
 فقه الحدیث 
 ن �عث الهدي إلى مكةفي إحرام مَ  أي ابن ع�اس مع رأي عائشةتعارض ر 

 
أن ابن ز�اد كتب إلى عائشة، أن   )مسلم(و )البخاري (ما معنى الحدیث الذي أخرجه  :السؤال

ا حرم عل�ه ما �حرم على الحاج، حتى ینحر الهدي، وقد عبد هللا بن ع�اس، قال: من أهدى هد�ً 
ل�س كما قال ابن ع�اس: «أنا فتلت  :بهدیي، فاكتبي إلي �أمرك، قالت عمرة: قالت عائشة�عثت 

  -صلى هللا عل�ه وسلم-بیدي، ثم قلدها رسول هللا  -صلى هللا عل�ه وسلم -قالئد هدي رسول هللا 
 شيء أحله هللا له، -صلى هللا عل�ه وسلم -م على رسول هللا رُ حْ بیده، ثم �عث بها مع أبي، فلم �َ 

 ؟حتى نحر الهدي»

ن �عث �الهدي ال یجوز له أن �فعل شیًئا  كان یرى أن مَ  -رضي هللا عنهما -ابن ع�اس  الجواب:
�ح الهدي فإذا بلغ محله من المكان والزمان وذُ  ،من محظورات اإلحرام حتى یبلغ الهدي محله

عل�ه الصالة  -أن النبي  تذكر -رضي هللا عنها–وعائشة  ،هذا رأي ابن ع�اس ،له كل شيء حلَّ 
و��عث بها   ،وهي تفتل القالئد  ،ی�عث الهدي وهو �المدینة -وهذا الحدیث في الصح�ح -والسالم 
وٕانما ذلك  ،]1321ومسلم:  /1700[البخاري:  فال �حرم عل�ه شيء مما أحله هللا له ،إلى مكة

  } َوَال َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َیْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ {خاص �الحاج ال �فعل شیًئا من المحظورات 
وأما ابن ع�اس فیرى أنه إذا �عث الهدي فال یجوز له أن   ،وهذا �النس�ة للحاج ]196 [ال�قرة:

عل�ه  -لكن الصح�ح أنه كما ثبت عنه  ،�فعل شیًئا من المحظورات حتى یبلغ الهدي محله
أما إذا حج فالحاج   ،إذا لم �حج له ه هللا �النس�ةأحلَّ  حرم عل�ه شيء أنه ال �َ  -والسالم الصالة

ف من حدیث منع المضحي أن �أخذ شیًئا من شعره  شِ تَ سْ ولعل ابن ع�اس أ�ًضا �َ  ،حكمه معروف
في حدیث عائشة   -عل�ه الصالة والسالم -ولكن ما ثبت عنه  ،أو من �شرته حتى یذ�ح أضحیته

  فهو �اقٍ  ،مه هللا منذ أن �عث الهدي إلى أن یذ�حمما حرَّ  حرم عل�ه شيء ، وأنه ال �َ هو األصل
 منع حتى یبلغ الهدي محله. الذي �ُ هو فوذلك خاص �المحرم على كونه حالًال، 

 ه 1435/ 16/7�عد المائة  الثان�ة والتسعون برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة  المصدر:

 


