ِة فى العام المقبل، دخل مكة فأقام بھا ثالثاً، ثمَّ َخَرَج بعد إكمال ُعمرِته،: الثانية ھل كانت قضاًء للُعمرة : واخُتلِف ُعْمَرةُ الَقِضيَّ

أنھا قضاء، : إحداُھما: التى ُصدَّ عنھا فى العام الماضى، أم ُعمرًة مستأَنفة؟ على قولين للعلماء، وھما روايتان عن اإلمام أحمد

احتجوا بأنھا  كانت قضاًء،: ليست بقضاء، وھو قول مالك رحمه هللا، والذين قالوا: والثانية. وھو مذھب أبى حنيفة رحمه هللا

القضاء ھنا، من المقاضاة، ألنه قاضى أھَل مكة عليھا، ال إنه ِمْن : سميت ُعمرة القضاء، وھذا االسم تابع للحكم، وقال آخرون

ً وأربعمائة، وھؤالء كلُّھم لم ي: قالوا. ولھذا سميَّت ُعمرَة القضيَّة: قالوا. َقَضى َقَضاءً  وا عن البيت، كانوا ألفا كونوا والذين ُصدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يأُمْر  معه فى ُعمرة القضية، ولو كانت قضاًء، لم يتخلَّف منھم أحد، وھذا القوُل أصح، ألن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .َمن كان معه بالقضاء

ِته، فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليالً، سنذكرھا عن قريب إن شا: الثالثة  .ء هللاُعمرُته التى قرنھا مع َحجَّ

 .ُعمرُته من الِجْعَراَنِة، لما خرج إلى ُحنين، ثم رجع إلى مكة، فاعتمر ِمن الِجْعَراَنِة داخالً إليھا: الرابعة

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : "ففي الصحيحين عن أنس بِن مالك قال الَّتى كاَنْت  أَْرَبَع ُعَمٍر، ُكلُُّھنَّ فى ِذى القِْعَدِة، إالَّ  اعتَمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِتهِ  َرةٌ ِمَن الِجْعراَنِة ُعْمَرةٌ ِمَن الُحَدْيبيِة أو َزَمَن الُحَدْيِبيِة فى ذى القِْعَدِة، َوُعْمَرةٌ ِمَن الَعاِم الُمْقبل فى ذى القِْعَدِة، وُعمْ : َمَع َحجَّ

ِته  ".َحْيُث َقَسَم َغَنائِم ُحَنْيٍن فى ذى القْعَدِة، َوُعْمَرةٌ َمَع َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ذى القْعَدِة قبل أن : "عن البَّراء بن عازب قال" الصحيحين"لم ُيناقَِض ھذا ما فى و اعتمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

، وُعمَرة ، ألنه أراد الُعْمرة المفرَدة المستقِلَّة التى تمَّت، وال ريب أنھما اثنتاِن، فإن ُعمرة القِران لم تكن مستقِلَّةٌ "يحجَّ مرتين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَع ُعَمرٍ : "الحديبية ُصدَّ عنھا، وحيل بينه وبين إتمامھا، ولذلك قال ابُن عباس ُعْمَرَة : اعتمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ته  .م أحمدذكره اإلما". الُحَدْيِبية، وعمُرَة القضاِء ِمْن قابل، والثالثة من الِجْعَراَنِة، والراِبعة مع َحجَّ
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ته: "وال تناقض بين حديث أنس لم يعتِمر رسول هللا :"، وبيَن قول عائشة، وابن عباس"أنھن فى ذى القِْعدة، إال التى مع َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إال فى ذى القِْعَدة نقضاء ، ألن مبدأ ُعْمرة القِران، كان فى ذى القِْعدة، ونھايُتھا كان فى ذى الِحجة مع ا"َصلَّى هللاَّ

 .الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائھا، وأنس أخبر عن انقضائھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر أربعاً، إحداُھن فى رجب"فأما قول عبد هللا بن عمر  قالت . فوھم منه رضى هللا عنه". إن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُعمرًة قطُّ إال وھو شاھد، وما يرحم هللا أبا عبد الرحمن، ما اعت"عائشة لما بلغھا ذلك عنه  مر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".اعتمر فى رجب قط

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ُعمرة فى رمضان فأفَطر وُصمُت، : "وأما ما رواه الدارقطنى، عن عائشة قالت خرجُت مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

فھذا الحديث غلط، فإن ". أْحَسْنِت َيا َعاِئَشةُ : "فطرَت وصمُت، وَقَصْرَت وأتممُت، فقالبأبى وأُمى، أ: وقَصر وأتممُت، فقلتُ 

، وُعَمُرهُ مضبوطُة العدِد والزمان، ونحن نقول ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يعتِمْر فى رمضان قطُّ يرَحُم هللا أُمَّ : رسول هللا َصلَّى هللاَّ

، وقد قالت عائشُة رضى هللا عنھا المؤمنين، ما اعتمر رسوُل هللا َصلَّى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى رمضان قطُّ لم يعتِمْر رسول هللا "هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إال فى ذى القعدة  .رواه ابن ماجه وغيره". َصلَّى هللاَّ

اعتمر فى رمضان، لكانت  وال خالف أن ُعَمَرهُ لم َتِزد على أربع، فلو كان قد اعتمر فى رجب، لكانت خمساً، ولو كان قد

اعتماُره فى : يقع، وإنما الواقع بعُضھن فى رجب، وبعضھن فى رمضان، وبعُضھن فى ذى القِْعدة، وھذا لم: ستاً، إال أن ُيقال

ذى القِْعدة كما قال أنس رضى هللا عنه، وابن عباس رضى هللا عنه، وعائشة رضى هللا عنھا، وقد روى أبو داود فى سننه عن 

ال" عائشة، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر فى شوَّ ً فلعلَّه فى ُعمرة الِجْعَراَنِة حين خرج فى ". أن النبى َصلَّى هللاَّ وھذا إذا كان محفوظا

ال، ولكن إنما أحرم بھا فى ذى القِْعدة  .شوَّ

 فصل 

ً من مكة كما يفعُل كثيٌر من الناس اليوم،  وإنما كانت ُعَمُرهُ ُكلُّھا داخالً إلِى مكة، وقد ولم يكن فى ُعْمِرِه ُعْمَرةٌ واِحدة خارجا

 .أقام بعد الوحى بمكة ثالث عشرة سنة لم ُينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة فى تلك المدة أصالً 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وشرعھا، ھى ُعْمرةُ الداخل إلى مكة، ال ُعْمرةُ َمن  كان بھا فيخُرج إلى فالُعْمرة التى فعلھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

الحل لِيعتمَر، ولم يفعل ھذا على عھده أحد قطُّ إال عائشة وحدھا بين سائر َمن كان معه، ألنھا كانت قد أُھلَّت بالُعمرة 

فحاضت، فأمرھا، فأدخلت الحجَّ على الُعمرة، وصارت قاِرنة، وأخبرھا أنَّ طوافھا بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن 

، حجتھا وُعمْ  رتھا، فوجدت فى نفسھا أن َيرجَع صواحباتھا بحج وُعْمرة مستقلين، فإنھنَّ كنَّ متمتعات ولم يحضن ولم يقِرنَّ

تھا، فأمر أخاھا أن ُيعِمَرھا من التنعيم تطييباً لقلبھا، ولم يعتِمْر ھو من التنعيم فى تلك الحجَّ  ة وترجُع ھى بُعْمرة فى ضمن َحجَّ

 .يأتى مزيد تقرير لھذا وبسط له عن قريب إن شاء هللا تعالىوال أحد ممن كان معه، وس
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 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مكة بعد الھجرة خمَس مرات ِسوى المرِة األولى، فإنه وصل إلى الُحديبية، وُصدَّ ع ن دخل رسول هللا َصلَّى هللاَّ

الُحديبية من ذى الُحليفة، ثم دخلھا المرة الثانية، فقضى الدخول إليھا، أحرم فى أربع ِمنھنَّ ِمن الميقات ال قبله، فأحرم عام 

ُعْمرته، وأقام بھا ثالثاً، ثم خرج، ثم دخلھا فى المرة الثالثة عاَم الفتح فى رمضان بغير إحرام، ثم خرج منھا إلى ُحنين، ثم 

كة إلى الِجعرانة ليعتِمر كما يفعُل أھُل مكة دخلھا بُعْمرة من الِجعرانة ودخلھا فى ھذه الُعْمرة ليالً، وخرج ليالً، فلم يخرج من م

اليوم، وإنما أحرم منھا فى حال دخوله إلى مكة، ولما قضى ُعْمرته ليالً، رجع من فوره إلى الِجعرانة، فبات بھا، فلما أصبح 

لُعمرة على كثير من ، ولھذا خفيت ھذه ا]طريق َجْمٍع ِبَبْطِن َسِرف[وزالِت الشمُس، خرج من بطن َسِرَف حتى جاَمع الطريق 

 .الناس

والمقصود، أن ُعَمَرهُ كلَّھا كانت فى أشھر الحج، مخالفًة لَھْدى المشركين، فإنھم كانوا يكرھون الُعْمرة فى أشھر الحج، 

 .ھى من أفجر الفُجور، وھذا دليل على أن االعتمار فى أشھر الحج أفضُل منه فى رجب بال شك: ويقولون

ين االعتمار فى رمضان، فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم َمعقِل لما فاتھا الحُج معه، أن تعتِمَر فى وأما المفاضلُة بينه وب

ة  .رمضان، وأخبرھا أَنَّ ُعْمَرًة فى َرَمَضاَن َتْعِدُل َحجَّ

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى فقد اجتمع فى ُعْمرة رمضان أفضُل الزمان، وأفضُل البقاع، ولكنَّ هللا لم يكن لِيختار لنبيه َصلَّ : وأيضا ى هللاَّ

ھا هللا  ُعَمِرِه إالَّ أولى األوقات وأحقَّھا بھا، فكانت الُعْمرةُ فى أشھر الحج نظيَر وقوع الحج فى أشھره، وھذه األشھر قد خصَّ

ً لھا، والعمرةُ حجٌّ أصغر، فأولى األزمنة بھا أشھُر الحج، وذو القِعْ  دة أوسُطھا، وھذا مما تعالى بھذه العبادة، وجعلھا وقتا

 .نستخير هللا فيه، فَمن كان عنده فضُل علم، فليرشد إليه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان يشتِغل فى رمضان ِمن العبادات بما ھو أھمُّ ِمن الُعْمرة، ولم يكن ُيمكنه : وقد ُيقال إن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ر ال  ُعمرة إلى أشھر الحجالجمُع بين تلك العبادات وبيَن الُعمرة، فأخَّ

ووفَّر نفسه على تلك العبادات فى رمضاَن مع ما فى ترك ذلك من الرحمة بأُمته والرأفة بھم، فإنه لو اعتمَر فى رمضان، 

لبادرت األُمة إلى ذلك، وكان يُشقُّ عليھا الجمُع بين الُعْمرِة والصوِم، وُربما ال تسمح أكثُر النفوس بالفطر فى ھذه العبادة 

 ً رھا إلى أشھر الحج، وقد كان يتُرك كثيراً من العمل وھو  حرصا على تحصيل الُعْمرة وصوِم رمضان، فتحُصل المشقُة، فأخَّ

 .ُيحب أن يعمله، خشية المشقة عليھم

، وھمَّ أن ينزل " إنِّى أََخاُف أَْن أَُكوَن َقْد َشَقْقُت َعلى أُّمتى" :ولما دخل البيت، خرج منه حزيناً، فقالت له عائشة فى ذلك؟ فقال

 .وهللا أعلم. يستسقى مع ُسقاة زمزم للحاج، فخاف أن ُيْغلَب أَھلُھا على ِسقايتھم بعده
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ة واحدة، ولم يعتِمُر فى سنة مرتين، وقد ظن بعُض ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، أنه اعتمر فى السنة إال مرَّ لناس أنه ولم ُيحفظ عنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، اعتَمَر ُعْمَرَتين"مرتين، واحتج بما رواه أبو داود فى سننه عن عائشة،اعتَمَر فى سنة  : أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

وليس المراُد بھا ذكَر مجموع ما اعتمر، فإن أنساً، وعائشة، وابن عباس، : قالوا". ُعْمرة فى ذى القِْعدة، وُعْمرة فى شّوال

ال، إنه ا: وغيرھم قد قالوا عتمر أرَبَع ُعَمٍر، فُعلَِم أن ُمراَدھا به أنه اعتمر فى سنة مرتين، مرة فى ذى القِْعدة، ومرة فى شوَّ

، فإنه اعتمَر أربع ُعَمٍر بال ريب الُعْمرةُ األولى كانت فى ذى : وھذا الحديث وھم، وإن كان محفوظاً عنھا، فإن ھذا لم يقع قطُّ

عتِمْر إلى العام القابل، فاعتمر ُعْمرة القضية فى ذى القِْعدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخُرج إلى القِْعدة ُعمرة الحديبية، ثم لم ي

ال وھَزم هللا أعداءه، فرجع  مكة حتى فتحھا سنَة ثمان فى رمضان، ولم يعتِمْر ذلك العام، ثم خرج إلى ُحنين فى ست من شوَّ

كما قال أنس وابُن عباس، فمتى اعتمر فى شوال؟ ولكن لقى العدوَّ فى  إلى مكة، وأحرم بُعْمرة، وكان ذلك فى ذى القِْعدة

ال، وخرج فيه من مكة، وقضى ُعمرته لما فرغ من أمر العدوِّ فى ذى القِْعدة ليالً، ولم َيْجَمْع ذلك العاَم بين ُعمرتين، وال  شوَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ   .لََّم وسيرته وأحواله، ال يشكُّ وال يرتاُب فى ذلكَقبلَه وال بعَده، وَمْن له ِعناية بأيامه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قيل: فإن قيل قد اخُتلِف فى ھذه : فبأى شئ يستِحبُّون الُعْمرة فى السنة ِمراراً إذا لم ُيثبتوا ذلك عن النبى َصلَّى هللاَّ

فأكره أن يعتِمَر فى السنة أكثَر من ُعمرة واحدة: المسألة، فقال مالك از، قال مطرِّ ال : ، وخالفه ُمطرِّف من أصحابه وابُن الَموَّ

از تين فى شھر، وال أرى أن : بأس بالُعمرة فى السنة ِمراراً، وقال ابن الموَّ أرجو أن ال يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشُة مرَّ

، ولم يأت بالمنع منه نص، وھذا قوُل ُيمنع أحٌد من التقرب إلى هللا بشئ من الطاعات، وال من االزدياد من الخير فى موضع

يوم عرفة، ويوَم النحر، وأيام التشريق، : استثنى خمسة أيام ال ُيعتمر فيھا - رحمه هللا تعالى -الجمھور، إال أن أبا حنيفة

. ام التشريقيوَم النحر، وأياَم التشريق خاصة، واستثنت الشافعية الباِئت بِمَنى لرمى أي: واستثنى أبو يوسف رحمه هللا تعالى

َم َرْأَسه، خرج  أََعلى: لم ينكر عليھا أحد؟ فقال: فقيل للقاسم. واعتمرت عائشة فى سنة مرتين أُمِّ المؤمنين؟، وكان أنس إذا َحمَّ

 .فاعتمر

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َرةُ إلى الُعْمَرة َكفَّاَرةٌ لما الُعمَ : "وُيذكر عن علىٍّ رضى هللا عنه، أنه كان يعتمر فى السنة ِمراراً، وقد قال َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أعمَر عائشة من التَّنعيم سوى عمرتِھا التى كانت أھلَّت بھا، وذلك فى  ويكفى فى ھذا، أن". َبْيَنُھَما النبىَّ َصلَّى هللاَّ

. م قضاء عنھا، ألن الُعْمرة ال َيِصُح رفُضھاعائشة كانت قد رفضت الُعْمرة، فھذه التى أھلَّت بھا من التنعي: عاٍم واحد، وال ُيقال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِك َوُعْمَرِتك: "وقد قال لھا النبى َصلَّى هللاَّ ً : "وفى لفظ" َيَسُعِك َطَوافُك لَِحجِّ  ".َحلَْلِت ِمْنھَما َجميعا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لھا: قد ثبت فى صحيح البخارى: فإن قيل ، وفى "ارفُضى ُعْمَرَتك وانقُضى َرْأَسِك واْمَتِشطى" :أنه َصلَّى هللاَّ

، وَدعى الُعْمَرة: "، وفى لفظ"انقُضى َرأَسِك وامتشطى: "لفظ آخر : ، فھذا صريح فى رفضھا من وجھين، أحدھما"أَِھلِّى بالَحجِّ

 .أمره لھا باالمتشاط: ، والثانى"ارفُضيھا ودعيھا: "قوله

ة معھا، ويتعين أن يكوَن ھذا ھو المراد بقولهات": ارفُضيھا: "معنى قوله: قيل : ركى أفعالھا واالقتصار عليھا، وكونى فى َحجَّ

" ً ِك وُعْمَرِتكِ : "، لما قضت أعماَل الحج، وقوله"َحلَْلِت ِمْنُھما َجِميعا ، فھذا صريح فى أن إحرام الُعْمرة لم "َيَسُعِك َطوافُِك لَِحجِّ
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ھا وعمرُتھا، ثم أعمرھا من التنعيم تطييباً ُيرفض، وإنما ُرفَضْت أعمالُھا واال ھا انقضى حجُّ قتصاُر عليھا، وأنھا بانقضاء حجَّ

ناً، ما روى مسلم فى  ، من حديث الزھرى، عن "صحيحه"لقلبھا، إذ َتأتى بُعْمرة مستقِلَّة كصواحباتھا، ويوضح ذلك إيضاحاً بيِّ

ُ  :عروة، عنھا قالت ة الوداع، فِحضُت، فلم أزل حائضاً حتى كان يوُم عرفة، خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن أنقَُض رأسى وامتِشَط، وأُِھلَّ بالحج، وأترك ا : لُعْمرة، قالتولم أُِھلَّ إالَّ بُعمرة، فأمرنى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ى، بعث ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عبد الرحمن بن أبى بكر، وأمرنى أن أعتِمَر من  ففعلُت ذلك، حتى إذا قضيُت َحجِّ معى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

فھذا حديٌث فى غاية الصحة والصراحة، أنھا لم تكن أحلَّت من ُعْمرتھا، . التنعيم مكاَن ُعمرتى التى أدركنى الحجُّ ولم أُِھلَّ منھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لھا، ُكلٌّ منھما وأنھا بقيت ُمْحِرمة حتى أدخلت عليھا ال حّج، فھذا خبُرھا عن نفسھا، وذلك قوُل رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .يوافق اآلخر، وبا التوفيق

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  دليٌل على " الُعْمرةُ إلى الُعْمرِة كفَّارةٌ لما بينھما، والَحجُّ المبروُر ليس له جزاء إال الجنة: "وفى قوله َصلَّى هللاَّ

ى بينھما  التفريق بين الحج والُعْمرة فى التكرار، وتنبيٌه على ذلك، إذ لو كانت العمرةُ كالحج، ال ُتفعل فى السنة إال مرة، لًسوَّ

ق  .ولم ُيفرِّ

ويد وروى وكيع، عن إسرائيل، عن سُ . اْعَتِمْر فى كل شھر مرة: وروى الشافعى رحمه هللا، عن علّى رضى هللا عنه، أنه قال

ْھِر إْن أََطْقَت مراراً : "قال علىُّ رضى هللا عنه: بن أبى ناجية، عن أبى جعفر، قال وذكر سعيد بن منصور، ". اْعَتِمْر فى الشَّ

ْنِعيِم فاْعَتَمرَ  َم َرْأُسُه، َخَرَج إلى التَّ  .عن سفيان بن أبى حسين، عن بعض ولد أنس، أن أنساً كان إذا كان بمكة َفَحمَّ

تهفى س: فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ  ياق َھْديه َصلَّى هللاَّ

ٍة واحدة، وھى َحجة الَوداع، وال خالف أنھا كانت سنَة عشر  .ال خالف أنَّه لم َيُحجَّ بعد ھجرته إلى المدينة ِسوى َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ح: "ھل حجَّ قبل الھجرة؟ فروى الترمذى، عن جابر بن عبد هللا رضى هللا عنه، قال: واخُتلِفَ  جَّ النبى َصلَّى هللاَّ

ة بعد ما ھاجر معھا ُعْمرة َتْين قبل أن ُيھاجر، وَحجَّ : قال. ھذا حديث غريب من حديث سفيان: قال الترمذى". ثالَث ِحجج، َحجَّ

ً ال ُيعدُّ الحديث محفو: وسألُت محمداً يعنى البخارى عن ھذا، فلم يعرفه من حديث الثورى، وفى رواية  .ظا

ر إلى سنة تسع أو . ولما نزل فرُض الحج ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى الحجِّ من غير تأخير، فإنَّ فرَض الحج تأخَّ بادر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

َِّ {: عشر، وأما قوله تعالى ِ وا الَحجَّ َوالُعْمَرَة  ُة ، فإنھا وإن نزلت سنَة ستٍّ عام الحديبية، ]196: البقرة[} َوأَِتمُّ فليس فيھا فرضيَّ

َفِمْن أين لكم تأخير : الحج، وإنما فيھا األمُر بإتمامه وإتمام الُعمرة بعد الشروع فيھما، وذلك ال يقتضى وجوَب االبتداء، فإن قيل

 ألن صدر سورِة آل عمران نزل عاَم الوفود، وفيه َقِدم وفُد نجران على رسول هللا: نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وصالحھم على أداِء الجزية، والجزية إنما نزلت عاَم تبوك سنة تسع، وفيھا نزل صدُر سورة آل عمرا ن، َصلَّى هللاَّ

وناظَر أھل الكتاب، ودعاھم إلى التوحيد والمُباھلة، ويدلُّ عليه أن أھَل مكة وجدوا فى نفوسھم على ما فاتھم من التجارة من 

َھا الَِّذيَن آَمُنوا إّنَما الُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفال َيْقَرُبوْا الَمْسِجَد الَحَراَم َبْعَد َعاِمِھْم َھَذا{: لما أنزل هللا تعالى المشركين ، ]28: التوبة[} يأَيُّ

ن بذلك فى بالجزية، ونزوُل ھذه اآليات، والمناداةُ بھا، إنما كان فى سنة تسع، وبعث الصِّ  فأعاضھم هللا تعالى من ذلك يق يؤذِّ دِّ

 .مكة فى مواسم الحج، وأردفه بعلىٍّ رضى هللا عنه، وھذا الذى ذكرناه قد قاله غير واحد من الَسَلف، وهللا أعلم
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 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على الحجِّ أعلم الناس أنه حاج، فتجھزوا للخروج معه، وسِمع ذلك َمْن حول ال مدينة، ولما عزم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ووافاه فى الطريق خالئُق ال ُيحَصون، فكاُنوا ِمن بي ن يديه، ومن َفَقِدُموا ُيريدون الحجَّ مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

صلَّى الظھَر  خلفه، وعن يمينه، وعن شماله مدَّ البصر، وخرَج من المدينة نھاراً بعد الظھر لِِستٍّ َبقِيَن ِمن ذى القِْعدِة بعد أن

 .بھا أربعاً، وخطبھم قبل ذلك ُخطبًة علَّمھم فيھا اإلحرام وواجباِته وسننه

أن خروَجه كان يوم السبت، واحتج ابُن حزم على قوله بثالث : والظاھر: وكان خروُجه يوَم الخميس، قلتُ : وقال ابن حزم

أن يوم : أن استھالل ذى الِحجة كان يوَم الخميس، والثالثة: لثانيةأن خروجه كان لِِستٍّ َبقِيَن من ذى القعدة، وا: مقدمات، إحداھا

 :عرفة كان يوَم الجمعة، واحتج على أن خروجه كان لِست بقين من ذى القِْعدة، بما روى البخارى من حديث ابن عباس

َھنَ " َل وادَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن المدينة بعد ما َتَرجَّ  .وذلك لخمس َبقين من ِذى القِْعدة:فذكر الحديث، وقال.." .انطلق النبىُّ َصلَّى هللاَّ

وھو التاسع، واستھالل ذى الِحجة بال شك ليلة  وقد نصَّ ابُن عمر على أن َيْوَم عرفة، كان َيْوَم الجمعة،: قال ابن حزم

يوَم الخميس، إذ الباقى بعده ستُّ لياٍل  الخميس، فآخر ذى القِْعدة يوم األربعاء، فإذا كان خُروُجه لِستِّ َبقين من ذى القِْعدة، كان

 .سواه

يوم السبت، واألحد، واإلثنين، والثالثاء، واألربعاء، : ووجه ما اخترناه، أن الحديث صريٌح فى أنه خرج لِخمسٍّ َبقين وھى

، وأيُّھما كان، . يكون خروجه لسبعٍّ بقين: فھذه خمس، وعلى قوله وإن . فھو خالُف الحديثفإن لم َيِعْد يوم الخروج، كان لستٍّ

اعتبر الليالى، كان خروُجه لِست ليال بقين ال لخمس، فال َيِصحُّ الجمُع بين خروجه يوم الخميس، وبيَن بقاء خمس من الشھر 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم البتة، بخالِف ما إذا كان الخروُج يوم السبت، فإن الباقى بيوم الخروج خمٌس بال شك، ويدلُّ عليه أن النبى َصلَّى هللاَّ

أن ھذا كان يوَم الجمعة، ألنه لم ُينقل أنه : ذكر لھم فى خطبته على ِمنبره شأن اإلحرام، وما يلَبُس المحِرُم بالمدينة، والظاھر

وكان ِمن عادته . جمعھم، ونادى فيھم لحضور الُخطبة، وقد شھد ابُن عمر رضى هللا عنھما ھذه الخطبة بالمدينة على منبره

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيعلِّمھم فى كلِّ وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى األوقات به الجمعة التى يليھا خروُجه، َصلَّى  هللاَّ

أنه لم يكن لِيَدَع الجمعة وبينه وبينھا بعُض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلُق، وھو أحرُص الناس على : والظاھر

ين،   .وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمُع بينه وبين الحج ممكٌن بال تفويت، وهللا أعلمتعليمھم الدِّ

خرج لخمس َبقين من ذى القِْعدة، ال : ولما علم أبو محمد بن حزم، أن قول ابن عباس رضى هللا عنه، وعائشة رضى هللا عنھا

له بأن قال وليس بين ذى الُحليفة وبين المدينة إال أربعُة : ن لخمس، قالمعناه أن اندفاعه من ِذى الُحليفة كا: يلتئُم مع قوله أوَّ

ولو كان خروُجه من المدينة لخمٍس بقين لذى : قال. لِقلَّتھا، وبھذا تأتلِف جميُع األحاديث أميال فقط، فلم ُتَعْد ھذه المرحلة القريبة

ى أربعاً، وقد ذكر أنس، أنھم صلُّوا الظھر معه القِْعدة، لكان خروُجه بال شك َيْوَم الجمعة، وھذا خطأ، ألن الجمعة التصلَّ 

 ً ُ َعلَْيِه : "ويزيده وضوحاً، ثم ساق من طريق البخارى، حديث كعب بن مالك: قال. بالمدينة أربعا قلَّما كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان ُيحب أن يخُرج يوَم أن رسول هللا َصلَّى : ، وفى لفظ آخر"َوَسلََّم يخُرج فى سفر إذا خرج، إال يوَم الخميس هللاَّ
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الخميس، فبطل خروجه يوَم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروُجه يوم السبت، ألنه حينئذ يكون خارجاً من المدينة ألربٍع 

 .َبقين من ذى القِعدة، وھذا ما لم يقله أحد

ً قد صحَّ مبيُته بذى الُحليفة الليلَة الم: قال ستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذى الُحليفة يوم وأيضا

لو كان خروُجه يوم السبت، وصح مبيُته بذى ُطوى ليلَة دخوله مكة، وصحَّ عنه أنه دخلھا ُصبح رابعة من ذى : األحد، يعنى

ة، فعلى ھذا تكوُن مدةُ سفره من المدينة إلى مكة سبعَة أيام، ألنه كان  ً من المدينة لو كان ذلك ألربع َبقين الِحجَّ يكون خارجا

لِذى القِْعدة، واستوى على مكة لثالث َخلَْوَن من ذى الِحجة، وفى استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبُع لياٍل ال مزيد، وھذا خطأ 

كلُّھا، وانتفى التعاُرض عنھا  بإجماع، وأمٌر لم يقله أحد، فصحَّ أن خروجه كان لِسٍت بقين من ذى القِْعدة وائتلفت الرواياتُ 

 .بحمد هللا، انتھى

لھا عليه كما ذكرناه ھى متآلفة متوافقة، والتعارض ُمنتٍف عنھا مع خروجه يومَ : قلت . السبت، ويزوُل عنھا االستكراه الذى أوَّ

إلى آخره ..." ه يوَم الجمعةلو كان خروُجه من المدينِة لخمٍس َبقين من ذى القِْعدة، لكان خروجُ :"وأما قول أبى محمد بن حزم

فغيُر الزم، بل يصح أن يخُرج لخمس، ويكون خروجه يوم السبت، والذى غرَّ أبا محمد أنه رأى الراوى قد حذف التاء من 

العدد، وھى إنما ُتحذف من المؤنث، ففھم لخمس ليال بقين، وھذا إنما يكون إذا كان الخروُج يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت، 

ألربع ليال بقين، وھذا بعينه ينقلُِب عليه، فإنه لو كان خروُجه يوم الخميس، لم يكن لخمس ليال بقين، وإنما يكون لست لكان 

ل الخروج المقيَّد بالتاريخ المذكور بخمس على االندفاع من ذى الُحليفة، وال ضرورة له  ليال بقين، ولھذا اضطر إلى أن ُيؤوِّ

ن شھُر ذى القِْعدة كان ناقصاً، فوقع اإلخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناًء على إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكو

ُخوا بما بقى من الشھر بناًء على كماله، ثم يقع اإلخبار  المعتاد من الشھر، وھذه عادةُ العرب والناس فى تواريخھم، أن ُيؤرِّ

يوم الخامس والعشرين، كتب : تاريُخ، فيِصحُّ أن يقول القائلُ عنه بعد انقضائه، وظھور نقصه كذلك، لئال يختلِف عليھم ال

ً فإن الباقى كان خمسة أيام بال شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت  ً وِعشرين، وأيضا لخمس بقين، ويكون الشھر تسعا

ر الليالى، ومراُدھا األيام، فيِصحُّ أن الليالى واأليام فى التاريخ، غلَّبت لفَظ الليالى ألنھا أوُل الشھر، وھى أسبُق من اليوم، فتذك

لخمٍس َبقين باعتبار األيام، وُيذكَّر لفظ العدد باعتبار الليالى، فصحَّ حينئذ أن يكون خروجه لخمٍس بقين، وال يكون يوم : ُيقال

ثَر خروجه، وال ريب أنه وأما حديُث كعب، فليس فيه أنه لم يكن يخُرج قطُّ إال يوَم الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أك. الجمعة

 .لم يكن يتقيَّد فى خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس

 .ال يلزم، ال باعتبار الليالى، وال باعتبار األيام لو خرج يوَم السبت، لكان خارجاً ألربع، فقد تبيَّن أنه: وأما قوله

إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن ".. مدينةإنه بات بذى الُحليفة الليلة المستقَبلَة ِمن يوم خروجه من ال: "وأما قوله

تكون مدةُ سفره سبعة أيام، فھذا عجيٌب منه، فإنه إذا خرج يوَم السبت وقد بقى من الشھر خمسُة أيام، ودخل مكة ألربع َمضين 

فإن الطريق التى سلكھا  ِمن ذى الِحجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام، وھذا غيُر مشكل بوجه من الوجوه،

إلى مكة بين المدينة وبينھا ھذا المقدار، وسيُر العرب أسرُع من سير الحضر بكثير، وال سيما مع عدم المحامل والكجاوات 

 .وهللا أعلم... والزواِمل الثِّقال
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ھن، ولبس إزا ل وادَّ ه، فصلَّى الظھر بالمدينة بالمسجد أربعاً، ثم ترجَّ ره ورداءه، وخرج بين الظھر عدنا إلى سياق َحجِّ

والعصر، فنزل بذى الُحليفة، فصلَّى بھا العصر ركعتين، ثم بات بھا وصلَّى بھا المغرب، والعشاء، والصبح، والظھر، فصلَّى 

سل بھا خمس صلوات، وكان نساؤه ُكلُّھن معه، وطاف عليھن ِتلك الليلة، فلما أراد اإلحرام، اغتسل ُغسالً ثانياً إلحرامه غير غُ 

الِجماع األول، ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الُغسل األول للجنابة، وقد ترك بعُض الناس ِذكره، فإما أن يكون تركه 

د :"عمداً، ألنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سھواً منه، وقد قال زيُد بن ثابت ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تجرَّ إنه رأى النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 .حديث حسن غريب: قال الترمذى". واغتسل إلھالله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا أراد أن ُيحِرَم، غسل رأسه بخطمى وأُْشَنان: "وذكر الدارقطنى، عن عائشة قالت ثم . كان رسول هللا َصلَّى هللاَّ

مفارقه ولِحيته، ثم استدامه ولم  طيَّبته عائشة بيدھا ِبَذِريَرٍة وطيٍب فيه مسك فى بدنه ورأسه، حتى كان وبيص الِمسك ُيرى فى

، ولم ُينقل عنه أنه صلَّى لإلحرام "يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلَّى الظھر ركعتين، ثم أَھلَّ بالحجِّ والُعمرة فى مصاله

 .ركعتين غير فرض الظھر

َم عنھاوقلَّد قبل اإلحرام ُبدنه نعلين، وأشعَرھا فى جانبھا األيمن، فشقَّ صفحَة َسناِمھا،   وَسلََت الدَّ

 .إنه أحرم قارناً لِبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة فى ذلك: وإنما قلنا

ة الوداع بالُعمرة إلى الحج، :"ما أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمر، قال: أحدھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ تمتَّع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فأََھلَّ بالُعمرة، ثم أھلَّ بالحجَّ وأھدى، فساق معه الَھْدَى ِمن ذى  وذكر ...." الُحليفة، وبدأ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .الحديث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، بمثل حديث ابن  ما أخرجاه فى الصحيحين أيضاً، عن عروة، عن عائشة: وثانيھا أخبرته عن رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 .عمر سواء

ما روى مسلم فى صحيحه من حديث قُتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه قرن الحجَّ إلى الُعمرة، وطاف : اوثالثھ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : "لھما طوافاً واحداً، ثم قال  ".ھكذا فعل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

كم اعتمَر : سئل ابُن عمر"ثنا إسحاق عن مجاھد ما روى أبو داود، عن النفيلى، حدثنا زھير ھو ابن معاوية حد: ورابعھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر ثالثاً : فقالت عائشةُ . مرتين: رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ لقد َعلَِم ابُن عمر أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ته  ".ِسوى التى قرن بَحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قرن بين الحجِّ والُعمرةإنَّ : "ولم ُيناقض ھذا قوَل ابن عمر ، ألنه أراد الُعْمرة الكاملة المفردة، وال ريب "ه َصلَّى هللاَّ

ُعمرةُ القضاء وُعمرةُ الِجعرانة، وعائشة رضى هللا عنھا أرادت الُعْمرتين المستقلََّتْيِن، وُعمَرة القِران، والتى : أنھما ُعمرتان

 .ھا أربعُصدَّ عنھا، وال ريب أن
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وخامسھا ما رواه سفيان الثورى، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد هللا، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ة بعد ما ھاجر معھا ُعمرة: حجَّ ثالَث ِحجج" تيِن قبل أن ُيھاجر، وَحجَّ  .رواه الترمذى وغيره" َحجَّ

فيلى، وقتيبة قاالما رواه أبو داود، ع: وسادسھا حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، : ن النُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أربَع ُعَمرٍ : "قال عن ابن عباس، حين تواطُؤوا على ُعمرٍة ِمن : ُعمرَة الُحديبية، والثانية: اعتمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

تهقابل، والثالثة من الِجعرانة،   ".والرابعة التى قرن مع َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ما رواه البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه قال: وسابعھا سمعُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ةٍ : ، َوقُلْ َصلِّ فى َھَذ الَوادى الُمباَركِ : أتانى اللَّْيلَة آٍت ِمْن َربِّى َعزَّ وجلَّ، فقال: "بوادى الَعقيق يقول  ".ُعْمَرةٌ فى َحجَّ

اء بن عازب قال: وثامنھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "ما رواه أبو داود عن البرَّ َرهُ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ كنت مع علىٍّ رضى هللا عنه حين أَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قالعلى اليمن، فأصبُت معه أََواقىَّ ِمن ذَھٍب، فلما َقِدَم علىٌّ من اليمن على رسول هللا َصلَّ  وجدُت فاطمة : ى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد أمر : رضى هللا عنھا قد لَِبَسْت ثياباً َصِبيَغات، وقد نضحت البيت ِبَنُضوٍح، فقالت مالك؟ فإن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ : فقلُت لھا: أصحاَبه فأَحلُّوا، قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال لى:  َعلَْيِه َوَسلََّم قالإنى أھللُت بإھالل النبىَّ َصلَّى هللاَّ : فأتيُت النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قال: قُلتُ : ؟ قال"كيف صنعتَ "  .، وذكر الحديث..." فإنى قد ُسْقُت الَھْدَى، وَقَرْنتُ : "أھللُت بإھالل النبىَّ َصلَّى هللاَّ

عن عمران بن يزيد الدمشقى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا األعمش، عن مسلم البطين، عن علّى ما رواه النسائى : وتاسعھا

ٍة، فقال: "مروان بن الحكم قال بن الُحسين، عن ألم َتُكن : كنُت جالساً عند عثمان، فسمع علياً رضى هللا عنه ُيلبِّى ِبُعمرة وَحجَّ

ُ َعلَْيِه بلَى لكنى سمعُت رسوَل : ُتْنَھى َعْن َھَذا؟ قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيلَبِّى بھما جميعاً، فلم أَدْع قوَل رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ هللا َصلَّى هللاَّ

 ".َوَسلََّم لَِقْولِكَ 

ً قال: ما رواه مسلم فى صحيحه ِمن حديث ُشعبة، عن ُحميد بن ِھالل قال: وعاشرھا فا : قال عمران بن حصين: سمعُت ُمطرِّ

ثك حدي ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ثاً عسى هللاُ أن ينفعَك بهأُحدِّ ٍة وُعْمرة، ثم لم َيْنَه عنه حتَّى ماَت، ولم "إنَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ جمع بين َحجَّ

مُ   ".َيْنِزْل قُرآن ُيحرِّ

 بن أبى قتادة، عن ما رواه يحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن ُعيينة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عبد هللا: وحادى عشرھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الحجِّ والُعْمرة، ألنه علم أنه ال َيُحجُّ َبعدھا: "أبيه قال  .وله طرق صحيحة إليھما". إنما َجَمَع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ : ما رواه اإلمام أحمد من حديث ُسراقة بِن مالك قال: وثانى عشرھا َدَخلَِت : " َعلَْيِه َوَسلََّم يقولسمعُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ة الَواَدعِ : ، َقالَ " الُعْمَرةُ فى الَحجِّ إلى َيْوِم القَِياَمةِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ بىُّ َصلَّى هللاَّ  .إسناده ثقات. َوَقَرَن النَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َجَمَع َبْيَن "األنصاِرىّ  ما رواه اإلمام أحمد، وابن ماجه من حديث أبى َطلَحةَ : وثالُث عشرھا أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ورواه الدارقطنى، وفيه الحجاج بن أرطاة" الَحجِّ والُعْمَرة
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ِة الَوادَ "ما رواه أحمد ِمن حديث الھْرَماس بن زياد الباھلى: ورابُع عشرھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قرن فى َحجَّ ِع أنَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".َبْيَن الَحجِّ والُعْمَرة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بين الحجِّ : "ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال: وخامُس عشرھا إنما جمع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ال سبيَل إلى تخطئته : رونإن يزيد بن عطاء أخطأ فى إسناده، وقال آخ: وقد قيل" والُعْمَرة، ألنه علم أنه ال يُحجُّ بعد عاِمه ذلك

 .بغير دليل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقَرَن الَحجَّ والُعْمَرَة، "ما رواه اإلمام أحمد، ِمن حديث جابر بن عبد هللا،: وسادُس عشرھا أن رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ً واِحداً  ال ينِزل عن درجِة الَحَسِن ما لم ينفِرْد بشئ، أو  ورواه الترمذى، وفيه الحجاُج بُن أرطاة، وحديُثه". َفَطاَف لَُھَما َطَوافا

 .ُيخالف الثِّقات

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقُول: ما رواه اإلمام أحمد، من حديث أُمِّ سلمة قالت: وسابُع عشرھا أَِھلُّوا يا آَل : "سمعُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ٍد ِبُعْمَرٍة فى َحجٍّ   ".ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فى الصحيحين واللفظ لمسلم، عن حفصَة قالت ما أخرجاه: وثامن عشرھا ما شأُن النَّاِس حلُّوا : قلُت للنبى َصلَّى هللاَّ

ه كان فى ، وھذا يدل على أن"إنِّى َقلَّْدُت َھْديي، ولَبَّْدُت َرأسى، فال أَِحلُّ َحتَّى أَِحلَّ ِمَن الَحجِّ : "َولَْم َتِحلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك؟ قال

دة، ُعمرٍة معھا َحج، فإنه ال َيحلُّ من الُعْمرة حتى َيِحلَّ من الَحج، وھذا على أصل مالك والشافعىِّ ألزُم، ألن المعتِمر ُعمرًة مفر

 .ال يمنعه عندھما الھدُى من التحلل، وإنما يمنعه ُعْمرة القِران، فالحديُث على أصلھما نص

الترمذى، عن محمد بن عبد هللا بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه سِمَع ما رواه النسائى، و: وتاسُع عشرھا

، فقال الضحاك : سعَد بن أبى وقاص، والضحاَك بن قيس عاَم حجَّ معاويُة بُن أبى سفيان، وھما يذكران التمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ

فإن عمَر بَن الخطاب نھى عن ذلك، : قال الضحاك. َس ما قلَت يا ابَن أخىبئ: ال يصنُع ذلك إال َمْن َجِھَل أمَر ِهللا، فقال سعد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وصنعناھا معه، قال الترمذى: قال سعد  .حديث حسن صحيح: قد صنعھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

القرآن، والصحابة الذين شھدوا التنزيَل والتأويل أحُد نوعيه، وھو تمتُّع الِقران، فإنه لغُة : ومراده بالتمتع ھنا بالُعْمرة إلى الَحج

، : شِھدوا بذلك، ولھذا قال ابُن عمر ، فبدأ فأھلَّ بالُعْمرة، ثمَّ أھلَّ بالحجِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالُعْمرة إلى الَحجِّ تمتع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ً ُ : وكذلك قالت عائشة، وأيضا  َعلَْيِه َوَسلََّم، ھو ُمتعة القِران بال شك، كما قطع به أحمد، فإن الذى صنعه رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وتمتَّعنا معه: "عمران بن حصين قال ويدل على ذلك أن وھو الذى قال . متفق عليه" تمتَّع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ف ثك حديثاً عسى هللا أن ينفَعك به، إن رسوَل هللا: "لمطرِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، جمع َبْين َحجٍّ وُعْمَرٍة، ثمَّ لم َيْنَه َعْنُه حتَّى  أُحدِّ َصلَّى هللاَّ

 .جمع بين حج وُعْمرة: وبقوله. تمتَّع: وھوفٮصحيح مسلم، فأخبر عن قِرانه بقوله". َماتَ 

 ً كان عثماُن ينھى عن : بُعْسَفان، فقالاجتمع علىٌّ وعثماُن : "ما ثبت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيِّب قال: ويدل عليه أيضا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تنھى عنه؟ قال عثمانُ : الُمتعة أو الُعمرة، فقال علىّ  إنى : دعنا ِمْنك، فقال: ما ُتريد إلى أمر فعله رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ً  .ھذا لفظ مسلم". ال أستطيع أن أدَعك، فلما أن رأى علىٌّ ذلك، أھلَّ ِبِھما جميعا
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ُ : اختلف علّى وُعثمان بُعْسَفاَن فى الُمتعة، فقال علىُّ "ولفظ البخارى  ما تريد إال أن تنھى عن أمٍر فعله رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

، أھلَّ بھما جميعا  ".َعلَْيِه َوَسلََّم، فلما رأى ذلك علىٌّ

وعثماُن ينھى عن الُمتعة، وأن ُيْجَمَع بينھما،  شھدُت عثمان وعلياً،: "وأخرج البخارى وحَده من حديث مروان بِن الحكم قال

ة، وقال: فلما رأى علىٌّ ذلك، أھلَّ بھما ْيَك بُعْمَرٍة وَحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِقول أحد: لبَّ نَّة رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ  ".ما كنُت ألََدَع سُّ

ً عندھم، وأن ھذا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقد وافقه عثماُن فھذا ُيبيِّن، أن َمن جمع بينھما، كان متمتِّعا ھو الذى فعله رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فعل ذلك، فإنه لما قال له ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تنھى : على أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ ما ُتريد إلى أمر فعله رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 :عنه، لم يقل له

ُ َعلَْيهِ  لم يفعْله رسولُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولوال أنه وافقه على ذلك، ألنكره، ثم قصد علّى إلى موافقة النبى َصلَّى هللاَّ  هللا َصلَّى هللاَّ

ً تقريراً لالقتداء به ومتابعته فى القِران، وإظھاراً  نَّة لسُّ َوَسلََّم، واالقتداء به فى ذلك، وبيان أن فعله لم ُينسخ، وأھلَّ بھما جميعا

الً، وحينئذ فھذا دليل مستقل تمام العشرين  .نھى عنھا عثمان متأوِّ

خرجنا مع رسول هللا َصلَّى : "ما رواه مالك فى الموطأ، عن ابن شھاب، عن ُعروة، عن عائشة أنھا قالت: الحادى والعشرون

ة الوداع، فأھللنا بُعمرة، ثم قال رسوُل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عاَم َحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ هللاَّ َمْن كاَن َمَعه َھْدٌى، َفْلُيْھلِْل بالَحجِّ َمَع : "هللا َصلَّى هللاَّ

 ً  ".الُعْمَرِة، ُثمَّ ال َيِحلُّ َحتَّى َيِحلَّ منھما َجِميعا

 .ونذكرھاأنه كان معه الَھْدُى، فھو أولى َمن بادر إلى ما أمر به، وقد دل عليه سائُر األحاديث التى ذكرناھا : ومعلوم

وقد ذھب جماعة من الَسلَف والَخلَف إلى إيجاب القِران على َمن ساق الَھْدَى، والتمتع بالُعْمرة المفردة على َمن لم َيُسق الھدَى، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأمر به أصحا: منھم به، فإنه عبُد هللا بن عباس وجماعة، فعندھم ال يُجوز العدوُل عما فعله رسول هللا َصلَّى هللاَّ

أن نفعل كما فعل، أو كما أمر، وھذا القول : قرن وساق الَھْدى، وأمر ُكلَّ َمن ال َھْدَى معه بالفسخ إلى ُعْمرة مفردة، فالواجب

م فسخ الحج إلى الُعْمرة من وجوه كثيرة، سنذكرھا إن شاء هللا تعالى  .أصحُّ ِمن قول َمن حرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "قال. أبى قاِلبة، عن أنس بن مالك ما أخرجاه فى الصحيحين: الثانى والعشرون صلَّى بنا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

على  ونحُن معه بالمدينة الظھَر أربعاً، والعصَر بذى الُحليفة ركعتين، فباَت بھا حتَّى أصبح، ثم رِكَب حتَّى استوت به راِحلُته

ْروَيِة  البيداء، َحِمَد هللا وسبَّح وكبَّر ثمَّ أھلَّ  بَحجٍّ وُعْمرة، وأھلَّ الناُس بھما، فلما َقدمَنا، أمَر الناس، فحلُّوا، حتى إذا كان يوُم التَّ

 ".أھلُّوا بالَحج

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيلبِّى بالحجِّ والُعمرة : عن بكر بن عبد هللا المزنى، عن أنس قال: وفي الصحيحين أيضا سمعُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ثُته بقول ابن عمر، فقال أنس: فحدثُت بذلك ابَن عمر، فقال: يعاً، قال بكرجم وننا إال : لبَّى بالَحجِّ وحَده، فلقيُت أنساً، فحدَّ ما تعدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول ً : "ِصْبياناً، سمعُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ ا ْيَك ُعْمَرًة وَحجَّ نِّ سنٌة، أو سنٌة وبين أنس وابن ُعمر فى السِّ ". لَبَّ

 .َوشيءٌ 
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سمعُت رسوَل هللا َصلَّى : وفى صحيح مسلم، عن يحيى بن أبى إسحاق، وعبد العزيز بن صھيب، وُحميد، أنھم سِمعوا أنساً قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أھلَّ بھما ً : "هللاَّ ا ْيَك ُعْمَرًة وَحجَّ  ". لَبَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول: ، عن أنس قالوروى أبو يوسف القاضى، عن يحيى بن سعيد األنصارى ْيَك ِبَحجٍّ : "سمعُت النبىَّ َصلَّى هللاَّ لَبَّ

 ً  ".وُعْمَرٍة معا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيلَبِّى بِِھَما: "وروى النسائى من حديث أبى أسماء، عن أنس قال  ".سمعت النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أھلَّ بالَحجِّ والُعْمرة حين صلَّى الظھر" :وروى أيضاً من حديث الحسن البصرى، عن أنس  ".أن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أھلَّ بَحجٍّ وُعْمرة . وروى البزار، من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن أنس، أن النبى َصلَّى هللاَّ

سمعت : حدثنا ُمصعب بن سليم قال: أبى قدامة عن أنس مثله، وذكر وكيعومن حديث ُسليمان التيمى عن أنس كذلك، وعن 

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن : وحدثنا ابُن أبى ليلى، عن ثابت البناني، عن أنس مثله، وذكر الخشنى: أنساً مثله، قال

 .جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى قزعة، عن أنس مثله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أرَبع ُعَمر، فذكرھا وقال"نس وفى صحيح البخارى، عن قتادة، عن أ وُعْمرة مع : اعتمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ته م.." َحجَّ  .وقد تقدَّ

حدثنا معمر، عن أيوب، عن أبى قالبة وُحميد بن ھالل، عن أنس مثله، فھؤالء ستة عشر نفساً من الثقات، : وذكر عبد الرزاق

فِقون عن أنس، أن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان إھالالً بَحجٍّ وُعمرة معاً، وھم الحسن البصرى، وأبو قاِلبة، ُكلُّھم متَّ لفظ النبى َصلَّى هللاَّ

وُحميد بن ھالل، وُحميد بن عبد الرحمن الطويل، وقتادة، ويحيى بن سعيد األنصارى، وثابت الُبنانى، وبكر بن عبد هللا 

لتيمى، ويحيى بن أبى إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بُن سليم، وأبو أسماء، المزنى، وعبد العزيز بن ُصھيب، وسليمان ا

 .وأبو قُدامة عاصم بن حسين، وأبو قزعة وھو ُسويد بن حجر الباھلى

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الذى سمعه منه، وھذا علّى والبّراء ُيخبران عن إخباره َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه فھذه أخبار أنس عن لفظ إھالله َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فعله، وھذا عمُر بن الخطاب  رضى هللا َوَسلََّم عن نفسه بالقِران، وھذا على أيضاً، ُيخبر أَن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أن ربَّه أمره بأن يفعله، وعلَّمه اللَّفظ الذى يق وله عند اإلحرام، وھذا على أيضاً عنه، ُيخبر عن رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيلبِّى بھما جميعاً، وھؤالء بقيُة َمْن ذكرنا يخبرون عنه، بأنه فعل ه، وھذا ھو يخبر، أنه سمَع رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يأُمُر به  .آله، ويأمر به َمن ساق الَھْدى َصلَّى هللاَّ

عائشة أم المؤمنين، وعبُد هللا بن عمر، وجابر بن عبد هللا، وعبد هللا بن عباس، وعمر : َرَوُوا القِران بغاية البيانوھؤالء الذين 

، وتقرير علّى له، وِعمران بن الُحصين، والبراء بن عازب،  بن الخطاب، وعلّى بن أبى طالب، وعثمان بن عفان بإقراره لعلىِّ

وابُن أبى أوفى، وأبو طلحة، والِھرماس بن زياد، وأُمُّ سلمة، وأنُس بن مالك، وسعُد بن أبى وحفصة أم المؤمنين، وأبو قتادة، 

وقاص، فھؤالء ھم سبعَة عشر صحابياً رضى هللا عنھم، منھم َمن روى فعله، ومنھم َمن روى لفظ إحرامه، ومنھم َمن روى 

 .خبره عن نفسه، ومنھم َمن روى أمره به
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ُ َعلَْيِه : "ابن عمر، وجابراً، وعائشة، وابن عباس؟ وھذه عائشُة تقول كيف تجعلون منھم: فإن قيل أھلَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

، "أھلَّ بالحج ُمفِردا"واألول فٮالصحيحين والثانى فى مسلم وله لفظان، ھذا أحدھما والثانى" أفرد الحج"وفى لفظ " َوَسلََّم بالحج

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالحج: "ذكره البخارى، وھذا ابن عباس يقول". حَدهلبَّى بالحجِّ و: "وھذا ابُن عمر يقول " وأھلَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .رواه ابن ماجه" أفرد الحج: "رواه مسلم، وھذا جابر يقول

 ُحجة إن كانت األحاديث عن ھؤالء تعارضت وتساقطت، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فھب أن أحاديث َمن ذكرتم ال: قيل

صراحتھا وصحتھا؟ فكيف  فيھا على القِران، وال على اإلفراد لتعارضھا، فما الموجُب للعدول عن أحاديث الباقين مع

ً وال تعارض بينھا، وإنما ظنَّ َمن ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظھم،  ُق بعُضھا بعضا وأحاديُثھم ُيصدِّ

 .ھموحملھا على االصطالح الحادث بعد

ً فى اتفاق أحاديثھم نسوقه بلفظه، قال والصواُب أن األحاديث فى ھذا الباب متفقة ليست : ورأيت لشيخ اإلسالم فصالً حسنا

 بمختلفة إال اختالفاً يسيراً يقع مثلُه فى غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنھم أنه تمتَّع، والتمتع عندھم يتناوُل القِران، والذين ُروى

اجتمع على وعثمان بُعسفاَن، وكان : ففى الصحيحين عن سعيد بن المسيِّب قال: ُروى عنھم أنه تمتع، أما األول عنھم أنه أفرد،

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تنھى عنه؟ : "عثمان ينھى عن الُمتعة أو الُعمرة، فقال علىُّ رضى هللا عنه ما تريد إلى أمر فعله رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ً . إنى ال أستطيُع أن أَدعك: فقال. نكدعنا مِ : فقال عثمان ھذا ُيبين أن َمن جمع "فلما رأى علىُّ رضى عنه ذلك، أھلَّ بھما جميعا

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ووافقه عثمان على أن النبى َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم بينھما كان متمتعاً عندھم، وأن ھذا ھو الذى فعله النبى َصلَّى هللاَّ

ھل ذلك األفضل فى حقنا أم ال؟ وھل ُشِرع فسُخ الحج إلى الُعْمرة فى حقنا كما تنازع فيه : لك، لكن كان النزاُع بينھمافعل ذ

قال ِعمران : الفقھاء؟ فقد اتفق علىٌّ وعثمان، على أنه تمتَّع، والمراد بالتمتع عندھم القِران، وفى الصحيحين عن مطرِّف قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جمع بين حجٍّ وُعْمرة، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن إن رسول هللا َصلَّ "بن حصين  ى هللاَّ

مه لين، أخبر : وفى رواية عنه". يحرِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وتمتعنا معه، فھذا ِعمران وھو من أجلِّ السابقين األوَّ تمتَّع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

َفَمن {: بين الحجِّ والُعْمرة، والقاِرن عند الصحابة متمتِّع، ولھذا أوجبوا عليه الَھْدَى، ودخل فى قوله تعالىأنه تمتع، وأنه جمع 

َع ِبالُعْمَرِة إلَى الَحجِّ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَھْدىِ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، وذكر حديث عمر عن]196: البقرة[} َتَمتَّ آٍت  أتانى: "النبى َصلَّى هللاَّ

ة: َصلِّ فى ھَذا الَواِدى الُمباَرِك وقل: ِمْن ربِّى فقال  ". ُعْمَرةٌ فى َحجَّ

عمر، وعثمان، وعلّى، وِعمران بن ُحصين، روَى عنھم بأصح األسانيد، أن رسول هللا َصلَّى : فھؤالء الخلفاء الراشدون: قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قرن بين الُعمرة والحج، وكانوا يسم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيلبِّى هللاَّ ون ذلك تمتعاً، وھذا أنس يذكر أنه ِسمع النبى َصلَّى هللاَّ

 ً  .بالحجِّ والُعمرة جميعا

وما ذكره بكُر بن عبد هللا المزنى، عن ابن عمر، أنه لبَّى بالحج وحده، فجوابه أن الثقات الذين ھم أثبُت فى ابن عمر من بكر 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالُعْمرة إلى الحج، وھؤالء أثبُت فى ابن عمر من : ا عنه أنه قالمثل سالم ابنه، ونافع َرَووْ  تمتَّع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وُيشبه. بكر  فتغليُط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه، وأولى من تغليطه ھو على النبىِّ َصلَّى هللاَّ

لبَّى بالحج، فإن إفراد الحج، كانوا ُيطلقونه وُيريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك : أفرَد الحج، فظن أنه قال: قال لهأن ابن عمر 
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إنه حلَّ من إحرامه، فرواية َمن : إنه قرن قِراناً طاف فيه طوافين، وسعى فيه سعيين، وعلى َمن يقول: رد منھم على َمن قال

أھللنا : تردُّ على ھؤالء، يبين ھذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن نافع، عن ابن عمر، قال روى من الصحابة أنه أفرد الحج،

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالحجِّ ُمفرداً، وفى رواية  .أھل بالحجِّ مفرداً : مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أھلَّ : فھذه الرواية إذا قيل فقد ثبت بإسناد أصحَّ من ذلك، عن ابن : بحج مفرداً، قيل إن مقصودھا أن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تمتع بالُعْمرة إلى الَحج، وأنه بدأ، فأھلَّ بالُعْمرة ثم أھلَّ بالَحج، وھذا مِ  ن رواية الزھرى، عمر، أن النبى َصلَّى هللاَّ

ً له، وإما أن إما أن يكون غل عن سالم، عن ابن عمر وما عارض ھذا عن ابن عمر، ً عليه، وإما أن يكون مقُصوده موافقا طا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيِحلَّ، ظنَّ أنه أفرد، كما َوِھَم فى قوله إنه اعتمر فى رجب، وكان : يكون ابن عمر لما علم أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما َيِحلَّ  من إحرامه، وكان ھذا حال المفرد ظن أنه أفرد، ثم ساق حديث الزھرى،  ذلك نسياناً منه، والنبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : "عن سالم، عن أبيه وحدثنى ُعروة، عن عائشة بمثل حديث : وقول الزھري. الحديث..." تمتَّع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

نَّة، عن سالم، عن فھذا ِمن أصح حديٍث على وجه األرض، وھو من حدي: سالم عن أبيه قال ث الزھرى أعلم أھِل زمانه بالسُّ

 .أبيه، وھو من أصح حديث ابن عمر وعائشة

ته"وقد ثبت عن عائشة رضى هللا عنھا فى الصحيحين  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر أربَع ُعَمر، الرابعة مع َحجَّ ولم ". أن النبى َصلَّى هللاَّ

 .تعيُن أن يكون متمتِّعاً تمتُّع قِران، أو التمتع الخاصيعتِمْر بعد الَحجِّ باتفاق العلماء، في

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : "وقد صح عن ابن عمر، أنه قرن بين الَحجِّ والُعْمرة، وقال رواه البخارى فى " ھكذا فعل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .الصحيح

ر، وجابر، والثالثة ُنقَِل عنھم التمتع، وحديث عائشة وابن عائشة، وابن عم: وأما الذين ُنقَِل عنھم إفراد الحج، فھم ثالثة: قال

أنه تمتع بالُعْمرة إلى الَحجِّ أصحُّ من حديثھما، وما صح فى ذلك عنھما، فمعناه إفراُد أعمال الحج، أو أن يكون وقَع منه :عمر

وِعمران بن حصين، ورواھا  غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة رواھا أكابُر الصحابة، كعمر، وعثمان، وعلى،

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بضعة عشر من الصحابة:أيضا  .عائشة، وابُن عمر، وجابر، بل رواھا عن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر أربع ُعَمر، وإنما وھم ابنُ  وقد اتفق أنس، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، على أن: قلت  النبى َصلَّى هللاَّ

ته، وھم سوى ابن عباس: عمر فى كون إحداھن فى رجب، وكلھم قالوا إنه أفرد الحج، وھم سوى أنس، : قالوا. وُعْمرة مع َحجَّ

َع قِران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النُّسكين، : فقالوا. تمتع: قالوا ھذا، وھذا، وھذا، وال تناقض بين أقوالھم، فإنه تمتَع َتَمتُّ

ً باعت ً باعتبار ترفُّھه بترك وكان قارنا بار جمعه بين النُّسكين، ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتِّعا

 .أحد السفرين

وَمن تأمل ألفاَظ الصحابة، وجمع األحاديث بعضھا إلى بعض، واعتبر بعضھا ببعض، وفھم لغَة الصحابة، أسفر له ُصْبُح 

 .ختالف واالضطراب، وهللا الھادى لسبيل الرشاد، والموفق لطريق السدادالصواب، وانقشعت عنه ظلمة اال
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إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً، ثم فرغ منه، وأتى بالُعْمرة بعده من التنعيم أو غيره، كما يظن كثيٌر من : فَمن قال

وإن أراد به أنه َحجَّ . ربعة، وال أحد من أئمة الحديثالناس، فھذا غلط لم يقله أحد من الصحابة وال التابعين، وال األئمة األ

اً مفرداً، لم يعتِمْر معه كما قاله طائفة من الَسلَف والَخلَف، فوھم أيضاً، واألحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تَبيَّن، وإ ن َحجَّ

إنه : وَمن قال. لى قوله تدل جميع األحاديثأراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للُعْمرة أعماال، فقد أصاب، وع

ً على حدة، وسعى للَحجِّ سعياً، وللُعْمرة سعياً، فاألحاديث  ً على حدة، وللُعْمرة طوافا قرن، فإن أراد به أنه طاف للَحجِّ طوافا

ً وا ً واحداً، وسعى لھما سعيا حداً، فاألحاديث الصحيحة الثابتة ترد قوله، وإن أراد أنه قرن بين النُّسكين، وطاف لھما طوافا

 .تشھد لقوله، وقولُه ھو الصواب

د إنه تمتَّع، فإن أراد أنه تمتَّع َتَمتُّعاً حلَّ منه، ثم أحرم بالَحجِّ إحراماً مستأنفاً، فاألحاديث تردُّ قوله وھو غلط، وإن أرا: وَمن قال

ً لم َيِحلَّ منه، بل بقى على إحرامه ألجل َسْوق الھَ  ْدى، فاألحاديث الكثيرة تردُّ قولَه أيضاً، وھو أقلُّ غلطاً، وإن أنه تمتع تمتعا

 .أراد تمتع القِران، فھو الصواُب الذى تدل عليه جميع األحاديث الثابتة، ويأتلف به شملُھا، ويزول عنھا اإلشكاُل واالختالف

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خمُس طوائف  .َغلِط فى ُعَمر النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 .إنه اعتمر فى رجب، وھذا غلط، فإن ُعَمَرهُ مضبوطٌة محفوظة، لم يخُرج فى رجب إلى شئ منھا البتة: َمن قال: داھاإح

ً وھم، والظاھر وهللا أعلم أن بعَض الرواة َغلَِط فى ھذا، وأنه اعتكف فى : َمن قال: الثانية ال، وھذا أيضا إنَّه اعتمر فى شوَّ

ال فقال ال،: شوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثالث ُعَمرٍ : "لكن سياق الحديث، وقوله اعتمر فى شوَّ ال، : اعتمر رسول هللا َصلَّى هللاَّ ُعْمرة فى شوَّ

 .يدل على أن عائشة، أو َمْن دونھا، إنما قصد الُعْمرة" وُعْمرتين فى ذى القِْعَدة

نَّةإنَّه اعتمر من التَّنعيم بعد َحجه، وھذا لم يقُْله أح: َمن قال: الثالثة  .د من أھل العلم، وإنما يظنُّه العوام، ومن ال ِخبرة له بالسُّ

ھا ُتبِطُل ھذا القول: َمن قال: الرابعة نَّة الصحيحُة المستفيضة التى ال ُيمكن ردُّ ته أصالً، والسُّ  .إنَّه لم يعتِمْر فى َحجَّ

 .من مكة، واألحاديث الصحيحُة ُتبِطُل ھذا القول وترده إنَّه اعتمر ُعْمرة حلَّ منھا، ثم أحرم بعدھا بالحج: َمن قال: الخامسة

 فصل

 .ووھم فى َحجه خمُس طوائف

 .َحجَّ َحّجاً مفرداً لم يعتِمْر معه: التى قالت: الطائفة األولى 

 .حجَّ متمتعاً تمتعاً حلَّ منه، ثم أحرم بعده بالحج، كما قاله القاضى أبو يعلى وغيره: َمن قال: الثانية 
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ً لم َيِحلَّ منه ألجل َسْوق الَھْدى، ولم يكن قارناً، كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب : َمن قال: الثالثة  ً تمتعا حج متمتعا

 .وغيره" المغنى"

 .حجَّ قارناً قِراناً طاف له طوافين، وسعى له سعيين: َمن قال: الرابعة

 .حجَّ َحّجاً مفرداً، واعتمر بعده من التنعيم: َمن قال: الخامسة

 فصل

 .وغلط فى إحرامه خمُس طوائف

 .لبَّى بالُعمرة وحَدھا، واستمر عليھا: َمن قال: إحداھا 

 .لبَّى بالَحجِّ وحده، واستمر عليه: َمن قال: الثانية 

 .لبَّى بالَحجِّ ُمفرداً، ثم أدخل عليه الُعْمرة، وزعم أن ذلك خاص به: َمن قال: الثالثة 

 .رة وحدھا، ثم أدخل عليھا الَحج فى ثانى الحاللبَّى بالُعم: َمن قال: الرابعة 

 .أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيِّن فيه ُنُسكاً، ثم عيَّنه بعد إحرامه: َمن قال: الخامسة

ً واحداً، : والصواُب  ً ِمْن حين أنشأ اإلحرام، ولم يحلَّ حتى حلَّ منھما جميعاً، فطاف لھما طوافا أنه أحرم بالَحجِّ والُعمرة معا

ً واحداً  وسعى وهللا .. وساق الَھْدى، كما دلَّت عليه النصوُص المستفيضة التى تواترت تواتراً يعلُمه أھُل الحديث. لھما سعيا

 .أعلم

 فى أعذار القائلين بھذه األقوال، وبيان منشأ الوھم والغلط: فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر فى رجب اعتمر فى رجب، فحديث عبد هللا بن عمر رضى هللا عنھما، أن ال: أما ُعذر َمن قال نبى َصلَّى هللاَّ

دخلُت أنا وُعروةُ بن الزبير المسجد، فإذا عبد : عن مجاھد، قال" الصحيحين"وقد غلَّطته عائشُة وغيُرھا، كما فى . متفق عليه

ثم . بدعة: فقال. ألناه عن صالتھمفس: هللا بن عمر جالساً إلى ُحْجَرِة عائشة، وإذا ناٌس ُيصلُّون فى المسجد صالَة الضحى، قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قال: قُلنا له ً : كم اعتمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ وسمعنا استناَن : قال. فى رجب، فكرھنا أن َنُردَّ عليه: إحداھن. أربعا

ه أو يا أُمَّ المؤمنين أال ت: عائشَة أُمِّ المؤمنين فى الُحْجَرِة، فقال عروةُ  ما يقوُل؟ : سمعيَن ما يقوُل أبو عبد الرحمن ؟ قالتيا أُمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر أرَبع ُعَمٍر، إحداھن فى رجب: يقول: قال يرَحُم هللاُ أبا عبد الرحمن، ما : قالت. إنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

إن ُعَمَره ُكلَّھا كانت فى ذى القِْعدة، : بُن عباسوكذلك قال أنس، وا. اعتمر ُعْمرًة قطُّ إال وھو شاِھٌد، وما اعتمر فى رجب قط

 .وھذا ھو الصواب
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 فصل 

ال، فعُذره ما رواه مالك فى : وأما َمْن قال ُ َعلَْيِه "الموطأ"اعتمر فى شوَّ ، عن ھشام بِن ُعروة، عن أبيه، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ال،  ولكن ھذا الحديث مرسل، وھو غلط أيضاً، إما ِمن ھشام، . واثنتين فى ذى القِْعدةَوَسلََّم، لم يعتمر إال ثالثاً، إحداُھنَّ فى شوَّ

قال ابُن . وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة، وھو غلط أيضاً ال َيِصحُّ رفُعه. وإما ِمن ُعروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر

أن عائشة، وابن : ويدلُّ على بطالنه عن عائشة: لتق. وليس روايته مسنداً مما ُيذكر عن مالك فى صحة النقل: عبد البر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إال فى ذى القِْعدة: عباس، وأنَس بَن مالك قالوا وھذا ھو الصواب، فإن ُعْمرة . لم يعَتِمْر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ل الُحَدْيِبَيِة وُعمرة الَقِضيَّة، كانتا فى ذى القِْعدة، وُعمرة القِران إنما ك ً كانت فى أوَّ انت فى ذى القِْعدة، وُعمرة الِجْعَراَنة أيضا

ال للقاء العدو، وفرغ من عدوه، وقسم غناِئَمھم، ودخَل مكة ليالً معتِمراً  ذى القِْعدة، وإنما وقع االشتباه أنه خرج من مكة فى شوَّ

ٌش الكعبىُّ من الِجعرانة، وخرج منھا ليالً، فخفيت ُعْمرُته ھذه على كثير من الناس، وك  .وهللا أعلم.. ذلك قال ُمحرِّ

 فصل 

ته، ولم ينقْله أحٌد  وأما َمن ظن أنه اعتمر ِمن التنعيم بعد الحج، فال أعلم له ُعذراً، فإن ھذا خالُف المعلوِم المستفيض من َحجَّ

، ورأى أن كلَّ َمْن أفرد الَحج اآلفاق ال ُبد له أن يخُرج بعده إلى  ِمن أھلِ  قط، وال قاله إماٌم، ولعل ظانَّ ھذا َسِمع أنه أفرد الَحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على ذلك، وھذا عيُن الَغلَطِ  ة رسول هللا َصلَّى هللاَّ ل َحجَّ  .التنعيم، فَنزَّ

 فصل

إنه لم : َحجته قالإنه لم يعتمْر فى َحجته أصالً، فعذُره أنه لما سمع أنه أفرد الحج، وعلم يقيناً أنه لم َيعتِمْر بعد : وأما َمن قال

م من أكثر من عشرين مة، واألحاديُث المستفيضة الصحيحة تُردُّ قولَه كما تقدَّ  يعتِمْر فى تلك الَحجة اكتفاًء منه بالُعْمرة المتقدِّ

ة بن ما شأن الناِس َحلُّوا ولم َتِحلَّ أنت من ُعمرتك ؟ وقال سراق: وقالت حفصة" ھذه عمرةٌ استمتعنا بھا: "وجھاً، وقد قال

ح أنس، : مالك ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكذلك قال ابن عمر، وعائشة، وِعمران بن حصين، وابن عباس، وصرَّ َع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ تمتَّ

 .وابن عباس، وعائشة، أنه اعتمر فى َحجته وھى إحدى ُعَمِرِه األربع

 فصل

ى أبو يعلى وَمْن وافقه، فعذُرھم ما صحَّ عن ابن عمر وعائشة، إنه اعتمر ُعْمرة حلَّ منھا، كما قاله القاض: وأما َمن قال

ٌع َحلَّ منه، ويحتمل أنه لم َيِحلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تمتَّع، وھذا يحتِمل أنه تمتُّ ، فلما أخبر وِعمراَن بِن حصين وغيرھم أنه َصلَّى هللاَّ

دلَّ على أنه َحلَّ من إحرامه، وال ُيمكُن أن يكوَن " صحيحينال"معاويُة أنه قصر عن رأسه بِمْشَقص على المروة، وحديثه فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يكن زمن الفتح ُمحِرم ِة الوداع، ألن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، والنبىُّ َصلَّى هللاَّ اً، وال يمكن أن ھذا فى غير َحجَّ

 :يكون فى ُعْمرة الجْعرانِة لوجھين

ته: "الحديِث الصحيح أن فى بعض ألفاظ: أحدھما  ".وذلك فى َحجَّ
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، وھذا إنما كان فى َحجته، وحمل ھؤالء رواية َمن روى "وذلك فى أيام العشر: "أن فى رواية النسائى بإسناد صحيح: والثانى

وا بالتحليل من اإلحرام مع َسْوق الَھْدى دون َمْن ساق الَھْدىَ  من  أن المتعة كانت له خاصة، على أن طائفًة منھم خصُّ

َمن تأمل األحاديث المستفيضة الصحيحة، تبيَّن له أن : وقالوا. الصحابة، وأنكر ذلك عليھم آخرون، منھم شيُخنا أبو العباس

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيِحلَّ، ال ھو وال أحٌد ممن ساق الَھْدى  .النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ته: فصل  فى أعذار الذين وھموا فى صفة َحجَّ

خرجنا َمَع رسوِل هللا َصلَّى : عن عائشة، أنھا قالت" الصحيحين"إنه حجَّ حجاً مفرداً، لم يعتِمْر فيه، فعذره ما فى : لأما َمن قا

ا َمْن  ا َمْن أھلَّ بَحجٍّ وُعْمرة، وِمنَّ ا َمْن أھلَّ بُعْمرة، وِمنَّ ِة الوداع، َفِمنَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عاَم َحجَّ رسوُل هللا َصلَّى  أھلَّ بَحج، وأھلَّ هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالَحجِّ   .ھذا التقسيُم والتنويع، صريح فى إھالله بالَحجِّ وحده: وقالوا. هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أھلَّ بالَحجِّ ُمفرداً : "ولمسلم عنھا  ".أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لبَّى بالحجِّ َوْحَدهُ  أن رسول هللا َصلَّى: "عن ابن عمر" صحيح البخارى"وفى   ".هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أھلَّ بالحج: "، عن ابن عباس"صحيح مسلم"وفى   ".أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أفرد الحج"، عن جابر "سنن ابن ماجه"وفى   ".أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

، لسنا نعِرُف الُعْمَرةَ خ"عنه " صحيح مسلم"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال َنْنِوى إال الَحجَّ  ".رجنا َمَع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ل شئ بدأ به : "، عن ُعروة بن الزبير قال"صحيح البخارى"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأخبرتنى عائشُة أنَّ أوَّ َحجَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

أ، ثم طاَف بالبيت،  حين َقِدَم مكة، أنه َواُف ]ثم لم تكن ُعْمَرةٌ [توضَّ ل شئ بدأ به، الطَّ ، ثم حجَّ أبو بكر رضى هللا عنه، فكان أوَّ

ُل شئ بدأ به الُطواُف بالَبْيِت، ثم لم َتُكن  بالبيت، ثم لم تُكن ُعمرةٌ، ثم ُعَمُر رضى هللا عنه ِمثُل ذلك، ثم حجَّ ُعثماُن، فرأيُته أوَّ

ل شئ بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم َتُكن : ُمعاوية، وعبد هللا بُن عمر، ثم حججُت مع أبىُعمرةٌ، ثم  الزبيِر بن العّوام، فكان أوَّ

ُعمرةُ، ثم رأيُت فعل ذلك ابُن عمر، ثم لم ينقُْضھا ُعْمَرًة، وھذا ابن ُعمر عندھم، فال يسألُوَنه وال أحد ممن َمَضى ما كاُنوا 

واف بالبيت، ثم ال َيِحلُّون، وقد رأيُت أُمى وخالتى حين َتْقَدَماِن، ال تبدآن بشئ يبدؤون بشئ حين َيَضعُ  َل من الطَّ ون أقدامھم أوَّ

ل ِمن الَبْيِت تُطوفان به، ثم إنھما ال َتِحالَِّن، وقد أخبرتنى أُمِّى أنھا أھلَّت ھى وأُخُتھا والُزبيُر، وفالٌن، وفالٌن ب ُعْمرة، فلما أوَّ

ْكَن َحلُّوامَسُحوا ال  ."رُّ

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، وُوَھْيُب بُن خالد، كالھما عن ھشام بن ُعروة، عن ": سنن أبى داود"وفى 

ة، فلما كان بذى ال"أبيه، عن عائشة، قالت  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَوافِين لِھالِل ذِى الِحجَّ َمْن : ( ُحليفِة قالخرْجَنا مع َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ") َشاَء أَْن ُيھلَّ بَحجٍّ َفْلُيِھلَّ، وَمْن أراَد أَْن ُيِھلَّ بُعْمَرٍة َفْلُيِھلَّ بُعْمَرةِ  : ، ثم انفرد ُوَھْيب فى حديثه بأن قال عنه َصلَّى هللاَّ

ا أنا فأُِھلُّ بالَحجِّ : "روقال اآلخ". فإنِّى لوال أنِّى أَْھَدْيُت، ألَْھلَْلُت بُعْمَرةٍ "  .فصحَّ بمجموع الروايتين، أنه أھلَّ بالَحجِّ مفرداً ". وأَمَّ
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: فأرباب ھذا القوِل عذُرھم ظاھر كما ترى، ولكن ما عذُرھم فى ُحكمه وخبره الذى حكم به على نفسه، وأخبر عنھا بقوله

ْيَك : "يه حينئذ من غيره، فھو من أصدق الناس يسمعُه يقول، وخبر َمن ھو تحت بطن ناقته، وأقرُب إل"ُسقُت الَھْدَى وقرنت" لَبَّ

ٍة وُعْمَرةٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، علىُّ بن أبى طالب رضى هللا عنه، حين ُيخبر أنه أھلَّ "ِبَحجَّ ، وخبر َمْن ھو ِمْن أعلم النَّاِس عنه َصلَّى هللاَّ

فى تقريره لھا على أنه معتِمٌر بُعمرة لم َيِحلَّ منھا، فلم ُيْنِكْر ذلك عليھا، بھما جميعاً، ولبَّى بھما جميعاً، وخبُر زوجته حفصَة 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيقِرُّ على باطل يسمُعه أصالً، بل ُيْنكُره، وما قھا، وأجابھا بأنه مع ذلك حاج، وھو َصلَّى هللاَّ عذرھم عن  بل صدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن ن ٍة فى ُعْمَرٍة، وما عذرھم عن خبر َمن خبره َصلَّى هللاَّ فسه بالوحى الذى جاءه من ربه، يأُمره فيه أن ُيِھلَّ بَحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه اعتَمر مع  ته، أخبر عنه من أصحابه، أنه قرن، ألنه علم أنه ال يُحجُّ بعدھا، وخبر َمن أخبر عنه َصلَّى هللاَّ حجَّ

إنِّى أفردت، وال أتانى آٍت من ربى يأمُرنى : جَّ شٌئ من ذلك البّتة، فلم َيقُْل أحٌد منھم عنهإنه أفرد الح: وليس مع َمن قال

تك، كما َحلُّوا ھم بُعمرة،: باإلفراد، وال قال أحدٌ  ْيَك بُعمرة : سمعُته يقول: وال قال أحدٌ  ما باُل الناِس َحلُّوا، ولم َتِحلَّ ِمن َحجَّ لبَّ

إنه اعتمر أربع ُعَمر الرابعة بعد َحجته، وقد شھد عليه أربعة من الصحابة أنھم : ، وال قال أحدٌ مفردة البتة، وال بَحج مفرد

َق الوھم والغلِط إلى . لم يسمعوه: سمعوه ُيخِبُر عن نفسه بأنه قارن، وال سبيَل إلى دفع ذلك إال بأن يقال ومعلوم قطعاً أن تطرُّ

ق التكذيب إلى َمن قالَمن أخبر عما فھمه ھو ِمن فعله يظنُّه كذلك أ سمعُته يقول كذا وكذا وإنه لم يسمعه، فإن : ولى من َتَطرَّ

ه هللا  ھذا ال يتطرق إليه إال التكذيُب، ِبخالِف خبِر َمن أخبر عما ظنَّه ِمن فعله وكان واھماً، فإنه ال ُينسب إلى الكذب، ولقد نزَّ

ھه رّبه تبارك وتعالى، أن يرسل إليهسمعناه : علياً، وأنساً، والبّراء، وحفصة عن أن يقولوا أن افعل : يقول كذا ولم يسمعوه، نزَّ

كذا وكذا ولم يفعله، ھذا ِمن أمحل الُمحال، وأبطِل الباطل، فكيف والذين ذكروا اإلفراد عنه لم ُيخالفوا ھؤالء فى مقصودھم، 

وَمن . ليس فى عمله زيادةٌ على عمل المفرد وال ناقضوھم، وإنما أرادوا إفراد األعمال، واقتصاره على عمل المفرد، فإنه

لبَّى : أفرد الحج، فقال: روى عنھم ما ُيوِھم خالف ھذا، فإنه عبَّر بحسب ما فھمه، كما سمع بكر بن عبد هللا بَن عمر يقول

، فھذا سالم ُيخبُر  إنه تمتَّع، فبدأ فأھلَّ بالُعمرة، ثم: وقال سالم ابنه عنه ونافع مواله. بالحجِّ وحده، فحمله على المعنى أھلَّ بالحجِّ

ره بقوله ، وكذا الذين : بخالف ما أخبر به بكر، وال َيِصحُّ تأويل ھذا عنه بأنه أمر به، فإنه فسَّ وبدأ فأھلَّ بالُعمرة، ثم أھلَّ بالحجِّ

د، وأبو األسود يروى عن ُعروة، والقاسم، وروى القِران عنھا عروةُ، ومجاھ: َرَوُوا اإلفراد عن عائشة رضى هللا عنھا، فھما

ھرى يروى عنه القِران رنا تساقَُط الروايتين، سلمت رواية مجاھد، وإن ُحِملَْت ِروايُة اإلفراد على . ُعروة اإلفراد، والزُّ فإن قدَّ

ق بعضھا بعضاً، وال ريب أن قول عائشة، وابن عمر ، محتمل : أنه أفرد أعمال الحج، تصادقت الروايات وصدَّ أفرد الحجَّ

 :لثالثة معان

 .اإلھالل به مفرداً : أحدھا

 .إفراُد أعماله: الثانى 

 .أنه حجَّ َحجًة واحدة لم َيُحجَّ معھا غيرھا، بخالِف الُعْمرة، فإنھا كانت أربع مرات: الثالث

ال يحتِمل غير معنى واحد، تمتَّع بالُعمرة إلى الحج، وبدأ فأھلَّ بالُعْمرة، ثم أھلَّ بالحج، فحكيا فِعلَه، فھذا صريح : وأما قولھما

ه بالمجمل، وليس فى رواية األسود بن يزيد وعمرة عن عائشة، أنه أھلَّ بالحجِّ ما ُيناقض رواية مجاھد وُعروة  فال يجوز ردُّ
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ادق، عنھا أنه قرن، فإن القاِرن حاج ُمِھل بالحجِّ قطعاً، وُعْمرته جزء من َحجته، فمن أخبر عنھا أنه أھلَّ بالحج، فھو غيُر ص

فإن ُضمت ِرواية مجاھد إلى رواية عمرة واألسود، ثم ُضمتا إلى رواية ُعروة، تبيَّن من مجموع الروايات أنه كان قارناً، 

ھا بعضاً، حتى لو لم يحَتِمْل قوُل عائشة وابن عمر إال معنى اإلھالل به مفرداً،لََوَجَب َقْطعاً أن يكون سبيله سبيل  ق بعضُّ وصدَّ

ال، إال أن تلك األحاديث : عتمر فى رجب، وقول عائشة أو عروةا: قول ابن عمر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر فى شوَّ إنه َصلَّى هللاَّ

الصحيحة الصريحة ال سبيل أصالً إلى تكذيب رواتھا وال تأويلھا وحملھا على غير ما دلَّت عليه، وال سبيل إلى تقديم ھذه 

 .واتھا، واخُتلَِف عنھم فيھا، وعارضھم َمْن ھو أوثق منھم أو مثلُھم عليھاالرواية المجملة التى قد اضطربت على ر

، فالصريُح من حديثه ليس فيه شئ من ھذا، وإنما فيه إخباُره عنھم أنفسھم أنھم ال ينوون إال : وأما قول جابر إنه أفرد الَحجَّ

ُ َعَلْيِه وَ   .َسلََّم لبَّى بالحجِّ مفرداً الحج، فأين فى ھذا ما يدل على أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أفرد الَحج، طريق : أجودھا. فله ثالث طرق وأما حديثه اآلخُر الذى رواه ابن ماجه، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ة الوداع، ومروى بالمعنى، ً مختصر من حديثه الطويل فى َحجَّ والناس  الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه، وھذا يقينا

، وأھلَّ بالتوحيد: وقالوا. خالفوا الدراوردى فى ذلك فيھا ُمطرِّف بن ُمصعب، عن عبد العزيز بن : والطريق الثانى. أھلَّ بالَحجِّ

ف، قال ابن حزم ليس ھو بمجھول، ولكنه ابُن أخت مالك، روى عنه : ھو مجھول، قلتُ : أبى حازم، عن جعفر وُمطرِّ

صدوق مضطرب الحديث، ھو أحبُّ إلىَّ من إسماعيل بن أبى أويس، : قال أبو حاتم. ماعةالبخارى، وبشر بن موسى، وج

يأتى بمناكير، وكأنَّ أبا محمد ابن حزم رأى فى النسخة ُمطرِّف بن ُمصعب فجھله، وإنما ھو ُمطرِّف أبو : وقال ابن عدى

َط فى ھذا أيضاً، محمد بن عثمان الذھبى فى مصعب، وھو مطرِّف ابن عبد هللا بن مطرِّف بن سليمان بن يسار، وممن َغلِ 

والراوى عن ابن أبى ذئب، : قلتُ . ُمطرِّف بن ُمصعب المدنى عن ابن أبى ذئب منكر الحديث: فقال" الضعفاء"كتابه 

ه قوُل ابِن عدى ساق  يأتى بمناكير، ثم: والدراوردى، ومالك، ھو ُمطرِّف أبو ُمصعب المدنى، وليس بمنكر الحديث، وإنما غرَّ

به الدارقطنى، والبالء فيھا منه  .له منھا ابُن عدى جملة، لكن ھى من روايِة أحمد بن داود بن صالح عنه، كذَّ

اب ُينظر فيه َمن ھو وما حالُه عن محمد بن مسلم، إن كان الطائفى، فھو : والطريق الثالث لحديث جابر فيھا محمد بن عبد الوھَّ

ساقط البتة، ولم أر ھذه العبارة فيه لغيره، وقد استشھد به مسلم، : م أحمد، وقال ابن حزمثقة عند ابن معين، ضعيف عند اإلما

ليس بغيره، بل ھو الطائفى يقيناً، وبكلِّ حال فلو صح ھذا عن جابر، : وإن كان غيره، فال أدرى َمن ھو ؟ قلت: قال ابُن حزم

، فلعلَّ ھؤالء حملوه على المعنى، : لثقات، إنما قالواوسائر الرواة ا لكان حكمه حكم المروىِّ عن عائشة وابِن عمر، أھلَّ بالَحجِّ

، فَمن قال: وقالوا ل، : أھلَّ بالَحج، ال ُيناقُِض َمن قال: أفرد الَحج، ومعلوم أن الُعمرة إذا دخلت فى الحجِّ أھلَّ بھما، بل ھذا فصَّ

، يحتِمل ما ذكرنا من الوجوه ا: وَمن قال. وذاك أجمل ْيَك : "إنه سمعه يقول: لثالثة، ولكن ھل قال أحٌد قطُّ عنهأفرد الحجَّ لبَّ

ٍة مفردة ْم على تلك األساطين التى ذكرناھا والتى ال سبيَل إلى دفعھا البتة، "ِبَحجَّ ، ھذا ما ال سبيل إليه، حتى لو ُوِجَد ذلك لم ُيَقدَّ

ً فى أثن منا عن ُسفيان وكان تغليُط ھذا أو حملُه على أول اإلحرام، وأنه صار قارنا ائه متعيناً، فكيف ولم يثُبت ذلك، وقد قدَّ

ة الوداع ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قرن فى َحجَّ . الثورى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضى هللا عنه، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

: عن سفيان، وال تناقض بين ھذا وبين قولهرواه زكريا الساجى، عن عبد هللا بن أبى زياد الَقَطوانى، عن زيد ابن الُحباب، 

م ، كما تقدَّ ، ولبَّى بالَحجِّ ، وأفرد بالَحجِّ  .أھلَّ بالَحجِّ
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 فصل 

 .فحصل الترجيُح لرواية َمن روى القِران لوجوه عشرة

م: أحدھا  .أنھم أكثُر كما تقدَّ

 .أن ُطرق اإلخبار بذلك تنّوعت كما بيَّناه: الثانى

ر عن سماعه ولفظه صريحاً، وفيھم َمن أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيھم َمن أخبر عن أن فيھم َمن أخب: الثالث

 .أمر ربه له بذلك، ولم يجئ شٌئ من ذلك فى اإلفراد

 .تصديُق روايات َمن روى أنه اعتمر أربع ُعَمر لھا: الرابع

 .أنھا صريحة ال تحتِمُل التأويل، بخالف روايات اإلفراد: الخامس

م على النافى: لسادسا م على الساكت، والُمْثِبُت مقدَّ نة زيادًة سكت عنھا أھُل اإلفراد أو َنَفْوھا، والذاكر الزائد مقدَّ  .أنھا متضمِّ

عائشة، وابُن عمر، وجابر، وابُن عباس، واألربعة َرَوُوا القِران، فإن ِصرنا إلى تساقُِط : أن رواة اإلفراد أربعة: السابع

لَِمْت رواية َمن عداھم للقِران عن معارض، وإن ِصرنا إلِى الترجيح، وجب األخُذ برواية َمن لم تضِطرب الروايُة رواياتھم، سَ 

م اء، وأنس، وعمَر بن الخطاب، وِعمران بن حصين، وحفصة، وَمن معھم ممن تقدَّ  .عنه وال اختلفت، كالبرَّ

 .ليعدل عنهأنه النُُّسك الذى أُِمَر به من ربِّه، فلم يكن : الثامن

 .أنَّه النُُّسك الذى أُمر به ُكلُّ َمن ساق الَھْدى، فلم يكن لِيأمرھم به إذا َساقُوا الَھْدى، ثم يسوق ھو الَھْدى وُيخالفه: التاسع

 .أنَّه النُُّسك الذى أَمر به آله وأھَل بيِتِه، واختاره لھم، ولم يكن لِيختاَر لھم إال ما اختاَر لنفسه: العاشر

، وھذا يقتضى أنھا قد صارت ُجزءاً منه، أو "دخلت الُعْمرة فى الَحجِّ إلى يوم القيامة: "َت ترجيٌح حادى عشر، وھو قولهَوَثمَّ 

 .كالجزء الداخل فيه، بحيث ال ُيفصل بينھا وبينه، وإنما تكون مع الحجِّ كما يكون الداخل فى الشئ معه

َبّى ابن معبد وقد أھلَّ بحجٍّ وُعمرة، فأنكر عليه زيد بن وھو قوُل عمر بن الخطاب رضى هللا: وترجيح ثانى عشر  عنه للصُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھذا ُيوافق: ُصوحان، أو سلمان ابن ربيعة، فقال له عمر نَّة نبيك محمد َصلَّى هللاَّ رواية عمر عنه َصلَّى  ُھِديَت لسُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن الوحى جاءه من هللا باإل ُته التى َفَعلَھا، وامتثَل أمَر هللا له ِبھاهللاَّ نَّ  .ھالِل بھما جميعاً، فدلَّ على أن القِران سُّ

أن القارَن تقُع أعمالُه عن ُكلٍّ من النُُّسكين، فيقع إحراُمه وطوافُه وسعُيه عنھما معاً، وذلك أكمُل ِمن : وترجيح ثالث عشر

 .وقوعه عن أحدھما، وعمل كل فعل على ِحدة
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وھو أن النُُّسَك الذى اشتمل على َسْوق الَھْدى أفضُل بال ريب ِمن ُنُسٍك خال عن الَھْدى، فإذا َقرَن، كان : ح رابع عشروترجي

ُ َعلَْيِه  ق َوَسلََّم َمن ساَھْدُيه عن كل واحد من النُُّسكين، فلم َيْخُل ُنُسٌك منھما عن َھْدى، ولھذا وهللا أعلم أمَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

اء بقوله  ".إنى ُسْقُت الَھْدَى َوَقرْنتُ : "الَھْدى أن ُيِھلَّ بالَحجِّ والُعْمرة معاً، وأشار إلى ذلك فى المتفق عليه من حديث البرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمرھم بفس: وھو أنه قد ثبت أن التمتع أفضُل من اإلفراد لوجوه كثيرة منھا: وترجيح خامس عشر خ أنه َصلَّى هللاَّ

لو اْسَتْقَبْلُت : "أنه تأسَّف على كونه لم يفعله بقوله: ومنھا. الَحجِّ إليه، وُمحاٌل أن َيْنقُلَُھم من الفاِضل إلى المفُضول الذى ھو دونه

أن الحجَّ الذى استقر : ومنھا. ْدىَ أنه أَمر به ُكلَّ َمن لم َيُسِق الھَ : ومنھا". ِمْن أَْمرى َما اْسَتْدَبْرُت لَما ُسْقُت الَھْدَى ولََجَعْلُتھا ُعْمرةً 

عليه فعله وفعل أصحابه القِران لمن ساق الَھْدَى، والتمتع لمن لم َيُسق الَھْدى، ولوجوه كثيرة غير ھذه، والمتمتع إذا ساق 

فإذا ثبت ھذا، . مال َھْدى إال ما جمع فيه بين الِحلِّ والَحرَ : الَھْدى، فھو أفضُل ِمن متمتع اشتراه من مكة، بل فى أحد القولين

فالقاِرن السائق أفضُل من متمتع لم يسق، وِمن متمتع ساق الَھْدى ألنه قد ساق من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوُق الَھْدى ِمن 

ه من أدنى الِحلِّ، فكيف ُيجعل ُمفِرٌد لم َيُسْق َھْدياً، أفضل من متمتِّع ساقه من أدنى الحل ؟ فكيف إذا ُجِعل أفضل من قارن ساق

 .الميقات، وھذا بحمد هللا واضح

 فصل 

م من : وأما قول َمن قال ً حلَّ فيه من إحرامه، ثم أحرم يوَم التَّرويِة بالحجِّ مع َسْوق الَھْدى، فعذره ما تقدَّ ً تمتعا إنه َحجَّ متمتعا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمْشَقٍص فى َر عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ ته: العشر وفى لفظ حديث معاوية، أنه قصَّ وھذا مما أنكره . وذلك فى ُحجَّ

إنه اعتمر فى رجب، فإن سائر األحاديث : الناُس على معاوية، وغلَّطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابَن عمر فى قوله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيِحلَّ م دة كلھا تدل على أنه َصلَّى هللاَّ ن إحرامه إالَّ يوم النحر، ولذلك الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدِّ

وھذا خبٌر عن " . إِنِّى ُسْقُت الَھْدَى َوَقَرْنُت َفالَ أُِحلُّ حتَّى أَْنَحرَ : " ، وقوله"لَْوالَ أَنَّ َمعَى الَھْدَى ألَْحلَْلُت : "أخبر عن نفسه بقوله

الُِف ما أخبر به عن نفسه، وأخبر عنه به الجمُّ نفسه، فال يدخله الوھُم وال الغلُط، بخالف خبر غيره عنه، ال سيما خبراً يخ

َر عن  الغفيُر، أنه لم يأخذ من شعره شيئاً، ال بتقصير وال حلق، وأنه بقى على إحرامه حتى َحلَق يوَم النحر، ولعل معاوية قصَّ

بُن عمر أن ُعَمَرهُ كانت رأسه فى عمرة الِجْعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم، ثم نسى، فظن أن ذلك كان فى العشر، كما نسى ا

ُ َعلَْيِه ] إحداھن[كانت : وقال. كلُّھا فى ذى القِْعدةَ  فى رجب، وقد كان معه فيھا، والوھم جائٌز على َمن سوى الرسول َصلَّى هللاَّ

ً . َوَسلَّمَ   .فإذا قام الدليل عليه، صار واجبا

َر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوف: وقد قيل اه الحالَُّق يوم النحر، فأخذه معاوية على المروة، ذكره أبو إن معاوية لعله قصَّ

ر منه، ثم ُيبقى منه بعد التقصير بقية يوم النحر،  ً شعراً ُيقصَّ ً ِمن وھمه، فإن الحالَّق ال ُيبقى غلطا محمد بن حزم، وھذا أيضا

الشعرة، والشعرتين،  سموا الشَِّق اآلخر،وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة، فأصاب أبا طلحة أحد الشِّقين، وبقية الصحابة اقت

فا والمروِة إال سعياً واحداً وھو سعُيه األول، لم يسَع عقب طواِف اإلفاضة، وال اعتمر  والشعرات، وأيضاً فإنه لم يسَع بين الصَّ

، فجعله عن ھذا اإلسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الح: وقيل. بعد الَحجِّ قطعاً، فھذا وھم َمْحضٌ  سن ابن علىٍّ

 .ضعيف: معمر، عن ابن طاووس، وإنما ھو عن ھشام ابن ُحجير، عن ابن طاووس، وھشام



76 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بمْشَقٍص، َولَْم َيِزْد على َھَذا، : والحديُث الذى فى البخارى عن معاوية: قلت ْرُت عن رأس رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ قصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبِمْشَقٍص َعلَى الَمْرَوةِ َقصَّ : والذى عند مسلم  .غير ذلك" الصحيحين"وليس فى . ْرُت َعْن َرأِس َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

قال قيس بن سعد راويھا عن . فليست فى الصحيح، وھى معلولة، أو وھم من معاوية" فى أيام العشر: "وأما روايُة َمن روى

ِ . س ُينِكُروَن ھذا على معاويةعطاء عن ابن عباس عنه، والنا  .إن ھذا ما كان فى العشر قطُّ : وصدق قيس، فنحن نحلُِف با

ويشبه ھذا وھم معاوية فى الحديث الذى رواه أبو داود، عن قتادة، عن أبى شيخ الُھنائى، أن معاوية قال ألصحاب النبىِّ َصلَّى 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُموِر ؟ قالوا ھل تعلُمون أنَّ النبىَّ : هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َنَھى َعْن َكَذا، َوَعْن ُرُكوِب ُجلُوِد النُّ  .َنَعم: َصلَّى هللاَّ

ُه َنَھى أَْن ُيْقَرَن َبْيَن الَحجِّ والُعْمَرِة ؟ َقالوا: قال ا ھِذِه، َفالَ، َفَقالَ : َفَتْعلَُموَن أَنَّ ُكْم َنسِ : أَمَّ َھا َمَعَھا َولَِكنَّ ِ . يُتمأَما إنَّ إن : ونحن َنْشَھُد با

، وأبو شيخ شيخ ال ُيحتج به ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن ذلك قطُّ ، فضالً ھذا وھم ِمن معاوية، أو كذٌب عليه، فلم ينَه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

م على الثقات الحفَّاظ األعالم، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبى كثير واسمه خيوان ا بن خلدة بالخاء المعجمة وھو عن أن يقدَّ

 .مجھول

 فصل

ً لم َيِحلَّ منه ألجل َسْوق الَھْدى كما قاله صاحب : وأما َمن قال عا ً تمتُّ وطائفة، فعذُرھم قوُل عائشة وابن " المغنى"حجَّ متمتُّعا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : عمر قد : م َتحلَّ من عمرتك ؟ وقول سعد فى المتعةما شأن الناس حلُّوا ول: وقول حفصة. تمتَّع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وصنعناھا معُه، وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الَحجِّ  : ھى حالل ؟ فقال له السائلُ : صنعھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِبُع، أم أرأيَت إن كان أبى نھى عنھا، وَصَنَعَھا رسوُل هللا صلَّ : إن أباَك قد نھى عنھا، فقال ى هللا عليه وآله وسلم، أأَمر أبى َتتَّ

لقد َصَنَعھا رسوُل : فقال. بل أمَر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: أَمر رسوِل ِهللا صلَّى هللا عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل

 .ِهللا صلَّى هللا عليه وآلِه وسلَّم

فأخبر أن المانع له " لوال أنَّ َمعَى الَھْدَى ألَْحلَْلتُ : "تُع الذى ال َھْدَى معه، ولھذا قالولوال الَھْدُى لحلَّ كما يحلُّ المتم: قال ھؤالء

 ً ، لِكونه ِمن الحلِّ سوُق الَھْدى، والقارُن إنما يمنعه من الحلِّ القِراُن ال الَھْدُى، وأرباُب ھذا القول قد ُيسمُّون ھذا المتمَتع قارنا

الُعْمرِة ولكنَّ القِران المعروَف أن ُيحِرم بھما جميعاً، أو ُيحرِم بالُعْمرة، ثم ُيدِخَل عليھا الَحج قبل  أحَرم بالَحجِّ قبل التحلل من

 .الطواف

من اإلحرام، فإن القارن ھو الذى ُيحِرم بالَحجِّ قبل الطواف، إما فى : والفرق بين القاِرن والمتمتع السائق من وجھين، أحدھما

 .ثنائهابتداء اإلحرام، أو فى أ

أن القارن ليس عليه إال سعٌى واحد، فإن أتى به أوالً، وإال سعى عقيَب طواف اإلفاضة، والمتمتُع عليه سعى ثاٍن عند : والثانى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يسَع سعياً ثانياً عقيَب طوافِ : وعن أحمد رواية أخرى. الجمھور  أنه يكفيه سعى واحد كالقارن، والنبى َصلَّى هللاَّ

 .اإلفاضة، فكيف يكوُن متمتعاً على ھذا القولِ 
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فعلى الرواية األخرى، يكون متمتعاً، وال يتوجه اإللزام، ولھا وجه قوى من الحديث الصحيح، وھو ما رواه مسلم :: فإن قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال أصحابُه بين الصفا وال: ، عن جابر قال"صحيحه"فى  ً واحداً لم يطِف النبى َصلَّى هللاَّ طواَفه . مروة إال طوافا

، عن سلمَة بن ُكھيل قال. األول ھذا، مع أنَّ أكثَرھم كاُنوا متمتِّعين ما طاف أحٌد من  :حلف طاووس: وقد روى سفياُن الثورىُّ

ه وُعمرته إال طوافاً واحداً   .أصحاب رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلم لَِحجِّ

نَّته صلَّى هللا الذين نظروا أنه كان مت: قيل ً خاصاً، ال يقولُون بھذا القول، بل ُيوِجبون عليه َسعيين، والمعلوُم ِمن سُّ ً تمتعا متعا

عليه وآله وسلم، أنه لم يسَع إال سعياً واحداً، كما ثبت فى الصحيح، عن ابن عمر، أنه قرن، وقدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا 

ر، وال َحلَّ ِمن شئ حرم منه، حتى كان يوُم النحر، فنَحَر وحلَق رأسه، ورأى والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلِْق و ال قصَّ

ومراده بطوافه األول . ھكذا فعل رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: أنه قد قضى طواَف الحجِّ والُعْمرة بطوافِه األول، وقال

ه وُعْمرته  .ال ريبالطواُف بين الصفا والمروة ب: الذى قضى به َحجَّ

ه وُعمرته طوافاً : وذكر الدارقطنى، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر، وجابر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، إنما طاف لَحجِّ أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

َدِر فھذا يدل على أحِد أمرين، وال ُبد إما أن يكون قار ناً، وھو واحداً، وسعى سعياً واحداً، ثم َقِدَم مكة، فلم يسَع بينھما بعد الصَّ

مت فى  الذى ال ُيمكن َمن أوجَب على المتمتع سعييِن أن يقوَل غيَره، وإما أن المتمتع يكفيه سعٌى واحد، ولكن األحاديث التى تقدَّ

 .بيان أنه كان قارناً صريحٌة فى ذلك، فال ُيعَدل عنھا

ف، عن أن النبىَّ صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم، طاف ِعمران بن ُحصين،  فإن قيل فقد روى شعبُة، عن ُحميد بن ھالل، عن ُمطرِّ

. حدثنا محمد بن يحيى األزدى، حدثنا عبد هللا بن داود، عن شعبة: رواه الدارقطنى عن ابن صاعد. طوافين، وسعى سعيين

ب بھذا إن محمد بن يحيى حدَّث بھذا من حفظه، فوھم فى متنه والصوا: يقال: قال الدارقطنى. ھذا خبر معلول وھو غلط: قيل

وسيأتى إن شاء هللا تعالى ما يدل على أن ھذا . أن النبىَّ صلَّى هللا عليه وآله وسلم قرن بين الَحجِّ والُعمرة وهللا أعلم: اإلسناد

 .الحديث غلط

إلمام أحمد وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة، إنما ذھب إلى أنَّ رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلم كان متمتعاً، ألنه رأى ا

قد نصَّ على أن التمتَع أفضُل ِمن القِران، ورأى أن هللا ُسبحانه لم يكن لِيختاَر لِرسوله إال األفضَل، ورأى األحاديَث قد جاءت 

لم  بأنه تمتع، ورأى أنھا صريحٌة فى أنه لم َيِحلَّ، فأخذ من ھذه المقدمات األربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم َيِحلَّ منه، ولكن أحمد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حجَّ متمتعاً، كيف وھو القائل ال أشكُّ أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلم : ُيرجح التمتع، لكون النبىَّ َصلَّى هللاَّ

لصحابة أن كان قارناً، وإنما اختار التمتع لِكونه آِخَر األمرين ِمن رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلم، وھو الَّذى أمر به ا

ھم إليه، وتأسَّف على فوته  .َيفسُخوا َحجَّ

ولكن نقل عنه الَمْرَوِزى، أنه إذا ساق الَھْدَى، فالقِران أفضل، فِمن أصحابه َمْن َجعل ھذا رواية ثانية، وِمنھم َمن جعل المسألة 

ُل، وھذه طريقة شيخنا، وھى التى تليق بأصوِل روايًة واحدًة، وأنه إن ساق الَھْدَى، فالقِران أفضُل، وإن لم َيُسْق فالتمتُّع أفض

لم يتمنَّ أنه كان جعلھا ُعْمرةٌ مع سوقه الَھْدَى، بل ودَّ أنه كان جعلھا ُعْمرة ولم َيُسِق  أحمد، والنبىُّ صلَّى هللا عليه وآله وسلم

 .الھدىَ 



78 

 

ْوق وي: بقى أن ُيقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه فعلهفأىُّ األمرين أفضُل، أن يسوَق وَيْقِرَن، أو يترك السَّ َع كما ودَّ النبىُّ َصلَّى هللاَّ  .تمتَّ

 .قد تعارض فى ھذه المسألة أمرانِ : قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قرن وساق الَھْدى، ولم يكن هللا سبحانه لِيختار له إال أفضَل األمور، وال سيما وقد جاءه : أحُدھما أنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ الوحى به من ربه تع  .الى، وخيُر الَھْدى َھْديه َصلَّى هللاَّ

فھذا يقتضى، أنه لو كان ھذا الوقُت الذى ". لو اْسَتْقَبْلُت من أَْمرى ما اْسَتْدَبْرُت لَما ُسْقُت الَھْدَى، َولََجَعْلُتَھا ُعْمَرةً : "والثانى قوله

ُسق الَھْدى، ألن الذى استدبره ھو الذى فعله، ومضى فصار خلفه، والذى تكلم فيه ھو وقت إحرامه، لكان أحرم بُعْمرة ولم يَ 

أنه  استقبله ھو الذى لم يفعله بعُد، بل ھو أماَمُه، فبيَّن أنه لو كان مستقبالً لما استدبره، وھو اإلحرام بالُعْمرة دون َھْدى، ومعلوم

  .األفضَل، وھذا َيدلُّ على أن آِخر األمريِن منه ترجيُح التمتعال يختاُر أن ينتقَِل عن األفضل إلى المفضوِل، بل إنما يختاُر 

وِق أن يقولَ  ح القِراَن مع السَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيقُْل ھذا، ألجل أن الذى فعله مفضوٌل مرُجوح، بل ألن : ولمن رجَّ ھو َصلَّى هللاَّ

اً، وكان يختار موافقتھم لِيفعلوا ما أُِمُروا به مع انشراٍح وقبول الصحابة شقَّ عليھم أن َيِحلُّوا من إحرامھم مع بقائه ھو ُمِحرم

لَْوالَ أنَّ َقوَمِك َحِديُثو َعْھٍد : "ومحبة، وقد ينتقِل عن األفضل إلى المفضول، لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة

ْعَبَة وَجَعْلُت لَھا َباَبْينِ  ألجل الموافقة والتأليف، فصار ھذا ھو األَْولى فى ھذه  فھذا ترُك ما ھو األولى" َبَجاِھلَّيٍة لََنَقْضُت الكَّ

اه، ويكون هللا سبحانه قد جمع له بين . الحال، فكذلك اختياُره للُمتعة بال َھْدى ه وتمنَّ وفى ھذا جمع بين ما فعله وبين ما ودَّ

ه له، فأ: األمرين، أحُدھما بفعله له، والثانى عطاه أجَر ما فعله، وأجَر ما نواه من الموافقة وتمنَّاه، وكيف يكون ُنُسٌك بتمنِّيه وودِّ

أفضل فى حقه يتخلَّلُه التَّحلُل ولم َيُسْق فيه الَھْدَى أفضَل ِمن ُنُسٍك لم يتخلَّله تحلُّل، وقد ساق فيه مائَة َبَدنٍة، وكيف يكون ُنُسٌك 

 . همن نُُّسك اختاره هللا له، وأتاه به الوحُى من رب

َر فيه اإلحراُم، وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب، والقِران ال يتكرر فيه اإلحرام ؟: فإن قيل  التمتع وإن تخلله تحلل، لكن قد تكرَّ

فى تعظيم شعائر هللا بسوق الَھْدى، والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس فى مجرد تكرر اإلحرام، ثم إن استدامته قائمٌة : قيل

ره، و  .سوُق الَھْدى ال مقابل له يقوُم مقامهمقام تكرُّ

 فأيُّما أفضُل، إفراد يأتى عقيَبه بالُعْمرة أو تمتع َيِحلُّ منه، ثم ُيِحرُم بالحج عقيَبه ؟: فإن قيل

ة، وأن نقول فى ُنسُ : قيل ُسِك الذى اختاره هللا ألفضل الخلق، وسادات األُمَّ ك لم يفعله معاذ هللا أن نظن أن ُنُسكاً قطُّ أفضُل من النُّ

وا معه، بل وال غيُرھم من أصحابه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال أحد من الصحابة الذين َحجُّ إنه أفضُل مما فعلوه : رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ه النبى صلواُت هللا عليه، وأُِمَر به أْفَضُل الخلق، و اختاره بأمره، فكيف يكون َحج على وجه األرض أفضَل ِمن الَحجِّ الذى حجَّ

وھذا وإن صح عنه األمر لمن ساق . لھم، وأمرھم بفسخ ما عداه من األنساك إليه، وودَّ أنه كان فعله، ال َحجَّ قطُّ أكمُل من ھذا

بوجوب ذلك، فإن فيھم البحَر الذى ال  الَھْدَى بالقِران، ولمن لم يسْق بالتمتع، ففى جواِز ِخالفه نظر، وال ُيوحْشك قِلَُّة القائلين

نَّة ھى الَحَكُم بين الناسيَ   .وهللا المستعان.. ْنِزُف عبَد هللا بن عباس وجماعًة من أھل الظاھر، والسُّ
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 فصل 

إنه َحجَّ قاِرناً قِراناً طاف له طوافين، وسعى له سعيين، كما قاله كثير من فقھاء الكوفة، فُعْذُره ما رواه الدارقطنى : وأما َمن قال

وطاف لھما طوافين، وسعى لھما : سبيلھما واحد، قال: أنه جمع بين َحجٍّ وُعْمرة معاً، وقال: رمن حديث مجاھد، عن ابن عم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صنع كما صنعت: وقال. سعيين  .ھكذا رأيُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ ھكذ: وعن علىِّ بن أبى طالب، أنه جمع بينھما، وطاَف لھما طوافين، وَسَعى لھما سعيين، وقال ا رأيت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم صنَع كما صنعتُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان قارناً، فطاف طواَفْيِن،  .وسعى سعيين وعن علىِّ رضى هللا عنه أيضاً أن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : وعن علقمة، عن عبد هللا بن مسعود قال ته وُعمرته طوافين، وسعى سعيين، وأبو طاَف رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم لَحجَّ

 .بكر، وعمر، وعلّى، وابن مسعود

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم طاف طواَفْيِن، وسعى سعيين: وعن ِعمران بن ُحصين  أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 .وما أحسن ھذا العذَر، لو كانت ھذه األحاديُث صحيحًة، بل ال َيِصحُّ منھا حرف واحد

 .لم يروه عن الحكم غيُر الحسن بن ُعمارة، وھو متروك الحديث: ا حديث ابن عمر، ففيه الحسن بن ُعمارة، وقال الدارقطنىأم

حفص متروك الحديث، وقال ابن : وقال أحمد ومسلم. وأما حديُث علّى رضى هللا عنه األول، فيرويه حفص بن أبى داود

اب يضع الحديث، وفيه محمد بن : خراش  .عبد الرحمن بن أبى ليلى، ضعيفھو كذَّ

عيسى : فيرويه عيسى بن عبد هللا بن محمد بن عمر بن على، حدثنى أبى عن أبيه عن جده قال الدارقطنى: وأما حديثه الثانى

 .مبارك، وھو متروك الحديث: بن عبد هللا يقال له

وأبو بردة : قال الدارقطنى. إبراھيم، عن علقمة وأما حديث علقمة عن عبد هللا، فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد، عن حماد عن

اب خبيث: وفيه عبد العزيز بن أبان، قال يحيى. انتھى.. ضعيف، وَمْن دونه فى اإلسناد ضعفاء وقال الرازى . ھو كذَّ

 .متروك الحديث: والنسائى

ظه، فوھم فيه، وقد حدَّث به على وأما حديث ِعمران بن حصين، فھو مما َغلَِط فيه محمد بن يحيى األزدى، وحدَّث به من حف

 .إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى: الصواب ِمراراً، ويقال

من حديث الدراوردى، عن ُعبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن " صحيحه"وقد روى اإلمام أحمد، والترمذى، وابن حبان فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قال عمر ِتِه َوُعْمَرِتِه، أَْجَزأَهُ لَُھَما َطواٌف واِحدٌ  َمنْ : "قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ َمْن : "ولفظ الترمذى". َقَرَن بين َحجَّ

 ً  ".أَْحَرَم بالَحجِّ والُعْمَرِة أَْجَزأَهُ َطواٌف َوَسْعٌى َواِحٌد عنھما، َحتَّى َيِحلَّ ِمنھما َجميعا
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ِة الوداع، فأھللنا  خرجنا َمَع رسول: ، عن عائشَة رضى هللا عنھا قالت"الصحيحين"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ هللا َصلَّى هللاَّ

لُّوا بالُعْمرِة، ُثمَّ َمْن َكاَن َمَعُه َھْدٌى َفْلُيھلَّ بالَحجِّ والُعْمَرِة، ُثمَّ ال َيِحّل حتَّى َيحلَّ ِمْنُھَما َجِميعاً، فطاف الَِّذيَن أَھَ : بُعمرة، ثم قال

ً َحلُّوا، ثم َطافُوا َطوَ  َما َطافُوا َطَواَفا ا الَِّذيَن َجَمُعوا َبْيَن الَحجِّ والُعْمَرِة، فإنَّ  ".واِحداً  افاً آَخَر َبْعَد أْن َرَجُعوا ِمْن ِمَنى، َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لِعائِشة َفا والَمْرَوِة، : "وصحَّ أنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ ِك َوُعْمَرِتكِ إنَّ طواَفِك بالَبْيِت وِبالصَّ  ".َيْكفِيِك لَحجِّ

ً واِحداً لَحجِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، طاف طوافا ه وروى عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ولم ُيتكلم فيه بضعف الميزان، : وكان يقال له. أحد الثقات المشھورين، احتج به مسلم، وأصحاب السنن: وعبد الملك. وُعمرته

 .وال جرح، وإنما أُنكر عليه حديُث الشفعة، َوِتْلَك َشَكاةٌ َظاِھٌر عنه َعاُرَھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقرنَ  بين الحجِّ والُعمرة، وطاف لھما طوافاً واحداً  وقد روى الترمذى عن جابر رضى هللا عنه، أن النبى َصلَّى هللاَّ

وما : قال الثورى. بن أرطاة، فقد روى عنه سفيان، وشعبة، وابن نمير، وعبد الرزاق، والخلق عنهوھذا، وإن كان فيه الحجاج 

كان من الحفاِظ، وقال ابن : وقال أحمد. بقَى أحد أعرُف بما يخُرُج من رأسه منه، وعيب عليه التدليُس، وقلَّ من َسلَِم منه

ثنا، فھو صادق ال نرتاُب فى صدقه وحفظه: قالإذا : وقال أبو حاتم. ليس بالقوى، وھو صدوق يدلس: معين وقد روى . حدَّ

: حدثنى عطاء، وطاووس، ومجاھد، عن جابٍر، وعن ابن عمر، وعن ابن عباس: الدارقطنى، من حديث ليث بن أبى سليم قال

 ً فا والمروة إال طوافا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيُطْف ھو وأصحابه بين الصَّ وليث بن أبى سليم، . واِحداً لُعْمرتھم وَحجھم أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

كان صاحَب ُسنَّة، وإنما أنكروا : ال بأس به، وقال الدارقُطنى: احتج به أھُل السنن األربعة، واستشھد به مسلم، وقال ابُن معين

ضطِرب الحديث، م: كان من أوعية العلم، وقال أحمد: وقال عبد الوارث. عليه الجمَع بين عطاء وطاووس ومجاھد فحسب

فه النسائى، ويحيى فى رواية عنه، ومثل ھذا حديثه حسن  .وإن لم يبلغ رتبة الصحة. ولكن حدَّث عنه الناس، وضعَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على عائشة، ثم وجَدھا تبكى َفَقالَ : عن جابر قال" الصحيحين"وفى  : ؟ فقالت" ما ُيْبِكيكِ : "دخل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ففعلت، ثم وقفت المواقَِف حتى إذا طُھرت، " اْغَتِسلى ُثمَّ أھلِّى: "ِحْضُت وقد َحلَّ الناس ولم أَِحلَّ ولم أُطْف بالَبْيِت، فقالقد 

ً " :طافت بالكعبة وبالصفا والَمْرَوِة، ثم قال ِك َوُعْمَرِتِك َجِميعا  ".َقْد َحلَْلِت ِمْن َحجِّ

أنه ال يجب : والثالث. أن القارن يكفيه طواٌف واحٌد وسعٌى واحد: ھا كانت قارنة، والثانىأن: وھذا يدل على ثالثة أُمور، أحدھا

، وأنھا َتْرفُض إحرام الُعْمرة بحيضھا، وإنما رفضت أعمالھا  عليھا قضاُء ِتلك الُعْمرِة التى حاضت فيھا، ثم أدخلت عليھا الحجَّ

قُدوم، بل لم َتُطْف إال بْعَد التَّعريِف، وسعت مع ذلك، فإذا كان طواُف واالقتصاَر عليھا، وعائشة لَم َتُطْف أوالً طواَف ال

اإلفاضة والسعُى بعُد يكفى القاِرَن، فألن يكفيه طواُف القدوم مع طواف اإلفاضة، وسعي واحد مع أحدھما بطريق األَْولى، لكن 

ًة، فإن المرأة ال تھا ُحجَّ ر عليھا الطواف األول، فصارت قصَّ ر عليھا الطواُف األول، تفعُل كما فعلت عائشة، عائشة تعذَّ تى يتعذَّ

 .ُتدِخُل الَحجَّ على الُعْمرة، وتصيُر قارنًة، ويكفيھا لھما طواُف اإلفاضة والسعُى عقيبه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيُطْف َطوافيِن، وال سعى سعيين قوُل ع: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : ائشة رضى هللا عنھاومما يبين أنه َصلَّى هللاَّ

ً واحداً متفق عليه وقول جابر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وأما الذين جمعوا الَحجَّ والُعْمرة، فإنما طافوا طوافا لم يطف النبى َصلَّى هللاَّ

ً واحداً، طوافه األول َفا والَمْرَوِة  ُيْجِزئ َعْنِك َطوافُكِ : "وله لعائشة" رواه مسلم" "وأصحابه بين الصفا والمروة إال طوافا بالصَّ
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ِك َوُعْمَرِتكِ  ِك َوُعْمَرِتِك : "وقوله لھا فى رواية أبى داود" رواه مسلم" "َعْن َحجِّ َفا والَمْرَوِة َيْكفِيِك لَحجِّ َطوافُِك بالَبْيِت َوَبْيَن الصَّ

 ً ً قد حَ : "وقوله لھا فى الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة". جميعا ِك َوُعْمَرتِِك جميعا : قال" لَْلِت ِمْن َحجِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أنھم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمرھم  ُكلُّھم نقلوار. والصحابة الذين نقلوا حجَة رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ومن . ْل أحد منھم أن أحداً منھم طاف وسعى، ثم طاف وسعىفإنه ال َيحلُّ إال يوَم النَّْحِر، ولم َيْنقُ . بالتحليِل إال َمن ساق الَھْدى

 .فلما لم ينقله أحٌد من الصحابة، ُعلَِم أنه لم يكن. المعلوم، أن مثل ھذا مما تتوفر الھمم والدواعى على نقله

 .وعمدة َمن قال بالطوافين والسعيين، أثٌر يرويه الكوفيون، عن علّى، وآخر عن ابن مسعود رضى هللا عنھما

وقد روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علّى رضى هللا عنه، أن القارَن يكفيه طواٌف واحد، وسعٌى واحد، خالف ما روى 

أھل الكوفة، وما رواه العراقيون، منه ما ھو منقطع، ومنه ما رجاله مجھولون أو مجروحون، ولھذا طعن علماُء النقل فى ذلك 

ُ َعلَْيِه . عن الصحابة، ال َيِصحُّ منه وال كلمٌة واحدةكل ما ُروى فى ذلك : حتى قال ابُن حزم وقد ُنقَِل فى ذلك عن النبى َصلَّى هللاَّ

ته وُعْمرته : وقد حلف طاووس. َوَسلََّم، ما ھو موضوع بال ريب ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَحجَّ ما طاف أحٌد من أصحاب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً واحداً، وقد ثبت مثلُ  ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وغيرھم رضى هللا عنھم، وُھْم أعلُم الناس بَحجة  إال طوافا

َفا والمروة إال مرًة  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فلم ُيخالفوھا، بل ھذه اآلثار صريحة فى أنھم لم يطوفوا بالصَّ  .واحدةرسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .فى مذھب أحمد وغيره: ھما سعيان أو َسعٌى واحد ؟ على ثالثة أقوالوقد تنازع الناُس فى القارن والمتمتع، ھل علي

المتمتع كم : قلت ألبى: قال عبد هللا. ليس على واحد منھما إال سعى واحد، كما نص عليه أحمد فى رواية ابنه عبد هللا: أحدھا

وھذا منقول عن : قال شيخنا. فال بأس وإن طاف طوافاً واحداً،. إن طاف طوافين، فھو أجود: يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال

 .غير واحد من الَسلَف

المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحد، وھذا ھو القول الثانى فى مذھبه، وقول َمن يقوله من أصحاب مالك : الثانى

 .والشافعى رحمھما هللا

. ذكر قوالً فى مذھب أحمد رحمه هللا، وهللا أعلمأن على كل واحٍد منھما سعيين، كمذھب أبى حنيفة رحمه هللا، ويُ : والثالث

م ھو بسط قول شيخنا وشرحه  .وهللا أعلم.. والذى تقدَّ

 فصل

م من أنھم سمعوا أنه أفرد الحج، : وأما الذين قالوا إنه حجَّ حجاً مفِرداً اعتمر عَقيبه من التنعيم، فال ُيعلم لھم عذٌر البتة إال ما تقدَّ

 .عَتِمُروا من التنعيم، فتوھموا أنه فعل كذلكوأن عاَدة المفردين أن ي

 فصل

ُ َعلَْيِه : وأما الذين غلطوا فى إھالله، فَمن قال إنه لبَّى بالُعْمرة وحدھا واستمر عليھا، فعذُره أنه سمع أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ما شأن النَّاِس َحلُّوا ولم َتِحلَّ : ة رضى هللا عنھاوقد قالت له حفص. َوَسلََّم تمتع، والمتمتع عنده َمن أھلَّ بُعْمرة مفردة بشروطھا



82 

 

ْيَك ِبُعْمَرٍة ُمْفَرَدٍة، ولم َيْنقُْل ھذا أحد عنه البتة، فھو وھم محض، واألحاديُث : ِمن ُعمرتك ؟ وكل ھذا ال يدل على أنه قال لَبَّ

 .الصحيحُة المستفيضُة فى لفظه فى إھالله ُتْبِطُل ھذا

 فصل 

، وقد تقّدم الكالُم على ذلك، : ه لبَّى بالَحجِّ وحده واستمر عليه، فعُذره ما ذكرنا عمن قالإن: وأما َمن قال أفرد الَحجَّ ولبَّى بالَحجِّ

حوا بخالف ذلك: وأنه لم يقل أحد قط إنه قال ة مفردة، وإن الذين نقلوا لفظه، صرَّ ْيَك بَحجَّ  .لَبَّ

 فصل

أدخل عليه الُعْمرة، وظن أنه بذلك تجتمع األحاديث، فعذره أنه رأى أحاديث إفراده إنه لبَّى بالحجِّ وحده، ثم : وأما َمن قال

ُعْمرة فى َحجة، فأدخل الُعْمرة حينئذ على : قل: بالحج صحيحة، فحملھا على ابتداء إحرامه، ثم إنه أتاه آٍت من ربِّه تعالى فقال

 ً ، فصار قارنا اء بن عازب. الَحجِّ ً فى أثنائه، "ْقُت الَھْدَى َوَقَرْنتُ إنِّى سُ : "ولھذا قال للبرَّ ، فكان مفِرداً فى ابتداء إحرامه، قارنا

أَھلَّ : خرجنا ال ننوى إال الُعْمرة، بل قالوا: وأيضاً فإن أحداً لم َيقُل إنه أَھلَّ بالُعْمرة، وال لبَّى بالُعْمرة، وال أفرد الُعْمرة، وال قال

، وأفرد الحَ  ، ولبَّى بالَحجِّ َ◌، ثم جاءه الوحُى من بالَحجِّ ، وخرجنا ال ننوى إال الحّج، وھذا يدل على أن اإلحرام وقع أوالً بالَحجِّ جَّ

ربه تعالى بالقِران، فلبَّى بھما َفسمعه أنس ُيلبِّى بھما، وصدق، وسمعته عائشُة، وابُن عمر، وجابر ُيلبِّى بالَحجِّ وحده أوالً 

 .وصدقوا

 .وُل عنھا االضطرابوبھذا تتفق األحاديث، ويز: قالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وأرباُب ھِذه المقالة ال ُيجيزوَن إدخال الُعْمرة على الحج، ويرونه لغواً، ويقولون إن ذلك خاص بالنبيِّ َصلَّى هللاَّ

كالھما صادق فال أھلَّ بھما جميعاً، و :لبَّى بالَحجِّ وحده، وأنس قال: أن ابن عمر قال: ومما يدل على ذلك: قالوا. دون غيره

نقل يمكن أن يكون إھالله بالقِران سابقاً على إھالله بالَحجِّ وحده، ألنه إذا أحرم قارناً، لم يمكن أن يْحِرم بعد ذلك بَحجٍّ مفرد، وي

دخل عليه الُعمرة، اإلحرام إلى اإلفراد، فتعيَّن أنه أحرم بالحجِّ ُمفِرداً، فسمعه ابُن عمر، وعائشة، وجابر، فنقلوا ما َسِمُعوه، ثم أ

فأھلَّ بھما جميعاً لما جاءه الوحى من ربه، فسِمعه أنس يھل بھما، فنقل ما سمعه، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن، وأخبر عنه َمن 

خرجنا مع : ويدلُّ عليه قوُل عائشة: قالوا. تقدم ِذكره من الصحابة بالقِران، فاتفقت أحاديثھم، وزال عنھا االضطراُب والتناقضُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ر َمن أراد منكم أن ُيِھلَّ بَِحجٍّ وُعمرٍة َفْلُيِھلَّ، َوَمْن أراَد أْن ُيِھلَّ ِبَحجٍّ َفْلُيِھلَّ، وَمْن أَراَد أَْن : "فقال. سول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : قالت عائشةُ ". ُيِھلَّ ِبُعْمَرٍة َفْلُيِھلَّ  َوَسلََّم بحج، وأھلَّ به ناس معه، فھذا يدل على أنه كان ُمفِرداً فأھلَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .فى ابتداء إحرامه، فُعلِم أن قِرانه كان بعد ذلك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بإحرام ال يَ  مة، ودعوى التخصيِص للنبى َصلَّى هللاَّ صحُّ فى وال َريَب أن فى ھذا القوِل من مخالفة األحاديث المتقدِّ

ه أن أنساً قال حقِّ األُمة ه وُيبطله، ومما يردُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الظھر بالبيداء، ثم ركب، وَصِعَد جبل : ما يردُّ صلَّى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .البيداء، وأھلَّ بالَحجِّ والُعْمرة حين صلَّى الظھر
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ةٍ : باَرِك وقُلْ َصلِّ فى َھَذا الَوادى المُ : "وفى حديث عمر، أن الذى جاءهُ ِمن ربِه قال له فكذلك فعل رسوُل هللا ". ُعْمَرةٌ فى َحجَّ

ھر بذى الُحليفة، ثم قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فالذى روى عمر أنه أُِمَر به، وروى أنس أنه فعله سواء، فصلَّى الظُّ لبيك َحّجاً : "َصلَّى هللاَّ

 ".وُعْمرة

، والذين قالوا : على قولين، وھما روايتان عن أحمد، أشھرھماواختلف الناُس فى جواز إدخاِل الُعمرِة على الَحجِّ  أنه ال َيِصحُّ

ة كأبى حنيفة وأصحابه رحمھم هللا، َبَنْوه على أُصولھم، وأن القاِرن يطوف طوافين، ويسعى سعيين، فإذا أدخل الُعْمرة  بالصحِّ

، فقد التزم زيادة عمِل على اإلحرام بالَحجِّ وحَده، وَمن  لم يستفد بھذا : يكفيه طواٌف واحد، وسعٌى واحد، قال: قالعلى الَحجِّ

 .اإلدخال إال سقوط أحد السفرين، ولم يلتزم به زياَدة عمل، بل ُنقصانه، فال يجوز، وھذا مذھب الجمھور

 فصل 

، فُعذرھم قوُل ابِن عمر: وأما القائلون ة تمتَّع رسوُل هللا َصلَّ : "إنه أحرم بُعْمرة، ثم أدخل عليھا الَحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ ى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فأ ھ ، وأھدى، فساق معه الَھْدَى من ذى الُحليفة، وبدأ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ لَّ بالُعْمرِة ثم أھلَّ الوداع بالُعْمرة إلى الَحجِّ

 متفق عليه" بالَحجِّ 

، وُيبين ذلك أيضاً أن ابن عمر لما َحجَّ زمن ابن الزبير أھلَّ بُعمرة  وھذا ظاھر فى أنه أحرم أوالً بالُعْمرة، ثم أدخل عليھا الَحجَّ

ً حتى َقِدَم مكة، فطاف : ثم قال ً اشتراه بقَُدْيد، ثم انطلق ُيِھلُّ بھما جميعا ً مع ُعْمرتى، وأھدى َھْديا أُْشِھُدكم أنى قد أوجبُت َحّجا

ْر، ولم َيِحلَّ من شئ حرم منه حتى كان يوم النحر، بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك،  ولم ينحر، ولم يحلْق ولم ُيقصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وقال. فنحر وحلق، ورأى أن ذلك قد قضى طواَف الَحج والُعْمرة بَطوافه األول . ھكذا فعل رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ناً فى أثنائه، وھؤالء أعُذر ِمن الذين قبلھم، وإدخاُل الحجِّ على الُعمرة جائز ھؤالء، أنه كان متمتعاً فى ابتداء إحرامه، قارِ  فعند

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عائشة رضى هللا عنھا بإدخال الحج على الُعمرة، فصارت قاِرنًة، و لكن بال نزاع ُيعرف، وقد أمر النبى َصلَّى هللاَّ

" الصحيح"فإن أنساً أخبر أنه حين صلى الظھر أھلَّ بھما جميعاً، وفى . ةسياُق األحاديث الصحيحة، يردُّ على أرباب ھذه المقال

ة، فقال رسوُل هللاِ َصلَّى : عن عائشة، قالت ة الوداع ُمَوافِيَن لِھالل ذى الِحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وكان ِمن القوم َمن أھلَّ بُعْمرة، : قالت" م أَْن ُيِھلَّ بُعْمَرٍة َفْلُيِھلَّ، فلْوالَ أَنِّى أَْھَدْيُت ألَْھلَْلُت ِبُعْمَرةٍ َمْن أَراَد ِمْنكُ : " هللاَّ

وذكرت الحديث رواه مسلم فھذا صريح فى أنه لم ُيِھل إذ ذاك ... فكنت أنا ممن أھلَّ بُعْمرة: ومنھم َمن أھلَّ بالحج، فقالت

ة الوداع، ": الصحيح"ا جمعت بين قوِل عائشة ھذا، وبين قولھا فى بعمرٍة، فإذ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ تمتع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

، والُكلُّ فى : وَبْيَن قولھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالحجِّ لم  ، علمَت أنھا إنما نفت ُعْمرًة مفردة، وأنھا"الصحيح"وأھلَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

م، وأن ذلك ال ُيناقض إھاللَه بالحج، فإن ُعْمرة القِران فِى ضمنه، وجزء منه ، تنف ُعْمرة القِران، وكانوا ُيسمونھا تمتعاً كما تقدَّ

 .أفرد الَحج، فإن أعماَل الُعْمرة لما دخلت فى أعمال الَحج، وأُفِرَدْت أعمالُه، كان ذلك إفراداً بالفعل: وال ُينافى قولھا

ة : إن حديَث ابِن عمر: لتلبية بالَحجِّ مفِرداً، فھو إفراد بالقول، وقد قيلوأما ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تمتع فى َحجَّ أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فأھلَّ بالُعْمرة، ثم أھلَّ بالَحج، مروى بال ، وبدأ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ معنى من حديثه اآلخر، الوداع بالُعْمرة إلى الَحجِّ

ما شأُنھما إال واحد، أُشِھُدكم أنى : الزبير، وأنه بدأ فأھلَّ بالعمرة، ثم قال وأن ابن عمر ھو الذى فعل ذلك عام َحجه فى فتنة ابن
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ُ َعلَيْ : قد أوجبت َحّجاً مع ُعمرتى، فأھلَّ بھما جميعاً، ثم قال فى آخر الحديث وإنما أراد . ِه َوَسلَّمَ ھكذا فعل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بدأ فأھلَّ بالُعْمرة، : اقتصاره على طواف واحد، وَسعٌى واحد، َفُحِمَل على المعنى، وُروى به أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

، وإنما الذى فعل ذلك ابُن عمر، وھذا ليس ببعيد، بل متعيِّن، فإن عائشة قالت عنه لوال أن َمِعى الَھْدَى ألََھلَْلُت : "ثم أھلَّ بالَحجِّ

اً وُعْمرة، وعمر رضى هللا عنه، أخبر عنه أن الوحى جاءه من ربه : وأنس قال عنه" ِبُعْمَرةٍ  إنه حين صلَّى الظھر، أوجب َحجَّ

 .فأمره بذلك

 إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم، عن ابن عمر ؟: فما تصنعون بقول الزھرى: فإن قيل

ه وُعْمرته، وھذا ھو الموافُق : قيل ً واحداً عن َحجِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم طاف طوافا الذى أخبرت به عائشة من ذلك، ھو أنه َصلَّى هللاَّ

ً آخر "الصحيحين"لِرواية عروة عنھا فى  فا والمروة، ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافا ، وطاف الَّذين أھلُّوا بالُعْمرة بالبيت وبيَن الصَّ

ھم، وأما الذين جمعوا الَحجَّ والُعْمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً، فھذا مثُل الذى رواه سالم عن أبيه بعد أ ن رجعوا من ِمَنى لَحجِّ

، وقد قالت: وكيف تقول عائشة. سواء ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بدأ فأھلَّ بالُعمرة، ثم أھلَّ بالَحجِّ َصلَّى إن رسول هللا : إن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالَحجِّ ؟ َفُعلَِم، أنه : وقالت" لَْوالَ أَنَّ َمِعِ◌َى الَھْدَى ألَْھلَْلُت ِبُعْمَرةٍ : "هللاَّ وأھلَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم ُيِھلَّ فى ابتدء إحرامه بُعْمرة مفردة  .وهللا أعلم.. َصلَّى هللاَّ

 فصل

َفا والمروة، وھو  إنَّه أحرم إحراماً مطلقاً، لم يعيِّن فيه ُنسكاً، ثم: وأما الذين قالوا عيَّنه بعد ذلك لما جاءه القضاء وھو بين الصَّ

اء وثبت أنه خرج ينتظر القضاء، فنزل عليه القض: قال". اختالف الحديث"أحُد أقوال الشافعى رحمه هللا، نص عليه فى كتاب 

َفا والمروة، فأمر أصحاَبه أن َمن كان منھم أھلَّ ولم يكن معه َھْدى أن يجعله ُعْمرًة، ثم قال ومن وصف : وھو ما بين الصَّ

ع هللا من  ً لالختيار فيما وسَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم القضاء، إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا الَحجِّ انتظار النبى َصلَّى هللاَّ

ْمرة، فُيشبه أن يكون أحفظ، ألنه قد أُتى بالمتالِعَنْيِن، فانتظر القضاء، كذلك ُحفَِظ عنه فى الَحجِّ ينتِظُر القضاء، وعذر والعُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال : "عن عائشة رضى هللا عنھا، قالت" الصحيحين"أرباب ھذا القول، ما ثبت فى  خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "وفى رواية عنھا" ُيلَبِّى ال يذكر َحّجاً وال ُعْمرة: "وفى لفظ" وال ُعْمرة نذكر َحّجا خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لم يكن معه َھْدى إذا طاف بالبي ، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َفا  تال نرى إال الَحجَّ وبين الصَّ

 ".والمروة أن َيِحلَّ 

ً وال ُعْمرة ينتِظُر القضاَء، فنزل عليه القضاُء : وقال طاووس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من المدينة ال ُيسمِّى َحّجا خرج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

َفا والمروة، فأمر أصحاَبه َمن كان منھم أھلَّ بالَحجِّ ولم يكن معه َھْدى  .الحديثَ ... أن يجعلھا ُعْمرة وھو بين الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ة النبى َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى المسجد، ثم : وقال جابر فى حديثه الطويل فى سياق َحجَّ فصلَّى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

يه من راكب وماٍش، وعن يمينه مثُل ذلك، ركب الَقْصواَء حتى إذا استوت به ناقُته على البيداِء َنظرُت إلى مدِّ بصرى بين يد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بين أظُھِرنا، وعليه َيْنِزُل القرآنُ   وھو يعلم تأويلَه، وعن َيساِره مثُل ذلك، وِمْن خلفه ِمثُل ذلك، ورسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ْيَك اللُھمَّ : "من شئ، َعِمْلَنا ِبِه، فأھلَّ بالتوحيدِ  فما َعِمَل به ْعَمَة لََك والُمْلَك، ال  لَبَّ ْيَك، إنَّ الَحْمَد والنِّ ْيَك ال َشِريَك لََك لَبَّ ْيَك، لَبَّ لَبَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تلبيُته فأخبر جابر، أنه لم يزد على". َشريَك لَكَ  ھذه  وأھلَّ الناُس بھذا الذى ُيِھلُّون به، ولَِزَم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ً وال ُعْمرة، وال قِراناً، وليس فى شئ من ھذه األعذار ما ُيناقض أحاديث تعيينه النُُّسَك التلبية، ولم يذك ُر أنه أضاف إليھا َحّجا

 .الذى أحرم به فى االبتداء، وأنه القِران

ح، ولو ص. فأما حديُث طاووس، فھو مرَسل ال ُيعاَرُض به األساطيُن المسنَداُت، وال ُيعرف اتصاله بوجه صحيح وال حسن

َصلِّ فى َھَذا : "فانتظاُره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، فجاءه القضاء وھو بذلك الوادى، أتاه آٍت ِمْن ربه تعالى فقال

ةٍ : الَوادى الُمَباَرِك َوقُلْ  نزل : وقول طاووس. ، فھذا القضاُء الذى انتظره، جاءه قبل اإلحرام، فعيَّن له القِرانَ "ُعْمَرةٌ فى َحجَّ

َفا والمروة، ھو قضاء آخر غير القضاء الذى نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادى العقيق، وأما عل يه القضاُء وھو بين الصَّ

فا والمروة، فھو قضاُء الفسخ الذى أمَر به الصحابَة إلى الُعْمرة، فحينئذ أمر ُكلَّ َمْن لم يكن  القضاُء الذى نزل عليه بين الصَّ

ُه إلى ُعْمرة وقالمعه َھْدى منھم أن  ، وكان "لو اْسَتْقَبْلُت مْن أْمِرى ما اْسَتْدَبْرُت لما ُسْقُت الَھْدى َولََجَعْلُتھا ُعْمَرةً : "يفَسَخ َحجَّ

 ".انُظُروا الَِّذى آمُرُكْم ِبِه َفاْفَعلُوه: "ھذا أمَر حتم بالوحى، فانھم لما توقَّفوا فيه قال

ً وال ُعْمرةخرجنا ال نذكر َحجّ : فأما قول عائشة ً عنھا، وجب حمله على ما قبل اإلحرام، وإال ناقض . ا فھذا إن كان محفوظا

، ومنھم َمْن أھّل بُعْمرة، وأنھا : وأما قولھا. ممن أھلَّ بُعْمرة سائر الروايات الصحيحة عنھا، أن منھم َمن أھلَّ عند الميقات بَحجٍّ

ً وال ُعْمرة، فھذا فى ابتدا ً فإن الذين : ء اإلحرام، ولم تقلنلبِّى ال نذكر َحّجا إنھم استمروا على ذلك إلى مكة، ھذا باطل قطعا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وما أھلَّ به، شھدوا على ذلك، وأخبروا به، وال سبيل إلى رد رواياتھم ولو صح . سمعوا إحراَم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

د الميقات، فنفته وحفظه غيرھا من الصحابة فأثبته، والرجاُل بذلك أعلُم عن عائشَة ذلك، لكان غايُته أنھا لم تحفظ إھاللھم عن

 .من النساء

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالتوحيد، فليس فيه إال إخباُره عن صفة تلبيته، وليس فيه : وأما قول جابر رضى هللا عنه وأھلَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

وبكل حال، ولو كانت ھذه األحاديث صريحة فى نفى التعيين، لكانت . ن الوجوهنفٌى لتعيينه النُُّسَك الذى أحرم به بوجه م

أحاديُث أھِل اإلثبات أولى باألخذ منھا، لكثرتھا، وصحتھا، واتصالھا، وأنھا ُمْثِبَتة مبيِّنة متضمنة لزيادة خفيت على َمن نفى، 

 .وھذا بحمد هللا واضح، وبا التوفيق

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم رأسه بالِغْسل وھو بالغين المعجمة على وزن ِكفٍل وھو ما ُيغسل به الرأس ِمن َخْطِمىٍّ ولبَّد رسول هللا َصلَّ  ى هللاَّ

ُد به الشعر حتى ال ينتِشر، وأھلَّ فى ُمصاله، ثم ركب على ناقته، وأھلَّ أيضاً، ثم أھلَّ لما استقلَّت به على البيداء . ونحوه ُيلبَّ

 .لقد أوجب فى مصاله، وأھلَّ حين استقلت به ناقته، وأھلَّ حين عال على شرف البيداء.. ُم هللاواي: قال ابن عباس

: أفرد، قال ابن حزم: تمتع، وقيل: َقَرَن، وقيل: وكان ُيِھلَّ بالَحجِّ والُعمرة تارة، وبالَحجِّ تارة، ألن الُعْمرة جزء منه، فمن َثمَّ قيل

ھر بيسير، وھذا أنه إنما أھلَّ بعد صالة الظھر، ولم يقل أحد قط إن إحَرامه كان قبل : وھم منه، والمحفوظُ  كان ذلك قبَل الظُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إال ِمن عند الشجرة حين قام به : وقد قال ابُن عمر. الظھر، وال أدرى من أين له ھذا ما أھلَّ رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ

 ".الصحيح"، ثم ركب، والحديثان فى إنه صلَّى الظھرَ : وقد قال أنس. بعيُره
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ھر، ثم لبَّى فقال ْيَك، إنَّ : "فإذا جمعت أحَدھما إلى اآلخر، تبيَّن أنَّه إنما أھلَّ بعَد صالِة الظُّ ْيَك، لَبَّيك ال َشريَك لََك لَبَّ ْيَك اللُھمَّ لَبَّ لبَّ

ْعَمَة َلَك والُمْلَك ال َشِريَك لَكَ  بھذه التلبيِة حتى َسِمَعھا أصحاُبه، وأمَرھم بأمر هللا له أن يرفُعوا ورفع صوَته ". الَحْمَد والنِّ

 .أصواَتھم بالتلبية

اِرية وَزاِملُته تحته ه على َرْحل، ال فى َمْحِمٍل، وال َھْوَدج، وال عمَّ وقد اخُتلِف فى جواز ركوِب الُمْحِرم فى الَمْحِمِل، . وكان َحجَّ

اِرية، ونحوھا  : والثانى. الجواُز وھو مذھُب الشافعى وأبى حنيفة: على قولين، ھما روايتان عن أحمد أحدھماوالَھْوَدِج، والَعمَّ

 .المنع وھو مذھب مالك

 فصل 

ھم من مكة إلى فسخ ال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خيَّرھم عند اإلحرام بين األنساِك الثالثة، ثم ندَبھم عند ُدنوِّ َحج والقِران إلى ثم إنَّه َصلَّى هللاَّ

 .ُعْمرة لمن لم يكن معه َھْدٌى، ثم حتَّم ذلك عليھم عند المروةِ ال

ُ عَ  َد بن أبى بكر، فأمرھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ لَْيِه ووَلَدْت أسماُء ِبنُت ُعميٍس زوجُة أبى بكر رضى هللا عنھا بذى الُحليفة محمَّ

أن الحائَض : غسُل المحرم، والثانية: ن فى قِصتھا ثالُث ُسنن، إحداھاوكا. َوَسلََّم أن تغتِسَل، وَتْسَتْثفَِر بثوب، وُتحرم وُتِھلَّ 

 .أن اإلحرام َيِصحُّ ِمن الحائض: تغتِسل إلحرامھا، والثالثة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو ُيلبِّى بتلبيِته المذكورِة، والناُس معه يزيُدون فيھا وَينقُُصون، وھو  ھم وال ُينِكُر ُيقِرُّ ثم سار رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .عليھم

وحاء، رأى ِحمار وْحٍش َعقيراً، فقال َفجاء َصاِحُبه إلَى َرُسوِل " َدعوه فإنَّه ُيوِشُك أَْن َيأتَى َصاِحُبه: "ولزم تلبيَته، فلما كاُنوا بالرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،َفَقالَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبْكٍر َفَقَسَمُه َبْيَن يا رُسوَل هللا، َشأَْنُكم بَِھَذا الِحماِر، : ِهللا َصلَّى هللاَّ َفأَمَر َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

َفاقِ   .الرِّ

وفى ھذا دليل على جواز أكِل الُمْحِرِم ِمن صيد الَحالل إذا لم َيِصْده ألجله، وأما كوُن صاحبه لم ُيْحِرم، فلعلَّه لم يمرَّ بذى 

وھبُت لك، بل َتِصحُّ بما َيُدلُّ عليھا، وتدل : وتدل ھذه القصُة على أن الِھبة ال تفتقُِر إلى لفظ الُحليفة، فھو كأبى قتادة فى قصته،

ى، وَتُدلُّ على أن الصيَد ُيملَُك باإلثبات، وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته ال لمن أخذه، وعلى  على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرِّ

 .ى التوكيل فى القِسمة، وعلى كون القاسم واحداِحلِّ أكِل لحم الِحمار الوحشى، وعل

 فصل

ويَثِة والَعْرِج، إذا ظبٌى َحاقٌِف فى ِظلٍّ فيه سھم، فأمر رجالً أن يقف عنده ال َيِريبُ  ه أحٌد ثم مضى حتى إذا كان باألَُثايِة بين الرُّ

الحمار كان حالالً، فلم يمنع من أكله، وھذا والفرُق بين قصة الظبى، وقصِة الحمار، أن الذى صاد . من الناس، حتى ُيجاِوزوا

 .لم يعلم أنه حالل وھم محِرمون، فلم يأذْن لھم فى أكله، ووكَّل َمن َيقُِف عنده، لئال يأخذه أحٌد حتى ُيجاوزوه

ُتهعلى أن قتَل الُمْحِرم للصيد يجعلُه بمنزلة الميتة فى عدم الِحلِّ، إذ لو كان حالالً، لم َتِضْع مالِ : وفيه دليل  .يَّ
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 فصل 

 ُ  ثم سار حتى إذا نزل بالَعْرِج، وكانت ِزمالُته وِزَمالَُة أبى بكر واحدة، وكانت مع غالم ألبى بكر، فجلس رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

مالة، إذ طلع َعلَْيِه َوَسلََّم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشُة إلى جانبه اآلخر، وأسماُء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتِظر الغالم والز

َفطفِق يضرُبه ورسوُل : قال. بعير واحد ُتِضلُّه: أضللُته البارحة، فقال أبو بكر: أين بعيُرك ؟ فقال: الغالم ليس معه البعير، فقال

م، ويقول ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يتبسَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على أن  انُظروا إلى ھذا الُمْحِرم ما يصَنُع، وما يزيد رسوُل هللا َصلَّى: هللا َصلَّى هللاَّ هللاَّ

 ".المحرم يؤدِّب غالمه"ومن تراجم أبى داود على ھذه القصة، باب . يقول ذلك ويتبسم

 فصل

اَمَة َعُجَز ِحَماٍر وحش عُب بن َجثَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، حتى إذا كان باألبواِء، أھدى له الصَّ ه علثم مضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ، فردَّ يه، ىٍّ

ا ُحُرمٌ : "فقال هُ َعلَْيَك إالَّ أَنَّ ا لَْم َنُردَّ ً ": "الصحيحين"وفى ". إنَّ  ".لحم حمار وْحشٍ : "، وفى لفظ لمسلم"أنه أھدى له ِحماراً وحشيا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لحُم ِحمار وْحشٍ : كان سفياُن يقوُل فى الحديث: وقال الُحميدى يقُطُر : ، وربما قال سفيانأُْھِدَى لرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

شقَّ ِحماِر : وفى رواية. ِحماَر وحش، ثم صار إلى لحم حتَّى مات: دماً، وربما لم يقُْل ذلك، وكان سفيان فيما خال ربما قال

 .ِرجل حمار وحشٍ : وحٍش، وفى رواية

عِب،  ْمِرى عن أبيه، عن الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعُجَز وروى يحيى بن سعيد، عن جعفر، عن عمرو بن أُميَّة الضَّ أُھدى للنبى َصلَّى هللاَّ

 .وھذا إسناد صحيح: قال البيھقى. ِحماِر وْحٍش وھو بالُجحفة، فأكل منه وأكل القوم

 .فإن كان محفوظاً، فكأنه ردَّ الحى، وقبل اللَّحم

ُ : وقال الشافعى رحمه هللا عُب بن َجثَّامة أھدى للنبى َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم الحماَر حّيّ◌ً◌اً، فليس للُمْحِرم ذبُح  فإن كان الصَّ

ه عليه، وإيضاحه فى حديث جابر : قال. حمار وحش، وإن كان أھدى له لحم الحمار، فقد يحتِمُل أن يكون علم أنه ِصيد له، فردَّ

 .أنه أُھدى له حماراً أثبُت من حديث َمن حدَّث أنه أُھدى له من لحم حمار: وحديُث مالك

أما حديث يحيى بن سعيد، عن جعفر، فغلط بال شك، فإن الواقعَة واحدة، وقد اتفق الرواةُ أنه لم يأكل منه، إال ھذه الرواية : قلت

ة المنكرة  .الشاذَّ

 .وأما االختالُف فى كون الذى أھداه حيَّا، أو لحماً، فرواية َمن روى لحماً أولى لثالثة أوجه

أنه يقطر دماً، وھذا يدل على حفظه للقصة حتى لھذا األمر الذى ال : بَط الواقعَة حتى ضبطھاأن راويھا قد حفظھا، وض: أحدھا

 .ُيؤبه له

أُھدى له حماراً، بل ُيمكن حمله على رواية َمن : أن ھذا صريح فى كونه بعَض الِحمار، وأنه لحم منه، فال ُيناقض قوله: الثانى

 .مما ال تأباه اللغةرَوى لحماً، تسمية للحم باسم الحيوان، وھذا 
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أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنَّما اختلفوا فى ذلك البعض، ھل ھو عجُزه، أو ِشقُّه، أو ِرجله، :: الثالث

جل، فصح التعبيُر عنه  بھذا أو لحم منه ؟ وال تناقَض بين ھذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشِّق ھو الذى فيه الَعُجز، وفيه الرِّ

 .حتى مات" لحم حمار: "وثبت على قوله" حماراً : "وھذا، وقد رجع ابُن عيينة عن قوله

وھذا يدل على أنه تبيَّن له أنه إنما أُھدى له لحماً ال حيواناً، وال تعارض بين ھذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة، فإنَّ قصة أبى 

عب قد ة الوداع، منھم قتادة كانت عام الُحديبية سنة ست، وقصة الصَّ المحبُّ الطبرى فى : ذكر غيُر واحد أنھا كانت فى َحجَّ

وفى قصة الظبى وحمار يزيد بن كعب السلمى الَبھزى، ھل . أو فى بعض ُعَمره وھذا مما ُينظر فيه. له" حجة الوداع"كتاب 

ة الوداع، أو فى بعض ُعَمره وهللا أعلم ؟ فإن ُحِمل حديُث أبى قتادة  عب كانت فى َحجَّ على أنه لم يصده ألجله، وحديث الصَّ

وإن ". َصْيُد الَبرِّ لَُكم َحالٌل َما لَْم َتِصيُدوهُ أَْو ُيَصاُد لَُكمْ : "على أنه صيد ألجله، زال اإلشكاُل، وشھد لذلك حديث جابر المرفوع

 .ه النسائىكان الحديُث قد أُِعلَّ بأن المطلب ابن حنطب راويه عن جابر ال ُيعرف له سماع منه، قال

فلما كان فى بعض الطريق، اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً، ولم يكن ُمحرماً، فأحلَّه النبى : له" َحجة الوداع"قال الطبرى فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألصحابه بعد أن سألھم بى ھل أمره أحد منكم بشئ، أو أشار إليه ؟ وھذا وھم منه رحمه هللا، فإن قِصة أ: َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : من حديث عبد هللا ابنه عنه قال" الصحيحين"روى فى  قتادة إنما كانت عام الُحديبية، ھكذا انطلقنا مع النبىِّ َصلَّى هللاَّ

 .َوَسلََّم عاَم الُحديبية، فأحرم أصحاُبه ولم أحِرم، فذكر قِصة الحمار الوحشى

 فصل 

لقد َمرَّ به ُھوٌد وَصالٌِح على َبْكَرْيِن أَْحَمَرْين : "قال. وادى ُعْسفان: ؟ قال" أىُّ واٍد ھذا يا أبا بكر ؛: "قال: فلما مرَّ بوادى ُعْسَفان

وَن الَبْيَت الَعِتيقَ   ذكره اإلمام أحمد فى المسند" ُخُطُمُھما اللِّيُف َوأُُزُرُھم العَباُء، وأْرِديُتُھم النِّماُر، ُيلَبُّوَن َيَحجُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھى تبكى،  فلما كان َبَسِرَف، حاضت عائشُة رضى هللا عنھا، وقد كانت أھلَّت بُعْمرة، فدخل عليھا النبىُّ َصلَّى هللاَّ

، : "َنَعْم، قال: ؟ قالت" ما ُيْبِكيِك ؟ لََعلَِّك َنفِْستِ : "قال َغْيَر أَْن ال َتُطوفى َھَذا شٌئ َقْد َكَتَبُه هللاُ َعلَى َبَناِت آَدَم، اْفَعلى َما َيْفَعُل الَحاجُّ

 ".بالَبْيتِ 

ھل كانت متمتعة أو مفِردة ؟ فإذا كانت متمتعًة، فھل رفضت ُعْمرَتھا، أو انتقلت إلى : وقد تنازع العلماُء فى قصة عائشة

، وصارت قارنًة، وھل الُعمرة التى أتت بھا ِمن التنعيم كانت تكن واجبًة،  واجبة أم ال ؟ وإذا لم اإلفراد، وأدخلت عليھا الَحجَّ

فھل ھى ُمجِزئٌة عن ُعْمرة اإلسالم أم ال ؟ واختلفوا أيضاً فى موضع حيضھا، وموضع ُطھرھا، ونحن نذكر البيان الشافى فى 

 .ذلك بحول هللا وتوفيقه

قبَل  واختلف الفقھاُء فى مسألة مبنية على قصة عائشة، وھى أن المرأة إذا أحرمت بالُعْمرة، فحاضت، ولم ُيمكنھا الطوافُ 

: لالتعريِف، فھل ترفُُض اإلحراَم بالُعْمرة، وُتِھلُّ بالَحجِّ مفرداً، أو ُتدخل الحج على الُعْمرة وتصير قاِرنة ؟ فقال بالقول األو

الشافعى ومالك، وھو مذھُب أھل الحديث كاإلمام أحمد : منھم. فقھاء الحجاز: فقھاُء الُكوفة، منھم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثانى

 .باعهوأت
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َة وأنا حائِض لم أَُطْف : "، عن ُعروة، عن عائشة، أنھا قالت"الصحيحين"ثبت فى : قال الكوفيون أھللُت بُعْمرة، فقِدمُت مكَّ

انقُِضى َرأَسِك، واْمَتِشِطى، : "بالَبْيِت وال بين الصفا والمروة، فشكوُت ذلك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فقال

، وَدِعى الُعْمَرةَ وأَھلِّى بالحَ  حمَن ْبِن أبى: َقالَتْ ". جِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع َعْبِد الرَّ ، أْرَسلَنى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ  َفَفَعْلُت َفلَّما َقَضْيُت الَحجَّ

ْنِعيِم، َفاْعَتَمْرُت ِمْنه يدلُّ على أنھا كانت متمتعة، وعلى أنھا رفضت ُعْمرتھا فھذا : قالوا". ھِذِه َمَكاُن ُعْمَرِتك: "َفَقالَ . َبْكٍر إلَى التَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، لقوله َصلَّى هللاَّ ، ولو كانت باقية على "انقُضى َرأَسِك واْمَتِشِطى: "ولقوله" دعى ُعْمَرَتكِ : "وأحرَمْت بالَحجِّ

ولو كانت ُعْمَرُتھا األولى ". مكاُن ُعْمَرِتكِ  ھذه: "تنعيمإحرامھا، لما جاز لھا أن تمتِشَط، وألنه قال للُعْمرة التى أتت بھا من ال

 .باقية، لم تكن ھذه مكاَنھا، بل كانت ُعْمرًة مستقلةً 

ِل، وجمعُتم بين طرقھا وأطرافھا، لتبيَّن لكم أنھا قرنت، ولم ترفُِض الُعْمرة، ففى : قال الجمھور لو تأملتم قِصَة عائشة حقَّ التأمُّ

أھلَّت عائشة بُعْمرة، حتى إذا كانت ِبَسِرَف، َعَرَكْت، ثم دخل رسول هللا َصلَّى : ر رضى هللا عنه، قالعن جاب": صحيح مسلم"

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على عائشة، فوجدھا تبكى، فقال شأنى أنى قد ِحضُت وقد أَحلَّ الناس، ولم أَِحلَّ، ولم أُطْف : ؟ قالت" ما شأُنكِ : "هللاَّ

ففعلت، ووقفِت " إنَّ ھَذا أمر قد َكَتَبُه هللاُ على َبناِت آَدَم، فاْغَتِسلى، ُثمَّ أَھلِّى بالَحجِّ : "َيْذَھُبوَن إلى الَحجِّ اآلَن، قال ِبالَبْيِت َوالنَّاسُ 

ِك وُعْمَرتكِ : "ثم قال. المواقِف ُكلَّھا، حتى إذا طُھرت، طافت بالكعبِة وبالّصفا والمروة يا رسوَل هللا : قالت" َقْد َحلَْلِت ِمْن َحجِّ

ْنِعيِم : "قال. إنى أَِجُد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججتُ  ْحَمن َفأْعِمْرھا ِمَن التَّ  ".فاْذَ◌َھْب ِبھا يا َعْبَد الرَّ

فقاَل لھا  أھللُت بُعمرة، وَقِدْمُت ولم أَُطْف حتَّى ِحْضُت، َفَنَسْكُت الَمناِسَك ُكلَّھا،: من حديث طاووس عنھا": صحيح مسلم"وفى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم النَّفر ِك وُعْمَرِتكِ : " النبىُّ َصلَّى هللاَّ  ".َيَسُعِك َطَوافُِك لَِحجِّ

فھذه نصوص صريحة، أنھا كانت فى َحجٍّ وُعْمرة، ال فى َحجٍّ مفرد، وصريحة فى أن القاِرن يكفيه طواٌف واحد، وسعٌى 

كونى : "وفى بعض ألفاظ الحديث. حراَم الُعْمرة، بل بقيت فى إحرامھا كما ھى لم َتِحلَّ منهواِحد، وصريحٌة فى أنھا لم ترفُْض إ

: فلو كان المراُد به رفَضھا وترَكھا، لما قال لھا". َدعى ُعْمَرَتكِ : "وال يناقض ھذا قوله". هللاُ أْن َيرُزَقكيھا فى ُعْمَرِتك، َفَعسى

ك وُعمرِتكِ "  .دعى أعمالھا ليس المراُد به رفَض إحرامھا: ُعلِم أن المراد، ف"يسُعِك طوافُِك لَِحجِّ

 :، فھذا مما أعضل على الناس، ولھم فيه أربعة مسالك"انقُِضى َرْأَسِك وامَتِشِطى: "وأما قوله

 .أنه دليل على رفض الُعْمرة، كما قالت الحنفية: أحُدھا

نَّة وال إجماع على منعه من ذلك، وال  أنه دليٌل على أنه يجوز للُمْحِرم أن يمُشط: المسلك الثانى رأسه، وال دليَل من كتاب وال سُّ

 .تحريمِه وھذا قوُل ابن حزم وغيره

ھا بأن عروَة انفرد بھا، وخالف بھا سائَر الرواة، وقد روى حديَثھا طاووس والقاسم : المسلك الثالث تعليُل ھذه اللفظة، وردُّ

وقد روى حماد بن زيد، عن ھشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، : قالوا. اللفظةواألسود وغيرھم، فلم يذكر أحد منھم ھذه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لھا: حديَث حيضھا فى الحج فقال فيه ثنى غيُر واحد، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ َدِعى ُعْمَرَتِك َواْنقُِضى : "حدَّ

 .فھذا يدلُّ على أن عروة لم يسمع ھذه الزيادة من عائشة:وذكر تمام الحديث، قالوا" َرْأَسِك َوْامَتِشِطى َ
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 :ويدل عليه وجھان: ، أى َدِعيھا بحالھا ال تخرجى منھا، وليس المراُد ترَكھا، قالوا"َدِعى الُعْمَرةَ : "أن قوله: المسلك الرابع

ِك َوُعْمَرِتك: "قوله: أحُدھما  ".َيَسُعِك َطَوافُِك لَِحجِّ

ھِذه َمَكاُن : "وأما قولُه: قالوا. وھذا أولى ِمن حمله على رفضھا لسالمته من التناقض: قالوا". ُعمَرتِكِ  كونى فى: "قوله: الثانى

تھا وُعْمرتھا، وأ "ُعْمَرِتكِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن طواَفھا وقع عن َحجَّ ن فعائشة أحبَّت أن تأتى بُعْمرة مفردة، فأخبرھا النبى َصلَّى هللاَّ

ھا، فصارت قارنة، فأبت إال ُعْمرًة مفردًة كما قصدت أوالً، فلما حصل لھا ذلك، قالُعْمرتھا قد دخل ھِذه َمَكاُن : "ت فى َحجِّ

 ".ُعْمَرِتكِ 

وِهللا ما كانت ُعْمرٍة، ما كانت إال زيارًة ُزرُت : اعتمرِت َبْعَد الَحّج؟ قالت: قلُت لِعائشة: وفى سنن األثرم، عن األسود، قال

 .الَبْيتَ 

ت عليه، فقالت: إلمام أحمدقال ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عائشَة حين ألحَّ َيْرِجُع الناُس بُنُسكين، وأرِجُع ِبُنُسٍك ؟، : إنما أعمر النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .فنظر إلى أدنى الِحلِّ، فأعمرھا ِمْنه" يا عبد الرحمن، أْعِمْرھا: "فقال

 فصل

 :على قولينواختلف الناُس فيما أحرمت به عائشة أوالً 

خرجنا مَع رسول هللا َصلَّى : عنھا، قالت" الصحيح"وفى . أنه ُعمرة مفردة، وھذا ھو الصواب لِما ذكرنا من األحاديث: أحدھما

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِة، فقال رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ِة الوَداع ُموافين لھالل ذى الِحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ ْن أراَد ِمْنُكم أن ُيِھلَّ بُِعْمَرة، مَ : "هللاَّ

، َقالت: قالت". َفْلُيِھلَّ َفلَْوالَ أنِّى أَْھَدْيُت ألَْھلَْلُت ِبُعْمَرٍة  ْن أََھلَّ : َوكان ِمَن الَقْوِم َمْن أھلَّ ِبُعْمَرٍة، وِمْنُھْم َمْن أََھلَّ بالَحجِّ فُكْنُت أَنا ِممَّ

قاله لھا ِبَسِرَف قريباً من مكة وھو صريح فى أن " َدِعى الُعْمَرَة وأِھلِّى بالَحجِّ : "وقوله فى الحديث. ، َوذَكَرِت الَحِديثَ ..."بُعْمَرةٍ 

 .إحرامھا كان بُعْمرة

ھم روى القاِسُم بُن محمد، واألسوُد بن يزيد، وَعْمَرةُ كلُّ : أنھا أحرمت أوالً بالَحجِّ وكانت ُمفِردة، قال ابُن عبد الَبرِّ : القول الثانى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : حديُث َعمرة عنھا: عن عائشة ما َيُدّل على أنھا كانت ُمْحِرمة بَحجٍّ ال بُعْمرة، منھا خرجنا مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

، وحديُث األسود بن يزيد مثله، وحديث القاسم ُ َعلَ : "ال نرى إال أنَّه الَحجُّ يَنا َمَع رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ : قال. ْيِه َوَسلََّم بالَحجِّ لبَّ

قد اجتمَع ھؤالء يعنى األسوَد، والقاسم، : ، قال إسماعيل بن إسحاق"ُكْنُت فِيَمْن أََھلَّ ِبُعْمَرةٍ : "وغلَّطوا ُعروة فى قوله عنھا

ون الغلُط، إنما وقع وُيشبه أن يك: وَعمرة على الروايات التى ذكرنا، فعلمنا بذلك أن الروايات التى ُرويت عن ُعروة غلط، قال

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم أن فيه أن يكون لم ُيمكنھا الطواُف بالبيت، وأن َتِحلَّ بُعمرٍة كما فعل َمن لم َيُسِق الَھْدَى، فأمرھا النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُموا بھذا المعنى أنھا كانت معتِمرة، وأنھا تركت ُعمْ  ، فتوھَّ واَف، وتمضى على الَحجِّ قال أبو . رَتھا، وابتدأت بالَحجِّ تترُك الطَّ

والغلُط الذى دخل على ُعروة، إنما : قالوا. وقد روى جابُر بن عبد هللا، أنھا كانت ُمٍھلًَّة بُعْمرٍة، كما روى عنھا ُعروة: عمر

 ".انقُِضى َرْأَسِك، واْمَتِشِ◌طى، َوَدِعى الُعْمَرة، وأِھلِّى بالَحجِّ : "كان فى قوله
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لھا: عن ِھشام بن ُعروة، عن أبيه وروى حماد بن زيد، ثنى غيُر واحد، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ َدِعى : "حدَّ

 .فبيَّن حماد، أن ُعروة لم يسمع ھذا الكالم من عائشة". ُعْمَرَتِك، واْنقُِضى َرْأَسِك، واْمَتِشِطى، واْفَعلى َما َيْفَعُل الَحاجُّ 

ّد ھذه النصوِص الصحيحِة الصريحِة التى ال مدفع لھا، وال مطعَن فيھا، وال تحتِمل تأويالً ألبتة بلفظ مجمل ِمن العجب ر: قلت

ُ َعلَْيِه : قولُھا ليس ظاھراً فى أنھا كانت مفِردة، فإن غاَية ما احتجَّ به َمن زعم أنھا كانت ُمفِردة، خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ّ العجب، أُيَظن بالمتمتِّع أنه خرج لغير الَحّج، بل خرج للحّج متمتعاً، كما أن المغتسل للجنابة َوَسلََّم ال نرى إال  أنَّه الَحّج، فيا 

خرجُت لِغسِل الجنابة ؟ وصدقت أمُّ المؤمنين رضى هللا عنھا، إذ كانت ال ترى إال أنَّه الَحجُّ : إذا بدأ فتوضأ ال يمتِنُع أن يقول

ً حتَّى أحرمت بُعمر ُق بعُضه بعضا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكالُمھا ُيَصدِّ  .ة، بأمره َصلَّى هللاَّ

، فقد قال جابر عنھا فى : وأما قولُھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالحجِّ يَنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ إنھا أھلَّت بُعمرة، وكذلك قال ": الصحيحين"لبَّ

اھد عنھا، فلو تعارضت الرواياُت عنھا، فروايُة الصحابة عنھا أولى أن ، وكذلك قال مج"صحيح مسلم"طاووس عنھا فى 

 .فعلنا كذا، يصدق ذلك منه بفعله، وبفعل أصحابه: ُيؤخَذ بھا ِمن رواية التابعين، كيف وال تعاُرض فى ذلك البتة، فإن القائلَ 

ُ : ومن العجب أنھم يقولون فى قول ابن عمر َع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ، معناهتمتَّ تمتع أصحاُبه، : َعلَْيِه َوَسلََّم بالُعْمرة إلى الَحجِّ

، وقولھا: فأضاف الفعَل إليه ألمره به، فھالَّ قُلتم فى قول عائشة ْوا بالحجِّ ، أن المراَد به جنُس الصحابة الَّذين لَبَّ ينا بالَحجِّ : لبَّ

ُ َعلَيْ : فعلنا، كما قالت ً إن لم تكن ھذه الرواية غلطاً . ِه َوَسلََّم، وسافرنا معه ونحوهخرجنا مع رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ ويتعيُن قطعا

أن ُتحمل على ذلك لألحاديِث الصحيحِة الصريحة، أنھا كانت أحرمت بُعمرة وكيف ُينسب ُعروة فى ذلك إلى الغلط، وھم أعلُم 

 .الناس بحديثھا، وكان يسمُع منھا مشافھًة بال واِسطة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لھا: ة حمادوأما قوله فى رواي فھذا إنما يحتاُج إلى " َدِعى ُعْمَرَتكِ : "حدثنى غيُر واحد أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

قھا، وشھد لھا أنھا أحرمت ه إذا خالف الرواياِت الثابتة عنھا، فأما إذا وافقھا وصدَّ بُعمرة، فھذا يدل على أنه  تعليله، وردِّ

ثنى غيُر : ى حدَّث به ضبطه وحفظه، ھذا مع أن حماَد بن زيد انفرد بھذه الرواية المعلَّلة، وھى قولهمحفوظ، وأنَّ الذ فحدَّ

ّ العجب، . واحد، وخالفه جماعة، فرووه متصالً عن ُعروة، عن عائشة َر التعارُض، فاألكثرون أولى بالصواب، فيا  فلو قُدِّ

سائغاً بلفظ مجمل محتمل، وُيقضى " وكنت فيمن أھلَّ بُعْمرة: "روة فى قوله عنھاكيف يكون تغليُط أعلم الناِس بحديثھا وھو عُ 

به على النص الصحيح الصريح الذى شھد له سياُق القِصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضھا ؟، فھؤالء، أربعة رووا 

اسم، وَعمرة، واألسود، معارضة لرواية جابر، وُعروة، وطاووس، ومجاھد، فلو كانت روايُة الق: عنھا، أنھا أھلَّت بعمرة

 .ھؤالء، لكانت روايُتھم أولى بالتقديم لكثرتھم، وألن فيھم جابراً، ولفضل ُعروة، وعلمه بحديث خالته رضى هللا عنھا

، توھَّ : ومن العجب قوله ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما أمرھا أن تترك الطواَف، وتمضَى على الَحجِّ موا لھَذا أنَّھا كانت إن النبى َصلَّى هللاَّ

، فقال لھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إنما أمرھا أن تدَع الُعْمرة وُتنشئ إھالالً بالَحجِّ : ولم يقل" وأھلِّى بالَحجِّ : "معتِمرة، فالنبىُّ َصلَّى هللاَّ

د مخالفته لمذھب الرادِّ  نَّة استمرى عليه، وال امضى فيه، وكيف ُيغلَّط راوى األمر باالمتشاط بمجرَّ ؟ فأين فى كتاب هللاِ وسُّ

م على الُمْحِرم تسريَح شعره، وال َيسوغ تغليُط الثقات لنصرة اآلراء، والتقليد والُمْحِرم وإن أمن . رسوله، وإجماع األُمة ما ُيحرِّ
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حلُّ نزاع من تقطيع الشعر، لم ُيمنع ِمن تسريح رأسه، وإن لم يأمن من سقوط شئ من الشعر بالتسريح، فھذا المنُع منه م

نَّة وال إجماع على منعه، فھو جائز  .واجتھاد، والدليل َيْفِصُل بين المتنازعين، فإن لم يدل كتاب وال سُّ

 فصل 

 .وللناس فى ھذه الُعمرة التى أتت بھا عائشُة من التنعيم أربعُة مسالك

ً لقلبھا وجبراً لھا، وإال فطوافھا وسعيھا وقع : أحدھا ھا وُعْمرتھا، وكانت متمتعة، ثم أدخلت أنھا كانت زيادة تطييبا عن َحجِّ

 .الَحجَّ على الُعْمرة، فصارت قاِرنة، وھذا أصحُّ األقواِل، واألحاديُث ال تدل على غيره، وھذا مسلك الشافعى وأحمد وغيرھما

حلَّت من الَحج، أمرھا أن تعتِمر أنھا لما حاضت، أمرھا أن ترفَُض ُعْمرَتَھا، وتنتقَِل عنھا إلى َحجٍّ مفرد، فلما : المسلك الثانى

قضاًء لُعْمرتھا التى أحرمت بھا أوالً، وھذا مسلُك أبى حنيفة وَمن تبعه، وعلى ھذا القول، فھذه الُعْمرةُ كانت فى حقِّھا واجبة، 

ين القولين، وال ُبد منھا، وعلى القول األول كانت جائزة، وكل متمتعة حاضت ولم يمكنھا الطواُف قبل التعريف، فھى على ھذ

، وتصيَر مفِردة، وتقضى الُعْمرة  .إما أن ُتْدِخَل الَحجَّ على الُعْمرة، وتصيَر قارنة، وإما أن تنتقَل عن الُعْمرة إلى الَحجِّ

حد أنھا لما قرنت، لم يكن ُبدٌّ من أن تأتَى بُعْمرة مفردة، ألن ُعمرة القارن ال ُتجزئ عن ُعْمرة اإلسالم، وھذا أ: المسلك الثالث

 .الروايتين عن أحمد

أنھا كانت ُمفِردة، وإنما امتنعت من طواِف القُدوم ألجل الحيض، واستمرت على اإلفراد حتى طُھرت، وقضت : المسلك الرابع

الَحجَّ وھذه الُعْمرةُ ھى ُعْمرة اإلسالم، وھذا مسلك القاضى إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية، وال يخفى ما فى ھذا 

 .ن الضعف، بل ھو أضعُف المسالك فى الحديثالمسلك مِ 

 :وحديث عائشة ھذا، يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك

 .اكتفاء القاِرن بطواف واحد وسعى واحد: أحدھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أصل فى ُسقوط طو: الثانى اف الوداع سقوُط طواِف القدوم عن الحائض، كما أن حديَث صفيَّة زوج النبى َصلَّى هللاَّ

 .عنھا

 .أن إدخاَل الحجِّ على الُعْمرة للحائض جائز، كما يجوز للطاھر، وأولى، ألنھا معذورة محتاجة إلى ذلك: الثالث

 .أن الحائَض تفعل أفعال الحجِّ كلَّھا، إال أنھا ال تطوُف بالبيت: الرابع

 .أن التنعيم ِمن الِحلِّ : الخامس

 .دة، بل فى شھر واحدجواُز ُعْمرتين فى سنة واح: السادس

 .أن المشروَع فى حق المتمتِّع إذا لم يأمِن الفوات أن ُيْدِخَل الحجَّ على الُعْمرة، وحديث عائشة أصل فيه: السابع
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يعتمر ھو وال أح: الثامن د ممن َحجَّ أنه أصل فى الُعْمرة المكية، وليس مع َمن يستحبُّھا غيره، فإن النبى َصلَّى هللاَّ

ً منھا إال عائشَة وحدھا، فجعل أصحاُب الُعْمرة المكية قصة عائشة أصالً لقولھم، وال داللة لھم فيھا، فإن  معه من مكة خارجا

إنھا رفضتھا، فھى واجبة قضاًء لھا، أو تكون زيادة محضة، : ُعْمرتھا إما أن تكون قضاَءً◌ للُعْمرة المرفوضة عند َمن يقول

ھا وُعْمرتھا: ھا عند َمن يقولوتطييباً لقلب  .وهللا أعلم. إنھا كانت قاِرنة، وأن طوافھا وسعيھا أجزأھا عن َحجِّ

 فصل 

: ال ُتجزئ، قالوا: وأما كوُن ُعمرتھا تلك مجزئًة عن ُعمرة اإلسالم، ففيه قوالن للفقھاء، وھما روايتان عن أحمد، والذين قالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وفعلھا نوعان ال ثالَث لھماالتى شرعھا رسوُل هللا الُعْمرةُ المشروعة ُعمرة التمتع وھى التى أذن فيھا :  َصلَّى هللاَّ

الُعْمرة المفردة التى : عند الميقات، وندب إليھا فى أثناء الطريق، وأوجبھا على َمن لم َيُسِق الَھْدَى عند الصفا والمروة، الثانية

مة ، ولم ُيشرع ُعْمرة مفردة غير ھاتين، وفى كلتيھما المعتِمر داخل إلى مكة، وأما ُعْمرة الخارج ُينشأ لھا سفر، كُعَمره المتقدِّ

إلى أدنى الِحلِّ، فلم ُتشرع، وأما ُعمرة عائشة، فكانت زيارة محضة، وإال فُعمرة قِرانھا قد أجزأت عنھا بنصِّ رسول هللا َصلَّى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھذا دليل على أن ُ  هللاَّ ُعْمرة القاِرن ُتجزئ عن ُعْمرة اإلسالم، وھذا ھو الصواب المقطوع به، فإن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ِك وُعمرِتكِ : "َعلَْيِه َوَسلََّم قال لعائشة دخلِت الُعمرةُ فى : "وقال". َيْكفِيك: "وفى لفظ" يجزئك: "وفى لفظ" َيَسُعِك َطوافُِك لحجِّ

ر كلَّ َمن ساق الَھْدى أن يقِرَن بين الَحجِّ والُعْمرة، ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الَھْدى بُعْمرة وأم" الحجِّ إلى يوم القِياَمة

 .أخرى غير ُعْمرة القِران، فصحَّ إجزاء ُعمرة القارن عن ُعمرة اإلسالم قطعاً، وبا التوفيق

 فصل 

بعرفة، ھكذا روى مجاھد عنھا،وروى ُعروة :اخُتلِف فيه، فقيل وأما موُضع حيِضھا، فھو ِبَسِرَف بال ريب، وموضُع ُطھرھا قد

عنھا أنھا أظلّھا يوُم عرفة وھى حائض وال تنافى بينھما،والحديثان صحيحان، وقد حملھما ابُن حزم على معنيين، فُطْھر 

 :قال تطھَّرُت بعرفة، والتطھر غيُر الُطھِر،: ألنھا قالت: ھو االغتسال للوقوف بھا عنده، قال: عرفة

وقد اتفق القاسُم وعروةُ على أنھا كانت يوَم عرفة : قال". صحيح مسلم"وقد ذكر القاسم يوم ُطھرھا، أنه يوم النحر، وحديُثه فى 

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن ھشام ابن عروة، : حائضاً، وھما أقرُب الناس منھا، وقد روى أبو داود

ةخرجنا : عن أبيه، عنھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُموافين ھالل ذى الِحجَّ فلما كانت ليلُة : فذكرت الحديث، وفيه...مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

إنه حديث منكر، مخالف لما روى ھؤالء كلھم عنھا، وھو : لكن قال ابُن حزم. البطحاء، َطُھَرْت عاِئشُة،وھذا إسناد صحيح

يلُة البطحاء كانت بعد يوِم النحر بأربع ليال،وھذا محاٌل إال أننا لما تدبرنا وجدنا ھذه اللفظة إنھا َطُھرت ليلَة البطحاء، ول: قوله

وقد روى حديث حماد بن سلمة ھذا : ليست ِمن كالم عائشة، فسقط التعلُّق بھا، ألنھا ممن دون عائشة، وھى أعلُم بنفسھا، قال

 .وھيُب بن خالد، وحماد بن زيد، فلم يذكرا ھذه اللفظة

اد بن سلمة لوجوه: قلت اد بن زيد وَمن معه على حديث حمَّ  :يتعين تقديُم حديث حمَّ

اد بن سلمة: أحدھا  .أنه أحفُظ وأثبت من حمَّ
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 .أن حديَثھم فيه إخباُرھا عن نفسھا، وحديثه فيه اإلخبار عنھا: الثانى

ً حتى: أن الزھرى روى عن ُعروة عنھا الحديَث، وفيه: الثالث يوُم عرفة، وھذه الغاية ھى التى بيَّنھا مجاھد  فلم أزل حائضا

 .يوم النحر: فتطھرت بعرفة، والقاسم قال: والقاسم عنھا، لكن قال مجاھد عنھا

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ته َصلَّى هللاَّ  :فلما كان ِبَسِرف، قال ألصحابه. عدنا إلى سياق َحجَّ

وھذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند ". َيْجَعلََھا ُعْمَرًة، َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َكاَن َمَعُه َھدٌى َفالَ  َمْن لَْم يُكْن َمَعُه َھْدٌى، َفأََحبَّ أَنْ "

 .الميقات

 ً َمْن ال َھْدى معه أن يجعلھا ُعْمرة، وَيِحلَّ من إحرامه، وَمن معه َھْدى، أن ُيقيم على إحرامه، : فلما كان بمكة، أمر أمراً حتما

: قال: شئ البتة، بل سأله ُسراقة بُن مالك عن ھذه الُعمرة التى أمرھم بالفسخ إليھا، ھل ھى لَِعاِمِھْم َذلَِك، أَْم لأِلَبدِ ولم ينسخ ذلك 

 ".َبْل لأِلَبد، وإن الُعْمَرَة َقْد َدَخلَْت فى الحجِّ إلَى َيْوِم القِياَمة"

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم األمَر بفسخِ  : الَحجِّ إلى الُعْمرة أربعَة عشَر ِمن أصحابه، وأحاديُثھم كلُّھا صحاح، وھم وقد روى عنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأسماُء بنت أبى  ا المؤمنين، وعلىُّ بن أبى طالب، وفاطمُة بنُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ بكر عائشُة، وحفصة أُمَّ

يق، وجابُر بن عبد هللا، وأبو سعيد الُخدرى، و دِّ البراُء بن عازب، وعبُد هللا بن عمر، وأنُس بن مالك، وأبو موسى الصِّ

ونحن نشير إلى ھذه .. األشعرى، وعبُد هللا ابن عباس، وَسْبَرةُ بُن معَبٍد الُجھنى، وُسَراقُة بن َمالٍِك الُمْدلِِجىُّ رضى هللا عنھمْ 

 .األحاديث

ُ ": الصحيحين"ففى  ، فأمرھم أن يجعلُوھا عن ابن عباس، َقِدَم النبىُّ َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه َصِبيَحَة رابعٍة ُمھلِّين بالَحجِّ

 ".الِحلُّ ُكلُّه: "يا رسول هللا ؛ أىُّ الحلِّ ؟ فقال: ُعْمرة، فتعاَظم ذلك عندھم، فقالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاُبه ألربع َخلَْونَ : وفى لفظ لمسلم من العشر إلى مكة، وھم ُيلبُّون بالحج، فأمرھم رسوُل  قِدم النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يجعلوھا ُعمرًة، وفى لفظ  .وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامھم بُعْمرة إال َمن كان معه الَھْدى: هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيهِ : عن جابر بِن عبد هللا" الصحيحين"وفى  ، وليس مع أحد منھم َھْدى غير النبى  أھلَّ النبىُّ َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم وأصحابه بالحجِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وطلحة، وَقِدَم على رضى هللا عنه من اليمن ومعه َھْدى، فقال ُ َعلَْيِه : َصلَّى هللاَّ أھللُت بما أھلَّ به النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيهِ  : َوَسلََّم أن يجعلوھا ُعْمرة، ويطوفوا، ويقصروا، وَيِحلُّوا إال َمن كان معه الَھْدُى، قالوا َوَسلََّم، فأمرھم النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال لو اْسَتْقَبْلُت ِمْن أَْمرى َما اْسَتْدَبْرُت َما أَْھَدْيُت، : "ننطلُِق إلى ِمَنى َوَذَكُر أحدنا يقُطُر ؟ فبلغ ذلك النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُكْم، َولَْوالَ أنَّ معَى الَھْدى : "فقام فينا فقال: وفى لفظ". لَْوال أنَّ معَى الَھْدَى ألَْحلَْلتُ و ، وأَْصَدقُُكم، وأََبرُّ ّ لََقْد َعلِْمُتم أنِّى أَْتقاُكم 

أمرَنا َرُسوُل : َفَحلَْلنا، وَسمعنا وأطَعنا، وفى لفظ" فُحلُّوالَحلَْلت َكما َتِحلُّون، ولَِو اْسَتْقَبْلُت ِمْن أَْمرى َما اْسَتْدَبْرُت، لم أَُسق الَھْدَى، 

ْھَنا إلى ِمَنى ا أحلْلنا، أن ُنْحِرَم إذا َتوجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّ َيا : فأَْھلَْلنا من األَْبَطح، َفَقاَل ُسَراَقُة بُن َمالِك ْبِن ُجْعُشم: قال. ِهللا َصلَّى هللاَّ
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وھذه األلفاُظ كلُّھا فى الصحيح وھذا اللفُظ األخير صريح فى إبطال قوِل َمْن ". لأِلَبدِ : "اِمَنا َھَذا أَْم لألََبِد ؟ قالَرُسوَل ِهللا ؛ لِعَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول إن ذلك كان خاصاً بھم، فإنه حينئذ يكون لِعامھم: قال ُه لأِلَبدِ : ذلك وحده ال لألبد، ورسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  .إنَّ

ُ ": المسند"وفى  ، فقال َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مكة وأصحاُبه ُمھلِّيَن بالحجِّ  َعلَْيِه عن ابن عمر، َقِدَم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً ؟ يا رسوَل هللا: قالُوا". َمْن َشاَء أْن َيْجَعلَھا ُعْمَرًة إالَّ َمْن َكاَن َمَعه الَھْدىُ : " َوَسلَّمَ  ا  ؛ أيروُح أحُدنا إلى ِمَنى َوَذَكُره َيقُطُر َمنيَّ

 .وَسَطعِت الَمجاِمرُ " َنَعمْ : "قال

بيع بن َسْبَرة، َعْن أَِبيه: وفى السنن ا بُعسفان، قال ُسراقة بن :عن الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، حتى إذا ُكنَّ خرْجَنا مع رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ة ُعْمَرًة، : "ا رسول هللا ؛ اْقِض لَنا َقَضاَء َقْوٍم َكأنَّما ُولُِدوا الَيْوَم، َفَقالي: َمالك الُمْدلجىُّ  إنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َقْد أَْدَخَل َعلَْيُكم فى َحجَّ

َفا والَمْرَوة، َفقْد َحلَّ إالَّ َمْن َمَعُه َھْدى  َف بالَبْيِت وَسَعى بْين الصَّ  ".فإذا َقِدْمتم، َفمن َتَطوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ال َنْذُكُر إال الَحجَّ : عن عائشة" الصحيحين"وفى  فلما : فذكرِت الحديَث، وفيه... خرْجَنا مَع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألصحابه وذَكَرْت باقى ... معه الَھْدى فأحلَّ الناُس إال َمْن كان" اْجَعلوَھا ُعْمَرةً : "َقِدْمَنا مكة، قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .الحديث

ْفَنا بالبيت، فأمر النبىُّ صَ : وفى لفظ للبخارى ، فلما َقِدْمَنا تطوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال َنرى إال الَحجَّ ُ خرْجَنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ لَّى هللاَّ

 .لم يكن ساَق الَھْدى ونساؤه لم َيُسْقن، فأحللن َعلَْيِه َوَسلََّم َمن لم يكن ساق الَھْدى أن َيِحلَّ، فحلَّ َمن

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو غضباُن، فقلتُ : "وفى لفظ لمسلم . َمْن أغَضبَك يا رسوَل هللاِ أدخله هللا النار: دخل علىَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

دُ  أَو ما َشَعْرِت أنِّى أَمْرتُ : قال ما ُسْقُت الَھْدَى معى َحتَّى . ون، ولو اْسَتْقَبْلُت من أَْمرى ما اْسَتْدَبْرتُ النَّاَس بأَْمٍر، فإذا ُھم َيَتَردَّ

خرْجَنا مَع رسوِل َصلَّى : سمعُت عائشة تقولُ : عن يحيى بن سعيد، عن َعْمرة، قالت: وقال مالك". أَْشَتِرَيُه، ُثمَّ أِحلَّ كما َحلُّوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لخمس لياٍل َبقِينَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  هللاَّ ، فلما َدَنونا ِمن مكة، أمَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ِمن ذى القِْعدة، وال َنرى إال أنه الَحجُّ

فذكرُت ھذا الحديَث للقاسم بن : َمن لم يكن معه َھْدى إذا طاَف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن َيِحلَّ، قال يحيى بن سعيد

 . بالحديِث على وجھهأتتك وهللاِ : محمد، فقال

ِة : عن ابن عمر، قال": صحيح مسلم"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمر أزواجه أن َيْحلِْلَن َعاَم َحجَّ ثتنى حفصُة، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ حدَّ

 ".ال أَِحلُّ َحتَّى أَْنَحَر الَھْدىَ إِنِّى لَبَّْدُت َرْأِسى، وَقلَّْدُت َھْديى، فَ : "ما َمَنَعَك أَْن َتِحلَّ ؟ فقال: الَوداِع، َفقُْلتُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ": صحيح مسلم"وفى  َمْن : "عن أسماء بنت أبى بكر رضى هللا عنھما، خرجنا ُمحِرِميَن، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .وذكرِت الحديث"... لِْل َكاَن َمَعُه َھْدٌى، َفْلَيقُْم َعلَى إْحراِمه، وَمْن لَْم َيُكْن َمَعُه َھْدٌى، َفْلَيحْ 

ً " صحيح مسلم"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْصُرُخ بالحجِّ ُصراخاً، : عن أبى سعيد الُخدرى، قال: أيضا خرْجَنا َمَع َرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ة أَمرنا أن ْرِوَيِة، َوُرْحَنا إلى ِمَنى، أھللَنا بالَحجِّ َنْجَعلَھا ُعْمرًة إال َمْن َساَق الَھْدَى، فلما َكاَن َيْوُم ال فلما َقِدْمَنا مكَّ  .تَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : عن ابن عباس رضى هللا عنھما، قال": صحيح البخارى"وفى  أَھلَّ الُمھاجُروَن واألَْنصاُر، وأزواُج النبى َصلَّى هللاَّ

ة، قال رسوُل ِهللا صَ  ِة الَوَداع، وأھللَنا فلما َقِدْمَنا َمكَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ فى َحجَّ اْجَعلُوا إْھالَلَُكم بالَحجِّ ُعْمَرًة إالَّ َمْن َقلََّد : "لَّى هللاَّ

 .وذكر الحديث"... الَھْدى

اء بن عازب" السنن"وفى  ، فلما َقِدمَنا مكة، قال: عن البرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاُبه، فأحرْمَنا بالحجِّ : خرَج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُكم ُعْمَرة" ، فكيف نجعلُھا ُعْمَرًة ؟ فقال: فقال الناسُ ". اْجَعلوا َحجَّ اْنُظُروا َما آُمُرُكْم ِبِه : "يا رسول ِهللا ؛ قد أحرمنا بالَحجِّ

ُدوا عليه القوَل، َفَغِضَب، ثم انطلق حتَّى دخل على عائشة وھو َغْضباُن، فرأِت الغَضب فى وجھه فَقالت" َفاْفَعلوهُ  ْن مَ : فردَّ

 ".َوَما لَِى ال أَْغَضُب وأََنا آُمُر أَْمراً َفال ُيتََّبعُ : "أَْغَضَبَك أغضبه هللاُ، َفَقالَ 

 ُ ً ِمن غضِب رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ً علينا فسخُه إلى ُعْمرة تفاديا ، لرأينا فرضا ا لو أحرمنا بَحجٍّ  َعلَْيِه ونحن، ُنشِھُد هللا علينا أنَّ

 ً فوِهللا ما ُنِسَخ ھذا فى َحياِتِه وال َبْعَدهُ، وال صحَّ َحْرٌف واِحد ُيعارضه، وال خصَّ به أصحاَبه ُدوَن َمْن . ألمرهَوَسلََّم، واتباعا

فما ندرى ما  ھل ذلك مختٌص بھم ؟ فأجاب بأنَّ ذلك كائن ألبد األبد،: بعدھم، بل أجرى هللا سبحانه على لِسان ُسراقة أن يسأله

م على ھذه األحا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على َمن خالفهُنقدِّ د الذى غضب رسول هللا َصلَّى هللاَّ  .ديث، وھذا األمر المؤكَّ

ّ َدرُّ اإلمام أحمد رحمه هللا إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له : قال: يا أبا عبد هللا ؛ ُكلُّ أمِرك ِعندى َحسن إال َخلًَّة واِحدةً : و

يا سلمة ؛ كنُت أرى لَك عقالً، عندى فى ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً عن : فقال. جِّ إلى الُعْمرةتقوُل بفسخ الحَ : وما ھى ؟ قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أأترُكھا لَِقْولَك ؟،  رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ " السنن"وفى  ً رضى هللا عنه لما َقِدَم على َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ اء بن عازب، أن عليا َعلَْيِه َوَسلََّم من اليمن، أدرك  عن البرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أََمر أْصَحاَبه : َما َبالُِك ؟ َفقالَت: فاطمَة وقد لبست ثياباً َصبِيغاً، وَنَضَحِت الَبْيَت ِبَنُضوٍح، َفَقالَ  إنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 .َفَحلُّوا

ثنا ابُن فضيل، عن يزيد: وقال ابُن أبى شيبة ، وَدُعوا قوَل أعماُكم : قال عبُد هللاِ بُن الزبير: ، عن مجاھد، قالحدَّ أفِرُدوا الَحجَّ

َصَدَق اْبُن َعبَّاس، : إن الَّذى أعمى هللا قلَبه ألنَت، أال تسأُل أُمَّك َعْن ھذا ؟ فأرسَل إليھا، فقالَتْ : فقال عبُد ِهللا ابُن عباس. َھَذا

َجاِل ِجئنا َمَع رسول ِهللا صلَّى هللا  اجاً، فجعلناھا ُعْمَرًة، فحللنا اإلحالَل ُكلَّه، حتَّى َسَطَعِت الَمَجاِمُر َبْيَن الرِّ عليه وآله وسلَّم ُحجَّ

 .والنِّساء

أنه حجَّ مع النبى : حّدثنى جابُر بُن عبد هللا: أستفِتيه، فقال دخلُت على عطاء: عن ابن ِشھاب، قال" صحيح البخارى"وفى 

 ُ َفا : "َعلَْيِه َوَسلََّم يوم ساق الُبدن معه، وقد أھلُّوا بالحجِّ مفرداً، فقال لھمَصلَّى هللاَّ أَِحلُّوا ِمْن إْحراِمُكم ِبَطَواٍف بالَبْيِت، وَبْيَن الصَّ

ْرِوَيِة، فأِھلُّوا بالَحجِّ واْجَعلُو ُروا، ُثمَّ أقِيُموا َحالالً، َحتَّى إَذا َكاَن َيوُم التَّ َكْيَف : فقالُوا". ا التى َقِدْمُتم بھا ُمْتَعةٌ واْلمرَوة، وَقصِّ

ْيَنا الَحجَّ ؟ فقال اْفَعلُوا َما آُمُرُكم به، َفلَْوال أنى ُسْقُت الَھْدى، لََفَعْلُت ِمْثَل الَّذى أََمْرُتُكم ِبِه، َولَِكْن ال يِحلُّ : "َنْجَعلُھا ُمْتَعًة َوَقْد َسمَّ

 .، ففعلُوا"ْدُى َمِحلَّهِمنِّى َحَراٌم، َحتَّى َيْبلَُغ الھَ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه بالَحجِّ : أيضاً عنه" صحيحه"وفى  ُ َعلَْيِه : وفيه. وذكر الحديث... أھلَّ النبىُّ َصلَّى هللاَّ فأمر النبىُّ َصلَّى هللاَّ

روا إال َمن ساق الَھْدى أننطلق إلى ِمَنى وَذَكُر أَحدنا يقُطر ؟ فبلَغ : افقالو: َوَسلََّم أصحابه أن يجعلوھا ُعمرًة، ويطوفوا، ثم يقصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال  ".لو اْسَتْقَبْلُت ِمْن أَْمرى َما اْسَتْدَبْرُت ما أَْھَدْيُت ولْوال أنَّ معى الَھْدى، ألَْحلَْلتُ : "النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ة،: عنه فى َحجة الوداع" صحيح مسلم"وفى  ُ َعلَْيِه  حتى إذا َقِدمنا مكَّ فا والمروة، فأمرَنا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ُطفنا بالكعبة وبالصَّ

ا َمْن لم يُكن معه َھْدى، قال يب، ولَِبْسَنا "الِحلُّ ُكلُّه: "ِحلُّ ماذا ؟ قال: فقُلنا: َوَسلََّم، أن َيِحلَّ ِمنَّ بَنا بالطِّ ، فواقعنا النَِّساَء، وَتطيَّ

 .ْيَن َعرفة إال أربُع ليال، ثم أھللنا َيْوَم الترويةثياَبنا، ولَْيس بيننا وبَ 

روا إال النبىَّ َصلَّ : "وفى لفظ آَخر لمسلم ُ فَمْن َكاَن مْنُكم لَْيَس َمَعُه َھْدٌى، َفْلَيِحلَّ َوْلَيْجَعْلھا ُعْمَرًة، فحلَّ الناُس ُكلُُّھم وقصَّ ى هللاَّ

ُھوا إلى ِمَنى، َفأََھلُّوا ِبالَحجِّ َعلَْيِه َوَسلََّم وَمْن َكان َمَعُه َھْدى، ف عن : بإسناد صحيح" مسند البزار"وفى ،  لما كان َيْوُم التروية،توجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أھلَّ ُھَو وأصحاُبه بالَحجِّ والُعْمرة، فلما قدموا مكة، طافو ا بالبيت والصفا أنس رضَى هللا عنه، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

أَِحلُّوا : "ھم رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أن َيِحلُّوا، فھابوا ذلك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلموالمروة، وأمر

 .، فأحلُّوا َحتَّى َحلُّوا إلى النَِّساءِ "َفلَْوالَ أَنَّ َمعى الَھْدَى، ألَْحلَْلتُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ونحُن معه بالمدينة الظھَر أربعاً، والعصر بذى صلَّى َرُسوُل هللاِ صَ : "عن أنس، قال": صحيح البخارى"وفى  لَّى هللاَّ

الُحليفة ركعتين، ثم بات بھا حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلُته على البيداِء، َحِمَد هللا، وسبَّح، ثم أھلَّ بَحجٍّ وُعمرة، 

 .وذكر باقى الحديث".... حتى إذا كان يوُم التَّروية، أھلُّوا بالَحجِّ وأھلَّ الناُس بھما، فلما َقِدْمَنا أمر الناس فحلُّوا، 

ً " صحيحه"وفى  بعثنى رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى قومى باليمن، فجئت : عن أبى موسى األشعرى، قال: أيضا

بِ : ؟ َفقُْلتُ " بَِم أَْھلَْلتَ : "وھو بالبطحاء، َفَقالَ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أَْھلَْلُت بإَِھالِل النَّ ال، : ؟ قلتُ " َھْل َمَعَك ِمْن َھْدى: "َفَقالَ . ىِّ َصلَّى هللاَّ

َفا والَمْرَوِة، ثمَّ أَمَرنى َفأَْحلَْلتُ   .فأََمَرنى، فُطْفُت بالَبْيِت َوِبالصَّ

َبت بالنَّاس، أنَّ َمْن َطاَف بالَبْيِت َفَقْد ما َھِذه الفُتيا التى َقْد : أن رجالً من بنى الُھَجْيِم قال البن عبَّاس": صحيح مسلم"وفى  تشغَّ

نَّة َنِبيُِّكم َصلَّى هللا َعلَْيِه وآله وَسلَّم وإْن َرِغْمُتم: َحلَّ ؟ َفَقالَ    .سُّ

 ً ، ھذه وصدق ابُن عباس، ُكلُّ َمن طاف بالبيت ممن ال َھْدى معه ِمن مفِرد، أو قاِرن، أو متمتِّع، فقد حلَّ إما وجوباً، وإما حكما

نَّة التى ال رادَّ لھا وال مدفع، وھذا كقوله صلى هللا عليه وآله وسلم إَذا أْدَبَر النَّھاُر ِمْن ھاھنا، وأْقَبَل الليل ِمْن ھاھنا، : "ھى السُّ

اِئم ا ھذا الذى فھكذ. أفطر حكماً، أو دخل وقت إفطاره، وصار الوقُت فى حقه وقَت إفطار: ، إما أن يكون المعنى"فقد أْفَطَر الصَّ

قد طاف بالبيت، إما أن يكون قد حلَّ ُحكماً، وإما أن يكون ذلك الوقت فى حقه ليس وقَت إحرام، بل ھو وقُت ِحلٍّ ليس إال، ما 

نَّة  .لم يكن معه َھْدى، وھذا صريُح السُّ

ُھَو : وكاَن يقولُ . اجٍّ إال َحلَّ ال يطوف بالبيِت َحاج وال غيُر ح: كان ابُن عباس يقولُ : أيضاً عن عطاء قال" صحيح مسلم"وفى 

ِة الوَ  ِف َوَقْبلَُه، وكان يأخُذ ذلك ِمن أمر النبىَّ صلى هللا عليه وآله وسلم، حين أمرھم أن َيِحلَّوا فى َحجَّ  .َداعَبْعَد الُمَعرَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال": صحيح مسلم"وفى  اْسَتْمَتْعَنا بھا، َفَمْن لَْم َيُكْن َمَعُه الَھْدُى،  ھذه ُعْمَرةٌ : "عن ابن عباس، أن النبى َصلَّى هللاَّ

 ".َفْلَيِحلَّ الِحلَّ ُكلَُّه َفَقْد َدَخلَِت الُعْمَرةُ فى الَحجِّ إلى َيْوِم القَِياَمةَ 

، فإنَّ : حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبى الشَّعثاء، عِن ابن عباس قال: وقال عبد الرزاق واَف بالَيْيِت  َمْن َجاَء ُمِھالً بالَحجِّ الطَّ

يِھْم وإْن َرِغُموا: إن النَّاَس ُيْنِكُروَن َذلَِك َعلَْيَك، َقالَ : ُيَصيُِّره إلى ُعْمَرٍة َشاَء أْو أََبى، قُْلتُ  نَّة َنبِّ  .ِھَي سُّ

ْينا وغيرھم، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن سمَّ ِمن كبار التابعين، حتى صار  وروى ذلك عنھم طوائفُ  وقد روى ھذا عِن النبى َصلَّى هللاَّ

، وُيوجب اليقيَن، وال ُيمكن أحداً أن ينكره، أو يقول لم يقع، وھو مذھُب أھل بيت رسوِل هللا صلى هللا : منقوالً نقالً يرفع الشكَّ

نَّة عليه وآله وسلم، ومذھُب َحْبر األُمة وبحرھا ابِن عباس وأصحابِه، ومذھُب أبى موسى األشعرى، ومذھُب إمام أھل  السُّ

والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه، وأھل الحديث معه، ومذھب عبد هللا بن الحسن العنبرى قاضى البصرة، ومذھب أھل 

  .الظاھر

 .والذين خالفوا ھذه األحاديث، لھم أعذار

 .أنھا منسوخة: العذر األول

 .أنھا مخصوصة بالصحابة، ال يجوُز لِغيرھم مشارُكتھم فى حكمھا: العذر الثانى

 .معارُضتھا بما َيُدلُّ على خالف ُحكمھا، وھذا مجموُع ما اعتذروا به عنھا: العذر الثالث

 .ونحن نذكر ھذه األعذار ُعْذراً ُعْذراً، ونبيُِّن ما فيھا بمعونة هللا وتوفيقه

كون ِتلك النصوُص أما العذر األول، وھو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أُمور، لم يأتوا منھا بشئ يحتاج إلى نصوص أُخر، ت

ھا عنھا عون للنسخ. معارضة لھذه، ثم تكوُن مع ھذه المعارضة مقاومة لھا، ثم ُيثبت تأخرُّ قال عمر بن الخطاب : قال المدَّ

جستانى حدثنى أبو بكر بن حفص، عن ابن ُعمر، عن ُعَمَر بِن الخطاب : حدثنا الفريابى، حدثنا أبان بن أبى حازم، قال: السِّ

مھا علينا يا أيُّھا الناس؛ إن: "أنه قال لما ولى رضى هللا عنه رواه " رسوَل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، أحلَّ لنا المُتعة ثم حرَّ

 عنه" مسنده"البزار فى 

يا: قال المبيحون للفسخ ياُح ِبَكِثيٍب َمھيِل، تسفيه الرَّ واسى التى ال ُتزعِزُعھا الرِّ ُح يميناً وشماالً، عجباً لكم فى ُمقاومة الجبال الرَّ

ة فھذا الحديُث، ال سند وال متن، أما سنُده، فإنه ال تقوُم به ُحجة علينا عند أھِل الحديث، وأما متُنه، فإن المراد بالمتعة فيه ُمتع

مھا، ال يجوز فيھا غيُر ذلك البتة، لوجوه  .النساء التى أحلَّھا رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، ثم حرَّ

مة، بل إما واجبة، أو أفضُل األنساك على اإلطالق، أو مستحبة، أو جائزة،  :أحدھا إجماُع األُمة على أنَّ ُمتعة الَحجِّ غيُر محرَّ

 .وال نعلم لألُمة قوالً خامساً فيھا بالتحريم



99 

 

. لو حججُت لتمتعتُ لو حججُت لتمتعُت، ثم : أن ُعَمَر بَن الخطاب رضى هللا عنه، صحَّ عنه ِمن غير وجه، أنه قال: الثانى

 .وغيره" سننه"ذكره األثرم فى 

ال، أََبْعَد ِكتاِب هللا تعالى ؟ : أنھى عمر عن ُمتعة الَحّج ؟ قال: عن سالم بن عبد هللا، أنه سئل": مصنفه"وذكر عبد الرزاق فى 

ھذا الذى يزعمون : س، أنه قالوذكر أيضاً عن ابن عبا. ال: أنھى عمر عن ُمتعة الحج ؟ قال: وذكر عن نافع، أن رجالً قال له

 .لو اعتمرُت، ثم حججُت، لتمتَّعتُ : أنه نھى عن الُمتعة يعنى عَمر سمعُته يقول

بعد النھى عنه، وھذا محال أن يرجَع إلى القول بما صح  صحَّ عن عمر الرجوُع إلى القول بالتمتع: قال أبو محمد بن حزم

 .عنده أنه منسوخ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لمن سألهأنه من المحال أن ين: الثالث ، "بل لألبد: "ھل ھى لِعاِمھم ذلك أم لألبد ؟ فقال: ھى عنھا، وقد قال َصلَّى هللاَّ

وھذا قطع لتوھم ورود النسخ عليھا، وھذا أحُد األحكام التى يستحيل ورود النسخ عليھا، وھو الحكُم الذى أخبر الصادق 

 .لِخبرهالمصدوق باستمراره ودوامه، فإنه ال خلف 

 فصل

 :دعوى اختصاِص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه: العذر الثانى

كان فسُخ : ما رواه عبُد ِهللا بُن الزبير الُحميدى، حدثنا ُسفيان، عن يحيى بن سعيد، عن الُمَرقِِّع، عن أبى ذر أنه قال: أحدھا

 .الحجِّ ِمن رسوِل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لَنا خاصة

َتُه ُعْمَرًة، إنَّھا : حدثنا موسى بن ُعبيدة، حدثنا يعقوب بُن زيد، عن أبى ذر قال: وقال وكيع لم َيُكْن ألََحٍد َبْعَدَنا أَْن َيْجَعَل َحجَّ

ٍد َصلَّى هللا َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّم  .َكاَنْت ُرْخَصًة لََنا أَْصَحاَب َمَحمَّ

بُن الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن األسدى، عن يزيد بن  حّدثنا يوسف بن موسى، حدثنا سلمةُ : وقال البزار

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأنُتم معه ؟ فقال: شريك، قُلنا ألبى ذر َص لََنا فيه، : كيف تمتَّع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ما أَْنُتْم َوَذاَك، إنَّما َذاَك َشٌئ ُرخِّ

 .يعنى المتعة

حدثنا إسرائيل، عن إبراھيم بن المھاجر، عن أبى بكر  بن موسى، حدثنا ُعبيد هللا بن موسى، حدثنا يوسف: وقال البزار

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قال أبو ذر فى الحجِّ والمتعةِ : التيمى، عن أبيه والحارث بن سويد قاال  .رخصٌة أعطاناھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِرى، ع: وقال أبو داود ن ابن أبى زائدة، أخبرنا محمد ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود، عن سليمان حدثنا ھّناد بن السِّ

ْكِب الَِّذيَن َكا ُنوا َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى أو سليم بن األسود أن أبا ذر كان يقوُل فيمن َحجَّ ُثمَّ َفَسَخھا إلى ُعْمَرٍة، لم َيُكْن َذلَِك إالَّ لِلرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .هللاَّ
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ةً : قال. عن أبى ذر": صحيح مسلم"وفى  د َصلَّى هللا َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّم َخاصَّ : وفى لفظ. كاَنِت الُمْتَعُة فى الَحجِّ ألَْصَحاِب ُمَحمَّ

، وفى لفظ آخر"َكاَنْت لََنا ُرْخَصةً " . َيعِنى ُمْتَعَة النَِّساِء وُمْتَعَة الَحجِّ  ،"ال َتِصحُّ الُمْتَعَتاِن إالَّ لََنا َخاصةً : "، َيْعنى الُمْتَعَة فى الَحجِّ

َما َكاَنْت لََنا َخاّصًة ُدوَنُكم: "وفى لفظ آخر  .، َيْعنِى ُمْتَعَة الَحجِّ "إنَّ

لَْيَسْت لَُكْم، ولَْسُتم ِمْنَھا فى : عن إبراھيم التيمى، عن أبيه، عن أبى ذر، فى ُمتِعة الحجِّ : بإسناد صحيح" سنن النسائى"وفى 

َما َكاَنْت ُرْخَصًة لََنا أصحاَب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمَشئٍ   .، إنَّ

ة، : قلت: ، من حديث بالل بن الحارث قال"سنن أبى داود والنسائى"وفى  يا رسول هللا؛ أرأيَت فسَخ الحجِّ إلى الُعمرة لنا خاصَّ

ة بَ : " أم للناس عامة ؟ فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  .اإلمام أحمد ، ورواه"ْل لََنا ًخَ◌اصَّ

َكاَنْت لََنا، لَْيَسْت : ُسِئَل ُعْثَماُن عن ُمْتَعِة الَحجِّ َفَقال: عن إبراھيم التيمى، عن أبيه، قال: وفى مسند أبى عوانة بإسناد صحيح

 .لَُكمْ 

 .ھذا مجموُع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة

زون للفسخ، والمو ال ُحجة لكم فى شئ من ذلك، فإنَّ ھذه اآلثار بين باطل ال َيِصحُّ عمن ُنِسب إليه البتة، : ِجُبون لهقال المجوِّ

 .وبين صحيح عن قائل غيِر معصوم ال ُتعاَرض به نصوُص المعصوم

م على النصوص الصحيحة غيِر المدف: أما األول وقد قال . وعةفإن الُمَرقِّع ليس ممن تقوم بروايته ُحجة، فضالً عن أن ُيقدَّ

وَمن الُمرقِّع األسدى ؟ وقد روى أبو ذر عن النبى صلى هللا عليه وآله وسلم، األمر بفسخ : أحمد بن حنبل وقد ُعوِرَض بحديثه

وقد قال ابن عباس، وأبو موسى . أّن ذلك مختصٌّ بالصحابة، فھو رأيه: وغاية ما نقل عنه إْن صح. الَحّج إلى الُعْمرة

عام لألُمة، فرأى أبى ذر معاَرض برأيھما، وسلمت النصوُص الصحيحُة الصريحة، ثم من المعلوم أن  إنَّ ذلك: األشعرى

دعوى االختصاص باطلٌة بنص النبى صلى هللا عليه وآله وسلم أن تلك الُعْمرة التى وقع السؤال عنھا وكانت ُعْمرة فسخ ألبد 

 .المروى عن أبى ذر، وأولى أن ُيؤخذ به منه لو صحَّ عنهاألبد، ال َتختصُّ بَقرن دوَن قرن، وھذا أصح سنداً من 

 ً فإذا رأينا أصحاَب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قد اختلفوا فى أمر قد صحَّ عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله .. وأيضا

عى نسَخه أو  ھو باٍق إلى األبد،: إنه منسوخ أو خاص، وقال بعضھم: وسلم أنه فعله وأمر به، فقال بعُضھم فقوُل َمن ادَّ

عى بقاءه وعمومه، والحجُة تفِصل بين  اختصاَصه مخالف لألصل، فال ُيقَبُل إال ببرھان، وإنَّ أقلَّ ما فى الباب معارضُته َمن ادَّ

ل أبو إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقا: فإذا قال أبو ذر وعثمان. المتنازعين، والواجُب الردُّ عند التنازع إلى هللا ورسوله

عى النسخ واالختصاص الدليل: موسى وعبد هللا بن عباس  .إنه باٍق وحكُمه عام، فعلى َمن ادَّ

 .وأما حديثه المرفوع حديث بالل بن الحارث فحديث ال يْكَتُب، وال ُيعاَرض بمثله تلك األساطين الثابتة

ه إن : قال عبد هللا بن أحمد ھى : وقال فى المتعة. طاف بالبيت وبين الصفا والمروةكان أبى يرى للُمِھلِّ بالحج أن يفسَخ حجَّ

ُكم ُعْمَرةً .: "وقال صلى هللا عليه وآله وسلم. آِخُر األمرين من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : قال عبد هللا". اْجَعلُوا َحجَّ
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قول به، ال ُيعرف ھذا الرجل، ھذا ال أ: ؟ قال" لنا خاصة: "فحديث بالل بن الحارث فى فسخ الحج، يعنى قوله: فقلت ألبى

 .ھذا لفظه. حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديُث بالل بن الحارث عندى يثبتُ 

ومما يدل على صحة قول اإلمام أحمد، وأن ھذا الحديث ال َيِصحُّ أن النبى صلى هللا عليه وآله وسلم أخبر عن تلك الُمتعة : قلت

ھم إليھ وكيف . ا أنھا ألََبِد األبِد، فكيف يثُبت عنه بعد ھذا أنھا لھم خاصة ؟ ھذا من أمحل المحالالتى أمرھم أن يفسخوا َحجَّ

فنحن : ، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون َمن بعدھم"الُعْمَرةُ فى الَحجِّ إلى َيْوِم القَِياَمة َدَخلَتِ : "يأمرھم بالفسخ ويقول

ِ، أن حديث بالل بن الحارث م روايُة  َنْشَھُد با ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو غلط عليه، وكيف ُتقدَّ ھذا، ال يصح عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

بالل بن الحارث، على روايات الثقات األثبات، حملِة العلم الذين رووا عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم خالَف روايته، 

عليه وآله وسلم، وابُن عباس رضى هللا عنه ُيفتى بخالفه، ويناظر عليه طول ثم كيف يكون ھذا ثابتاً عن رسول هللا صلى هللا 

ھذا : عمره بمشھد من الخاص والعام، وأصحاُب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم متوافِرون، وال يقول له رجٌل واحد منھم

 تصاص ذلك بھم ؟كان مختصاً بنا، ليس لغيرنا حتى يظھر بعد موت الصحابة، أن أبا ذر كان يرى اخ

إنھا كانت لھم ليست لغيرھم، فحكمه حكم قول أبى ذر سواء، على أن المروى : وأما قول عثمان رضى هللا عنه فى متعة الحج

 :عن أبى ذر وعثمان يحتمل ثالثة أُمور

م الفسخ: أحدھا  .اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وھو الذى فھمه َمْن حرَّ

إنھم كانوا قد فُِرض عليھم الفسخ ألمر : ، وھو الذى كان يراه شيخنا قدَّس هللاُ روحه يقولاختصاُص وجوبه بالصحابة: الثانى

وأما الجواز . رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لھم به، وحتمه عليھم، وغضبه عندما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله

ً على واالستحباب، فلألُمة إلى يوم القيامة، لكْن أَبى ذلك البحُر ا بُن عباس، وجعل الوجوب لألُمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا

 .كل مفرد وقارن لم يسق الَھْدى، أن يحلَّ وال بد، بل قد َحلَّ وإن لم يشأ، وأنا إلى قوله أميُل منى إلى قول شيخنا

ً أو مفرداً بال َھْدى: االحتمال الثالث ً قاِرنا ، بل ھذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن أنه ليس ألحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا

فرض عليه أن يفعل ما أََمَر به النبىُّ صلى هللا عليه وآله وسلم أصحابه فى آخر األمر من التمتع لمن لم َيُسِق الَھْدَى، والقِران 

تعة، فليس له ذلك، وأّما أن َيحرم بحج مفرد، ثم يفسخه عند الطواف إلى ُعمرة ُمفردٍة، ويجعله م. لمن ساق، كما صح عنه ذلك

بل ھذا إنما كان للصحابة، فإنھم ابتدؤوا اإلحرام بالحج المفرد قبل أمر النبىِّ صلى هللا عليه وآله وسلم بالتمتع والفسخ إليه، 

 .فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه، لم يكن ألحد أن ُيخالفه وُيفرد، ثم يفسخه

أيتھما إما راجحين على االحتمال األول، أو مساويين له، وتسقط معارضُة األحاديث وإذا تأملَت ھذين االحتمالين األخيرين، ر

 .الثابتة الصريحة به جملة، وبا التوفيق

ة: عن أبى ذر" صحيحه"وأما ما رواه مسلم فى  فھذا، إن أريد به أصل المتعة، فھذا ال . أن المتعة فى الحج كانت لھم خاصَّ

وإن أريد به متعة الفسخ، احتمل الوجوه الثالثة . المسلمون متفقون على جوازھا إلى يوم القيامة يقول به أحد من المسلمين، بل

مة ثه عن سفيان، عن األعمش، عن ": سننه"وقال األثرم فى . المتقدِّ وذكر لنا أحمد بن حنبل، أن عبد الرحمن بن مھدى حدَّ
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رحم هللا أبا ذر، ھى فى كتاب هللا َعزَّ : فقال أحمد بن حنبل .إبراھيم التيمى، عن أبى ذر، فى متعة الحج، كانت لنا خاصة

َع ِباْلُعْمَرِة إلَى اْلَحجِّ {: وَجلَّ   ].196: البقرة[} َفَمن َتَمتَّ

إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة، ال ُيقال مثلُه بالرأى، فمع قائله زيادة علم : قول أبى ذر وعثمان: قال المانعون من الفسخ

عاة، على َمن  خفيت عى بقاءه وعمومه، فإنه مستصِحب لحال النص بقاًء وعموماً، فھو بمنزلة صاحب اليد فى الَعْين المدَّ ادَّ

م على صاحب اليد عى فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيِّنة التى ُتقدَّ  .ومدَّ

زون للفسخ ح بأنه : قال المجوِّ رأى َمْن ھو أعظُم من عثمان وأبى ھذا قول فاسد ال شك فيه، بل ھذا رأى ال شك فيه، وقد صرَّ

تمتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ونزل القُرآُن، فقال : واللفظ للبخارى" الصحيحين"ذر ِعمراُن بن حصيْن، ففى 

 صلى هللا يعنى ُمتعة الحج، وأمرنا بھا رسوُل هللا: نزلت آيُة المتعة فى كتاب هللا َعزَّ وَجلَّ : ولفظ مسلم. رجل برأيه ما شاء

عليه وآله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ ُمتعة الحج، ولم ينه عنھا رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حتى مات، قال رجٌل برأيه 

 .يريد عمر: وفى لفظ. ما شاء

َبَع أو أَأَْمُر َرُسوِل هللا صلى هللا عل: إن أباك نھى عنھا: وقال عبد هللا بن عمر لمن سأله عنھا، وقال له يه وآله وسلم أحقُّ أن ُيتَّ

 .أَْمُر أَبى ؟،

قاَل رسوُل هللا صلى : ُيوِشُك أن َتْنِزَل عليكم ِحَجاَرةٌ من السماء، أقولُ : وقال ابن عباس لمن كان ُيعاِرضه فيھا بأبى بكر وعمر

عثماُن وأبو ذر أعلُم برسول هللا : ن يقولقال أبو بكر وعمر ؟ فھذا جواُب العلماء، ال جواُب مَ : هللا عليه وآله وسلم، وتقولُون

أبو بكر وعمُر أعلُم برسول هللا صلى هللا عليه وآله : وسلم منكم، فھالَّ قال ابُن عباس، وعبُد هللا بن عمر صلى هللا عليه وآله

ُ َعلَْيِه وسلم منا، ولم يكن أحٌد ِمن الصحابة، وال أحٌد من التابعين يرضى بھذا الجواب فى دفع نٍص عن رسوِل  هللا َصلَّى هللاَّ

ُموا على قول المعصوم رأَى غيِر المعصوم، ثم قد ثبت النصُّ عن  ِ ورسوله، وأتقى له من أن ُيَقدِّ َوَسلََّم، وھم كانوا أعلَم با

اص، وابن عمر، علىُّ بن أبى طالب رضى هللا عنه، وسعُد بن أبى وقَّ : وقد قال ببقائھا. المعصوم، بأنھا باقية إلى يوم القيامة

وابن عباس، وأبو موسى، وسعيد بن المسيِّب، وجمھور التابعين، ويدل على أن ذلك رأى محض ال ُينسب إلى أنه مرفوع إلى 

اب رضى هللا عنه لما نھى عنھا قال له أبو موسى األشعرى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أن عمَر بن الخطَّ  يا أمير المؤمنين ؛: النبىَّ َصلَّى هللاَّ

َنا، فإنَّ هللا يقُول: ما أحدثَت فى شأِن النُُّسك ؟ فقال َِّ {: إن َنأُخْذ ِبِكَتاب َربِّ ِ وا الَحجَّ والُعْمَرَة  ، وإْن َنأُْخْذ ]196: البقرة[} َوأَِتمُّ

ِة َرُسوِل هللا صلَّى هللا َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّم، فإنَّ َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وآله  نَّ َفاٌق من أبى ِبسُّ وسلم لم َيِحلَّ َحتَّى َنَحَر، َفَھَذا اتِّ

موسى وعمر، على أن منع الفسخ إلى المتعة واإلحرام بھا ابتداًء، إنما ھو رأى ِمنه أحدثه فى النُُّسك، ليس عن رسول هللا 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  بالفسخ فى خالفة أبى بكر رضى هللا عنه ُكلِّھا، وإن استدل له بما استدل، وأبو موسى كان ُيفتى الناَس . َصلَّى هللاَّ

وصدراً من خالفة عمر حتى فاوض عمُر رضى هللا عنه فى نھيه عن ذلك، واتفقا على أنه رأى أحدثه عمر رضى هللا عنه 

 .فى الُنُسك، ثم صحَّ عنه الرجوُع عنه
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 فصل

من حديث " صحيحه"فذكروا منھا ما رواه مسلم فى  ،وھو معارضُة أحاديث الفسخ بما يدل على خالفھا: وأما العذر الثالث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجة الوداع، فمنا َمن : الزھرى، عن ُعروة، عن عائشة رضى هللا عنھا، قالت خرجنا مع رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

َمْن أَْحَرَم ِبُعْمرٍة َولَْم ُيْھِد، َفْلَيْحلِْل، : "ه وآله وسلمأھلَّ بُعمرة، ومنا َمْن أھلَّ بحج، حتى َقِدْمَنا مكة فقاَل رسوُل هللا صلى هللا علي

ه ، َفْلُيتمَّ َحجَّ  .، وذكر باقى الحديث"وَمْن أَْحَرَم ِبُعْمَرٍة وأْھَدى، فال َيِحلَّ َحتَّى َيْنَحَر َھْدَيه، وَمْن أَھلَّ ِبَحجٍّ

َخرجنا مع رسوِل صلى هللا عليه : األسود، عن ُعروة عنھا أيضاً من حديث مالك، عن أبى" صحيحه"ما رواه مسلم فى : ومنھا

، وأھلَّ رسوُل هللاِ  ا من أھلَّ بحج وُعمرة، وِمنا َمْن أھلَّ بالحجِّ ِة الَوداع، فِمنا َمن أھلَّ بُعمرة، ومنَّ  صلَّى هللا وآله وسلم عاَم َحجَّ

ا  ا َمْن أھلَّ بعمرة فحلَّ، وأمَّ ، فأمَّ ، أو َجَمَع الحجَّ والُعمرة، فلم َيِحلُّوا حتى يوُم النحرعليه وآله وسلم بالحجِّ  .َمْن أھلَّ بحجٍّ

حدثنا محمد بن بشر العبدى، عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بن : ما رواه ابُن أبى شيبة: منھا

ٍة، : م لِلحجِّ على ثالثة أنواعَخَرْجَنا مع رسوِل هللاِ صلَّى هللا عليه وآله وسلَّ : حاِطب، عن عائشة، قالت ا َمْن أََھلَّ بُعمرٍة وَحجَّ فِمنَّ

ا َمْن أھلَّ بُعمرة مفردة، فَمن كاَن أھلَّ بحجٍّ وُعمرٍة معاً، لم يِحلَّ ِمن شٍئ مما َحرُ  َم منه حتَّى قضى ومنا َمن أھلَّ ِبَحجِّ ُمفرد، وِمنَّ

، وَمْن أھلَّ بحجٍّ مفرد، لم َيحِ  فطاَف  لَّ ِمن شئ مما َحُرَم منه حتى قضى مناِسَك الحج، وَمْن أھلَّ بُعمرٍة مفردٍة،مناِسَك الحجِّ

 ً فا والمروة، حلَّ مما حُرم منه حتى استقبل َحّجا  .بالبيِت وبالصَّ

 من حديث ابن وھب، عن عمرو بِن الحاِرث، عن محمد بن َنْوَفٍل، أنَّ رُجالً ِمن أھلِ " صحيحه"ما رواه مسلم فى : ومنھا

، فإذا طاَف بالبيت، أيِحلُّ أم ال ؟ فذَكر الحديث، وفيه: الِعراق، قال له قد حجَّ : سل لى ُعروة بن الزبير، عن رجل أھلَّ بالحجِّ

ثم حجَّ .. رسوُل ِهللا صلَّى هللا عليه وآله وسلم، فأخبرتنى عائشة، أن أول شئ بدأ به حين َقِدَم مكة، أنه توضأ، ثمَّ َطاَف بالَبْيتِ 

َل شٍئ بدأ به الطواُف بالبيت، ثم لم تكن ُعْمَرةٌ أ ُل شئ بدأ به .. ثم ُعَمُر مثُل ذلك.. بو بكر، ثم كان أوَّ ثم حجَّ عثماُن، فرأيُته أوَّ

َل شئ بدأ به . الطواُف بالبيت، ثم لم تكن ُعْمرةٌ  ام، فكان أوَّ ثم معاوية وعبُد هللا بُن عمر، ثم حججُت مع أبى الزبير بن العوَّ

ذلك لطواُف بالبيت، ثم لم تكن ُعْمَرةٌ، ثمَّ رأيُت المھاجرين واألنصار، يفعلُون ذلك، ثم لم َتُكْن ُعْمَرةٌ، ثم آِخُر َمْن رأيت فعل ا

ابُن عمر، ثم لم ينقُْضھا بُعمرة، فھذا ابُن عمَر عندھم، أفال يسألونه ؟ وال أحٌد ممن مضى ما كانوا َيبدؤون بشىء ِحيَن يضعون 

َل من الطواف أقدامَ  واف بالَبْيِت، ثم ال َيِحلُّون، وقد رأيُت أُمى وخالتى حين َتْقَدَماِن ال َتْبدآِن بشىٍء أوَّ َل ِمَن الطَّ بالبيت، ھم أوَّ

 .تطوفان ِبه ثم ال َتِحالَّنِ 

 .فھذا مجموع ما عارضوا به أحاديَث الفسخ، وال ُمعارضة فيھا بحمد هللا وَمنِّهِ 

ه الليث، أما الحديُث األول  وھو حديث الزھرى، عن ُعروة، عن عائشة َفَغلَِط فيه عبُد الملك بن شعيب، أو أبوه شعيب، أو َجدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أو شيخه ُنوا أن النبى َصلَّى هللاَّ عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر، والناُس، عن الزھرى، عن عروة، عنھا وبيَّ

خرجنا مع رسول هللا : عن يحيى بن سعيد، عن َعْمَرَة، عنھا: فقال مالك. ى إذا طاف وسعى، أن َيِحلَّ أمر َمْن لم َيُكْن معه َھدْ 

، فلما دنونا من مكة، أمر رسوُل هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وآله وسلم لَِخمس لياٍل بقين لذى القِعدة، وال نرى إال الحجَّ
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فذكرُت ھذا : قال يحيى. ف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، أن َيِحلَّ وذكر الحديثوآله وسلم َمْن لم يكن معه َھْدى، إذا طا

 .أتتك وِهللا بالحديِث على وجھه: الحديَث لقاسم بن محمد، فقال

، فلما َقِدمْ : وقال منصور َنا، عن إبراھيم، عن األسود، عنھا، خرجنا مع رسول ِهللا صلَّى هللا عليه وآله وسلم وال نرى إال الحجَّ

ْفَنا بالَبْيِت، فأمر النبىُّ صلى هللا عليه وآله وسلم َمن لم يكن ساق الَھْدَى، أن َيِحلَّ، فحلَّ َمْن لم يكن ساق الَھدْ  َى، ونساؤه لم َتَطوَّ

 .َيُسْقَن فأْحلَْلنَ 

وسلم عام َحجة الوداع،  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله: وقال مالك ومعمر كالُھما عن ابن شھاب، عن ُعروة، عنھا

َمْن َكاَن َمَعُه َھْدٌى، فْلُيِھلَّ ِبالَحجِّ َمَع الُعْمَرة، والَ َيِحلَّ َحتَّى َيِحلَّ : "فأھللنا بُعمرة، ثم قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 ً  ".منھما َجميعا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ وقال ابن شھاب عن ُعروة عنھا بمثل الذى أخبر به سالم، عن أبيه، عن ال تمتع رسول هللا : ولفظه. نبى َصلَّى هللاَّ

، فأھدى، فساق معه الھدَى من ذى الُحليفة، ة الوداع بالعمرة إلى الَحجِّ بدأ رسوُل هللا صلى  صلى هللا عليه وآله وسلم فى َحجَّ

، وتمتَّع الناُس مع  ، هللا عليه وآله وسلم، فأھلَّ بالُعمرة، ثم أھلَّ بالَحجِّ رسوِل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بالُعمرة إلى الَحجِّ

َة، قال  ا َقِدَم النبى صلى هللا عليه وآله وسلم َمكَّ َمْن : "الناسفكاَن ِمَن الناس َمْن أھدى، فساق معه الَھْدَى، ومنھم َمن لم ُيْھِد، فلمَّ

َفا والَمْرَوة، َكاَن ِمْنُكم أْھدى، فإنَّه ال َيِحلُّ ِمْن شئ َحُرَم ِمْنُه  ُه، وَمْن لْم َيُكْن أْھَدى َفْلَيُطْف ِبالَبْيِت، وَبْيَن الصَّ َحتَّى َيْقِضَى َحجَّ

 ، ْر َوْلَيِحلَّ، ُثمَّ ْلُيِھلَّ بالَحجِّ وْلُيْھِد، فَمْن لَْم َيِجْد َھْدياً، َفِصياُم َثالَثِة أيَّام فى الَحجِّ وذكر باقى "... ه َوَسْبَعٍة إذا َرَجَع إلى أْھلِ َولُيقصِّ

 .الحديث

خرجنا مَع رسوِل هللا صلى هللا عليه وآله : عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: وقال عبد العزيز الماِجُشون

ة، قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : وفيه، قالت. فذكر الحديث... وسلم، ال َنْذُكُر إال الَحجَّ  : ألصحابهفلما َقدْمُت َمكَّ

 ".اْجَعلُوھا ُعْمَرًة، فأَحلَّ النَّاُس إالَّ َمْن َكاَن َمَعُه الَھْدى"

، فلما َقِدْمَنا، أُِمْرَنا أَْن : عن إبراھيم، عن عائشة: وقال األعمش خرجنا مع َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم ال نْذُكر إال الَحجَّ

 .وذكَر الحديثَ ... َنِحلَّ 

، فلما : عن أبيه، عن عائشة: حمن بن القاسموقال عبد الر خرجنا َمَع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وال نذكر إال الَحجَّ

وِهللا : َفقُْلتُ : ؟ قالت" ما ُيْبِكيك: "فقال. أبكى فدخَل َعلَىَّ رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأنا: قالت. ِجْئَنا َسِرَف، َطِمْثتُ 

: ، قالت"اْجَعلُوَھا ُعْمرةً : "فلما َقِدْمُت مكة، قال النبى صلى هللا عليه وآله وسلم: وفيه. نِّى الَ أَُحجُّ الَعاَم فذكر الحديثَ لَِوِدْدُت أ

 .َفَحلَّ الناُس إالَّ ْمن َكاَن َمَعُه الَھْدىُ 

، وابن عباس، وأبو سعيد، ، وھذا موافق لما رواه جابر، وابن عمر، وأنس، وأبو موسى"الصحيح"وكل ھذه األلفاظ فى 

وأسماء، والبراء، وحفصة، وغيرھم، من أمره صلى هللا عليه وآله وسلم أصحاَبه ُكلَّھم باإلحالل، إال َمْن ساق الَھْدى، وأن 

يجعلوا  وفى اتفاق ھؤالء ُكلِّھم، على أن النبى صلى هللا عليه وآله وسلم، أمر أصحابه كلَّھم أن يحلوا، وأن. يجعلوا حجھم ُعْمَرةً 
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الذى قدموا به ُمتعًة، إال َمْن ساق الَھْدى، دليٌل على غلط ھذه الرواية، ووھٍم وقع فيھا، ُيبين ذلك أنھا من رواية الليث، عن 

عقيل، عن الزھرى، عن عروة، والليث بعينه، ھو الذى روى عن عقيل، عن الزھرى، عن عروة، عنھا مثَل ما رواه، عن 

 .فى تمتع النبى صلى هللا عليه وآله وسلم، وأمره لمن لم يكن أھدى أن َيِحلَّ  الزھرى عن سالم، عن أبيه،

ُق بعُضھا بعضاً، وإنما بعُض الرواة زاد على بعض، وبعضھم اختصر الحديث، وبعُضھم  ثم تأملنا، فإذا أحاديث عائشة ُيصدِّ

أھلَّ بالحجِّ من اإلحالل، وإنما فيه أمره أن  ليس فيه منع َمنْ : والحديث المذكور. اقتصر على بعضه، وبعضھم رواه بالمعنى

ُيِتمَّ الحج، فإن كان ھذا محفوظاً، فالمراد به بقاؤه على إحرامه، فيتعين أن يكون ھذا قبل األمر باإلحالل، وجعله عمرة، ويكون 

ان، ويتعين ھذا وال ُبد، وإال كان باإلتمام، كما طرأ على التخيير بين اإلفراد والتمتع والقِر ھذا أمراً زائداً قد طرأ على األمر

ھذا ناسخاً لألمر بالفسخ، واألمر بالفسخ ناسخاً لإلذن باإلفراد، وھذا محاٌل قطعاً، فإنه بعد أن أمرھم بالِحلِّ لم يأمرھم بنقضه، 

ً أن يكون قبل األمر لھم بالفسخ،  وال يجوز غير ھذا والبقاِء على اإلحرام األول، ھذا باطل قطعاً، فيتعيَُّن إن كان محفوظا

 .وهللا أعلم.. البتة

 فصل 

". وأما َمْن أھلَّ بحجٍّ أو جمَع الحجَّ والُعمرة، فلم َيِحلُّوا حتى كان يوم النحر: "وفيه. وأما حديُث أبى األسود، عن عروة، عنھا

شئ مما َحُرَم منه حتى َيْقِضَى فَمن كان أھلَّ بحجٍّ وُعمرة معاً، لم َيِحلَّ من : "وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنھا

، وَمْن أَھلَّ ِبَحجٍّ ُمْفِرٍد َكَذلِكَ  حدثنا أحمد بن حنبل، : فحديثان، قد أنكرھما الحفاُظ، وھما أھٌل أن ُينَكرا، قال األثرم". َمناِسَك الَحجِّ

مع رسول هللاِ صلى هللا  خرجنا: "حدثنا عبد الرحمن بن مھدى، عن مالك بن أنس، عن أبى األسود، عن ُعروة، عن عائشة

ا َمْن أََھلَّ ِبالَحجِّ والُعمَرِة، و ا َمْن أََھلَّ بالُعْمَرِة، َوِمنَّ ، َوِمنَّ ا َمْن أَھلَّ بالَحجِّ أَھلَّ بالَحجِّ َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فمنَّ

ا َمْن أََھلَّ بالُعْمَرِة، فأحلُّوا ِحيَن َطافُ  َفا والَمْرَوةِ عليه وآله وسلم، فأمَّ ا َمْن أََھلَّ بالَحجِّ والُعْمَرِة، َفلَْم َيِحلُّوا إلَى . وا ِبالَبْيِت َوبالصَّ َوأَمَّ

الزھرى، عن عروة، عن : فقلُت له: أَْيش فى ھذا الحديِث ِمن الَعَجِب، ھذا خطأ، فقال األثرم: ، فقال أحمد بن حنبل"َيْوِم النَّْحرِ 

وألبى األسود : ھذان حديثان منكران جداً، قال: وقال الحافظ أبو محمد بن حزم. ، وھشام بن عروةنعم: عائشة، بخالفه ؟ فقال

والعجب كيف جاز على َمن رواه ؟ ثم ساق من طريق البخارى عنه، . حديٌث ال خفاء ِبُنكَرِته، َوَوْھِنِه، وُبطالنه فى ھذا النحو

ْت بالَحُجونِ أن عبد هللا مولى أسماء، حّدثه أنه كان َيْسَمُع أ يق رضى هللا عنھما تقول ُكلما َمرَّ دِّ صلَّى : سماء بنَت أبى بكر الصِّ

لقد نزلنا معه ھاھنا، ونحُن يومئذ ِخفاٌف، قليٌل ظھُرنا، قليلٌة أزواُدنا، فاعتمرُت أنا وأختى عائشة، والزبيُر، : هللا على رسوله

 .أَْھلَلَْنا ِمَن الَعِشىِّ ِبالَحجِّ  فلما مسحنا البيَت، أَْحلَْلَنا، ُثمَّ . وفالن، وفالن

 :وھذه وھلٌة ال خفاَء بھا على أحد ممن له أقلُّ علم بالحديِث لوجھين باطلين فيه بال شك: قال

فاعتمرُت أنا وأُختى عائشة، وال خالف بين أحد من أھل النقل، فى أن عائشة لم تعتمر فى أول دخولھا مكة، : قوله: أحُدھما

التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة، ھكذا رواه جابر بن عبد هللا، ورواه عن عائشة األثبات، كاألسود بن  ولذلك أعمرھا من

 .يزيد، وابِن أبى ُمليكة، والقاسم بن محمد، وعروة، وطاووس، ومجاھد
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فيه، ألن جابراً، وأنَس بن  فلما مسحنا البيَت، أحللنا، ثم أھللنا من العشى بالحج، وھذا باطل ال شكَّ : قوله فيه: الموضع الثانى

مالك، وعائشة، وابَن عباس، ُكلُّھم رَوْوا أن اإلحالل كان يوَم دخولھم مكة، وأن إحاللھم بالحجِّ كان يوم التروية، وبين اليومين 

 .المذكورين ثالثة أيام بال شك

فإن أسماء أخبرت أنھا اعتمرت ھى  الحديُث ليس بمنكر وال باطل، وھو صحيح وإنما أُتى أبو محمد فيه ِمن فھمه،: قلت

فلما مسحنا البيت أْحلَْلَنا، فإخبار منھا عن نفسھا، وعمن لم ُيصبه عذُر الحيض الذى : وأما قولھا. وقع بال شك وعائشة، وھكذا

ْح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولھم مكة، وأنھا حلَّت ذلك اليوم، وال ريَب أن عائش ة قدمت أصاَب عائشة، وھى لم ُتصرِّ

، وصارت قاِرنةً  اعتمرت عائشة مع النبى صلى : فإذا قيل. بُعمرة، ولم تزل عليھا حتى حاضْت ِبَسِرَف، فأدخلت عليھا الحجَّ

 ً  .هللا عليه وآله وسلم، أو قدمت بعمرة، لم يكن ھذا كذبا

م القدوم، ليلزم ما قال أبو محمد، وإنما أرادت إنھم أَھلُّوا من عشى يو: ثم أھللنا ِمن الَعِشىِّ بالحج، فھى لم َتقُلْ : وأما قولھا

ح فيه بعشى ذلك اليوم بعينه، لعلم الخاص والعام به، . عشىَّ يوم التروية ومثل ھذا ال يحتاج فى ظھوره وبيانه إلى أن ُيصرَّ

 .وأنه مما ال تذھُب األوھام إلى غيره، فردُّ أحاديث الثقات بمثل ھذا الوھم مما ال سبيل إليه

َج روايتھما على أن المراد بقولھا: و محمدقال أب : وأسلُم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة، يعنى اللذين أنكَرُھما، أن ُتخرَّ

، أو بحجٍّ وُعمرة، لم َيِحلُّوا حتى كان يوُم النحر حين َقَضْوا مناِسك الحج، إنما عنت بذلك َمْن كان م عه إن الَّذيَن أھلَّوا بحجٍّ

ھذا تنتفى النُّكرةُ عن ھذين الحديثين، وبھذا تأتلِف األحاديُث كلھا، ألن الزھرى عن ُعروة يذكر خالف ما ذكره أبو الَھْدى، وب

األسود عن عروة، والزھرى بال شك أحفُظ من أبى األسود، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة فى ھذا الباب َمْن ال 

حفظ، وال فى ثقة، وال فى َجاللة، وال فى بطانة لعائشة، كاألسود ابن يزيد، والقاسم بن  ُيقَرن يحيى بن عبد الرحمن إليه، ال فى

 محمد بن أبى بكر، وأَبى عمرو ذكوان مولى عائشة، وَعْمَرَة بنت عبد الرحمن، وكانت فى حجر عائشة، وھؤالء ھم أھلُ 

و روايُة واحد منھم، لو انفرد ھى الواجُب أن يؤخذ الخصوصية والبطانة بھا، فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك، لكانت روايُتھم أ

َة على َمن علم، وذكر وأخبر، فكيف وقد  بھا، ألن فيھا زيادة على رواية أبى األسود ويحيى، وليس َمن َجَھَل، أو َغَفَل ُحجَّ

 .وافق ھؤالء الِجلَُّة عن عائشة فسقط التعلُّق بحديث أبى األسود ويحِيى اللذين ذكرنا

اً، فإن حديثى أبى األسود ويحيى، موقوفان غير مسندين، ألنھما إنما ذكرا عنھا فعل َمن فعل ما ذكرت، دون أن وأيض: قال

ة فى أحد دون النبى صلى هللا عليه وآله وسلم، فلو صحَّ   يذُكرا أن النبىَّ صلى هللا عليه وآله وسلم، أمرھم أن ال َيِحلُّوا، وال ُحجَّ

ى صلى هللا عليه وآله وسلم َمْن ال َھْدى معه بالفسخ، فتمادى المأمورون بذلك، ولم َيِحلُّوا لكانوا ما ذكراه، وقد صح أمُر النب

أھم منه، فثبت يقيناً أن حديث أبى األسود ويحيى، إنما عنى فيھما ّ تعالى، وقد أعاذھم هللا من ذلك، وبرَّ َمن كان معه : عصاة 

أوردناھا، بأنه صلى هللا عليه وآله وسلم أمر َمن معه الَھْدى، بأن يجمع حجاً مع  َھْدى، وھكذا جاءت األحاديُث الصحاح التى

 ً َمْن كاَن َمَعُه : "ثم ساق من طريق مالك، عن ابن شھاب، عن عروة، عنھا ترفعه. الُعمرة، ثم ال َيِحلَّ حتى يحلَّ منھما جميعا

فھذا الحديث كما ترى، من طريق عروة، عن عائشة، : ، قال"َحتَّى َيِحلَّ ِمْنُھَما َجِميَعا َھْدٌى، َفْلُيْھلِْل ِبالَحجِّ والُعْمَرِة، ُثمَّ ال َيِحلَّ 
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ُيبين ما ذكرنا أنه المراد بال شك، فى حديث أبى األسود، عن عروة وحديث يحيى عن عائشة، وارتفع اآلن اإلشكال جملة، 

ّ رب العالمين  .والحمد 

ً قوله فيهومما ُيبيُِّن أن فى حديِث أب: قال بير، أقبلوا بُعمرة فقط، فلما مسُحوا : "عن ُعروة: ى األسود حذفا ه وخالَته والزُّ أن أُمَّ

فا والَمْرَوِة بعد مسح الركن، ". الركن، حلُّوا وال خالف بين أحد، أن َمن أقبل بُعمرة ال َيِحلُّ بمسِح الّركن، حتى يسعى بين الصَّ

 .وبا التوفيق.. ئُر األحاديث الصحاح التى ذكرنا، وبطل التشغيُب به جملةفصحَّ أن فى الحديث حذفاً بيَّنه سا

 فصل 

وأما ما فى حديث أبى األسود، عن عروة، من فعل أبى بكر، وعمر، والمھاجرين، واألنصار، وابن عمر، فقد أجابه ابن 

ن ُجبير، عن ابن عباس، تمتَع فروى األعمش، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد ب. عباس، فأحسن جوابه، فُيكتفى بجوابه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال عروة قال : أراكم ستھلكون، أقول: فقال ابن عباس. نھى أبو بكر وُعَمُر عن الُمتعة: رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وتقول  .قال أبو بكر وعمر: رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُص فى الُمتعة ؟، فقال ابُن عباس: قال ُعروة البن عباس: عن أيوب، قال حدثنا َمعمر،: وقال عبد الرزاق : أال تتَّقى هللا ُتَرخِّ

ا أبو بكر وعمر، فلم يفعال، فقال ابُن عباس: فقال ُعروة. سل أُمَّك يا ُعَريَّةُ  ُثكم : أمَّ َبُكُم هللا، أُحدِّ وِهللا ما أراكم ُمنتھين حتى ُيَعذِّ

 ُ ُثونا عن أبى بكر وعمر ؟ فقال ُعروةعن رسول هللا َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه :  َعلَْيِه َوَسلََّم، وُتحدِّ ِة رسول هللا َصلَّى هللاَّ نَّ لَُھما أعلُم ِبسُّ

 .َوَسلََّم، وأتبُع لھا منك

 ة بنوأخرج أبو مسلم الكجى، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختيانى، عن ابن أبى ُملَيكة، عن ُعرو

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  تأُمُر النَّاس بالُعمَرِة فى ھؤالء الَعْشِر، وليس فيھا ُعمرة ؟، : الزبير، قال لرجل ِمن أصحاِب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

رى هللا عزَّ ِمن ھاھنا ھلكُتم، ما أ: فإن أبا بكر وُعَمَر لم يفعال ذلك، قال الرجل: أَو الَ َتسأُل أُمَّك عن ذلك ؟ قال ُعروة: قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وُتخبرونى بأبى بكر وعمر ثكم عن رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ُبُكم، إنِّى أحدِّ إنھما وهللاِ كانا : قال عروةُ . وجلَّ إال َسُيَعذِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَك، فسكت الرجلُ  ِة رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ نَّ  .أعلَم ِبسُّ

 .د بن حزم ُعروة عن قوله ھذا، بجواب نذكره، ونذكر جواباً أحَسن منه لشيخناثم أجاب أبو محم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وبأبى بكر وعَمر منك، وخيٌر منك، : ونحن نقول لعروة: قال أبو محمد ِة رسول هللا َصلَّى هللاَّ ابُن عباس أعلُم ِبُسنَّ

ثم ساق من طريق الثورى، عن أبى . ُة أم المؤمنين، أعلم وأصدق منكوعائش. وأولى بھم ثالثتھم منك، ال يشكُّ فى ذلك مسلم

ِبيعى، عن عبد هللا قال قال . ھو أعلم الناس بالحج: قالت. ابن عباس: من اسُتْعِمَل على الَمْوِسِم ؟ قالوا: قالت عائشة: إسحاق السَّ

ثم ساق من . وأفضل، وأعلم، وأصدق، وأوثق مع أنه قد روى عنھا خالف ما قاله عروة، وَمن ھو خير من عروة،: أبو محمد

تمتع رسول هللا : طريق البزار، عن األشج، عن عبد هللا بن إدريس األودى، عن ليث، عن عطاء، وطاووس، عن ابن عباس

 .وأول َمن نھى عنھا معاوية. صلى هللا عليه وآله وسلم، وأبو بكر، وعمر
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأبو بكر: ووس، عن ابن عباسومن طريق عبد الرزاق، عن الثورى، عن ليث، عن طا . تمتع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .معاوية: وأول َمن نھى عنھا. وعثمان كذلك حتى مات، وعمر،

 .حديث حسن: وقال. والترمذى" المسند"حديث ابن عباس ھذا، رواه اإلمام أحمد فى : قلت

أال : قال أُبىُّ بن كعب، وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ، عن أبيه، قالحدثنا معمر عن ابن طاووس: وذكر عبد الرزاق، قال

 .وھل َبقى أحد إال وقد َعلَِمَھا، أما أنا فأفعلُھا: تقوُم فتبيَِّن للنَّاِس أمَر ھذه المتعة ؟ فقال عمر

اد بن أبى سليمان أو حميد عن حدثنا حماُد بُن سلمة، عن حم: وذكر على بُن عبِد العزيز البغوى، حدثنا حجاُج بن المنھال، قال

ٌة عن ذلَِك الماِل، وأراد أن َيْنھى أھل اليمن أن َيْصِبُغوا بالَبوِل، : الحسن، أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال الكعبة َغنِيَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : وأراد أن ينھى عن ُمتعة الحج، فقال أُبىُّ بُن كعب َم وأصحاُبه ھذا الماُل، وبه وبأصحابه قد رأى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاُبه يلَبسون الثياَب اليما نية، فلم ينَه الحاجُة إليه، فلم يأخذه، وأنت فال تأخْذه، وقد كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَ  ً عنھا، وقد علم أنھا ُتْصَبُغ بالبول، وقد تمتَّعنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ  .ْيِه َوَسلََّم فلم ينه عنھا، ولم ُيْنِزِل هللاُ تعالى فيھا نھيا

م قوُل عمر ورواه حماد بن . لو اعتمرُت فى وسط السنة، ثم حججُت لتمتعُت، ولو حججُت خمسين َحجة، لتمتعتُ : وقد تقدَّ

 .سلمة

والثورى، . ت مع َحجتى ُعمرةلو اعتمرُت فى سنة مرتين، ثم حججت، لجعل: عن قيس، عن طاووس، عن ابن عباس، عنه

عن ھشام : وابن عيينة. لو اعتمرُت، ثم اعتمرُت، ثم حججت، لتمتعت: عن سلمة بن كھيل، عن طاووس، عن ابن عباس، عنه

لو : ھذا الذى يزعُمون أنه نھى عن المتعة يعنى عمر سمعُته يقول: بن ُحجير، وليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال

 .كذا وكذا مرة، ما تمت حجة رجل قط إال بمتعة: قال ابن عباس. تمتعتاعتمرُت، ثم حججت، ل

كم وُعمرِتكم أن : وأما الجواب الذى ذكره شيخنا، فھو أن ُعَمَر رضى هللا عنه، لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال إنَّ أََتمَّ لَِحجِّ

ل واحد منھما بسفر ُينشئه له من بلده، وھذا أفضل من القِران َتْفِصلُوا بينھما، فاختار ُعَمُر لھم أفضَل األُمور، وھو إفراُد ك

وھذا . أحمد، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعى رحمھم هللا تعالى وغيرھم: والتمتع الخاص بدون َسفرة أُخرى، وقد نصَّ على ذلك

 .رضى هللا عنھما ھو اإلفراد الذى فعله أبو بكر وعمر رضى هللا عنھما، وكان ُعمر يختاره للناس، وكذلك علىٌ 

وا الَحجَّ والُعْمَرةَ {: وقال عمر وعلى رضى هللا عنھما فى قوله تعالى إتمامُھما أن ُتحِرَم بھما ِمن : قاال] 196: البقرة[} َِّ  وأَِتمُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لعائشة فى ُعمرتھا فإذا رجع الحاجُّ إلى ُدَوْيَرِة أھلِه، فأنشأ " كِ أْجُرِك َعلى َقْدِر َنَصبِ : "ُدَوْيَرِة أھلِِك وقد قال َصلَّى هللاَّ

، فھاھنا قد أتى بكل واحٍد  ، أو اعتمر فى أشھره، ورجع إلى أھله، ثم حجَّ ، وأقام حتى يحجَّ الُعمرة منھا، واعتمر قبل أشھِر الحجِّ

 .من النسكين من ُدويرِة أھله، وھذا إتياٌن بھما على الكمال، فھو أفضُل من غيره

ذا الذى اختاره عمر للناس، فظنَّ َمن َغلَِط منھم أنه نھى عن المتعة، ثم ِمنھم َمن حمل َنھيه على متعة الفسخ، ومنھم فھ: قلت

ً لإلفراد عليه، ومنھم َمن عارض رواياِت النھى عنه بروايات االستحباب، وقد ذكرناھا،  َمن حمله على ترِك األولى ترجيحا

قوالً قديماً،  عمر، كما عنه روايتان فى غيرھما من المسائل، ومنھم َمن جعل النھىومنھم َمن جعل فى ذلك روايتين عن 
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ً رآه من عنده لكراھته أن َيَظلَّ الحاجُّ ُمعِرِسيَن  ورجع عنه أخيراً، كما سلك أبو محمد بن حزم، ومنھم َمن َيُعدُّ النھى رأيا

 .ِبنسائھم فى ِظلِّ األَراكِ 

بينما أنا واقف مع ُعَمَر بن الخطاب بعرفة عشيَة : راھيم النخعى، عن األسود بن يزيد، قالعن حماد، عن إب: قال أبو حنيفة

يب، فقال له عمر ٍل شعَره، يفوُح منه ريُح الطِّ ما ھيئتك بھيئة : فقال عمر. نعم: أمحِرٌم أنت ؟ قال: عرفة، فإذا ھو برجل ُمَرجِّ

: إنى َقِدمُت متمتِّعاً، وكان معى أھلى، وإنما أحرمُت اليوَم، فقال عمر عند ذلك: قال. محرم، إنما المحِرُم األْشَعُث األَْغَبُر األْدَفرُ 

 ً اجا ُسوا ِبِھنَّ فى األراك، ثم راحوا ِبِھّن ُحجَّ ْصُت فى الُمتعة لھم، لعرَّ ُعوا فى ھذه األيام، فإنى لو َرخَّ وھذا يبين، أن ھذا . ال تتمتَّ

 .من عمر رأى رآه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على نسائه، ثم أصبح محِرماً، وال خالف أن فكان : قال ابن حزم ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبى َصلَّى هللاَّ

 .الوطء مباح قبل اإلحرام بطرفة عين وهللا أعلم

 فصل

 ..وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين، نذكرُھما ونبيُِّن فسادھما

الفسخ، فاالحتياُط يقتضى المنَع منه ِصيانًة للعبادة عما ال  لف الصحاَبُة وَمْن بعدھم فى جوازإذا اخت: قالوا: الطريقة األولى

 .يجوُز فيھا عند كثير من أھل العلم، بل أكثرھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمرھم بالفسخ لِيبيِّن لھم جواَز الُعمرة فى أشھر الحج، ألن أ: والطريقة الثانية ْھَل الجاھلية كانوا أن النبى َصلَّى هللاَّ

َبُر، وَعَفا األََثُر، واْنَسلََخ َصَفُر، فقد حلَِّت الُعْمَرةُ لَِمِن اْعَتَمَر، فأمرھم : يكرھون الُعمرة فى أشھر الحج، وكانوا يقُولون إذا َبَرأَ الدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالفسخ، ليبين لھم جواَز الُعمرة فى أشھر الحج  .، وھاتان الطريقتان باطلتانالنبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُة، فإذا تبيَّنت فاالحتياُط ھو اتِّباُعھا وترُك ما خالفھا، فإن كان ترُكھا : أما األولى نَّ فألن االحتياَط إنما يشرع، إذا لم تتبين السُّ

 :ألجل االختالف احتياطاً، فترُك ما خالفھا واَتباُعھا، أحوُط وأحوُط، فاالحتياُط نوعان

نَّة، وال يخفى ُرجحاُن أحدھما على اآلخراحتياٌط للخ  .روج ِمن خالف العلماء، واحتياٌط للخروج من ِخالف السُّ

 ً  :فإن االحتياط ممتنٌع ھنا، فإنَّ للناس فى الفسخ ثالثَة أقوال.. وأيضا

م: أحدھا  .أنه محرَّ

 .أنه واجب، وھو قوُل جماعة من الَسلَف والَخلَف: الثانى

رأنه مستَحٌب، : الثالث مه أولى باالحتياط بالخروج من خالف َمن أوجبه، وإذا تعذَّ  فليس االحتياط بالخروج من خالف َمن حرَّ

نَّة  .االحتياُط بالخروج من الخالف، تعيَّن االحتياُط بالخروج من خالف السُّ
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 فصل

 .فأظھُر ُبطالناً من وجوه عديدة: وأما الطريقة الثانية

ُ : أحُدھا م ذلك، وھو أوسُط أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر قبل ذلك ُعَمَرهُ الثالث فى أشھر الحج فى ذى القِْعَدة، كما تقدَّ

م  أشھِر الحج، فكيف ُيظن أن الصحابة لم يعلموا جواَز االعتمار فى أشھر الحج إال بعد أمرھم بفسخ الحج إلى الُعمرة، وقد تقدَّ

 فعله لذلك ثالَث مرات ؟

ٍة َفْلَيْفَعْل، : "، أنه قال لھم عند الميقات"الصحيحين"أنه قد ثبت فى : الثانى َمْن َشاَء أْن ُيِھلَّ ِبُعْمَرٍة َفْلَيْفَعُل، وَمْن َشاَء أَْن ُيِھلَّ ِبَحجَّ

ات، وعامُة المسلمين معه، فكيف لم فبيَّن لھم جواَز االعتمار فى أشھر الحج عند الميق" وَمْن َشاَء أَْن ُيِھلِّ بَحجٍّ وُعْمَرٍة َفْلَيْفَعْل 

 .يعلموا جوازھا إال بالفسخ ؟ ولعمُر هللا إن لم يكونوا يعلمون جواَزھا بذلك، فھم أجدُر أن ال يعلموا جواَزھا بالفسخ

َمِحلَّه، ففرق بين أنه أَمَر َمن لم َيُسِق الَھْدَى أن يتحلَّل، وأمَر َمن ساق الَھْدَى أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الھدُى : الثالث

محِرم ومحِرم، وھذا يدل على أن سوَق الَھْدى ھو المانُع من التحلل، ال مجرُد اإلحرام األول، والِعلَّة التى ذكروھا ال تختص 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جعل التأثير فى الِحل وعدمه للَھْدى وجوداً وعدماً ال لغيره  .بمحِرم دوم محرم، فالنبيُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَصد مخالَفة المشركين، كان ھذا دليالً على أن الفسَخ أفضُل لھذه الِعلَّة، : أن يقال: الرابع إذا كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

اً وإما ألنه إذا كان إنما أمرھم بذلك لمخالفة المشركين، كان يكوُن دليالً على أن الفسخ يبقى مشروعاً إلى يوم القيامة، إما وجوب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وشرعه ألُمته فى المناسك مخالفًة لَھْدى المشركين، ھو مشروع إلى  يوم استحباباً، فإن ما فعله النبى َصلَّى هللاَّ

ً أو استحباباً، فإن المشركين كانوا ُيفِيُضون من عرفَة قبل غروب الشمس، وكانوا ال ُيفيضون من مزدلفة  القيامة، إما وجوبا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقال : َتْطلُع الشمُس، وكانوا يقولون حتى َخالََف َھْدُينا ھْدَى : "أْشِرْق َثِبيُر َكْيَما ُنِغيَر، فخالفھم النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 ".الُمْشِرِكين، َفلَْم ُنفِْض ِمْن َعَرَفَة َحتَّى َغَرَبِت الشَّْمسُ 

نَّة،  وھذه المخالفة، إما ركن، كقول مالك، وإما واجٌب َيجبُره دم، كقول أحمد، وأبى حنيفة، والشافعى فى أحد القولين، وإما سُّ

 .كالقول اآلخر له

نَّة باتفاق المسلمين، وكذلك قريٌش كانت ال َتقُف بعرفة، بل تفيض من َجْمع، فخالفھم  واإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، } ِمْن َحْيُث أََفاَض النَّاسُ  ُثمَّ أَفِيُضوا{: ووقف بعرفاٍت، وأفاَض منھا، وفى ذلك نزل قوله تعالى النبى َصلَّى هللاَّ

، وھذه المخالفة من أركاِن الحجِّ باتفاق المسلمين، فاألُمور التى ُنَخالُِف فيھا المشركين ھى الواجُب أو ]199: البقرة[

، ليس فيھا مكروه، فكيف يكون فيھا  م ؟ وكيف ُيقالالمستحبُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمر أصحابه بُِنُسٍك ُيخالُِف : ُمحرَّ إن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ه : ُنُسك َ المشركين، مع كون الذى نھاھم عنه، أفضَل ِمن الذى أمرھم به ؟ أو يقال َمْن حجَّ كما حج المشركون فلم يتمتع، فحجُّ

لين من الم ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أفضُل ِمن حجِّ السابقين األوَّ  .ھاجرين واألنصار، بأمِر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُعْمَرُتَنا َھِذِه لَِعاِمَنا : وقيل له". َدَخلَِت الُعْمَرةُ فى الَحجِّ إلى َيْوم القِياَمة: "عنه، أنه قال" الصحيحين"أنه قد ثبت فى : الخامس

 ".األََبِد، َدَخلَت الُعْمَرةُ فى الَحجِّ إلى َيْوم القِياَمةال، َبْل ألَبِد : "َهَ◌َذا، أم لأِلَبِد ؟ َفَقالَ 
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ً فى حديث جابر الطويل : حتى إذا كان آخُر طوافه َعلَى المرَوِة، قال: قال. وكان سؤالھم عن ُعْمرة الفسخ، كما جاء صريحا

، "ھا ُعْمَرًة، فَمْن َكاَن ِمْنُكم لَْيَس َمَعُه َھْدى، َفْلُيِحلَّ، َوْلَيْجَعْلھا ُعْمَرةً لو اْسَتْقَبْلُت ِمْن أمِرى َما اْسَتْدَبْرُت، لَْم أَُسق الَھْدَى، ولََجَعْلتُ "

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أصاِبَعه واِحَدًة فى : فقاَم ُسراقة بُن مالك فقال يا رسول هللا ؛ ألعامنا ھذا، أم لألبد ؟ فشبََّك رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

تْين، ال َبْل ألََبِد األََبد َدَخلَتِ : "األخرى، وقال  ".الُعْمَرة فى الَحجِّ َمرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صبح راِبعٍة َمَضْت ِمن ذى الِحجة، فأمرنا أن نحلَّ، فقلنا: وفى لفظ لما لم يكن بيننا وبين : َقِدَم رسوُل َصلَّى هللاَّ

: فقال ُسراقة بُن مالك: وفيه. فذكر الحديثَ .. تَى َعَرَفَة َتْقُطُر َمَذاِكيُرَنا الَمنِىَّ عرفَة إال َخْمٌس أََمَرَنا أْن ُنْفِضَى إلى ِنَساِئنا، َفَنأْ 

 ".ألبد: "لِعامنا ھذا أم لألبد ؟ فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : عنه" صحيح البخارى"وفى  فبيَّن " بل لأِلََبدِ : "ألَُكْم َخاَصًة َھِذِه َيا َرُسوَل هللا ؟ َقالَ : أن ُسراقة قال للنبىِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أن تلك الُعمرة التى فسخ َمن فسخ منھم حّجه إليھا لأِلبد، وأن الُعمرة دخلت فى الح جِّ إلى يوِم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .وھذا ُيبيِّن أن عمرة التمتع بعُض الحج. القيامة

أن المراد، أن سقوَط الفرض بھا ال : باعتراضين، أحدھما" ألَبِد األََبدِ  َبلْ : "وقد اعترض بعُض الناس على االستدالل بقوله

لألبد، فإن األبد ال يكون فى حق : يختصُّ بذلك العام، بل ُيسقُِطه إلى األبد، وھذا االعتراُض باطل، فإنه لو أراد ذلك لم َيقُلْ 

، وألنھم لو أرادوا بذلك "الُعْمَرةُ فى الَحجِّ إلَى َيْوم القَِياَمةِ  َدَخلَتِ : "طائفة معيَّنة، بل إنما يكون لجميع المسلمين، وألنه قال

ُعمرتنا ھذه لِعاِمَنا َھَذا، أم : "السؤاَل عن تكرار الوجوب، لما اقتصروا على الُعمرة، بل كان السؤاُل عن الحج، وألنھم قالوا له

أكلَّ عام يا رسوَل ِهللا ؟ وألجابھم بما أجابھم به : ما قالوا له فى الحج؟ ولو أرادوا تكرار وجوبھا ُكلَّ عام، لقالُوا له، ك" لأِلََبدِ 

فھذا السؤال ". َبْل ألََبِد األَبد: "فقال. ھذه لكم خاصة: وألنھم قالوا له". َنَعْم لََوَجَبتْ : َذُرونى َما َتَرْكُتُكم، لَْو قُْلتُ : "فى الحجِّ بقوله

 .والجواب، صريحان فى عدم االختصاص

، وھذا االعتراُض أبطُل ِمن الذى قبله، فإن السائَل إنما سأل : قوله: نىالثا إن ذلك إنما ُيريد به جواَز االعتمار فى أشھِر الحجِّ

، ألنه إنما  ، ال عن جواز الُعمرة فى أشھِر الحجِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيه عن الُمتعة التى ھى َفسُخ الحجِّ أمره  سأله َعقِبَ النبىَّ َصلَّى هللاَّ

، فقال له سراقُة حينئذ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن نفس ما سأله عنه، ال  :َمن ال َھْدَى معه بفسخ الحجِّ ھذا لِعاِمَنا، أم لألبد ؟ فأجابه َصلَّى هللاَّ

ا لم يسأله عنه ى معه باإلحالل، بياٌن جلٌى أن ، عقب أمره َمن ال َھدْ "َدَخلَِت الُعْمَرةُ فى الَحجِّ إلى َيْوِم القَِياَمةِ : "وفى قوله. عمَّ

 .وبا التوفيق.. ذلك مستِمر إلى يوِم القِياَمة، فبطل دعوى الُخصوص

أن ھذه الِعلَّة التى ذكرتموھا، ليست فى الحديِث، وال فيه إشارةٌ إليھا، فإن كانت باطلًة، بطل اعتراُضكم بھا، وإْن : السادس

ْت اقتضت دواَم معلولھا واستمراره، كما أن كانت صحيحًة، فإنھا ال تلزم االختصاص بالص حابة بوجه ِمن الوجوه، بل إن صحَّ

َة أصحابه، واستمرت مشروعيُته إلى يوم القيامة، فبطل االحتجاُج بتلك الِعلَّة ع َته وقوَّ َمَل ُشِرَع لُِيِرَى المشركيَن قوَّ لى الرَّ

 .االختصاص بھم على كل تقدير

 عنھم، إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز الُعمرة فى أشھر الحجِّ على فعلھم لھا معه ثالثَة أعوام، وال أنَّ الصحاَبَة رضى هللا: السابع

بإذنه لھم فيھا عند الميقات حتى أمرھم بفسخ الحجِّ إلى الُعمرة، َفَمْن بعدھم أحرى أن ال َيْكَتفَى بذلك حتى َيْفَسَخ الحجَّ إلى 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، واقتداًء بأصحابه، إال أن يقوَل قائلالُعمرة، اتِّباعاً ألمر النبى َصلَّ  ا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفى به : ى هللاَّ إنَّ

 .الصحاَبة، وال نحتاج فى الجواز إلى ما احتاجوا ھم إليه، وھذا جھٌل نعوُذ با منه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،: الثامن أن يأمر أصحاَبه بالفسخ الذى ھو حرام، لِيعلِّمھم بذلك مباحاً ُيمكن تعليُمه  أنه ال ُيَظنُّ برسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .بغير ارتكاب ھذا المحظور، وبأسھل منه بياناً، وأوضح داللًة، وأقل كلفةً 

ً : فإن قيل الذى  وقد قال بكل واحد منھما طائفة، فَمن. فھو إذاً إما واجب أو مستَحب: قيل. لم يكن الفسخ حين أمرھم به حراما

مه  .بعد إيجابه أو استحبابه، وأىُّ نص أو إجماع رفع ھذا الوجوَب أو االستحباَب، فھذه مطالبة ال محيص عنھا حرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: التاسع د له "لو اْسَتْقَبْلُت ِمْن أْمِرى ما اْسَتْدَبْرُت، لََما ُسْقُت الَھْدَى، ولََجَعْلُتھا ُعْمَرةً : "أنه َصلَّى هللاَّ ، أفترى تجدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عند ذلك العلم بجواز العمرة فى أشھر الحج، حتى تأسَّف على فواتھا ؟ ھذا من أعظم المحال  .َصلَّى هللاَّ

حج أن القارن قد اعتمر فى أشھر ال: ومعلوم. أنه أمر بالفسخ إلى الُعمرة، َمن كان أفرد، وَمْن قرن، ولم َيُسِق الَھْدى: العاشر

 مع حجته، فكيف يأمره بفسِخ قِرانه إلى ُعمرة ليبيِّن له جواز الُعمرة فى أشھر الحج، وقد أتى بھا، وضم إليھا الحج ؟

، لكان القياُس يقتضى . أن فسخ الحجِّ إلى الُعمرة، موافق لقياس األصول، ال مخالف له: الحادى عشر ولو لم يرد به النصُّ

القياس، قاله شيخ اإلسالم، وقرره بأن المحِرم إذا التزم أكثَر مما كان لزمه، جاز باتفاق  جوازه، فجاء النصُّ به على وفق

، ثم أدخل عليه الُعمرة، لم يجز عند الجمھور، . األئمة فلو أحرم بالُعمرة، ثم أدخل عليھا الحج، جاز بال نزاع، وإذا أحرم بالحجِّ

ز ذلك، بناًء على أصله فى أن القارن يطوف طوافين، وھو مذھب مالك، وأحمد، والشافعى فى ظاھر مذھبه، وأ بو حنيفة ُيجوِّ

ِة عن أحمد فى القارن: قال. ويسعى سعيين وإذا كان كذلك، . أنه يطوُف طوافين، ويسعى سعيين: وھذا قياس الرواية المحكيَّ

ً لُعمرة وحج، فكان. فالمحِرُم بالحج لم يلتزم إال الحج ما التزمه بالفسخ أكثَر مما كان عليه،  فإذا صار متمتعاً، صار ملتزما

فسخ حجاً إلى ُعمرة، وليس كذلك، فإنه لو أراد أن  ولما كان أفضَل، كان مستحباً، وإنما أشكل ھذا على َمن ظنَّ أنه. فجاَز ذلك

ة، والمتمتع من حين يفسخ الحج إلى ُعمرة مفردة، لم يجز بال نزاع، وإنما الفسُخ جائز لمن كان ِمن ِنيَّته أن يحج بعد الُعمر

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ولھذا، يجوز ". َدَخلَِت الُعْمَرةُ فى الحجِّ إلى َيْوِم القَِياَمة: "يحرم بالُعمرة فھو داخل فى الحج، كما قال النبى َصلَّى هللاَّ

 .له أن يصوَم األياَم الثالثَة ِمن حين ُيحِرُم بالُعمرة، فدل على أنه فى تلك الحال فى الحج

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يفعل، إذا . وأما إحراُمه بالحج بعد ذلك، فكما يبدأ الُجنُب بالوضوء، ثم يغتِسُل بعده وكذلك كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

عض فغسل مواضع الوضوء ب". اْبَدْأَن ِبَمَياِمِنَھا، وَمَواِضع الُوُضوِء ِمْنَھا : "وقال لِلنسوة فى غسل ابنته. اغتسل من الجنابة

 .الغسل

 .أنه إذا فسخ، استفاد بالفسخ ِحالً كان ممنوعاً منه بإحرامه األول، فھو دون ما التزمه: أحدھا. ھذا باطل لثالثة أوجه: فإن قيل

فسخ أن النُُّسَك الَّذى كان قد التزمه أوالً، أكمُل ِمن النُُّسِك الذى فسخ إليه، ولھذا ال يحتاج األول إلى ُجبران، والذى يُ : الثانى

 .إليه، يحتاج إلى َھْدى ُجبراناً له، وُنُسٌك ال ُجبران فيه، أفضُل من ُنُسٍك مجبور
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 .أنه إذا لَم َيُجْز إدخاُل الُعمرة على الحج، فألن ال يجوَز إبدالھا به وفسخه إليھا بطريق األَْولى واألحرى: الثالث

ل نَّة، : أما المجمل. فالجواب عن ھذه الوجوه، من طريقين، مجمل ومفصَّ فھو أن ھذه الوجوه اعتراضات على مجرد السُّ

نَّة  نَّة، فھو باطل قطعاً، وبيان بطالنه لمخالفة السُّ والجواب عنھا بالتزام تقديم الوحى على اآلراء، وأن كل رأى ُيخالف السُّ

نَّة تبعاً لآلراء الصحيحة الصريحة له، واآلراء نَّة، وليست السُّ  .تبع للسُّ

ل ا التزمنا أن الفسَخ على وفق القياس، فال بد من الوفاء بھذا االلتزام، وعلى ھذا : وأما المفصَّ وھو الذى نحن بصدده، فإنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمن : فالوجه األول جوابه بأن التمتع وإن َتخلَّله التحلل فھو أفضل من اإلفراد الذى ال ِحلَّ فيه، ألمر النبى َصلَّى هللاَّ

باإلحرام به، وألمره أصحابه بفسخ الحجِّ إليه، ولتمنِّيه أنه كان أحرم به، وألنه النُّسُك المنصوُص عليه، فى كتاب ال َھْدى معه 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ة أجمعت على جوازه، بل على استحبابه، واختلفُوا فى غيره على قولين، فإن النبى َصلَّى هللاَّ ، َغِضَب هللا، وألن األُمَّ

ة خيِر القرون، حين أمرھم ب ة قطُّ أفضَل من َحجَّ ً أن تكون َحجَّ ، فتوقَّفوا، وألنه من الُمحال قطعا الفسخ إليه بعَد اإلحرام بالحجِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقد أمرھم ُكلَّھم بأن يجعلوھا متعة إال َمْن ساق الَھْدى، فمن الم حال أن يكون وأفضل العالمين مع نبيِّھم َصلَّى هللاَّ

ھذا الحج أفضَل منه، إال َحجَّ من قرن وساق الَھْدى، كما اختاره هللاُ سبحانه لنبيِّه، فھذا ھو الذى اختاره هللا لنبيِّه، واختار  غيرُ 

وألنه من المحال أن ينقُلَھم من النُُّسِك الفاِضل إلى المفضول المرجوِح، ولوجوه . ألصحابه التمتَع، فأىُّ حجٍّ أفضُل من ھذين

يرة ليس ھذا موِضَعھا، فرجحان ھذا النُُّسِك أفضُل من البقاء على اإلحرام الذى يفوته بالفسخ، وقد تبين بھذا بطالُن أَُخر كث

 .الوجه الثانى

 .إنه ُنُسك مجبور بالَھْدى، فكالم باطل من وجوه: وأما قولُكم

ُشكران ال دم ُجبران، وھو بمنزلة األُضحية للمقيم، أن الَھْدَى فى التمتع عبادة مقصودة، وھو ِمن تمام الُنُسك، وھو دم : أحدھا

َب إلى هللا فى ذل ك وھو من تمام عبادة ھذا اليوم، فالنُُّسُك المشتِمل على الدم، بمنزلة العيد المشتمل على األضحية، فإنه ما ُتقُرِّ

 .اليوم، بمثل إراقة دم سائل

يق، أن دِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئل وقد روى الترمذى وغيره، من حديث أبى بكر الصِّ الَعجُّ : "أىُّ الحجِّ أَْفَضُل ؟ فقال: النبى َصلَّى هللاَّ

َل ھذه الفضيلة: فإن قيل. إراقُة دم الَھْدى: والعجُّ رفُع الصوت بالتلبية، والثَّجُّ ". والثَّجُّ  مشروعيتھا : قيل. ُيمِكُن المفرُد أن ُيحصِّ

 ، وعلى تقدير استحبابھا فى حقه، فأين ثواُبھا من ثواب َھْدى المتمتع والقارن ؟إنما جاءت فى حق القاِرن والمتمتِّع

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه أكَل ِمن َھْديه، فإنه أَمَ : الوجه الثانى َر أنه لو كان دَم ُجبران، لما جاز األكُل منه، وقد ثبت عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ

فى قِْدِر، فأكَل ِمن لحمھا، وَشِرَب ِمن َمَرقَِھا، وإن كان الواجُب عليه ُسْبَع بدنة، فإنَّه أَكَل ِمْن ُكلِّ  ِمن كل َبَدَنٍة ِبَبْضَعٍة، َفُجِعلَتْ 

 ً أنه أطَعم ِنَساَءه ِمَن الَھْدى الَِّذى ": الصحيحين"فإنه قد ثبت فى : َبَدَنِة ِمَن الِمائة، والواجُب فيھا ُمشاٌع لم يتعيَّن بقسمة، وأيضا

عن عائشة رضى هللا عنھا، أنَّه أھدى َعْن نسائه، ثم " الصحيحين"َعْنُھنَّ َوُكنَّ ُمَتَمتَِّعاٍت، احتج به اإلمام أحمد، فثبت فى َذبَحُه 

 ً ، وأيضا َوأْطِعُموا الَباِئَس َفُكلُوا ِمْنَھا {: فإن سبحانه وتعالٮقال فيما ُيذبح بِمَنى ِمَن الَھِدى: أْرَسَل إليھنَّ ِمن الَھْدى الذى َذَبَحُه َعْنُھنَّ

ً إن لم يختصَّ به، فإن المشروَع ھناك ذبُح َھْدى الُمتعة والقِران]28: الحج[} الَفقِيرَ  . ، وھذا يتناوُل َھْدَى التمتع والقِران قطعا
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، من ُكلِّ َبَدَنٍة ِبَبْضَعٍة، فُجعِ  لَْت فى قِدر امتثاالً ألمر ربه باألكل لَِيُعمَّ به ومن ھاھنا وهللاُ أعلُم أمر النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .جميع َھْديه

أن سبب الُجبران محظوٌر فى األصل، فال يجوز اإلقداُم عليه إال لعذر، فإنه إما ترُك واجب، أو فعُل محظور، : الوجه الثالث

لم . د األكثرين، فلو كان َدُمُه َدَم ُجبرانوالتمُتع مأمور به، إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره، أو أمر استحباب عن

َع هللا به على عباده، وأباح لھم بسببه : َيُجِز اإلقداُم على سببه بغير عذر، فبطل قولُھم إنه دمُجبران، وُعلِم أنه دم ُنُسك، وھذا وسَّ

لفِطر فى السفر، وبمنزلة المسح على التحلل فى أثناء اإلحرام لما فى استمرار اإلحرام عليھم من المشقة، فھو بمنزلة القصر وا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وَھْدى أصحابه فعُل ھذا وھذا،  وهللاُ َتَعالَى ُيِحبُّ أَْن ُيْؤَخَذ ِبُرَخِصِه، َكما "الُخفَّين، وكان من َھْدى النبى َصلَّى هللاَّ

َره عليه " َيْكَرهُ أَْن ُتْؤَتى َمْعِصيُتهُ  مه عليه ومنعه منه، فمحبُته ألخذ العبد بما َيسَّ وسھَّله له، مثُل كراھته منه الرتكاب ما حرَّ

والَھْدُى وإن كان بدالً عن ترفُّھه بسقُوط أحد السفرين، فھو أفضُل لمن قدم فى أشھر الحج من أن يأتَى بحجٍّ مفرد ويعتِمر 

ً كالجمعة عند َمن جعلھا بدالً، وكالتيمم للعاجز عن  استعمال الماء، فإنه واجب عليه وھو بدل، عقيبه، والبدل قد يكون واجبا

ً أولى بالجواز، وتخلل التحلُِّل ال يمنع أن يكون الجميُع عبادة واحدة كطواف  فإذا كان البدُل قد يكون واجباً، فكونه مستَحبا

فعل بعد الِحلِّ التام، وصوُم إال بعد التحلُّل األول، وكذلك رمُى الجمار أيام ِمَنى، وھو يُ  اإلفاضة، فإنه ركن باالتفاق، وال ُيفعل

إنه يجزئ ِبِنيَّة واحدة للشھر : رمضان يتخلَّله الفطُر فى لياليه، وال يمنع ذلك أن يكون عبادًة واحدة، ولھذا قال مالك وغيره

 .وهللا أعلم... كله، ألنه عبادة واحدة

 فصل 

، فألن ال يجوَز : وأما قولُكم ً إذا لم يجز إدخاُل الُعمرة على الحجِّ وما . فسُخه إليھا أولى وأحرى، فنسمع َجَعَجَعًة وال نرى ِطحنا

وجُه التالُزم بين األمرين، وما الدليُل على ھذه الدعوى التى ليس بأيديكم برھاٌن عليھا؟ ثم القائُل بھذا إن كان ِمن أصحاب أبى 

: بصحة قياسه فال يجد إليه سبيالً، ثم ُيقالوإن كان من غيرھم، طولب . حنيفة رحمه هللا، فھو غيُر معترف بفساد ھذا القياس

ً آخر للعمرة ، ثم طوافا ً للحجِّ فإذا قرن، كفاه طواٌف واحد . ُمْدِخُل الُعمرة قد نقص مما كان التزمه، فإنه كان يطوُف طوافا

نَّة الصحيحة، وھو قول الجمھور، وقد نقص مما كان يلتزمه ْض مما التزمه، بل نقل وأما الفاسخ، فإنه لم ينقُ . وسعٌى واحد بالسُّ

ّ الحمد  .ُنُسكه إلى ما ھو أكمُل منه، وأفضُل، وأكثر واجبات، فبطل القياُس على كل تقدير، و

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ته َصلَّى هللاَّ  .ُعدنا إلى ِسياق َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى أن نزل بذى ُطوى وھى المعروفة اآلن  بآبار الزاھر، فبات بھا ليلَة األحد ألربع َخلَْوَن من ثمَّ نھض َصلَّى هللاَّ

بح، ثم اغتسَل ِمْن يومه، ونھض إلِى مكة، فدخلھا نھاراً ِمن أعالھا ِمن الثنيَّة الُعليا التى ُتْشِرفُ   ذى الِحجة، وصلَّى بھا الصُّ

ِمن أسفلھا، ثم سار حتى دخَل المسجد  على الَحُجوِن، وكان فى الُعمرة يدخل من أسفلھا، وفى الحج دخل من أعالھا، وخرج

 .وذلك ضحىً 
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يه الناُس اليوَم باَب بنى شيبة  .وذكر الطبرانى، أنه دخلَه من باِب بنى عبد مناف الذى ُيسمِّ

 .أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى، استقبل البيت فدعا: وذكر اإلمام أحمد

وروى عنه، أنه كان ". اللُھمَّ زْد َبْيَتَك َھَذا َتْشريفاً َوَتْعِظيماً َوَتْكريماً َوَمَھاَبةً ": أنه كان إذا نظر إلى البيت، قال: وذكر الطبرانى

ً َوَتْعِظيم: "عند رؤيته يرفُع يديه، وُيكبِّر ويقُول الم، اللُھمَّ ِزْد َھذا الَبْيَت َتْشِريفا نا بالسَّ نا َربَّ الُم َحيِّ الُم وِمْنَك السَّ اً اللُھمَّ أَْنَت السَّ

اً  ً وِبرَّ ً وَتْشريفاً وَتْعظيما ُه أَْو اْعَتَمَرهُ َتْكريما ً َوَمَھاَبًة، وِزْد َمْن َحجَّ يب من " َوَتْكِريما وھو مرسل، ولكن سمع ھذا سعيُد بن المسِّ

اب رضى هللا عنه يقوله  .ُعَمَر بِن الخطَّ

واُف، فلما حاذى الحَجر األسود، فلما دخل المسجد، َعَمَد إلى البيت ولم يركع تحيَة المسجد، فإنَّ تح يَة المسجِد الحرام الطَّ

كن اليمانى، ولم يرفع يديه، ولَم َيقُلْ  نويُت بطوافى ھذا األسبوع كذا وكذا، : استلمه ولم ُيزاِحْم عليه، ولم يتقّدم عنه إلى جھة الرُّ

ْكبير كما يفعله َمن ال علم عنده، بل ھو ِمن الِبَدع المُ  نكرات، وال حاذى الَحَجَر األسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وال افتتحه بالتَّ

وَجعله على ِشقه، بل استقبلَه واستلمه، ثم أخذ عن يمينه، وجعل البيَت عن يساره، ولم يدُع عند الباب بُدعاء، وال تحت 

َواِف ِذكراً معيناً، ال بفعله، وال َنا {:  بتعليِمه، بل ُحفَِظ عنه بين الركنينالميزاب، وال ِعند ظھر الكعبة وأركانھا وال وقََّت لِلطَّ َربَّ

ْنَيا َحَسَنًة َوفِى اآلِخَرِة َحَسَنًة وقَِنا َعَذاَب النَّار ورَمل فى طوافه َھَذا الثالثة األشواط األول، وكان ] 201: البقرة[} آِتَنا فى الدُّ

أحد كتفيه، وأبدى كتفه األخرى ومنكبه، وكلما حاذى ُيسرع فى مشيه، وُيقاِرُب بين ُخطاه، واضطبع بردائه فجعل طرفيه على 

وثبت عنه، أنه استلم الركن . الحجر األسود، أشار إليه أو استلمه بمحجنه، وقّبل المحجن، والمحجُن عصا محنيَّة الرأس

ُ  كان: "ولم يثبْت عنه أنه قبَّله، وال قبَّل يده عند استالمه، وقد روى الدارقطنى، عن ابن عباس. اليمانى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

فه  :، وفيه عبد هللا بن مسلم بن ُھرمز، قال اإلمام أحمد"َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقبُِّل الركن اليمانى، ويضع خده عليه صالُح الحديِث وضعَّ

كن اليماِنى ھھنا، الحجُر األسود، فإنه ُيسمَّى الركَن اليمانى وُيقاُل له مع . غيره اليمانيان، ويقال : الركن اآلخرولكن المراَد بالرُّ

كنين اللذين يليان الِحجر: له مع الركن الذى يلى الِحجر من ناحية الباب ويقال للركن اليمانى، . الشاميان: العراقيان، ويقال للرُّ

يده، فوضع يده وثبت عنه، أنه استلمه ب. الغربيان، ولكن ثبت عنه، أنه قبَّل الحجر األسود: والذى يلى الِحجر ِمن ظھر الكعبة

 .عليه، ثم قبَّلھا، وثبت عنه، أنه استلمه بمحجن، فھذه ثالث صفات، وروى عنه أيضاً، أنه وضع شفتيه عليه طويالً يبكى

كن اليمانى، قال: وذكر الطبرانى عنه بإسناد جيد  ".بْسم هللا وهللا أْكَبر: "أنه كان إذا استلم الرُّ

 ".هللاُ أكَبر": وكان كلما أتى على الحجر األسود قال

َل الَحَجَر : "وذكر أبو داود الطيالسى، وأبو عاصم النبيل، عن جعَفر بن عبد هللا بن عثمان قال رأيُت محمد بن عباد بن جعفر َقبَّ

لُه ويسُجد عليه، وقال ابن عبَّاس: وَسَجَد عليه، ُثمَّ قال لَه وسَجَد علي: رأيُت ابَن عباس ُيقبِّ : ثم قال. هرأيُت عمر بن الخطاب قبَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فعل ھكذا ففعلتُ   ".رأيُت رسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 ".أنه قبَّل الُركن اليمانى، ثم َسَجَد عليه، ثم قبَّله، ثم َسَجَد عليه ثالَث مرات: "وروى البيھقىُّ عن ابن عباس

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : "وذكر أيضاً عنه، قال  ".َم سجد على الَحَجررأيُت النبى َصلَّى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولم َيَمسَّ ِمن األركان إال اليمانيين فقط ولم َيَدْع أحٌد استالََمھما ِھجرة : قال الشافعى رحمه هللا. ولم يستلِْم َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأَمْ  ا أَْمَسَك َعْنهُ لبيِت هللا، ولكن اْسَتلَم ما اسَتلََم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  .َسَك َعمَّ

 فصل 

َقاِم إْبَراِھيَم ُمَصلى{: فلما فرغ ِمن طوافه، جاء إلى خلِف المقام، فقرأ ِخُذوا ِمن مَّ ، فصلَّى ركعتين، والَمَقاُم ]125: البقرة[} َواتَّ

ه لتفسير القرآن، ومراد هللا منه بفعله بينه وبيَن البيت، قرأ فيھما بعد الفاتحة بسورتى اإلخالص وقراءته اآلية المذكورة بياٌن من

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فلما فرغ من َصالته، أقبل إلى الحجر األسوِد، فاستلمه  .َصلَّى هللاَّ

فا ِمن الباب الذى يقابله، فلما َقُرب منه َفا َوالَمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر هللا{: "قرأ. ثم خرج إلى الصَّ بما بدأ  أبدأ] 158: البقرة[} إنَّ الصَّ

َد هللا. ، بصيغة األمر"ابدؤوا: "، وفى رواية النسائى"هللا به . وكبَّره، وقال ثم َرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبَل القِبلة، فوحَّ

َدهُ، أَْنَجَز َوْعَدهُ، وَنَصَر َعْبَده، ال إله إال هللاُ وْحَدهُ ال َشريَك لَه، لَُه الُمْلُك َولَُه الَحْمُد َوُھَو َعلى ُكلِّ شٍئ قدير، ال إله إالَّ هللاُ وحْ "

 .ثم دعا بين ذلك، وقال ِمثَل ھذا ثالَث مرات". وَھَزَم األْحَزاَب وْحَده

فا ْدع، وھو الشِّقُّ الذى فى الصَّ َھَذا والَِّذى ال إلَه َغْيُره َمَقاُم : ھاھنا يا أَبا عبد الرحمن؟ قال: "فقيل له. وقام ابُن مسعود على الصَّ

 .ذكره البيھقى" ى أُْنِزلَْت َعلَْيِه سورةُ البقرةالذ

ھذا الذى صحَّ . ثم نزل إلى المروة يمشى، فلما انصبَّت قدماه فى بطن الوادى، سعى حتَّى إذا جاوز الوادى وأَْصَعد، مشى

، ھكذا قال جابر أن الوادى لم يتغير عن وضعه: والظاھر. عنه، وذلك اليوم قبل الميلين األخضرين فى أول المسعى وآخره

عن أبى الزبير، أنه سمع جابر بن عبد هللا " صحيحه"أنه كان ماشياً، وقد روى مسلم فى : وظاھر ھذا". صحيح مسلم"عنه فى 

َفا والَمْرَوِة : يقولُ  ِة الَوَداع على َراِحلَِته بالَبْيِت، وَبْيَن الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ لَِيراهُ النَّاُس َولُِيْشِرَف طاَف النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال أصحاُبه : "ولَِيْسألُوه َفإن النَّاَس قد غشْوه، وروى مسلم عن أبى الزبير عن جابر لم يطف رسول هللا َصلَّى هللاَّ

َفا والمروة إال َطَوافاً واِحداً طوافه األول  ".بين الصَّ

 .ن الراكب إذا انصبَّ به بعيُره، فقد انصبَّ ُكلُّه، وانصبَّْت قدماه أيضاً مع سائر جسدهال تعاُرض بينھما، أل: قال ابُن حزم

ً به،  حا ً أوالً، ثم أتمَّ سعَيه راكباً، وقد جاء ذلك مصرَّ وعندى فى الجمع بينھما وجه آخر أحسُن ِمن ھذا، وھو أنه َسَعى ماشيا

فيل، قال": مسلم"ففى صحيح  نَّة ھو؟ فإن : عباسقلت البن : "عن أبى الطُّ َفا والمروِة راكباً، أسُّ واِف بين الصَّ أخبرنى عن الطَّ

نة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكُثَر : ما َقْولُك َصدقُوا وكذُبوا؟ قال: قُْلتُ : صدقُوا وكذُبوا قال: قال. قوَمك يزعُمون أنه سُّ إنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ٌد، َحَتى َخَرَج الَعَواِتُق ِمَن الُبُيوتِ ھَ : َعلَْيه النَّاُس، َيقُولُونَ  ٌد، َھَذا ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال : قال. َذا ُمَحمَّ وكاَن رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

عى أفضلُ : َقالَ . ُيْضَرُب النَّاُس َبْيَن َيَدْيهِ   ".َفلَما َكُثَر َعلَْيِه، َرِكَب، والمشُى والسَّ
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 فصل 

عن عائشة رضى هللا ": صحيح مسلم"عند قدومه، فاخُتلَِف فيه، ھل كان على قدميه، أو كان راكباً؟ ففى  وأما طوافُه بالبيت

ْكَن كراھية أن ُيْضَربَ : "عنھا، قالت ِة الَوَداع َحْوَل الكعبة على بعيره يستلُِم الرُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجَّ عْنه  طاَف النبى َصلَّى هللاَّ

 ".الناسُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مكة وھو َيْشَتِكى، َفطاَف على راحلِته، كلََّما أتى : "عن ابن عباس، قال": أبى داود سنن"وفى  َقِدَم النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ْكِن، استلمه بِمْحَجٍن، فلما َفَرَغ ِمن طوافه، أناخ، فصلَّى ركعتين ُ َعلَيْ : قال أبو الطفيل. على الرُّ ِه َوَسلََّم رأيُت النبى َصلَّى هللاَّ

وھو عند البيھقى، بإسناد مسلم . رواه مسلم دون ِذكر البعير". يطوُف حوَل البيِت على بعيره، َيْسَتلُِم الحجر بِمْحجِنه، ثم يقبِّله

ل، وذلك ال وھذا وهللاُ أعلم فى طواف اإلفاضة، ال فى طواِف القُدوم، فإن جابراً حكى عنه الرمَل فى الثالثة األُوَ . ِبِذْكِر الَبعيرِ 

 .يكون إال مع المشى

أما ُسبعه الذى طافه لمقَدِمه، فعلى قدميه، ألن جابراً حكى عنه فيه، أنه رمل ثالثة أشواط، ومشى : قال الشافعى رحمه هللا

وافه وقد حفظ أن ُسبعه الذى ركب فيه فى ط. أربعة، فال يجوز أن يكون جابٌر يحكى عنه الطواف ماشياً وراكباً فى ُسبٍع واحد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَر أصحاَبه أن : يوَم النحر، ثم ذكر الشافعى عن ابن ُعيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

كن ِبمْحَجِنِه، أحِسبه قال روا باإلفاضة، وأفاض فى نسائه ليالً على راحلته يستلم الرُّ  .فيقبِّل طرف المحجن: ُيَھجِّ

أنه طاف طواَف اإلفاضة يوم النحر نھاراً، وكذلك " الصحيح"مع أنه مرسل، فھو خالف ما رواه جابر عنه فى  ھذا: قلت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قدم مكة وھو يشتكى، فطاف على راحلته، : روت عائشة وابُن عمر، كما سيأتى وقول ابن عباس إن النبى َصلَّى هللاَّ

محفوظاً، فھو فى إحدى ُعَمره، وإال فقد صح عنه الرمل فى الثالثة األَُول من طواف  ھذا إن كان. كلما أتى الركن استلمه

إنه رمل على بعيره، فإن َمن رمل على بعيره، فقد رمل، لكن ليس فى شئ : القدوم، إال أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى

 .وهللا أعلم. من األحاديِث أنه كان راكباً فى طواف القدوم

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً، راكباً على بعيره َيُخبُّ ثالثاً، ويمشى أربعاً، وھذا : بن حزموقال ا وطاف َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم البتة ھذا إنما ھو و. ِمن أوھامه وغلطه رحمه هللا، فإن أحداً لم يقُْل ھذا قطُّ غيره، وال رواه أحد عن النبى َصلَّى هللاَّ

وأعجُب من ذلك، استداللُه عليه بما رواه من . فى الطواف بالبيت، فغلِط أبو محمد، ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة

ل شئ، ثم َخبَّ ثالثَة "طريق البخارى، عن ابن عمر،  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم طاَف حيَن َقِدم مكة، واستلم الركَن أوَّ أن النبى َصلَّى هللاَّ

فا، فطاف أ طواف، ومشى أربعاً، فركع حين َقَضى طواَفه بالبيت، وصلَّى عند الَمَقام َركعتين، ثم سلَّم فانصرف، فأتى الصَّ

فا والمروِة سبعة أشواط فا والمروة منصوصاً، ولكنه متفق : قال. وذكر باقى الحديث..." بالصَّ َمل بين الصَّ ولم نجد عدد الرَّ

 .ھذا لفظه. عليه
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ة، فلم يقُله، وال نقله فيما نعلُم . السعُى فى بطن الوادى فى األشواط كلِّھا: فُق عليهالمت: قلت َمُل فى الثالثة األَُول خاصَّ وأما الرَّ

 .ھذا ِمن أغالطه، وھو لم يحجَّ رحمه هللا تعالى: وسألت شيخنا عنه، فقال. غيُره

وھذا غلط عليه َصلَّى . وكان يحتِسُب بذھابه ورجوِعه مرة واحدةإنه سعى أرَبع عشرَة مرة، : ويشبه ھذا الغلَط، غلُط َمن قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، لم ينقله عنه أحد، وال قاله أحٌد من األئمة الذين اشتھرت أقوالُھم، وإن ذھب إليه بعُض المتأخرين من ا لمنتسبين هللاَّ

ُ َعلَ . إلى األئمة ْيِه َوَسلََّم ال خالف عنه، أنه ختم سعيه بالمروة، ولو كان الذھاُب ومما يبين ُبطالن ھذا القول، أنه َصلَّى هللاَّ

فا  .والرجوُع مرة واحدة، لكان ختُمه إنما يقع على الصَّ

ده، وفعل كما فعل ع ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا وصل إلى المروة، َرقَِى عليھا، واستقبل البيَت، وكبَّر هللاَ ووحَّ فا،وكان َصلَّى هللاَّ  لى الصَّ

ً كان أو مفرداً، وأمرھم أن َيِحلُّوا  ، قارنا ً وال ُبدَّ الِحلَّ ُكلَُّه فلما أكمل سعيه عند المروة، أمَر ُكلَّ َمن ال َھْدى معه أن َيِحلَّ حتما

ْرِوَيِة، ولم َيِحلَّ ھو ِمن أجِل َھْديه يب، ولُبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التَّ لو : "وھناك قال .ِمن َوْطِء النِّساء، والطِّ

 ".اْسَتْقَبْلُت من أَْمرى ما اْسَتْدَبْرُت لما ُسْقُت الَھْدَى، َولَجَعْلُتھا ُعْمَرةً 

اه فيما تقدم  .وقد روى أنه أحلَّ ھو أيضاً، وھو غلط قطعاً، قد بينَّ

رين مرة : ُشم عقيَب أمره لھم بالفسخ واإلحاللوھناك سأله سراقُة بن مالك بن ُجعْ . وُھناك دعا للمحلِّقين بالمغفرة ثالثاً، وللمقصِّ

، وال طلحُة، وال الزبيُر من أجل ". َبْل لأِلبد: "ھل ذلك لِعاِمھم خاصة، أم لألبد؟ فقال ولم َيِحلَّ أبو بكر، وال ُعمر، وال علىٌّ

 .الَھْدى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأحللن، وُكنَّ قارنات، إال عائشة فإنھا  ِر الحل عليھا لحيضھا، وفاطمة وأما نساؤه َصلَّى هللاَّ لم َتِحلَّ من أجل تعذُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمن أھل  بإھالِل كإھالله حلَّت، ألنھا لم يكن معھا َھْدى، وعلّى رضى هللا عنه لم َيِحلَّ ِمن أجل َھْديه، وأمر َصلَّى هللاَّ

 .َھْدى أن ُيقيم على إحرامه إن كان معه َھْدى، وأن َيِحلَّ إن لم يكن معه

ة، فأقام بظاھرمكة أربعَة أيَّام  وكان ُيصلِّى مدة ُمَقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذى ھو ناِزل فيه بالمسلمين بَظاِھر مكَّ

الة ه بمن معه ِمن المسلمين إلى ِمَنى َيْقُصُر الصَّ ، يوم األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء، فلما كان يوُم الخميس ُضحًى، توجَّ

فأحرم بالحجِّ َمْن كان أحلَّ منھم ِمن رحالھم، ولم يدُخلُوا إلى المسجد، فأحرُموا منه، بل أحرُموا ومكُة خلَف ظھورھم، فلما 

وصل إلى ِمَنى، نزل بھا، وصلَّى بھا الظھَر والعصَر، وبات بھا، وكان ليلَة الجمعة، فلما طلعِت الشمُس، سار منھا إلى عرفة، 

على يمين طريق النَّاس اليوم، وكان ِمن أصحابه الملبِّى، ومنھم الُمكبُِّر، وھو يسَمُع ذلك وال ُيْنِكُر على  وأخذ على طريق ضبٍّ 

ھؤالء وال على ھؤالء، فوجد القُبَّة قد ُضِرَبْت له ِبَنِمَرة بأمره، وھى قرية شرقى عرفات، وھى خراٌب اليوم، فنزل بھا، حتى 

 .لَقصواء َفُرِحلْت، ثم سار حتى أتى َبطن الوادى من أرض ُعَرَنةَ إذا زالت الشمُس، أمر بناقته ا

ر فيھا ت َر فيھا قواِعد اإلسالم، وَھَدَم فيھا قواِعَد الشِّْرِك والجاھلية، وقرَّ حريَم فخطب النَّاَس وھو على راِحلته ُخطبة عظيمة قرَّ

ماُء، واأل مات التى اتفقت الِملُل على تحريمھا، وھى الدِّ مواُل، واألعراض، ووضع فيھا أُموَر الجاھلية تحَت قدميه، المحرَّ

ووضع فيھا ربا الجاھلية ُكلَّه وأبطله، وأوصاھم بالنساء خيراً، وذكر الحقَّ الذى لھن والذى عليھن، وأن الواجَب لھن الرزُق 
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ر ذلك بتقدير، وأباح لألزواج ضرَبھن إذا أَْدَخْلن إلى  ة والِكسوةُ بالمعروف، ولم ُيقدِّ بيوتھن َمْن يكرھه أزواُجھن، وأوصى األُمَّ

بماذا : فيھا باالعتصام بكتاب هللا، وأخبر أنھم لن َيِضلِّوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرھم أنھم مسؤولون عنه، واستنطقھم

ْيَت وَنَصْحَت، فرفع أُصبعه إلى السما: يقولُون، وبماذا يشھدون، فقالوا  ء، واستشھد هللاَ عليھم ثالثَ نشھد أنك قد َبلََّغت وأَدَّ

 .مرات، وأمرھم أن ُيَبلِّغ شاھُدھم غائَبھم

وأرسلت إليه أمُّ الفضل بنت الحارث الِھاللية وھى أمُّ عبد هللا بن عباس، بقدح لبن، فشربه أماَم النَّاس وھو على : قال ابن حزم

حمه هللا، فإن قِصة شربه اللبن، إنما كانت بعد ھذا حين سار بعيره فلما أتم الُخطبة، أمر بالالً فأقام الصالة، وھذا من وھمه ر

ً به عن ميمونة" الصحيحين"إلى عرفة ووقف بھا، ھكذا جاء فى  حا ُ َعلَْيِه : "مصرَّ وا فى ِصيام النبى َصلَّى هللاَّ أن الناَس َشكُّ

 ".وھو واقف بعرفة: "وفى لفظ". ُس ينظرونَوَسلََّم يوَم عرفة، فأرسلت إليه بِحالب وھو واقِف فى الموقف، فشِرب منه والنا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نَزل ِبَنِمَرَة، و خطب وموضُع ُخطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب ِبُعَرَنة، وليست من الموقف، وھو َصلَّى هللاَّ

ن، ثم أقام الصالة، فصلَّى  ِبُعَرَنة، ووقف بَِعرَفة، وخطب ُخطبة واحدة، ولم تكن خطبتين، جلس بينھما، فلما أتمھا، أَمرَ  بالالً فأذَّ

الظھر ركعتين أسرَّ فيھما بالقراءة، وكان يوَم الجمعة، فدل على أن المسافِر ال ُيصلِّى جمعة، ثم أقام فصلَّى العصر ركعتين 

: إنه قال لھم: َمن قالأيضاً ومعه أھل مكة، وصلُّْوا بَصالِته قصراً وجمعاً بال ريب، ولم يأمرھم باإلتمام، وال بترك الجمع، و

ا َقْوٌم َسْفرٌ " وا َصالَتُكم فإنَّ ً "أِتمُّ ناً، ووھم وھما قبيحا وإنما قال لھم ذلك فى غزاة الفتح بجوف مكة، حيث . ، فقد غلط فيه غلطاً بيِّ

 .مقيمين كانوا فى ديارھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وفى ھذا أن أھل َمّكة َيْقُصُرون ويجمعون بعرفة، كما ف: ولھذا كان أصحَّ أقواِل العلماء علُوا مع النبى َصلَّى هللاَّ

ُد بمسافٍة معلومة، وال بأيام معلومة، وال تأثير للنُُّسِك فى قصر الصالة البتة، وإنما  أوضُح دليل، على أن سفر القصر ال يتحدَّ

 .يه المحددونالتأثيُر لما جعله هللا سبباً وھو السفُر، ھذا مقتضى السنة، وال وجه لما ذھب إل

َخراِت، واستقبل القِْبلة، وجعل َحْبَل الُمشاة بين  فلما فرغ من صالته، ركب حتى أتى الموقَف، فوقف فى ذيل الجبل عند الصَّ

ع واالبتھال إلى غروب الشمس، وأمر النَّاس أن يرفُعوا عن بطن ُعَرَنَة،  عاء والتضرُّ يديه، وكان على بعيره، فأخَذ فى الدُّ

 ".وَقْفُت ھاھنا وَعَرَفُة ُكلُّھا َمْوقِفٌ : "عرفة ال تختص بموقفه ذلك، بل قالوأخبر أن 

وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرھم، ويقفوا بھا، فإنھا ِمن إرث أبيھم إبراھيم وھنالك أقبل ناٌس من أھل َنْجٍد، فسألوه 

، فقال َل فى َيْوَمْين، فال الَحجُّ َعَرَفُة، َمن َجاء َقْبَل َصالَِة ا: "عن الحجِّ اُم ِمَنى َثالَثٌة، َفَمْن َتَعجَّ ُه، أيَّ ْبِح ِمْن لَْيلَِة َجْمٍع، َتمَّ َحجُّ لصُّ

َر َفالَ إِْثَم عليه  ".إْثَم َعلَْيِه، وَمْن َتأَخَّ

َعاء ُدَعاُء َيْوِم عَ   .َرَفةَ وكان فى دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرھم أنَّ َخْيَر الدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الموقف ا نقُوُل، اللُھمَّ لََك َصالتى َوُنُسكى،  اللُھَم لََك الَحْمُد كالَِّذى َنقُوُل،: "وذكر من دعائه َصلَّى هللاَّ وَخْيراً ِممَّ

ْدِر، َوَشتاِت األْمِر، اللُھمَّ وَمْحَياَى، وَمَماتِى، َوإليَك َمآبى، ولََك ربِّى ُتراثى، اللُھمَّ إنِّى أَُعوُذ ِبَك ِمْن عَ  َذاِب الَقْبِر، َوَوْسَوَسِة الصَّ

يحُ   .ذكره الترمذى" إنِّى أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِتِجئ به الرِّ
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ى وَعالنيتى، ال يخفى علَْيَك َشٌئ مِ : "ومما ُذِكَر ِمن ُدعائه ھناك ْن أَْمرى، أَنا اللُھمَّ َتْسَمُع َكالمى، وَتَرى َمَكانى، وَتْعلَُم سرِّ

ن، وأْبَتِھُل إلْيَك اْبتھاَل الَبائُس الَفقيُر، الُمْسَتِغيُث الُمْسَتجيُر، َوالَوجُل الُمشفُِق، المقِرُّ المعتِرُف ِبُذُنوبى، أَْسأَلَك َمْسألَة الِمْسكي

لِيِل، َوأَْدُعوَك ُدَعاَء الَخاِئِف الضِريِر، َمْن َخَضَعْت لََك رَ  َقَبُتُه، وَفاَضْت لََك َعْيَناهُ، وذلَّ َجَسُدهُ، وَرِغَم أَْنفُُه لََك، اللُھمَّ ال الُمْذِنِب الذَّ

 .ذكره الطبراني" َتْجعلنى ِبُدعاِئَك َربِّ َشقِياً، وُكن بى َرُؤوفاً رحيماً، يا خْيَر الَمْسُؤولين، وَيا َخْيَر الُمْعِطيَن 

ه قالمن حديث عمرو بن شعيب، عن أبي: وذكر اإلمام أحمد ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َعَرفة: ه، عن َجدِّ بىِّ َصلَّى هللاَّ : كان أكثُر ُدعاِء النَّ

 ".ال إله إالَّ هللاُ وحَدْه ال شِريَك لَُه، لَُه الُمْلُك ولَُه الحمُد، ِبَيِدِه الَخْيُر َوُھَو َعلى ُكلِّ شئ َقِدير" 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قالوذكر البيھقىُّ من حديث علّى رضى هللا عنه،  ال إله : أَْكَثُر ُدعائى وُدعاِء األَْنبَياء ِمْن َقْبلى ِبَعَرَفةَ : "أنه َصلَّى هللاَّ

وفى وفى َصْدرى ُنوراً،  إالَّ هللا َوْحَده ال َشِريَك لَه، لَُه الُمْلُك ولَُه الَحْمُد وُھَو َعلى ُكلِّ َشئ َقِدير، اللُھمَّ اْجَعل فى َقلبى ُنوراً،

ْدِر، وَشتَ  ْر لى أَْمرى، وأُعوُذ ِبَك ِمْن َوْسواِس الصَّ ات األْمر، َسْمعى ُنوراً، وفى َبَصرى ُنوراً، اللُھمَّ اْشَرْح لى َصْدِرى، وَيسِّ

ْھر وفِْتنِة الَقْبِر، اللُھمَّ إنى أُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ما َيلُِج فى اللَّْيل، وَشرِّ ما َيلُِج فى النَّھاِر، وَشرِّ  ياُح، وَشرِّ َبواِئق الدَّ  ".َما َتُھبُّ بِِه الرِّ

 .وأسانيُد ھذه األدعية فيھا لين

ً {: وھناك أُنِزلَْت عليه  ].3: المائدة[} الَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم وأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمتِى َوَرِضيُت لَُكُم اإلْسالَم ِدينا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيكفََّن فى َثْوَبْيِه، وال  وھناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وھو محِرم فمات، فأمر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ل بَماٍء َوِسْدٍر، وال ُيَغطَّى َرْأُسه، وال َوْجُھُه، وأَْخَبَر أَنَّ هللا َتَعالَى َيْبَعُثُه يَ   .ْوَم القَِياَمِة ُيلَبِّىُيَمسَّ ِبِطيٍب، وأن ُيَغسَّ

 ً  .وفى ھذه القصة اثنا عشر ُحكما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم به: األول  .وجوُب غسِل الميت، ألمر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

أنه ال َيْنُجُس بالموت، ألنه لو نجس بالموت لم َيِزْدهُ غسلُه إال نجاسة، ألن نجاسة الموِت للحيوان عينية، فإن : الحكم الثانى

سون على أنه  ال يطُھُر، لم يزد الغسُل أكفاَنه وثيابه وغاسله : َيْطُھُر بالَغسل، بطل أن يكون َنجساً بالموت، وإن قالواساعد المنجِّ

 .إال نجاسة

ُ َعلَْيِه : الحكم الثالث ل بماٍء وِسْدٍر ال ُيقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبى َصلَّى هللاَّ أنَّ المشروَع فى حقِّ الميت، أن ُيغسَّ

 .فى غسل الحائض: والثالث.فى غسل ابنته بالماءوالسدر: والثانى. َم بالسدر فى ثالثة مواضع، ھذا أحُدھاَوَسلَّ 

دِر فى حقِّ الحاِئض قوالن فى مذھب أحمد  .وفى وجوب السِّ

َته، كما ھو مذھب الجمھور، وھو أنصُّ الروايتي: الحكم الرابع ن عن أحمد، وإن أنَّ تغيَّر الماء بالطاھرات، ال يسلُُبه طھوريَّ

رون من أصحابه على خالفھا ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماٍء َقراح، بل أمر فى َغسِل ابنته أن يجعْلَن فى الغسلة . كان المتأخِّ
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ھوِريَّة، لنھى عنه، وليس القصُد مجرَد اكتساب الَماء من رائحته حتى يكوَن تغير  ً من الكافور، ولو سلبه الطَّ األخيرة شيئا

 .بل ھو تطييب البدِن وتصليبه وتقويُته، وھذا إنما يحُصل بكافُور مخالِط ال مجاِور مجاورة،

إباحُة الغسل للمحرم، وقد تناظر فى ھذا عبُد ِهللا بُن عباس، والِمْسَوُر بُن َمْخَرَمَة، َفَفَصَل بينھما أُبو أيوب : الحكم الخامس

ُ َعلَْيهِ  واتفقوا على أنه يغتِسل من الجنابة، ولكن كره مالك رحمه . َوَسلََّم اغتسَل وھو ُمْحِرمٌ  األنصارى، بأنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .هللا أن ُيَغيَِّب رأسه فى الماء، ألنه نوع ِستر له، والصحيُح أنه ال بأس به، فقد فعله عمُر بن الخطاب وابُن عباس

ْدرِ : الحكم السادس ، وأحمد فى أظھر الروايتين وق. أن المحرم غيُر ممنوع من الماء والسِّ د اخُتلَِف فى ذلك، فأباحه الشافعىُّ

إن فعل، : فإن فعل، أھدى، وقال صاحبا أبى حنيفة: قال. عنه، ومنع منه مالك، وأبو حنيفة، وأحمد فى رواية ابنه صالح عنه

 .فعليه صدقة

 .وللمانعين ثالث علل

 .التفلِّىأنه يقُتل الَھَوامَّ من رأسه، وھو ممنوع من : إحداھا

 .أنه ترفُّه، وإزالُة َشَعٍث ُينافى اإلحرام: الثانية

يب، وال سيما الخطمى: الثالثة  .أنه يسَتلِذُّ رائحَته، فأشبه الطِّ

م هللاُ ورسوله على المحِرم إزالة الشََّعِث باالغتسال، وال قتل : والعلل الثالث واھية جداً، والصواب جوازه للنص، ولم ُيحرِّ

ْدُر من الطيب فى شئ القمل، وليس  .السِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمر أن ُيكفَّن فى ثوبيه، ولم يس: الحكم السابع ْين، ألن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ م على الميراث، وعلى الدَّ أل أن الكفَن مقدَّ

 .َدْيٍن عليه، ولو اختلف الحاُل، لسأل عن وارثه، وال عن

مة  ُل عليهوكما أن ِكسوته فى الحياة مقدَّ  .على قضاء َدينه، فكذلك بعد الممات، ھذا كالُم الجمھور، وفيه خالف شاذ ال ُيَعوَّ

ال يجوز : وقال القاضى أبو يعلى. جواز االقتصاِر فى الكفن على ثوبين، وھما إزاٌر ورداء، وھذا قول الجمھور: الحكم الثامن

على ثوبين، لم يجز التكفين بالثالثة لمن له أيتام، والصحيح خالف أقلُّ من ثالثة أثواب عند القدرة، ألنه لو جاز االقتصاُر 

 .قوله، وما ذكرهُ ُينقض بالخشن مع الرفيع

ً : الحكم التاسع يا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نھى أن ُيَمسَّ طيباً، مع شھادته له أنه ُيبعث ملبِّ يب، ألن النبى َصلَّى هللاَّ ، أن المحرم ممنوٌع من الطِّ

يبوھذا ھو األص  .ل فى منع المحِرم ِمن الطِّ

ه َوْرٌس أَْو َزْعَفَران: "من حديث ابن عمر" الصحيحين"وفى   ".ال َتْلَبُسوا ِمَن الثَِّياب َشْيئاً َمسَّ
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ُة، وُيْغَسَل َعْنُه أََثُر الَخلُوقِ  َخ بالَخلُوق، أن ُتْنَزَع َعْنُه الُجبَّ األحاديث الثالثة  فعلى ھذه. وأمر الذى أحرم فى ُجبَّة بعد ما تضمَّ

وأصرُحھا ھذه القصة، فإن النھى فى الحديثين األخيرين، إنما ھو عن نوع خاصٍّ من الطيب، ال . مداُر منع المحِرم من الطيب

 .سيما الَخلوَق، فإن النھى عنه عام فى اإلحرام وغيره

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد نھى أن ُيقرب طيباً، أ ه من وإذا كان النبى َصلَّى هللاَّ و يمس به، تناول ذلك الرأَس، والبدن، والثياب، وأما شمُّ

مه بالقياس، وإال فلفُظ النھى ال يتناوله بصريحه، وال إجماَع معلوٌم فيه يجب المصير إليه، ولكن  مه َمن حرَّ ، فإنما حرَّ غير مسٍّ

، كما يحرم النظر إلى األجنبية، ألنه وسيلة إلى تحريُمه من باب تحريم الوسائل، فإنَّ شمه يدعو إلى مالمسته فى البدِن والثياب

اِجحة، كما ُيباح النظر إلى األََمة الُمسَتاَمِة، والمخُطو بة، غيره، وما َحُرَم تحريم الوساِئل، فإنه ُيباح للحاجة، أو المصلحة الرَّ

شمِّ الطيب للترفُّه واللَّذة، فأما إذا وصلت  وعلى ھذا، فإنما ُيمنع المحرُم ِمن قصد. ومن َشِھَد عليھا، أو يعاملھا، أو َيُطبُّھا

ه قصداً الستعالمه عند شرائه، لم ُيمنع منه، ولم يجب عليه سدُّ أنفه، فاألول بمنزلة : الرائحُة إلى أَنفه من غير قصد منه، أو شمَّ

ح ھذا، أن الذين أباحوا للم: نظر الفجأة، والثانى حرم استداَمة الطيب قبل اإلحرام، بمنزلة نظر الُمستام والخاطب، ومما ُيوضِّ

ح بذلك أصحاب أبى حنيفة، فقالوا د َشمِّه بعد اإلحرام، صرَّ ح بإباحة تعمُّ ال بأس : ألبى يوسف" جوامع الفقه"فى : منھم َمن صرَّ

ً تطيَّب به قبل إحرامه، قال صاحب  ً له ليدفع به أذى ": المفيد"بأن يشم طيبا يب يتصُل به، فيصير تبعا التعب بعد إن الطِّ

حور فى حق الصائم يدفُع به أذى الجوع والعطش فى الصوم، بخالف الثوب، فإنه بائن عنه  .إحرامه، فيصير كالسَّ

فمذھب . وقد اختلف الفقھاء، ھل ھو ممنوع من استدامته، كما ھو ممنوع من ابتدائه، أو يجوز له استدامُته؟ على قولين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه كان يتطيَُّب َقْبَل إْحَراِمِه، ثم ُيَرى جواُز استدامته اتباعاً لما ث: الجمھور نَّة الصحيحة عن النبى َصلَّى هللاَّ بت بالسُّ

يِب فى َمَفاِرقِه َبْعَد إْحَراِمه له ". َبْعَد َثالثٍ : "وفى لفظ" وھو ُيلبِّى: "لفظ وفى. َوِبيُص الطِّ وكل ھذا يدفع التأويل الباطَل الذى تأوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا أراد أن ُيحِرَم، : وفى لفظ. إن ذلك كان قبل اإلحرام، فلما اغتسل، ذھب أثره: لَمن قا كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

يِب فى َرْأِسِه َولِحَيِتِه َبْعَد ذلِكَ  َّ ما يصنُع التقليُد، ونصرة ا. َتطيََّب بأَْطَيِب َما َيِجُد، ثم ُيَرى َوِبيُص الطِّ  .آلراء بأصحابهو

 .أنَّ دعوى االختصاص، ال ُتْسَمُع إال ِبدليل: إن ذلك كان مختصاً به، ويردُّ ھذا أمران، أحدھما: وقال آخرون منھم

كِّ "ما رواه أبو داود، عن عائشة، : والثانى ُد ِجَباَھَنا بالسُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى مكة، َفُنَضمِّ الُمَطيَِّب  كنا نخُرُج مع رسوِل َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفالَ  بىُّ َصلَّى هللاَّ  ". َيْنَھاَناِعْنَد اإلْحَراِم، َفإَذا َعِرَقْت إحَداَنا، َساَل َعلَى َوْجِھَھا، َفَيَراهُ النَّ

اق، ومختلَف فيه، ممنوع منه باالتفاق، وجائٌز باالتف: أن الُمحِرم ممنوع ِمن تغطية رأسه، والمراتُب فيه ثالث: الحكم العاشر

اقيِة، والُخوَذِة، وغيرھا: فاألول َعِة، والطَّ  .كلُّ متصل مالمس ُيراُد لستر الرأس، كالِعَماَمِة، والقُبَّ

ٌة ِبنَ : والثانى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه ُضِرَبْت لَُه قُبَّ َرَة وُھَو ُمْحِرٌم، مِ كالخيمة، والَبْيِت، والشََّجرِة، ونحوھا، وقد صحَّ عِن النبى َصلَّى هللاَّ

ً منع المحِرم أن يَضَع ثوَبه على شجرة لِيسَتِظلَّ به، وخالفه األكثرون، ومنع أصحاُبُه المحِرم أن َيْمِشَى فى ِظلِّ  إال أن مالكا

 .الَمْحِملِ 
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. المنع: نيفة رحمھما هللا، والثانىالجواز، وھو قوُل الشافعى وأبى ح: كالَمْحِمل، والَمَحاَرِة، والَھْوَدِج، فيه ثالثة أقوال: والثالث

 .المنع، فإن فعل، فال فِديَة عليه، والثالثُة رواياٌت عن أحمد رحمه هللا: والثالث. فإن فعل، افتدى، وھو مذھُب مالٍك رحمه هللا

إباحته، : فمذھب الشافعى وأحمد فى رواية. منع المحرم من تغطية وجھه، وقد اخُتلِف فى ھذه المسألة: الحكم الحادى عشر

عثماُن، وعبُد الرحمن بن عوف، : المنع منه، وبإباحته قال ستة من الصحابة: ومذھب مالك، وأبى حنيفة، وأحمد فى رواية

إن كان حياً، فله تغطية وجھه، : وفيه قول ثالث شاذ. وزيُد بن ثابت، والزبيُر، وسعُد بن أبى وقاص، وجابٌر رضى هللا عنھم

 .غطيُة وجھه، قاله ابُن حزم، وھو الالئق بظاھريتهوإن كان ميتاً، لم يجز ت

ُروا َرأَسه: "واحتج المبيحون بأقوال ھؤالء الصحابة، وبأصل اإلباحة، وبمفھوم قوله وال : "، وأجابوا عن قوله" والَ ُتَخمِّ

روا وجھه عشر سنين، فجاء بالحديث  حدثنيه أبو بشر، ثم سألُته عنه بعد: قال شعبة. ، بأن ھذه اللفظة غير محفوظة فيه"ُتَخمِّ

ُروا : "فى ھذا الحديث وقد روى: قالوا. وھذا يدل على ضعفھا: قالوا". ال ُتَخمِّروا َرْأَسُه، والَ َوْجَھه: "كما كان، إال أنه قال َخمِّ

 ".َوْجَھُه، َوال ُتَخمِّروا َرْأَسهُ 

، وابن عباس، وغيرھم رضى هللا بقاُء اإلحراِم بعد الموت، وأنه ال ينقِطُع به، و: الحكم الثانى عشر ھذا مذھُب عثماَن، وعلىٍّ

ينقطع اإلحراُم بالموت، وُيصنع به كما ُيصنع : عنھم، وبه قال أحمُد، والشافعى، وإسحاق، وقال أبو حنيفة، ومالك، واألوزاعى

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ".لُُه إالَّ ِمْن َثالثٍ إَذا َماَت أََحُدُكُم اْنَقَطَع َعمَ : "بالَحالل، لقوله َصلَّى هللاَّ

َجاِشىِّ : قالوا  .إنھا مختصة به: وال دليَل فى حديث الذى وقصته راحلُته، ألنه خاص به، كما قالُوا فى صالته على النَّ

ً : "دعوى التخصيص على خالف األصِل، فال ُتقبل، وقوله فى الحديث: قال الجمھور يا إشارة إلى ، "فإنَّه ُيْبَعُث َيْوَم القِياَمِة ُملبِّ

وقد قال نظير ھذا فى ُشھداء . ال يصح التعليُل بالِعلَّة القاصرة: فلو كان مختصاً به، لم ُيشر إلى الِعلَّة، وال سيما إن قيل. الِعلَّة

م، وال: "أُُحد، فقال لُوُھْم فى ثيابِھم، بُكلُُومھم، فإنَُّھم ُيْبَعُثوَن َيوَم القياَمِة اللَّْوُن َلْوُن الدَّ يحُ َزمِّ وھذا غيُر مختص ". ِريُح الِمْسكِ  رِّ

ً : "بھم، وھو نظيُر قوله يا يتم : ولم تقولوا". َكفُِّنوهُ فى َثْوبيِه، فإنه ُيبعث يوم القيامة ُملَبِّ إن ھذا خاص بشھداء أُُحد فقط، بل عدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الموضعين وما الفرق؟ وشھادة النبى صَ . الحكم إلى سائر الشھداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه لَّى هللاَّ

 ً فإن ھذا الحديث موافق ألصول الشرع والحكمة التى رتب عليھا المعاد، فإن العبد ُيبعث على ما مات عليه، : واحدة، وأيضا

 .وهللا أعلم. وَمن مات على حالة ُبِعث عليھا فلو لم يرد ھذا الحديث، لكان أصول الشرع شاھدة به

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  عدنا ته َصلَّى هللاَّ  .إلى ِسياق َحجَّ

فرة، أفاض من عرفة، وأردف أُسامَة بَن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة،  فلما غربت الشمُس، واستحكم غروُبھا بحيُث ذھبت الصُّ

َھا النَّ : "وضمَّ إليه ِزمام ناقِته، حتى إن رأَسھا لُيِصيُب َطَرَف َرْحلِِه وُھو يقول ِكيَنَة، فإنَّ الِبرَّ لَْيَس باإليَضاعأَيُّ " . اُس ؛ َعلَْيُكم السَّ

 .ليس باإلسراع: أى
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وھكذا كانت عادته صلواُت هللا عليه وسالُمه فى األعياِد، أن  وأفاض من طريق الَمأِزَمْيِن، ودخل َعَرفة من طريق َضّب،

م حكمُة ذلك عند الكالم على َھْديه فى  .العيد ُيخالف الطريق، وقد تقدَّ

ريِع، وال الَبطئ ير ليس بالسَّ رفعه فوق : فإذا وجد َفْجوًة وھو المتَّسُع، َنصَّ سيره، أى. ثم جعل يسيُر الَعَنَق، وھو ضرٌب من السَّ

بى، أرخى للناقة ِزمامھا قليالً حتى تصعد  .ذلك، وكلما أتى ربوًة من تلك الرُّ

لما كان فى أثناء الطريق، نزل صلواُت ِهللا وسالمه عليه، فبال، وتوضأ وضوءاً ف. وكان ُيلبِّى فى مسيره ذلك، لم يقطع التلبيةَ 

 ".أََماَمك -أو الُمَصلَّى  - الصالة : "الصالة يا َرسول هللا، فقال: خفيفاً، فقال له أسامة

ُن، ثم أقام، َفَصلَّ  ن المؤذِّ الة، ثم أمر باألذان، فأذَّ َحال، ثم سار حتى أتى المزدلفة، فتوضأ وضوء الصَّ ى المغرَب قبل حطِّ الرِّ

 ً الةُ، ثم صلَّى ِعشاء اآلِخرة بإقامة بال أذان، ولم ُيصلِّ بينھما شيئا وا ِرحالھم، أمر فأقيمِت الصَّ وقد . وتبريِك الجمال، فلما حطُّ

 .ن، كما فعل بعرفةأنه صالھما بأذان وإقامتي: أنه صالَّھما بأذانين وإقامتين، وُروى بإقامتين بال أذان، والصحيح: ُروى

 .ثم نام حتى أصبح، ولم ُيْحى تلك الليلة، وال صحَّ عنه فى إحياء لَْيلَتى العيدين شئ

ُموا إلى ِمَنى َقْبَل ُطلوِع الفجر، وكاَن ذلك ِعند غيبوبِة الَقَمِر، وأمرھم أن ال"  َيْرُموا وأَِذَن فى تلك الليلة لِضعفِة أھلِه أن يتقدَّ

 .حديث صحيح صححه الترمذى وغيره" َع الشَّمسُ الَجْمَرَة حتى تطلُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بأُمِّ سلمَة ليلَة النَّحِر، فرَمِت الجمَرة َقْبَل الَفْجِر، ثم : "وأما حديُث عائشَة رضى هللا عنھا أرسَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ُ فحديث منكر،  رواه أبو داود،"  َعلَْيِه َوَسلََّم، تعنى عندھاَمَضت، فأفاَضت، وكان ذلك اليوُم الذى يكوُن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

بح يوم : أنكره اإلمام أحمد وغيُره، ومما يدلُّ على إنكاره أن فيه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمرھا أن ُتوافى صالَة الصُّ أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 :وفى رواية. النحر بمكة

ً  ، وكان يوَمھا، فأحب"ُتوافيه بمكة"  .أن ُتوافَِيه، وھذا من المحال قطعا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "حدثنا أبو معاوية، عن ھشام، عن أبيه، عن زينب بنِت أُم سلمة: قال لى أبو عبد هللا: قال األثرم أن النبى َصلَّى هللاَّ

 .، لم ُيسنده غيره، وھو خطأ"أمرھا أن ُتوافيه يوَم النحر بمكة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أمرھا أن ُتوافَِيه صالَة الصبح يوَم النحر بمكة: "عن أبيه مرسالً : وقال وكيع ، أو نحو ھذا، "إن النبى َصلَّى هللاَّ

بح، ما يصنُع بمكة؟ ينكر ذلك ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوم النحر وقت الصُّ فجئُت إلى يحيى بن : قال. وھذا أعجُب أيضاً، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

سل عبد : وقال لى يحيى: قال. وبين َذْيِن فرق: قال" ُتوافيه"وليس " أمرھا أن ُتوافى: "عن ھشام عن أبيه: ه، فقالسعيد، فسألتُ 

، وإنما قال "ُتوافيه: "سھا األثرم فى حكايته عن وكيع: قال الخالل. ھكذا سفيان عن ھشام عن أبيه: الرحمن عنه، فسألته، فقال

 ".ِمَنى: "كما قال أصحابه، وأخطأ فى قوله" ُتوافى: "وأصاب فى قوله. توافى ِمَنى: وكيع

: أنبأنا على بن حرب، حدثنا ھارون بن ِعمران، عن سليمان ابن أبى داود، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال الخالل

م من أھله: أخبرتنى أُم سلمة، قالت" ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن قدَّ منى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  .لَيلَة المزدلَِفة قدَّ
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 ".فرميُت بليل، ثم مضيُت إلى مكة، فصليُت بھا الصبح، ثم رجعُت إلى ِمَنى: قالت

رجل من أھل الجزيرة ليس : قال أبو زرعة عن أحمد. ابن داود: ھو الدمشقى الخوالنى، ويقال: سليمان بن أبى داود ھذا: قلت

 .ضعيف: وقال عثمان بن سعيد. بشئ

استأذنْت َسْودةُ رسوَل ِهللا : "عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت" الصحيحين"بطالنه، ما ثبت فى  ومما يدل على: قلت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلََة المزَدلَِفة، أن َتْدَفَع َقْبلَه، وَقْبَل َحْطَمِة النَّاِس، وَكاَنِت اْمَرأة َثبِ  ْت َقْبَل َدْفِعِه، فأَِذَن لََھا، َفَخَرجَ : َطًة، قالَتَصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  لََّم َكَما اْسَتأَْذَنْتُه َسْوَدةُ أََحبُّ إلىَّ ِمْن وُحِبْسَنا َحتَّى أَْصَبْحَنا، َفَدَفْعَنا ِبَدْفِعِه، وألَْن أَُكوَن اْسَتأََذْنُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 .غير سودة، إنما دفعن معه فھذا الحديث الصحيُح، ُيبيِّن أن نساءه". َمْفُروٍح ِبهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : فإن قيل أمر ِنساَءه أن "فما تصنعون بحديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وغيُره عنھا، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".يخُرْجَن ِمْن َجْمع لَْيلََة َجْمٍع، َفيرِميَن الجمرة، ثم ُتصبح فى منزلھا، وكانت تصنُع ذلك حتى ماتت

َبه غيُر واحد: قيل ً . يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذَّ ه أيضا َوِدْدُت أنى كنت : "وقولھا" الصحيحين"حديُثھا الذى فى  :ويردُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كما استأَذْنته سودة  ".استأذنُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

بالحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه، عن أُم حبيبة، أن رسول هللا َفَھْب أنكم ُيمكنكم ردُّ ھذا الحديث، فما تصنعوَن : وإن قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، بعث بھا ِمن َجْمٍع بليل  قد ثبت فى: قيل. َصلَّى هللاَّ

م ِتْلَك اللَّْيلََة َضَعَفَة أَْھلِِه، وَكاَن اْبُن عبَّ " الصحيحين" ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقدَّ مأن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ م سوَدة، . اِس فيَمن قدَّ وثبت أنه قدَّ

فإن كان محفوظاً، فھى إذاً من الضعفة التى . وحديُث أُم حبيبَة، انفرد به مسلم. وثبت أنه حبس ِنساءه عنده حتى دفعن بدفعه

مھا  .قدَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ : فإن قيل بعث به مع أھله إلى ِمَنى َيْوَم : "لَّمَ فما تصنعون بما رواه اإلماُم أحمد، عن ابن عباس، أن النبى َصلَّى هللاَّ

ً اإلماُم أحمد، والترمذى وصححه، أن النبىَّ : قيل". النَّْحِر، َفَرَمُوا الجمرة مع الفجر ُم عليه حديَثه اآلخر الذى رواه أيضا ُنقدِّ

م ضعفَة أھلِِه وقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قدَّ ُ : ولفظ أحمد فيه". ى َتْطلَُع الشَّْمسَ ال َتْرُموا الَجْمَرَة حتَّ : "َصلَّى هللاَّ َمَنا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َقدَّ

لِِب َعلَى ُحُمَراٍت لََنا ِمْن َجْمٍع، َفَجَعَل َيْلَطُح أَْفَخاَذَنا َويَ   :قُولُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَُغْيلَِمَة بنى َعْبِد الُمطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن رمى الجمرة قبل ". َع الشَّْمسأَْى ُبنى ؛ ال َتْرُموا الَجْمَرَة َحتَّى َتْطلُ " ألنه أصح منه، وفيه نھى النبى َصلَّى هللاَّ

مع الفجر، ثم تأملنا فإذا أنه ال تعارض َبْيَن  أنھم رموھا: والحديث اآلخر إنما فيه. طلوع الشمس، وھو محفوظ بذكر القصة فيه

مه من  ھذه األحاديث، فإنه أمر الصبيان أن ال يرُموا الجمرة حتى تطلَُع الشمس، فإنه ال ُعذر لھم فى تقديم الرمى، أما َمن قدَّ

نَّة جواز الرمى  النساء، فرَمْيَن قبل طلوِع الشَّْمِس للُعذر والخوف عليھن من مزاحمة الناس وَحْطِمِھم، وھذا الذى دلت عليه السُّ

 .حمُة الناس ألجله، وأما القاِدُر الصحيُح، فال يجوز له ذلكقبل طلوع الشمس، للعذر بمرض، أو ِكَبٍر َيُشقُّ عليه مزا
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: الجواُز بعد نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز، كقول الشافعى وأحمد رحمھما هللا، والثانى: وفى المسألة ثالثة مذاھب، أحدھا

قدرة إال بعَد طلوِع الشمس، كقول جماعة ال يجوُز ألھل ال: ال يجوُز إال بعد طلوع الفجر، كقول أبى حنيفة رحمه هللا، والثالث

ه بالنصف دليل. من أھل العلم نَّة، إنما ھو التعجيُل بعد غيبوبة القمر، ال نصف الليل، وليَس مع َمن حدَّ .. والذى دلَّت عليه السُّ

 .وهللا أعلم

 فصل 

وھو يوُم العيد، وھو يوُم الحجِّ األكبر، وھو يوُم  فلما طلع الفجُر، صالَّھا فى أول الوقت ال قبلَه قطعاً بأذان وإقامة يوَم النحر،

 .األذان ببراءة هللا ورسولِه ِمن ُكلِّ مشرك

ك ع، والتكبير، والتھليِل، والذِّ عاء والتضرُّ ِر، حتى ثم رِكَب حتى أتى موقَِفه عند الَمْشَعِر الَحَراِم، فاستقبل القِْبلة، وأخذ فى الدُّ

 .شمسأسفر جّداً، وذلك قبَل ُطلوع ال

ائى، فقال ٍء، أْكلَْلُت َراِحلتى، وأْتَعْبُت َنْفِسى، َوِهللا  يا رُسوَل هللاِ ؛ إنِّى: وھنالك سأله ُعْرَوةُ بُن ُمَضرِّس الطَّ ِجْئُت ِمْن َجَبلَْى طىِّ

؟ َفَقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َما َتَرْكُت ِمْن َجَبٍل إالَّ َوَقْفُت َعلَْيه، َفَھْل لِى ِمْن َحجٍّ َمْن َشِھَد َصالَتَنا ھِذِه َوَوَقَف َمَعَنا : "هللاَّ

ه، وَقضى َتَفَثه  .حديث حسن صحيح: قال الترمذى". حتَّى َنْدَفَع َوَقْد وَقَف بَعَرَفَة َقْبَل ذلَِك ليالً أْو َنھاراً، َفَقْد أََتمَّ َحجَّ

والمبيَت بھا، ركن كعرفة، وھو مذھُب اثنين ِمن الصحابة، ابِن عباس، وابن وبھذا احتج َمن ذھب إلى أن الوقوَف بُمزدلَفة 

بير رضى هللا عنھما، وإليه ذھب إبراھيُم النََّخعى، والشَّعبى، وعلقمة، والحسُن البصرى، وھو مذھب األوزاعى، وحماد بن  الزُّ

دانأبى سليمان، وداود الظاھرى، وأبى ُعبيد القاسم بن سالَّم، واختاره المح ابُن جرير، وابن ُخزيمة، وھو أحد الوجوه : مَّ

 ].198: البقرة[} فاْذُكُروا هللاَ ِعنَد الَمْشَعِر الَحَرامِ {: قوله تعالى: للشافعية، ولھم ثالُث حجج، ھذه إحداھا، والثانية

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الذى خرج مخرَج البياِن لھذا ا: والثالثة كر المأمور بهفعُل رسول هللا َصلَّى هللاَّ  .لذِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مدَّ وقَت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وھذا يقتضى : واحتجَّ َمن لم يره ُركناً بأمرين، أحدھما أن النبى َصلَّى هللاَّ

ه ه، ولو كان الوقوُف بمزدلفة ُركناً لم يصحَّ َحجُّ  .أن َمن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان، صح َحجُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم النساء بالليل، ُعلِمَ : الثانى َم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  أنه ليس أنه لو كان ركناً، الشترك فيه الرجاُل والنساُء، فلما َقدَّ

مھن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر هللا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إنما قدَّ تعالى بھا لصالة عشاء بُركن، وفى الدليلين نظر، فإن النبى َصلَّى هللاَّ

وأما توقيُت الوقوف بعرفة إلى الفجر، فال ُينافى أن يكوَن المبيت بمزدلفة ُركناً، وتكوُن تلك الليلة . اآلخرة، والواجُب ھو ذلك

 .وقتاً لھما كوقت المجموعتين من الصلواِت، وتضييق الوقت ألحدھما ال ُيخرجه عن أن يكون وقتاً لھما حال القدرة

 فصل

ً للفضل بن الوقف  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى موقفه، وأعلم الناس أن مزدلفة ُكلَّھا موقف، ثم سار ِمن ُمْزَدلَِفَة ُمْرِدفا عباس وھو َصلَّى هللاَّ

اِق قُريش  .ُيلبِّى فى مسيره، وانطلق أُسامُة بن زيد على رجليه فى ُسبَّ
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ار، سبَع حصياٍت، ولم يكسرھا من الجبل تلك الليلة كما يفعُل َمن ال وفى طريقه ذلك أمر ابَن عباس أن َيْلقَُط له َحصى الِجم

بأَْمَثال ھؤالء : "ِعلم عنده، وال التقطھا بالليل، فالتقط له سبع حصيات ِمْن َحَصى الَخْذِف، فجعل َيْنفُُضُھنَّ فى َكفِِّه وَيقُولُ 

َما أَْھلََك مَ  ين، فإنَّ اُكم والُغلُوَّ فى الدِّ ينفاْرموا، وإيَّ  ".ْن َكاَن َقْبلَُكْم الُغلُوُّ فى الدِّ

ً َكِبيراً ال َيْسَتْمِسُك  اِحلَِة، وفى طريقه تلك، َعَرَضْت له امرأةٌ ِمن َخْثَعَم َجِميلٌة، فسألته عن الحجِّ َعْن أبيھا َوكاَن َشْيخا َعلَى الرَّ

َتْنُظُر إلَْيِه، َفَوَضَع َيَدهُ َعلَى َوْجِھِه، َوَصَرَفُه إلَى الشِّقِّ اآلَخِر، َوَكان الَفْضُل َتُحجَّ َعْنُه، وَجَعَل الَفْضُل َيْنُظُر إلَْيَھا و فأََمَرَھا أَنْ 

َوابُ : َصَرف وْجَھُه َعْن َنَظِرَھا إلَْيِه، وقِيلَ : َوِسيماً، َفقِيلَ   أنَّه َفَعلَُه لألْمَرين، فإنه فى القِصة جعل: َصَرَفُه َعْن َنَظِرِه إلَْيَھا، َوالصَّ

 .َيْنُظُر إليھا وَتْنُظُر إلَْيه

ه، فقال أََرأَْيَت لَْو : "إنَّھا َعُجوٌز َكِبيَرةٌ، فإن َحَمْلُتھا لَْم َتْسَتْمِسْك، وإْن َرَبْطُتھا َخِشيُت أْن أَْقُتلَھا، َفَقالَ : وسأله آخُر ھنالك عن أُمِّ

 ". َفُحجَّ عْن أُمِّكَ : "الَ قَ . َنَعمْ : ؟ َقالَ "َكاَن َعلى أُمِّك َدْيٌن أَُكْنَت َقاِضَيهُ 

ك ناقَته وأسرع الَسير، وھذه كانت ٍر، َحرَّ عادَته فى المواضع التى نزل فيھا بأُس هللاِ بأعدائه، فإن ُھنالَِك  فلما أتى َبْطَن ُمَحسِّ

ر، ألن الفيل َحَسَر  أعيى، وانقطع عن : فيه، أىأصاَب أصحاَب الفيل ما قصَّ هللا علينا، ولذلك ُسمِّى ذلك الوادى وادَى ُمَحسِّ

ْيرَ   .الذھاب إلى مكة، وكذلك فعل فى ُسلوكه الِحْجَر ِدياَر ثمود، فإنه تقنَّع بثوبه، وأسرع السَّ

ر برزخ بين عرفة والمشعِر الحرام، فبين ُكلِّ مشعرين : برزٌخ بين ِمَنى وبين ُمزَدلِفة، ال ِمن ھذه، وال ِمن ھذه، وُعَرَنةُ : وُمَحسِّ

ر: منھما، فِمَنىبرزخ ليس  حرم ومشعر، وُعَرَنُة ليست : من الحرم، وليس بمشعر، ومزدلفة: من الحرم، وھى َمشعر، وُمَحسِّ

 .ِحل ومشعر: َمشعراً، وھى من الحل، وعرفة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الطريَق الُوسطى بين الطريقين، وھى التى تخُرج على الجمرة الُكبرى، حتى أتى  ِمَنى، فأتى جمرة وسلك َصلَّى هللاَّ

العقبة، فوقف فى أسفِل الوادى، وجعل الَبْيَت عن يساِره، وِمَنى عن يمينه، واستقبَل الجمرَة وھو على راحلته، فرماھا راكباً 

 .بعد طلوع الشمس، واحدة بعد واحدة، ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ حصاٍة، وحينئذ قطع التلبية

لرمى، ورمى وبالٌل وأُسامُة معه، أحدھما آِخٌذ ِبِخطام ناقته، واآلخر ُيظلِّلُه بثوب من وكان فى مسيره ذلك ُيلَبِّى حتى شرع فى ا

 .الحر

دليل على جواز استظالل الُمْحِرِم بالَمْحِمِل ونحوِه إن كانت قصة ھذا اإلظالل َيوَم النَّحر ثابتة، وإن كانت بعده فى : وفى ھذا

ة فيھا، وليس فى الحدي  .وهللا أعلم. ث بياٌن فى أى زمن كانتأيام ِمَنى، فال ُحجَّ

 فصل

ثم رجع إلى ِمَنى، فخطب الناَس ُخطبة بليغة أعلمھم فيھا بُحرمة يوِم النحر وتحريمه، وفضله عند هللا، وُحرمة مكَة على جميع 

اَعِة لَِمن َقاَدُھم ِبِكَتاِب ِهللا، وأََمَر النَّاَس ِبأْخِذ َمنَ  ْمِع والطَّ  ".لََعلِّى ال أَُحجُّ َبْعَد َعاِمى ھذا: "اِسِكِھْم َعنه، وقالالبالد، وأمرھم بالسَّ
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اَب َبْعٍض، وعلَّمُھم مناسكھم، وأنزَل المھاجرين واألنصار منازلَھم، وأمَر الناَس أن ال َيْرجُعوا َبْعَدهُ ُكفَّاراً َيْضِرُب َبْعُضُھم ِرقَ 

ُه ُربَّ  ْبلِيِغ َعْنُه، وأَْخَبَر أَنَّ  .ُمَبلٍَّغ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ  َوأََمَر ِبالتَّ

 ".ال َيْجنى َجاٍن إال على َنْفِسه: "وقال فى خطبته

وأنزل المھاجرين عن يمين القِْبلة، واألنصاَر عن يسارھا، والناُس حولھم، وفتح هللا له أسماَع الناس حتى سمعھا أھُل ِمَنى فى 

 .منازلھم

 ". َشْھَرُكم، وأَطيُعوا ذا أَْمِرُكم، َتْدُخلوا َجنَّة َربُِّكم وا َخْمَسُكم، وُصوُموااْعُبدوا َربَّكم، وَصلُّ : "وقال فى خطبته تلك

 .َحجة الوداع: وودع حينئذ الناس، فقالوا

ُ : "قال عبُد هللاِ بن عمرو" ال َحَرجَ : "وھناك ُسئَل عمن حلق قبل أن َيرمَى، وعمَّن ذبح قبل أن َيرمَى، فقال ما رأيُته َصلَّى هللاَّ

 ".اْفَعلُوا َوالَ َحَرجَ : "َعلَْيِه َوَسلََّم سِئَل يومئٍذ عن شئ إال قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنه قيل له : "قال ابن عباس  ".ال َحَرجَ : "فى الذبح، والحلق، والرمى، والتقديم، والتأخير، فقال -َصلَّى هللاَّ

ُ عَ : "وقال أُسامة بُن شريك يا رسوَل هللا سعيُت قبل : يأتونه، َفِمْن َقاِئل لَْيِه َوَسلََّم حاجاً، وكان الناسُ خرجُت مع النبى َصلَّى هللاَّ

ُت شيئاً، فكان يقول مت شيئاً أو أخرَّ الَ َحَرَج الَ َحَرَج إال على َرُجٍل اقترَض ِعْرَض َرُجٍل ُمْسلِم وُھَو َظالٌِم، : "أن أطوَف، أو قدَّ

 ".فِذلَك الذى َحِرَج وَھلَكَ 

 .تقديم الرمى، والنحر، والحلق بعضھا على بعض: والمحفوظ. سعيُت قبل أن أطوف، فى ھذا الحديث ليس بمحفوظ :وقوله

ً وستين َبَدَنة بيده، وكان ينحُرھا قائِمًة، معقولًة يُدھا الُيسرى وكان عدُد ھذا الذى . ثم انصرف إلى الَمْنَحِر بِمَنى، فنحر ثالثا

ً رضى هللا عنه، أن يتصدَق ِبجاللِھا نحره عدَد ِسنى عمره، ثم أمسك  ً أن َيْنَحَر ما غبر من المائة، ثم أمر عليا وأمر عليا

ار فى ِجَزارِتھا، شيئاً منھا، وقال َمْن : "َنْحُن ُتْعِطيِه ِمن ِعْنِدَنا، وَقالَ : ولُحوِمھا وُجلوِدھا فى المساكين، وأمره أن ال ُيِعطَى الَجزَّ

 ".شاَء اْقَتَطعَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "عن أنس رضى هللا عنه، قال" الصحيحي"فكيف تصنعون بالحديِث الذى فى : فإن قيل صلَّى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

الَ َعلَى الظھَر بالمدينة أربعاً، والعصَر بذى الُحليفة ركعتين، فباَت بھا، فلما أصبَح، َرِكَب راِحلته، فجعل ُيَھلُِّل وُيَسبُِّح، فلما عَ 

َة،الب ى  يداء، لبَّى ِبِھَما َجِميعاً، فلما َدَخَل َمكَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَيِدِه َسْبَع ُبْدِن قِياماً، وَضحَّ أََمَرُھم أَن َيِحلُّوا، وَنَحَر َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 .أنه ال تعارض بين الحديثين: فالجواب". ِبالَمِديَنِة َكْبَشْيِن أَْملََحْين

 .مخرج حديث أنس، على أحد وجوٍه ثالثةٍ : حمد بُن حزمقال أبو م

أنه صلَّى هللا عليه وسلم لم ينحر ِبيده أكثَر ِمن سبع ُبدن، كما قال أنس، وأنه أمر َمن ينحُر ما بعد ذلك إلى تمام ثالث : أحدھا

 .وستين، ثم زال عن ذلك المكاِن، وأمر علياً رضى هللا عنه، فنحَر ما بقى
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سبعاً فقط بيده، وشاھد جابر تماَم نحره أن يكو: الثانى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ن أنس لم ُيشاھد إال نحره َصلَّى هللاَّ  -َصلَّى هللاَّ

 .للباقى، فأخبر ُكٌل منھما بما رأى وشاھد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نحر بيده منفرداً سبع ُبدن كما قال أ: الثالث نس، ثم أخذ ھو وعلّى الحربة معاً، فنحرا كذلك تمام ثالث أنه َصلَّى هللاَّ

ً فأخذ : "وستين، كما قال َغَرَفُة بن الحارث الِكندى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يومئذ قد أخذ بأعلى الَحْرَبِة وأمر عليا أنه شاھد النبى َصلَّى هللاَّ

 .وهللا أعلم. كما قال جابر ،"بأسفلھا، ونحرا بھا البدن ثم انفرد علىٌّ بنحر الباقى من المائة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "فكيف تصنعون بالحديِث الذى رواه اإلماُم أحمد، وأبو داود عن علّى قال: فإن قيل لما َنَحَر رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 ".ُبْدَنه، فنحر ثالِثيَن ِبَيِدِه، وأمرنى فنحرُت َسائَِرھا

ً بيده لم ُيشاھده : ن الذى نحَر ثالثينھذا غلٌط انقلب على الراوى، فإ: قلنا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نحر سبعا ھو علّى، فإن النبى َصلَّى هللاَّ

علّى، وال جابر، ثم نحر ثالثاً وستين أخرى، فبقى من المائة ثالثون، فنحرھا علّى، فانقلب على الراوى عدُد ما نحره علّى بما 

ُ َعلَْيِه وَ   .َسلَّمَ نحره النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قال: فإن قيل اِم ِعْنَد ِهللا َيْوُم النَّحر، ُثمَّ : "فما تصنعون بحديث عبد هللا بن قُْرٍط، عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ إنَّ أْعَظَم األيَّ

ُ َعلَْيِه وَ : قال. وھو اليوُم الثانى". َيْوُم الَقرِّ  َب لِرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ ا وقُرِّ ِتِھنَّ َيْبَدأُ؟ َفلَمَّ َسلََّم َبَدَناٌت َخْمٌس َفَطفِْقَن َيْزَدلِْفن إلَْيِه بأَيَّ

ٍة لَْم أَْفَھْمَھا، َفقُْلتُ : َوَجَبْت ُجُنوُبھا َقالَ   ".َمْن َشاَء اْقَتَطع َ: "َما َقاَل؟ قال: َفَتَكلََّم ِبَكلَِمٍة َخفِيَّ

قه، فإن المائة لم ُتقَ : قيل َب منھن إليه خمُس َبَدَنات َرَسالً، وكان نقبله ونصدِّ ب إليه أْرَساالً، فقُرِّ ْب إليه ُجملة، وإنما كانت ُتقرَّ رَّ

ْبَن إلَْيِه لِيبَدأ بُكلِّ واحدة منھن َسُل ُيَباِدْرَن وَيَتَقرَّ  .ذلك الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوَم النحِر  ، من حديث أبى بكرَة فى ُخطبة النبىُّ "الصحيحين"فما تصنعون بالحديث الذى فى : فإن قيل َصلَّى هللاَّ

 .لفظه لمسلم" ُثمَّ اْنَكَفأَ إلى َكْبَشْيِن أَْملََحْيِن َفَذَبَحُھَما، وإلى ُجَزْيَعٍة ِمَن الَغَنِم فقسمھا َبْيَنَنا : "بِمَنى، وقال فى آخره

 .ةففى ھذا، أن ذبح الكبشيِن كان بمكة، وفى حديث أنس، أنه كان بالمدين

 .فى ھذا طريقتاِن للناس: قيل

ل أنس، : أن القول: إحداھما ى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلَّى العيد، ثم انكفأ إلى كبشيِن، ففصَّ قوُل أنس، وأنه ضحَّ

ن ذكر نحر النبى وميَّز بين نحِره بمكة للُبدن، وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبيَّن أنھما قِصتان، ويدل على ھذا أن جميَع مَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِمَنى، إنما ذكروا أنه َنَحَر اإلِبَل، وھو الَھْدُى الذى ساقه، وھو أفضُل من نحر الغنم ھناك  بال سوق، َصلَّى هللاَّ

ة الوداع ن كانت إنه رجع من الرمى فنحر الُبدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة، أن قصة الكبشي: وجابر قد قال فى صفة َحجَّ

 .يوَم عيد، فظن أنه كان بِمَنى فوِھم
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أنھما عمالِن متغاِيَراِن، وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحَيته بمكة، . طريقة ابن حزم، وَمن سلك مسلكه: الطريقة الثانية

ى : وذبح يوَم النحر الغَنم، ونحر البقَر واإلبَل، كما قالت عائشة: قال. وأنس تضحيَته بالمدينة ُ َعلَْيِه ضحَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".الصحيحين"َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ عن أزواجه بالبقر، وھو فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن عائشة بقرًة َيْوَم النحر": "صحيح مسلم"وفى   ".ذبَح رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِة الَوَداِع بقرةً : "وفى السنن ٍد فى َحجَّ  ".واِحَدة أنَّه نحَر َعْن آِل محمَّ

الطريقُة األولى، وَھْدى الحاج له بمنزلة األُضحية : أن الحاجَّ ُشِرَع له التضحيُة مع الَھْدى، والصحيُح إن شاء هللا: ومذھُبه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال أصحاَبه، جمعوا بين الَھْدِى واألُضحية، بل كان ھَ  ْديُھم ھو أضاحيھم، للمقيم، ولم َيْنقُْل أحٌد أن النبى َصلَّى هللاَّ

 .فھو َھْدى بِمَنى، وأُضحيٌة بغيرھا

ى عن نِسائه بالبقر: "وأما قول عائشة ، فھو َھْدى أُْطلَِق عليه اسُم األُضحية، وأنھن ُكنَّ متمتعاٍت، وعليھن الَھْدُى، فالبقُر "ضحَّ

 .الذى نحره عنھن ھو الَھْدُى الذى يلزُمھن

 .إشكال، وھو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة: سعولكن فى قصة نحر البقرة عنھن وھن ت

وأجاب أبو محمد بن حزم عنه، بجواب على أصله، وھو أن عائشة لم تكن معھن فى ذلك، فإنھا كانت قارنة وُھنَّ متمتعاٌت، 

َد قوله بالحديث الذى رواه مسلم من حديث ِھشام بن ُعروة، عن أبيه، عن  خرجنا مع : "عائشةوعنده ال َھْدَى على القاِرن، وأيَّ

ةَ  ِة، فكنُت فيمن أھلَّ ِبُعمرة، فخرجنا حتى َقِدمَنا مكَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُموافين لِھالل ذى الِحجَّ ، فأدركنى يوُم عرفة رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فق دعى ُعْمَرَتك واْنقُضى َرأَسِك، واْمَتِشطى، : "الوأنا حائٌض لم أَِحلَّ من ُعمرتى، فشكوُت ذلك إلى النبىَّ َصلَّى هللاَّ

نا، أرسَل معى عبد الرحمن بن أبى بكر، فأرَدفنى، : قالت". "وأھلِّى بالَحجِّ  ففعلُت، فلما كانت ليلُة الَحْصَبِة وقد قضى هللا َحجَّ

َنا وُعمرتنا، ولم يكن فى ذلك  وخرج إلى نِعيم، فأھللُت بُعمرة، فقضى هللا َحجَّ  ".َھْدى وال َصدقٌة وال َصْومٌ التَّ

د به ابن حزم عن الناس والذى عليه الصحابُة، والتابعون وَمن بعدھم أن القاِرن يلزمه الَھْدُى، كما يلزم . وھذا مسلك فاسد تفرَّ

م، وأما ھذا الحديُث، فالصحيح من قول ھشام بن  أن ھذا الكالَم األخيرَ : المتمتِّع، بل ھو متمتع حقيقة فى لسان الصحابة كما تقدَّ

حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا ھشام بن ُعروة، عن أبيه، عن : عروة، جاء ذلك فى صحيح مسلم مصرحا به، فقال

َھا َوُعْمَرتھا: "قال عروة فى ذلك: وفى آخره. فذكرت الحديث... عائشة رضى هللا عنھا ولم يكن : قال ھشام. إنه َقَضى هللاُ َحجَّ

 ".وال ِصيام، وال صدقة فى ذلك َھْدٌى،

إن كان وكيع جعل ھذا الكالَم لھشام، فابُن نمير، وعبدة أدخاله فى كالم عائشة، وُكلٌّ منھما ثقة، فوكيع نسبه : قال أبو محمد

ُيفتى به  إلى ھشام، ألنه سمع ھشاماً يقوله، وليس قوُل ھشام إياه بدافع أن تكون عائشُة قالته، فقد َيروى المرُء حديثاً ُيسنده، ثم

أن ُكلَّ ثقة : دون أن ُيسنده، فليس شئ من ھذا بمتدافع، وإنما يتعلَّل بمثِل ھذا َمن ال ُيْنِصُف، وَمن اتبع ھواه، والصحيح من ذلك

ق فيما نقل ً . فمصدَّ َق أيضا َقا لعدالتھما، وإذا أضافه وكيع إلى ِھشام، ُصدِّ  فإذا أضاف عبدة وابُن نمير القوَل إلى عائشة، ُصدِّ

 .لعدالته، وُكٌل صحيح، وتكون عائشة قالته، وھشام قاله
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قَّاد أطباء علله،  ھذه الطريقُة ھى الالئقُة بظاھريته، وظاھرية أمثاله ممن ال فِقه له: قلت فى ِعلل األحاديث، كفقه األئمة النُّ

ياِرِف وأھل العناية بھا، وھؤالء ال يلتفُِتون إلى قول َمن خالفھم ممن ليس له ذوقُھم ومعر فُتھم بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصَّ

ِد والردئ، وال يلتفُِتون إلى خطإ َمن لم يعِرف ذلك قَّاد، الذين ُيميزون بين الجيِّ  .النُّ

قالت عائشة، وإنما أدرجاه فى الحديث إدراجاً، يحتمِل أن يكون من : ومن المعلوم، أن عبدة وابن نمير لم يقوال فى ھذا الكالم

ل وميَّز، فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره، نعم لو  كالمھما، أو ل وميَّز، وَمن فصَّ من كالم ُعروة، أو من ھشام، فجاء وكيع، ففصَّ

 .قال ھشاٌم، لساغ ما قال أبو محمد، وكان موِضَع نظر وترجيح: قالت عائشُة، وقال وكيع: قال ابُن نمير وعبدة

ى عنھن يومئذ : أنھا بقرة واحدة بينھن، والثانى: بثالثة ألفاظ، أحدھاوأما كونھن تسعاً وھى بقرة واحدة، فھذا قد جاء  أنه ضحَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن أزواجه: ما ھذا؟ فقيل: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلتُ : بالبقر، والثالث  .ذبح رسول هللا َصلَّى هللاَّ

: سبعة وھو قوُل الشافعى، وأحمد فى المشھور عنه، وقيل: ة، فقيلوقد اختلف الناُس فى عدد َمن ُتجزئ عنھم الَبَدَنة والبقر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َقَسَم بينھم المغانِم، َفَعَدَل الَجُزوَر ِبَعْشِر ِشَياهٍ . عشرة، وھو قول إسحاق وَثبت ھذا . وقد ثبت أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ى عن ن - صلَّى هللا عليه وسلم  - الحديُث، أنه   .سائه وھن تِسع ببقرةضحَّ

بير، عن جابر،  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن عشرةٍ  أنھم نحُروا الَبَدَنةَ "وقد روى سفياُن، عن أبى الزُّ ھم مع َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ، "فى َحجِّ

ُ َعلَْيِه َوسَ : "وھو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله لََّم ُمھلِّيَن بالحجِّ معنا النساُء خرجنا مع َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَن نش فا والمروة، وأََمَرَنا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ تِرك فى اإلبِل والبقِر ُكلُّ والِولداُن، فلما َقِدمنا مكة، ُطفنا بالبيِت وبالصَّ

 ".سبعٍة منا فى َبَدنة

ا مع : "من حديث ابن عباس": المسند"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى سفر، فحَضَر األضحى، فاشترْكَنا فى البقرِة كنَّ النبى َصلَّى هللاَّ

 .حسن غريب: ورواه النِّسائى والترمذى، وقال". َسْبَعًة، وفى الَجُزوِر عشرة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عاَم الُحَدْيِبَيِة،: "عنه" الصحيحين"وفى   ".الَبَدَنَة عن سبعة، والبقرَة عن سبعة نحرَنا مع َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َحجته بين المسلمين، فى البقرة عن سبعة: "وقال حذيفةُ  َك رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ ذكره اإلماُم أحمد رحمه ". َشرَّ

 .هللا

ُج على أحد وجوه ثالثة، إما أن ُيقالِ  ، وإما أن ُيقالأحاديُث السبعة أ: وھذه األحاديث، ُتَخرَّ َعْدُل البعيِر بعشرة ِمن : كثُر وأََصحُّ

إن ذلك يختلُِف : الغنم، تقويٌم فى الغنائم ألجل تعديِل القِسمة، وأما كوُنه عن سبعة فى الھدايا، فھو تقديٌر شرعى، وإما أن ُيقال

، فجعله عن عشرة، وفى بعضھا َيْعِدُل سبعة، األزِمنة، واألمِكنة، واإلبل، ففى بعِضھا كان البعيُر َيْعِدُل عشر شياه باختالف

 .وهللا أعلم. فجعله عن سبعة
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ى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه ثالثاً : وقد قال أبو محمد ى عنھن ببقرة، وضحَّ إنه ذبح عن نسائه بقرًة للَھْدى، وضحَّ

ِحية غيَر بق رة الَھْدى، بل ھى ھى، وَھْدُى الحاجِّ بمنزلة وستين َھْدياً، وقد عرفَت ما فى ذلك من الوھم، ولم تكن بقرة الضَّ

 .ضحية اآلفاقى

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَمْنَحِرِه بِمَنى، وأعلمھم َة َطِريٌق َوَمْنَحرٌ " ونحر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ وفى ھذا " أن ِمَنى ُكلَّھا َمْنَحٌر، وأَنَّ فِجاَج َمكَّ

ا وقف بعرفة قالدليٌل على أن النحَر ال يختصُّ بِمنَ  َوَقْفُت ھاھنا َوَعَرَفُة : "ى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه لمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيبنى له بِمَنى بَِناٌء ُيِظلُّ " َوَقْفُت ھاھنا َوُمْزَدلَِفُة ُكلُّھا َمْوقِفٌ : "ووَقَف بمزَدلَِفة، وقال". ُكلَُّھا َمْوقِفٌ  ه وُسئل َصلَّى هللاَّ

، َفَقال  ."الَ، ِمَنى ُمَناٌخ لَِمْن َسَبَق إلَْيهِ : "ِمَن الَحرِّ

 .وفى ھذا دليل على اشتراك المسلمين فيھا، وأن َمن سبق إلى مكان منھا فھو أحقُّ به حتى يرَتِحَل عنه، وال َيْملُِكه بذلك

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نحره، استدع وھو َمْعمر بن عبد هللا وھو  -ى بالحالَّق، فحلق رأسه، َفَقاَل لِلحالَّق فلما أكمَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َشْحَمِة أُُذِنِه َوفى َيِدَك : "وَقالَ  -قائم على رأسه بالموسى وَنَظر فى َوْجِھهِ  َيا َمْعَمُر ؛ أَْمَكَنَك َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ذكر ذلك اإلمام أحمد " أََجْل إذاً أََقرُّ لَكَ : "َما وهللا يا َرُسوَل ِهللا ؛ إنَّ ذلك لَِمْن ِنْعَمِة ِهللا َعلَىَّ وَمنِِّه، َقالَ أ: َفَقاَل معمر" الُموَسى

 .رحمه هللا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، معمر بن عبد هللا بن نضلة": صحيحه"وقال البخاري في  ... بن عوف وزعموا أن الذي َحلََق لِلنبي َصلَّى هللاَّ

َفَحلََق َجاِنبُه  ُخْذ، وأََشاَر إلى َجاِنِبه األَْيَمِن، َفلما َفَرَغ ِمْنه، َقَسَم َشْعَرهُ َبْيَن َمْن َيلِيه، ُثمَّ أََشاَر إلَى الَحالَّق،: "انتھى، فقال للحالق

مَّ قالَ   .، ھكذا وقع في صحيح مسلم"ھاھنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه: األْيَسر، ثُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول َمن : "عن ابن سيرين، عن أنس: حيح البخاريوفى ص أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".أخذ من شعره

لكن وھذا ال ُيناقُِض روايِة مسلم، لِجواز أن ُيصيب أبا طلحة ِمن الشِّقِّ األيمِن، مثُل ما أصاب غيَره، ويختصُّ بالشِِّق األيسِر، 

ً من حديث أنس، قال" صحيحه"قد روى مسلم في  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الجمَرة ونحَر ُنُسَكه، : "أيضا لما َرَمى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشِّقَّ األْيَسَر، فقال فحلقه، " اْحلِقْ " :وحلََق، ناوَل الَحالََّق ِشقَّه األَْيَمَن فحلقه، ثم دعا أبا طلحَة األنصاريَّ

: ففي ھذه الرواية، كما تري أن نصيب أبى طلحة كان الشِّقَّ األيمَن، وفى األولى".اقسمه بين الناس: "فأعطاه أبا طلحة، فقال

قال الحافظ أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد المقدسي، رواه مسلم ِمن رواية حفص بن غياث، وعبد األعلى . أنه كان األيسر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، دفع إلى أبى طلحة َشْعَر : "ألعلى، عن ھشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنسبن عبد ا أن النبي َصلَّى هللاَّ

ورواية : قال". أنه دفع إلى أبى طلحة شعر شقِّه األيمن"، ورواه من رواية سفيان بن عيينة، عن ھشام بن حسان، "ِشقِّه األَْيَسرِ 

ى رواية سفيان ابن َعون، عن ابن  .وهللا أعلم.. سيرين أراھا ُتقوِّ
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يريُد برواية ابن عون، ما ذكرناه عن ابن سيرين، من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة، ھو الشِّقَّ الذي : قلت

 .وهللا أعلم. اختص به

، وھذه كانت ُسنَّته والذي يْقَوى أن نصيَب أبى طلحة الذي اختص به كان الشِّقَّ األَْيَسَر، وأَنَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عمَّ، ثمَّ َخصَّ ه َصلَّى هللاَّ

وأَشاَر إلى َجاِنِبه األَْيَمِن، فقسم شعره َبْيَن َمْن " ُخذْ : "في عطائه، وعلى ھذا أكثُر الرواياِت، فإن في بعِضھا أنه قال للحالقِ 

 .فأعطاه أُمَّ ُسليٍم، وال ُيعارض ھذا دفُعه إلى أبى طلحة، فإنھا امرأُتهيليه، ثم أشار إلى الحالَّق إلى الجاِنِب األيسر، فحلقه 

عه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال: وفى لفظ آخر ھاھنا : فصنع به مثَل ذلك، ثم قال. باأليسر: فبدأ بالشِّقِّ األيمن، فوزَّ

 .أبو طلحة؟ فدفعه إليه

رْأسه األيسر، ثم قلَّم أظفاره وقسمھا بين الناس، وذكر اإلمام أحمد رحمه هللا، من  دفع إلى أبى طلحة َشْعَر ِشقِّ : وفى لفظ ثالث

ثه،  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عند المنحر، ورُجٌل من قريش وھو َيْقِسُم "حديث محمد بن عبد هللا بن زيد، أن أباه حدَّ أنه َشِھَد النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم رأَسه في ثوبه، فأعطاه، فقسم منه على رجاٍل، وقلَّم أضاِحَي، فلم ُيِصْبُه شٌئ وال صاحبه،  فحلق رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".فإنَّه ِعْنَدنا مخضوب بالِحنَّاء والَكَتم، يعني شعَره: أظفاره فأعطاه صاحبه، قال

ًة، وحلق كث ِرين َمرَّ ر بعُضھم، وھذا مع قوله تعالىودعا للمَحلِّقِيَن بالمْغفَِرِة َثالثاً، َولِلُمَقصِّ : يٌر من الصحابة، بل أكثُرھم، وقصَّ

ِرينَ { طيَّبُت : "، ومع قول عائشة رضى هللا عنھا]27: الفتح[} لََتْدُخلُنَّ الَمْسِجَد الَحَراَم إن َشاَء هللاُ آِمِنيَن ُمَحلِّقيَن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ، دليل على أن الحلق ُنُسٌك وليس بإطالق من "َم إلحرامه قبل أن ُيْحِرَم، وإلحالله َقْبَل أن َيحلَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 محظور

 فصل 

َيارِة، وھو َطواُف  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى مكة قبل الظھر راكباً، فطاف طواَف اإلَفاَضِة، وھو طواُف الزِّ َدر، ثم أفاض َصلَّى هللاَّ الصَّ

طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافاً : معه، ھذا ھو الصواُب، وقد خالف في ذلك ثالُث طوائف ه، ولم يسعولم يُطْف غَير

للقُدوم سوى طواف اإلفاضة، ثم طاف لإلفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع ھذا الطواِف لكونه كان قارناً، وطائفة زعمت أنه 

ر طواَف الزيارة  واَب في ذلك، ونبين منشأ الغلط وبا التوفيقلم َيُطْف في ذلك اليوم، وإنما أخَّ  .إلى الليل، فنذُكُر الصَّ

يطوُف ويسعى لحجه، ويطوف طوافاً آخر : كم يطوُف ويسعى؟ قال -أعنى المتمتَع  - فإذا َرَجَع : قلُت ألبى عبد هللا: قال األثرم

 .للزيارة، عاودناه في ھذا غير مرة، فثبت عليه

وكذلك الحكُم في القارن والمفِرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبَل يوِم النَّحِر، وال طافا ": المغني"سي في قال الشيخ أبو محمد المقد

للقدوم، فإّنھما يبدآن بطواف القُدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه هللا، واحتجَّ بما روت عائشُة رضى هللا عنھا، 

ھم، فطاف الذيَن أھلُّوا بالُعمرة بالبي: "قالت ت، وبين الصفا والمروة، ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا ِمن ِمنًى لَحجِّ

ً واحداً  ، فحمل أحمُد رحمه هللا قوَل عائشة، على أن طواَفھم لحجھم ھو "وأما الذين َجَمُعوا الحجَّ والُعمَرة، فإنما طافُوا طوافا
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وم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له، كتحية المسجد عند دخوله قبل وألنه قد ثبت أن طواَف القد: طواُف القدوم، قال

 .التلبُّس بالصالة المفروضة

فا والمروة سبعاً كما فعل للُعمرة، ثم يعود فيطوف ": مختصره"وقال الخرقي في  وإن كان متمتعاً، فيطوف بالبيت سبعاً وِبالصَّ

ً ينوى به الزيارة، وھو قوله تعا فُوا ِبالَبْيِت الَعِتيقِ {: لىبالبيت طوافا وَّ ُ َعلَْيِه : ، فمن قال]29: الحج[} َوْلَيطَّ إن النبي َصلَّى هللاَّ

لم يفعل  َوَسلََّم كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندھم، ھَكذا فعَل، والشيخ أبو محمد عنده، أنه كان متمتعاً التمتَع الخاص، ولكن

بد هللا على ھذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروُع طواف واحد للزيارة، كمن دخل وال أعلم أحداً وافق أبا ع: ھذا، قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وال أصحا به الذين المسجد وقد أقيمت الصالة، فإنه يكتفي بھا عن تحية المسجد، وألنه لم ُيْنَقْل عن النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم به أحداً، قالتمتعوا معه في حجة الوداع، وال أمر النبي صَ  : وحديث عائشة دليل على ھذا، فإنھا قالت: لَّى هللاَّ

ولو كان ھذا الذي ذكرته . وھذا ھو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافاً آخر" طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا ِمن ِمَنى لحجھم"

ھو ركُن الحج الذي ال َيِتمُّ إال به، وذكرت ما ُيستغنى عنه، وعلى كل طواَف القُدوم، لكانت قد أخلَّت بذكر طواف الزيارة الذي 

 حال، فما ذكرت إال طوافاً واحداً، فمن أين ُيستدل به على طوافين؟

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. وأيضا دوم، ولم تكن طافت للقدوم لم تطف للق-فإنھا لما حاضت، فقرنت الحجَّ إلى الُعمرة بأمر النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وألن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لَُشِرَع في حقِّ المعتمر طو اُف وال أمرھا به النبي َصلَّى هللاَّ

ل قدومه إلى البيت، فھو به أولى من المتمتع الذي َيُعوُد إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به ... القدوم مع طواف الُعمرة، ألنه أوَّ

 .نتھى كالمها

إن : لم يرفع كالُم أبي محمد اإلشكال، وإن كان الذي أنكره ھو الحق كما أنكره، والصواُب في إنكاره، فإن أحداً لم يقل: قلت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ھذا ل قع قطعاً، م يالصحابة لما رجعوا ِمن عرفة، طافوا للقدوم وَسَعْوا، ثم طافُوا لإلفاضة بعده، وال النبي َصلَّى هللاَّ

قت بين المتمتِّع والقاِرن، فأخبرت أن القاِرنين طافوا بعد أن رجعوا من ِمَنى  ولكن كان منشأ اإلشكال، أن أمَّ المؤمنين فرَّ

ھم، وھذا غيُر طواف الزيارة قطعاً، فإنه  طوافاً واحداً، وأن الذين أھلُّوا بالُعمرة طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا ِمن ِمَنى لحجِّ

ً آخر : شتِرك فيه القارُن والمتمتع، فال فرق بينھما فيه، ولِكنَّ الشيخ أبا محمد، لما رأى قولَھا في المتمتعيني إنھم طافُوا طوافا

ليس في ھذا ما يدل على أنھم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع اإلشكال، فقالت : بعد أن رجعوا ِمن ِمَنى، قال

من كالم عروة أو ابنه ھشام، أُدِرجت في الحديث، وھذا ال يتبين، ولو كان، فغايته أنه مرسل ولم يرتفع ھذه الزيادة : طائفة

قت به بين المتمتع والقارن، ھو الطواف بين : فالصواب. اإلشكال عنه باإلرسال أن الطواف الذي أخبرت به عائشة، وفرَّ

فأخبرت عن القارنين أنھم اكتفوا بطواف واحد بينھما، لم ُيضيفوا الصفا والمروة، ال الطواف بالبيت، وزال اإلشكال جملة، 

، وأخبرت عن المتمتعين، أنھم طافوا بينھما طوافاً آخر بعد الرجوع ِمن ِمَنى للحج،  إليه طوافاً آخر َيوم النحر، وھذا ھو الحقُّ

ُ َعلَْيِه وذلك األول كان للعمرة، وھذا قوُل الجمھور، وتنزيل الحديِث على ھذا، موافق لح ديثھا اآلخر، وھو قول النبي َصلَّى هللاَّ

ِك َوُعْمَرِتِك : "َوَسلَّمَ  َفا َوالَمْرَوِة لَِحجِّ  .، وكانت قارنة، ويوافق قول الجمھور"َيَسُعِك َطوافُِك ِبالَبْيِت َوَبْيَن الصَّ
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فا  لم يطف النبيُّ صلى": صحيحه"ولكن ُيشِكُل عليه حديث جابٍر الذي رواه مسلم في  هللا عليه وآله وسلم وال أصحابه بين الصَّ

يكفى المتمتع سعٌى واحد كما ھو إحدى الروايتين عن أحمد : ھذا يوافق قول َمن يقول. والمروة إال طوافاً واحداً، طواَفه األول

م على النافي، عائشة أثبتت، وجابر نفى، وال: رحمه هللا، نص عليھا في رواية ابنه عبد هللا وغيره، وعلى ھذا، فيقال مثِبت ُمقدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وساق الَھْدي، كأبي بكٍر وعمر وطلحة وعلي رضى هللا عنھم، : أو يقال مراد جابر َمن قرن مع النبي َصلَّى هللاَّ

ً واحداً  الزيادة فيه  الصحابة، أو يعلَُّل حديث عائشة، بأن تلك وليس المراد به عموم. وذوي اليسار، فإنھم إنما َسَعْوا سعيا

 .وهللا أعلم.. مدرجة من قول ھشام وھذه ثالثة طرق للناس في حديثھا

المتمتع يطوُف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجِّ قبل خروجه إلى ِمَنى، وھو قوُل أصحاب الشافعي، وال أدرى : وأما َمن قال

ُ : أُھَو منصوٌص عنه أم ال؟ قال أبو محمد  َعلَْيِه َوَسلََّم، وال أحد من الصحابة البتة، وال أمرھم به، فھذا لم يفعله النبي َصلَّى هللاَّ

فا والمروِة بعد إحرامھم بالحجِّ حتى : وال نقله أحد، قال ابن عباس ة أن يُطوفوا، وال أن َيْسعوا بين الصَّ ال أرى ألھل مكَّ

 .حنيفة، وإسحاق، وغيرھم قول الجمھور، ومالك، وأحمد، وأبى: وعلى قول ابن عباس. َيْرِجُعوا من ِمَنى

وألن الطواف األوَل وقع عن الُعمرة، : قالوا. لما أحرم بالحج، صار كالقادم، فيطوُف ويسعى للقُدوم: والذين استحبُّوه، قالوا

تاِن واھيتاِن، فإنه إن. فيبقى طواُف القدوم، ولم يأت به ، وھاتان الُحجَّ ً لما فاسُتِحبَّ له فِْعلُه عقيَب اإلحراِم بالحجِّ ما كان قارنا

ً عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد، فرأى الصالة قائمة، فدخل فيھا، فقامت مقاَم  طاف لِلُعمرة، فكان طوافُه للُعمرة مغنيا

 .َتحية المسجد، وأغنته عنھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، لم يُطوفوا عق ً وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالَحجِّ مع النبي َصلَّى هللاَّ وروى محمد بن . يَبه، وكان أكثرھم متمتعا

ق بين  الحسن، عن أبى حنيفة، أنه إن أحرم يوَم التروية قبل الزوال، طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال، لم َيُطْف، وَفرَّ

فيطوف، وقوُل ابن الوقتين، بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى ِمَنى، فال يشتِغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال ال يخرج 

 .عباس والجمھور ھو الصحيح الموافق لعمل الصحابة، وبا التوفيق

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - إنه : والطائفة الثانية قالت ة في أن القارن يحتاج إلى سعييِن، : َسَعى مع ھذا الطواف وقالوا - َصلَّى هللاَّ ھذا ُحجَّ

أنه لم َيْسَع إال سعَيه األول، كما قالته عائشُة، وجابر، ولم َيِصحَّ : كما تقدم، والصواب كما يحتاج إلى طوافيِن، وھذا غلٌط عليه

م، فعليك بمراجعته  .عنه في السعيين حرٌف واحد، بل كلُّھا باطلة كما تقدَّ

 فصل 

َر طواَف الزيارة إلى الليل، وھم طاووس، ومجاھد، وعروة، ففي : الذين قالوا: والطائفة الثالثة سنن أبى داود، والنسائي، أخَّ

َر طواَفه يوَم النحر  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أخَّ إلى وابن ماجه، من حديث أبى الزبير المكي، عن عائشة وابن عباس أن النبي َصلَّى هللاَّ

يارة، قال الترمذي: وفى لفظ. الليل  :طواَف الزِّ

 .حديث حسن
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھذا الحديث غلٌط بيِّن خالف المعلوم من فعله َصلَّ  ته َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الذي ال َيُشكُّ فيه أھُل العلم بَحجَّ ى هللاَّ

: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن ھذا الحديث، وقلت له: له" العلل"فنحُن نذكر كالَم الناِس فيه، قال الترمذي في كتاب 

ا ِمن ابن عباس، فنعم، وفى سماعه من عائشة نظر: س؟ قالأََسمَع أبو الزبير من عائشة وابن عبا : وقال أبو الحسن القطان. أمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يومئذ نھاراً، وإنما اختلفُوا ھل صلَّى الظھر بمكة أو : عندي أن ھذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي َصلَّى هللاَّ

: إنه رجع إلى ِمَنى، فصلَّى الظھَر بھا، وجابٌر يقول: من طوافه؟ فابُن عمر يقولُ  رجع إلى ِمَنى، فصلَّى الظھَر بھا بعد أن فرغ

ر الطواَف إلى الليل، وھذا " أبى الزبير: "إنه صلَّى الظھر بمكة، وھو ظاھر حديث عائشة من غير رواية ھذه التي فيھا أنه أخَّ

ً من عائشة، وقد عھد أنه يروى عنھا بواسطة، وال شئ لم ُيرَو إال من ھذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكر ھاھن ا سماعا

عن ابن عباس أيضاً، فقد ُعِھَد كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه، فيجب التوقُُّف فيما يرويه أبو الزبير عن 

ا ولم َيِصحَّ عائشة وابن عباس مما ال َيْذُكُر فيه سماَعه منھما، لِما ُعِرَف به من التدليس، لو ُعِرَف  سماُعه منھا لِغير ھذا، فأمَّ

لنا أنه سمع من عائشة، فاألمر بيِّن في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلِف العلماء في قبول حديث المدلِّس إذا كان عمن قد علم 

تصاُل في حديث حديث، وأما ُيرد ما ُيعنِعُنه عنھم حتى يتبيَّن اال: ُيقبل، ويقول آخرون: ھاھنا يقول قوم. له وسماُعه منه لِقاؤه

بأن : ولو كنا نقول بقول مسلم. ما ُيَعْنِعُنه المدلُِّس، عمن لم ُيعلم لِقاؤه له وال سماُعه منه، فال أعلم الخالَف فيه بأنه ال ُيقبل

 ً فلما قدمناه ِمن صحة  ُمَعْنَعن المتعاِصَرْيِن محموٌل على االتصال ولو لم ُيعلم التقاؤھما، فإنما ذلك في غير المدلِّسين، وأيضا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يومئذ نھاراً، والخالف في رد حديث المدلِّسين حتى ُيعلم اتصالُه، أو قبوله حتَّى يع لم طواف النبي َصلَّى هللاَّ

 .انتھى كالمه... انقطاعه، إنما ھو إذا لم ُيعارضه ما ال شكَّ في صحته وھذا قد عارضه ما ال شك في صحته

بيِر على عائشة، أن أبا سلمة بَن عبد الرحمن روى عن عائشة، أنَّھا قالت ويدل على َحَجْجَنا َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى : غلط أبى الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفأََفْضَنا َيْوَم النَّْحرِ  ُ : وروى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنھا. هللاَّ  أن النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مع نسائه ليالً  ، وھذا غلط َعلَْيِه َوَسلََّم، أذن ألصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظھيرة، وزار رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ً  .أيضا

اف أنه ط: وأصحُّ ھذه الرواياِت حديُث نافع عن ابن عمر، وحديُث جابر، وحديُث أبى سلمة عن عائشة، يعنى: قال البيھقي

 .نھاراً 

َر طواَف الَوَداع إلى الليل، كما ثبت في : قلتُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أخَّ إنما نشأ الغلُط ِمن تسمية الطواِف، فإن النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فذكرت الحديث، إلى أن قالت: قالت. من حديث عائشة" الصحيحين" َب،َفَنَزلْ : خرجنا مع النبي َصلَّى هللاَّ  َنا الُمَحصَّ

: قالت" اْخُرْج بأْخِتَك ِمَن الَحَرِم، ثم اْفُرَغا ِمن َطَوافُِكما، ثم ائتياني ھاھنا بالُمَحصَّبِ : "فدعا َعْبَد الرحمن بَن أبى بكر، فقال

ِب، فقال ن في الناِس بالرحيل، . نعم:لنا؟ قُ "َفَرْغُتَما: "َفَقَضى هللا الُعمرة، وفرغنا ِمن طوافنا في َجْوِف اللَّيل، فأتيناه بالمَحصَّ فأذَّ

 .فمرَّ بالبيِت، فطاَف به، ثم ارتحَل متوجھاً إلى المدينة

ثه ِبه، وقال ره إلى الليل بال ريب، فغلط فيه أبو الزبير، أو َمْن حدَّ  .طواف الزيارة، وهللا الموفق: فھذا ھو الطواف الذي أخَّ

 .طواف، وال في َطواِف الَوَداِع، وإنما َرَمَل في طواِف القُدومولم َيْرُمْل صلَّى هللا عليه وسلم في ھذا ال
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 فصل 

ْلَو، َفَشرَب وُھَو " لَْوالَ أَْن َيْغلَِبُكم النَّاُس، لَنَزْلُت َفَسَقْيُت َمَعُكمْ : "ثمَّ أتى زمزَم بعد أن قضى طواَفه وھم يسقون، فقال ُثمَّ ناولُوه الدَّ

 .َقاِئم

بل للحاجة، وھذا : بل بيان منه أن النھي على وجه االختيار وترك األَْولى، وقيل: الشرب قائماً، وقيلھَذا نسٌخ لنھيه عن : فقيل

 .أظھر

ً أو ماشياً؟ فروى مسلم في  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "، عن جابر قال"صحيحه"وھل كان في طوافه ھذا راكبا طاَف رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ِة الَوَداعِ  كَن ِبمْحَجِنه ألن يراه الناُس ولُيْشِرَف، ولِيسألُوه، فإنَّ الناَس َغُشْوهُ  بالَبْيِت في َحجَّ  ".على َراِحلته َيستلِم الرُّ

ْكَن ِبمْحَجنٍ : "، عن ابِن عباس قال"الصحيحين"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في َحجة الوداع، على بعير َيْسَتلُِم الرُّ  ".طاَف النبي َصلَّى هللاَّ

 .، ليس بطواف الوداع، فإنه كان ليالً، وليس بطواف القُدوم لوجھينوھذا الطواف

َمُل في طواف القدوم، ولم يقل أحد قطُّ : أحدھما  .َرَمَل َنْفُسهُ : َرَملَْت ِبه َراِحلَُته، وإنما قالوا: أنه قد صحَّ عنه الرَّ

ُ َعلَيْ : "قول الشريد بن سويد: والثاني ً أفضُت مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ْت قدماه األْرَض حتَّى أتى َجْمعا  ".ِه َوَسلََّم، فما َمسَّ

وھذا ظاھره، أنه من حين أفاض معه، ما مسَّت قدماه األرض إلى أن رجع، وال ينتقُِض ھذا بركعتي الطواف، فإن شأَنھما 

 .معلوم

ً وھى مزدلفة، ولم ُيرد حتى : أن الشريد بن سويد، إنما أراد اإلفاضة معه من عرفة، ولھذا قال: والظاھر: قلت أتى َجْمعا

اإلفاضة إلى البيت يوَم النحر، وال ينتقُِض ھذا بنزوله عند الشِّعب حين بال، ثم َرِكَب ألنه ليس بنزول مستقر، وإنما مسَّت 

 ً  .وهللا أعلم. قدماه األرَض مساً عاِرضا

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -عن ابِن ُعمر، أنه ": ينالصحيح"ثم رجع إلى ِمَنى، واخُتلَِف أين صلَّى الظھر يومئذ، ففي  أفاَض يوم  - َصلَّى هللاَّ

 .النحر، ثم رجع، فصلَّى الظھَر بِمَنى

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -عن جابر، أنه ": صحيح مسلم"وفى  ة وكذلك قالت عائشةُ  - َصلَّى هللاَّ ھَر بمكَّ  .صلَّى الظُّ

قول عائشة وجابر أولى وَتِبَعه على ھذا جماعة، : آلخر، فقال أبو محمد بن حزمواخُتلَِف في ترجيح أحِد ھذيِن القولين على ا

حوا ھذا القوَل بوجوه  .ورجَّ

 .أنه روايُة اثنين، وھما أولى من الواحد: أحدھا
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولھا من القُرب واالختصاص به والمزية ما ليس: الثاني  .لغيرھا أن عائشة أخصُّ الناِس به َصلَّى هللاَّ

َة وضبطھا، ح: الثالث ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من أولھا إلى آخرھا، أتمُّ سياق، وقد َحفَِظ القِصَّ ِة النبي َصلَّى هللاَّ تى ضبط أن سياق جابر لَِحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَ  ريق، فَقَضى حاَجته جزئياتھا، حتَّى ضبط منھا أمراً ال يتعلَّق بالمناسك، وھو نزوُل النبي َصلَّى هللاَّ َة َجْمٍع في الطَّ

 .عند الشِّعب، ثم توضأ وضوءاً خفيفاً، فَمن ضبط ھذا القدر، فھو بضبط مكاِن صالته يوَم النحر أولى

ة الوداع كانت في آذار، وھو تساوى الليِل والنھاِر، وقد دفع ِمن مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى ِمَنى، وخطب بھا : الرابع أن َحجَّ

ً عظيمة، وَقسَمھا، وُطِبَخ له من لحمھا، وأكل منه، ورمى الجمرة، وحلََق رأَسه، وتطيَّب، ثم أفاض، فطاَف النا َس، ونحر ُبْدنا

قاية، ووقف عليھم وھم يسقون، وھذه أعمال تبدو في األظھر أنھا ال تنقضي في مقداٍر  وشرب من ماء زمزم، وِمن نبيذ السِّ

 .بحيُثُ◌ ُيدِرُك وقت الظھر في فصل آذار ُيمِكُن معه الرجوُع إلى ِمنى،

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أن ھذين الحديثيِن، جارياِن مجرى الناقِل والمبقى، فقد كانت عادُته : الخامس في َحجته الصالَة في  - َصلَّى هللاَّ

عنھما األمر الذي ھو خارج منزله الذي ھو ناِزل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة، وضبط جابر وعائشة رضى هللا 

 .عن عادته، فھو أولى بأن يكون ھو المحفوظ

حت طائفة أخرى قول ابن عمر، لوجوه  :ورجَّ

ھر بمكة، لم ُتَصلِّ الصحابة ِبمَنى وحداناً وَزَرافاٍت، بل لم يكن لھم ُبدٌّ من الصالة خلَف إمام يكون نائباً : أحدھا أنه لو صلَّى الظُّ

، وال يقول أحدعنه، ولم َيْنقُْل ھذ إن : إنه استناب َمن ُيصلِّى بھم، ولوال علُمه أنه يرجع إليھم فُيصلِّى بھم، لقال: ا أحٌد قطٌّ

ولسُت عندكم، فلُيصلِّ بكم فالن، وحيث لم يقع ھذا وال ھذا، وال صلَّى الصحابة ھناك وحداناً قطعاً، وال كان  َحَضَرِت الصالةُ 

 .وا ِعِزين، ُعلَِم أنھم صلُّوا معه على عادتھمِمن عادتھم إذا اجتمعوا أن ُيصلُّ 

وا صالتھم، ولم ُينقل أنھم قاموا فأتموا : الثاني أنه لو صلَّى بمكة، لكان َخْلَفُه بعُض أھل البلد وھم مقيمون، وكان يأمرھم أن ُيِتمُّ

أنه لم ُيصلِّ حينئذ بمكة، وما ينقلُه بعض َمن بعد سالمه صالتھم، وحيث لم ُينقل ھذا وال ھذا، بل ھو معلوم االنتفاء قطعاً، ُعلَِم 

ا َقْوٌم َسْفرٌ : "ال علم عنده، أنه قال وا َصالَتُكم فإنَّ ة أَِتمُّ  .، فإنما قاله عاَم الفتح، ال في َحجته"يا أَْھَل َمكَّ

فه يقتدون به في أفعاله أنه من المعلوم، أنه لما طاف، ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيراً من المسلمين كانوا خل: الثالث

ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف، والناس خلفه يقتُدون به، ظن الظانُّ أنھا صالةُ الظھر، وال سيما إذا كان ذلك في 

 .وقت الظھر، وھذا الوھُم ال ُيمكن رفُع احتماله، بخالف صالته بِمَنى، فإنھا ال تحتِمل غير الفرض

ي َحجه أنه صلَّى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان ُيصلِّى بمنزله باألبطح بالمسلمين ُمّدة مقامه كان أنه ال ُيحفظ عنه ف: الرابع

 .ُيصلِّى بھم أين نزلوا ال ُيصلِّي في مكان آخر غير المنزل العام
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إسناده، أن حديث ابن عمر، متفق عليه، وحديث جابر، من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر، أصح منه، وكذلك ھو في : الخامس

فإن رواته أحفظ، وأشھر، وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من ُعبيد هللا بن عمر العمري، وأين يقع حفظ جعفر ِمن حفظ 

 .نافع؟

أنه : أنه طاف نھاراً، الثاني: أن حديث عائشة، قد اضطرَب في وقت طوافه، فُروى عنھا على ثالثة أوجه، أحدھا: السادس

واف إلى الل ر الطَّ أنه أفاض ِمن آخر يومه، فلم يضبط فيه وقت اإلفاضة، وال مكان الصالة، بخالف حديث ابن : يل، الثالثأخَّ

 .عمر

أن حديَث ابِن عمر أصحُّ منه بال نزاع، فإن حديَث عائشة من رواية محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، : السابع

م على قول ُعبيد هللا عن أبيه، عنھا، وابن إسحاق مختلف في االحتجاج به، ْح بالسماع، بل عنعنه، فكيف ُيقدَّ حدثني : ولم ُيصرِّ

 .نافع، عن ابن عمر

أفاض رسوُل هللا َصلَّى : "صلَّى الظھر بمكة، فإن لفظه ھكذا - صلَّى هللا عليه وسلم-أن حديث عائشة، ليس بالبيِّن أنه : الثامن

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن آِخِر َيْوِمِه  ھر، ثم رجع إلى ِمَنى، فمكث بھا ليالي أياِم التشريق يرمى الجمرة إذا زالت هللاَّ ِحيَن َصلَّى الظُّ

، فأين داللة ھذا الحديِث الصريحة، على أنه صلَّى الظھَر يومئذ بمكة، وأين ھذا في صريح "الشمس، كل جمرة بسبع حصيات

ً "بِمَنى أفاض يوم النحر، ثم صلَّى الظھر: "الداللة إلى قول ابن عمر وأين حديٌث اتفق أصحاب الصحيح على . ، يعنى راجعا

 .وهللا أعلم. إخراجه إلى حديٍث اخُتلِف في االحتجاج به

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في : قال ابن حزم وطافت أمُّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرھا ِمن وراء الناس وھى َشاكية، استأذنت النبي َصلَّى هللاَّ

شكوُت إلى : عن أُم سلمة، قالت من حديث زينب بنت أُم سلمة،" صحيحه"أذن لھا، واحتج عليه بما رواه مسلم في ذلك اليوم، ف

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أني أشتكى، فقال ُ َعلَْيهِ : قالت" ُطوفي ِمْن َوراِء النَّاس وأَْنِت َراكبة: "النبي َصلَّى هللاَّ  َفُطْفُت َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 ُ وِر َوِكَتاٍب َمْسُطورٍ {: َوَسلََّم ِحيَنِئٍذ ُيَصلِّي إلَى َجْنِب الَبْيِت، وُھَو َيْقَرأ ، وال يتبيَُّن أن ھذا الطواَف ُھَو طواُف ]2-1: الطور[} َوالطُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور، وال جھر بالق راءة بالنھار بحيث تسمُعه أمُّ اإلفاَضة، ألن النبي َصلَّى هللاَّ

ره إلى الليل، فأصاب في ذلك: سلمة من وراء الناس، وقد بيَّن أبو محمد غلَط َمن قال  .إنه أخَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أرسل بأُمِّ سلمة ليلَة النحر، فرمت الجمرَة قبل الفجر، ثم  مضت وقد صح من حديث عائشة، أنَّ النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى جانب البيت ُيصلِّى ويقرأ ففأفاضت ف ي كيف يلتئُم ھذا مع طوافھا يوَم النحر وراَء الناس، ورسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

وِر َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر {: صالته ؟ ھذا ِمن الُمحال، فإن ھذه الصالَة والقراءة، كانت في صالة الفجر، أو ]2-1: الطور[} َوالطُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بمكة قطعاً، فھذا من و المغرِب، ا أنھا كانت يوَم النحر، ولم يكن ذلك الوقت رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ھمه أو العشاِء، وأمَّ

 .رحمه هللا



140 

 

ُة ذلك اليوم، ُثمَّ  ھا وُعمرتھا، وطافت صفيَّ ً واحداً أجزأھا عن َحجِّ ً واحداً، وسعت سعيا  فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا

ُته  ت ُسنَّ ْع، فاستقرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - حاضت فأجزأھا طوافُھا ذلك عن طواف الوداع، ولم ُتَودِّ في المرأة الطاھرة إذا  –َصلَّى هللاَّ

، أن َتْقِرَن، وتكتفَي بطواف واحد، وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف اإلفاضة -أو قبل الوقوف  -حاضت قبل الطواف 

 .واف الوداعاجتزأت به عن ط

 فصل

ْمِس، فلما زالت، م ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى ِمَنى ِمن يومه ذلك، فباَت بھا، فلما أصَبَح، انتظَر زواَل الشَّ شى ِمن رحله ثم رجع َصلَّى هللاَّ

بعَد واحدٍة، يقول مع ُكلِّ  إلى الجَماِر، ولم َيْرَكْب، فبدأ بالجمرة األولى التي تلي َمْسِجَد الَخْيِف، فرماھا بسبع َحَصياٍت واحدةً 

م على الجمرة أمامھا حتى أسھَل، فقام مستقبَل القِْبلة، ثم رفَع يديِه َوَدَعا ُدعاءاً َطِويالً بقدر ُسوَرِة "هللاُ أْكَبرُ : "حصاة ، ثم تقدَّ

قَف مستقِبَل القِْبلة رافعاً يديه يدعو البقرة، ثم أتى إلى الَجمرة الُوسطى، فرماھا كذلك، ثم انحدَر ذاَت الَيساِر مما يلي الوادي، فو

الَِثة وھي جمرة الَعقبة، فاستبطن الوادي، واستعرض الَجمرة، فجعل الَبْيَت َعن  ً ِمن وقُوفِه األوِل، ثم أتى الجمَرة الثَّ قريبا

 .يساِره، وِمَنى عن يمينه، فرماھا بسبع حصيات كذلك

 . جعلھا عن يمينه واستقبل البيَت وقت الرمي كما ذكره غيُر واحد من الفقھاءولم ِيرِمھا ِمن أعالھا كما يفعل الُجھَّال، وال

إن دعاءه كان في نفس : وھو أصح -لضيق المكان بالجبل، وقيل : فلما أكمل الرمي، رجع ِمن فوره ولم يقف عندھا، فقيل

العبادة قبل الفراغ منھا أفضُل منه بعد الفراغ العبادة قبل الفراغ منھا، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرمُي، والدعاُء في ُصلب 

منھا، وھذا كما كانت ُسنَّته في دعائه في الصالة، إذ كان يدعو في ُصلبھا، فأما بعد الفراغ منھا، فلم يثبت عنه أنه كان يعتاُد 

ٍء عاِرض بعد السالم، وفى الدعاء، وَمن روى عنه ذلك، فقد َغلِط عليه، وإن ُروى في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعا

 .صحته نظر

يق، إنما ھي في ُصلب الصالة، وأما حديُث معاذ بن .. وبالجملة دِّ فال ريَب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بھا، وعلَّمھا الصِّ

، فُدُبر الصالة ُيراد به آخرھا قبل "دِتكاللُھمَّ أَِعنِّى َعلى ِذْكرَك وُشْكِرَك، َوُحْسن ِعبا: ال َتْنَس أْن َتقُوَل ُدُبَر ُكلِّ َصالةٍ : "جبل

الحديث، وهللا "... ُتَسبُِّحوَن هللاَ وتكبِّروَن وتحمدوَن ُدُبَر ُكلِّ َصالَةٍ : "السالم منھا، كُدُبر الحيوان، ويراد به ما بعد السالم كقوله

 .أعلم

 فصل 

على الظن، أنه كان يرمي قبل الصالة، ثم َيرجع  ولم يزل في نفسي، ھل كان يرمى قبَل صالة الظھر أو بعَدھا؟ والذي يغلِبُ 

وأيضاً، فإن وقت الزوال للرمي . كاَن يرمي إذا زالِت الشمس، فعقَّبوا زواَل الشمس برميه: فُيصلِّى، ألن جابراً وغيَره قالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوَم النح ْم عليه شيئاً من أياَم ِمَنى، كطلوع الشمس لرمى يوم النحر، والنبي َصلَّى هللاَّ ر لما دخل وقُت الرمي، لم ُيَقدِّ

كان رسوُل هللا َصلَّى : عن ابن عباس رضى هللا عنھما" سننھما"ِعبادات ذلك اليوم، وأيضاً فإن الترمذي، وابَن ماجه، رويا في 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يرمى الِجماَر إذا زالت الشمس حديث : من رميه صلَّى الظھر، وقال الترمذيَقْدَر ما إذا فرغ : زاد ابن ماجه. هللاَّ
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إبراھيُم ابن عثمان أبو شيبة، وال ُيحتج : الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه: حسن، ولكن في إسناد حديث الترمذي

 .به، ولكن ليس في الباب غيُر ھذا

 .ذھابه ورجوعهوذكر اإلمام أحمد أنه كان يرمى يوم النحر راكباً، وأيام ِمَنى ماشياً في 

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَّ وقفات للدعاء ته َصلَّى هللاَّ  .فقد تضمَّنت َحجَّ

عند الجمرة األولى، : بمزدلفة، والخامس: بعرفة، والرابع: على المروة، والثالث: على الصفا، والثاني: الموقف األول

 .عند الجمرة الثانية: والسادس

 فصل

ُ َعلَ  مت، والخطَبة الثانية: ْيِه َوَسلََّم الناس بِمَنى خطبتينوخطب َصلَّى هللاَّ اِم التشريق، فقيل: خطبًة يوم النحر وقد تقدَّ : في أوسط أيَّ

اء بنت نبھان، قالت: خيارھا، واحتج َمن قال ذلك: ھو ثاني يوم النحر، وھو أوسُطھا، أي سمعُت رسول هللا َصلَّى : بحديث َسرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ؤوس: َقالَت- ؟ "أتدرون أيُّ َيْوٍم ھَذا: "َم يقولهللاَّ ھَذا : "هللاُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َقالَ : َقالُوا -وُھو الَيْوِمُ◌ الَّذي َتْدُعوَن َيْوَم الرُّ

اِم التَّْشريِق، َھْل َتْدُروَن أيُّ َبلَد ھَذا إنِّي الَ أَْدِرى لََعلِّى : "، ُثمَّ َقال"ْشَعُر الَحَرامُ ھَذا المَ : "هللاُ وَرُسولُُه أْعلَُم، َقالَ : ؟ قالُوا"أْوَسُط أيَّ

ھَذا، في شھركم ھذا، في َبلَِدُكْم  الَ أَْلَقاُكْم َبْعَد عامي ھَذا، أالَ َوإنَّ دَماَءُكم، وأَْموالَُكم، َوأَْعَراَضُكم َعلَْيُكم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكم

ا َقِدْمَنا الَمِدينة، لَْم َيْلَبْث إالَّ َقلِيالً َحتَّى " ْسأَلَُكم َعْن أَْعمالُِكم، أالَ َفْلُيَبلِّْغ أَْدَناُكم أقصاكم، أاَلَ َھْل َبلَّْغتُ ھَذا، َحتَّى َتْلقُْوا َربَّكم، َفيَ  ؟ َفلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .رواه أبو داود. َماَت َصلَّى هللاَّ

 .ھو ثاني يوم النحر باالتفاق: ويوم الرؤوس

وَرةُ : ر البيھقي، من حديث موسى بن ُعبيدة الّرَبِذي، عن صدقة بن يسار، عن ابِن عمر، قالوذك إَذا َجاَء {: أُْنِزلَْت َھِذه السُّ

اِم التشريِق، وُعِرَف أنه الوداُع، فأم]1: النصر[} َنْصُر هللاِ َوالَفْتحُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في وسط أيَّ ر براحلته ، على رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ثم ذكر الحديث في خطبته"... يا أيھا النَّاسُ : "الَقْصواء، َفُرِحلَْت، واجتمع الناُس فقال

 فصل 

 .واستأذنه العباُس بُن عبد المطلب أن َيبيت بمكة ليالي ِمَنى ِمن أجل سقايته، فأذن له

أن َيْرُموا َيْوَم النَّْحِر، ثم َيْجَمُعوا رمَى يومين َبْعَد يوم  واستأذنه ِرعاُء اإلِبِل في البيتوتة خاِرَج ِمَنى عند اإلبل، فأرخص لھم

 .النحر يرُموَنه في أحدھما

 .في أول يوم منھما، ثم يرُمون يوَم النَّْفرِ : ظننُت أنه قال: قال مالك
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ائفتي: وقال ابُن عيينة عاء أن يرموا يوماً، وَيَدعوا يوماً فيجوز لِلطَّ نَّة ترُك المبيت بِمَنى، وأما في ھذا الحديث رخَّص للرِّ ن بالسُّ

روه إلى الليل، فيرُمون فيه، ولھم أن يجمعوا رمَى يومين في يوم، وإذا كان النبي  الرمي، فإنھم ال يترُكونه، بل لھم أن ُيؤخِّ

عاء في البيتوتة، فَمن له مال يخاُف  َص ألھل السقاية، وللرِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد رخَّ ضياعه، أو مريض َيخاُف ِمن تخلُّفه َصلَّى هللاَّ

 .عنه، أو كان مريضاً ال تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على ھؤالء، وهللا أعلم

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في يومين، بل تأخر حتَّى أكمل رمَى أياِم التشريق الثالَثَة، وأفاض يوَم الثالثاء بع  د الظھر إلىولم يتعجل َصلَّى هللاَّ

ً ِمن هللا َعزَّ  ِب، وھو األبطح، وھو َخْيف بنى ِكنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قَُبًة ھناك، وكان على َثَقلِه توفيقا  الُمَحصَّ

ھر، والعصَر، والمغرَب، والِعشاء، ورقد رقدة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فصلَّى الظُّ م نھض ث وَجلَّ، دون أن يأمَره به رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

واِف، وأخبرته صفية أنھا حائض، فقال : ؟ فقالُوا له"أَحاِبَسُتنا ھي: "إلى مكة، فطاف للوداع ليالً سحراً، ولم َيْرُمْل في ھذا الطَّ

بالبيت وبالصفا  مفرَدة، فأخبرھا أن طوافھا وَرِغَبْت إليه عائشُة تلك الليلة أن ُيْعِمَرھا ُعمرة". َفْلَتْنفِْر إذاً : "إنھا َقْد أََفاَضْت قال

ھا وُعمرتھا، فأبت إال أن تعتِمَر ُعمرة مفردة، فأمر أخاھا عبد الرحمن أن ُيْعِمَرھا ِمن التنعيم،  والمروة قد أجزأَ عن حجِّ

 ُ َب َمَع أخيھا، فأتيا في َجْوِف الليِل، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ؟ "َفَرْغُتَما: "َعلَْيِه َوَسلَّمَ َفَفَرَغْت ِمن ُعمرتھا لَيالً ثمَّ واَفِت الُمَحصَّ

بح ھذا لفظ البخاري: قالت ِحيل في أصحابه، فارتحَل الناُس، ثم طاَف بالبيت قبَل َصالَة الصُّ  .َنَعْم، فناَدى بالرَّ

ُ : أيضاً؟ قالت" الصحيح"كيف تجمعون بين ھذا، وبين حديث األسود عنھا الذي في : فإن قيل  خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ٍة : فلما كانت ليلة الَحْصَبِة، قلتُ : فذكرِت الحديَث، وفيه.... َعلَْيِه َوَسلََّم، ولم َنَر إال الَحجَّ  يا رسول هللا ؛ يرجُع النَّاس ِبَحجَّ

ٍة؟ َقالَ  َة؟ َقالَتْ : وُعْمَرٍة، وأَْرجُع أَنا ِبَحجَّ ْنِعيم، َفأَِھلِّي : "َقالَ . الَ : قُْلتُ : أََو َما ُكْنِت ُطْفِت لََيالي َقِدْمَنا َمكَّ فاْذَھبي َمَع أِخيِك إلَى التَّ

َة، وأََنا ُمْنَھبَطٌة : َقالَْت َعاِئَشةُ " ِبُعْمَرٍة ُثمَّ َمْوِعُدِك َمَكاَن َكَذا َوَكَذا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوُھَو ُمْصِعٌد ِمْن َمكَّ َفلَقِيني َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 .ا ُمْصِعَدةٌ َوُھَو ُمْنَھِبٌط ِمْنَھاَعلَْيَھا، أْو أَنَ 

ريق، وفى األول، أنه انتظرھا في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيِل في أصحابه، ثم فيه  ففي ھذا الحديث، أنھما تالقيا في الطَّ

َة وأََنا ُمْنَھبَطة عليھا، أو بالعكس، فإن كا: إشكاٌل آخر، وھو قولُھا َن األول، فيكون قد لقيھا ُمصِعداً لقيني وھو ُمْصِعٌد ِمْن َمكَّ

 .منھبطة عليھا للُعمرة، وھذا ُيَنافى انتظاره لھا بالمحصَّب منھا راجعاً إلى المدينة، وھى

مت إلى الُعمرة، : قال أبو محمد بن حزم ة، وھو منھِبط، ألنھا تقدَّ الصواُب الذي ال شك فيه، أنھا كانت ُمْصِعَدًة ِمْن َمكَّ

ِب عن مكة، وانتظرھا رسوُل هللا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حتى جاءت، ثم نھَض إلى طواف الَوداع، فلقيھا منصِرفة إلى المحصَّ  َصلَّى هللاَّ

ب، والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد: وھذا ال يصح، فإنھا قالت : وھو منھبط منھا، وھذا يقتضي أن يكون بعد المحصَّ

م في أن . ن مكة؟ ھذا محالإنه نھض إلى طواف الَوداع وھو منھبط مِ  وأبو محمد لم يحج، وحديث القاسم عنھا صريح كما تقدَّ

ن في الناِس بالرحيل، فإن ك ْفِر حتى جاءت، فارتحل، وأذَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم انتظرھا في منزله بعد النَّ ان حديُث رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأنا ُمصِعدة من مكة، وھو منھبط إليھا، فإنھا طافت لقيني رسوُل هللا : األسود ھذا محفوظاً، فصواُبه َصلَّى هللاَّ
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ن في النَّاِس بالرحيل، وال وجه  ة للوداع، فارتحل، وأذَّ وقضت ُعمرتھا، ثم أصعدت لميعاده، فوافته قد أخذ في الُھبوط إلى مكَّ

 .وھما وھم وقد ُجِمَع بينھما بجمعين آخرين،. لحديث األسود غير ھذا

مرًة بعد أن بعثھا، وقبل فراغھا، ومرة بعد فراغھا للوداع، وھذا مع أنه َوھٌم بيِّن، فإنه ال : أنه طاف للوداع مرتين: أحدھما

 .يرفع اإلشكال، بل يزيده فتأمله

وھى منھبطة إلى مكة، وھو أنه انتقل من المحصَّب إلى ظھر العقبة خوَف المشقة على المسلمين في التحصيب، َفلَقَِيْتُه : الثاني

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -مصعد إلى الَعقبة، وھذا أقبُح من األول، ألنه لم يخرج من العقبة أصالً، وإنما خرج من أسفل مكة من  - َصلَّى هللاَّ

فلى باالتفاق ِة السُّ ِنيَّ ً . الثَّ  .فعلى تقدير ذلك، ال يحُصل الجمع بين الحديثين: وأيضا

ب، وأمر بالرحيل، وھذا وھم أيضاً، لم َيرجْع رسول وذكر أبو محمد بن  حزم، أنه رجع بعد خروجه ِمن أسفل مكة إلى المحصَّ

ب، وإنما مرَّ ِمن فوره إلى المدينة ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبْعَد وداعه إلى المحصَّ  .هللا َصلَّى هللاَّ

ة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي ُطوى، ثم دخل من وذكر في بعض تآليفه، أنه فعل ذلك، ليكون كالمحلِّق على مكة بدائر

 ُ ب، ويكون ھذا الرجوُع من يماني مكة حتى تحُصل الدائرةُ، فإنه َصلَّى هللاَّ أعلى مكة، ثم خرج من أسفلھا، ثم رجع إلى المحصَّ

ة ِمن َكَداء، ثم نزل به لما فرغ من  الطواف، ثم لما فرغ من جميع النُُّسِك، نزل َعلَْيِه َوَسلََّم لما جاء، نزل بذي ُطوى، ثم أتى مكَّ

ب، ويحمل أمُره بالرحيل ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى  ة وأخذ من يمينھا حتى أتى المحصَّ به، ثم خرج من أسفل َمكَّ

 .المحصِّب قوماً لم يرحلوا، فأمرھم بالرحيل، وتوجه ِمن فوره ذلك إلى المدينة

َصلَّى  - تابه بھذا الھذيان البارد السمج الذي ُيضَحك منه، ولوال التنبيُه على أغالط من ِغلََط عليهولقد شان أبو محمد نفسه وك

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ب، وصلَّى به الظھَر، والعصَر، . لرغبنا عن ذكر مثل ھذا الكالم -هللاَّ والذي كأنك تراه ِمن فعله أنه نزل بالمحصَّ

ثم نھض إلى مكة، وطاف بھا طواف الوداع ليالً، ثم خرج ِمن أسفلھا إلى المدينة، ولم يرجْع والمغرَب، والعشاء، ورقد رقدًة، 

ب، وال دار دائرة، ففي  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، صلَّى الظھر، والعصر، ": صحيح البخاري"إلى المحصَّ عن أنس، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ب، ثم رك  .ب إلى البيت، وطاف بهوالمغرب، والعشاء، ورقد َرقدة بالمحصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،: عن عائشة": الصحيحين"وفى  ، : وذكرِت الحديَث، ثم قالت خرجنا َمَع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ِحين قضى هللاُ الحجَّ

ب، َفَدَعا َعْبَد الرحمِن بَن أبى بكر فقال له ِمَن الحَرَم، ُثمَّ اْفُرَغا ِمْن َطَوافُِكما،  اْخُرْج ِبأُْخِتكَ : " وَنَفْرَنا ِمن ِمَنى، فنزلنا بالمحصَّ

ب ؟ "َفرْغُتَما : "َفَقالَ . قالَْت َفَقَضى هللاُ الُعْمَرَة، وفرغنا ِمْن َطَوافَِنا في َجْوِف اللَّْيِل، فأتيناه بالُمَحصَّبِ ". ُثمَّ ائتَِياِني ھاھنا ِبالُمَحصَّ

حِ . َنَعمْ : قُلَنا َن في النَّاِس بالرَّ ھاً إلى الَمِديَنةِ َفأَذَّ  .يل، َفَمرَّ ِبالَبْيِت َفَطاَف ِبِه، ُثمَّ ارَتَحَل ُمَتَوجِّ

فھذا من أصح حديث على وجه األرض، وأدلِّه على فساد ما ذكره ابُن حزم، وغيُره ِمن تلك التقديرات التي لم يقع شيء منھا، 

 .جه له غير ما ذكرنا وبا التوفيقودليل على أن حديَث األسود غيُر محفوظ، وإن كان محفوظاً، فال و

ھو من سنن الحج، فإن في : فقالت طائفة. وقد اختلف الَسَلُف في التحصيب ھل ھو ُسنَّة، أو منزل اتفاق؟ على قولين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال حين أراد أن َينفَِر ِمْن ِمَنى" الصحيحين" َناِزلُون َغداً إن َشاَء  َنْحنُ : "عن أبى ھريرة، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
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ً وبنى كنانة، تقاَسموا على بنى ھاشم، ". هللاُ ِبَخْيِف بنى ِكَناَنَة َحْيُث َتَقاَسُموا َعلى الُكْفر  ب، وذلك أن قريشا يعنى بذلك المحصَّ

لِب، أالَّ ُيناكحوھم، وال يكوَن بينھم وبينھم شيٌء حتى ُيسلموا إليھم رسوَل هللا َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقصَد النبي وبنى المطَّ ى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إظھاَر شعاِئِر اإلسالم في المكان الذي أظھُروا فيه شعاِئر الُكفر، والعداوة  ورسوله، وھذه  كانت عادته َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن َشعاِئر الُكفر والشِّ  صلوات هللا وسالمه عليه، أن ُيقيم ِشعاَر التَّوحيد في مواضع رك، كما أمر النبي َصلَّى هللاَّ

ى اِئِف َمْوِضَع الالَّت والُعزَّ  .ُيبَنى مسجُد الطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأبا بكر، وعمر، كانوا ينزلونه": صحيح مسلم"وفى : قالوا وفى رواية لمسلم، . عن ابن عمر، أن النَّبي َصلَّى هللاَّ

 .التَّحِصيَب ُسنَّةٌ أنه كان يرى : عنه

ُ : وقال البخاري عن ابن عمر كان ُيَصلِّى به الظھَر، والعصَر، والمغرب، والعشاء، وَيْھَجُع، ويذكر أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم فعل ذلك

نَّة، وإنما ھو منزل اتفاق، فف - منھم ابُن عباس، وعائشُة  -وذھب آخرون  عن ابن عباس، ": الصحيحين"ي إلى أنه ليس ِبسُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَِيُكوَن أَْسَمحَ  ُب ِبَشيٍء، وإنَّما ُھَو َمْنِزٌل َنَزلَُه َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ  .لُِخُروِجهِ  لَْيَس الُمَحصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن": صحيح مسلم"وفي  أنزَل بمن معي باألبطح، ولكن أنا ضربُت  عن أبي رافع، لم يأُمْرني رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

َته، ثم جاء فنزل ً لقول رسوله. قُبَّ ، وَتْنفِيذاً لَِما َعَزَم َعلَْيِه، "َنْحُن َناِزلُوَن َغداً ِبَخْيِف بنى ِكَناَنة: "فأنزله هللا فيه بتوفيقه، تصديقا

 .وَمَواَفَقًة ِمْنُه لَِرُسولِه صلوات هللا وسالمه عليه

 فصل 

ته،: ثالُث مسائل ھاھنا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم البيت في َحجَّ أم ال؟ وھل وقف في الملتزم بعد الوداع، أم ال؟  ھل دخل رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

بح ليلَة الَوداع بمكة، أو خارجاً منھا؟  وھل َصلَّى الصُّ

تِه، ويرى كثيٌر من الناس أن دخوَل البيِت ِمْن ُسنن فأما المسألة األولى، فزعم كثيٌر من الفقھاء وغيرھم، أنه دخل البيت في َحجَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُته، أنه لم َيْدُخِل البيَت في َحجته وال في ُعمرته، وإنما دخله عام . الحج اقتداًء بالنبّي َصلَّى هللاَّ والذي َتُدلُّ عليه ُسنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوم فتح مكة على ناقة ألُسامة، حتى أناَخ دخَل رسوُل هللاِ صَ : عن ابن عمر قال" الصحيحين"الفتح، ففي  لَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأسامُة، وبالٌل، و عثماُن بن بفناء الكعبة، فدعا ُعثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاءه به، ففتح، فدخَل النبي َصلَّى هللاَّ

أين صلَّى رسول هللا : فقلت. فبادرُت الناس، فوجدُت بالالً على الباب: ال عبُد هللاق. طلحة، فأجافُوا عليھم الباب َملِّياً، ثم فتحوه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قال مين: َصلَّى هللاَّ  .ونسيُت أن أسأله، كْم صلَّى: قال. بين العمودين المقدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ " صحيح البخاري"وفى  : َم، لما َقدم مكة، أبى أن َيْدُخَل البيَت وفيه اآللَِھة، قالعن ابن عباس، أنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 ُ َقاَتلَُھُم هللا، : " َعلَْيِه َوَسلَّمَ فأمر ِبَھا َفأُْخِرَجت، فأَخرُجوا ُصوَرَة إْبَراِھيَم وإسماعيَل فى أْيِديِھَما األَْزالَُم، فَقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُھَما لَْم َيْسَتْقِسما ِبھا َقطُّ أََما وِهللا لََقْد َعلُِمو  .َفَدَخَل الَبْيَت، فَكبََّر فى َنَواِحيه، ولم ُيَصلِّ فِيهِ : قال". ا أَنَّ
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 .كان ذلك ُدخولين، صلَّى فى أحدھما، ولم ُيصلِّ في اآلخر: فقيل

ِمراراً الختالف ألفاظه، وَجَعلُوا  وھذه طريقُة ضعفاء النقد، كلما رأْوا اختالَف لفظ، جعلُوه قِصة أخرى، كما جعلوا اإلسراء

تين الختالف سياقه، ونظائر ذلك  .اشتراَءه ِمن جابر َبعيَره ِمراراً الختالف ألفاِظه، وجعلوا طواَف الَوداع مرَّ

قاد، فيرغُبون عن ھذه الطريقِة، وال يجُبُ◌ُنون عن تغليط َمْن ليس معصوماً ِمن الَغلَِط ونسبته إلى  الوھم، قال وأما الجھابذة النُّ

أن دخوله البيت إنما : والمقصود. والقوُل قوُل بالل، ألنه مثبت شاھَد صالته، بخالف ابن عباس: البخاري وغيُره من األئمة

ِه وال ُعَمِرِه، وفى قلُت لعبد هللا بن أبى : ، عن إسماعيل بن أبى خالد، قال"صحيح البخاري" كان فى غزوِة الفتح، ال فى َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ُعْمَرِتِه الَبْيَت؟ قالأدخَل : أوفى  .ال: النبي َصلَّى هللاَّ

ْفِس، ثم رجع إلىَّ وھو حزيُن الق: وقالت عائشةُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن عندي وھو َقِريُر الَعْيِن، طيُِّب النَّ لب، خرَج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

إني دخلُت الكعبة، َوَوِدْدُت أَنِّى لَْم أَُكْن َفَعْلُت، إنِّى أََخاُف أَْن : "فقال. أنَت كذا وكذايا َرُسوَل هللا ؛ خرجَت من عندي و: فقلتُ 

تي ِمْن َبْعِدى لُّ على أنه كان في "أَكوَن َقْد أَْتَعْبُت أُمَّ أمُّ ِل، أطلَعَك التَّ ، فھذا ليس فيه أنه كان في َحجته، بل إذا تأملَتُه حقَّ التأمُّ

 .البيت، فأمرھا أن ُتَصلِّى فى الِحْجِر َرْكَعَتْينِ  وهللا أعلم، وسألته عائشة أن تدخل َغزاة الفتح،

 فصل 

وھى وقوفُه فى الملتزم، فالذي روى عنه، أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبى داود، عن عبد الرحمن بن : وأما المسألة الثانية

ُ : "أبى صفوان، قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقد َخَرَج ِمَن  لما فتح رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ َة، انطلقُت، فرأيُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّ

ْكَن ِمَن الَباِب إلى الَحِطيم، َوَوَضُعوا ُخُدوَدُھم على الَبْيِت، ورسوُل هللا ُ َعلَْيهِ الَكْعَبِة ُھَو وأَْصَحاُبه وقد استلَُموا الرُّ َوَسلََّم   َصلَّى هللاَّ

 ".َوسَطُھم

 ً ه، قال: وروى أبو داود أيضا : ُطْفُت َمَع َعبِد هللا، َفلَّما َحاَذى ُدُبَر الَكْعَبِة قُْلتُ : "ِمن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن َجدِّ

ِ ِمَن النار، ُثمَّ َمَضى َحتَّى اْسَتلََم الَحَجَر، َفَقاَم : أاَلَ َتَتَعّوُذ؟ قال ْكِن َوالَباِب، َفَوَضَع َصْدَرهُ َوَوْجَھُه َوِذراَعْيِه َنُعوُذ ِبا َبْيَن الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْفَعلُهُ : َھَكذا، َوَبَسَطُھَما َبْسطاً، وَقالَ   ".َھَكَذا َرأْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

إنه ُيستَحب أن َيقَِف في : والشافعي بعده وغيُرھمافھذا يحتِمل أن يكوَن في وقت الوداع، وأن يكوَن في غيره، ولكن قال مجاھد 

كن والَباِب، وكان يقول ال يلتزُم ما : الملتزم بعد طواف الَوداع ويدعو، وكان ابُن عباس رضى هللا عنھما يلتِزُم ما بين الرُّ

اه، وهللا أعلم  .بينھما أحٌد يسأل هللا تعالى شيئاً إال أعطاه إيَّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صالة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي : ةوأما المسألة الثالث َعن أمِّ ": الصحيحين"وھى موِضُع صالته َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنِّى أْشَتِكى، َفَقالَ : سلمة، قالت فُطفُت : قالت". ُطوفي ِمْن َوَراِء النَّاِس َوأَْنِت َراِكَبةٌ : "شكوُت إلى َرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِحينئذ ُيصلِّى إلى جنِب الَبْيِت، وُھَو َيْقَرأ ب  وِر َوِكَتاٍب َمْسُطورٍ { ورسوُل هللا َصلَّى هللاَّ فھذا ] 2-1: الطور[} َوالطُّ
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قد روى في  يحتِمل، أن يكوَن في الفجر وفى غيرھا، وأن يكوَن فى طواف الَوداِع وغيِره، فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما أراد الُخروج، ولم تكن أُمُّ سلمة طافت بالبيت، وأرادِت الُخروج، فقال " صحيحه" في ھذه القصة، أنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْبِح، َفُطوفِي َعلى َبِعيِرِك، والنَّ : "لھا رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ َفَفَعلَْت َذلَِك َفلَْم ُتَصلِّ َحتَّى " اُس ُيَصلُّونَ إذا أُقِيَمْت َصالةُ الصُّ

ْبَح يومئذ عند البيت، وسمعته . َخَرَجتْ  وھذا محال قطعاً أن يكون يوَم النحر، فھو طواف الَوداع بال ريب، فظھر أنَّه صلَّى الصُّ

 .أُم سلمة يقرأ فيھا بالطور

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  وَحاِء، لقى ركباً، فسلَّم عليھم، وقالثم ارتحل َصلَّى هللاَّ ً إلى المديَنِة، فلما كاَن بالرَّ : ؟ َفَقالُوا"َمِن الَقْومُ : "راجعا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : "َفَمِن الَقْوُم؟ َفَقالَ : الُمْسلُِموَن، قالوا َيا َرُسوَل هللاِ؛ : َقالَتْ فَ  ، َفَرَفَعِت اْمَرأَةٌ َصبياّ لََھا ِمْن ِمحفَِّتھا،"َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ". َنَعْم، ولَِك أَْجرٌ : "أَلَِھَذا َحج؟ قال

اٍت، وقال ا َرأى الَمِديَنَة، َكبََّر َثالَث َمرَّ ال إله إالَّ هللاُ ًوَ◌ْحَدهُ ال َشِريَك لَه، لَُه الُمْلُك، َولَُه : "فلما أتى َذا الُحلَْيَفِة، باَت بَِھا، َفلَمَّ

نا َحامُدوَن، َصَدَق هللاُ َوْعَدهُ، وَنَصَر َعْبَدهُ، الَحْمُد، وُھَو عَ  وَھَزَم األْحَزاَب لى ُكلِّ َشٍئ َقِدير، آيِبُون َتاِئبوَن َعاِبُدوَن َساِجُدوَن، لَِربِّ

َجَرِة وهللا أعلم". َوْحَده ِس، وَخَرج ِمن طِريق الشَّ  .ثم دخلھا نھاراً ِمن َطِريق الُمَعرَّ

 فى األوھام : فصل

ة الوداع، حيث قال: افمنھ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أْعلَم النَّاَس وقَت خروجه : وھم ألبى محمد بن حزم فى َحجَّ أنَّ ُعْمَرًة "إن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ةً  ته، إذ قال ألُمِّ سِ " فى َرَمَضاَن، َتْعِدُل َحجَّ : َنان األَْنَصاِريةوھذا َوْھٌم ظاھر، فإَنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من َحجَّ

ً َنْنَضُح : ما َمَنَعِك أْن َتُكونى َحَجْجِت َمَعنا؟ َقالَتْ  لَْم َيُكْن لََنا إالَّ َناِضَحاِن، َفَحجَّ أَُبو َولَدى َواْبنى َعلَى َناِضٍح، وَتَرَك لََنا ناضحا

ةً ُعْمَرًة فى َرَمضَ  فإَذا َجاَء َرَمَضاُن، فاْعَتمرى، فإنّ : "َقالَ . َعلَْيهِ   ھكذا رواه مسلم فى صحيحه" اَن َتْقضى َحجَّ

ته  وكذلَِك أيضاً قال ھذا ألُمِّ معقِل بعد رجوعه إلَى المدينة، كما رواه أبو داود، من حديث يوسف بن عبد هللا بن سالم، عن جدَّ

ة الَوَداع، و: أم َمْعقٍِل، قالت ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حجَّ كان لنا جمل، فجعله أبو َمْعقِل فى سبيل هللا، فأصابنا لما حجَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِه، جئُته، َفقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فلما َفَرَغ من َحجِّ ؟ "َما َمَنَعِك أَْن َتْخُرجى َمَعنا: "مرٌض، فھلك أبو َمْعقِل، وخرج رسول هللا َصلَّى هللاَّ

أنا، فھلََك أبو َمعقِل، وكان لنا جمل و: فقالت َفَھالَّ َخَرْجِت : "قال. ھو الذى َنُحجُّ عليه، فأوصى به أبو َمْعقل فى سبيل هللالقد تھيَّ

ة ُة َمَعَنا فاْعَتمرى فى َرَمَضاَن، فإنَّھا كَحجَّ ا إْذ َفاَتْتِك ھِذه الَحجَّ  ".َعلَْيِه؟ فإنَّ الَحجَّ فى َسبيِل هللا، َفأمَّ

 فصل 

م أنه خرج لخمس، وأن خروجه كان  ومنھا َوْھٌم آخر له، وھو أنَّ خروجه كان يومَ  الخميس لِسٍت َبقِين من ذى القِْعَدِة، وقد تقدَّ

 .يوَم السبت
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 فصل 

الة" َحجة الوداع"ذكر الطبرى فى : ومنھا َوْھٌم آخر لبعضھم والذى حمله على ھذا الوھم . أنه خرج يوَم الجمعة بعد الصَّ

ھذا ال ُيمكن إال أن يكون الخروُج يوَم الجمعة، إذ تماُم الست يوم  ، فظن أن"خرج لِسٍت بقين: "الحديث القبيح، قوله فى

األربعاء، وأوُل ذى الِحجة كان يوم الخميس بال ريب، وھذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذى ال ريب فيه، أنه صلَّى الظھَر 

 ".الصحيحين"يوَم خروجه بالمدينة أربعاً، والعصر بذى الُحليفة ركعتين، ثبت ذلك فى 

 ً إن خروجه كان يوَم السبت، وھو اختياُر الواقدى، وھو القول الذى رجحناه أوالً، لكن : وحكى الطبرى فى َحجته قوالً ثالثا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صلَّى يوَم خروجه الظھر بذى الُحليفة : الواقدى، وھم فى ذلك ثالثة أوھام، أحدھا أنه زعم أن النبى َصلَّى هللاَّ

أن : أنه أحرم ذلَك اليوَم َعقيَب صالِة الظھر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذى الُحليفة، الوھم الثالث: م الثانىركعتين، الوھ

 .الوقفة كانت يوَم السبت، وھذا لم يقْله غيره، وھو َوْھٌم بيِّنٌ 

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : ومنھا َوْھٌم للقاضى عياض رحمه هللا وغيره يب عنه لما أنه َصلَّى هللاَّ َم، تطيَّب ُھناَك قبل غسله، ثم غسل الطِّ

ْبُت َرُسوَل هللا : "فى حديِث عائشة رضى هللا عنھا أنھا قالت" صحيح مسلم"اغتسل، ومنشأ ھذا الوھم، ِمن سياق ما وقع فى  َطيَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ طاَف َعلى ِنساِئه َبعَد ذلِك، ُثمَّ أَْصَبَح  ً َصلَّى هللاَّ  ".ُمْحِرما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلحرامه، وقولُھا: والذى يردُّ ھذا الوھم، قولُھا يب : طيَّبُت رسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ : أى -كأنى أنظر إلى َوِبيِص الطِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو ُمحِرم، وفى لفظ فى مفاِرق رسول هللا -بريقه  كان : من إحرامه، وفى لفظوھو ُيلبِّى بعد ثالٍث : َصلَّى هللاَّ

يِب فى رأسه ولحيته ب ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا أراد أن ُيحرم، تطيَّب بأطيِب ما يجد، ثم أَرى َوبيَص الطِّ عد ذلك، رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .وكل ھذه األلفاظ ألفاُظ الصحيح

ُ َعلَْيِه : "عن أبيه، عنھاوأما الحديُث الذى احتج به، فإنه حديث إبراھيم بن محمد بن المنَتِشِر،  ُكْنُت أَُطيُِّب رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 ً  .وھذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثانى عند إحرامه". َوَسلََّم، ُثمَّ َيُطوُف َعلَى ِنَساِئِه، ُثمَّ ُيْصِبُح ُمْحِرما

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوسَ : ومنھا َوْھٌم آخر ألبى محمد بن حزم لََّم أحرم قبل الظھر، وھو َوْھٌم ظاھر، لم ُينقل فى شىء من أنه َصلَّى هللاَّ

األحاديث، وإنما أھلَّ عقيب صالة الظھر فى موضع ُمصاله، ثم ركب ناقته، واستوت به على البيداء وھو ُيِھلُّ، وھذا يقيناً كان 

 .بعد صالة الظھر، وهللا أعلم

 فصل 

نفسه، وكان َھْدَى تطوع، وھذا بناء منه على أصله الذى انفرد به عن األئمة، وساق الَھْدى مع : ومنھا َوْھٌم آخر له وھو قوله

م بطالُن ھذا القول  .أن القاِرن ال يلزمه َھْدى، وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدَّ
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 فصل 

مفردة كان متمتعاً بھا، كما  إنه عيَّن ُعمرة: إنه لم ُيعيِّن فى إحرامه ُنُسكاً، بل أطلقه، وَوْھٌم َمَ◌ن قال: ومنھا َوْھٌم آخر لمن قال

: إنه عيَّن َحّجاً مفرداً مجرداً لم يعتِمر معه، وَوْھُم َمن قال: وغيرھما، وَوْھُم َمن قال" المغنى"قاله القاضى أبو يعلى، وصاحب 

، وَوْھُم َمن قال عد ذلك، وكان ِمن خصائصه، إنه عيَّن حجاً مفرداً، ثم أدخل عليه الُعمرة ب: إنه عيَّن ُعمرة، ثم أدخل عليھا الَحجَّ

م بياُن مستند ذلك، ووجُه الصواِب فيه  .وهللا أعلم. وقد تقدَّ

 فصل 

ً ولم : له" َحجة الوداع"ومنھا َوْھٌم ألحمد بن عبد هللا الطبرى فى  أنھم لما كانوا ببعض الطريق، صاد أبو قتادة ِحماراً وحشيا

ُ َعلَ   .ْيِه َوَسلََّم، وھذا إنما كان فى ُعمرة الُحديبية، كما رواه البخارىيكن محرماً، فأكل منه النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أنه دخل مكة يوم الثالثاء وھو غلط، فإنما دخلھا يوم األحد : ومنھا َوْھٌم آخر لبعضھم، حكاه الطبرى عنه َصلَّى هللاَّ

 .ُصبح رابعٍة من ذى الِحجة

 فصل 

نا أن مستند : ومنھا َوْھُم َمن قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حلَّ بعد طوافه وسعيه، كما قاله القاضى أبو يعلى وأصحاُبه، وقد بيَّ إنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبِمْشَقٍص على المروة فى حج ر عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ  .تهھذا الوھم َوْھُم معاوية، أو َمْن روى عنه أنه قصَّ

 فصل 

كن اليمانى فى طوافه، وإنما ذلك الحجُر األسود، وسماه اليمانى، : َوْھُم َمن زعم ومنھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان ُيَقبِّل الرُّ أنه َصلَّى هللاَّ

 .ألنه ُيطلق عليه، وعلى اآلخر اليمانيين، فعبَّر بعُض الرواة عنه باليمانى منفرداً 

 فصل

ه َرَمَل فى السعى ثالثة أشواط، ومشى أربعة، وأعجُب من ھذا الوھم، وھُمه فى أن: ومنھا َوْھٌم فاحش ألبى محمد بن حزم

 .حكاية االتفاق على ھذا القول الذى لم يقله أحد سواه

 فصل

م بياُن بطالنه  .ومنھا َوْھُم َمن زعم أنه طاف بين الصفَّا والمروة أربعَة عشر شوطاً، وكان ذھاُبه وإياُبه مرًة واحدة، وقد تقدَّ
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  فصل

ْبَح يوَم النَّحر قبل الوقت، وُمْسَتَنُد ھذا الوھم،  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صلَّى الصُّ حديُث ابن مسعود، أن ومنھا َوْھُم َمن زعم، أنَّه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صلَّى الفجر يوَم النحر قبَل ميقاتھا وھذا إنما أراد به قبَل ميقاتھا ال ذى كانت عادُته أن ُيصلَيھا فيه، النبى َصلَّى هللاَّ

لھا عليه يومئذ، وال ُبدَّ من ھذا التأويل، وحديث ابن مسعود، إنما يدل على ھذا، فإنه فى صحيح البخارى عنه، أنه  فعجَّ

الَِن َعْن َوْقِتِھَما:"قال وقال فى حديث . ْجِر ِحيَن َيْبُزُغ الَفْجرُ َصالَةُ الَمْغِرب َبْعَدَما يأتى الناُس الُمْزَدلِفة، والفَ : ُھَما َصالََتاِن ُتَحوَّ

ة الوداع ْبُح بأََذاٍن َوإَقاَمةٍ : جابر فى حجَّ بَح حين َتَبيََّن لَُه الصُّ  ".فصلَّى الصُّ

 فصل

ھر والَعً◌ْصَر يوَم عرفة، والمغرَب، والِعشاء، تلك الليلة، بأذانين وإقامتين، ووَ  ْھُم َمن ومنھا َوْھُم َمن َوِھَم فى أنه صلَّى الظُّ

أنه صالَُّھما بأذان واحد، وإقامة : جمع بينھما بإقاَمٍة واِحدة، والصحيح: صالَّھما بإقامتين بال أذان أصالً، وَوْھُم َمن قال: قال

 .لِكلِّ صالة

 فصل

ُن، ن المؤذِّ لثانية، فلما فرغ منھا، فلما فرغ، أخذ فى الُخطبة ا ومنھا َوْھُم َمن زعم أنه خطب بعرفة ُخطبتين، جلس بينھما، ثمَّ أذَّ

ن بالل، وأقاَم الصالَة،  الة، وھذا لم يجئ فى شئ من األحاديث البتة، وحديث جابر صريح، فى أنه لما أكمل ُخطبته أذَّ أقام الصَّ

 .فصلَّى الظھر بعد الخطبة

 فصل

ن، فلما فرغ، قام فخطب، وھذا وھم : ومنھا َوْھٌم ألبى ثور ن المؤذِّ  .ظاھر، فإن األذان إنما كان بعد الخطبةأنه لما َصِعَد، أذَّ

 فصل

م بيانه م أُمَّ سلمة ليلَة النحر، وأمرھا أن ُتوافَيه صالة الصبح بمكة، وقد تقدَّ  .ومنھا َوْھُم َمن روى، أنه قدَّ

 فصل 

م بياُن ذلك، وأن الذى أ ر طواف الزيارة يوَم النحر إلى الليل، وقد تقدَّ ره إلى الليل، إنما ھو ومنھا َوْھُم َمن زعم، أنه أخَّ خَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من آخر يومه: "أن عائشة قالت -وهللا أعلم  -طواُف الَوداع، ومستند ھذا الوھم  ، كذلك "أفاَض رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ر طواف الزيارة إلى اللي: قال عبُد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنھا، فحمل عنھا على المعنى، وقيل  .لأخَّ
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 فصل 

ة بالنھار، ومرًة مع نسائه بالليل، ومستند ھذا الوھم، ما رواه عمر بن قيس، : إنه أفاض مرتين: ومنھا َوْھُم َمن َوِھَم وقال مرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أَِذَن ألصحابه، فزاُروا البيَت "عن عبد الرحمِن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة،  َيْوَم النَّحِر أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مع نسائه ليالً   ".ظھيرًة، وزاَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

أنه أفاض نھاراً إفاضة واحدة، وھذه طريقة وخيمة جداً، سلكھا ِضعاُف أھل : وھذا غلط، والصحيح عن عائشة خالف ھذا

 .وهللا أعلم. العلم المتمسكون بأذيال التقليد

 فصل 

م مستنُد ذلك وبطالُنهومنھا َوھْ   .ُم َمن زعم، أنه طاف للقدوم يوَم النحر، ثم طاَف بعده للزيارة، وقد تقدَّ

 فصل

م بطالُن ذلك عنه، . ومنھا َوْھُم َمن زعم أنه يومئذ سعى مع ھذا الطواف واحتج بذلك على أن القاِرن يحتاُج إلى سعيين، وقد تقدَّ

 .ت عائشُة وجابر رضى هللا عنھماوأنه لم يسع إال سعياً واحداً، كما قال

 فصل 

م: إنه صلَّى الظھر يوَم النحر بمكة، والصحيح: َوْھُم َمن قال -على القول الراجح  -ومنھا   .أنه صالھا بِمَنى كما تقدَّ

 فصل

ٍر حين أفاض من َجْمع إلى ِمَنى، وأن ذلك إنما ھو فعل األعراب، ومستند ھذا  ومنھا َوْھُم َمن زعم أنه لم ُيسِرْع فى وادى ُمَحسِّ

إنما كان بْدُء اإليَضاع من قَِبِل أھل البادية، كانوا يقِفون حافتى الناس حتى علَّقوا الِقَعاَب والِعِصىَّ : الوھم قوُل ابن عباس

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وإن ِذْفَرى ناقته لََيَمسُّ َحاِرَكھا  والِجَعاَب، فإذا أفاضوا، تقعقعت تلك فنفروا بالناس، ولقد رؤى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِكيَنة: "وھو يقول َھا النَّاُس ؛ َعَلْيُكم السَّ ِكيَنةِ : "وفى رواية" . َيا أَيُّ ، َفَما َرأَْيُتھا "إنَّ الِبرَّ لَْيَس ِبايَجاِف الَخْيِل َواإلِبِل، َفَعلَْيُكْم ِبالسَّ

 .دَرافَِعًة َيَدْيَھا َحتَّى أََتى ِمَنى، رواه أبو داو

، قال الشعبى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن عرفة، : ولذلك أنكره طاووس والشعبىُّ ثنى أُسامة بن زيد، أنه أفاض مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ حدَّ

 ً ُ َعلَيْ : قال. فلم ترفع راحلُته ِرجلھا عاديًة حتى بلغ َجْمعا ِه َوَسلََّم وحدثنى الفضُل بُن عباس، أنه كان رديَف رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

. إنما أحدث ھؤالء اإلسراع، ُيريدون أن يفوتوا الُغبار: وقال عطاء. فلم ترفع راحلُته رجلھا عادية حتَّى رمى الجمرة فى َجْمع،

ٍر، فإن  ومنشأ ھذا الوھم اشتباهُ اإليضاع وقَت الدفع من عرفة الذى يفعله األعراُب وجفاةُ الناس باإليضاع فى وادى ُمَحسِّ

ر ُسنَّة نقلھا عن رساإليضَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، بل نھى عنه، واإليضاُع فى وادى محسِّ ول اَع ھناك بدعة لم يفعْله رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  جابر، وعلى بن أبى طالب، والعباُس بن عبد المطلب رضى هللا عنھم، وفعله عمُر بن الخطاب : هللا َصلَّى هللاَّ
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 عنه، وكان ابن الزبير ُيوِضع أشدَّ اإليضاِع، وفعلته عائشُة وغيُرھم ِمن الصحابة، والقوُل فى ھذا قوُل َمن أثبت، ال رضى هللا

 .وهللا أعلم. قوُل َمن نفى

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان ُيفيُض ُكلَّ ليلة من ليالى ِمَنى إل: ومنھا َوْھُم طاووس وغيره ى البيت، وقال البخارى فى أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ": صحيحه" ورواه ابُن " كان يزوُر البيَت أياَم ِمَنى"وُيذكر عن أبى حسان، عن ابِن عباس أنَّ النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ن، عن ابن عباس أن رسوَل وكان فيه عن أبى حسا: سمعُته من أبى ولم يقرأه، قال: َعْرَعَرَة، دفع إلينا ُمعاُذ بُن ِھشام كتاباً قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   .انتھى... وما رأيُت أحداً واطأه عليه: قال". كان يزوُر البيت ُكلَّ ليلٍة ما دام بِمَنى"هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ " جامعه"ورواه الثورى فى  َم لم َيْرِجْع إلى مكة بعد عن ابن طاووس عن أبيه مرسالً، وھو َوْھٌم، فإن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 .أن طاف لإلفاضة، وبقى فى ِمَنى إلى حين الَوداع، وهللا وأعلم

 فصل 

ع مرتين، وَوْھُم َمن قال: ومنھا َوْھٌم َمن قال إنه جعل مكة دائرة فى دخوله وخروجه، فبات بذى ُطَوى، ثم دخل من : إنه ودَّ

ب  .عن يمين مكة، فكملت الدائرة أعالھا، ثم خرج من أسفلھا، ثم رجع إلى المحصَّ

 فصل 

نا عليھا مفصَّالً ومجمالً، وبا التوفيق: ومنھا َوْھُم َمن زعم  .أنه انتقل من المحصَّب إلى ظھر العقبة، فھذه كلُّھا من األوھام نبھَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الھدايا والضحايا والعقيقة: فصول  في ھديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الھدايافصل في ھديه صَ   لَّى هللاَّ

حابة َھْدى، " األنعام"وھى مختصة باألزواج الثمانيِة المذكورِة فى ُسورة  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال عن الصَّ ولم ُيعرف عنه َصلَّى هللاَّ

 ..وال أُضحية، وال عقيقٌة ِمن غيرھا، وھذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات

 ].1: المائدة[} أُِحلَّْت لَُكم َبِھيَمُة األَنَعامِ {: قوله تعالى: إحداھا

ْن َبِھيَمِة األَْنَعامِ {: قولُه تعالى: والثانية ْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزَقُھْم مِّ اٍم مَّ  ].28: الحج[} َوَيْذُكُروا اْسَم هللاِ فى أيَّ

ُه لَُكْم َعُدٌو ُمِبيٌن َثَمانَِيَة َوِمَن األَْنَعاِم َحُمولًَة {: قولُه تعالى: والثالثة ْيَطاِن، إنَّ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ ا َرَزَقُكُم هللاُ َوالَ َتتَّ َوَفْرَشاً، ُكلُوا ِممَّ

 .ثم ذكرھا] 143-142: األنعام[} أَْزَواج

 ].95: المائدة[} َھْدياً َبالَِغ الَكْعَبةِ {: قولُه تعالى: الرابعة
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 .الكعبَة من الَھْدى ھو ھذه األزواُج الثمانية وھذا استنباُط علّى بن أبى طالب رضى هللا عنهفدلَّ على أنَّ الذى يبلُغ 

 .الَھْدُى، واألُضحية، والعقيقةُ : ھى ثالثة: والذبائح التى ھى قُْربة إلى هللا وعبادة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الغَنم، وأھدى اإلبل، وأھدى عن نسائ ه البقَر، وأھدى فى مقامه، وفى ُعمرته، وفى فأھدى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُته تقليَد الغنم دون إشعارھا  .َحجته، وكانت ُسنَّ

 .وكان إذا بعث بَھْدِيه وھو ُمقيم لم َيْحُرْم َعلَْيِه شىء كان ِمنه َحالالً 

واإلشعار فى الصفحة : قال الشافعى. الدموكان إذا أھدى اإلبل، قلَّدھا وأَْشَعَرھا، فيُشقُّ صفحة َسَناِمھا األيمِن يسيراً حتى َيسيَل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  بىُّ َصلَّى هللاَّ  .اليمنى، كذلك أشعر النَّ

وكان إذا بعث بَھْديِه، أمَر رسولَه إذا أشرف على َعَطٍب شىٌء منه أن َينحره، ثم َيْصبَغ نعلَه فى دمه، ثم يجعلَه على صفحته، 

ر فى حفظه وال يأكل منه ھو، وال أحٌد من أھل ر فقته ثم يقِسُم لحمه، ومنعه من ھذا األكل سداً للذريعة، فإنه لعلَّه ربَّما قصَّ

 .لُيشاِرَف العَطب، فينحره، ويأكل منه، فإذا علم أنه ال يأكُل منه شيئاً، اجتَھد فى حفظه

م ك بين أصحابه فى الَھْدى كما تقدَّ  .البدنُة عن سبعة، والبقرةُ كذلك:وشرَّ

يشرُب ِمن لَبنھا ما فَضل : غيَره وقال علىُّ رضى هللا عنه الَھْدى ركوَبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى َيِجَد ظھراً  وأباح لسائق

 .عن ولدھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نحَر اإلبل قياماً، مقيَّدة، معقولَة الُيسرى، على ثالث، وكان ُيسمِّى هللاَ ِعند  كبُِّر، وكان نحره، ويُ وكان َھدُيه َصلَّى هللاَّ

ً رضى هللا عنه أن يذبح ما بقى من المائة وكان إذا ذبح الغنم، وضع . يذبح ُنُسكه بيده، وربما وكَّل فى بعضه، كما أمر عليا

م أنه نحر بِمَنى وقال َة ُكلََّھا َمْنَحرٌ :" قَدمه على ِصفاحھا ثم سمَّى وكبَّر، وذبح، وقد تقدَّ مناِحُر : سوقال ابُن عبا" إنَّ فِجاَج َمكَّ

َھْت عن الدماء، وِمَنى ِمن مكة، وكان ابُن عباس ينحُر بمكة  .الُبدن بمكة، ولكنھا ُنزِّ

ِخروا دوا منھا، ونھاھم مرًة أن يدَّ تِه أن يأُكلوا من َھداياھم وضحاياھم، ويتزوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألُمَّ منھا بعد ثالٍث  وأباَح َصلَّى هللاَّ

عوا عليھملدافَِّة َدفَّْت علي  .ھم ذلَك العاَم ِمن الناس، فأحبَّ أن ُيوسِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثم َقالَ : وذكر أبو دواد من حديث ُجبير بن نفير، عن ثوبان قال ى رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ يا َثْوَباُن أَْصلِْح لََنا : "َضحَّ

اِة   .َحتَّى َقِدَم الَمِديَنةَ  َفَما ِزْلُت أُْطِعُمُه ِمْنَھا: قال" لَْحَم ھِذِه الشَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال له فى َحجة الوداع :وروى مسلم ھذه القصة، ولفظه فيھا : قال" أَْصلِْح ھَذا اللَّْحَم :"أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .َفأْصلْحُته، َفلَْم َيَزْل َيأُْكُل ِمْنُه َحتَّى َبلََغ الَمِديَنة

فعل ھذا، وفعل ھذا، واستدل بھذا على جواز النُّھبة فى النِّثار فى " َمْن َشاَء اْقَتَطعَ : "لَھْدى، وُربما قالوكان ُربَّما قسم لُحوم ا

َق بينھما بما ال َيَتبَّينُ   .الُعرس ونحوه، وفُرِّ



153 

 

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذبُح َھْدى الُعمرة عند المروِة، وَھْدِى القِرا بِمَنى، وكذلك كان ابُن عمر يفعل، ولم ينحر  نوكان ِمن َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قطُّ إال بعد أن َحلَّ، ولم ينحره قبل يوِم النحر، وال أحٌد ِمن الصحابة البتة، ولم ين حره أيضاً إال بعد َھْدَيه َصلَّى هللاَّ

ُى، ثم النَّحُر، ثمَّ الحلُق، ثم الطواُف، وھكذا رتَّبھا الرم: ُطلوع الشمس، وبعد الرمى، فھى أربعة أُمور مرتبة يوم النحر، أولھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ولم ُيرخِّص فى النحر قبل طلوِع الشمس البتة، وال ريَب أن َذلَك مخالف لَھْدِيه، فحكُمه حكُم ا ألُضحية إذا َصلَّى هللاَّ

 .ُذبحت قبَل طلوِع الشمسِ 

ُ َعلَْيهِ : فصل  َوَسلََّم فى األضاحى  وأما ھدُيه َصلَّى هللاَّ

ى بكبشين، وكان ينحُرھما بعد صالة العيد، وأخبر أن ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يكن َيَدُع األُضحية، وكان ُيَضحِّ َمْن َذَبَح : "فإنه َصلَّى هللاَّ

َمُه ألَْھلِهِ  َما ُھَو لَْحٌم َقدَّ الِة، َفلَْيَس ِمَن النُُّسِك فى َشىٍء، وإنَّ ُته وَھْدُيه، ال االعتباُر بوقت الصالة  ".َقْبَل الصَّ ھذا الَّذى دلَّت عليه ُسنَّ

ا ِسَواهُ، وھ ِنىَّ ِممَّ أِْن والثَّ  .ى الُمِسنَّةوالخطبة، بل بَنفس فِعلھا، وھذا ھو الذى نديُن هللا به، وأمرھم أن َيذبحوا الَجَذَع ِمن الضَّ

اِم التَّْشِريِق َذبْ : "وروى عنه أنه َقال  .لكنَّ الحديَث ُمنقطٌع ال يثُبت وصلُه" حٌ ُكلُّ أيَّ

خاِر لحوِم األضاحى فوَق ثالٍث، فال يُدل على أن أيام الذبح ثالثة فقط، ألن الحديث دليل على نھى الذابح أن  وأما نھيُه عن ادِّ

ر الذبح إلى اليوم الثالث، لجاز له االدِّ  ِخَر شيئاً فوق ثالثة أيام ِمن يوم ذبحه، فلو أخَّ خاُر وقَت النھى ما بينه وبين ثالثة أيام، يدَّ

خار فوَق ثالث أنَّ أولھا من يوم النحر، قالوا دوه بالثالث، فھموا من نھيه عن االدِّ وغيُر جائز أن يكون الذبُح : والَّذين حدَّ

 .ثم ُنِسَخ تحريم األكل فبقى وقت الذبح بحاله: مشروعاً فى وقت يحُرم فيه األكُل، قالوا

خاِر فوق ثالث، لم ينه عن التضحية بعد ثالث، فأين أحدھما من :فيقال لھم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيْنَه إال عن االدِّ  إن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 ..اآلخر، وال تالزم بين ما نھى عنه، وبين اختصاِص الذبح بثالث لوجھين

خار إلى تمام الثالث من يوم الذبح، وال َيِتمُّ لكم االستدالُل حتى أنه يسوُغ الذبُح فى اليوم الثانى والثالِث، فيجوُز له ا: أحدھما الدِّ

 .يثبت النھُى عن الذبح بعد يوم النحر، وال سبيَل لكم إلى ھذا

خاُر ثالثة أياٍم بعده بمقتضى الحديث، وقد قال علىُّ بن أبى : الثانى أنه لو ذبح فى آخر جزٍء من يوم النحر، لساغ له حينئذ االدِّ

يوم األضحى، وثالثة أيام بعده، وھو مذھُب إمام أھِل البصرِة الحسِن، وإمام أھل مكة عطاِء : أياُم النحر: رضى هللا عنه طالب

بن أبى رباح، وإماِم أھِل الشام األوزاعى، وإماِم فقھاء أھِل الحديث الشافعى رحمه هللا، واختاره ابُن المنذر، وألن الثالثة 

ى، وأيام الرمى، وأَيام التشريق، ويحُرم صياُمھا، فھى إخوة فى ھذه األحكام، فكيف تفترق فى جواز تختصُّ بكونھا أيام ِمنَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال. الذبح بغير نص وال إجماع ُكلُّ ِمَنى : " وروى من وجھين مختلفين َيُشدُّ أحُدھما اآلخر عن النبى َصلَّى هللاَّ

، وروى من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أُسامة بن زيد، عن عطاء، عن " شرِيِق َذْبحٌ َمْنَحٌر، َوُكلُّ أَياِم التَّ 

 .جابر
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 .أُسامة بن زيد عند أھل المدينة ثقة مأمون، وفى ھذه المسألة أربعُة أقوال، ھذا أحُدھا: قال يعقوب بن سفيان

ھو قوُل غيِر : وھذا مذھُب أحمد، ومالك، وأبى حنيفة رحمھم هللا، قال أحمدأنَّ وقَت الذبح، يوُم النَّحر، ويوماِن بعده، : والثانى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وذكره األثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضى هللا عنھم  .واحٍد من أصحاِب محمٍد َصلَّى هللاَّ

ِة، فدلَّ على اختصاص حكِمھا به، ولو جاز أنَّ وقَت النحر يوٌم واحد، وھو قوُل ابِن سيرين، ألنه اختصَّ بھذه التسمي: الثالث

أياُم الرمى، وأياُم ِمَنى، وأياُمٍ◌ التشريِق، وألن العيد ُيضاف إلى النَّحر، وھو يوٌم : أياُم النحر، كما قيل لھا: فى الثالثة، لقيل لھا

 .عيد الفطر: واحد، كما يقال

فى األمصار، وثالثُة أيام فى ِمَنى، ألنھا ھناك أيام أعماِل المناسِك أنه يوم واحد : قوُل سعيِد بِن جبير، وجابِر بن زيد: الرابع

 .من الرمِى والطواف والحلِق، فكانت أياماً للذبح، بخالف أھِل األمصار

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ومن َھْديه  شيئاً، ثبت النھُى عن أن َمن أراد التَّضحيَة، ودخل يوُم العشر، فال يأُخْذ ِمن شعره وبشره : - َصلَّى هللاَّ

 .الصحيُح عندى أنه موقوف على أُمِّ سلمة: وأما الدارقطنى فقال" صحيح مسلم"ذلك فى 

ى بِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اختياُر األُضحيِة، واستحساُنھا، وسالُمتھا ِمن الُعيوب، ونھى أَْن ُيَضحَّ َعْضَباِء األَُذِن وكان ِمن َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُينظر : الَعْيُن واألُُذُن، أى مقطوعة األذن، ومكسورة الَقرن، النصف فما زاد، ذكره أبو داود، وأمَر أَْن ُتْسَتْشَرفَ : أىوالَقْرِن، 

ى ِبَعْوَراَء، وال ُمقاَبلَة، وال ُمَداَبَرة، وال شرقاَء، وال َخْرَقاءَ  مُ : والُمَقاَبلَةُ . إلى سالمتھا، وأن ال ُيضحَّ أُُذِنھا،  ھى التى قُِطَع ُمَقدَّ

ُرَقاءُ : والُمَداَبَرةُ  ُر أُُذِنَھا، والشَّ  .ذكره أبو داود. الَّتى ُخِرَقْت أُُذُنھا: الَّتى ُشقَّْت أُُذُنھا، والَخْرَقاءُ : الَِّتى قُِطَع ُمَؤخَّ

 ً ُة الَبيُِّن َمَرُضَھا، والَعْرَجاُء الَبيُِّن َعَرُجَھا، الَعْوَراُء الَبيُِّن َعَوُرَھا، والَمِريضَ : أَْرَبٌع الَ ُتْجِزُئ فى األََضاِحى: "وذكر عنه أيضا

 .من ھزالھا ال ُمخَّ فيھا: أى" والَكسيَرةُ الَّتى ال ُتْنقى، والَعْجَفاُء التى ال ُتْنقى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نھى عن الُمْصَفرِة، والُمْسَتأَْصلَِة، والَبْخَقا ً أنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ َعِة، والَكْسراءوذكر أيضا : فالُمُصَفرة. ء، والُمَشيَّ

: التى بخقت عيُنھا، والمشيَّعة: التى اسُتؤِصَل َقْرُنھا ِمْن أَْصلِِه، والَبْخَقاء: التى ُتستأصل أُذنھا حتى َيْبُدَو ِصَماُخھا، والُمسَتأَْصلَةُ 

 .أعلمالَكِسيرة، وهللا : التى ال تتبع الغنم َعَجفاً وَضْعفاً، والَكْسَراءُ 

 فصل 

َى بالُمصلَّى، ذكره أبو داود عن جابر أنه َشِھَد معه األضحى بالمصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيضحِّ ى، فلما وكان ِمن َھْديه َصلَّى هللاَّ

وفى " ن لَْم ُيَضحِّ ِمْن أمتىبِْسِم هللا، َوهللاُ أَْكَبُر، ھَذا َعنِّى َوَعمَّ : "َقَضى ُخطبته نزل ِمن منبره، وأُتى بَِكْبٍش، فذبحه بيده وقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان َيْذَبُح وينَحُر بالمَصلَّى" الصحيحين"  .أنَّ النبىَّ َصلَّى هللاَّ
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َھُھَما قال: وذكر أبو داود عنه ْھُت َوْجِھَى لِلَِّذى َفَطرَ : "أنه ذبح يوَم النحر كبشْيِن أقرنين أْملََحْيِن َمْوُجوَءيِن، فلما وجَّ  وجَّ

ِ َربِّ العَ  َّ َماواِت َواألَْرَض َحِنيفاً، وَما أََنا ِمَن الُمْشرِكيَن، إنَّ َصالتى َوُنُسِكى َوَمْحَياَى َوَمَماتى  الَِميَن، ال َشريَك لَُه، َوِبَذلَِك السَّ

ِتِه، بِ  ٍد َوأُمَّ ُل الُمْسلِِميَن، اللُھمَّ ِمْنَك َولََك، َعْن ُمَحمَّ  .ُثمَّ َذَبح" ْسِم ِهللا، وهللاُ أْكَبرُ أُِمْرُت َوأََنا أوَّ

 ".إن هللاَ َكَتَب اإلْحَساَن َعلَى ُكلِّ َشىءٍ : "وأَمر الناَس إذا ذبحوا أن ُيحِسُنوا الذبح، وإذا قتلُوا أن ُيحِسنوا الِقتلة، وقال

ُجِل، و ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن الشاة ُتجِزُئ َعًنِ◌ الرَّ : َعْن أَْھِل َبْيِتِه ولو َكُثَر عدُدھم، كما قال عطاُء بن يساروكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فقال: "سألُت أبا أيوٍب األنصارىَّ  حايا على عھِد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ى : كيف كانت الضَّ ُجُل ُيَضحِّ إْن َكاَن الرَّ

اِة َعْنُه َوَعْن أَْھِل َبْيِتِه َفَيأُْكلُوَن وَ   ".ُيْطِعُمونَ بالشَّ

 .حديث حسن صحيح: قال الترمذى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى العقيقة : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعِن الَعقِيَقِة، فقالَ " الموطأ"فى   كأنه َكِرَه االسم، ذكره عن زيد بن" الَ أُِحبُّ الُعقُوقَ : "أنَّ رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

: أنبأ داود ابن قيس، قال: وأحسُن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: قال ابن عبد البر. أسلم، عن رجل من بنى َضْمَرَة، عن أبيه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعِن الَعقِيَقِة، فقال: سمعُت عمرو بن شعيب ُيحدِّث عن أبيه، عن جده قال ال أُِحبُّ : "ُسئل رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُه َكِرَه االْسَم َقالُوا" قُوقَ العُ  َعِن : َمْن أََحبَّ ِمْنُكم أَن َيْنُسَك َعْن َولَِدِه، َفْلَيْفَعلْ : "َيا َرُسوَل هللاِ ؛ َيْنُسُك أََحُدَنا َعْن َولَِدِه؟ َفَقالَ : وَكأَنَّ

 ".الُغالَم َشاَتاِن، َوَعِن الَجاِرَيِة َشاة

 ".َعِن الُغالم َشاَتاِن، َوَعِن الَجاِرَيِة َشاةٌ : "اوصح عنه من حديث عاِئَشَة رضى هللا عنھ

اِبِع، وُيْحلَُق َرْأُسُه َوُيَسمَّى: "وقال   ".ُكلُّ ُغالَم َرِھيَنٌة ِبَعقِيَقِتِه ُتْذَبُح َعْنُه َيْوَم السَّ

} ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِھيَنةٌ {: ىالحبس، قال تعال: أنه محبوٌس عن الشفاعة فى أبويه، والرھن فى اللُّغة: معناه: قال اإلمام أحمد

، وظاھر الحديِث أنه رھينٌة فى نفسه، ممنوٌع محبوس عن خير ُيراد به، وال يلزُم من ذلك أن ُيعاَقب على ذلك ]38: المدثر[

ب تفريِط األبوين وإن لم يكن فى اآلخرة، وإن ُحِبَس بترك أبويه العقيقَة عما ينالُه َمْن َعقَّ عنه أبواه، وقد يفوُت الوَلد خير بسب

 .ِمن كسبه، كما أنَّه عند الِجماع إذا سمَّى أبوه، لم يضرَّ الشيطاُن وَلَده، وإذا ترك التسميَة، لم يحصل للولد ھذا الِحْفظُ 

د َيْسَتِدلُّ بھذا َمن يرى وق. وأيضاً فإنَّ ھذا إنما يُدلُّ على أنھا الزمة ال ُبد منھا، فشبه لزوَمھا وعَدَم انفكاك المولود عنھا بالرھن

 .وهللا أعلم. وجوَبھا كالليث بن سْعد والحسن البصرى، وأھل الظاھر

ام عن قتادة فى ھذا الحديث: فإن قيل كيف " ُيَدمَّى"و: ُسئَِل قتادةُ عن قوله: قال ھمام" وُيَدمَّى: "فكيف تصنعون فى رواية ھمَّ

بىِّ حتى َتِسيَل على إذا ُذِبَحت العقيقُة، أُخِ : يصنُع بالدم؟ فقال َذْت منھا صوفة، واسُتقبِلَت بھا أوداُجھا، ثم ُتوضُع على يافوِخ الصَّ

ھذا من رواية الحسن عن َسُمَرَة، وال : اخَتلَف الناُس فى ذلك، فِمن قائل: قيل. رأسه مثَل الخيط، ثم ُيغسل رأسه بعد وُيحلق

، وغيُره، وقد ذكره سماُع الحسن عن سَ : َيِصحُّ سماُعه عنه، وِمن قائل حه الِترِمذىُّ ُمَرَة حديث العقيقة ھذا صحيح، صحَّ
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ُد بُن سيرين: عن حبيب بن الشھيد قال" صحيحه"البخارىُّ فى  اذھب َفَسِل الَحَسَن ممن سِمع حديَث العقيقة؟ فسأله : قال لى محمَّ

 .سمعته من َسُمَرة: فقال

 .و غلط؟ على قولينھل ھى صحيحة، أ: ثم اخُتلَِف فى التدميِة بعدُ 

ام بن يحيى": سننه"فقال أبو داود فى  ام : وقال غيُره" وُيَسمَّى"، إنما ھو "وُيَدمَّى: "وقوله. ھى وھم ِمن ھمَّ كان فى لسان َھمَّ

ً وإن كان َوِھَم فى اللفظ، ولم ُيقِْمه لِ " وُيَدمَّى: "لُْثَغٌة فقال ساُنه، فقد حكى عن وإنما أراد أن ُيسمَّى، وھذا ال يِصح، فإن ھماما

أو قتادة صفَة التدمية، وأنه سئل عنھا فأجاب بذلك، وھذا ال تحتِملُه اللُّغة بوجه، فإن كان لفُظ التدمية ھنا َوْھماً، فھو من قتادة، 

دمية، كمالك، إنه من ُسنَّة العقيقة، وھذا مروى عن الحسن وقتادة، والذين منعوا الت: من الحسن، والذين أثبتوا لفَظ التدمية قالوا

وھذا كان ِمن عمِل أھِل الجاھلية، فأبطله : ، قالوا"وُيسمَّى: "غلط، وإنما ھو" وُيَدمَّى: "والشافعى، وأحمد، وإسحاق، قالوا

ِة إَذا ُولَِد ألََحِدَنا ُغالٌم َذَبحَ : اإلسالُم، بدليل ما رواه أبو داود، عن ُبريدة بِن الُحَصْيِب قال ا فى الَجاِھلِيَّ َخ َرْأَسُه ِبَدِمَھا،  ُكنَّ َشاًة َولَطَّ

ُخه ِبَزْعَفَران ا َنْذَبُح َشاًة َوَنْحلُِق َرْأَسُه َوُنلَطِّ ا َجاَء هللاُ باإلْسالَم، ُكنَّ ، وال  َوَھَذا وإْن َكاَن فى إسناده الحسين بن واقد: قالوا. َفلَمَّ

ُ َعلَ  خوه " . أَِميُطوا َعْنُه األََذى: "ْيِه َوَسلَّمَ ُيحَتجُّ به، فإذا انضاف إلى قوِل النبىَّ َصلَّى هللاَّ والدم أذى، فكيف يأمرھم أن يلطِّ

ِھَما، وال: باألذى؟ قالوا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعقَّ َعِن الَحَسِن والُحَسْيِن ِبَكْبٍش َكْبٍش، َولَْم ُيَدمِّ  كاَن ذلَك ِمْن ومعلوٌم أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

وكيِف يكوُن ِمن ُسنَّته تنجيُس رأِس المولود، وأين لھذا شاھٌد ونظيٌر فى ُسنَّته؟؟وإنما َيليُق ھذا :اِبه، قالواَھْديه، وَھْدِى أصح

 .بأھِل الَجاھلية

 فصل 

َعقُّه عن الحسن والُحسيِن ِبكبش كبٍش، َيُدلُّ على أن َھْديه أن على الرأِس رأساً، وقد صحح عبُد الحق اإلشبيلى من : فإن قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعقَّ َعِن الَحَسِن ِبَكْبٍش، وَعِن الُحسيِن ِبَكْبٍش وَكاَن م حديثِ  ولُد الحسن عاَم أُُحٍد ابِن عبَّاس وأنٍس أنَّ النبى َصلَّى هللاَّ

 .والحسين فى العام القابل منه

ُ : وروى الترمذىُّ من حديث علّى رضى هللا عنه قال يا َفاِطَمُة : "َعلَْيِه َوَسلََّم عن الحسِن شاة، وقال َعقَّ رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ةً  قِى ِبِزَنِة َشْعِرِه فِضَّ اه َفَكاَن وزُنه ِدرھماً أْو بعَض ِدرھَم، وھذا وإن لم يكن إسناده متصالً فحديُث " اْحلِقِى َرْأَسُه، َوَتَصدَّ ، فوزنَّ

أحاديَث الّشاتين عن  فالجواب أن. رأس مثلُه، كاألُضحية ودِم التمتعألنه ُنُسٌك، فكان على ال: قالُوا. أَنس وابن عباس يكفيان

 .الذكر، والشاة عن األُنثى، أولى أن يؤخذ بھا لوجوه

 .عائشُة، وعبُد هللا بن عمرو، وأمَُّ◌ ُكْرِز الكعبية، وأسماءُ : كثرُتھا، فإن رواَتھا: أحُدھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقولسمعُت رسوَل ِهللا : فروى أبو داود عن أمِّ ُكرز قالت َعِن الُغالِم َشاَتاِن ُمَكافَِئَتاِن، َوَعِن الَجاِريِة : " َصلَّى هللاَّ

 ".َشاةٌ 

ھو مَكاَفأتاِن بفتح الفاء، ومَكافَِئتان بكسرھا، : مستويتاِن أو مقاربتان، قلتُ : ُمكافئتانِ : وسمعُت أحمد يقولُ : قال أبو داود

ثون يختاروَن الفتحَ  : وروى أيضاً عنھا ترفُعه. ال فرَق بين الروايتين، ألن كل َمْن كافأْته، فقد كافأَك: ، قال الزمخشرىوالمحدِّ



157 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول ْيَر َعلَى َمِكَناِتَھا: "سمعُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ وا الطَّ َعن الُغالِم َشاَتاِن ُمَكافَِئَتاِن، َوَعِن : "وسمعُته يقول" أَقِرُّ

ً ال ً ُكنَّ أَْم إَناثا ُكم أُذْكَرانا ً ترفعه"َجاِرَيِة َشاةٌ، الَ َيُضرُّ ، وقال "َعِن الُغالِم َشاَتاِن ِمْثالِن، َوَعِن الَجاِرَيِة َشاةٌ : "، وعنھا أيضا

 .حديٌث صحيح: الترمذى

ه فى ذلك، وَعْن عاِئشة أنَّ النبىَّ صَ  م حديُث عمرو بن ُشعيب، عن أبيه، عن جدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَرُھم َعِن الُغالِم وقد تقدَّ لَّى هللاَّ

 .حديث حسن صحيح: قال الترمذى. َشاَتاِن ُمَكافَِئَتاِن، َوَعِن الَجارَيِة َشاةٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال َعِن الُغالِم  ُيَعقُّ : "وروى إسماعيل بن َعيَّاش، عن ثابِت بِن َعجالن، عن مجاھد عن أسماء، َعن النبىِّ َصلَّى هللاَّ

 ".َشاَتاِن ُمَكافَِئَتاِن َوَعِن الَجاِرَيِة َشاةٌ 

 .ينبغى أن تكون أسماَء بنَت أبى بكر: َمن أسماء؟ فقال: قلُت ألحمد: قال مھنا

ارث حدثنا عمرو بن الح: حدثنا عبد هللا بن وھب، قال: حدثنا َخالُِد بُن ِخداش، قال: قلُت ألحمد: قال مھنا: وفى كتاب الخالل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال ثه، عن أبيه، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ ثه، أن يزيد بن عبد المزنى حدَّ ُيَعقُّ َعِن الُغالِم، َوالَ : "أن أيوب ابن موسى حدَّ

ُف عبد بن يزيد المزنى، وال ھذا ما أعرفه، وال أعرِ : فقال أحمد" فى اإلِبِل الَفَرُع، َوفى الَغَنِم الَفَرعُ : "، وقال" ُيَمسُّ َرْأُسُه ِبَدمٍ 

 .ال أعِرفه، وقصُة الحسِن والحسين رضى هللا عنھما حديُث واحد: أتنكره؟ فقال: الحديث، فقلُت له

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأحاديُث الشاتين من َقوله، وقولُه عام، وفِْعلُه يحتمل االختصاص: الثانى   .أنھا من فعل النبى َصلَّى هللاَّ

نة لزيادة، فكان األخُذ بھا أولى: الثالث  .أنھا متضمِّ

 .أن الفعل يُدلُّ على الجواز، والقول على االستحباب، واألخُذ بھما ممكن، فال وجه لتعطيل أحدھما: الرابع

 أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أُُحد والعام الذى بعده، وأم ُكرز َسِمَعْت ِمن النبى: الخامس 

 ُ  . َعلَْيِه َوَسلََّم ما روته عام الُحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائى فى كتابه الكبيرَصلَّى هللاَّ

أن قِصة الحسِن والُحسين يحتِمل أن ُيراد بھا بيان جنِس المذبوح، وأنه ِمن الِكباش ال تخصيصه بالواحد، كما قالت : السادس

ى رسوُل هللا َصلَّى : عائشة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن نسائه بقرة، وكن ِتسعاً، ومرادھاضحَّ  .الجنس ال التخصيص بالواحدة: هللاَّ

َكَر على األُنثى، كما قال: السابع ل الذَّ َكُر َكاألُْنَثى{: أن هللا ُسْبَحاَنه فضَّ ، ومقتضى ھذا التفاضل ]36: آل عمران[} َولَْيَس الذَّ

ت الشريعُة بھذا التفضيل فى جعل الذكر كاألُنثيين، فى الشھادة، والميراِث، والديِة، فكذلك ترجيُحه عليھا فى األحكام، وقد جاء

 .أُْلِحَقِت العقيقُة بھذه األحكام

ه وتعِتقه، وكاَن األولى أن ُيَعقَّ عن الذكر بشاتين، : الثامن أن العقيقة ُتشبه الِعتق عن المولود، فإنه رھيٌن بعقيقته، فالعقيقُة َتفُكُّ

قال رسوُل : وغيره عن أبى أُمامة قال" جامع الترمذى"كما فى . ن األُنثى بشاة، كما أن ِعتق األُنثيين يقوُم مقام ِعتق الذكروع

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اِر، ُيْجِزى ُكلُّ : "هللا َصلَّى هللاَّ َما اْمرىٍء ُمْسلٍِم أَْعَتَق اْمَرءاً ُمْسلِماً، َكاَن فَِكاَكُه ِمَن النَّ َما  أيُّ ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضواً ِمْنُه، َوأيُّ
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اِر، ُيجزى ُكلُّ ُعْضٍو ِمْنُھَما ُعْضواً  َما اْمرأٍَة ُمْسلَِمٍة أَْعَتَقْت  اْمِرىٍء ُمْسلٍِم أَْعَتق اْمَرأَتْيِن ُمْسلَِمَتْيِن َكاَنَتا فَِكاَكُه ِمَن النَّ ِمْنُه، وأَيُّ

اِر، ُيْجزى ُكلُّ ُعْضٍو ِمْنَھا ُعْضواً ِمْنَھا اْمرأًَة ُمْسلَِمًة كانت فَِكاَكَھا ِمنَ   .وھذا حديث صحيح" النَّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال فى العقيقة التى عقَّْتھا فاِطمُة عن " المراسيل"ذكر أبو داود فى  عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ً أَِن اْبَعثُ : "الحسن والحسين رضى هللا عنھما  ".وا إلَى َبْيِت الَقاِبلَِة ِبِرْجٍل َوُكلُوا َوأَْطِعُموا َوالَ َتْكِسُروا ِمْنَھا َعْظما

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعقَّ َعْن َنْفِسِه َبْعَد أَْن َجاَءتْ  ةُ، وھذا الحديُث وذكر ابُن أيمن ِمن حديث أنس رضى هللا عنه، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ ُبوَّ ُه النُّ

ّ◌َ◌ثھم بحديث الھيثم بِن جميل، عن عبد هللا بن المثنى عن ُثمامة عن أنس أن النبىَّ ": مسائله"ال أبو داود فى ق سمعُت أحمد حدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعقَّ عن نفسه، فقال أحمد ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عَ : َصلَّى هللاَّ قَّ عن عبد هللا بن محرز عن قتادة عن أنس أن النبى َصلَّى هللاَّ

 .ھذا منكر، وضعَّف عبد هللا بن المحرر: قال أحمد: نفسه، قال مھنا

 فصل 

ه َفاِطَمُة َرضِ :"ذكر أبو داود عن أبى رافع قال َن فى أُُذِن الَحَسِن ِبْن َعلِىٍّ ِحيَن َولََدْتُه أُمُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَذَّ َى رأيُت النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 ".الةِ هللاُ َعْنَھا ِبالصَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى تسمية المولود وِختانه: فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

م قولُه فى حديث قتادة عن الحسن، عن َسُمَرَة فى العقيقة تذاكرنا لَِكم ُيَسمَّى : قال الميمونى" ُتْذَبُح َيْوَم َسً◌اِبِعِه َوُيَسمَّى: "قد تقدَّ

؟ قال لنا أبو عبد هللا ُيسمَّى فى اليوم السابع، فأّما الِخَتان، فقال ابُن : وى عن أنس أنه ُيسمَّى لثالثة، وأما َسُمرة، فقالُير: الصبىُّ

كان الحسن يكره أن ُيختن الصبىُّ يوَم سابعه، : سمعُت أحمد يقول: كانوا ال يختنون الغالم حتى ُيدِرَك، قال الميمونى: عّباس

. ِتَن يوَم السابع، فال بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئال يتشبه باليھود، وليس فى ھذا شىءوإن خُ : إن أبا عبد هللا قال: وقال حنبل

قال شيخ اإلسالم ابن . ختن إبراھيُم ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثالث عشرة سنة، ذكره الخالل: قال مكحول

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فصار ِختان إسحاق ُسنَّة فى ولده، وِختان إسماعيل ُسنَّة ف: تيمية م الخالُف فى ختان النبىَّ َصلَّى هللاَّ ى ولده، وقد تقدَّ

 .متى كان ذلك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى األسماء والُكنى : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال  ".ى َملَِك األَْمالَِك، الَ َملَِك إالَّ هللاُ إنَّ أَْخَنَع اْسٍم ِعْنَد هللاِ َرُجٌل َتَسمَّ : "ثبت عنه َصلَّى هللاَّ

ةٌ : " وثبت عنه أنه قال اٌم، وأَْقَبُحَھا َحْرٌب َوُمرَّ ْحَمِن، َوأَْصَدقَُھا َحاِرٌث وَھمَّ  ". أَحبُّ األْسَماِء إلَى هللاِ َعْبُد ِهللا وَعْبُد الرَّ

َت ُھَو؟ َفالَ َيُكوُن، َفُيَقالُ : َباحاً َوالَ َنِجيحاً َوالَ أَْفلََح، َفإنََّك َتقُولُ ال ُتَسِمينَّ ُغالَمَك َيَساراً َوالَ رَ : "وثبت عنه أنه قال  ".ال: أََثمَّ
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 ". أنِت َجميلَةٌ : "وثبت عنه أنه غيَّر اسم عاصية، وقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم باسم ُجَوْيِريَ : وكان اسم ُجَوْيرَيةَ  ًة، فغيَّره رسول هللا َصلَّى هللاَّ  .ةَبرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيَسمَّى ِبھذا االسِم، َفَقالَ : وقالت زينُب بنُت أمِّ سلمة وا أَْنفَُسُكم، هللاُ أَْعلَُم ِبأَْھِل : "نھى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ الَ ُتَزكُّ

 ".البِّر ِمْنُكم

 .وغيَّر اسم أَْصَرم بُزرعَة، وغيََّر اسَم أبى الَحَكم بأبى ُشَرْيحٍ 

ْھُل ُيوَطأ َوُيْمَتَھنُ "َر اسم َحْزن جدِّ سعيد بن المسيب وجعله َسھالً فأَبى، وقال وغيَّ   ".السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اسَم الَعاِص، وَعِزيز، وَعْتلََة، وَشيَطان والَحَكم، وُغراب، وُحباب، وِشھاب: قال أبو داود َر النبىُّ َصلَّى هللاَّ ، وغيَّ

اللَِة سماه ِشْعَب فسماه ِھشاماً، وسمِّى ح اھا َخِضَرًة، وِشْعُب الضَّ ً َعْفَرًة سمَّ ً ِسْلماً، وسمَّى المضطجَع المنبِعَث، وأرضا ربا

شدة، وسمَّى بنى ُمغِوَيَة بنى ِرْشَدةَ  نية سماھم بنى الرِّ  .الُھدى، وبنو الزِّ

 فى فقه ھذا الباب: فصل

اقتضِت الحكمُة أن يكوَن بينھا وبينھا ارتباٌط وتناسٌب، وأن ال يكون المعنى  لما كانت األسماُء قوالَِب للمعانى، ودالًَّة عليھا،

معھا بمنزلة األجنبى المحِض الذى ال تعلَُّق له بھا، فإن ِحكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقُِع يشھد ِبَخالفه، بل لألسماء تأثيٌر فى 

َياِت تأثُّر عن أسمائھا فى الُحسن   :والقبح، والِخفَّة والثَِّقل، واللطافة والَكَثافة، كما قيلالمسمَيات، َولِْلُمَسمَّ

 إالَّ َوَمْعَناهُ إن َفكَّرَت فى لََقبِهْ ... وقلَّما أَْبَصَرْت َعْيَناَك َذا لََقٍب 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يستِحبُّ االسم الحَسن، وأمر إذا أَْبَرُدوا إليِه َبِريداً أن َيُكوَن َحسَ  وكاَن يأخذ . َن االْسِم َحَسَن الَوْجهِ وكان َصلَّى هللاَّ

له  المعانى من أسماِئَھا فى المناِم واليقظة، كما رأى أنه وأصحاَبه فى دار ُعقبة بن رافِع، فأُُتوا ِبُرَطٍب ِمْن ُرَطِب اْبِن َطاَب، فأَوَّ

يَن الذى قد اختاره هللا َل ُسھولة أمِرھم يوَم بأن لھم الرفعَة فى الدنيا، والعاقبَة فى اآلخرِة، وأنَّ الدِّ  لھم قد أرطب وَطاَب، وَتأوَّ

 .الحديبية ِمن مجيئ ُسھيل بن عمرو إليه

ة، فقال: ؟ قال"ما اْسُمكَ : "وندب جماعة إلى حلب شاة، فقام رجٌل يحلُبھا، فقال : ؟ قال"ما اْسُمكَ : "، َفَقاَم آَخُر فقال"اْجلِسْ : "ُمرَّ

 ".احلُبھا: "َيِعيُش، َفَقال: ؟ فقال"ما اْسُمكَ : "اَم آخُر فقال، َفقَ "اْجلِسْ : "أظنه َحْرب، فقال

: وكان يكره األمِكنَة المنكرَة األسماء، ويكره الُعُبوَر فيھا، كَما َمرَّ فى بعِض غزواته بين جبلين، فسأل عن اسميھما فقالوا

 .فاِضٌح وُمخٍز، فعدَل عنھما، ولَم َيُجْز بينھما

ما بين قوالب األشياِء وحقائِقھا، وما بيَن األرواِح  مسميَّاِت ِمن االرتباط والتناُسِب والقرابِة،ولما كان بين األسماء وال

ينبغى أن يكوَن اسُمه : واألجساِم، َعَبَر الَعْقُل ِمن كل منھما إلى اآلخر، كما كان إياُس بن معاوية وغيُره يرى الشخَص، فيقولُ 

دُّ ھذا العبور من االسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب رضى هللا عنه رجالً عن َكْيَت وَكْيَت، فال يكاد ُيخطىُء، وضِ 
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ة النَّار، قال: فمنزلُك؟ قال: ِمَن الُحَرَقِة، قال: ِممَّن؟ قال: ِشَھاٌب، قال: واسُم أبيك؟ قال: َجْمَرةُ، فقال: اسمه، فقال فأيَن : ِبحرَّ

فقد احترق مسكنك، فذھب فوجد األمَر كذلك، َفَعَبَر عمر من األلفاظ إلى أرواحھا اذَھْب : قال. بَِذاِت لََظى: مسكُنَك؟ قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من اسم ُسھيل إلى سھولة أمرھم َيْوم الُحديبية، فكان األمُر كذلك،  وقد أمر النبىُّ ومعانيھا، كما َعَبَر النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُمَّ  تنبيٌه على تحسين  - وهللا أعلم  - ته بتحسين أسمائھم، وأخبر أنھم ُيدَعْوَن يوَم القَِياَمِة بھا، وفى ھذا َصلَّى هللاَّ

 .األفعال المناسبة لتحسين األسماء، لتكون الدعوة على رؤوس األشھاد باالسم الحسِن، والوصِف المناِسِب له

ُ َعلَْيِه َوسَ  د، فھو لكثرة ما فيه من وتأمل كيف اشُتقَّ للنبىِّ َصلَّى هللاَّ لََّم ِمن وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وھما أحمد ومحمَّ

د، ولِشرفھا وفضلھا على صفات غيره أحمد، فارتبط االسُم بالمسمى ارتباَط الروِح بالجسد، وكذلك  الصفات المحمودة محمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألبى الحكم بن ھشام بأبى جھل كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وھو أحقُّ الَخْلِق بھذه الُكنية، وكذلِك  تكنيُته َصلَّى هللاَّ

ى بأبى لھب، لما كان مصيره إلى نار ذاِت لھب، كانت ھذه الُكنية أليَق به وأوفَق، وھو بھا أح قُّ تكنيُة هللا َعزَّ وَجلَّ لعبد الُعزَّ

 .وأخلقُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ا زال عنھا ما فى لفظ " طيبة"المدينة، واسمھا َيْثِرُب ال ُتعرف بغير ھذا االسم، غيَّره ب  ولما َقِدَم النبىُّ َصلَّى هللاَّ لمَّ

يب، استحقت ھذا االسم، وازدادت به طيباً آخر، فأثَّر ِطيُبھا فى استحقاق االسم،  يثِرب من التثريب بما فى معنى َطيبة من الطِّ

 .وزادھا ِطيباَ إلى طيبھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لبعض قبائل العرب وھو يدعوھم ولما كان االسُم ال اه، ويستدعيه من قرب، قال النبى َصلَّى هللاَّ حسُن يقتضى مسمَّ

َن اْسَمُكم واْسَم أَِبيُكم: "إلى هللا وتوحيده فانظر كيف دعاھم إلى عبودية هللا بحسن اسم أبيھم، وبما " َياَبنى َعْبد هللاِ، إنَّ هللاَ َقْد َحسَّ

من المعنى المقتضى للدعوة، وتأمل أسماَء الستة المتباِرزين يوَم بدر كيف اقتضى الَقَدُر مطابقة أسمائھم ألحوالھم يومئذ، فيه 

شيبة، وُعتبَة، والوليَد، ثالثة أسماء من الضعف، فالوليُد له بداية الضعف، وشيبة له نھاية الضعف، كما قال : فكان الكفارُ 

ً َوَشْيَبةً هللاُ الَِّذى خَ {: تعالى ٍة َضْعفا ًة ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد قُوَّ وُعْتبة من ] 54: الروم[} لََقُكم مِّن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف قُوَّ

علٌى، وعبيدةُ، والحاِرث، رضى هللا : العتب، فدلت أسماؤھم على عتٍب َيِحلُّ بھم، وَضْعٍف ينالُھم، وكان أقرانھم من المسلمين

وھى العلو، والعبودية، والسعى الذى ھو الحرث فَعلَْوا عليھم بعبوديتھم وسعيھم فى حرث  م، ثالثة أسماء ُتناسب أوصافھم،عنھ

ً لمسماه، ومؤثِّراً فيه، كان أحبُّ األسماِء إلى ِهللا ما اقتضى أحبَّ األوصاف إليه، كعبِد هللا،  اآلخرة، ولما كان االسم مقتضيا

إضافُة العبودية إلى اسم هللا، واسم الرحمن، أحبَّ إليه من إضافتھا إلى غيرھما، كالقاھر، والقادر، فعبُد وعبِد الرحمن، وكان 

بوديُة الرحمن أحبُّ إليه من عبد القادر، وعبُد هللاِ أحبُّ إليه من َعْبِد ربِّه، وھذا ألن التعلق الذى بين العبد وبين هللا إنما ھو الع

بين هللاِ وبيَن العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوُده وكماُل وجوده، والغايُة التى أوجده ألجلھا  المحضة، والتعلُُّق الذى

ِ وقد عبده لما فى اسم هللا من معنى اإللھية الت َّ ِ ى أن يتألّه له وحده محبًة وخوفاً، ورجاءاً وإجالالً وتعظيماً، فيكون َعْبداً 

بت رحمُته غَضبه وكانت الرحمُة أحبَّ إليه من الغضب، كان عبُد الرحمن أحبَّ إليه من عبد يستحيُل أن تكون لغيره، ولما غل

 .القاھر
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 فصل

ام  ُ اإلرادة، ويترتب على إرادته حركُته وكسُبه، كان أصدَق األسماء اسُم ھمَّ ً باإلرادة، والھمُّ مبدأ ولما كان كلُّ عبد متحركا

ِ وحده، وال ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع واسُم حارث، إذ ال ينفكُّ مسماھما عن  َّ ِ حقيقة معناھما، ولما كان الُمْلُك الحقُّ 

ملُك الملوك، وسلطاُن السالطين، فإن ذلك ليس ألحد غير هللا، : أى" شاھان شاه"اسم وأوَضعه عند هللا، وأغَضبه له سُم 

 .فتسميُة غيره بھذا من أبطل الباطل، وهللا ال ُيحب الباطلَ 

القضاة إال َمن يقضى الحّق وھو خيُر الفاصلين، الذى إذا  ليس قاضى: وقال" قاضى القضاة: "وقد ألحَق بعض أھل العلم بھذا

 .كن فيكون: قضى أمراً فإنما يقول له

ُ : ويلى ھذا االسم فى الكراھة والقبح والكذب ُد الكل، وليس ذلك إال لرسول هللا َصلَّى هللاَّ ُد الناس، وسيِّ َعلَْيِه َوَسلََّم خاصة،  سيِّ

ُد َولَِد آَدَم َيْوَم القَِياَمِة َوالَ َفْخرَ : "كما قال ُد الكل، كما ال يجوز : فال يجوز ألحد قطُّ أن يقول عن غيره" أَنا َسيِّ ُد الناس وسيِّ إنَّه سيِّ

 .إنَّه سيِّد ولِد آدم: أن يقول

 فصل 

ة أكَره شئ للنف ة، وعلى قياس ھذا حنظلة ولما كان مسمى الحرِب والُمرَّ ً وُمرَّ وس وأقَبَحھا عندھا، كان أقبُح األسماء حربا

الحزونة فى سعيد بن المسيِّب وأھِل " َحْزن"وَحْزن، وما أشبھھما، وما أجدَر ھذه األسماء بتأثيرھا فى مسمياتھا، كما أثَّر اسم 

 .بيته

 فصل

وأعمالُھم أََصحَّ األعمال، كانت أسماؤھم أشرَف األسماء، فندب  ألخالق،ولما كان األنبياُء ساداِت بنى آدم، وأخالقُھم أشرَف ا

ته إلى التسمى بأسمائھم، كما فى سنن أبى داود والنسائى عنه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُمَّ ْوا بأَْسَماِء األْنِبَياءِ : "النبىُّ َصلَّى هللاَّ ولو لم " َتَسمَّ

ُر بمسّمّ◌َ◌اه، ويقتضى التعلَُّق بمعناه، لكفى به مصلحًة مع ما فى ذلك من حفظ يكن فى ذلك من المصالح إال أن االسَم ُيذَ  كِّ

 .أسماء األنبياء وِذكرھا، وأن ال ُتنسى، وأن ُتذكِّر أسماُؤھم بأوصافھم وأحوالھم

 فصل 

: فإنك تقولُ : "ھو قولهيسار وأفلَح ونجيح ورباح، فھذا لمعنى آخر قد أشار إليه فى الحديث، و: وأما النھى عن تسمية الغالم ب

َت ھو؟ فُيقال ھل ھذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع، أو مدرجٌة من قول الصحابى، وبكل حال فإن  - وهللا أعلم  - " ال: أََثمَّ

ھا عما ھى بصدده، كما إذا قلت لرجل َباح، أعندك َيسار، أو رَ : ھذه األسماء لما كانت قد ُتوجب تطيُّراً تكَرھه النفوس، وَيُصدُّ

َيرةُ ال سيما على المتطيِّرين، فقلَّ َمن تطيَّر إال: أو أفلَح؟ قال ووقعت به ِطيَرُته،  ال، تطيَّرت أْنَت وھو ِمن ذلك، وقد تقع الطِّ

 :وأصابه طائُره، كما قيل

 َعلَى ُمَتَطيٍِّر َفُھو الثُُّبورُ ... َتَعلَّْم أنَّه الَ َطْيَر إالَّ 
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ته، الرحيِم بھم، أن يمنَعھم من أسباٍب ُتوجب لھم سماَع المكروه أو وقوَعه، وأن يعدل اقتضت حكمُة الشارع، الرء وف بأُمَّ

ُل المقصوَد من غير مفسدة، ھذا أولى، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد االسم عليه، بأن ُيسمى  عنھا إلى أسماء ُتَحصِّ

ه، وَرَباحاً َمن ھو من الخاسرين، فيكون قد وقع فى الكذب عليه وعلى يساراً َمن ھو ِمن أعسر الناس، ونجيحاً َمن ال نجاح عند

ة وسبِّه، كما قيل  :هللا، وأمر آخر أيضاً وھو أن ُيطالَب المسمَّى بمقتضى اسمه، فال ُيوجد عنده، فيجعل ذلك سبباً لذمِّ

ْوَك ِمْن َجْھلِِھم َسِديداً   وهللا َما فِيَك ِمن َسَدادِ ... َسمَّ

 فِى َعالَِم الَكْوِن والَفَسادِ ... ى َكْوُنه َفَساداً أنَت الَّذِ 

 :فتوصل الشاعر بھذا االسم إلى ذم المسمَّى به، ولى من أبيات

ْيته َصالَِحاً فاْغَتَدى   ِبِضدِّ اْسِمِه فى الَوَرى َساِئراً ... وَسمَّ

 ألْوَصافِِه َفَغَدا َشاِھراً ... َوَظنَّ بأنَّ اْسَمُه َساِتٌر 

ً لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه ُيمدح بما ليس فيه، فُتطالبه النفوُس بما وھذا كما  ً وموِجبا أن من المدح ما يكون ذما

لى ُمِدَح به، وتظّنه عنده، فال تجدهُ كذلك، فتنقلُِب َذّماً، ولو ُتِرَك بغير مدح، لم تحُصْل له ھذه المفسدة، وُيشبه حاله حال َمن و

ِزَل عنھا، فإنه َتْنقُُص مرتبُته عما كان عليه قبل الوالية، وينقُُص فى نفوس الناس عما كان عليه قبلھا، وفى ِوالية سيئة، ثم عُ 

 :ھذا قال القائل

 َفالَ َتْغُل فى َوْصفِِه َواْقِصدِ ... إَذا َما َوَصْفَت اْمَرَءاً الْمرٍئ 

ُن   األَْبَعدِ وُن فيِه إلى األَمِد ... َفإْنَّك إْن َتْغُل َتْغُل الظُّ

ْمَته   لَِفْضِل الَمِغيِب َعِن الَمْشَھدِ ... َفَيْنقُُص ِمْن َحْيُث َعظَّ

وھو ظنُّ المسمى واعتقاُده فى نفسه أنه كذلك، فيقُع فى تزكية نفسه وتعظيمھا وترفُِّعَھا على غيره، وھذا ھو المعنى : وأمر آخر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أل ة"جله أن ُتسمى الذى نھى النبىُّ َصلَّى هللاَّ وا أْنفَُسُكم، هللا أْعلَُم ِبأَْھِل الِبرِّ ِمْنُكم: "وقال" َبرَّ  ".ال ُتَزكُّ

التَّقى، والمتَّقى، والُمطيِع، والطائع، والراضى، والُمحسن، والمخلِص، والمنيب، والرشيِد، : وعلى ھذا فُتكره التسمية ب

مكيُن منه، وال ُدعاُؤُھم بشٍئ من ھذه األسماء، وال اإلخباُر عنھم بھا، وهللا َعزَّ وأما تسميُة الكفار بذلك، فال يجوز الت. والسديد

 .وَجلَّ يغَضب ِمن تسميتھم بذلك

 فصل 

 :وأما الُكْنية فھى نوُع تكريم لِلَمْكنِّى وتنويٌه به كما قال الشاعر

ْوَءةُ ... أَْكِنيِه حيَن أَُناِديِه ألُْكِرَمه   اللََّقبُ  َوالَ أُلِقُِّبُه َوالسَّ
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ً رضى هللا عنه بأبى تراب إلى كنيته بأبى الحسن، ً بأبى يحيى، وَكً◌نَّى عليا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُصھيبا وكانت  وكنَّى النبى َصلَّى هللاَّ

 .أحبَّ كنيته إليه، وكنَّى أخا أنِس بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بأبى ُعمير

ُ َعلَْيهِ  َوَسلََّم تكنيَة َمن له ولد، وَمن ال ولد له، ولم يثُبت عنه أنه نھى عن ُكنية إال الكنية بأبى القاسم، فصح  وكان َھْدُيه َصلَّى هللاَّ

ْوا: "عنه أنه قال ْوا ِبُكْنيتِى  تسمَّ  :فاختلف الناُس فى ذلك على أربعة أقوال" ِباْسِمى َوالَ َتَكنَّ

َكنِّى بُكنيته مطلقاً، سو: أحدھا اء أفردھا عن اسمه، أو قرنھا به، وسواء محياه وبعَد مماته، وعمدُتھم عموُم ھذا أنه ال يجوُز التَّ

ألن النھى إنما كان ألَنَّ معنى ھذه الُكنية والتسمية مختصٌة : الحديث الصحيح وإطالقُه، وحكى البيھقى ذلك عن الشافعى، قالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقد أشار إلى ذلك بقوله َما أَنا َقاِسٌم، أََضُع َحْيُث أُِمْرتُ " :به َصلَّى هللاَّ " وِهللا الَ أُْعِطى أََحداً، َوالَ أَْمَنُع أَحداً، َوإنَّ

ومعلوم أن ھذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف ھؤالء فى جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة، ومنعه : قالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيما اختصَّ به من الُكنية، وھذا غيُر موجود آخرون، والمجيزون نظروا إلى أنَّ الِعلَّة عد ُم مشاركة النبى َصلَّى هللاَّ

فى االسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذى نھى عنه فى الُكنية موجود مثله ھنا فى االسم سواء، أو ھو أولى بالمنع، 

 .اصإشعار بھذا االختص" إنما أنا قاسم: "وفى قوله: قالوا

باب َمن : قال أبو داود. أن النھى إنما ھو عن الجمع بين اسمه وُكنيته، فإذا أُفِرد أحُدھما عن اآلخر، فال بأس: القول الثانى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال  َمن تسمَّى باسمى فال َيَتَكنَّ : "رأى أن ال يجمع بينھما، ثم ذكر حديث أبى الزبير عن جابر أن النبى َصلَّى هللاَّ

ً من حديث : ورواه الترمذى وقال" بُكنيتى، وَمن تكنَّى بُكنيتى فال يتَسمَّ باسمى حديث حسن غريب، وقد رواه الترمذى أيضا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن َيْجَمَع أَحٌد َبْيَن : حسن صحيح، ولفظه: محمد ابن عجالن عن أبيه عن أبى ھريرة وقال َنَھى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ر لما فى : قال أصحاُب ھذا القول. ِمِه وُكنيته، وُيسمِّى ُمحَمداً أبا القاسماس من نھيه عن التكنى " الصحيحين"فھذا مقيِّد مفسِّ

 .وألن فى الجمع بينھما مشاركًة فى االختصاص باالسم والُكنية، فإذا أُْفِرَد أحُدھما عن اآلخر، زال االختصاص: بُكنيته، قالوا

واُز الجمع بينھما وھو المنقوُل عن مالك، واحتجَّ أصحاُب ھذا القول بما رواه أبو داود، والترمذى من حديث ج: القول الثالث

يِه ِباْسِمَك َوأَْكِنيِة بُِكْنَيِتَك؟ : قلت: محمد ابن الحنفية، عن علّى رضى هللا عنه قال يا رسوَل هللا ؛ إْن ُولَِد لى َولٌَد ِمْن َبْعِدَك أَُسمِّ

 .حديث حسن صحيح: قال الترمذى" منع: "قال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وفى سنن أبى داود عن عائشة قالت يا َرُسوَل هللا ؛ إنى َولَْدُت ُغالماً : فقالت جاءت امرأة، إلى النبى َصلَّى هللاَّ

ً◌يته أبا القاسم، فُذِكَر لى أنك تكره ذلك؟ فقال َم ُكْنَيِتىما الَّذى أَحلَّ اْسمِ : "فسميُته محمداً وكنَّ َم ُكْنَيتِى "، أو "ى َوَحرَّ َما الَِّذى َحرَّ

 .وأحاديث المنع منسوخة بھذين الحديثين: ؟ قال ھؤالء"َوأََحلَّ اْسِمى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھو جائز بعد وفاته، قالوا: القول الرابع ً منه فى حياة النبى َصلَّى هللاَّ ُب وسب: أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعا

ً بحياته، فإنه قد ثبت فى  يا أبا القاسم، فالتفَت إليه : نادى رجل بالَبقيع: من حديث أنس قال" الصحيح"النَّھى إنَّما كان مختصا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال ُ : رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ : َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يا رسوَل هللا إنى لَْم أَْعِنَك، إنما دعوُت فالناً، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ْوا باْسِمى َوال َتكنَّوا بُكنيتى" إن ُولَِد ِمْن بعدك َولٌَد، ولم يسأله عمن يولد له : وحديُث علّى فيه إشارة إلى ذلك بقوله: قالوا" تسمَّ

فمنع التسمية باسمه وقد شذَّ َمن ال ُيؤَبه لقوله، " وكانت رخصة لى: "فى حياته، ولكن قال علّى رضى هللا عنه فى ھذا الحديث،
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نى بُكنيته، والصواب أن التسمى باسمه جائز، والتكنى بُكنيته ممنوع م ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قياساً على النھى عن التكَّ نه، والمنع َصلَّى هللاَّ

، والجمُع بينھما ممنوع منه، وحديُث عائشة غريب ال ُيعاَرض بمثله الحديث الصحيح، وحديث علىّ  رضى هللا  فى حياته أشدُّ

إنھا رخصة له، وھذا يدل على بقاء المنع لمن : عنه فى صحته نظر، والترمذى فيه نوع تساھل فى التصحيح، وقد قال علىّ 

 .سواه، وهللا أعلم

 فصل 

اب وقد كره قوٌم من الَسلَف والَخلَف الكنيَة بأبى عيسى، وأجازھا آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن ُعَمَر بَن الخط

: أما يكفيك أن ُتْكَنى بأبى عبد هللا؟ فقال: ضرب ابناً له ُيكنى أبا عيسى، وأن المغيرَة بَن شعبة تكنَّى بأبى عيسى، فقال له عمر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كنَّانى، فقال َم ِمْن َذْنِبِه وما تأخر،: إنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ ا لفى َجْلَجِتَنا فلم َيَزل  إن رسوَل هللا َقد ُغفَِر له ما َتَقدَّ وإنَّ

 .ُيكنَّى بأبى عبد هللا حتى َھلَكَ 

 .وقد كنَّى عائشة بأُمِّ َعْبِد هللا، وكان لنسائه أيضاً ُكَنى كأُمِّ حبيبة، وأُّم سلمة

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن تسمية الِعَنِب َكْرماً وقال وھذا ألن ھذه اللفظَة َتُدلُّ على كثرة " الُمؤِمنِ  الَكْرُم َقْلبُ : "ونھى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ھل المراُد النھُى عن تخصيِص : المسمَّى بھا، وقلُب المؤمن ھو المستِحقُّ لذلك دون شجرة الِعَنب، ولكن الخير والمنافع فى

قُوب"و" الِمسكين"فى شجرة الِعنب بھذا االسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه، فال ُيمنع من تسميته بالَكْرم كما قال  " الرَّ

م منه وصف بالكرم والخير والمنافع ألصل ھذا الشراب الخبيِث "الُمفلِسِ "و ؟ أو المراُد أنَّ تسميته بھذا مع اتخاذ الخمِر المحرَّ

م هللا وتھييِج النفوس إليه؟ ھذا محتمل، وهللا أعلم بمراد رسوله َصلَّى  ِم، وذلك ذريعٌة إلى مدح ما حرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، المحرَّ هللاَّ

 ً  .واألولى أن ال ُيسمى شجُر العنب َكْرما

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َھا: " قال َصلَّى هللاَّ ُكُم األْعَراُب َعلَى اسم َصالِتُكم، أاَلَ َوإنَّ وَنَھا الَعَتَمةَ  ال َتْغلَِبنَّ ُھْم ُيَسمُّ ، وصح عنه أنه " الِعَشاُء، َوإنَّ

ْبِح، ألََتْوُھَما َولَو َحْبواً لَْو يَ : "قال  ھذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خالُف القولين، : فقيل" ْعلَُموَن َما فِى الَعَتَمِة والصُّ

ر، وال تعاُرَض بين الحديثين، فإنه لم َيْنَه عن إطالق اسم العتمة بالُكلِّية، وإنما نھى عن أن ُيْھَجرَ  ُم اس فإن العلم بالتاريخ متعذِّ

 ً اھا هللا به فى كتابه، وَيْغلَِب عليھا اسُم الَعَتَمِة، فإذا ُسميت الِعَشاَء وأُطلق عليھا أحيانا  العتمة، فال الِعَشاء، وھو االسُم الذى سمَّ

 .بأس، وهللا أعلم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على األسماء التى سمَّى هللا بھا العبادات، فال تُ  ھجر، ويؤثر عليھا غيُرھا، كما فعله وھذا محافظة منه َصلَّى هللاَّ

المتأخرون فى ھجران ألفاظ النصوص، وإيثار المصطلحات الحادثة عليھا، ونشأ بسبب ھذا من الجھل والفساد ما هللاُ به عليم، 

ه، كما بدأ بالصفا، وقال وھذا كما كان مه هللا ُ وتأخيِر ما أخرَّ وبدأ فى العيد " هللاُ ِبهِ  أَْبَدأ بَما َبَدأ: "ُيحافظ على تقديم ما قدَّ

ْحَر بعدھا، وأخبر أن. بالصالة ً لما بدأ هللاُ به فى قوله" َمْن َذَبَح َقْبلََھا، َفال ُنَسَك لَهُ : "ثم جعل النَّ } َفَصلِّ لَِربَِّك واْنَحرْ {: تقديما
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جلين، تقديم] 2: الكوثر[ ره، وبدأ فى أعضاء الوضوء بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرِّ مه هللا، وتأخيراً لما أخَّ ً لما قدَّ ا

مه فى قوله م زكاة الفطر على صالة العيد تقديماً لما قدَّ طه، وقدَّ ِه َفَصلَّى* َقْد أَْفلََح َمن َتَزكَّى {: وتوسيطاً لما وسَّ } َوَذَكَر اْسَم َربِّ

 .ونظائرهُ كثيرة] 14- 13: األعلى[

ُ َعلَْيهِ : فصل  َوَسلََّم فى حفظ المنطق واختيار األلفاظ فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

كان يتخيَّر فى ِخطابه، ويختاُر ألُمته أحسَن األلَفاظ، وأجملھا، وألطفھا، وأبَعدھا من ألفاظ أھِل الجفاء والِغلظة والفُحش، فلم 

 ً ا اباً وال َفظَّ شاً وال َصخَّ  .يكن فاحشاً وال متفحِّ

ُف المصوُن فى حقِّ َمْن ليس كذلك، وأن ُيْسَتعمل اللفُظ الَمھيُن المكروه فى حقِّ َمن ليس ِمن وكان يكرهُ أن ُيْسَتْعَمَل اللفُظ الشري

 .أھله

، ومنُعه أن ُتسمى شجرةُ "فإنَّه إْن يُك َسيِّداً َفَقْد أَْسَخْطُتْم َربَُّكم َعزَّ َوَجلَّ : "وقال" يا سيدنا: "فِمن األول منعُه أن ُيقال للمنافق

 ً إنَّ هللا ھو : "بأبى شريح، وقال: ، ومنُعه تسمية أبى جھل بأبى الَحَكم، وكذلك تغييره السم أبى الحكم من الصحابةالِعنب َكْرما

 ".الحكم، وإليه الحكمُ 

ِد أن يقول لمملوِكهِ : وِمن ذلك نھُيه للمملوك أن يقول لسيِّده أو لسيدته يِّ تِى، وللسَّ َفَتاَى : الِكُ َعْبِدى، ولَِكن َيقُوُل الم: ربِّى َوَربَّ

عى أنه طبيب: وَفَتاِتى، وَيقُوُل المملوكُ  ، والجاِھلون "رجٌل َرفِيٌق، َوَطِبيُبھا الَِّذى َخلََقَھا أْنتَ : "سيِّدى وسيِّدتى، وقال لمن ادَّ

 .ُيسمُّون الكافَر الذى له ِعْلٌم بشئ من الطبيعة حكيماً، وھو ِمن أسفه الخلق

 ".بئَس الَخِطيُب أْنتَ : "َمْن ُيطع هللاَ َوَرُسولَه َفَقْد َرَشَد، وَمْن َيْعِصِھَما َفَقد َغَوى: ومن ھذا قولُه للخطيب الذى قال

 ما َشاَء هللاُ وِشْئَت،: ، وقال له رجل"َما َشاَء هللاُ، ُثمَّ َما َشاَء فاُلَنٌ : َماَشاَء هللاُ وَشاَء فاُلٌن، َولَِكن قُولُوا: الَ َتقُولُوا: "ومن ذلك قولُه

اً؟ قُل: "َفَقالَ  ِ ِندَّ َّ ِ  ".َما َشاَء هللاُ َوْحَدهُ : أََجعْلَتِنى 

ِ َوِبَك، وأنا فى َحْسِب هللاِ وَحْسِبَك، وما لى إال هللاُ وأنَت، : وفى معنى ھذا الشرك المنھى عنه قوُل َمن ال يتوقَّى الشرك أنا با

هللاُ لى فى السماء وأنت لى فى األرض، ووِهللا وحياِتك، وأمثال ھذا من وأنا متوكِّل على هللا وعليك، وھذا من ِهللا وِمنك، و

 .ما َشاَء هللاُ وشئتَ : األلفاظ التى يجعل فيھا قاِئلَُھا المخلوَق ِنّداً للخالق، وھى أشدُّ منعاً وقُْبحاً من قوله

ِ، ثم بك، وما شاء هللاُ، ثم شئَت، فال بأس بذلك، كما : فأما إذا قال ِ ُثمَّ ِبكَ : "فى حديث الثالثةأنا با ، "الَ َبالََغ لَِى الَيْوَم إال ِبا

م اإلذن أن يقال  .ما شاء هللاُ ثم شاَء فالن: وكما فى الحديث المتقدِّ
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 فى النھى عن سب الدھر : فصل

 ُ إنَّ : " َعلَْيِه َوَسلََّم عن سبِّ الدھِر، وقالوأما القِْسُم الثانى وھو أن ُتطلق ألفاُظ الذمِّ على َمن ليس ِمن أھلھا، فمثُل نھيه َصلَّى هللاَّ

ْھرُ  ْھُر، ِبَيِدى األَْمُر أَقلُِّب اللَّيَل : َيقُوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ : "، وفى حديث آخر"هللاَ ُھَو الدَّ ْھَر، وأنا الدَّ ُيْؤِذينى اْبُن آَدَم َفَيُسبُّ الدَّ

ْھرِ : أَحُدُكم ال َيقُولَنَّ " ، وفى حديث آخر " والنََّھارَ   ". يا َخْيَبَة الدَّ

ٌر ِمن خلق هللا، منقاٌد ألمره، مذلٌَّل  َسبُّه َمْن ليس بأھٍل أن ُيَسب،: إحداھا. فى ھذا ثالُث مفاسد عظيمة فإن الدھَر َخْلٌق ُمَسخَّ

 .لتسخيره، فسابُّه أولى بالذمِّ والسبِّ منه

ه لظنَّه أنه يضرُّ وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضرَّ َمن ال يستحق الضرر، وأعطى أن سبَّه متضمِّن للشرك، فإنه إنما سبَّ : الثانية

فعة، وحرم َمن ال يستِحُق الِحرمان، وھو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعاُر  َمن ال يستحقُّ العَطاَء، ورفع َمن ال يستحقُّ الرِّ

ح بلعنه وتقبيِحهھؤالء الظلمة الخونة فى سبِّه كثيرةٌ جداً، وكثيٌر من ا  .لُجھَّال ُيصرِّ

َبَع الحقُّ فيھا أھواَءھم لفسدِت السماواُت واألرض، وإذا : الثالثة أن السبَّ منھم إنما يقُع على َمن فعل ھذه األفعال التى لو اتَّ

لماِنُع، الخافُِض الرافُع، المعزُّ وفى حقيقِة األمر، َفربُّ الدھر تعالى ھو المعطى ا. وقعت أھواُؤھم، َحِمُدوا الدھَر، وأَْثَنْوا عليه

َّ َعزَّ وَجلَّ، ولھذا كانت مؤذَيًة للربِّ تعاَلى، كما فى  المِذلُّ، والدھُر ليس له من األمر شئ، فمسبَّتھم للدھر مسبَّة 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال" الصحيحين" ْھَر وأََنا يُ : قاَل هللا َتعالَى: "من حديث أبى ھريرة، عن النبى َصلَّى هللاَّ ْؤِذينى اْبُن آَدَم ؛ َيُسبُّ الدَّ

ْھرُ  ِ، أو الشِّرُك به، فإنه إذا اعتقد أن الدھر فاعل مع هللا فھو . ، فسابُّ الدھر دائر بين أمرين ال بد له من أحدھما"الدَّ َّ ِ إما سبُّه 

 .هللا مشرك، وإن اعتقد أن هللا وحده ھو الذى فعل ذلك وھو يسبُّ َمن فعله، فقد سبَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُه َيَتَعاَظُم َحتَّى َيُكوَن ِمْثَل الَبْيِت، َفَيقُولُ : الَ َيقُولَنَّ أَحُدُكم: "ومن ھذا قولُه َصلَّى هللاَّ ْيَطاُن َفإنَّ ِتى : َتِعَس الشَّ بِقُوَّ

ُه َيَتَصاَغُر َحتَّى َيُكونَ : َصَرْعُتُه، َولَِكْن لَِيقُلْ  َبابِ  بْسِم ِهللا، َفإنَّ  ".ِمْثَل الذُّ

ْيَطاَن َيقُولُ : " وفى حديث آخر ً : إنَّ الَعْبَد إَذا َلَعَن الشَّ نا  ". إنََّك لََتْلَعُن ُملَعَّ

أخزى هللا الشيطان، وقبَّح هللاُ الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أنى قد نلته بقوتى، وذلك : ومثل ھذا قوُل القائل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من مسه شىء من الشيطان أن يذكر هللا تعالى، ويذكر مما يعينه على إ غوائه، وال يفيده شيئاً، فأرشد النبى َصلَّى هللاَّ

 اسمه، ويستعيذ با منه، فإن ذلك أنفع له، وأغيظ للشيطان

 خبثت نفسى : فى النھى عن قول الرجل: فصل

ُ َعلَْيِه َوسَ : ِمن ذلك َغَثْت نفسى، : أى: ومعناھما واحد" لَقَِسْت َنْفِسى: َخُبَثْت َنْفِسى، ولَِكْن لَِيقُلْ : "لََّم أن يقوَل الرجلنھُيه َصلَّى هللاَّ

وساء ُخلُقُھا، فكره لھم لفَظ الُخبث لما فيه من القُبح والشَناعة، وأرشدھم إلى استعمال الحسن، وھجران القبيح، وإبداِل اللفظ 

 .المكروه بأحسن منه
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن قول القائل بعد فواِت األمروِمن ذل َتْفَتُح َعَمَل " لو"إنَّ : "وقال" لَو أنِّى َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا: "ك نھيه َصلَّى هللاَّ

ْيَطانِ  َر هللاُ وَما َشاَء َفَعلَ : "وأرشده إلى ما ھو أنفُع له من ھذه الكلمة، وھو أن يقول" الشَّ لو كنُت فعلُت كذا  :وذلك ألن قوله "َقدَّ

، وغيُر وكذا، لم َيفُْتِنى ما فاتنى، أو لم أقع فيما وقعُت فيه، كالٌم ال ُيجدى عليه فائدًة البتة، فإنه غيُر مستقِبل لما استدبر من أمره

ره فى نفسه، لكان غيَر ما قضاه هللا " لو"، وفى ضمن "لو"مستقِيل َعْثَرَته ب  َره وشاءه، فإنَّ ادعاء أن األمر لو كان كما قدَّ وقدَّ

لو أنى فعلُت كذا، لكان خالَف ما وقع فھو ُمحال، إذ : ما وقع مما يتمنَّى خالَفه إنما وقع بقضاء هللا وَقَدِره ومشيئته، فإذا قال

ر المْقضىِّ ُمحال، فقد تضمَّن كالُمه كذباً وجھالً وُمحاالً، وإن َسلَِم من التكذيب بالَقَدر، لم يَ  : ْسلَم ِمن معارضته بقولهخالُف المقدَّ

ر هللاُ علىَّ   .لو أنى فعلُت كذا، لدفعُت ما َقدَّ

ً ِمن الَقَدر، فھو يقول: فإن قيل لو وقفُت لھذا الَقَدر، : ليس فى ھذا رٌد للَقَدر وال َجحٌد له، إذ تلك األسباُب التى تمنَّاھا أيضا

ببعض، كما ُيدفع َقَدُر المرِض بالدواِء، وقدُر الذنوب بالتوبِة، وقدُر العدوِّ الندفع به عنِّى ذلك الَقَدُر، فإن الَقَدَر ُيدفع بعُضه 

 .بالجھاد، فكالھما من الَقَدر

ھذا حّق، ولكن ھذا ينفُع قبل وقوِع الَقَدر المكروه، وأما إذا وقع، فال سبيَل إلى دفعه، وإن كان له سبيٌل إلى دفعه أو تخفيفه : قيل

لو كنُت فعلته، بل وظيفُته فى ھذه الحالة أن يستقبَل فعلَه الذى يدفع به أو يخفف أثَر ما وقع، : من قولهبَقَدر آخر، فھو أولى به 

ھو مباشرةُ : وال يتمنَّى ما ال مطمع فى وقوعه، فإنه عجٌز محٌض، وهللا يلوُم على العجز، وُيحب الَكْيَس، ويأمر به، والَكْيسُ 

ببا فى معاشه ومعاده، فھذه تفتُح عمل الخيِر، وأما العجُز، فإنه يفتُح عمَل  ِتھا النافعة للعبداألسباب التى ربَط هللاُ بھا ُمسِّ

لَْو َكاَن َكَذا وَكَذا، ولو فعلُت َكَذا، ُيفتح عليه عمل : الشيطان، فإنه إذا َعَجَز عما ينفُعه، وصار إلى األمانى الباِطلة بقوله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم منھما، وھما مفتاُح كلِّ شر، ويصدر عنھما الھمُّ، الشيطان، فإن باَبه العجُز والكسل، ولھذا ا ستعاذ النبىُّ َصلَّى هللاَّ

َجاِل، فمصدُرھا ُكلھا عن العجز والكسل، وعنوانھا  ْيِن، وَغلََبُة الرِّ ، فلذلك قال النبى "لو"والَحَزُن، والُجْبُن، والُبْخُل، َوَضلَُع الدَّ

ُ َعلَْيهِ  فالمتمنِّى ِمن أعجز الناس وأفلسھم، فإن التمنى رأُس أموال المفاليِس، " تفتُح عمل الشيطان" لو"فإن : "َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاَّ

 .والعجُز مفتاح ُكلِّ شر

وأصل المعاصى ُكلھا العجُز، فإن العبَد َيعِجز عن أسباب أعماِل الطاعات، وعن األسباب التى ُتْبِعُده عن المعاصى، وتحول 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ينھا، فيقُع فى المعاصى، فجمع ھذا الحديُث الشريف فى استعاذته بينه وب أُصوَل الشر وفروعه،  - َصلَّى هللاَّ

أُعوُذ ِبَك ِمَن الھمِّ : "ومباِدَيه وغاياِته، ومواِرَده ومصادَره، وھو مشتمل على ثمانى خصال، ُكلُّ خصلتين منھا قرينتان فقال

ا قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب ينقِسُم باعتبار سببه إلى قمسين، فإنه إما أن يكون سبُبه أمراً ماضياً، وھم" والَحَزِن 

أمر مستقبل، فھو ُيحِدث الھم، وكالھما ِمن العجز، فإن ما مضى ال ُيدفع بالحزن، بل  فھو ُيحِدُث الَحَزَن، وإما أن يكون توقع

ً بالھمِّ، بل إما أن : مان بالَقَدر، وقول العبدبالرضى، والحمد، والصبر، واإلي َقَدُر هللاِ َوَما َشاَء َفَعَل، وما ُيستقبل ال ُيدفع أيضا

يكون له حيلة فى دفعه، فال يعجز عنه، وإما أن ال تكون له حيلة فى دفعه، فال يجزع منه، ويلبُس له لباسه، ويأخُذ له ُعدته، 

ٍة حصينة من التوحيد، والتوكل، واالنطراح بين يدى الرب تعالى واالستسالم له ويتأّھُب له أُھبته الالئقة به، ويَ  ْسَتِجنُّ بُجنَّ

والرضى به رباً فى كل شئ، وال يرضى به رباً فيما يحب دون ما يكره، فإذا كان ھكذا، لم يرَض به رباً على اإلطالق، فال 

ُتھما أكثُر من منفعتھما، فإنھما ُيضعفان يرضاه الرب له عبداً على اإلطالق، فالھمُّ والَحَزُن ال ي نَفَعاِن العبد البتة، بل مضرَّ
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العزم، وُيوھنان القلَب، ويحوالن بيَن العبِد وبين االجتھاد فيما ينفُعه، ويقطعان عليه طريَق السير، أو ُينكسانه إلى وراء، أو 

هُ، شمَّر إليه، وجدَّ فى سيره، فھما ِحمل ثقيل على ظھر السائر، بل إن عاقه َيعوَقاِنِه وَيقَِفانه، أو َيْحُجبانه عن الَعلَِم الذى كلَّما رآ

هُ فى معاشه ومعاده، انتفع به من ھذا الوجه، وھذا من حكمة العزيز الحكيم أن  الھمُّ والحزن عن شھواته وإراداته التى تضرُّ

وخوفه، ورجائه، واإلنابة إليه، والتوكل عليه، واألُنِس به،  سلَّط ھَذْين الجنَدْيِن على القلوب المعرضة عنه، الفارَغِة من محبته،

َھا بما يبتليھا به من الھموم والغموِم، واألحزاِن واآلالم القلبية عن كثير من معاصيھا  والفِرار إليه، واالنقطاع إليه، ليردَّ

ھا من سجن الجحيم فى  وشھواتھا الُمْرِدية، وھذه القلوُب فى سجن من الجحيم فى ھذه الدار، وإن أريد بھا الخيُر، كان حظُّ

معادھا، وال تزال فى ھذا السجن حتى تتخلَّص إلى فضاء التوحيد، واإلقبال على هللا، واألُنس به، وجعل محبته فى محل دبيِب 

ستولى على القلب، والفرُح به واالبتھاُج بذكره، ھو الم خواِطر القلب ووساوسه، بحيث يكون ِذْكُره تعالى وُحبُّه وخوفُه ورجاُؤه

الغالَب عليه، الذى متى فقده، فقد قُوَتُه الذى ال قِوام له إال به، وال بقاء له بدونه، وال سبيَل إلى خالِص القلب من ھذه اآلالم 

ات إال ھو، التى ھى أعظُم أمراِضه وأفسُدھا له إال بذلك، وال بالَغ إال با وحَده، فإنه ال ُيوِصل إليه إال ھو، وال يأتى بالحسن

مداد، وال َيصِرف السيئات إال ھو، وال يُدلُّ عليه إال ھو، وإذا أراَد َعْبَده ألمر، ھْيَ◌أَهُ له، فمنه اإليجاد، ومنه اإلعداد، ومنه اإل

ع لما وإذا أقامه فى مقام أىِّ مقام كان، فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه، وال يليق به غيُره وال يصلُح له سواه، وال مانِ 

ل إليه بمحابِّه لي عُبَده، أعطى هللاُ، وال ُمعِطَى لما منع، وال يمنع عبَده حقاً ھو للعبد، فيكون بمنعه ظالماً له، بل إنما منعه لِيتوسَّ

اته الباطنِة و ٍة من َذرَّ ع إليه، ويتذلَّل بين يديه، ويتملَّقه، وُيعطى فقَره إليه حقَّه، بحيث يشھد فى كل ذرَّ الظاھرِة فاقة تامًة وليتضرَّ

إليه على تعاقُب األنفاس، وھذا ھو الواقُع فى نفس األمر، وإن لم يشھده العبُد فلم يمنع الربُّ عبده ما العبُد محتاج إليه بخالً 

َذلُِّل له ه بالتَّ ه إليه، ولِيعزَّ ، ولُيغنَيه باالفتقار إليه، منه، وال نقصاً ِمن خزائنه، وال استئثاراً عليه بما ھو حقٌّ للعبد، بل منعه ليردَّ

ه بعز له ولَِيْجُبَرهُ باالنكسار بين يديه، ولُيذيَقه بمرارِة المنع حالوَة الخضوع له، ولذَة الفقر إليه، ولُيلبسه خلعة العبودية، ويولِّي

ه ولطَفه فى قھره، وأنَّ  منعه عطاٌء، وعزلَه تولية، أشرَف الواليات، ولُِيْشِھَدهُ حكمته فى قُدرته، ورحمَته فى عزته، وِبرَّ

 .وعقوبَته تأديٌب، وامتحاَنه محبٌة وعطية، وتسليَط أعدائه عليه سائٌق يسوقه به إليه

اه، و هللاُ وبالجملة فال يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحكمتُه وحمُده أقاماه فى مقامه الذى ال يليُق به ِسَواه، وال َيْحُسُن أن يتخطَّ

ا َبْعَضھم ِبَبْعٍض لَِّيقُولُوا أََھُؤالَِء َمنَّ هللاُ َعلَْيِھْم {يجعل رسالَتُه  واقَع عطاِئِه وفضله، وهللاُ أعلُم حيثُ أعلُم حيُث يجعُل م َوَكَذلَِك َفَتنَّ

اِكربنَ  ص، ومحالِّ الِحرمان، ، فھو سبحانه أعلُم بمواقع الفضل، ومحالِّ التخصي]53: األنعام[} مِّن َبْيِنَنا، ألَْيَس هللاُ بأَْعلََم ِبالشَّ

ه المنُع إلى االفتقار إليه والتذلُِّل له، وتملُّقِه، انقلب المنُع فى حقه عطا ءاً، فبحمده وحكمته أعطى، وبحمده وحكمته َحَرم، فمن ردَّ

ه إليه وَمن شغله عطاؤهُ، وقطعه عنه، انقلب العطاُء فى حقِّه منعاً، فكلُّ ما شغل العبَد عن هللا، فھو مشؤوم عليه، و كلُّ ما ردَّ

ا فھو رحمة به، والربُّ تعالى ُيريد من عبده أن يفعل، وال يقع الفعُل حتى ُيريد سبحاَنه ِمن نفسه أن ُيعيَنه، فھو ُسبحانه أراد منَّ 

: لنا، فھما إرادتان االستقامَة دائماً، واتخاَذ السبيل إليه، وأخبرنا أن ھذا المراَد ال يقع حتى ُيريد من نفسه إعاَنتنا عليھا ومشيئته

إرادة من عبده أن يفعل، وإرادة من نفسه أن ُيعينه، وال سبيَل له إلى الفعل إال بھذه اإلرادة، وال يملِك منھا شيئاً، كما قال 

ھا إلى روحه، كنسبة فإن كان مع العبد روح أخرى، ِنسبتُ ] 29: التكوير[} َوَما َتَشاُءوَن إالَّ أَن َيَشاَء هللاُ َربُّ اْلَعالَِمينَ {: تعالى

روِحه إلى بدنه يستدعى بھا إراَدَة هللا من نفسه أن يفعَل به ما يكون به العبُد فاعالً، وإال فمحلُّه غير قابٍل للعطاء، وليس معه 

 .إناء يوضع فيه العطاُء، فَمن جاء بغير إناٍء، رجع بالِحرَماِن، وال يلومنَّ إال نفسه
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم استعاذ ِمن الھمِّ والَحَزِن، وھما قريناِن، وِمَن الَعجِز والَكَسِل، وھما قرينان، فإنَّ َتخلَُّف والمقصوُد أنَّ النبى َصلَّى  هللاَّ

كماِل العبد وصالِحِه عنه، إما أن يكون لِعدم قدرته عليه، فھو عجز، أو يكوَن قادراً عليه، لكن ال ُيريُد فھو كسل، وينشأ عن 

وعن النفع بماله، وھو  فواُت ُكلِّ خير، وحصوُل كلِّ شر، ومن ذلك الشر تعطيلُه عن النفع ببدنه، وھو الجبن، ھاتين الصفتين،

جال، وكلُّ ھذه المفاسد ثمرة العجز : البخل، ثم ينشأ له بذلك غلبتان ْين، وغلبة بباطل، وھى غلبُة الرِّ غلبة بحق، وھى غلبة الدَّ

إنَّ هللا َيلُوُم َعلَى : "َحْسِبَى هللاُ وِنْعَم الَوِكيُل، َفَقالَ : الصحيِح للرجل الذى قضى عليه، فقال والكسل، ومن ھذا قولُه فى الحديث

عن  َحْسِبَى هللاُ وِنعَم الوكيُل بعد عجزه: ، فھذا قال"َحْسِبَى هللاُ َوِنْعَم الَوِكيلُ : الَعْجِز، َولَِكْن َعلَْيَك بالَكْيِس، فإَذا َغلََبَك أْمٌر َفقُلْ 

َحْسبَِى هللاُ وِنْعَم الوكيُل، : الَكْيس الذى لو قام به، لقضى له على خصمه، فلو فعَل األسباَب التى يكون بھا َكيِّساً، ثمَّ ُغلَِب فقال

نھا، لكانت الكلمُة قد وقعت موقعھا، كما أن إبراھيم الخليَل، لما فعل األسباب المأموَر بھا، ولم يعِجْز بترِكھا، وال بترِك شئ م

ه، وألَقْوه فى النار، قال فى تلك الحال َحْسِبَى هللاُ وِنْعَم الَوكيُل فوقعت الكلمُة موقعھا، واستقرت فى مظانِّھا، : ثم غلبُه عدوُّ

 .فأثَّرت أثرھا، وترتَّب عليھا مقتضاھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاُبه يوم أُُحد لما قيل لھم بع إن الناَس قد جمعوا لكم : د إنصرافھم من أُُحدوكذلك رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ھم، وأعَطوھم الَكْيَس من نفوسھم، ثم قالوا  .َحْسُبَنا هللاُ وِنْعَم الوكيلُ : فاخشوھم، فتجھزوا وخرجوا للقاء عدوِّ

ً {: فأثرت الكلِمة أثَرَھا، واقتضت موجَبھا، ولھذا قال تعالى } َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ *  َوَمن َيتَِّق هللاَ َيْجَعْل لَُّه َمْخَرجا

ْل َعلَى ِهللا َفُھَو َحْسُبُه فجعل التوكل بعد التقوى الذى ھو قياُم األسباب المأمور بھا، فحينئذ إن توكَّل ]3- 2: الطالق[ ، َوَمن َيَتوكَّ

قُوا هللاَ، َوَعلَى هللاِ َفلْ {: على هللا فھو حسُبه، وكما قال فى موضع آخر ِل الُمْؤِمُنونَ َواتَّ فالتوكل والحسب بدون ] 11: المائدة[} َيَتَوكَّ

لَُه  ً بنوٍع من التوكل، فھو توكُّل عجز، فال ينبغى للعبد أن يجعَل توكُّ قيام األسباب المأمور بھا عجز محض، فإن كان مشوبا

لَه ِمن جملة األسباب المأمور بھا   .التى ال َيِتمُّ المقصوُد إال بھا كلِّھاعجزاً، وال يجعَل عجَزه توكالً، بل يجعل توكُّ

لت له : ومن ھاھنا غلط طائفتان من الناس، إحداھما زعمت أن التوكَل وحده سبب مستقّل كاٍف فى حصول المراد، فعطَّ

لوا من األسباب، وَضُعَف  األسباَب التى اقتضتھا ِحكمُة هللا الموصلة إلى مسبِّباتھا، فوقعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ما عطَّ

لُھم من حيث ظنوا قوَته بانفراده عن األسباب، فجمعوا الھمَّ ُكلَّه وصيَّروه ھماً واحداً، وھذا وإن كان فيه قوة من ھذا الوجه ، توكُّ

ففيه َضعٌف من جھة أُخرى، فكلما قوى جانُب التوكل بإفراده، أضعفه التفريُط فى السبب الذى ھو محلُّ التوكل، فإن التوكَل 

اِث الذى شق األرض، وألقى فيھا الِبذر، فتوكل على هللا فى محلُّ  ه األسباب، وكمالُه بالتوكل على هللا فيھا، وھذا كتوكل الحرَّ

له بتعطيل األرض وتخليتھا بوراً، وكذلك توكُّل المسافر فى قطع  زرعه وإنباِته، فھذا قد أعطى التوكُّل حقه، ولم يضُعف توكُّ

ه فى السَّ  لالمسافة مع ِجدِّ األكياس فى النجاة من عذاب هللا والفوِز بثوابه مع اجتھادھم فى طاعته، فھذا ھو التوكُل  ْيِر، وتوكُّ

وأما توكُل العجز والتفريِط، فال يترتُب عليه أثُره، وليس هللا َحْسَب . الذى يترتَُّب عليه أثُره، ويكون هللاُ َحْسَب َمن قام به

 .َب المتوكِّل عليه إذا اّتقاه، وتقواه فعُل األسباب المأمور بھا، ال إضاعُتھاصاِحبه، فإن هللا إنما يكون َحسْ 
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ً وقَدراً، وأعرضت عن جانب التوكل، وھذه الطائفُة : والطائفة الثانية التى قامت باألسباب، ورأت ارتباَط المسبِّبات بھا شرعا

لتوكل، وال عوُن هللا لھم وكفايُته إياھم ودفاُعه عنھم، بل ھى وإن نالت بما فعلته من األسباب ما نالته، فليس لھا قوةُ أصحاِب ا

 .مخذولٌة عاجزة بحسب ما فاتھا من التوّكل

ة فى التوكل على هللا كما قال بعُض الَسلَف ه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا، فالقوةُ مضمونة : فالقّوةُ كلُّ القُوَّ َمن سرَّ

والدفع عنه، وإنما َيْنقُُص عليه من ذلك بقدر ما َيْنقُُص من التقوى والتوكل، وإال فمع تحققه بھما ال للمتوكِّل، والكفاية والَحْسُب 

ُ َعلَْيِه وَ  ً ِمن ُكلِّ ما ضاق على الناس، ويكوُن هللاُ حسَبه وكافيه، والمقصوُد أن النبى َصلَّى هللاَّ َسلََّم بد أن يجعل هللا له مخرجا

: ايُة كماله، ونيُل مطلوبه، أن يحرَص على ما ينفُعه، ويبُذَل فيه جھده، وحينئذ ينفُعه التحسُّب وقولُ أرشد العبَد إلى ما فيه غ

ط حتى فاتته مصلحته، ثم قال" َحْسِبَى هللاُ وِنْعَم الوكيلُ " فإن هللا يلومه، وال " َحْسِبى هللاُ َوِنْعَم الَوكيُل◌ٌ :"بخالف َمن عجز وفرَّ

قاه، وتوكَّل عليهيكون فى ھذا الحال َحْسبَ   .ه، فإنما ھو َحَسُب َمن اتَّ

ْكر : فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الذِّ  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ّ َعزَّ وَجلَّ، بل كان كالُمه ُكلُُّه فى ِذكر هللا وما و ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أكمَل الخلق ِذْكراً  ه االه، وكان أمُرهُ ونھيُ كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ِ، وإخباُرهُ عن أسماِء الربِّ وِصفاتِه، وأحكاِمِه وأفعاله، ووعِده ووعيده، ِذكراً منه له، وثن َّ ِ اُؤه عليه وتشريُعه لألمة ِذْكراً منه 

منه له  بآالئه، وتمجيُده وحمُده وتسبيُحه ذكراً منه له، وسؤالُه ودعاؤه إياه، ورغبُته ورھبُته ِذكراً منه له، وسكوته وصمُته ِذكراً 

ً◌ِه يجرى مع أنفاسه، قائماً وقاعداً وعلى جنبه، وفى  ّ فى كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، وكان ِذْكُرهُ لِلَّ بقلبه، فكان ذاكراً 

 .مشيه وركوبه ومسيره، ونزولِه وظعنه وإقامته

ِ الَِّذى أْحياَنا َبْعَد َما أَماَتَنا وإ: "وكان إذا استيقَظ قال َّ ِ  ".لَْيِه النُُّشورُ الَحْمُد 

ُسْبَحاَن الَملِِك "َعْشراً، " ُسْبَحاَن هللاِ َوِبَحْمِدهِ : "كان إَذا َھبَّ ِمَن اللَّْيِل، َكبَّر هللاَ َعْشراً، وَحِمَد هللا َعْشراً، وَقالَ : وقالت عائشةُ 

نَيا، َوِضيِق َيْوِم القَِياَمةِ " :َعْشراً، واْسَتْغَفَر هللاَ َعْشراً، وَھلََّل َعْشراً، ُثمَّ َقالَ " القُدُّوسِ  َعْشراً، ُثمَّ " اللُھمَّ إنِّى أُعوُذ ِبَك ِمْن ِضيِق الدُّ

 .َيْسَتْفِتُح الصالة

 ً َرْحَمَتَك، اللُھمَّ ِزْدِنى ِعلََماً  الَ إلَه إالّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك، اللُھمَّ أَْسَتْغفُِرَك لَِذْنِبى، َوأَْسأَلُكَ : "َكاَن إذا اْسَتْيَقَظ ِمَن اللَّْيِل َقالَ : وقالت أَْيضا

اُب   ذكرھما أبو داود" َوالَ ُتِزْغ َقْلِبى َبْعَد إْذ َھَدْيَتِنى، َوَھْب لِى ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة، إنََّك أَنَت الَوھَّ

ِ، الَ إلََه إالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَ : "وأخبر أنَّ َمن استيقَظ من اللّْيل َفَقالَ  َّ ِ ُه الُمْلُك، َولَُه الَحْمُد، َوُھَو َعلَى ُكلِّ َشٍئ َقِديٌر، الحمُد 

 ِ َة إالَّ ِبا أَْو دعا بدعاء  - اللُھمَّ اْغفِر لِى : "ُثمَّ َقالَ  - ]" الَعلِىِّ الَعِظيمِ [} َوُسْبَحاَن ِهللا، َوالَ إلَه إالَّ هللاُ، وهللاُ أَْكَبُر، َوالَ َحْوَل َوال قُوَّ

أَ َوَصلَّى، قُِبلَْت َصالَُته -آخر،   ذكره البخارى" اسُتِجيَب لَُه، فإْن َتَوضَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلََة َمبيِتِه ِعْنَدهُ  َماِء َوَقَرأَ الَعْشَر اآلَياِت الَخواِتي: وقال ابُن عباس عنه َصلَّى هللاَّ ا اْسَتْيَقَظ، َرَفَع َرْأَسُه إلَى السَّ ُه لَمَّ ُم إنَّ

مَواِت واألْرِض {": آِل ِعْمَرانَ "ِمْن ُسوَرِة   .إلى آِخِرھا] 190: آل عمران[} إنَّ فِى َخْلِق السَّ
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َماَواِت واألَرْ : " ثم قال ُم السَّ ، َولََك الَحْمُد أْنَت َقيِّ َماواِت واألْرِض َوَمْن فِيِھنَّ ، اللُھمَّ لََك الَحْمُد أْنَت ُنوُر السَّ َولََك ِض َوَمْن فِيِھنَّ

، َوال اُر َحقٌّ ، َوالنَّ ُة َحقٌّ ، َوالَجنَّ ، َولَِقاُؤَك َحقٌّ ، َوَقْولَُك الَحقُّ ، َوَوْعُدَك الَحقُّ اَعُة الَحْمُد أَْنَت الَحقُّ ، َوالسَّ ٌد َحقٌّ ، وُمَحمَّ ِبيُّوَن َحقٌّ نَّ

ْلُت، َوإ ْرُت، َحٌق، اللُھمَّ لََك أَْسلَْمُت، وِبَك آَمْنُت، َوَعلَْيَك َتَوكَّ مُت َوَما أخَّ لَْيَك أَنْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوإلَْيَك َحاَكْمُت، َفاْغفِْر لِى َما َقدَّ

ِ الَعلِىِّ الَعظِ  َة إالَّ با  ".يمِ َوَما أْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت، أَْنَت إلِھى، الَ إلَه إالَّ أْنَت، َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

َماواِت : " َكاَن إَذا َقاَم ِمَن اللَّيِل قال: نھاوقد قالت عائشُة رضى هللا ع اللُھمَّ َربَّ ِجْبَراِئيَل َوِميَكائِيَل َوإْسَرافِيَل، َفاِطَر السَّ

َھاَدِة، أَْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك فِيَما َكاُنوا فِيِه َيْخَتلِفُوَن، إْھِدِنى فِيِه ِمَن الَحقِّ بإذنك، إنََّك  لَِما اْخُتلِفَ  واألْرِض، َعالَِم الَغْيِب والشَّ

 ". َتْھِدى َمْن َتَشاُء إلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

َما قالت الَِثِة " ُسْبَحاَن الملِِك القُدُّوسِ : "كان يفتِتُح صالَتُه ِبَذلَك، وكاَن إذا أوتر، ختم وتره بعَد َفراِغِه ِبقولِه: وُربَّ ثالثاً، وَيُمدُّ بالثَّ

 .َصْوَته

ْلُت َعلَى هللاِ، اللُھمَّ إنِّى أَُعوُذ ِبَك أَْن أَِضلَّ أْو أَُضلَّ، أَو أِزلَّ أَْو أَُزلَّ، أَْو أَْظلِ : "ا َخرَج ِمن َبيِتِه َيقُولُ وَكاَن إذَ  َم أَْو بسم هللا، َتَوكَّ

 .َحِديث صحيح" أُْظلََم، أَْو أَْجَھَل أَْو ُيْجَھَل َعلَىَّ 

ُ َعلَْيِه َوسَ  ِ، ُيَقاُل لَهُ : َمْن َقاَل إَذا َخَرَج ِمْن َبْيِتهِ : " لَّمَ وقال َصلَّى هللاَّ َة إالَّ ِبا ْلُت َعلَى ِهللا، َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ ُھِديَت، : ِبْسِم ِهللا، َتَوكَّ

ْيَطاُن  َوُكفِيَت، َوُوقِيَت، ى َعْنُه الشَّ  حديث حسن" َوَتَنحَّ

ُه خرج إلى َصالِة الفجر وُھو َيقُولُ إ: وقال ابُن عباس عنه ليلَة مبيته ِعندهُ  اللُھمَّ اْجَعْل فِى َقْلِبى ُنوراً، واْجَعْل فِى لَِساِنى : "نَّ

ْجَعْل ِمْن َفْوقِى ُنوراً، ُنوَراً، َواْجَعْل فِى َسْمِعى ُنوَراً، واْجَعْل فِى َبَصِرى ُنوَراً، واْجَعْل ِمْن َخْلفِى ُنوَراً، وِمْن أَماِمى ُنوراً، وا

 ".اْجَعْل ِمْن َتْحِتى ُنوراً، اللُھمَّ أْعِظْم لِى ُنوراً وَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وقال فُضيل بن مرزوق، َعن َعِطيَّة الَعْوفِى، عن أبى سعيٍد الُخْدِرىِّ قال َما َخَرَج َرُجٌل : "قاَل َرسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

الَِة َفَقالَ  اِئلِيَن َعلَْيَك، َوِبَحقِّ َمْمَشاَى ھَذا إلَْيَك، َفإنِّى لَْم أَْخُرْج َبَطَراً َوالَ أَشراً، وَ اللُھمَّ إنِ : ِمْن َبْيِتِه إلى الصَّ الَ ى أْسأَلَُك ِبَحقِّ السَّ

َقاَء ُسْخِطَك، َواْبِتَغاَء َمْرَضاتَِك، أَْسأَلَُك أْن ُتْنقَِذنِى ِمَن النَّ  َما َخَرْجُت اتِّ ُه الَ َيْغفُِر رَياًء، َوالَ ُسْمَعًة، َوإنَّ اِر، َوأَْن َتْغفَِر لِى ُذُنوِبى، َفإنَّ

َل هللاُ ِبِه َسْبِعيَن أَْلَف َملٍَك َيْسَتْغفُِروَن لَُه، َوأَْقَبَل هللاُ َعلَْيِه بِوَ  ُنوَب إالَّ أْنَت، إالَّ َوكَّ  ".ْجِھِه َحتَّى َيْقِضى َصالَتهالذُّ

ُ َعلَْيهِ  - وذكر أبو داود عنه  ِ الَعِظيِم، وِبَوْجِھِه الَكِريِم، َوُسْلَطاِنِه : "أنه كان إذا دخل المسجَد قال  - َوَسلََّم  َصلَّى هللاَّ أَُعوُذ ِبا

ِجيِم، ْيَطاِن الرَّ ْيَطانُ  الَقِديِم، ِمَن الشَّ  ". ُحفَِظ ِمنِّى َساِئَر الَيْومِ : َفإَذا َقاَل ذلَِك قال الشَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوْلَيقُلْ : "مَ وقال َصلَّى هللاَّ ِبىِّ َصلَّى هللاَّ اللُھمَّ اْفَتْح لِى أْبَواَب : إَذا َدَخَل أََحُدُكُم الَمْسِجَد، َفْلُيَسلِّْم َعلَى النَّ

 ".اللُھمَّ إنِّى أْسأَلَُك ِمْن َفْضلِكَ : َرْحَمِتَك، َفإَذا َخَرَج، َفْلَيقُلْ 

ُه كاَن إذَ : "َوُذكر عنه ٍد َوآلِِه َوَسلََّم، ُثمَّ َيقُولُ أنَّ اللُھمَّ اْغفِْر لِى ذنوبى، واْفَتْح لِى أْبَواَب َرْحَمِتَك، : "ا َدَخَل الَمْسِجَد َصلَّى َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َوآلِِه َوَسلَّم، ُثمَّ َيقُولُ   ".اَب َفْضلَِك اللُھمَّ اْغفِْر لِى ُذُنوِبى َواْفَتح لِى أْبوَ : َفإَذا َخَرَج َصلَّى َعلى ُمحمَّ
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ْبَح، َجلََس فى ُمصالَّه َحتَّى تطلَُع الشَّْمُس َيْذُكُر هللاَ َعزَّ َوَجلَّ   .وَكاَن إَذا صلَّى الصُّ

: َيقُولُ  وكان حديث صحيح" اللُھمَّ بَِك أْصَبْحَنا، َوِبَك أْمَسْيَنا، َوبَِك َنْحَيا، َوبَك َنُموُت، َوإلَْيَك النُُّشورُ : "وكان يقول إَذا أَْصَبحَ 

ِ، َوالَ إلََه إالَّ هللاُ َوْحَدهُ ال َشِريَك لَُه، لَُه الُمْلُك، " َّ ِ ِ، َوالَحْمُد  َّ ِ َولَُه الَحْمُد، وُھَو َعلَى ُكلِّ َشىٍء َقِديٌر، َربِّ أْصَبْحَنا َوأَْصَبَح الُمْلُك 

أُعوُذ ِبَك ِمْن شرِّ ھَذا الَيْوِم، َوشرِّ َما َبْعَدهُ، َربِّ أُعوُذ ِبَكً◌ ِمَن الَكَسِل، َوُسوِء أْسأَلَُك َخْيَر َما فِى ھَذا الَيْوم، َوَخْيَر َما َبْعَدهُ، وَ 

اِر، وَعَذاٍب فى الَقْبِر، وإَذا أْمَسى َقالَ  َِّ : الِكَبر، َربِّ أُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب فى النَّ ِ  سلمذكره م. إلى آِخِرهِ ..." أْمَسْيَنا َوأَْمَسى الُمْلُك 

يُق رضَى هللاُ عنهُ  دِّ َماواِت : "قُلْ : ُمْرنى ِبَكلَِماٍت أقُولُُھنَّ إَذا أْصَبْحُت وإَذا أَْمَسْيُت، َقالَ : وقال له أبو َبكٍر الصِّ اللُھمَّ َفاِطَر السَّ

َھاَدِة، َربَّ ُكلِّ َشىٍء َوَملِيَكُه َوَمالِكه، أْشَھُد أَْن ال  إلَه إالَّ أْنَت، أَُعوُذ بِك ِمْن َشرِّ َنْفِسى، َوِمْن َشرِّ واألْرِض، َعالَِم الَغْيِب والشَّ

هُ إلَى ُمْسلِمٍ  ْيَطاِن َوِشْركِه، وأْن أْقَتِرَف َعلَى َنفِسى ُسوءاً أْو أَُجرَّ " قُْلَھا إَذا أَْصَبْحَت َوإَذا أْمَسْيَت، وإَذا أَخْذَت َمْضَجَعكَ : "قال" الشَّ

 .حديث صحيح

 ُ ِبْسِم ِهللا الَِّذى الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشىٌء فى : َما ِمْن َعْبٍد َيقُوُل فى َصَباِح ُكلِّ َيْوٍم َوَمَساِء ُكلِّ لَْيلَةٍ : "َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وقال َصلَّى هللاَّ

ِميُع الَعلِيُم  َماِء َوُھَو السَّ اٍت  -األْرِض َوالَ فى السَّ هُ َشْىء  -َثالََت َمرَّ   . حديث صحيح" إالَّ لَْم َيُضرَّ

ً َعلَى ِهللا أْن ُيْرِضَيهُ : َمْن َقاَل ِحيَن ُيْصبُِح َوِحيَن ُيْمِسى: " وقال اً، َكاَن َحقَّا ٍد َنِبيَّ اً، َوِباإلْسالَِم ِديَناً، َوِبُمَحمَّ ِ َربَّ " َرِضيُت ِبا

 صححه الترمذى والحاكم

مَّ إنِّى أْصَبْحُت أُْشِھُدَك، َوأُْشِھُد َحَملََة َعْرِشَك َوَمالِئَكَتَك، َوَجِميَع َخْلقَِك، أنََّك أنَت اللھُ : َمْن َقاَل ِحيَن ُيْصِبُح َوِحيَن ُيْمِسى: "وقال

اِر، َوإْن قَ  داً َعْبُدَك َوَرُسولَُك، أَْعَتَق هللاُ ُرْبَعُه ِمَن النَّ َتْيِن، أَ هللاُ الَِّذى الَ إلََه إالَّ أْنَت، َوأَنَّ ُمَحمَّ اِر، وإْن الََھا َمرَّ ْعَتَق هللاُ نِْصَفُه ِمَن النَّ

اِر  ً أَْعَتَقُه هللاُ ِمَن النَّ اِر، َوإْن َقالََھا أْرَبعا : َمْن َقاَل ِحيَن ُيْصِبحُ : "وقالَ  حديث حسن" َقالََھا َثالثاً، أَْعَتَق هللاُ َثالَثة أَْرَباِعِه ِمَن النَّ

ْكُر، َفَقْد أدَّى ُشْكَر َيْوِمِه، َومَ اللُھمَّ َما أَْصَبَح بِى ِمْن ِنْعَمٍة أْو  ْن بأَحٍد ِمْن َخْلقَِك، َفِمْنَك َوْحَدَك الَ َشِريَك لََك، لََك الَحْمُد، َولََك الشُّ

 حديث حسن" َقاَل ِمْثَل َذلَِك ِحْيَن ُيْمِسى، َفَقْد أدَّى ُشْكَر لَْيلَِتهِ 

ْنَيا واآلِخَرة، اللُھمَّ إنِّى أَْسأَلَُك الَعْفَو َوالَعافِية : "تِ وَكاَن يدعو حيَن ُيصبح وحيَن ُيْمِسى بھِذِه الدَعوا اللُھمَّ إنِّى أْسأَلَُك الَعافَِيَة فى الدُّ

، َوَعْن يمينى َوَعْن ، َوِمْن َخْلفِىفى ِدينِى َوُدْنَياَى َوأْھلِى َوَمالِى، اللُھمَّ اْسُتْر َعْوَراِتى، وآِمْن َرْوَعاتِى، اللُھمَّ اْحفْظنِى ِمْن َبْين َيَديَّ 

 .صححه الحاكم" ِشَمالِى، َوِمْن َفْوقِى، َوأَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك أْن أُْغَتاَل ِمْن َتْحِتى 

ِ َربِّ الَعالَِميَن، اللُھمَّ إنِّى أَْسأَلَُك َخْيَر ھَذا الْ : إَذا أْصَبَح أَحُدُكم، َفْلَيقُلْ : "وقال َّ ِ َفْتَحُه َوَنْصَرهُ َوُنوَرهُ : َيْومِ أَْصَبْحَنا َوأَْصَبَح الُمْلُك 

  . حديث حسن" كَ َوَبَرَكَته َوِھَداَيَتُه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما فِيِه َوَشرِّ َما َبْعَدهُ، ُثمَّ إَذا أْمَسى، َفْلَيقُْل ِمْثَل ذلِ 

ِ الَعلِىِّ الَعِظيِم، َما  ُسْبَحانَ : قُولِى ِحْيَن ُتْصِبِحينَ : "وذكَر أبو داود عنه أنه قال لِبعض بناِتهِ  َة إالَّ ِبا هللاِ َوبَِحْمِدِه، َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

ُه َمْن َقالَُھنَّ ِحينَ َشاَء هللاُ َكاَن، َوَما لَْم َيَشأ لَْم َيُكْن، أْعلَُم أنَّ هللاَ َعلى ُكلِّ َشْىٍء قديٌر، وأّن هللا َقْد أَحاَط ِبُكلِّ شَ   ْىٍء ِعْلماً، َفإنَّ

 ".ُيْصِبُح، ُحفَِظ َحتَّى ُيْمِسَى، َوَمْن َقالَُھنَّ ِحيَن ُيْمِسى ُحفَِظ َحتَّى ُيْصبَِح 
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َك، َوَقَضى َعْنَك َدْيَنكَ : " وقال لرجل من األنصار قُل إَذا : "َبلَى َيا َرُسوَل ِهللا، قالَ : ؟ قُْلتُ "أالَ أَُعلُِّمَك َكالَماً إَذا قُْلَتُه أْذَھَب هللاُ َھمَّ

ْخِل، اللُھمَّ إنِّى أُعوُذ ِبَك ِمَن الَھمِّ والَحَزِن، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الَعْجِز والَكَسِل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الُجْبِن َوالبُ : أْصَبْحَت َوإَذا أْمَسْيتَ 

َجالِ  ْيِن وَقْھِر الرِّ  .عنى َدْينى فقلُتھن، فأذھب هللا ھمِّى وقَضً◌ى: قال" َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َغلََبِة الدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وَ : "وكان إذا أصبح قال ٍد َصلَّى هللاَّ َنا ُمَحمَّ ِملَِّة أِبيَنا إْبَراِھيَم أْصَبْحَنا َعلَى فِْطَرِة اإلْسالَِم، َوَكلَِمِة اإلْخالِص، وِديِن َنِبيِّ

 ".َحِنيفاً ُمْسلِماً، َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكينَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : "ھكذا فى الحديث د َصلَّى هللاَّ وقد استشكله بعُضھم وله ُحْكُم نظاِئره كقوله فى الُخَطِب والتشھُّد فى " ودين نبينا محمَّ

ُ َعلَْيِه وَ " رسوُل هللا أشھُد أن محمداً : "الصالة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مكلَّف باإليمان بأنه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َسلََّم إلى خلقه، فإنه َصلَّى هللاَّ

ة التى ھو منھم، وھو رسول هللا إلى نفسه  ووجوُب ذلك عليه أعظُم من وجوبه على المرَسل إليھم، فھو نبى إلى نفسه وإلى األُمَّ

ته  .وإلى أُمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال لِفاطمة ابنتهِ  ُ : "وُيذَكُر عنه َصلَّى هللاَّ : أْن َتقُولِى إَذا أْصَبْحِت َوإَذا أْمَسْيتِ : وِصيِك ِبهِ َما َيْمَنُعِك أْن َتْسَمِعى َما أ

، َيا َقيُّوُم بك أستغيث، فأصلح لى شأنى، وال َتِكْلِنى إلى نفسى طرفَة َعْينٍ   ".َيا َحىُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال لِرجل شكا إليِه إصابَة اآلفاتِ  بِْسِم ِهللا َعلَى َنْفِسى، َوأَْھلِى َوَمالِى،  :إَذا أْصَبْحَت : قُل: "وُيذكُر عنه َصلَّى هللاَّ

ُه ال َيْذَھُب َعلَْيَك َشىءٌ   ".َفإنَّ

باً، َوَعَمالً ُمَتَقبَّالً : "وُيذَكر عنه أنه كان إَذا أصبح قالَ   ". اللُھمَّ إنِّى أْسأَلَُك ِعْلماً َنافِعاً، َوِرْزقاً َطيِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اللُھمَّ إنِّى أَْصَبْحُت ِمْنَك فى ِنْعَمٍة َوَعافَِيٍة َوِسْتٍر، : "إن العبد إذا قاَل ِحيَن ُيصبُِح ثالَث مرات : وُيذكر عنه َصلَّى هللاَّ

نَيا واآلِخَرِة، وإَذا أْمسى، قاَل ذلِك، َكاَن َحّقًا َعلَى  ".َعلَْيهِ  ِهللا أْن ُيِتمَّ  َفأَْتِمْم َعلَىَّ ِنْعَمَتَك َوَعافَِيَتَك َوِسْتَرَك فى الدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال ْلُت : َمْن َقاَل فى ُكلِّ َيْوٍم ِحيَن ُيْصِبُح َوِحيَن ُيْمِسى: " َويذكر عنه َصلَّى هللاَّ َحْسبَِى هللاُ الَ إلَه إالَّ ُھَو َعلَْيِه َتوكَّ

اٍت  - َوُھَو َربُّ الَعْرِش الَعِظيُم  ْنَيا واآلِخَرةِ َكَفاهُ هللاُ َما أَھمَّ  - َسْبَع َمرَّ  ".ُه ِمْن أَْمِر الدُّ

ِل َنَھاِرِه، لَْم ُتِصْبُه ُمِصيَبٌة َحتَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه من قاَل ھِذِه الَكلَِماِت فى أوَّ ى ُيْمِسَى، َوَمْن َقالََھا آِخَر َنَھاِرِه لَْم وُيذكر عنه َصلَّى هللاَّ

ْلُت، َوأْنَت َربُّ الَعْرِش الَعِظيِم، َما َشاَء هللاُ َكاَن، َوَما اللھُ : "ُتِصْبُه ُمِصيَبٌة َحتَّى ُيْصبِحَ  لَْم مَّ أَْنَت َربِّى، الَ إله إالَّ أْنَت، َعلَْيَك َتَوكَّ

ِ الَعلِىِّ الَعِظيِم، أْعلَُم أنَّ هللاَ َعلَى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر، َة إالَّ با َوأنَّ هللاَ َقْد أَحاَط ِبُكلِّ َشْىٍء ِعْلماً، اللُھمَّ  َيَشأْ لَْم َيُكْن، الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

ٍة أْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيتَِھا، إنَّ َربِّى َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِي قِد : ، وَقد قِيَل ألبى الدرداء" مٍ إنِّى أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َنْفِسى، َوَشرِّ ُكلِّ َدابَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فذكرھا ما احترَق، ولم يكن: احترق بيُتك فقالَ   .هللاُ َعزَّ وَجلَّ لِيفعل، لَِكلَِماٍت سمعتُھنَّ ِمْن رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُد االْسِتْغَفاِر أْن َيقُوَل العبدُ : "وقالَ  َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، إالَّ أْنَت َخلَْقَتِنى َوأَنا َعْبُدَك، َوأَنا َعلَى َعْھِدَك  اللُھمَّ أَْنَت َربِّى، الَ إلهَ : َسيِّ

ُه الَ َيْغفِرُ  ، َوأَُبوُء ِبَذْنِبى، َفاْغفِْر لِى إنَّ  الُذُنوَب إالَّ أَْنَت، َمْن قالََھا ِحيَن ُيْصِبُح أُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت، أَُبوُء لََك ِبِنْعَمِتَك َعلَىَّ

 ".َة، وَمْن َقالََھا ِحيَن ُيْمِسى ُموقِناً ِبَھا، َفَماَت ِمْن لَْيلَِتِه، َدَخَل الَجنَّةَ موقِناً ِبَھا َفَماَت ِمْن َيْوِمِه، َدَخَل الَجنَّ 



174 

 

ٍة  -ُسْبَحاَن ِهللا َوِبَحْمِدِه : وَمْن َقاَل ِحيَن ُيْصِبُح َوِحيَن ُيْمِسى " ا َجاَء ِبِه  - ِماَئَة َمرَّ إالَّ أَحٌد َقاَل لَْم َيأِْت أَحٌد َيْوَم القَِياَمِة ِبأَْفَضَل ِممَّ

 ".ِمْثَل َما َقاَل، أْو َزاَد َعلَْيهِ 

اتٍ : " َوَقالَ  الَ إلََه إالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، لَُه الُمْلُك، ولَُه الَحْمُد، َوُھَو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر، : َمْن َقاَل ِحيَن ُيْصِبُح َعْشَر َمرَّ

ْيَطانِ َكَتَب هللا لَُه ِبَھا َعْشَر  َئاٍت، َوَكاَنْت َكِعْدل َعْشر ِرَقاٍب، َوأََجارهُ هللاُ َيْوَمُه ِمَن الشَّ ِجيِم،  َحَسَناٍت، َوَمَحا َعْنُه بھا َعْشَر َسيِّ الرَّ

 ".َوإَِذا أْمَسى َفِمْثُل ذلَِك َحتَّى ُيْصبِحَ 

ِريَك لَُه، لَُه الُمْلُك، َولَُه الَحْمُد، َوُھَو َعلَى ُكلِّ َشىٍء َقِديٌر، فى اْلَيْوِم ِماَئَة الَ إلَه إالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ شَ : َمْن َقاَل ِحْيَن ُيْصِبحُ : "وقال

ٍة، َكاَنْت لَُه َعدَل َعْشر ِرَقاٍب، َوُكِتَب لَُه مائُة َحَسَنٍة، َوُمِحَيْت َعْن ِماَئُة َسيَِّئة، َوَكاَنْت لَُه ِحرْ  ْيَطاِن َيْوَمهُ َمرَّ ذلَِك حتى  زاً ِمَن الشَّ

ا َجاَء ِبِه إالَّ َرُجٌل َعِمَل أْكَثَر ِمْنهُ   ".ُيْمِسَى، َولَْم َيأِْت أَحٌد ِبأَْفَضَل ِممَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وغيرِه أنه " المسند"وفى  ْيَك اللُھمَّ لَبَّ : "علَّم زيَد بن ثابت، وأمره أن يتَعاَھَد بِه أھله فى كلِّ صباح -َصلَّى هللاَّ ْيَك، لَبَّ

ْيَك َوَسْعَدْيَك، َوالَخْيُر فى َيَدْيَك، َوِمْنَك َوِبَك َوإلَْيَك، اللُھمَّ َما قُْلُت ِمْن َقْوٍل، أْو َحلَْفُت ِمنْ  َحلٍِف، أْو َنَذْرُت ِمْن َنْذٍر، َفَمِشيَئُتَك َبْيَن  لَبَّ

َة إالَّ ِبَك، إنََّك َعلَى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر، اللُھمَّ َما َصلَّْيَت ِمْن َصالٍَة َيَدْى ذلَِك ُكلّه، ما ِشْئَت َكاَن، َوَما لَْم َتَشأْ لَْم َيُكْن، وَ  الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

ْنَيا واآلِخَرِة َتَوفَّنِى ً َوأْلِحْقنِ  َفَعلَى َمْن َصلَّْيَت، َوَما لََعْنَت ِمْن لَْعَنٍة، َفَعلَى َمْن لََعْنَت، أَْنَت َوليى فى الدُّ الِِحيَن، اللُھمَّ ُمْسلِما ى بالصَّ

ماواِت واألَْرِض، َعالَِم الَغْيِب والشَّھاَدِة، َذا الَجالَِل واإلْكَرامِ  ْنَيا، َوأُْشِھُدَك . َفاِطَر السَّ َوَكَفى  - َفإنِّى أْعَھُد إلَْيَك فى َھِذِه الَحَياِة الدُّ

َدَك الَ َشِريَك لََك، لََك الُمْلُك، َولََك الَحْمُد، َوأَْنَت َعلَى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر، َوأَْشَھُد أنَّ بِأَنِّى أْشَھُد أْن الَ إلَه إالَّ أْنَت َوحْ  -ِبَك َشِھيداً 

اَعُة َحٌق آِتَيٌة الَ َرْيَب فِيَھا داً َعْبُدَك َوَرُسولَُك، َوأَْشَھُد أنَّ َوْعَدَك َحٌق، َولَِقاَءَك َحٌق، َوالسَّ ْن فى القُُبوِر، َوأْشَھُد ، َوأَنََّك َتْبَعُث مَ ُمَحمَّ

اْغفِْر لِى ُذُنوِبى ُكلََّھا إنه الَ َيْغفُِر أنََّك إْن َتِكْلِنى إلى َنْفِسى َتِكْلِنى إلى َضْعٍف َوَعْوَرٍة َوَذْنٍب َوَخِطيَئٍة، َوإنِّى الَ أثُِق إالَّ بَرْحَمِتَك، فَ 

ِحيمُ الُذُنوَب إالَّ أْنَت، َوُتْب َعلىَّ إنََّك أْنَت التَّ  اُب الرَّ  ".وَّ

ْكر عند لبس الثوب ونحِوِه : فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الذِّ  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

اه باسمه، ِعمامًة، أو قميصاً، أو ِرَداًء، ثم يقول ً سمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إَذا استجدَّ ثوبا ِنيِه، اللُھمَّ لََك الَحْمُد، أْنَت َكَسْوتَ : "كاَن َصلَّى هللاَّ

ِه، َوَشرِّ َما ُصِنَع لَهُ   .حديث صحيح" أْسأَلَُك َخْيَرهُ، َوَخْيُر َما ُصِنَع لَُه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ

ً َفَقالَ : "وُيذكر عنه أنه قال ِ الَِّذى َكَساِنى: َمْن لَِبَس َثْوبا َّ ِ َم ھَذا َوَرَزَقِنيِه ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّى َوالَ قُوَّ  الَحْمُد  ة، َغَفَر هللا له َما َتَقدَّ

 ". ِمْن َذْنِبهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول: عن ُعمر بن الخطاب رضى هللا عنه قال" جامع الترمذى"وفى  َمْن لَِبَس َثْوباً : "سمعُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ِ الَِّذى َكَساِنى َما أَُواِرى ِبِه عَ : َجِديداً َفَقالَ  َّ ِ َق به، َكاَن الَحْمُد  ُل ِبِه فى َحَياتِى، ُثمَّ َعَمَد إلَى الثَّْوِب الَِّذى أْخلََق َفَتَصدَّ ْوَرِتى، َوأتَجمَّ

 ً  ".فى ِحْفِظ هللاِ، وفى َكَنِف هللاِ، َوفِى َسِبيِل ِهللا، َحّياً َوَمْيتا

َتْيِن  - ثم أبلى وأخلقى أْبلِى َوأَْخلِقِى، : " وصّح عنه أنه قال ألُمِّ خالد لما ألبسھا الثوب الجديد  ".َمرَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم رأى على ُعَمر ثوباً فقالَ " سنن ابن ماجه"وفى  اْلَبْس : "َبْل َغِسيٌل، فقالَ : ؟ َفَقالَ "أََجِديٌد ھَذا، أْم َغِسيلٌ : "أنه َصلَّى هللاَّ

 ".َجِديداً، َوِعْش َحِميداً، وُمْت َشِھيداً 
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