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 شرح كتاب عمدة األحكام 
 السابع( )الدرس

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله 
أن يبارك لنا يف هذا اللقاء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل  -سبحانه وتعاىل-وأصحابه أمجعني، أسأل هللا 

 الصاحل.
، -رمحه هللا تعاىل-ال زال احلديث موصوالا يف مدارسة األحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين املقدسي 

ال ، وال ز -صلى هللا عليه وسلم-ونفعنا بعلومه، يف كتابه املبارك "عمدة األحكام من كالم خري األانم 
 احلديث يف كتاب احلج.

 ابُب َفْسِخ احلجِ  ِإىل الُعْمَرةِ :  -رمحه هللا تعاىل-قال املصنف  
 -صلى هللا عليه وسلم-َأَهله النهِبُّ » :َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللِه رضي هللا عنهما َقالَ نقل 

ُهْم َهْدٌي َغْيَ  َوَقِدَم َعِليُّ  ،َوَطْلَحةَ  -صلى هللا عليه وسلم- النهِبِ  َوَأْصَحابُُه اِبحْلَجِ  َوَلْيَس َمَع َأَحٍد ِمنـْ
-َفَأَمِر النهِبُّ  ،-صلى هللا عليه وسلم-ِمْن اْلَيَمِن. فَـَقاَل: َأْهَلْلُت ِبَا َأَهله ِبِه النهِبُّ  -ضي هللا عنهر -

ُفوا ُثُه يـَُقصِ ُروا َوَيَِلُّوا إاله َمْن َكاَن َمَعُه َأْصَحابَُه: َأْن ََيَْعُلوَها ُعْمَرًة فَـَيطُو  -صلى هللا عليه وسلم
َقاُلوا: نـَْنَطِلُق إىَل "ِمىًن" َوذََكُر َأَحِدََن يـَْقطُُر؟ ،اْْلَْديُ   فـَ

َلَغ َذِلَك النهِبه  ْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدبـَْرُت َما  -صلى هللا عليه وسلم-فَـبـَ ْقبـَ فَـَقاَل: َلْو اْستـَ
َا َلَْ َتُطفْ َأْهَدْيُت   َوَلْوال َأنه َمِعي اْْلَْدَي أَلْحَلْلُت. َوَحاَضْت َعاِئَشُة. فَـَنَسَكِت اْلَمَناِسَك ُكلهَها َغْيَ َأَّنه

جٍ  فََأَمَر يـَْنَطِلُقوَن ِبَجٍ  َوُعْمَرٍة َوَأْنَطِلُق ِبَ  ،اِبْلبـَْيِت. فَـَلمها َطُهَرْت َوطَاَفْت اِبْلبـَْيِت قَاَلْت: ََي َرُسوَل اَّللهِ 
 .«َعْبَد الرهمْحَِن ْبَن َأِب َبْكٍر َأْن ََيُْرَج َمَعَها إىَل التـهْنِعيِم َفاْعَتَمَرْت بـَْعَد احْلَج ِ 

َوََنُْن نـَُقوُل:  -صلى هللا عليه وسلم-َقِدْمَنا َمَع َرُسوِل اَّللِه »َقاَل:  -رضي هللا عنه-َعْن َجاِبٍر 
 .«َفَجَعْلَناَها ُعْمَرةً  -صلى هللا عليه وسلم-َمَرََن َرُسوُل اَّللِه َلبـهْيَك اِبحلَْجِ . َفأَ 

 -صلى هللا عليه وسلم-َقِدَم َرُسوُل اَّللِه »قَاَل:  -رضي هللا عنهما-َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعبهاٍس 
َعُلوَها ُعْمَرًة. فَـَقاُلوا: ََي َرُسوَل . فََأَمَرُهْم َأْن َيَْ من ذي احلجة ُمهلني ابحلج َوَأْصَحابُُه َصِبيَحَة رَاِبَعةٍ 

 .«َأيُّ احلِْلِ ؟ َقاَل: احلِْلُّ ُكلُّهُ  ،اَّللهِ 
(، غري أن َفْسِخ احلجِ  ِإىل الُعْمَرةِ فيما عنون به وهو: ) -رمحه هللا تعاىل-هذا الباب عقده املصنف 

 ملسألة.سيذكر يف هذا الباب مسائل أخرى غري هذه ا -رمحه هللا تعاىل-املصنف 
هذه األحاديث الثالثة األوىل تتحدث عن مسألة فسخ احلج إىل عمرة، وقد دلت هذه األحاديث 

 على جواز ذلك، فيجوز ملن أهل ابحلج أن يفسخ احلج إىل عمرة، بشرطني:
 أن يكون هذا الفسخ قبل البدء يف الطواف.الشرط األول:  -
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 .أال يريد بذلك التحايل على ترك احلج الشرط الثاين: - 

 :هل فسخ احلج إىل عمرة خاٌص ابلصحابة، أو أنه أمٌر عام لألمة؟ مسألة 

رضي هللا -حمل خالف بني الفقهاء، والصحيح: أنه عاٌم لألمة أمجع، وليس خاصاا ابلصحابة 
 رضي هللا عنه وأرضاه.-، وبه قال ابن عباس -رمحه هللا تعاىل-، وهذا قول اإلمام أمحد -عنهم وأرضاهم

أبن ذلك كان خاصاا للصحابة؛ فهو مقابل لقول ابن عباس  -رضي هللا عنه-ذر  وأما قول أيب
 وأيب موسى األشعري أن ذلك عاٌم لألمة.

  :يف احلديث الذي  -صلى هللا عليه وسلم-هل فسخ احلج إىل عمرة واجب ألن النيب مسألة
َأْصَحابَُه: َأْن  -وسلمصلى هللا عليه -فََأَمِر النهِبُّ  »معنا حديث جابر، أمر الصحابة قال: 

 .«ََيَْعُلوَها ُعْمَرةً 
صلى هللا -حمل خالٍف، والصحيح أن.. التفصيل فبالنسبة للصحابة كان أمراا واجباا ألمر النيب 

هلم، وأما لبقية األمة فهو أمٌر جائز إىل يوم القيامة، هذا أصح األقوال وهو اختيار شيخ  -عليه وسلم
 ورضي عنه. - تعاىلرمحه هللا-اإلسالم بن تيمية 

، فيه دليل «-صلى هللا عليه وسلم-َأْهَلْلُت ِبَا َأَهله ِبِه النهِبُّ » :-رضي هللا عنه-يف قول علي 
على أنه جيوز أن يُهل اإلنسان إبهالل غريه، شرط أن يكنه أن يطلع على إهالل غريه قبل أن يطوف 

 .ابلبيت، فال بد من تعيني النسك قبل الطواف ابلبيت
ْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدبـَْرُت َما َأْهَدْيُت َوَلْوال » :-صلى هللا عليه وسلم-يف قول النِب  ْقبـَ َلْو اْستـَ

 .«َأنه َمِعي اْْلَْدَي أَلْحَلْلتُ 
: لو علمت يف أول أمري ما علمت يف آخره ملا سقت اهلدي، وما منعين من أن أوافقكم املعىن

 دي.فيما أمرتكم به إال سوق اهل
ْقبـَْلُت ِمْن َأْمِري» ويف قوله: إىل آخره فيه دليل على جواز متين األمور الفائتة ولكن ، ...«َلْو اْستـَ

 هذا خاٌص يف أمور الدين، أما أمور الدنيا ال، وعلى هذا فنقول: أن استعمال لو فيها تفصيل:
أن تقول: لو اجتهدت أن تكون على سبيل اإلخبار اجملرد، وهذا ال أبس به، كاحلالة األوىل:  -

 لنجحت.

أن يكون على سبيل التمين، تتمىن بعض األمور وهذا على حسب ما متىن، فإن   احلالة الثانية: -
فهما يف األجر »: -عليه الصالة والسالم-كان ما متىن خرياا فهو مأجور على نيته كما قال 

فهما يف »: -ليه وسلمصلى هللا ع-، وإن كان الذي متناه شراا؛ فهو شر عليه كما قال «سواء
 .«اإلُث سواء
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أن يُراد به التحُسر والتندم على ما فاته وهذا كذلك يُفصل فيه فإن كان يف أمر  احلالة الثالثة: - 
الدين؛ فهذا ال أبس به، ألن حتسره على فواته استدراٌك ِلما سيأيت، وأما إن كانت يف أمر 

وال يُقل لو أنين »عند مسلم:  -عليه وسلمصلى هللا -الدنيا؛ فإن هذا منهٌي عنه، لقول النيب 
 .«فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا؛ ألن لو تفتح عمل الشيطان

َا ََلْ َتُطْف اِبْلبـَْيتِ »يف قوله:   .«َوَحاَضْت َعاِئَشُة فَـَنَسَكِت اْلَمَناِسَك ُكلهَها َغْيَ َأَّنه
 التفاق.فيه دليل على أن احلائض ال جيوز هلا الطواف ابلبيت، وهذا اب

 .«َفَأَمَر َعْبَد الرهمْحَِن ْبَن َأِب َبْكٍر َأْن ََيُْرَج َمَعَها إىَل التـهْنِعيِم َفاْعَتَمَرْت بـَْعَد احْلَج ِ »وقوله: 
فيه دليل على أن أهل مكة ومن كانوا فيها إذا أرادوا العمرة فإهنم ُُيرمون من خارج احلرم، سواءا  

 كان من التنعيم أو غريه.
 ليل على أن من حج قارانا أو مفرداا فإنه ال حرج عليه أن يؤدي عمرةا بعد حجه.وفيه د

، ويف «َوَأْصَحابُُه اِبحلَْج ِ  -صلى هللا عليه وسلم-َأَهله النهِبُّ »يف حديث جابر الذي معنا قال: 
ُن نـَُقوُل: َلبـهْيَك َوَنَْ  -صلى هللا عليه وسلم-َقِدْمَنا َمَع َرُسوِل اَّللِه  »حديث جابر الذي بعده قال: 

كان مفرداا يعين أهل ابحلج فقط، لكن ذلك ليس مراداا،   -صلى هللا عليه وسلم-ذلك أن النيب ، «اِبحلَْج ِ 
أهل أول أمره ابحلج مث أدخل عليه العمرة،  -صلى هللا عليه وسلم-ألن هذا إما أنه حممول على أن النيب 

، وهذا االحتمال رجحه احلاف   .  -رمحه هللا تعاىل-ظ ابن حجر فكان قارانا
ُسِئَل ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد َوَأََن َجاِلٌس  َكْيَف  »َقاَل:   -رضي هللا عنهما- َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِ ُث نقل 

 ،ِحنَي َدَفَع؟ َقاَل: َكاَن َيِسُي اْلَعَنقَ يف حجة الوداع َيِسُي  -صلى هللا عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اَّللِه 
 .«َفِإَذا َوَجَد َفْجَوًة َنصه 

 .فوق ذلكَ  :الَعَنُق: انبساُط السهِي، والنهصُّ قال املصنف: 
 يف دفعه من عرفة إىل مزدلفة. -صلى هللا عليه وسلم-هذا احلديث فيه بيان هلدي النيب 

يف هذا دليل على احلرص على الرجوع إىل العلماء واألكابر،  ؛«ُسِئَل ُأَساَمُة ْبُن زَْيدٍ »قوله: 
 .-صلى هللا عليه وسلم-واحلرص على معرفة هدي النيب 

 فيه الدليل على ذكر ما يوثق به اخلرب.؛ «َوَأََن َجاِلسٌ »قوله: 
ابلدفع: ؛ املراد «َيِسُي ِحنَي َدَفَع؟ -صلى هللا عليه وسلم-َكْيَف َكاَن َرُسوُل اَّللِه »وقوله: 

 ( السري. 16:51)
وقد أشار احلافظ بن حجر إىل أن  (،انبساُط السهيِ ، فسر ذلك املصنف بـــ )«الَعَنقُ »قوله: 

العنق هو السري الذي بني اإلبطاء واإلسراع، لكن هذا دليل على أنه ال ينبغي الدفع من عرفة اإلسراع 
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لناقته القصواء الزمام ويقول بيده: أيها الناس، وقد شنق  -صلى هللا عليه وسلم-الشديد، قد دفع النيب  
 السكينة السكينة.

-َأنه َرُسوَل اَّللِه » رضي هللا عنهما: ومرُ َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن عَ :  -رمحة هللا عليه-ُث نقل املصنف 
َلَْ َأْشُعْر َفَحَلْقُت قَـْبَل  :لٌ فـََقاَل رَجُ  ،َفَجَعُلوا َيْسَأُلونَهُ  ،َوَقَف يف َحجهِة اْلَوَداعِ  -صلى هللا عليه وسلم

َوَجاَء آَخُر فَـَقاَل: َلَْ َأْشُعْر فَـَنَحْرُت قَـْبَل َأْن َأْرِمَي؟ َقاَل: اْرِم َوال  .اْذَبْح َوال َحَرجَ : َأْن َأْذَبَح؟ َقالَ 
َعْل وَ  َر إاله َقاَل: افـْ َم َوال ُأخِ    .«ال َحَرجَ َحَرَج. َفَما ُسِئَل يـَْوَمِئٍذ َعْن َشْيٍء ُقدِ 

 يف هذا احلديث بياٌن حلكم التقدمي والتأخري يف أعمال يوم العيد.
يف بعض نسخ العمدة عن عبد هللا بن ُعَمَر، وهو خطأ، الذي يف و(، مرُ َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن عَ قوله: )

 الصحيحني ابن َعمُرو.
مل يذكر يف أي موضع ، «َحجهِة اْلَوَداعِ َوَقَف يف  -صلى هللا عليه وسلم-َأنه َرُسوَل اَّللِه »قوله: 

 إىل أن ذلك كان مبىن عند اجلمرة. -رمحه هللا تعاىل-كان ذلك، لكن أشار احلافظ بن حجر 
َعْل َوال َحَرجَ »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله   ال ضيق عليك وال عتب يف ذلك.، أي: «افـْ
  :تايل:السنة يف أعمال يوم العيد أن ترتب على النحو المسألة  

 رمي مجرة العقبة. -

 حنر اهلدي. -

 احللق أو التقصري. -

 طواف اإلفاضة. -

 .وقد مجعها بعض الفضالء يف قوله: "رحنط"
 إشارة إىل الرمي.فالراء: 
 إشارة إىل النحر.النون: 
 إشارة إىل احللق أو التقصري.احلاء: 
 إشارة إىل طواف اإلفاضة.الطاء: 

 مسألة: ما حكم من أخل هبذا الرتتيب؟ 

 من أخل هبذا الرتتيب ال خيلو من حالني:
أن يكون جاهالا أو انسياا؛ وهذا ال شيء عليه لداللة هذا احلديث إنه قال: احلالة األوىل:  -

 .«ََلْ َأْشُعرْ  :فَـَقاَل رَُجلٌ »
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أن يكون هذا اإلخالل هبذا الرتتيب عن عمد، فهل يلزمه شيء؟ حمل خالف احلالة الثانية:  - 
قال َي رسول هللا، »ح: أنه جائز وال يلزمه شيء، ألنه جاء يف رواية: بني الفقهاء، والصحي

.«حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح وال حرج  ، وليس فيه اإلشارة إىل أن ذلك كان نسياانا

: -عز وجل-يف هذا احلديث إشارة إىل يُسر الشريعة، وأهنا مبنية على رفع احلرج، كما قال هللا 
ُ ِليَ ﴿  .[6]املائدة:  ﴾ْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرجٍ َما يُرِيُد اَّلله

:  :-رمحه هللا تعاىل-ُث نقل املصنف  أَنهُه َحجه َمَع اْبِن »عْن َعْبِد الرهمْحَِن ْبِن َيزِيَد النهَخِعيِ 
ُثُه  ،َوِمىًن َعْن ََيِيِنهِ  ،فَـَرآُه َرَمى اْْلَْمَرَة اْلُكْْبَى ِبَسْبِع َحَصَياٍت َفَجَعَل اْلبـَْيَت َعْن َيَسارِهِ  ،َمْسُعودٍ 

َقَرةِ   .«َقاَل: َهَذا َمَقاُم الهِذي أُْنزَِلْت َعَلْيِه ُسورَُة اْلبـَ
 هذا احلديث متعلٌق مبسألة رمي اجلمار.

، فيه دليل على أنه ينبغي لإلنسان يف احلج أن يلتمس أهل «َأنهُه َحجه َمَع اْبِن َمْسُعودٍ »قوله: 
 العلم.

-املراد هنا مجرة العقبة، وقد أشار شيخنا ابن العثيمني ، «آُه َرَمى اْْلَْمَرَة اْلُكْْبَىفَـرَ » ويف قوله:
 إىل أنه ال يعرف وجه تسميتها ابجلمرة الكربى. -رمحه هللا تعاىل

قوله بسبع فيه دليل على أن اجلمرة تُرمى بسبع حصيات، فلو رماها ، «ِبَسْبِع َحَصَياتٍ »قوله: 
 زي، ويف رمي اجلمرة الكربى مسائل منها: أبقل من ذلك مل جيُ 

 املسألة األوىل: مىت تُرمى اْلمرة الكْبى؟ 

 يوم العيد، السنة أن تُرمى ضحى يوم النحر، يوم العيد، حلديث جابر عند مسلم.
  :أنه ال وقوف عندها للدعاء، وإمنا يرمي وينصرف، سواء كان يوم العيد أو أايم املسألة الثانية

 التشريق.

 الرمي يف أَيم التشريق ابلنسبة للصغرى والوسطى ففيها مسائل كذلك: وأما

  املسألة األوىل: مىت تُرمى؟ 

حمل خالٍف بني العلماء قدمياا وحديثاا، واألقرب أهنا تُرمى بعد الزوال، وأنه ال جيوز أن تُرمى قبل 
، «زالت؛ رمينا كنا نتحرى زوال الشمس، فإذا»ذلك، ملا ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر: 

 ألنه أيسر لألمة. -صلى هللا عليه وسلم-ولو كان الرمي جائٌز قبل الزوال ألرسل إليه النيب 
 :أنه يُسن بعد رمي اجلمرة الصغرى أن يتجه ذات اليمني عنها ويتقدم مث يقف  املسألة الثانية

مي الوسطى، مث خأخذ ويتجه إىل القبلة ويرفع يديه يدعو طويالا بقدر سورة البقرة، مث يتقدم فري 
، وال يدعو كما سبق عند اجلمرة الكربى، قيل يف  ذات اليسار ويتقدم مث يدعو دعاءا طويالا

 سبب ذلك أنه ال يدعو عند الكربى، قيل: ألهنا ليست من مىن؛ ألهنا خارج املشعر.
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  :و رمى دفعةا أن اجلمار السنة يف رميها إنه جيب أوالا أن تُرمى سبع حصيات، فلاملسألة الثالثة

 واحدة؛ مل جيزي، ولو وضعها وضعاا؛ مل جيزي، ال بد من الرمي.

دليل على أنه ال بد أن تكون ابحلصى، فلو كانت بدون احلصى، كالزجاج وقوله: )حصيات(، 
 والياقوت وحنو ذلك؛ فإنه ال جُيزي.

سملة فإهنا ال من السنة أن يكرب مع كل حصاة، كما أشار يف هذا احلديث، ويكرب فقط، وأما الب
 ُتسن.

هنا ننبه إىل ما يفعله بعض احلجاج من االعتناء حبصى اجلمار من حيث غسلها وتطيبها، هذا ال 
 أصل له، وال يُشرع.

  :يف أايم التشريق أنه رمى اجلمرة الصغرى مث الوسطى  -صلى هللا عليه وسلم-سنة النيب مسألة
؟ على عدة أقوال، والصحيح: أنه واجب مث الكربى، وقد اختُلف يف هذا الرتتيب، ما حكمه

ومن العلماء من ذهب إىل أنه شرط، وفرٌق بينها، فالقول أبنه واجب يقتضي أنه إذا تركه فإنه 
آمث، لكن حجه صحيح، وإذا كان ذلك عن نسيان أو جهل؛ فحجه صحيح ويلزمه برتك 

ا، لكن إذا تركه نسياانا ذلك فدية لرتك الواجب، لكن هذا إذا ترك الرمي يف أايم التشريق مجيعا 
 يف مثالا اليوم احلادي عشر فإنه يقضيه يف اليوم الثاين عشر.

أن جيعلنا هداة ُمهتدين غري ضالني وال  -سبحانه وتعاىل-نقف عند هذا املقدار، ونسأل هللا 
 ُمضلني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله، وهللا تعاىل أعلم.             

 


