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 .الرحیم هللا الرحمنبسم المقدم: 

ى آلھ مد وعلسلین نبینا محوالصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمر، الحمد � رب العالمین

 .جمعینوصحبھ أ

 شرح يدید فجإلى لقاء  بكم أھالً و ،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،أیھا اإلخوة واألخوات 

تور عبد مع ضیف البرنامج فضیلة الشیخ الدك ،الصحیح الجامع التجرید الصریح ألحادیث كتاب

  . بكم فضیلة الشیخ فأھالً  ،الكریم بن عبد هللا الخضیر

 . اإلخوة المستمعینفي و ،وبارك فیكم ،حیاكم هللا

  .الحدیث تبقى من ھذا نستكمل ما -عنھمارضى هللا – عبد هللا بن عمرحدیث  يالمقدم: مازلنا ف

أصحابھ آلھ و نبینا محمد وعلى، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسولھ ،الحمد � رب العالمین

 أجمعین.

هللا  صلى -رسول هللا لم أرَ  يوأما اإلھالل فإن« :في الجملة األخیرة عمرابن حدیث ، ففي أما بعد

 .»راحلتھیھل حتى تنبعث بھ  -علیھ وسلم

 .األسئلة الثالثة وأجوبتھا يف

  المقدم: الثالثة؟

إِنِّي فَ « أما األركان رأیتك ال تمس من األركان إال الیمانیین، :ألنھ قال في األول ؛ھي أربعةالسابقة، 

 ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  -لَْم أََر َرُسوَل �َّ ْبتِیَّةتلبس اورأیتك ، یَّْینِ یََمانِ إِال الْ ال یمس  -َصلَّى �َّ ما وأ. لنعال الّسِ

 .»...النعال السبتیة

ِ «المقدم:  ُ -فَِإنِّي َرأَْیُت َرسوَل �َّ فِیَھا  تِي لَْیسَ الَّ أو النعل،  ..عَالَ یَْلبَُس النِّ  -َسلََّم َعلَْیِھ وَ  َصلَّى �َّ

 . »َشْعرٌ 

  ورأیتك تصبغ، ثم قال... 

 فإني رأیت رسول هللا یصبغ.  ،المقدم: وأما الصفرة

» ِ ُ  -فَإِنِّي َرأَْیُت َرُسوَل �َّ  ، والسؤال الرابع..»ُغ بَِھایَْصبُ  -َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  َصلَّى �َّ

  المقدم: وأما اإلھالل. 

ما أو وابھ:ج، رویةحتى كان یوم الت ،أنتتھل ولم  ،الناس إذا رأوا الھالل ورأیتك إذا كنت بمكة أھلّ 

  یھل حتى تنبعث بھ راحلتھ. -صلى هللا علیھ وسلم- رسول هللا فإنى لم أرَ  ،اإلھالل
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نت بمكة ك إذا یتكورأ الیوم الثامن، حتى كان یوم الترویة للحجبالنسبة  تھل إنك ال :بن عمر قیل لھا =

 -سالملاالصالة وعلیھ - فعلھ ياآلن ف. إذا كان یوم الترویة ورأیتك تھلُّ ، الناس إذا رأوا الھالل أھلَّ 

 ؟بن عمر أو لفعلھماحتمالین لفعل یدل لال تركھ ماالذي قالھ نسبھ إلیھ أو في 

 .لفعل الجمیع المقدم:

  البن عمر أو لغیره؟

  .عث بھ راحلتھبنحتى ت، قال المقدم: ألنھ ما أشار

 -النبين أل ماذا؟ل ،الیوم الثامن في أو ،یھل من أول الشھر :قالما  ،لتحدیدأجاب با لماذا ما لماذا؟

فال ، یدیوم العل تحلّ على إھاللھ إلى أن  من المیقات واستمر أھلَّ  ،قارنًاحج  -صلى هللا علیھ وسلم

یھ هللا عل صلى- لم أر رسول هللا يفإن ،وأما اإلھالللكنھ قال:  ،لفعلھم وال لفعلھ بقة الالمطایمكن 

 أو غیر مطابق؟ امطابقً ھل یكون الجواب ، بھ راحلتھتنبعث یھل حتى  -وسلم

  المقدم: غیر مطابق.

ض بغ -سلمصلى هللا علیھ و-الرسول لكن، المطابقة التفصیلیة، المطابقة من حیث التفصیل لیست

 ،احلتھبھ رعثت انبحتى  ولم یھل ذاك المكان لكنھ لم یلبِّ فى ھذا المكان أوفي  أھلالنظر عن كونھ 

قال: ، یةیوم التروفي  یعنى ي،راحلتبي حتى تنبعث  عمرعلى لسان ابن یعني  وأنا كذلك ال أھل

 ء؟يش ياإلھالل بأألنھ  ،وأما اإلھالل بالحج والعمرة

 .المقدم: بالحج

 عن الحج. اإلشكال  نعم السؤال أوبما یعم الحج والعمرة، 

 .الترویة في المقدم: عن الحج

تنبعث  مرة حتىیشمل الحج والع -علیھ الصالة والسالم- ينسبھ إلى النب لكن الجواب باعتبار أن ما

 بھ راحلتھ.

ل حتى یھ -سلموصلى هللا علیھ -لم أر رسول هللا  أما اإلھالل بالحج والعمرة، فإنيو :قال الشراح

 قائمةً إلى طریقھ.ي تستو يبھ راحلتھ أتنبعث 

اب ابن ن جووعرفنا أ ،ومالك وأحمد في أفعال المناسك وھو مذھب الشافعي ء الشروعلمراد ابتداوا

 ماوأنت  ،إذا رأوا الھاللیھلون  كلھم ، الناساستغربالذي عمر ال یطابق سؤال عبید بن جریج 

ن مالحج بدایة  إلى يراحلت تنبعث بيأنا  : مر بجواب إجماليابن عفأجاب  ،الثامنفي الیوم  تھل إال

الیوم  ذي ھومتھا الوأباشر أعمال الحج بمقد ،أذھب إلى منى ،یوم الترویة ي ھوذالیوم الثامن ال

 ثم الوقوف بعرفة. ،النسكفي  عمال تبدأ من نیة الدخولاألوإن كانت  ،الثامن

 :وقال أبو حنیفة، وأحمد ومالك يوھو مذھب الشافع ،المناسكأفعال في  اء الشروعبتدالمراد او

لحدیث  يیقولھ القسطالن ألن الذي -الشافعیة عند یعنى-عندنا  وھو قولٌ  ،جالًساعقب الصالة یحرم 
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 :وقال آخرون ،بالحج حین فرغ من ركعتیھ وقال حسن أھلَّ  -وسلمصلى هللا علیھ -أنھ  يالترمذ

ي مذھب الشافع الخالف األول القسطالني.، انتھى من الحجة ياألفضل أن یھل من أول یوم ذ

سواء كان و ،للحج أو للعمرة نتعال المناسك سواء كاأففي  إذا ابتدأ الشروعیُحرم ومالك وأحمد 

 ا. مكی� أو متمتعًا اإلحرام من المیقات أو من مكة إذا كان 

م لما أحري یعنجالًسا. الصالة  وقال أبو حنیفة: یحرم عقب، حین تنبعث بھ راحلتھ ول:القول األ

 ،جدبالمس أھل :منھم من قال ،رأى روى ما وكلٌّ  ،اختلف الصحابة -علیھ الصالة والسالم -يالنب

 ، لشجرةاعند  :لومنھم من قا بالبیداء، ھلّ أ :ومنھم من قال ،حین انبعثت بھ راحلتھ :ومنھم من قال

 رأى. روى ما والجمع بینھا أن كال� 

ھ ذكر ھ راحلتن انبعثت بأومن لم یره أھل إال بعد  ،ذلك المسجد بعد الركعتین ذكرفي  من رآه أھل

 . ذلك

 . ول إھاللھأالمقدم: اعتقد أن ھذا 

 أول رؤیتھ لھ. ألن ھذه  ؛ءيھذا أول ش

ً  :حنیفة بوأوقال  -نھأي لترمذالحدیث قالھ القسطالني.  ،وھو قول عندنا ،یحرم عقب الصالة جالسا

ھل یأن  األفضل :وقال آخرون ،حسن :وقال كعتیھأھل بالحج حین فرغ من ر -صلى هللا علیھ وسلم

 الحجة. يمن أول یوم من ذ

 . المتقدمینللقولین ھذا القول: قال آخرون: قسیم یعني 

 المقدم: ال. 

ل ل من أواألفضل أن یھ :وقال آخرون ،یحرم عقب الصالة يوالثان ،بھ راحلتھتنبعث األول حین 

 الحجة. يیوم من ذ

 وھذه للزمن.  ،: تلك لألحوالالمقدم

 حج.فعال الأفي  وعانبعاثھا كنایة عن ابتداء الشر ،تنبعث بھ راحلتھ الكرماني: وقالللزمن نعم،  ھذا

 معنى انبعاثھا استواؤھا قائمةً. :قالوا

فس دالل بنحیث لم یتمكن من االست ،من القیاس -رضي هللا عنھما -بن عمرا: إجابة المازريقال 

صلى  -ن النبيأل ؛معناهفي  بما فاستدل، على المسألة بعینھا -صلى هللا علیھ وسلم- فعل رسول هللا

  .حین انبعثت بھ راحلتھ أھلّ  -هللا علیھ وسلم

الرابط بین إھالل  یعني ،بغض النظر ،الیوم الثامنفي  ذا انبعثت بھ راحلتھ؟ إبن عمر متى یھلوا

 ،المكانفي  الزمان والفي  ال، انبعاث الراحلةفي  وإھالل ابن عمر -علیھ الصالة والسالم -النبي

 بقینألربع  الحجة بأربع لیال يبالنسبة للزمان أھل قبل دخول ذ -صلى هللا علیھ وسلم -النبي ألن
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لكن الرابط بین  ،مكةمن  وأھلَّ  ،الیوم الثامنفي  ھلّ أبن عمر ا، وأھل من المیقات ، القعدة يمن ذ =

 وفعل ابن عمر أن اإلھالل وقع بعد انبعاث الراحلة. -علیھ الصالة والسالم -ھفعلیھما فعل

بن ا م إجابةنع ،التركفي  الفعل والفي  : إجابة ابن عمر من القیاس ال من النص الالمازريیقول 

ستطیع ھل ی، -علیھ الصالة والسالم- يفعل النب حیث لم یتمكن من االستدالل بنفس ،عمر من القیاس

 . الترویة؟ ال یوم أھلَّ  -الصالة والسالمعلیھ -إن النبي  :ن یقولأحد أ

  .االمقدم: أبدً 

لى إن الحج وقلب إحرامھم م ،الذین معھ وأمرھم بالحل كلھالصحابة لكن  ،على إحرامھ ألنھ باقٍ 

 . ھلوا یوم الترویةأالعمرة 

 . المقدم: أھلوا یوم الترویة

 علیھ هللاصلى -رسول هللا  فعلبنفس لم یتمكن من االستدالل ، -علیھ الصالة والسالم -بإقراره

نما إ -السالموعلیھ الصالة  -النبيأن ووجھ قیاسھ  ،معناه ستدل بمافا ،على المسألة بعینھا -وسلم

 أفعال الحج.في  أحرم عند الشروع

 . أفعال الحج؟ المفرد والقارنیشرع في  متى

 . المقدم: یوم الترویة

 لحج.افعال أ في شرعمعناه أھل واآلن إذا  ،ألن الركن األول من أركان الحج اإلحرام ؛من المیقات

راد أن أثم  ،لھوحل الحل ك ،عمال العمرةأانتھت یعني  ،وبالنسبة للمتمتع متى یشرع؟ إذا أھل بالحج

الوقوف تھ یفوره بحیث ال خّ أولو  ،یحرم یوم الترویةوالسنة أن  ،ھو الحجالذي النسك في  یدخل

 لكن السنة أن یحرم یوم الترویة.حجھ صحیح،  قدمھ ولوحجھ صحیح، 

 ،لیھإالذھاب أفعال الحج وفي  الشروعإنما أحرم عند  -صلى هللا علیھ وسلم-ي ووجھ قیاسھ أن النب

 نسب إلیھم الذینھؤالء الصحابة ، وتوجھھ إلیھ الحجفي  إلى حال شروعھاإلحرام ابن عمر  رفأخَّ 

 إذا رأوا الھالل یخرجون إلى منى؟یھلون ج أنھم عبید بن جری

 . المقدم: ال

 ياحلتر يبعث بأفعال الحج وتنفي  حتى أشرع أھلُّ  ال يننإ: جھ استدالل ابن عمریبقون في مكة، فو

 .  .إلى

 .المقدم: أفعال الحج

 . ابتداء الشروع فیھ

 .المقدم: یوم الترویة

 الذھاب إلى منى قبل یوم الترویة.فأذھب یوم الترویة إلى منى؛ ألنھ ما یسن 
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-هللارسول  رَ ألم  يفإنوإن كانت  -صلى هللا علیھ وسلم -لنبىل -رضى هللا عنھ-المقدم: لكن رؤیاه 

 . حتى تنبعث بھ راحلتھ یھلّ  -صلى هللا علیھ وسلم

 بالمیقات. 

 .ال من قریب وال من بعید امطابقة أبدً  فیھ ما؟ االستدالل وجھ ماا المقدم: إذً 

لیھ الصالة ع-فالنبي  ،أفعال الحجفي  للشروعنًا مقاریبدأ ن اإلھالل إمطابقة من حیث  ھال، فی

د ال المفرحوھكذا یكون  ،النسك من المیقاتفي  دخلفي أفعال الحج، حینما شرع  أھلَّ  -والسالم

 د أعمال یوجألنھ ال ؛مكة إلى یوم الترویةفي  لماذا أحرم من الیوم األول وأجلس :یقول ،والقارن

ن من سن والذھاب إلى منى یوم الترویة ،أفعال الحج یوم الترویةفي  یشرع حج في ھذا الوقت،

قبل أن  سىوأضیق على نفأن أحرم  لیس ھناك داعٍ  :یقول ،لھ داعٍ  مافیھا فشروعھ  ،فیشرع، الحج

 في یوم الترویة.   أفعال الحجأباشر 

 من أین؟ وتواتره عنھم بھذه الكثرة، المقدم: لكن إھالل الناس 

جوبة أو ،نزاع فیھالذلك كل األسئلة األربعة ، هرآ عبید بن جریج على حسب مانسبھ إلیھم  يھذا الذ

 . .ابن عمر

 . الناس ھلّ ، أالمقدم: لكن ینسب إلى الناس

 يذشھر  حجى أن نسبة الشھر للأحرم من أول یوم من الحج رأمن  لعلفبعي، لكن عبید بن جریج تا

ناه أننا الحجة فمع يإلى ذنسبنا الشھر ومادام  ،ظرفھإلى مظروف  ،ظرفن النسبة نسبة أالحجة 

-لنبيا ..بتیةالنعال الس كونھم ال یلبسون أیًضا ىأوكونھ ر، ولھأشھر الحج من في  أن نحرم يینبغ

ھا فعل نأعنى ی للسنة الكونھا غیر مطابقة و لبس النعال التي لیس فیھا شعر، -صلى هللا علیھ وسلم

 مبتدع؟   ؟فیھا شعر، ماذا یقال ، یعني فعلھا بعضھم، لو لبس شخص نعاًال الكل

 المقدم: ال. 

یر ذا على كثھوقد یخفى  مطلوبة، -علیھ الصالة والسالم-ي یحب النب لكن محبة ما، مبتدع :ما یقال

 في دخل -معلیھ الصالة والسال-ي وا النبأوالصحابة رمن طویل، زمضي من الصحابة ال سیما بعد 

نحن و، فقالوا: أولى األمور أن یدخل علینا شھر ذي الحجة الحجة ياإلحرام من قبل شھر ذ

 محرمون إذا رأینا الھالل. 

عض الناس بى أقد یكون ر، السؤاللطول العھد،  مثالً  یكونقد  ابن جریجعبید استشكال مجرد ھذا 

ذا ھلنصرة  تجاه العامالى اأمسألة ورفي  نوقشو احضر مجلسً ألن بعض الناس إذا  ؛وما رآھم كلھم

اء ج -السالموعلیھ الصالة - لنبيال سیما وأن ا ،شواھدوھذا لھ جمیع الناس، وكذا ظنھ فعل القول 

 ..ًما إلى مكة محر

 : قبل..  المقدم
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أول  حرم منأن فھذا فھم مللحج،  ئًادخل الشھر متھیإذا أن یكون األحوال فأقل  ،الحجة قبل شھر ذي =

 الحجة. شھر ذي

إلیھ  الذھابأفعال الحج وفي  إنما أحرم عند الشروع -صلى هللا علیھ وسلم-ووجھ قیاسھ أن النبي 

ذ م حینئوھو یوم الترویة فإنھ ،الحج وتوجھھ إلیھفي  فأخر ابن عمر اإلحرام إلى حال شروعھ

 حجة.ال ياألفضل أن یحرم من أول ذ :رونوقال آخ ي.وعلیھ الشافع ،یخرجون من مكة إلى منى

 كان أو أنثى.  المركب من اإلبل ذكًرا يوالراحلة ھ

 أو من ،اءأو من البید ،كان بعد الركعتینھل  -علیھ الصالة والسالم- وقت إھاللھفي  والخالف

  .ابن عباسرأى كما جاء ذلك عن  روى ما وكلٌّ  ،كلھ جاء عن الصحابة ،انبعاث راحلتھ

سیأتي و ،إلى منى انھ كان ال یھل حتى یركب قاصدً أن من جواب ابن عمر حجر: وتبیَّ  بناقال 

 إن شاء هللا تعالى. ،الحجفي  ھذه المسألة على الكالم

 : ستة مواضعفي  جھ اإلمام البخاريالحدیث خرَّ 

 وال یمسح النعلین. ،النعلینفي  باب غسل الرجلینفي  ،كتاب الوضوءفي  ھنا :األول

ریج بید بن جعن عي سعید المقبرأخبرنا مالك عن  :حدثنا عبد هللا بن یوسف قال: -رحمھ هللا- قال

 ،صنعھاأصحابك ی من الم أر أحدً أربعًا رأیتك تصنع  ،أبا عبد الرحمن یا :هللا بن عمرقال لعبد أنھ 

 وسبق ذكر مناسبتھ. ،فذكر الحدیث

ّلِ فَّجٍ كُ َن ِمْن ّلِ َضاِمٍر یَأْتِیكُ یَأْتُوَك ِرَجاًال َوَعلَٰى { باب قول هللا:في  ،كتاب الحجفي  :يالثانالموضع و

 أن اذكرنا مرارً و ،عةالواسلطرق ا :ًجافجا ]،۲۸ ،۲۷[سورة الحج }َعِمیٍق ِلیَْشَھُدوا َمنَافَِع لَُھمْ 

 بة.مناسألدنى یفسر بعض الكلمات الغریبة من القرآن أو من السنة  -رحمھ هللا- يالبخار

ن بسالم  أنشھاب حدثنا ابن وھب عن یونس عن ابن  :حدثنا أحمد بن عیسى قال :-رحمھ هللا-قال 

یركب  -ھ وسلمصلى هللا علی-قال: رأیت رسول هللا  -رضى هللا عنھما-عبد هللا أخبره أن ابن عمر 

 ئمة.ثم یھل حتى تستوى بھ قا، الحلیفة يراحلتھ بذ

لصالة علیھ ا- النبي، للوجوبًطا شرن المصنف أراد أن الراحلة لیست : إقال ابن حجر: قیل 

فضل أ يفھ، أو استحباب ،شرط وجوب أو شرط صحة للحج يفھل ھ ،على الراحلة أھلَّ  -والسالم

ُكّلِ  َعلَىٰ وَ َجاًال (یَأْتُوَك رِ  باب قول هللا تعالى:في  ،كتاب الحجفي  ؟من أن یھل على األرض مثالً 

المسألة اختلف فیھا ألن  ؛]۲۸،۲۷ج رة الح[سو یَأْتِیَن ِمْن ُكّلِ فَّجٍ َعِمیٍق ِلیَْشَھدُوا َمنَافَِع لَُھْم)َضاِمٍر 

 .. حجّ  -صلى هللا علیھ وسلم- النبي؟ ایحج ماشیً  أم ایھما أفضل؟ ھل یحج راكبً أھل العلم أ

 راكبًا. المقدم: 
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ن ف أراد أإن المصن :بن حجر: قیلایقول ، وعلى كل ضامر ًال اآلیة التقدیم رجافي  وھناكبًا را

من  حلة لیستاآلیة دلیل قاطع لمالك أن الرافي  :القصاربن اوقال  ،للوجوب ًطاالراحلة لیست شر

 وفیھ ،انتھى ،خالف اآلیةھو و ،فإن المخالف یزعم أن الحج ال یجب على الراجل ،شرط السبیل

 .. ت نص اآلیة أول ماف ،وھو خالف اآلیة ،على الراجل الحج ال یجب أنالمخالف یزعم ، نظر

 . المقدم: على الراجل

  نظر. انتھى.وفیھ ، على الراجل

 ... من أھل العلم من یرى عدم وجوب الحج إذا لم یتمكن

 الراحلة. من المقدم: 

 ھنإ :قالیھل ، بحر مثالً العلى  ولو وصل بوسیلة أخرىوال یصل إلیھ راجًال  ،من ركوب الراحلة

جوب وفي منھم من نازع  ،ا لیس براجلوأیضً  ،على راحلة ، لم یحجال ذا؟ھ جاء على كل ضامر

ھل  ،مرعلى كل ضالكن ذكر كل ضامر ھل ھو من باب االقتصار؟  البحر،كانت الوسیلة إذا الحج 

 ... ركوببأنھ ال یصح إال من باب التعیین؟ ھو 

 المقدم: الدابة. 

 . حمر أوخیل  أوكل ضامر إما إبل 

 المقدم: أم من باب التغلیب؟ 

أنھا ما ال سی ،الطائراتوتدخل في ذلك  ،ذلك البواخرفي  خللما یركب فتدالتمثیل من باب أو 

 . مأمونةصارت وسائل 

صرنا عفي ال إ ألنھ ما یتخیل مثالً  ؛داء نفس النسكأن المقصود : إیقالیمكن أن  لكن أال المقدم:

 أنھا تكون في المشاعر، لكن اإلبل ھذا ممكن.  البواخر مثالً یتخیل  ماھذا، 

حل من تصل إلى أ؛ ألن البواخر ال یمكن الضوامرھذه  نھ لم ینص على غیرإقال بعضھم ھذا 

 .. ولو إلى حدود، الحج

 السیارات.. لكن اآلن المقدم: 

 على بحر.  تلیس، لكن مكة زالت مااآلن لكن البواخر  ،نعم

زعم لمخالف یافإن  اآلیة دلیل قاطع لمالك أن الراحلة لیست من شرط السبیل؛في  :القصاربن اوقال 

طریق  من يوقد روى الطبر، وفیھ نظر ،انتھى ،وھو خالف اآلیة ،یجب على الراجل أن الحج ال

 ،}ضامر یأتوك رجاالً وعلى كل{فأنزل هللا:  ،قال مجاھد: كانوا ال یركبون :قال عمر بن ذر

 المتجر. الركوب وفي  ص لھمورخَّ  ،فأمرھم بالزاد

ء يش تنيفا ما -رضى هللا عنھما-وروى ابن أبى حاتم من طریق محمد بن كعب عن ابن عباس 

بالرجال قبل فبدأ  }وعلى كل ضامرًال یأتوك رجا{؛ ألن هللا یقول: ماشیًاأشد علّى أال أكون حججت 
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یحج اإلنسان من یعني  ،امیسورً  اأمرً الوسائل عندھم قبل حصول ھذه  يكان المشیعني  ،الركبان =

لو قیل لشخص یبعد لكن اآلن  ،مشاةیحجون  ،الدنیاأقاصي الھند ومن من العراق ومن خراسان و

 أحد یمشي مائة كیلو؟ ، فیھ من الخیال الظن ھذا ضربً  ،عن المشاعر مائة كیلو

 . االمقدم: أبدً 

، كھممین أدرفقراء المسل ، وبعضالمسافات باألشھروكانوا یقطعون ھذه من الخیال،  اضربً  یظنونھ

 ،رائھان من ویتكسبو يالدنیا من الشرق یحملون بعض اآلالت التأقاصي الجیل الذى قبلنا یأتون من 

وكل  ل، نعم،یحم ماكینة، یحمل ،على ظھورھم ایحملونھالنفقة، یحتاجونھ من الزاد و إضافة إلى ما

ل ب ،ألشھرایمكث  فتجده ،تلیھا يلمرحلة التإلى ایبلغ من أجل أن  ؛ب بھذه اآللةبلد یمر علیھ یتكسَّ 

 ،تحجم أربعة أیا تحج، خمسة أیام -و� الحمد -واآلن الحج ،یصل إلى مكةحتى بعضھم سنین، 

ار وبعضھم یتذرع بأعذ، ویتذرع ومع ذلك نجد بعض المسلمین یتكاسل ویؤخر ویؤجلمتیسر، 

مثل بجاء  ادل مایتذرع بأمور ال تع أو بعده، قبل ذلك أو  والعشرین مثالً الخامسة في  تجده ،واھیة

من طالب  من أعذار بعض الشبابیعني  ،}ومن كفر فإن هللا غنى عن العالمین{: -جل وعال -قولھ

 !ھل ھذا عذر؟ .أحجأن ستطیع أما  ،تسلیم البحث بعد الحج مباشرة :الجامعات یقول

واحد من  ،لمستعانوهللا ا .مشیًا على األقدامیقطع المسافة بسنة أو أكثر المسلمین من في  نجدبینما 

الركن  ثل ھذاواجھ بھا می ھل ھذه أعذاروننتظر سنة ما فیھا ربیع،  ،الشباب قال: السنة ھذه ربیع

 مستعان.وهللا ال -جل وعال-مر هللا راث ألھذا عدم اكت ، ھذا أمر مخیف ، من أركان اإلسالم

على وك رجاالً یأتو{ یقول: -تعالى-ألن هللا  ؛ماشیًاء أشد على أال أكون حججت يش يفاتنیقول: ما 

 -النبيألن  ؛األرفق بھ یفعل أنالمسلم على یقال ومع ذلك  ،فبدأ بالرجال قبل الركبان }كل ضامر

 -ھمارضى هللا عن-المصنف من حدیث ابن عمر  غرضو ،حج على الراحلة -علیھ الصالة والسالم

لراجل ن اإ :قولتأن اآلن ال یمكن ، یعني الذكرفي  لتقدیمھ ؛أفضل ماشیًاالرد على من زعم أن الحج 

لركوب والذى یفضل ا ،یستدل باآلیة يلماذا؟ ألن من یفضل المش ،و العكسأأفضل من الراكب 

رضى -ر قال: وغرض المصنف من حدیث ابن عم ولذا؛ -علیھ الصالة والسالم- النبيیستدل بفعل 

 ھ لونأفبین  ،الذكر على الراكبفي  لتقدیمھ ؛أفضلماشیًا ن الحج أالرد على من زعم  -هللا عنھما

ذلك  ذكر ،لتھنھ لم یحرم حتى استوت بھ راحأبدلیل  -صلى هللا علیھ وسلم- النبي كان أفضل لفعلھ

 .الحاشیةفي  ربن المنیِّ ا

في  وجاء ،حج على رحل -صلى هللا علیھ وسلم- ، النبين نستحضر عدم اإلسرافأ يینبغومع ذلك 

فنالحظ یكن شحیًحا،  ولم بن مالك حج على رحل، نسأن أ يصحیح البخارفي  ،الحدیث الصحیح

لكن مع  ،المشقة لیست مطلوبة لذاتھاألن  ؛حقھفي  وھذا ھو األفضل ،األرفق بھ یفعل المسلمھذا، و

 یحجون بآالت ،لخیالءمثل الفخر وا ،اإلسرافمن وجوه أخرى مثل عنھا ذلك نالحظ مسائل نھى 
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علیھ - النبيو ،حج على كذا :ن یقالأجل أكلھ من  ،عامة الناسبل  ،المساكین والفقراءبھا  یبھرون

من متواضع؟ فھمنا أنھ  يءش من أي ،متواضعمركوب یعني  ،حج على رحل -الصالة والسالم

صلى هللا - النبينس من أغنیاء المسلمین؛ ألن أوكان شحیًحا، یكن ولم  ،نس على رحلقول: حج أ

 -النبيومع ذلك حج متواضعاً كما حج ولم یكن شحیًحا مع ذلك،  ،دعا لھ بكثرة المال -علیھ وسلم

 ا.متواضعً  -علیھ الصالة والسالم

ناسبة م یره:غوقال  ،ر في الحاشیةالمنیِّ ذكر ذلك ابن  ،بدلیل أنھ لم یحرم حتى استوت بھ راحلتھ

 يیلإلسماعوقال ا، على كل ضامرووالركوب مناسب لقولھ:  ،الحدیث لآلیة أن ذا الحلیفة فج عمیق

 فضل فیؤخذأاإلشارة إلى أن الركوب بأن فیھما وُرد  ،ترجم بھ الباب ء ممايالحدیثین شفي  لیس

 وما ،-السالموعلیھ الصالة -الركوب أفضل؟ ألن هللا اختاره لنبیھ من أین فھمنا أن ، يجواز المش

 كان هللا لیختار لنبیھ إال األفضل.

 .أحسن هللا إلیكم ،باألبوابیتعلق  بقیة ما نرجئالمقدم: 

یح ید الصرشرح كتاب التجرفي  بھذا نصل وإیاكم إلى ختام ھذه الحلقة ،أیھا اإلخوة واألخوات 

  .الصحیحألحادیث الجامع 

  .على خیروأنتم لنا بكم لقاء بإذن هللا تعالى في حلقة قادمة، 

  .والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،ا لطیب المتابعةشكرً 

 


