ُاحلٍُ
ـتوبُُُ ُ ُ
ُُُ ُُ
احلٍ إػ بقً اهلل احلرام :أحد ؾروض اإلشالم ومبوكقف افعظوم ،وهق اخلومس مـفو ذم ؿقفف
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :بـل اإلشالم ظذ مخس)( :)1ؾؾذا درج ادصـػقن ذم أحوديٌ إحؽوم
ظذ ذـره بعد افصقوم.
واحلٍ فغي :افؼصد إػ معظؿ( ،)2وذم افؼع :افؼصد إػ افبقً احلرام وادشوظر حقفف ،وؾعؾ
ادـوشؽ مـ اإلحرام ذم ادقؼوت إػ ضقاف افقداع(.)3
ُحٍُُ ُا ُف ُِ
ُُُُ ُ ُِ ُِ
وعُ ُإُُُِ َفُقُ ُِفُ ُ َُُشُبُُِ ًُقلُ}
وؿد دل ظذ ؾرض احلٍ :ؿقفف تعوػَُ { :وُّلِلُُُُِِ َظُ َُذُ ُافـ
ُاشُ َتُ َطُ ُ َُ
ُوسُ ُ ُ
ُُُ َبُقًُُ ُ َُُمُ ُِـُ ُُ ُ
افـوس ،ؿد ُؾ ِر َض
[آل ظؿران .]97:ومـ افسـ ِي :ؿقفف –صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :-يو أهيو
ُ
ظوم يو رشقل اهلل؟ َؾ َس َؽ ًَ حتك ؿوهلو َث ً
ظؾقؽؿ احلٍَ ،ؾ ُحجقا) ؾؼول رجؾ :أذم ُـؾ ٍ
ُ
الثو ،ثؿ
عتؿ)(.)4
اش َت َط ُ
عؿَ :فق َج ْ
ترـتؽؿ ،وفق ُ
ؿول( :ذروين مو ُ
بًَ ،ودَو ْ
ؿؾًَ :ك ْ
ُُبوبُُُ ُ ُُ ُُ ُِ
ُادقاؿقًُُ
ُُ
ادقاؿقً مجع :مقؼوت ،وهق افزمون أو ادؽون ادؼدر ادحدود فػعؾ مـ إؾعول ،ؾودقاؿقً
ِ
ِ
ُ
ادذـقرة ذم حديثل
إربعي
مخسي
زموكقي ومؽوكقي ،وادراد هـو :مقاؿقً احلٍ ادؽوكقي ،وهل
افبوب ،وهل :ذو احلؾقػي واجلحػي ويؾؿؾؿ وؿرن ادـوزل ،واخلومس :ذات ظرق .ؾؼقؾ :افذي
وؿتف افرشقل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وؿقؾ :ظؿر بـ اخلطوب -ريض اهلل ظـف -وإؿرب
واهلل أظؾؿ -أن افذي وؿتف افرشقل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ثؿ ظؿر ،وهق مل يعؾؿ بتقؿقً
افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾؽون هذا مـ مقاؾؼوتف فربف.
َ -٦١٢ظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُ َظُبُ ُ ٍُ
وسُُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ ُ-أُ ُنُُ َُُرُ ُُشُ َُُ
ًُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُُ ُ-وُ ُؿ َُ
ُجُ ٍُدَُ ُُُ:ؿُ ُرُ َُنُ ُاُُدَُـَُُ ُِ
ُافشُوُ ِمُ ُُُ ُُ
ألَُُ ُهُ ُِؾُ ُاُدَُ ُِدُيُـَُ ُُِيَُ ُُُ:ذُُُُ ُُ
اُاحلُ َؾُقُ َػُ ُِيَُُ ُ ،وُألَُُ ُهُ ُِؾُ ُُُ ُ
ُُُ َقُ َُؿُ ُِـُُُُ:
ُوزُ ُِلَُُ ُ ،وُألَُُ ُهُ ُِؾُ ُا ُف
ُُ:اْلُ ُحُ َػُ َيَُُ ُ ،وُألَُُ ُهُ ُِؾُ ُ َكُ ُ
( )1أخرجف افبخوري ( ،)8ومسؾؿ ( )16مـ حديٌ ابـ ظؿر
( )2يـظر :فسون افعرب ()226/2
( )3يـظر :ادطؾع ظذ أفػوظ ادؼـع (ص)226
( )4أخرجف مسؾؿ ( )1337مـ حديٌ أيب هريرة
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ُرُ ُ ُ ُُ ُِ
ـُوُدَُُِ ُـُ َُُأُُ َتُُكُُُ َظُ َؾُقُ ُِفُ ُـُُ ُُِمُ ُـُُ َؽُ ُ ُِ
هـُِ،مُ ُـُ َُُأُُ َُرُاُ َدُُُ َُ
ونُُ َذُفُُِ َُ
ؽُُُُ:
ُاحلُ ٍُُُ وا ُف
ُونُُ ُدُ ُ َُ
ُُُ ُعُ ُؿُ َُرُ َةَُُ ُ،وُ َُمُ ُـُُ َـُ ُ َُ
(هُ ُـُُ ََُُُلُ ُُ َُ
َيُ َؾُ ُؿُ َؾُ َُؿُُُ ُ ُ.
ُِ
ُ،حُتُ َُ
ُحُقُ ُُ
ٌُ َُُأُُكُ َُ
ُُُ ُهُ ُُؾُُ َُُمُ ُؽ َُيُ ُُِمُ ُـُُ َُُمُ ُؽ َُي)ُ(ُ.)1
كُأ
ُشُ َُلُ ُُ َُ
َُؾؿُ ُـُُ َُ
-٦١٢وُ َظُ ُـُ ُ َظُبُ ُِدُ ُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُ ُظُ َُؿُ َُرُُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ ُ-أُ ُنُ ُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُ ُاُُّلِلُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَ ُ-ؿُ َُُولُُُُ:
ُُمُـُُُ ُُ ُِ
يُاحلُ َُؾقُ َُػ ُِيُ ُُُ،وُ َُأُهُ ُُؾُُاُُ ُ ُ ُِ
(ُيُُِ ُؾُ َُُأُُ ُهُ ُُؾُُاُُدَُ ُِدُيُـَُ ُُِيُُ ُُِمُ ُـُُُذُُِ ُُُ ُُ
ُجُ ٍُدُُ ُُِمُ ُـُُ َُؿ ُرُ ٍُنُ)ُُ.
ُ،وُ َُأُ ُهُ ُُؾُُ َكُ ُ
ُاْلُ ُحُ َُػيُ ُُ َُ
فشُوُمُُِ ُ
َُ ُ
ُُُ
ُُُقُؿُ ُِـُ ُُ ُِ
(وُ ُ ُِ
اّلِلُ:وُ َبُ َؾُ َغُُـُُِ َُ
ُُُ ُنُ ُ َُُرُ ُُشُ َُُ
ُ:مُ ُـُُ
لُأ
َؿُ َُُولُ ُ ُُ
قلُ ُاُُّلِلُِ ُُ -صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ -ؿُ َُُولَُُ ُ ُُُ:
ُظبدُ ُُ ُ ُُ َُ
مفُ ُؾُ َُُأُُ ُهُ ُُؾُ ُا ُف َ َُ
َيُ َؾُ ُؿُ َؾُ َُؿُ)ُ(ُُ.)2
افؼحُ:
هذان احلديثون مهو إصؾ ذم حؽؿ ادقاؿقً ادؽوكقي فؾحٍ وافعؿرة وتعققـفو.
وذم احلديثغ ؾقائد ،مـفو:
-1تعغ ادقاؿقً إربعي ادذـقرة ذم احلديثغ.
ُ
افرشقل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.-
-2أن افذي وؿتفو:
-3تعغ مـ هل فف مـ أهؾ أؾوق.
-4أن ذو احلؾقػي :مقؼوت أهؾ ادديـي.
-5أن اجلحػي ٕهؾ افشوم.
-6أن يؾؿؾؿ ٕهؾ افقؿـ.
-7أن ؿرن ادـوزل ٕهؾ كجد ،وادقؼوت اخلومس :ذات ظرق ٕهؾ افعراق ،وتؼدمً
اإلصورة إػ مـ وؿتف.
-8أن مـ ـون دون هذه ادقاؿقً :هيؾ مـ ادؽون افذي ظزم ؾقف ظذ احلٍ أو افعؿرة.
-9أن مؽي مقؼوت ٕهؾ مؽي ذم احلٍ دون افعؿرة :فؼقفف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :-حتك
ُ
أهؾ مؽي مـ مؽي).

( )1أخرجف افبخوري ( ،)1524ومسؾؿ ()1181
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1525ومسؾؿ ()1182
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حجو أو ظؿرةٕ :ن معـك
-10وجقب اإلحرام مـ هذه ادقاؿقً ظذ مـ مر هبو يريد ً
(هيؾ) :فقفؾ ،وؿقفف (هيؾ) :خز بؿعـك إمر ،واإلهالل :رؾع افصقت بوفتؾبقي(.)1
وؿقؾ :جيى اإلحرام ظذ ـؾ مـ أراد دخقل مؽي وفق فغر حٍ وظؿرة ،ـزيورة ودمورةٕ :ثر
جوء ظـ ابـ ظبوس( ،)2وافراجح :مو دل ظؾقف هذا احلديٌ ذم ؿقفف( :ممـ أراد احلٍ أو
افعؿرة).
ُ
اإلهالل مـ هذه ادقاؿقً ذم احلٍ وافعؿرة :ؾػقف
-11أن مـ تعظقؿ اهلل وتعظقؿف بقتف:
معـك اشتعداد افزائر فؾؼوء ادزور.
تبعو فػضقؾي افبقً،
-12ؾقف ؾضؾ افؽعبي افبقً احلرام ،وؾضقؾي مؽي واحلرم ومشوظر احلٍ ً
ُِ
قؿُُ
وأصؾ هذا افػضؾ ـؾف :إضوؾتف تعوػ افبقً إػ كػسف :ؾؼول تعوػَُ { :وُ َظُ ُِفُ ُدُ َكُُوُ ُإَُُُُِ ُػُ ُإُُُِبُ َُرُُاهُ ُ َُ
ُِ ُِ
ُِ ُِ ُِ ُِ
َُوُإُُِ ُشَُُامُ ُِظُ ُ َُ
ُُافسُ ُُجُ ُقدُُِ} [افبؼرة.]125 :
غُُ َُُوُا ُفُُ َعُوُـُػُ َُ
قؾُ َُُأُُنُُُ َضُ ُفُ َُرُاُُُ َبُقُتُ َُلُُفُُؾُطُوئُُػُ َُ
افرُـُعُُُُِ ُ
غُُ َُُوُُُ ُ
-13أن حتديد افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -مقاؿقً ٕهؾ بؾدان مل يسؾؿقا بعد :ـوفشوم
وبشورة بظفقر آشالم ذم
وكجد وافعراقَ :ظ َؾ ٌؿ مـ أظالم كبقتف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-
ٌ
تؾؽ افبؾدان.
بوبُموُيؾبسُُاُدُُ ُحُ ُِرُمُُ ُ ُُُُُُُ ُِ
ُمـُافثقوبُُ
ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ
أي :هذا بوب ذـر مو جوء ذم افسـي ذم فبوس ادحرم ،وـون ادـوشى أن يؼقل( :بوب مو ٓ
يؾبس ادحرم) :فقطوبؼ جقاب افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. -
وادحرم مـ دخؾ ذم أحد افـسؽغ :احلٍ أو افعؿرة ،أو ؾقفام ،وفقس هق فبس اإلزار وافرداء
ـام يظـ افعومي ،بؾ ٓبد مـ كقي افدخقل ذم افـسؽ.
( )1ادطؾع ظذ أفػوظ ادؼـع (ص)373
( )2أخرجف افبقفؼل ( )9839مـ ضريؼ ظبد ادؾؽ  ،ظـ ظطوء  ،ظـ ابـ ظبوس  ،أكف ؿول " :مو يدخؾ مؽي أحد مـ أهؾفو
مرؾقظو مـ وجفغ
وٓ مـ ؽر أهؾفو إٓ بنحرام " .ؿول احلوؾظ ذم افتؾخقص (" :)528/2وإشـوده جقد ،ورواه ابـ ظدي
ً
ضعقػغ ،وٓبـ أيب صقبي مـ ضريؼ ضؾحي ظـ ظطوء ظـ ابـ ظبوس ؿول ٓ" :يدخؾ أحد مؽي بغر إحرام إٓ احلطوبغ
وافعامفغ وأصحوب مـوؾعفو" .وؾقف ضؾحي بـ ظؿرو وؾقف ضعػ ،وروى افشوؾعل ظـ ابـ ظققـي ظـ ظؿرو ظـ أيب
افشعثوء أكف رأى ابـ ظبوس يرد مـ جووز ادقؼوت ؽر حمرم".
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ُِ
وُرُ ُُشُقَُُلُ ُاُُّلِلُِ ُ َُمُوُُُ َيُؾُبَُ ُُسُ ُاُُدُُ ُحُ ُِرُمُُ
َ -٦١٢ظُ ُـُ ُ َظُبُدُ ُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُ ُظُ َُؿُ َُرُ ُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ ُ -أُ ُنُ ُ َُُرُ ُُجُلًُُُُ َؿُ َُُولَُ ُ :يُ ُُ َُ
ُ،وُالُا ُف ُِ
ُُُُ َقُ ُ ُِ
وبُ؟ُُُ َُؿ َُُولُ ُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
ُ،وُالُُُ
قلُ ُاُُّلِلُِ ُُ -صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ(ُ:-ال ُ َيُ ُؾبَُ ُُسُ ُا ُف
ُِمُ ُـُ ُاف ُث
ُُُُ َعَُُامُئُ َُؿُ ُُ َُ
ُُُ ُُؼ ُُؿُ َُصُ ُُ َُ
ُ،وُ ُُُ ُُِ
ُُُُ ُِ
ُُافَّسُُ ُِاوُ ُ ُ ُِ
ُاْلُػُ ُ ُِ
ُالَُيُُِ ُُُد ُ َكُعُ َؾُ ُ ُِ
غُ ُ َؾُؾُ َقُؾُ َبُ ُسُ ُُ ُُ
ُ،وُفُ َقُؼُ َطُعُ ُُفَُُامُُ
الُاْلُ َػُ ُوفَُُُُُ،إ
ُُُالُ َُُأُُ َُحُ ٌُُد ُ ُُ َُ
غُ ُُ َُ
زُاكُُ َُسُ ُُ َُ
يلتُ ُُ َُ
ُ َُ
ُ،وُالُا ُف َُ َُ

ُُُُ َؽُعُبَُ ُ ُِ
ُُُُ َقُ ُ ُِ
انُ َُُأُُ ُوُُ َُُوُ ُرُ ٌُسُ)(ُ.)1
ُ،وُالُُُ َيُ ُؾ َبُ ُسُُ ُُِمُ ُـُُاف ُث
َُأُ ُشُ َُػ َُؾُُ ُُِمُ ُـُُاف
وبُُ َُُصُقُئُ ًُوُ َُمُ ُسُفُُ َزُظُ َُػ َُرُُ ٌُ
غُ ُُ َُ
*ُ َُوُفُُِؾُ ُبُ َُُخ ُ ُِ
(وُالُُُ َتُـُ َتُ ُُِؼُ ُِ
ىُُاُُدَُ ُرُأَُُ ُةُ(َُ ُ)٦وُالُُُ َتُؾُ َبُ ُِ
ُُُ ُؼُػُوُ َزُيُ ِـُ)ُ(ُُ.)3
سُُا ُف
يَُُ ُ ُُُ:
ورُ ُ
َ -٦١٢ظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُ َظُبُ ُ ٍُ
ُافـبلُُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ-
ًُُُُُُ
ُ:شُ ُِؿُعُ ُُ
وسُُ-ريضُاّلِلُظـفامَ ُ-ؿُ َُُولُ ُُ َُ
ٍُ
سُ ُُ ُُ ُِ
(مُ ُـُ ُ ََُُلُ ُ ََُُيُُِ ُدُ ُ َكُعُ َؾُ ُ ُِ
ُِ
غَُ ُ :ؾُؾُ َقُؾُ َبُ ُِ
َُّسُُ ُِاوُ ُ َُ
يؾُُ
ََُيُ ُطُ ُُ
ُاْلُػُ ُغَُُُ ُ ُ،وُ َُمُ ُـُ ُ ََُُلُُ ُ ََُُيُ ُدُ ُإُُ َزُُُارُ ًاَُ ُ :ؾُؾُ َقُؾُ َبُ ُسُ ُ ُ َُ
ىُ ُبُِ َعُ َُرُ َؾُوُتُُ َُ ُ ُ ُ:
فُُِؾُ ُُؿُ ُحُ ُِرُ ِمُُ)ُ(ُُ.)4
افؼحُ:
هذان احلديثون مهو إصؾ ذم بقون مو يؾبس ادحرم ومو ٓيؾبس مـ افثقوب ،وؾقفام ؾقائد:
-1أن مـ حمظقرات اإلحرام ذم حؼ افرجؾ :فبس هذه ادذـقرات :افؼؿص ،وافعامئؿ،
وافزاكس ،وافرساويالت ،واخلػوف.
ً
خالؾو دـ زظؿ ذفؽ،
إزارا ،وأكف ٓ يشؼف فقتزر بف
-2افرخصي ذم فبس افرساويؾ دـ مل جيد ً
وؿد حؽل ظـ حمؿد بـ احلسـ(ٕ :)5ن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -مل يلمر بشؼف ـام أمر
بؼطع اخلػغ.
-3افرخصي ذم فبس اخلػغ دـ مل جيد كعؾغ ،بؼط ؿطعفام أشػؾ مـ افؽعبغ :ـام ذم
ً
مطؾؼو ،ؾبغ احلديثغ تعورض ذم افظوهر:
حديٌ ابـ ظؿر ،وذم حديٌ ابـ ظبوس :افرخصي
( )1أخرجف افبخوري ( ،)1542ومسؾؿ ()1177
( )2زاد افبخوري" :ادحرمي".
( )3أخرجف افبخوري ()1838
( )4أخرجف افبخوري ( )1841وافؾػظ فف ،ومسؾؿ ()1178
( )5هق أبق ظبد اهلل افشقبوين مـ ؿريي تسؿك حرشتو مـ أظامل دمشؼ ،ؿدم أبقه افعراق ؾقفد حمؿد بقاشط شـي اثـتغ
وثالثغ وموئي ،وكشل بوفؽقؾي وشؿع افعؾؿ مـ اإلموم إظظؿ [أبق حـقػي] وإوزاظل واإلموم موفؽ وافثقري ومسعر بـ
ـدام ،وروى ظـف اإلموم افشوؾعل وؽره مـ افعؾامء افؽرام وادشوئخ افعظوم .اجلقاهر ادضقي ذم ضبؼوت احلـػقي (.)526/1
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ؾبعض افعؾامء مجع بقـفام :ؾحؿؾ حديٌ ابـ ظبوس ظذ حديٌ ابـ ظؿر ً
محال فؾؿطؾؼ ظذ
ادؼقد .ومـفؿ مـ ؿول :حديٌ ابـ ظبوس كوشخ حلديٌ ابـ ظؿرٕ :ن حديٌ ابـ ظؿر ـون
ذم ادديـي وحديٌ ابـ ظبوس ـون ذم ظرؾي.
ؾعذ افؼقل إول :جيى ؿطع اخلػغ بؽؾ حول ،وظذ افؼقل افثوين ٓ :جيى افؼطعٕ :كف ؿد
كسخ .وافؼقل إول أحقط.
واجدا فؾـعؾغ.
-4ظدم افرخصي ذم فبس اخلػغ وفق مؼطقظغ ،دـ ـون
ً
-5ذم حديٌ ابـ ظؿر صوهد دو يعرف بوٕشؾقب احلؽقؿ :وذفؽ ذم جقاب افـبل -صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ -دـ شلل ظام يؾبسف ادحرم ،ؾلجوب ببقون مو ٓ يؾبسف ادحرمٕ :ن مو ٓ يؾبسف
حمصقر ،ومو يؾبسف ؽر حمصقر.
ٌ
-6حسـ تعؾقؿف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -بوشتعامل إشؾقب احلؽقؿ ذم اجلقاب.
-7هنل ادحرمي ظـ فبس افؼػوزيـ ذم افقديـ ،وظـ افـؼوب ظذ افقجف :فؼقفف -صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ( :-وٓ تتـؼى ادرأة وٓ تؾبس اخلػغ) ذم شقوق مو ٓ يؾبسف ادحرم.
-8أن مـ أهؿ ضرق افعؾؿ :شمال أهؾ افعؾؿ.
-9أن مـ أظظؿ ضرق كؼ افعؾؿ :روايي احلديٌ.
-10أن مـ أظظؿ ضرق كؼ افسـي :روايي احلديٌ ،وهؽذا ؾعؾ افصحوبي -ريض اهلل
ظـفؿ -ومـفؿ :ابـ ظؿر وابـ ظبوس ذم هذيـ احلديثغ ،وؽرمهو.
-11مؼوظقي اخلطبي بعرؾي ،وبقون أحؽوم ادـوشؽ.
-12ظظؿ صلن احلٍ وافعؿرة :دو رشع ؾقفام مـ ادلمقرات وادـفقوت اخلوصي هبام.
-13حتريؿ مو ؾقف ورس أو زظػران مـ افثقوب ظذ ادحرم.
-14افقرس ذم رشيعي اإلشالم.
َ -٦٦٢ظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُظُؿُرُُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ ُ-أُ ُنُُ َتُؾُبُِقُ َيُُُرُشُ ُ ُِ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُ:-
َ َُ ُُ
َُ َُ
ؽُُُ ُ،الُ ُ َُ ُِ
ؽُ ُُالُ ُ َُ ُِ
ُإنُ ُُ َُ
ُذُ ُ َُ
ؽُ ُ َُُوُاُدُُؾُ َُ
ُُُعُ َُؿُ َيُ ُ َفُ َُ
ؽُ ُ َفُبُقُ َُ
يؽُ ُ َفُ َُ
ُذُ ُ َُ
ؽَُ ُ ُ،فُبُقُ َُ
ُُُؾُ ُُفُ ُؿُ ُ َفُبُقُ َُ
(ُ َفُبُقُ َُ
يؽُُ
ؽُ ُاف
ُاحلُ ُؿُ َُُد ُ َُُوُافـُ
ؽُُ ُُ ُ،
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ؽَُُُ ُ ُ،وُُ َُ
اْلُ ُ ُُرُ ُبُِ َقُ َُُديُ َُ
ؽَُُُ ُ ُ،وُ َُشُعُ َُُديُ َُ
ؽُ ُ َفُبُقُ َُ
ُونُ ُ َظُبُ ُُُد ُاُُّلِلُِ ُُبُُ ُُـُ ُظُ َُؿُ َُرُ ُ َيُ ُِزُ ُ ُُُيد ُُؾُُُِ َُقفُ ُامَ ُ ُ:فُبُقُ َُ
َفُ َُ
ؽُُ،
ؽُ)َُ ُ .ؿُ َُُولَُُُ ُ ُ:وُ َـُ ُ َُ
وءُُإُُ َُفقُ َُ
ؽُُ َُُوُا ُفُُ َعُ َُؿُ ُُؾُ(ُُ.)1
َُوُُُ ُ
افرُ ُؽ َبُ ُ ُُ
افؼحُ:
هذا احلديٌ أصؾ ذم مؼوظقي افتؾبقي فؾؿحرم ذم حٍ أو ظؿرة ،وهق أصؾ ذم كص تؾبقي
رشقل اهلل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ويشفد فف مو ذم حديٌ جوبر افطقيؾ ظـد مسؾؿ ذم صػي
حٍ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؿول جوبر ريض اهلل ظـف :-ؾؾام اشتقت بف ظذ افبقداء -
يعـل كوؿتف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أهؾ بوفتقحقد :فبقؽ افؾفؿ فبقؽ ..إػ آخره)( )2ـام روى
ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف.
وذم احلديٌ ؾقائد ،مـفو:
-1مؼوظقي افتؾبقي ذم احلٍ وافعؿرة.
-2كص تؾبقي افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.-
إجوبي ٕذان إبراهقؿ افذي أمره اهلل بف ذم ؿقفف تعوػَُ { :وُ َُأُذُ ُُُِ
ُُُُُوُ ِ
ٌ
سُُ
نُِفُ ُافـ
-3أن احلٍ وافعؿرة
ُضُ ُ ُِ
بُِ ُ َُ
وحلُ ٍُُ ُ َيُلُُ ُتُ ُ َُ
ُقكُ ُ ُُِرُ َُجُ ًُُوالُ ُ َُوُ َظُ َُ ُذُ ُ ُـُ ُ
ُؾُ ُ َُ
ومُ ٍُرُ ُ ُُُُُ ُ..اآلُيي} ُ[احلٍ .]27 :ـام يدل فذفؽ افتؾبقي :فبقؽ
افؾفؿ فبقؽ.
-4أن افتؾبقي صعور ادحرم ،وهل ذـر ٓ يؼع إٓ ذم احلٍ وافعؿرة ،وهبو يؽقن إظالن
ً
إهالٓ ،ومعـك فبقؽ:
افدخقل ذم افـسؽ ،ويؼع فؾرجول رؾع افصقت هبو :وفذا شؿقً
إجوبي فؽ بعد إجوبي ،وإؿومي ظذ ضوظتؽ بعد إؿومي(.)3
ٍ
بلفػوظ أخرى :ـام ـون ابـ ظؿر
-5جقاز افزيودة ظذ تؾبقي افرشقل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-
يزيد( :فبقؽ وشعديؽ ،واخلر ذم يديؽ ،وافرؽبوء إفقؽ ،وافعؿؾ) وآؿتصور ظذ تؾبقي
افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أؾضؾ.
( )1أخرجف مسؾؿ ( )1184وافؾػظ فف ،وافبخوري ( )1549وفقس ظـده زيودة ابـ ظؿر.
( )2أخرجف مسؾؿ ()147( )1218
( )3ادطؾع ظذ أفػوظ ادؼـع (ص)205

6

-6أن احلٍ مبـل ظذ افتقحقد :تقحقد افربقبقي وتقحقد افعبودة ،وؿد اصتؿؾً ظؾقفام افتؾبقي
رصحيو ،وؿد دفً افسـي ظذ أن افتؾبقي تؽقن حول افسر .
ً
ً
رشيؽو هق فؽ ،متؾؽف ومو مؾؽ"(.)1
-7إبطول تؾبقي ادؼـغ :إذ يؼقفقن " :إٓ
ُافـبلُ ُ-صذ ُاّلِل ُظؾقف ُوشؾؿ(ُ ُ :-الُ ُ ََُُيُُِ ُؾُُ
َ -٦٦١ظُ ُـُ َُُأُُ ُِِبُ ُ ُُُهُ َُرُيُ َُرُ َةُ ُ-ريض ُاّلِل ُظـفَُ ُ -ؿ َُُولَُُ ُ ُ:ؿوَُُلُ ُُُُُ
ُُاآلخُ ُِرُ َُُأُُ ُنُُ ُتُُسُ ُوؾُُِرُُُمُ ُِسُرُةَُُُُيُقُمٍُُ ٍُ
المُرُ َُأُةٍُُُ ُتُ ُُمُ ُِمُـُُبُِوَُّلِلُُُُِوُا ُفُُقُقُمُُُِ ُ ُِ
وُحُ ُرُ َُمُ ٌيُ)ُ(ُ.)2
ُُوُ َفُقُ َؾُيُُإُُالُُ َُُوُ َُمُ َعُ َُفُ ُُ ُُ
َُ َُ َُ َُ َ ُ َُ
َُ َ ُ
ُُ
ُ ُ َُ
*وُُِِفُُ َفُػُ ُِ
ظُُفُؾُ ُبُ َُُخ ُ ُِ
يَُمُ َُرُ ٍمُُ)ُ(ُ.)3
ُسُ ُوؾُُُُِرُُ َُُمُ ُِسُ َُرُةَُُُُ َيُ ُقُمُُُإٍُُالُُ َُُمُ َُعُُُذُُِ ُُ َُ
ورُ ُ
ُ َُ
يُُ ُ(ُُُ:تُ َُ
افؼحُ:
هذا احلديٌ أصؾ ذم حتريؿ شػر ادرأة مـ ؽر حمرم ،وتؼققده بققم وفقؾي ٓ مػفقم فف ،وؿد
ً
ً
مطؾؼو:
مطؾؼو( ،)5وادعـك يؼتيض حتريؿ شػر ادرأة بال حمرم
مؼقدا بثالثي أيوم( ،)4وورد
ورد ً
ٕن ادؼصقد مـ افـفل حػظ ظرض ادرأة ،وشد ذريعي افقؿقع ذم افػوحشي.
وذم احلديٌ ؾقائد:
ممبدا بـسى أو
حتريام
-1حتريؿ شػر ادرأة بال حمرم ،وحمرم ادرأة :ـؾ مـ حترم ظؾقف ادرأة
ً
ً
ً
شبى مبوح ،ويشسط ذم ادحرم :أن يؽقن ً
ؿودرا ظذ
بوفغو،
ظوؿال ،ذا ؽرة ظذ حمرمفً ،
ادحوؾظي ظؾقفو.
-2أكف ٓ ؾرق بغ افشوبي وافعجقز :فعؿقم احلديٌ ،وافػتـي بودرأة حوصؾي ظذ ـؾ حول،
وإن ـوكً احلوٓت ختتؾػ ،وفؽـ ٓ ظدول ظـ طوهر احلديٌ.
-3أن اإليامن بوهلل وافققم أخر يؼتيض اجتـوب مو حرم اهلل.
-4ذم احلديٌ دفقؾ ظذ ؿوظدة شد افذرائع.

( )1أخرجف مسؾؿ ( )1185مـ حديٌ ابـ ظبوس
( )2أخرجف افبخوري ( )1088وافؾػظ فف ،وظـده" :وفقس معفو" بدل" :إٓ ومعفو" ،ومسؾؿ ()1339
( )3هذا افؾػظ فقس فؾبخوري ،وإكام هق دسؾؿ ( .)420( )1339يـظر :افـؽً فؾزرـق (ص)200
( )4أخرجف افبخوري ( ،)1087ومسؾؿ ( )413( )1338مـ حديٌ ابـ ظؿر
( )5أخرجف افبخوري ( ،)1862ومسؾؿ ( )1341مـ حديٌ ابـ ظبوس
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حمرمو ٓ جيى ظؾقفو احلٍ :وهبذا تظفر مـوشبي احلديٌ فؾبوب ،وؿقؾ :جيى
-5أن مـ مل دمد ً
ظؾقفو إن أيسً مـ ادحرم أن تستـقى مـ موهلو مـ حيٍ ظـفو ،وإول أطفر.
بوبُُافػدييُ
ُُ ُُ
أي :هذا بوب ذـر افدفقؾ مـ افسـي ظذ ؾديي إذى ،وهل ادذـقرة ذم ؿقفف تعوػَُ { :ؾ َُؿُـُُُ
ُُأٍُُوُُُصُ َُُد َؿُ ٍُيُ َُُأُُوُُ ُكُُسُ ٍُ
ـُرُأُُ ُِشُ ُِفُُ َؾُ ُِػُ ُدُيُ ٌيُُُمُ ُُ ُِ
وُأ ُِ
َـُ ُ َُ ُِ
ُؿُمُ ُِرُيُ ًُضُ َُ
ؽُ}ُ[افبؼرة.]196 :
ـُصُ َقُوُمُ َُ ُ َُ
ُ ُُ
َ ُ
ىُمُ ُُ ُ
ُُُ ُوُُبُِفُ َُُأُُ ًذُ ُُ ُ
ُونُُُمُـُؽُ ُُ ُ
ٍ
ـػورة فػعؾ حمظقر ،وشؿقً
واجى ،أو
جزا فسك
ً
وادراد بوفػديي :مو جيى ظذ ادحرم ً
ؾدييٕ :ن ادؽؾػ يػدي كػسف هبو ظـ ادماخذة ،وؾديي إذى دل افـص ظذ وجقهبو حلؾؼ
بعض ادحظقرات.
ادحرم رأشف ،وؿوس
افػؼفوء ظذ ذفؽ َ
ُ
ُِ
ُِ
ُإػُُ َـُعُ ُِ
ًُُُ َُ
ُُُ ُِػُ ُدُ َيُ ُِيُ؛ُ َُؾ َُؼ َُُولُُُُ:
ىُُُبُُ ُِـُُظُ ُجُ َُرُ َةَُُ ُ،ؾ َُسُ َُلُ َُفتُفُُ َظُ ُِـُُا ُف
ُ:جُ َُؾ ُسُ ُُ
َ -٦٦٦ظُ ُـُُ َظُبُدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُ َُُمُعُؼُ ٍُؾُ(َُ ُ)1ؿ َُُولُ ُُ َُ
ُِ
ًُُُ َُ
ُإػُُ َُُرُ ُُشُقُ ُِلُُاُُّلِلُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-وُا ُفُُ َؼُ ُؿُ ُُؾُُ َيُ َتُـُُوَُ َثُ ُُرُُ
ُُ.حُُِؾُ ُُ
َكُ َزُ َفُ ُ
ُؿُُ َظُ ُ ُومُ ًيُ ُُ ُُ
ُِفُُ َُخُ ُ ُ
وصُ ًيَُُ ُ،وُهُ َُلُُ َفُؽُ ُ
ًُُُِ ُ
ُُُ َُرُ ُ َُ
ؽُُ َُُمُ َُ
ًُُ ُُُأُُ َُرُىُُُُ َُ
اْلُ ُفُ َُُدُ َبُ َُؾ َُُغُبُِ َُ
ُُُ ُف َُقُ َُجُ َُعُُ َبُ َُؾ َُُغُبُِ َُ
ؽُُ
ى)ُأ
وُأ
ًُُ ُُُأُُ َُرُىُا
(مُوُُُ ُـُـُ ُُ
(مُوُُُ ُـُـُ ُُ
ُُُ ُوَُُ ُ ُُُ:
َظُ َُذُُ َُُوُ ُجُ ُِفُلُ؛ُ َُؾ َُؼ َُُولَُُ ُ ُُُ:

ُِ
ُِ ُِ
ُؾُُ ُُِمُ ُسُؽُُِ ٍُ
َُمُ َُ
ُُُُِؽُ ُ
غُُ
غُُ،ف
(ُ:ؾصُ ُؿُُ َثُلُ َثُ َيُ َُُأُُيُوُ ٍمُ َُُ
ُ،أ
ًُ ُُ ُ
ُُُ َُرُىَُُ ُ،أُ ََُتُُِ ُُُدُ َُُصُوُ ًةُ ُ
وُأ
ُ؟)ُُ َؾُ ُؼُؾُ ُُ
ُُُ ُوُ َُُأُُضُعُ ُؿُُُشُتُ َيُُ َُُمُ َُسُ ُوـُ َُ
ُ:الَ ُُُ.ؿُ َُُولُ ُُ ُ ُ ُُ
كُُِ ُصُ َُ
ُصُوُ ٍعُُ)ُ(ُُ.)2
ػُُ َُ
ُُُوُُ ُِ
قلُُاُُّلِلُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-أُ ُنُُ ُيُطُ ُِعُ َُؿُُ َؾُ َُرُؿُ ًوُُ َبُ ُ َُ ُِ ٍُ َُ
*وُُِِفُُ ُُِرُ َُوُاُ َيُ ٍُيَُ ُُُ:ؾُ َُلُ َُمُ َُرُ ُهُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
يُُ َُُصُوُ ًةُُ،
ُُيُدُ َُ
ُ َُ
غُُُشُتُُيُُ،أ ُ ُُ ُ
َُأُ ُوُُ َيُ ُُصُقُ َمُُ َثُلُ َثُ َيُ َُُأُُيُوُ ٍمُ(ُُُ.)3
افؼحُ:
هذا احلديٌ هق إصؾ مـ افسـي ذم وجقب افػديي.
وذم احلديٌ ؾقائد ،مـفو:
ُِ
-1أن ؿصي ـعى هل شبى كزول أييَ { :ؾُؿُـُُُ َـُ ُ َُ ُِ
ـُرُأُُ ُِشُ ُِفُ}.
ُؿُمُ ُِرُ ُ ًُ
ىُمُ ُُ ُ
يضُوُُ َُأُ ُوُُبُِفُ َُُأُُ ًذُ ُُ ُ
ُونُُُمُـُؽُ ُُ ُ
َُ
( ) 1ظبد اهلل بـ معؼؾ ،بػتح أوفف وشؽقن ادفؿؾي بعدهو ؿوف ،ابـ مؼرن ادزين ،أبق افقفقد افؽقذم ،ثؼي ،مـ ـبور افثوفثي،
موت دون ادوئي ،شـي ثامن وثامكغ ،روى فف اجلامظي .افتؼريى (.)3634
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1816ومسؾؿ ()85( )1201
( )3أخرجف افبخوري ()1817

8

-2أن افسـي تػرس افؼرآن.
ُِ
ُؿُ} [افبؼرة:
وشُ ُؽ ُ
قاُرُ ُُءُ ُ َُ
-3أن مـ حمظقرات اإلحرام :حؾؼ افرأس :فؼقفف تعوػَُ { :وَُُالُ ُ ََُُتُؾُ ُُؼ ُُُ ُُ
.]196
-4أن ادحرم إذا احتوج إػ حؾؼ صعره درض أو أذى ـوفؼؿؾ :حؾؼ وؾدى.
-5أن ؾديي إذى وردت ظذ افتخقر :بغ افصقوم واإلضعوم وافـسؽ.
-6أن افصقوم ثالثي أيوم.
-7أن افصدؿي إضعوم شتي مسوـغ ،فؽؾ مسؽغ كصػ صوع.
-8أن افـسؽ ذبح صوة أو مو ؿوم مؼومفو ـسبع افبدكي.
-9مؼوظقي اإلحسون بام يـتػع بف ادسؾؿ مـ تعؾقؿ وإرصود إػ مو حيتوج إفقف.
-10ؾقف صوهد فؼقفف تعوػ{ :بُِوُدُُ ُمُ ُِمُـُُِغُُُرُءُ ُ ٌُ ُِ
قؿُ} [افتقبي.]128 :
وفُُ ُُرُحُ ُ ٌُ
َُ َُ ُُ
-11أن مـ أصقل افطى :آشتػراغٕ :ن حؾؼ افشعر ؾقف ختؾص مـ افؼؿؾ.
-12أن افعزة ذم حؽؿ أيي بعؿقم افؾػظ ٓ بخصقص افسبى.
-13جقاز حؾؼ ادحرم رأشف ظـد احلوجي مع افػديي.
-14ؾضقؾي ـعى بـ ظجرة :فـزول افؼرآن بف ،وظـويي افرشقل بف ،وفروايتف ؿصتف.
ُُبوبُُُحُ ُ ُ ُِ
رميُُمؽيُ
ُُ ُُ
أي :هذا بوب ذـر افدفقؾ مـ افسـي ظذ حرمي مؽي ،وادراد بحرمي مؽي :أهنو حمرمي :أي:
حتريام :وفذا شؿقً افبؾد احلرام
معظؿي حيرم ؾقفو مو ٓ حيرم ذم ؽرهو ،وادعويص ؾقفو أصد
ً
وادسجد احلرام ،واشؿ احلرم يشؿؾ مؽي ومو حقهلو ،ومـفو :مـك ومزدفػي ،وحلدود احلرم
أظالم ُتعرف هبو.
وؿد دل ظذ حرمي مؽي :افؽتوب وافسـي واإلمجوع ،وأصؾ حرمي مؽي ومو حقهلو مـ حرمي
ً
تؼيػو
افبقً افذي هق افؽعبي ،وأصؾ هذه احلرمي وافعظؿي أكف تعوػ أضوف افبقً إػ كػسف
ُِ ُِ
ُِ ُِ ُِ ُِ
افرُـُعُُُُِ
غُ ُ َُُوُا ُفُُ َعُ ُوـُػُ َُ
وتؽريام :ؾؼول تعوػ إلبراهقؿ وإشامظقؾَُ { :أُ ُنُ ُ َُض ُفُ َُرُاُ ُ َبُقُتُ َُلُ ُفُُؾُطُوئُُػُ َُ
غُ ُ َُُوُُُ ُ
ً
افسُ ُُجُ ُقدُُِ} [افبؼرة.]125 :
ُُ ُ
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ُخُقُيُؾُُِ ُِدُُبُُ ُِـُُظُؿُ ٍُرُوُُُ ُُ ُِ
يُُ-ريضُاّلِلُظـفَُ -
َُ
ُُُ ُِـُُ
ُُُكُفُُ َؿُ َُُولُُفُُُِ َعُ ُؿُ ُِرُوُُب
ُ:أ
اْلُ َزُُُاظُ ُلُُا ُفُُ َعُ َُُد ُِوُ ُ
ُذُيُ ٍُُحُ ُُ َُ ُ َ ُ
َ -٦٦٢ظُ ُـُُأُُ ُِِبُُ ُُ َُ
شُ ُِعُ ُ ُِ
ُُُ َعُ ُ ُِ
قثُ ُُ َُ
ُُُ ُبُ ُعُ ُ َُ
وصُ(َُ -ُ )1وُ ُُهُ َُقُ ُ َيُبُ َعُ ُُ
وُاألَُُ ُِمُ ُُرُ َُُأُُ ُنُ ُُُأُُ َُحُ ُدَُُث َُ
ؽُ ُ َُؿ ُقُالًُُ َُؿوُ َمُُ
ُإػُ ُ َُُمُ ُؽ َُيُ-ائُُ َُُذُ ُنُ ُ ُُِِلُ َُُأُُُ َُُيُ ُُُ
ٌُ ُا ُف
قدُ ُُبُُ ُِـُ ُا ُف
َُ
ُِ
بُِ ُِفُ ُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
لُُُ،
ُويَُُُ ُ ُ،وُ َُوُ َظُوُ ُهُ ُ َؿُؾُبُِ ُ
ُُُ َػُتُ ُ
قلُ ُاُُّلِلُِ ُ-صذ ُاّلِل ُظؾقف ُوشؾؿُ -ا ُفُُ َغُ َُُُد ُ ُُِمُ ُـُ ُ َيُ ُقُ ِمُ ُا ُف
حَ ُ ُ،ؾُ َُسُؿُ َعُتُفُ ُُُأُُ ُذُ َكُ ُ َُ
ُ،أ ُِ
وُ َُأُبَُصُتُفُ ُظُقُـَُُُويُ ُُ ُِ
غُ ُ َتُ َؽُ ُؾ َُؿُ ُبُِ ُِفُ َُ
ُ،وُ ََُلُُُ
ُحُ ُرُ َُمُ َُفُوُا
ُُوُ َُأُُثـَُُكُُُ َظُ َُؾقُ ُِفُُُُ ،ث ُؿُ ُ َُؿ َُُولُُ ُُ ُ ُ:
ُ،حُ َُ
ُُُّلِلُُ ُُ َُ
(إنُ ُ َُُمُؽُ َُي ُ َُ
ُُُكُ ُُُفُ ُ َُُُحُ َُُد ُاُُّلِلَُُ َُ
َُ َُ َُ َ َُ
ُِ
ُُُُُ ُُوسُ؛ ُ َؾُ ُُ َُ ُِ
ُالمُ ُِرُ ٍُئُ ُ ُيُ ُمُ ُِمُ ُُـُ ُبُِوَُّلِلُُُُِ َُوُا ُفُُ َقُ ُقُ ِمُ ُُُاآلُ ُِخُ ُِرُ َُ
ُُُ ُنُ ُ َيُ ُسُ ُِػُ َُ
ُِبُوُُُ
ُ:أ
ُِبُوُُُ َدُمُ ًوُ ُُ َُ
َيُ ُرُ ُمُ َُفُوُافـ ُُ
ُُ َ
ُ،وُالُُُ َيُعُضُ َُُد ُ ُِ َ
ؽُ ُ ُِ َ
لَُيُ ُؾُ ُ ُ ُ

ُولُ ُُرُشُ ُ ُِ
ُِ ُِ
ُإنُ ُاُُّلِلَُ َُُأُُذُُِ َنُُ
قلُ ُاُُّلِلُِ ُ-صذ ُاّلِل ُظؾقف ُوشؾؿَ ُ -ؾُ ُؼُقُ ُفُ ُُ
قاُ ُُ ُ:
َُصُ َُجُ َُرُ ًةَُ ُ ،ؾُنُُِ ُنُ َُُأُُ َُحُ ٌُُد ُ َتُ َُُرُخُُُ َُصُ ُبُِؼُتَُُ َُ ُُ
ُِ ُِ ُِ
ُؿَُُ ُ ،وُإُُِكُُامُ ُُُأُُُذُُِ َُنُ ُ ُُِِلُ ُ َُُشُوُ َظُ ًيُ ُ ُُِمُ ُـُ ُ ََُُُ َُ ٍُ
تُُ
ورَُُ ُ ،وُ َؿُ ُدُ ُ َظُوُ َدُ ُ
فُ َُرُ ُُشُقفُُفُ ُ-صذ ُاّلِل ُظؾقف ُوشؾؿَُ ُ -وُ ََُلُُ ُ َيُ ُلُ َذُنُ ُ َفُؽُ ُ
َُ
وهُ ُُُدُا ُف ُِ
ُافشُ ُ ُِ
ُحُ ُرُ َُمُتُُِ َُفُوُُُبُُِوألَُُ ُمُ ُِ
سُ؛ُ َؾُؾُ ُقُ َبُؾُ ُغُُُُ ُ
ىُ)ُُُ.
ُُحُ ُرُ َُمُ ُتُ َُُفُوُاف
ُُُ َغُُوئُُ َُ
ُُُُُ َقُ ُقُ َمُُ َـُ ُُ
َُؾ ُِؼُ ُ َُ َُ
ؽُ ُ ُُِمُـُ َُ َُ
ُإنُ ُُ َُ
ؽُ؟ُ ُ َُؿ َُُولَُُُ ُ:أُُ َكُُوُ ُأَُُُظُ َُؾ ُُؿُ ُبُِ َُذُفُُِ َُ
ُذُيُ ٍُُحَُُ ُ ُ:مُوُ ُ َُؿ َُُولُ ُ َُف َُ
ُاحلُ َُرُ َمُ ُُالُ ُ ُيُ ُِعُ ُ ُُقذُُ
ُذُيُ ٍُُحُ ُُ ُ،
ُؽُ ُ َيُوُ ُأُُ َبُوُ ُ ُُ َُ
قؾُ ُُألُ ُِِبُ ُ ُُ َُ
ُِ
ُ،وُالُُُ َؾُ ُ ُورُ ًاُُبُِ َُُد ٍمَُُ ُ،وُالُُُ َؾُ ُ ُورُ ًاُُبُِ َُُخ ُرُ َبُ ٍُيُ)ُ(ُُ.)2
َظُوُصُقُ ًوُ ُُ َُ

ُُ َُ
فؿيُ،وأصُ ُُؾفوُِفُ
ُُُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ
يُ،وؿقؾُ:افت
يُ:بوْلوءُادعجؿيُوافراءُادفؿؾيُ،ؿقؾُ:اْلـوييُ،وؿقؾُ:افبؾ ُقُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ
*اْلُ ُرُ َبُ ُ ُُُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُُُ
َّسؿيُاإلبؾ(ُ،)3ؿولُافشوظرُُُ:
ىُُ ُُ ُِ
ُ ُُ ُِ
اْلورُبو(ُُ)4
افؾصُ َُُيُُِ ُ ُ
اْلورُ ُُبُُُُ ُ ُ ُ
ظـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُ َظُبُ ُ ٍُ
وسُُ-ريضُاّلِلُظـفامَ ُ-ؿُ َُُولَُ ُُُ:ؿُ َُُولُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
قلُُاُُّلِلُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ-
ُ ُ -٦٦٢
ُِ
ُِ
ُحُُمُؽُ َيُُُِ ُُ ُ ُ-
ُ،وُ َفُؽُُِ ُـُُ ُِ
وا)ُُ.
ُؿُُ َؾُوكُُ ُُِػُ ُُرُ ُُ
(الُهُ ُجُ َُرُةَُُُُ[ َبُعُ َُُدُاف
ُُُ َػُتُُحُُُُِ(َُ ُُ ])5
ُجُ َُفُوُ ٌدُُ َُُوُكُقُ ٌيَُُ ُ،وُإُُِ َذُاُُُ ُاُ ُشُتُـُُُػُ ُرُ ُتُ ُ
َيُ ُقُ َمُُ َؾُتُ ُُِ َُ

( )1ظؿرو بـ شعقد بـ افعوص بـ شعقد بـ افعوص بـ أمقي افؼريش إمقي ادعروف بوٕصدق ،توبعل ويل إمرة ادديـي
ً
مرسؾو ظذ
دعوويي وٓبـف ،ؿتؾف ظبد ادؾؽ بـ مروان شـي شبعغ ،وهؿ مـ زظؿ أن فف صحبي وإكام ٕبقف رؤيي ،وـون ظؿرو
كػسف ،مـ افثوفثي ،وفقسً فف ذم مسؾؿ روايي إٓ ذم حديٌ واحد .افتؼريى (.)5034
( )2أخرجف افبخوري ( ،)104ومسؾؿ ()1354
( )3يـظر :افـفويي ذم ؽريى احلديٌ ()17/2
( )4ذـره ادزد ذم افؽومؾ ( )33/3ومل يـسبف ،ؿول :وذم اخلرابي يؼقل افراجز:
ِ
واخلور ُب افؾص حيى اخلوربو  ...وتؾؽ ؿربك مثؾ أن تـوشبو
ئى افرضائبو
أن تشبف افرضا ُ
( (5مو بغ ادعؽقؾتغ زيودة مـ افـسخي ادطبقظي ،واختورهو صقخـو ،وهل ذم روايي ظـد افبخوري (.)2825
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ُِ
ُحُ َُرُُ ٌُامُُ
ُإنُ ُ َُُهُ َُذُاُ ُا ُف
َُوُ َؿُ َُُولُ ُ َيُ ُقُ َمُ ُ َؾُتُ ُُِ
ُحُ ُرُ َُمُفُ ُاُُّلِلُُ ُ َيُ ُقُ َمُ ُ َُ
ُح ُ َُُمُؽُ َيُُ ُُ ُ:
ُافسُ َُؿُ َُقُُاتُ ُ َُُوُُاألَُُ ُرُ َُضُ؛ ُ َؾُ ُُفُ َُقُ ُ َُ
ُُُ َبُ َؾُ َُُد ُ َُ
ُخُ َؾُ َُؼُ ُاُّلِلُُ ُُُ ُ
ُُُ ُِؼُقُ ُومُ ُِيُُ ،وُإُُُِكفُ ُ ََُُلُ ُ ََُُيُُِ ُؾُ ُاُُ ُف ُِؼُتَُُُُ ُِ ُِ َُ ٍُ ُِ
ُ،وُ ََُلُ ُ ََُُيُُِ ُؾُ ُ ُُِِلُ ُإُُالُ ُ َُُشُوُ َظُ ًُي ُ ُُِمُ ُـُ ُ َََُُُُ ٍُ
بُِ ُُحُ ُرُ َُمُ ُِيُ ُاُُّلِلُُُِ َُ
ورُُ،
ُولُ ُُؾُ ُقفُ ُُألُ َُحُدُ ُ َُؿبُعُ ُُ َُ ُ
ُُإػُ ُ َيُ ُقُ ُِم ُا ُف َ َُ َُ ُ
ُإػُ ُيُقُمُُُاف ُِ ُِ
ُِ
ُ،وُالُُُ َيُؾُ َتُ ُُِؼُ ُُطُ ُ ُفُؼُ َطُ َتُفُ ُإُُالُُ
ُصُقُ ُُُد ُهُ ُُ َُ
ُ،وُالُُُ ُيُـَُػُ ُُرُ ُ َُ
ُُُُِؼُ َقُ ُ َُومُيُُ ،الُُُ ُيُعُ َُضُ ُُُد ُ َُُصُ ُقُ ُـُفُ ُُ َُ
ُحُ َُرُاُ ٌمُ ُبُِ ُُحُ ُرُ َُمُيُ ُاُُّلِلُِ ُُ َُ َ ُ
َؾُ ُُفُ َُقُ ُ َُ

إل ُذ ُِخُرُ؛ ُ َُؾنُُِكُفُ ُفُُُِ َُؼقُـُُِ ُِفُؿُ ُ َُُوُ ُبُقُ ُ ُِ
وُرُ ُُشُ َُُ
َُمُ ُـُ ُ َظُ ُرُ َُؾ َُفُوَُُ ُ ،وُ ُُ ُُ ُ
قِتُِ ُؿُُُُ.
ُخُلُ ُهُ)َُُ ُُُ.ؾ َُؼ َُُولُ ُا ُف
الَُيتَُ َُُذُ ُ َُ
ُُُ َعُبُ ُ ُُ
ُ ُ
قلُ ُاُُّلِلُِ ُإُالُ ُاُُ ُِ َُ
وسَُ ُُُ:يُ ُُ َُ
ُُُ ِ
إلُذُ ُِخُ َُرُ)ُ(ُ.)1
َؾُ َؼُ َُُولُ(ُُُ:إُُالُُُا
غُ ُُُ َُ
ُ:احلُ ُدُُادُ(ُُ.)2
ُافُُ َؼُ ُُ
افؼحُ:
هذان احلديثون مهو إصؾ مـ افسـي ذم حرمي مؽي ،وبقون مو حيرم ؾقفو.
وذم احلديثغ ؾقائد:
-1أن ؾتح مؽي ـون ظـقة ظذ يده -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وبؼقودتف.
-2أن ذفؽ ـون ذم افسوظي افتل أحؾً مؽي فرشقل اهلل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.-
-3أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -خطى خطبتغ :إوػ يقم افػتح ـام ذم حديٌ ابـ
ظبوس ،وافثوكقي :افغد مـ يقم افػتح ،أي :ذم افققم افثوين ـام ذم حديٌ أيب رشيح.
-4أن اهلل حرم مؽي يقم خؾؼ افسؿقات وإرض.
-5أهنو أحؾً فؾـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -شوظي مـ هنور .ؿقؾ :مـ افصبح إػ افعك.
-6أهنو مل حتؾ ٕحد ؿبؾف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.-
-7أن حرمتفو ؿد ظودت بوكؼضوء تؾؽ افسوظي.
-8حتريؿ افؼتؾ وافؼتول ؾقفو.
-9بقون مو حيرم ؾقفو مـ أجؾ حرمتفو.
ِ
ٕحد بؼتول رشقل اهلل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم تؾؽ افسوظي افتل أذن اهلل
-10أكف ٓ حجي
فـبقف ؾقفو.
( )1أخرجف افبخوري ( ،)1834ومسؾؿ ()1353
( )2افـفويي ذم ؽريى احلديٌ ()135/4
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-11افتـبقف إػ افػرق بغ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وؽره.
-12حتريؿ افؼتؾ وافؼتول ؾقفو إٓ أن يبدؤوكو بوفؼتول ؾقفو.
-13حتريؿ تـػر صقدهو ،وؿتؾف مـ بوب أوػ.
-14وجقب تبؾقغ افعؾؿ ،وهق ؾرض ـػويي.
-15حتريؿ ؿطع افشجر وافشقك واختالء اخلذ افـوبً ذم أرض احلرم ،ومعـك (يعضد):
يؼطع( ،)1ومعـك (خيتذ خاله) :أي حيش حشقشف( ،)2واخلذ :افعشى افرضى(.)3
-16افرخصي ذم ؿطع اإلذخر :فؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :إٓ اإلذخر) وهق كبً معروف
إػ افققم ،ضقى افرائحي ،وشبى افرخصي :أهنؿ ـوكقا يـتػعقن بوإلذخر ذم أصقوء :فؼقل
(ؾنِك ُف فِ َؼ ْقـِ ِفؿ َو ُب ُق ِ
افعبوسَ :
قِتِ ْؿ) وافؼغ :احلداد ،ؾنكف يـتػع بوإلذخر ذم إصعول افـور ،وـذفؽ
ْ
ذم افبققت يقضع ظذ اجلريد يؿـع كزول افساب وافطغ مـ بغ اجلريد.
-17أن ؿقل افعبوس -ريض اهلل ظـف( :-إٓ اإلذخر) اؿساح ٓ اشتدرك ،وؿقل افـبل -صذ
اهلل ظؾقف وشؾؿ( :-إٓ اإلذخر) مقاؾؼي فؾعبوس ذم ضؾى افرخصي ،وذفؽ بوجتفود أو
بقحل.
-18حتريؿ فؼطتفو إٓ ظذ مـ ُيعرؾفو.
-19ؾضقؾي أيب رشيح -ريض اهلل ظـف -إلكؽوره ظذ إمر ظؿرو بـ شعقد بعثف افبعقث إػ
مؽي فؼتول ابـ افزبر ،واحتجوجف ظؾقف بحديٌ رشقل اهلل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وتلـقده
فروايتف بؽامل تؾؼقف ظـ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وحػظف فف ،وذفؽ ذم ؿقفف فألمر :
َ ِ
غ َت َؽؾ َؿ بِ ِف).
ويِ ،ح َ
ك ْت ُف َظ ْقـَ َ
(ؾ َسؿ َع ْت ُف ُأ ُذ َك َ
ويَ ،و َو َظ ُوه َؿ ْؾبِلَ ،و َأ ْب َ َ
-21حؽؿي أيب رشيح ذم اإلكؽور ظذ ذي افسؾطون بؼقفف( :ا ْئ َذ ْن ِيل َأ َهيو إَ ِم ُر َأ ْن ُأ َحد َث َؽ)،
واـتػك ذم اإلكؽور بنبالغ احلجي ،وصزه ظذ ظدم افؼبقل مـف.
( )1افـفويي ذم ؽريى احلديٌ ()251/3
( )2يـظر :ادصدر افسوبؼ ()75/2
( )3ادصدر افسوبؼ ،واإلحوفي كػسفو
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-22أن مو ؿوفف ظؿرو ٕيب رشيح يتضؿـ افؽز ،وهق رد احلؼ(.)1
-23أن ؾضؾ افرشقل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وأصحوبف ظـد اهلل ؾقق ؾضؾ مؽي :فؼقفف -
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم روايي ذم افصحقح( :إن اهلل حبس ظـ مؽي افػقؾ ،وشؾط ظؾقفو
رشقفف وادممـغ) (.)2
-24أن حرمي مؽي مـ رشع اهلل ،وفقسً ً
جوهؾقو :فؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :إن َمؽ َي
ظرؾو
ً
ِ
قؿ َحر َم
حير ْم َفو افـ ُ
َحر َم َفو اهللُ َت َع َوػ َو َمل ْ ُ َ
وس) ،وأمو ؿقفف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :-إِن إِ ْب َراه َ
َمؽ َي)( )3ؾودراد :أكف أطفر حتريؿفو وبؾغ حتريؿ اهلل هلو.
-25اشتحبوب اؾتتوح اخلطبي واحلديٌ بحؿد اهلل وافثـوء ظؾقف.
-26أن اإليامن بوهلل وافققم أخر يؼتيض ؾعؾ ادلمقرات واجتـوب ادـفقوت.
-27أن مؽي صورت بوفػتح دار إشالم ؾوكؼطعً اهلجرة مـفو ،وفؽـ بؼل افعزم ظؾقفو فق
حصؾ مقجبفو ،أمو اهلجرة مـ ديور افؽػر ؾال تـؼطع حتك تطؾع افشؿس مـ مغرهبو.
-28أن اجلفود مؼوع ٕهؾ مؽي بعد افػتح ـغرهؿ.
-29وجقب افـػر فؾجفود إذا اشتـػر اإلموم افـوس.
-30أن افتحريؿ وافتحؾقؾ إػ اهلل.
-31أن مـ هديف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :-اؾتتوح اخلطبي بحؿد هلل وافثـوء ظؾقف.
-32أن مـ آثور اإلمورة ؾقؿـ ضعػً ؾقف افديوكي :افؽز ،وهق رد احلؼ.
-33مراظوة احلؽؿي ذم دظقة ادؾقك وإمراء :ـام يدل فف ؿقفف تعوػ دقشك وهورونَ { :ؾُ ُؼُ َُُ
قالُُ
َُففُُ َُؿ ُقًُُالُُ َُفقُـُُوًُُُ َُف َعُ ُؾفُُ َيُ َتُ َُُذُـُ ُُرُ َُُأُُ ُوُُ َُ ُ
َُي َُشُكُ}ُ[ضف.]44 :
ُموَُيقُزُُُُُؿتُُ ُؾُفُُ
بوبُُ ُُُ ُ
ُُ ُُ

( )1ـام ذم حديٌ ابـ مسعقد ظـد مسؾؿ (" :)91الكبر :بطر الحق ،وغمط الناس".
( )2أخرجف افبخوري ( ،)112ومسؾؿ ( )1355مـ حديٌ أيب هريرة
( )3أخرجف افبخوري ( ،)2129ومسؾؿ ( )1360مـ حديٌ ظبد افف بـ زيد
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هذا بوب مـوشى فؾبوب ؿبؾفٕ :ن ؾقف ذـر مو جيقز ؿتؾف ذم احلؾ واحلرم ،وذـر ؾقف حديٌ
ظوئشي -ريض اهلل ظـفو.-
َ -٦٦5ظُ ُـُُ َظُوئُُُِ َُشُ َيُُ-ريضُاّلِلُظـفوَُ ُ-أُ ُنُُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُُاُُّلِلُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-ؿُ َُُولَُُ ُ ُُُ:
ُسُُ ُُِمُ ُـُُ
(َخُ ٌُ
ُُُ ُغُُرُُابُُُ ُ،وُُ ُُِ
افدُُوُُابُ ُ ُـُ ُؾفُـُ ُ َُؾ ُ ُِ
وشُ ٌُؼُُ ُ ُ،يُ ُؼتَُ ُؾ َُـُ ُُُِِفُ ُُ َُ
ىُُ
احلُ َُُد َُأُ ُةَُُُ ُ ُ،وُا ُفُُ َعُ ُؼ َُرُ ُُبَُُُ ُ ُ،وُا ُفُُ َُػ ُلُ َُرُ ُةَُُُُ ُ ُ،وُافُُُ َؽُ ُؾ ُُ
ُاحلُ َُرُ ِمُُُ ُ:ا ُف َُ ُُ َُ
ُُ ُ َُ ُ ُُ ُ
قرُ)ُ(ُُ.)1
ا ُفُُ َعُ ُؼُ ُ ُُ
اشُ َُؼُُُِِفُُُ ُُِ
سُُ َؾُقُُ ُِ
ُُ(ُ:بُِ َؼُتُ ُِ
ُاحلُ ُؾُُ َُُوُُ َُ
احلُ َُرُ ِمُُ)ُ(ُُ.)2
*وُدُُُِ ُسُؾُُِ ٍؿُ ُُ
ُؾُُ ََُخُ ُِ َُ
ُ َُ
*ُُ ُِ
احلُ َُُد َُأُ ُةُ ُُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُِ
ُمفؿقُزُ.
ُُ:بؽَّسُاحلوءُ،وؾتحُافدالُُ ُ ُ ُ
افؼحُ:
وذم احلديٌ ؾقائد مـفو:
-1إمر بؼتؾ هذه ادذـقرات ـام جوء ذم روايي مسؾؿ ،وؿقفف( :يؼتؾـ) هق خز بؿعـك
إمر :أي :اؿتؾقا.
-2جقاز ؿتؾ هذه ادذـقرات ذم احلؾ واحلرم ،وجيقز ذفؽ فؾؿحرم.
خورج ظـ ضبع شوئر احلققاكوت ،ؾطبعفـ إذى واإلؾسود،
-3وؿقفف( :ـؾفـ ؾوشؼ) أي:
ٌ
وهذه هل ظؾي حتريؿ أـؾفـ وظؾي إمر بؼتؾفـ ،وذم حؽؿفـ :ـؾ مو أصبففـ ذم إذى
ومذـرا:
مػردا
واإلؾسود ،ومو ـوكً افعؾي ؾقف أؿقى ـون بوحلؽؿ أوػ ،وجوء ذـر ؾوشؼ
ً
ً
مراظوة فؾػظ (ـؾ) ،وذم روايي( :ـؾفـ ؾقاشؼ) (.)3
-4حتريؿ أـؾ هذه احلققاكوتٕ :ن مـ افؼقاظد ادستـبطي :أن ـؾ مو أمر بؼتؾف أو هنل ظـ
حمرم ،وهذه اخلؿس ثالثي مـفو تدب ظذ إرض :وهل احلقي وافعؼرب وافؽؾى،
ؿتؾف ؾفق ٌ

( )1أخرجف واه افبخوري ( ،)1829ومسؾؿ (.)1198
( )2أخرجف مسؾؿ ( )67( )1198بـحقه .ويـظر :افـؽً فؾزرـق (ص)206
( )3أخرجف مسؾؿ ()67( )1198
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تغؾقى ،وؿد جوء ذم روايي:
وظ ْدوهـ مـ افدواب
واثـون مـ افطر ،ومهو :افغراب واحلدأةَ ،
ٌ
تؼققد افغراب بوفغراب إبؼع( :)1ؾخرج بف ؽراب افزرع ،واحلدأة ظذ وزن ِظـَبي.
بوبُُ ُ ُ ُ ُِ
ُمؽُ َيُُ ُ ُ ُِ
ُوؽرُهُُُِ
ُدخقلُُ ُ
ُُ ُُ
أي :هذا بوب ذـر مو يتعؾؼ بصػي دخقل مؽي ،ومو يػعؾف افداخؾ ذم حٍ أو ظؿرة ،وؿد
تضؿـ هذا افبوب :ثامكقي أحوديٌ تتعؾؼ ذم مجؾي مـ أبقاب أحؽوم احلٍ وافعؿرة ،ويتبغ
هذا بذـر افػقائد ادستـبطي مـ هذه إحوديٌ:
سُُبُُ ُِـُُُمُوفُُُِ ٍُ
ؽُُ-ريضُاّلِلُظـفَُ ُ-أُ ُنُُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-دُ َُخُ َُؾُُ َُُمُؽُ َيُُ
َ -٦٦٢ظُ ُـُ َُُأُُ َكُ ُِ ُ َُ
ُِ ُِ ُِ
ُخُ َطُ ٍُؾُ ُ ُُُمُ َتُ َعُؾُ ٌُؼُ ُبُِلَُُ ُشُتَُُ ُِ
ُورُ ُافُ
ُُُ َؽُعُ َبُ ُِيُ؛ُ
وءُ ُهُ ُ َُُرُ ُُجُ ٌُؾُ ُ َؾُ َؼُ َُُولُُ:اُب
َظُوُ َمُ ُا ُف
ُُُُ ُُـُ ُ َُ
ُ،وُ َظُ َُذُ ُ َُُرُأُُشُفُ ُاُُدُغُ َػُ ُُرَُ ُُُ،ؾُ َؾُُامُ ُ َكُ َزُ َظُفُ ُ َُ
ُُُ َػُتُُحُُُُِ ُُ َُ
ُجُ ُ َُ
َُؾ َُؼ َُُولُ ُُُُُ(ُ:ا ُؿ ُتُ ُُؾقُ ُهُ)ُ(ُُ.)2
-٦٦٢وُ َظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُظُ َُؿُ َُرُُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ ُ-أُ ُنُُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-دُ َُخُ َُؾُُ
وءُ ُُُ،وُ َُخُرُجُُ ُُِمُـُُاف ُث ُِ ُِ
ُِ
ُُُعُ ُؾقوُا ُف ُِ
ُ،مُـُُاف ُث ُِ ُِ
ٍُ ُِ
ُِ
ُافسُ ُػ َُذُ(ُُ.)3
ُُُُتُلُُُبُِو ُفُُبَُ ُط َُحُ ُ َُ َُ َُ ُ
َُمُؽُ َُيُُمُ ُـُُ َـُ َُُُدُاءُ ُُ ُ
ُُُُـُقُيُُُُ ُ
ُُُُـُقُيُُا ُف ُ َُ
افؼحُ:
هدي ُف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم دخقل مؽي ،واخلروج مـفو.
تضؿـ هذان احلديثونَ :
وذم احلديثغ ؾقائد ،مـفو:
-1جقاز دخقل مؽي بغر إحرام دـ دخؾفو فؼتول مبوحٕ :كف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -دخؾ
مؽي ظوم افػتح :أي :ؾتح مؽي ،وظذ رأشف ادغػر ،وهق مو يغطل افرأس مـ افدرع ،ويؼول
فف :افبقضي ،وادحرم ٓ يغطل رأشف :ؾعؾؿ أكف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؽر حمرم.
-2أكف ٓ جيى اإلحرام ظذ ـؾ داخؾ دؽي.
-3أن ابـ خطؾ -واشؿف ظبد افعزى -ممـ أهدر افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -دمف :وفذا
ً
متعؾؼو بلشتور افؽعبي يظـ أن ذفؽ يـجقف! وشبى ذفؽ :أكف أشؾؿ وارتد
أمر بؼتؾف وإن ـون
( )1أخرجف مسؾؿ ()67( )1198
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1846ومسؾؿ ()1357
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1576ومسؾؿ ()1257
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ظـ اإلشالم ،وـوكً فف جوريتون تغـقون هبجوء افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وـون ؿتؾف ذم
اهلل ؾقفو فـبقف مؽي.
افسوظي افتل أحؾ ُ
-4أن افتعؾؼ بلشتور افؽعبي ٓ يؿـع مـ ؿتؾ مـ وجى ؿتؾف.
-5أن ؾعؾ إشبوب ٓ يـوذم افتقـؾ.
-6حتتؿ ؿتؾ افسوب :أي :شوب افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.)1(-
-7اشتحبوب دخقل مؽي مـ أظالهوٕ :ن مـ هديف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :-دخقل مؽي
مـ ـداء ،وهل افثـقي افعؾقو ،وذم اخلروج خيرج مـ أشػؾفو.
-8ؾقف صوهد هلديف –صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم خموفػي افطريؼ ذم افعبودة(.)2
-٦٦٢وُ َظُ ُـُ ُ َظُبُ ُِدُ ُاُُّلِلُِ ُُبُُ ُِـُ ُظُ َُؿُ َُرُ ُ-ريض ُاّلِل ُظـفامَُ ُ -ؿ َُُولَُ ُ ُ:دُ َُخُ َُؾُ ُ َُُرُ ُُشُقُُُلُ ُاُُّلِلُِ ُ-صذ ُاّلِل ُظؾقفُ
ُ،وُ ُُأُ َُشُ ُ َُومُيُ ُُبُُ ُُـُ ُ َزُيُ ٍُدَُُ ُ ،وُبُِ ٌُُ
ُحُقاُُُ
ُُُ َظُ َؾُقُ ُِفُ ُؿُ ُا ُف
للَُُ ُ ،وُظُثَُُامُ ُُنُ ُُبُُ ُُـُ ُ َضُؾُ َُحُ َيُ ُ َؾُ َُلُؽُ َؾُ ُؼُقاُ
وشؾؿُ-ا ُفُُ َبُقُ َُ
وبَُ ُ ،ؾُ َؾُُامُ َؾُ َتُ ُُ
ُُُ َبُ ُ َُ
ًُ ُُ َُ
ُصُ ُذُُُؾُُُِ ُِقفُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ-؟ُ
ًُُ َُُأُُ ُوَُُلُُ َُُمُ ُـُُ َُُوُ َُف ٍَُُ؛ُ َُؾ َُؾ ُِؼُ ُ ُُ
ُـُـُ ُُ
قًُُبُِلُالًَُُ ُُُ،ؾ َُسُ َُلُ َُفتُفَُُ ُُُ:هُ ُؾُُ َُ
ُُُ َقُامُكُُِ َقُ ُ ُِ
غُ(ُُ.)3
غُُا ُف
َؿُ َُُولَُ ُُُ:كُ َعُ ُؿَُ ُُُ،بُ ُ َُ
ُُُ َعُ ُُؿُقُ َدُيُ ُِـُُا ُف َُ
افؼحُ:
هذا احلديٌ أصؾ ذم حؽؿ دخقل افؽعبي ،وافصالة ؾقفو.
وؾقف ؾقائد ،مـفو:
-1أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -دخؾ افبقً :أي :افؽعبي ظوم افػتح ،وصذ ؾقف بغ
افعؿقديغ افقامكقغ ،هذا ظذ روايي بالل ،وروي ظـ أشومي أكف مل يصؾ( ،)4ومجع بغ
افروايتغ :بلن ادُثبً مؼدم ظذ افـوذم(.)1
( )1يـظر :افصورم ادسؾقل ()13/2
( )2ـام ذم حديٌ جوبر بـ ظبد اهلل ظـد افبخوري ( )986ؿول« :ـون افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -إذا ـون يقم ظقد خوفػ
افطريؼ».
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1598ومسؾؿ (.)393( )1329
( )4أخرجف مسؾؿ ( )395( )1330مـ حديٌ ابـ ظبوس ؿول :أخزين أشومي بـ زيد ،أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -دو
دخؾ افبقً ،دظو ذم كقاحقف ـؾفو ،ومل يصؾ ؾقف حتك خرج ." ..

16

-2ؾضقؾي أشومي بـ زيد وباللٓ :ختصوصفام بدخقل افؽعبي مع افـبل -صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ.-
-3ؾضقؾي ظثامن بـ ضؾحي :فدخقفف افؽعبي مع افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ويؼول فف:
احلجبـلٕ :كف مـ بـل ظبد افدار افذيـ هلؿ شداكي افبقً :وهلذا ـون معف مػتوح افبقً ؾلخذه
افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -مـف ثؿ رده إفقف ،ظذ مو جوء ذم تػسر ؿقفف تعوػ{ :إُُِنُ ُاُُّلِلَُُُُ
اُاألَُُمُوُ َكُُوُ ُِ
تُُإَُُُُِػُ َُُأُُ ُهُؾُُِ َُفُوُ} [افـسوء.]58 :
ُؿُ َُُأُُ ُنُُ ُتُ َُُمُدُوُُُُُ َُ
َيُ ُلُ ُُمُ ُُرُ ُـُ ُ
-4حرص ابـ ظؿر ظذ افعؾؿ ،ومعرؾي شـي افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.-
-5ؿبقل خز افقاحدٕ :ن ابـ ظؿر اـتػك بخز بالل.
-6صحي صالة افػرض وافـػؾ ؾقفو ،وهذا ؿقل اجلؿفقر.
-7جقاز دخقل افؽعبي ،واشتحبوب افصالة ؾقفو دـ دخؾفو.
-8أن دخقل افؽعبي فقس مـ مـوشؽ احلٍ وٓ افعؿرة.
ُِ
وءُ ُُ َُ
ُ:إِّنُ ُُألَُُظُ َؾُ ُُؿُ َُُأُُكُُؽُُُ
ُإػُ ُاُُ َُحلُ َُجُ ُِرُ ُُُاألَُُ ُشُ َُقُدُ ُ َؾُ َؼُبُ َؾُفَُُ ُ ،وُ َؿُ َُُولُ ُُُ ُ
َ -٦٦٢ظُ ُـُ ُظُ َُؿُ َُرُ ُ-ريضُاّلِلُظـفَُ ُ -أُكُفُ ُ َُ
ُجُ ُ َُ
ُ،وُ َُف ُقُ َُ
ؽُُ َُُمُوُُُ َُؿبُ ُؾتُُ َُ
صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ ُ-يُ َُؼبُ ُُؾ َُ
ُؽُ(ُ.)2
ُُُبُِ ُلُُُ ُ ُ -
الُأ
ًُُافـُ
ُُُ ُِّنُُ َُُرُ َُأُيُ ُُ
ُُضُُ َُوُالُُُ َتُـُ َػُ ُُعُ ُُ َُ
َُحُ َُجُ ٌُرُ ُُُ،الُُُ َتُ ُُ ُ
افؼحُُ:
هذا احلديٌ أصؾ ذم مؼوظقي تؼبقؾ احلجر إشقد ،وهق مـ شــ افطقاف بوفبقً.
وؾقف ؾقائد:
-1ؾضقؾي ظؿر -ريض اهلل ظـف -فتعظقؿف افسـي ،وبقوهنو فؾـوس.
-2ؾضؾ احلجر إشقد.
-3أن تؼبقؾف شـي وظبوده هلل تعوػ.
-4أن مبـك افعبودة ظذ افتؼيع.

( )1يـظر :ؾتح افبوري ()465/3
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1597ومسؾؿ ()1270
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اؿتداء بوفـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ومه ظذ
-5أن تؼبقؾ ظؿر -ريض اهلل ظـف -فؾحجر
ٌ
هذا افصحوبي وافتوبعقن هلؿ بنحسون ،وفؾطوئػ ذم احلجر ثالث شــ مرتبي ـؾفو صحً
ظـ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وذفؽ بحسى اإلمؽون :ؾنن تقرس اشتؾؿف وؿبؾف ،وإن مل
يتقرس تؼبقؾف اشتؾؿف بقده أو بق ـعصو وؿبؾف ،ؾنن مل يتقرس أصور إفقف بقده وـز.
-6افتـبقف إػ افػرق بغ تؼبقؾ ادسؾؿغ فؾحجر إشقد ،وتؼبقؾ ادؼـغ فبعض إصجور
وإحجور :ؾودسؾؿقن أصؾ ؾعؾفؿ اتبوع افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وأصؾ ادؼـغ
اتبوع افظـ واهلقى ،وخطوب ظؿر فؾحجر جور ظذ ضريؼي افعرب ذم خطوب اجلامد ً
ختقال أكف
يسؿع ويعؼؾ :أي :ـلكف يسؿع ويعؼؾ ،وفقبغ فؾـوس أن تؼبقؾف شـي.
-7احساز افعومل مـ افبوضؾ افذي ؿد يتقمهف بعض افـوس مـ ؾعؾف.
-8أن مبـك افعبودة ظذ آتبوع ،وأكف ٓ يتقؿػ افعؿؾ بام صح ظذ معرؾي احلؽؿي.
َ -٦٢٢ظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُ َظُبُ ُ ٍُ
وسُُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ ُ-ؿ َُُولَُُ ُُُ:ؿ ُِدُ َمُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
قلُُاُُّلِلُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ-
َُوُ َُأُ ُصُ َُحُوُ ُبُفُ؛ُ َؾُ َؼُ َُُولُُاُُدُُ ُ ُِ
صذُ
ُُُُبُِ ُلُُُ ُ ُ -
ُقنُُ:إُك
)ُوُ َُهُـَُ ُُُفُؿُُُ ُُُحُكُُُ َيُثُ ُِرُ َُبَُ ُُُ،ؾُ َُلُ َُمُ َُرُ ُُهُ ُؿُُافـُ
ُؿُُ ُ ُ ٌُُ
ؼُ ُـُ ُ َُ
وؾد(َُُ ُُ ١
ُُُُفُُ َيُؼُ َُُدمُُ َظُ َؾُقُؽُ ُ
ُافرُـُـَُ ُ ُِ
اّلِل ُظؾقف ُوشؾؿَُ ُ -أُ ُنُ ُ َيُ ُرُ ُُمُ ُُؾقاُُ ُاُُألَُُ ُصُ َُقُُ َُ
ُغَُُُ ُ ُ،وُ ََُلُُ ُ َيُ ُؿُـَُعُ ُُفُ ُؿُ َُُأُُنُُ
اطُ ُافث
ُُُُُلَُُث َُيَُُ ُ ُ،وُ َُأُ ُنُ ُ َيُ ُؿُ ُُشُقاُُ ُ َُُمُوُ ُ َبُ ُ َُ
غُ ُُُ ُ

ُُُالُُاُُ ِ
قاُاألَُُ ُصُ َُقُُ َُ
وءُُ َظُ َؾُقُ ُِفُ ُؿُ(ُُ.)2
اطُُ ُـُؾُ َُفُ ُوُ:إ
َيُ ُرُ ُُمُ ُؾُ ُُُُ
إلُبُ َؼُ ُ ُُ
افؼحُ:

هذا احلديٌ هق إصؾ ذم مؼوظقي افرمؾ ذم افطقاف إول ذم حٍ أو ظؿرة.
وذم احلديٌ ؾقائد ،مـفو:
-1مؼوظقي افرمؾ ذم إصقاط افثالثي إوػ مـ افطقاف إول ذم احلٍ وافعؿرة.
-2معرؾي شبى مؼوظقي افرمؾ ،وهق أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؿدم هق وأصحوبف
ذم ظؿرة افؼضوء ذم افسـي افسوبعي معتؿريـ ،ؾؼول ادؼـقن :يؼدم ظؾقؽؿ ؿقم ؿد وهـتفؿ
( )1ورد ذم كسخي ابـ ادؾؼـ "اإلظالم" (( :)201/6ؿقم ؿد َو َه َـت ُف ْؿ) وهل روايي ظـد مسؾؿ ( )240( )1266وهل افتل
اظتؿدهو صقخـو.
( )2أخرجف افبخوري ( )1602وافؾػظ فف ،ومسؾؿ (.)1266
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محك يثرب :أي :أضعػتفؿ ،محك يثرب :أي :ادديـي ،وهذا اشؿفو ذم اجلوهؾقي ،وؿد هنك افـبل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ظـ تسؿقتفو بذفؽ ،وشامهو ضقبي( ،)1ؾلمر افـبل -صذ اهلل ظؾقفً
مراؽؿي فؾؿؼـغ ،وأمرهؿ أن
وشؾؿ -أصحوبف أن يرمؾقا إصقاط افثالثي :إلطفور ؿقِتؿ
يؿشقا موبغ افرــغ افقامكقغٕ :هنؿ ذم ذفؽ ادؽون ٓ يراهؿ ادؼـقنٕ ،ن ادؼـغ
يرؿبقهنؿ ويرمؼقهنؿ مـ ظذ جبؾ صومل افؽعبي.
-3ذـر شبى آؿتصور ذم افرمؾ ظذ إصقاط افثالثي ،وهق رؾؼف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-
بلصحوبف ،وهق معـك ؿقفف( :ومل يؿـعف إٓ اإلبؼوء ظؾقفؿ).
-4أن مـ مؼوصد افؼيعي :إؽوطي افؽػور بنطفور افؼقة.
-5ؾقف صوهد فؼقفف تعوػ ذم افـبل{ :بُِوُدُُ ُمُ ُِمُـُُِغُُُرُءُ ُ ٌُ ُِ
قؿُ} [افتقبي.]128 :
وفُُ ُُرُحُ ُ ٌُ
َُ َُ ُُ
ٌ
حودث
شببو فتؼيع إحؽوم افؼظقي ،ؾسعل هوجر
-6أن بعض احلقادث افؽقكقي تؽقن ً
شببو دؼوظقي افسعل بغ افصػو وادروة ذم احلٍ
ـقينٕ :كف مل يؽـ بلمر ،وجعؾف اهلل ً
وافعؿرة.
ً
وإرهوبو هلؿ.
مراؽؿي
-7اشتحبوب إطفور افؼقة أموم افعدو:
ً
-8رؽبي افؽػور ذم ضعػ ادسؾؿغ ،وؾرحفؿ بذفؽ.
-9ؾقف صوهد فؼقفف تعوػُ { :تُُرُ ُِهُبُ ُ َُ ُِ
ُؿُ} [إكػول.]60 :
ُ ُ
قنُُبُِفُُ َظُ ُُُد ُوُُُاّلِلُُِ َُوُ َظُ ُُُد ُوُ ُـُ ُ
ُِ
ًُُ َُُرُ ُُشُقَُُلُُاُُّلِلُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ-
ُ:رُ َُأُيُ ُُ
َ -٦٢١ظُ ُـُُ َظُبُدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُظُ َُؿُ َُرُُ-ريضُاّلِلُظـفامَ ُ-ؿُ َُُولُ ُُ َُ
َُ:يُىُُ َثُلُ َثُ َيُ َُُأُُ ُصُقُُ ٍُ
ُِ
ُـُُُُاألَُُ ُشُ َُقُ َدُ َُ
اطُ(ُُ.)2
ُُأ
ُُُ ُوَُُلُُ َُُمُوُُُ َيُ ُطُ ُ ُُُ
حُ َُ
َُ
قف ُُ َُ ُ ُ
ُافرُـُ َُ
اُاشُتَُ َؾُ َُؿُُُُ ُ
غُُ َيُؼُ َُُدمُُ َُُمُؽُ َيُُإُُ َذُُُُ ُ
َ -٦٢٦ظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُ َظُبُ ُ ٍُ
ُُُُبُِ ُلُُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُُِِ-فُُ
وفُُافـُ
وسُُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ ُ-ؿ َُُولَُُ ُُُ:ض ُ َُ
ُِ
ُِ
ُـُُبُِ ُِؿُ ُحُ َُجُ ٍُـُ(ُُ.)3
َُحُ ُجُ ُِيُُا ُف
ُافرُـُ َُ
ُُُ َُقُ َدُاُعُُُُِ َظُ َُذُُ َبُعُ ٍُرَُ ُُُ،يُ ُسُ َتُُؾُ ُُؿُُُُ ُ
*ادحجـُ:ظصوَُمـقيُافرأس(ُُ.)1
( )1أخرجف افبخوري ( ،)1871ومسؾؿ ()1382
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1603ومسؾؿ ( ،)1261وظـدمهو" :أضقاف" بدل" :أصقاط" وزادا" :مـ افسبع".
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1607ومسؾؿ ()1272
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ُبلُ ُُ -صذ ُاّلِلُظؾقف ُوشؾؿُُ-
َ -٦٢٢ظُ ُـُ ُ َظُبُ ُِدُ ُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُ ُظُ َُؿُ َُرُ ُ-ريض ُاّلِل ُظـفامَ ُ -ؿُ َُُولََُُُ ُ ُ:لُُ ُأَُُُ َُرُ ُافـ
ُُُُ ُ ُ
ُُُبُقُ ُِ
ُِ ُِ
ُُُ َقُامُكُُِقَُ ُ ُِ
ًُُإُُالُُاف ُِ
غُ(ُُ.)2
َيُ ُسُ َتُُؾُ ُُؿُُُمُ ُـُُا ُف َ
ُُُ ُرُـُـَُ ُُغُُا ُف َُ
افؼحُ:
ُتضؿـً هذه إحوديٌ :هديف –صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم افطقاف.
وذم إحوديٌ ؾقائد ،مـفوُ:
-1أن افرمؾ بؼل شـي ذم افطقاف إولٕ :كف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -خى ذم ضقاف
افؼدوم ذم حجي افقداع ،واخلبى وافرمؾ :معـومهو متؼورب ،وهق اإلرساع مع تؼورب
تذـر بلشبوهبو إوػ :ؾوفسعل
اخلطك( ،)3ويالحظ أن ذم ـثر مـ مـوشؽ احلٍ وافعؿرة
ٌ
تذـر بسعل هوجر ،وذم افرمؾ تذـر بام جرى فؾصحوبي ،وذم افقؿقف بودشوظر تذـر بحٍ
إبراهقؿُُ.
ـبو ظذ بعر ،وإؿرب أن ذفؽ
-2أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ضوف ذم حجي افقداع را ً
ذم ضقاف اإلؾوضي.
-3أن مـ تعرس ظؾقف تؼبقؾ احلجر اشتؾؿف بقده أو بقء معف ـعصو ،وادحجـ :ظصو
معؽقؾي افرأس ،وافرــ :هق احلجر إشقد.
-4جقاز افطقاف راـبًو.
-5ؾقف ضفورة بقل افبعر وروثف ،وذم حؽؿف :ـؾ مو يمـؾ حلؿف.
-6جقاز إدخول افبعر ادسجد.
-7أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ـون يستؾؿ افرــقغ افقامكقغ ذم افطقاف ،وٓ يستؾؿ
افرــقغ افشومقغ.

( )1يـظر :افـفويي ذم ؽريى احلديٌ ()347/1
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1609ومسؾؿ ()1267
( )3يـظر :افـفويي ()3/2
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-8مؼوظقي اشتالم افرــقغ افقامكقغ ،وادراد بوفرــغ افقامكقغ :افرــ افذي ؾقف احلجر
إشقد ،وافرــ ادؼوبؾ فف مـ جفي افغرب ،وظز بوشتالم افرــ ظـ اشتالم احلجر
إشقد ،وشؿقو يامكقغٕ :هنام مـ جفي افقؿـ ،ويؼوبؾفام مـ جفي افشامل افرــون ادتصالن
ِ
بوحلجر ،ويؼول هلام :افشامفقون ،وؿد ؿقؾ :إن احلؽؿي مـ اشتالم افرــغ افقامكغ دون
افشومقغ :أن افرــغ افقامكغ ظذ ؿقاظد إبراهقؿ :ؾفام حدان فؾبقً ،وأمو افرــون افشومقون
ؾفام ؿورصان ظـ حد افبقً ،ؾنن ِ
احلجر ـؾف أو أـثره مـ افبقً ،واشتالم افرــ دسف ببوضـ
افؽػ ـودصوؾحي.
-3أن افديـ فقس بوفرأي بؾ هق اتبوع افسـي.
ُُُُُؿتُُُ ُِعُ
بوبُُافت
ُُ ُُ
أي :هذا بوب ذـر افدفقؾ مـ افسـي ظذ مؼوظقي افتؿتع ذم احلٍ ،ودفقؾف مـ افؼرآن :ؿقفف
ُعُُبُِو ُفُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُُِإَُُُِػُُُ َُ
َّسُُ ُِمُ َُـُُُ َُاَلُ ُدُ ُِيُ} [افبؼرة.]196 :
تعوػَُ { :ؾ َُؿُ ُـُُ ََُتَُتُ َُ
احلُ ٍُُُ َُؾَُامُُُ ُ
اشُتُقَُُ َُ َُ
ٌ
ملخقذ مـ ادتوع وهق مو يـتػع بف مـ إظقون أو
وافتؿتع ذم افؾغي :هق آكتػوع بوفقء،
إؾعول( ،)1ومـف :متوع ادطؾؼي ،وهق إظطوئفو مو تـتػع بف .ؿول تعوػ{ :وُفُُِ ُؾؿُطَُ ُؾ َُؼ ُ ُِ
وتُ ُ َُمُتُُوَُ ٌعُُ
َُ ُُ
ُِ
ُِ
غُ} [افبؼرة.]241 :
بُِوُدَُعُ ُُرُ ُوفُُ َُحُؼُوُُ َظُ َُذُُاُدُُتُُؼُ َُ
مريد احلٍ ،وهل:
وافتؿتع ذم افؼع هق أحد إكسوك افثالثي افتل ُخي ُر ؾقفو ُ
مػردا.
اإلؾراد :وهق اإلحرام بوحلٍ
ً
ِ
مجقعو.
وافؼران :اإلحرام بوحلٍ وافعؿرة ً
وافتؿتع :هق اإلحرام بوفعؿرة ذم أصفر احلٍ ،ثؿ اإلحرام بوحلٍ ذم ظومف.
وهذا هق ادعروف ذم اصطالح افػؼفوء ،وهق افتؿتع اخلوص ،ويؼول فف :ادتعي أو متعي احلٍ،
أيضو ،وهق مراد مـ ؿول مـ افصحوبي :متتع
ؾنن افتؿتع ذم ـالم افسؾػ يطؾؼ ظذ افؼران ً
رشقل اهلل بوفعؿرة إػ احلٍ(ٕ :)2ن مـ أحرم بوفعؿرة ثؿ أدخؾ ظؾقفو احلٍ ،أو أحرم هبام
( )1يـظر :فسون افعرب ()328/8
( )2شقليت مـ حديٌ ابـ ظؿر رؿؿ ()235
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مجعقو ،أو أحرم بوفعؿرة وحتؾؾ مـفو ثؿ حٍ :ؾؼد متتع :دجقئف هبام ذم شػرة واحدة ،وفؽـ
ً
ُعُُبُِو ُفُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُُِإَُُُِػُُُ َُ
احلُ ٍُُ}.
طوهر افؼرآن أدل ظذ إول :فؼقففَُ { :ؾ َُؿُ ُـُُ ََُتَُتُ َُ
ُظُؿُرُاُ َنُ ُُُ ُ ُِ
ُِ
َ -٦٢٢ظُ ُـُ َُُأُُ ُِِبُ ُ ََُُجُ َُرُ َةُ ُ َكُ ُ ُِ
ُُُ َُـُ ُ َظُبُ ُ ٍُ
وسُ ُ َظُ ُـُ ُاُُدُُتُ َعُ ُِيُ؟ُُُ َؾُ َُلُ َُمُ َُرُ ُِِّنُُ
ًُ ُاُب
ُ:شُلَُُفُ ُُ
ُافضُ َبُعُ ُلُ(َ ُُُ،)1ؿُ َُُولُ ُُ َُ
َُصُ ُُبُُ ُِـُ ُ ُ َُ

ُ،أ ُِ
ُُُ ُوُُ َُُصُوُ ٌةُ َُ
ُُُ ُوُُ َبُ َُؼ َُرُ ٌةُ َُ
ُورُ َُ
ُاَلُ ُدُ ُِيُ؟ُُُ َُؾ َُؼ َُُولُ ُُُ:ؾُُُِ ُِ
ُ،وُ َُشُلَُُ َُفتُفُُ َظُ ُـُُُ َُ
ُوشُوُُُ
ُُ،أ
ُ،أ
ُ:وُ َـُ ُ َُ
ُذُ ٌُكُُُُِِفُُ َدُ ٍمَُُُ ُُُ.ؿ َُُولُ ُُ َُ
قفُ ُُ َُ
ُِ َِبُوُ ُُ َُ
ُلنُُ َكُ ُ ًُ
وُجُزُ ُ ٌُ
ُُُ ُوُُ ُ
ُِ
ُُُ َُـُُ
ًُ ُاُب
ُ،وُ ُُمُتُ َعُ ٌيُ ُ ُُُمُ َتُ َؼُبُ َؾُ ٌيَُ ُ ،ؾُ َُلُ َتُقُ ُُ
ًَُ ُ ،ؾُ َُرُ َُأُيُ ُُ
قهُ ُوَ ُُُ،ؾُـُُِ ُؿُ ُُ
ورُ ُُ َُ
يُ:حُ ٍُُ ُ َُُمُ ُُُ
ُسُوكُُ ًوُ ُ ُيُـَُُُودُ ُ ُُ َُ
َـُ ُُِرُ ُُهُ ُ َُ
زُ ُ ٌُ
ًُ ُُُِِفُ ُاُُدَُـُُوَُ ِمَُُ ُُُ:ـُ َُُلُ ُنُ ُإكُُ َُ
ُُُُ َؼُ ُ ُِ
وسُُ َؾُ َُحُ ُدُ َثُتُفُ؛ُ َؾُ َؼُ َُُولُُ:ا َُ
َظُبُ ُ ٍُ
وشُؿُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُ.)2(-
ُزُُُ ُ،شُـُيُ َُُأُُ ُِِبُُاف
ُُُّلِلُُُأُُُـُ َُ ُُ

ُعُ ُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
َ -٦٢5ظُ ُـُ ُ َظُبُ ُِدُ ُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُ ُظُ َُؿُ َُرُُ-ريضُاّلِلُظـفامَ ُ-ؿُوَُُلُ ُُ َُ
قلُ ُاُُّلِلُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ-
َُ:تُ َتُ َُ
يُُ ُُِمُ ُـُُُذُُِ ُُُ ُُ
ُإػُُُ َُ
ُاحلُ ٍُُُ َُُوُ َُأُ ُهُ َُُدىُ؛ُ َؾُ َُسُ ُ َُ
ُُُ َُقُ َدُاُعُُُُِبُِو ُفُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُُُِ َُ
يُاحلُ َؾُقُ َػُ ُِيَُُ ُ،وُ َبُ َُُد َُأُُ َُُرُ ُُشُقُُُلُُاُُّلِلُُُُِ
ُحُ ُجُ ُِيُُا ُف
وقُُ َُُمُ َعُفُُاُُ ََُلُ ُدُ َُ
ُِِفُُ َُ
صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-ؾلُُ َُهُ ُؾُ ُبُِو ُفُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُِ ُُُُُُُ،ث ُؿُ َُُأُُ َُهُ ُؾُ ُبُِ ُ َُُوسُ ُ َُُمُ َُعُ ُ َُُرُ ُُشُقُ ُِلُ ُاُُّلِلُُُُُِ-صذُ
ُعُ ُاُُفـُُ ُ ُُ
ُؿُتُ َُ
وحلُ ٍَُُُ ُُُ،ؾ َتُ َُ

ُُُُ ُ ُِ
ُاَلُ ُدُ َُيُ ُ ُُِمُ ُـُ ُُ ُُ
ُإػُ ُُ َُ
ُوسُ ُ َُُمُ ُـُ َُُأُُ ُهُ َُُدىَُ ُُُ،ؾُ َُسُوُ َُقُ ُُ َُ
اّلِلُظؾقفُوشؾؿُ -بُِوُفُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُِ ُُ َُ
ُاحلُ َؾُقُ َػُ ُِيُُ،
ونُ ُ ُُِمُ ُـُ ُافـ
ُاحلُ ٍَُُ ُُُ،ؾُ َؽُ ُ َُ
(ُ:مُـُُ َـُ ُ َُ ُِ
ُِ
ُافـبلُُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-ؿ َُُولُُفُُُِؾـُُ ُ ُِ
ُؿُ َُُأُُ ُهُ َُُدىُُ،
ُُيُ ُِدَُُ ُ،ؾ َُؾُامُُ َُؿ ُِدُ َمُُُُُُ
ُوسُ ُُ ُ َُ ُ
ُونُُُمُـُؽُ ُ
َُوُمُـُ ُُُفُ ُؿُُ َُُمُ ُـُُ ََُُلُُُُُ ُ
ُِ
ُِ
ُِ
ُالَُيُُِ ُؾُُ ُُِمُـُُ َُ ٍُ
ُـُ َُُأُُ ُهُ َُُدىُُُ َؾُؾُ َقُ ُطُ ُ
وفصُ َػُوُُُ
َؾُنُُِكُفُُ ُُ َُ
ػُُبُِوفُُُ َبُقًُُُ َُُوُبُُُِ ُ
ُحُ ُجُفَُُ ُ،وُ َُمُ ُـُُ ََُُلُُُ َيُؽُ ُ
ِضُُ َُ
ُحُ ُُرُ َمُُمُـُفُُ َُ
ُرُءُُ َُ
ُحُتُُكُُُ َيُؼُ َُ
ُ ُ

ُِ
وحلُ ٍُُُ َُُوُ ُف ُقُ ُفُ ُِدَُ ُُُ،ؾُ َُؿُ ُـُُ ََُُلُُ ََُُيُُِ ُدُُ َُُهُدُُُيُ ًُوُ َؾُ ُؾ َقُ ُُصُ ُؿَُُُثلَُُث َُيُأَُُُيُوُمٍُُُِ
ُُِفُُُ َُ
َصُُ َُُوُ ُف ُقُ ُحُؾُُِ ُؾُُُُُُ،ث ُؿُُفُُِ ُقُ ُِفُ ُؾُُبُُِ َُ
ُاحلُ ٍُُُ
َُوُاُدَُ ُرُ َُوُةُ ُُ َُ
ُ،وُ ُف ُقُ َُؼ ُ ُ
ُ
اُرُ َُجُ َُعُُُ َُ
ُإػُ َُُأُُ ُهُؾُُِ ُِفُ ُ)ُُ.
َُوُ َُشُبُ َعُ ًيُُإُُ َذُُُ َُ
قلُُاُُّلِلُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُِ ُ-حُ ُِ
ُافرُـُ َُ َُ
وفُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
ىُُ
ُرُ ٍُءُُ ُُُ،ثُ ُؿُُ َُ
َؾُ َُط ُ َُ
َُ
ُخُ ُ
اشُ َتُ َؾُ َُؿُُُُ ُ
غُُ َؿُدُ َمُُ َُُمُؽُ َيَُُ ُ،وُُ ُ
ُـُُأُُ ُوَُُلُُ َُ ُ
ُِ ُِ
ُُُرُبُعُ ًيُ ُُُ،وُرُ َـُ ُِ
ٍُ ُِ
ُُرُـُ َعُ َتُ ُ ُِ
ُُ،وُ َُمُ َُشُ َُ
ُغُُ ُُُ،ثُ ُؿُُ
ُعُُُحُ َُ
كُأ ُ َ َ َُ َُ َُ
ُافسُبُ ِعُ ُُ َُ
غُُ َؿُ َُهُُ َضُ َُقُاُ َؾُ ُُفُُبُِو ُفُُ َبُقًُُُظُـُ َُُُدُاُُدَُ َؼُوُمُُِ َُ
َثُلُ َثُ َيُ َُُأُُضُ َُقُُافُُُمُ ُـُُُُ ُ
افُُ ُُُ،ثُؿُ ُ ََُُلُ ُ ََُُيُؾُُِ ُؾُ ُ ُُِمُـُ ُ َُ ٍُ
وفُ ُبُُُِوفصُ َػُ ُُوُوُاُدَُرُوُةُُِ ُُشُبُعُ َيُ َُُأُُضُقُُ ٍُ
ُحُ ُُرُ َمُُ
ؿُؾوك
شُؾُ ُُ
َُصُ َُُ
ُرُءُ ُ َُ
ُكُافصُ َػُوُُ ،ؾُطَُ ُ َُ ُ َُ ُ َُ َُ َ َُ
ف ُ َؾُ َُلُ َتُ ُُُُ ُ
ُ ُ
ُُُ َُ َُ
ُ ُ
ُِ
ُِ
ُحُ ُؾُ ُ ُِمُ ُـُ ُ ُـُ ُ
ُحُ ُِرَُُ ُ ُ،وُ َُأُ َُؾ ُ َُ
ُرُ ٍُءُُ
ُحُ َُرُ ُ َُُهُ ُدُ َيُ ُُفُ ُ َيُ ُقُ َمُ ُافـ
وضُ ُ َُؾ َُط ُ َُ
وفُ ُبُِو ُفُُ َبُقًُُُُُ ،ث ُؿُ ُ َُ
ُُُُ ُ
ُحُ ُجُفَُُ ُ ،وُ َكُ َُ
ُحُتُُكُُُ َُؿ َُهُ ُ َُ
مُـُفُ ُ َُ
ُؾُ ُ َُ ُ

( )1كك بـ ظؿران بـ ظصوم افضبعل ،بضؿ ادعجؿي وؾتح ادقحدة بعدهو مفؿؾي ،أبق مجرة بوجلقؿ ،افبكي كزيؾ
خراشون ،مشفقر بؽـقتف ،ثؼي ثبً ،مـ افثوفثي ،روى فف اجلامظي .افتؼريى ()7122
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ُِ
وقُُُ َُ
ُ،وُ َؾُ َعُ َُؾُُ ُُِمُثُ َُؾُُ َُُمُوُُُ َؾُ َعُ َُؾُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
ؾسُ ُ َُ
يُُ ُُِمُ ُـُُُ
ُاَلُ ُدُ َُ
َُحُ ُُرُ َمُُُمُـُفُ ُُ َُ
ُ:مُ ُـُ َُُأُُ ُهُ َُُدىُُُ ُ َُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُُ ُُ -
ُُُ ُ ُِ
ُوسُ(ُُ.)1
افـ
افؼحُ:
هذان احلديثون أصؾ ذم مؼوظقي افتؿتع ذم احلٍ وبقون صػتف ويسؿك ادتعي ـام تؼدم.
وذم احلديثغ ؾقائد:
ِ فُحديٌُابـُظبوسُ:
-1أن افتؿتع شـي افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾنن أريد بودتعي :افتؿتع اخلوص ،ؾفق مـ
شـتف افؼقفقيٕ :كف أمر ـؾ مـ مل يسؼ اهلدي بلن يطقف ويسعك ويؼك وحيؾؾ ،وإن أريد:
مجقعو ظذ
افؼران :ؾفق مـ شـتف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -افػعؾقيٕ :كف أحرم بوحلٍ وافعؿرة ً
افصحقح ،أو أحرم بوفعؿرة ثؿ أدخؾ ظؾقفو احلٍ.
-2ؾضؾ ابـ ظبوس فرجقع افـوس إفقف ذم معرؾي افسـي وإحؽوم وافتػسر.
-3آشتبشور بوفرؤيو افصوحلي.
-4ترجقح افرأي بوفرؤيو افصوحلي ومعرؾي افصقاب.
-5افتؽبر ظـد افتعجى.
ٌ
شبع مـ افبدكي أو
-6أن هدي افتؿتع :إمو بعر ،وإمو بؼرة ،وإمو صوة ،وإمو
رشك ذم دم ،وهق ٌ
ُعُ ُبُِو ُفُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُِ ُإَُُُِػُ ُُ َُ
َّسُ ُ ُِمُ َُـُُ
افبؼرة ،وهذا تػسر ؿقفف تعوػ ذم هدي افتؿتعَ { :ؾُ َُؿُ ُـُ ُ ََُتُ َتُ َُ
احلُ ٍُُ ُ َؾَُُامُ ُُ ُ
اشُتُ ُقَُ َُ َُ
ُ َُاَلُ ُدُ ُِيُ} [افبؼرة.]196 :
-7أن إمر يؽقن فإلبوحي ،وهق معـك( :ؾلمرين هبو).
وشُ َُلُ ُفُقاُُُ َُأُ ُهُ َُؾُُُُ ُ
ُؿَُُُالُُ
افذُـُ ُُِرُُإُُِ ُنُُ ُـُـُ ُتُ ُ
-8أن رؾع اجلفؾ بسمال أهؾ افعؾؿ ،وهق تلويؾ ؿقفف تعوػَ { :ؾُ ُ ُ
قنُ}ُ[افـحؾ.]43 :
َتُعُ َُؾ ُُؿُ ُ َُ
-9أن مـ افعؾؿ افـوؾع :تلويؾ افرؤيو.
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-10افتـبقف إػ اخلالف وترجقح مو يقجبف افدفقؾ.
 وِفُحديٌُابـُظؿر:
-1إضالق افتؿتع ظذ افؼران :فؼقفف" :متتع رشقل اهلل بوفعؿرة إػ احلٍ".
-2مؼوظقي شقق اهلدي إػ افبقً مـ خورج احلرم مـ ادقؼوت أو ؿبؾف أو بعده.
-3أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -شوق معف اهلدي ذم حجتف.
-4أن مـ افصحوبي مـ شوق اهلدي وأـثرهؿ مل يسؼ اهلدي.
-5أن شقق اهلدي مستحى وفقس بقاجى.
-6أن مـ شوق اهلدي ؾنكف يبؼك ظذ إحرامف وإن ضوف وشعك.
-7مؼوظقي ضقاف افؼدوم فؾؿػرد وافؼورن.
-8أن مـ شوق اهلدي ٓ حيؾ إٓ يقم افـحر.
-9أن ادتؿتع ظؾقف هدي.
-10أن مـ مل جيد اهلدي يصقم ثالثي أيوم ذم احلٍ وشبعي إذا رجع إػ أهؾف.
ُِ
ُعُ ُبُِو ُفُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُِ ُإَُُُِػُ ُُ َُ
َّسُ ُ ُِمُ َُـُُ
-11ذم احلديٌ
ُؿُ ُ َؾُ َُؿُ ُـُ ُ ََُتَُتُ َُ
احلُ ٍُُ ُ َؾَُُامُ ُُ ُ
تػسر ٔيي افتؿتعَ ُ { :ؾُنُُِ َُذاُ ُ َُأُمُـُ ُتُ ُ
اشُتُ ُقَُ َُ َُ
ٌ
ُ َُاَلُ ُدُ ُِيُ} [افبؼرة.]196 :
ِ
مػردا ومل يسؼ اهلديُ :
إحرامف إػ ظؿرة ،ؿبؾ افطقاف
ؾسخ
ؿوركو أو
-12أكف يؼع دـ أحرم ً
ً
متؿتعو ،وؿد اختؾػ افعؾامء ذم هذا افػسخ(:)1
أو بعده :فقؽقن
ً
ؾذهى اجلؿفقر إػ حتريؿف ،وتلوفقا ؾسخ افصحوبي ظذ اخلصقصقي هبؿ ،واظتؿدوا ذم ذفؽ
ظذ بعض افروايوت.
وذهى آخرون إػ وجقبف أو فزومف ،مـ افصحوبي :ابـ ظبوس -ريض اهلل ظـفام،)2(-
واختور هذا ابـ افؼقؿ( .)1ؿوفقإ :ن افرشقل أمر ـؾ مـ مل يسؼ اهلدي أن يطقف ويسعك
ويؼك :ـام ذم حديٌ ابـ ظؿر ادذـقر.
( )1يـظر :ادغـل ( ،)251/5وجمؿقع افػتووى ()49/26
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1085ومسؾؿ ()1240
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واختور صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي أن افػسخ مستحى ٓ واجى وٓ حمرم( ،)2وذم هذا تقشط
بغ إؿقال.
-13أن ظذ ادتؿتع مو اشتقرس مـ اهلدي ،وهق صوة أو شبع بدكي أو بؼرة.
-14أن ادتؿتع إذا مل جيد اهلدي يصقم ثالثي أيوم ذم احلٍ ،وأول وؿً إيوم افثالثي :مـ
إحرامف بوفعؿرة ،وؿقؾ :مـ حتؾؾف مـفو ،وؿقؾ :مـ إحرامف بوحلٍ ،وإول أوػ ،وافثوفٌ
أحقط ،ويصقم شبعي إذا رجع إػ أهؾف ،وهذا مطوبؼ دو ذم أيي ،وإن صوم افسبعي ذم مؽي أو
ذم افطريؼ أجزأه.
-15مؼوظقي ضقاف افؼدوم فؾؿػرد وافؼورن.
-16مـ افسـي :اخلبى ذم إصقاط افثالثي مـ هذا افطقاف مـ احلجر إػ احلجر ،وادق ذم
إربعي.
-17أن ابتداء افطقاف مـ افرــ ،وهق احلجر إشقد.
-18مؼوظقي صالة رـعتغ ظـد ادؼوم ،وهوتون افرـعتون تؼظون بعد ـؾ ضقاف.
-19مؼوظقي افسعل بغ افصػو وادروة فؽؾ حوج ومعتؿر ،ويدل فف مـ افؼرآن ؿقفف تعوػ:
ُوحُ ُ َظُ َؾُقُ ُِفُ ُ َُأُ ُنُ ُ َيُطُ ُقُفَُُُُ ُ ِِبَُُُُِامُ}
افصُ َػُوُ ُ َُوُاُدَُ ُرُ َُوُ َةُ ُ ُِمُ ُـُ ُ َُصُ َعُوئُُُِ ُِرُ ُُاّلِلُِ ُ َؾُ َُؿُ ُـُ ُ َُحُ ٍُُ ُا ُفُُ َبُقُ َُ
ُؿُ َُرُ ُ َؾُ َُلُ ُ ُُجُـَُُ َُ
{إُُِ ُنُ ُُُ ُ
ًُ ُ َُأُ ُِوُ ُاُظُ َتُ َُ
[افبؼرة .]158 :وجيى آبتداء ؾقف بوفصػو.
وؿد اختؾػ افعؾامء ذم حؽؿ افسعل بغ افصػو وادروة( :)3ؾذهى إـثر إػ أكف رــ ذم
احلٍ وافعؿرة( ،)4وؿقؾ :واجى ،وؿقؾ :شـي.
-20اشتحبوب كحر اهلدي بؿـك.
-21مؼوظقي ضقاف اإلؾوضي ،وهق مـ أرـون احلٍ ٓ يتؿ احلٍ إٓ بف.

( )1يـظر :زاد ادعود ()165/2
( )2يـظر :جمؿقع افػتووى ( .)54/26وهذا هق ادذهى .يـظر :رشح ادـتفك ( ،)451/2وـشوف افؼـوع (.)104/6
( )3يـظر :ادغـل ()238/5
( ) 4وهذا هق ادذهى .يـظر :ـشوف افؼـوع (.)268/6
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-22أن افؼورن فقس ظؾقف إٓ شعل واحد :إمو بعد ضقاف افؼدوم ـام ؾعؾ افـبل -صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ ،-وإمو بعد ضقاف اإلؾوضي.
ُُُُُوُ ُِ
وُرُ ُُشُ َُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ َُمُ ُُ َُ
سُ
وُصُ ُلُ ُُنُُافـ
ُُُُبُِ ُلُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-أُ ََُُوُُُ َؿُوُ َفُ ُ
ُوُ ُُِجُافـُ
ُحُػُ َُصُ َُيُُ َزُ ُ
َ -٦٢٢ظُ ُـُُ َُ
ًَُ ُُُ:يُ ُُ َُ
ًُُ ُ ُُِمُ ُـُ ُظُ ُؿُ َُرُتُُِ َُ
ُ(إِّنُ ُ َُفبُ ُدُ ُُتُ ُ َُُرُأُُ ُِدَُُُ ُ ُ،وُ َُؿ ُؾ ُدُ ُُتُ ُ َُُهُ ُدُيُُِلَُُ ُ ُ،ؾلُُُ
َُحُ ُؾقاُُ ُ ُُِمُ ُـُ ُا ُف
ُُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُِ ُ َُُوُ ََُلُُ ُ ََُُتُُِ ُؾُ َُُأُُُكُ َُ
ؽُ؟ ُ َُؾ َُؼ َُُولُُ ُُ ُ ُ:
ُِ
ُحُتُ َُ
ُحُ َُرُ)ُ (ُُ.)1
ُكُأ
ُُُكُ َُ
َُأُحُ ُؾُُ َُ
-٦٢٢ظُـُُ ُِ
ُحُ َُصُ ُ ٍُ
ًُُآُُ َيُيُُاُُدُُتُ َعُ ُِيُُُُِِفُُُـُُِتَُُ ُِ
وُمُ َُعُُ
غُُ-ريضُاّلِلُظـفَ ُ-ؿُ َُُولُُ:ك
ُُُ ُُِزُ َفُ ُ
ُظُ ُؿُ َُرُُ َُ
ُوبُُاُُّلِلُُُُِ َؾُ َػُ َعُؾُـَُُ َُ
انُُُبُُ ُِـُُ ُُ
َُ
ُوهُ ُُ َُ

رُشُ ُ ُِ
وتَُ ُ،ؿُ َُُولُُ َُُرُ ُُجُ ٌُؾُُ
ُكُمُ ُ َُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُُ ُ-وُ ََُلُُُ َيُـُ ُُِزُُلُُ ُؿُ ُرُ ُ ٌُ
ُ،وُ ََُلُُُ َيُـُ َفُُ َظُـُ َُُفُ ُُ َُ
َُيُ ُرُ ُُمُ َفُ ُُ َُ
آنُُ ُُ َ
وُحُتُ ُُ َُ
َُ ُُ
بَُُِرُ ُأُيُُِ ُِفُُ َُُمُ ُُ َُ
وءُ(ُُ.)2
وُصُ ُ َُ
ُُُ ُبُ َُُخ ُ ُِ
ُُُُفُُظُ َُؿُ ُُرُ(ُُ.)3
يُُ ُُُ:يُ َُؼ ُُُولُُ:إُك
*ُ َُؿ َُُولُُا ُف
ورُ ُ
ُِ
ُِ
لُمُتُ َعُ َيُُُ َُ
وُرُ ُُشُ ُُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُ-
*وُدُُُِ ُسُؾُُِ ٍؿَُُ ُُُ:كُ َزُ َفُ ُ
ُ َُ
ُوُِبُ ُُ َُ
ُاحلُ ٍَُُُُ ُ-وُ َُأُ َُمُ َُرُ َكُ ُُ ُِ َ
ًُُآُُ َيُيُُاُُدُُتُ َعُيَُُ ُ-يُعُـُ ُُ ُُ
ُسُ ُُخُُآُُ َيُ َُيُ ُُُمُتُ َعُ ُِيُُُ َُ
وتُ(ُُ.)4
ُكُمُ ُ َُ
ُاحلُ ٍُُُ َُُوُ ََُلُُُ َيُـُ َفُُ َظُـُ َُُفُ ُُ َُ
وُحُتُ ُُ َُ
ُُث ُؿُُ ََُُلُُُ َتُـُ ُُِزُُلُُآُُ َيُ ٌُيُ َتُـُ َُ
*وُ ََُُلَُُامُُبُِ َُؿُعُـُُوَُ ُهُ(ُُ.)5
ُ َُ
افؼحُ:
هذان احلديثون يدٓن ظذ مو دل ظؾقف حديٌ ابـ ظؿر مـ أن مـ شوق اهلدي ٓ حيؾ حتك
يـحر هديف ،وأن افرشقل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؿد شوق اهلدي ؾؾؿ حيؾ مـ ظؿرتف ،وأن
أـثر افصحوبي حؾقا مـ ظؿرِتؿ :وفذا ؿوفً حػصي -ريض اهلل ظـفوَ : -مو َص ْل ُن افـ ِ
وس َحؾقا
ِم ْـ ْاف ُع ْؿ َر ِة َو َمل ْ َحتِؾ َأ ْك ًَ ِم ْـ ُظ ْؿ َرتِ َؽ؟
( )1أخرجف افبخوري ( ،)1566ومسؾؿ ()1229
( )2أخرجف افبخوري ()4518
( )3ذـره احلؿقدي ذم اجلؿع بغ افصحقحغ ( ،349/1رؿؿ  .)548ؿول احلوؾظ ذم افػتح (" :)422 /3مل أر هذا ذم يشء
مـ افطرق افتل اتصؾً فـو مـ افبخوري ،فؽـ كؼؾف اإلشامظقع ظـ افبخوري ـذفؽ ،ؾفق ظؿدة احلؿقدي ذم ذفؽ".
بعد مو صوء".
( )4أخرجف مسؾؿ ( )172( )1226وزاد" :ؿول رجؾ برأيف ُ
( )5أخرجف افبخوري ( ،)1571ومسؾؿ ( )170( )1226وفػظف -ـام ظـد افبخوري" :-متتعـو ظذ ظفد رشقل اهلل  -صذ
اهلل ظؾقف وشؾؿ  -ؾـزل افؼرآن ،ؿول رجؾ برأيف مو صوء".
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وذم احلديثغ ؾقائد:
هدي
-1مؼوظقي إصعور اهلدي وهق خوص بوإلبؾ ،وصػتف :صؼ شـوم افبعر ُفقعؾؿ أكف
ٌ
ؾقحسم .
-2ؾقف صوهد فؼوظدة :احتامل أدكك ادػسدتغ فدرء أظالمهو وتػقيً أدكك ادصؾحتغ
فتحصقؾ أظالمهو.
-3مؼوظقي تؼؾقد اهلدي ،وهق أن تؼؾد صق ًئو يدل ظذ أهنو هدي.
-4مؼوظقي تؾبقد صعر افرأس ،وهق أن جيعؾ ظؾقف مو يؿـع اكتشور افشعر.
-5أن متعي احلٍ دل ظؾقفو افؼرآن وافسـي.
ُسُ ُُخُ ُآُُ َيُ َُي ُ ُُُمُتُ َعُ ُِيُ ُُ َُ
ُاحلُ ٍُُُ
-6أن آيي ادتعي حمؽؿي ،وافسـي ؾقفو حمؽؿي :فؼقل ظؿرانََُ ( :لُُُ َتُـُ ُُِزُُلُ ُآُُ َيُ ٌُي ُ َتُـُ َُ
وتُ).
ُكُمُ ُ َُ
َُوُ ََُلُُُ َيُـُ َفُُ َظُـُ َُُفُ ُُ َُ
وُحُتُ ُُ َُ
وتُ)ٕ :ن افؼرآن
ُكُمُ ُ َُ
-7جقاز -أي إمؽون -كسخ افؼرآن بوفسـي :فؼقففَُ ( :وُ ََُلُُ ُ َيُـُ َفُ ُ َظُـُ َُُفُ ُُ َُ
وُحُتُ ُُ َُ
واصسط فذفؽ :أن تؽقن افسـي متقاترة.
ُ
وحل،
وافسـي ـالمهو
ٌ
-8أن آيي ادتعي حمؽؿي ،أي :مل تـسخ ،وادتعي ذم احلٍ -أو افتؿتع :-هق اإلحرام بوفعؿرة ذم
أصفر احلٍ ،ثؿ افتحؾؾ مـفو ،ثؿ احلٍ ذم افعوم كػسف ،وهق مو أمر بف افـبل -صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ -ـؾ مـ مل يسؼ اهلدي مـ افصحوبي.
-9أن مؼصقد ظؿران بـ حصغ ؾقام ذـره مـ متتعفؿ ،وأهنؿ ظؿؾقا بذفؽ بآيي ادتعي :افرد
ظذ مـ هنك ظـفو :وهلذا ؿول(ُ :ؾُ َؼُ َُُولُ ُ َُُرُ ُُجُ ٌُؾُ ُبَُُِرُ ُأُيُُِ ُِفُ ُ َُُمُ ُُ َُ
وءُ)ُ ؿول افبخوريُ :ي َؼ ُول« :إك ُف ُظ َؿ ُر»،
وُصُ ُ َُ
ومـ ادشفقر :أن ظؿر -ريض اهلل ظـف -ـون يـفك افـوس ظـ افتؿتع ويلمرهؿ بنؾراد
احلٍ( .)1ؿقؾ :إكف رأى ذفؽ فئال هيجر افبقًٕ :ن افـوس إذا متتعقا حصؾ هلؿ حجي وظؿرة
ذم شػرة واحدة ،ؾال حيتوجقن إٓ أن يعتؿروا ظؿرة مػردة :ؾال يزار افبقً إٓ ذم أصفر
احلٍ ،وهذا اجتفود مـف -ريض اهلل ظـف.-

( )1يـظر :صحقح مسؾؿ ()1217
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وافصقاب :هق افعؿؾ بام ؾعؾف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -مـ افتؿتع بوجلؿع بغ افعؿرة واحلٍ،
أيضو :افعؿؾ بام أمر بف افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -مـ افتحؾؾ مـ افعؿرة،
وافصقاب ً
وافتؿتع هبو إػ احلٍ.
بوبُُُ َُ
ُاَلُ ُدُيُُ
ُُ ُُ
أي :هذا بوب ذـر مو جوء ذم افسـي ذم صلن اهلدي ،واهلدي كقع مـ افؼرابغ مـ هبقؿي إكعوم
يذبح أو يـحر ذم احلرم ،وؿد جوء ذـر اهلدي ذم افؼرآن:
ٍُ ُِ
ُُُعُ ِؿُُ ََُيُؽُ ُِ
ُِ
ذم جزاء افصقد :ؿول تعوػَ { :ؾُجُ َزُُ ُِ
ُؿُُ َُهُ ُدُ ًيُوُُ َبُوفُُُِغَُُُُُ
ُاءُُمُثُ ُُؾُُ َُمُوُُ َؿُ َتُ َُُؾُُمُ َُـُُافـُ َ
ُؿُُبُِفُ ُ َذُ َُوُاُُ َظُ ُدُلُُمُـُؽُ ُ
ُُ
َُ ٌُ
ا ُفُُ َؽُعُ َبُ ُِيُ}ُ[ادوئدة.]95 :
ُُ ُِ
َّسُُ ُِمُ َُـُُُ َُاَلُ ُدُ ُِيُ} [افبؼرة.]196 :
ُؿُُ َُؾَُامُُُ ُ
َصُ ُتُ ُ
اشُتُ ُقَُ َُ َُ
وذم صلن ادحكَُ { :ؾنُُِ ُنُُأُ ُحُ ُ
ُعُُبُِوفُُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُُِإَُُُِػُُُ َُ
َّسُُ ُِمُ َُـُُُ َُاَلُ ُدُ ُِيُ} [افبؼرة.]196 :
وذم صلن ادتؿتعَ { :ؾُ َُؿُ ُـُُ ََُتُ َتُ َُ
احلُ ٍُُُ َؾَُُامُُُ ُ
اشُتُ ُقَُ َُ َُ
وهذا آشؿ -أظـل اهلدي :-أخص بام يسوق إػ مؽي مـ خورج احلرم ،ؾفق هدي بؿعـك:
مفدى ،ؾنن شقؼ مع احلوج :ؾقؿً ذبحف وؿً إضحقي ،وإن ـون مع ادعتؿر :ؾقؿتف بعد
افتحؾؾ مـفو.
ًَُ ُُُ:ؾُ َتُؾُ ُُ ُِ
ُافـبلُُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ–
َ -٦٢٢ظُ ُـُُ َظُوئُُُِ َُشُ َيُُ-ريضُاّلِلُظـفوَ ُ-ؿُوُ َفُ ُ
ًُُ َؿُلئُُ َُُدُ َُُهُ ُدُ ُِيُُُُُُ ُ
ُِ
ُِ ُِ
وُإػُُا ُف ُِ
ُِبُ ُُُ َُ
وُوُ َؿُؾُ َُُد َُهُوَُُُُ-أُ ُوُُ َؿُؾُ ُدُ ُُ َُِتُوُُ ُ-ثُ ُؿُُ َبُ َعُ َُ
ُرُ ٌُءُُ
ُُُ َبُقًَُُُ ُ،وُ َُأُ َؿُوُ َمُُبُِوُدَُدُيُـَُُيَُ ُُُ،ؾَُُامُُ َُ
رهُ ُُ َُ
(ُ ُ)١ثُ ُؿُ َُُأُُ ُصُ َعُ ُ َُ
ٌُُ ُِ َ
ُحُ ُُرُ َمُُ َظُ َؾُقُفُُ َُ ُ
ُونُُ َفُفُُ ُِ
ُحُلُ(ُُ.)2
َـُ ُ َُ
ُافـبلُ ُ-صذ ُاّلِل ُظؾقف ُوشؾؿَُ ُ -مُ ُرُةًُُُُ
-٦٢٢وُ َظُ ُـُ ُ َظُوئُُُِ َُشُ َيُ ُ-ريض ُاّلِل ُظـفوَ ُ -ؿُوُ َفُ ُ
ًَُُُ ُ:أُُ ُهُ َُُدىُ ُُُُُ ُ
َؽُـَُ ًُام(ُُ.)3
افؼحُ:
هذان احلديثون كص ذم جقاز إرشول اهلدي إػ احلرم وصوحبف مؼقؿ.
أيضو ()1696
( )1زاد مسؾؿ" :بقدي" وهل روايي فؾبخوري ً
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1699ومسؾؿ ()362( )1321
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1701ومسؾؿ ()367( )1321
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وذم احلديثغ ؾقائد:
-1مؼوظقي إرشول اهلدي إػ احلرم.
معتؿرا.
حوجو أو
-2أكف ٓ يؾزم أن يؽقن صوحبف ً
ً
ً
حالٓ.
هديو وهق مؼقؿ ٓ حيرم ظؾقف يشء ممو ـون فف
-3أن مـ أرشؾ ً
-4مؼوظقي إصعور اهلدي وتؼؾقده ،وتؼدم بقون ادراد بوإلصعور وافتؼؾقد.
بؼرا أو ً
ؽـامٕ :ن افـبل -صذ اهلل ظؾقف
-5أن اهلدي ٓ خيتص بوإلبؾ ،ؾقصح أن يؽقن ً
ؽـام.
وشؾؿ -أهدى ً
مرة ً
خصقصو إذا ـون ظبودة ،وؿقل ظوئشي -ريض اهلل
-6إظوكي ادرأة زوجفو ظذ بعض صموكف
ً
ُِ
ُافـبلُ ُصذ ُاّلِل ُظؾقف ُوشؾؿ) ُتريد :ؾتؾً احلبول افتل تربط هبو
ظـفوَُ ( :ؾتَُ ُؾ ُُ
ًُ ُ َُؿلئُُ َُُد ُ َُُهُ ُدُ ُِيُ ُُُُُ ُ
افؼالئد ذم رؿوب اهلدي ،وافػتؾ :هق اإلبرام وافشد.
-7جقاز افتقـقؾ ذم شقق اهلدي إػ مؽي وكحره وتػريؼ حلؿف ،وهذا افذي ذـرت ظوئشي أن
مرا ظذ احلٍ ذم
افـبل –صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أرشؾف :حيتؿؾ أكف أرشؾف مع أيب بؽر دو بعثف أ ً
افسـي افتوشعي ،وحيتؿؾ أكف أرشؾف مع ؽره.
ىُرُ ُُجُلًُُُُ َيُ ُُسُ ُ ُُ
ققُُ
-٦٢٢وُ َظُ ُـُُ َُأُ ُِِبُُ ُُُهُ َُرُيُ َُرُةَُُُُ-ريضُاّلِلُظـفَُ ُ-أُ ُنُُ َكُبُِ ُلُُاُُّلِلُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-رُ َُأُ ُُ َُ
ُُُُبُِ ُلُ ُُ -صذُ
ُ(ارُ َـُبُ َُفُ ُ ُُ ُُ ُ
و)ُؿولَ ُُُ:ؾُ َُرُ َُأُيُ ُتُفُ ُ َُُرُُاـُُِ َبُ َُفُوُُ ُُُ،يُ َُسُوُيُُُُِرُ ُافـُ
(ُ:ارُ َـُبُ َُفُ ُو)ُُُ َؿُ َُُولُ ُُُ ُ
ُ:إََُوُُُ َبُ َُُد َكُ ٌيَُ ُُُ.ؿُ َُُولُ ُ ُُ ُ
َبُ َُُد َكُ ًيُ؛ ُ َؾُ َؼُ َُُولُ ُُ ُُ ُ
اّلِلُظؾقفُوشؾؿُُُ.)1(-
ُُُوُُافثُ ُِ ُِ
*وُُِِفُُ َفُػُ ٍُ
ُُُُوكُُُِ َقُ ُِيُ َُ
َيُ َُ
(ارُ َـُبُ َُفُوَُُ ُ،وُيُ َؾُ َُ
ؽُ!)(ُُ.)2
ظَُ ُ:ؿُ َُُولُُُُِِفُُاف ُث
ُ،أ ُ
ُ َُ
ؽُ!ُأَُُ ُوُُ َُُوُ ُ َ
ُُُُوفُُ َثُيُُ ُُ ُُ:
َ -٦٢١ظُ ُـُُ َظُُِ ُعُُُبُُ ُِـُ َُُأُُ ُِِبُُ َُضوفُُُِ ٍُ
ُافـبلُُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-أُ ُنُُ
َُُُُ َُمُ َُرُ ُِِّنُُُُُُ
ىُُُ-ريضُاّلِلُظـفَُُ ُ-ؿ َُُولُُ:أ
ُِ
ُِ
ُِ
ُِ ُِ
ُُُُُظُطُُِ َُلُُُ َُ
ُارُُ ُُِمُـُ َُُفُ ُُ َُ
وُصُقُئًُُُوُُ.
ُ،وُ َُأُ ُنُُُالُأ
وُوُ َُأُ ُِجُؾُتُ َُفُوُ ُُ َُ
وُوُ ُُجُ ُؾُ ُقدُ َُهُ ُُ َُ
ُصُ ُدُ َُقُُبُِ َؾُ ُحُؿُ َُفُ ُُ َُ
ُ،وُ َُأُ ُنُ َُُأُُ َتُ َُ
َُأُ ُؿُقُ َمُُ َظُ َُذُُ ُبُ ُدُكُفُ ُُ َُ
ُاْلُزُُ َُ
فُمُ ُُ ُِ
طقُُُِ ُُ ُِ
ـُظُـُ ُِدُكو)(ُُُ.)1
وؿول(ُ:كحـُُ ُكُُع ُ
ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ
( )1أخرجف افبخوري ( )1706وزاد" :وافـعؾ ذم ظـؼفو".
( )2أخرجف افبخوري ( ،)1689ومسؾؿ ( )1322وفقس ظـدمهو" :أو وحيؽ" وإكام احلديٌ هبذه افؾػظي ظـد افبخوري
( )2754مـ حديٌ أكس.
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ُِ
ُوخ ُ َبُ َُُد َكُ َتُ ُُُفُُ،
ًُ ُاُب
ُُُ َُـُ ُظُ َُؿُ َُرُ ُ ُُؿدُ َُُأُُ َتُُكُ ُ َظُ َُذُ ُ َُرُ ُُجُ ٍُؾُ ُ َؿُ ُدُ َُُأُُُ َكُ ُ َُُ
ُجُ َبُ ُ ٍُرُ(َ ُ )2ؿُ َُُولَُُُ ُ ُ:رُ َُأُيُ ُُ
َ -٦٢٦ظُ ُـُ ُ ُُِزُ َيُ ُودُ ُُبُُ ُِـُ ُ ُُ
ُحُ َُرُ َُهُوُ(َُ ُُُ،)٢ؾ َُؼ َُُولُُُُ:اُبُُ َعُ ُث َُفُ ُُوُؿُُِ َقُ ُومُ ًُوُ ُُُمُ َُؼقُ َُُد ًةُُُ ُ،شُـُ َُيُ َُُُمَُ ُؿُ ٍُدُُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُُ.)4(-
َُؾـَُ َُ
افؼحُ:
تضؿـً هذه إحوديٌ ً
مجؾي مـ أحؽوم اهلدي:
مـفو :جقاز آكتػوع بوهلدي بام ٓ يرضه مـ رـقب وؽره.
ومـفو :افتقـقؾ ذم ذبح اهلدي ،وافتصدق بوفؾحؿ واجلؾقد وإجؾي.
ً
ً
ً
بورـي خالف افسـي.
يدهو افقرسى ،وكحرهو
ؿوئؿي
ومـفو :أن مـ افسـي كحر اإلبؾ
معؼقفي ُ
وذم إحوديٌ ؾقائد:
-1جقاز رـقب اهلدي إذا احتوج إفقف صوحبفو ،ومل يرض بف :ـام يشفد فف ؿقفف -صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ« :-ارـبفو بودعروف ،حتك دمد طف ًرا »(.)5
-2اإلكؽور ظذ مـ حترج مـ ذفؽ.
-3جقاز افدظوء ؽر ادؼصقد ذم اإلكؽور ظذ اجلوهؾ.
-4ؾضؾ ظع -ريض اهلل ظـف.-
-5أن مـ افسـي وضع إجؾي ظذ اهلدي.
-6أن مو وضع ظؾقفو مـ ذفؽ تبع هلو.
-7تعؾقؿ افعومل فؾجوهؾ بوفسـي :ـام صـع ابـ ظؿر.
 -8حرص افصحوبي ظذ افعؿؾ بوفسـي.

( )1أخرجف افبخوري ( ،)1707ومسؾؿ ( )1317وافؾػظ فف.
( )2زيود بـ جبر بـ حقي بـ مسعقد بـ معتى افثؼػل افبكي ،ثؼي ،وـون يرشؾ ،مـ افثوفثي ،روى فف اجلامظي .افتؼريى
(.)2060
( )3ـذا ذم افـسخي ادطبقظي ،وذم افبخوري "يـحرهو" .وأمو مسؾؿ ؾؾػظف" :وهق يـحر بدكتف بورـي".
( )4أخرجف افبخوري ( ،)1713ومسؾؿ ()1320
( )5أخرجف مسؾؿ ( )1324مـ حديٌ جوبر
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صوهد فؼقفف تعوػَُ ُ {ُ :وُ َُمُ ُـُ ُ ُيُ َعُظُ ُؿُ ُ َُصُ َعُوئَُُُُِرُ ُُاّلِلُِ ُ َؾُنُُِ ََُُوُُ ُِمُ ُـُ ُ َتُؼُ َُقُىُ ُا ُفُُ ُؼُ ُؾُ ُ ُِ
قبُُ
-9ذم حديٌ أيب هريرة
ٌ
ُؿُُؾُُُِ َُقفُوُُ َُمُـَُُُوؾُُِ ُُعُُإَُُُِػُُ َُأُ َُجُ ٍُؾُُ ُُمُ َُسُ ُؿُكُ} [احلٍ.]32 :
(ُ)٢٦فَُ ُؽ ُ
-10أن اجلزار ٓ يعطك أجرتف مـ حلؿ اهلدي بؾ يعطك أجرتف مـ مول آخر ،وٓ بلس أن
هيدى إفقف.
-11جقاز اشتئجور مـ يؼطع حلؿ اهلدي فتؿؽـ ؿسؿتف ،وهق ادراد بوجلزار ذم ؿقففَ " :و َأ ْن
ِ
اجلز َار ِمـْ َفو َص ْقئًو" .وأمو كحر هدي افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾؼد تقٓه بـػسف
ٓ ُأ ْظط َل ْ َ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾـحر بقده افؼيػي ًثالثو وشتغ ،وترك افبوؿل فعع -ريض اهلل
ظـف(.)1
-12أن افسـي أن يتقػ صوحى اهلدي أو إضحقي كحرهو بـػسف.
-13أن حؽؿ جؾقد اهلدي حؽؿ افؾحؿ ذم آكتػوع بف وافصدؿي وظدم افبقع.
ُفؾؿُ ُحُ ُِرُ ِمُُ
بوبُُاف
ُُ ُُ
ُسُ ُِؾُُُ ُ ُُ
ُُُ ُغُ ُ
يعـل :هذا بوب ذـر افدفقؾ مـ افسـي ظذ جقاز افغسؾ فؾؿحرم.
ُاخُ َتُ َُؾ َػُوُُُبُِ ُوألَُُبُقُُ ُِ
ُِ
ُحُـَُ ُ ٍُ
ُغُ(َُ ُ )٦أُ ُنُ ُ َظُبُ َُُد ُاُُّلِلُُُُبُُِ َُـُ ُ َظُبُوُ ٍُ
س ُ َُُوُاُدُُِ ُسُ َُقُ َُرُ ُُبُُ َُـُ ُ َُ ُ
اءُُُُ.
َُم َُرُ َُمُ َُي ُُ ُ
َُ
َ -٦٢٢ظُ ُـُ ُ َظُبُدُ ُُاّلِلُِ ُُبُُ ُِـُ ُ ُُ
ُِ
ُُُـُ ُظُبُ ُ ٍُ ُِ
ُادحرمُرُأُُ َُشُفَُ ُُُ.ؿُ َُُولَُ ُُُ:ؾُ َُلُ ُرُ َُشُ َؾُـُُِلُُ
ُ،وُ َؿُ َُُولُ ُاُُدُُِ ُسُ َُقُ ُُرُ ُُ
وسَُ ُُُ:يُغُُسُ ُُؾُ ُاُُدُُ ُحُ ُِرُمُ ُ َُُرُأُُ َُشُفُ ُُ َُ
َؾُ َؼُ َُُولُ ُاُب ُُ َ
ُ:الُُُ َيُغُُسُ ُُؾُ ُُ ُ ُ ُ ُُ َُ
ُِ
ُُُ َؼُ ُرُ َكُ ُ ُِ
ُصُ ُ ُِ
اُبُُ ُُـُُ َظُبُ ُ ٍُ
وسُُُ َُ
سُُ
غُُا ُف
يُُُ-ريضُاّلِلُظـفَُ ُ-ؾُ َُقُ َُجُ ُدُ ُتُفُُ َيُغُ َتُُسُ ُُؾُُ َبُ ُ َُ
ُغُ ُُ َُ
ورُ ُ
قبُُاُُُألَُُكُ َُ
ُإػُ َُُأُُ ُِِبُ َُُأُُيُ ُ َُ
ُ،وُ ُُهُ َُقُُ ُيُ ُسُ َُ ُُ
ُِ
ُحُ َـُ ُ ٍُ
ُغُ َُ
ُ:مُ ُـُُ َُُهُ َُذُُا؟ُُُ َؾُ ُؼُؾُ ُ َُ
بُِ َثُ ُقُ ٍُ
ُُُ ُُـُُ َظُبُوُ ٍ
ُُُ َفُقُ َُ
سُُ
ؽُُاُب
ُُُ ُرُ َُشُ َؾُـُُِلُإ
ُ،أ
ًُ:أ
ُُُ َكُوُُُ َظُبُ ُُُدُاُُّلِلُُُُبُُِ ُُـُُ ُُ
بَُ ُ،ؾُ َُسُؾُ ُؿًُُُُ َظُ َؾُقُفَُ ُ،ؾُ َؼُ َُُولُ ُُ َُ
قلُ ُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُ-يُغُ ُِ
ُونُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
َيُ ُسُ َُلُ ُفُ َُ
ؽَُ ُ ُ:ـُقُ َُ
ُسُ ُُؾُ ُ َُُرُأُُ َُشُفُ ُ َُُوُ ُُهُ َُقُ ُ َُُُمُ ُِرُ ٌمُ؟ُُُ َؾُ َُقُ َُضُ َُعُ َُُأُُ ُبُقُُُ
ػُ ُ َـُ ُ َُ
َ
ُِ
ُسُ ُ ٍُ
اُِلُ ُ َُُرُ ُأُ ُُشُفُُُُ ،ث ُؿُُ َُؿ َُُولُ ُ ُِ
ُُُُ ُقُ ُِ
ُ،حُتُُكُُُ َبُ َُُدُُ ُِ
ىُُ،
قبُ ُ َيُ َُُد ُهُ ُ َظُ َُذُ ُاف ُث
وءُُُُُُ:ا ُصُ ُبُ ُ
ونُ ُ َيُ ُُصُ ُ
بَُُ ُُُ،ؾ َُط ُلُ َُض َُلُ ُهُ ُُ َُ
َُأُيُ ُ َُ
إلكُ َُ
ىُُ َظُ َُؾقُفُ ُاُُدَُ ُ َُ

( )1أخرجف مسؾؿ ( ) 1218مـ حديٌ جوبر افطقيؾ ذم صػي حٍ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
( )2ظبد اهلل بـ حـغ اهلوصؿل مقٓهؿ ،مدين ثؼي ،مـ افثوفثي ،موت ذم أول خالؾي يزيد بـ ظبد ادؾؽ ذم أوائؾ ادوئي افثوكقي،
روى فف اجلامظي .افتؼريى ()3286
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ُِ
ُِ ُِ
اُرُ َُأُيُ ُتُفُُُ-صذُاّلِلُظؾقفُ
ُحُ ُرُ َُكُُ َُُرُ ُأُ َُشُفُُبُِ َقُ َُُديُفَُ ُُُ،ؾُ َُلُؿُ َبُ َُؾُُ ُِِبَُُُُِامُُ َُُوُ َُأُدُ َبُ َُرُُ ُ،ثُ ُؿُُ َؿُ َُُولُ ُُ َُ
ىُُ َظُ َُذُُ َُُرُأُُشُفُُ ُ،ثُ ُؿُُ َُ
َؾُ َُصُ ُ
ُ:هُ َؽُ َُُذُُُ َُ
ػعؾُ(ُُ.)١
وشؾؿَُ ُ-يُ ُ ُ
ُُُ َُمُ ُ ُِ
وسُ ُُ ُُ
*وُُِِفُُ ُُِرُ َُوُاُ َيُ ٍُيُُ"ُ َؾُ َؼُ َُُولُُاُُدُُِ ُسُ َُقُ ُُرُُُالُبُُ ُِـُُ َظُبُ ُ ٍُ
ورُ ُ َُ
يؽُ َُُأُُ َبُدُ ًاُُ"(ُُ.)٦
ُ:الُأ
ُ َُ
ُُُ ُ ُُُ ُِ
ُ:افعؿقدانُافؾذانُُُ ُتُ َُ
ُظؾقفوُافبؽرُ ُةُُ(ُُُ.)٢
ؾقفامُاْلشبيُافتلُُُ ُتُ َعُ ُؾ ُُؼُُ ُ ُُ ُُُُُُ ُ
ُشُدُُُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُُُُ
*افؼركونُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُُ
افؼحُ:
ذم هذا احلديٌ وؿصي ابـ ظبوس -ريض اهلل ظـفام -مع ادسقر بـ خمرمي ذم حؽؿ افغسؾ
فؾؿحرم وإرشول ابـ ظبوس ظبد اهلل بـ حـغ إػ أيب أيقب يسلفف ،ومـ ادصودؾوت اجلؿؾقي
أكف وجده يغتسؾ ؾلراه ـقػ ـون افـبل  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -يغسؾ رأشف.
وذم هذه افؼصي واحلديٌ ؾقائد:
-1ؾضؾ ابـ ظبوس -ريض اهلل ظـفام -وذفؽ مـ وجفغ:
أحدمهو :مذاـرتف مع مـ دوكف ذم افعؾؿ :أظـل ادسقر بـ خمرمي.
افثوين :رجقظف إػ معرؾي احلجي إػ إـوبر.
-2افتقـقؾ ذم افسمال ظـ افعؾؿ ،وإرشول ابـ ظبوس ابـ حـغ :حيتؿؾ أكف مل تؽـ ظـده
روايي ظـ افـبل  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -وحيتؿؾ أكف ـون يعؾؿ أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ -ـون يغتسؾ وهق حمرم ،وأرشؾ ابـ حـغ إػ أيب أيقب فقحتٍ بخزه ظذ ادسقر.
-3جقاز ؽسؾ ادحرم رأشف وحتريؽف بقده.
-4افتعؾقؿ بوفػعؾ.
-5اظساف ادسقر بػضؾ ابـ ظبوس.
-6جقاز افتـوزع ذم مسوئؾ آجتفود ،وافرجقع ظـد ذفؽ إػ إظؾؿ بوفسـي.
-7ؿبقل خز افقاحد وأكف ظؿؾ افصحوبي.
( )1أخرجف افبخوري ( ،)1840ومسؾؿ ()91( )1205
( )2أخرجف مسؾؿ ()92( )1205
( )3يـظر :ؾتح افبوري ()172/1
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-8أن اخلالف بغ ابـ ظبوس وادسقر ذم ـقػقي ؽسؾ ادحرم رأشف ٓ ،ذم أصؾ افغسؾ ،يدل
فف :مو ؾعؾف أبق أيقب دو شلفف ابـ حـغ.
-9مـ فطوئػ اإلشـود :روايي افصحويب ظـ افتوبعل ظـ صحويب.
-10آشتتور ظـد افغسؾ.
-11جقاز معووكي ادغتسؾ وادتقضئ.
-12جقاز افؽالم حول آؽتسول ،وافسالم ظذ ادغتسؾ.
ُُُُ ُعُ ُؿُ َُرُةُُُِ
ُاحلٍُُإُُُِػُاف
بوبُُ َؾُ ُسُ ُُِخُُ ُ ُ
ُُ ُُ
أي :هذا بوب ذـر مو جوء ذم افسـي ذم صلن ؾسخ احلٍ إػ افعؿرة ،وؿد تضؿـ افبوب
أحوديٌ أخرى تتعؾؼ ببعض أحؽوم احلٍ.
ُجُوُبُِ ُِرُ ُُبُُ ُِـُ ُ َظُبُ ُِدُ ُاُُّلِلُِ ُ-ريضُاّلِلُظـفامَ ُ -ؿُ َُُولُ َُ
ُُُُبُِ ُلُ ُُ -صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُ-
ُ:أ
ُُُ َُهُ ُؾُ ُافـُ
َ -٦٢٢ظُ ُـُ ُ َُ
ٍُ ُِ
َُوُ َُأُ ُصُ َُحُوُ ُبُفُ ُبُِ ُ َُ
ُُُُبُِ ُلُ ُُ -صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُُ ُ -وُ َُض ُؾ َُحُ َُيُ،
ُرُ ُافـُ
وحلُ ٍَُُُ ُ ،وُ َُفقُ َُسُ ُ َُُمُ َُعُ َُُأُُ َُحُدُ ُُمُـُ ُُُفُ ُؿُ ُ َُُهُ ُدُ ٌُ
يُ ُ َؽُ ُ َُ
ُُُ َقُ َُؿُ ُِـَُ ُ،ؾُ َؼُ َُُولُ َُ
ُُُبُِ ُلُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ-
ُ:أ
َُوُ َؿُ ُِدُ َمُُ َظُُِ ُعُُ-ريضُاّلِلُظـفُِ ُ-مُ ُـُُا ُف
ًُُبَُُِامُ َُُأُُ َُهُ ُؾُُبُِ ُِفُُافـُ
ُُُ ُهُ َؾُؾُ ُُ

واُوُ ََُيُُِ ُؾقاُُُ،
َؾُ َُلُ َُمُ ُِرُ ُافـُ
َصُ ُُُ َُ
ُُُبُِ ُلُ ُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-أُ ُصُ َُحُوُ َبُفُ ُ َُأُ ُنُ ُ ََُُيُ َعُ ُُؾ ُ َُ
قهُوُُُظُ ُؿُ َُرُ ًةَُ ُُُ،ؾُ َقُ ُُطقُ ُؾُقُاُُُُُث ُؿُ ُ ُيُ َُؼ ُ ُُ
قاَ ُ ُ:كُـُ َطُؾُُِ ُُؼُ ُُ َُ ُِ
إُالُ ُ َُُمُ ُـُ ُ َـُُوُ َنُ ُ َُُمُ َعُفُ ُُ َُ
ـكُ» ُ َُوُ َذُ َـُ ُُُرُ َُُأُُ َُحُ ُِدُ َكُُوُ ُ َيُؼُ ُطُ ُُرُ؟ُ! ُ َؾُ َبُ َؾُ َُُغ ُ َذُفُُِ َُ
ُُُُبُِ ُلُ ُُ-
يَُ ُ .ؾُ َؼُوُ ُفُ ُُ
ؽُ ُافـُ
ُاَلُ ُدُ ُُ
ُإػُ ُ«مُ ُ ًُ
صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-ؾُ َؼُ َُُولُ َُُ ُ(ُ:فُقُُُُاشُ َتُؼُبُؾُ ُُ ُِ
ُ،وُ َفُ ُقُ َُ
وُاشُ َتُ ُُدُ َبُ ُرُ ُُتُُ َُُمُ َُ
ُُُ ُنُُ َُُمُ ُِعُلُُُ
الُأ
وُأ
ُُُ ُهُ َُُديُ ُُ
ًُ ُُ َُ
ُ ُ َ
يُمُ ُُُ ُ
ًُُُمُ ُـُُأَُُُ ُمُ ُِرُ ُُ َُ
ػُ ُبُِو ُفُُبُقُ ُِ
ًُُ ُاُُدَُـَُُ ُِ
ًُ ُظُوئُُُِ َُشُيُ؛ ُ َؾُ َـُُسُ َؽُ ُِ
ُوشُ َُ
ًُ)ُ ُ َُُوُ َُحُ ُ َُ
ًَُ ُ ،ؾُ َؾُُامُُ
يُ ُُألَُُ ُحُ َؾُؾُ ُُ
ُرُ َُُأُُُ َُُ َوُ ُ ََُُلُُ ُ َتُطُُ ُ َ
وضُ ُ َ
ُ َُاَلُ ُدُ َُ
َُ
ؽُ ُ ُـُؾُ َُفُوَُ ُ ُ،ؽُ ُ َُ
ًُ ُبُِو ُفُُبُقُ ُِ
ًَُ ُ ُ:يُوُ ُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُ ُاُُّلِلُِ ُتـُُُطَُؾُُِ ُؼُقُ َنُ ُبُِ َُحُ ُجُيُ ُ َُُوُظُ ُؿُ َُرُةٍَُُُُ ُ ُ،وُ َُأُكُ َطُؾُُِ ُُؼُ ُبُِ َُحُ ٍُُ؟ُ ُ َؾُ َُلُ َُمُ َُرُُ
ًَُ ُ .ؿُوُ َفُ ُ
َضُ ُُفُ َُرُ ُتُ ُ َضُوُ َؾُ ُ َ
ُُُُـُ ُِ
ُحُ ُِـُُُبُُ َُـُُ َُأُ ُِِبُُ َبُؽُ ٍُُرُ َُ
ُعُقُؿُُُُِ َُؾوُظُتَُ َُُؿُ َُرُ ُتُُ َبُعُ َُُدُُ َُ
َُي ُُرُ َُجُُ َُُمُ َعُ َُفُ ُُُ َُ
ُُُ ُنُُ َُ ُ
ُاحلُ ٍُُ(ُُ.)1
وُإػُُاف ُت
ُ:أ
ُافرُ ُ َ
َظُبُ َُُدُُُ ُ

ُِ
ُوُمُ َُعُُُرُشُ ُ ُِ
ُحُ ُُـُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُُ ُ-وُ َكُ ُ
-٦٢5وُ َظُ ُـُُ َُ
ُجُوُبُِ ٍُرُُ-ريضُاّلِلُظـفَ ُ-ؿُ َُُولَُ ُُُ:ؿُدُ ُمُـَُُُ َُ َُ ُُ
ؽُُبُِ ُ َُ
َكُ ُُؼ ُُُ
قلَُُ ُُُ:فبُقُ َُ
ُوهُوُُُظُ ُؿُ َُرُ ًةُ(ُُ.)3
ُوُرُ ُُشُقُُُلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَ ُ-ؾُ َُجُ َعُ ُؾـَُُ َُ
وحلُ ٍُُ()٦؛ُ َؾُ َُلُ َُمُ َُرُ َكُ ُُ َُ
( )1أخرجف افبخوري ( )1651وافؾػظ فف ،وهق دسؾؿ ( )1216بؿعـوه.
( )2هذا فػظ مسؾؿ ،وظـد افبخوري" :فبقؽ افؾفؿ فبقؽ بوحلٍ".
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1570ومسؾؿ ()1216
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َ -٦٢٢ظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُ َظُبُ ُ ٍُ
وسُُ-ريضُاّلِلُظـفامَ ُ-ؿُ َُُولَُ ُُُ:ؿُ ُِدُ َمُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُ
ٍُ
قاَ ُ ُ:يُوُ ُ َُُرُ ُُشُ َُُ
يُُ
قهُوُ ُظُ ُؿُ َُرُ ًةُ()2؛ ُ َُؾ َُؼوُ ُُف ُُ
قلُ ُاُُّلِلَُُُِ ُ،أُُ ُ
قحُ َُي ُ َُُرُاُبُِ َعُيُ(َُ ُ ُ،)1ؾ َُلُ َُمُ َُرُ ُُهُ ُؿُ َُُأُُ ُنُ ُ ََُُيُ َعُ ُُؾ ُ َُ
ُصُبُُِ َُ
 ُ َُوُ َُأُ ُصُ َُحُوُ ُبُفُ ُ َُاحلُ ُؾُ؟ُُُ َؿُ َُُولُ ُُ ُُ ُُِ
ُ ُُِ
(ُ:احلُ ُؾُُ ُـُؾُفُ)ُ(ُُ.)3
افؼحُ:
هذه إحوديٌ ومو يشفد هلو ـحديٌ ابـ ظؿر ادتؼدم ذم بوب افتؿتع :هل إصؾ ذم
مؼوظقي ؾسخ احلٍ إػ افعؿرة ،وؿد اختؾػً افروايوت ؾقام أحرم بف افـبل -صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ -مـ إكسوك ،ومو أحرم بف افصحوبي(:)4
ؾروي أكف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أحرم بوحلٍ ،وأحرم افـوس بوحلٍ ـذفؽ ،ـام يدل فف
حديٌ جوبر.
وروي أكف أحرم بحٍ وظؿرة( ،)5وهذا أرجح افروايوت.
ـام روي أن افـوس مـفؿ :مـ أحرم بحٍ ،ومـفؿ :مـ أحرم بحٍ وظؿرة ،ومـفؿ :مـ أحرم
بعؿرة(.)6
وذم حديٌ جوبر ادذـقر ذم افبوب :أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أهدى موئي بدكي(،)7
وأن مـ افصحوبي مـ أهدى وهق ضؾحي بـ ظبقد اهلل.

( )1ظـدمهو زيودة" :مفؾغ بوحلٍ"
( )2ظـدمهو زيودة" :ؾتعوطؿ افـوس ظـدهؿ"
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1564ومسؾؿ ()1240
( )4يـظر :جمؿقع افػتووى ( ،)62/26وزاد ادعود ()101/2
( )5ـام ذم حديٌ ابـ ظؿر ادتؼدم
( )6ـام ذم حديٌ ظوئشي ظـد افبخوري ( ،)1562ومسؾؿ (.)118( )1211
( )7هذا افعدد هق جمؿقع مو أهدى افـبل ذم تؾؽ افسـي بوفؼاـي مع ظع .ؿول احلوؾظ ذم افػتح ( " :)138/5شوق افـبل -
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -اهلدي مـ ادديـي ،وهل ثالث وشتقن بدكي ،وجوء ظع مـ افقؿـ إػ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-ظؾقو معف ؾقفو".
ومعف شبع وثالثقن بدكي ،ؾصور مجقع مو شوؿف افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -مـ اهلدي موئي بدكي ،وأرشك ً
ويـظر :رشح افـقوي ظذ مسؾؿ ( ،)192/8وؾتح افبوري (.)555/3
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وذم هذيـ احلديثغ :افتكيح بلمر افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ـؾ مـ مل يسؼ اهلدي أن
جيعؾقا كقتفؿ ظؿرة ،ويطقؾقا ويسعقا ويؼكوا وحيؾقا.
وذم هذيـ احلديثغ ؾقائد:
-1أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أحرم بوحلٍ ،وتؼدم أن افراجح :روايي مـ روى أكف
أحرم بحٍ وظؿرة :ـام ذم حديٌ ابـ ظؿر ادتؼدم.
-2أن افـوس مع افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -أحرمقا بوحلٍ ،وتؼدم أن ذم بعض افروايوت:
أن مـفؿ مـ أحرم بحٍ ،ومـفؿ مـ أحرم بعؿرة ،ومـفؿ مـ أحرم بحٍ وظؿرة.
-3أن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -شوق معف اهلدي.
ظؾقو ذم هديف.
-4أكف أرشك ً
-5أن مـ افصحوبي مـ أهدى.
-6أن مـ شوق اهلدي ٓ حيؾ حتك يـحر هديف.
-7مؼوظقي ؾسخ احلٍ إػ ظؿرة ،وشبؼ ذم بوب افتؿتع اإلصورة إػ اخلالف ذم حؽؿ ذفؽ.
ِ
تومو :فؼقفف -صذ اهلل
-8أن مـ ؾسخ احلٍ إػ افعؿرة ،وضوف وشعك وؿك :حؾ ح ًال ً
ظؾقف وشؾؿُُِ ُُ :-
(احلُ ُؾُُ ُـُؾُفُ ُ)ُ.
-9أن افتحؾؾ مـ افعؿرة حيصؾ بوفطقاف وافسعل وافتؼصر.
-9مشؼي هذا افػسخ ظذ كػقس افصحوبي :حتك ؿول ؿوئؾفؿَ ( :كُـُطَُؾُُِ ُُؼُُُ َُ ُِ
ـكُ»ُ َُوُ َذُ َـُ ُُُرُ َُُأُُ َُحُ ُِدُ َكُُوُُُ
ُإػُُ«مُ ُ ًُ
َيُؼُ ُطُ ُُرُ؟ُ!) ،وهذا ــويي ظـ ؿرب افعفد بوجلامع :وفذفؽ متـعقا ظـ افتحؾؾ ً
أوٓ ،ثؿ حتؾؾقا
حتك شطعً ادجومر( ،)1وفعؾ شبى هذا افتؿـع :طـفؿ أن اشتؿرارهؿ ظذ كسؽ احلٍ
أؾضؾ ،وٓ ريى أن مو أمرهؿ بف افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -هق إؾضؾ.
-10تسؾقي افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿٕ -صحوبف ،وتلـقده أن مو أمرهؿ بف أؾضؾ :وذفؽ
ذم ؿقففَ ُ( :فُقُُُُاشُ َتُؼُبُؾُ ُُ ُِ
ُ،وُ َفُ ُقُ َُ
وُاشُ َتُ ُُدُ َبُ ُرُ ُُتُُ َُُمُ َُ
ُُُ ُنُُ َُُمُ ُِعُ ُُُ َُ
ًُ)ُ.
الُأ
وُأ
يُُُألَُُ ُحُ َؾُؾُ ُُ
ُُُ ُهُ َُُديُ ُُ
لُاَلُ ُدُ َُ
ًُ ُُ َُ
ُ ُ َ
يُمُ ُُُ ُ
ًُُُمُ ُـُ َُُأُُ ُمُ ُِرُ ُُ َُ
( )1ــويي ظـ اشتعامل افطقى .وهذه افروايي أخرجفو أمحد ( )2641مـ ضريؼ أيقب افسختقوين ،ظـ رجؾ ،ظـ ابـ
ظبوس ،بف .ؿول افشقخ صعقى" :وهذا إشـود ضعقػ :جلفوفي افرجؾ افذي روى ظـف أيقب" .
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-11ؾضقؾي ظع -ريض اهلل ظـف :-فتلشقف بوفـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾقام أهؾ بف،
وإلرشاك افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -فف ذم هديف.
-12جقاز أن هيؾ اإلكسون بام أهؾ بف ؾالن مـ إكسوك وهق ٓ يعؾؿ مو أهؾ بف ،ؾنذا ظؾؿ
حؽؿف حؽ َؿف.
ـون
ُ
-13أن ظوئشي -ريض اهلل ظـفو -حوضً ذم حجفو مع افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾؾؿ
تطػ بوفبقً وٓ بغ افصػو وادروة ً
أوٓ ـسوئر افـوس ،وؾعؾً ادـوشؽ ـؾفو ومل تطػ
بوفبقً وٓ بغ افصػو وادروة حتك ضفرت :ؾؼول هلو افـبل –صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :-ضقاؾؽ
بوفبقً وبغ افصػو وادروة :يؽػقؽ حلجتؽ وظؿرتؽ) (.)1
-14أن احلقض ٓ يؿـع مـ يش مـ ادـوشؽ إٓ افطقاف ،وأمو ظدم شعقفو ً
أوٓ :ؾؾستبف ظذ
افطقاف.
-15حرص ظوئشي -ريض اهلل ظـفو -ظذ اخلر ،ورؾؼ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -هبو.
-16جقاز افعؿرة بعد احلٍ.
-17أن مقؼوت أهؾ مؽي فؾعؿرة مـ افتـعقؿ ،وهق أدكك احلؾ ،وجيقز اإلحرام مـ أي مؽون
مـ احلؾ.
-18دفً افروايوت افقاردة ذم صلن ظوئشي -ريض اهلل ظـف -أن ظوئشي حوضً برسف ،وأن
افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -دخؾ ظؾقفو ،وهل تبؽل :ؾؼول« :فعؾؽ كػسً؟» ؿؾً :كعؿ،
ؿول« :ؾنن ذفؽ يشء ـتبف اهلل ظذ بـوت آدم ،ؾوؾعع مو يػعؾ احلوج ،ؽر أن ٓ تطقذم بوفبقً
حتك تطفري»(.)2

( )1أخرجف أبق داود ( )1897مـ ضريؼ ابـ ظققـي ،ظـ ابـ أيب كجقح ،ظـ ظطوء ،ظـ ظوئشي ،بف .وهق ذم مسؾؿ ()1211
بؿعـوه ،مـ ضريؼ إبراهقؿ بـ كوؾع ،ظـ ابـ أيب كجقح ،ظـ جموهد ،ظـ ظوئشي -ريض اهلل ظـفو -أهنو حوضً برسف:
ؾتطفرت بعرؾي :ؾؼول هلو رشقل اهلل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :-جيزئ ظـؽ ضقاؾؽ بوفصػو وادروة ،ظـ حجؽ وظؿرتؽ».
( )2أخرجف افبخوري ( ،)305ومسؾؿ ()1211
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-19صحي افعؿرة ادؽقي وٓ تستحىٕ :ن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -مل يلمر هبو ومل
يػعؾفو مـ افصحوبي ؽر ظوئشي :فؾؿعـك افذي ذـرتف ،حتك أن افظوهر أن ظبد افرمحـ مل
يعتؿر.
-20جقاز ؿقل "فق" افتل فؾتؿـل واإلخبور ظام شقػعؾف فق حصؾ مو متـوه ،بخالف "فق"
افتل فؾتحرس واإلخبور ظـ أمر ؽقبل ٓ يد فإلكسون ؾقف :ـام ذم خزه تعوػ ظـ افذيـَ { :ؿُوُ ُفُقاُُُ
إل ُخُ َُقُُ ُُِِ
ُِ ُِ
َضُ ُبُقاُُ ُُِِفُ ُُُاألَُُ ُرُ ُِ
ضُ ُ َُأُ ُوُ ُ َـُُوُ ُكُُقاُُ ُؽُزُُىُ ُ َفُ ُقُ ُ َـُُوُ ُكُُقاُُ ُ ُِظُـُ َُُُد َكُُوُ ُ َُمُوُ ُ َُمُوُ ُتُُقاُُ ُ َُوُ َُمُوُ ُ ُؿُتُُِ ُؾُقاُُ ُفُُِ َقُ ُجُ َعُ َُؾُ ُاُّلِلُُُ
اَ ُؿُ ُإُُِ َُذاُ ُ َُ َُ
ُِ
قاُإلخُ َُقُُ ُِ ِ
َّسُ ًةُُُِِفُُ ُؿُ ُؾُ ُ ِ
َذُفُُِ َُ
ُُُ َفُ ُقُُ
اَُ ُؿُُ َُُوُ َؿُ َعُ ُُُدواُ
يـُ ُ َؿُوُ ُفُ ُُُ ُ ُ
قِبُُُِ ُؿُ}ُ[آل ظؿران .]156 :وؿول تعوػ{ :ا ُفُُذُ ُ َُ
ؽُُ َُحُ ُ َُ
ُوُمُوُُ ُؿُتُُِ ُؾُقاُُ}ُ[آل ظؿران.]186 :
َُأُ َضُوُظُقُ َكُ ُُ َُ
-21مؼوظقي اإلهالل ظـد إرادة افؼوع ذم افـسؽ ،واإلهالل رؾع افصقت بوفتؾبقي.
حجو ،أو فبقؽ ظؿرة ،أو فبقؽ
-22اشتحبوب تسؿقي افـسؽ ذم اإلهالل :ـلن يؼقل :فبقؽ ً
وحجو.
ظؿرة
ً
-23افتدرج ذم افتعؾقؿ.
-24جقاز ترك إؾضؾ دصؾحي رشظقي.
-25أن افسـي تعقغ افـسؽ ظـد اإلحرام وإظالكف ذم افتؾبقي.
-26أن مرد إحؽوم ذم احلٍ وؽره إػ افرشقل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.-
ٍُ
ُُُزُبُ ُِرُُ َؿُ َُُولُ ُُ ُِ
ُونُُ َُُرُ ُُشُ ُُُ
ُوُجُوفُُُِ ٌُسَُُ ُ-ـُقُ َُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-
ػُُ َـُ ُ َُ
ُ:شُئُ َُؾُُأُُُُ َُشُ ُ َُومُيُُُبُُ ُُـُُ َزُيُدَُُُ ُ-وُ َُأُ َكُ ُُ َُ
ُُ
َ -٦٢٢ظُ ُـُُظُ ُرُ َُوُةُُُُبَُُ ُِـُُاف َ ُ
ُِ ُِ
ُصُ(ُ.)1
ُونُُ َيُ ُِسُ ُُرُُا ُف
غُُ َدُ َؾُ َُعُ؟ُُُ َؿُ َُُولَُ ُُُ:ـُ ُ َُ
صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-يُسُ ُُرُُُحُ َُ
اُوُ َُجُ َُُدُ َؾُ ُجُ َُقُةًُُُُ َكُ ُ
ُُُ َعُـَُ َُُؼَُ ُُُ،ؾُنُُِ َذُُُ َُ
ُُُ َعُ َـُ ُُؼُ ُُُُُ ُُ ُُ
صُ:ؾققُذفؽ(ُُُ.)2
ُُُُُ ُ ُ
رُ،وافـ
افس ُ ُُ
ُ:اكبسوطُُُُ ُ ُ
*اف
َ -٦٢٢ظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُظُ َُؿُ َُرُُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ ُ-أُ ُنُُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُُ ُ-وُ َؿُ َُ
ػُُ
حُ
ًُ ُ َُؿبُ َُؾُ َُُأُُنُ َُُأُُ ُذ َبُ َُحُ؟ُُُ َُؿ َُُولُ(ُ :اُُ ُذ َبُ ُُ
ُُُ َُقُ َدُاُ ِعُ؛ ُ َؾُ َُجُ َعُ ُُؾقاُ
ُحُ ُجُ ُِيُ ُا ُف
ُُُ َيُ ُسُ َُلُ ُُفقُ َكُفَُ ُ ،ؾُ َُؼ َُُولُ ُ َُرُ ُُجُ ٌُؾََُُ ُ :لُُ َُُأُُ ُصُ ُعُ ُرُ ُ َؾُ َُحُ َُؾ ُؼ ُُ
ُِِفُ ُ َُ

( )1أخرجف افبخوري ( ،)1666ومسؾؿ ()283( )1286
( )2هؽذا ؾرسه راويف هشوم بـ ظروة ،ـام ورد ذم افبخوري ومسؾؿ .يـظر :ؾتح افبوري (.)518/3
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ُِ
ُآخُ ُُرَُ ُُ،ؾُ َؼُ َُُولُ ُُ َُ
الُحُ َُرُ َُجُ)ُُُ َؾَُُامُُ ُُُشُئُُِ َُؾُُ
وءُُُ َُ
ُُوُ ُُ َُ
(ُ:ارُمُُِ َُ
َُ:لُُ َُُأُُ ُصُ ُعُ ُرُُُ َؾُـَُ َُ
َُوُالُُُ َُحُ َُرُ َُجُ ُُ َُ
ُحُ ُرُ ُُتُُ َؿُبُ َُؾُُأَُُُ ُنُ َُُأُُ ُرُمُ َُلُ؟ُُُ َؿُ َُُولُ ُُ ُُ ُ
)ُوُ َُجُ ُ َُ
َيُ ُقُ َُمُئُُِ ٍُذُُ َظُ ُـُُ َُُرُ ٍُءُُ ُُؿ ُدُ َمُُ َُُوُ ُُ
الُحُ َُرُ َُجُ)ُ (.)1
الُأ
ُُُ ُخُ َُرُُإُُالُُ َُؿ َُُولُ ُُ(ُ:اُُ ُؾ َعُ ُؾُُ َُُوُ ُُ َُ
ُ
ٍُ
ُِ
ُيرُ َُمُلُ ُُ َُ
ُاْلُ ُؿُ َُرُةَُُُُ
ُحُ ٍُُ ُ َُُمُ َُعُ ُاُب
ُخ ُِعُ ُلُ(ُ ُ،)2أك
ُحُ ُِـُ ُُبُُ ُِـُ ُ َيُ ُِزُ ُ َُُيد ُافـ
ُُُُ َُُ
ُُُُفُ ُ َُ
ُافرُ ُ َ
ُ ُ -٦٢٢
ُُُ ُِـُ ُ َُُمُ ُسُ ُعُ ُقدُ؛ ُ َؾُ َُرُآُ ُهُ ُُ َُ
ظـُ ُ َظُبُدُ ُُُ ُ
ُِ ُِ ُِ
ورُ ُِهُ ُُ ُِ
ا ُفُُؽُُزُىُُُبُِسُبُ ِعُ ُُحُصُقُ ُ ٍُ
ُُُ ُِذُيُُُ
اُمُ َُؼوُمُ ُا ُف
وتَُُ ُ ،ؾ َُجُ َعُ َُؾُ ُا ُف
ُُُ َبُقُ َُ
ُ،وُمُـًُُكُُُ َظُ ُـُ ُ َيُؿُقـُُفُُُُ ،ث ُؿُ ُ َُؿ َُُولُ ُُ َُ
ًُ ُ َظُ ُـُ ُ َيُ َُسُ ُ ُِ َُ
ُ:هُ َُذُُُ َُ
ُ َُ َُ َُ َُ َ
ُُأُكُ ُُِزُ َفُ ُ ُِ
قرُةُُُافُ
ُُُُ َبُ َؼُ َُرُةُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُُُ.)3(-
ًُُ َظُ َؾُقُفُُ ُُُشُ ُ َُ

افؼحُ:
هذه إحوديٌ اصتؿؾً ظذ مجؾي مـ هديف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم حجتف:
ِ فُحديٌُأشوميُ:
صػي شره حغ دؾع مـ ظرؾي :وأكف ـون يسر افعـؼ ،وهق افسر بغ افرسيع وافبطء،
وافـص :هق اإلرساع ،وافػجقة :هل ادتسع.
ِ فُحديٌُابـُظؿرُ:
وؿقؾف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -يقم افـحر فقسلفف افـوس.
ِ فُحديٌُابـُمسعقدُ:
صػي وؿقؾف فرمل مجرة افعؼبي.
وذم إحوديٌ ؾقائد:
-1افرؾؼ ذم افسر ،وفزوم افسؽقـي ذم اإلؾوضي مـ ظرؾي :وهلذا ـون رشقل اهلل -صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ -يؼقل فؾـوس« :ظؾقؽؿ بوفسؽقـي :ؾنن افز فقس بوإليضوع» ( )4أي :اإلرساع.

( )1أخرجف افبخوري ( ،)83ومسؾؿ (.)1036
( )2ظبد افرمحـ بـ يزيد بـ ؿقس افـخعل ،أبق بؽر افؽقذم ،ثؼي ،مـ ـبور افثوفثي،موت دون ادوئي شـي ثالث وثامكغ ،روى
اجلامظي .افتؼريى ()4043
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1749ومسؾؿ (.)307( )1296
( )4أخرجف افبخوري ( )1671مـ حديٌ ابـ ظبوس
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-2ؾضقؾي أشومي بـ زيد -ريض اهلل ظـف -ؾؼد ـون رديػ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم
مسره مـ ظرؾي إػ مزدفػي :ؾؾفذا وصػ شره.
-3اشتحبوب وؿقف افعومل فقسلفف افـوس ،ويتعؾؿقا ادـوشؽ.
-4أن مـ مـوشؽ احلٍ ذم يقم افـحر :رمل مجرة افعؼبي ،واحلؾؼ أو افتؼصر ،وذبح اهلدي.
-5أن افسـي ترتقبفو :افرمل :ؾوحلؾؼ :ؾوفذبح.
-6أن مـ كحر ؿبؾ أن يرمل ؾال حرج ظؾقف ،أن مـ حؾؼ ؿبؾ أن يذبح ؾال حرج ظؾقف ،أن
مـ ؿدم صق ًئو مـ هذه ادـوشؽ أو أخر :ؾال حرج ظؾقف.
-6أن مـ ؿدم صق ًئو مـ هذه ادـوشؽ أو أخره ؾال حرج ظؾقف :فؼقل ابـ ظؿرو -ريض اهلل
ظـفامَُ ُ( :-ؾامُ ُ ُُُشُئُُِ َُؾُ ُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَ ُ -يُ ُقُ َُمُئُُِ ٍُذُ ُ َظُ ُـُ ُ َُُرُ ٍُءُ ُ ُُؿ ُدُ َمُ ُ َُُوُ ُُ
ُُُ ُؾ َعُ ُؾُ ُ َُُوُالُُُ
ُُُ ُخُ َُرُ ُإُُالُ ُ َُؿ َُُولُُ:ا
الُأ
ُ
َُ
َُحُ َُرُ َُجُ ُ)ُ.
-7أن صػي افقؿقف فرمل مجرة افعؼبي :أن جيعؾ احلوج مـك ظـ يؿـقف ،وافؽعبي ظـ يسوره.
-8أن رمل مجرة افعؼبي :بسبع حصقوت ،وهؽذا بؼقي اجلامر ،وذم حديٌ جوبر افطقيؾ يؽز
مع ـؾ حصوة( ،)1وظؾقف ؾال جيزئ رمقفو دؾعي واحدة.
-9جقاز تسؿقي افسقرة بسقرة افبؼرة.
-10ظظؿ صلن هذه افسقرة ظـد افصحوبي.
-11تعقغ افرشقل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم اإلخبور ظـف ببعض خصوئصف :فؼقل ابـ
مسعقد -ريض اهلل ظـف( :-افذي ُأكزفً ظؾقف شقرة افبؼرة) ،وخص شقرة افبؼرة بوفذـر:
فػضؾفو وضقهلو وظظؿ صلهنو.
-12إرصود ابـ مسعقد -ريض اهلل ظـف -إػ إشقة بوفـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم مؼومف
فرمل مجرة افعؼبي :ـغره مـ ادـوشؽ افتل ؿول ؾقفو افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :-فتلخذوا
ظـل مـوشؽؽؿ) (.)2
( )1تؼدم خترجيف
( )2أخرجف مسؾؿ ( )1297مـ حديٌ جوبر
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َ -٦5٢ظُ ُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُظُ َُؿُ َُرُُ-ريضُاّلِلُظـفامَُ -
ُُُ ُنُُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُ ُ-ؿُ َُُولُُُُ:
ُ:أ
ُِ
ُِ
قاَُُ ُ ُ:وُاُدُُ َُؼ ُ ُِ
يـُ ُ َيُوُ ُ َُُرُ ُُشُ َُُ
غُ)ُُ.
قلُ ُاُُّلِلُُِ؟ُ ُ َُؿ َُُولُ(ُُ ُ:اف
غُ)َُُ ُ .ؿوُ ُُف ُُ
(اف
ُارُ َُحُ ُؿُ ُاُُدُُ َُحُ ُؾؼُ َُ
ُارُ َُحُ ُؿُ ُاُُدُُ َُحُ ُؾؼُ َُ
َصُ ُ َُ
ُُُ ُؾ ُُفُ ُؿُ ُُ ُ
ُُُ ُؾ ُُفُ ُؿُ ُُ ُ
(ُ:وُاُدُُ َؼُ ُ ُِ
قاُ:وُاُدُُ َؼُ ُ ُِ
وُرُ ُُشُ َُُ
يـُ)ُ (ُُ.)1
َصُ ُ َُ
قلُُاُُّلِلَُُِ ُُُ.ؿُ َُُولُ ُُ ُ َُ
َصُ ُ َُ
َؿُوُ ُفُ ُُ ُُ َُ
يـُُ َيُ ُُ َُ
افؼحُ:
هذا احلديٌ أصؾ ذم مؼوظقي احلؾؼ أو افتؼصر ذم احلٍ أو افعؿرة ،وهذا يدل ظذ أن
ً
ٌ
خالؾو دـ ؿول :إكف إضالق مـ حمظقر :ؾفق مبوح ٓ واجى وٓ
كسؽ
احلؾؼ أو افتؼصر
مستحى( ،)2وؿد ثبً احلؾؼ مـ ؾعؾف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،)3(-ؾفق شـي ؿقفقي وؾعؾقي.
وؿد اختؾػ ذم وؿً هذا افدظوء( :)4ؾؼقؾ :إكف ذم ظؿرة احلديبقي حغ ُأحكوا ثؿ ُأمروا
بوفتحؾؾ بعد افصؾح :ؾتؿـعقا حتك رأوا اجلد مـ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -حغ حؾؼ
وكحر هديف .وؿقؾ :إن ذفؽ ذم حجي افقداع ،وإول أطفر .ؿول ابـ ظبد افز" :وهق
ادحػقظ" (.)5
وذم احلديٌ ؾقائد:
-1مؼوظقي احلؾؼ أو افتؼصر فؾحوج وادعتؿر.
-2أن احلؾؼ أؾضؾ مـ افتؼصرٕ :ن افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ابتدأ افدظوء فؾؿحؾؼغ
وـرره ً
ثالثو ،إٓ ذم ظؿرة ادتؿتع ؾوفتؼصر فف أؾضؾ :فقبؼك مو حيؾؼف ذم احلٍ ،وشبى تػضقؾ
ً
امتثوٓ.
ادحؾؼغ ظذ ادؼكيـ :أهنؿ أـؿؾقا
-3جقاز شمال افدظوء مـ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -وذفؽ ذم ؿقهلؿ( :وادؼكيـ يو
رشقل اهلل؟) أي :ؿؾ ورحؿ ادؼكيـ.
( )1أخرجف افبخوري ( ،)1727ومسؾؿ ()317( )1301
( )2يـظر :ادغـل ()244/5
( )3ـام ذم حديٌ أكس ظـد مسؾؿ (« )1305ثؿ ؿول فؾحالق :خذ ،وأصور إػ جوكبف إيؿـ ،ثؿ إيرس ،ثؿ جعؾ يعطقف
افـوس».
( )4يـظر :ؾتح افبوري ()563/3
( )5افتؿفقد ()234/15
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-4حرص افصحوبي ظذ اخلر.
ُآمُـُُِغُ ُ ُُ َ ُِ
ُِ
-5ؾقف صوهد :فؼقفف تعوػَُ { :ف َتُ ُُدُ ُُخُ ُُؾ ُـُ ُاُُدَُ ُسُ ُِ
جُ َُُد ُُ َُ
ُؿُُ
َُمُ ُؾؼُ َُ
وءُ ُاُُّلِلُُ ُُ َُ
وشُ ُؽ ُ
غُ ُ ُُُرُ ُُءُ ُ َُ
ُاحلُ َُرُاُ َمُ ُإُُُِنُ ُ َُُصُ ُ َُ
َُوُ ُُمُ َؼُ ُ ُِ
يـُ}ُ[افػتح .]27 :ؾؼدم ذـر ادحؾؼغ ظذ ادؼكيـ :ممو يدل ظذ ؾضؾفؿ.
َصُ ُ َُ
ُُُُُبُِ ُلُ ُُ -صذ ُاّلِل ُظؾقف ُوشؾؿ ُُ-
ُحُ َُجُ ُجُـُُوَُ ُ َُُمُ َُعُ ُافـ
-٦5١وُ َظُ ُـُ ُ َظُوئُُُِ َُشُ َُي ُ-ريض ُاّلِل ُظـفوَُ ُ -ؿوُ َُف ُ
ًَُُ ُ ُ:
ُِ
ُافرُ ُُجُ ُُؾُُ
َؾُ َُلُ َؾُ ُضُـُُوَُُُ َيُ ُقُ َمُُافـ
ُصُ ُِػُقُيُ؛ُ َؾُ َُلُ َُرُاُ َدُُافـُ
ُحُ ُِرَُ ُ،ؾُ َُحُوُ َُضُ ُ
ًُُ َُ
ُُُُ ُ
وُمُوُُُ ُيُ ُِرُ ُ ُُُيدُُُ ُ
ُُُُبُِ ُلُُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُ-مُـُ َُُفُ ُُ َُ
ُ(أُُحُوُبُِسُ ُتُـُُوَُ ُ ُِ
قلُ ُاُُّلِلُِ ُ ُإَُوُ ُ ُِ
قاَ ُ ُ:يُوُ ُ َُُرُ ُُشُ َُُ
ًَُ ُ ُ:يُوُ ُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُ ُاُُّلِلُُُُُِ،
ُهُ َُلُ ُ؟)ُ ُ َؿُوُ ُفُ ُُ
ُِمُ ُـُ َُُأُُ ُهُؾُُِ ُِفَُ ُ ،ؾُ ُؼُؾُ ُُ
ُ َ َُ
ُحُوئُُ ٌُضَُ ُ ُ.ؿُ َُُولَُُ َُ َُ ُ ُ:

َُأُ َؾُ ُ َُ
قا)ُ(ُُُُ.)1
ُحُ ُِرُ؛ُُُ َؿُ َُُولُ ُُُ ُ(ُ:اُ ُخُ ُُرُ ُُجُ ُُ
ًُُ َيُ ُقُ َمُُافـ
وضُ ُ
ُُُُ ُ
*وُُِِفُ ُ َفُػُ ٍُ
ُُُُُ ُحُ ُِرُ؟ُ)ُ
ًُ ُ َيُ ُقُ َمُ ُافـ
ُُُُبُِ ُلُ ُُ -صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿُُُ -
ىُ،حُؾُ َؼُكُ(َُ ُ )2أُ َضُوُ َؾُ ُ
ظَُ ُُُ:ؿُ َُُولُ ُافـُ
َ ُ(ُ:ظُؼُ َُرُ ُ ُُ َُ
ُ َُ
ؿُُِ ُ َُ
ي)ُ(ُُُ.ُ)3
قؾَُُُُُ:ك َعُ ُؿَُُ ُُُ.ؿ َُُولُ َُُُ ُ(ُ:ؾوكُُ ُُِػُ ُِرُ ُ
افؼحُ:
هذا احلديٌ أصؾ ذم مـع احلوئض افطقاف بوفبقً :ـام دل ظذ ذفؽ حديٌ ظوئشي حغ
حوضً برسف(.)4
وذم احلديٌ ؾقائد:
-1جقاز إتقون افرجؾ أهؾف بعد ضقاف اإلؾوضي وؿبؾ ضقاف افقداعٕ :كف بطقاف اإلؾوضي
حيصؾ افتحؾؾ افتوم.
-2حتريؿ إتقون احلوئض.
-3أن ضقاف اإلؾوضي ٓ يسؼط ظـ احلوئض.

( )1أخرجف افبخوري ( ،)1733ومسؾؿ ()1211
( )2أي :ظؼرهو اهلل وحؾؼفو ،يعـل أصوهبو وجع ذم حؾؼفو خوصي .افـفويي ( .)428/1ؿول أبق ظبقد ذم ؽريى احلديٌ
(" :)212/4إكام هل ـؾؿي جوريي ظذ أفسـتفؿ يؼقفقهنو مـ ؽر كقي افدظوء".
( )3أخرجف افبخوري ( )1771وافؾػظ فف ،ومسؾؿ ()387( )1211
( )4أخرجف افبخوري ( ،)305ومسؾؿ ()1211
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-4أن ظذ أهؾ احلوئض إذا مل تطػ بوإلؾوضي أن حيتبسقا ظؾقفو :أي :يـتظروهو ،وأن ظذ
افرـى أن حيتبسقا مـ أجؾ احلُ ّقض إٓ أن يؽقن ظؾقفؿ رضر :فؼقفف -صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ -ذم صلن صػقيَ :
(أ َحوبِ َس ُتـَو ِه َل؟).
-5أن احلوئض ٓ جيى ظؾقفو ضقاف افقداع :فؼقففَ :
(ؾ ْوك ِػ ِري).
(ظ ْؼ َرى،
-6جقاز افدظوء ؽر ادؼصقد ظذ مـ ؾرط ذم أمر :فؼقفف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ : -
َح ْؾ َؼك) ؾفق دظوء معـوه :افزجر وافتقبقخ ،وفعؾ ذفؽ مـ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:-
فظـف أهنو ؾرضً ذم ضقاف اإلؾوضي إػ يقم رحقؾف ،وفقس ذفؽ ذم يقم افـحر ـام يشعر بف
افسقوق ،واهلل أظؾؿ.
ُقنُ ُ ُ ُِ
َ -٦5٦ظُ ُـُ ُ َظُبُ ُِدُ ُاُُّلِلُِ ُُبُُ ُِـُ ُ َظُبُ ُ ٍُ
آخُ ُُرُ ُ َظُ ُفُ ُِدُ ُِهُ ُؿُُ
وسُ ُ-ريض ُاّلِل ُظـفامَُ ُ -ؿ َُُولُُُُ ُ:أُُ ُِمُ َُرُ ُافـ
ُوسُ َُُأُُ ُنُ ُ َيُ ُؽ ُ َُ
ُُُُ ُ ُُ
بُِو ُفُُبُقُ ُِ
ُاحلُوئُُُِ ُِ
ػُُ َظُ ُـُُاُدَُ ُرُ َُأُةُُُُِ َُ
ُخُػُ َُ
ضُ(ُُُ.)1
ًُُ،إُالُ َُُأُُكُفُُ ُُ
َ
افؼحُ:
هذا احلديٌ هق إصؾ ذم وجقب ضقاف افقداع ،وشؼقضف ظـ احلوئض ،وافؼقل بقجقبف
هق افصقاب ،وهق ؿقل اجلؿفقر(.)2
وذم احلديٌ ؾقائد:
-1ظظؿ صلن افبقً :إذ رشع آبتداء بف ،واخلتؿ بف.
-2أن ضقاف افقداع ٓ جيى ظذ احلوئض ،وأن ذفؽ مـ يرس افؼيعي ذم ادـوشؽ.
-3أكف ٓ جيى ظؾقفو افقؿػ ظـد بوب ادسجد وافـظر إػ افبقً وافدظوء ،بؾ وٓ يؼع هلو
ذفؽ :ؾقؽقن حتري ذفؽ بدظي.
ُِ
وسُُُبُُ ُُـُُ َظُبُ ُِدُُاُُدُُطُؾُُِ ُِ
ىُُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُُ
ُ:اشُتُ ُُلَُ َذُ َُنُُا ُف
ُُُ َعُبُ ُ ُُ
-٦5٢وُ َظُ ُـُُ َظُبُدُُاُُّلِلُُُُبُُِ ُِـُُظُ َُؿُ َُرُُ-ريضُاّلِلُظـفامَ ُ-ؿُ َُُولُ ُُُ ُ
قًُُبُِؿُؽُ َُيُ َُفقُ ُ ُِ ُِ
ـكُ؛ُ ُِمُ ُـُ َُُأُُ ُجُ ُِؾُُ ُِشُ َُؼوُ َيُتُُِ ُِفَُ ُ،ؾُ َُلُذُُِ َُنُُ َُففُ(ُُ.)3
وِلُُُمُ ُ ًُ
ُاّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُُ ُ-أُ ُنُُ َيُبُُِ َُ َُ
َ َُ
( )1أخرجف افبخوري ( ،)1755ومسؾؿ ( )1328وافؾػظ فف.
( )2يـظر :ادغـل ( )336/5وهذا هق ادذهى .يـظر :رشح ادـتفك ()585/2
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1634ومسؾؿ ()1315
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افؼحُ:
هذا احلديٌ هق إصؾ فؾؼقل بقجقب ادبقً بؿـك فقويل أيوم افتؼيؼ ،ووجف افدٓفي :أن
افعبوس احتوج إػ اإلذن مـ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم ترك ادبقً بؿـك ،وفق مل يؽـ
واجبو دو احتوج إػ ذفؽ.
ً
وذم احلديٌ ؾقائد:
-1أن ادبقً بؿـك فقويل افتؼيؼ ٌ
كسؽ.
-2وجقب ادبقً بؿـك ،وهق ؿقل اجلؿفقر( .)1وؿول :آخرون بؾ هق شـي :ؾفق مستحى
وفقس بقاجى ،وافؼقل إول أطفر ،فؽـ مـ مل يتقرس فف ادبقً ؾال يش ظؾقف ،وفقبً حقٌ
صوء مـ احلرم ،ومو ـون أؿرب دـوزل احلجوج ؾفق أوػ.
-3جقاز ترك ادبقً بؿـك فؾؼقوم بؿصؾحي مـ مصوفح ادسؾؿغ.
-4أن افسؼويي خمتصي بوفعبوس وبقفده مـ بعده ،وادراد :وٓيي افسؼل مـ موء زمزم ،وؿد
تغرت إحقال ؾرجعً وٓيي افسؼويي إػ افقٓيي افعومي ،وهل احلؽقمي.
بُ ُُوُا ُفُُ ُِعُ َُشُ ُ ُِ
وءُ ُبُِ َُجُ ُؿُ ٍعُُ ُ،فُُُِؽُ ُ
ُؾُُ
َُ -٦5٢وُ َظُـُفُ ُ َُؿ ُ ُ
َُجُ َُعُ ُافـُ
ُُُُبُِ ُلُ ُُ -صذ ُاّلِل ُظؾقف ُوشؾؿ َُ ُ -بُ ُ َُ
غُ ُاُُدَُغُ ُُِرُ ُِ َُ
ولَ َُ ُ ُ:
ُُُ ُِرُُُوُُ ُِ
ُِ ٍُ ُِ
احُ َُُدةٍُُُ ُُِمُـُ ُُُفَُُامُ(ُُ.)2
ُ،وُالُُُ َظُ َُذُُإُث َُ
َُوُُاحُ َُُدةُُُمُـُ ُُُفَُُامُُإُُ َؿُ ُ َُومُ ٌيَُُ ُ،وُ ََُلُُُ ُيُ َُسُبُ ُحُُ َبُقُـَُ ُُُفَُُامُ ُُ َُ
افؼحُ:
هذا احلديٌ أصؾ ذم شـي اجلؿع بغ ادغرب وافعشوء فؾحوج بؿزدفػي ،وصػي ذفؽ.
وذم احلديٌ ؾقائد:
-1أن مـ هديف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم احلٍ :اجلؿع بغ ادغرب وافعشوء مجع تلخر ذم
مزدفػي ،فقؾي ظرؾي.

( )1يـظر :ادغـل ( )324/5وهذا هق ادذهى .يـظر :رشح ادـتفك ()585/2
( )2أخرجف افبخوري ( )1673وافؾػظ فف ،ومسؾؿ بلفػوظ ( .)291- 287( )1288يـظر :افـؽً فؾزرـق (ص)223
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جوبرا ذـر أكف -
-2أن افسـي أن يؼقؿ فؽؾ واحدة مـفام ،ومل يذـر ابـ ظؿر إذان هلام ،وفؽـ ً
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -مجع بغ ادغرب وافعشوء بلذان واحد وإؿومتغ ،وهذا هق ادقاؾؼ هلديف
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ذم اجلؿع بغ افصالتغ ذم شوئر ادقاضع.-3أكف ٓ يتـػؾ بقـفام وٓ بعدمهو ،وهق معـك ؿقل ابـ ظؿرَ ( :و َمل ْ ُي َسب ْح َب ْقـَ ُف َامَ ،وٓ َظ َذ ْإث ِر
و ِ
اح َد ٍة ِمـْ ُف َام).
َ
ـؾُُ ُ ُُ ُُ ُِ
بوبُُاُُدُُ ُحُ ُِرُمُ ُ
ُُُِ ُ ُُ
ُاحللُ ُِلُُ
ُمـُصقدُُُ ُ
ُُيل
ُُ ُُ
أي :هذا بوب ذـر افدفقؾ مـ افسـي ظذ جقاز أـؾ ادحرم ممو يصقده احلالل :أي :ؽر
ادحرم :إٓ أن يؼصد افصقد فؾؿحرم.
ُصُ ُ ُِ
يُُ َُأُنُُ َُُرُ ُُشُ َُُ
وجُ ًُوَُ ُ،ؾ َُُخ َُرُ ُُجُقاُُُُ
َ -٦55ظُ ُـُُ َُأُ ُِِبُُ َُؿتُُوَُ َدُةَُُُ
ُحُ ُ ُ
قلُُاُُّلِلُُُُُِ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَُُ ُ-خُ َُرُ َُجُُ َُ
ورُ ُ
ُُاألَُُكُ َُ
واُشُ ُ ُِ
فُُ َضُوئُُُِ َػُ ًيُُ ُُِمُـُ ُُُفُ ُؿُُ-ؾُُُِ ُِ
ُُُ َبُ ُحُ ُِرُُ َُحُتُُكُُُ َكُؾُ َتُ ُُِؼُ َُلُ)ُُُ َؾُ َُلُ َُخُ ُُذُواُ
ُُُ
وحُ َُؾُُا ُف
قفُ ُؿُ َُُأُُ ُبُقُُُ َؿُتُُوَُ َدُ َةَُُ ُ-وُ َؿُ َُُولُ ُُ ُ ُُ
َصُ َُ
(ُ:خُ ُُذُ ُُُ َُ
َُمُ َعُفَُ ُ،ؾُ َُ َُ
شُ ُ ُِ
َُصُ ُُؾ َُ
اُُحُ َُرُُ
ُُُ ُـُ ُؾ ُُفُ ُؿُُ،إ
ُُُُ ُحُ َُرُ ُُمُقاُ
قاُأ
وحُ َُؾُُا ُف
ُُُالُ َُُأُُ َبُوُُُ َُؿتُُوَُ َدُةَُُُُُ ََُلُُُ َُُُيُ ُِرُ ُمَُُ ُ،ؾ َبُقُـََُُُامُُ ُُُهُ ُؿُُ َيُ ُِسُ ُُرُ ُ َُ
ونُُإُُ ُذُ َُُرُ َُأُ ُوُُُ ُُ ُ
َُ
ُُُ َبُ ُحُ ُِرَُُ ُ،ؾ َُؾُامُُاُُكُ َُ َُ
ُُُ َتُُوُ َكُ ًوَُ ُ ،ؾُـَُ َزُفُـُُوَُُُ َؾُ َُلُ َـُؾُـَُُُ ُِ
ُحلُ ُِؿُ َُفُوُُ ُ،ثُ ُؿُ ُ ُؿُؾُـَُُ َُ
ُاحلُ ُُؿُ ُِرُ؛ ُ َؾُ َعُ َؼُ َُرُ ُ ُُِمُـُ َُُفُ َُ
َُوُ ُحُ ٍُ
ُوُمُ ُـُ ُ َُ
شَُ ُ ،ؾُ َُحُ َُؿُ َُؾُُ َُأُ ُبُقُُُ َؿُتُُوَُ َدُةَُُُُ َظُ َُذُ ُُ ُُ
ُُُ َكُ ُُلُ ُـُ ُُ
ُؾُُ
ُوُ:أ
وُأ
َُحلُؿُ ُ ٍُ
قنُ؟ُ ُ َؾُ َُحُ َُؿُ ُؾـُُوَُ ُ َُُمُوُ ُ َبُ ُِؼُ َُلُ ُ ُُِمُ ُـُ ُ َُ
ُحلُ ُِؿُ َُفُوُ ُ َؾُ َُلُدُ َُرُـُـُُوَُ ُ َُُرُ ُُشُ َُُ
قلُ ُاُّلِلُُُُُِ -صذ ُاّلِل ُظؾقفُ
ُحُ ُُـُ ُ َُُُمُ ُِرُ ُُمُ ُ َُ
ُصُقُدُ ُ َُوُ َكُ ُ
َُ َُ
ؽُ؟ُُُ َؾُ َؼُ َُُولُ ُُ ُ ُِ
ُؿُ َُُأُُ َُحُ ٌُُد َُُأُُُ َُمُ َُرُ ُهُ َُُأُُ ُنُ ُ ََُُيُ ُِؿُ َُؾُ ُ َظُ َؾُقُ َُفُوُ َُ
وشؾؿَُ ُ-ؾُ َُسُ َُلُفُـُُوَُ ُهُ ُ َظُ ُـُ ُ َذُفُُِ َُ
قاُُُ:
و؟)ُُُ َؿُوُ ُفُ ُُ
ُُُ ُوُ َُُأُُ َُصُ ُ َُورُ ُإُُفَُقُ َُفُ ُ ُ
ُ،أ
(ُ:مُـُؽُ ُ

قاُمُوُُُ َبُ ُِؼُ َُلُُ ُِمُ ُـُُ َُ
ُحلُ ُِؿُ َُفُ ُو)ُ(ُُ.)1
ُ
الَ ُُُ.ؿُ َُُولُ َُُ ُ(ُ:ؾُؽُ ُؾُ ُُُ َُ
(ُ:هُ ُؾُُُمُعُؽُ ُِ
ٍُ
ُووُفُ ُتُفُُا ُفُُ َعُ ُُضُدََُُُُ ُُُ،ؾُ َُلُ َـُ َؾُ َُفُوُ(ُُ.)2
ُرُ ٌُءُ ُ؟)ُُُ َؾُ ُؼُؾُ ُ
ًَ ُُُ:كُ َعُ ُؿَُ ُ،ؾُـَُُ َُ
ُ َُ
*وُُِِفُُ ُُِرُ َُوُاُ َيُيُ ُُ ُ َُ َُ َ ُ
ُؿُُمُـُفُُ َُ ُ
ُِ
ُافصُعُ ُِ
ُُُؾُقُثُُِ ُلُُ َُأُكُفُ َُُأُُ ُهُ َُُد ُُُ َُ
ُحُ ُورُ ًاُُ َُُوُ ُحُ ُِشُقُوًُُُ
ُجُثُ ُ َُومُ َيُُاف
ىُإػُُافـُ
ُُُُبُِ ُلُُ-صذُاّلِلُظؾقفُوشؾؿَ ُ-
ىُُُبُُ ُِـُُ َُ
َ -٦5٢ظُ ُـُُُُ ُ
ُِ
وُهُقُ ُبُِ ُوألَُُبُقُُ ُِ
ىُمُ ُُُِ
ُُُُ ُُ َُ
وَُلُُُ َكُ ُُُرُدُ ُهُ ُ َظُ َُؾقُ َُ
ؽُ ُإُُالُ َُُأُُكُُوُُُ
(ُ:إك
وُِفُ ُ َُُوُ ُجُ ُِفُ ُفَُ ُُُ،ؿ َُُولُ ُُ
اءُ َُُ-أُ ُوُ ُبُِ َُقُدُُ َُ
َُ
َُ ُُ َُ
انَُُ ُ -ؾ َُرُدُ ُهُ ُ َظُ َُؾقُفَُُ ُ ،ؾ َُؾُامُ ُ َُُرُ َُأُ ُُ َُ
ُُحُ ُُرُ ٌمُ)ُ(ُُ.)3
ُِ
ٍُ ُِ ُِ
ُُحُ ُ ٍُ
ورُ»ُ.
*وُُِِفُُ َُفػُظُُُدُُ ُسُؾُؿٍُُُُ« ُِرُ ُجُ َُؾُُ َ
ُ َُ
( )1أخرجف افبخوري ( )1824افؾػظ فف ،ومسؾؿ () 60( )1196
( )2أخرجف افبخوري ()2570
( )3أخرجف افبخوري ( ،)1825ومسؾؿ ()50( )1193
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ٍُ ُِ ُِ
ُُحُ ُ ٍُ
ورُ»ُ.
*وُُِِفُُ َفُػُظُُ«صُ ُؼُُ َ
ُ َُ
ُِ
ٍُ
ُُُحُ ُ ٍُ
ورُ»(ُُ.)1
* َُوُُِِفُُ َُف ُػظُُ« َظُ ُُجُزَُُ َ

*وجفُهذاُاحلديٌُ:أكفُطـُأكُُُ ُُ ُِ
ألجؾُُِفُ.
قدُُُ ُ ُ
ُُُُ ُـُؾُموُ ُِصُ ُ َُُ
ح ُِرُمُُالُيل
ألجؾُُِ ُِفُ ُُُ،واُُدُُ ُُ
قدُُُ ُ ُ
فُصُ ُ َُُ
ُ ُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُ
افؼحُ:
هذ ان احلديثون مهو إصؾ ذم مسلفي أـؾ ادحرم مـ صقد احلالل ،وفؽـ بغ احلديثغ
تعورض :ؾنن احلديٌ إول يدل ظذ اجلقاز ،وافثوين يدل ظذ ادـع ،وؿد مجع بغ احلديثغ:
بلن حديٌ أيب ؿتودة ذم حؼ ادحرم افذي مل يؽـ صقد احلالل مـ أجؾف ،ومل يعـف ظؾقف،
وحديٌ افصعى ؾقام صوده احلالل مـ أجؾ ادحرم(.)2
ٌ
حديٌ تضؿـ معـك هذا اجلؿع :ؾروى افسمذي وؽره ظـ جوبر بـ ظبد اهلل -
وؿد ورد
َ
رشقل اهلل  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -يؼقل( :صق ُد افز فؽؿ
شؿعً
ريض اهلل ظـف -ؿول:
ُ
ٌ
حالل وأكتؿ حرم ،مو مل َت ِصقدوه أو ُي َص ْد فؽؿ)(.)3
وذم احلديثغ ؾقائد:

-1حتريؿ صقد افز ظذ ادحرم :صوده بـػسف ،أو صوده حمرم آخر.
-2حتريؿ مو صوده ادحرم ظؾقف وظذ ؽره ،وأصؾ ذفؽ :ذم ـتوب اهلل :وهق ؿقفف تعوػَ { :يُوُُ
ُِ
ُؿُُ
يـُ ُ ُ َُآمُـُُُقاُُ َُُالُ ُ َتُؼُ ُتُ ُؾُقاُُ ُُُ ُ
َُأُُ َُُيُوُ ُا ُفُُذُ ُ َُ
زُ ُ َُمُوُ ُ ُدُ ُمُ ُتُ ُ
ُؿُ ُ ُُحُ ُُرُ ٌمُ} ُإػ ؿقففَُ { :وُ ُُحُ ُرُ َُمُ ُ َظُ َؾُقُؽُ ُ
افصُقُدَُُُُ ُ َُوُ َُأُكُ ُتُ ُ
ُؿُ ُ َُصُقُدُُُُُ ُا ُفُُ َُ ُ
ُُحُ ُُرُ ًُمُوُ} [.]96-95
-3حؾ صقد احلالل فؾؿحرم إٓ ذم حوفغ :إذا أظوكف ظذ افصقد ،أو صوده احلالل مـ أجؾ
ادحرم.
( )1هذه افروايوت افثالث ظـد مسؾؿ برؿؿ ()54( )1193
( )2يـظر :ؾتح افبوري ()33 /4
( )3أخرجف أبق داود ( ،)1851وافسمذي ( ،)846وافـسوئل ( ،)2827واحلوـؿ ( )1659مـ ضريؼ ظؿرو بـ أيب ظؿرو
مقػ ادطؾى بـ ظبد اهلل بـ حـطى ،ظـ مقٓه ادطؾى ،ظـ جوبر ؿول :ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :ؾذـره.
ؿول افـسوئل " :ظؿرو بـ أيب ظؿرو فقس بوفؼقي ذم احلديٌ ،وإن ـون ؿد روى ظـف موفؽ".
شامظو مـ جوبر " .ويـظر :افتؾخقص احلبر ( ،585/2رؿؿ )1096
وؿول افسمذي :وادطؾى ٓ كعرف فف ً
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-4أن ظودة افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؿبقل اهلديي إٓ أن تؽقن ممو ٓ حيؾ فف.
-5اشتحبوب آظتذار إػ ادفدي إذا تعذر ؿبقل هديتف.
-6حسـ خؾؼف -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾؼد اظتذر إػ افصعى بـ جثومي بؼقفف( :إكو َمل ْ َك ُرد ُه
(ه ْؾ َم َع ُؽ ْؿ ِمـْ ُف
َظ َؾ ْق َؽ إٓ َأكو ُح ُر ٌم) ،وؿول فؾذيـ أـؾقا مـ حلؿ محور أيب ؿتودة وهؿ حمرمقنَ :
يش ٌء؟) تطق ًقبو فـػقشفؿ.
َ ْ
-7حؾ احلؿر افقحشقي ،وأمو احلؿر إهؾقي ؾؼد صح افـفل ظـفو(.)1
-8افتثبً ؾقام اصتبف ظذ افعبد حؽؿف.
-9أن إصؾ حؾ صقد احلالل فؾؿحرم واحلالل.
-10أن مـ اشتعجؾ ؾػعؾ ً
ؾعال ثؿ صؽ ذم حؾف :ؾال يتامدى ؾقف حتك يتبغ فف إمر.
-11وؿقع آجتفود وآختالف ذم حقوة افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.-
-12رد افصحوبي مو تـوزظقا ؾقف إػ افـبل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.-
-13حتريؿ صقد احلالل ظذ ادحرم إن أظوكف ظؾقف بؼقل أو ؾعؾ.

( )1روى ذفؽ مجوظي مـ افصحوبي :يـظر :افبخوري " بوب ؽزوة خقز" ( )4198ومو بعده ،ومسؾؿ " بوب حتريؿ أـؾ
حلؿ احلؿر اإلكسقي " ( )1407ومو بعده.
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