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النيئحجة ممة هي ه جابر حديث مرح 

جمةنوائد على اشتمل وند الحج' في الواردة الأحاديث في 
-.اش ثاء إن - سيتفح كما وبغيره، بالمج متعلقة 

فقالتقدم، لما الحديح،؛ هدا على العلماء أثنى وفد 
نهوأحوأتمه الحج ني روى حدينا أكمل ءانه البر• مد ابن 

منفيه ما على الناس تكلم ®قد عياض! القاصي وقال اةاا،له، م
وحئجكبيرا، حزءأ المنير بن يكر أبو ألم، وند وأكثروا، الفقه 

علىلريي تقصي ولو نوعا، وحمين ونيفا نؤع مائة الفقه من فيه 
متهءرأ،,نرس—، المدد هدا 

منحمل على مشتمل عظيم حدين، ®هو المؤوي: وقال 
لملم، مأفراد من وهو القواعد، مهمايتؤ مجن ونقاش الفوائد 

الم*لم،مكرواية داود أبو ورواه صحيحه، في البخاري يروه 
والهايةاا®البداية كتابه: فى خاصا فصلا كثير ابن الحاففل له وعقد 

فيالذهبي الحاففل وقال مستقلالا،، لثؤ منوحده ®هو وقال: 
الم،المأحرجه المج في صغير منسكه ®له : جابر.،< ترجمة 

الحدين،،لهذا شرح بكتابة ؤيئر 'علي تٌالك، الد مى وفد 
مجنشيئا فيه أءلهرُث، المخل، بالقصير ولا الممل، بالطويل ليس 

وترتيبه،سياقه صا على فوائده وسْلريتإ الحدين،، هذا نفاض 
يمناملئ،الشرح هذا وأتممت، بغيره، أم بالمج يتعلق مجا مجنها سواء 

اوعالمأ»إكال )٢( >اكهٍد• )١( 
AO'T/Uوالهاة،)•ايداة )٤( • ٢٤٢•ملم•)U/ صحح اشرح )٣( 
الحفاظ•اتذكرة )>،( 







الغبيحجة صفة هي فهغ جابر حديث 

هحابر حديث 
Iالنبي حجة فة صق 

ه:ض \ؤس ال ق٠ 

نننإنخائ ذية، أبي بن انوم خدثا( ١٢١٨>-  ١٤٧
إنناعلنن حام حدكا انوبكر: هال حاتم، ص جبيعا إبرامم، 
هال:أيه، عن تنئي، بن حئمر عن الندنؤ، 

انمهىحش القوم ض هسأل افن، صد بن جابر عش يظنا 
إررامي،بجدة حنين، بن بذعلي سد ك هلت؛ إلإ، 
ثدييبتن كمه وصغ م ، الآ-ثمو زري نئ ئم ائمحش، زري ثننغ 
غثانل احي! ائن بم،،:ا ننظ هقال: شاي،، علام ذه 

نساجةفي همام الصلاة، ومت، وحضر اعني، ومحو سالمه، شسث،، 
صعرها،من إلته زهاها ربع ممكبه عر وصعها كلنا ثها، ملتحما 
عنلإو',تي همنته: ثا. صلى انض-،، على جسه إر وردازة 

الله.رنون، إن قال: تنعا، هثمد يده، قال اف.، رمؤل، حجة 
أناأنادنة، هي الناص في ادن م يحج، لم متين تنغ مكث 
يقمأن يلتص كلهم كثير، بشر النديثه قدم حاج، اف. ونول 

ياأئنئا حتى منه، يحزحنا غنله، مثل ؤيننل اش.ؤ، ^٣^، 
هأرنيتهبكر، أبى بى محماو عنتص ئن أنناغ الحلنمه، 





قوالنبي حجة صغة هي ه جابر حديث 

الأحرابوهرم عنادْ، ويضن وعدم، أنجر وحدة، ^ ٥١إلا إئه لا 
إرثرو ئم ؛٨^^٠ هدا مثن ثاو دش، نتن دصآ ئم وحدة*، 
إداحتى نعى، الوادي بطن في ى>ئاْ ائضيت، إدا حتى النزنة، 

ضسل كنا النزنو على سل النزوْ، ائى ختى نشى، صعدثا 
م»ون دقاَل: |J>^، ئى طزافه آحن كان إذا خثى الصقا، 

عننْ،وجعلتها الهدي، أنق لم ا٠ساJبنمثا ما أنري مى انتمئث، 
محقامصنةأ، نلسأها محجل، ندي ط ين منكب كان سن 

أمندا ألعامنا افرا رمول يا محماو؛ جعغم، ئن ناللث، ئن مراثه 
وعاق؛اث؛ؤمحنى، في واحدة أصامنه افر. وو رم نشبم، لأني؟ 

محقي؛_ديءم آنيا، لأني بز *لا نرم الحج* في الننرة *٥^-؟، 
ساباذبنذ حل، مئن ها ناطنه نزجي السئ.، نذن الثمن 

^١،أتريي أبي إل ئالت؛ نليها، دلك نأئكر واكت٠حاJت،، صئيغأ، 
ئخمآحآه افر ^j، إر قدمت، العزاق: مول نلؤ قكان قاو: 
نئت،دكزمحئ، منا اشر. لزنؤل، منتهتيا صنعت،، لليي قاطنه على 

يلتنايا طدنثه، أصدنلم، ^ ١٥^٠١، دش أتكزث، م قآخزص 
لهأنل ثنا أهل إثي اللهم، ت ثنت، قاق؛ ادءج؟اا قنصأت، حين 

خناغهماز ثاو: تجل«، قلا الهدي  ٠٣»إإن قاق: زنوك، 
ماثه،الشؤ. يه م، والدي اينن من نلؤ ثه قدم الأي الهدي 

طكان ^ اليإ. إلا نمحوا، محب الئاص فنل تال: 
بالتج،ثأنئوا منى، إلى ثوجهوا التريية بوم كان ئلئا ندي، 





النبيحجة ممة في ه جابر حديث 

النزف،أش حص .، ^ ٥١زنوو ركب ئم فستا، بجتهثا بمثل ولم 
نخنلملاكاة:يإر ص ك ي نمل 
نذسالضل، عزيت ص ناiU تزد ٣ اكله، نانتمل ت، 

صخك، أنانة ذ)°ذو اأقن>،، عاب خض نملا، الصئزة 
لثصيبرانها إ0 خص الرنام، للمصواء  ٠٣ويداف. رنوي 
الثكينه،الثكينه الناص، رأتها الينم،* بياد؛ ؤبمول، رحلي، تورك 
شص _، ص ليلا، لي، انمال،)•■و ين تلا ش مما 

وتمنإيانتين، واحد يأذان والعساء النئرب بها إْنز، النردلثه، 
اشبمن،ننووافت.خضةغ اصشخ م ذيا، يثنا ينح 

ركن،لم لإيانإ، بأدان الشح، له يبج، حيى المجر، وصلم، 
i'js'jص الظ، ئانتيل الغنام، الثز ش خش القضزاء، 

ثطيأو مل فيلمع أنمن ختى واتما ترو فلم روحية، ونئلث 
أتقنم خص زيلا زكان م، ئن المحل ذ)'ذو اثن، 
فطفقيجرين، ظني يي ^٠^، افب. رنوو يلمع يلما وسيما، 
اكضل،وجو على دة ام. زنوو فوصغ إلتهن، ظن المصل 
اطب.رسول فحول تنظر، الأحر السى إلمح، وجهه المصل فحول 

اليىمم، وجهه يصرئ، المصل، وجه عش الأحر الس يى بيه 
الطريىنلك لم فليلا، نحرك مخسر، بملذ أش خص ظر، الأحر 

التيالجنزة أش خش الكتنى، اذينزؤ محر ئحئ التي الونض 
مثلمنها، خْناة كل >ع يكبر خصثات، بنبع هنما٠ا اليجزة، عئد 



التبيحجة صغة في ه جابر حديث 

الننحر،إلى اتحتزذ م الوادي، تطن من رمى الحيف، حض 
في؛>"^ ٠٧همز، سزU عت، اغض م بميم، ثحزمحاوبمتين 

ئطئحت،تدر، في ئجؤيت سصعة، ثذية كل من أمز لم هديه، 
ثأمحاصنرام. رنول، ركنا لم نزبجا، مى يشربا لحجها بى محآكلأ 
طوناكي،، همد بثي فش المحن، بمكة نحز اك،، إر 

:ثبمآأن ءأ اكي، همد تني ءاثزغوا، فقاد: ذ>م، نض 
متت.هشرتر دلوأ فناولوه معكم، لتزهمت، بمماثكم عر الثاس 

أيي،حدكا هماث، بن حمص بى عنر وحيكا -)...(  ١٤٨
اف،همد بن جائز أثبت عاون أ،ي، حيلي تحثي، بى جنمز حدثنا 

حديثنحو الحديث وناى اطر. نم«وو حجة عس ممألئه 
يهمبدلإ النزب وكائت الحديث؛ في دراد إننامحل، بن حام 

النزذلثةمن ه اف زنوو أحار يلثا عزي، حنار عر نثازة أبو 
تثزلننتكون م، طتجز أنت عزبئت شك  ١٧انمزام، ثالتشم 

كزو.اه.عزئات ش حش لت، ثئرض ودآ عأحار م، 





النبيحجة صفات هي هغ جابر حديث هرح 

وثلاثينحس سة مات وغيرهم، ماجه وابن داود، وأبو ومسلم، 
•.را، ومامحين 

بنإسحاق أبو؛عقوبا، وهو إبراهيم، بن إسحاق والغاني؛ 
أحدالمروري، راهويه بن محمد أبو الحنفللي، نخلد بن إبراهيم 

والمقه،الحديث، له احتمع الدين، وعلماء السالخين، أئمة 
أحمد،الإمام مرين وهو والزهد، والولع والمدق، والحففل، 

•ستر موته مل تمر أنه داود أبو ذكر وتد 

أصحابمنهم جماعة، عنه وروى كثيرين، حلحا عن روى 
وثلأسنسمان محمنة مات ، ما ابن سوى السسا، الكتجب 
ومامحين

بنحاتم حديثا أبوبئر: قال حاتم، رعى فوك: اكانيت لوجه ا٠ 
مولاهم،الحارر الدني، إسماعيل بن حاتم هو انموبي( إسماعيل 

يهم،صدوق حماعة، عنه وروى جمع، عن روى الأصل، كومح، 
هقفي.، ومائة وثمانين مع أو ت ستة مات الكناب،، صحيح وهو 

لهناتف،من لطيفة هدْ حاتم...( حاJثدا أبوبفر: )فال وفوك: مزليائف 
بكرأبي ت شيخيه عن الحدJثا روى لما مالإمام أن وهي الإسناد، الأك 

وأماحاتم، حادثنا ،! ١١٥بكر أبا أن قي بينهما، فرق لكن ؤإصحاق، 
منوالعروق، أحرى، لففلة قال ؤإنما حدثنا، يقل؛ فلم إسحاق 

أحبرنا،يقول ؤإنما حدثتا، سيخه؛ عن يقول لا أنه إسحاق صنع 

(.٢٧٣)Y/اعالأ •تهدب )٢( (. )\-\/iTالكمال، •تهذب )١( 
\(.AU/o)الكمال، •تهذب )٣( 



ث-—جقو النبي حجة ممة في ه جابر حديث شرح 

•نال يسيرة مواصع ني إلا لم مصحيح في الواقع هو وهدا 
حدثتا.

صحيحبها انمرد التي الكثيرة العفليمة المزايا من وهده 
والتفريقالحديث، تحمل بطرق عنايته ومنها! جئخب. لم مالإمام 
اسلكالنووي! نال أحبرنا. وبين حدنني، أو حدتنا بين! 

والولعوالإتقان الاحتياحل في بالغة طرقا ءصحيحه، قي ققاله لم م
الأعصار«را،.في أفراد إلا إليها يهتدي لا وانمرفة، 

افه،عبد أبو هو محمدا بن جئفر )قى فوك؛ الثالث! لوجه ا ٠
بالصادق،المعروف المدني، الهاشمي على بن محمد بن حعفر 
قالثمانين، سنة ولد الشيعة، عند عشر الأيني الأئمة أحد 

يقول!أبي صممت ١١حاتم! أبي ابن وقال مأمون®. ررثقة معين! ابن 
مثله®.عن يسأل لا ثقة، محمل، بن جعفر 

علمإذا ؤيمقتهم الرافضة، من يغضب كان ١١الذهبي! قال 
فيه،ؤيب لا وطا وباطنا، ءلاهرأ بكر أبي لجيم يتعرضون أنهم 

فبعدآالهاؤية، في الهوى بهم هوى قد جهلة، قوم الرافضة ولكن 
١؛هئفي وماتة وأربعين ثمان ستة محمد ين جعفر مات ،، لهمءأ 

بنمحمد جعفر، أبو هو آبيه( )غى فوله: الراح! لوجه ا٠ 
العابدين،نين والدم الفاطمي، العلوي علي بن الحسين بن علي 
وروى، ٥٠الصحابة من عدد عن وروى وحمين، مت ستة ولد 

سرقيالني.٠ حجة أصنة (، ١٣•.  ١٢٩/١)لم• مصحح •شرح انظر: )١( 
.١( ص)ع 

(.)ه/٤٧الكمال• •تهذب )٣( (. ٢٥٥)ا■/الشلأءا اعلأم «سر )٢( 



قهقالنبي حجت سة غي ه جابر حديث هرح ت—ج 

العلمكثير ثقة ؛اكان سعدت ابن نال التابعين، من حلق عنه 
والحمل،العلم بين جمع من أحد رالكن الذمي• قال ،، والحديث،*أ 

أحدوهو للخلافة، أهلا وكان والرزانة، والممة والشرف، والندي 
بعصمتهمومول، الإمامية، الشيعة تبجلهم الذين عشر الاثني الأئمة 

الدين•بمجمع وبمعريهم 
ؤيخهلئ،يصبب، أحد وكل والمين، للملائكة إلا عصمة فلا 

مؤيدمعصوم، فإنه المي. سوى ؤيترلث.، فوله من ؤيوحل 

بالدحي«ل^•
نمه،أي؛ العلم؛ بقز من؛ يالباقر، جعفرت أبو ونهز 

وحمه.أصله يعزف 
كبيراه، لكتاب، تاليا مجتهدآ، إماما ححمر أبو كان ولقد 

الشأن.

حفصة:أبي بن سالم عن غزوان: بن فضيل بن محمد فال، 
يالي؛ فقالا وعمر، بكر أبي عن حعفرآ وابنه حعغر أبا سألت، 
.هدى إمامي كانا فإنهما عدوهما، من وابرأ تولهما، سالم، 

فيسحإهن.ا و*ع ءلاهر، تشح فيه الم ماكان الن.هبي؛ قال 
الفضل،ذو القمل لأهل الفضل ، يعرفؤإنما الحق، القول ا هاو 

مازماننا، شيمة اض فعثز ثقة، شيعي، فضيل ابن ناهلها وكذلك، 
ونيريالشيخين، من فينالون والكذبا الجهل في أغرقهم 

أاو؛را)أ/ا'أ(.)٢(  ATti/o)أاسمات« )١( 
ااسا)؛/n،(: الإسلام، رتايخ م الذمي هال( (، ٢٨٥)إه/صام« ابن اتايخ )٣( 

.صححء إستاد 



إثج|التبي. حجة سة في ه جابر حديث مرح 
علىوالصادق الباقر من النول هذا ؤيحنمالون المصطفى، 

الشة،أه.

عشرةأرع سنة المدينة في علي بن محمد جعفر أبو مات 
الأتواوآأحد على ومائة 

هالله عيد بن جابر ض )يحنثا ه؛ علي بن ضر اك ته 
حسين(بن علي بن محمد أنا فملئ: إلي< انتهى حتى القوم عن هسال، 

•وجوم من علته الكلام 

ةرجتبن اممه تمد بن جابر فهو ه، جابر ترجمة مي لأيون ا٠ 
ماهيرمن صحابي، وأبوه صحابي، لمي، الالأنصساري حرام 

عنروى .، افه رسول عن الرواية من المكثرين ومن الصحابة، 
من•ع كان أنه ارالص٠ءحاا في ورد ؛دلكا، وعني الحج، صفة النبي 
بدرغزوة سوى غزواته، جميع س المي مع وغزا العنبة، شهد 

عنلم مأتمج مقد أحواته، عند ليكون أ؛وْ منعه حيث وأحد، 
معُرغروت ت يقول ها الله تمد بن جابر مع مأنه الزسر؛ أبي 

ولابدرأ أشهد ءالم ت جابر نال غزوةءا، عشرة تسع . اه رسول 
عنأتخالم، لم أحد يوم اش عبد نتل فلما أبي، منعني أحدأ، 
.افه رسول مجد في له كان ،•  ١٠؛^-غزوة في س الله رسول 

وردوقد عمره، آحر في بصره كما والعلم، الحديثا فيها يلقي حلقة 

/^(.riالكمال«)»تهويب )٢( (. ٤٠١راليرر)أ/)١( 
(.١٨١١٢سل؛)احرجه )٢١( 



النيئحجة صغة مي ه جابر حديث مرح ثكج 
_،اش شاء إن <سأبي كما - . اليي حجة سياق قي ذك على يدل ما 

ظبهسنة وتسعون أرع وله وسبعين، أرع سنة بالمدينة مات 
إنق(؛ائثهى حئى القوم من )فسال فوك: ت الثاني الوجه ٠ يشعتاب 

تقدم.كما بصره، كث ند .، كان وند إلي، وصل حتى أي؛ * ثاسه 
أوالزائر أو الضيف مزال اسحباب فيه الحديث من القدر وهدا 

أنلأجل وذللث، ابتداء، اسمه عن يخبر لم إن اسمه عن لمم الم
ؤيحاطهممنازلهم، النامي ينزل عليه الملم أو المنزل صاحب، 

مقالأ.مقام لكل فان مكانتهم، قدر على 
ومنهاذلك، منها يستفاد نماذج الفعلية السنة في ثبّت، وقد 

وفدإن ت نال حيّثا القيس عبد وند في ه عباس ابن حدين، 
الو3او؟اامن أو القوم، ارمن قال؛ . التبي أتوا لما القيس عبد 
.، الحديث^ ٠ • ربيعة. ؛ قالوا

ارمزفقال! بالروحاء ركبا لقي . الّبمح، أن أبضا؛ وعنه 
الحديث^.. . المسلمون. : ق\ف\اكوم؟« 

حديثومنها معلولة، فالأحادينؤ المولية الئنة من وأما 
عليهرحل بها ومر كنرة، فأعقلته مائل بها مث أنه ها؛ عائشة 
قالفقالت؛ ذللث، في لها فقيل فأكل، فأنميته، وهيئة، ثياب 

صعيف،؛والحيين، ،، منازلهم٠١ الناس أنرلوا ١١اه. رسول 
ها،عائشة يدرك لم وهو بيب، أبي بن ميمون رواية من لأنه 

)أ/هأ(.االإصاة« النلأءا)مآ/\،خا(، اعلأم »ص )١( 
(,١٣٣٦ملم)روا، )٣( (. وملم)١٧(، ٥٣)الخاوي دوام )٢( 
(.٤٨٤٢داود)ايو روا، )٤( 



النبيحجة صغة هي ه جابر حدبث شرح 

الإمامالحديث هذا ذكر وقد ، وأبو داود أبو قال كما 
يفيدوهدا ، التمريض لصيغة معلقا ءصحيحه، مقدمة في مسلم 

الالصحح٠٠ّرط على ليست المهدمة أن 
أرادإذا الشخص أن على دليل فيه الثالث؛ الوجه ٠
إبهام.يحصل لثلأ وجيم؛ أبيه اسم يدكر فإنه بنمه، التعريف، 

وأسيانى بيده )فاغدى _؛ مسيئ ب6 ملي بئ ءٌر اك ته 
وأناثديي، بين ممه وضع لم الأتمل، نري ئئغ ئم الآش، ندي فنمغ 

وجوم•من اكدر هذا على الكلام هاب( غلام يومئذ 
يوضعما هو الراء، وتشديد الزاي، بكر الرر• لأول؛ ا٠ 

وزرور،أزرار وجمعه الصدر، لتر عروته في ليدحل الخميص قي 
أيحلنل؛ باب من رزأ الامتص الرحل )رر ®المصباح®؛ قي قال 

رأسإلى يدْ مد جابرأ أن والمعنى؛ النرا(أم؛ ني الأزرار 
عنصدره لينكشف، عروته، من زره وأحرج علي، بن محمد 

قميصه.زر نل، كان محمدأ أن على يدل وهدا القميص، 
ملاطغتالزاربالقول وتأنيسه يه، يليق يما الزائر ملامحلمة فيه الثاني؛ لوجه ا٠ 

\أ،.. علي. بن محمد زني جابر خز سب وهدا الفعل، أو 

)ا<أ/ا-«أ(.الكمال! أتهلب ص)أ؛آ(، رالمراسل• )١( 
والغالط٠الإحلال من لم مصحيح رصانة )ا/ا'(• لم' مرصحيح انظر• )٢( 

.(Ai_An_
ص)آْأ(.)٣( 

٠٣١صمح مر النووي *بح )٤(   ٠ /a(٤٢٠.)



التبيحجة صغة في ه جابر حديث مرح 

الثدي؛لدني( ممق وشغ )كم فوله: الثالث؛ لوجه ا٠ 
الحديث،هدا بدلالة - أيضا - للرحل يقال وند للمرأة، أصله 
للمرأة،الثدي بمنزلة للرجل . المثلثة الثاء بضم - الثندوة وقيل؛ 
أفلسمثل• ومعول،  ١٣١وأصلهما؛ وثدي، أؤد الثدي؛ وحمع 

ساد،افدوة؛ وجمع وبهام، كنهم نداء على جمع وربما وفلوس، 
القصأ١/عر 

هوالغلام؛ فائ،( ملام روأيا قولك؛ الراح' لوجه ا٠ 
ّّحإلى الفعنام لدن من غلام رهو ؛ محييه ابن قال الصغير، لذكر ا ٢

الصغير،هو الغلام أن الزمخثري عن حجر ابن الحاففل ونقل ستين(، 
مجازفهو غلام، الألتحاء؛ يعد له قيل فان الألتحاء، حد إل 

باب،من يشبا الصبي ئسثا من فاعل امم رفائ،( وقولك: 
الحركةمن ان^^ءمة وأصل اثب، ينهو ية بومباا سآآ ررصري، 

آخره،في منه ونشا٥٧ حركة أكثر عمره أول الإنسان لأن والنشامحل؛ 
اثنتينأو ثلاثين، يكمل أن إلى بلغ من على الشاب لمغل ويهللز< 

أربعيزص•إلى ت وقيل وثلأنتن، 
فعلما بج، لبيانا الجملة هده على بن محمل، ذكر ؤإنما وجه،^)4: 

بينكفه ووصع صدرْ، وكثف زتْ ننع من معه ه جابر 
،لصغره عاليه المرور ؤإدحال ه، تأنيباب من وذلل-، ثدييه، 

(.٨١— صى)٠٨ المتير، الال>صاح )١، 
(.٢٥١)ا/الارى« انح  dTT)\/•اوخصصأ )٢( 
١:ص)A/\<• لابن •الإملأم• (، ١٨٢المأ)ا"/مصحح صر الدوى اشرح )٣( 

الوج؛ز«،العجم ص)أ'"ا(، اوشر« ٠اJصاح 



النيئحجة صغد في ؤغ جابر حديث سرح 

ميآتىكما — يالترحيب حصه ولذا النبوة، بيت من ولكونه 

والمححييه، قي اليد ادحال يحن فلا الكبير الرجل وأما 
ا•ادووى١١ناله ثدييه، محن 

لمواسمصنيع ومن السياق مجن الذلاهر الخاص؛ لوجه ا ٠
يتد؛ثدون صغيرآ كان مجحمدأ أن علي بن محمد مع ه جابر 

يردلم ثاب(١١ غلام يومحئد ®وأنا توله! فلعل هذا وعلى البلهمغ، 
القوةمهللق به أراد ؤإنما - نقدم كما - الشباب حقيقة به 

نحملصحة على دليل فهو كدلكا ذلك، كان فإن والمثاط، 
وهوتحمل فإذا البلؤخ، من فيه يد فلا الأداء، وأما الصغير، 
لإجماعمقبول، حديثه فإن بلوغه، بعد به وحدث صغير، 

وفاةعند سنه أن مع ه عباس ابن رواية نول علك، لف ال
ّةآآا.عثرة ثلاث كان . المي 

اتىيا مزحيا )ففاو: مسين؛ بن طي، بت مصبمر ال ته 
فيفقام الصلاة، وفق وحصر وهوأغض، فسألته، هئث،، مخا شل أحي، 

منإليه طرفاها رجع منكبه على وضعها كلما بقا، منثضا نساجه 
توحوم س عاليه الكلام المشمب،( على جنبه إلى ؤرداؤء صغرها، 

امومما:ترحسب، كلمة هدْ ت رحيا( )م ت خهئه جابز قول لأول؛ ا٠ 
*'•بأي؛ مجرحا؛ وحدث، ت مدير0 محذوف، لفعل يه مفعول وهي ؤإكرام، 

(٤٢)a/؛ الم• مصحح عر النووي 'شرح )١( 
(.Ai/Y)الأفكار• •توضيح )اآ/هماا(، •اكيد• انظر: )٢( 



النبيحجة ممات مي جابر حديث شرح 

كانإذا I المكان رحب وامعا، ت أي رحبا؛ مكانا نزلت 
حتىكثر ثم المكان، بالث، رحب ت فيمال يالحرف، ؤيتعدى واسعا، 

الإذ القياس، في شاذ وهذا الدار، رحبتلئ، ت فقيل بنمه، تعدى 
ميل:سا ومن وكزم، ثإف مثل: لازما إلا بالضم سل يوحد 
آ.مرحأ 

قدملمن يستءصا أنه على دليل فيه هذا ت الثاني الوجه ٠ اتعجاب 
الإكرامباب من وهذا مرحبا، له: يقول أن زائر أو وفد، عليه ثزي 

السرورإظهار على يدل ما وفيه القائم، أو للزائر والملاطفة ' زائر 
فالمن،:ها طالم، أيي يشت، هانئ أم حديث، وقي بالزائر، والفرح 
ابنتهوقامحلمه يعثسز هوحدثه المتح، ■^١؛ . ^ ٥١رسول إلى دهيئ، 

امأنا مملث،: هذ؛؟اا *مى مماد: علته، يشت، قالئ،: ذحئت0.( 
مسمغ ثلما هانئ*، ثأم ثئاد: ءلالّ_ؤ، أيى ، LLهانئ 

ثلماواحد، دوُب، في ملتحفا ركعاين، ثماني ثصلى ئام علله، 
فدرجلا مانل أيه أمي ابن زعم افي، رسول يا ت يلت، ادصنة1،، 
مىأجريا ٠^ ج: ^ ٥١رنوي ثقال منزه، ابى ئلأل أجزمه، 

•، لصحى وداف هانئ؛ ام قالت، هانئ®، أم يا أجريتا 
يغنيلا ذللث، ولكن ®مرحيا* بكلمة: بالزائر الترحيب، ففيه نية: ل

قولبدليل اللام بعد هو ؤإنما الشرعية، بالصفة اللام رد عن ر  '
'' ء' 

فدلالحديث،، . , هذو®. »من فقال: عليه، فلمتط هانئ: أم بم اللام 

(.٢٢٢المير،)•انماح )١( 
ص)أ'آ"آ(.لم وم(، ١١٧٦)الخاري رواء )٢( 



النبيحجة صفات مي فهد جابر حديث مرح 

اللامعن تكفي فلا وعليه للترحيب، سابق اللام أن على ذللث، 
الماساعل توغد الكريم، تمارات، من هي و1فا ردْ، عن ولا 
وأهلاأهلا، ت بمثل لام البرد من منهم فصار ذللث،، في 

اهلأن شرعي؛  ly.ليس مما ذللث، ونحو الد، حياك ومرحبا، 
:٠٧١]ردوثأه أؤ يتيآ همن ^١ ثبمؤ ثيم ويإدا تال،• تحار 

مثله،ولا الملام لمقل س بأحسن لمت، العبارات، هدم ومثل [، ٨٦
يمايريقه ثم منه، بأحسن أو بمثله الملام يرد أن الملم فعلى 

ذللث،.أراد إن اكرحسس، ألفاقل س شاء 

اتحباب،فيه هانئ* إم *نرحبا )قوله ت النووي يال، 
الإكرامألفافئ مجن ونحو0 مرحبا عليه والوارد لزائره الإنسان ةول< 

والملأءكة(أاا.

وبينماس ابن بين أترجم كنت ذالا؛ جمرة أبمح، وعما 
الوفدامن فقال; ه الّك، أتوا القي"/، عبد يفد ان فقال،■ الناس 

غيربالوفد أو بالقوم، *مرحبا ت فقال ربيعة، • قالوا القوم؟* من أو 
الءدبث،أأ،.مماس...* ولا حنايا 

اإكالآ٢ءارىفعل هذا هئت،( عما )سل ت هه جابو فول اكالمثجت لوجه ا• 
ّل،■ ٣١الهمزة حركة فنقلت، تاسأل، أصله إن فيل• سأل؛الهمزة، مجن أمر 
الوصل،همزة نسفلح، للتخميفؤ، الهمزة حدقت، لم ين، ال\ر 
فإذاالأمر، فى منه الهمزة ، تحيفتاية )الخرم، ت ميد0 ابن قال 

)•ا/'آا(.العلام، امتحن وانظرت (، ٢٤٠- )ه/ومأآ مسلم، صحيح ٠شرح )١( 
•ريا تخريجه تقدم )٢( 





النبيحجة صمة هي ظثع جابر حديث شرح 

)وحضرجسيق: بق عله بق مجج قول الخاص: لوجه ا٠ 
حاليةأنها أو رهطثت4ا جمالة على معطوفة الجمالة هده اسلأةإ وهت 

وصالكومحن، قول على وبدونها الصرمحن، رأي على )ك( بتقدير 

مر:سيثوب المهملة: ين الوتخفيف النون، بكر وال!و>ت<اجم: 
ثبيهوالهليلسان: المصدر، يامم سمي كأنه كالطيمان يلتحف، 
أنهإلا ،، الكتفعلى أو الرأس على يوصع والثماغ، بالغترة 

محلوفاهارُثع منكبه على وضعها كلما هال،: ولدا وأشملل٢،، أمحلول 
.صغرهاس إليه 

محالالنون، بحذف ررماجة(( النسخ: يعص في ووقع 
صحح(لُآ،.)كلاهما النووي: 

ثوبكل واللحاف: بها، متغهليا أي- رمنثضأبما(؛ وقوك؛ 
نملى^ا.

الميم،ر بكالمثجي،( عنى جيبه، إني )ورداؤه وقوله؛ 
عليهافتوصم قوائمها، وتفرج روومها تضم عيدان هو كمتبر، 

اكااْ/

لأ،مما بيان بهذا أراد )ةه4< جابرأ أن الذلاهم المادس: لوجه ا٠ 
ُم؛' باب من الحال، هذه على بهم فصلى الصلاة، فى ستره يجب، 

١٠  ٠٠٠ ٠

ر;ركرعص———— 
ئلاك«ابن اشة إلى اّلك ،ادلل انفلر: )١( 
«الهاة«)ه/ه؛(.»اوسماب«)آ/اأه(، انفلر: )٢( 
ص)«هه(.الضرا اراساح )٤( . ٤( ٢ ١ )A/ ملم، صحح رشرح )٣( 
أاكحاحأ)ا/آاها(.)٠( 



النيئحجة صغة هي ظبع حابر حديث شرح 

النثاحةبهذه صلى إنه \ذشن\ح بعض نول وأما بالفعل، البيان 
والأولعندي، بواصح نليس ، ٢١الحرللشدة أو الجواز، لبيان 

أقرب.
المنكبينمتر مشروعية على دليل فيه هدا السابع: الوجه ٠ ضءا-م 
•والرأس الكتف رأس مجتمع والمكسر: الصلاة، قي اونثًٌم 

علىالصلاة في المكبين سنر حكم في العلماء اخثلمر وند 
قولزت

قولوهو قادرأ، كان إذا سترهما وحوب، الأول: القول 
ظاهروهو اللمر، من وجماعة المنذر، وابن أحمد، الإمام 
بازل٢،.بن العزيز عبد الشيح احتار وهو الخاري، صنع 

الأنصاليمرفوعا: هع هريرة أبي بحديث واستدلوا 
نهيففيه ^^^، منه عاتمه على ليل الواحد الثوب ي أحدكم 

والنهيشيء، منه عاتقيه على ليس الواحد الثوب قي الصلاة عن 
الصلاة.وماد الفعل، تحريم يقضي 

فيالعاتق متر ترك يجوز أنه رواية: أحمد الإمام وعن 
بتركفيه يسامح ولذا التخفيف، عر مبناْ الفل لأن الفلل؛أ؛ 

بيتهفي الإنسان عادة ولأن سيره، حال في والاستقبال القيام، 
سنه.في يقع نقاله وغالبا وتخفيفه، اللباس قلة وحلواته 

(.a/y)المورود• الُدب المنهل اتكملة انظر؛ )١( 
Xi\o)'\/بازأ ١^٠ أفاوى , Uoi)\/أالإمافأ (، ٤٧٢/١)ابدى« •يح )٢( 
Y(Y'Y.)/؟الملام• اتحث وانظر: (. ٥١٦)ومنم (، ٣٠٩)المغاري روا• )٣( 
أالإمافه)ا/0ْ؛(.)أ(



هوبل الصلاة، محي العاتقين متر يجب لا ت الثاني والقول 
والثانص،مالكا، نول وهذا العورة، متر والواجسا تحسا، م

بالنصواستدلوا ، للجمهور النووي وعزا0 الرأي، وأصحاب، 
والقياس.

)رأبتات نال المتكدر، بن محمد رواه ما فهو النص أما 
هالمي رأيت، وقال: واحد، ثوب في يصلي اه عبد بن جابر 

تامقال: ه هريرة أبي عن ورد وما واحد(أأأ. ثوبج في بملي 
فقال:الواحد، الثوب، فى الصلاة عن فسأله النص. إلى رجل 

الواحدالثوب، في محلاته تكون الأحبار بين فجمعا : قالوا
العاتقعلى ليس الذي الثوب، في الصلاة عن ونهيه الجواز، لمان 

والتمام.الكمال لبيان شيء منه 

بقيةفأشبها بعورة، ا ليالعاتقين أن فهو القياس: أما 
البدن.

رنيإن الصلاة في بعضه أو العاتق متر بوجوب والفول 
إلاصرفه يجوز ولا تحريم، نهكا فته الوارد الهمحا فإن نوى، ؛ول، 

عنله ؤ محرففهو وتنزيه، أدب نهي أنه ■على حمله وأما ،، بمارف
ظاهرْ.

■( ٣٥٣)اليخارتم،رواء )٢( •المجموع•)ا/ما(. )١( 
(.٥١٥وملم)(، ٣٦٠)المنادي دواء )٣( 



النبيحجة صغة في ه جابر حديث مرح 

الجملةهدْ على الكلام ث( )نمئى مسين: بن ضر اك ته 
تأوجه ثلاثة من 

أوالضيف من يالإمامة أحق البيت صاحب أن الأول: ٠ صا.ءباوث 
فيالرجز الرحز »لأ لقوله لها؛ أهلا كان ^١ الزائر 

المسألة،أصل باعتيار وهانا بيته،لاآ. افي رواية؛ وفي أهله؛، 
ه.الله عبد بن جابر الجليل الصحابي على أحد يتقدم قلن ؤإلأ 

ولاالأعمى، إمامة جواز على دليل هدا في اكا؛ي: الوجه ٠ ءكما.ا0 
الأفضلية،في العلم أهل بين الخلاف، ؤإنما الجواز، في حلاف، الأص 

عندالمذمب، هو وهدا الأعمى، من بالإمامة أولى البصير فمل: 
لأنالشافعية؛ عند الوجهين وأحد الحنفية، مالم_، وهو الحنابلة، 

الةثلةلؤإدراك المحامة، وتوفي الوضوء، إتمام على أقدر البصير 
لأصحايتجوجه وهذا أولى، الأعمى أن الثاني: والقول 

فييشتغل لا لكونه أحثع؛ لأنه أحمد؛ عن رواية وهو الشافعي، 
يلهيهأ'أأ.بما الصلاة 

الشافعي،عن المنصوص وهو سواء، أنهما الثالث: والقول 
وهذا،، القوليزلأصحاب، ذكره ما لتقابل الحنابلة، بعص واحتاره 

.اممهء لكتاب، أقروهم القوم ®يوم توله.ؤ' لعموم الصحيح؛ هو 

•خف الأماري معود ابي حدث س ( ٥٨٢داود)وأبو (، ٦٧٣منم)روا0 )١( 
(.٢٥١)T/•الإماف، »اوهدب€)ا/آ'ا(، »البوطأ)ا/ا((، انظر: )٢( 
(.٢٥١•الإنماف«)أ/أاودعأ)آ/آإ(، »اوهذبأ)ا/أ«ا(، انظر: )■١( 
اوم.ادراوابم.انظر:)إ(

هر•الأتماري عود مأيي حديثا من قريا تخريجه نندم )ه( 



ييالتبظوع|
متندأيكون أن يصح لا التعلسلأت من ذكروه وما 
التمحؤرهذا على والمعول دليل، عليه يدل لم لكونه للتفضيل؛ 

الخلان،.لهزا نمة فلا هذا وعر . ٢١١ة٠uالإالأحق عر الدال 
الساقهام مريضة؛ الصلاة هذه أن الحديث، ظاهر ؛ الثالث، لوجه ا ٠

هجابرأ ولع3 الصلاة( وهت )وحضر ت علي بن محمد لفول 
س،و*ىسأ َ

مبمةهذا وعلى الأذان، الراوي بذكر ولم لعذر، بيته ني بهم صلى 
غيرفي المصر قي صلبت، إذا الصلاة أن الملم، أهل من الجمهور 
يجب،،لا الأذان فإن غيره، أو لخذر اليت، في يصلى كأن مجد، 

صلىأنه هد عول جمابن حديث من ارصحيحه* في مسلم روى وتد 
ولابأذان يأمجرنا فلم الراوي؛ تال داره، في جاءْ بمن 
موجودغير وهدا يجتمعوا، حتى الناس لإعلام نؤع الأذان ولأن 

غيرْأ'أ،.بأذان حصل ند الأذان مقصود ولأن الخال، هذه مثل في 

مىأضيي )مئلق؛ هقفب: مسين بن علي بن ضر اك ته 
.اله زئول إئ فقال؛ تضأ، فعقد بنده، فقال هؤي الله يقول حجه 
وجوم؛س هذا على الكلام بمج( نم محذ بتغ •كث 

عنأ-تحرني أي؛ مضاف؛ حذف على الكلام أن لأول؛ ا ٠
قرئوبهما وفتحها، الخاء بكسر وهي .، اه رمول حجة صفة 

نفرأ[ ٩٧ممران: ل[ل جج آلشابم، ؤ ؤو.ه تعالى؛ نوله 

ص)هآ>(.الصلاة، ني والأيام الإُائ •احكام اننلر: )١( 
(.١١٩٦)ملم، رصحيح )٢( 
ص)همأما<.والإثا.ةأ والداء الأذان اأ>كام انفلر: )٣( 



النبيحجة صفة في }غؤلئع بابر حديث سرح 

بالفتحالياثون وترأ الحاء، بكسر والكائي وحمزة حفص 
هوالسؤال هذا من عالي بن محمد نمد ت الثاني الوجه ٠ —زال 

الصلاةمن .ؤ الرسول عيادات صفة عر•، يسألون ممر'، غيره د من ص
*٢ ٢ ، َُ

والاقتداءالدين، في التفقه بهيا ؤيقصدون ذلك،، ونحو والحج جابمرأه 
الأمة.إلى الأحكام هدْ ومن يفعل، فيما ه بالبي ثأ؛امو 
بيده...()فمال فوك: فى بالقول المراد اكالث،; الوجه ٠ اسسال 

ٍلرمةوص تسعا، أنامله فعقي. بيده، هه جابر أشار أي؛ الإشارة؛ ' اٌُإ■ 
بيعهمفي النطق يدل الوذها يستم.ّْكانوا العرب،، عند معروفة الصإب 

بعضهاحاء وتد المقصود، ؤيلرك المراد، يفهم وبهن.ا وشرائهم، 
وصفةالحديثا، هدا فى ما ذللا، ومن الصحيحة، الأحادهث، فى 

الراحةإلى والومعلى والبنصر الخنصر أنامل صم التسع عقد 
قلالهجرة بعد بالمدية المي. أقامها الش مين المع إلى إشارة 

تتغمكث، . الله زتول رِإر، بقوله؛ ٠اJا هء جابر بين ثم بمج، أن 
بحج(.لم محي 

مكثالله. زئول راذ ه؛ جابل فول الرابع؛ لوجه ا٠ 
الكاف،بضم وهي ، ولسث، أقام أي' مكثا؛ بحج( لم 'ببيث بشغ 

عاصمقرأ [ ٢٢هميبوه عز قرئ؛ بهما وفتحها، 
،.؛الض.مأ الباقون وقرأ بفتحها، 

مكةض وأما النسائي، رواية في كما بالمدية، مكثؤ أي؛ ءجاا؛مه 
لبلالهجر؛

(.Tcr))/الحأ القراءات ص •الكشف انئلر: ١( ) س
١(.ص)ي• للقارئ الإشارةاا كصسين المارة ®تزيين انظر؛ )٢( 
)آ/هها(.أب القراءات عن !الكشف )٣( 







ا1نبيحجة صفة هي ه جابر حديث شرح 

ممابشيء تلتيس ولا المنا»،مكا الناس يعلم أن فيمكنه المشركين. 
المشركوزرا،.فعله كان 

بكرا أبأن ه؛ هريرة أبي حديث في جاء وقد 
نل. الد رسول عليها أثرْ التي المحجة في تعثه هه الصديق 

بعديحج لا آلا الناس: محي يزذن رهعل في النحر يوم الوداع حجة 
عريازأى.باليين بملوف ولا مشرك، العام 

فاعلاسم هو حاج( ققو اك رسول )أن فوك: اكالث: لوجه ا٠ 
مأكةفصد وشرعا: القصد. وأصله ®كل« باب س بمج حج من 

مخصوص.زمن في النسلثا لأداء والمشاعر 
لأداءالست، نيارة وشرعا: الزيارة. لغة: والعمرة 

،.مامكها١٣

ندمالنبي. بحج الناس اعلم لما أنه الرا؛ح• لوجه ا٠ 
فيالله. برسول الاهتداء يريل. كلهم كثير حلق السوية المل.ينة 

أهواله،معون ؤيأفعاله، فيثاهيءون عمله، مثل ؤيعمل حجه 
القريبوتبلغ الإسلام، دعوة وتنتشر الغاش،، الشاهل. فيبلغ 

تئمكنأ آؤ رثؤل، ي م كان تعالى:فال والبعيد، 
[.٢١]الأحزاب: 

المجمل علكا الحديث بهيا الخلماء بعض استدل الخامس: لوجه ا ٠

ءراكرم؟اسمأ أالثرح (، ٢٣٢)U/والهاةأ أاواواة (، ٢٦٦)!/اسم• •إكط]، انظر: )١( 
AMM

(.١٣٤٧)وسالم (، ١٦٢٢)( ٣١٩)الخاوي ورام )٢( 
(.AT'T (UOUA)\/•الصحاح• انظر: )٣( 



النبيحجة صفة في ظؤع مابر حديث قمح 

فيهتحققت فن آ، \حو\->ي^ على وليس الفور على الحج أن 
ماآثما كان تأحر نإن ثرصه، أداء إلى يادر أن عليه وحب شروطه 

عذر.له يكن لم 

الحنابلة،مذما هو الفور على الحج بأن والهول، 
مذهبفي فول وهو حنيفة، أبي عن القولين وأحد والمالكية، 

رأيهافوله بمثل واستدلوا ،، ابن واحتاره الشافعية، 
وهذاالحدي٠ثvل٣،، فحجوا...* ايج عليكم الد فرض ند الناص، 

•ذلك حلان، على قرينة تقم لم ما للفور، أنه والأصل أمر، 
المشهورهو وهذا التراحي. على الحج أن • اكاني والقول 

كانيحج ولم مات، إذا يقولون: أنهم إلا الشافعية، مذم_ا من 
عرضالحج بأن نتيلين م• حنيفة أبي عن القولين أحد وهو آثما. 

عثر.منة إلا الشي. يحج ولم ِ الراجح القول على - سع منة 
ملرت نال تعالى اه فإن الراجح، هو الأول والقول 

 uالأمروظاهر [ ٩٧ععران: ]ش سلاه إدو آمكجغ ي آوبز جخ آلداء
يخلوولا أحادسثط، المبادرة مسألة في ورد وقد الفور، على أنه 

قال:أنه ر.ع عمر عن صح لكن ستدْ، في مقال من منها شيء 
نصرانياأو ماتؤ يهوديا عليه فراء بمج، فلم الج أطاق من 

ص)؟ْ(.سريتي الني.٠ حجة »ٍغأن اننلر: )١( 
)ْ/م،•المغني، (، ٣٣)م الظالمن، •روضة <، ٢٧٣•المحلى،)U/انفلر: )٢( 

١(.٠ ٤ )Y/ اكناتع! »دالع اوومو؛ي،)أ/م(، •حاشية 
(.١٣٣٧)ملم روا، )٣( 

(،٢٩٤)كثير لأبن الفاروق؛ امني ش كما عمر؛ *مسند فى لإسماعيلى ا يكر أيو أحرجه ( ٤ ) 



النبيحجة صضت ظي ُهيٌ ^بر حدبش هرح 

الغأن على - هذا - ظه جابر يحدث الاستدلال ولعل 
وجهتزتص وذلك أقوى، الفور على 

بالحجالناس وسائر . النبي أصحاب مبادرة الأول؛ 
أنيقدر أحد يبق ®فلم النائي! عند رواية ؛ي جاء وتد ه، معه 

منأن المبادرة هدم يؤيد ومما ا. تدم إلا راجلا أو راكبا يأتي 
المدسة،ص خروجه ابتداء من . الض صحب مجن ه الصحابة 
فيوبعضهم ؛الئوحاءل١،، ء؛لريقه في فلحقه صحبه من ومنهم 

-تلة وهم - مكة في . الني إر تدم وبعضهم الهلريق، منتصف 
الفورعلى بالحج الأمر أن فهموا أنهم على يدل كله وهدا 

ءددمن-ءجنحو . الشي مع حجوا الذين أن الشر أهل بحص ذكر وقد 
ض.ء قول ذلك على ؤيدل ،، ألفال وثلاثون مائة ونيل؛ ألفا، تعين من 

راكبامى يديه، محن بمري مد إر ّيأتي؛ كما ه جابر 
دللث،•مثل محنه وعن وماش، 

حاملوهي الحج إلى ها أسماء حروج الثاني؛ الوجه 
فيb،، العلريق، في إما ستلد أنها تعلم وهي فريبة، وولادتها 

بناه مد بن اسمامل حدش الأورام، كن ( ٥٢٥ااالحوت«)؟/ي نمم وأبو 
هالخطاب بن صعر سمع انه غنم؛ بن الرحنن مد حاثتي المهاجر، أبي 

صمرإلى صحيح إسناد 'مذا ير•،; اتففي كثير ابن يال وذكره. ت يتول 
ااكالخ؛ص«واتفلر: 

محنوتعد واJدست، محكت بين الماحلي الهلريق على بر اصم الراءا بقح )١( 
الريع.الشق بعد شانها حمر وتل. القديم، ايلريق صلى كيلا )٣٧( المدية 

ص)مه(.للشني الشي.٠ حجة >صفان انئلر: )٢( 
(.l٣٦٢/٠صناJمودl)اظر:)٣( 



النيئحجة صمة هي هف جابر حديث شرح 

بينلأن أيام؛ عدة تحتاج زمانهم محي المسامحة أن ومعلوم مكة، 
أيام.ثمانية عكة ويحوله المدينة مجن . حروحه 

أنهتقدم فقد عشر، سنة إلى المحغ . النبي تأحير وأما 
تحكموهذا محدد، ونتا إلى يكون أن إما التأحير إن نم لعذر، 

إلىينئي وهذا محدد، ونتا لغير يكون أن ؤإما عليه، دليل لا 
هووقه بأن القول، إلا يبق فلم ممتؤع، وهو أبدأ، الواح|سا ترك 
١^١،.من الممكن أوتا^، أول 

فدالحج كان غإن يحج، ولم مامتا من المادس؛ الوجه ٠ مات م حكم 
نميأثم، فإنه وسوفج، تساهل أنه إلا مطيعا، لكونه عليه وُم، ُلم؛مة 

بوجوب،القول على - ؤيعتمر عنه يحج فإنه مالأ، ترك قل كان إن 
حجةتكاليما ، الثالث، من لا ماله، رأس من فيخرج - العمرة 
الإرثنل لحراجءا بجب التي الديون من الحج لأن وعمرة؛ 

ندالحج فريضة لأن يوص؛ لم أم بذللثا أوصى سواء والوصية، 
نالوند بموته، قعل تفلا عاليه، دسا فكانتج ذمته، فى ثبتت، 

شخصت؛رع فإن ،• بالوفاءال أحق فاممه اممه، ءالضوا الّجي، 
لممالأ، يترك لم فإن الجمهور، تول وهذا أحزأ، عنه بالحج 

فحجشخص تئ ؤإن تحبا، يؤإط عنه، يحج أن أحدأ يلزم 
وتعمدواحسا في نرهل من كل أن القيم ابن ؤيرى صح. محه 

احتيارظاهر وهو موته، بعد عته أدى ولو تبرأ، لا ذمته فإن تركه، 

جهله•الفقيه يع لا الذي الفته راصول (، ١٢١رم/البيان• •امحواء اتغلرت )١( 
ص)تماآآ(.

(.١٨٠٢)الخاري روا، )٢( 



الغبيحجة صفة في )ه جابر حديث شرح 

امتطاعةنبل الموت عاجله من أما • عثيمتن بن محمد الشيخ 
تعالىه دين ولا عاليه، إثم فلا ممرؤل، غير فمات الحج، 
ءل>".

هؤ؛ذثالئلتمة ذا آئتثا حثي منه )فحزجثا هع: جابر ال ته 
كتماه: اطه زقوو إثى هاوسنق بئر أبي نى مخمذ عمتس __ أقهاء 

هداعلى الكلام وأحرمي( بثوب واسسفري اعشيبي، فاو؛ أصنع؟ 
وجوْتمن القدر 

مليانمث لخص معه ومن المدينة من . الني حروج لكن لأول؛ ا٠ 
سثحرص على دليل همدا وفي تقدم، كط القعدة، ذي من بقين 

المبه والتأسي لأتاعه . الني بأفعال العلم على ه الصحابة 
فيوالقمل العالم أهل صحبة على الحث ذللتا محن متفاد ؤي

منالكثير الخير من ذللث، في لما الحج، في ميما لا الأسفار 
وصرفهالومتا حفظ إلى إصافة وأحلاثهم، علمهم من الاستفادة 

ومحسوس.ملحوظ شيء وهذا ؤيفيد، ينلمع فتما 
رامتمالحاء، بضم الحليمة( يا أينثا )حثي فوك: الثاني؛ لوجه ا ٠

الإمأ؛ُُجالمكان، هدا في ينبت، محروق، نيت، الحلفاء، تصغير اللام، وفتح 
د)أييارالأن وتحرف، كيلا، ( ١١)نحو المدينة عن تبعد قرية وهي 

علي((رربئر العامة مه نفيها بثر لوجود يذلل—، سميتا قيل؛ ءلي،ا 

الصلاة،»ىاب (، ٣٧٤)ا/السالكن، امدارج )ا/مها(، العمدة، راشرح انفلر: )١( 
AirMالمخ، •الشرح ال؛ان،)ه/ا/\<<، •أضواء (، ٩٨-المم لاين 



النبيحجة صفة في )جهنع جابر حديث شرح 

له،أصل لا كذب وهذا بها، الجن ناتل هه عليا أن يزعمون 
أبعدوهي أهل عد معروفة غير ه علي إلى وتجها 

تمريأ.كيلا ( ٤٢٠)سعد حيث مكة، عن الموامت، 
كمابالص، الثابتة الأربعة الموامتؤ أحد هو الحليفة وذو 

يافقال؛ المجد، في قام رجلا أن ها؛ عمر ابن حديث في 
ايهلاش رسول فقال ٧؟ أن تأمرنا أين من الد، رسول 

ؤيهلالجحمة، من الشام أهل ؤيهل الحليفة، ذي من اJدبمة أهل 
الد.رسول أن ليزعمون عمر" ابن وقال قرن*• من تجد أهل 

^^>آهلافنس.سايم
بينالطريق على نديمة ثرية وما الجحفة، الثاني' الميقات 

منالشرقي الجنوب إلى وتقع السيل، اجتحفها والمدينة، مكة 
منالماس ؤيحرم الأن، حراب وهي كيلا، ( ١٥)يقارب بما رابغ 

كيلا( ١٨٦)مكة عن رابغ وسعد سيرة، سافة بمقجلها رابغ، 
لميوتد والمدسة، مكة بين المريع العلريق من ئرسة وهى نقرسا، 
مجنؤيحرم اه(. ٤٠٦)ستة ومرافقه الجحفة ميقاُت، ممجد أحيرآ 

جهتهم.على جاء وص الخام أهل الميقات هدا 
لجبلاسم وهو النازل، قرن مى ؤيقرن، هو والثالث،؛ 

وهوالكبير، الميل الأن؛ ؤيمى إليها، ينب منازل ذي واد أو 

أوفاء(، ٥٧٤)Y/ايالك• اسايأن (، ١٠٠- المحاوى• امجموع انظر: )١( 
AW^O/I)الوئأ 

المواقيت،ووردت؛ الخادك،• لنقل وماذا (، ١١٨٢)وسلم (، ١٣٣)المخاري ردا. )٢( 
١(. ١٨١وسلم)(، ١٥٢٤)الخاوي محل ه محاص ابن حديث ز - بمأ ا- 



ت——حالنبي. حجة صمة في ه جابر حديث شرح 

يمروالذي المنازل، قرن وادي أعلى هو الذي محرم بوادي يمحل 
الميلمن ؤيحرم مكة، إلى المتجه )كرا( الممس; الهلريق به 

الطائف،إلى المرح العلريق سلكون الذين المشرق حجاج الكسر 
و)هي(الوادي، طن من كيلا )٨٧( مكة عن اممير السيل ؤيبعد 

الناس.منه يحرم الذي المكان مجن 

تهامةحيال س جيل اسم الياء، فح وهو يلملم، والراعت 
فيها'بمر بامم عيية( )الالأن. ؤيمى مكة، من لتين لعلى 

تهامة.جهة على جاء وس اليمن، أهل منه محنحرم 

ادرئنممفمال فيه، مختالم، فهو عرق ذات وهو الخامس! وأما 

ساسمك أدلة وض بالاجتهادل نوته وليس علته، منصوص إنه الجمهور؛ 
.اش ومرد ارأن ها! عائشة حدغث رمتها ،،  ٧١٥٠•, ١٠تخلر لا 

لأ;لمحاق!ك>ق،ص.زك 

ااسي•االءداية«)\/\_ أالمهلب« (، ١٤٠أاساو•)؛،ا/)١( 

ص)اه(.لأوا؛ي الي أحجت (، n٣٩٠/ ابري€ أدح انظر: )٢( 
نال، __LJبن اثح رواية من )ْ/هآا( اني والم(، ١٧٣٩أبوداود)روا، )٣( 

اطرحم اكوس ابن ومل صمح•، رإمناد، (: ١٩٤)U/ااوجوٍع« م النووي 
انهواك، وصن والذمي. القرطبي، العباس ايي محن تصحيحه \( T/o)اكرس،أ 

بناحمد أن رالكامل• في عدي ابن نقل لكن حيدا، ءإضاد، نال: 
كتابهفي لم مالإمام الحدث اعئ يممن محي،• روايته افلح على أنكر حنل 

عرقذات في اخباد روي انل. (: ١٦٠)؛/ حزيمة ابن وفال (، ٢١ص)؛االتميير، 
ذلكدرئ وتد شيء•، منيا الحدبما أمحل عند يثبتا ولا العراؤ،، امحل ميتات انه 
فإنهالشلث،، فيه وقع عه ه، حائر عن الزبير ابي طريق س ١(  ١٨٣)ملم يي 
دب■ابن طرين، س )ه/بأ( المهني عند ورد وند المي.، إلى برفعه يجزم لم 



اثنييحجة صم^ ؤش جابر هسيث شرح 

،فيه نمى ولا ظه، صر باجتهاد ثنت إنه ٠ طائفة ونالت 
رالبمبمرةالم3ئنان هدان فتح ُلما ت نال )ها عمر ابن روى لما 

نابيايى،إنضداش.:ه،محازا
نق٧ أزذئا إذ وإد1 ثلرمنا، ص حور وهو ٧، جد لأهل حد 

>ق«رآ،.ذات م نمد من؛^٠^؛، خدزثا دانذلنوا محال: غلينا، 
إن- القولين بين منافاة لا أنه - أعالم واه - يظهر والذي 

ومنهبمد عمر يكون أن الجائز فمن - )ها عائشة حديثا صح 
برأيهذللث، فقال عرق، ذات ه النبي توقتت يعلموا لم مآله 

السائلونيعلم أن المحال ومن ^؛،، الإصابة كثير وهو وأصاب،، 
أحرىأجوبة وفيه ، لهم بوقت أن 'هبّ عمّر يألوا لم الئة، 
اواري«ل؛ا.»فح في الحاففل ذكرها 

العراقأهل من قديما للحجاج معروف منزل عرق؛ وذات 
محميإليه، ال٠ؤدي الطريق لمشقة الأن، مهجور وهو والمشرق، 

مسجدالأن فيه ؤيبنى الصغير، الجبل وهو عرقا فيه لأن ؛دللث، 
المةترح.للطريق تمهيدأ الميقات، 

يحرمفإنه فيه، ميقات لا طريقا سللث، من الثالث،؛ لوجه ا٠ 
يحرمفإنه طائرة، في كان مى وكذا المواقيتر، أقرب حاذى إذا 

اكذابتوله: اليهقي عب لكن شك، بدون به، الزبجر أبي ين لهيعت، ابن أخرني 

الٍرمد لأبن رالكاني، (، ١١٨٨)«الأم،'سادي انئلر: )١( 
(.١٠٣١)الخارى رواْ)٢( 
(.٤٢٤«الإضاف،>م/أاوغنىأ)ه/م0(،)٣( 
(.٣٩٠)م/)٤( 



النيئحجة صفة في ه جابر حديث هرح 

لالم؛مات.محاذيآ يكون مكان فوق من أو الميقات، فوق من 
وازاهت الشيء وحاذى والمجاورة، الإناء ت لغة رالمحاذاة 

التيالقعة مسافة تكون أن ت هنابالحاذاة والمراد بجانيه. وصار 
مكةإلى الأصلي الميقات مسافة اوي نالقاصد فيها 

*ايعلروا•' >ه عمر تول من تقدم ما ذللث، في والأصل 
.مى حيوها 

يجدواولم — مثلا — الطائره في من على المحاذاة اشتهت، فإن 
يحرمواوأن يالإحرام، يحتامحلوا أن عليهم وحيا يرثيهم، من معهم 

ومنالمحاذاة، قبل أحرموا أنهم فلهم على يغلم، بوقت ذلك، تبل 
وأمابأس، فلا النسيان أو الغفلة حوف احتياءلا المحاذاة تبل أحرم 

الفهدا وصولها، إلى إحرامهم حدة حنريق عن القادمين لأحير 
كانإن إلا بها، والمقيمين أهلها لغير ميقاتا ليمت، حدة لأن يجوز؛ 
منهايحرم أن فله نلها، يحاذيه ولا ميقاتا يمث لا إليها القادم 

أنل فليس الإحرام، ملابس معه يحمل لم مجن هذا ومثل 
المراؤيلفي يحرم أن عليه الواحبإ بل حدة، إلى إحرامه يوحر 

واستبدلهاحلمها حدة إلى وصل فإذا إزار، معه يكن لم إذا 
ساترةغير مراؤيل عليه أو مراؤيل عليه يكن لم فإن بالإزار، 

.(٣)فديةعليه وليس رأسه، كشف مع عليه الذي قميصه في أحرم 

)؛/\"n(.يب لأبن انمدة، •شرح "؛(، OA)؛/أالهاةأ ]نم: )١( 
)؛ا/هآا(،ة• الدائالأجنة •نماوى (، ٣٠)U؛/؛Y، باز! ابن •فتاوى \نظر: )٢( 

•( ص)٩٨•كن؛ في الفقهي المجمع •فرارات 
=«ء؛نمنابن •كاوك، (، ٤٢٠)>،/ »الفروعا ١(، • A/n)الفتاوى، رمجمرع انفلر: )٣( 



النيئحجة صفة في هع جابر حدبث شرح 

بىمخفي معنس سق أسماء قهك ت الراح الوجه ٠ اط» ترجمت 
نسجهافي - المهملة العين بضم - عميس بنت أسماء بقيا أبي ' ه ' ٠  '

أرضإلى هاجرت الإسلام، إلى السابقين من وهي كثتر، اختلاف 
ثلاثةهناك له فولدت طاليا، أبي بن جعفر زوجها مع الحبشة 

منءالصحيحين* في ورد وفد المدينة، إلى هاجرت ثم أولاد، 
لهانال لما وفيه؛ طويز<، حديث وهو ه موسى أبي حديث 

منكم(،. اه برسول أحق فنحن بالهجرة، )سبقناكم هع؛ عمر 
ولهمتك-لم، محي لثؤ النض فقال: ه اه لرسول ذلك فذكرت 

ؤجرثازار- السمسة أنل - أ،تم ولكم واحي*، يجر* ولأصحاح 
بكرأبو بها تزلج مرنة يوم ه جعفر زوجها استشهد فلما 

لتهعالصديق توفي ولما يحمدا، له فولدت ظبع، الصديق 
ه•علي تزوجها ثم ،، هالأسماء 

بنعشأمار من أول فال: أنه الشمي عن الدهمي نقل وفد 
بالحبشة،يمتعونه النصارى رأت اسماء، ارالمكيهء يعني: المرأة؛ 

مداد،بن اممه عيد أمحها وابن جعفر، بن افه عبد ابنها عنها روى 
•واخرون والسمي، و'م^وة، المسسب، بن رصّعي 

حديثاني ذكر ه؛ لأسماء يرد لم الخامس: الوجه ٠ رد يلم 
لأّاءه
ص)ا،ه(.ءكة« يي الض المبمع •زارات )أآ/ا،أا(، (، ٤٤٠)0؛/ = ذهممٌ؛ر 

(.٢٥٠٣)رب (، ٤٢٣٠اخر-بمالمياري))١( ادومء ءذا
.(rrT/\)^Ji.^(r)

(،٢٨٢أسراءلأماكلأءأ)أ/أالأ.ثعأب•)\]/\'\(, (، ٢٨١أاسناتأ)م/)•١( 
)أا/ا"اا(.»الإماة« 



قؤالنبي حجة صفة في ه جابر حديث شرح 

يعد؟فيما صنت ماذا يدرى فلا الموصع، هذا غير في هع جابر 
وهلنفاسها؟ على ميت أنها أم طافت؟ رجوعهم مل طهرت هل 
أنهأم الضرورة؟ باب من اء نقوعي تطوف أن . النص لها أذن 
فاهعنه، مكون هذا كل معها؟ يبقى أن محارمها أحد أمر 

أمرها.مجن كان يما أعلم تحار 

الليالسأل الذي من الرواية هذ0 في يبين لم I المادص لوجه ا٠ 
؛؛معزوجها أرسلت أنها والفلاهر أسماء، موصؤع عن الرمول. 

اّط*هعن ءالموطأ• في مالك، رواه ما له ؤيدل هي، الصديق بكر أبا 
أنهاعميس بنت أسماء عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد 

،للنمب.أ ه بكر أبو ذللث، فيكر بكر، أبي بن محمد ولدت 
فأتىهي؛ بكر أبي حديث من النسائي رواه ما - أيضا - له ؤيدل 

'•وتولها ،، أ تحتل أن يأمرها أن فأمره فأحبره، الني.، بكر أبو 
أي'الفاعل؛ من حالأ يقع محذوف لقول مقول أءثر؟اا اكنما 

بالحج.الإحرام في أي! أصغ؟ كيف، فاتله: كونها حال أرسلت، 

ودمهالطاس كان إن سأله بكر أبا أن ايغتمل الياجي: وقال 
أنهفبين. الحج؟ صحة يمتع والصوم الصلاة صحة يمغ الذي 

أنبعد للإحرام اغتالها عن سأله أنه ؤيحتمل الحج، ينافي لا 
الاغتساليمخ الفاص أن فخاف يصح، بالحج إحرامها أن علم 

الهلهر«أم.حكم يوجب الذي 

 )١(/[(ryy .))(.١٢٨أالمن«)*ا/؟أا_)أأ
<.١٩٢»الم؛ض«)أ/)•ا<



النيئحجة ممة في ه جابر حديث سرح 

عماالعالم أهل أل يأن للرجل ينبض أنه هدا من ؤيسمماد تمونء؛س 
دينهمأمر ومراعاْ ونحوهن، نساء من عف بقوم من يلزم ثأيي 

ودنياهمساءكام 
النماءاغتال أن على دليل الحديث في ت المائع الوجه ٠ اضال حكم 

الحائض،ذلك ش ومثلها سلهارة، لا للنفلافة وهو نثه، للإحرام 
١والحائض 

إحرامهايعد سرقت، حاصت، حين يدلك عائشة . الشي أمر كما ^١٢ ١٧
أمئهدا ،اإن .ت النبي لها فقال نسكها، نقاء ولمل يالعمرة 

.،ربالج.. أهش ثم لي، فاغتسآدم، يتات عر افر كنه 
الجمهورمدم_، هو والنماء للحاممى الاغتسال واستحثابإ 

الطهررحت، إن النماء أو للحاممى ويتءص_، ، العلم أهل من 
ليكونتطهر؛ حتى الاغتسال تزجر أن الميمامت، من الخرؤج نل 

الت،اغتلمله الرحيل حشستا فإن أحوالها، أكمل في إحرامها 
٤() آ واحرمت،

المرأةتند أن الأرسمارت )واستفريا فوك: الثامن؛ لوجه ا٠ 
محلفي تجعلها نطة أو عريقة حرقة تأحد نم شيتا ومعلها على 
معناهاوفى الخايج، ليمتنع وقدامها ورائها من وتسدها الدم 

هاأسماء . الني أمر وتد النساء، عند الأن المعروفة الوسائل 

الكالاوعلم«)؛/هآآ(.)١( 
سةملي عكت، شمال ماء الراء وتمر الض بدع ت وعرف (. ١٢١٣)ملم رواء )٢( 

(.٦١٦٢)اJاJاJان، اععجم انفلر: مها. أمال 
اللاJين^اروضة  i(r)\<\/\-\رالتمهيدا )ا/إإا(، انمالع• •باوالع انذلر: )٣( 

>ه/هي(.أأاسي« )م/ا<ا"<، 
)ْ/ا<-ا<.،اسي• )T/_ ال،لاون« •روضة انفلر: )٤( 



الغبيحجة صفة هي ه جابر حديت هرح 

أولفي كانت لأنها منها؛ ينزل زال ما الدم أن وظاهره بذلك، 
يه.والتأذي الدم حرؤج مقلة وذللتا نفاصها، 

إحرامصحة صحة على دليل )وأحرمي( و.'' فوك في التامح: لوجه ا٠ 
الداء١^^١،، انعقاد لا.٣ المص وأن اء، والفالحائض إحرام  رالخاض١ ا ء ١

بابمن فيه المضي فجواز الإحرام بمد القاص أو الحتمي طرأ محإذا 
غيرالحاج، ضل ما ءافعلي هات لخاتشة الني. فال وفل أولى• 

اءوالفبالحائض ؤيلحق ر تaلهريال حض ؛الست، تطوقي ألا 
يغتسل.حى باليتا يْلوفا لا أنه غير إحرامه، نيصح الجشسا، 
الغلحكم متحكيا الغل أن إلى الجمهور ذهب ت العاشر لوجه ا٠ 

صلحدبث نفساءص، أو حائضا كانت ولو الإحرام أراد من لكل 
مأمورةاء الفكانت، إذا أنه الاستدلال؛ ووجه هدا، هبد جابر 

قائلةغير لأنها طوافا؛ ولا صلاة به تستبيح لا وهي ل، بالغ
أولى.باب ص للعلهارة القابل فالنغرم للهلهارة، 

علىل الغوجوب الأمر هذا ظاهر من حزم ابن وأخذ 
علىبوحويه يقول لا فهو ولهذا غيرها، دون وحدها النمساء 
ثميعمرة، الحاممى أهلت إذا إلا غيرها، على ولا ابتداء الحاممى 

علىالغسل عليها ففرض بالمحج، تهز أن أرادت، ثم حاصتا، 

لكلمهللقا الغل امتحياب وهو الجمهور، تول هو والحقا 

(.٣٨٤)a/ للتووي لم' مصحيح 'شرح )١( 
(.١٢)•(، ١٢١١)وسالم (، ٣٠٥)الممحاري روا، )٢( 
(.٨٢)يم )أ/أأ(،،المر• )٤( (. )>،/oU•المش، )٣( 



النبيحجة صفة في هتع جابر حويث شرح 

الدليللعدم والماء؛ الرحال من عمرة أو بحج الإحرام أراد محن 
الإحرامأن على الإحماع المنذر ابن نقل وقد الإيجاب، على 
حقفي واجبا ليس الاغتسال كان ؤإذا الل اغتس_بغير جائز 

المحن حق في واجبا يكون فكيف الطاهرة، المراة وكذا الرحال 
الظافة؟إرى.موى ت تتقيد 

إذاالرحل يغتسل أن الثثة امن قال: ه عمر ابن وعن 
الصحابي:وقول مكالأ يدحل أن أراد ؤإذا يحرم، أن أراد 
علومفي كما ج^، اطه رسول سنة يه: الراد كذا، المنة امجن 

ولقدقعل، للاهلأل الغل تركت، امحا الشافعي: قال الحديث،، 
وماالماء، صرر أحاف، ؤإني فر، الفي مريضا له أغتسل كشت، 

.تركه( فرأيته به أفتدي أحدأ صحست، 

شتاءالوقت، كان أو ماء، يجد لم فإن توضأ، يغتسل لم فإن الثم حكم 
أنله يستحسا فهل الماء، به يخن ما يجد ولم باردأ، والجو ُم 

قولان:المسألة في يتيمم؟ 

الحنفية،قول وهو ، تحم.، يلا التيمم أن الأول: 
والثاؤحالموفق، اختارها أحمد، الإمام عن ورواية والمالكية، 

فيوصوبه ررالفائق،ا، وصاحسا قدامة، ابن الرحمن عبد 

ص)ْْ(.»الإ-بماع« )١( 
.(.٦١٦)\\ااسهادة• احكام *هوب اطر: )٢( 
راساد،عليه• تعليته *ي الحافظ وقال زواتدء(، مختمر  ٤٤٤)ا/الجزار أخرجه )٣( 

)ه/٣٣(.والييهتي و\يم)\/0\\ه (، ٢٢٠الدارقدي)آ/وروا، صمحأ، 
 )٤(•/n»٣٦االأم ،).)الأس،لكارأ)\ا/أا•



النبيحجة في هنع جابر حديث سرح 

الوهذا الرائحة، ويطع سنظيف براد ل الغلأن ررالإنصاف، 
ا.وت٠Jيراأ شعثآ إلا يزيده لا هو بل بالتيمم، يحصل 

عنالعاجز أو الماء لعالم تحسر يأنه ت الثاني والقول 
المذمسرمن والصحيح الشافعية، قول وهذا يتيمم، أن استعماله 

عتهفنابر مشرؤع، غل لأنه القاضي؛ اختيار وهو الحنابلة، عند 
•افم"' 

مأخذه.لقوه الأول؛ والصحح 
سنالغرق موصؤع عن ألتر مها أسماء عشر؛ الحادي لوجه ا٠ 
ثث،،ولم الميقات، في وهي وفته، هذا لأن الإحرام؛ وهو واحد، 
ياهاهما ®افعلي .؛ النم، لها يقل لم ولهذا المناسك، بقية عن تأل 
يأمرتتعلق أحكام هذه لأن بالست،ءا، تطوقي ألا غير الحاج يفعل 

أما_، تقدم كما - ليال ثمان الهلريق في مكثوا وفد مستقبل، 
ءنرف1،«في حاصتر لأنها وصولهم؛ يحد حيضها فكان ها عائشة 
•ذلكر س التي، لها فقال - تقدم كما - بالعمرة محرمة وهي 

حزمابن ^١، بالييتر؛ تهلوف، أن للتماء يجوز إنه حزم! ابن نول وأما 
1وم.ابمنعلى بحرم وأنه الطواف، عن أسماء ينه لم . الحي لأن 

الحائضضعيف، فول فهذا عنه، ها عائشة نهى . المي لأن الحائض؛ 
درالحيض، أحآكام هي المماس أحآكام لأن متماثلين؛ بين تفريق فيه 
٠منها هذه لست، م؛ثثناة ال مفي إلا 

(،٤٦١)ا/ الرباني• الطالب اية »ئد(، ٤٨٧)"Y/ءا؛او؛ن« ابن رحاب انظر: )١( 
X\r\lK)الإمحاذ،أ الكسر.ع رالشرح )ه/أى، راسي، 

ص/آمأا(.رالإنماف، (، ١٩٣)U/،المجمرع• أاوهنبا)ا/أ'آ(، انثلر: )٢( 



النيئحجة صمة في ه جابر حديث شرح 

عمامالت ؤانما النساك، في تفعل عما تال لم وأسماء 
السواللاا.فدر على الجواب فجاء الإحرام، عند تصغ 

الكلامفي قو الك زثوو )سى ه: جابر اد نه 
♦وجوه من الجملة هذه على 

لأنالحاليغة؛ ذي مجد يالمجدت المراد أن ت لأول ا ٠
وقتمجدأ الممات هدا في أن عر يدل وهدا للعهد. فيه )أل( 

ذكروقد الثجرْ*، جد *مؤيمى منه، . النبي إحرام 
الئمهوديوذكر حرب، قد أنه -( ٥٧٦٧)منة المتوفى حماعة ابن 

.المسجد هدا عن سيثا 

اليالصلاة بهدم المراد ه جابر يبين لم الثاني؛ الوجه ٠ رام إح
والراجحالعلم، أهل بين حلاف فيها وقع وقد .، المي صلاها اض.م؛ 

ت١ اوصالآ، ،دأ

هاهماس ابن حديث بدليل الثاني، اليوم من الغلهر صلاة نها أ ص
بناقتهدعا ثم الحليفة، بذي الغلهر . اممه رسول صلى نال؛ 

نعلين،وقلدها الدم، وصلت الأيمن، سنامها صفحة في فأشعرها 
؛ال٠جأ ١٢٠١البيداء على استومحت، فلما راحلته، ركب ثم 

صلىالأول اليوم لأن الثاني؛ اليوم من بالغلهر؛ والمراد 

بنمحي سخ ه< جابر حديث رثرح (، ١٨٠-  ١٧٩)^/»المءلى« انظر: )١( 
ءيمضص)ْا(.

(.١٠٠٢)م/الوغا« اوناء (، ٥٧٤)Y/ال1لاك« امدايت انظر: )٢( 
يسلحتى ظولأ الغر أو الإبل منام صفحت ثق والإشعار: (. ١٢٤٣)لم مرواه )٣( 

وتحرما.الممال ثظع دمي محميا، ش الملالة وضع واممد: الدم. 



ت-آ-ة-نا. النبي حجة صفة في ه جابر حديث شرح 

الحليمةذي إلى حرج ثم المدينة، في الظهر صلاة ه المي 
أنعلى يدل وهدا والمجر. والعشاء والغرب العصر بها ضر 

منأحرم ؤإنما الحليفة، ذي إر وصوله وقت يحرم لم المني. 
الماس.جميع به يلحق لكي، إحرامه في تأحر . ولعله الغد، 

صلىأنه يرد ولم الظهر، بصلاة المي. اكتفى وقد 
صلىأنه . عنه ينقل ُلم القيم' ابن تال تخصه. صلاة للإحرام 
الألهر«لا/فرض غير ركعتن للإحرام 
الملأحكم أن للمحرم الأفضل أن على دليل فيه ت الثالث، لوجه ا٠ 

٦^٢محل وهذا وأصحابه، . باليي اقتداء فريضة، بعد إحرامه يكون 
للإحرام؟يصلي فهل فريضة وقت، إحرامه يوافق لم إن لآكن اتفاق، 

النهم،لفعل بملي،؛ أنه ش الجمهور 
تخصه،صلاة للإحرام ليس أنه إلى العلم أهل بعض وذم، 

الإسلامسيخ اختيار ا وهن. فلا، ؤإلأ صلى فريضة وافق فإن 
تولالإسلام ولشيخ القيم، ابن وتالميذ.0 توليه، أحد في تيمية ابن 
الجمهورمذهب يوافق، آخر 

الأيي—والإحرام إن قال؛ س الحديث ؛هاوا استدل ت الراع لوجه ا٠ 
ا1ثس،ذي *ن أحرم اش. لأن نيله؛ الإحرام •ن أضل الميقات م، 

^'٠؛^ه الصحابة من وغيرهم الراشدون، خلفاؤ0 فعل وهكال.ا الحليفان، 
الذيمجدْ من الإحرام المي. ورق اض، رحمهم والمابحين 

اوعاد«)أ/ي«ا(.»زاد)١( 
•١_٣•٢/٢٦:١اكاوى•)•مجموع )٢( 



النبيحجة صفة في فهبه جابر حديث شرح 

أنعلى واصح دليل الحليمة ذي من ؤإحرامه الصلاة فيه تحاعف 
بعضعن جاء وند مله• لا الميقات من الإحرام مي ئة ال

وغيرهالمذر ابن نقل بل اJيقات، نل أحرموا أنهم ه الصحابة 
Iالبخاري ونال الميقات، قيل الإحرام تقد،يم جواز على الإجماع 

رويونل أوكنمال(أا،، خراسان من يحرم أن ه عثمان )وكره 
،.٢١٥البصرمن إحرامه ه عمران على أنكر أنه ه عمر عن 

إلاله، إحرام فلا الميقات قبل أحرم مجن حزم: ابن وقال 
١ليق١تر٣/في صار إذا يتوي أن 

فيقال: أنه ه علي عن وغيره شيبة أبي ابن وروى 
منتحرم أن [: ١٩٦]القرة: ؤزه دأأئ»ث؛ ني ^^؛^١ تعالى• اه فول 

ينشئبأن وغيره عيينة بن سفيان هن«ا فثر وقد أهاللث،أأ،. دؤيرة 
مستقلاصفرأ منهما واحد لكل 

اشترطاليي. أن ه جابر يل،كر لم الخامس: الوجه ٠ م كح
مشروعغير الاشتراط إن قال: مجن أحذ وبهذا الإحرام، عند ألآماطس 

وطاوس،ها، عمر ابن قول وهو التحلل، في يفيد ولا مهللقا، 
دليلولهم ٢، ل حنيفة وأبي ومالكا، والزهري، جبير، ين وسعيد 

(.٣٧٤)ا/انمدة! أشرح )٢( الماري•)م/بما،(. »تح )١( 
(،٢٠٠«اوجموعأ)U/ (، ٧٠»اوحالى«)U/ ص)ام(، الطر لأبن »الإجماع« )٣( 

(.٣٦١)ا/ UJUJIاشرح 
الماسيي ه المحابة ص المدة »الآثار وانظر: ْس)اح(، رالث، )٤( 

)ا/خأا(.

»شرحاكدأ«)ا/بمأم(.)٥( 
)ا/0ما(ؤالمدة! »الآئر (، ٩٣)ه/1اسي1 )٦( 



ة؛؛ء~ماثنبي. حجة صفة في ه جابر حديث مرح 

ينكركان أنه ه عمر ابن عن ورد نما الدلل أما وتعليل؛ 
حبيإن ، الله رصول محسة بكم حءألسس ت ؤيقول الامتراط 

كلمن حلء ثم والمروة، ؤبالصنا بالبيت محناف الحج عن أحدكم 
يجدلم إن يصوم أو فيهدي قابلا، عامأ يحج حتى شيء، 
واعتمرالوداع، حجة حج . النبي أن بذلك• ؤيعتي ،• هدياءآ 

أمرأيدلك، أصحابه أمر ولا اشترحل، أنه ينقل ولم مرات، أرع 
جاءيت،لما - سيأتي كما _ ها الزبير بنت صباعة أمر ؤإنما محْللقا، 

•البت، عن المرصى ها يصل• أن فخانت، محاكية، كانت، لأنها نتفتن؛ 

فلمالشؤع، بأصل تجب عبادة الحج لأن فهو التعليل وأما 
صياعةحديث، عن وأجابوا والصلاة، كالصوم فيها؛ الاشتراكل مد 

أنكرمن على الرد فى حزم ابن أطنبا وند ،، ^٠٥٥١٢ناغير يأجوبة 
ءليه١٣/مزيد لا بما الاشتراط 

مطالقا،تحب، مالإحرام عند الاشتراط أن ارثانيت القول 
أوعدو، أو مرض، مجن مانع، الييتا عن يمنعه أن ظن مواء 

يقلن؛لم أم ذللثإ، ونحو نفام،، أو حيمحن، أو مركوب، تعطل 
إنيله! نالت، لما ه الزبير بنت، ضياعة بدللت، أمر . الني لأن 

مجليأن I واشترطي احجي I لها قال . شاكية وأنا الحج أؤيد 
•منهم ، جٌ الصحابة محن حماعة نول وهذا ، حسنتيا حيح، 
التابعين،من وحماعة ملمة، وأم وعائشة، عول، جموابن عمر، 

(.٤٨٧وس)ه/واسفي)ه/؟آا(، واضطي)أأه(، (، ١٨
(.١١٣«اوحالىأ)يما،ا<-)٣( أدحابريأ)م/ا<(. اظر:)٢( 
(.١٢٠٧))ا<خ'ه(،وطم الخاوي روا، )٤( 



النبيحجة ممة في ه جابر حديث شرح 

بنوعطاء رباح، أبي بن وعطاء المسبب، بن سعيد ومنهم: 
ا.^١ ابن ونصره وأحمد، الشافعي، الإمام قال، وبه ار، يأبي 

مانعايخاف من حق في مشرؤع الاشتراط أن الثالث،؛ والقول 
شيحاختيار وهدا تركه، فالتة يخاف لا من وأما النسك، إتمام محن 

والشيخإبراهيم، بن محمد والشيخ ، تيمية ابن الإسلام 
أرجحوهو عثيميزأم، بن محمد والشيخ باز، بن العزيز همد 

صساعةيأمر لم والنبي. الأدلة، تجتمع يه لأنه الأنوال؛ 
كانولو ثاكية. إني قالت: لما أمرها ؤإنما ابتداء، بالاشتراط 

وعملوا>ه،، الصحابة جمح لعلمه أحد، لكل مشروعا الاشترامحل 
وفدالصحابة، فقهاء من وهو ها عمر ابن ينكره لم علموه ولو به، 

منذكر من بقول أحذ من لآكن الوداع، حجة البي. مع حج 
القروزل؛،.حير من سلف فله مطلقا، بالاشتراط وفال ه الصحابة 

بهاقثوت إذا حتى الفممزاء، 3كن، )ثم ه؛ جابر اك ته 
وماش(راكم، من يلبه بين بصري مد إلى يفريا البيداء، عنى ئاهثث 

وجوه:من القدر هدا على الكلام 
ناقةاسم المد وبالقاف، بفتح القصواء: الأول؛ • ا|؛؛لآمءلى 

u\i أا

(.)U/٤٧اب رالشرح (، ١٨١المدة•)؛/«الآثار (، .*١٩ ٩٢/0»اسي«))١( 
ااكاوىا)أآ/أ«ا(.)آ(

الممتع•»الشرح باز• ابن اكاوى )ه/ا<\ى، إبرامم• ابن ركاوك، )٣( 
.(٧١/U)

.( ١٠٧٢الفتهة•)أ/'نمت ابن الإّلأم شخ •امحارات »شدالأئم،)ا/اْ'آ(، انم: )٤( 



النيئحجة صمة في )ه جابر حديث شرح 
1E]

الربع،يجاوز لا أذنها من شيء ثطع التي النانة دهي س، النك، 
القضواء؛؛ لهافقيل بق. يتكاد لا لأنها بن>لك؛ مميت نيل■ 
ناقةكانت أنس وعن أنماه. الثمق من بلغت لأنها 

،.العضياءآلها يقال الّثي. 
غيرها؟أو القصواء هى العضباء هل العالماء اختلف وقد 

الأووأى.٠رالجهادا البخاري؛ي ترحمة ءلا٠ر قولان. 
ربحالأهلا M المي إن تال: لمن دلثل هذا في الثاني؛ لوجه ا٠ 

ٍقلتعند أمت ه أنه ه؛ عمر ابن حدبث وفي الميداء، من 
منأحرم إنه. مال؛ من على ردأ عمر ابن ناله المجد، 

هاض رسول على تكذبون الي هذه ُبيداؤكم قال؛ قلدا البيداء؛ 
ذايعني! المّجاو؛ عنا> من إلا س اه رمول أهن ما فيها، 

الحاوفةأص.

أمامملساء أرض ت هنابها والمراد المفازة، هي I والييداء 
،.^١٤إر المريق ز الحلقة ذي 

بهاستوت حين ه المبي أهن ه: عمر ابن حديث وفي 
قائمةلْ،.راحلته 

بعدكان إحرامه فإن منافاة؛ لا أنه - أعلم واض - والأؤلهر 

(.٢٨٧١)المنادي روا، )١( 
)أ■/٣٧(.)ه/همم(، الاديا >كح >ا/مما(، المعاد• •ذاد انظر: )٢( 
(.١١٨٦)لم وم(، ١٥٤١)المنادي س )٣( 
ص)ص.الطاة• •المغانم انظر: )٤( 
(.١١٨٧)وسالم (، ١٥٥٢)اخر-بمالممحاري )ه( 



دبيا حجة صفة في هثع مويث شرح 

بالتلبية؛أقنأ البيداء علا لما ثم المجد، عند من الظهر صلاة 
سمعهمن أن ومعلوم سمع، ما نقل لكل بها، صوته رفر ت أي 

.المسجد عند يهل سمعه ممن لكثير أكثر البيداء على يهل 
يديه،بيى بضري مد إلى )نظرق فوك: في الثالث،؛ لوجه ا٠ 

معحجوا مجن كثرة إلى - تقدم كما - إثارة وماش( زاكي، مى 
افهرسول 

الكثرةفي بلغوا أي؛ ومنتهاْ؛ غايته بضري( )ند I وممى سض: 
)مداللغة أهل بعض وأناكر الجهات، حميع من البصر منتهى آشممإلٌ 

_،والقمر بالتخميم، - بصري مدى الصواب؛ وقال؛ بصري( 
لغتانأنهما والصواب 

كانمن . السي أصحاب من أن على دليل هذا وفى ي —٠—ث—ال 

ألكائنؤ، تعالى؛ نال ماثيأ، كان من ومنهم راكبا، م الإجُ 
.هنيي ج َلإ، ين قى ئلم ًًقإ، مءل يبمثثاب بأمق 

رحليه،على ماش أي؛ راحل؛ جمع والئجادث [. ٢٧]الحج: 
•التعب من المهرول العير والضامر؛ 

أنيرى من بها يستدل ند الأية هده أن كثير ابن ذكر وقد 
تعالىافه لأن راكبا؛ الحج من أفضل عليه قدر لمن ماشيا الحج 
مشقة.فيه المشي ولأن الذكرل٢،؛ في قدمهم 

،الخدر ابن واختاره أفضل، الركوب أن الجمهورإلى وذهب، 

٤(.١ • )ه/ كيرا ابن انقم )٢( (. ٤٢٤)A/ سالم، صحح »شرح )١( 
االإة.رافا)٣( 



النبيحجة صفة في خهغ جابر حديث مرح 

الملأةعليه قوته كمال مع راكبا حج فإنه .؛ بالبي اقتداء 
ملحيث المناسك، أداء على له أعون الركوب ولأن واللام، 

•ومحوس ملحوفل أمر وهذا منفعة، أكثر ولأنه نشيهلآ، مكة إلى 
،مأحانْ لقوة أمحل؛ راكيا الج أن وهو الأؤلهر، هو وهذا 

الجبلةلأن الجملي؛ الفعل باب من الحج في الركوب يكون وقد 
متعتدغير أمفارْ قي . يركب كان كما الركوب، تقتضي المثرية 

يكونفلا هذا وعلى لتاْلاا، المملة لاقتضاء بل الركوب، يذللتإ 
المناسكوفعل مكة، إلى الوصول الممصود ؤإنما تفضيل، فيه 
المشاعربين التقل أثناء الركوب سألة وأما الني.، فعلها كما 
زمانهم.عن هد.ا زماننا قي الأمر احتلف فقد 

ينزووعنته آظهرئا، بيى . اثله )ونقول ه: جابر اك حمه 
عليهالكلام به( عؤنثا فيء مى به عمل وما ئاوينة يمرق وئو القرآن، 

أوجهثلاثة من 

'بمنمض•لففل فيه نيد ؛يننا، أي* افلهرتا(؛ ربين فولد؛ لأول؛ ا ٠
وجودأن وهي؛ أحرى، فائدة وفيه الكلام، لتحسين ®أهلهر® 

إلهم،والاستناد بهم الأستفلهار سيل على هو ينهم . اه رمرل 
مكنونفكأيه وراءْ، وؤلهرآ قدامه، متهم ظهرأ أن المعنى؛ وكأف 

القومين الإقامة في استعمل حمى كر لم أصله، هذ.ا جانبيه، مجن 
•مكتوف غير كان ؤإن 

ص)سم.اوشر« رانماح )٢( (. ٧٠- )ه/يا■ المان، أأضواء )١( 



النبيحجات صفة في هع جابر حديث شرح 

سغكرت
االتأر|ل|

اارمرمشي 

لنمام 

مكأ>ا_ 

أعلمM والمي الضير، التأؤل: المراد اكاني: ب ا ٠
أعلموهو بالوحي، مؤيد لأنه تعالى؛ اض كلام بمعاني الخلق 
يئنص ه ئو ان أئهق. ءي لملئ ^-١ ت وعلا جلا بربه الماس 

لئوعدزآذمحفز إكإى ت تعالى وقال ٤[، ٣، تال-جم 
بالذكر:والمراد [، ٤٤]١^،: صء م إي لإل نا للشا-ن 

القرآن.

منإليه يحتاج ما ه للهبهماه . المص بين وند 
كلهالقرآن مثر أنه التأحرين بعمى فهمه كما لا قق، الذ كتاب، 
ؤلرياغضا سماعه بمجرد القرآن يفهمون نهٍ الصحابة فإن لهم، 

مماوالإجمال الإشكال مواضع لهم بثن ؤإنما .، الرسول من 
بتازرام1لى يحاج 

يمالث، التمعلى الأمة حمنر ؛ذلك، هبع جابر ونصي 
صفتها.بيان فى بدأ الى حجته قي فعله. عن ه به أخرهم 
؛4(عملثا فيء من لب غمل )وما قوله؛ فى • الثالث لوجه ا ٠

الحج،مناسك في .ؤ بالنبي التأسي وهي عفليمة، ناعية بيان 
فعلكما تفعل أن هو والتأسي مواء، ذللث، في والأقوال الأفعال 

واستلمالكعبة، حول البي. ، حناففإذا هعل، أنه لأجل المي. 
يفعلأن به والاقتداء التأسي كان المقام، ، حلفوصلى الحجر، 

بهونصي ذللئخ فعل . لأنه العبادة؛ به يفصد وأن الفعل، هن.ا 
ينزلأن ْثل يقمدْ، ولم الاتفاق، بحكم فحله ما بخلاف، العبادة، 

ص)؟"؛(.او1تلي خالد للدكترر: اووي« ءالممير انظر: )١( 



'لنبيحجة صفة هي ه، جابر حديث هرح 

.منه قصدأ لا نزوله ناب لأنه نزله لكونه نيه، ؤيصلي مكان قي 
،.اJاب١١هدا من يكون فلا فيه، والنزول بالصلاة لتخصيصه 

ليالأصل - ينيرها - المناسك أحكام في الأصل أن يعلم أن يسغي ومما 
٢فعل ه لأنه وأفعاله؛ أنواله في ومتامثه ه بالنيي التأسي هو 

أبلميجخ اقابن علر ءؤو.ه ت تعالى اطه لقول بيانا الأمة أمام الماسك 
'التاحدوايمول! وكان. [، ٩٧ء_مران: ]آل سيلاه ائن امكجغ ءي 

قالهاو0،لآا، حجتي بعد أحج لا لطي أدري لا فاني متامككم، 
ا.المجاأ مناسك في عفليم أصل الحديث، ال٠لا I النووي 

سءالأحاوبالمناسك الناهل إلى يودى قد بالرح۵را الأخذ واعتياد 
؛الأءصللعباد الترخيص من المقصود أن يس-، ولا العباد، عزائم وانحلال 

لمقاصدموافنر بها فالأخذ المشاق، تحمل عن بهم الرفق هو 
هوكأنه حتى الترخيصو اعتياد يعني لا هذا لكن الشريعة، 

ثمومن حرجه، شاته العزائم اعسار إلى يودي هذا لأن الأصل؛ 
يشغي•كما المد بها يقوم لن 

مي- سنأتي كما - حرج* دلا رانعل قال؛ مجا . والسي 
فيوالتأخر التقديم عن صئل لما هذا قال ؤإنما المناّلا، حميع 

لهذارمزيد - تعالى الاله شاء إن - وسيأتي ،، الحيدأ يوم مناسالث، 

ص)«"اا(.والجطءتأ الثقن أمل صد الث اصول اسالم انظر: )١( 
(.٥٠)ا/ لم* مصُح 'شرح )٣( صرْ،• تخريجه تقدم )٢( 
(.١٣٠٦)وسلم (، ١٧٣٦))٣٨(، الخاوي روأْ 1_^، )٤( 
ص>أبما(.انظر: )٠( 



النبيحجة صفة في فؤثد جابر حديث شرح 

ثبتكثبتك، اللهم نبيك )قافل هء؛ جابر ال ته 
؛1فافريك لإ والملك، للف والممؤد الحمد إذ ليتلي، للث، فريلئ،  ١٢

توجوه من الحديث من الجزء هذا على الكلام 
رائعوكئ الصوت، رفع الإهلال: أصل الأول: الوجه ٠ سحمإ 

آمك؛و أيل وتأ ت تعالى نوله ومنه ته، نهل فهو بشك،؛ صوته 
للأصنام،الذبح عناد به الصوت رفع أي• ٣■؛؛ تالع-ادا-ةت بجءه 

وقالأئه. بطن من حرج إذا بالصياح صوته رفع الش-' وامتهلأ 
البحر:من غواصها أحرجها دره يذكر النابغة 

وينجدل١آثهل؛ ترها متى بهج، ا عواصهصدؤيؤ درة أو 
رآها.إذا والحمد بالدعاء صوته رفع بإهلاله: يعتى: 
صوته،وربع لثى إذا إهلالا: يهئ بالحج النحرم وأهئ 

الميقات.وهو الإهلال، موضع الهاء وفح الميم بضم والمهل' 
.صوتهالمحرم لرفع إهلال: للإحرام وقتل 

بهانهلق الش العفليمة الكلمات أراد؛ذلك، ريالثوحيد( وقولي: ا؛تطلاكاوأ 
دونهممن أو ه جابر مجن إمجا اللفظة وهذه تليته، فى ه السي 

وأسمائهوربوبيته يألوهيته اممه توحيد على تشتمل والتليية الرواة، من 
والوحيدالوحيد، لمقل اللبية على ه جابر أؤللق ولهذا وصماته، 

ين0وك ين هكا ووج ت تعالى فال الرمل، إليه يعتر الذي هو 
[٢٥]الأنسماء: .ه محيون أدأ إلا إله لا آى إنه ثتئ ي محل 

الكر.كلها والناب ص)'ا«ا(، الامة« اديوان )١( 
(.٤١٥)"ا/الارى« »كح المب»)اا/ا'ي(، رنان اظرت )٢< 



ا}نبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

الحجرؤح وهو إبرامم.، ملة هو الذي التوحيد شعار نالتليية 
منلك( هريك رلا ت قول لأن كلها؛ العبادات ريح بل ومحقصده؛ 

•وله:وش الألوهية، توحيد مستلزم الربوبية وتوحيد الربوبية، توحيد 
الحمد؛فان والصفات، الأمماء توحيد لك( واثنمه انمغد )ائ 

صفاتمن والعمة؛ وسليمه، محيته مع بالكمال المحمود وصم، 
الأضال.

رثعاستحباب على دليل )أهل( فوله؛ في لثاني؛ ا •
»سُ'أركان من ركن *هذا النسك الدخول؛ي نية وأما بالتلبية، الصوت 

أنهي؛ حلاد بن السائب حدينر في حاء وقد والعمرة، الحج 
ومنآصحا؛ي آمر أن فأمر؛ي -مريل. ®أتا؛ي قال؛ ه اه رمرل 
يريد،ربالتيية، نال؛ أو بالإهلألء آصراتهم يرفعوا آن معي 

احداهمارا/

بالتلبية،الصوت رسر استحباب على دليل الحديث هدا ففي 
أبي،ابن روى فقد ه، الصحابة من حماعة عن هذا ثستا وقد 
عمابن مع كنت قال؛ المزني الاه عبد بن بكر عن بسنده شيبة 

اهعجل بن المعللجا وعن • المبملين بين ما أننغ حتى فلبى 
حتىبالتلية أصواتهم يرفعون اض. رسول أصحاب كان قال؛ 

ماجهوابن ره/أأا(، ائي والنس(، ٨٢٩واكرمذي)(، ١٨١٤داود)ابر روا، )١( 
صحح«.حن احدث اكرمذي: وقال (، /YU٩٨)وأحمد (، ٢٩٢٢)

٤(. ٠٨)"Y/ايارى• رلتح في حجر ابن الحافغد وصححه (، ٤٣ص)•أاومتم،< )٢( 
=(. ٤٠٨)م/الٍاري• رفتح في وصححه يه، باس لا وسد، ( ٤٣١ص)>الممننإ< )٣( 



النبيحجات صفة هي جابر حديث شرح 

نالالأمر. يظاهر أحذآ ذلك، بوجوب الظاهرية ونالت ا1،ل1ميت نول 
فرصوم بد، ولا بها صوتهما والمرأة الرجل )يئرفع حزم؛ ابن مجمبُلك 

ولومنة(لا،.
الموترفع أن عالي ا أصحابي آمر ءآن قوله: دث وقد المرا؛لأمني 
حفصلها يمن فاJرأة الساء، دون بالرحال مختص باكلبية ب؛امأ 

حكىبل اللم؛ أهل من الجمهور مذهب وهو بالتلبية، صوتها 
البرص.عبد وابن النير، ابن ذلأك عر الإجماع 

فوقالمرأة معد لا قال! ه عمر ابن عن ^، Ijوعن 
صوتهاتر؛ع ولا والمروة، الصفا 

يالتلتةصوتها ربح المرأة على يجب أنه \ر حزم ابن وذهب 
عنشيبة، أبي ابن رواْ بما مستدلا _، تقدم كما - واحدة مرة ولو ثمام''؛ء 

النفر،ليلة معاؤية حرج قال؛ أبيه عن القاسم، بن الرحمن بد ع س
مناعتمرت عائشة : قالواهدا؟ من فقال: تلبية، صرت ع م ن

لأخرته«ل"ؤالص »لو فقالت: نمائثة، ذلك لأكن التمم، 
أنعلى دلت الشريعة موص لأن أرجح؛ الجمهور وتول 

كالصلاة،انمبادة: في الأجانب بحفرة صوتها ترلمر لا المرأة 

1ي:ونح: .(. ٣٤٦)\إ اوتااكأ ئي ه المحابة ص •الآ'ار!_ انفلمِ: 
)'ا/ا"*أ(.•اليان• م كما وحنونة. الموت ش غلظ رمي لهابمن، يحمل 

•اوحالأ)ي/'اا'(.)١( 
)U؛/Y؛T(.»اكمه؛اوأ )م0\\ل >الإدرافأ )٢( 
صحح.وس )ه/أأ( \بياني وس (، ٢٩٤)آ/ اكارiطي روا• )٣( 
وسل-•( ٩٤)U/ حرم ابن طريقه ومن المغرد[، لالجزء ( ٣٦٢ص)ارالمصنف• )٤( 

(.٤٤٤)U/الماري^ اسوة كالشص«. »_ البي: تال، بل صحح. 



ثنييا حجة صفة هي ه جابر حديث سرح 

منررالصحيحين،، في حاء وفد فتنة، صوتها لأن القرآن؛ ويراءة 
رالتصميقللرجال، ءالتسيع I وغيره ظوع سعد بن مهل حديث 

لاكاء|أا،.

الأحرمن أعظم مفسدة بالتليية صوتها المرأة رسر في إن ثم 
الصالح،جليا على مقدم المقاصد ودرء الموتا، برير الحاصل 

الفتة،أمجنث، إذا ما على محمول فهو ها عاتثة عن ورد ما وأما 
السيارةفي معها يكن لم أو السن، في طاعنة المرأة كانت، لو كما 

الفتنةلأمن محارمها، من غيرهما أو ابنها أو زوجها إلا - ثلا م- 
أعلم.تعالى والله الأحوال، هذه مثل في 

شرحس)كان، فقوله: التلبية، ألفاظ رح ث في الثاس لوجه ا٠ 
التلبيةكرري، المعنى ولهذا إجابة، يحد لك، إجابة أي• ؛ لبيث( اللهم 
أماالمعنوي، اللففلي التأكيد باب، من فهو الإحا؛ةلآآ،، بتكرير إيذانا 

فلأنالمعنوي وأما الأول. اللففل يتغير لم لأنه فواضح؛ اللففلي 
أنهيؤكد فهو إجابة. بعد إجابة وهو جديد، معنى له الثاني اللفظ 

لهإلحافا بالياء منصوب وهو ٠ طاعته على مقيم لريه، مجسبإ 
تقديره؛ءحذوفإ فعل له والاص_إ التكثير، به والمراد بالثني، 

هي؛لتلبية ١٠تيمية؛ ابن الإسلام شيح قال إحابة، ؛عا_ إجابة أجسالث، 
لسانعلى بيته حج إلى دعاهم حين لخلقه تعالى الد دعوة إحابة 

(.٤٤٢)لم وم(، ١٢٠٣)الخاري• امحح )١( 
فيأقوال ثمانية المم ابن ذم حث ( ٣٣٠)Y/المن• مخمر •تهذب انئلر: )٢( 

.ءالتلية، معنى 
اراكرحاسع«)ب/ه،ا(.)٣( 



^fr^T  النبيحجة صفة مي ه جابر حديث شرح
==========—^=دهشئ 

،.ل ١١..لغيره'المنقاد المشالم هو؛ والملي إبراهيم.، حليله 
ليك١١اللهم "ليك يقول؛ وهو يستحضر أن للمحرم ؤينبغي 

مجردالتلبية عبارات تكون أن لا إياْ، ؤإجابته له تعالى اهه دعاء 
قالبلده، من حروجه منذ> ذلك يستحضر أن عليه بل تردد؛ ألفاخل 

ءثومءفؤ نعل وبمكاي يأمق■ إخ آلثابج، 4 الى؛ عت
إحابةتتضمن فالتلبية [. ٢٧]الحج: لميي مج َلمل بج( هى 

المن إجابة عقل ولا لغة في يصح لا إذ ناياك؛ ومناد دعاك داع 
أحايهلمن يدعو ولا يتكلم 

مر،كما للتأكيد التكرار لث فريث لا )لينف وفوك: 
للف(؛هريلف رلأ وقوله: ءلاءته، على مقيم لربه، مجيب أنه وهو 
صفاتك.في ولا أسمائك، ولا الوهيتك، في ولا ملكك، في أي؛ 

أنهاعلى فالكسر وفتحها، الهجزة بكسر الحمد...( رإن وقوك: 
للتعليل؛والفتح حال، كل على لد الحمل ومعناها؛ متأنقة، جملة 
إلىوالنعمة الحمد فير->ع للث،، والنعمة الحمد لأن لييلث،؛ أي؛ 

أحول؛والكر بسببها، أي؛ العلة؛ بهده مختصة وتكون التلبية، 
وأنمعللة، غير مهللقة الإحاية تكون أن يقتضي لأنه أعم؛ لأنه 

،٠حازل كل على ه والهمة الحمد 
-تقدم كما - والتعفليم الحبة مع بالكمال الوصف ورالحمد( 

صاحمب،فأنت، للث،، التفضل أي؛ والإحسان؛ الفضل وراسمه(؛ 

>اكاوك،«)أآ/هاا(.)ا(
Y) ) الن! مخمر اتهذب(Y-Y-U/Y.)

Y-Y-A/Y).)المن• مخمر ،تهذيب .  ١٢٠١)ه؛/ أافهٍاوأ انظر: )"١( 



جالنبي حجة صفة في ه جابر حديث شرح 

والباطة،الظاهره النعم جمح هدا في ؤيدحل والإنعام، الفضل 
ؤيدحلوالمنعم، المحمود وحده اش لأن للاحتصاص؛ اللام )لك( 

ص.كما والصفالت،، الأمماء توحيد دا هش 
وحدك، ciUوتدبيرها الخلائق مالك، ت أي رواثملك،(؛ فوك: 

علىوبالمحسبإ لكا. I تقديره محدوفا، والخبر مبتدأ، يارغ وهو 
الربوبية،توحيد بابإ من وهذا )إن(، اسم على ععلفا المشهور 

ربوبيتهفي اه وحد فمن الألوهية، لتوحيد مستلزم الربوبية وتوحيد 
الرئؤمحة،توحيد يضمن الألوب وتوحيد ألوهته، في يوحدْ أن لزم 

•ربوبيته في وحده وفد إلا ألوهيته في اض يوحد أحدآ تجد لا ولهدا 
منذكر فيما للث، _^، لا أي• للن،(؛ سريلن، )لا فؤله: 

قئمؤتن يمم ٠، ت تعالى اطه فال العمة، ؤإيصال الثناء، استحقاق 
أنيسنحتا أنه الشافعية فقهاء بعضي ذكر وقل• [• ٠٣]النحل؛ آده ئمن 

للفا(شريلث، )لا يقول،: ثم )والمللفؤ( قؤك عند لهليفة وقفه يقفح 
اكلمةاثمال، عفليمة تواعد على اكلبية ألفاظ امتمالنن، ت الراح لوجه ا٠ 

المحمل•وص عغليمة، أمور ثلاثة على مشتملة أنها ت الأولى 
فهوالاعتراف، افه، إلى العيد به يتقرب ما أحب، مجن هو الذي 

وحده.طه كله المللتخ بأن والاعتراف، كلها، تعالى؛العمة 
علىوفودهم بأن لعباده تعالى افص إكرام على التيه اكانيةت 

•قوا منه كان؛ارسثل،عاء إنما بيته 

اوحاج«)ا/مأاِأ(.اا.دي انئلر: 



النبيحجة صمة هي ه جابر حديث شرح 

)_(تقول: لا لأنك السة؛ تتضمن اللبية أن الثالة: 
وتعظمه.تحبه لمن إلا 

والخضؤع،العبودية، دوام التزام تتضمن التلمة أن الرابمة: 
والإخلاص.والذل، 

أنيستحيل إذ الرب؛ بسمع الإلرار تتضمن أنها الخامة: 
دعاءْ.يطع لا لخن )لمك( الرجل• تقول 

منللانتقال ثعارآ الإحرام في جحيتإ التلبية أن السائمة: 
فيجعل كالتمير فهي منك، إلى منسك ومن حال، إلى حال 

•للأثقالسدماددش الملأ؛ 
مشروعيةفي العلماء بين حلاف لا الخامس: لوجه ا• 

أقوال:ثلاثة على ذلك،، على زاد فيما احتلموا ؤإنما التلبية، 
قولوهذا شيء، بتركها يجمسم، لا منة التلبية أن الأول: 

ائركالحج في تجب فلم ذكر، لأمها وأحمد؛ الشافعي، 
الأذكار.

-قاعدتهم على - دم يتركها يجب واجمة أنها ١^^٠؛ القول 
وسوقهالهدي تقاليد أن إلا حنيفة، وأبي مالكا، عن حكي وهذا 
الحفية.عنل التلبية مقام يقوم 

ينعقدلا الإحرام في ركن التلبية أن الغالث،: والقول 
حنمةوأبى والثوري، الزبير، ابن عن البر مد ابن حكام بدونها، 

:قالواالفلاهر، وأهل الشافعية، وبعض المالكية، مجن حبب—٠١ وابن 

(.٣٤٠.  ٣٣٧)Y/اض، رتهديب.خصر انفلر: )١( 



النبيحجات صفة في ه جابر حديث مرح 

ذاتعبادة النسالث، لأن الصلاة؛ في الإحرام تكبيرة نظيرة هي 
لم»من حزم: ابن قال ا، واجب١١ذكر فيها فكان ؤإحلأل. إحرام 

ولوش فإن وعمرته، حجه بملل وعمرته حجه من شيء في يلب 
.٢٢أجزأ٠^واحدة مرة 

وأتلفعالها، الشي لأن نثة؛ التلبية أن - أعالم واش - والأظهر 
مرةوجوبها وأراد بالوحوب، قال ومن الامتحباب، ذلك، أحوال 
الفلر؛من حفل له فقوله تحب، م فهو ذللث، على زاد ومجا واحدة، 

نيامافرض بأنها القول وأما متامككمء. اكأحذوا ' ثولهلصرم 
تختالف،الصلاة لأن المارق؛ مع قياس فهو للصلاة، التكبير على 

والجأولها، في فوجب آحرها، في العلق يجب أنه في الخج عن 
الصلاة.بخلاف اليابة، تدحله الج إن ثم ذلكؤ، بخلاف 

رنتاليأفذهب اكلبية، وقت في العلماء احتلم، السائس: لوجه ا٠ 
يلبيلا المحرم أن إلى القيم ابن وتلميدْ تيمية ابن الإسلام شخ 

لحم،،عرية إلمح، حرج فإذا مشعر، إلى مشعر من وتنمل مار إذا إلا 
إلىمزدلفة من أفاض ؤإذا لثى، مزدلفة إلى عرفة من أفاض ؤإذا 
النحم،عن صح وهكدا ذالت القثة، جمرة يرمى حتى و مى 

ومزدلفة^.بمرفة، وقوفه فى يلى فلا القول هدا وعلى 

(،Yi-\/U)رالمجموع• (، ١٧٨)؛/«الإفماحأ  U\Tr/\o)أاساوأ اطر: )١( 
(.i\\/rاياري•)انح )آ/ه؛ه(، ابن احاييت (، ١٠•المني•)ه/•

\'؛(.n/U•المحلى•))٢( 
مخمر•تهذيب ؛؟(، nUانمدة• »شرح (، ١٧٤-  ١٧٣، ١٣٦/Y1•النتاوى•))٣( 

(.٣٣٧/٢المتن•)



النبيحجة صفة في ه جابر حديث سرح 

عرفةمحي فيلص آ، وحالمائرأ يلبي أنه ت الثاني والقول 
الراشدينالخلفاء عن هدا نقل ومحي الجمرة، يرس أن إر وغيرها 

والشافعيةوالمالكية، الحنفية، من الجمهور محول وهو وغيرهم، 
والخايلةل١،.

ليلةبلم، ه عمر سمع أنه ها؛ ماس ابن عن ورد وتد 
وهلمحقال: المومين؟ أمير يا الإهلال i؛^ له: محقالت، المزدلفة، 

يعدلأى.نكا محيا 

راى،يلحم، لكن أنه هات عمر بن، اه مد عن، نابع، وعن، 
و*ضهد؛ىرالونازلأ، 

،،الأموي سمر حججت، محال: الأسود بن الرحمن عبد وعن 
يلبييسمعه لم محلما بعرفة، الزبير ابن وحْلب، عرفة، يوم كان فلما 

أؤيلبىفقال: تلبى، أن يمنعلث، ما فقال: الأسود، إليه صعد 
سمعت،نعم؛ الأمرد: محال هدا؟ مقاملثؤ مثل في لكن إذا الرجل، 

يلحم،يزل لم ثم هدا، مقاملتؤ مثل في يلي ه الخناب بن عمر 
الزيرْرابن فلك، ةال،ث الموممإ، عن صدر؛مرْ حك، 

الصلاةدبر التلبية يستحبون كانوا محال: اكسمي إبراهيم وعن 
ؤإذاركبا، ض ؤإذا نشزأ، علا ؤإذا وادياّ، هيعل ؤإذا المكتوبة، 

٣

(.١٢١.»الأطلكدأ •الوطأ• _ o/Yاالأمأ)
(.yyuA)اص اشرح.عاتي م اساوي روا. 
(.٤٢)م/ال؛هتي طريته ومن (، ٧٩٦•النير)الشاض؛ي روا، 
(.٥٣٠)آا/ ( ٢٣٣>م/الأكال،أ •تهدب انظر: اكنس. يزيد الأمويبن ص: 
وانظر:\\(. T/o)والسهتي (، YY1/Y>الأثارإ اشرح.عاني ني الطحاوي روا، 

(.٣٣٣.  ٣٣٢)\/المادر في ه المحاي؛ن عن المدة •الآثار 



النبيحجة صفة مي ه جابر حديث شرح 

.راحالت4 ُه اصتوت 

الوص الإجابة، معناها؛ الية أن الأول القول يؤيد ومما 
يجسه،من إلى يتقدم أن يتغي المجيب لأن المكث،؛ مع تتناس.، 

.^١^٢، ش باق وهو )ليلث،( يقول؛ أن لا 

يردفنم يه، يهئون الذي يهدا اثئاس )وأهل ههء جابر ال ته 
الكلامدنينثها ه الله نقول ولزم مئه، ستئأ هنتهم .٠ ايله زثول 

توجوم من هذا على 

النياع؛حكم النيئ تلبية أن فهموا ه، الصحابة أن الأول؛ ^٢٥،، ا٠ 
إثٌئجيأفقد .، المي نيئة على ألفاءلا التلبية فى فزادوا مجتعينة، لست، 

نلميةأن ها؛ عمر بن الله عجي عن نافع، عن لم مروى 
بناش عبد وكان .قال؛ . لبيلث،. اللهم ليلث، .؛ افه رسول 

،لبيلح ، ييديل^ لحير وا ، وّعديلش لبيلثا a فها وز1د رظ^أ عمر 
عنشهاب، ابن عن - أيضا - وروى والعمل، إليك والرغباء 

وعن. ه عمر عن أبيه، عن اممه، مد بن سالم 
تعبدأحقا، حجا لبيك ت تلبيته في يقول كان أنه ا.ء؛ أنس 

ورقارى•

العمدة١رشرح )ْ/ا'*ل(، 'المغني' انفلرت 'متنه'. يي منصور بن مد رواه )١( 

(.١١٨٤ملم')•صحح )"١( (. ١١١)U/•١^' 'الشرح )٢( 
ابمأ.- وروا، الأ.ثارا>'ا/*اا(، 'كثف لي كما وموهونا توعأ الزار روا، )٤( 

وش-ورجح ( r/^r•اسل،)ني الدارممي 



النبيحجة صتة في جابر حديث شرح ٦—م 
وث1==^^=ذكذ=ش==ظ

مماشيئا عليهم ينكر لم . المي أن الغاني؛ لوجه ا٠ 
شرعي.دليل الإترار لأن جوازم؛ على يدل مما التلية ؛ي زادوا 

لملازمتهM بيته الاكتفاء الأكل أن الثالث: الوجه ٠ الألمل 

ُوأحبالشانعي؛ تال يزيدون، الناس مع يكان أنه. •ع لها، الم،'" 
لألهتعفليم فيه شيئا زاد فإن اهله رمول تلبية على يقتصر أن 

ءظقاُعمر ابن زاد كما بأس، فلا تحال، 
أنله يشرع فإنه عرفة إر الحاج غدا إذا الراع؛ الوجه ٠ سن الجمع 

أنهالثقفي؛ يكر أبي بن محمد لحديث والتكبم، التلمة بين يجمع ييآة 
كيفت عرفة إلى منى من غائيان وهما مالك بن أنس سأل ءداإرمزث 

يهئكان فقال؛ ه؟ افه رسول مع اليوم هذا في تصنعون كنتم 
لأ.تكن فلا الكبر ما ؤيكر عليه، تكن فلا النهي؛ ما 

فيوالتكبير التلبية استحباب على دليل ارفيه النووي؛ قال 
.«لم.أفضل. والتلثية عرفة، يوم عرفات، إلى مش س الاJهاب 

اليغرة(^؛i،j ،jلسا انخج،  VIئئوي رلتثا ظه: جابر تال ه سضقول 
وص■'س سا ءد ااكلأم ق.ي 

ننوىنا لأنثا ! بهذاهع حابر مجراي الأول؛ الوجه • العم؟ا 
مثروعةالعمرة أن نعرف ولا مفردأ، بالحج الإحرام إلا بالإحرام 

(.٦٣٧/iUUl،! (Yأساة االأمأ)م/هأه،اا<م(، )١( 
منأما. لم. مواحرحه (، ٢٧٤)( ١٢٨٤)لم وم(، ١٦٥٦)افمحاري دوام )٢( 

(.٢٧٣)( ٢٧٢)ه صر بن اه ب. حديث 
(.٣٤)؟/ سلم، صحيح اشيح )٣( 



النبي.حجة صمة فى م جابر حديث هرم 

محاكهذا ومثل متمتعين، أو قارنين نكون بحيث الج؛ أشهر محي 
أنهإلا يرى ولا س، اش رمول مع اخرجنا هات عائشة 
المحجأشهر في الخمرة يعدون الجاهلية أهل كان وتد ،، ادءجُل 

الحجأشهر في يعتمر أن أحد يكاد لا ولهذا الفجور، أفجر من 
.الشي وبين الحكم، هذا وأبعلل الإسلام، فجاء الجاهلية، محي 

أشهرفي الاعتمار لهم وجإز الإحرام، وجوم ه للصحابة 
يهلأن أراد ومن تلمعل، بحج يهل أن أياد *من الحج، 
وأحرموعمرة بحج تهل أن أراد ومن فليفعل، بعمرة 

بهم.الوامحع ذلك فارتفع مجعا، والخمرة بالحج . الني 
الحمرةيحرفون لا أنهم يقصد لم رةه؛4 فجابر هذا وءلمحا 

هذهحجته مبل الني. اعتمر وند يعرفونها، كانوا بل إطلاها، 
الجعثانةوعمرة الحديبية، عمرة ت منها مرامحتا، عدة 

أشهرفي انممرة أن يرون كانوا محال: ه عباس ابن وعن 
صمرآ،المحرم ؤيجعلون الأرض، في الفجور ألجر من الحج 

الخمرةحلت، صفر، الح وانالأثر، وعفا الدبر، برأ إذا * ؤيقولون 
بالحج،مهلين رابعة صيحة وأصحابه الني. فقدم اعتمر، لمن 

:فقالواعندهم، ذللث، فتحاظم عمرة، يجعلوها أن فأمرهم 

(.١٢١١وملم)(، ١٥٦١)الخاري رواْ )١( 
ه.ماسة حديث الناظ احد م )٢( 
وتخنيفالعين تسكين او •نتوحة، اراء وننديد والعض الجيم بكر الجعرانة• ( ٣١

ععرونأأترب، عكت إلى ومي ومكة الْلاتف بض ماء اسم جيدتان، روايتان الراء، 
استعجم،ما امعجم (، ١٤٢البالدازا)؟/امعجم انفلر؛ الأن. حتى الاسم بهذا 

ص)إ\/م(.



هإالنبي حجة سمة في .٥ جابر حديث هرح 

ممأأه.أحل قال: أي اش، رمول يا 
علىالعمرة حكم في العلماء احتلما الثاني: الوجه ٠ حكمانمر؛ 

ئولزت

منجماعة عن مروي وهذا واجبة، الخمرة أن الأول: 
ه،وجابر عمر، وابن هماس، وابن عمر، منهم؛ الصحابة، 
أحمد،الإمام مذهب من الصحيح وهو التابعين، من وجماعة 

البخارياختيار وهو الشانعي، ميما من والصحح 

[،١٩٦]اوتر0: قاه نأمحئ، تلج تعالى: بقوله واستدلوا 
التساويوالأصل الج، على عثلمها ثم الوجوب، الأمر ومقتضى 

كمانفلر، فيه بالأية الاستدلال لكن عليه، م( والمععلوفالمعهلوف بين 
بعدإتمامهما وجوب في الأية لأن وغيره؛ القيمأ'آا ابن نال 

إنثم الابتداء، وجوب يقتضي لا وهو اتفاق، محل وهذا الثرؤع، 
فكيف،الحج، يفرض أن نبل ستر سنة الحديبية في نزلت الأية 

المهملةيمتح الدير'• برا 'إذا وقوله• (. ١٢٤٠)وملم (، ١٠٦٤)البخاوي روا• )١( 
وقوله:مليها. الحمل سب الإبل بفلهور يحمل كان ما برئ أي: والوحدة؛ 

•وانسلخوتوله: الأيام. مور لخلول وغيرما الإبل أثر اندرس اي: الأثر•؛ 'وعنا 
المحرمييزحرون ؤيحلونه، صغرأ، الحذم ينون كانوا أنهم ذللث، وجه صفر• 

منأعورمم ءل؛هم لضيق محرمة، أشهر ثلاثة ملئهم يتوالى لئلا صفر، بما  ١٠إلى 
محرمشهر غمار اكب، ثلريق مالي المج بأشهر صفرأ فالحقوا وغيرما، اكارة 

الراءكون بمرا الألفاظ ومذ، الأعمار. أشهر أول، هو - صفر يعد لواقع ا- 
(.٤٢٦)"Y/الباري• 'فح (، ٤٧٥)ه/النووي• 'شؤح ١ ليجع 

(،٠٩٧)f/الماري• 'نتح (، ٣٦٨/١)الغريي• ير 'نف(، U/U)»المجموع• )٢( 
(.YAV/Y)رالإنمحاف• 

)آ/ا«ا(.المعاد• »زاد )م(



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

االحج؟ وجوب على تدل لا وهي العمرة، وجوب على بها بمتدل 
أييإف ت وقال سأله الذي للرجل س بقوله استدلوا كما 

٣ئال: الفلخن، زلا الننن؛ زلا الخج :تلع لا ي شيخ 
مقرونةبالعمرة أمر صيغة ارواعثمرأ I فقوله واعثمز،ار ئيلث، أص 

الوجوب.على فدلتا يالج، بالأمر 
موالفي رجه؛ع الخطاب بن عمر حديث، الأدلة ومن 

وعنؤئشر«أأ،، نحج ررزان وفيه: للمي. . -مريل 
مال:جهاة؟ اشاء غالى اش، ننول ؛ا ك: فالت: ها عاثمثة 
والقنزهءرم.الج فيه: قال لا جهاد عليهى ارثنم، 

قولوهو بواجية، وليست، منة، العمرة أن الثاني: والقول 

وابن(، ١١٧والنمائي واكر.ني)'"اا،(، (، ١٨١٠داود)ابو أحرجه 
صمحا،حن حديث، اهدا الترمذي; وهال )أ/*ا(، وأحمد (، ٢٩٠٦)ماجه 

سممتاقال؛ الحجاج بن الم سمالإمام أن صحح بإسناد ( ٣٥٠)؛/ اليهقي وساقا 
أصحولا هذا من أجرد حديثا العمرة ليجابه ثي أملم الأ ت يقول حشل ين أحمد 
•نه•.

حزيمةابن اللفظ بهذا أحرجه وتد العمرة، ذكر بدون )٨( لم مني الحديث، )٢( 
 ،T/\( ،)نيس وابن (، ٢٨٢٨)والدارنفي ■٢(، ٩٧/١)حبان وابن ٤

دُنقد لكن صحح(، ثابت، إساد اهذا الدارسلي: قال )ا/أإا(، رالإيمان( 
كابنبالشدوذ؛ ووصفوها الأئمة، من جماعة ٠ويعتمر( اللفتلة; هذ0 في 

)أ/ا1ْ(.•المس( يي الربي وابن (، ٣٥٠)(/اكي( •الجوهر ؛ي التركاتي 
تتال فمل بن محمد طريق من )آأ/خآا( واحمد (، ٢٩٠)١ ماجه ابن أحرجه )٣( 

هأالمزمنين أم عائشة عن طلًة، ينت، عائثة عن عمرة، أبي بن حييجؤ حدثنا 
عنل■روهو (؛ ٤٧/٢)•الدراية( في حجر ابن ايحاففذ قال صحيح. ؤإسنادْ يه، 

فخالففضل، بن محمط، تفرد؛،ذكرها أنه وذلك، العمرة•، فيه ليس البخاري، 
بنوحالي نبال، بن الواحد وعبئ الحميد، عبد بن جرير وهم: الثتات، من اربعة 
بالإسنادعمرة أبمح، بن حمحب عن رووْ كلهم سمياء، بن ونبي الواطئ، اه عد 

النيادة.هزه يدون المدكور، 



النبيحجة صفة مي ه جابر حديث شرح 

الإسلاممخ اختارها أحمد، عن رواية وهو وماك، حنيفة، أبي 
•هد جابر حديث أدلته؛ ومن ،. الشوكاني١ ورجحه تيمية، ابن 
أحبرنح،افب، رسول يا محماد؛ . اطه رسول إلى جاء أعرابيا أف 

لك*أى.حم ئئثم زان ءلأ، ممال: يئ؟ أواجثه الننزة عن 
حنسءعلى الإنلأم ريي مرفوعات ه عمر ابن وحديث 

العمرة^يذكر ولم ،راللمج، منها؛ وذكر 
إلاالعمرة، إيجاب في صريح دليل يوحد لا أنه يتبين وبهيا 

بناش عبد ئال ، تقدم كما هت، الصحابة يعص عن ثبت، ما 
وعمرةحجة وعليه إلا احد الله حلق من البس ه: عمر 

فهوشيا بعدهما زاد فمن سبيلا، ذلك، إلى استطاع مجن واجبتان، 
خيروتطوعأ.

سيئامكة أهل في يقول أسمعه ولم نافع؛ فال 
وابنفريضة. العمرة أن يختلفون لا كانوا سيرين؛ ابن تال 

٧،/؛،، Y1)الأظوى« •مجموع )U/؟(، »اوجموعا (، YY1/Y)المناع( •يانع )١( 
الأوطار()ا/أا"ا(.•نل (، ١٩٧

روايةمن لأنه محمف؛ ؤإساد، (، ٢٩٠; ٢٢)واحمد )ا*\آ(، الترمذي أحرجه )٢( 
حنحديث •مذا التر•LJىت وقال عثت{ وتد مدلس، ومو ارطاة، بن الحجاج 

غير•إنه الترمذي؛ تممح عن )U/٦( •المجمؤع( في النووي تال صحيح(، 
حديثانه عالي الحفايل اتفق نفد مدا، في الترمذي بكلام يغتر ولا مضول، 
(.٠٢٤ )Y/ •التلخص• وانفلر: .(، . معم،.

(.١٦)لم وم)٨(، الخاوي احرحه )٣( 
(.ijLJi (n،j،5/o•اضواء )٤( 
(،٢٨٥)٨ والدادقيي )أ/أْ"ا(، حريمة وابن (، ٢٦٤)A/ب أبي ابن دوام )٠( 

والحاكم)ا/؛؛آ(.(، ٣٠١واليبمي)؛/



النيئحجة صفة في ه جابر حديث مرح 

،.اكابعين١١وأكابر الصحابة أدرك سيرين 
القدرةمع العمرة الإنسان بيع ألا الاحتيامحل ومسل 

عمرةصحة يرون العمرة بوجوب الهائالين وأن ميما لا عليها، 
تقيامة ابن قال بل الواجبة؛ العمرة عن مجزئة وأنها المتمغ، 

الواجبةالعمرة عن المتمتع عمرة إجزاء ني نعلم لا ١٠
حلأفاءص.

الحمرةوجوب قفي مكة، أهل أما للأفاقي، ية بالهازا 
الإسلامشيخ قال عليهم، تجب لا أنها والراجح حلاف، عليهم 

مخالف،جدأ، صعيف قول )إنه بوجوبها: القول عن تيمية ابن 
عنالمقول بعص ذكر ولما .( الصحابة. ؤإجماع المابتة، ااإئنة 

يقتضيوغيرهم السلف هزلأم )وكلام قال! والمابحين، الصحابة 
أنعن فملأ مكة، لأهل تحبوها يم لكانوا أنهم 

•أعلم تحار واش ،، (ل٠ • • يوُبموها 

الركى،اسلم مغه< انبئث أئيثا إذا )خثى هه: جابر ال ته 
قدومهيحد . الض فعله ما بيان فيه هدا أزبما( و؛شء، فلاثأ، فرمل 
وجوم•من عليه والكلام مكة. 

ضسكذي رابع الأحد صبيحة كان مكة وصولهم أن لأول! ا ٠
المحممءس

اليا؟ )0إ0\(.أاودنيأ )٢( أالمض• حزم؛ي ابن روا، )١( 
أالثرح(، ٩٢)؛/الأنام! اشد بعدئ(، و.ا  Yao/Tl)اكاوى! امجموع انظر: )٣( 

U/U) •،_l.)





النبيحجة ممة في ه جابر حديث شرح 

يأتيكمن ل، بالغعهدْ نرب من تركه س يعذر ند لكن 
الكمر.لكلميل تريب ميقات من أو بالهلاترة، 
منمق اكءي؛ن، وهو الثلأم من افتعال الامتلأم: اكالث،: لوجه ا ٠

تالجوهري نال الحجارة، ت وهي - بالكسر - النلأم من أو 
تتيمية ابن وتال ،. ياليال(أأو بالمالة لمنة الحجرت )استلم 

الأموي؛الحجر باركزت والمراد ، باليد( مسحه هو )الاستلام؛ 
الكعية.ركن ني لأنه ركا؛ وسمي الإطلاق، عند المراد لأنه 

ا-ظلآمالخمالأصول الحجر استلأم مشروعية هذا في الراح؛ لوجه ا٠ 
^وترى• بالطواف بدأ ئلأ نير، إن الطواف بدء نل 

أي:أزبعأ(؛ ومض محدا فوله: الخامس؛ لوجه ا٠ 
الأربعةومشى أشواط ثلاثة فرمل أشواط، سبعة ؛البسن، طاف، 

بالفتح- والومز القدوم، طواف، هو الطواف، وهذا الباقية، 
ونت،.ولا للخلوات مباعدة عير من المشي في الإسراع 

أدررمةوالقارن للمفرد القدوم طواف، مشروعية على دليل فيه وهذا 
اٌُم'م"اف مكة، قدوم ومعناه؛ عرفات؛ إلى يدهبا أن نل مكة دحولهما حين 

فيرءل ١
راسطواف، حقه في يتصور فلا المكي فأما فر. المن إتيانها وهو 

ؤيتضمنلحمرته، فعلوافه المتمتع وأما له، قدوم لا إذ القدوم؛ 
أهلمجن الجمهور تول هو سمة القدوم طواف، بأن والقول القدوم. 
فاتتهلكن عليه، شيء ولا صحيح، فحجه تركه ومجن العلم، 

الحنابلة،عند رواية وهو المالكية، إلا بوحوبه يقل ولم الفضيلة، 

أالنتاوىا)٢( »اسح• )١( 



النبيحجة صفة هي ه جابر حديث شرح 

الوقت،لضيق تركه إن إلا —، قاعدتهم على — بتركه دم وعليه 
قالوبه تيمية، ابن الإملأم شيح اختارها الرواية وهدم 

الشوكانير١،.

طوافوجوب رواية عن تيمية ابن لإملأم ا شيخ يقول شيخ كلام 
إذايزالوا لم وأصحابه المي. لأن قوه'.، رواية »وهذْ القدوم: ثّ-سثم 
ذللث،ترك منهم أحدأ أن ينقل ولم الممريف، قبل طافوا مكه قدموا ^1؛؛١^٢ 

جخآلشاين علر ؤو,ه تعالمر• لقوله امتثالا منه حؤج وهدا عير، لغير 
ني^^٠^( ه: وقول[، ٩٧صران؛ زش سيلاه إلآر أنتهع عن آلئت 

بثنكما بيته، ج مجن، به اممه أمر لما وبنانا [، ١٩٦لالقر٠ت هأه نأتمي 
حجهفي أفعاله تكون أن فيجب، أشوامحل، بسبعة الواحجا الطواف 

وقديواحمك،، ليس أنه بعضها عالير دليل يقوم أن إلا وا"مه، كلها 
بلعالما، محه نأحدها أن يرد ولم منامككم(، ٠كآحاJرا قال 

٧[،]الحشر: قيرلأه ألقمل ظإلإ قال: كما وعملا؛ 
^٠١اش رمول فحلها التي هي بها اه أمر التي المناسلئ، فتكون 

فيالئمل مشروب على دلهل ب ادادست الوجه ٠ طوب 
يأتي٠^١^٠ أوف وهو القدوم، طواف من الأول الثلأثة الأشواط إآثأ 

الباقيةالأربعة وأما لحمرة، أم لج أكان مواء مكة، إلى القادم به 
همها.همّمشى 

اتفسر)ه/؟ا(، االمجموعأ (، ١٤٦)آ/هأآا، انمائع« ايدانع انظر: )١( 
انيل(، ٦٥٢)Y/الساوة« ص ■٣(، ١٦/٥)االمفي« )آا/اه(، القردي،« 

(.٤٤)ه/الأوطار، 
(.٦٥٣)Y/تمة لأبن انمدة« اشرح )٢( 



النيئحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

_يسسإنا;يغير لئلا البامية، الأربعة هي يقمه لم الرمل ي نفإن 
أْلض الزحام، لقوة القرب؛ ُع الرمل بمتبع لم فإن هبمها، 

علىالمحافظة لأن المهلاف؛ حاشية إلى يخرج فال! من العلم 
تتعلقفضيلة على المحافظة من أولى العبادة بنفس تتعلق فضيلة 
حبعلى قريا بملوف قال؛ من ومنهم زمنها، أو العيادة بمكان 
ولاوالجود، الركؤع في كالتجافي فهو هيئة، الرمل لأن حاله؛ 

هنارفكدا تعيرها، لأحل الأول الصف يترك 
لأد'|،ٌلىأحمدرأ،؛ الإمام ذللث، على نص مكة، أهل على زمن ولا 

معنىوهذا البلد، لأهل والقوة الجلد لإظهار همع الرمل لأن 
أيوب،عن شتثة أبى ابن روى ومد أنمهم، اللي أهل من معدوم 

>0كةلمن أهث إذا يرمل لا ه عمر ابن كان هال: نافع عن 
الطوافبةولا أشوامحل، سمة الطواف أن على دليل فيه الماع: لوجه ا٠ 

ّهمعليه دق كما أشواحل، ميعة طاف الشى. أن الحلم أهل بين حلاقط 
أنهإلى الجمهور ذهب، وهد الأحاديث،، مجن وغيرْ جابر.ع حديث، 

لممنها شيئا ترك فمن أشواط، سبحة بإتمام إلا الهلواف يصح لا 
مقاديرأن المعلوم ومن النمط.، لفعل تنادأ ام طوافه، يصح 

بالتوميف،تعرفا ؤإنما والاجتهاد، بالرأي يعرف لا الحبادات، 
منهابأقل يعتد فلا أشواط، ميعة طاف افه ورسول 

(.YYn_)اه« مد ابه ائل أم)٢( (. ٤٤٢)r/نمة لأبن انمدة« ص )١( 
المْلبرع•من )لا( ت لمظة سقطت وند صحيح. وسنده ص)لإمآ؛( ءالمهبمتف، )٣( 

ص0ه\(.الطواف! أحكام تحقيق ؛ي اظز;ثأهة )٤( 





النبيحجة ممة في ه جابر حديث شرح 

يعديقول أنه من ، ل والمناصك الفقه كتب في اشتهر ما وأما 
ووفاءبكتابك، وتصديما بك، إيمانا ررالثهم ت والتكسر التسمية 
يسكلم فهدا محمد نبيك لثنة واتباعا بعهدك، 

طوافصفة عن شيقا ).؛٥ جابر يدكر لم ت ١^^^ نيح4 ا٠ 
ثلاثةفي ورمل أشواط، ميعة سر طافأنه من تقدم ما غير . المي 
الباقي.ومشى منها، 

بالبيتطاف الله. رسول أن ؛ لجه4< - أيضا - روى وند 
يراهلأن يمحجنه؛ الحجر يستلم راحلته، على الوداع حجة في 

حدسإوفى ٠ عوه النا*_ فإن لوه، ولمسأ ، ، ولمسرفالنامن، 
اليخجزأويقبل ه؛ الطمتل أي 

واهاه، بم قال: الطواف اسفتح إذا كان ها عمر ابن »إن بلفظ: \/^'\( ) =
ا•المائل وفي (، ٢٤٧)a/•المنيا أحمدفي الإمام - ايضأ - وأحرجه اكبرا 
صححهصحيح، الأثر مذا ؤإساد ُلهميل' حديث في ١(  ٠٢ص)داود أبي دواية 

(.٢٦٥)٢;•؛__، في حجر ابن والحافظ (، ٣١•المجموع،)A/ في الووى 
)(،/؟A(.الإضاف٠ اتكٍر.ع أالثؤرح (، )م/٥٨الطالمن، •روضة انظر: )١( 
>يق(•>، ٢١٤)U/ •المعرفة، في والمهقي (، ١٧٠)A •الأم، في الثافص أخرجه )٢( 

كيفاأد رسول يا قال• التحما. أصحاب بعم، *>، أخبرت نال؛ جريج ابن 
لاجأيةوتمييزنا باه، أكبر، راق اه، يم •تولوا: تال: اسالسا؟ إذا ننول 

اكابمن،•أشاع م، جرتج ابن، لأن ععمل(؛ سد وسا اه.٠ يصول 
لكلهاعليهم، •ونوقة آثار ه مام، دابن، عمر وابن، ض عن الباب وفي 
بما•الإخبار (، ١٥٦)م/الضعيمان، •المال.ااان فانثلر: حجان، بها تقوم لا صعيفة 

^،،١٧١•مداية في الكاني نال ص)آاا(، الأذكار، أحادث س يمح لا 
uل:نم المبي.٠، عن ذللث، يب، ءلم الحدث: عدا ص ( ٩٩٠.

يكبرإنما وتال؛ الممل، عليه ليس وتال: القول، عان.ا •الماJونة، في ^، Li•وكره 
•.، .الهلواف. ش الدياء ش التحل.يل. وأنكر،اللث، يقم،، ولا ؤيمضي، 

(.١٢٧٥)لم مرواء )٤( (. ١٢٧٣)سلم رواء )٣( 



النبيحجة صغة هي ه جابر حديث شرح 

إليهأثار الركن أتى كلما هات ماس ابن حديث وغي 
وكبررا،•عنده، لكن بشيء 

ببردمضس المى. طاف قال: ه أمية بن يعلى وعن 
.t .)احصر)٢

منيمح اض. رسول أر لم قال: ه عمر ابن وعن 
الرىينالمانٍينص.إلا الين 

اه.رسول سمعت تال: هع السائب بن اه عبد وعن 
آوجثآوؤ ذكنث ١^^١ ق ^١ ١٠وتينآ الركنين: بين ما يقول 

،.٤١٢٠١]\ص: ١^^ عداب ينا ممق 
حجرأنك أعلم إني قال؛ الحجر نتل أنه ه؛ عمر وعن 

مجايمبلك . اض رسول رأيت أني ولولا تنفع، ولا تضر لا 
ثسلْ،.

(.١٦١٣الخاري)روا، )١( 
أحمدوروا، (، iV0/T)\<وأحمد (، ٢٩٥٤)اجه وابن (، ١٨٨٣)داود أبو روا. )٢( 

حنحوت ٠^١ اكر.ذي: وتال آحر، >يق س ( ٨٠٩)والترمذي (، ٤٧٢)آآ/

(.١٢٦٧)وميم (، ١٦٠٩)تت؟لخاري )٣( 
وأحد)أأ/حا١(،٤(، ' ٣٨•اعري•)والماتي؛ي (، ١٨٩٢أبوداود)اخرجم )٤( 

مولىءسد، بن يحص حيض جرج، ابن طريق من وغيرعم ( ٤٠٥)ا/والحاكم 
الحاكم:تال فذكره. . ٠ ٠ اب انبن اه عبد عن أبيه، عن السالب،، 

وال:- عيدأ فإن نفلر، نه ومذا الاو،ر؛ي! عه ومكثر ا لم مشرط على ■صحح 
وقل،، ١١٠٥١مسلم له يرو لم المخزومي السابر أبى بن سابر المولى ومو - يحص 
وثقهيحيى وابنه الحاتظ، ذكر كما مقبول، ومو يحيى، ابنه عته بالرواية انفرد 

الكمال*ات،انبا وانفلر: (. ١٣٩)ه/االثقا'تا< في حبان ابن وذكر، ائي، الن

(.١٢٧٠)وملم (، ١٠٩٧)البخاري روا، )٠( 



النيئحجة صفة هي ه جابر حديث هرح 

الخالية:الفوائد على الأحاديث هذه دنت وقد 
اثمابالقدوم حلواف لي الاصعلباع استحباب ت الأولى الفانية 

زر؛إٌغوإ. الأيمن، ابعله تحت ردائه وسهل يجعل أن والاصعلباع: خاصة، 
الأيسر.عاتقه على وءلرف؛ه 

بناه عيد عن ملمة، ين حماد ْلريق ْن داود أبو روى وقد 
أنها؛ عاس ابن عن مير، بن معيد عن حشم، بن عثمان 
ياليين:،،فرملوا الجعثانة، من اعتمروا وأصحابه افه. رسول 

عواتقهمعلى فوها ثن. قد آباطهم، تحت، أرديتهم وجعلوا 
٠السري 

دنتفيكون الطواف، إرادة عند يكون أن الاصطجاع في والسنة 
عريض بملي أن وأراد ؤلوافه أنهى فإذا بنهايته، ؤينتهي بدايته عند 

منكير يفعل كما وليس كتفيه، على رداءه سوى العلواف 

الإحرام،ثياب يخلع أن إلى يحرم أن متد فيضطح المحرمين، 
والتنبيهله، الخنبه فينبغي للمنة، مخالفة وفيه له، أصل لا فهدا 

إلى، العلموافقبيل الاصعلمباع »المنون ءا؛ل.ين: ابن فال عليه، 
غيرلأى.لأ انتهائه 

ادءكمةم>افي الإسراع على يحين أنه الاصعلباع ا هلم. من والحكمة 
■عليستعينوا القضاء، عمرة في فعلوه وأصحابه الشي. فإن المشي، 

منة.صار ثم وحليهم. قوتهم المشركون ليرى الرمل؛ على بدللث، 

والذيكلام. وفيه حثيم، بن الد مد ب حن، ؤإساده ( ١٨٨٤تن•)رال)١( 
>ااتةراو._،ا.ني الحائل قال كما صدوق، أنه حاله عن مالخص 

•( ٥٢١ءادين«)A ابن احاشة )٢( 



النبيحجة صفة في خهلغ جابر حديث شرح 

الطواف،قى الأسود الحجر تميل استحباب ت الثانية الفائدة اءثع؛_اب 
لنقلمرة من أكثر حصل ولو الحديث، هر ١١٥١واحدة مرة وذلالث، ا*جُ ،ط 

عنيرد لم هدا لأن شوهل؛ كل قي مييله ين لا هدا وعلى إلما، 
يدوما حاء ولا الني.، 

والركنالأسود الحجر استلأم مشروعية الثالثة: الفانية الأء_كسام 
فالحجرباليد؛ اللص الاستلام: أن وتقدم اّواف. في اليماني يثثئ 
أمجاالبعد، مع إليه الإشارة أو والتقبيل الاستلام فيه يشؤع الأسود ]ي 
إليهيشار فلا الإشارة وأما الاستلام، إلا فيه فلس اليماني الركن اب 

لكن. الم، أن ينقل ولم -• الطم أهل من؛ولي، الراجح لمح، ع- 
رأينت،قال* عاصم عن نده بئة مأبي ابن روى وقد عنده، يكبر 
بالتكبيرش.الأركان يستةبل أنا 

مرءأكبر، القد إليه: الإشارة أو الحجر استلأم عند ؤيقول، 
فيهيرد لم إذ تكبير؛ بدون فيستلمه اليماني الركن وأما واحدة، 

المي.أن ه؛ عمر ابن عن ورد وقد المي.، عن نص 
الخطايايعصي الأسود والركن اليماني الركن مح *إن نال،: 

حق.>م.

(.٢٤١»ظرىاينإ؛رامم•)م/)١( 
حن.وصد، المغرد. الجزء ( ١٤١االم<فا)^)٢( 
محنالساتب، بن ءعلاء ين الثوري، •سفيان طو>ق من ( ٤٤٢)ه/احد احرجه )٣( 

صحيح،إماد ومذا به. مر، ابن محن ابيه، من صير، بن ميد بن ارد مد 
(٢٢١)o/الشانئ رواه وكذا الاختلاط، نل ءaلاء من سمع ممن الثوري ومنيان 

قبل. ابمأ - ت سمع سمن وهو به. عياء، عن نيد، بن حماد ءلحيق من 
أخرى.»لرفأ وس«يثا الاختلاط. 



النبيحجة صمة في ه جابر حديث مرح 

فالحجراليمن؛ حه؛ن من لأنهما اليمانيازت عاليهما وأطلق 
الجنوبفي اليماني والركن للكمة، الشرقي الجنوب قي الأموي 
للكعةالشرش الشمال في الشامي ت الركنان مقابلهما وني الغربي، 

الركنليليه منها، الغربي في والثانيت الأموي، الحجر يلي 
اليماني.

ادءكعة،-نالأحريزت الركنين استلأم ترك في - أعلم واه - والحكمة 
كإكبإفي تكون الفعل في تكون كما والث يستلمهما، لم . النص أن 

اممغالالخلل إبراهيم بماها ام اصة نواعد عر ا ليولأنهما اكرك، 
يردمبهم يمرن بنوها لما قريشا لأن وذلك لام، والالملأة عليه 

اذؤعمنة نحو الكعبة من فيه فخرج الحجر، منه ثحثلموا الممقة، 
سيءعلى يدل ما هأ عمر بن اه عبد عن حاء وند ونصم،لا،، 

سذلكص•
عنبالبست،، يطوف معاؤية رأستا قال؛ العلفيل أبي وعن 

أسمعظهورهما، في أتلوهما وأنا عباس، بن اه عبد يساره 
بناه عبد له فقال الخجر، ركن يستلم مجعاؤية فطفق كلامهما، 

معالثة•فتقول الركنين• هذين يستلم لم اه رمول إن • هماس 
فعلفقمهجور، شيء منها ليس فإنه هماس، ابن يا متلق، دعني 

لهقال الركين من شيء على يده وصح كلما يزيده، لا عباس ابن 

)م/بممأ؛(.اسر )٢( . UiT/T)ابرىأ •فع ١^: )١( 
حسنحديث السا ت الترمذي وقال )؛/٧٨(، راحمي (، ٨٥٨)الترمذي أحرحه )٣( 

=وجه من سل المرمع ( ١٢٦٩)سلم وأحرج (، ١٦٠٨)اليخاري وعك صححء. 



النبيسة ممة في ه جابر حديث شرح 

الكعبةأركان من شيء استلأم يشرع لا أنه ١^١^• القائادة لأسا؛س_رع 
ثءوثنا اسم، امل يا-ظق ّوى ^؛٧ أر ; ٠٣٣

•—زارت—ا0

بليه؛ التمسح أو مه شيء استلأم يجوز لا فإنه .؟•، إبراهيم 
الإسلامشيخ يقول تعالى، اش دين في المحدثة البيع من هو ُا جددان

IJI  دوناليمانين الركنين إلا الأركان من يستلم ءولأ ت تيمية ابن نمن
قواعدعلى لأنهما حاصة؛ استلمهما . النبي فإن الساميين، 

جوانبسائر وأما . البيت. ياحل في هما والاحران إبراهيم، 
مثن؛ولا تستلم فلا . محمد سا وحجرة . إبراميم. ومقام البيت 

الأئمة«لا،.باتفاق 

يشيعمرصع الأرض وجه على ررليس القيم؛ ابن ليقول 
الأسودالحجر غير فيه والأوزار الخهلايا وتحهل واستلامه، تقييله 

^١^٢،.١١والركن 
بالعصاالأموي الحجر استلأم مشروعية ت ة المحامالمائية 

بمحجن.الشي استلمه وقد يدْ. استلامه يمكن لم إذا ونحوه 
٠راكأ ءلاةح لكونه _، الرأس محنية عصا وهى 

فيالواردة الأحاديث، مججمؤع من يتفاد السادسة الفانية الناس حالات 
حالأُت،:ثلاث الحجر مع لياس أن الأموي: الحجر ا؟ابَ 

عنحصيف، طريق من ( ٣٧٠- أحمد واحرحه عباس، ابن عن حر أ -
أصرةالاه رصول ؛ي لكم كان اللةد ت عياص ابن فقال وفيه عياص« اين عن مجاهد، 
صدوقت الجزري الرحمن عيد ابن وهو وحصيف صدفت. معاويةت فقال حسنهء، 

متاع.لكته الحففل، سيئ 
)\/A؛(.انمادء ،!زاد )٢( <. ١٢١/٢٦)الفتاوى* ءمججمرع )١( 



النبيحجة صفات هي ه جابر •محديث هرح 

التمثل،عند ؤثكبر يمل فهدا تميله، من التمكن الأولى: 
الكمال.هو وهدا 

باليدالاستلام من ويت٠كن التميل، من يشمكن ألا الثانية: 
عصاهأو يدْ ؤيقبل التكبير، مع ذلك فشرع ونحوم، بالعصا أو 
نيطامر لما الني. لأن الحجر؛ لامت لكونها بها استلم إذا 

المحجنتبل ثم بمحجن، الركن استلم بعير على الوداع حجة 
الركن.به امتلم الازي 

هعمر ابن رأبت، تال: ناع، عن نده، بلم مروى وتد 
رأيترمنذ تركته *ما وتال: يده، مل ثم ، بيدْ الحجر تلم ي

يفعله؛٠اه.ؤ رسول 

عربملون، أو راكبا لكونه الاستلام من يتمكن ألا الثالة: 
يملولا ويكير، الحجر إر يثير فهذا زحام، لوجود أو عربة، 

إلايمبل لا لأنه -؛ العلم أهل نولي محن الراجح على - به أشار ما 
الحجر.ص ما أو الحجر 

حكمالطران،على س النك، طاقه الذي الطواف هن.ا السابعة: المائية 
ليطاف أنه. مث فقد القدوم طواف أما الإفاضة، طواف راحلته 
بينحلاف ولا الأول. الثلاثة الأث،واط في زنل نه ألص 

لمرضللركوب المحتاج أو المشي عن العاجز أن الحالماء 
؛شيء ولا محمولا، أو راكبا يطوف أن له أن ونحوم 

لهالناس غشيان بب بركب لكونه الني.؛ بفعل استدلالا 

(.ri<\/oااسي•))٢( (. ٢٤٦)( ١٢٦٨سالم•)»صحح :١( 



النبيحجة صفة غي ه جابر حديث مرح 

الناس.يمنعون حرسآ يتخذ يكن ولم عيه، وازدحامهم 
أنيالد. رسول إلى شكوت ت نالت ها سلمة أم وعن 

الحديثراك؛ة..ا وآو0 الناص وراء من اطوش ت فمال أشتكي، 

محتاجولا المشي عن عاجز غير وهو راكبا طاف مجن أما 
المشيلأن صحيح؛ غير طوافه إن I قال س العلم أهل فمن للركوب، 

المشهورغي أحمد وهدا . العلواف لصحة شرط المدرة مع 
ومجاهد.ثور، وأبي والليث، مالك، إلى البر عبلس ابن ونبه عنه، 

فإنهالسي. بفعل نيلين مآ؛ إبرا٠يمأ بن محمد الشيخ واختاره 
ها،سلمة أم بفعل استدلوا كما لعير، إلا يركب ولم ماشيا، طاف 

هامالمة أم استأذنك لما حائزأ عير غير س الراكس، طواف كان ولو 
صلاة،بالبيت العلواف بأن استدلوا كما . شكواها وبينت .و النبي 

العلواف.فكدا عذر، لغير راكبا فعلها يجوز لا والصلاة 

فىوأحمد عنه، المشهور فى ومالك حنيفة، أبو وذمت، 
فطوافهالمشي على القدرة مع راكبا طاف من أن إلى ثانية رواية 

صفةلأنه المشي؛ وهو واحيا، ترك لأنه دم؛ عليه لكن صحيح، 
نهارأوقف لو مجا — عندهم — فأسثه الواحبة، الطواف صفامت، من 

١^^٣،•تل يبع ثم بموفة 
(.١٢٧٦ومالم)(، ١٦٣٣)اليخاري يرام )١( 
•كاوي»الإمافأ)(/آا(، (، ٢٥٠)ه/»اوضأ »اكمهياوأ)أ/ها<(، اطر: )٢( 

»اسىأ(، ٢٤٠)أ/ الدموقى، رحاب (، ١٣٠- انماتم• »؛اوالم )٣( 
)ه/«0أ(.



النبيحجة صفة هي ه، جابر حديث شرح 

ثالتة،رواية ني وأحمد رواية، في ومالك الشافعي وذهب 
عدر،لخير راك؛ا طاف من أن إلى حزم وابن المدر، وابن وداود، 
براجس،؛وليس سنة، المشي لأن عليه؛ شيء ولا صحيح نطوافه 

فإذابالمشي، يمنيه ولم مهللقا أمرأ بالخلواف أمر تعالى اش لأن 
أجرأْلاآ•راكا أو ماشيا به أتى 

تأسياعذر، مجن إلا راكبا يعلوف ألا للملم والأحوط 
بالطواف،أمر تعالى واش مناسككم® ارلتأحدوا القادلت .و بالمب 

أنللمسلم فيسغي، بدنية، همادة والطواف بفعله، . التبي وبينه 
مجنكغيرها ، غيرْ هملى معتمد غير القدرة مع بنمه يباشرها 
البدنية.الخبايات 

الدماءبمضدليل ه المائب بن اش عبد حديث، في الثامنة: الفائدة 
الأسود:والركن اليماني، الركن بين يقول أن تحب يأنه هملى 

عياب^١ حكته آوجيآ وؤ 'ذكنه ة ^١ ١٠^٥٦ 
هدعمر أن واليهقي،؛ الرزاق عبد وروى ؛؛، ٢٠١: ٠٠٢٧١]ألثاريم 

ماأحس، من اهدا الشافعي: قال . الطواف في ذللت، يقول كان 
ومعنىءكة،ل في يمال أن وأحب، إلي، العلواف في يقال 

بهتحس ما أي' حسقنهه؛ الدتكأ قآ أععلنا' ؤءانثاه: 

•نهاية(، ٢٧»اوجوع«)A/(؛، ؛(، A«/U•اوحلىأ)(، ٢٨٤•الإيران،•)•ا/)١( 
 v؛(، ،• الطوالأحكام تحقيق ثي المهلاذU1(_« عددالإسلامية• البحوث امجالة

)مه(ص)أ1ا(.
(.Ai/e)^؛،• ٥١•المن (، ٥٢)م/•انمش،• )٢( 
(.٤٣٦)م/•الأم• )٣( 



الغبيحجة صفة هي ه جابر حديث شرح 

آلآج-ريحس• وذكر ومال وأهل وسلامة صحة من أحوالنا 
وتخفيفالمصاب، تيسير ؛ى أحوالنا يه تحسن ما أي• • حكنلمه 

الكريم.اش وحه إلى والنظر الجنة، ويحول الأهوال، 
أمسابه،ومن منه وقاية لنا اجعل أي• ؛ النارعدا>و، 

تيميةابن الإسلام شخ ذكر وقال والعقوبة. الكال بمعنى والعذاب 
الشومحل،احر هو الركنين بين ما أن وهو الدعاء، هذا مناسبة 

بذلكال١ا٠دعائه سائر يختم كان واللي. 
وأدحلناالناس! س كثير كقول ذك؛ على الزيادة تشؤع ولا 

ولاله، أصل لا ذلك لأن غفار؛ يا عزيز يا الأبرار، مع الجنة 
عتنالدعام هذا لأن الطواف؛ في مشرؤع الدعاء إن يقال! 

عليه.يزاد فلا موصعه، 

إذافإنه شوط، آحر فى الطائف كان إذا اكاسعة: الفانية يئ لأي
لأنالستر؛ بمتلم دلا كي، لا الأسود الخم وحاذى اص ثٍم 

الالشوط أول في هما إنما والاستلام والتكبير انتهت،، قد العبادة 
فىهمْص•

فييجتهد أن للط.؛ائمإ ينبغي عير! الحادي الوجه ٠ الاجتهاديي 
والأحرة،الدنيا حيري من أ-ما بما طوافه في فيدعو الدعاء، رئوذ 

بلبقوله، ولا بأمره لا . البي عن ثابتة أدعية للعلواف وليس 
بحديث،ذللثخ على الفقهاء واستدل الشرعية، الأدعية بسائر يل.عو 

العلأمء)'\اس.«_ (، ١٢٣. )ا"أ/آآا اكاوى« امجموع انفر: )١( 
صن•ابن ايتاوى (، ٣٨٣)U/انمتع• •الشرح (، YAn/Tانماد•)»زاد اظر: )٢( 

(٣٣١/٢٢.)



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

البيتالطواف جعل "إثما ه؛ اش رسول تال ت قالت ها عائثة 
اله|له.ذم لإتانة الجمار ص لئغا ا^ 

اكرأنلراح ؤإن له، أصل لا فهذا معين بدعاء ثومحل كل تخصيمحن وأما 
^١٠لأنه - العالم أهل أقوال ص الراجح عار - بأس فلا ١^ قرأ 

فيالقراءة كراهة وأحمد مالك عن وروي الذكر، أفضل 
أحدعن ولا ه الحم، عن شيء هذا مح، يرد لم لأنه ٢،؛ الطواف 

يؤذيولا ونراءته بدعائه يسث أن فعليه ترأ إن لكن أصعحابه، من 
العنانفين.

كباالمحلوانه قي مجتهدا والوقار، السكينة يلزم أن ، للطائفؤينبغي 
ئلم،،وحضور بخشوء والأخرة، الدنيا بخيري والدعاء بالذكر 

الأمور فى المحمول الهاتف فى التحديث، أو الألتفامحت،، يكثر ولا 
أوJالضحالثL الطائفين إيذاء إر يودي ند مما مويت،، لا أو تنفع 

والدارميواحمد)•أ/\ا«ا(، )Y-\<(، والض.دي (، ١٨٨٨داود)أبو اخرب )١( 
منوالحاكم)ا/ا<ها(، (، ٢٩٧٠، ٢٨٨٢، ٢٧٣٨حزيمة)وابن (، ٣٧٨/١)

قاله: عاتشة لالت> تال: القاسم سمعت، تال: نياد ابي بن اه عبيد طريق 
نه،مختالفا القداح. ومحو - نياد ايي بن الد ومياد نذكره، • • الد.• رسول 

ممناكان (؛ )Y/٢٣•المجروحيزا لي حبان ابن قال تفعيفه، على والأكثرون 
يكنلم الوهم، كير الحففل، رديء وكان عليه، يتابع لا بما القاصم عن يتفرد 

بماإلا باحباره الاحتجاج يجوز ولا به، انفرد  ١٠فيها يتل التي بالحال بالإتئان 
محياوعلى مرفوعا، القاصم عن انفرد؛٠ مما الحاديثا وهذا الثتات>ا.اه، وانق 

طريق»ن ( ٣٣٢)والفاكهي )ْ/بم؛(، الرزاق، تمد أحرحه وتد محعيف، فالحديث، 
لمؤإن جريج وابن موقوفا، فيكره ه؛ عائشة فالتا مهياء: نال نال؛ جريج ابن 

طريقمن ( ٢٣٥أيضا-)ا/- الفاكهي فقدأحرجه فهومتابع، بالسماع يصرح 
حن.إمناد ومحوا موقوفا، ها ء١سة عن عطاء، عن المعلم، حسا 

(.I «_(Yonالعنافخاانها؛ان اننلر؛ )٢( 



النبيحجة صض؛' في هند حديث سرح 

لفالكان وقد الأحرل١،، سمص مما وهدا الصوت، رفع 
علىكأن ذاكرين، خاشعين يالست، يطوفون الأمة هذْ من الصالح 
وعيادة.نلث، في أنهم رآهم لمن يتبين الطير، روومهم 

فقرأ؛إبراهيم مقام إلى ئمد )ئم ه: جابر اد نه 
وبينبينه المقام مجمل [، ١٢٠لاJمرة; ثنيه إمحيم نعاب ؤوأ4وإ؛ن 

يقرأفكان النبي.؛ من إلا ذكره أعلمه ولا يقوو؛ أبي فكان البيت، 
رجعلم 0ه، آلخفلأ بمأءا وؤم أكد.، أس ند ظ الريتين؛ في 
؛وجوم من القدر هدا على الكلام ، هاسلمه( الركن إلى 

أي؛المعجمة؛ والدال والفاء بالنون )نفد( قوله: الأول؛ ٠ الماءبمنام 
كانالذي الحجر هو ؛ إبراهيم( ورمقام طوافه.  Jbuإليه توجه ا؛را*بم؛®ا 

هووهذا الماء، ارتفع حين الكب يبي ومو عليه يقوم . إبراهيم 
بماءقصة في ه عباس ابن عن ورد لما أقوال؛ عدة من الصواب، 

بالحجارْازي إسماهملأ *فجعد وب؛ الين، إبراهيم. 
علته،ممام له يزصعه الحجر يهدا جاء الماء، ارمع إدا حش يبني، 
مخمتن يمولان؛ و٠ما الحجارء، يناوله وإسماعتإن يثني وهو 
٠٠.[، ١٢٧_؛: آئتلزه آشئ أنة، إنق،  الحدي.ثإ^،.٠ 

بقولالعلم أهل من جمع تدل امالغاني؛ الوجه ٠ ءلأفاس 
الأنالمقام محوصم أن على إبراهيم( مقام إلى نفذ ريم خمحه؛ جابو دممٌّء 

ذاالآه، UJا

(.٣٤٥.'٢٢/٤١r Y)ين• ض أظوى اظر:)١( 
(.٣٣٦٥)(، ٣٣٦٤)روا، ٢( ) ٠



اثنبيسة صفات هي ه جابر حديث مرح 

هعمر زمن في احتمله لما السيل وأن الشوة، زمن موصعه هو 
تدلاللغة فى )نفد( مائة أن الاستدلال: ووجه فيه. وسه إليه رده 

تالرمية الهم؛ي مذ ت يقال منه، والخروج شيء في الدخول على 
إذاالقوم: ارأنفذت ااالنهاية٠: في قال منها. وحمج حرنها إذا 

نلت:لءلئ4لم، حتى جريهم فإن وسعلهم، في ومشيت حرفتهم 
بينمن كان إنما المشام إلى . فنوذْ ألف(. بلا نماوتهم، 
حينماياليستخ ملصقا يكن لم المقام أن على يادل وهلءا ال3لاوفن، 

مقامإلى تقلم انم داود: أبي رواية وندجاءفي إليه.، نفل. 
لبرامم...«أ،٠
هوالنجوم زمن موضعه هو الأن المهام موضع بأن والقول 

وهوعيينة، لابن وتول دينار، بن وعمرو مليكة، أبي ابن مول 
بنليمان مالشيخ ونصره العلبري، والمحب الأزرفي، قول 

،.^١٢رمالة فى حمدان 
لاصقاكان النبوة زمن المقام موضع أن الثاني: والقول 

عائشة،مول وهدا الأن، موضعه إلى هم عمر أحره نم بالبيت، 
كبر،ابن واحتارْ وغيرهم، عتبة، واين ومجاهد، الزير، بن وعروة 

.، اJعل٠ي١ الرحنن وعبد إبراهيم، بن محمد والشيح حجر، وابن 
(.١٩٠٥رالمن!))١( 
القرى!ام لناس أالقرى )Y/٣٣(، مكة! أأنمار اتنلر: )٢( 

L،JH !^/،رجبلأبن ايادي• افتح ص)ا"اآ'(، المض• •الماح (، ٩١)؛
/Y(٢٣٩ ،) (.١٤٣- ص)اإا حمدان لاين الماز! رمض

افح)ا/ا-إآ(، كثير! ابن أتفر )ا/أ0إ(، للفاكهي •اخبارمكة! انظر: )٣( 
إبداميم*اعقام المعلمي الرحمن ب الشخ رسالة (، ١٦٩)a/حجر لابن الباري• 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث هرح 

مقامإلى تقلءم انم داود! أبي رواية في تقدم بما وامتدلوا 
للكعة؛ملاصق المقام أن على تدل اللفظة هدْ لأن إبرامم...(؛ 

مشيهواصل فإذا الركن، عند فأنهاه العلواف، في كان . لأنه 
موصعهفي المقام كان ولو تقدم، فهذا الباب لمنة إلى ذللث، بعد 

تأخر.لقال؛ الأن 

الأول.القول عند تقريره تقدم بما هل.ا على وأجيب 
بينيفصل ما المسألة هده في . المبي عن يرد ولم 

ماوكل ه، الصحابة من أحد عن شيء فها يصح ولم القولين• 
نييندراستها حلال ومن التابعين، بعض عن وردت، مراسيل فيها 

إلىالمقام أحر الذي هو ه عمر أن ترجيح الباحثين لبعض 
الأن.موصعه 

تأخيربجواز القول هو المسألة! هذه في الخلاف وشمره نمروالخلأف 
القول،هن.ا على الهلاف توسعة أجل من الأن مومحيخه عن المقام 

الأيل'".النيل ض لا 

ثثزهاينيثتز ثياب بن ؤرأءندوأ )فقرا: فوله: الثالث،؛ الوجه ٠ تممأية: 
اجعلوا،أي؛ أمر؛ صبنة المعجمة، بالخاء )اتخل.وا( [(، ١٢٠لاوقرْ: 

بتنوفد للصلاة، مكانا )مصلى(؛ ومعنى كلها، للأمة والخهياب 
أنوالذلاهر الملواف، ركعتا بالصلاة؛ الراد أن بالفعل النبي. 

(.٤٣٥/١٦)المعلهيء ارحمن عيد العلامة الشيح ءآثار من ص —
(،٠٣١ .  ٦٩٠٧الشلعان، اصر بن عالي -اليف الحج« في ءالوازل انفلر: )١( 

_ماه/؟اا(.ص)هم اه عيد بن للدكتوريوصف ءقوا إبرامم امقام 
(.١٢٤- ١ ص)آ'٠ بكداش مائي ت يقلم إبرامم® ومقام الأسود الحجر أرمحل 



النبيحجة ممة هي ه جابر حديث شرح 

تائي الترواية بدليل الناس، لتعليم الأية هدْ قرأ . اش رمول 
طائفلكل قراءتها  ٤٠٣٠؛^أنه بمهم فلا الناس* بمع صوته، اورغ 

المقام.عند الصلاة يريد 

سسابركعتي في اللمنة أن على دليل هدا ني ١^١^: لوجه ا٠ 
رسماوبين بينه المقام يكون بحيث المقام، حلف كونهما الطواف 
الخامصلىزحاما وجد محإن أفضل، فهو منه القرب، تيسر فإن الكعبة، 

الكعة،وبين بينه جعله إذا بدلك الثنت وتحصل المقام، عن بعيدا 
يجعللم ولو أجرأ، المجد من مكان أي ني صلاهما ؤإن 

أنعلى ارأحمعوا المتذرت ابن نال، الكعبة. وبين بينه المقام 
فقال;مالك وانفرد شاء، حسن، الركعتين بمالي أن يجزئه الطائفح 

،.الحجر*أ في بمليها أن يجزئه لا 
ركعتيحكم الهلواف ركعتي حكم في العلماء اختلف الخامس؛ لوجه ا• 

والشافعيحنيفة، أبي قول، وهدا واجبتان، أنهما الأول؛ 
عنورواية المالكية، مذشب، من والشهور قوليه، أحال فى 

[،١٢٥لاوقرْ: ^اؤوآهبمذوا٤اب تعالى؛ قوله فى الأمر لفلاهر ، أحمدل 
»ل1أحاوواوقال؛ المقام، سد الأية تلا س الرسول ولأن 

*سا«سككما٠

وهوالجمهور، قول وهو نئة، أنهما الغاني؛ والهول 

ص)ا'\(.»الإ-بماع« )١( 
(.٢٨٨)Y/ءانمض، )أ/مإا(، المانع، •يانع (، ١٤١)ا/ااالهداةأ )٢( 



رسم
الطواف

قوالنبي حجة صفة في ه جابر حديث شرح  ٢٦٦٦

عنه،الروايتين إحدى في مالك وقول أحمد، مدم، في الأصح 
هوالواجم-، بأن تدلين م ، الشاiعيأ مدم، في والأصح 

ثهلؤع،هي ؤإنما بواحسا، فليس عداها وما الخمس، الصالوامحت، 
اممي،رسول يا ةالت أعرابيا أن اف،ت عبيد محن ظط حديث، فى كما 

ه؛افي رمود فقاد الصلاة؟ محن عباده على افث فرص ماذا 
قاد:>u؟ عاؤ هل فقال: نض«، اص في ءشاُت، ءخص 

الراجح.هو وهدا قؤالأم أن إلا »لأ، 
الطوافبعد فريصة صلى فإن نتة، بأنهما القول وعلى ■ئةمالأمما» 

^٣،.أجزِأءت، 
وْلاوسومجاهد، ه، عمر وابن ءباسلن ابن فول وهدا 

فأجزأمحتؤللنسك،، شرعتا ركعتان ولأنهما ، وغيرهم وعطاء، 
الإحرام^.كركعي \دكوا1:< عتهما 

غيرهما؛عنهما يجزئ لا فإنه بوجويهما القول على وأما 
صلىالمكتوية صلى فإذا الواحب،، عن تجزئ لا المريضة لأن 

أنهناني؛ عن تعاليق.ا البخاري ذكر وفد . بعدهاالهلواف ركعتي 
ينإسماعيل وقال ركعتين،؛، نبؤع لكل يملي عمر ابن رركان قال: 
ركعتيمن المكتوية تجزئه يقول! عهناء إن للزهري: ٥^:، أمية: 

،tyuuليروي الإيضاح• »ثمح ص/إا(، ااوجموع« (، ٢٣٢)ه/»اودني« )١( 
٢٧٩.)

(.١١وميم)(، ٤٦)الخاوي أب )٢( 
(.١٠٤)ا/آأا، رجب، ابن •قوايد انثلر: )٣( 
ااوجموعا)ه/مأ(.)أ(
Anr/o»اوغني•))٦( (. ٥٩ارزاقا)ه/هلأ-ب اممش، )٥( 





النبيحجة صفة في ه جابر حدبث شرح 

ه،الصحابة من الأمة هدم لف ممن طائفة عن حاء وقد 
واه- هدا ولعل ال٠قامل١،، حلف المهللق النقل صلوا أنهم وغيرهم 

•الaلائةين مضايقة عدم أو المهناف، حلو على محمول - أعلم 
إلاذكره اعلمه ولا يقوو؛ أبي )فكان فوك: ت السادس لوجه ا ٠

وؤمأسئ أق ند ظ ايركصين؛ في يقرأ فكان النبي عن راط ذ
هذاروى الذي محمد بن جعفر هو؛ القائل ألًفتية.(، كأة؛ رينث 
ه•جابر عن الصثن، بن على بن يحمل أمحه عن الحديث ١^١٣ 
دثرس

سافيالعالم لمقلة لأن شكا؛ ليس هذا أن النووي ذكر وند 
بإسناداليهقي روى وند ه، المي إلى برفعه جرأ بل الشك، 
جابر•عن أمحه عن محمد، بن جعفر عن لم مشرءل على صحيح 

يؤم0ه، "لخفي؛؛ ¥؛، >ُ ارنمن: لي رأ اض. •ان 
ئنهأثظاوه\".

عدادفي أنه الثقات شك في فالأصل شاك أنه فرض وعلى 
لهيكن ولم إليه، ومالوا شيء لديهم ترجح إذا حاصة اليقين، 
منإلي أحب معر هأذلئ شعبة؛ قال ولذلك منه. أقوى معارض 

فيمدرج السورتين نراءة أن الخمليب ذكر لكن • غيرْ® يقين 
فيخاصة المورتين، هاتين قراءة ®وذثر تال؛ حيث الحديث، 

آ.ال ٠ . بمرفؤع. ليس الحديث هذا 

(.١١ص)االمععاني يوصف للدكتور؛ .j' إبرامم اعقام انظر؛ )١( 
((.Tn/Uالكرى•)»النن )أ(
 )٣(/X(•٦٧١'النمل ،) اوإرسالالمرنؤع وقف تعمدوا الذين رسالة'الثقات

(.١٣٧)للهلويمي .• الم، حجت ُصنة الموصول•، 



النبيحجة صمة هي >ه جابر حديث سرح 

ترتيبعلى بهما يقرأ فإنه قراءتهما، بمشروعية قال ومن 
الإحلاصى،سورة بتقديم الرواية هدْ في ورد كما لا المصحف، 

الجمع.لمعللق هي إنما الترتيب، تفيد لا الواو أن سئما لا 
حكمركع؛مأن إلى العلم أهل من الجمهور ذما ت السابع لوجه ا٠ 
'ددأدضالأدنات نكب ذلك كان ولو الأوقات، جمح في حائز العلواف 

الخلافؤإنما ، الإجماع نقل وبعضهم فيها، الصلاة عن المنهي 
بماليأن له يشرع فهل نهي، ونت، في ؤلوافه الطائف أم إذا فيما 

المسألةفي الهي؟ ونت، زوال إلى يؤخرهما أو العلواف ركعتي 
أقوال:ثلاثة 

الأوئاُت،جميع ش الهلواف ركعتي صلاة يجوز أنه الأول: 
؛عنه المشهور ني وأحمد الشافعي، نول وهو كراهة، بلا 

بتياريا نال: اش. رسول أن خهبه؛ مهلعم بن جبير لحديث، 
ساعةآية فيه، رصالى البستج، بهذا ، ٠١١٠آحدأ تمتعوا لا متاف، عيد 

سسمدواُبمُ'ُ■"•
ينقضيأن إلى الصلاة تأخير يمتص، أنه الثاني: والقول 

لعموموالثوريل٤،؛ وماللثج، حنيفة، أبي تول وهذا الكراهة، ونت، 
فيها.الصلاة عن المنهي الأوئاُت، في الصلاة عن المهي أحاديث، 

،(.5U/A»اوجموعا)انظر: )١( 
(.Y-0/Y)أالإمافأ >،(، U/A)•السبموع، (، ٢٨٧)■Y/أالإتمِافأ )٢( 
وابن.اجه(، ٢٨٤)\إ والمالي (، ٨٦٨)والزمدي (، ١٨٩٤)داود أبو رواء )٣( 

صاء؛ح'.حن 'حاويث، الترمذي؛ وقال )يأ/يآآ(، وأحد (، ١٢٥٤)
(.٢٩١ااوتشا)أ/ادائعاكن1غ،)أ/>ها(، )٤( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث سرح 

إلىالصلاة كانوا أنهم آثار ه الصحابة عن ورد وقد 
اممراهة.وقت انقضاء 

ولاوالعصر، الصح بعد أدانهما يكره أنه الثالث؛ والقول 
والغروبالعللؤع ونت وهي الثلاثة، الأوقات في يجوز 

فيأحمد نول وهدا صلاته، تنعقد لم صلاهما فان والوقوف، 
أنههم؛ عامر ين عقبة لحديث ،؛ قودل في والحنفية رواية، 

أنأو فيهن نصلي أن ينهانا المي. لكن اعات مراثلاث، قال؛ 
وحينترتفع، حتى بازعة الشمس تطلع حين موتانا؛ فيهن نمن 
المسسسثصيف وحين الشصس، تميل حتى الظهيرة قائم يقوم 

تغرب«أمآ،.حش للغروب 

كلفي الطواف ركعتي جواز - أعلم واش - يظهر والذي 
أحوط؛فهو القصيرة الثلاثة النهي أوثان في تحت لم فإن ونت، 

ذللث،على يدل ما الصحابة بعض عن بت لأنه 
دليلفاساتلمه(، الركن إلى رجع )ثم فوك: في الثامن؛ الوجه ا،ظلآمالخ؛م 
وقبلالطواف ركعتي بعد الأموي الحجر استلأم مشروعية على إئوثآص 

ولاتقبيله ين لا أنه ذللث، ومحناهر تركه، ؤإلأ ر نيإن عي، ال
ركعتيبحد يكون الذي الاستلام هذا أن والذلاهر إليه• الإمارة 

ركعتييعد يشؤع فلا القدوم، بطؤاف مختص الطواف 

Y((Y'l/Y.)/\،\،؛(، ابن احاشة )١( 
 )Y( (.٨٣١)ملم رواء
العد.دالإمحلأب، السحوث امجالة ص)تم\ها(، الخمسة، النهي راوتات اتغلرت )٣( 

(٥٨.)



النبيحجة صفة هي هر جابر حديث سرح 
ص

الطؤع.طواف ولا الودلع، طواف ولا الإفاصة، طواف 

دنافال«ا الصفا، إلى الباب من خرج )ثم هي؛ جابر اد نه 
بهاأا*بدأ [ ١٥٨لالبمرة: أثله ثتآر ين وآلمن، ألثئا وإن قرأ؛ الصفا من 
ثوجوه من عاو4 الكلام به«(، الله بدأ 

شرط!يمش ينع لم المي. بكون العلماء استدل الأول: لوجه ا٠ 
ببًقُاهبعدطواف، إلا يصح لا عي الأن على طاف بعدأن إلا حجته 
موالخلاف جمهور نال بل بالمص تآسيا عمرة؛ أو حج في أكان سواء 
ّددمادمانوئ فن العلواف، على عي التقدبم يجوز لا إنه العلم؛ أهل 

علىالإجماع العلم أهل بحص ونقل العلواف، يعد يحيدْ أن فحليه 
الذيهو وهذا متامككم، ااركآحذوا قول،؛ ذللث، في وحجتهم ذللث،. 
٠به يأحذ أن للمسلم ينبعي 

وكذاعنه، رواية في عيناء ومنهم لف، البعض وذهب 
واستدلواالعلواف، تبل عي اليصح أنه إلى ،؛ روايةلفي أحمد 

حاجا،النبي مع حرجتا قال؛ هي نريلثا بن أسامة بحدينا 
أنتبل سعست، ايدا رسول يا نائل؛ نمس يأتونه، الناس فكان 

الأمج،ت يقول فكان أوأحرا^تإسيثا، سيثا، أوقدمت، أطوف، 
ظالم،وهو لم مرجل اتترض١٢، رجل على إلا حرج، لا 

الذي>جوهاواوث،،لم.فذلك، 

االإضاف««>(، i/A•المجموع•)ص)اها(، عطاءا اضك )١( 
ت.نال والمراد: املع، اهرض: مض )٢( 
=والسءتي)ه/آأا(ئساد، والوارممي)آ/ا0أ(، (، ٢٠١٥أبوداود)أحرجه )•١( 



"PTTwI  النبيحجة ْدْة في ه جابر حديث مرح
لسؤ======^=د===

بعضطعن لكن الحج، وسعي العمرة معي في عام وهو ص فن 
الدارهطي:قال ص أطوف«، أن قبل أسعيت في الأئمة 

وتالالتجاني*، عن جرير إلا أطوف* أن تل رمعيت يمل• ُلم ^٧ ٠١٥١
تمردبهغريب، أؤلوف، أن قبل اسعيت اللفظ اهذا البيهض؛ 

مصرجل عن ماله فكأنه محفوظا كان فإن الثيياني، عن جرير، 
واشحرجُ رلأ فمال؛ الإفاقة، طواف قبل القدوم طواف عقيب 

القيم؛ابن وقال والنووىل١،، الخ-هنابي، قال وهكذا أعلم،، 
Jمحموظ،ليس الحديث هزا في أطوف(( أن قبل ررمعيت ارقوله؛ 

•عر؛عصُلأ، بعضها والحلق والنحر الرمي تقديم والمحفوظ؛ 
أوجاهلا قدمه ومن عي، اليقدم ألا فالأحوط هدا وعلى 

بذلكأفش كما -، اش ثاء إن - صحح فعيه يعده طاف ثم ناسيآ 
.، بازأبن العزيز عبد الشخ العلامة 

فيورد كما الصفا، باب بالباب؛ الراد الثاني؛ لوجه ا٠ 
مشروعيةفيه وهدا الصمالأى، باب من حؤج انم الْلراني* رواية 

الزمنفي الحرام المجد وكان بابه، من الصفا إلى الخريج 
فيتجهالأن وأما الماس، منها يخرج المعي دون أبواب له القديم 

•عي يالمالمجد لاتصال الصفا، جهة من المعي إلى 

تالشيخان — أيضا — وصححه ، )a/٨٧(  ٠٤٠٣٩٠٠١١٠النووي؛ي قال كما حح، ص —

(.UA/A)•المجرع• (، ٤٣٣)ر/•ثلم'اضا )١( 
)'ا/بمهآ(.المعاد• »زاد )٢( 
(.TT\/\U)باز• ابن •كأوى الدائ• اللخة انفلر: )٣( 
للأبنىص)أآ(.»حجالني.•انفلر:)٤( 



قوالنبي حجة صفة في ه جابر حديث شرح 

الموالأوسنعي بالالسادرة ينبغي أنه على دليل فيه الثالث؛ لوجه ا •
اب7امالطواف ين ايرالأة فإن 1س، فلا المص أخر ولو الطواف، بعد 

رايلراف
والعي،العلواف ين الفصل يضر فلا وعليه واجة، غير والعي 

وفولوالحنابلة، والشافعية، الحنفية، قول وهو طويل، بزمن ولو 
بذاته،مستقل ركن عي والالطواف من كلأ لأن المالكية. عند 

وطوافبحرفة، كالوقوف تجب؛ لا الحج أركان بين والموالاة 
،.الإظصة١١

اكغاوهي،صفاْ، مقرئه؛ حمع، )الصما(؛ الرابع؛ لوجه ا •
يدري؛في المعروف الجبل أمقل هنا؛ والمراد الملماء، الصلبة الصخرة 

منهتقدح الذي البراق الأبيض الحجر و)الروة(؛ المحي. أول 
المعي،نهاية في الحروف الجبل أمقل هنا؛ والمراد المار، 

دينهأعلام من [! ١٥٨]البقرة: هب أق ثمآر ^^؛١ تعالى؛ قوله ومعنى 
والرمي،كالوقوف، الحج؛ في بها المأمور عبادته، وأماكن 

ّأو الحج، أعمال من به ثشعر ّ ®ثحايرا، سميث، والهلواف، 
٠بوظاتفه والقيام — نحالى — النه تعظيم من هناك يشعر 

حكم^١٠٠الأية هاوه قراءة العلماء بحص اسنبمم، الخاص؛ لوجه ا ٠
الُر'يستحس، لا أنه آخرين صنع من ؤيفهم الصفا، من انمنو عند 

المناوُاوا الموطزأ^، هالا في الفقهاء أكثر يذكرها لم ولذا قراءتها، 
المس،تعليم أجل من قرأها . المبي أن الظاهر لأن أقرب؛ 

(.٢٤)م/• •المش• (، ٢٩٣)V/!الإشراف، انئلر )١( 
\iU/T)اس »ك (، ٢٣٤/0أاسيأ)امملر: )٢( 



ثتييا حجة صفة هي ههته بابر هئديث سرح 

عندما[ ١٢٥]الشرة: ه مثل انلسن ثمايّ ين ءؤوآي-دأ آية• نرأ كما 
عى،المعند الأية مراءة غال فمن الطواف، ركعتي صلاة أراد 

قرأ. الرسول لأن المقام؛ عند الأية بقراءة يقول أن لنمه 
الناس.نعليم المقصود أن المتهدمة ائي النرواية وظاهر الأيين، 

روايةهزم به(، الله بدا بما )ابدأ فوله: السائس؛ الوجه • اكئا اود» 
اضبكون معللا بالصفا؛ . الني بدأ وقد )أبدأ(، المر بلففل لم م

ائيالنعند حاء وفد تأحير0. ينبغي فلا به اش بدأ وما به، بدأ 
روايةولكنها الأمر، بالمقل ب4اا اش بدأ بما اا؛دؤوا يلفغل؛ والدارمحلض 

شاذةل١؛

شرمحلالترتسب، أن عالي بهذا الفقهاء استدل I المائع لوجه ا٠ 
بدلكيعتد لم بالمروة بدأ فإن بالصفا، يبدأ أن وهو المعي، في 

يأتيبما اعتد الصفا عر صار فإذا العلماء، جمهور عند الشوؤل 
اعدذللث،أأ،.ُه

البيت،رأى حض عليه، مرقى بالصفا رفيدأ ظبع؛ جابر ال ته 
وحدهالثه إلا الثه لا وقال؛ وكبره، الئه، فوحد المبلة، فاستمبل 

توجوم س عليه والكلام العي، صفة بيان في هذا له...(، شريلئا لا 
بابمن القاف؛ وكسر الراء يفتح )رفث( نوله؛ الأول؛ • ئباب اّ

الجبتورر لمه، صعد الملم؛ مح، مح، بمال؛ صعد، أي؛ محب؛ ؛سمهمُئٌ 
علىالصعود استحباب ءالى دليل هذا وفي وصحدْ، علاه ونحوم؛ 

(.yrv/oأااوغنيأ))٢( (. )^١٤حديث العلام• »_ انظر: )١( 



جالنبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 
علىفيصعد الراجح، وهو الجمهور، قول على نئة وص الصفا، 

منشيثأ يترك لا لكن معية، صح يصعد لم فإن أمكن، إن القمة 
ال؛ ١٢١١فلا المرأة أما الرجل، حق في وهدا والمروة، الصفا بين المسافة 

ٌلٌآلمن؛ يسنده الدارفطني روى وقد الرجال• تراحم كلأ القمة؛ على تصعد 
تصعدرالأ قال: ها عمر ابن عن نابع، عن عمر، بن اش همتي عن 

آ.واكاوية،اأ صوتها ترغ ولا والمروة، الصفا فوق المرأة 
ميرومةالوثوق حال القبلة اصتقبال مشروعية فيه ادانى! لوجه ا ٠

حال"المم"فبسهولة؛ ممكنة القديم الزمن مح، اييت رؤية وكانت، الصفا، على 
المغاض سنية وتبقى ذللثا، دون البناء حال فقد لأن ا أما الثناء، وجود لعدم 

■اليمغ ير لم وف الست، اصتمال 

الإصمار؛مرصع ني إظهار القبلة(، )فاستقبل وفوك 
القصودأن على والتنبيه القبلة، ص الثيت، أن على للتنصيمى 

البيت،.رؤية حمحومحى لا القبلة إلى اكوجه هو باليالت، 

الدارئالذم أن عي البداية في الصفا على يس أنه الثالث،: لوجه ا٠ 
ءلٌالراد؛دللث،I ولمل بتوحيده، ينطق أي: -؛ تعالى - القّ يوحد 

افديقول: أي: ويكبرْ؛ ٠ . له. ثريلث، لا وحده اه إلا إله لا 
-أيضا - ومن ،، ثلاثاركبر أنه ها؛ عمر ابن عن بت، وقد • أكتر 

الأتي،رغه؛إه هريرة أبي حديث، في كما ويدعوه، اه، يحمد أن 
٠هنا ورد ما ؤيقول 

التلسأن,الصوت رفع على الكلام عند تخريجه تقدم )١( 
ّ)ه/؛ه(.اعريء ءالمن )٢( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

الموطن؛هدا ني اليدين رفع تهب يالراح! الوجه ٠ اتم1بر؛ع 
مغ»ظط وفته: مكة، فتح في ه هريرة أثي حديث ني لشرته 

يديه،ورفع الميت، إلى نظر حش عليه، فعلا الصفا أش محلوافه من المغا 
عيالفتة في وأما ، يدعولأ، أن شاء يما ؤيدعو افه يحمد تجعل 

وكذااليدين، رح يشؤع فلا _ والمروة الصفا على الوقوف دا ع- 
اد؛ي،ص ذلك لموت لعدم الهلواف؛ 

وففاترست، تضمنت، النبي. حجة أن القيم ابن ذكر وتد تض*تثحجث 
مزدلفة،وفى عرفة، وفى المروة، وعلى الصفا، على للدعاء: اابممّت 

سرمات 
عنيثبت، ولم • الثانيه الجمرة وعند الأولى، الجمرة وعند 
حيزيمجن أحب، بما فيدعو المومحلن، هدا في معين دعاء ه المى 
والأحرة.الدنيا 

ماعلى أحرى نيادة المذكور ه هريرة أبي حديث وفى 
الدعاء،بداية في — تعالى — اض حمد وهي هئع، جابر حديث فى 

اش،فيحمد حن، يالحديثين فالعمل ، هدالٌا، الفقهاء ذكر وتد 
إلح.. . اه. إلا إنه لا يهول،: ثم ويكبرْ، 

وعده،أتجز وحده، اطه إلا إينه ألأ )وقال: رجه؛ع؛ جابر تاك و الذكر لهمج 
هدامثل قال د؛للئ،، بين دعا تم وحده(، الأحزاب، وهزم عبده، ونصر ٌلٌ رثى 

والمروة.الصفا على والدعاء الذكر صفة فيه هذا مرات(، ثلاث 

(.٢٨٧)Y/اJعاد^ رزاد )٢( (. ١٧٨٠)ملم روا0 )١( 
ص)هْ(.امخممر انظر؛ )٣( 



هالنبي حجة ممة في هغ جابر حديث هرح 

القيعلى الساة التوج كلمة هدم الك(، إلا إتنه )لا فوك: 
محيةالمعبود هو والمألو٠ت مألو0، بمعنى؛ ورإلنه(؛ والإثبات. 

.وتعفليمأ 
Iتقديرْ محدوف، وحبرها للجنس، النافية )لا( اسم و)إلنه( 

بدئ)اض( ولفظ اش. إلا حق معبود لا والمعنى؛ • ونحوه ®حق*، 
المر•محا لضمير اس 

لمعنىمؤكدة حال وهي منفردا، أي؛ )وحده(؛ وفولهء 
اض(.)إلا الإنبات 

العيني؛ونال إلته(، )لا للنفي توكيد له(ث شريك )لا وفوك؛ 
والشريك،؛،. ^١١شريك لا الواحد لأن )وحده(؛ لقؤلك توكيد 

ماكل في له شريك لا والمعنى؛ الشيء. في والمساس المعاون 
والصفات.والأسماء والألوهية، الربوبية، من يه يخص 

دواتهافي الأشياء حميع ملك أي؛ المللث،(؛ )له وقولي: 
الحصرإنالة فيها مقدم، وحبر مبتدأ، والجملة . وصفاتها 

وحده.لاه المللئ، أن المعنى؛ لأن والاحتماصن؛ 
وتعفليما؛حبا بالكمال الوصف، له أي؛ الحمد(؛ )وله وفوك: 

هباته.وجريل صفاته لعلو 
و)قدير(؛بدأ، )هو(ث صوبؤ(، شيء ص ملي )وهو وقوك؛ 

والأرضالماء في شيء كل تشمل عموم صيغة و)كل(؛ ■تحرم، 
والمقتدر،كالقادر _؛ تعالى - افه أسماء من والقدير؛ بينهما. وما 

(.٩٧٧اليك•  ٣١٠)١( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

فهوعجز، يعتريها لا كاملة غيرة ذو معناها؛ مبالغة، صيغة وهو 

تحصى.ولا تعد لا ندرته وآثار القدرة، كامل 
هذاإظهار من به وعد بما وض أي؛ )أنجزوعده(؛ وفوك 

أرمزأرن جو تعالى• قال كما للمتقين، العاتية وكون الار*ين، 
'=٤^٠نؤ ءًقمحء أليي ءل، هة ألم إمحيكا ثبموثت 

وعدم.من ذلك وغير [، ٣٣]ي: ه ألثئعن 
كماأعداته، على . محمد.آ سه أي؛ عيده(، )ونصر وفوك: 

بنثلم ما أس  ٥٥لخغر يك ثثا  ٥٥نمحا ولا • تعالى نوله في 
أثنتيثمف ئت.£هي.ثا. ينثأ وحد،ى ءقش سثأ ؤيتز ئأحت وما دناك 

ا-مابثءيإإ0هلاكح:
)وحده(،رهم، وكغلبهم أي؛ الأحزاب،(؛ رومرم وقوك: 

إلىلخماء وفيه جهتهم، من سب ولا الناس، من قتال بلا أي؛ 
والمراد[. ١٠]الأنفال: أيره عند بن رلأ أفتر ورما تعالى؛ فوله 

يوموتحزبوا المدينة حول اجتمعوا الدين القبائل ُ_)الأحزامس،(؛ 
هال،كما حمس، ونيل؛ الهجرة، مجن أؤح ستة شوال، في الخندق، 

^ءم و وؤ و ئ ص :ع ^ تالي: 
تعالى؛وقال ٩[، ]الأنماب: لأتثأه ير ؤبمؤدا رمحا ءيم ةثأتلآ 

جارشت>'اممتاث ألثو،نأبم( أممه وكز حترأ بماؤأ و بمظهم َكملأ ، ٥٢؛ ٤١
[.٢٥]١^١،-،: .ه عغخ ييا آثة 

تحزبواالدين الكفار أنواع ؛الأحزاب؛ يراد أن ؤيحتمل 
والفرار.بالهزيمة ونموا . اه رمول لحرب، بة.الذم 
راىوءا»ءاوى

اممهيدكر أي؛ مرات(؛ ثلاث ذلك، قاو ذلك،، بين دعا ريم وقوك: المنا 



النبيحجة صفات في ه حابر حديث مرح 

ثميدعو، نم اض، يذكر نم يدعو، ثم عليه، ؤيئني - عالى ت- 
أنتقتضي والبينة ذلك(، بين دعا اثم ث لقوله _؛ تعالى - اش يذكر 
مرامت،ثلاث الذكر فيكون الجانيين، من بالذكر محاؤلآ الدعاء يكون 

ذكرمرات، ثلاث كلأهما والذكر الدئء وقيل: مرتين. والدئء 
اهملينابيي>ة.

قدماهانصئق إذا حش المؤوة إش نزو )ثم هي: جابر  cJlj؛ه 
ففعلالميوة، اض حض مشى، هيعدتا إذا حتى سدى، الوادي بطن فى 

عي،الصفة بيان فيه هذا الصفا(، على فعل كم1 اد4روة على 
وجوم؛س علته والكلام 

مغنالم،من نزل، والذكر الدعاء من انتهى إذا أنه الأول: لوجه ا٠ 
الوادي؛يعلن فى فدماه انمئت فإذا المروة، إلى متجها الصفا 

المعىمن الجزء هذا وكان شديدأ، سعيا معي انحدرت، أي؛ 
وقدنوية، مكلها فالأرض الأن أما واديا، المابق الزمن ني 

هذاصفتي على علامة والثاني الأول الأحمر \ذنذإ جعل 
المروة.إلى مشى حاوزْ فإذا شديدآ، سعيا بيتهما فيحي الوادي، 

قولوهذا شديد، معي المعذور حامل أو المرأة على وليس 
حالالليل في معت إن أنها الشافعية؛ عند وجه وفى الجمهور، 

يذكرواولم كالرجل، الشديد المحي لها اصتأصس«ا المحي حلو 

للتخص)*أ( ه، جابر حديث، رشرح (، iYA/A)ملم، صحح اشرح انظر: 
•ءمح*ءزا بن( محمد 



اثنييحجة صفة هي ظئع جابر حديث شرح ٦—٢٣■ 
صة=====^^كك=ش=شط

فيبت وما ماتاّككما، ت بعموم أحدوا ولعلهم ،، دليلال 
المجهود.الإنان معي معت إمماعيل أم كون من ٠ لصحيح ا٠ 

فىوالوادي واديا، كان أنه الشديد العي هدا من والحكمة 
بينفيما تمشي إسماعيل أم كانت وقد نازلأ، يكون الغالب 

ابمهالأن مشيها؛ في أمرعت الوادي وصلت فإذا والمروة، الصفا 
الواديل٢،.يهلن بلت إذا عنها يغيب 

الماشيا عي المشروعية على دليل فيه ت الثاني الوجه ٠ •-؛-رئب 
يعفىومدد الجمهور، نول وهو ّق، وهو الأّتهلاءة، سمر راكا دم 

وغيرهمثور وأبي سعد، بن والبا حنيفة، كأبي العلم؛ أهل 
بالوجوب^.فقالوا 

تلتت قال الهلفيل أبي عن ءصحيحهء في لم مروى وقد 
راكثا:والروة الصفا بين الهلواف عن أخرني ه ماس لأبن 
.وكذبواصدقوا قال؛ ملمة، أنه يزعمون قومك فإن هو؟ أمنة 
اممه.رمول إن قال: وكذبوا؟ صدقوا قولك: وما قلت: قال: 

كثرفالما ٠ . محمد.هدا محمد، هذا يهولون: الناس، عليه كثر 
،.أفضل١٤والهي والمشي ركب، عليه 

المؤوة(،أتى حش مشى صدننا إذا )حتى الثالث،: لوجه ا ٠
إلىمنه وحرجتا الرائي، بملن عن قدماه ارتفعن، أي: صعدتا؛ 

ص)أ'أ(.الجمان• احالص (، )a/٥٧رالمجمؤع• اتفلرت )١( 
(.٣٣٦٤)الخاري• اصمح انفر: )٢( 
(.٤٥ِ  llfi)»المرط« )مها،مآ(، •الإشراف• )0/\0م •اسي• انفر: )٣( 
(.١٢٦٤)طر• »صحءح )؛(



اثنييحجة صفة في ه جابر حديث شرح 
ئ

،هدماه( )انصبت لقؤك: مقابل وهدا المروة، جهة الأعلى طرفه 
عادةعلى المروة إلى المسافة ياتي، مشى أي• )•-شح،(؛ وقوله؛ 
وهموقد قدميه. على معي . النص أن على دليل وهذا مشيه، 

لأنبمرْا،؛ ّبرا ّص . المحم، إن نال؛ عندما حزم ابن 
•هدا يرد ظبع جابر حديث مياق 

المحكم القول على الحج أركان مجن ركن عي الالرابع• لوجه ا٠ 
تعالى:لقوله الجمهور؛ هول( وهو العلم، أهل أقوال، من الراجح 

دينهأعلام من أي: [؛ ١٥٨]الغر؛; أده سمآر بمأ( وألمي، ألثما ون 
أحبر— تعالى - اش أن الدلالة: ووجه -، تقدم كما - عبادته وأماكن 

بينهماعي الأن عالي يدل وهدا الد، شعائر من والمروة الصفا بأن 
هال،كما بها، التهاون يجوز لا عغليمة اش شعائر لأن منه؛ يد لا أمجر 

وقال:٢[، : ]ال٠_ائاJ٠أده سمثض عاوأ ي ءاثنوأ أل؛بم ؤكآ؟اا تعالى: 
[.٣٢]الحج: .ه ألئأؤي، مؤكح عن إي أد شتة بمئم ومن 

بينمعي الرسول. أن وهو الثنة، من الثاني؛ والدليل 
متامككمء.ااثأحد.را وقال،: الكريمة، للأية بيانا والمروة الصفا 

هبأهلا بما أه لما ه ء، موّلأبمح، ال. وف
ثموالمروة، والصفا بااست،، طص ارآحشت،، اه رسول 

وقالتالمأأم. ئيكم كنن، اف هإن »اتزا وقال،: أحل«لى، 

ص)ا"إا(.الودلع• احجت انظرت )١( 
(.١٢٢١لم)وم(، ١٧٥٩)الخاوي روا، )٢( 
منوغيرمم >ه/لأ( والمهقي ٢ْ<، ٥/٢)والدارتيي )ه؛/ما-م(، اس روا، )٣( 

=عطاء، احدثنا ،؛ ؛LJالرحمن عبد بن عمر عن المرمل، بن اش همد طريق 



النبيحجة صفة في فهغ جابر حديث شرح 

.٢ بهنالأ يظت J؛؛ ئزق ولا وحل حج افن أم ما ءوافي ها عاثثة 
علىفعل كما اثمؤوة على )ففعل قوك: دئ الخامس الوجه ٠ للمروواحكأم 

والوعاءالصعود حيث من الصفا أحكام لها المروة أن الصفا( ق|م ار
علىالسابع الثومحل في كان إذا أنه العالم أهل ذكر لكن والوقوف. الماج 

انتهت،قد العبادة لأن للذكر؛ ولا للدعام يقف لا فإنه المروة 
العبادةلصلب في كانت إنما . الني أدعية وغالب 

بينوالى . النص أن الحديث ظاهر السائس؛ الوجه ٠ الممالأ؛م 
علىالعلم أهل من والجمهور بينها. يفصل ولم السعي، أشواط ادم 

بينالفصل يفر فلا هدا وعلى نئة، عي الفي الموالاة أن 
رحلفي أحمد الإمام قال الئنة. حلاف لكنه العي، أشوامحل 

عليه،لم ييقف، يحرفه، قائم فلقيه والمروة، الصفا بين كان 
فيالوقوف يكرم إنما ميل، الصف-ا أمر نعم، قال؛ ائله؟ ؤي

.بأس فلا والمروة الصفا بين فأما باليت، الهلواف 
حكاهاعي. الفي الموالاة تشترمحل ت رواية أحمد وعن 

الموالاةعلى قياما يعلى، أبو القاصي واختارها الخهلابا، أبو 
أؤلهر.والأول ،٠ الهلوافأ في 

لضعفضمف؛ إساد ومذا يا"ا، أبى بتت حسة ص شست، بنت صفة ص  —
ثلْوفي ( n٤٩٨/اوادى« افتح ني الحافظ فال كما الموئل، بن  ٠٥١عد 

ذلكذكر كما بها، يقوى ال وشوا،وؤلرى ل، الحديث لكن - أيضا - اضطراب 
)مأ/ْه(.الرايأ! أمب (، ٥١٦)T/اكحمق، اتشح وانفلر: حجر. ابن الحائل 

(.١٢٧٧)ملم روا0 )١( 
(.ص)٠٩الطواف؛ انهايت ^؛٠ تقدم ما انفلر رى 
المالك،•مداة (، )AM/0ااسيأ (، ١٠١)ا/الخطاب لأبي ،الهداية، انظر: )٣( 

(0\/r.)\'



اثنييحجة صفة في ه جابر حديث مرح 

الاج؛نهادئيبهدم العمل على يحرص أن الإنسان على اياع؛ لوجه ا٠ 
اووءا!سفي بقول أن وله والذكر، الدعاء مترك العجلة تأحدْ ولا السن، 
المؤسض القرآن، وتلاوة الء_اء، والالذكر، من أحسا ما سعيه 

إلىصرورة في أنه تثعر يأن - عي يوهو - ان للإن
إلىصرورة ني هو إسماعيل أم كانت كما اش.ق، رحمة 
-،تعالى - اش إلى يمنع المسلم أن ذللئ، ومعنى ه، اش رحمة 

فيبالإلحاح وذللث، وعوامبها، الدjوب، آئار من به ؤسثسث، 
تعالى- اش إلى الالتجاء وصدق الدعاء، 

سضاوأتررالطواف، ومثله معين، دعاء عي للليس الثامن؛ لوجه ا٠ 
تتتإيأصل لا نهدا محض، بدعاء شوط كل تخصيص وأما تقدم، كما 
ائبمن أستا إنلثا وارحم، اغمر ررربا بقوله؛ العالمين بين دعا ؤإن له، 

ام• ه عود مابن عن ذللث، لشويت، فحسن؛ الأكرمء الأعز 
وهو- سمعه أنه ناغع، رواْ ما ه عمر ابن عن صح وقل 

آصثبمت،^^^، ثينن،؛ إذل؛، للهم ١٠يقول؛ يدعو - الصفا على 
كماأسأللث، ؤإني الميعاد، تخلف، لا ولنل؛، [، ٦٠]غانرت ءه 

٠٠ملم وأنا تتوفاني حتى مجني تنزعه ألا للإسلام هديتي 
اددءادة ٣٤٠وهو'سعى فلو عي، للالهلهارة تشترمحل لا الناصع؛ الوجه ٠
صحيح،عي غالحائفى وهي امرأة محتا أو حسبا، أو محدمحن، 

أن)^؟؛؛ عائسةلحدسث، العلم؛ أهل من الجمهور نول وهذا 

يإساد)ه/هه( والم٠تي (، ٣٧٢. ٣٧١).١;(، ٦٩. ٦٨)(/ب ايي !بن رواْ)١( 
صحيح.

واوهفى)ه/؛ه(.(، u٣٧٢/١للئ،)روا، )٢( 



اتتبيحجة صمة في ظتع جابر حديث شرح 

تطوقيآلا غير الحاج يفعل ما افعلي ١٠ت لها قال . اض رسول 
فيعى الموضع على مبني القول وهذا ، ، تطهري*ل حش باليت 

يه،اتصل فقد الأن أما المسجد، عن منفصلا كان فإنه القديم، 
لا؟أو المجد من هو هل العصرت هذا في الخلاف وقع وقد 

يأحذلا أنه الإسلامي العالم برابملة الفقهي المجمع قرره والذي 
متابعةفيه الصلاة فتجوز مستقل، مشعر لأنه المجد؛ حكم 
للحامحىعي والفيه، المكثا ؤيجوز الحرام، المسجد في للأمام 

(٢)العلمأهل من الجمهور لقول موافق القول وهذا والجنب، 

ايميوة،على طوافه آخر كان إذا )حتؤ، ثه: جابر تال ه
وجعلتهاالهدي، أثق لم استدبرق 4ا أمري من استقبلق رلوأني فقال: 

،عمرة( وتنجعئها فئنجل، مدي معه ليس منكم كان فمن عمرة، 
Iوحوم من القدر هذا على الكلام 

هوو)آخر( وحد، I بمعنى تامة، هنا )كان( أن ت لأول ا• 
عتلالسابع كان رفلما الجارودت وابن لأحمد رواية وهم، الفاعل، 
.المؤوة( 

بالمروة،وحتم بالصفا سعيه بدأ أنه على دليل فيه وهذا تدلأل الام
إلوالرجؤع مرة، يحب المروة إر الصفا من الذهاب فيكون 

لمينالمعمل هذا وعلى . وهكذا. ٠ ثانية. مرة يحسا الصفا ،_اام_ما 
غنموال

(.Yil)»،/ااودي« وانظر: ص)يأ(، تخريجه صوم )١( ؛الرد؛ 
الحج،انوازل، (، Y<\U»_)ثي.ك؛نأ الإسلام الفقهي المجمع •ترارات انظر: )٢( 

٢٨٤٧.)



النبيمجت ممة هي ه جابر حديث مرح 

الالمروة على العي من شرط آحر وش الأزمان، تعاتب على 
مدم.كما العبادة، لانتهاء دعاء؛ ولا ذكر يشيع 

كابنالشاشة؛ ممهاء وبعض جرير، ابن عن حكي ما وأما 
والرجمحعالمروة إلى الذهابؤ أن الصيرفي بكر وأبي الشافعي بنت 
على- لأنه عليه؛ يعول لا شاذ قول فهو واحدة، عرة الصفا إلى 
يختمأنه في صريح نص والحديثا بالصفا، يختم - القول هدا 

؛ال٠روةل

..لوسض: من استمبلئ أني )لو ه!: فوو1، مهنه الثالث،؛ لوجه ا ٠
'■ُآا خلهر الدي الأمر هذا لي ظهر لو الهدي(؛ أسمح، لم استدبرق ما أمري 

سبرتلمرلم المدية من حروجي وابتداء أمرى أول في به وأمرنكم الأن لي 
لإلىٌّ سقته هديا علي جعلت ما أي• المهملة؛ المن بضم الهدي(، أثق 

عمرة.وأجعلها الهدي أترك كنت، بل وتلينه، وأشعرته 

يقل؛لم الرسول. أن إلى تتمثة ابن الإسلام متح يثمل 
وجع1تهاالهدي قمت لما استدبرت ما امرئ من استقبلت اني رلو 

أرادؤإنما الأفضل، هو ففعله مفضول، فعله الذي أن لأجل عمره( 
بقائه>ع إحرامهم مجن يحلوا أن عليهم ثى لما أصحابه تلويإ تطس_، 

انشراحعن يه أمرهم مجا ليفعلوا موافقتهم يختار . فكان محرما، 
له- تعالى - الله فجمع ، لالقلود_i تأليف هذا وفي وموافقة، صير 

ماعل موافقتهم، من احتار ما وأجر الأفضل، فعل أجر الأجرين؛ 
تعفليممن الهدي نوق في لأن وذللئ، الها،ي، سوق لولا به أمرهم 

)ار/هأأ(.الووى« اشرح 



.الغبي حجة صفة في ه جابر حديث شرح 

القارنفيكون ثانيا، والإحرام والتحلل التمتع في ليس ما اه شعائر 
•الهدي يق لم الذي المتمتع من أفضل الهدي ماق الذي 

معهساق . النحم، أن ء-لء، دليل فيه الرابع• لوجه ا٠ 
بمامات4 وكماله بعيرآ، وستين ثلاثة وكان الحليفة، ذي من الهدى 

سيأتي.كما مكة، إلى اليمن من ه علي به قدم 
.السي أن على واصح دليل هذا في الخاص! الوجه ٠ الاضدلأل 
يقل:لم متتأ كان لو إذ قارأ؛ كان ؤإنما متتأ، يكن لم أيٍ 

يتحللالمج عن مفردة تامة عمرة له التمتع فإن عمرة(، )وجعلتها يكن«سا 
والتحللومعيها بهلوافها ممتقالة عمرة له فليس القارن أما منها، 
حجه.في ياحلة هي ؤإنما منها، 

ممعنقال: )جهبه عمر حدسث، — أيضا — ذللث، على دئ وند 
ربي،من مت، الليله ارآتاني ت يمول، العقيق بوادي اش. رصول 
حجهءأى.في عمرة وتل: المبارك، الوادي هذا ي صل نقال؛ 

Jj  j فيالألب. رمود *تمتع ه: عمر بن اه عبد ئولر وأما
واحد،مفر في والحج بالعمرة أتى به: فالمراد الوداع®، حجة ِ؛ثءمغأ' 
هوالصحابة ئهلعا، بينهما يتحلل لم لأنه بينهما؛ قرن حسثؤ ر-وواله؛ق 
التنزيل،شهدوا الذين وهم ، ١^١۵به ؤيعنون التمتع يهللقون ذم'ٌجأ 

دينار،بن مالك رواية من النسائي عند جاء وتد التأؤيل، وعرفوا 
(٢)معهوتمتعنا الله. رصول تمح صرائة: قال، هال،: عتناء، عن 

(.١٥٣٤)المناوئ وئام )٢( ،• ٩٢-  ٨٩٨٦١ااكاوىا )١( 
رالمن•)ْ/ا،لإا(.)٣( 



جؤا1نبي حجة صفة في ه جابر حديث سرح 

هللمحاة يالب والتمتع القران، مو للشي. بالمب فالتمع 
الج.عن العمرة إفراد ومحو الفقهاءا عند المشهور معناه يه مراد 

وابنعائشة ثلاثة: فهم الحج، أفرد أنه. روى من وأما 
وفد_، أيضا — التمتع عنهم يقل الثلاثة وهولا■* ه،، وجابر عمر 
النبي.نك في الأحاديث أن تيمية ابن الإسلام شيخ ذكر 

ذلك،غير في مثله يفع يسيرأ اختلافا إلا مجختالفة ليست متفقة، 
بينوفرن الحج، أعمال، وأفرد فران، يمتع ينتع فإنه. 
علىلأفتمارْ ومفري؛ المكين، بين بجمعه قارن فهو النأكين، 

أحدبترك ترفهه باعتبار ومتمتع عيين، والالطوافين أحد 
١^^١٢•

علىندما )لو( هول، جواز على دليل فيه ادس: انلوجه ا ٠
لتمدنت،مالأ عندي أن لو يقول،؛ كأن للخير، وتمنيا الطاءان فوات 
لومثل• المحمى، الخبر في استعملم، إذا هدا ومثل فلأن، على 

أمريمن استقبلئ رلو فوله ومنه لأستفدت، الدرمز حضرت 
هداأن علم لو أنه ه الني فأحبر الهدي(، أسق لم استدبرت ما 

ونالمعهم، ولآحل الهدكا ماق، ما ه الصحابة مجن مسكون الأمر 
يتمنىلا الني. لأن نفلر؛ فيه وهدا التمني، ياب، س إنه آحرون؛ 

خلافه.اطه قدر نيئا 

الاعتراصنحال في أو الماضي، على التحسر في استعمالها أما 

رايا؛نبب
لآ'ءاايثام 

اددادع،ذم
تسالثا

لدلجواز 

وتممالطامة 
الخم

انيلميما(،  A/r\-(L.jالمعادا)أزاد (، ٧٤. ٦٦. ٦٢/٢٦أالفتاوىأ):١( 
(.٣١٠)أ/الآو٠لار• 

لتسألهاحكم 
يانم/ض
ارالماسي 

اكر



قوالنبي حجة صفة في ه جابر حديث شرح ^٦٥ 
منيقول أن مثل - المذمومة امتسالاثما أشهر وهذا . القدر على 

فهذاكذا، لكن لما أو كذا، لكان كذا فعلت أنى لو ت بمصسة أصيب 
يوممنهم حرى ما على المنافقين ذم - تعالى - اض لأن عنه؛ منهي 
قلناما ألأمي مى تا أوكان ؤؤ تعالى؛ قوله في ^١ ، أحو 

ؤومددأ ^٣؛^( مازا محانه: وقوله [، ١٠٤محمران: ثهت1هلال 
عليهم:رذآ تعالى فقال [، ١٦٨^ء٠ران: ثلؤأه ما أطاعوئا 

هروهذا [، ١٦٨عمران: ]آل كتم إن آلموت أنممهكنمم عن 
اكجان■"/صل -فخ لد ص التي قيل ب الذي 

هوإنما )لو( لمقل إطلاق عن الهى ررمحل القرطي: تال 
لوالماغ ذلك أن اعتقاد #ع أو القدر، معارصة في أؤللقت إذا فيما 

المقدورااحلاف لوغ ارتني، 

معهليس منكم كان رقمن فوك: في الفاء الماح؛ لوجه ا ٠
كماالأمر كان إذا ت أي مقير؛ شرط حواب، في واقعة فليحل( سي 

إلخ.. . لكن. فمن الهدي، سمحت أني هن ذكرت 

الهدي،ساق من منهم ه الصحابة أن الثامن؛ لوجه ا٠ 
وذوووعمر بكر أبو الهدي؛ محاق وممن الهدي. يق لم مجن ومنهم 
هاعاثثة حديث في حاء كما )ه، الصحابة من اليسار 

(.Tir)'\/الملام• •_ وانظر: (، ٢٦٦٤)ملم روا، )١( 
محشالممد أالقول )آ/به"ا(، الماد• أزاد وانظر: (، ٦٨٣/٦>•المنهم• )٢( 

الجديعناصر للدينور: _^u<• محندية ابحوث (، ١٢٤)م/التوحيل.• كتاب، 
(.٢٠٦_١٦٩ص>

(.١٢١)(، ١٢١١)ملم روا، )٣( 



كالنبيحجة صفة في فؤئع جابر حديث شرح 
ميررمةمعه وليس ممردأ ُالحج أحرم من أن التامع؛ لوجه ا٠ 
بءذخ للعمرة، مطوق عمرة، إلى إحرامه مم له يثرء فإنه هدي،  ارءم؛دنن ِا ى  -
زلريمحمول وهذا متمتعا، ليصير منها يتحلل ثم ؤيقصر، لها، ليعي 

^إلى طائفة وذمت، العالم، أهل جمهور عند الامتحباب، على 
١،•حرم ابن قال وبه ها، هماس ابن ومنهم وجوبه، 

الهديييبغ حتى إحرامه على البقاء فيلزمه هدي معه مجن أما 
ميأش.كما محله، 

انيلأهمل بعفى استدل الحديث من القدر بهذا العاشرت لوح، ا٠ 
الأرادلم ومجن أفضل، حقه في فالقران الهدي اق ممن أن على العلم 
لأن؛ الومت، عليه يضق لم إن أفضل له فالتمتع الهدي سق 

مجنالهدي ساق من كل ومنع الهدي، ساق حين فرن الض. 
أحمد،الإمام عن رواية القول وهدا هديه، ينحر حتى الحل 

القيمابن وتلميده تيمة، ابن الإسلام شيخ احتارها 
اك!الأنأفضل بيان في تيمية ابن الإسلام شيح نال 

كانفإن الحاج، حال باختلاف يتتؤع أنه ذللئ، في افالتحقيق 
فبلمكة إلى يسافر أو أحرى، مقرة وللحج للعمرة، مقرة يسافر 
أفضلله الإفراد فهذا يحج، حتى بها ؤيقيم ؤيعتمر الحج أشهر 

بكرأبو فعله الذي هو ®وهدا وقال: الأر؛عةلأم، الأئمة باتفاق 
ظبمُعلي وكدلالث، للناس، يختاره عمر وكان وعمر، 

)0ا'ص.اوان« اراصواء)U/\،\<(، ااوحالى« (، ١٢٤٤)مالم! اصحح انظر: )١( 
(.٤٣٤)م »الإماف« (، ٤٢)Y/انماد• »زاد (، ٦٢)lA •النتاوى• )٢( 
(.;٢٦٥٨)الفتاوى• »ٌبمرع )٤( >آآ/ا>ا(. الخاوي• امجموع )٣( 



النبي.حجة صفة هي ه جابر حديث مرح ^٠^١٣ 
أنوهر الناس، غالب يفعله ما فعل إذا رروأما نال؛ ثم 

أشهرفي مكة ؤيندم واحدة، مقرة في والحج العمرة بين بمجمع 
يقلم ؤإن له، أفضل فالقران الهدى ساق إن فهدا ، . . الحج• 
بالنقولثبت، قد فإنه أفضل؛ بعمرة إحرامه من فالتحالل الهدي 

أنبالحديث،؛ العالم أهل صحتها في يختلفا لم التي المستفيضة 
أنحميعهم أمرهم وأصحابه هو الوداع حجة حج لما .ؤ النبي 
فإنهالهدي، ماق من إلا عمرة، ؤبمجعلوها إحرامهم، مجن يحلوا 

المي.وكان محله. الهدي يبلغ حش إحرامه على بمقى أن أمرْ 
والعمرة،المج بين وثرن أصحابه، س وءلائةة هو الهدي ساق قد 

.وحجااا(ارا، عمرة ُديلث، فقال؛ 

يافقال؛ جغشم، بن ماثك، بن قراقة رفقام هم؛ جابر ال ته 
واحدةاص-ابعه ههت الله رسول فشبك، لأبد؟ أم هدا ألعامنا الله، رسول 

لأبدبل لا - مرتين - الحج في العمرة •دحالت، وفال؛ الأحرى في 
وحوم؛من القدر هل.ا على الكلام أبدر(، 

الشينوصم الجيم، بضم ، جسمم( )ابن قوله؛ الأول؛ ٠ ة عمرج
هداومراقة ،، وغيرْل الجوهري ذكره كما فتحها ؤيجوز المحجمة '؛ن ّم' 

البخاريروى • دديد«أ ينزل كان سفيان، أبا يكنى مجدلج، بني من 
المدينة.إلى هاحر لما . الرسول إدراكه في قصته لم وم

١(. ٠٢- ١ ٠ ١ اكاوى«)٦٨ ارسبمرع )١( 
•تاجالروس«)؛"ا/آاأ(. o/_(iC)»اكحاح« )٢( 



هالنبي حجة صفة في ه جابر حديث شرح 

حلافةفي وعشرين أربع سنة مات الفتح. يوم خه4< وأملم 
بعدهمات وقيل! هته، عثمان 

مزالرنت بن مراقة موال أن لم مرواية دلت الثاني! لوجه ا ٠
ت~نصطريق من الخاري عند وجاء المروة، عند كان . للمي جعشم 

اكحفقال! العقبة، حمرة يرمي وهو مراقة ولمه .٥؛ جابر عن عطاء 
وفي.«، . لأيد. بل »لأ، قال! خاصة؟ هدم ألما اش، رسول يا 

نسائي؛العنل. رواية وفي . للابد،ا بل لا، ١٠قال! رواية! 
قال!للأبد؟ أو هذا لعاما هذه عمرتنا أرأيت اش، رسول يا 

التمتع،جواز به رايعني انماودي! قال منافاة، ولا ، للأبد، ررهي 
يكونأن يحتمل ١١الحافظ! وقال المسخ<<لم، على قوم وحمله 
إنيقال! وقد المكانين<<أن. لمحيي الأمرين عن وقع المزال 
عندقاله ما ي نلأنه إما ثانية، مرة الموال أعاد خهته مراقة 

يقعقد وهدا التأكد، لزيادة ؤإما المروة، 

مما٥٠٧ماالحج فخ به مراد والجواب المزال هدا الثالث،! لوجه ا٠ 
أشهرمح، وتأديتها عمرة إلى المج لمح هل ت والمعنى عمرة، إلى 

امحاخمن وتين القيامة؟ يوم إلى عامة للأمة أم هدا، بعامنا خاص الحج 
؛١^^"للأمة. عام أنه الجواب 

أالإصاةأ)؛/يأا(.(، ١٣١)ث/أالأسدب، )١( 
>يقمن لم مءورواية الحافظ:  JU(، ١٧٨٥)( ٧٢٣٠)الخاري، اصحيح )٢( 

(.١٢١٦)رقم انظر: كذلكأ. جابر عن عطاء عن جرج ابن 
(.n«A/nابري« انع )٤( (. n-\/\yااكوصح«))٣( 
(،٤٥ءسؤعثثمين، بن محمل، للشيخ ظأبم؛ُ جائر حدث اشؤح )٥( 



النبيحجة صفة في هه جابر حديث شرح 

قال:.٥ ذر أبي عن ررصص>ه«، في لم مروى وقد 
فيهوهذا ،. خاصة١١١ محمد. لأصحاب الحج في المتعة *كانت 

وليت)ه،، الُه رمول بأصحاب خاصة الجمع متعة أن على دليل 
لنيجوز لا فهذا عمرة، إلى الحح فح والمراد لغيرهم، 

الحنفية،نول وهذا لا. أم الهدي ساق مواء بعدهم، حاء 
والشافعية^.والمالكية، 

ثلاثةيحتمل هذا لكن هه، الغفاري ذر أبي رأي هو وهذا 
أمور:

ذلك،ومعنى الجواز، هو هأ بالصحابة المختص أن الأول: 
عنبالنهي قال من فهمه الذي وهو المخ، لغيرهم يجوز لا أنه 

القح.
المسخ،وجوب هو نهي بالصحابة الختمحى أن الثاني: 

القيامة.يوم إلى باق فهذا الاستحباب، أو الجواز، وأما 
يبتدئأن رهأ الصحابة بعد من لأحد ليس أنه الثالث،: 

بلالمح، إلى يحتاج هذا لأن هدي؛ بلا مفردآ أو قارنا، حجا 
يقلم لن التمع وهو الأمر، احر عليه استقر يما يحرم أن عليه 

/ل ماقه لن والقران الهدي، 
محمولهه ذر أبي رأي أن - أعلم وافه - يفلهر والذي 

الذينفهم ه، بالصحابة خاص هذا وأن الفسخ، وجوب على 

(.١٢٢٤)ب اصحح )١( 
(.y-i-y/Uاالمبموع«)(، Too/A)ااكهد« (، vr-y/yاكدير«)افع )٢( 
(.١٨•.  ١٧٩٨انمادا)ازاد انظر: )٣( 



النبيحجات صفات في ٍه جابر حديث سرح 

يه،اش أمرهم عندما . النبي لأمر امتثالا الفسخ؛ عليهم وجب 
توليحمل وعليه القيامة، يوم إلى باق فهدا الفخ استحباب وأما 
ؤيرىذرا،، أبا يخالف ممن وغيرهما موص، وأبي هماس، ابن 

وجوبه.أو استحبابه، أو الفخ، جواز 
والحسن،أحمد، الإمام تول هو الفسخ بمشروعية والقول 

والشنقيهلي،تيمية، ابن الإسلام سيخ واحتارْ وداود، ومجاهد، 
شك*ولا الرأي• هذا عن الشنميهلي قال عيمين، وابن باز، وابن 

الكما والممحلحية الأصولية، الصناعة مقتضى هو هدا أن 
يخفيءرآ،.

صحابى،قول فهو ه، بالصحابة الاختصاص دعوى وأما 
ؤلوق،عدة مجن . الله رسول عن الثابت المرفؤع يعارض فلا 

علىالدلالة في صريح نص فهو هذا، هه جابر حديث ومنها 
إلىالأمة لهده حكمه باق عمرة إلى الحج فخ أن وهو المراد، 

وأبواس عبابن حالفه ند >ةهبم ذر أبا إن ثم القيامة، بوم 
•، تقدإ كما ه، موصى 

فيواحده اصابيه هؤؤ النبي )فشبك ٥^!،،: الراع؛ لوجه ا٠ 
واحدهجاعلا ت تقديره محدوف، لعامل مفعول ت رواحدة( الأخرى(، 

(.١٢٢٢)ه مس أبي قول وكذا (، ١٢٤٤)سالم روا، ه بس ابن قول )١( 
(،٩٦.  ٩٥، ٥٢- الفاوى•)أأ/اه امجموع (، yor/oااسيأ)انظر: )٢( 

•الشرح(، ٨٧- )U)/^ ابن؛[)* انتاوى (، ١٨٠-  ١٧٩٨السان•)•اصواء 
(.٩٦/٧اومع«)

انماد،)أ/مآها(.•زاد )•١( 



النبيحجات صمات في هغ جابر حديث شرح 

^إثارة فيه التشبالث، وهذا مؤكدة. حال ت وجاعلا الأحرى، في 
أحدها.احتصاص بدون الحكم ذللثإ ز الأعوام كل اشتراك 

المجفي اسرة )يخس، فوله. الخاص: الوجه ٠ تج 
وابنأحمد رواية في زاد مرتين، ذللث، نال ت أي مرتين(؛ - الخجأ 

والمراداكأكيد، لزيد ناله. وهدا القيامة•، يوم رإل الجارودت 
قالؤإلما الحج، أشهر غي الممرة فتجوز واحد، وقتهما أن • به 

كانواالجاهلية في الرب، أن من تقدم ما لإبملال ذلك الرسول. 
١٠٢١لفجورلأفجر من الحج أشهر ش الخمرة أن يرون 

أعماللحول الجملة بهده المراد إن الملماءت بعض ونال 
بالقران.الإحرام في يحصل كما الج، أعمال في المرة 

الذيهو وطا الخمرة، إلى الحج فح معناْ آخرون؛ ونال 
أمرمجن حمل عما وقع الموال لأن الحديّثا؛ سياق يزيدْ 
فجاءعمرة، إلى بالحج إحرامهم بقح ه الصحابة . النم، 

،.الذكورة١٢العاني ليتناول ذللق،، مجن أعم هو عما الجواب 
ليسلا، أي: ابد(؛ بل )لا، قول: المادس: الوجه ٠ «لأ، سض:

للتأكيد،مجكررآ بالتنؤين أبد(، لابد ربل، همدا لاملث، المح همذا ؛ا،ملُّ■ 
الدهر،والأبد: ربللأ'بدابد(، الثاني: إلى الأول إضافة وتجوز 

الدهر.لأحر هذا أي: 

(.٧٢ص)اي_ انظر )١( 
ابدي«انع )ح/أا؛(، الووى« اشرح انظر: )٢( 



ادميحجة صفة في ظته جابر حديث هرح 

الغبي.،ببدن اليمن من ه علي )وقدم ه؛ جابر اد نه 
ذلكفأنض واكتحلت، صبيغأ، ثيابا وليست حل، ممن ه فاْلمة فوحد 

بالعراق:يقول علي فكان قال؛ بهيا، أمرني أبي إن فقالت؛ عليها' 
مستفتياصنم،، لليي فاطمة، على محرها . الله رسول إلى فذهبت 

فقال؛عليها، ذلك أنكرت أنى فاحيرته: عنه، ذكرت فيما .٠ الله لرسول 

ثوجوه من عله الكلام م،دفئ،أ(، أضوقث، 

م،كاذبمثالمبي. لأن اليمن؛ من ه علي ندوم الأول: لوجه ا٠ 
ىأأُللٌعطاء، أ-تحرني جريج، ابن طريق من لم موروى إليها• بعثه قد 

قالوفيه؛ . • معي. ناس في ها اممه عبد بن جابر سمعت نال؛ 
بكر- والسعاية الحديث. . • )يعاينه. من علي فقدم جابر؛ 

علىتعللق وند الصدقة، على الولاية هي _ت المهملة ين ال
قلعثر ّمنة اليمن إلى عليا ؛عث، اليي. لأن العامة؛ الولاية 

،.١^^١١حجة 
اJاJد،،عش؛ الدال، وسكون الوحدة بضم البدن! الثاني! لوجه ا٠ 

1رالمث؟ونيا والناقة؛ الجمل على يقع اسم وهي -، بالفتح - بيئة جمع 
.وسمنهالعفلمها 

أنهالا له، اشترائ ه ع0ّ لأن الني.؛ إلى وأصشت، 
عددهاوكان الدهن، إلى يناير قد كما الصدقة، على لمائة اص 

ومتونثلاث الحليفة ذي من . السي ساقه وما وثلاثين، سعا 
,يبعضهامعناه! النثي ُ'؛دن )جهته! جابر فول فتكون بينة، 

(.٣٩٠»الداةوالهاة«)ي/(، ٤٤١ - ٤  ١٣)A/للووي طم، صحح اشرح انظر: )١( 



ا1نديسات صفة هي ه جابر حديث مرح 

زوجتهوجد اليمن من هى علي قدم لما • الثالث الوجه • ل لسع
نايأؤ

حدبام 
تحللناللاتي النساء مع _UJc قد وها الرسول. بنت فاؤلمة *ه 

معهمن كل بذلك الض. أمر حيث العمرْ، بأفعال حجهن عن 
تقدمكما - الهدى ينق لم ممن والنساء الرجال من 

قويالست تحليت ولما a ١ ق يلم ممن طمة وى 
للنساءيحل لا وهدا زعفران، أو بورس مصبوغا أي• • )صبيغأ( 

إحرامها.من حلت، أنها على فدد الإحرام، في لسه 
لأنهإما مها: ه عار إنكار بب الرابع: الوجه ٠ ساثار 
بتىلكونه أو ه، أبيها علم بلا مها تلقاء من حلت، أنها يعتقد ئث؛اُجيه 

-الحج أشهر في تكون لا العمرة أن من ذهنه في استقر ما على ه لأية 
أنوالظاهر إسامه، تبل تحللت، فتكون - بالحج أحرمت، قد وهي 
أشهرفي أييحتإ العمرة أن من حصل بما يعلم لم هع عليا 

بانمحللامروا الهدي يوفوا لم الدين ه الصحابة وأن الحج، 
مكة.يءومه بعلل إلا 

مازوجته على الإنكار للزوج بج، أنه على دلل فته وهذا سيمدج 
أحكاممن لشيء مخالفة أو ديتها، فى نقص من منها يراه الإ"ّكادٌاس 
مط

الحنة.والموعفلة بالحكمة هدا ؤيكون الشريعة، او،مٍع خاى 

بانمراق...(،يقول علي فكان )قال؛ فوك الخامس: لوجه ا٠ 

المقولةوهده أبيه، عن الراوي محمد بن جعفر هو • رقال( القائل• 
وفاةبعد وذللئ، حلاقته، في العراق إلى ذم، حينما ظئه علي قالها 

ادي.•



النبيصجة صمة هي ه جابر حديث شرح 

ج—ي»مثلاثة؛ لأمور س اكي إر ذمحب أنه على كلامه دئ وقد 
مصدروالتحرص؛ قاطمة. على التحرص الأول؛ الأمر 

وحثسالحيوان، أو الإنسان بين والتهييج الإغراء وهو حئس، 
1ضو'لأ؛تيذكر أن ' هّا والمراد بعض• على بعضهم وأغرى أفد ت بينهم 
رلهار عتابه يقتضي ما . للخم، 

.أبيها عن ذمُت، ما >، .، المي امتفتاء اكاتي؛ الأم 
لا؟أم صحيح يه، أرها أته زعمت، مما 

زوجتهعلى أنكر بأنه . النمب إحبار اانالث،ت الأمر 
الإحرام.محظورامت، من شبتا هعالت، أنها منه ظنا الإحلال 

صدمت،أي• -؛ التاء كون ب- )صدقث،( س؛ الخم، فقال 
كرره)صدقث( ونوله: بهيا(. أمرني أبي )إن قولها: في فاطمة 
تأكيدأ.

الئهمقلث،: قاو: الحج؟( فرضث، حين قلث، رماذا .؛ 1ل تج 
قاوتجل(. فلا الهدي، ممي »فان قاو؛ رسوللث،، به أهل بما أمل إني 

والدياليمن، من ملي به قدم الذي الهدي جماعة فكان ه: جابر 

.النبي إلا وقممؤوا، كلهم الناس فحل قال: مائه، . النبي به أتى 
منالحديث، من القا.ر هذا على الكلام هدي(، معه كان ومن 

وجوم؛

بهأحرمث، من أي؛ الحج(؛ رفرضثؤ معنى لأول؛ ا ٠

أالهاة«)\/\/آ-م(.اننلر: )١( 



النبيحجة صفة هي ه جابر حديث مرح 

حرص

ءاىاكا-م

جمازاا١مام
احرم؛٠؛)،،، 
أ4مرأ

ض
ارمءم

الحج،نوى بأنه امنشعر وكأنه. والتليية، بالنية نفك وألزمته 
العمرة؟الية ني إليه صم هل فسأله؛ 

اش.يرمول التأس عل ه علي حرص الثال؛ لوجه ا٠ 
وهذاافه.، رسول يه أحرم بما أحرم حيث بعيدأ، كان أنه يع 

وتلذذأتوقيرا بإهلالك؛ لهبه• يقل ولم وفملنته، ذكائه على يدل 
ومولبذكر 

أحرمما بمثل الإحرام حواز على دليل فيه الثالث: لوجه ا٠ 
فلأن.يه أحرم بما لبتك فيقول■ ودينه، بعلمه يثق ممن غيرْ به 

حتىله مجهولا يكون أنه مع حاثز فهذا المبهم. الإحرام هو وهذا 
إحرامهانعقد فلأن، به أحرم ما علم فإن الثخهى، هذا إلى يمل 
فهذافارنأ، أهيئ الذي الشخص كان إن ئم به، أحرم ما بثل 

نحرإل إحرامه على محيقى الهدي، موئه بشرط نارنا يكون المقلد 
نصيأ.منه له وجعل هديه ش عليا أشرك والشي. هديه. 

قارنايكون لا فإنه الهدي، ق يلم المقالي هذا كان ؤإن 
بعمرة،يتحلل ؤإنما الهدي، يسق لم لكونه الراجح؛ القول على 
ءبعننىقال: ه الأشعري موسى أبى حديث في حاء وقد 

ابمافمال: وهوبالبطحاء، فجئت، باليمن، قوم إلى النيئ. 
معالث،رهل قال: . . النبي، كإهلأل أهللت نلت: أهادت،؟ا 

ثموالمروة، وبالصفا بالبست، فهلمت، فأمرني لا، قلت،: هدي؟اا 
الحدي>ث،لا،..٠ .فأحللته. أمرتي 

(.١٢٢١الم)وم(، ١٥٥٩)المخادي دواء )١( 



النبيحجة صفة في )ه جابر حديث شرح 

لهتين ثم فلأن، به أحرم بما يحرم أن نوى لو هدا ومثل 
منكه نيغير أن ونوى اليت يح نم مفردأ، أحرم مد فلأنا أن 

أولى.باب من الحالة هذه قي بل ذللث،، له حاز تمغ إلى إفراد 
أحرممن حكم حكمه صار فلأن، به أحرم ما يطم لم فإن 

إنفانه ماء، نك أى إلى فيصرفه الهلوافا، قبل تيه لم ينسك، 
كانؤإن أصاب، فقال عمرة، مي المنوكان عمرء، إلى صرفه 

تقدم.كما عمرة، إلى فخهما فله فرانا أو مفردأ حجا 
رامالإحوالإحرام مهللقا، إحرامه صار أحرم، فلأن يكن لم ؤإن 

ل*طلٌبيانه• تقدم ما على شاء، نسك أي إلى صرفه يصح المعللق 
منحكم فحكمه لا، أو فلأن، أحرم هل يعلم يكن لم فإن 

كالذيمطلقا؛ إحرامه فيكون إحرامه، عدم الأصل لأن يحرم؛ لم 
مله.

العلواف؛فيل نسكا يمن أن بد فلا معللقا إحراما أحرم ومن 
لمالشك، تعيين مل محلوافه كان فإن معلوم، لث، ن في حلوافه لت؛ع 
،.ءمرة١ في ولا مثآ فى لا محناف لأنه بعلوافه؛ يعتد 

فلاالهدي، معي )فإن فوله.؛ مهنه الرابع: لوجه ا٠ 
أحرمتفإني بإحرامي، إحراملثر علمتج إذا فإنلثج أي: تجل(؛ 
الهدي.محي لأن أتحلل؛ أن أستطع ولا قارنا، والعمرة بالحج 

منتفئ حتى الإحرام من بالخروج أنت تحل لا ت أي ثجل(؛ رفلا 
محله.الهدي ؤسلخر حميعا، والعمرة الج أعمال 

(.٢٥٢)U/١^• •القرح )ه/ا-ا'_ها،(، ااودي« انظر: )١( 



النبيحجة صمات في ه جابر حديث شرح 

ه؛جابر نول في بالناس المراد الخامس؛ الوجه ٠ حوازإيلاق 
أي:رخثوا(؛ نهم هدي معه يكن لم من كثهم(: الناس )فحل 
وقؤكوتقصير. ومعي طواف س العمرة افعال الإحرام س حرجوا 

الخصوص؛ؤإرادة العام اللففل إطلاق ففيه معفلمهم، أي: )ممهم(؛ 
•الهدي تسق لم كونها مع قجذ لم ه عائشة لأن 

عمرةفي التقصير أن على دليل فيه السادس: الوجه ٠ محلامح-ر 
المائتينأكمل في لحلقه الشحر ليتوفر الحلق؛ ص أفضل المتمتع 

يسودأن أمكن إن فقال: يصل أنه الشافعي وعن الحج، وهو اسلق 
تفصيلوهذا قصر، ؤإلأ الحمرة، في حالق النحر يوم تحرم 
فيفدم من أما مبكرأ، مكة قدم فيمن متحقق وهو ،، لحسن 
أفضل.حقه في التقصير أن فالظاهر - مثلا - الساع 

نواحيهحميع من الرأس نعر أطراف فص والتقصير: ربف عن
اJعروفةر٢ا.كالآلة غيره؛ أو بمقص 

ص

شحرس يفصن محا مقا-ار في الحلم أهل بين حلاف وقع وقد 
بدلا أنه - أعلم واممه - صوابه يغلهر الذي والقول الرجل، رأس 

وليسالرأس، ظاهر يعم بأن وذلك الرأس، شعر جميع قصير تس 
-تعالى - الله أن ذللث، ووجه بعينها، شعرة كل س يأحد أن مجحناْ 
إلىالمضاف والفعل [، ٢٧]الفتح: ضييه رءونثلإ بهأ تال: 

فصرإنه يقال: لا رأسه بعض قصر ومن جميعه، يثمل الرأص 

(.٥٦٧، ٥٦٤/٣)الباري* »كح انظر: )١( 
(.٥٨٥ص)الخحأ ءنوازل (، ١٦٠/tu)*عثتمينء ابن ءفتاوى اتفلرت )٢( 



اثنبيحجة ممة في ه جابر حديث هرح 

ليسالذين أصحابه أمر . الض ولأن بعضه؛ نمر ؤإنما رأمه، 
والفلا٠رعي، والالعلواف من فراغهم بعال بالتقصير هدي معهم 

ذلك،،إلى ينصرف اللففل ءلاهر لأن الرأس؛ لجمح تقصير أنه 
فكذاالرأس، لجميع والحالق الحاإق، مقام يقوم التقصير ولأن 

الرأس.لجميع يكون أن يشغي التقصير 
مقاسموذللث، كان، صفة أي على شعرها س تقصر فإنها المرأة أما 

التقصير.اصم عاليه يفر ما منه وتقص يدها رأسها شعر تجمع بأن 
بقح_ والأئ٠اله أنملة. فدر منه تأخذ أنها الفقهاء عند والمشهور 

أوالأصابع، س العقدة مي -؛ فتحها ليجوز الميم، وصم الهمزة 
٠،١١الفلفرفيه الذي الأصبعر رأس هي 

لأبم؛مزذءض هذا هدي(، معه كان وض M اص إلا )دهصىوا ولوك؛ 
المييخ والذي ذلك،، تقدم وفد قارنا، كان ه أنه على واضح 

٢* وفي الهدي، ساق أنه أداتها يعد التقصير نم عمرة نسكه جعل  ٧٢٠
كانولو الحر، يوم إلا الهدي ذبح يجوز لا أنه على دليل هذا 

وأحثعمرة، الحج لجعل الحمرة، من الإحلال بعد ذبحه يجوز 
ذلكس منعه الذي المانع ولكن إحلاله، بحد الهيءي ونحر منها، 

الإحلاليصح لا الذي والحلق انمد، يوم نل النحر جواز عدم هو 
أنبفعله . الّبمح، بين وقد محله، الهدى بلؤخ على معلق دونه 
_باطه شاء إن - ميأني كما النحر، يوم مض ت محله 

(.٢١•السبموع•)A/• •الإثماف،)'آ/بمه'آ(، انظر: )١( 
(.١٧٢)"T/الاوول« اث (، ٥٢٢)ه/اوان« راصواء انظر: )٢( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث هوح 

مض،إلى توجهوا الضوبمأ يوم لكن رصا ه: جابر اك حمه 
والمغربوالعصر الخلهر بها فصلى .، اطه رسول وركب بالحج، فاملوا 

ذيمن الثامن اليوم في يفعل ما بيان في هذا والفجمحأ، وايساء 
وجوه؛من عاليه والكلام الحجة، 

لر)كان،افاعل لأنه بالرفع؛ التيوية( )يوم فوك: أن الأول! ٠ سضوول 
الترؤية.يوم حاء فلما والعن،! التامة، ه■ أم  ١٢

الياكاديدم
وتهيوواوقصدوا أرادوا )توجهوا(؛ معنى الثاني؛ الوجه ٠ ة ترريال

متهافأحرموا متى إلى بمشيهم توجهوا أنهم لا الأبطح، من للرحيل ااٌ ثثأءو 
مكانهمفي أحرموا أنهم على للإجماع -؛ السياؤا ءلاهر هو ما ك- 

.^١٢قي الأبطح وهو 
ذيمن الثامن اليوم هو الترؤية؛ يوم الثالث؛ لوجه ا٠ 

أي!بعده؛ لما الماء من يرتوون كانوا لأنهم بذللث، سمي الحجة، المد؛أ 
فيهالناس لانتقال الثمالة؛ يوم — أيضا — ؤيسمى ؤيستقون، يقون 

اسممنها يوم لكل التشريمح، أيام آحر إلى اليوم هدا ومن متى، إلى 
®يوموالعاثر عرفة*، ®يوم والتامع الترؤية،، ®يوم فالثامن حاصى، ؛—ايرئسن 

منالراجح على - الأكر® الي و؛ريوم الأضحى®، وءيوم النحر،ا، ٢ ■ ريح 
القافبفتح - المر،ا ®يوم عشر والحادي _، الملم أهل ئولي، 

فيؤيقيمون فيه يقرون الناس لأن بذلك سمي - الراء وتشديد 
اريوممى محيالأول®، الثمر ®يوم عشر الثاني واليوم منى، 

الأضاحيرؤوس - غالآ - اليوم هدا في يأكلون لأنهم الرؤو'س*؛ 

(.٣٣٠،اوغهم«)م )\(



النيئحجة ممة هي )ه جابر حديث شرح 

النمر*يوم عشر الثالث واليوم النحر، يوم ذبحت إذا والهدي 
الثا؛ي1ُ".

الإحراممل وأصحابه هو مكة قدم قد س الض لكن اارابع* لوجه ا٠ 
'لسثُل بالأبطح نأثام - تقدم كما - الحجة ذي راع من الأحد صبيحة 

والخروجالرابع. اليوم وهو - الدحوبا يومي غير أيام، ثلاثة 
صلاة.عشرين المكان هدا ئي وصلوا -، الثامن الوم هو و- 

مكة،شرقي يع الحصى، لتاق فيه يل مهو والأبهلح• 
ثمالزوال، قبل آصحابه ومعه المكان هذا في س النص فأحرم 
الحجة.ذي ثامن الخميس يوم ذك وكان متى، إلى توجهوا 

وأرادمكة في كان لمن الأفضل أن على دليل فيه وهذا 
عملاالثامن، الموم وهو الترؤية، يوم يحرم أن بالحج الإحرام 

متمتعاكان ومجن مكة، أهل بين ذلك، فى فرق، لا الحديث، بهذا 
الأفاق.حجاج مجن 

إحرامارث من ه وأصحابه المي. إحرام في الخاص: لوجه ا ٠
ثثإة'نالمكان من الحاج يحرم أن السة أن على دليل الأبملح مكانهم؛ي 

إذاوالمكي منى، في، أم الأيهلح نكب ألكن مواء مه، هو اليتم، 
أهله.من يحرم الج أراد 

نحتامن *والأنفل رالزاد*: شارح البهوتي ثول، وأما 
فهذاالحجر، في يصب الن؛ي الكعبة ميزاب أي: ؛ اليزاباا 

)ه/ه،م.العلام• اتط (، ٨٣،٢٢٣_٨٢/٨ااJج٠رع٠)انظر: )١( 
(.١٢٧«الروضاوربع«)؛/)أا(



اتنبيحجة صفة هي ظنه جابر حديث شرح 

أحرم. الني أن ينقل لم فإنه للسنة، مخالف وهو منه، اجتهاد 
ؤه.أصحابه من أحد ولا الميزاب تحت من 

#المنتهىفي ثال كعرفة، الجز مجن الإحرام ليجوز ماذا1لآمام 
ولاكعرنة، الحز من لحج بمكة نن يحرم أن اؤيصح وشرحه،: ممٌ 

.وكالعمرة،١ الشرعي، الميقات إلى حؤج لو كما عليه، دم 

معأيام حمسة بالأبعلح س المي إقامة المادص: الوجه ٠ إ؛ا،ةاامه 
البدايةمعلومة لذاتها، مقصودة إقامة والخرؤج اليحول يومي الأ؛~بء ؛

الوصف،بهذا السي. أقامها إقامة أمحلول وهي والمهاية، 
أنيرى من استدل وبهذا الصلاة، يقصر المدة هذه في وكان. 

يقصر،فانه والخروج الدخول بيومي أيام حمسة أقام إذا المسافر 
لأنالصلاة؛ يتم فانه والخريج، الدخول بيومي أيام ستة أقام ؤإن 

منحق في هذا وترف الإتمام، وحوب، المقيم حق في الأصل 
الإمامقول وهذا الدليل. هذا إلى اسنادأ -امة وام ثلاثان أقام 

»خرحماقال: ه أنس وعن المشهورة الرواية في أحمد 
ركعتين،يصلي فكان مكة، إلى المدينة من اممه. رسول مع 

المدية،إلى رجعنا حش ركعتين، 

اطه.،رسول )وركب ه■' جابر قول محئاهر الماح: الوجه ٠ اسحجاب 

١^^(، YA)؛/• fUVlأثد (، ٤٣٦)Y/المتهى• لثرح اض اولي أدىئق )١( اامد؛-تبل 
اللائ«ة«)؛؛/اأ(.اللجة الريال 

 )Y( :ااسي« انغلر(YAA/Y ،) للمغترمحزا الصلاة اضرjySjM -. الصسحيإبرامم
صس.

(.٦٩٣)وسالم ١(،  ٠٨١)الخاوي رواْ )٣( 



النبيحجات صفة في ه جابر حديث سرح 

أحرمواه وأصحابه الني. أن على يدل الظهر...( بها سلى 
وانمصر...الظهر بها )فصلى بقؤك هه جابر ومراد • الزوال تل 

هدْعدد ه جابر ذكر ؤإنما صغى، منى إلى حرجوا أنهم إلخ( 
منى،إلى فيه وصل الذي الوقت ليعلم هتا؛ الخمس الصلوات 

علىومنها إليها والخروج عرفة، إلى منها فيه حرج الدي والوقت 
يخرجوألا متى، في البياٌتإ استحبوا العلماء، استحبه الصفة هن.ه 
النامعاليوم شص نهلي حتى الحاج منها 

ادب؛تبمسيلزمه لم تركه فلو سنة، اوتاسع ليلة بمنى فالمييت، هد.ا وعلى 
وارتاكا.ح

ميء.

امتمسابصلاة تكون أن السنة أن على دليل فيه الثامن• لوجه ا ٠
فيلىٍفتها؛ مكان وله خارجها كان لمن منى فى الثامن الثوم في الفلهر 

الغامزينهذا وعلى متى، في الغلهر وصلى بالأبعلح أحرم المي. لأن 
دضذ في ض لكونه - ليلا أو الثامن اليوم عصر منى إلى حرج فمن 

بالقيدالأفضل وترك المنة حالم، ظد - غيرْ أو الحرام المجغ. 
الجمعةلصلاة الحرام المسجد ش تخالم، من ^ا ومثل المذكور، 

منىإلى يخرج أن لهذا الأفضل فإن الثامن، اليوم وافق لو 
،.ءبادةل فيها والماء منى في المزول لأن مقصورة؛ هلهرأ ؤيصليها 
الم-لأأذيالنبي صلاة صفة ظه جابر ين،كر لم I اكامع لوجه ا •

ٌمسمبلأأنس حدين، في ثبت، فمد القصر أما لا؟ أو قصر هل متى في 
(.٣٣١»اوفهم«)•؛/انفلر: )١( 
٠ص)ا" عيمن، بن محمد للشخ هدر جابر حادبن، ُشرح اننلر• )٢( 



اثنييحجة صمة في خهثع جابر حديث شرح 

هجابرأ لأن متى؛ ني يحصل فلم الجمع وأما - تريا - المذكور 
أوجابر لدكنْ حصل نلو الأصل، حلاف على وهو يذكرْ، لم 

ومزدلفةعرفة ني الجمع ونع لما ولهدا ه، الصحابة من غيره 
فيالصلاة أن هدا من ينلم الله. شاء إن ميأتي كما جابر ذكره 
الأفاقحجاج من حاء من وكذا جمعا، لا نصرآ تكون منى 

يجمعون.ولا مصرون، فإنهم كمزدلفة، متى غير في ومكنوا 

وأمرالشمس طانمت حض قليلا مكث رنم ظبع؛ جابر ايع ته 
قريشتشك ولا .، الله رسول فسار بثمرة، له تضرب شمر من بقبة 

الجاهلية،في تصنع قريش كانت، كما الحرام، المشعر عتد واقف انه إلا 

بنمرة،له ضرس قد القبة فوجد عرفة، أض حض ه، الله رسول فأجاز 
والكلاموصفته، عرفة إلى الخرؤج ولت، بيان فيه هذا ، بها( فئرل 
وجوم؛من هذا عل 

متىمجن الحاج يخرج ألا الثغ أن عر دليل فيه الأول؛ • الخريج دلت 
كانمحن أما الأخيار، حسب، و٠الا الشمس. ت3لالح حتى عرفة يوم إاٌم" 

المسزولين.تل من ترسه يم ما فعلى حملة، مع 
بالخيمةالنازل المحرم استفللأل جواز ت الثاني الوجه • ج—ُمح 
أمروت وند الملم، أهل بين فيه حلافإ لا مما وهذا . ونحوها يإريب_إ 

الودلع،حجة الله رمول مع حججنا نالتإ؛ ^٠٦١ الحصين رمرما 
راعوالأحر ناقته، يخ3لام آحذ وأحدهما وبلالا، أسامة فرأيت، 

المبةل١،.حمرة رمى حش الحر من يستره ثوبه 

١٢٩٨)لم مرواء )١( 



اثنييحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

ملامسمتصل بكل الرأس تغطية هو بالإجماع منه والممنؤع 
ونحوها.والعمامة والثماغ كالطاقية الرأس؛ لستر يراد 

تالأدلمن كما - عرفة من ليت نمرة أن على دليل ميه • الثالث 
دم؛د ض القبة ببناء أذن . النبي لأن مئعرأ؛ فليت وعليه -، سيأتي 

ستمنا َ
مريةولهن٠ا أدن، لم عرا مكامن ولو الصخرة، الخمة والقبة. فها، 

•ضل١، مح، ولا عرفة مح، خيمة له. يص لم 
وانشغلأحرم ممن الخدم تخلفا جواز على دليل فيه الرابع؛ 

مثثسلم،. نمرلأ إلى وذموا الني. تهدموا هؤلاء فإن الحجاج، بأمور 
اُمة'واقض( أنه إلا فريش تشك )ولا فوك ت الخامس لوجه ا •

مخالض

البي.الرواية هدا على ؤيدل الكلام، ليستقيم زائدة؛ )إلا( أن الأؤلهر 
لرب~أذيفيكون . محمي،. بن جعفر عن غيامحث،، بن حفص طريق س الأتية 

مزسدرموالمعنى؛ الحرام؛ المشعر عند واقف أنه فريش تثلث، ولا المعنى؛ 
رنةالمزدلفة، في يقفون ؤإنما إليها، يخرحون لا عرفة يوم فريشا أن 

المشعرفي معهم ؤيقف سيوافقهم الني. أن يقين على وهم 
الراويوأثار فريش، غتر الناس كسائر عرفة إلى يخرج ولا الحرام، 

السبمار؛قريش كانت )كما بقؤلك بالمزدلفة ميقف، أنه ظنهم في سب، الإلى 
يكانت، ١١>ها؛ عائشة عن البخاري روى وقد اثجاهلية(. في تصنع 
مزدو،_هيوم، الغمس يسمون وكانوا ؛المزدلفة، يقفون دينها دان وص قريس 

رقة
(.١٨٧)؛،/اذاوىاينإبرامم« انظر: )١( 
•ص)هها( ااإطرأمي .٠ النيئ حجت ااصنة )٢( 
ومنقريس، وهم أحمس، جمع الميم وسكرن المهملة ألحاء بصم ت الحمس )٣( 

—■ آى * ديئهم ؛ي وحمسوا لأنهم يذللف سموا قي*س، وجالهّ وكاة، قرسى، رلاJءت 



النيئحجة صفة في }قهبع جابر حديث سرح 

.سه اش أمر الإسلام جاء فلما بعرفات، قفون العرب ساتر وكان 
تعالى؛قوله فدللث، منها، يفيض ثم بها، يقف ثم عرفات، يأتي أن 

^١،.١٩٩آلكازه أثثاؤ تيث مذ محبمثوأ ؤئئ 
حادثناغياث، بن حمص رواية من لم معند حاء وقد 

بنحاتم حديث بنحو الحديث، اق وم. محمد. بن جعفر 
سيارةأبو بهم يدفع العرب وكانتا الحديثاI في وزاد إسماعيل، 

بالمشعرالمزدلقة من . اض رسول أجاز فلما عذي، حمار على 
يم،منرله ورك^^ن ه، علقتصر مانه ترسى طن لم البح^رام، 

ضزل.عرفات، أتى حش له، يعرض ولم فأجاز 
.الرسول بأن تجزم تريثا أن من تقدم ما على يدل وهدا 

لهممحن ثم عرية، إل يتجاوزها ولن المزدلفة، في معهم سقفا 
عرفة.ونزل وتحداها، مزدلفة جاوز حيث ذلك،، حلاؤ، 

)علىالجاهلية في بالعرب يدفع كان رجل ت سيارة وأبو 
بفتحئم( منزله )ؤيكون وقوك؛ • مج عليه ليس •' أي ؛ مري( حمار 

مزدلفةفي هناك منزله ؤيكون أي؛ للمكان؛ إثارة اصم المثلثة الثاء 
الني.تجاوز أي• له(؛ بمرض )ولم وقوك؛ الحرام• المشعر عند 

الحرام.المشعر عند للوتوفج يتعرض ولم مزدلفة، 
أشحش ه الله رسوو رفاحاز قوله: فؤ السادس؛ الوجه ٠ ثاجاز شمح: 

ِم،شملة 
فلااه؛ حرم اعل نحن ؤيقولون؛ ءرلة، دون مزدلفة في يقفون فكانوا شددوا، ت =

^١؛^؛<١٠انظر: محرمون. وهم أبوابها محن اليوت يدخلون ولا منه، نخرج 
.Ui-h)

(.٤٥٢٢الخاري«)اصحح )١( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

بلصنيعهم، على قريشا يوافق لم المي. أن على دلل عرفة( 
عرفة.إلى وأحار مزدكة، ترك 

الحل،في واقية لأنها الحرم؛ حدود خارج مشعر I وعرفة 
علىلارتقاعها عرفة مميت الح^، في الوقوف لمكان امم وهم، 

حاءمفرد اسم وهو القرآن، في كما عرفات، ودقال،ت حولها، ما 
الجع.بصيغة 

تالمكان حاز ت يمال، )فاجانا، فولد: المائع؛ لوجه ا ٠
المزدلمةجاوز والمعنى• وئهلعه؛ حلفه وأجازه• فته، ومار سلكه 

كماالاس؛ موقف محي التي عرفة، إلى توجه بل بها؛ يقف ولم 
تمسرمل[، ١٩٩]الغرة: آاكاسه أهاءس حنث من أبيْثؤأ ؤئر تعالى؛ قال 
مي ١ آدتاش حيث قي وقوله؛ لقريش، والخياب ادفعوا، أي؛ 

ثناببمئ 

وتأزصث • قريش سوى من ؛-)الماس(؛ والمراد عرفة، من أي؛ آلنام،ه؛ 
زب' كما منها، فيفيضوا عرفة إلى يخرجوا أن - تعالى - افه فأمرهم 

الأية،ير نففي القولين أحد على وهدا غيرهم• الماس يفيهم، 
حبرععلف وهو الدكرك،، للترتيب رثم، الحرف يكون أن وهو 
فالخهلاباالمعنوي، للترتسب، كانت، فإن عاليه، وترتيبه حبر على 

لرميض إلى مزدلفة من الإفاصة والمراد الناس، لجميع 
البمارا،•

فيالتاسع ليلة يبيت أن للحاج ين أنه على دليل فيه وهدا 

بنمحمد للشخ الأحكام• آيات ببعض رالأنام  iCroTكثيرا))/ابن ير •تن)١( 
ين)مم(.



ائتبي>|ءغآ صفة في ه جابر حديث شرح 

التامعليلة عرفة في ثصدأ اليات أما —، تقدم كما — نير إن متى 
الثنة.حلاف فهذا 

بثمرة(،له ضربت قد القبة رفوجد فولم ت الثامن الوجه ٠ الكلأمءلما 
وهوالمرق، من ممتؤع امم _، الميم وكسر النون بفتح - دمرْ ٌمأ 

وصالشرقية، الجهة ص الحرم حد متهى وص عرفة، فرب موصع 
ووادي-، علاماته وص - الحرم لأماب محاذية لأنها الحل؛ من 

عرفة-ومحن محتها يفصل عرنة 
أتى)حتى فال؛ لأنه عرفة؛ في نمرة بأن يشعر السياق وظاهر 

الفقهاءبعض تال، ويذللثؤ بنمرة(، له ضربت قد القبة فوجد عرفة، 
اللغة.وعالماء 

المؤوي،جرم ربه عرفة، مجن ليستا نمرة آن I الثاني والهول، 
الخلافهدا على ؤيترب ،، وآحروزل القيم، وابن تيمية، وابن 
•٢٢١^^؛إلى يبع ثم الغروبه إلمح، بمرة وقف من ج حكم 

رحتىفوك: معنى يكون عرفة محن ليستا بأنها القول، وعلى 
صيرهمنتهى أن هي جابر مراد أن أو عرفة، قارب، عرفة( ، ٢٠١

فتنتهيالجاهلية، في قريش تفعل كانت، كما يفعل لم وأنه عرفة، 
تقدم.كما عرفة، يوم فيها وتقفا بمزدلفة 

استحساباعلى بها( رفنزل، نوله؛ ^ل •' المامع الوجه ٠ تحجاب ام
-القولين أحد ■علمح، - نير إن الشسى زوال إلى نمرة فى الجلوس .لجاهمم؛م 

ماسر'،ل

(،٢٣٣)Y/الساد، »زاد )أأ/هأا(، •النتاوى• '>(، i/A)»اوجموعأ انظر: )١( إن .يزُ 
(.Uju؛وما  ١٧٠)ه/ إبرامم• اين ناوي اصبموع (، ٣٩- )(/٤٣ الأنام• 'شد 

)أأ/آأا(.الخاوي، اّجرع )٢( 



النبيمجد صفات في خهغ جابر حديث شرح 

انمليلمحام ما إلا الج، أفعال جميع ؛ي اكمد الأصل أن على بتاء 
نليلي بها وانم كرثات إلى ذب يإلأ كنلأك، لمي انه كر 

الزوال.

بالممواء،أمر الشمص زاغت إذا رحض هم؛ جابر ال تج 
النيرهدا على الكلام الناسآ، قيملب اثوادي بطن فاش له، فرحلت 

وجوم؛س الحديث من 

يبءم0رقوأأأ؛ الزوال؛ بمد تكون عرفة يوم الخعلبة أن ت لأول ا٠ 
المغرب•جهة إلى الزوال إلى مالت ت أي الشمس(؛ زاغت إذا )حتى 

معنىتقدم له(، فرحلت بالقصواء رأمر لولي،: ت لثاني ا٠ 
بتخفيفوهو - الرحز عليها فد له(؛ رفرحلث ومعتى )القصواء(، 

.النبي لأن عنها؛ أنزل ند الرحل أن على يدل وهدا -، الحاء 
مدةوهذه الشمس، زوال إلى اكهار أول من نمرة في استراح 
ومركبللمتاع وعاء من للرحيل يند شيء كل والنحل: محلؤيلة. 
ذللث،لونحو للبعير، 

وازجإذا صيما لا ، غيرْ الإنسان استخدام حواز هذا من ؤيتفاد 
الإنماذمرمدليل ُها فرحلت بالقصواء رأمر فوك: لأن مللة؛ ذا أو كبيرأ كان 

،،iLJ،ijأمر ؤإنما عليها، الرحل وصع بنمه باشر ما . أته على 
اكنامال؛ هم ماللئ، بن عوف حديث، في ورد ما ينافي لا وهدا 

همثيعينلابن ظبمُ جابر حديث 'شؤح (، ٢٢٢ص)المنيرا •المساح انظر: )١( 
ص)مه(.



النبيحجة صفة هي ه جابر حديث هرح 

تبايعونألا ت فقال سعة، أو ثمانية أو تسعة . اه رمول عند 
ألواتءولأ حفية، كالمة روأمث ت مال أن إلى س...ا اف رسول 
فاأحال،وم، <اسوءل يضل الفر أوكلث، يعفى رأيت، نلقد ،سثا، اياس 
ماعلى محمول - أعلم واش - هذا لأن ،؛ إياْاال يناوله أحدأ يسأل 

ثله أن ؤيرى شينا، شخصا تسأل أن ين محرقا هناك لأن مة؛ نه 
وماعليه، منلث، المنة أن ؤيرى شخصا، أل تأن وبين عليلث،، 

فيأمرهمأمته ض هو. ثم الباب، هدا من س النحم، من يجري 
والإمرةل٢،.السلهلة وجه على 

مقدمةفيه الذي عرنة وادي بالوادي؛ المراد الثالث؛ ٠ لرخطب 
وبطنعرفة، جايج ويعفه عرفة فكب بسه السجد لأن المسجدأ لّم.م 

حصهولذا لينا، مهلا يكون أنه والعالم، متسع، محوصع الوادي 
بنيؤإنما مجد، الموضع هذا في يكن ولم بخهلبته، المي. 

الماسص•بك، دولة أول مح، 
-نون وبعدها الراء، وفح المن بضم - عرنة وادي الرابع؛ ٠ الكالآمءاس 

ومنىمزدلفة يلي مما الغربي ءلر٠ها على هو بل عرفة، من ليس داممُأ 
_،أيضا - الشمال جهة من عرفة يحد مممليل واد وهو ومكة، 
بنمرة،نزل . والرسول الحرم، جهة من عرنة وادي غريمح، ونمرة 

•بعرفة ووقفا بعرنة، وحطجا 

عرفة،من لمستإ - الراجح القول على - نمرة أن تقدم ومحي الوم،-، حكم 

.(.١٦٩٨٦)اكاوى! ابرع (، ٣٣٢)م »اونأم• انظر: )٣( 



النبيحجة صمة في ه حابر حديث مرح 

ومنعرغة، من ليت أنها العلم أهل من فالجمهور عرنة أما 
وعليهتام حجه أن مجالك الإمام عن وحكي له، م محلا بها ومحق 

الأئمةاتفاق نقل - كالقرامحي - العالماء بعض أن على الهدي، 
مايكون أن محإما يجزئ، لا عرنة بطن محي الومحوف أن على الأربعة 

محيلماللئ، يكون أو المالكية، لأحد محول هو مالك عن نقل 
حلاف• مالك،. عن يذكر  ١٠٠الثنميطي! محال محولازرا،، المسألة 
م1لكاالعن يصح لم أنه والغلاهر محيه، شك لا الذي التحقيق 

إنت محال عرنة، ببطن الومحوف أحاز *من البر؛ عد ابن محال 
محنلا حجه، تلزم مجيئا يجئ لم عرمحة من عرنة ليعلن الاحاء 

عناض ما جاء يند الإحماع*لم، جهة مجن ولا المقل، جهة 
عنوصح ،، ٠قال١٤مجن تخلو لا أحاديمث، الوقوف 

ر،محعن ارتفعوا ت يقال *كان قال؛ أنه ه؛ عباس ابن 
دلله عمر ابن عن ومثله ،، ١٠••عرنامت،• عن وارتفعوا 

للرأيليس هذا مثل إن يقال* ونل• المرفؤع، يزيد المومحوف هادا 
•عرنة عن الهي *ي الجمهور عمدة هي الأدلة وهذْ مجال، فيه 

مصرعخل؛ةأن وهو عرفة، محي الإمام يفعله ما بيان غيه لخامس! ا٠ 
مائل ممن إليه يحتاجون مجا يعلمهم واحدة، حعلية الماس يخطب 

•ساةاللك•(، ٢٣٤الماد•)Y/•زاد (، ٢٧٧٧•الإيضاح• انظر: )١( 
(.TMi)الأنام• •_ 

ص)ماأ(.الجمان• احالص وانفلر: (، ٢٦٤)ه/اليان• •اصواء )٢( 
•الأسذكار•)٣( 
•)أ/آ'آل( الصر• »اسص  ivr/\o)i)الض• •الجر اننلر: )٤( 
اين.محزبمة)؛/؛هآ(.روا،)٥( 
صحح.بند ص)لهأ( سة ا؛ي ابن روا، )٦( 



سالنبي حجة صفة في ئهثه جابر حديث شرح 

والائتلاف،الاجتماع على صحنهم دسهم، وأحكام العميدة 
ودسائسالأعداء مكائد لهم ؤيبين والاختلاف، التفرق ؤيحدرهم 

تقدم.ما إلى إصبمافة الزمان، ضامب ما فيها ؤيراعى المتربمين، 

أربعالوداع حجة محي . الحم، حهلب أن المؤوي ذكر وقد حف عيه 
الأولالمفر ؤيوم منى، في الحر يوم وحطبة عرفة، يوم خطب: ياأأم 

مكة.في السابع ؤيوم متى، محي 
عن- ء صالح ابنه ائل رامفي كما ■ أحمد الإمام وسئل 

اليومحطة ين>كر ولم فيكرها، هي؟ كم الحج في الشي. حطب، 
ثلامث،الخطي.، أن الحتايااةت _، j،Jlهو.وهلوا الساح، 

جمعة،حطة عرفة يوم المثيا. حملة لمت I المادس ٠ وستصان 
حطب،ولدا تعليم، حية هى ؤإنما الجمعة، يوم وافق كان ؤإن م م" 

ن١ ' ١ ااردأعحدة 
الجمعة،يصرإ لم أنه على فدل بالقراءة، يجهر ولم الأذان قبل 
ولمعرفة يوم صر لو الإمام أن على الإجماع القرطك، مل، وقد 

صم؛حةأى.صلاته أن يخطبا 

حمعة

عليكمحرام وأموالكم دماءكم إن )وقال: ؛ ٥٠جابر تاك ه ابرصؤع 
علىالكلام هدا(، بلدكم في هدا، شهركم في هدا، يومتم كحرمة نيبزت 
وجوه!من الخطة من القدر هذا ت«ميمالد»اء 

علىبعضكم دماء إن I الحديث، معنى أن الأول؛ لوجه ا٠ 

(.٣٢٣-  ٣٢٢)\إ االسائل« (، ٢٦٥-  ٢٦٤)"الإيضاح، )١( 
(.٣٣٢"المهم،)٣;)٢( 



النبيحجة صض؛، في هثع جابر حديث قسمح 

ظاهركان ؤإن حرام، بعض على بعضكم وأموال حرام، بعض 
عليهحرام واحد كل ومال مسه، عاليه حرام واحد كل دم أن اللفظ 
والمعنىالحاصرين، لجمح الخناب لأن بمراد؛ هذا فليس مسه، 

تتعالى كقوله وهدا ، الثاني المعنى احتمال مع مفهوم. فيه 
بعضا.يعضكم يمن، لا أي! !!؛ ١١]الحجرات: ئلمنوا ءاؤوأذُ 

اوراد؛ضك:يوم ت أي مدا(؛ يومئم )تحرمة فوله: الثاني: لوجه ا ٠
ىٌرٌ~أفيه والناس الحج، أيام حملة من لأنه حرام؛ يوم فإنه عرفة، 

منلأنه الحجة؛ ذي شهر ت أي مدا(؛ شهركم )في محرمون. 
وهيأوسهلها، هو بل ببعض، بعضها المتصل الحرم الثلاثة الأشهر 

مكة،يعني؛ مدا(؛ بلدكم رفي والمحرم. الحجة، وذو القعدة، ذو 
مكة.هي حرمه اللأي أعفلم أن شلث، لا فانه 

وتقديمالنهر، على اليوم تقديم في الترفي هذا وتأمل 
فيظاهر وهو اليوم، من أقوى النهر لأن البلد؛ على الشهر 

جزئه،احترام من أقوى فاحترامه اليوم، على لاشتماله الشهر؛ 
هذافي لا الشهور، جمح في محرم فلأنه البلد، حرمة زيادْ وأما 

منهأقوى فهو به، تختص لا فحرمته وحده، الشهر 
مم ك مال ثأن عفلم على واضح دليل فيه الثالث*؛ لوجه ا٠ 

فمانلقد عليه، التعدي من والحذر احترامه، ووجوب ودمه، لم، الم
منوالأموال وجوم؛ من المحاني هذه . الشى أكد 

مجمعأعفلم في الملم مال حرمة ين . الشي أن الأول؛ 

(.٢١)ا"/اااورئة« اظر: )١( 
(٥٤/TT)"اكجاجأ او،مط أالم ١^: )٢( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث مرح 

يومض محي أعاده ثم عرفة، في بذلك حف حيث الإطلاق على 
دماءكم®فإن I وفيه .٥ بكرة أبي حديث في كما النحر، 

شهركمم هذا، يومكم كحرمة حرام، ييتكم وأعراضكم وأموالكم 
علىدليل وهدا ،، الغام،...،أ الشاهد لسالح هذا، يليكم م هذا، 

الأمر.بهوا والاهتمام العناية 

%بضوالأنفس الأّوال محن دن اض. ان الثاني: 
احتراموجوب على فدل - .ع بكرة أبي حديح، في ما ك- 

والأعراقي.الدماء احترام $وجوب عليها التعدي وعدم الأموال 
بماوالحرص والمال الدم تحريم ثبه . الني أن ت الثالث 

والشهرالبلد تحريم وهو نقومهم، في ونابت، عندهم ظاهر هو 
حرمتهاوانتهاك الأشياء هذه استباحة يرون لا وكانوا واليوم، 
فيكانوا فإنهم والأعراض والأموال الدماء بخلاف يحال، 

منتقدم لما ؛ تللث، بحرمة هذه حرمة فشثه ، يتبيحونها الجاهلية 
٠الشبه وجه 

فييالماطل الناس أموال أكل عن - تعالى - اض نهى وفد 
أومحرم سبمإ كل يثمل وهذا ا3كريم، كتابه في آية من أكثر 

حقوقعلى التعدي إلى تودي المال لاكتابإ محرمة وسيلة 
علىوالتعدي والغصب، الربا أكل ذلك، في فيدخل الاخرين، 

أرصهحدود بمد وغيرها الباتين أو الأراصك، س الآ■مين أملاك 
رقةالذللث، فى يدخل كما واغنصان، ة خلحارم أرض إلى 

١٦٧٩وسلم))٧٦(، الخاري دواء )١( 



هؤالنبي حجة صمة هي ه جابر حد،يث مرح 

المالاكل صور من ذلك وضر والغش والرشوة والاختلاس 
سطل•

نحرمالتعدي، من وصانه المسلم مال الإسلام حمى وتد 
شسثاأتلف من على الضمان وأوجب، نمه، وطب إذنه بغير أحده 
أحيه،أرض من ثبرآ أحذ من الأليم بالعقاب توعد كما ئه، 

والمتتهب.المختلس وتعزير السارق، يد قبع وأوجبا 
اسعجابالأمثال، صرب استحباب الجملة هده من يستفاد الراح؛ 

ثننر,لأن والبيان؛ الإيماح لزيادة قياسا؛ بالنفلير النفلير ؤإلحاق 
اممراممروالشهر اليوم بحرمة والمال والعرض الدم حرمة شنه . الحم، 

ولاالأشياء، تللث، يرون لا كانوا ؛دلكر المخاطين لأن والبلد؛ 
العيبأشد ذلك فعل من على ؤبممحون حرمتها، هتلث، يرون 

هدميتحت الجاهلية أمر من شيء كل )ألا .ق' وؤا0 ته 
دمدمائنا من أضعه دم أول ؤإن موصومة، الجاهلية ودماء موضوع، 

هذيل(،فصل؛ته سعد، بني في مسثرضعا كان الحارث، بن رسية ابن 

وجوْتس هذا عر الكلام 
وضالوتنبيه امتفتاح أداة اللام، ؛تخضف رألأ(ت أن لأول؛ ا٠ 

الأان.:ساة رٍيالمناب• غاية ر بها والابتداء للتوكيد، 
الأمورمن أحدثوْ ما ت الجاهلية بأمر المراد لثاني؛ ا٠ 

والتعصب،الأنساب، في والعلعن بالأحاب، كالفخر المنكرة؛ 

أدحابرى«)"ا/ا"تماه(.انظر: )؛(



النبيمجة صمات في ه جابر حديث هرح 

قبلوغير0 الحج في شرعوها التي الشراتع وكذا المذموم، 
وعسبا.ذم إمحافة )اتجاملية( إلى ؤاصافها الإسلام، 

عاليهاكان التي الحال د)الجاهليةإ؛ المراد ؛ الثالث، ٠ ا0و؛ف 1

الدين،وشرائع ورسوله، باه، الجهل من الإسلام، نل العرب 
ذللثج.وغير والنحر، والكير، اب،، يالأنوالمفاخرة 

المادة:هذه معاني ومن )جهل(، مصدر اللغة: في وأصلها 
ء،دْلا،.علم لا أي: جاهت؛ محلأو يقال: العلم• مجن حلوالنفس 

وهوبالخبر متعلق فلرفج قدمي(، )تحت فوك. ت الرابع ٠ الكنايألي 
مردودأنه بمعنى قدمي. تحنث، موضع أي: )موضوع(؛ فؤك ٌّت 

عنكتاية وهذا القدمين، تمت، الموصؤع كالشيء صار حتى و؛اءلل 
يقالالمحترم الشيء أن العرب، عادة حرمت، لأنه ؤإهانته؛ إ؛الاله 

القدم.تحت، عنه: يقال المهان والشيء الرأس، على عنه: 
الدماءأي: الجاهاية4وصوس(؛ )ودماء فوك: الخاص: ٠ اساء 

ألمتروكة أي: )موضوعة(، كلها الجاهلة أهز بين حملت، التي ثقايًة 
مجنتبلها، ما على ءا»لفة والواو كفارة، ولا دية ولا فيها نماص 

)أمورقي الجاهلية( )دماء لاندراج العام؛ على الخاص عْلفا باب 
إيجابلأن أقرب؛ وهذا للاستئناف،، الواو تكون أو الجاهلية(، 

النزلعبل أؤيد ؤإنما ايتدعوْ، مما ليس القاتل على القصاص 
باؤلل،هو ما ومنها حق، هو ما الدماء ُدْ س لأن ذللثإ؛ بإبءلال 

يثثت،.لا ما ومنها شت، ما ومنها 

ص)هْء_« المنهي راص اللغت« •قاسى ارمعجم انظر•' )١( 



النبيحجة صفة في ههم جابر حديث مرح 

اوماع؛ضك:دم ا نائدممن أمع دم )وأوو . نهد ت ائس لسا ٠
؛نر؛ًّأ٣ ربيعة، بن إياس اسمه؛ نيل المطلب، عبد ابن أي؛ ربيعة(؛ ابن 

وقيل؛حارثة، ونيل؛ والجمهور، المحققين إلى النووي وعزاْ 
روايةفي وجاء .، النص عم ابن المقتول محذا فيكون تمام• 

وهوداود. أبو رواه وكذا الحارثء، بن ربيعة ادم لمسلم! 
-،جدْ - الطلم، عبد ابن - س الّحم، همم ~ الحارث بن لئيمة 
.الني يعد عاش الحارث بن ر؛يعة لأن وهم؛ مها الرواية وس 

لأنهربيعة إلى نسب الدم إن يقال! أن إلا ه، عمر زس إلى 
•اروايتان تتئز ئ حمن الأسل، والد فهو وليه، 

الحارث،. النص عم ابن وهو أروى، أبا يكنى هذا وربيعة 
عنروى صحابي، وهو نتين، بالعباس عمه من أسى وكان 
أحادبث،أه•ه الني 

الغلاملهدا كان أي؛ سسا؛ بني في مسرصعأ )كان وقوله؛ 
بينيحبو الأيام من يوم في وكان معد، بمي مجن ترصعه فكر 

فماتوهل.يل، معد بني بين كات حرب ؛ى حجر فأصابه البيوت، 
وجعلهدمه . النبي أهدر .، النص عم ابن الغلام فهدا منه، 

أمورإلى الناس يعود لتلا هدا كل به، يطالب فلا مجوصوعا 
بيتهم.كان بما في3؛لالبون الجاهلية، 

وغيرْللإمام ينبغي أنه نيله وما هدا س يتماد لساح! ا• 
بنمهيبدأ أن المنكر عن ينهى أو بالمعروف يأمر ممن لدعاة اس 

االإصاةأ)'؛/بمهآ(.الكالاو/ه«ا(، •تهذيب انظر: )١( 



النيئحجة صمة هي جابر حديث سرح 

نفسب ؤإلى قوله، مول إلى أترب هذا لأن منه؛ والأقربين 
لأمره.اوساءع 

رباربانا، أصغ ربأ وأوو موضوع، الجاهلية )وربا ترؤآء ه ويوع ال
منهذا على الكلام كله(، موضؤع فانه المطلب، عبد بن عباس ر ' ' '

توجوم 

الجمعهذا ني الربا خص المي. لعل الأوو: لوجه ا ٠
لأمرين:العظيم 

لأنهمتعاطيه؛ من والمنع حرمته عالي المأكيد الأول: يمه م ل
أنهم،لواوؤد تعالى' تال كما كالبح• مشرؤع الربا أن يزعمون ادّجم. 

فيللربا مماثل البيع ، jlأي: [؛ ٢٧٥]\ّ: ألحأه ثل انح نما ا م
ومعاملةوالعدل، الحق معاملة بين فسووا مبادلة. منهما كلأ ألتا 

نولهماه رد ولهذا الباطل، أبعلل محن وهذا والظالم، الباطل 
ؤوأ٠لسبحانه: فمال الحكم، في والربا البح بين ففرق وأيعلله، 

علىدليل الحكم في بينهما والتفريق آلنيواه، وحثم آلثح آق 
الحقيقةفي بيتهما التفريق 

متضمنفإنه الحفليمة، المفاسد من الربا في ما الثاني: الأمر ساارا 
والخجارات،الذكامح وتحطيل بالباطل، الاس أموال وأكل _؛، 

وفيهبها، إلا الحالم مصالح تنتفلم لا التي والصناعات والحرث 

لليحوامرل! رالتمر )آ/ا<ا(، الررودأ النهل!_ »تكطلان انظر: )١( 
عثيمينين مح«د 



ئالنبيحجة صفة مي ه جابر حديث مرح 
بالغلظةمتصف والمرابي القرض. قي والإحسان المعروف انقطاع 

عنوالبعد المدقات، عن والعزوف إنفاقه، في والشح طعه، في 
ومفا<اسالْلأصرارْ من هازا غير إلى الخيرات، فعل 

المرك؛رمعالمال(، رأس على الزائد I بالربا الراد الثاني؛ لوجه ا٠ 
ررأس وصح لا منه، الزائد بوضع وإ؛علاله رده I ؛وضعه والمراد 
ثثطمئبمم تعالم،• قال صاحبه• على مردود فإنه المال؛ 

فإن؛ أتم( [؛ ٢٧٩]السيرة: ةثلاموث>ه ولإ ب أمنيبمءق؛ا رءوش 
دئللموله؛^لأ ربحه• دون المال أصل فلكم الربا، عن رجعتم 

الت أي تئلاووث>ه؛ ولأ منه، الربا بأحذ غيركم تنقصون لا ت أي 
أموالكمرؤوس س شتتا ينقصون 
ااشر؛-أمنالكريمة الأية •ع المحديثا هدا من يستفاد ت الثالث، لوجه ا٠ 

ردون المال(، رأس على بالاقتصار إلا تصح لا الربا س التوبة أن 
عليه.والأنفا3، العقد بعد كان ولو الربح. أحد 

مء—>،دربا ربانا، اضع ربا )وأول فولد. مؤ الرابع؛ لوجه ا• 
اس؟دبين تفريقه وعدم . الحم، لُدل يان الممليب،( عبد بن عباس( 

وأتركأبطلر ربا وأول ت ومعناه اممه• شؤع تهلبيق في والعيل• القريب، 
عمالمطلب( عبد بن عباس )ربا أهل؛يتنا، ربا ■ أي رربانا(؛ 

تقدير01محن.وف، لميتدأ حبر أو )ربانا(، س بدث( وهو .، الني 
رباعلى يعود الضمير كله(، موضوع )فائه ه. عباس ربا )هو( 

ونمن،ال•إعلام (، ٢٣٥)آ"ا/(، ٣٤٩)•آ/اأم، الفاوى• اسمرع انفلر: )١( 
ص)اا"ا(.اومرذ؛ن« واوعا.لأت، •الربا (، ١٣٥/٢)

واصوكا)ل/إه<.•الضير )٢( 



النبيحجة صغة في ه جابر حديث شرح 

العباسربا أي• الربا* جمح على بمود أو وصعه، لتأكيد العباس 
كله.موصؤع الربا لأن موصؤع؛ 

و؛رثه.ؤ بالّثي لخصوصتته الماس بربا الض بدأ ؤإنما 
كانما غرماتهم عن فيضعون وفعلا، فولا به الناس ليقتدي منه؛ 

لك.ذس 

أخدتموهنفإننكم ائنساء، في الله )قاتلوا تال و رموٍع ال
الغيرهازا على اللكدم الل4(، بمم4ة فهموجهن اات٠( واست٠٠الله، بامان ب!~؟'  ١' ءمقاوا» 

جوْتوس 

باعتبارفباله ما على عطف أو استئناف، هذا لأول: ا ٠
الأموال،ونهب الدماء امنياحة فى اممه قاموا قال: فكأنه المعنى، 

الماء.في اممه واتقوا 

وأحسنوابهن، ارفقوا الماء، حقوقا فى الله اتقوا والمعنى• 
والغمالنفقة س منقوصة غير كاملة حقوقهن وأدوا معهن، الحشرة 

ذلك.وغير 

النساء،حفوق مراعاة على حث هازا في لثاني: ا٠ 
واحدكل علك، - تعال5( - الد أوجب وتد بالمعروف، ومحاقرنهن 

ؤدعا؛محمتعالى؛ قال بالمعروف، الأحر معاشرة الزوجين من 
إحانمجن والعرف \ذثو؛آ يقرْ بما أي• [؛ ١٩]التاء: ألعموم،ه 
والعنفبالظلم لا باللين  ١٠١٠!؛،،[وأن الأذى، وكم، الصحبة، 

ويلرتها،حلقتها يراعي وأن ذنب، بدون والهجر والجهل والشدة 



النبيحجة صفة في خهئئع جابر حديث شرح 

تطيقه،لا ما الأمور من يكلفها ولا الغريزة، نداء ؤيلص ؤيعمها 
عليهالينغق وحرنها، سرورها في ؤيثاركها حقها يودى وأن 

فلاالمنزل، في ؤيوانسها تطالب، يما عليها يبخل ولا بالمعروف، 
أنوعاليه غضت، إن ؤيحلم -جهلمتا، إن ؤيعلمها وحدها، يدعيا 

تكثريدعيا وألا الأجانب، الرحال مخالطة عن ؤيحففلها يصونها 
أنوعليه الرجال• ومجامع الأسواق لارتياد منزلها من الخرؤج 

ألمحلأهعنجن آري مثل ه؛؛ ت تعالى قال وقرابتها، أهلها يحترم 
jn ;._؛YYA.]

علىأن فكما متبادلة، الزوجتن بين الحقوق أن الأية فبيشت، 
الرجلوحق حقا، عليه - أيضا - لها فإن لزوجها، حقا المرأة 
نالوالحماية، والكفاية الرعاية عاليه لأن وأعلى؛ أعفلم عاليها 
سىءق بمثهتد أئه محل مثا عل ^ؤآالآ٠اد ت تعالى 
فيزوجها تطع أن فعليها [• ٣٤]١^٠؛ آملاليره من آثعوأ وبتآ 

فيتحفظه وأن رغباته، وتحقق مطالبه تجيب وأن معصية، غير 
وأهرباءْ.أهله وتحترم أولاده، بتربية وتقوم وماله، ه نق

اك(؛بأمان )فانتلم فال. الثالث: لوجه ا٠ 
الغيريجوز ولا الأمانة، حففل فيجب عليهن، اثتمنكم افه بآن أي: 
حقوقها،بمراعاة وصيانتها حففلها الواجب بل الخيانة، ولا فيها 

والدنيؤية.الدينية بمصالحها والقيام 
كالأميرةالمرأة بان يشعر )ا'خإنتمومن( بقوله: والتعبير 

عليهاواللطة فيها، التصرف له زوجها، عند المحبوسة المأحوذة 
®آلاقال الضعف، المرأة على والغالب، الشمٍع، يئنه يما 





لْةآجالنبي. حجة صقة في ه جابر حديث شرح 

منيكون ص له تحل لا ص ثم الكريمة. بالأية عملا بإحسان 
اللمة فالماش، رمول محمادأ وأن اه إلا إن، لا أن شهادة أهل 

تعالى- اض لقول امتثالأ نكحها وند لم، الملغير تباح 
أ.*اآ ]!_: وهيث مثئ أهثي تن لغ ع\»، ، ^٤^٢؟ 

ممرهوئه،أحدأ فرفكم يوطقن ألا عليهن )ولكم .؛ اد نه 
منعليه الكلام مترح(، قير ضربأ فاضربوهن ذلك فعلن فان 

وجوْت

اضبكلمة الفروج استحلال . اض رسول ذكر لما ت لأول ا٠ 
مابيان إلى انتقل الزوجين، بتن الصحة تأكد منه وعلت؛ - عال ت- 

لأنهمالأزواج؛ بحق وبدأ الحقوق، من منهما واحد كل على 
المخامحلون.

•الأمعض: ؛ تكرهوئه( أحدأ فرفكم يوطئن رالإ معنى I الثاني لوجه ا٠ 
فيوالجليس بيرتك( دب في تكرهونه لأحد بآذف لا ت أي 

تكرمن4أأحدأ أم امرأة، أم ، أ-ئبيا رحلا له المأذون أكان مواء مازلكم، 
المسألةحكم وهدا ، ذللث، جمح يتناول فالنهي الزوجة، محارم من 

ولامخرم ولا امرأة أو لرجل تأذن أن لها يحل لا الفقهاء، عند 
الالزوج أن ظنت، أو علمتا من إلا الزوج، منزل لحول فكب غيره 

الإذنيوجد حتى الإنسان منزل لحول تحريم الأصل لأن يكرهه؛ 
رصاهعرف أو ذلك، في الإذن في له أذن ممن أو مت، ذلك في 

صرآ"آ(ءالوداعء حجة حطب شممح ر اع االإJJانفلرت ؛١( 



النيئحجم صمم هي ه جابر ح،ويث شرح 

ولمالرصا في الثالث، حمل ومتى ونحوم• بذلك العرف، باطراد 
الإذزأولا الدحول يحل لا قرينة، وحدمحت، ولا شيء يترجح 

فيه،يدحل الذي المنزل يطأ الداحل لأن دزالفرش(؛ وعبر 
الأن الحاوي.ث،ت رمعتى »قمحت الخطابي فال الفراش. على ؤيجلس 

منالحالي٠ثا وكان إليهى، فيت٠حاJمث، يدحل، الرحال من لأحد يأذو 
ولاعييا، ذلك، يرون ولا العرب،، عاداتر من النساء إلى الرحال 

نهىمقصورامحت،، النساء وصارُت، الحجاب، آية محزلتا فلما ري؛ه، يعدونه 
نمىهنا الفرش بوطء الراد وليس إليهن، والفرد محادمحهن، عن 

فيه،الكراهة لاشتراؤل معنى فلا كلها، الوجوه على محرم لأنه الزنا؛ 
والعقوبة١^،!^،، المبنح هو فيه ، ٣٠٩الوا-الضرب، لكان الزنا أؤيد ولو 

ا.^٠١ ٠٠؛ليس الذي الضري، دون الرجم مجن المؤلمة 
منسونكم ني أدحلن أي؛ ذيلث،(؛ شملن )فان وقولي؛ 

.تكرهونه 

ولاشاق ولا شديد غير أي؛ مبرح(؛ غير ضربأ رفاضربوهن 
وعفلم،اشتد تبريحا الضرب، به وبئح المشقة، والثنحت مومحر، 

آحرْالمثيلة، الراء وكسر الموحدة، وفتح الميم، بضم - والنبرح 
الشاق.الشديد الضرب، وهو الترح، مجن فاعل امجم - مهملة حاء 

الرحلضريا جواز على دليل فيه هذا الثالث،؛ الوجه ٠ يرب جواز 
فيه،المأذون الضرب، ضربها *إو النووي؛ فال للتأديب،. زوجته؛ ُ أ؛مدج

(.٤٣٤)A/الووي• اشرح انظر: )١( 
(.٣٩٣.  ٣٩٢)Y/ الن« رسالم )٢( 



النبيمجة صفة في ه جابر حديث شرح 

الكمارةووحمت الضارب، عاقالة على دسها وحمت مه، فماتت 
،.١١٠(له ما ني 

أنالإّوجة صرب في المي. اشترط الرا؛ع؛ لوجه ا٠ 
،الوجه على يضرب ولا شديد، غير أي: مبرح(؛ )غير يكون 

ولأنالوجه، في الضرب عن لنهيه. المخوفة؛ المواضع أو 
يناه عبد وعن والأمام، الإتلاف لا والإصلاح، التأديس، المقصود 

العبد،جلد ^٩٧٠ أحدكم يجلد ألأ هال: المى. عن ه زمعة 
آوالمغل اضرب رواية: وفي اليوم*، آخر في يجامنها ثم 

الفورمنه يحصل لا حفيفا صريا صربها جواز عر فدل العيدارم، 
والخماليلئ،.الحيوانات صرب يلمر ولا التام، 

باسسوف(،وكسوقهن رزلهن عليكم )ولهى اك ته 
وجوْ•من هذا علمح، الكلام 

والشراب،الطعام من الفمان ؛)الرزق(: المراد لأول: ا٠ 
•والثرع الخرف يقره يما )بالمميوف(: المكن، مماه: ونى 

يجوب؛قيأصيغة: لأن الزوج؛ على النفقة وجوب الثاني: لوجه ا٠ 
ٌنرًلىآ لأن والكرة؛ بالنفقة الأزواج إلزام تفيد عليكم( )لهى 

يقتضيوهدا الأصوليون، ذكر كما الإيجاب، على الدالة الحروف 

(.٤٣٤)a/لم• مصعمح 'شؤح )١( 
(.١٢٦١٢وملم)(، ٢٥٥٩)المياري رواْ )٢( 
(.٢٨٥٥وملم)(، ٥٢٠٤)الخاري روا، )٣( 



النيئحجة صفة في هع جابر حديث شرح 

أنويالزوجة ونفقة مرتب، لها كان ولو غنية كانت ولو الوجوب، 
الزوجةلأن القح؛ لها أو بها ذطاو_، معاوصة، لألها الممقات،؛ 
القواعدومن والأكتاب، التصرف من يمنعها الزؤج على معمومة 
عليهواجية ننفقته غيرْ لحق حمس من أن ت الشريعة ني المقررة 

الزوجةنمقة أن على دليل الحديث الثالث: الوجه ٠ سيلأ ال
غيرمن وزمانها بيتها فى العتاد وهو بالعروق، واجبة وكسوتها >؛ دان— 

غيهامعشر الزوجة نفقة أن على يدل وهدا إسراف، ولا قتير ت ن
ذللث،ترك بل معين، مقدار على ينص لم الرسول. لأن الكفاية؛ 

والأحوالوالأمكنة الأزمة لاختلاف معروف؛ الإلى 
القدربالحروف: ءالراد حجر: ابن الياففل نال والأسخاص, 

الكفاية٠١أنه بالعادة عرف الذي 
أنزوجها على حقها أن ها؛ معاينة بن حكم حديث وفى 

منهذا أن ريسا ولا ٢، كسوتهأ من ؤيكسوها ءلعاءه، من يطعمها 
أوعليها ه نفيقدم فلا الأخلاق، مكارم ومن المروءة كمال 
زوجة.من أكثر عنده فيمن هذا ؤيتأكد عنه، يميزها 

طلم،في يحي الذي أن إلى إشارة الحاويث، في الرابع: لوجه ا• 
تبقىأن فشأنها المرأة أمجا الرجل، هو الزوجة على والإنفاق الرزق 

المتعازاواطه وأولادها. زوجها وحال حالها لإصلاح  ٧٠٣٠في 

^^١٦١الزواج• رآثارم■ •المشا)؛ا/حأم، انظر: )١( 
العلام،!_ اظر: )٣( اياري• »كح )٢( 



النبيحجة صفة مي ه جابر حديث شرح 

الموضوعاصتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فيكم تركت )وقد اك ته 
آٌ'' وجوم• من هذا على الكلام اطه(، كتاب به؛  ملينمث ا ١

الثسثموصول. اسم ت ورما( ينكم، أي؛ رفيكم(؛ فوك؛ ت لأول ا٠ 
*به، التمسلثا بعد أو فيكم، لئام تركي بعد أي* ؛ بيده( كضلوا رمى 

والاعتصامبه(، اعتصمتم ران فوك: الأول ؤيؤيد فيه، بما والعمل 
وعملاالحقة، المائي من تضثنه ن اعممادأ به التمسك اممه: بكتاب 

والمعاملاتالعبادات موصؤع في والواهي الأوامر من تضمنه يما 
شؤونمن ذلك وغير والاعتماد يامة والوالأخلاق والمايات 

تتمع.يرْ محذوف، لميتدأ حبر بالرلمر اطه( ركتاب وقؤك الحياة. 
منبدل أنه على النصب العلماء بعض وأجاز اض، كتاب )هو( 
الشيءلأن البلاغة؛ من وهو الإجمال، يحد بيان فيه وهال.ا ،، رما(أ 

بيانهإلى القز سوفت، مجملا جاء إذا 

و؛رو؛|باوكرالأحكام بعض أن مع المنة يذكر. لم ت الثاني لوجه ا ٠
.رإيراُ تعالى• لقوله يالئنة؛ العمل على مشتمل القرآن لأن منها؛ تنقاد 
؛ايكرت تعالى وقوله [، ٥٩]الماء: أؤوله يأيثوا أق ؤأي،مإ 
عملفمن ٧[، تالخشرت عنه ٣^^٢ وما ثصاورْ أؤمل 

يااثنةل٣،.عمق ؛الكتاب 
يائمالاعتصام أن على دليل الجملة _ في الثالث،: لوجه ا٠ 

٢بالكتا الأمة، لحففل بب ومحوالأحرة، انمذيا لصلاح سسبإ بالكتاب 
المالح

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

سص)'ى■ •الإبداع• (، ٤٧١)ه/اونانح« •.رثاة 
(.nY/Yfاكجاج«)الممط •المر 
(.TUA/o)اومودأ أءون 



النبي.حجة صغة في ه جابر حديث شرح 

الزمانهذا ني المسالمون صعما وما الشرور، حمح من والوناية 
هدايةعن بإعراصهم إلا هيبتهم وزالت، الأعداء عليهم لعل ون

يالقوانينذللتج عن والامتعامة وآدابه، لأحكامه ونبيهم القرآن، 
الأرصية.والمناهج الوصعية 

قاثوا:قائلون؟ أنتم فما عني ئتألون )وأنتم اق ته 
إلىيوقعها السبابة بإصبعه فقال ونصحث،. وأديم، بثغم، قد أذلث، نشهد 

مرات(،يلاق، اشهد] اللهم اشهدل اللهم الناس: إلى ويسلتها السماء 

توجوه من القدر هدا على الكلام 

.النبي تبلخ عن سأل الأمة أن بيان فيه هذا ت الأول ٠ الأمة ساناد 
يعلم- تعالى . اه فإن ؤإلأ علهم، الحجة لإقامة وذللئ، الرسالة؛ إي 

t^l بأيأي؛ قائلون؟(؛ أنتم رقما المبين. البلاغ بلغ قد . رسوله أن ' ،،؛
الناسإلى به أرسلت، ما بثغث( قد أنك نشهد )قالوا: تجيبون؟ شيء 
)ونصحش(؛وأكمله، أداء أحن حملتها التي الأمانة )وأديت( كافة، 
فيينفعهم ما على يدلألتهم أمجتلثج، نصح في وسعلئج بذلتإ أي! 

دينهمقمح، ليضرهم يرديهم ما كل عن وتحذيرهم ودنياهم، دينهم 
ولاعليه، وحثهم به وأمرهم عليه الأمة دئ إلا حير فلا ودنياهم، 

عته.وأنذرها حذرها إلا شر 

سللنبي بالجميل ه، الصحابة اعتراف الثاني؛ الوجه • س-راف 
الجامعةالألفاقل عر الخضالة البليغة الإحا؛ة بهذْ أحا؛وا حيث ثبمع 

الشالشهادة وهذ0 ربه، ورماله أمته تجاه .ؤ النثي به قام ما لكل ه لأم 



النبيسات صمة هي ه جابر حديث شرح 

ونحنيشهدئ، أن مؤمن كل على يجب ه، الصحابة شهدها 
عاليهوسلامه اه صلوات ونصح، وأدى باي ثد . أنه نشهد 

أي:بإمسيه(؛ )فقال ثه: جابل قول الثالث؛ لوجه ا ٠
فعلالإثارة لأن الفعل؛ على القول إمحللاق وفيه بإصبعه، أثار. 
علىالموحدة ونتح الهمزة بكسر ربإضتعه(، بقول. وليت 

وهي^(، A_l)Jبيان ء3لما أو يدل بالجر رالسباب(، الأفصح، 
الستا.عند بها يثار لأنه بدلك؛ سميت الإيهام، تلي الص 

علىدليل السماء(، إلى )يرصها فوله: في الرابع: لوجه ا٠ 
نثرضالخلق فهلر فد - تعالى - وافه عرشه. عر - تعار . اه علو إثبات 
-،تعار - حلقه على وبعلوْ يه الإيمان عر وعجمهم عربهم كلهم 

بطلبضرورة وجد إلا عبادة أو ربه؛دعاء إر يتوجه همد من فما 
ولاشمالا، ولا يمنا يص، لا ماء، الإر فلبه وارتفاع العلو 

والأهواء،الشياطن اجتالته من إلا الفعلرة س مقتضى عن نصرف 
والخماعةالسنة أهل من الأمة هدْ سالم، - تعار - اش هدى وند 
حلقهعلى - تحار - الد علو نوت على فأجمعوا يعدهم، جاء ومجن 
الحالمين.رب ض والخمد وعفلمته. بجلاله يليق ما عر 

—/ح•ش مخايع الناس(، إلى توله؛ الخاص؛ لوجه ا ٠
زرن بالقضيب، الأرض مكث، مجن كل، باب من -، المثتاة بالتاء - )نكت،( 
محنىعن بعيد وهذا فيها، فأنر الأرض به رب إذا ؛ ونحوم 

يثيرأي؛ ®إرُ؛ بقرينة الإشارة من المجاز أؤيد إن إلا الخديث،، 

بنعحمد للشخ جائر حديث اشرح انظرت )١( 



النبيحجة صفة في )ه جابر حديث شرح 

بالباء)ينكبها( وروي الأرض. بها يضرب كالذي إليهم، بها 
عليهم،به يشهد ؤيرددها، ؤقلبها إليهم، يميلها I أي الموحدة؛ 

عليهاتتمن لما وتأديته ربه رسالات بشلخ 
ثلاثالمهم الأمر تكرار ينبغي أنه I السادس الوجه • الأمر نكرار 
منلا يكرر، فإنه سمع، ند المخاطب كان ؤإن حتى مرات، ُ ^٣' 

الشيء،بهذا الاهتمام أجل مجن ولكن المخاطب، إفهام أجل 
ثلاثالشيء ^كرر المي كان ما وممرآ 

وفيهاعرفة، ني . السي حطثة هذْ ت السابع الوجه ٠  lljاساحم
•بارزة معالم حمسة خئثك 
الملم.ومال دم حرمة تأكيد — ١ المه؛وم 

.موضؤع الجاهلية أمور من شيء كل أن - ٢ 
حيرأ.بالماء ٣-التوصية 

.؛القرآن الث، التمعلى الحث — ٤ 

للناس.الشي. توديع - ٥ 
منهاتأمور ^.٠ الخطة هذ، س سن ت الناس لوجه ا ٠

سالأدميين بحقوق تتعلق كلها المفليمة الخلية هلْ أن - ١ اكركوز،ي 
حقوقفإن لعنلمها، وذللث، المساء، وذكر والأموال، انمماء 

ءاسحغوق
الممليكفرها ولا المسامحة. وعدم المح على مثنية الادميين الأسين 

ءالمنهم•(، ٤٣٤)A/المروي" اثرح (، YUU)؛/المعالم« اركال انظر: )١( 
)م/0مم(.

(.١١٢ص)عثيمين، بن محمد للشخ ظه" جابر حديث اشرح انظر• )٢( 



التبيمجة صمات هي ه جابر حديث مرح 

أهلها،استباحة أو الحقوق رد من بد لا بل بع، مهما الصالح 
•كثترة المعتي *ذا في والتمحوصن 

-تعالى - اش حفوق من بشيء يأيث، لم ه الني أن - ٢ 
الأمرمن لهايتها في حاء ما إلا التفصيل، وجه على المحضة 

تعالى- اممه بكتاب، يالاعتصام 
حاءوما الصحيح، القول على واحدة عرفة حطبة أن ء ٣ 

عليه،يعول لا صعيف لهو حطبتين، حفا أنه الطرق بعض فى 
وغيرْأا،•المهقمح، ناله كما 

ولعلالمناسك، من شيء ذكر الخهلبة هدْ ني يرد لم . ٤ 
•أومحح لأنه بالقول؛ بيانها عن المناسلث، بفحل اكتفى . الرسول 

أقاملم الظهر، فصلى أهام ثم أدذ، )ثم ه: جابر اق تو 
•وجوم من هذا على الكلام هيئا(، بينهما يصل ولم العصر، فمطي 

حط؛-أمذأأن وعلى الصلاة، نبل الخلية أن على دليل فيه لأول: ا٠ 
ألجمعا والعصر الظهر بالماس الإمام يصلي ثم الخطبة، بعد الأذان 
ؤإتامتين.واحد بآذان وتصرأ 

الآأدمالءسذللث، في فرق لا عرفة، أنحاء سائر في الماس يفعل وهكذا 
جزا'لبمحالمسألة، هذه في الراجح القول هو وهذا وغيرهم، مكة أهل بين 

البجعتبة، وابن وءلاوس، راهويه، بن ؤإمحاق مجالك، الإمام فول وهو 
وأحمد،الشافعي، أصحاب ص طائفة وقول لفا، الس وغيرهم 

I)ه/٤ أاونامرىأ انظر: )١( 



النيئحجة صغة هي هع ٠؛^^ حديث شرح 

تتيمية ابن الإسلام شيخ تال ٠ وغيرْ ندامة ابن الموثق واختاره 
السنةتبين لمن بخلافه القول يجوز لا الذي الصواب هو ءهذا 

عالموّسافها، الوداع حجة في الأحاديث تأمل من فإن وتدبرها، 
وغيرهم،مكة أهل من النص. مع كانوا الذين أن يقينيا• ء-لما 
ينقلولم ذلك، حلاف يفعلوا ولم وحمعأ، قصرآ I بصلاته صلوا 
ولامزدلفة، ولا عرفة، في لا - نال أنه النص. عن قط- أحد 
.،  ١٠. . نمئ،ا. توم فإنا صلاتكم، أتموا مكة، آهل ايا -؛ متى 

لأحلإنه فقيل؛ الجمع، هذا في احتالف ت الثاني الوجه ٠ ءالأاو؛ومع 
الجمعكان لو ثم دليل، عليه ليس صعيف قول وهذا النسك، ' ذمةُ 

أنلغيره وحاز بالمج، أحرم إذا يجمع أن للمكي لجاز للشك، 
تأثيرلا أنه والصحح نسك، الكل لأن بالعمرة؛ أحرم إذا يجمع 

مسااه جعله لما التأثير ؤإنما الجمع، ولا القصر في لث، للت
وحدوحيثما القصر، شميع السفر وحد فحيثما ، السفر وهو 

*والصحيحت تيمية ابن الإسلام شيخ وقال الإتمام، شؤع الحضر 
لاشتغالهبل للسفر، قصر كما السفر، لمجرد بعرفة يجمع لم أنه 

مزدلفة،إلى بالمسير ولاشتغاله النزول، عن واتصاله بالوقوف 
الذيالسير لأجل مزدلفة وجمع العبادة، لأجل عرفة جمع فكان 

.ا.مزدلفة.إلى ميره وهو • فيه جد 

(.٢٣٤)Y/اوعاد« ازاد (، ٢٦٤)ه/•المض« )•>/م؛(، راكهيدا انظر: )١( 
(._)tUوالإقاّة• بالنر تخلف الش الأحكام ش •ناعية )٢( 
(.٢٣٥ازادانمادا)Y/انظر: )٣( 
(.٧٢. )١٧ والإقا.ةأ بالغر تخف اكي الأحكام م »تاءدة )٤( 



.النبي حجة صتة في ه، جابر حديث شرح 

رعشلابمأنه على هيئا( بينهما بصل )ولم قوك؛ |بخل ؛ ١^^٠٠لوجه ا٠ 
م٠١٦٠؛النوافل من صء الصلأتتن بين الجمع حال في عرفة في يشؤع لا 

الوقوف.للامتعجال وذلك والرواتب، 

•سررمةالمجمومحين الصلاتين أن على دليل فيه الرابع• لوجه ا٠ 
*؛أندو ذ،/ب وقد العصؤا، فصالي أقام رثم لقوك: الموالاة؛ فيهما تشرع 
لملأنمنا ى

او،بموءينفلا المجموعتين، الصلاتين بين الموالاة اشتراط إلى الجمهور 

وصوء،أو الصلاة، إتامة مقدار وهو سير، بشيء إلا بيتهما ممل 
ربماالإنسان لأن والوضوء؛ منها، بد لا لأنه الإقامة؛ في وسومح 
المتابعةالجمع." معنى لأن الصلاتين؛ بين وضوء إلى يحتاج 

فإنهاليسير بخلاف الملؤيل، الممريق >ع ذلك يحصل ولا والمقارنة، 
عنه.معفو 

هوالجمع لأن بشرط؛ ليت الموالاة أن ت الثاني والقول 
الجمع،حصل إحداهما وفت في صلاهما فإذا الونت،، في الجمع 

آحرفي العشاء وصلى وفتها، أول في المغرب، صلى لو إنه حتى 
الإمامنص وتد ذلك، صح الجمع يجوز حيث المغرب، ومتا 
بيته،في الصلاتين إحدى صلى إذا ت فقال ذللا،، نفلير على أحمد 

بأسفلا المسجد في والأحرى 
وتدالوقت،، في الجمع هو الجمع أن على منه نمى وهذا 

دليلفلا المواصلة وأما ، ٢٢١أيما . مالك الإمام عليه نمز 
ضابطفي الفقهاء ذكره وما إليه، يرُثع للموالأة حد ولا عليها، 

(.٢٠٤)]/)٢( (. nr/Tأالإضاف«))١( 



النبيحجم صمم في ه جابر حديث شرح 

لمالموالاة يشترمحلون الذين إن نم عاليه، دليل فلا الموالاة 
الجمعغي الموالاة اشترامحل وعدم التأحير، حهع في يوحيوها 

وعلى،، الجمعل شمع أحلمها من التي والسهولة اليسر يحقق 
احتياطا.الصلاتين ين الموالاة على يحرص أن المصلي 

الموقف،أتى حض . اطله رسول ركب )ثم جابر اد نه 
بينالمشاة حبل وجعل الصخرات، إلى القصواء نالته بطن فجعل 

Iوجوم من ءن|ا على الكلام القبلة(، واستقبل يليق، 

ركبثم أي• ؛ ركب( )د*ا بقوله؛ هع جابر مراد الأول" ٠ داد مال
للعهدفيه ورأل( المونم،، أتى حتى وصلاته حهليته مكان من مل،;ُأ 

فإنؤإلأ فيه، يقض أن احتار اووي يه الخاص موقفه أي! اكهني؛ شاووه«<ا 
عرفة،شمال المعروف الجبل عند . وموقفه موقف، كلها عرفة 

الرحمة()حبل العامة! وتسميه هلال، بوزن )إلأل( جبل ؤيمى 

فيكونالجنوية، جهته من الجبل عند وف . أنه والفلاهر ف ؤلم
أمامه،المشاة حبل ؤيكون القبلة، ؤيستقبل يمينه، عن الجبل الرّّمله 

مءر«

(.٥٤. )أآ/"اه »الأظوىا )١( 
أواخرش إلا تعرف لم ».حانمثت، تمة عي بل لها؛ أصل لا الرحمة( جل بل تب )٢( 

ولعلوغيرها، وألمناسك والفقه التفير كتب ؛ي انتشرت ثم الهجري، الراع القرن 
والمغفرة،الرحمة عن اليوم ذلك قي عياله على يه الله يتفضل ما بحكم التسمية هذه 

إليهالذهاب بغمد الحجيج لجهالة إغراء مزيد الاسم هذا في يكون ند لكن 
ليسذلك ان ح الحر، شدة ؛ي صيما لا عثليم، إصرار ذلك وم عاليه، والوقوف 

امجمؤعانغلرت ٠ مشرؤع غير عمل لأنه يدعان؛ فهو تعبدأ صعده إذا بل المنة؛ من 
زد.أبو بكر للشيخ بعرظتأ إلأو •حل رسالة (، ١٣٣/Y1)الفتاوى، 



النبيحجة صفة في هد جابر حديث شرح 

فيومجتسهم صفهم هو -ت المهملة بالحاء - المشاة( ورحبل 
لكونه،يالذي طريقهم ت المشاة حبل I وميل مشيهم، 

الجيل،حلف تقع بالأرض، مفترشة صخرالت، هي ت و)الصخرات( 
معا.والهبالة الجيل يستقيل عندها والواقف 

>درسىلهاعلى يجبا لكن موقفا، كلها عرفة أن الثاني؛ لوجه ا ٠
مأف٠يهللبها؛ مجن يجدها علامايتف وهي حدودها، من يتأكد أن الواقف، 

الحجلأن حجه؛ يصح لم خارجها وقفا ومن واصحة، لأنها 
الثنة.عليه دلت، كما عرفة، 

ا،ثعبااّ،لأن القبلة، تمثل يبعرفة الواقف، أن ت الثالث، لوجه ا ٠
هداعشية من يستفيد أن الحام وعلى ودعاء، ذكر موقفس، ، الموقف

،مرمرس" ِتا 
الصعق،منلهرا مقيلا متصرعا والاستغفار، الدعاء من فيكثر اليوم، 

ه^،لفعله أفضل؛ راكبا وقوفه أن الفقهاء ذكر وقد والافتقار، 
نظر.فيه الإؤللاق وهدا الدءاءل١،، على أعون ولأنه 

الجلوسباختلاقط يختالمح الأفضل أن - أعلم واش - يغلهر والدي 
مبكُ' إليه، لحاجتهم الناس رآه ركب، إذا ممن كان فان الناس، أحوال( 

علىجلوسه كان ؤإن راكثا، وقف، الركوب، ترك عليه يشف، كان أو 
الذاتيالكمال، مراعاة لأن جلس؛ لقلبه وأحضر له أحثع الأرض 
المكانل٢،.في الكمال( مراعاة س أولى للعبادة 

يتملا الحج أركان ص ركن بعرفة الوقوف، الرابع؛ لوجه ا ٠
نيكلم

ادكاذالخج(. YnU)0/»اسي« انظر: )١( 
)\إ0ص.اسم« ،الشرح (، ٠١٣٢/٢٦ا.ج٠وعاكاوى«)انظر: )٢( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

الكتابمن لدليالين ابن نمله بالإحماع، به إلا الحج 
والئنح.

■^٢-^؛؛؛بث أثنستم  ٢٢^تعالى؛ فنوله الكتاب أما 
دفعتمإذا أي: [؛ ١٩٨آثك؛زإئه السّم بمن أممت و1ذ'ءظئوا 

بدلا التي الأفعال في إلا نتعمل لا )1^( وكلمة عرفات، من 
وتتضمنالزمان، من يستمل لما الأصل قي لأنها الغالج،؛ قي منها 

الستقبللى.الزمن ني الجزاء إيقاع ممائ فتكون غالتا، الشرطة 
أنه<؛ الديلي ينمر بن الرحمن همد فحديثإ السنة أما 

»ضعرذأص.النثيهةال:
هالمني أن على ثه جابر حدبث، ئد الخامس: الوجه ٠ ؛دا؛ارك 

أمراثشمس، زاغت إذا )حض لقوك الزوال؛ يعد إلا بعرفة يقف لم دذ-دف ال
بوالخلاف 

حشركب ثم الناس••* فخطب الوادي، بطن فائح، له' فرجلث بالقصواء 
مجنيبدأ الوقوف ومت، إن فال؛ مجن أحذ وبهيا أتح،الموقف•••(، 

الجمهور،من>هآ، وهذا للوقوف، ونتا ليس الزوال قبل وما الزوال، 
نقلبل ،، تيمية١ ابن الإملأم شيخ اختارها أحمد، عن ورواية 

الزوال.بعد إلا يقفوا لم أصحابه ومعه لأنه. ؛ الإح٠اعأ 

(.٥٧٢)Y/ انمدة! رشرح )٢( ص)اآ■(• •الإجماع• )١( 
ماجهوابن )ه/ا"هأ(، الي والن(، ٨٩٠)والترمذي (، ١٩٤٩)داود أبو رواه )"٢( 

هال،صحيح*، حسن يويث 'عل.ا السممان.ي؛ ثال(• ( ٦١٠"آ/)١ واحمل. (، ١٠• ١٥)
امذاكح؛ و ونال، الثورتم،•، مغيان دواه حاديثا اجرد •هد"ا • مينة بن "نيان 

الماّالث،|.ام الخديثه 
•الإنصاف•)أ/هأ(.)٤( 
(.٢٧٤٨)•• if^JI•دائن •الأطّلكر•)يإ\<م ص)ه؛(، الإجماع• •هراتب )٥( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

عرفة،يوم الفجر طلؤع من الوقوف بداية أن ت الثاني القول 
واستدلواالحنابلة، جماهير وعليه أحمد، الإمام مذهب وهذا 

اض.رسول ®أتيت قال; ها< المضنس بن عروة بحديث 
حبليمن اه رمول يا حشتا ت نالتا - بجنع I يعني - بالموقم، 

إلاجل من تركت ما واهه نفي، وأتعستا مهلتي، ١^٧^< محلمع، 
أدرك*من ه؛ اش رسول فقال حج؟ من لي فهل عله، و؛نمتا 

ئمفشد نهارأ آو ليلا ذللث، قبل عرفامته وأتى الصلاة، هذه معنا 
وماالزوال تل ما يثمل نهارا( )أو فقوك: عمثهاأاا،ا، وقضى حجه، 
بعده.

يعدإلا وقفا ما . التجئ لأن قوي؛ الجمهور ونول 
الإماماستدلال كان ؤإن مناسككم،، #لثاحدرا قال: وقد الزوال، 

لكن- الثنقيهلي يقول كما - الفلر مجن وجه له بالحديثا أحمد 
وأبرأأحوط - النهار أول على الانتصار عدم وهو - الجمهور محول 

لاذمة.

خصوصفيه -®الهار، المراد؛بأن عروة حديثا عن وأجابوا 
يعدْلم.من حلفاته وفعل المي. محعل بدليل الزوال، يعد ما 

هذاعلى الإجماع الأئمة من كثير ®نقل النوكانيت نال 

ماجهوابن  i(r-\r/o)والنمائي (، ٨٩١)والترمدي (، ١٩٥داود)•أبو أحرجه )١( 
صححأ.حن حدث »سا اكرمدي: وقال >آ-آ/آ(ا(، واحد (، ٣٠١٦)

الشعروونرة الأيلمار بملول الحاصل الومخ *و باكع؛ التنث، >ثمثهأ: وموله: 
بإزالته.مه وتخلص انتهى أي: تتمته(؛ امحى ومعتى المحرم، شعتا من وغيرمما 

(.Y،jA/o)^، ٧١اJمارر )٣( (. ٢٦٠>ه/ المان( •أضواء )٢( 



النبيحجة صفة في ه حابر حديث شرح 

أحمدعن روى وما - الفجر طلؤع إلى الزوال من أي؛ - الوقت 
موقفهو للوقوف ونت كله عرفة بوم من النهار أن من 

مطليمد فقد عروة حديث من تقدم بما امّتدلاله وأما بالإجماع، 
.الزوال،الا، من بأنه بالإح٠اع فيه النهار 

عرفةمن حؤج ثم النهار أول وقف لو أنه الخلاف وفائدة الخلاف نمر! 
زمنفي وقف لأنه حجه؛ صح إليها يند ولم الزوال نل 

كما- الغروب قل عرفة من حرج لأنه دم؛ وعليه الوقوف، 
يعدلم إذا الجمهور قول وعلى المذهب، على وهدا -، مبأتى 

لأنهحجه؛ يصح لم الزوال، بعد ما وهو الوقوف ونت في إليها 
الوقوف.وفت لحول نل وقفا 

بالإجماع؛وهذا النحر، يوم الفجر فطالؤع نهايته وأما رنت نهاية 
ءايحجقال؛ . المي أن ه؛ يعمر بن الرحمن تمد لحديث اُمف 

نشئالتجئ يطلغ أن تل عرفه أدرك نمن -، نلأثا - عرقان 
آدركا٠ل٢،.

ولامخصوص، دعاء عرفة ليوم ليس السائس! الوجه ٠ برأل؛ارم 
جمعفي ه أس حديث من تقدم ما إلا مخصوص، ذكر ثوص 

بمايدعو أن الحاج فعلى والتآكيرم، التالية بين ه الصحابة 
بالحزوأهله للأسلأم ويدعو والاحرة، الدنيا حيري من له يتيسر 

والتمكين.والنصر 

(.٢٠٠الجرار،)٢; ،المل (، rr/\r»الأطكادأ))١( 
ص)«تما(.انثلر: )٣( قرمحاك تخربمه تقدم )٢< 



النبيحجه صفة هي ه جابر حديث مرح 

يومدماء اليمام رحير ت قال أنه النبي.؛ عن روى وقد 
وحالماف إلا إلئه لا ت ملي من والتسون أنا نالت، ما وحير عرفة، 

تديرارشيء كل على ومحو الحمد، وله الملك، له له، شريك لا 

وذهبتالشمس غربت حتى واقفا يزو )هلم هع: جابر ال ته 
منالقدر هدا على الكلام القرص(، غاب، حتى قييلأ، الصغره 

وجوم؛

واتنايزل لم . النص أن بهذا ه جابر مراد لأول؛ ا ٠
•الممس غربمت حمئ الصلاة مد موقفه إلى وصل أن ضذ 

دل—تعرفة من الانصراف وقت بيان هذا في الثام• لوجه ا ٠
٦هبمهموبالنمس. 

بعدالشص شعاع وهو الحمرة، لون دون لون والصفرة! 
الشمس(؛رغربت لقؤك بيان القرص( غاب، رحتى وفوك: مغيبها، 

الاحتمالفأزال القرص، معفلم مغيب على بمللق قد هدا لأن 

صحمد، أبي بن حماد *لريق عن ا/هأه( )١ واحمد (، ٣٥٨٥)الترمذي أحرجه )١( 
مساحديثا امذا الترمذي; قال مرقوما، حد، عن اسه، من ثاس_ا، بن عمرو 

أنهالترمذي من ( ٤١٩)آ/•الترءسار في المننري ونغل الوحها.ام-، محيا من 
سلعوالحديثه الشح، ا احتلأنمن محيا ولعل غريبا•، حن احدبمثا تال; 

أمحلمند محوبالتوي المس الترمذي; منه قال حميد، أبي بن حماد فيه صعيف،، 
نوامحي،له والحديث، اصعيم،•. أالتترس_،•; فى الحاقفل يته وقال الحاوسح،•، 

بنلمي إمناد، دفي ( )١^١٨االدءا»• في الملبراني مند هه ملي جديث، ومنها; 
أحرجهكريز، بن الد ءسد بن _»< حديثا ومنها الحنغل، ميئ ومحو الربيع، 

الئنة•اشرح في والمغوي >ه'ا/خ(، الرزاق مبد >مه ومن )ا/أ'أأ(، مالك 
>ها/مهإ(.المشر• •البدر انفلر; صحح، ومحومرل (، ١٩٢٩)



النبيحجة صفات هي ه جابر حديث شرح 

الوقوفمشروعية على دليل فيه وهدا القرمإا، غاب )حض بقؤك؛ 

أحذؤبهذا غرؤبها، كال وتحقق الشمس غروب إلى بعرفة 
ماإلى يمتد نهارآ بعرفة الوقوف إن ؛ فقالواالعلم أهل من الجمهور 

تمجفن الحج، واجبات من واجب وهذا الشص، غروب يعد 
ناعيتهمعلى - دم وعليه حجه، وصح واجا، ترك فقد الغروب نل 
ير:-؛U الواحات رك تز 

.تامكئم،،»لثاحالراوتال: كيلك، وتف ه الشى أن - ١ _>، 
علىدليل دفع، ثم الغروب بعد ما إلى بعرفة مكث وكونه. إيإرن.م 

الزمان،ذلك ر ميما ولا أسهل، نهارا الدفع لأن ذللئ،؛ وجوب اكردب 
إلايدي لم هذا ومع والأقدام، الإبل على الناس بمشي حنث 

الغروب.بعد 

المغرب،يملى أن قبل عرفة من دفع الرسول. أن - ٢ *مءالدلل 
جاتزأالغروب قبل اليفي كان فلو يحل، قد المغرب دنت أن *ع ألألٌجا•' 
وكهارا،.أول ر مزدلفة ر الغرب وصلى لدفع »؛}،__ 

الني.أن ه؛ المخرس بن عروة حديث في ورد وفد 
ندح،حش معتا ووهم، - الفجر يعي - هال صلاتنا شهد امن قال: 
وقضىحجه، تم نقد نهارأ أو ليلا ذللثإ تجل بعرفة وتف، وند 

الغروب؛قبل عرفة س الانصراف جواز على يدل وهذا • ثمثهء 
أنهالغروب نل لدم نهارأ وقف س أن يفيد نهارأ( )أو فوك لأن 

(.٤١٩.  i'W/U)المتع• رالشرح انظر: )١( 
٠زيأ تخريجه تقدم )٢( 



اثضيحجة صفة هي هع جابر حديث شرح 

يحتاجلا وأنه ذلك، جواز ظاهر؛ي التمام بلففل والتعيير حجه، تم 
الغروبإلى فالتاء هذا وعلى واصح، استدلال وهذا بالدم، جره إلى 

الشافعيه،مدهيا من الصحيح هو وهدا متحب، هو بل ، واحا ليس 
النووي،واحتارْ حزم، ابن وهوميما أحمد، عن رواية وهو 

للأمة،عام تشرع ممرس بن عروة حديث، لأن • والثنميْلي 
الاستحباب،على فعاله. فيحمل والفعل، القول بين تعارض ولا 

والقولعليه، شيء ولا تام، فحجه الغروب نل عرفة من دفع فمن 
أنؤيب ولا بسقوطه، ثيت الدليل بل دليل، عليه لتس الدم بإيجاب 

بعده.محن وبخلفاته . بالني تأما أفضل؛ الغروب إلى القاء 

عالْعلى الكلام ،^_(، أسامه )وأردف .ع؛ جابر ال ته 
•وجوه من الجملة 

سنالغرق ركيا إذا ت ونيله حلفه، أركبه )أردفه(• معنى لأول؛ ا• 
دُردر س

داذجعلى الإرداف جواز على دليل هدا في الثاني؛ لوجه ا٠ 
إيالأِ أردفهم فيمن مجصتف، منيه ولابن لذلك، مجهليقة كانت إذا الدابة 
يزيدونالني. أردفهم الذين أن علان ابن ذكر وفد س، الني 
بنومعاذ أسامة، وئهم جزءأى، في جمعهم وفد الأربعين، على 

ه•هاص بن والمضل جل، 

)أ/ا،ه(،•الإنماف! (، ١١٩ص/("'ل »المبموع« ،المحلى• انظر: )١( 
(.٢٦٠)ْ/بمهآ_ ،« jUl»أصواء 

اممالحين«)ا/بمآآ(.رديل انظر: )٢( 



اتنييحجة في ،جهبع جابر حديث هرح 

ُننيل ين أسامة هو هنا؛ المذكور ر1ساماتا الثالث؛ الوج4 ٠ ة رجمت
منكان أيام لأن قديما؛ وأسالم الهجرة، قيل سع سنة ولد ، حارثة 'ه 

ثلاثةنحو يبلغ الروم إلى عظيم جيش عر . الني أثره السامين، 
أنمل . الحم، فمات والأنصار، المهاجرين كبار فيهم آلاف، 

يعثهيمثؤ آحر البعث، هذا فكان ظ؛بم، بكر أبو فآنفذْ يتوجه، 
يجلهه عمر كان ه• بكر أبو بعثه بعث، وأول . البي 

إنهؤيقول؛ عمر، ين اه عبد اينه على انمناء في ؤيفضاله ؤيكرمه، 
المحاية؛من عته روى وقد منالث،، . الد رسول إلى  ١٦أح—

النهدي،عثمان أيو التابعين؛ كبار ومن ه، عباس واين هريرة أبو 
سنة؛المدينة ل.ئع ومالت، الفتن، اعتزل • واحرون الزبير، بن وعروة 

الررا،•عد ابن صححه ما على وحمثن أربع 

للقممواءهنق وهد . الله رسول )ودفع هد؛ جابر ال تو 
ءايهااثيمض: بيده ويمول رحاله، مورك ليصيب واسها إن حض الزمام، 

قليلا،لها أرحى الحبال من حبلا ا*ض كلها السئلين4أ الس؛كينه الناس} 

والكلاممزدلفة، إلى عرفة من الدفع صفة في هذا تصعد(، حض 
وجوم؛س عليه 

الزمام،عليها وصئق صم أي؛ رفيق(؛ معنى الأول؛ ٠ يمحذوده: 
الذيالخيهل وهو الخهلام، هو يالكر والزمام؛ يالجذب، وذلك، رزٍإمر' 

البلاء،اعلأم ِ ))/٩٧(، رأند )(، ٤٣))/•الاسعاب، انظر: )١( 
أالإصاة«)ا/هأ(.)آ/ا-هأ(،



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

الإمرلعمن به ؤيمتغ به ليقاد العير أف في التي الحلقة إلى يشد 
موركليصب راشها إن )حض بقؤك ذلك ممر وقد المشي، في 

ص-، بفتحها ونل - الراء وكر الميم بفتح رحله( ورمورك رحله(، 
ادالركوب س مذ إذا رجله الراكب علثه يجعل الذي الموضع 
يشيرأي* ٠ اليملس( بيده )ويقول فوله؛ ٠ اّني لوجٌ ا٠ 

ورالسئينهتقدم. كما الفعل، عالي القول إمحللاق نفيها بها، 
الزمواأي• ؛ محذوف، بفعل الإغراء على مجنصوب، السكينه( 

علىل يل، وطا للتأكيد. والتكرار والعلمأنيتة، الرفق وهي السكينة، 
جرتء-اد؛والإ'-رإع الاندفاع على طؤيل زمن مجند عادتهم حرت الناس أن 

ىاستثأن لأحل أو العجلة، الإنسان طبيعة لأن ٩ الأنصراف، محي 
|لإسر|عس،. الإمفارر من يستفيدوا 

ب. النك، مع د؛ع أنه ها؛ هماس ابن حديث في حاء وقد 
ومحوناوصربا شديدآ زحرأ وراءْ . المبي مع فعرفة، يوم 

بالمكيتة؛عليكم التاس، ءآيها ت ومال إليهم، بسوطه فآثار للإل، 
مث؛ّشةالريع• الكر والإيقاع؛ • يالابميع* ليس الر فإن 

لهاأرض الحبال من حبلا اض رممما فوك: الثاك: لوجه ا٠ 
جمع-ت المكورة المهملة بالحاء - رالحبال( تصعدإ، حض قتيلا، 
صفةرقليلأ( وفؤلك الضخم. الرمل من اللهليفذ التل وهو حبل، 

زماناأو فليلا إرحاء لها أرحى أي؛ محذوف؛ زمان أو لمصدر 

(.٤٣٦مسلم،)U/صحيح محلى التروي اشرح (، ٢٨١المعالم،)إ/ 'إكعال اتفلر؛ )١( 
ص)هآ(.عثبمين ابن للشح ه، جابر حل.ين، اشرح انفلر: )٢( 
•( ١٦٧١)الخاري دوام )٣( 



النبيحجة صفة هي ه جابر حديث شرح 

بابمن )صعد( مصايع _؛ العن بفتح - تصغي( )حض وقوك: • قليلا 
مجنحبلا أتى إذا أنه والمعنى: وترتفع• تعلو أن إلى أي؛ )يعب(؛ 

إذالأن تصعد؛ أن أحل من قليلا لماقته أرحى الرمل حبال 
المهود.عليها ثق مرتلمر شيء وأمامها زمامها ثد 

كينةب محزدلغة إلى الدفع ينبغي أنه على دليل فيه وهذا 
مانقىحق فى يتأكد وهدا بعضا، بعضهم الناس يضر لئلا ووقار؛ 

حهلومراعاة القيام على والحرص السكينة عليهم فإن السيارات، 
أمامه،الذي يمشى حش انتفئر ؤإلأ مشى، ؤلريقا وحل. فإن السير، 

الحجاج•من ولغتره معه ولمن له آمن فهذا 

المغرببها فصلى المزدلفة، أتى )حتى )غهئه: جابر ال ته 
اضطجعلم هيئا، بينهما يستح ولم ؤإقام؛تين، واحد باذان والعشاء 

والكلاممزدلفة. فى الحاج يفعله ما بيان فيه هذا المجل(، ْللع حض، 
وجوم؛من عله 

عرفةبين المقدسة، المشاعر أحد )المردلخّة(: الأول: ٠ تميف 
مجنالإفاضة بعد منى إلى الماس لاقتراب بذلك نميت، ومنى، 
٠٢١والاقتراب الاحمماع والازدلأف: بها، واجتماعهم عرس 

انمحرليلة بمزدلفة الميت أن على دليل فيه الثاني: الوجه • المن حكم 
حلافلا وهذا الحج، مناسك، من الث، نعرفات مجن المني بعد ' ؛أليلإ• 

ركن؟أو نتة أو واحي، هو هل الخلاف: إنما فيه. 

•اللسان•)١( 



النبيحجة صمة في فهتع جابر حديث شرح 

منواجب مزدلفة في المستر أن إلى الجمهور فذهب 
عتقتتث آقنستم  TSLi^ت تعالى لموله ،؛ الحج١ واجمات 
بيهأمجر و٠ازا [، ١٩٨؛: ٠٢٠٢١١]آثكتاوه ألنم بمد اثن ئاذحقثوأ 

الإسفار،إلى فيها وبقي، المزدلفة فهم، بات فقد بفعله، . النم، 
ذللث،.نيل للصعثة وأذن 

يعمربن الرحمن عبد حديثا من تقدم بما استدلوا كما 
ليلةمن الصيح صلاة تل حاء من حمرنه، *الحج ه؛ الديلمح، 
مفقد جمع، 

الصبحصلاة مل إلا عرفة يأُت، لم إذا أنه الاسدلأل: ووجه 
صنحففد ذلالث، ومع نْلعا، بمزدلفة المست، فاته قد يكون 
تام.حجه بأن ه الله رسول 

والأسود،عالقمة، وهم! التابعين، من ة حموذهبا 
؛مزدلفةالمبيت، أن إلى البصرؤ، والحس والنخعي، والشعبي، 

ثمبعمرة، إحرامه من تحلل، فاته نمن، به، إلا الحج يتم لا ركن، 
بحديثواستدلوا ،، الثافعيةل بعض فال( ويه مال، من، حج 

المتقدم.خهبه مضتس ين، عروة 
علىحجه...٠ تم افقد الجزاء رسبا أنه الاستدلال؛ ووجه 

يدل،مما ، ٠.٠٠ندفعحم، معنا ووقف هده، صلائتا شهد ص القرمحل 
تبقوله استدلوا كما الحج، لصحة ثرمحل بها المثيت، أن علهم، 

(،٢٧٧)Y/المجتهاوأ ابداية )ا/ا'أا(، االهاوادة« •المنض• )١( 
\(.ri/A•المبموع€)

(.١١٨٣اوالااث،|)م»ساة (، ١٥٠>اوجمعاص/(، ٢٨٤/٥»اJغنى٠))٢( 





النبيحجة صفة في ه جابر حديث هرح 

الصلاة،شهود اشترثل به استدلوا الذي الحديث أن — ٢ 
يشهدولم بمزدلفة وتف من أن على العلم أهل من والجمهور 

أصحابإن بل آ، -١١حزم لابن حلانا - تام حجه أن الصلاة، 
الشرؤل.صمن يحولها مع الصلاة بركتية يقولون لا القول محيا 

علىقدم رجلا ءأن الأموي: عن إبرامم، روى ما - ٣ 
أميريا فقال: عرفات، من أفاض يعدما بجمع وهو خهء عمر 

نال:بعرفات؟ ونمت، كنت، أما فقال: الأن، ندمت، المؤمنين، 
الرجل،فانهللق أفص، ثم ئسهه، بها ونت عرفة فأن قال: لا، 

ندنيل: فلما الرحل؟ أجاء يقول؛ وجعل بجمع، عمر وأصح 
يمزدلفة،المستؤ فاته من حج صاح .ه فحمر • أفاض* جاء، 
يقولكما م م يأمرْ ولم حجه، يصح لم ركنا كان ولو 

دم.عليه وجب، - كالمييتإ - واجا ترك من إن الجمهور• 
موارافهالليل، نمحق، إلى قيل: الواجب،: المت، الثالث: لوجه ا٠ 

٦ت'"• جزء دلل: المحل، سظم يقل: 
هاأأمماء القمر؛ يمغيبخ مقيد ذللث، أن والأخلهر 

فيإلا الأذصرافإ توقيت، يجى ®لم تيمية: ابن الإسلام شيح ؛ال، 
وجعلتهاق^، اه رصول عن الرحمة روت فقد أسماء، حا.يثإ 

(.١٩٤»اوحاى«)يمهاا،  i(T<{/\r)•الأسذلكر• انظر: )١( 
ائمحانظر: احمد، الإمام به واحتغ صحيح، منصوربإستاد بن صعيد أحرجه )٢( 

(.Wi/rانمدة،)

الاض.المدر )٣( 
<.٦٠•الإنصاف،•)أ/•سا؛ةاوالاوث،ا)مأ/'ا\/اا(، •الأسذلكر«)*اا/ي'ا(، )٤( 
اه.شاء إن وتخريجه، ذكر، ساتى )٠( 



النبيحجة صمة في هي جابر حديث هوح 

قيوليس الرخصة، روت التي هي كامن إذ الممر؛ يمغيب »لإؤقة 
تثلتكاد لا الأحاديث ومائر هذا، من أبع مونت شيء الباب 

.|لا/.الوف،.هذا 

والعناءالمغرب بين الجمع مشروعية I الرا؛ع الوجه ٠ مشروما 
مواءالرحال،، حظ قبل وذلك، صلاة، لكل ؤإنامة واحد بأذان دتنءذم 

جمعوهذا العشاء، ونتا في أم المغرب ونتا في إليها وصلوا اددا»؛ن 
وصولهتأخر فإن العشاء، ونتا لحول، بعد إليها وصل لمن تأخير 

قبليصلي فإنه الاليل، منتصفا بحالول، العشاء خريج وخشكب 
منالنزول( من يتمكن لم فإن كان• مكان أتم، في الوقت، خرؤج 
لوهذا ومثل حاله، حسمتا على فيها صلى الزحام لشدة سيارته 

الوئت•حروج حشى إن هناك بملمح، فإنه لعارض،، عرفة مح، بممح، 

وقتادخول، تبل المغرب وقتا في مزدلفة وصل ^ن اذادمل 
عليهيدل، الذي وهو الجمع، له أن علمائنا عند فالمشهور العشاء، 

اختلفحافقد ؤإلأ المي.، فعل إلى امتادآ اJتمدمين، إطلامح، 
وقتدخول بعد إلا المزدلفة يصلون لا كانوا فإنهم القل، وصائل 

فإنالأن أما النم، فعل، كما تأخير، جمع فيجمعون العشاء، 
الجمع،فلهم هذا ومع المغرب، ونتا في يصلها من الحجاج من 

المغربونتج في مبأكرآ وصلها فيمن الأولى لكن تقدم. ما علك، 
حينالمغرب يصلي أن - الجمع إلى محتاجا يكن لم ن إ- 

بأذانبكتفي أن على وقتها، دخل إذا المشاء ؤيصلي وصول، 

ارشرحانمالةء)آ/حا1(.)١( 



النيئحجة صفة هي )ه جابر حديث سرح 

آ.نا٠ااة١ بيتهما يصلى وألا للصلأتين، المغرب 
احيرجمع الصلاتين بين جمع العشاء ومحت محي وصلها محإن 

فجاء ١٠ت نال حيث هنع أسامة حديث محي الواردة المنة على 
الصلاة،أقيمت ثم محأمخ، محتوصأ، المزدلفة، - . المي ي• أ~ 

أقيمتنم منزله، محي بعيرْ ان إنكل أناخ ثم المغرب، فصلى 
-ضيفةأبو هال( ونل سهما*لآ/ يصذ ولم نملى، الصلاة، 
لأنالعشاء؛ ومحت محي إلا الجمع يجوز لا إنه وداود؛ والثوري 
منالجمع فكان العشاء، ونت، في الصلاتين بين جمع النبي. 
اككأ٣/

تركال-واللؤإن الصلاتين بين التنقل ترك مشروعية الخاص؛ لوجه ا٠ 
راصالفجر رانية أما والعشاء، الغرب رانية وكذا لأحيرأ، الجمع كان 
يدللا يدكرها، لم جابر وكون سفرأ، ولا حضرأ تترك فلا 

الميي.فعله شيء كل يذكر لم جابرأ لأن تركها؛ أنه. على 
يسبح)ولم فوك: في ؛)التسسح( والمراد أشياء. ترك بل حجه؛ في 

إطلاقباب مجن تبيحا نمى الصلاة لأن الصلاة؛ ؛ هيئأ( بينهما 
الكل.طى البعض 

حتىاضطجع رثم ه: جابو قول المادص: لوجه ا٠ 
أزعلأة

ص)«أأ(.الءجأ انوازل )•آآ/أه(، ء؛من« ابن »ظوى )١( 
الخارى.لني ومدا (، ١٢٨٠وملم)(، ١٦٧٢)الخاوي رواْ )٢( 
•المحقيق>آ/أ0ا(، انمائعأ أداواتع (، ٢٨٢.  ٢٨١)ْ/•المنمي• انتلر: )٣( 

المعتع••الشرح ص)آ'م(، والمج• المعرة لريل. •المهج (، ٤١ص)والإيضاح• 
i(T>oM  ما<0 ضعين• ابن انتاوى( . ،)TI" س.ناثالمشكلة •المائل

.ص)هآا( لاإءلري4ي .• الني حجت >صنة ص)آأ(، والمعرة• الج 



النيئحجة ممة في ه جابر حديث شرح 

دعاء،ولا بصلاة المزدلفة ليلة إحياء يثميع لا أنه اثصجى، ْممع 
حضرآيدعه لا . المي كان ممد الوتر، ذللث، من بمتثتى لكن 
وأمرالمير، به حد إذا راحلته على يوتر كان حتى سفرأ، ولا 
ليس- هنا - الوتر نقل وعدم اصسناء، بدون عاما أمرأ أمته ُه 

ّكتر.ه جابر يكون أن فإما الليل* قتام وكذا للعدم، نقلا 
اكفلنقى كما الوتر يف لم ولهذا يدرى، لا لأنه ؛ ذكرْ عن 
به،للعلم ذكره ترك أنه أو هيئا(، بينه4ا يستح )ولم فوك؛ في 

المناسالث،،سياق فى والحديث، المنامسك، من ليس ولأنه 
أءلمل١/فافه 

الليلة،هده في قاموا أنهم ه الصحابة بعض عن حاء وقد ماجاءمن 
ليلةنزلت، *أنها ه.' أسماء مولى كيسان بن الاثه عبد عن ورد كما 

-X— - — - المحابم|»رم 
ياهالتإت ثم ساعة، فصالت، تصلي، فقامتا المزدلمة، عند جمع ناموالهيأ 

بتييا ت قالت، نم ماعة، فصلت، لا، ؛ هالت، القمر؟ غاب، هل بني، " ر 
ومضينا،فارتحلتا فارتحلوا، ئالت،ت نعم، ؛ تلت، القمر؟ غاب هل 

فقالت،منزلها، في الصح فصلت، رححئ، ثم الجمرة، رمت، حتى 
إنبمي، ا شنا، قد إلا أرانا ما ئئثاْ، ا : لها

للفلعن<اأأ،.أذف اظه.و رسول 

اضملجع)ثم ه•' جابو فول في ما تأمل الماع؛ لوجه ا ٠
سماحةعلى اكال المثليم التشر؛ع من ادمجرا حض الله. رسول، 

(.٣٤٤)U/المع• »الشرح انثلر: )١( 
_،.يا اياعتا،•: وُض (، ١٢٩١)وسالم (، ١٦٧٩)الخاري اعرجه )٢( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

مايتجغيمن حظه البدن يإعطاء وذللث، العباد، بمصالح وعنايتها الشريعة هده 
يومء ام بها قام اض الطيمة انمادات من تقدم نما الراحة؛ 

،زدهةواستعدادآللأمة، ورحمة للبدن، تقؤية للنوم؛ اصفع فقد عرفة، 
العيد.يوم لمتاملئ، 

قدر- مبكرأ قام س، دث يتأنى أن للمؤمن فينض 
يجتن.باأن وعاليه الميد، محناسالث، لأداء نشيهلآ ليكون - الأستaلاءة 

مماذلك، وغير والمال،، القيل أو الصومحته، بريع الناس إزعاج 
المتعازاواه للاحرين، أذية فيه يكون 

بأذانالصبح له تبتن حين الفجر )وصلح، هبمد؛ جابر اك تج 
مزدلفةفي الفجر صلاه في الثنة أن على دليل فيه هذا ؤإقامة(، 
يبج٠ُ الوقت، يحول مجن يتأكد أن عليه لكن وفتها، أول في بها البائرة 

هدهولعل الوقت، يحول قبل يؤذن ند ممن غيرْ بأذان يغتر ولا 
الصلاة.بعد والدعاء الاكر ونت، ليتسع البادرة 

ًالآأرمميأو الفجر، ركعتي . التي صلى هل ه جابر يذكر ولم 
ادمأؤنال هل الفجر، صلاة في ه النبي قراءة يذكر لم أنه كما لا؟ 

أفعاوكل يذكر لم ه أنه على يدل مما نصرها؟ أم القراءة 
.النك، أن بينت ها عائشة أن ومعلوم الحج• قمح، . النحم، 

خهبهحابرآ إن ثم . سفرآرا، ولا حضرآ الفجر ركعى ييع لا كان 
بينالصلاة نفى كما الفجر، لركعتي . النص صلاة نفى ما 

(.١١٦٩)البخاري روا٠ ( ١> 



النبيحجة صفة في ه، جابر حديث شرح 

حديثاكان ؤإذا والعشاء، المغرب وبين والمصر، الفلهر 

علىيدل، ه؛ عائشة حديث فإن نفيها، على يدل، لا ظبه جابر 
شوتهال١،•

المشعرأتى حتى المصواء، ركب )لم .(<: جابر اد نه 
مابيان فيه هدا ووحده(، ومتله وكتره فدعاه القبلة، فاستقبل الحرام، 

وجوم•من علته والكلام الصلاة. بعل. مزدلفة »ى بالوفوفح يمملق 

وهومزدلفة، أسماء من الحرام(: )المشعر أن الأول: ٠ راد ال_
الأن،المجد عليه وأقيم أنيل وقد مزدلفة، في جثنل أو مكان الّشم ؛

فهيعرفة يخلاف، الحرم، حدود.داحل لأنه ب)الحراة؛ ووصف 
حلال.مشعر 

الفجرصلاة بعد للحاج الثنه أن على دليل فيه لغاني• ا• 
ؤيدعووالتهليل، باممير - تعالى - اش يذكر الشلة، يستمل أن 

أقنئمتعالى: فال معين. دعاء هنا ليس إذ يتيسر، بما 
[،١٩٨؛_ة_رةت ]الآلكماوه ألسعر عند أثن ئادصيموا عرثن،ت، من 

والمرادنتكم. وألبقلوبكم أي: وئادطئيإ وقوله: 
والل.عاءالصلاة من المزدلفة فى . تعالى - طه التعبد اه(: ب)ذكر 

،الدعاء في الLلدن رفع ن يأنه الفقهاء ذكر وقد والذكر. 
)فدعاهفوك؛ في والضمير • جدآ فر يحتى ذللث، على تمر ؤي

ص)بما"(.ءي»ين ابن للشيخ ا ه، جابر حديث ُشرح انفلرت )١( 
\(.r'W/T)الالكأ ساة امملر: )٢( 



النبيحجة صفة في >ه جابر حديث سرح 

معلوملكنه ذكر له بق يلم ؤإن _، تعالى - اض على يعود وكبره•••( 
Iتعالى موله ومثله بالذكر، كالمعلوم بالذهن والمعلوم بالدهن، 

الشمس.ت أي [؛ ٣٢لءس: لجاداه -أمامث ؤح،ئ 
تتقدم فيما لقؤك بعيره؛ على أي• واقفا(؛ يزل )فلم وفؤله؛ 

القصواء(لأا.ركب رنم 

سنالمرق غير والذكر للدعاء الوقوف، هذا أن الثالثه: لوجه ا٠ 
جتابّجالبقاء هو فالمثستات آحر؛ شيء والونوف شيء، فالمجيت المبيت،، 

مغيببعد بالتعجيل له أذن مى إلا المجر إلى النحر ليلة مزدلفة ؛ى 
يتل1^، النحر يوم من المجر بعد نهو اذوقوف•' وأما الفر، 

علىإلا مستحعبإ، والوقوف واجبا، فالمثيت، الشمس. محللؤع 
مجنالإمام حلفح الصلاة أوجك، فإنه - تقدم كما - حزم ابن رأي 

كانإن حجه بعلل فقد الإمام مع يدركها لم أمن ت وقال مزدلفة، 
حجه،البعلل ناميا طهارة غير على صلى لو وكذا رجلا، 

الغالية،الدقائق ^٠ إصاعه من يحذر أن لم الموعلى 
لممكانه في وهو الثمس فتهللع لها، داعي لا بأمور فيشتعل 
حيرأنمه على الصلاة؛يفوُت، يعد بالانصراف سادر أو يتحرك، 

كثيرآ.

٠٣اسععلى يحرص الحاج أن علك، دليل ب الرابع؛ الوجه 

ّزساسم،٠: ١^؛ طلوء نل الإسفار وفت مش إلى مزدلفة من الدنم 

.٧( ٠ ص) ء؛نمن ابن للشيخ ا ه، جابر حار*يث رشؤح انئلرت )١( 
أا'؛(.أاوحر«)ب/ه؛؛،)أ(



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

وأسفرتامة، إصاءة الفجر أنحاء حتى ت أي جدأ(؛ أسفر )حض 
ه،؛أصحابه وهدي التبي هدي هو هدا لأن بليغا؛ إمفارأ 

يعدإلا مزدلفة من ينفرون لا كانوا الدين الجاهلية لأهل مخالفة 
أى•؛ ئبير* كيما تجير؛ ُآدريى ؤيقولون؛ الشمس، ثروق 
الدغ.سرعة من كالمغيرين مى، إلى مريعا لناوهسا 

هبلمزدلفة من الدفع وحوب، إلى الحنفية بعض ذم، وهد ئولبعض 
منذللث، في ولما لفعله.، هوي؛ هول وهو طلؤع رجوا ي

طلؤعإلى عامدآ تأخر ومن الكفار، لهدي الواحة المخالفة تحقيق اا-دذعد-و 
تحذرمن وأما .، الممهلفى هدي وحالف، أماء فقد الشمس ما 

لشدةالسير عاقه ولكن الإفاضة في أحذ أن بعد ذللث، عاليه 
محذور.فهو ذللث، نحو أو مركوبه، في حلل أو زحام، 

أهلمخالفة الملم حق في يتأكد أنه على يدل هذا وكل 
منعفليم مقصد ُن.ا لأن العيادامت،؛ بابذ في ميما لا الجاهلية 

وعقيدتها.ينها ؛ا.متميزة الأمة لتبقى الإسلامية؛ الشريعة مما٥^٠ 
تابعاغيرها يكون أن يجب بل لغيرها، تابعة تكون ولا وأحلاتها، 

المتيحان!واض بها، ومقتديا لها 

للنححفةأن على الصحيحة الثنة دلتر محل الخامس: الوجه ٠ ديع جواز 
إلىمزدلفة من ينصرفوا أن برفقتهم كان ومجن والصبيان المساء من 

١اكر •يب 

تغيرااكيما ب وليس ه،• هممر حد.ت من ( ١٦٨٤)البخاري رواه الحديث )١( 
ادخلأاشرقأ: ومعض (. ٣٠٢٢)ماجه وابن )ا/ص(، أحمد محي مي ؤإنما 
الشمال.عن مزدلفة حد ير ثامق حل وأسرا: وأمحئ. الإشراق ونت 

(.٦٣اافوطا)إ/'مآ، انثلر: )■١( 



النبيحجة صغة في ه جابر حديث مرح 

رأناثال؛ ه عباس ابن حديث ني كما القمر، مغيب بعد متى 
فيومثله ، أهله، صعقة في المزدلفة ليلة . السي تدم ممن 

ضوهما ه، أصماء وحديث ها، عمر ابن حديث الدلالة 
الأحاديث.س غيرها وكدا _، آيضارأ، - ءالصحيحين، 

ثمي٠حلموا، أن ولهم العقية، حمرة رموا منى تدموا فإذا 
بالست.بملوفوا 

أمرازتمنى وصلوا إذا رميهم جواز على يدل ومما 
الدليوضلبينه انمح نيل يجوز لا هزلأء رس كان لو أنه لأول؛ ا• 

سإسداض. امحان، وقت الوقت هدا لأن عاما؛ بنانا للأمة M الني 
المحعلم ذك ص شيء يقع لم فلما الحاجة، ونتا عن اليان يوحر لا 

ه،.وأسماء ممر بن الد عبد فهم ما وهو الجواز، 
الثميطلؤع بعد ما إلى رميهم تأحير أن لثاني؛ ا٠ 
حعلمةقل سلامتهم على والحرص بهم الرفق لمقتضى مخالفا 
مجردمن أهم الناس قبل الرمي في، لهم والترحيص الناس، 

صأعغلم الرمي في المشقة لأن رمي؛ بلا مزدلفة س انصرافهم 
الانصراف،.فى مثشهم 

لءملأشا»محللؤع نبل العقبة حمرة يرموا أن لهم نليس الأقوياء وأما 
اًيبقل الرمي مح، الترحتم، في الواردة الأحايين، جميع لأن الثمس؛ 

بعديلهمعالأقوياء• في منها شيء وليس الصعقة، في كلها الشمس طلؤع 
الثمي

(.١٢٩٣ومالم)(، ١٦٧٨المنادي)احرجه )١( 
وحدي(، ١٢٩٥لم)وم(، ١٦١البخاري)٦^روا، ه ممر ابن حاويث )٢( 

م؛ءا■تقدم ه اسماء 



اتنبيحجة صفة في ه جابر حديث مرح 

فلهوغيرهما سائق أو محرم من للضعفة تايعا كان من لكن 
تابعاكان من وكذا الأدله، ظاهر من يستفاد مجا على حكمهم 

يتصرفأن فله تنتظره، لا الحملة لكن صعقة، معه وليس لحملة 
النبيلنا نال ها ماس ابن حديث وأما معهم، 

صحيف،حديث فهو الشمسءرا،، تطاغ حش الجمرة ترموا ءلأ 
محيلالرمي جواز في الأحاديث أن وذكر البخاري، الإمام صعقه 
ماسابن حديث إن ثم ، وأصح أكثر للضعفة الشمس طلؤع 

حتىالرمي عن نهيهم فيه وليس - تقدم كما - »الصحيحين« في 
وابنالترمذي يرى كما - صحته فرض وعلى الشمس، تهللع 
الحاففلذللت، ذكر كما الندب،، على محمول فهو - حبان 

أعلم.واممه ،، .١٣حجر ابن 

ءناسسباالأدلة من المستفاد ير الثهدا I الادءس لوجه ا٠ 
-اء كالئ- بالصعقة يذهب، التاح كون فإن هذا، زماننا في حدأ 
إلىبهم يذهب وهد يرمي،، لا هو ثم ؤيرمين، العب جمرة إلكا 

آخرفي والمشي التم، مع حاله ما نم يرمي؟ فمتى للعلواف الينا 
ليرميالشمس محللؤع يحد ذللت، إلى يرجع نم النساء، لترمي الليل 

ه؟لف

وابن(، ٢٧٢-  ٢٧•)ه/ والمسائي (، ٨٩٣)والمر.ذي (، ١٩٤>• داود ابو دوام )١( 
ارمحنانظر؛ صعق،. حاويئ، ومو (. ١٤٢)ه/( O'i/T)وأحمد (، ٢٠٢٥)ما-بم 

)ه/آ.م(.العلام، 
(.٢٠٦'^ T/T)الأوط، أاك1ر،ح )٢( 
)م/هأه(.اوادى« انح )٣( 



ا1نبيحجة صفة هي ؤغ جابر حديث شرح 

ميمالا يمثله، الشريعة تأتي لا ما المشقة من فيه هذا إن 
التيسير.على المبنية الحج متاصلث، 

رجلاوكان مياس، بث ايفضو )وأردف هه: جابر ال ته 
فلصبه مرت . الله رسول دمع فلما وسيما، ابيص الشعر حسن 

علىيده . الله رسول فوضع اييهذ، بنظر المضل فطمق يجرين، 
فحولينفلر، الأحر الشق إلى وجهه المحمل فحول المضل، وجٌ 

وجههيممرف المضل، وجه ^٢، الأخر الشق، من، يذه . الله رسول 
منالحالي٠ث، من القدر هذا على الكلام ينفلى، الأحر الشق من 

وجوم؛

ردفع(،قؤك: على مععلوف الفضل( )وأردف فوك: ت لأول ا٠ 
،.١١٧^وقد أي: )فد(؛ مدير )دفع( فاعل من حال أنه أو 

رباتالهللمخ عيد بن العباس ابن هو عباس بن الفضل * لثاني ا• 
مضث؛ند ولهت جبآ، د غرا س، الض عم ابن القرشي،، الهاثممح، 

وقدالمي.، عند وحضر الوداع، حجة وشهد لمتا، فيمن 
مجاهدآالشام إلى حؤج إنه فقيل،؛ ه4<؛ وفاته منة في احتلم، 

وقيلIكثير، ابن صححه ما على عشرة، شماني سنة بها ومامحتإ 
هل٢،.كر أبي حلافة في ماتر 

افتتانسبّ، بيان أوصافه ذكر من الغرض الثالث،: لوجه ا٠ 

الشرح.عدا من ص)مأا( وانظر: (. AU/YY)"اكجاج« الممط رايحر )١( 
٠٢)االإصاةأ (، ٦١١)آ/والهاة< رالداة (، ١٢٠٢)آ/رالاسعاب• )٢( 



التبيحجة صمة في هئع جابر حديث سرح 

؛—دمع

إرءاد

باليالمنكر 
لنير؛اح 

وممI يقال الحسن، هو والوسم؛ ماني كما — له اء الم
وميمفهو وجهه، حس وسامة؛ - الين ضم ب- 

والعين،النشالة الظاء بضم رالظئن( الرائع؛ لوجه ا• 
الظعينةوأصل ومنن، كفينة ءلُينة، جمع العين• إمكان ؤيجوز 
تهالملأبمجازأ؛ المرأة به مميت، يم امرأة، عاليه الأي البعير 

الهودج،ني كانت، إذا اJرأة *الفلمبة؛ القناني؛ قال . ١^٢٢
الهودجا٠ل٣،•قي تكن لم محإذا 

رواحلهن•على مترهن في يرعن أكان )يجرين(؛ وقوك؛ 
هذا، أردفحيمث، . النبي تواضع الخامس؛ لوجه ا٠ 

النومأشراف، دون ، ه عباس ين الفضل وهو الشاب،رأ، 
أردفمزدلفة إلى عرفة من إفاضته في أنه تقدم وقد وكبارهم، 

،•مورأ وهو هع، أسامة 
بيل•®إزالته وأمكنه منكرأ رأى من أن السادس؛ لوجه ا• 

.؛قوله ولعموم اممضل(، وجه طى يده )فوضع : dl^Jإزالته؛ لنمه 
سد0،لأ،.فليغيرْ متكرآ منكم رأى رمن 

إزالتهوأمكنه متكرآ رأى من أن الحديث، ررفي المؤوي؛ نال 
وأمكنهله، القول ينكم، ولم بالسانه، قال فإن إزالته، لنمه بيده 

(.٦٦ص)• المنير، االصباح )١( 
(.٤٤٠)a/مسالم، صحيح ٠شرح ص)هخمآ(، المنير، ،الصباح )٢( 
ااذ؛لىاباصاد،صصآ(.)٣( 
(.٢٣٣/Yt)الكمال، »لتهالب (، ٨٨٥)اكرمذيء ءحا-ع انظر: )٤( 
(.١٢٧ص)عثيمين ابن للشيخ ).٥٠ جابر حديث ُاشرح ره، 
(.٤٩)سالم رواه )٦( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

الثا.ط
الساس

أعالم<الا،.واش اللسان. على مقتصرأ دام ما أثم يدم، 
وبرجعن ؤإبعادهم بالشباب العناية وجوب ت الماح لوجه ا٠ 

الخيرإلى يوجهوا وأن الفدم، بهم تزل لا حتى الفتنة موائع 
لئلاالمضل، وجه على يده وصع . اليي لأن والفعل؛ بالقول 

قالولذا بالفعل، الإنكار باب من فهدا النوة، هزلأم إلى ينفلر 
لأمْجائزأ النفلر كان ولو بالفعل، ؤإنكار منع ارهذا ت القيم ابن 

المنكر®إزالة I الحديث فوائد من إن I العيني وقال ، عليه® 
باود«أم.

متميم اJرأة إلى المفلر تحريم على دليل الحدبث، الثامن: لوجه ا٠ 
ابّرا؛إيٌ وليس المصر، غض ووجوب، محرم، يدان ليت اكب، الأجشية 

اوحنه

لمالمى. لأن الأجيية؛ إلى الفلر جواز على دليل الحديث ني 
وجهه•على يدم وصع بل ذللث،، على الفضل بمر 

لاثميجوز وأنه الحجاب، وجوب عدم على به الاستدلال وأما 
الأ;تلألثلاثة: لأمور سقيم، فليس وجهها كشف، للمرأة 

الحدث؛ ١

ءايءدممحرمة، كانت لأنها وذلك كاشفة، كانت، أنها سلمنا الأول: 
س؛ُبإليها بمغلر أحد يكن لم إذا وجهها تغهلي، ألا حقها مح، والمثرؤع 

فيهاوجهها، في المرأة إحرام مسألة أن مع الأجاسساأأ،، من 
كانت،سواء الأجانب،، عن وجهها ستر المرأة على والواجب، نغلر، 

محرمة.غير أم محرمة 

ص)آا،(.الممين« ءرومحة )٢( (. ٤٤٠)A/هحح »ثرح )١( 
(.٧٠)أإ الاوى« »اذح )٤( ٤(• • t/A)القاري• رصدة )٣( 



النبيمجة صمة في ه جابر حديث مرح 

وحههاعن لكشنة لكنت أنها الحديث في ليس أنه ت الثاني 
ممكنوهو النظر، فيه ؤإنما لكثنة، لكنت أنها يذكر لم والراوي 

ونحوحسمها وتقامحلح وقوامها هيكلها إلى ينفلر بآن الحجاب، مع 
ذلك.

ينقلولم بالحجاب أمرها . البمح، أن يحتمل الثالث؛ 
عدمإذ الأمر؛ عدم على يدلر لا لها أمره نقل عدم لأن ؛ ذللث، 

.الرسول يراها أن البعد كل فيبعد للعدم، نملا ليس النقل 
أعلم. وافه بالحجاب، يأمرها ولا ذلك على ؤيقرها سافرة 

حملةينظى الأخر الشق من وجهه )يصرف آخوه: مؤ وقوك 
وجههالمصل؛ #وصبمزف داود: أبي رواية في حاء وتد حال، »؛نفلر« 

أوضح.وهي، يظر« الأحر الشق إلؤ، 

لمقليلا، فحرك مخشر، بطن أتى رحتى ه: جابر اك ته 
أتىحتى الكبرى، الجمؤة على تخرج التي الوسطى اثطربؤ، سللف 

إلى. الرسول ءلريق بيان فيه هدا الشجرة(، ضد ائتي الجمرة 
وجوم؛من علته والكلام الجمرة، 

وأتىالثمس طلؤع مل دفع لما . المى أن الأول؛ ٠ الإ.م1عذي 
؛طن،أتى فيمن الثنة هي، وس قليلا، دابته حرك محمر ؛i^، درُيٌٌم 

لكنؤإن أمكن، إن سيارته وكدا قليلا، دابته يحرك أن محمر 

نيلفيما ءالاميمماب ص)دأ(، عثيمين ين محهد للشيخ ارمالة انظرن )١( 
(.٣٤ص)؛ الهلال فريح للشيخ الحجابء في 



النبيحجات صفة في ه جابر حديث شرح 

الزمن.هدا قي تغير ئد الأمر أن مع أمؤع، ماشيآ 
الراه|واهيالحاء، وفتح الميم، -بضم )مخسر(ت I الثاني لوجه ا٠ 

ٌٌُمزدلفة بين واد - راء بعدها مكسورة، مشا.دة مهملة سين يعدها 
وقالالجمهوورا،، وهونول هذْ، من ولا هذه، من لا ومحني، 

ها،هماس بن المضل عن ورد لما متى؛ من إنه الخلماءت بعض 
لالناسجمع وغداة عرفة عشية في قال أنه .؛ المي رديف وكان 
محرأ،لحل حش ناقه كاف وهو بالسكينة، ءعليكم ؛ دفعوا حين 
متى®من ®وهو ت نوله أن والفياهر ،، ل الحديث، ® . . مجني• من وهو 

مرفوعا.فليس ه الشي دون ثن قول من الخر قي مدرج 

وأربعونة وحمحمسمائة محمر وادي أن الأزرقى ذكر وقد 
وقيل؛يعييه، أي؛ سالكه؛ يحسر لأنه قيل؛ بدلك، سمي ذراعا• 

يؤ>لهالتعليل وهدا أعيا، اي• فيه؛ حر الميل أصحابا فيل لأن 
فيهانزل الي المواصع في . عادته هده لأن فيه؛ . المي إمرلع 

أصلا،الحرم يدحل لم الميل أن عليه يشكل لكن بأعدائه، اطه بأس 

الشحرسالة _• U1اساية اكأوىأ)ا"؛/إمآا(، اسبموع اظر: )١( 
ذكرها.وصيأتي المعيي، الرحمن عبد العلامة 

عنماس، ابن •رلى ُّبم أبي ءن الر؛ير، اي ( kAس ( ١٢٨٢)ملم أحرجه )٢( 
الرحمنب- العلامة الشيخ ذكر وند به• ه ماس بن الفضل من ماس، ابن 

الخبرط) بجا- لم بأنه ال٠ثاءر ين . اليي سر عن له رمالة ني رسفؤ المعلمي 
عنممد أبي غير جماعة رئاء يند الزبير، أبي رواية من إلا معبد أبي عن 
منشيء في ير ولم الفضل، عن عباس ابن غير جماعة ورواء تماس، ابن 

ولمه؛صاعق، ومه الزير وأبو مى• من ممرا أن معناها أو الكلمة هذه رواياتهم 
الشحاا1تار انثلرت نوله. من ملرجة متى( س )وهو اللفئلة هذه تكون سل. آحرون، 
عشرة.المادسة الرمالة )يا/ا<.0<، اسي! الرحنن همد العلامة 



النبيحجة صمة هي هي جابر حديث شرح 

أصحابمن طاليعه تكون أن ماغ لا أنه العلماء بعص ذكر وتد 
كانوالأنهم ونيل: محنرأ. فبلغت والجيش، الفيل تقدمت الفيل 

فأرادآبائهم، أمجاد ؤيذكرون الوادي هدا في يقفون الجاهلية في 
وفيعرفة، من الخروج في حالفهم كما يخالفهم، أن . النبي، 

الةالمفي وليس اجتهادية، أمور هدْ وكل مزدلفة، مجن الإفاضة 
إسراعه.رالبحكمة أعلم فاه قاطع، دليل 

العنبةحمرء إلى مللث، . السم، أن الثالث؛ الوجه ٠ ال_«__راع 
أنؤييدو الجمرات، إلى القاصدة الهلريق، وهم، امسطو،(، )الطريق الا~ُيٌ ؛

وفهكوومعلى، وعربية، شرقية، طريف، ثلاثة: منهم، فكب لهلرق، ا ض
حاءوبه نجد، لغة في يذكر والطرينر الأومعل، مزنث رالوسطؤ،( 

[،٧٧نطه: أتاه أثم ؤ، أرثا لثم جمت نعالك،: فوله فكب القرآن 
أنالنووي ذكر وفد الحديث، هدا فكب كما الحجاز، لغة فكب ؤيونثإ 

هذاسلوك وأن عرفات، إلى فيه ذهب، الذي الهلريؤ، غير الطريث، هدا 

باعتباربالكبرى، العقثة حمرة وصفح لعل ت الراح الوجه • رمغ،جمرأ 
عنتشرد ولأنها والوسطى، الصغرى الجمرتين من ملها ما ' • ن 

ورميهاالنحر، يوم ترمى أنها وهكب: بأحكام، والكبرى الصغرى 
عترها،يوتما لا وأنه أسفلهارم، من الرمكب وكون الصاح، في، 

١^٠،الشرح (، T-YA/T)الأنام، ،شد للازرقي مكة• •أنحار )١( 
(tiA/U ،) ذضرة اسي، ،رمالاJآتنا ا.

.( ٤ ٤ ٠ )a/ الم، عصحح اشرح )٢( 
(.١٩٩. ص)\<<\ اسمس الو-بم انظر: ض؛ مما سا )٣( 



قوالنبي حجة صفة هي ه جابر حديث مرح 

،.١١٧٥محيالتلين ونطع رماها إذا فإنه الحز؛ إحدى وأنها 
مسفسمسمي الرص، مكان المراد؛-)الجمرة(؛ الخاص: لوجه ا٠ 

الجمأد؛ءاهالمغيرة، الحصاة مها: معان عدة لها والجمرة منه، الواحدة باسم 
الجمرةأصل العلم: أهل بعض وقال الحصا، مجتيع على وتطلق 

تجمعواالأمر: على القوم جئر يقال: التجمع، وهو التجمر من 
تجمعتإذا القبائل: وتجمرت وانضموا، عليه 

الأحيرةالأزمنة في حوض صفة على الجمرة جعلتا وقد 
لمولهال.ا اJر٠ى، هي فالجمرة  Nb^٢، ١٢٩٣منة)وذلك، 

يتداغلئلا الزحام؛ لتخفيفا وضعه ولعل الحوض، المتهدمون يدكر 
مندراثتي وقوله: بعضا. بعضهم فيضر الرمي مكان في الناس 

شجرة.بجوارها العقبة حمرة كانتا القديم، الرس في هدا الشجرة(، 
الثاسإذا للحاج الئئة أن على دليل فيه هذا السادس: لوجه ا٠ 

ثثآَ؛شيئا يفعل ولا الشة، بجمرة سدأ أن متمح، فوصل مزدلفة س دفع 
•بها بدأ ه الشكب لأن رميها؛ قل 

■همكمدّمالجمار ورمي الشة، جمرة رمي، أن علك، العلماء وجمهور 
أماالحج، واحثأادت، من واح.سا الثلاثة التشريق أيام في، الثلامث، 
مناسككم،التآحالوا ونال: رماها س النبي فلأن الحقبة جمرة 

أيامفي، الرمي، وأما التشريؤا، أيام في الرُكا هملكا وبالقياس 

)إ/آ-ها(.الأنام! اشد انظر: )١( 
البيان!!أصراء (، ٤٥٨؛/)٠ العروس! ءتاج )آ/اُ؛ا"(، ءالمحاح! انفلر: )٢( 

)ه/ا/ا'آ(.
(.٢٠ص) الشف شرف للدكتور: الجمرات! ارمي امملر؛ )٣( 



النبيحجة صفة في هتع مابر حدقث قسمح 

آكامؤ،• أثم ؤإ(ب'ظال\ تعالى؛ ولقوله ،، JLoغالما التشريق، 
ووجه'ا'أ[، لاب-رةت عفيوه إئم ئلأ ير،ي، ي سبمل نمن ثنودي 
أيامغي اه يذكروا أن للحجاج أمر فيها الأية أن الدلالة؛ 

إلاالحاج به ينمرد ذكر بمنى وليس منى، أيام وص معدودات، 
يعز»إتنا قال؛ أنه .، المص عن روى ولهذا الجمار، ذكر 

لإثانةالجناد درني دا؛-٠-ردؤ الصفا وسذ 4تت الطزائ، 
إئمئلأ ؤ، ثبمل جئش قال؛ تعالى ١^ ولأن ،. اش،رذكر 

الإثم؛ينه يزول لا يومين تبل تعجل لو أنه ضه وعلمي عفيوه، 
المبيتلأن الجمار؛ رمي إلا بها فعز ولا واجما، فعلا بمنى لأن 

لهلتبعا وجمتا ؤإنما منه، أحما 
 _j^ لوكما حرج، فلا النحر يوم أعمال من الرمي بغير بدأ فإن

حديثفي ورد لما برمك،• أن ئثل نحر أو يرس، أن تبل حلت، ارم ؛ض 
الوداع،حجة في وقف، اض. رسول أن ه؛ عمرو بن افه عيد 

•أذبح أن قبل فحلمتتا أشعر، لم رحل؛ فقال يسألونه، فجعلوا 
قبلفنحرت أشعر، لم فقال؛ آحر، فجاء حرجُ دلا *اذح هال،• 

فدمشيء عن يومئذ مثل فما ُارم،ولاحمج* نال،؛ أرمي* أن 
ترس،الأفضل لكن حرجءص. ولا ءافعل قال؛ إلا أخر ولا 

الميبمحل تأميا النحر؛ يوم أعمال 

(.ص)١٩تخريجه نندم )١( 
ارمي(، ٢٩٣، rAU/o)ال_انأ أاضراء(، ١٣٦)آ/انمائعأ اوائع أ؛انظر: )٢( 

ءت(،ُب..(.



النبيحجة صفة في ه، جابر حديث سرح 

حصاةم مع يكبر حصيات، بسبع )فرماها هع: جابر اك ته 
رميصفة فيه هدا الوادي(، بطن من رمى الحذف، حصى مثل منها، 
منعليه والكلام الحصى. ومقدار الرمي، ومكان( العقبة، حمرة 
وجوم

ميدالحمىالجمهور عند وهن.ا مسع، الرمي حصى علءد أيا لأول! ا٠ 
وعليهالرمي، يصح لم واحدة، نقص فإلت( الرمي، صحة في شرمحل 

بعجمرة كل رمى . النحم، لأن مْر(؛ ما إتمام إلمح، الرجؤع 
في. به الاقتداء فيجب، منامككمء، الثأحدوا وقال! حصيات،، 

مع.من اقل يرمي أن لأحد أذن أنه يعرف ولا ذلك، 
في®رجعنا ظعه؛ معد قال مال! مجاهد عن ورد ما وأما 

وبعضناحصيايت،، بع رميتا يقول* وبعضتا . الحم، مع الحجة 
أثرفهو وحصا،لا،، على بعضهم يعن، فلم بتا، رميتا يقول؛ 

كما.؛٥، وقاص أبي بن معد من يسمع لم مجاهدآ لأن منقطع؛ 
®الجوهرصاحب، ذللث، نقل . وغيرهماالقطان(، وابن العلحاوي قاله 

أن(يثستط ولم السع، ؛وحوب، تفلاهرُتأا الأحبار أن( وذكر ^ ١^^٠٠
موضعفي اجتهاد ولا دونها، ما على الصحابة أم ه الرسول 
النص.

الحمىحجم وهو الخذف( حصم، رمئل، حصاة كل أن( I الثاني لوجه ا٠ 
بابتين،البين تجعل بحماة الرمي( والحيف؛ المعجمة، بالخاء 

علىيدل وهدا قليلا، الحمص حبة من أكبر الخدف حصى وقدر 

)ه/ا،؛ا(.)٢( )ه/هيأ(. الماتي رواء)١( 



النبيحجة صفة هي ه جابر حديث مرح 

قليلا،الحمص حبة من أكبر وأنه به، يرمى الذي الحصى صفة 
يانمغتريجوز ولا الملمين، يؤذي كير بمحجر يرمى فلا هذا وعلى 
أنبد غلا _، تعالى . ه عبادة الرمي لأن رميه؛ يمكن لا الذي 
٠رب بمكن يما كون 

•اي حصاة؛ كل مع التكبير استحباب ت ادايث الوجه ٠ اس؛سباب 
كلمفردآ، الحصى كون على دليل فيه وهدا أكبر(. )افه يقول: 
واحدة.رمية حصاة 

ضيرأنه وهو الرا-ح القول على دليل فيه الراح• الوجه ٠ ٌٌّ؛دُاء 
ومعسا\قه ص مع )يكبر فال: لأنه الرمي، ني يشروعه التلبية 
أنه؛ الفضل عن ماس ابن روى وتد للتلبية، مجال لا الكثير 
النذرابن وروى • الجمرْأ بلغ حتى يلبي يزل لم . افه رسول 

حاحا،كنت فإن الحج، شعار »التاوية قال: أنه ه عباس ابن عن 
العقية،حمرة ترمي أن حللتا و؛دء حللئا، بدء حتى قب 

لثىأته اض؛ عبد عن وائل أبي عن شيبة أبي ابن وروى 
،.حصّاةأبأول وتعلمر العقبة، جمرة رمى حتى 

كمالمن هو حصاة كل معر التكثير الخاص: الوجه ٠ الحكمأم 
التحفليمبين الجمع ليحصل لأمره؛ والتعفليم _، تعالى - ه التعب،و 

باللسان.والتعظيم ؛القالب، 
بظنمن يكون العقبة حمرة رمي أن ت السادس الوجه ٠ مأفار.اما 

(.١٢٨١)وطر(، ١٦٧٠)الخاوي روا. )١( 
صحح•.•إسادْ وقال: (، ٥٣١•)م انرىأ أكح ش حجر ابن الحاظ ذم، )٢( 
اسردّالجزء ص)اي؟(، رانمثف• )٣( 



النبيحجة صفة في خه جابر حديث شرح 

يساره،عن والست يمينه عن منى ليجعل مستقبلها الوادي، 
فحاءواد، وتعحتها حبل، سفح في قديما العقبة جمرة وكانت، 

أنيلوغد نوق، من يأتها ولم ورماها الوادي بعلن مجن النص. 
ضصارت، الوادي بملن من رمائ فإذا م الجبل 

يساره.عن ومكة يمينه، عن 

مجنرمحاها من حكم في فهو العليا، الأدوار مجن رماها ومجن 
المتقدمنالعلماء ولأن للفرار، تابع الهواء لأن الوادي؛ بعلن 

وغيرهاأعلاها، مجن العقبة جمرة رمي جواز على أجمعوا 
مجثلهاص.

ممعاسالنبي. أحد أين من ه جابر يدكر لم المائع؛ لوجه ا ٠
ciJUJiليس أنه عالي يدل وهذا العقبة، جمرة حصى   Jمكان

الية

حديثافي جاء وقد ثاء، حيحا محن الحاج فيلقطها معين، 
نالنال: - ه عباس بن الفضل ت رواية وفي - عباس ابن 

لي،،القط اهارت«، راحلته: على وهو العقثة غداة الله. رسول 
يدهفى وصعهن فالما الخدف، حصى س نحوأ حميات له فلقهل 

فإنماالدين، في والغالو ؤلياكم - مرات ثلامث، - هؤلاء *مجثل ت نال 
الدينأ>ء.م اسئ م ص م يك 

(.١٥إيرامما)0/•ابن أذاوى انظر: )١( 
•نوازل(، ٣٧٧)"Y/اساءأ تمار بان •احاث (، ٣٨٢)٣; ابرىأ اكح انفد: )٢( 

ص)أإه(.الحج• 
وابن(، ٣٤٧- )\إ0\لإ و]حد (، ٣٠٢٠١)ماجه وابن )ه/خا-آ(، المسائي دوام )٣( 

صحيح.ؤإساده (، ٤٧٣)الجارود 





النبيحجة صمد مي ه جابر حديث شرح 

أن؛وحروله رميها، ومت في اللمنة هي وهدم عليه*، ثللد ®أنه 
نقلوند الثمي، غروب إلى العمر أو الظهر إلى الرمي 

المغيبنيل النحر يوم رماها مجن أن على الإجماع الثر مد ابن 
لهارا،.ونت ني رماها فقد 

زوالبعد يبدأ فإنه التشريق، أيام في الرمي أما 
مااُضدالثمس،؛ زوال بد ذلك بمد »وأط ه: جابر لقول الثمس؛ 

بمد- التشريق أيام وهي - النحر يوم بعد رمى ه النص إن أي• 
فإذاضحثن، *كنا ه: عمر بن اش عبد وقال الشمس، زوال 
هاعمر ابن ®إن نافع؛ عن ماللت، وقال ، رمينا* الشمس زالت، 
تزودحتى الثلاثة الأيام في الجمار ترمى لا يقول؛ كان 

الشمز،ص.

ا-ثالءارقبل الزوال بمد يرمي كان أنه. القيم ابن استظهر وقد 
|؛نئدجأالشص زوال عم، جابرأ لأن فيملي؛ يرجع ثم الصلاة، 
ّرمسدزالت، ^ذا نتحين، *كنا ه' عمر ابن نول ؤئوددْ ؛ارس، 
اا>دالبا،الشص ص منى أيام للرمي الزوال وفت ولأن رمينا*، الثمس 

التحرص.لرسيوم
لافحمالك الإمام نول هو الزوال بمد الرمي بأن والقول 

قولوهو المشهورة، الرواية فى حنيفة وأبى وأحمد، والشافعي، 
١^٢

 )١(/U(٢٦٨'اب .) )رُُل(. ١٧٤٦الخاوي)أب )٢
الئئت•اثرح لي والغوي >ه/هأا(، المهقي >ض وس را/يىأ(، ااورطأ« )٣( 

/U(٢٢٣ ،) سح«.ألّتاد، و1ُل
؟(.auA)انماد، ازاد )٤( 



التييحجة صفة قي ظتع حديث شرح 

فن: نالوا١،، رباح أبي ين عطاء محول وهو العلم، أهل جماهير 
الوقت.قبل رص لأنه يمد؛ أن عليه وحب الزوال، تبل رمى 

لمنالمفر يوم فمحا الزوال مل الرس جواز الثاني؛ والقول 
وهوأحمد، الإمام عن ورواية حنيفة، لأبي قول وهذا تعخ3، 

اليومهدا في التخفيف أثر ظهر لما لأنه وعكرمة؛ إسحاق، قول 
أولى.الزوال تل الرس له يجوز فلأن الرمي، محيترك ينمر ان 

التشريق،أيام جميع في الزوال تبل جوازم ارثالث،ت والقول 
عنوروي طاوص، نال وبه عطاء، عن المولين أحد وهو 

نده؛بالفاكهي روى وتد ، المشهورة الرواية غير في حنيفة أبي 
التشريق«لم.أيام من الزوال قبل رمى الزبير ابن »أن 

قبلالرمي يجوز لا أنه وهو الأول، القول هو الراجح والقول د~ُل اا
وصريحةصحيحة — تقدم كما — الأحاديث فإن دليله، لقوة الزوال؛ 

لعباده،اش لشرعه الزوال قبل حائزآ الرمي كان لو نم الراد، في 
أولفي بالعادة المبادرة من فيه لما ه؛ وأصحابه المي. وثعله 

الرمي،وقت وتطول الناس، على ير التيمن فيه ولما ونتها، 
أناء والتللضعفة ه السي لأذن الزوال نز الرس جاز لو ولأنه 

ادأمحاأ

(،١٣٧انماتع!)Y/•بيانع  i(ry\/o•اسي!)(، ٢٧٢»التمهد«)U/انظر: )١( 
•الأساوكارأ(، ٢٣٤)A للشافس •الأم! (، ٥١)م لياجي »التتى« 

(r\i/\r ^ ءطاءأ •ضك.)\ص)أم
(،٣٢٨»اسي«)ْ/الهداة•)أ/هها(،ض •انماة (، ١٣٧انماتع•)٢;•بيانع )٢( 

اوحوُث،•مجالة (، ٣٦٥اساء«)٢; كار بة •ابحاث، (، ٥٨٠ابدي«)T/ •كح 
(.٢٩٣- ٢٧٠/ rrءبين«)ابن •فتاوى (، ٣١٥ص)، ٧٢اس الإملأب• 

محح.ؤإئاد. (، ٢٩٩. y^A/iءكت«)•اخار )٣( 



النبيحجه ممة في ه جابر حديث شرح 

العقبة،حمرة برمي العيد ليلة لهم أذن كما الزوال، نل يرموا 
مخالفتهمع واضح، دليل الزوال نز الرمي أحاز من مع وليس 

*تا*سككما.>لتأحاوراوقدقال: كزالني.، 
منرسدلميما لا العلم، أهل من ملف فله الزوال قل رمى من لم؛ 

اُُرحالة أو ينتظرونه، لا حمالة كموعد ذللث،؛ إلى مضطرأ كان مجن 
ف،ي "

رطرالأحنبل يرمي ألا مالأ-حرمحل ذللث،، سوى ومجا ونحوهما، طائرة، 
ٌتإ ئر -، الحمد وه - سعة فيه الرمي ووتت باليي.، تأسنا الزوال؛ 

موجبولا التالمح،، النوم من الفجر طلؤع إلمح، الزوال من تمتد فإنه 
رماننافي الماس غالب علمها المي العجت إلا الزوال قز للرمي 

هدا،واضالمتُانا

النيوتوابعه الزحام لمشكلة علاحا ليس الزوال تل والرمي 
ميتمملالزحام لأن الزوال؛ نز الرمي بجواز يقول من بها يحلل 

ماثم بعدم، أو الزوال قل سواء فته، الرس يجوز ونت أول إلى 
منكلةعالج الجمرامحت، مجشرؤع في - اف حرمها - الدولة فعلته 

وتتفليمالرمجي، مكان بتوسمة وذلكا واضحة، معالجة الزحام 
موحس،فلا هذا وعلى المفترشين، ومتع ؤإيابا، ذهابا الناس 
الزوال•نل الرممح، بجواز الناس عموم لفتوى 

*؛rارملأن جوازم؛ بعدم قال محن المحلم أهل فمن ليلا، الرمي وأما 
وأحدؤإسحاق، الحنابلة، قول وهدا شمسه، يغروب، ينتهي اليوم 

'التانمة عند الوجهين 

(.٢٤٠)A/»لاوجمرع« (، ٢٩٦-٢٩0/٥•اJغنى^))١( 



النبيحجة صفات هي ه، جابر حديث سرح 

عنمروي وهذا ليلا، الرس يجوز أنه الثاني؛ والقول 
نولوهو والحس، والنخعي، الزبير، بن وعروة طاوس، 
لحديث،؛ الثانمة١١عند الوجهين وأصح حزم، وابن الحنفية، 

قال:أمست،. بعدما رمبلم، قال؛ الذي الرجل ؛ي هاهماس ابن 
وتالالمغرب،، صلاة إلى الفلهر بعد والمساء؛ ٠ حرجء ®لا 

الرميابتداء وئث، الرسول. ولأن الللأ'آا، نصف، إلى بعضهم؛ 
عزيمة،نهارأ الرم ؤيكون انتهاءه، يومحت ولم الزوال، بعد وأنه 

الليلفإن _، اه شاء إن - الراجح هو وهذا رخصة، ليلا والرمي 
يمتدوقتة فإن بعرفة، الوتوف، مثل المتامالئ،، بعض فى النهار يتح 
الإسلامبمر مع يتمشى النول هذا إن تم الفجر، طلؤع إلك، 

بمحصلوما الحجاج لكثرة نفلرأ هذا زماننا في سئما ولا وسهولته، 
معهيتضرر قد مما النهار أثناء الجمراهمت، إلى المشي أو الزحام مجن 

عنورد ما ذللئا ^^٠ النن، وكار النساء من الناس بعم، 
يقدمولالنبي. أصحاب، ®كان نال؛ ابط مبن الرحمن عبد 

وروىفيرمون؛الليلال٤،، فيجيئون ، ^٠٠٢فيدعون حجاجا، 
بنتحلصفية أخ ابنه أن أبيه؛ عن نام، بن بكر أبي عن ماللتإ 

متىأتتا حتى وصفية هي فتخالفت، بالمزدلفة، نمت، عبيدة أبي 
جبأعمر بن الله عبد فأمرهما النحر، يوم من المس غربتا بعدما 

(.UAh)انمظتع« »داغ (، ١٣٤)U/رالمحرا )١( 
<.٢٤)A/•و»المبمرع• (، ١٣٠٧)وسالم (، ١٧٣٠)المنادي روا، )٢( 
)ما،ا*ه(.ابري« انح اس رتهدب )٣( 
حن.ؤإمناد، •٣(، )(/ شة ايي ابن احرجه )٤( 



اثنبيحجة صفة في هع جابر حديث همح 

٠مسثا ئيهما ير ولم ، أتتا حين الجمرة ترميا أن 
الأنعمافلجمرة . الني رمي صنة هد جابر ذكر التامع؛ لوجه ا٠ 
^؟؛١٠■ الوقوف نفي جاء وقد العاءا لالعندها وقف أنه يذكر ولم العمة، 

فإنهوالومش، الصغرى الجمرة وأما ها، عمر ابن حديث في 
للدعامعندهما يقف — العمة حمرة *ع — التشريق أيام رماهما إذا 

اهرسول أن ها؛ عمر ابن حديث في الواردة الصفة على 
ال—ول—دفحصنالتا، بع يرميها مس مجد تلي الي الجمرة رمى إذا اركان 
مزرافعا ستةبرأَالةيالة فوقف أمامها تقدم ثم بحصاة، رمى كلما يكبر 
رالدطىفيرميها الثانته الجمرة يأتي ثم الوفوت، يْليل وكان يدعو، يديه 
محمااليسار ذات يتحدر نم بحصاة، رمى كلما يكبر حميات بع 
يأتيثم يدعو، يديه رافعا القبلة، مستقبل فيقف الوادي، يلي 

كلعند يكبر حمحيات، بع فيرميها العقثة، عند التي الجمرة 
عندهالأم.يقف ولا يتصرف، ثم حصاة، 

يلأثافنحر المنحر إلى انصرف )لم ؛ ^١١١٥جابر ال ته 
أمرثم هدبه، في و١سرمم غبر، ما فنحر علتأ، اعملي ثم بيده، وستين 

لحمها،من فأكلا فعلبخت، قدر في فجعيئ، ينخغة، بينة كل من 
يوممتاصلت، مجن الثاني المؤنسلث، بيان في هذا مرقها(، من وشربا 
توحوم من عليه والكلام الحر. وهو العيد، 

س|اااتمح| لمنالعقية، حمرة رمى بعد بالحر الثنية استحياب، الأول!  اكحربعد٠ ٠ - ٠  ٠

لمنالرمي ——— 
(.١٧٠٣)المياري روا، )٢( حد. ؤإ،ناد، أاووط1أ)ا/ا<•((، )١( 



النبيحجة ممة هي ه جابر حديث هرح 

اششاء إن — سيأتي كما الضر تأسيا هدي؛ معه كان 
يذبحفإنه الذبح يحسن لكن من أن على دليل فيه اكا؛يت • فعجاب 
هذابيده نحر . الرسول لأن ييدْ؛ - الأصحية وكذا - هديه ٌهمُصالٌأج 
دحس4رد•

وكوننربة، الذبح ولأن مشقة، مجن فيه ما مع الكثير العدد 
موصىأبو ءآمر ت اليخاري فال أخضل، ه ينفالقربة يتولى الإنسان 

بأيديهن*أا،•بمحض أن بناته 
زادوقد نارنا، كان النص. أن تقدم الثالث،؛ الوجه ٠ يغعجاب 

هذامحن فيوحذ بينة، مائة فأهدى الواحب، الهدي عدد لى ع ي
-،تعالى - الله شعائر تعفليم من فيه لما الهدي؛ تكثير استحباب، 

كلاهماوالغارز والمتمغ العظيمة، المناغ محن عاليه يشتمل ومجا 
تالالقرأن، نص ففيه المتمتع أما جبران، لا سكران هدي عليه 

[،١٩٦من آنتسز محا نج إل اثنتي ثغ وة تعالى؛ وب رج
إماالعلماء جمهور مدم، هو عاليه الهدي فوجوب الفارز وأما ٌلٌ ٠١۶١٠'!

*افثهثع 
جتعالى؛ فوله عموم فى لدحوله أو المتمع، على بالقياس رص 

التمتعلففل ه الصحابة بعض أهللق وند [، ١٩٦]البنرة: 
٠هدا تقدم وتد القران، وهو ق^، النثى نك على 

معهكان الذي إلا القارن، على هدي »لأ حزم؛ ابن ونال 
علىالدم وجوب، في نعلم *لا ندامة؛ ابن وتال ،، إحرامه٠ل عند 

ورويعليه، دم لا أنه داود، عن حكى ما إلا حلافا، القارن 
مكةلحل لما داود ابن أن المنذر ابن وحكى طاوس، عن ذلك 

(.١١٩٣)•المحلى، )٢( )•ا/؟ل(. اداري، انح )١( 



النبيحجة صفات في ه جابر حديث مرح 

برحله.يجئ لا. فقال: دم؟ عاليه يجب هل الفارز، عن مثل 
بيّهم*لأم ا شهرة على يدل وهدا 

دماد؛-عغعللسد حصل حيث شكر دم فهو وعيادة، نالنا دم التمتع ودم 
ى؛ئر٢وكماله، النسائا تمام وهومن واحد، وزمن واحد ممر في سكان 

مميعحسثا إليهم، ؤإحانه بعباده - تعالى - اه رحمة من وهو 
التحللبسببه لهم وأباح أجرهم، ونيادة مادتهم كمال به ما لهم 

كانولهدا المشقة، من عليهم استمراره في لما الإحرام، أثناء 
هذافي نقص لا إذ حبران، دم لا شكر دم القران وفي فيه الدم 

أنفعليه ؤيتصدق، ؤيهدي الحاج منه فيأكل يجبر، حش لئ، الن
التمعفي أن كما أحرآ، بدله أو الدم قي فإن الفائدة، هده ا يعرف

دم.يلزمه لئلا مجفردأ فج ذللنا، نفه الإنسان يحرم فلا أجرأ، 
لهيشؤع فإنه هادي، معه يكن لم إذا القارن أن تقدم وقد 

حالفي هي إنما القران أفضلية وأن عمرة، إلى إحرامه نح 
الحم،لث، نوهو الهدي، سوقا 

نمرمكان فنحى المنحر إلى انصرف )ثم فوك: ظاهر الثالث،؛ لوجه ا• 
لإلينحر الذي الموضع ءأي: القرطبي: تال منى، في كان المنحر أن 

وفدمجنحرارأ،. مش أن على غيرْ، من أولى نحره وموضع هوفيه، 
يكونأن بد لا الهدي نحر أن إلى العلم أهل محن الجمهور ذهبؤ 
داخلهو مما غيرها أو مزدلفة، أو منى أو مكة في الحرم داحل 
فران؛أو تمح، هال.ي أو تطؤع، هدي كان مواء الحرم، حدود 

(.٣٤٠)م/)٢( (. ٣٥٠)ه/أااسي« ;١( 



التبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح 

وهو[، ٣٣]الحج: ^دتيقه ١^^، إلي فلها ؤث ت تعالى لقوله 
الشروزرا،،ذكر كما كله، الحرم يدلك: والراد الكب، 

*كلبالقفل؛ وجاء كلهامتحرارآ،، وض هاهنا، *نحرت وقال 
قال:ها، عباس ابن عن عطاء وعن و٠تحراtل٣،، طؤيق عه محجاج 

٢.مكةاال س ومنى الدماء، عن وهغ ولكنها مكه، البدن ررمنحر 
ولوالمحئ من غيرها أو عرفة في، هديه ينحر فلا هدا وعلى الهدي نم 

المشهورعلى يجزئ فلا الحرم، حارج عرفة لأن الحرم؛ م، فرقه ُُل ام 
له.التنبه فينبض ذلك، عن يغفل قد الماس وبعض العالم، أهل عند 

أنيجوز فهدا - الرأس كحلق - محظور لفعل الفدية أما سل نمرفدية 
لأنالحرم؛ في يكون أن ؤيجوز الحفلور، فعل محل في كون يص 

فييكون أن بد فلا الصيد إلا الحرم، في حاز الحل في جاز ما 
[.٩٥]المائدة: أفتوه من ثل ما مثل ؤئ>رأآ تعالى: لقوله الحرم، 

إلىالوصول من مانع وجود وهو - الاحمار هدي وأما ينمسي 
بيممؤ؛ق تعالى• لقوله الإحصار؛ مكان في يذبح فإنه - البيت، 

اكينمإلى نقله أراد لو لكن [، ١٩٦]اJقرة: ^^،٤< مث آنتز ثا 
أعلم.والله تقدم. لما بأس؛ فلا الحرم 

فنحرماعليأ أعطى )لم ه: جابو قول الرايم: لوجه ا٠ 
فر'م

وفتحالمحجمة، بالغين وهو بقير، ما مبيا؛ رما معنى غبي، اظ غالم
الأفداد

؛،؛(.Y/nالقدير، انح (، ٤٢٠)ه/كير، اين اشير )١( 
(.١٤٩)(، ١٢١٨)ه جابر حديث، من لم مأحرجم )٢( 
(.٣٨١/ YY)واحمد (، ٣٠٤٨)ماجم وابن (، ١٩٣٧)ابوداود دوام )٣( 
ا.>ر-بمالمهفى)ه/همآ(.)٤( 

الإجمار

رمالمف: 



النبيسة صفة في ه جابر حديث شرح 

وقدبقي، قعدت باب من ■مورآ، الشيء غبر يقال؛ الموحدة، 
الأصدادأألفاظ من فيكون _، أيضا - مضى فيما ستعمل 

واذجنحر في الاستتابة جواز على دليل فيه الخامس؛ لوجه ا٠ 

اّ•
امغمابذبح تعجيل استحباب على دليل فيه المادس؛ لوجه ا• 
أيامإلى بعضها }خر '.ولا كثيرة، كانت b^، النحر يوم الهدي 

.٣؛؛^العند• يوم في بينة مائة وهي هديه نحر س الني فإن التشريق، 
كنأن من تقدم محا على دليل فيه • ايسا؛ح لوجه ا٠ 

النيبنلث، أحرم لأنه القران؛ كان هد علي 
اسعجابفجعلت بمغة، بينة م من أمر )ثم فوك: الثامن؛ لوجه ا ٠

ناثإزلُ)البشعة(؛ مرقها(، من وشربا لحمها من فأكلا فطبخت، قدر في 
تأكدعلى دليل فيه وهذا اللحم، من القهلحة الموحدة؛ الباء بفتح 

اشلقول امثالأ الأضحية، وكدا الهدي، من الأكل استحياب 
واحدةكل من الأكل كان ولما [. ٣٦لااأ>ج: زناه -؛ عالى ت- 

قدر،في ححلتر ثملفة، منفردة واحدة كل من الأكل وفي سنة، 
المرقفي المجتمع اللحم من ليأكل الجميع، مرق من آكلا ليكون 

مابرص-
قولهو والقران التمتع هدى من الأكل تحثاب بام والقول 

بمنزلةفهي لثا، ندماء لأنها العلم؛ أهل من الجمهور 

(.٢٤ص)• الأضداد م محب ثلأث؛ن ضمن للقغاني، الأضداد! مماب »ذيل )١( 
«اوفهم!)ا//آأأ(، الورى! ،شرح انظر: )٢( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث شرح تر—ح 

إلىالوجوب عن للأمر الصارنة القرينة أن ؤيبدو الأضاحي؛ 
اشفآمر هيداياهم، من يأكلون لا كانوا المشركين أن ورد ما الندب 
بمخاّم.سه. تعالى 

الهدايامن الأكل وجوب إلى الملم أهل من ًلائفة وذب ول نال
يكتفلم حيث النص.، ولمعل الأمر، لصيغة والض1حايا، إآنجهمب 

بالوجوبالفول المرقى ووصف هديه• بعض محن بالأكل 
الأصوليةالصناعة بمقتضى الشقيهلى رجحه ييتما يالشدوذ، 

.افه رمحول مع احرحنا قال! ها عائشة عن ورد وند 
أمرمكة من دنونا فلما الحج، إلا ثرى لا القعدة من بقين لخمس 
الصفابين ومعي محناف إذا هدي معه يكن لم من . الله رسول 

بقر،بلحم النحر يوم علينا ليحل ت نالت يحل، أن والمروة 
أزواجه®عن . اه رسول نحر قالت هذا؟ ما ت فهالت، 

هديلحوم من الامتفادة على يحرص أن الحاج وعلى ادمصٌاٌ 
افهلأن الفقراء؛ أؤلعم أو ورفقته، هو أكل مواء القران، أو التمنع لم'اتث 

ولا[ ٢٨آلمشره آلثبأو مألؤممحإ يما ^؛٠٤٧ ت قال تعالى 
إليهم،ذلك بإيصال إلا ؛إءلامجه النه أمر ممن أحد إمحلعام يمكن 

ولانعمه، على فه وسكرأ والمثوبة، الأجر ورجاء لهم، مواماة 
نالنقد فحل فإن مجته، يستفاد لا مكان فى ؤيتركه يدبحه أن يجوز 
وتركهعفليم، نسك هذا لأن يجزئه؛ لا ذلك إن الملم؛ أهل يعفى 

المان!•١^٠  iUv/\rالئردي«)>تفر (، ١٢٧٣اسأ)م/ال•ساة انظر: )١( 

هومتخربمبمص)اب(.)٢( 



النبيحجة صفة في ه حابر حديث مرح 

الطاعة،إلى منه أترب المعصية إلى وهو له، وتضييع للمال إفساد 
١^<^،.بالروائح وغيرهم ليحجاج الأذية من ذللت، في ما *ع 

اكيءامرلأواجب لترك كالدم القران أو التمع لغير الواجب الدم وأما 
ب؛دم يجز فلم للفقراء، واجب، لأنه منه؛ يأكل لا فإنه محظور، لفعل أو 

الواح؛ان،أأ/كسائر منه الأكل 
حاءوفد الرواية، هد0 في الحلق ذكر يرد لم ؛ اثتامع لوجه ا٠ 

.،اك رتحررسول I هئع حابر حديثا من مسنده في أحمد عند 
فأتىمتى، أتى اش. رسول *أن ه؛ أنس حديث، وفي ع شطو،(ل 
*حدا،للحلأق1 فال ثم ونحر، بمنى منزله أتى نم فرماها، الجمرة 

الناساأ؛،.يعملنه جعل ثم الأيسر، ثم الأيمن جايه وأشارإلى 
فتكونالحر، بعد الحلق يكون أن السنة أن على يدل وهدا 

بعضعلى بعضها ندم فإن مرئية، الحر يوم اكلاثة الأعمال هذه 
ا.تةدمأ كما بأس، فلا 

عليهدلت كما _ بالإجماع فهذا ناسيا أو جاهلا كان فإن 
عرالأ-طلة توارد لأن الجواز؛ فالراجح عامدا كان bن - الثئة 

العودعن اض وعدم الحرج، م، في كلامه لقوة البي. 
لمقاصدالموافق هو وهذا ذللث،، في السامح على يدل لمتلها 

للناس.أيسر هذا لأن الأزمان؛ هذه مثل في سئما لا الشريعة، 

اليبمةاكاوى )ا'ا/ا"ه>(، بانا ابن »كاوى )ه/"أهْ(، البيان، رامحراء انفلر: )١( 
)؛ا/اا/مآو1سالئ(.الدالة، 

العيدحر؛. الحادية المنة الإ-لأمة،. الجاسة امجالة  UOOA/T)\و\ويأ انتح )٢( 

ص)*\بم(.الني.٠، احجة اظن )٣( 
ص)أا<؛(.انظر: )>،( (. ١٣٠٥)سالم دوام )٤( 



النيئحجة صفة في ه جابر حديث مرح 

.النبي أن هه؛ جابر حديث ظاهر العاشر؛ الوجه ٠ نحلل 
قيحاء وند والحلقر١،، والمحر بالرمي الأول التحلل تحلل 

واسقالأم 

الناسشأن ما اض، رسول يا قالت؛ أنها ؛ )^٠٦١حفصةحديث 
ليدنُإني قال؛ عمرتك؟ من أنت ثحلن ولم بعمرة، حلوا 

أنحرارى.حش فلاأحل مديي، وتليت رأس، 
حتىيتحلل ألا هدي معه الذي للقارن فيتحب هدا وعلى 

بعدالتحلل فالهما والمتمغ المفرد وأما ه؛• بالمي تأسيا ينحر؛ جوازتحلل 
اختارهاأحمد، الإمام عن رواية وهذا العقبة، حمرة رمى 

١■ ب رادئسع 
الالك؛ةلم.قالت وبه قيامة، بن ا س

اش.رنوي ءءلست قالت،؛ ها عاسة حديث ذلك؛ ودليل 
وجيذأحر؛، جيذ والإحرام للجذ الودبع، لحية ندي 
اتيلْآ.أن:ثلوف امَم3 ثوم الس -بمن؛ زنى 

تقدم.كما أحمد رواة ش ؤإنما ملم، رواية جابر؛ي حديث ش الحلي يرد لم ١( 
(.١٢٣لم)•(،وم١٧٢٥الخاري)روا،٢( 
(.٣١ااJدنىا)ه/٠ »الأّثلكأر«>ما/'\أآ(، ٣( 
الهتد.من يه يجاء طيب قمت، ئتامحت، مي■ المعجمة الدال بمتح الئييرة■ ٤( 
جريج،ابن حدسا مادة: ابن ومو روح من،لريق >مأ/«هأ(، احمد أحرجه ٥( 

عنيخبران والقاسم عروة سمع أته عروة؛ بن الد مد بن عمر أ-نمرني، 
محنلوح به تفرد صعقا، مه السياق  IJl؛،والحديث، ، ّ . ّثالث،؛ ها عاتنة 

في. اُدّ رسول *طينت ت بلفظ ئرووه جماعة، حالفه وفد جريج، ابن 
(١١٨٩)ومسالم (، ٥٩٣٠)الجخاري أخرجه والإحرام٠ للحل الوداع حجة 

وعاليه. باليستق، يطوف أن تجل ولحاله > >  ٠٠آحر* لفظ وفي وغيرهما، 
مستقيمغير وحده بالرمجي يحمل الأول التحالل أن على به فالاصتدلأل 

لآمّيز،؛
عنالرواة من غير، عن الشة« جمرة رمى اوحين الزيادة بهذ، روح تمرد الأول: 

تقدم.كما الشيخان، منيا امرض ولذا جريح، ابن 



النيئحجة صفة في فهبّ جابر حديث شرح 

يدلالعمة، ونى اوجيى ت قولها أن الدلالة؛ ووجه 
بالرميالتحلل حصول على يدل مما الرمي، بعد الطيب أن على 

وحده.

بنعمر أن ها؛ عمر بن اٌه عيد عن ندم بمالك وروى 
فيمالهم وفال الحج، أمر وعلمهم بعرفة الناس حعلب الخهياب 

علىحرم ما له حل فقد الجمرة رمى نمن منى، جئتم رإذا تال؛ 
حتىطّبا ولا اء نأحد يمس لا والطيب، اء النإلا الحاج، 

,لبيت،١ با يطوف 

الرمي،بعد الهليب إباحة ها وعائشة الزبير ابن عن وجاء 
الزبيرابن سمع أنه المتكدر؛ ابن عن ندم بشيبة أبي ابن روى فقد 

مطولأ،روي الحديث هذا ران الزياد؛، عف يغبول النول هملى حتى لغائي■ ا ~
ماشرة؛القة جمر؛ رعي بعد ويع اللب أن في صريحا فلس عختمرأ، ودوى 
فعلوقد الواصعة، الفلروف من الملة ومذ، باليت، بملوف ان 'نل ت نالت لأنها 
دقكما العيد، يوم مناّالث، رب لأنه والحلق؛ والحر، الرم، ذللئ، في . الّم، 
الأحاديث،،من غير• وكدا i(\T'  o)برقم مسالم عند ظه أنى حديثإ ذللث، محلى 

حلواالاس فأل ما اه، رّود يا تالت،ت أنها خلإل؛ حنمة رومحتح ما  ٠iذالؤيؤيد 
فلانتن،، دهسئ، رأمني، ث■'؛، 'اثي فال؛ ءس أنت دل*ابملر< تّبم 

اه.ينول '؛ليته فولها; إن ثم (، ١٧٢٠)البخاري أ-؛محه أتحر* حص أجل 
نلوالحلق بالرم حمل الحل أن بميل• يالست،• يثلوفن أن مز أحز جص بجله 

فيالطواف ملي افتمرن لما والحالق الرمي بعد الطسب، أن ولولا الطواف، 
الإنه نم ذللث،، نل حملا قد أنهما يلي يدل ما بالتبت،' تثلون أن 'مل فولها• 
يتطيب،،لم رمى أن يعد حلق انه فلولا التنث،، ونماء الحالق نل لليج، معنى 

والحالقالجار رم يعد اللتج، 'يابح  ١٠ء\وش< حديثا ملي الخاري بوب، وقا* 
الذكلة•السائل (، ٤٠٠-٣٩٩، ٥٨٥)"T/ازري، افتح انفلر: الإئْةأ، قبل 
للمشح؛الحج' في الأول التحلل اءسآلأن ص)هأ(، والعمرة، الحج مناملث، من 

فر؛حالهلأل.
•اووءلأ،)ا/،اأ(وسد،صحح.)١( 



التبيعجة ممة في ه جابر حديث سرح 

وراءما لك حذ نقد النحر، يوم من الجمرة رميت ءإذا ت يمول 
الماء«لا،.

نالت؛ها عائشة عن عروة، عن ندم ب- أيضا - وروى 
فإذابالمت، يملوف حض الماء إلا شيء كل له حلا رس ءإذا 

اواء«أأ،.له خئ باليت، طاف 
لكنبه، أحذ من على حرج ولا وجاهة، فيه القول وهدا 

لأمرين:أفضل، والحلق بالرص التحلل 
لمأنه على الأدلة ظواهر فإن بالنيي.، التأسي الأول: 

التاحدوامتاصككما.س: وتدقال الحلق، يعد إلا يتحلل 
يحصلالتحلل أن على الدال ها عائشة حديث، أن الثاني: 

كمادلالته، يفعمإ ما عليه يرد بل صريح، غير وحده بالرمي 
أعلم.وافه تقدم، 

اليت،إلى فافاض . اش رسول ركم، )ثم ه: جابر اد نه 
وحوم:من القدر هدا على الكلام الذأهرآ، بهكه ضئى 

الإفاضة،طواف طاف أي: )أفاض(؛ معنى الأول: ٠ مض: م
 ،^i،^*^' .دفعواءرفاات،: من الناس أفاض يقال: ينم، )أفاض(: وأصا

خاوثأ 

ومنهإليها، رجعوا النحر: يوم مكة إلى منى من وأفاضوا منها، 
يذكرولم مكة• إلى متى من الرجؤع طواف أي: الإفاضة؛ طواف 

صحيح.ومندْ ( ٢٤١ص) )١( 
صمح.وّناده )٢( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث سرح 

ولكنقارنا، لكن لأنه والمروة؛ الصفا بين سعى . أنه .،< جابر 
القدوم.محلواف مع معي ند 

نذءله-معنهم ورصي النص. أصحاب يسع لم الثاني؛ لوجه ا٠ 
إل' ومثل -، تقدم كما - الهدي لنونهم يجلوا ولم معه، لكنوا الذين 
الأولسعيه لأن ثان؛ معي نعليه المتمتع أما المفرد، هدا 

علتهليس قال؛ من العلم أهل ومن الجمهور، تول وهو لممرنه، 
نالوبه ه ماس ابن عن مروي وهو إماصنه، بعد معي 

عنرواية وهو -متر، بن وسعتد ومجاهد، وءلاوس، •كعياء، 
رواهبما نيلين م، تيمية ابن الإسلام شيخ ورحعحه أحمد، 

إلاوالمروة الصفا بين يهلوفوا لم وأصحابه الشي ارأن •' جابر 
فيهمه الصحابة أن ومعلوم الأول،الى. محلوافهم واحدأ، هلوافا 

.تقدم كما المتمغ، وفيهم القارن 

اسابالإئصة ؤلواف استحباب عار دليل فيه الثالث،: لوجه ا٠ 

ييرلم ^ن سعة، فيه فالأمر وإلأ تيسر، إن والحلق والنحر ١^^، بعد 
هديهبنحر أو بالرمي، لانشغاله الونت، هلءا في العلواف تهلع ي

بُا التشريق. أوأيام الحر يوم آحر إر الهلواف تأحير فله وتفريقه، 
يدايارسمغيب من يبدأ الإفاصة محلواف ونت، أن الفقهاء ذكر وقال 

يإُفى والمبيت، بحرفة الوقوف بقه يأن بئرمحل النحر، ليلة القمر 
ي،امها *

ورمىالوقت، هذا في الضحفة من مزدلفة من دفع فمن مزدلفة، 

١٢٧٩)ملم رواء )٢( (. ٣٥٠)ه/اللام، اصت انظر: )١( 
(.٣٠>ه/.اللأمأ أسة ١^: )٣( 



النبيحجة صفة في هه مابر حديث شرح 

ميمالا الإناصة، لطواف مكة إلى يذهب أن فله العقبة، جمرة 
وند،، العادة أو الزحام، عليهن يخاف اء نمعه من 

يفيضايكن لم نال• المتكدر، بن محمد عن شيبة أبي ابن روى 
،امرأة معه يكون منهم كان من إلا . السي أصحاب من 

حجغإذا ها المؤمنين أم عاتشة ءأن بسنده: ماللث، الإمام وروى 
.٠. • فأممس النحر يوم قيمتهن يحضن أن تخاف ناء ومعها 

تطوفأن فل المرأة حاضتا إذا ت الرابع الوجه ٠ إناءام_ت 
حالات:ثلاث من تخلو فلا للإفاضة، الم-ا؛بل 

وافي

ثمتطهر حك، محرمها مع مكة في البقاء يمكنها أن ت الأولى الإزاضة 
فضناارفآ نهبمأ: عاسة لحاديث، الحال؛ هذه في متمن وهذا مملوف، 

:قالوامر؟* ا١حاسثتا فقال: .،، .صمية. فحاصت، الحر، يوم 
،اراحرجوا...، قال: الحر، يوم أفاصست، قال إنها اش، رسول يا 

حتىينفر أن ل يح)؛ لم الحر يوم يثلفتا لم من أنه على فدل 
به.يأمتا لم لن حابس وأنه يطوف، 

منممنوعة ونقى محلواف، بدون بلدها إلى ترجع أن ت الثانية 
متزوجة،غير كانت إن عليها العقد ومن متزوجة كانتا إن زوجها 

بعضؤيرى الإفاضة، محلواف مكة إلى رحعت، طهرت فإذا 

يازأ)يا/أ\ا:آ(.ابن »ذاوى انظر: )١( 
صحح.و\م ص)^ا(، اسرد[ ]الجز. •المفأ )٢( 
(،٤٦١أالأمأ)•ا/ في كاالناسي الإمام رض من ردوا، •اووطأأ)ا/*اا٤(، )٣( 

صحح.ؤاسأد، (، ١٠٥٣)U/اال٠عرئن^ ؛ي كماانيهقي شنه ومن 
(.٣٨٦)( ١٢١٦وسالم))^ا(، المنادي روا، )٤( 



النيئحجة صفة في هم جابر حديث شرح 

عىونفتطوف بعمره تحرم أن حقها في الأفضل أن الملم أهل 
نظر.فيه وهذا للإفا٧^١،، تطوف ثم وتقصر، لعمرتها 

تكونكأن بلدئ، من الرجوع ولا التاء بمكها ألا الثاكة: 
الرحؤعمنه تتعليع لا مكان في أو المملكة، حايج بمنية بلاد في 

وتالميدْتيمية، ابن الإملأم ثيغ أفتاها ند فهدم أبدأ، 
مافرحها على فتضع تتحفغل، بأنها تابعهما ومن ،، القيمأابن 

وحجهاعليها، ودلع ولا افر، نثم تطوف، تم الدم، نزول، يمتع 
هازهعن المج رغ على الأدلة لعموم عليها؛ فدية ولا صحيح، 

الما المج من فيه تهلهر حتى بقائها بوجوب القول لأن الأمة؛ 
فيمتعدر أنه مع بالرجؤع مطالبتها ومئله ييثله، الشريحة تأتي 

يفتىألا يبنى لكن بميدة، بلاد من يأتون من ميما ولا حقها، 
معرجؤع، بلا المفر فيها يتعين حاصة، حالات في إلا ؛دللث، 

المسألة.جزئيات لكل الاحتياط 

مىكار أو اء نمن معه من على يثن( ألا الإنسان وعلى 
نحوأو الحر، شدة أو  JLالتي؛الزحام أوقات في بهم فيعلوف 

الاسطاعة.تدر الخامة الأوقات يختار أن عليه ل ذلك، 

رجوعهوقت إلى الإفاضة طواف يوحر أن للحاج ؤيجوز 
اممهشاء إن — ميأتي كما الودلع، طواف عن ؤيجزئ أهله، إلى 

_.تعالى 

(.١٩٣ابن افاوى )١( 

•٣(..  ١٤)م/اوونمن« •!علام (، ٢٤٨-اكاوى« امجموع انظر: )٢( 



اثتييحجة صقة في خه؛، جابر حديث مرح 

تأحيرهجواز على والجمهور نص، فته يرد فلم وقته آخر وأما أنمررمت 
ذيشهر عن يوحرْ ألا والأولى الحجة، ذي شهر نهاية بعد ولو يأواف 

لأنذلكل١،؛ نحو أو نفاس، أو كمرض، عذر مى إلا الحجة، 
بهلوافالأكبر التحالل له يحمل لم إذ محرما، يبقى الحاج 

محدد،غير وقته آخر أن رروالصحيح ت قيامة ابن قال الإقاصة، 
وجوبفي الخلاف ؤإنما حلاف، بغير صح به أتى متى فإنه 

شرعا،محيل غير وقته اخر لأن وجوبه؛ عدم والراجح ، الدمء 
تأخيربأن بالقول حزم ابن وانفرد الدم، إيجاب، في دليل يسنا ولم 

لل>جلم.مهلل الحجة ذي شهر انتهاء إلى الإفاصة محلواق 
الحجأركان من ركن الإفاصة محلواف الخامس لوجه ا ٠

بعرفة،والوئوفج الإحرام، وهيت بها، إلا الحج يتم لا التي د__واف 
والمعي.الإفاضة، وراق الألادأدم 

تعالى:قوله الإفاضة محلواف ركية عر والدليل 

اضةالإفطواف به: والمراد [. ٢٩]الحج: آدت_؛تيه يآكت، 
يالإجماعأ؛آ.

ؤإماشرط، إما فهو الج الئ، متامس الأركان هن|ه عدا وما 
،٠مس؛تحبل ؤإما واجمبا، 

(،٢٢٤«اوجموعا)A/(، ١٣٢)٢; اكائع« ربداتع )أ/هام(، »اودونت« انفر: )١( 
»الإضاف«)إ/مأ(.

»حوامالإكاول«)ا/سما(.)ه/مام(، »اسي« )٢( 
ُاز|)'\ا/بمأم(.ابن انتاوى (، ١٧٢-  ١١٩/٧))٣( 
»اسيأ)ه/ا-ام(.»-فرامطيا)أا/اه(، تع«)أ/يأا(، المط رداتع انفلر: )٤( 
(.٣٨٠)U/ اومع« رالشرح (، ٢٩٣/١)للاثقر الرسول رأسال اننز: )٠( 



النبيحجة صمة هي ه جابر حديث شرح 

اتغلهىمكة في رسى ه: جابو قول المادص: لوجه ا٠ 
أثنثمرةيوم أفاض اه. رسول رإن ه• عمر بن اش عبد قول يعارضه 

الظهرصر بأنه. محنهما وجمع بمنىُأا،، ممر رجع ثم النحر، 
أحرىمرة الظهر بها فصر متى إر رجع ثم وقتها، أول قي بمكة 

علىالحيين أحد رجح من العلم أعل ومن م ه بأصحابه 
بينالجمع أمكن متى أنه الأصول: في القاعدة لكن الأحرأم، 

أحدهما.ترك إر \د}دي الترجح عر مقدم فهو الدليلين 

ييع—ابيوم منامك بإتمام المبادرة استحباب الماح: لوجه ا٠ 
يثثفي المجر صلى المبي. لأن الاستطاعة، ندر عش العيد 

العيدإنيوم في إلا سكينة ودفع الإبل، عر جدأ أسفر حين ويلمع مردلفة، 
^وأكل بينة، وستين ثلاثا ونحر العقبة، جمرة ورمى نحنر، بملن 

مكةونزل وتيإ، ولبس، وحلق، ومرقها، لحمها من وثرب 
علىواضح دليل هذا وفي الغلهر، بها وصلى للإفاضة ومحناف، 

يعملبحيث وقته، في للإنسان البركة ينزل قد تحار اه أن 
فبغيهدا وعلى . لهاالمقدر الوئت، من أقل في كثيرة أعمالا 

تعالىاممه بإعانة ليفلفر أفعاله، حميع في بربه تعين يأن للعبد 

منساته أن بعد بقوله اصحيحه، لي البخاري وءأقه (، ١٣٠٨سلم)أحرجه )١( 
أحبرناقا)،؛ الرزاق، مد ُورذعه • •ّرنوفا به اظه ميد همن مفيان، حلربق 
•إرواء(، ٥٦٧)م/ابرى« •نع وانفلر: لفظه. البخاري يثز ولم ا,د•، مد 

؟(.nr>(/اس 
لم'*صحيح ء-لم، النووي •شرح (، ٣١١)أ/ابن •صحيح انئلر: )٢١( 

(UiiT/A  ،(.٨١٢)م الراة، •نم
(.١٢٨١-٢٨٠)A اوعادأ •زاد )٣( 



النبيحجة صمة في )جهم جابر حديث سرح 

ومحتهقي البركة له لتحصل له. 

زمزم،على يسقون المطلب عيد بني )فأتى ه: جابر اك تو 
سقايتكمعلى الناس يغلبكم أن فلولا المطلب، عيد بني !انزعوا فقاو؛ 

منالقدر هدا على الكلام منه(، فشرب دلوأ فناولوه •متمأ، لنزعت، 
وجوم؛

إلىحاء الإuمحة ّفرغالمى.سطواف لأول: ا٠ 
كانتالحاج سقاية لأن وأولاده؛ العباس وهم المطل،-،(، عبد ربتي 

زمزم،بئر من الماء ينزعون أي؛ زمزم(؛ علح، ريسغون وفليفتهم 
للناس.وسثلول وتحوها الحياض فى ؤيمحبونه 

الكعبةوبين ؛ينها الحرام، المجد في بثر ض و)زمزم(ت الكلأمءارس 
ماءيقال؛ مائها، لكثرة إما ^j^،: سمسلم، ذراعا، وثلاثون ثمانية ذّزم 

انمجرمت،،حين لمائها .ئ هاجر لضم ؤإما كثيرآ، كان إذا زمزم؛ 
ضص.غير حامد اسم إنه ومحيل: وكلامه، جبريل لزمزمة ومحيل: 

ايمطييؤ...(،مبد بني انزعوا رفقال: فوك: الثاني: الوجه ٠ اع غيام
محالالاستقاء. وهو المنع، مجن صرب، باب من الزاي، بكسر هو ثحوع 
والمعنى:، يالرثا® وانزعوها دالJلأء استقوا ارمعنام: المؤوي: سي 

منذللث، الماس يعتقد أن حوفي فلولا الْلال_ا، عبد بني يا انزعوا ' يض 
ص)ي"ا؛(.عشمن لاين ا ه، جابر حدث *شرح انظر؛ )١( 
\.(.TA/T)والالغات« الأساء »تهذبم_، انظر: )٢( 
(.٤٤)a/؛ لم' مًجح ُشرح ، ٣١



التبيسجة صفات هي ه جابر حديث هرح 

عنؤيدفعونكم يغلبوكم، يحيث عليه ؤيزدحموا ا الحج مناسك 
العظيم،الأحر من الفعل هدا في لما معكم؛ لاسقيت، الاستقاء؛ 

أنهالناس ؤيعلم لكم، القيا نقى أن لأجل معكم؛ أمحقي لا فآنا 
الماملأ^ءمن لى 

منالشرب من شرب . أنه العلم أهل عند المشهور ت الثالث، لوجه ا٠ 
نُّممحلواف بعد وتص_، نالوا ولهدا -• تعالى - شّ تعبدآ زمزم ماء 

س.بالمي تأسيا زمزم؛ ماء مجن يشرب أن الإفاصة 
الماءمرب إلى لحاجته منه مرب إنه I آحرون وقال 

واصعازمزم® في جاء مجا *باب • بقوله الخاري ترجم وقد 
وأبوابالعلواف أبواب بين ®الحج® كتاب في الترجمة هده 

.المح، شرب مح، ها ماص ابن حديث فته ساق ومما العي، 
ماءمرب استحباب إلى إثارة هذا في يكون وند زمزم، مجن 

وتنشيهلآ، الطواف، تعم-، من ترؤيحا المكين؛ بين زمزم 
*فيقالت أنه المهيج، عن يعنال ابن نقل وقد ،، لوسعيأ 

.*وبركته. لفضله الج؛ سنن س زمزم ماء شرب أن الممحديثا 
المملةإلى يالمنلر . الحم، آفعال أن الأصول في تقرر وقد 

أمام؛ثلاثة والتشرع 
اسالونحو والشرب والأكل والقعود كالقيام محص؛ حبلي - ١ 

؛LJ^^مئهيآ أد به مأمررأ يكون وند ذاته، في ل حكم لا وهدا ذلك، 
ةالصال

راكميع{. y٢٤٦\/المع، رالشرح (، ص)٤٨ه،! جابر حديث 'ثرح ، ١١
ص)ا"ها(.وانمرة، الج اكحح؛ جامعه من الخاوي الإمام اسه انظرت )٢( 
أشرحاينبملالأ)أ/أ"ا'ل(.)٣( 



النيئ•عجة ممن في )ه جابر حديث مرح 

عنها.منهي أو مطلوبة صفة له يكون وتد لسبب، عنه 

وهداال1ءج، وأقعال الصلاة، كأفعال محض؛ تشريعي — ٢ 
٠واصح حكمه 

تكونأن وصاو3له تشريعي، أو حبلي أنه يحتمل ما — ٣ 
وقعبأن بعبادة، متعلقا وقع ولكنه ، ييعتنها تقتضيه البشرة الجبلة 

يكونوقد - تقدم كما - الحج ني لكلركوب وسيلتها؛ ني أو فيها، 
ز٠زمآ١،•ماء س . ام، شرب ذلك من 

أمانيدهافي أحاديث، زمزم ماء في ورد الراح• الوجه ٠ لم اليع م
حديث،وهو الألسنة، على المتهور الحدين، ذللث، ومجن مقال، ذم ٠٣

وعن،، لهُأ شرب لما زمزم ءماء ت تال س الض أن هه؛ جابر 
شامإنها مباركه، ارإنها زمزم: في تال الشي. أن ه؛ ذر أبي 

،ا،مماالارشفاء العليالي: داود أبو زاد لم، ملنقل هدا طنمء 
شيء.منها يثبت، ولا اJوطن، هدا في أدعية الفقهاء ؤيدكر 

ءاللهمقال: زمزم شرب، إذا كان ها عاس ابن أن ورد ما ومنها: 

طممن •الأصول الساق،)ه/ها•(، •أمداء (، ٣٦٤الورود،)؛/انثر ان>: )١( 
الأصول،

وعره، جابمّ حدبث من (، ١٤وأحمد(، ٣٠٦٢ماجه)ابن أخرجه )٢( 
صعغإ،ومو الموئل، ين الد صد نه لأن وصره؛ الشلي صنفه صمفط، حدينا 

ييحجر ابن ايرد، وقد صليه،. يتابع الأ (.' X'T/y>الضعفا»،)يي المتيلي نال 
تمرراؤإذا ص)هم(; ني تال ثم وشوامد،، طرقه وذكر - طومة - صغير؛ رمالة 

يه،للاحتجاج مالح الطرق هده باجت٠اع الحقافل عند ينا الحلهدا نرتبة ذللث، 
حدينأوهو بعد،، ما عنه ؤيغني الحاويثا،. انمة قواعد من عرفه ما هملى 

ضيل.حديث و،و ( ٤٥٩)الطالي داود وأبو (، ٢٤٧٣)لم مأخرجه )٣( 



l}__حجة ممة في ه، جابر حديث شرح 

داء،ارا،.كز من وشفاء واسعا، ورزنا ناقعا، علما أّألالث، إني 
ةالئثعلى يزد لم الني. أن الحديث ءلاهر الخامس: لوجه ا ٠
،^^JIدلا رأسه عر ولا بدنه عر يرس فلم ثسآ، زمزم ماء س الشرب 

ض.فالأولى دليل، ذلك من بشيء يمت لم أنه دام وما ثوبه، على 
يردلم ومل به، أحدنا الني.ؤ عن بت، فما الوارد، عند الوفوفإ 
فلاص.

الشربحكم السياق هدا من العلماء بعض امتغلهر المادص: لوجه ا ٠
بت،وتد ا، منه(ل فشري، دلوأ رفتاوتوه لقوك: تائمآ؛ شرب، أنه 
هماس ابن أن النعي عن عاصم، حديثا س ®الصحيحينا< في 

ا،؛ايمءال وهو لشرب، زمزم، س اممه ود رم ارسةستا قال؛ حدثه 
يكرهونناما ®إن قال: ثم قائم، وهو ثرب أنه )جهم علي وعن 

مامثل صغ الني. ؤإن نائما، الشرب 
علىمحمولة نائما الشرب أحاديث، أل بيان فيه وهذا 

بنالحكم عن العدني، صر بن حفص ءلريق من (، AA/T)الدارتيي أحرجه )١( 
شقمن )ا/س( الحاكم ودوا، ه، ماس ابن عن عكرمة، عن عتبمة، 
نجيح،آبي بن اه عيد عن عيينة، بن صفيان حدثتا الجارودي، حييب ين محمد 

الجارودي،من ملم إن الإصناد رصحيح وتال: ه، عباس ابن عن مجامد، عن 
الخيث،تال كما صدوق، هذا والجارودي الدمى، عنه ومكتإ يخرجاْ'، ولم 

الحديث،فرغ الحفافل من مر، حالفط لكنه (، ٢٧٧)Y/٠ئاريخه٠ في البغدادي 
الحافللذلل؛، ذكر كما مجاهد، قول من انه والصواب، ه، ماس ابن إلى وأمني. 

(.YAA/T)•اكلخيص• في حجر ابن 
(.١٣Aص)عثيمين ابن للشخ هه' جابر حديث، اشرح انفلر؛ )٢( 
ص)ا،"اا(.الأبق المدر )٣( 
(.١١٧)( ٢٠٢٧)وسالم (، ٥٦١٧)البخاري رواْ )٤( 
(.٥٦١٦، ٥٦١٥)البخاري رواء )٥( 



النبيحجة صفة في هع جابر حديث شرح 

أدبنهي قهي اكزيه، على محمولة النهي وأحاديث الجواز، 
عدةيطرنه قايمآ زمزم من . شربه أل على ،، ؤإرثادأ 

فحالفعاصم: قال البخاري: رواية محي حاء محقد احتمالات، 
بعيرهأن بالقيام: عكرمة يريد بعير. على إلا كان ما عكرمه: 

علىنائم وهو شرب أنه لا عاليه. راكب وهو له، وانق، 
شربهأنكر إنما عكرمة حجر: ابن الحاظ قال ٠ الأرض 
أنه.ؤالبخاري؛ عند علي عن بت لكن عنه، هؤ لنهيه محائما؛ 
الجوازأل'أ،,يان على شحمن نائما، شرب 

المكان،كضيق لعير؛ نائما زمزم من شربه. يكون ومحي 
*وهوالقيم؛ ابن نال ذللتا، ونحو زحام، أو طن، لوجود أو 

ألأ،.
بعدالتي. أن الأدلة من تفاد المالسابح: الوجه ٠ اربجثض 

التشريقأيام بها وأنام يبات منى، إلى رجع الإفاصة طواف 
محييتعجل ولم ، - تقدم كما - الزوال بعد الجمار يرمي الثلاثة الصق 

ررتموفيه: ها، عائشة حديثر في صريحا ذللث، حاء ومحي يومين* 
إذاالجمرة يرمي التشريق، أيام ليالي بها فمكثا متى، إلى رجع 
اسز«رْ،.زالت، 

انفر)١( 
انفر)٢( 
انفر)٣( 
انفر)٤( 

(.٥٤؛/ )٠ الرلأم١ رعنحت 
ص)اّْا(.والعمرة• الج المحٍحت جاععه من البخاري الإمام أش 
(.Y-iv/Uالمتع•)رالثؤرح (، ٤٩٣)r/^• ٧١انح 
ضمض•ابن أفتاوى (، xiwMالمتع• »الزح (، ٢٧٨٨الماد•)أزاد 

تكر.لمغل ساق وم حن، ؤإمنادء (، ١٩٧٣أبوداود)رواْ ٥( 



النبيحجة صفات غي ه جابر حديث مرح 

اJممفيضيصلي التشريق أيام منى قي المي. مكث الثامن: لوجه ا٠ 
قال'إّحاف أبي بن يحيى لحديث نمرأ، دقها ني صلاة كل 

مكة،إلى المدينة من الني.ؤ ح حرجنا يقول• ظؤع أنا سمعت 
أقمتمهلت،: المدينة، إلى رحعنا حتى ركعتين، ركعتين بملي فكان 

فيالبخاري بوب، وفد عشوأرا،. بها أقمنا قال: شيئا؟ بمكة 
مفادها:أحاديث، ثلاثة وذكر بمنى،، الصلاة ررياب، يقوله: ارصحيحه،ا 

•، هالوعمر بكر أبو وكدا بمنى، الصلاة قصر الشي. أن 
يضنبها نزل لمن كمزدلفة وغيرها منى في فالئنة هذا وعلى 

صلاته،صأصتإ جمع ومن عذر، يكن لم ما جمع بالون الصلاة 
الشينثة حالم، لكنه 

بماءالم.قمح، بقي، . النص، أن الأدلة؛ من المستفاد التامع: لوجه ا٠ 
يب/إطاف أن بعد مكة إلى يرجع ولم ونهارأ، ليلا التشريق أيام منى 

سماسميي .٥ 

رتهارأفالسنة هدا وعلى الوداع، حين إلى متى في بقي ؤإنما للأفاصة، 
يخرجولا ونهارآ، ليلا فيها يبقى أن منى في مكان له من حق في 

أيامالست، يزور كان أنه. ورد ما وأما س. بالني تأسنا عنها، 
التيالأوهام من هدا القيم ابن عد وقد يئسترأم، لا فهو متى، 

(.٦٩٣وملم)١(، • )١٨الممحاري روا، )١( 
أثحابريأ)^مآه(.انظر: )٢( 
 )٣(Aiifi  التمريض بمٍغة الخاري ،)بالثيوذ،باز ابن الشيخ ميه وحكم )م/يآه

بغدادارتاؤيح ئي نراحعه ضعيف، الحاوث ان يمان ما أحم،و للإمام كلام وفي 
)أ/أأأ(،اص مشكل رشرح في اسوى محي موصولا جاء وثد )آ/بم؛ل(. 

فيالأياش صححه وقئ (. ١٢٩٠٤)ءالكبير• يي والطراتي (، ١٤٦/٥)والمهقي 
(.٨٠٤)>اكأصءةا 



النبيحجة صفة في هع جابر حديث ثرح 

الشيخنال .١ النبي حجة في العلمام لبعض وقعت 
مرات:ثلاث إلا البيت التمب. أتى ارما باز؛ بن العزيز همد 

\دحقوظلاهو هدا والوداع، الإفاصة، ومحلواف القدوم، حلواف 

بالخروجسائر يتعجل أن أحب من العاشر؛ الوجه ٠ جوازاكجل 
إن- ض من يخرم أن وعليه ذلك، فله يومين، فى حجه ديء ب ي 

ب٠ عشر 

مناليومان وهما عشر، الثاني اليوم ثمى غروب، قبل — فيها كان 
آكامفي" آسآ ت تعالى قوله في المذكورة التشرس أيام 

جملتها،في أي؛ [؛ Y*v]الجمرة: ؤ، مجل ئمن معدءدا>ئ 
للفلرفية،وهأه عشر، الثاني اليوم وهو منها، الثاني والمراد 

هذافي عليه ذنب فلا أي؛ عفيده؛ ءام تعالى: وقوله 
الثالثاليوم إلى منى في بقي ومن أي؛ كوه؛ وج التعجل، 

علىإثم فلا أي: [، ٢٠٣]اJقرة:  ٠٢ِم ممئ ءؤ،لأّ عشر: 
أمامحظوراته، وترك النلث، واجبات بفعل - تعالى - الله اتقى من 
ومخالفتهالتقوى عن حروحه بقدر الإيم فعليه افه يئق لم من 

بنافه عبد أن نافع: عن مالك، رواه ما ذللتف ودليل 
أيامأومهل من لثمس ا له غربت )محن يقول: كان نهأ عمر 

الغد(من الجمار يرمي حتى يتفرق فلا بمنى، وهو التشريق 

>3اداوعاد«)آ/'ام.)١( 
(٦٧-  ٦٦٨اوخارى«)صحيح عاز المانية اسات من الإبريزية رالحلل )٢( 

Y(A/Yn.)ءنمينأ ابن انتاوى وانفلر: 
(.٧٠)م/ الأحكام، آيات بمص رالإلمام انم: )٣( 
ورواهه، عمر بن اش عبد إز الأسانيد اصح من وهذا ٤(  ٠٧/١)ااالموءل1اا )٤( 

(.١٠٢س)ْ/



النبيحجت ممة هي ه جابر حديث شرح 

هعمر ابن عن نابع، عن عمر، بن اه عبيد عن الثوري ورواْ 
آ.مم؛اْل فيكر . . هبمد عمر قال قال• 

غيهللرأي ليس إذ الربع، حكم له من«ا مثل أن والظاهر 
مالك،مذهب وهو لف،، المن جماعة نول وهو مجال، 

•وأ-حمدرأ، والشافعي، 
تعالى؛قوله من للمراد مسنا يكون الأثر فهن*ا هذا وعلى 

ولماليومين قمح، التعجل قيد تعالى اش لأن ف ئل جن 
ه،شمغربت فإذا بالإجماع، عثر الثاني اليوم والمراد يطلق، 

يومين،قمح، تعجل فما الليل أدركه فمن التعجل، ونتا انتهكا فقد 
شمسهلص,يتتهى؛غروب، اليوم لأن 

الثالث،،اليوم نجر يطير لم ما ينفر أن له حنيفة؛ أبو ونال 
ولأنالغروب،، نل كما الفر له فجاز الأحر، اليوم يحل لم لأنه 
الأولوالقول الرمي، نيه يجب، لا ونت، فى نفر فقد بالليل نفر من 

•دليلل؛أ على بى لأنه أرجح، 
وغيره؛مكة في، الإقامة مريد بين التعجل قمح، فرق ولا 

لأهلشامل عموم وهدا _،*J،^، ت نال - تعالى - الذ لأن 
عملنيادة وفيه بالشي.، تأسيا أفضل؛ واكأحر وغيرهم، مكة 

مذاان ( ٣٧٣•الإشراف•)V/ني المدر ابن ذكر وقد  i(\oy/o)البيهئي روا، )١( 
•ه عم ص ثابت، 

اللشيخ١^ الروض من الماث محاب •شرح (، )م٣٧٣•الإشراف! انفلر: )٢( 
(.٦٣٦٧الخلوان 

ص)مآاٌ(،عثيمين ابن للشخ وانمرةُ الج امتاصك انظرت )٣( 
(.Y،>l/Y)ءداتعانمالحأ انظر;)٤( 



النبيحجة صفة في ه جابر حديث مرح 

معظمب وهد أمر وهذا الماصلة، الأماكن هذه ني صالح 
االمتان واش الزمان، هذا ؛ي الحجاج 

المبيتحكم ني العلماء احتلم، الحادي ٠ الميت حكم 
علىالتشريق م ليالي س عثرة والثانية عشرة الحادة اللملأن بمش راض 

نك؛أنه على إجماعهم بعد نولن 
اّلكية،قول وهذا المج، واجبات من واجس( أته الأول؛ 

وهوالأصح، هو المؤوي ءدْ وند الشافعية، عند القولين واحد 
.المص بأن واستدلوا ،، الحنا عند المذهب محن الصحيح 

لعمهرحص ولأنه مناسككم(، االتأ-ئاووا ونال؛ بها، بات 
واكبيرالإبل• لرءاْ ورحص سقايته، أجل من ه العباس 

وجوبعلى يدل أحرى، رواية في كما وبالإذن هنا، بالرحصة 
حقفي للترحيص كان لما واجب غير الميست، كان ولو المبيت،، 

الليلأول س مواء الليل، معفلم ذللث، س والواجب، معنى، هزلاع 
آخره.س أو 

الحسن،نول وهذا سنة، بمنى المبيح، أن الثاني؛ والأزل 
إلا، ^٢٢ابن واحتارْ أحمد، الإمام عن ورواية حنيفة، وأبى 

بمنى،بات . الك، بأن واستدلوا تركه، يكرم قال؛ حنيفة أبا 
.بها يالمثيحإ يأمر ولم 

)م/راسي• ا)ا،/ا،ا"(، لم مصمح •شرح (، ١٩٤)•آآ/•الأساولكر• انظر: )١( 
•الإماف«)أ/>ا•(.(، ٣٢٤

(،١٥٠)ا/االهالايةأ )ما/هاا(، أالأطلىرأ (، ١٨٤)U/•المحلى! انظر: )٢( 
(.٦٠)؛/ •الإما،،! (، ٣٢٤)>،/ •الض! (، ٦٨-  ٦٧/٤)•المرط! 



اثنييحجة صمة هي )ه جابر حديث مرح 

الخلالثم• يلزمون بالوحوب القائلين أن I الخلاف هذا على محنترتب 
فلاسنة أنه وعلى الواحبات، ترك في ناعيتهم على دما تاركه 
*بها .ؤ اد؛ي بات فقد .ق، الني منة حالف لكنه عاليه، شيء 

البالوحوب القول على حتى أنه - أعلم واش - والظاهر 
فيمنأحمد الإمام قال بشيء، فيه يرد لم الشؤع لأن دم؛ يلزمه 

أماء؛اونل عليه، شيء ألا ت المييت ترك 
ilL*يعد أو العصر آحر متى أيام الإفاضة لعلواف نزل ومن  ij

م' " لغير أو ممر، حبس أو محلواف، لزحام تأثمحر ثم - مثلا - المغرب 
أوالليل، أكثر مضي بعد إلا ض بمل ولم الأعذار، من ذللث، 

الإمامنص وقد الحج، على بوثر لا هدا فان الفجر، ثبيل 
الإنسان،إرادة بغير التأحير هذا لأن ٢؛ ُذال على - الشافعي 

متاآثع يكلثف و _ت تعالى - اه قال الحجز، مع واجج، ولا 
٢^;•^نا أقآ وقو تعالى: وقال [، ٢٨٦]الممر؛: لأتئإه إلا 

الإبلرعاة عن منئ مبث أمقعل قد الشي. كان ؤإذا [، ١٦]اكنابن؛ 
أولىذكر ما لمثل التأحر فإن إليهم، الناس لحاجة زمزم؛ وسقاة 
الحاجة.س بالعذر 

وبوجالأدلة من المثقال الريق أيام ليالمح، بمنى الميبتا ووجوب، 
م"٠" بمثاله، يليق محكان حصول على بالقدرة — الزمان هذا في - مشرومحل 

شرفمض 
الخمولمحرصيما لا الأرصفة، على أو السوايع، في المستا ذللث، من وليس 

ًٌلًٌ■أمقعل النص. لأن الرمي؛ من أهون والمببت، ، اء نمعه مجن 

ْ(.٠٦٢/٣الأم«))٢( أاوغنىا)ه/هأ"ا(. )١( 



اتتبىحجة صفة هي ه جابر حديث سرح 

يجدلم فمن الرمي، عنهم ينقثل ولم والرعاة، السقاة عن المييهثا 
عنالبحث يلزمه ولا عاليه، نيء ولا المست،، عنه ممهل مكانا 
إلىيصل وفد عليه، الحصول عدم خلته على يغلب كان إذا مكان 
.هدازماما قي اليقين درحة 

أهلبعض به قال فقد منى، من قريبا مزدلفة محي بامنا ؤإن بجد لم من 
[،١٦]_: آتغدتم'يم ;c أق وظو موله اّتدلألآ ١^٠، 

[،٢٨٦]الب-مرة: ونعهاه إلا مسثا آس ييث ^لأ ت تعالى ونوله «نءم،ا 
وقىيمز، متصلة شبه وهي الج، مشاعر من مشعر مزدلفة ولأن 

للحجاجمشابهة وفيه ، ١^٥٠عن ويند للعبادة، احتيامحل بها النزول 
منه.وقرب به اتصل وما منى بمشعر النزول في بعضا بعضهم 

واستقرمزدلفة في ؛ائت، فإن ٢، شاءأ حيث يبيت • آحرون وثال 
أنفله الغد، من والرمي عشر الثالث ليلة الميبت، يلزمه لم بها، 

،•بزأ حارج لأنه الشمس؛ غربت، ولو يتعجل 
ررأن• هه أنس حديث، في حاء عشر؛ الغاني لوجه ا٠ 

رقدةرثد نم والعشاء، والمغرب، والعصر الفلهر صلى س النص 
حديث،وقي ،، به؛'ل ذهلافإ البست،، إلى وكب ثم بالمحصت، 

بكر،أبي بن الرحمن مد . الله رسول ارفدعا هات عائشة 
فجئنا. . بعمرة. فلتهل الحرم من Jأحقالث٠ احمج ذقالت 
تعم،I هيت، ذرغأت،؟ هل فقالت الليل، حوف، مجن س الله رسول 

(.T\Tf\V)باز، ابن «كاوى )ب/هآأ(، المتع، ص )١( 
:١٧٥٦المخاري)روا. )٣(  ١٠٧١^الاجة ا،تاوى )٢( 



هالنيئ حجة ممة في ه، جابر حديث شرح 

قبليه فطاف الست، فمن فخرج بالرحيل، أصحابه في فآذن 
المدينهءإلى حؤج ثم الصح، صلاة 

مسائل!عدة فيهما الحديثان وهدان 

زيلنالثالث، الثلاثاء يوم منى من حرج . الرمول أن الأولى؛ 
يسب.المحصب، إل وجاء الجمار، رمي بعد الحجة ذي من عشر 

فيه.رفد ثم والعشاء، والمغرب والعصر الظهر فيه وصلى 
قربالمنحى من وحدْ مكة، بهلحاء هو و)المحصب(؛ 

فيهالنزول هذا وهل • ررالمعلأة® الحجون مقبرة إلى الملكي القمبمر 
ويرمنزل أنه أو بها؟ بمدى ّثة فيكون والعبادة، القرية وجه على 

فيهاالمسألة هذه ننة. فيه النزول يكون فلا فيه، فارتاح طريقه في 
زماننافي ميما لا فائدة، كبير عليها يترتب لا مسألة وهي قولان، 
وتخهليطالبنيان شماله حيث المحصب، وحول لعدم هذا؛ 

أن. يأمرني، لم  ١٠قال• رابع أمح، عن لم مروى وقد الشواؤع• 
به،فيه فضربت، جئتر، ولكني منى، من رجع حين الأبطح أنزل 
.مالني مل على اروكان رواية؛ وفي فنزل®. فجاء 

ارمناموهذا حجتها، بحد اءتمردت< )^٠٦١ عائشة أن الثانية؛ المالة 
'^؛٣٩ِ الحج بحد يعمرة الإتيان أو العمرة، من الإكثار على فيه دليل لا 

منبدلأ كانت، التنعيم من >ها عائشة عمرة لأن قبله؛ اعتمر لمن 
.النبي فأمرها الحيض، بسسب، إتمامها تستطع لم التي عمرتها 

(.١٢٣)( ١٢١١)وملم اوخأري).ا'0ا(، رواْ)١( 
»اسحانئلر: السام. خ بالتحريك، والثقل: (، ١٣١٣)مالم، ااصحٍح )٢( 

صرص(.السر• 



النيئحجة صفات هي خغ جابر حديث سرح 

يا١٠وهالت،! نمها، في فوجدت فارنة، وتكون بالحج تحرم أن 
الناس،ايرجع رواية؛ وفي •٠، • أعتمر. ولم اعتمرتم، اض، رسول، 
أنالرحمن عبد أخاها فأمر ا، بحجة؟*أ أنا وأر"؛ع وحجة، بعمرة 
تقدمكما - بالعمرة فآحرْست، التنعيم، إلى بها يدم، 

بالحجأحرم من أن إلى العلم أهل بعض ذما وند 
سبعمرة حجه بعد يأتي أن له أن إحرامه، على لبقي، مقردأ، 
أما٦، عائشة بقصة استدلالا الحز؛ من غيرْ أو التمم 

الاعتمارأن على يدل، ما السنة في فليس حجه، فيل اعتمر من 
مشرؤع.أمجر بعدم 

الليلآخر في للوداع مناف الرمول. أن الثاكة: المالأ ِداف 
حروجه؛مل مكة في الصبح صلاة صلى ثم الصبح صلاة قل رجآٌ 

وهو- فال اض. رصول، أن الني.؛ زوج ها سلمة أم لحيين، 
بالست،،طايت، سالمة أم تكن ولم الخروج، أراد وفد بمكة 

صلاةأقيمتج إذا ١٠؛ اهرسول، لها فقال، -، الخروج وأرادت 
فلمذلك،، ففعالث، يملون، والناص بعيرك عالك، فطلقي، المح، 

خرجتاءص.حش نمل 
منالحاج فؤخ إذا الوداع محلواف، مشروعية الرابعة؛ المسألة وب يج
بناض عبد حديث، فيه حاء وقد الخروج، وأراد المناسك، روع إُ 

أنهإلا عهدهم؛الست،، آخر يكون أن الناس ءأمر قال،؛ ها عباس 
(.١٢٨)( ١٢)•( ١٢١١وسالم)(، ١٧٨)؛،اليخارى رئاء )١( 
(.Tov/S؟بازأ( اين اكاوى (، ١٤)؛،/»اوض« انظر: )٢( 
(.١٦٢٦)المخادى روا، )٣( 



النبيحجة صفة هي هع جابر حديث شرح 

وجهين؛من وجوبه عل دليل وهو ،• الحائض*؛١ عن حمق 
والأمرالاس«، »امر لقوله: الوداع؛ بعلواف الأمر الأوو: 

آحريكون حش أحد ينمرل ُلأ لم؛ مرواية بدليل س، المي هو 
المحدثض.عند الرغ حكم لها الصيغة هذه ومثل ، بالييتء عهده 

بالتخفيفوالتعبير وحمق، الحائص عن أسمهل أنه الثاني: 
لماواحعس، غير كان ولو مؤكد، أمر من إلا يكون لا حقها في 

معنى.الحائص عن لتخفيفه كان 

نيالغلاف أهل من الجمهور قول هو الوداع، محلواف بوجوب والقول 
دلأمس تركه \0 : وةالوا١^؛، 

بتركهيلزم ولا نئة، الوداع طواف أن الثاني؛ والقول 
القولينوأحل القياهري، وداود وأصحابه، مالك قول وهدا شيء، 

تركه،محي للحائض رحص الني. ان مستدلين ،، مجاهدأعن 
بجبره.لأمر واجما كان فلو ؛ قالوابشيء، يأمرها ولم 

الالحائص عن ؤإمقاطه دليله. لقوه أرحح؛ الأول والقول، 
دليلإل فيحتاج الدم إيجاب وأما غيرها، عن سقوطه منه يلزم 

يجئ،لا أنه إلا يوحوبه المنير ابن هال( وقد ذللث،، لإثبايت، صالح 
الواجب،ترك قاعدة عر ايم تركه من، أن فالظاهر ، شيء بتركه 
فلا.الدم إيجاب وأما 

(.١٣٢٧لم)وم(، ١٧٥٥)الخاري رواء )١( 
(.Ylo/A)ااوجمع« ااسي،)ه/آمم(، أالهواةأ)ا/اها(، انظر: )٢( 
)؟/YA(.الووتم،« اشرح (، ٣VA)١/ار ب لأبن االكافىأ )٣( 
.( ٠٨٥)م/الثأري، »دح )٤( 



اثنييحجة صفة في ظض جابر حديث شرح 

تالودلع يهلواف تنطق ثواني وسْ 

.الحج طواف وهو - الإئصة أخر إذا الأولى: المائدة اج>اء>اف 
محولوهو الوداع، ٍلواف ص أحزأ مكة من حروحه عند فط-افه |اجٌث 

الحج؛محلواف ينوى لكن عت،أا،، رواية في وأحمد مالك، الإمام 
الالأدنى، عن الأعلى نتجزئ واجب، الوداع وطواف، ركن، لأنه 

٠العكسن 

طافيأكن ولم للوداع، طاف إذا أنه الثاني: والقول 
تشملالنسك نية لأن وأحزأه؛ الإفاصة طواف عن وفر للإقامة، 

الصلاةأن كما بأنواعه، الطواف فيها بما كلها الماسالث، أعمال 
غيرْ،ولا ركؤع في المية إلى يحتاج ولا أنمالها، حمتع تشمل 
وقتللإفاصة يطوف من الحجاج محن لأن وحيه؛ نول وهذا 

إفاصة.طواف كونه يستحضر ولا الوداع، 

أنبه: المأمور لأن الوداع؛ عن الإفاضة طواف أحزأ ؤإنما 
حنسمن عبالتان وهما نمل، وند باليت، عهدْ آحر يكون 
الأحرى.عن إحداهما فأحزأت< واحد، 

سمرالحج محعي محعى الذي والغارز للمفرد واضح وهذا 
أحرؤيكون الطواف، إلا ذلك، بعد عليه ليس إذ القدوم؛ طواف 

باليتا.

منخروجه ونتا إلى الإفاضة طواف أحر الذي المتمتم أما اذاي 
فوالاسع 
'اشمب

)\إرحب! ابن أ»و\ءد )مأ/-0ا(، اهمامم1 ابداتع ؛(، OA)؛/الإكلل• •جرام )١( خروجه رنت 
•الإضاف•)؛/•م(.(، ٤٩م-سس 



النبيحجة صمد في ه حابر حديث شرح 

احريكون قلا — القولين أحد عر — يعده الهي عليه فإن مكة، 
بعدم؟وداع إر يحتاج فهل باليت، ءءدْ 

عي،اليعد وداع إلى يحتاج لا أنه - أعلم واش - الأظهر 
الدائمةواللجنة عثيمين، ابن واختاره مالك، الإمام نول وهذا 

بينبالعي الفصل يضر فلا للعلواف، تابع العي لأن ؛ للإفتاء 
الخروج•ومحن الطواف 

صحاشرط أن يجب أنه على - تقدم كما - الئنة دلت، ت الثانية الفانية 
عاُ إُ تبل الودلع يجوز لا أنه ذلك ومعنى شيء، آخر الوداع طواف يكون 
•- مثلا - عثر الثاني اليوم في الجمار كرم، الحج؛ مناسك إتمام 

الانطارمدالحاجات بعض لقضاء الوداع طواف بحد الأنتفلار يفر ولا 
عاُ ُُُ الأؤارب،، توديع أو رفقة، انتفلار أو بالسمر، المتعالمة الأمور أو 
البقاءعالي يدل لا مما ذللث، نحو أو لها، ادن صلاة أداء أو 

اخيارأ.

من١ثامحارجمكة بنيان داخل ذلك كان فإن الوم أو الطويلة الإقامة أما 
نأذلك كان ؤإن منإعادته، بد ولا الوداع، على يوثر فإنه 

!لردعنال . الودلع إعادة يلزمه لم ومزدلفة كمني مكة بنيان خايج 
فيتوجهمكة يدخل ولم بمنى أنام ثم ولع ٠رئن ؛ - مملح ابن 

جوازْ«ص,

.( ٣٥اطم«)0/• ».نح4انظر: )١( 
»شرح(، ١٣٧١)إ/جماصة لأبن الالث،أ اا»محدا,ة الخرشي، »حاثب )٢( 

المتع!•الشرح )^آا!(، ^! ٧١انمح (، iio/i)بطال! ابن 
الاجة1كاوى 

.( ٥٢١)م رالنروع! )*ا( 



التييحجة صمة هم؛ .تع حديثقسمح 

النفرمتى من نفر إذا ®أما -؛ حاسر بن اش عيد الشخ وقال 
مكةبتيان عن حارجآ ونزل وسافر التين ولع ثم الأجر، أو الأول 

أوبمتى النرول ذللث، كان سواء غيرهما، أو المقيل أو للبيتوتة 
يلزمهفلا مكة، بنيان مسمى من المنفصلة الحرم بقاع من غيره 
بعدمشط وليس مكة، عن افر قد لأنه الوداع؛ طواف إعادة 

فيهاطال التي المسألة هدم تحرير في لي ظهر ما هذا الوداع، 
أءلم*لا،.واض. وحديثا، نديما النزاع 

يرجع؛أن عليه وجب الوداع مل حرج من اكالثةت القائل؛ م-؛مجذل 
واحبايت،محن لأنه أولغيره؛ لعذر نسيانا أم عمدآ الوداع ترك سواء 'لمدإعلزٌ، 

مشقة،رحوعه في وليس مكة، من فرئيا كان إن يرجع ؤإنما الحج، 
 I،هوت والعيد القصر، مسافة دون مكة وبين بيته الذي هو والقريب

مسافةصابعل هذا على يثكل قد لكن القمسر، مسافة بالغ من 
رجلارد هه عمر أن سعيد؛ بن يحي عن ماللث، روى وفد القصر، 

الفلهران:ونث ^٢،. حتى البيت، ودع كن لم الظهران، ص من 
٠كيلا و'ءشرين حمسة بعد على مكة عن وهو فاطمة(، روادي هو 

داخلكان نمن الحرم، حدود ذلك حد ت الثوري وقال 
(٣)بعتدأم•فهو منه حرج ومن فرب، فهو الأميال 

الآامأ)أ/أأمآ(.•شد )١( 
أنوازلاودني)0/ا<مآم، (، ١٨٤الأسذلكر)آا/و\نم: (، ٣٧٠أاووط1أ)ا/)٢( 

ص)ها،ه(.الحجأ 
(.rr^/oأاوغنىأ))٣( 



النبيحجات صفة في ه جابر حديث مرح 

ءرحوعه صمة 

صفةتقلوا غمد .، حجه صفة ه الصحابة نقل كما 
تكلموقد -، الأسفار من غيره وكذا - الحج من . رجرعه 
،،الحج٠١ من الرحؤع ءآداب باب في - افه رحمهم - الملماء 

فربتتعلق أبواب عدة الحج كتاب آخر ني البخاري ذكر ولهدا 
بادابتتعلق تراحم هنا المصنف ارأورد الحاففل؛ نال الرحؤع. 

والمعتمر،بالحاج ذلك لتعالق الفر؛ مجن الراحع 
شي؛افيها أذكر أوجه، أربعة من الموصؤع هذا في والكلام 

معالموصؤع، هدا قي ه الصحابة لما نقالها التي الأحاديث من 
الفوائد.بعص إيراد 

عنه، هربرة أبي حديث في ورد الأول: لوجه ا٠ 
طعامهأحدكم يمإغ العذاب: من تطعه ءالشر نال: السي. 

إرفلعحل ثهمته، محي فإذا ونونه، وشرابه 
بالعذاب:والمراد منه، حزء أي* منانمتاب(؛ )هية فوك: 

تركمجن والمشي الركوب في يحصل لما المشقة عن الماشئ الألم 
والبرد،والحر والشمس الرياح مقاساة من الفر في وما المألوف، 

الممهلوأحد الوم انتذلام وعدم وقته، في والشرب الأكل وامتناع 

أصاب

هاساية 
منةبميل 

دعيج

الخع

سضءااءث■
*الغرقلمة

لدف■ام 

(.١٥٦٤»ساةادالكأ)أ/انظر: )١( 
)T/^\\•(.اواري« أكح انظر: )؟(
(.١٩٢٧)وسالم (، ١٨٠٤)الممحاري روا، )■٢( 



 PI== الضيحجة صفة في ه جابر حديث مرح
ح1طس===—===^=====^=^

-؛الهاء ومكون النون بفتح - نهمثم( قضى )فإذا وقوك؛ منه. الكافي 
المقصودوحصول الغرصى بلؤغ والمراد حاجته، أي• 

عنالتغرب كراهة الحديث 'امي حجرت ابن الحافظ قال اسحماب 
منسئما لا أهله، إلى الرحؤع واستحباب حاجة، لغير الأهل ٍثر ع٨ 

منالأهل بين الإثامة في ولما بالعيبة، الضيعة عليهم يخشى محا»'اكك 
." والونيا٠ الدين صلاح على المعينة الراحة 

ارالؤج®،كتاب أواخر في الحدين، هذا البخاري ذكر وقد 
حديث،إلى هنا بإيراده أشار البخاري ®ولعل الحاففل؛ نال 

أهله،إلى فليعجل حجه أحدكم قضى إذا ٠... I بلففل ها عائشة 
لأحرْالم.أعظم فإنه 

ررأن• خا عمر بن الله عيد حديثإ في جاء الثاني• الوجه ٠ ادمم،ءلم، 
كبرسفر، إل خارجا بعيرْ على استوي إذا كان الله. رسول رالآذىر'س 
ممرنين،له كنا وما هدا لغا مخر الذي اممحان نال؛ ثم ثلاثا، السفررصد 
البرهذا مقرئ في الك نإئ ١^٠^ لمنقلبون، ربما إلى وإئ اّ 

واطوهدا، ّمننا علينا هون اللهم ترضى،  ١٠الممل ومن والتقوى، 

(،Unn/Yأاونهمأ)■(، ٣٥٣)!/►؛، UJI•إكمال •اساوأ)YY/٣٣(، انفد: )١( 
(.٦Y٣/٣),؛،• ٠٧١•فتح 

Y) ) نتح•(ري٠U٦اY٣/٣.)
JU)ه/ا،هأ(، انيهقي وءت (، iUU)\/والحاكم (، ٠٣٠ )Y/ الدارممي روا، )٣( 

بنمحمد منيم وفي الذهي، عته ومكتا الشيخينء، شرط على اصحيح ال>اكمت 
وقال(، ٦٤٠ءالميزانء)؛/ وانفلرت شيثأ، الشيخان له يخرج لم ^، LwaIiعثمان 

٠المهاJبافي الذمي وقال يخْلئا، اصدوق ت لممريب٠ ١٠في الحاففل عنه 
/0r*ry :) االصسأ في \لأو\ني وحته يخرجوه*، لم قوى، امنيriU/n.)



النبيحجة صفة هي ه جابر حديث شرح 

الأهل،في والخليفة المفر، في الصاحم، ألم، اللهم تنده، عنا 
وسوءالمتغلر، وكآبة غر، الوعثاء من بلث، أعوذ إني اللهم 

فيهن:وزاد نالهن، رجع ؤإذا والأهل*®، المال ني الثشلم، 
•حامدون*لا، لريا عائدون، تايون، ُمون، 

منثمل إذا كان الد. رسول *أن »ةهبم؛ - أيضا - وعنه 
ئلاثالأرض من نرق كل على يكبر عمرة أو حج أو غزو 

لل، شريالث، لا وحده الد إلا إلنه الأ يقولI ثم تكسران، 
تاتبون،آيبون، تدير. شيء كل على وهو الحمد، وله الللث،، 

وهزمعبيه، ونصر وعده، اف صد3، حاملون، لربنا عابدون، 
ماجدون...*رأ،.*عابدون، ت رواية وفي وحده*®. الأحزاب، 

وأبوأنا ٠ المي -ع ®أنلنا نالت ه ماس ن أض وعن 
فال:المدية بقلهر كا إذا حتى ناقته، على رديفته وصمية ؤللحة، 

حتىذك يقول يزل فلم حامدون*، لربط عابدون، تايون، *آسون، 
نال:المدينة على أشرفا ارفلما رواية؛ وفي الدينة*لم. ندمجنا 

الدينة*أ؛،٠لحل حش ذك يقول يزل فلم تاسون•••، آمحون، 
يحرصأن ينبغي التي والأدعية الأذكار الأحاديث هن.ه وفي 

ذللفر،غير أو جهاد أو علم محللب أو عمرة أو لحج المسافر عليها 
بعضعلى ترجم الخاوي فإن ولهذا واضحة؛ - هنا - ومناستها 

(.١٣٤٤لم)وم(، ٦٣٨٥)( ٣٠٨٤)( ١٧٩٧)المخاري روا، )١( 
(.١٣٤٢لم)مروا، )٢( 
(.١٣٤٥لم)وم(، ٣٠٨٦)( ٣٠٨٥)الخاوي روا. )٣( 
المايق.المصدر )٤( 



النيئحجة صمة هي ه جابر حديث شرح 

ر"؛عإذا يقول ما ررباب بقوله' ررالحجءا أواحر في الأحاديث هذْ 
الوعاءراباب I رااللعوات،ا وفي ،، الروُار أو الممرة أو المج من 
.رجع' أد >أ أراد إذا 

-،الأول - ه عمر ابن حدث هن واصح الممر إرادة ودعاء 
حاءلكن الحديثين، من — أيصا — فواصح الرحؤع عند الدعاء أما 
دعاءيكرر رجع إذا المسافر أن يفيد ما فهبه أنس حديث في 

الرجؤع،في يشمع ما أول يقول بحيث تاسون* ®آييون، الرجؤع 
•يدخله حتى البلد على أشرف إذا ؤيقوله 

المعصيةسفر وكذا النزهة، كفر المباح؛ الفر ذلك ومثل 
الخارى،اخيار ظام وذا انملم"*، أمل تولي م لأض اض 
إذاالدعاء ررباب بقوله! - تقدم كما - راالدءوا>ت،،، في بوب فإنه 

أرادمفرأأو'رجع«ل".
ارأنه! عمر بن اش عبد حديث في حاء الثالث؛ الوجه ٠ اب امسم

الشجرة،مجد في يصلي مكة إلى خمج إذا كان . اه رسول ث٠ااىثل أإ 
يصثحءحش وبات الوادي، ببهلن الحليقة بذي صلى رحع ؤإذا 

حبريصل أن لأحل ذللث، فعل . الرسول أن والظاهر 
لأنوتتزين؛ لزوجها المرأة فتستعد ،، المدينةل إلى قدومهم 

السابقالمدد )٢( (. ١٦٨)V/الاري« انح )١( 
)\\/س\(.ابريأ أكح انئلر: )إ( )اا/ا،خا(. الارى« انح اننلر: )٣( 
اوناءاننلرت الحليمة. ذي عومجل. الشجرة؛ ومجال (، ١٧٩٩)البخاري دوام )٠( 

"\(.y/Tالونا،)
(.١٦٨)(/طال،، ابن اشرح انقلي: )٦( 



النبيحجة صفات في ه جابر حديث شرح 

بزينتهاتهتم لا مشدلة تكون زوجها غيبة حال قي المرأة أن الغالب 
الحديثهذا البخاري ذكر وقد . زوجها حضور حال في هي كما 

*الحج،ا.كتاب آحر قي ومنها ارصحيحه*، من مواصع في 
أحدكمأطال *إدا اض رسول تال تال؛ هه جابر وعن 

اشة،ُ>قسبمأا،.
مفرمن بالليل المجيء بالفم.' )اسؤرق( اللغة: أهل قال 

بالنهاريقال ولا طارق، ت بالليل آت لكل ؤيقال غفلة، على غ؛رْ أو 
بابمن الحديث ني الليل ذكر فيكون هذا وعلى مجازأ، إلا 

\وج\ذمن \محيد 
أهلهيعلرق لا كان اش. رسول ررأن ؛ ٥٠أنس وعن 

عثسة*لأو غدوة يأتيهم وكان ليلا، 
اممه.رسول مع كنا قال: - أيضا -  ٥٠جابر عن وجاء 

حتى٠أمهلوا فقال؛ لندحل، ذهبنا المدينة قدمنا فلما عزاة، في 
النغسهءل؛،.ونستحي الضثه، تمتشعل كي - عشاء أي؛ - ليلا ندخل 

هيمثلثة؛ ثم المهملة العين وكر المعجمة يفتح وراصثة(؛ 
يغيبالتي لأن ذللث،؛ عليها أطلق الشعر، المنتثرة الرأس المغبرة 
تستعملأي؛ )___(؛ ومعنى التزين، عدم مظنة في زوجها 

لأنهبالأستحداد؛ وعبر عنها، الشعر لإزالة الموسى وص الحديدة 

(.٧١٥لم)وم(، ٠٢٤٤)الخاوي روا« )١( 
)ا،/«أ"ا(.(، ٦٢»دحابرىأ)مأ/• انظر: )٢( 
(.١٨•الخاري)• أخرجه )٣( 
(.٧١٠)له واللفظ وسالم •٥(، )٩٧المتاري أخرجه )٤( 



النبيحجة صفة في خهغ جابر حديث سرح 

وزالقغيبة(بغيرْ، إزالته مغ ذلك ش وليس الشعر، إزالة في الغاف 
مفتوحة؛موحدة ثم ساكنة ياء وبعدها المعجمة، وكر الميم بفم 

زوجهارادعتها غاب التي هي 
ليلا،؛أهله يهلرق ®هلا ؛ قوله يعارض لا الحديث، وهدا 

أهلهعلم من على محمول ليلا® ندحالها حش ®أههلوا •' قوله لأن 
بالصبرفأمرهم بغتة النهار أوائل في الدخول أرادوا لأنهم بقدومه؛ 

وتتأم،المدينة، إلى العسكر أو القفل قدوم ليبغ النهار؛ آخر إلى 
محمولفهو ليلا® أهله يعلرق ارفلا ت قوله وأما وغيرهن، النساء 

أهلهالرحل بملرق أن *نهى فوله بدليل بغتة؛ تدم من على 
^٢،.١٠٠عثر^يلتمس أو يمممحونهم، ليلا 

تلقوله الليل؛ أول الدخول في جابر حديح، إن ت يقال أو 
أنس.٥:قول عليه ؤيدل _®، عشاء أي: - ليلا ندحلها راحتي 
عشية*.أو غدوة إلا يدخل لا كان أهله، يهلرق لا الني. "كان 

العتمة،إلى المغرب، صلاة من ررالعشية ت الجوهري قال 
الزوال®.حين من هي وقيل: 

حديث،يكون هدا وعلى الأول®، هنا رروالمراد الحاففل: قال 
١^٣٢.أثناء الدخول عار محمولا النهي 

الذيالرفيع، الإسلامي الأدب، بهذا يأخد أن للمسلم فينبغي 
العيية®أحدكم أطال ءرإذا قوله: مجن علم وقد س، الني إليه أرشد 

)أ-ا/ا-آآا(.القاريأ «ءدة \٦T d)^اازري• انظر: )١( 
(.٣٤ابري«و/• افتح انظر: )٢( 
•(.)T/KW^ ٠٠٧١التح )ا-/آ'آأ'آ(، ؛>^ ٠٧»اكحاح« )٣( 



النبيحجة صفات في هي جابر حديث هرح 

تقييدفيه الحديث لأن النهي؛ يتناوله لا الغيبة يهلل لم الذي أن 
وجودآعالته مع يدور والحكم النهي، علة فهي الغيبة، بطول 
الليلا، ؤيعود نهارأ يخؤج الذي كان ولما الغالب،، في وعدمآ 

مفلتةالغيبة طول كان الغيثة، يطيل الذي من يحذر ما له يتأتى 
ماعلى غالبا الغيبة طول بعد يهجم الذي فيقع الهجوم، من الأمن 

وهذاالحال، هذْ مثل في المهللوب، والتزين التتفلم، عدم من يكرم 
محسوسأمر 

فإنهاتف،، أو برمحالة كذا وئتإ في بقدومه أهله أعلم ومن 
أعلم.واض المحذور، لزوال يتناوله؛ لا النهي 

اسيعابررأن ت .،< ماللئ، بن كصتإ حديّثخ في جاء ت الراح لوجه ا٠ 
ثأقرتفملي المجد لحل صحى، مفر من ندم إذا كان السي. 

انمجدبدأ مفر من قدم إذا *كان رواية؛ وفي ،، يجدساال أن تبل ركعتين 
ينجابر وعن للناس®• جلس ئم ركعتين، فيه فركع بالمسجد 

قدمنافلما محقر، في ه النبي مع اركنمت، قال! ه اه عبد 
ركعتين،؛١يصل المجد ءادحل ت لي فال اّل.ينة، 

للقائمركعتين استحياب، الأحادي.ثإ هذه ررفي المؤوي: قال 
للمدوممقصودة الصلاة وهذْ قدومه، أول المسجد في محنره من 
صريحةالمذكورة والأحاديث، المسجد، تحية أنها لا فر، المن 

أتهوفيه؛ المهار، أوائل القدوم امحمتحبابج وفيه ذكرته، فيما 

(.٣٤ابرى«)ا،/•رتع )١( 
(.٧١٦)وسالم (، ٤٤١٨)( Y-'AA)الممحاري رواء )٢( 
(.٧١٥)وملم (، Y-.AU)الخاوي روا، )٣( 



التبيحجة ممن في ه جابر حديث شرح 

منقدم إذا الناس فصيم ومن المرتبة محي الكبير للرحل يستحب 
مجوصعفي داره من نرييا ندومه أول يقعد أن عليه لالسلأم مفر 
/غير0«ل ؤإما المجد إما زائريه، على مهل بارز 

الأحكاممن — الطاقة نير — وتحريره جمعه افه يسر ما وهذا 
هوالحمد أعالم، تعالى وافه العئليم، الحديث عدا على والموائد 

العالمين.رب 

(.٢٣٦-  yro/o)ب صحح أدرح )١( 



الموضوعاتفهرس 

الموضوعاتفهرس 

اسحةيهميمع

هحابر حليث 
اكيي.حج ممة ؤر 

١٥الإساد جال ر— 
١٦الإساد للائق س —
١٩ظه جابر ترجمت —
٢٠امحمه عن الضيف موال استحياب —

٢١ب يلق بما الزائر -ملأٍتفة 
٢٢غلام ت لفظة تعرف ~
٢٢ثاب ت لفظة تعريف ء
٢٢ثاب( غلام يوُثذ )وأنا توله• وجه —
٢٢"وأداؤه الحديث الصغير تحمل —
٢٢٠»مرحيا« كلمة: أصل —
٢٤زائر عليه قدم لن ٠مرحثآ٠ قول٠ اّتحياب  ٠٠
٢٤بمثله السلام رد عن تكفي لا امرحا٠ لففلةت —

٢٥نث الفعل: على -الكلام 
٢٦. .................يوحودْ التفربمل وعدم العالم من الامتفادة على الحث —
^١٢اجة، ءالنمعض: —
^١٢ردائه وترك ياكاجة ه، جابر صلاة —
٢٨الصلاة قي المتكئين محتتر مروعية —
١٠٠بالإمامة أحق البيت صاحب —
١٠٠الأعمى إط.ة حكم —
١٠١فريضة كانت الصلاة ه،وه أن السياق ظاهر —
٣٢. ...........البي. حجة صفة عن ه جابرأ حمين ين محمد موال —
٣٢الحساب قي الأصابع عقد العرب امتعمال —



النيئحجة ممة في ه جابر حديث مرح ئ

اس«*تالرضع

٣٢وبعدها الهجرة تل ه الغي ج ح— 
٣٤مكة وقديمه المدينة من الغي. حردج دمت —
٣٤. ............الج . التحي تأمحر وحكمة الحج، فتها فرض ادي المنة —

٣٠التراخي؟ ض أو الفور ض المج -هل 
٣٧التحي. *ع حج من عدد —

٣٩عمرة أو بمج الإحرام مواقيت —
٤١ميقات أنه من عرق ذات ني ورد ما —
٤٤جثأ عميس بنت ء أمما ترحمة س
٤٤الموصع هذا غير ني ذكر ها لأسماء يرد لم —
٤٥أسماء موضع الرسول.عن ّأل الذي —
٤٦. ..............أحكاممن بهن يتعلق عما يأل أن اء نعندْ لن ينبغي ~
٤٦للإحرام والحاتص النماء اغتال حكم —
^١٤والحاتض الشاء إحرام صحة —
^١٤للإحرام الغل حكم —
٤٨الماء لعالم التيمم حكم —
٤٩. ..................ه.لماسة وفتواْ لأسماء س المحي فتوى بين الفرق —
٤٩. ...........عليهوالرد الحائض دون اء النمحلواف بجواز حزم ابن قول —
٥٠الحليفة ذي مجد تاييح ~
٥٠الفلهر صلاة يعد كان المحي. إحرام —
٥١الإحرام عند الصلأة حكم ء
٥١قبله ؤيكره الميمات، مجن الإحرام الأفضل —
٥٢الإحرام عنا الاشتراط حكم —

٥٤الني افة على -الكلام 
٥٥الثمي منه أعت الذي الموصع —
٥٦بصرى® مد إلى ارنفلرت ت معنى —
٥٦الج في والركوب الخثي —

٥٧رربينأءلهرناُ -معنىت
٥٨. .................القرآن.من المحي. نره ما ومقدار ُالتأويلُ مض• —
٥٨يالمحي التأسي قاءد*ة —



الموضوعاتفهرس 

اتحضؤةالوصرٍع 

٥٩المناسك أحكام يي لأصل ا -
٥٩الأ-محد اعتاد -
8٦٠الإهلأل« مض: .
٦٠اكوحيد أنولع على التلين اشتمال -
٦١يالنلييت الصوت و؛، اصتحياب ٠
٦٢ذلك بوجوب الفلاعرة ثول -
٦٢بالتالبيت صوتها ترغ لا المرأة -
٦٢يالتليين صوتها المرأة رفع في الأثر من ورد ما -
*١٦التليية ألفاقل شرح -
٦٠ومائد تواعد على التلية اشتمال -
٦٦التليين حكم -
٦٧التليين وقت -

٦٩س ■دةاض عر الزيادة -حكم 
٧٠ه ال؛ي يتلبيأن الأكفاء الأكل -
٧٠لأ إر غدا إذا واس امير بين الجمع .
٧٠العمرة، نمرق السنا هء: جابر تول معنى -
٧٢العمرة حكم -
٧٥ادنلييث؟ عن المحرم يمك مى _
٧٦مكن لدخول الغل -
٧٧الركن امتلأم تمرق -
٧٧المواف يداية في الحجر امتلأم -
٧٧والغارز للمفرد القدوم محلواف مشروعية _
٧٨. ........................القدوم محلواف في تيمية ابن الإسلام شيخ كلام "" 
٧٨القدوم محلواف في الرمل مشروعية -
٧٩الأول الثلاثة في الرمل ني إذا -
٧٩مكة أعل >، رمل لا .
٧٩أشوامحل مثعة المواف -
٨٠ماشيا القدوم الض. طواف -
٨٠اللواف فى البدء صفة -
*١٨القدرم محداف j, الاصطاء امنحاى -

*١٨. .. ٠٠الأصءل؛اعا وقت .



اتنبيحجة صفة في ه جابر حديث مرح 

اسمحناوممرٍع 

٨٣الاصطإع من لحكمة ا> 
٨٤الأمرد الحجر تميل امتحياب —
٨٤. .....................الماتي.والركن الأموي بالحجر اسلق؛ن الأحكام -
٨٥والغربي الشامي الركنين استلأم ترك مجن الحكمة —
٨٦. .....اليمانيين سوى جدرانها أو الكعبة أركان من شيء استلأم سميع لا —
٨٦الأموي الحجر •ع الناس حالات —
٨٧راكبا انمتراف حكم -
٨٩المأثور اركتثن ين الدعاع -
٩٠العلواف نهاية ؛ي التكبير يثميع لا —
٩٠الخواف حال الدظء في الاجتهاد -
٩١الخواف ني القرآن نراءة -
٩١الخواف حال والوىر الكية -
٩٢إبراهم. بمقام افراد -
٩٢. ....البوة؟ زمن موصعه هو هل الأن، المقام موضع »ي العالماء حلاف —
٩٤الخلاف لمرة —
٠.........٠ ....ظ، إمحيمحّ ء ين ءؤوأ،نثوأ ت آية نمير -  ٩٤. ............٠
٩٥المقام حلف الطواف ريض اّتحياب س

٩٧. .........................المقام عند الهلواف ركعتي صلاة محي يتيغي ما ء
٩٨. .......................رفعه يثبت لم اللواف ركعتي في ان-وردين نراءة -
٩٩النهي ونت ني الخواف رىُتني حكم -
١٠٠الخواف ركعش بعد المجر استلأم —
١٠١. .......عليهالمعي تقديم ش والخلاف محلواف، يتقدمه أن العي مرمحل ء
١٠٢أمحلوق، أن تبل ارمعيت لنفلة نى الأنمة ْلعن —
١٠٣وا٧واف بين؛J_ الوالأة -
١٠٣والمروة الراد؛الصفا -
٠.........ّ...ّ..............٠.الصفاس الدنو عند الأية قراءة حكم — ٠ .  ٠١٠٣
١٠٤بالصفا البدء —

١٠٤الصفا عر الصعود استحباب - .
١٠٥الصفا على تصعد لا المرأة —



الموصوماتفهرص 

انمسنادومحرٍح 

١٠٥. ......................المحنا مالي الوقوف ح1ل القالأن اسمال شروعة مء 
١٠٥الصفا على الوارد الذكر .
١٠٦المحنا على الدعام قي اليدين ريع اسحباب .
١٠٦للدعاء وقفات ت . الني حجآ تممتن —
١٠٦الصفا عر الوارد الذكر شرح .
١٠٨الصفا على والدعاء الذكر صفة _
١٠٩العي صفة -
١١٠مامسا لهي ١ مروعية ١

. I ١١٠المسعى من المي موصع

١ ١٢. ............................اuع الشوط. في إلأ المحفا أحكام ؛؛٧ .
١١٢العي في لوالأة ا- 
١١٣العي أ'طء والدئء الذكر قي الاجتهاد -
٠.. ................الهي أدعيه من هم الصحاية عن المأثور يعفى — ٠ ١١٣. .٠
١١٣للعي المنهارة حكم _
١١٤. .............يالمروة والختم يالمحقا البدء على الحديث بهذا الاستدلال ء
١١٥. ......الهدي از لم استدبرت ما أمري من استتيالت أتي لو • • ت معي —
٠....مط.يكن لم أنه. بهذا'على الاستدلال - ١١٦. ....................٠
١١٦• •••••.■.•.•. .•الوداع حجة زي الد. رسول تمتع هات عمر ابن قول -
١١٧. ...............الني. نسك قي الواردة الأحاديث في تيمية ابن رأي ء
١١٧الختر وتمني المناعق فعل في ارلوا قول جواز -
١١٧■•■■•الغير على الاعتراض أو الماصي على التمر في استعمالها حير -
١١٩• ■■■■•■••■■■.•■■••...الهدي يسق لم لن عمرة )لى الحج فسخ مشروعية -
١١٩الأنساك أقمل .
١٢٠جعثم بن مراقة ترجمة —
١٢١الفخ عن . للض مراقة مزال وقت —
١٢١. ................جٌ بالصحابة حاصا كان الفسخ أن فناهرْ ما ورد ما ء
١٢٤المج* في المرة ادخلن مض —
١٢٤أ؛دا لأبد بل الأ، ت معنى —

١٢٥المن؟ إر ه، _>، كان -ض 
١٢٥الني.؟ إلى أصيفت ؤلم البدن، ث معنى —



النبيحجة صفة في خؤغ جابر حديث شرح 

المشمحلالوضيع 

١٢٦إ-مام4ا س ه فاطمة حلل ت- 
١٢٦. .........................ه ناطمت زوجته على ه علي إنكار ب -
١٢٦. .... ......... .....الشيع خالف مما زوجته على الإنكار للزوج تغي -
١٢١^. .••••ثلاثة لأ.رر كان M الني إلى  i^uز.رضيع ه علي ب -
١٢٨التا-ي على ه علي حرص -
١٢٨بمغترْ أحرم ما بمثل الإحرام جواز -
١٢٨المهم الإحرام -
١٢٩انملالق الإحرام -
١١٠٠الخاص ؤإرادة العام اللنقل إٍللاق جواز -
١١٠٠الحلق على التمتع عمرة ني التنصير نضل -
١١٠٠وث.ار0 التقصير تعريف -
شعرعاس المرأة تقصير صفة -
النحريوم مل الهدى يجوزذبح ال- 
١١٠٢. .........منى® إلى توجهوا الترؤية يوم كان "فلما ه جابر فول عنى م- 
١٣٢الترؤية بيوم افراد -
١٣٢الج أيام أسماء من ورد ما -
للممعالترؤيه يوم الإحرام فضل -
7.١٣٣ ّمن.:كانه الحاج إحرام لخة ا- 

١١٠٤عرفة من الإحرام -جواز 
١٣٤... ....................الصلاةيقصر رام ة حمبالأبملح ه الني إقامة -
١١٠٤الزوال مل التريية يوم الإحرام اساب -
١٣٥التاسع ليلة بمنى المييت -
١٣٥. ..........خارجهاكان لص الثامن اليوم مش في الفلهر صلاة امتماب -
١٣٥جُع بلا قمر ٌكا في الملأ؛ ~
١٣٦عرفة إلى الخروج ونت -
١٣٦وغيريا بالختمة الامتنللأل جواز -
١٣١^عرفة من ليت نمرة أن على الأدلة من -
١٣١^.....................الحج.ش يعمل ممن دنحويم الخدم تخلف جواز -
١٣١^. ....................عرفةيوم مزدلفة نزولهم م قريشا الني. مخالفة -
١٣١^. .......................عرفة يوم مزدلفة تتجاوز لا فريشا أن في السبب -
١٣٨. عرفة أتى حش فأجاز شرح؛ -



فهرساثم>ضوم،ت

الميئليييي 

١٣٩. ............الكاره أكار ثتث ين آببمثوأ همم تعالى؛ نوله مر ت- 
١٤٠نمرة على الكلام .
١٤٠. ..ء.٠ .....ء. ...........سر إن الزوال إلى نمرة نى الجلوس اسماب -
١٤١الزوال بعد عرفة ■حية -
٠،. غيره الإنسان استخدام جواز - ١٤١. ..............ّ ......ّ.........ّ.قّّّء ٠ 
١٤٢الوادي؟ نى الني. خطب لم -
١٤٢عرنأ وادي على الكلام -
١٤٢عرنة وادي نى الوقوف حكم -
١٤٣مرنة خطة ُوصوع ~
١٤٤الوداع حجة ني الني. خطب عدد -
١٤٤جمعة حطإن الوداع حجة ش عرنة خطبة ليت -
١٤٤. ..............والأموال الدماء تحريم عرفة؛ خطة فى الأول الموصؤع -
١٤٥هذا يومكم كحرمة ١١بقوله؛ المراد -
٠وجوه س والأموال الدماء شأن عثلم . الني أكد - ١٤٥. ..................٠
١٤١^ّ ّ.....اّااّّا.. .........يالطر التفلير ؤإلحاق الأمثال صرب ب اصنعا -
١٤١^ودمارها الجاهلية ت الثاني الموصؤع -
١٤٧الجاهلان يأمر الراد -
١٤٨الجاهلية تعريف -
١٤٨تدعى* انحت نوله؛ فى الكناية -
١٤٨موصوعة( الجاهلية الماء ت معز -
١٤٩ربيعة* ابن ادم بقوله؛ المراد -
١٥٠الربا الثالث: الوقوع -
١٥٠بالذكر؟ الني. حمه لم -
١٥٠الربا مفاسد -

١٥٢التاء حقوق ت الراع الموصؤع ء
١٥٢الزوجه حق مراعاة وجرب -
١٥٤اش( )كلمة مول: المراد ش الخلماء حلاف -
١٥٥تكرهونه٠ احدأ فرشكم يوطثن ءألأ معنى• -



اثنبيحجة صغة في ه جابر حديث شرح 

اسمحن^٠٣٤ ١١

١٠٦سرطاع الزوجة صرب واز ج— 
١٥٧وكسوتها الزوجة نفقة وجوب _
١٥٨بالمعروف تكون والكسوة النفتة —
١٥٩. .....................بالكتاب التمسك على الحث ت الخامس الموصؤع —
١٥٩اللمنة؟ الرسول. يكر م لإ —
١٥٩العفة الصاني عن ؛الكتاب الاعتصام ر ما —
١٦٠القيامة يوم . الشي عن سأل الأمة أن ييان —
١٦٠للمي بالجميل ه الصحابة اعتراف ٠
١٦١حلقه على تعالى الد علو إثات —
١٦١الناس• إلى ُويتكتءا ت شرح —
١٦٢مرات ثلاث الهم الأمر تكرار —
١٦٢عرنة يوم . الني حطة ش بارزة معالم حمسة —
١٦٢الأدميين حقوق على الخلية _، نى التركز —
١٦١٠الصلاة قيل عرفة محلية —
١٦١٠. .........................الحجاج لجميع وجمعا تصرأ عرفة *ى الصلاة —
١٦٤ومحزدلفة عرفة ش الجمع علة —
١٦٠عرية ش الممل سمح لا —
١٦٥المجموعتين الصلاتين بين الموالاة مشروعية —
١٦٦. .........................المؤنق> أتى *حتى قوله: ش بالموقف الراد —

١٦٦عرفة الرسول.ز -موقف 
١٦٧موقف كلها عرفة —
١٦٧عرفة *ي الشلة استقبال امتحياب —

١٦٧عرفة في والركوب -الجلوس 
١٦٧الحج أركان س ركن بعرفة الوقوف —
١٦٨فيه والخلاف الوقوف وقت بداية —
١٧٠الخلاف لمرة —
١٧٠الوقوف وقت نهاية —
١٧٠مخصوص دعاء عرفة لبوم ليي —
١٧١عرفة من الانصراف وقت —
١٧٢. ..ّ. .....٠ ..اّ. ....٠ .ءالغررب حتى عرفة ؛ى القاء وجوب على الدليل —
١٧٢الغردب نل الانحراف جواز على الدليل مجيء —



ال4وضوءاتههرص 

اسحأ

١٧٣وريد أردئ بين لمرق ا- 
١٧٣يشرد الداة على الإرداف جواز -
١٧٤هي أّامت ترجمة -
١٧٤الزمام• لها اشتق نوله؛ شرح -
١٧٥. ...............الانصراف عند الإ"سراع على زمن ُنذ الناس عاد؛ جرت ~
١٧٥سكبت عرنة عن الدفع على الحرص -
١٧٦بالمزدلنة تعرف -
١٧٦ف والخلاف بمزدلنة الميت حكم -
١٧٨. ّ.األّ.....ه.ّ........ا....عرجوح ركن بأنه والقول واجب، أنه ترجح -
١٧٩مزدلفة ش الواجب الميت عآندار -
١٨٠المثاءين بين مزدلفة ني البمع مشروعية -
١٨٠المغرب محا؛ت م، عزدلنة وصل إذا -
١٨١مزدلفة ني النوافل ترك -
١٨١مزدلفة في اللل مام -
١٨٢. ......................مزدلفة ليلة قاموا أنهم الصحابة بعض عن جاء  ١٠ -
١٨٣مزدلفة ليلة ومراعاته فعاله للمحرم ينبض ما -
١٨٣مزدلفة في الفجر صلاة في المبادرْ -
١٨٣.؛ .....الفجر رممز صلاة -
١٨٤الحرام يالمشعر الراد -
١٨٤والدعاء للدكر مزدلفة في الوقوف -
١٨٥والوقوف الميت بين الفرق -
١٨٥الثمي طلوع مل متى 1لي مزدلفة من الدغ -
٠... .........الشس طلؤع نل الدغ بوجوب الحنفية بعض قول - ٠ ١٨٦. ....٠
١٨٦اكر مانيب بعد الصعقة لغ جواز -
١٨١^المح نل الجمرة رمهم جواز على الدلل -
١٨٧. ..................الثمس طلؤع بحد إلا الجمرة يرموا أن للاقؤياء لمس -
١٨٩ه هماس بن الفضل ترجمة -

١٩٠إردانه .في المي -تواضع 
١٩٠القدرة سمر باليد المنكر إزالة وجوب -
١٩١بالشباب العناية وجوب ٠
١٩١الأجيية المرأة إلى الثلر تحريم -



،!ITvT  النبيحجة ممة في ه جابر حديث هرح
=====^^=^=^=^^^ليصحا 

اسحأيييئ 

١٩١. ................الحجاب وجوب عالي يالحديث الاسدلأل يتم لا — 
١٩٢محئر وادي ش الإسراع —
١٩٣محئر بوادي الراد —
١٩٤ض س الوسش بالطريق المراد —
١٩٤يالك؛رى العب جمرة وصف —
١٩٥أصلها وبيان الجمرة تعريف —
١٩٥العقبة حمرة برعي البدء السنة —
١٩٥الجمار رس حكم —
١٩٦الرس بغر الدء جواز —
١٩٧الحصى عدد —
١٩٧الحمى حجم —
١ ٩٨حماة كل •ع التكسر اسماب _
١٩٨اسة؟ قطع ي —
١٩٨التكتر س الحكمة —
١ ٩٨الراس موقف —
١٩٩العقبة حمرة حمى التقاؤل ومع ع٠ 
••٢العقبة حمرة رس ونت —
٢٠١التشريق أيام الرس نت و— 
٢٠١. ...........الصلاةقبل الزوال يعد يرس كان ه أنه المم ابن اصتفلهار —
٢٠١الزوال نل الرم ر المالخاء خلاف —
٢٠٢المختار القول —
٢٠٣. ...........عيرمن إلا عدمه والأحوط ملف، فله الزوال نل رص س —
٢٠٣ليلا الرس حكم .
٢٠٥العقبة حمرة رص بعد الانصراف —
٢٠٥. ...........................والومعلى المغرى رص بمد للدعام الوقوف —
٢٠٥عدي معه كان لمن الرم بمد النحر اسحباب .
٢٠٦بيده هديه ذح الحاج تولي استحباب س
I ٢٠٦الهدي تكثير اسحباب
٢٠٦والقارن المتمع على الهدي وجوب —
٢٠٧وشكر عيادة دم والقران التمتع دم —
٢٠٧الهدي نحر عكاز —



الموضوعاتفهرس 

انممحتالموصؤع 

٢٠٨الحل الهدى؛ي م ن- 
٢٠٨المحظور نعل ندية نحر -
٢٠٨الإحصار مدي نحر -
٢٠٨الأضداد ألفاظ س ءير« >u لفنك: -
٢٠٩الهدي نحر ني الأسناية جواز -
٢٠٩النحر يوم الهدي جميع ذبح تعجيل استحياب -
٢٠٩الهدي من الأكل اسحياب -
٢١٠الأكل بوجوب القول -
٢١٠الهدي لحوم س الاستفادة على الحرص -
٢١١ينكل.نها لا الش اس -
٢١٢والحلق الحر بعل الغي. تحلل -
٢١٢بالرُي والتمتع الغرد تحلل جواز -

٢١٤اس »أظضإل -•ِعنى:
٢١٥الإفاضة بعد سعي عليه نى -
٢١٥. ...................تسر و0 والحر الرُي بعد الإفاضة محلواف استحياب -
٢١٥الإفاضة محلواف ونت بداية -
٢١٦الإفاضة محلواف مل المرأة حاضت إذا -
٢١٨الإفاضة ثلواف ونت آحر -
٢١٨ركن الإفاضة محلواف -
٢١٩■■■■••■••ض وش »يةة الفلهر الني. صلاة س ورد ما محن الجمع -
٢١٩. ....................سر إن العيال يوم متاصك يإتمام المبادرة اصتحياب -
٢٢٠زمزم على الكلام -
٢٢٠. ...زمزم من السقي في الطلب عيد بني مشاركة من الرسول. امتناع -

٢٢١ززززززززززززز ط'اكلرإراسلخوامحرع 
٢٢٢زمزم كل ش ورد -ما 

٢٢١٠ء؛رْ دون الشرب عر الأنصار اللمنت -
٢٢٣قانما الشرب حكم -
٢٢٤الشريق أيام الجمرات ورمي منى ر الميت -
٢٢٥الجمع دون ا*لمحلأة قصر مض في المنة -
٢٢٠• •■■■■■■■■■•■■•■■■•■■••■■ونهارأ لك التشريق أيام منى في ه الني ماء -






