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شرح كتاب عمدة األحكام
(الدرس الرابع)

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلل ورر لللى ينا لا ملد ولللى يتل لايلني الطانلني الطلات ،
متسك لس يني إىل وم الد .
وللى م سار للى درلني و َّ
قال احلافظ لند الغين املقدسي –رمحني هللا تعاىل -ويفع ا هللا لعلوملني تياللني ململدأل اام لام مل
تالم خري ااانم] صلى هللا للاني وللى آلني وسل  ،تياب (احلج):
قال[ :ابب دخول مكة وغريه].
 عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه« : -أن النب-صـلى هللا عليـه وسـل  -دخـ مكـة
عام الفتح وعلى رأسه المغفر ،فـلما نـزعه جاءه رج فـقال :ابـن خطـ متـعلـ ِبسـتار
الكعبة ،فـقال :اقـتـلوه».

تلاا النلاب لقلدمل امل لل –رمحلني هللا تعلاىل -وسلاات فالني ةللن مل اام لام امليعلقلن ل لفن دخلول
ال يب -صلى هللا للاني وسل  -مل ن ،وم ال الأل داخ ال عنن ،وصفن الطواف.
مد ث ييس -رضي هللا ل ني ويرضامل -لالاٌ حل ل دخلول م لن للدوٌ إمل ام ملل لن كد ال سلك،
وقد سنق يٌ يش ان إىل تامل املسألن ولاَّلَّا يٌ ااقل ب فاالا ييلني لوو دخلول احلَل م للدوٌ إمل ام ملل
نكد ال سك لش ط يٌ وٌ قد َّيدى ف ضن احلج والعم أل.
قولني« :وعلى رأسه المغفر» :تو وايدأل

الدرع ت وٌ للى قدر ال يس نلنس حتت ال نقل سوأل.

مسلما فنعثني ال يب -صلى هللا
قولني« :فـقال :ابن خط » :تو لند هللا ل خط  ،وتاا ال ج تاٌ ً
لوىل
للاللني وسللل  -للللى ال للدقن سلليوفااا م ل يتلاللا ولعللث معللني رجل ًلال م ل ااي للار ،وتللاٌ معللني مل ً
عامللا ،ف للام
تاسللا و ل
ً
خيدمللني ،وتللاٌ تللاا املللوىل مسل ً
للما ،ف للرل م ل ًلرن فللأم املللوىل يٌ للالً لللني ً
لني شائًا ،فعلدا للالني فقيللني ر ارتلد مشل ًتا واَلاا ي ََميلني تنغ الاٌ اءلال ال ليب صللى
واسياقظ و
هللا للاني وللى آلني وسل .
قولني« :متـعل ِبستار الكعبة» :فاني دلا للى تعظا ال عنن ،ويٌ ذلك تاٌ مع وفًا مىت ل د يت
الش ؛ ف ايوا ك
عظموٌ النات.
ن
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وقولني« :اقـتـلوه»  :فاني دلا للى ييلني لوو إقاملن احللدود م لن ،وتلاا ملاتا املال الن والشلافعان
وقد سلنق اششلارأل إىل تلامل املسلألن ،فلال يب -صللى هللا للالني وسلل  -يمل لقيل تلاا ال جل احلَل م
ايني قات وم تد.
مث نقـ عــن عبـد اب بــن عمــر -رضـي هللا عنهمــا« :-أن رســول اب -صـلى هللا عليــه وســل -
السفلى».
دخ مكة من كداء ،من الثنية العليا الِت ابلبطحاء ،وخرج من الثنية ُّ
تللاا احلللد ث فاللني لاللاٌ ل للفن دخللول ال لليب -صلللى هللا للاللني وسللل  -مل للن؛ قولللني" :كــداء" لفلليً
ال اف واملد :جن أبللى م ن.
وقولني" :من الثنية العليا"" ،الثنية" :تي الط ق امل تف لني جنلني.
وقولني" :الِت ابلبطحاء" ،النطحال يصلني :مثا الوادي الواس الاي نغطاني دقائق احل ى.
السفلى" ،وتنسمى " نت َدي" رلض والق .
وقولني" :وخرج من الثنية ُّ
مسألة :ه دخـول مكـة واوـروج منهـا مـن كـداء وكـدي يعتـ مـن السـنةو أو أن النـب -صـلى
هللا عليه وسل  -فع ذلك ألنه األيسرو

ل خللالف لللني الفقاللال تللامل املسللألن ،وااق ل ب :ييللني فع ل ذلللك االلا تايللت اا س ل ؛ إذ ياللا
قني -صلى هللا للاني وللى آلني وسل  -وقد خال ال ليب -صللى هللا للالني وسلل  -للني
تايت
ق الدخول و ق اخل وج ،وقد اختلف يف احلكمة من ذلك على عدة أقوال:
 قــد قي ـ أن احلكمــة مــن ذلــك :مل اسللنن العلللو ل للد الللدخول ملللا فاللني م ل تعظللا امل للاٌ،
ول سني" :خ ج م نت َدي" إشارأل للى ف اق تاا امل اٌ املعظَّ .
 وقي  :اٌ الداخ م َتدال وٌ مسيقن املناش أل للنات.

مث نق عن عبد اب بن عمر رضي هللا عنه ،قال « :دخ رسول اب -صلى هللا عليه وسـل -

البـيـ  ،وأسـامة بـن زيـد وبـلل وعثمـان بــن طلحـة ،فـأغلقوا علـيه البـاب فـلمـا فـتحـوا :كنـ

أول مــن ول ،فـلقيـ بـللا ،فســألته  :هـ صــلى فيــه رســول اب صــلى هللا عليــه وســل و قــال:
نـع  ،بي العمودين اليمانيي».

تاا احلد ث فاني لااٌ ملش ولان دخول ال عنن وال الأل فااا.
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قولللني" :دخـ رســول اب -صــلى هللا عليــه وســل  -البـيـ " فاللني اسلليحناب دخللول ال عنللن ،وتللاٌ
تاا الدخول م ني -صلى هللا للاني وسل  -لام الفيً ،ن مءن الوداع ،وتاا اللدخول لل عنلن ن
العم أل ون م س احلج دخول النات.
لالقن لني رل سك ،فلاس م س ن
قولني" :فسألته  :ه صلى فيه رسول اب صلى هللا عليه وسل و" فاني دلا للى م ص ال حالن
–رضواٌ هللا للاا  -للى تلقي العل واقيفال يث ال يب صلى هللا للاني وللى آلني وسل .
قولللني" :نـع ـ  ،بــي العمــودين" فاللني دلا ل للللى مش ل ولان ال للالأل داخ ل ال عنللن ،وم ل صلللى داخ ل
ال عنن فإيني ن لي اي اجتامل ،ل ال يب -صلى هللا للاني وسل  -صللى تلاا املوضل املشلار إلالني
احلد ث.
مسألة :ت مش ولان ال الأل داخ ال عنن خاصن رل افلن يو ياا تشم ال افلن والف ضن؟
للى قولني؛ ااق بَّ :
يٌ صلالأل ال افللن مشل ولن داخل ال عنلن ،ويملا صلالأل الف ضلن في لً تلالك،
وت للو م للاتا احل فا للن والش للافعان؛ للقال للدأل الفقاا للنَّ :
ميٌ م للا ثن للت ال فل ل ثن للت الفل ل إن
لدلا ].
مث نقـ عــدة أحاديــل متعلقــة ابحلدــر األســودم فنقـ عــن عمــر -رضــي هللا عنــه -أنــه جــاء
احلدر األسود فقبله وقال « :ن ألعل أنك حدر ،ل تض ُّر ول تـنـفع ،ولول أن رأي النب -

صلى هللا عليه وسل  -يـقبلك ما قـبـلتك».

وعــن عبــد اب بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ،قــال« :قــدم رســول اب -صــلى هللا عليــه وســل -
ـب
وأصحابه مكة ،فـقال المشركون :نه يـقدم عليك قـوم قد وهنـتـه ُحـى يـثـرب ،فـأمره الن ُّ
صلى هللا عليه وسل  -أن يـرملوا األشواط الثلثة ،وأن َيشـوا مـا بـي ال ُّـركني ،ول َيـنـعه أنيـرملوا األشواط كلها :ل اإلبـقاء عليه ».

وعن عبد اب بن عمر رضي هللا عنهما ،قال« :رأي رسول اب -صلى هللا عليه وسل  -حي
ب ثلثة أشواط».
الركن األسود ،أول ما يطوف َي ُّ
يـقدم مكة ذا استـل ُّ
ب -صلى هللا عليه وسل  -يف حدة
وعن عبد اب بن عباس رضي هللا عنهما ،قال« :طاف الن ُّ
الركن ِبحدن».
الوداع على بعري ،يستل ُّ

قال املصنف" :املحدن" :عصا منحنية الرأس.
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وعن عبد اب بن عمر رضي هللا عنهما ،قال« :ل أر النب -صلى هللا عليه وسل  -يستل مـن
البـي

الركني اليمانيي».
ل ُّ

هذه األحاديل اشتمل على بعض األحكام املتعلقة ابحلدر األسود:
قولـه يف حـديل عمـر" :أنـه جـاء احلدــر األسـود" :تلاا دلال لللى ييلني ن مل ج
تاا احلء اامل اليسمان خالفًا مل حت َّج م ذلك ومسامل احلء ااسعد.

تسللمان

قولني" :فقبله " ،عين :لفمني ،و تاا دلا للى مش ولان فع ذلك.
ومشروعية استلم وتقبي احلدر األسود على أحوال:
 احلالة األو  :يٌ سيل احلء لادمل ونقنكلني ،وتامل يللى امل اتا؛ حلد ث لم -رضلي هللا
ل لني -الللاي مع لا" :فقبلــه" ،وحللد ث الل لمل الللاي سلاأيت لعللدمل مناشل ألً؛ قللال« :رأيـ

الركن األسود».
رسول اب -صلى هللا عليه وسل  -حي يـقدم مكة ذا استـل ُّ
 احلالة الثانية :يٌ سيلمني لالدمل ونقنكلالا؛ مللا ثنلت ال لحاحني لل انفل  ،قلال « :رأيـ

ابــن عمــر يســتل احلدــر بيــده ،مث قـبـ يــده ،وقــال :مــا تـركتــه منــذ رأيـ رســول هللا -
صلى هللا عليه وسل  -يـفعله».

 احلالــة الثالثــة :يٌ سلليلمني لشلليل للدمل ونقنكل ذلللك الشلليل؛ حلللد ث الل لنللاس الللاي
ساأيت مع لا يٌ ال ليب -صللى هللا للالني وسلل  -تلاٌ سليلمني رحءل  ،ومللا ثنلت ل لد مسلل
مل ملد ث لللام الل واثلللن ،قلال« :رأيـ رسـول اب -صــلى هللا عليـه وســل  -يطــوف

ابلبـي ويستل احلدر ِبحدن معه ويـقب المحدن».

 احلال ــة الرابع ــة :ين لليم م ل ذلللك فانش للري إلا للني إش للارأل ،وتللامل اشش للارأل ت للوٌ رلي ن للري
والي نري ًنعلا لوٌ ةال احللانذ؛ إذا اسليلمني يو قنَّللني يو يشلار إلالني فإيلني ن لك  ،تلملا
ماو احلء َت َّ  ،والي نري وٌ م ًأل وامدأل و وٌ رلاد الامىن فقط ،نشري إلاني إشارًأل.
قللول لمل  " :ن ألعلـ أنــك حدــر ،ل تضـ ُّـر ول تـنـفــع" :عللين ن تضل لللااتك ون ت فل لللااتك،
خاصا احلء ااسود ل تلاا تل املولوقلاذ ،فالي ن تضل ون ت فل للاا ا وإ لا
وتاا لاس ًّ
قد علاا هللا -لر وج  -سننًا ال ف والض  ،وإ ا قال لم -رضلي هللا ل لني -ذللك واخيلار للني
املوسل وجتمال ال للاس مللىت ن َقل ذلللك ل للني؛ اٌ مل ال للاس مل تللو مللد ث لاللد لعنللادأل ااصل ام
واامءللار ( )00:18:57كلمــة غــري واضــحة لمل -رضللي هللا ل للني -يٌ ظل لعضللا يٌ تللاا
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تعظا لااذ احلء ااسود ،ف فى تاا اش الام ول َّلني يٌ سلنا اليقنال تلو تعظلا هللا -للر وجل -
واتناع لس ن ال يب صلى هللا للالني وسلل  ،فمل تعظلا هللا -للر وجل  -يٌ تن ك
عظل ملا لظَّملني هللا ،وقلد
اتنالا لل يب -صلى هللا للاني وسل  -ايني فع ذلك.
لظَّ هللا -لر وج  -ال عنن ،و ً
قولللني" :ولــول أن رأي ـ النــب -صــلى هللا عليــه وســل  -يـقبلــك مــا قـبـلتــك" :فقللد يش ل ذ إىل
ااملوال الللك لوٌ فااللا اسلليالم وتقنال احلءل  ،ونعلل َّ
يٌ مللا لللدا ذللك لللاس سشل وع؛ فلللاس مل
لثال س للد معللني يو خ قللن ذسللً اللا للللى احلءل ر لخللا
املشل وع مللا فعلللني لعللأ ال للاس ييللني ليت مل ً
تلامل اخل قلن يل الا لعلد ذللك ،يو يٌ لعلأ ال لاس إذا مسلً احلءل ااسلود لالدمل مسلً الا للللى
وجاني وللى لديني ت ًتا ،تامل تلاا م اامور املنيدلن الك ن يص هلا.
قولني" :ولول أن رأي النب -صلى هللا عليه وسل  -يـقبلك ما قـبـلتك" :ن خا مل تلاا قاللدأل
لظامن وتي :يٌ ااص العناداذ امل مىت ليت دلا اليش  ،فالد ن ن خلا رلل يي والعقل
وإ ا م خالل ال ص الش لي.
قولني" :ولول أن رأي النب -صلى هللا عليه وسل  -يـقبلـك مـا قـبـلتـك" :فالني دلال لللى فضل
اتناع الس ن ،وفاني دلا للى فض تقنا احلء  ،وقد جالذ لعأ ال وص الدنلن للى فض
اسيالم احلءل ااسلود؛ م الا ملا روامل ال ملاي يٌ ال ليب -صللى هللا للالني وسلل  -قلال« :ليبعـثن هللا
احلدر األسود يوم القيامة وله عينـان يبصـر هبمـا ولسـان ينطـ بـهم يشـهد بـه علـى مـن اسـتلمه
الركني َيطان الذنوب».
حب » .وجال ل د يمحد « :ن استلم ُّ

مللد ث ال ل لم ل -رضللي هللا ل للني -قولللني " :ذا اس ـتـل الـ ُّـركن األســود" ،سللنق يٌ تللاا فاللني
مش ولان اسيالم الت ااسود ،وتاا انسيالم مشل وط لعلدم إ لاال ال لاس ،فلإٌ تلاٌ ذللك يذ لن
لني يو لغريمل َّ
فإٌ اافض ت ذلك؛ مللا جلال ل لد يمحلد يٌ ال ليب -صللى هللا للالني وسلل  -قلال لعمل
ي ،فـل تــْذي الضـعيف ،و ذا أردت اسـتلم احلدـر
-رضي هللا ل ني« :-ي عمر ،نك رج قـو ،

فإن خل لك و ل فاستـقبله وك ».
قولني

الركني اليمانيي" امل اد املا :احلءل ااسلود واللت الاملا  ،وإ لا قال
مد ث ال لم ُّ " :

هلم للا" :اليم ــانيي" لليغلا للا ،تم للا نق للال

َس للوداٌ ،ونق للال
امل للال واليمل ل  :اا ُ

الش للمس والقمل ل :

القم اٌ ،وحنو ذلك ،و ذلك دلا للى مشل ولان اسليالم اللت الاملا  ،والسل ن

اسليالم اللت
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الاما مسحني رلاد فقط دوٌ تقنالاا ،فا وٌ رملسلً فقلط ،فلإٌ سليط فإيلني ن نشل ع اششلارأل
إلاني ،تما فعلني لعأ ال اس ،فااا غري مش وع.
قولني

مد ث ال لم « :ل أر النب -صلى هللا عليه وسل  -يستل من البـي

الركني
ل ُّ

اليمانيي» فاني دلا للى ييني ن نش ع اسيالم غري الت ني الامايني مل يرتلاٌ ال عنلن ،وقلد قال  :يٌ

احل من ذلك ياما للى قوالد إلل اتوا -للالني والسلالم -وهللاا اسليلماما ال ليب صللى هللا للالني
وللى آلني وسل .
ر يقل امل ل

ك
لاىل -يف حــديل ابــن عبــاس رضــي هللا عنــه ،قــال« :قــدم النــب -
َ-رمحَللنين هللان تَل َعل َ

صلى هللا عليه وسل  -وأصحابه مكة ،فـقال المشـركون :نـه يـقـدم علـيك قــوم وهن ـتـه ُحـى

يـثرب».

ت للاا احل للد ث فا للني اشش للارأل إىل نسل لكان ال ََّم ل  ،وال َم ل ت للو إس ل اع اخلنط للى م ل ل للدم تقارا للا ،وقول للني:
"وهنـتـه ُحى يـثرب" :أي أضعفته .
ب -صلى هللا عليه وسل  -أن يـرملوا األشواط الثلثة».
«فأمره الن ُّ
تلاا دلال للللى اسلليحناب ال ََّمل
فللال للوٌ لواف اشفاضللن يو

ااشلواط ااوىل ،وتلاا ال ََّمل خللاص لطلواف القللدوم فقللط،
لواف الللوداع ،وإ للا للوٌ لواف اشفاضللن؛ حلللد ث ال ل

لم الاي يوردمل امل ل « :رأي رسول اب -صلى هللا عليه وسل  -حي يـقدم مكة ذا استـل
ـب ثلثـة أشـواط» ،فالاا َّ
دل لللى َّ
يٌ تلاا ال ََّمل إ لا لوٌ
الركن األسـود ،أول مـا يطـوف َي ُّ
ُّ
واف القدوم فقط ،وقد يق ال قندامن اشةاع للى مش ولايني.

مسألة :تاا احلد ث لااٌ يٌ ال ََّم ن وٌ لني الت ني (الت الاما والت ااسود يو احلء
ااسود) ،ل ني جال ال حاحني م مد ث ال لم يٌ ال يب -صلى هللا للاني وسل َ -رَم م
احلء إىل احلء ( علين مل احلءل ااسلود إىل احلءل ااسلود) ولللى تلاا فلإٌ السل ن ال ََّمل يٌ
وٌ ةا اا شواط الثالثن ،وذلك يٌ مد ث ال لم تاٌ مءن اللوداع ويملا ملد ث الل
لنللاس الللاي يوردمل امل ل –رمحللن هللا للاللني -ف للاٌ لم ل أل القضللال شللا ذي القعللدأل ،لللام
انسوا حلد ث ال لناس.
سن  ،ف اٌ مد ث ال لم
ً
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مسألة:
الضع
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تاا احلد ث لااٌ يٌ احل من م ال َّم تي إظاار القلوأل يملام يتل الشل اللا ولملوا
املسلمني وتامل العلن قد والت ،فا نش ع لقال ال َّم وقد والت تامل العلن؟

اجلواب :يع ؛ لسننني:
السبب األول :يٌ ال يب -صلى هللا للاني وسل  -فع ذلك مءن الوداع وقد واللت تلامل العللن،
فَكفع ال يب -صلى هللا للاني وسل  -لل ََّم مءن الوداع تو تش لني م ووال كلليني ااوىل.
والسبب الثانَّ :
يٌ

فقوات هللا.
فعلني تاتري ل عمن هللا -لر وج  -للمسلمني إذ تايوا ضعفال َّ

مسألة :لو يسي اح م ال ََّم
ااشواط اارلعن املينقان؟

ااشلواط الثالثلن وتلات تا لعلد ذللك ،فال نشل ع للني يٌ قضلااا

اجلواب :ن نش ع ذلك وإ ا نقال :س ن فاذ لاا فال تنقضى.
مسألة :ت ال ََّم خاص رل جال يو يٌ نس ايني لل جال وال سال؟
اجلواب :ييلني خلاص رل جلال دوٌ ال سلال ،وإذا تلاٌ ال جل معلني يسلال وتلاٌ خيشلى ييلني إذا َرمل يٌ
فقد يتلني فإيني ن نش ع لني ال َّم .
ر اييقل امل ل –رمحلن هللا للاللني -إىل رب اليميل  ،ويقل للالني –إٌ شللال هللا للر وجل  -للوٌ
لورا للحللد ث اللقللال القللادم للول هللا -لللر وج ل  -إٌ مل َّلد هللا يلمللاران ،ويسللأل هللا -لللر
لً
وج  -يٌ وق ا العل ال اف والعم ال احل؛ إيني ويل ذلك والقادر للاني.

وصلى هللا وسل وابرك على نبينا حممد وعلى آله.
وهللا تعا أعل .

