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شرح كتاب عمدة األحكام
(الدرس الثاين)

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد،
وعلى آله وأصحابه أمجعني.
نُتم ما بدأانه يف اللقاء املاضي حول التعليق على األحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين
املقدسي -رمحه هللا تعاىل -يف كتاب احلج.
ول هِ
عن عب ِد هِ
اَّلل بْ ِن ُعمر رضي هللا عنهما« :أَ هن تَـلْبِيَةَ ر ُس ِ
اَّلل -صلى هللا عليه
َ ْ َْ
َ
ََ
ْك ،ال
ك َوال ُْمل َ
ك إ هن ا ْْلَ ْم َد َوالنِ ْع َمةَ لَ َ
ك لَبهـ ْي َ
يك لَ َ
ك ال َش ِر َ
ك لَبهـ ْي َ
ك الله ُه هم لَبهـ ْي َ
وسلم :-لَبهـ ْي َ
ال :وَكا َن عب ُد هِ
ِ
ك َو ْ
ك َو َس ْع َديْ َ
ك لَبهـ ْي َ
يها" :لَبهـ ْي َ
يك لَ َ
َش ِر َ
اَّلل بْ ُن ُع َم َر يَ ِزي ُد ف َ
ك» .قَ َ َ َ ْ
اْلَ ْْيُ
ك َوال َْع َم ُل".
ك َوال هرغْبَاءُ إلَْي َ
بِيَ َديْ َ
ول هِ
قوله( :أَ هن تَـلْبِيَةَ ر ُس ِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم ،)-يف التلبية مسائل منها:
َ
أوال :تعريف التلبية
 ا
التلبية :هي اإلجابة ،ومعىن :لبيك ،أي إجابةً لك بعد إجابة ،وإقامة على طاعتك،
وهي منصوبة ابلياء إحلاقًا هلا ابملثىن ،واملراد ابلتثنية التأكيد.
 اثنياا :فضل التلبية

من فضائلها أهنا اشتملت على التوحيد ،وهو أعظم ما أمر هللا به عباده ،وهلذا أطلق

على التلبية جابر -رضي هللا عنه وأرضاه -أطلق عليها التوحيد ،فقال :فأهل أي رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -ابلتوحيد. اثلثاا :حكم التلبية

التلبية مشروعةٌ يف النُ ُسك ،وقد اختُلِف يف حكمها ،واألقرب أهنا ُسنة ،وهو مذه
الشافعية واحلنابلة.
ابعا :مىت يُليب احملرم ابلنسك؟
را

فيه اختالف واألقرب أنه يُليب إذا استقر على ظهر راحلته ،واليوم نقول :إذا رك
السيارة واستقر فيها؛ فإنه يُليب ،حلديث ابن عمر عند مسلم« :أن النيب -صلى هللا عليه
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وسلم -كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي اْلُليفة أهل فقال :لبيك اللهم
لبيك».

وأما اجلواب عن حديث جابر عند مسلم أنه قال« :أنه ركب القصواء حىت إذا

جابرا مل يسمع التلبية
استوت به انقته على البيداء أهل ابلتوحيد» ،فهذا
ٌ
حممول على أن ً
إال حني استوت الراحلة ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وكذلك حديث أنس عند النسائي:

«أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أهل دبر الصالة».

يُقال :ال تعارض بني هذا وبني حديث ابن عمر؛ ألن دبر الصالة ما كان بعدها ،وهو

إذا استقر على راحلته فهذا دبر الصالة.
خامسا :صفة أتدية التلبية

ا

بن خالد -رضي هللا عنه،-

أما الرجل يُسن له رفع الصوت ابلتلبية ،حلديث السائ
أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال« :أاتين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا
أصواهتم ابلتلبية» ،واحلديث رواه أبو داوود ،وعند الرتمذي من حديث سهل ،أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما من ٍ
مسلم يُليب إال لىب نت على ميينه ومشاله من حج ٍر أو

شج ٍر أو مدر».

وأما املرأة فيُسن هلا أن تُسمع من حوهلا من النساء وال ترفع صوهتا ،وهذا مذه
اجلمهور.
سادسا :حكم التلبية لغْي احملرم للحالل

ا
فيه خالف ،واألقرب أنه مكروه ،وهو مذه املالكية ،ذلك أن التلبية من شعائر
النُسك ،وليست عبادة مستقلة.
ال :وَكا َن عب ُد هِ
اَّلل بْ ُن ُع َم َر) ،القائل هو انفع موىل ابن عمر راوي احلديث
قوله( :قَ َ َ َ ْ
عنه.

ال :وَكا َن عب ُد هِ
ِ
يها) ،يف هذا دليل على جواز الزايدة عن
اَّلل بْ ُن ُع َم َر يَ ِزي ُد ف َ
وقوله( :قَ َ َ َ ْ

تلبية النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ومما ورد يف ذلك:

ك
 اك َو َس ْع َديْ َ
ك لَبهـ ْي َ
أوال :ما جاء عن ابن عمر -رضي هللا عنه -هنا ،أنه يقول" :لَبهـ ْي َ
َو ْ
ك َوال َْع َم ُل".
ك َوال هرغْبَاءُ إلَْي َ
اْلَ ْْيُ بِيَ َديْ َ
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مرغواب أو
 اثنياا :ما جاء عن عمر -رضي هللا عنه -أنه كان يزيد فيها« :لبيكا
مرهواب ،لبيك ذا النعماء والفضل اْلسن» أخرجه ابن أيب شيبة.
ا

 اثلثاا :ما جاء عن جابر -رضي هللا عنه« :-أن الناس كانوا يزيدون ذا املعارج»رواه أبو داوود.
فدل ذلك على جواز الزايدة يف التلبية؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يسمع
ذلك ويُقرهم عليه ،لكن األفضل االقتصار على تلبية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؛

حلديث جابر عند مسلم قال« :وأهل الناس هبذا الذي يُهلون به ،فلم ُيرد رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -عليهم شيئاا منه ،ولزم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

تلبيته».

ول هِ
اَّلل -صلى هللا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
مث نقل َع ْن أَِيب ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه وأرضاه -قَ َ
ٍ
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
اآلخ ِر أَ ْن تُ ِ ِ
يس
عليه وسلم« :-ال ََِي ُّل ْ
الم َرأَة تُـ ْؤم ُن ِابَ ه َ َ ْ
ساف َر َمس َ
َ
ْيةَ يَـ ْوم َولَْيـلَة لَ َ
َم َع َها ُح ْرَمة».
ِ
سافِ ُر يَـ ْواما َوَال لَْيـلَة إاله َم َع ِذي َْحم َرٍم».
َوِيف لَ ْفظ الْبُ َخا ِر ِي« :ال تُ َ
قوله« :ال ََِي ُّل» ،هذا من صيغ التحرمي ،فدل هذا على أن هذا الفعل ُحمرم.
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر» ،هذا من ابب اإلغراء لالمتثال ،فإن من مقتضيات
وقوله« :تُـ ْؤم ُن ِابَ ه َ َ ْ
كثريا فباإلميان ابهلل
اإلميان فعل املأمورات وترك املنهيات ،واإلميان ابهلل واليوم اآلخر أييت ً
وابإلميان ابليوم اآلخر ُُقق العبد أسس العبودية اليت هي ابحمبة والرجاء واوخوف.
فابحمبة من خالل اإلميان ابهلل ،والتعرف على أمسائه وصفاته وأفعاله ،والرجاء يف ثوابه
الذي هو اجلنة اإلميان ابليوم اآلخر ،واوخوف من عقابه الذي هو النار ،وهذا كذلك يف
اإلميان ابليوم اآلخر.
ٍ
ٍ
قوله« :أَ ْن تُ ِ ِ
دليل على حترمي سفر املرأة
ساف َر َمس َ
َ
يس َم َع َها ُح ْرَمة» ،يف ٌ
ْيةَ يَـ ْوم َولَْيـلَة لَ َ
من غري حمرم.
ِ
ْيَة يَـ ْوٍم َولَْيـلَ ٍة» ،جاء يف بعض الرواايت إطالق النهي عن سفر املرأة من
قولهَ « :مس َ
دون حمرم ،وجاء يف بعضها تقييده مبسافة معينة ،فرواية اإلطالق حديث ابن عباس -رضي

هللا عنه -يف الصحيحني« :وال تُسافر إال مع ذي حمرم» ،وأما رواايت التقييد فكالتايل:
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ِ
ْيَة يَـ ْوٍم َولَْيـلَ ٍة».
 -جاء يف حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -الذي معناَ « :مس َ

أيضا وهو عند مسلم« :ال َيل المرأة
 ويف حديث أيب هريرة -رضي هللا عنهً -مسلمة تسافر مسْية ليلة إال ومعها رجل ذو ح ٍ
رمة منها».
ُ
 ويف حديث أيب سعيد اوخدري -رضي هللا عنه -عند مسلم« :أن رسول هللا -صلىهللا عليه وسلم -هنى أن تُسافر املرأة مسْية يومني».

ثالاث إال ومع ذي حمرم».
 -وف حديث ابن عمر يف الصحيحني« :ال تُسافر املرأة ا

هذه األحاديث كلها أفادت حترمي سفر املرأة من غري حمرم.
هنا مسألة وهي أنه بناءً على اختالف الرواايت اختلف العلماء يف سفر املرأة بدون
ٍ
مبسافة معينة؟
حمرم ،هل ُُتنع من كل سفر ،أو أنه يُقيد
بعيدا ،إال
حمل خالف واألقرب أنه ال جيوز أن تسافر مطل ًقا سواءً كان السفر قريبًا أم ً
دال على حترمي سفر املرأة بدون
ومعها حمرم ،حلديث ابن عباس املشار إليه ساب ًقا ،فاحلديث ٌ
حمرم ،حىت ولو كان سفر عبادة كالسفر للحج ،وهلذا جاء يف حديث ابن عباس ملا قال النيب
صلى هللا عليه وسلم« :-ال تسافر إال مع ذي حمرم ،قام رجل وقال :اي رسول هللا إنامرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت ف غزوة كذا وكذا قال :انطلق وحج مع امرأتك».
يس َم َع َها ُح ْرَمة» ،أي :حمرم ،ويف ابحمرم مسائل:
قوله« :لَ َ

 املسألة األوىل :تعريف احملرم

رضاع ،أو
احملرم :هو زوج املرأة ،وكل من ُرم عليه الزواج هبا على التأبيد بنس ٍ  ،أو ٍ
مصاهرة ،فقول الفقهاء على التأبيد احرت ًازا من أخت الزوجة ،وعمتها ،وخالتها ،فهؤالء
حمرمات لكنهن ليسوا على التأبيد وإمنا حترميٌ مؤقت ،فلو ماتت زوجته أو طلقها؛ جاز أن
يتجوز أختها.
حمرما؛ ألنه يصون وُفظ املرأة ومينع االعتداء عليها.
ابحمرم ُمسي ً
 املسألة الثانية :شروط احملرم

حمرما للمسلمة إال األبن إن كان
مسلما ،فالكافر ال يكون ً
 الشرط األول :أن يكون ًحمرما البنته املسلمة بشرط أن يكون أمينًا.
كافرا جاز أن يكون ً
ً
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حمرما؛ ألن اهلدف من ابحمرم هو محاية
 الشرط الثاين :البلوغ ،فالصغري الصيب ال يُعترب ًٍ
متحقق يف الصيب.
املرأة وذلك غري
حمرما.
 -الشرط الثالث :العقل ،فاجملنون ال يكون ً

بصريا.
 الشرط الرابع :أن يكون ً مسألة :هل جيب على الزوج أن َيج مع زوجته؟
فيه خالف ،واألقرب أنه ال جي
كان يستطيع ذلك أن ُج مع امرأته.

عليه ذلك ،لكنه ال شك أنه من ُحسن العشرة إن

 هنا مسألة وهي :أن هناك أحوال جيوز للمرأة أن تسافر فيها بدون حمرم:

 اْلالة األوىل :الكافرة إذا أسلمت يف دار احلرب؛ فإنه جيوز هلا أن تسافر لوحدهالدار املسلمني.

 اْلالة الثانية :األسرية املسلمة إذا خلصت من الكفار؛ فيجوز هلا أن ترجع إىل بالداملسلمني ولو كانت لوحدها.

 اْلالة الثالثة :املرأة إذا انقطعت هبا ال ِرفقة ،فإهنا تتم سفرها وتنتقل ولو بدون حمرم.ويف هذا احلديث دليل على أن احلج ال جي على املرأة إال اببحمرم؛ ألن احلج يف الغال
ُتاج إىل السفر.
ِ
سافِ ُر يَـ ْواما َوَال لَْيـلَة إاله َم َع ِذي َْحم َرٍم».
قولهَ :وِيف لَ ْفظ الْبُ َخا ِر ِي« :ال تُ َ
هذا ليس لفظًا للبخاري ،وإمنا هو مبعناه عند مسلم.

مث قال املصنف -رمحه هللا تعاىل:-
(ابب ِ
الف ْديَ ِة).
َ ُ
تعريف الفدية :ما جي بسب ترك واج ٍ أو فعل حمظوٍر يف اإلحرامً ،مسيت بذلك
ألن اإلنسان يفتدي نفسه هبا من العقوبة ،فكأن اإلنسان حينما ترك الواج وفعل
ابحمظور استحق العقوبة ،فهو يفدي نفسه من هذه العقوبة هبذه الفدية.
نقل عن عب ِد هِ
ت َإىل َك ْع ِ
سأَلَْتهُ َع ِن ال ِْف ْديَِة؟
اَّلل بْ ِن َم ْع ِق ٍل قَ َ
الَ « :جلَ ْس ُ
َ ْ َْ
ب بْ ِن ُع ْج َرَة ،فَ َ
ول هِ
ت ِيف َخا ه ِ
ِ
ْت َإىل ر ُس ِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم-
فَـ َق َ
ال :نَـ َزلَ ْ
صةاَ ،وه َي لَ ُك ْم َعا همةاُ ،محل ُ َ
ت
َوالْ َق ْم ُل يَـتَـنَاثَـ ُر َعلَى َو ْج ِهي ،فَـ َق َ
ك َما أ ََرى -أ َْو َما ُك ْن ُ
ت أ َُرى ال َْو َج َع بَـلَ َغ بِ َ
الَ :ما ُك ْن ُ
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ك َما أ ََرى -أ َِ
ص ْم ثَالثَةَ أ هَايٍم ،أ َْو أَطْعِ ْم ِسته َة
ْت :ال ،فَـ َق َ
ََت ُد َشا اة؟ فَـ ُقل ُ
أ َُرى ا ْْلَ ْه َد بَـلَ َغ بِ َ
الُ :
م ِ
ني لِ ُك ِل ِم ْس ِك ٍ
ص ٍاع».
ص َ
ني نِ ْ
ساك َ
ف َ
ََ
ول هِ
ِ
ني ِست ٍهة
َوِيف ِرَوايَ ٍة« :فَأ ََم َرهُ َر ُس ُ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -أَ ْن يُطْع َم فَـ َرقا بَْ َ
ِ
وم ثَالثَةَ أ هَايٍم».
ي َشاةا أ َْو يَ ُ
ص َ
مساكني أ َْو يُـ ْهد َ
سأَلَْتهُ َع ِن ال ِْف ْديَ ِة؟» ،أي :عن آية الفدية ،وهي قول هللا -عز وجل﴿ :-فَ َم ْن
قوله« :فَ َ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
صي ٍام أَو ص َدقَ ٍة أَو نُس ٍ
ك﴾
َكا َن ِمنْ ُك ْم َم ِر ا
يضا أ َْو بِه أَذاى م ْن َرأْسه فَف ْديَة م ْن َ ْ َ
ْ ُ
[البقرة.]196:
صةاَ ،و ِه َي لَ ُك ْم َعا همةا» ،فيه دليل على القاعدة القائلة :العربة
ت ِيف َخا ه
قوله« :نَـ َزلَ ْ
ٍ
وسنة إذا جاء لسب فالعربة
بعموم اللفظ ال خبصوص السب  ،فالنص الشرعي من كتاب ُ
بعموم لفظه ال خبصوص السب .
ول هِ
ِ
ْت َإىل ر ُس ِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلمَ -والْ َق ْم ُل يَـتَـنَاثَـ ُر َعلَى َو ْج ِهي»،
قولهُ « :محل ُ َ
ٍ
مرض أصابه -رضي هللا عنه وأرضاه.-
كان ذلك يف احلديبية بسب
ك َما أ ََرى» ،أي :ما
ت أ َُرى ال َْو َج َع بَـلَ َغ بِ َ
قوله -صلى هللا عليه وسلمَ « :-ما ُك ْن ُ
كنت أظن حصول ذلك ،ويف هذا دليل على أنه -صلى هللا عليه وسلم -ال يعلم الغي إال
ما أطلعه هللا تعاىل عليه.
قوله« :أ َِ
ْت :ال ،»......إىل آخر احلديث ،دل هذا احلديث على أن
ََت ُد َشاةا؟ فَـ ُقل ُ
يضا ،أوبه أدى من رأسه كالقمل أو تقرحات يف رأسه ،أو حنو ذلك،
من كان يف اإلحرام مر ً
واحتاج أن ُلق شعره فإن له ذلك وال إمث عليه لوجود العذر ،لكن عليه الفدية ،وهي املشار
ِ ِ ِ
صي ٍام أَو ص َدقَ ٍة أَو نُس ٍ
ك﴾ [البقرة.]196:
إليها يف قول هللا -عز وجل﴿ :-فَف ْديَة م ْن َ ْ َ
ْ ُ
السنة مفسرة للقرآن،
السنة بتوضيح هذه اآلية ،ويف هذا دليل على أن ُ
وقد جاءت ُ
ِ ِ ِ ٍ
ص َدقَ ٍة﴾ ،وضحت
السنة أنه ثالث أايم ،وقوله﴿ :أ َْو َ
فقوله﴿ :فَف ْديَة م ْن صيَام﴾ ،وضحت ُ
السنة أنه إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع ،وظاهر احلديث أنه ُُيرج نصف
ُ
الصاع سواءً كان من الربء أومن غريه ،وهذا مذه مجاهري العلماء ،وقوله تعاىل﴿ :أ َْو
نُ ٍ
السنة أن النسك شاة تُذبح يف نفس مكان فعل ابحمظور ،وتوزع على
ُ
سك﴾ ،وضحت ُ
فقراء احلرم.
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وهذه ال فدية على التخيري ،وتسمى هذه الفدية فدية األذى ،يدخل فيها من حمظورات
النسك :لق الرأس ،وتقليم األظافر ،والطي  ،ولبس املالبس املعتادة ،واملباشرة دون الفرج،
ولبس القفازين للمرأة ،ولبس اوخفني للرجل.
 مسألة خنتم هبا هذا اْلديث وهي :أن فاعل ابحمظور يف النسك ال ُيلو من ثالث
حاالت:
خمتارا؛ فهذا آمثٌ جي
 اْلالة األوىل :أن يفعل ابحمظور ًذاكرا ً
عامدا ً
واالستغفار ،وتلزمه الفدية.

عليه التوبة

حمتاج لذلك؛ هذا ال إمث عليه ملكان
ذاكرا ،لكنه معذور ٌ
 اْلالة الثانية :أن يكون عاملًا ًالعذر وتلزمه الفدية ،للحديث الذي معنا.
كرها؛ فهذا ال شيء عليه ،ال إمث
 اْلالة الثالثة :أن يفعله انسيًا ،أو ًجاهال ،أو ُم ً
عليه وال فدية لقول النيب -صلى هللا عليه وسلمُ « :-رفع عن أميت اْلطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه».

مجيعا العلم النافع ،والعمل الصاحل ،إنه ويل
نسأل هللا -سبحانه وتعاىل -أن يرزقنا ا
ذلك والقادر عليه ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا ٍ
حممد وعلى آله وأصحابه
أمجعني ،وهللا تعاىل أعلم.

