
 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                             (223رقم احلديث ) -ب دخول مكة وغريه با 

 

 1873 

 

 

رمحه هللا  -هذا احلديث مثل احلديث األول دل على مشروعية الرمل، ولكن من فقه املصنف 
ودقته أن احلديث األول قد يُفهم منه أن الرمل خاص بتلك احلادثة، فلما ذكر حديث ابن عمر  -
فعله أكثر من مرة وأنه ما طاف  Uدل على أن الرمل سنة باقية وأن النيب  -رضي هللا عنهما  -

 -يف حجته وعمرته إال ورمل فهذا من دقة املصنف  -عليه الصالة والسالم  -بالبيت يف قدومه 
وحسن بيانه، ومن باب الفائدة: أئمة احلديث إذا صنفوا األحاديث الواردة يف الفقه  -رمحه هللا 

ب واحد فالغالب أهنم ال يكررون إال إذا ُوجد ووضعوا هلا الرتاجم وذكروا حديثني وكال احلديثني يف با
معىن يف احلديث الثاين ليس موجودًا يف احلديث األول، فمن عادهتم إذا كان من غري كتب روايات 
احلديث، أما كتب الروايات اليت تعتين بالروايات وتذكرها فإهنا ال تبايل بذكرها متفقة أو خمتلفة وتكرر 

لرواية وبيان األسانيد، لكن بالنسبة للكتب املتخصصة يف األحكام  األحاديث؛ ألن مهمتها بيان ا
ك "بلوغ املرام" و"عمدة األحكام" و"املنتقى" وحنوها من كتب احلديث املختصة بالفقه واألحكام ال 

يف موضع واحد وقد دال على شيء واحد إال  -ثالثة أو أربعة  -تذكر حديثني وال أكثر من حديث 
حاديث على بعضها مبيز توجد يف البعض وال توجد يف الكل، فكل حديث إذا امتازت هذه األ

حديث ابن  -رمحه هللا  -تكون فيه ميزة ليست موجودة يف احلديث املتقدم، ومن هنا ذكر املصنف 
  -حافظ على الرمل وأنه ليس خاصا  بتلك السََّنة  U؛ لكي يبني أن النيب -رضي هللا عنهما  -عمر 

 .-كما ذكرنا 

حني  Uقال: رأيت رسول هللا  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عمر  - 223] 
 يقدم مكة إذا استلم الركن األسود أول ما يطوف خيب ثالثة أشواط [.
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 -هللا عنهما  رضي -هذا احلديث الذي رواه حرب األمة وترمجان القرآن عبد هللا بن عباس 
املتقدم على  -رضي هللا عنه وأرضاه  -بني مشروعية استالم احلج بواسطة، وقد دل حديث عمر 

دل على  -رضي هللا عنهما  -تقبيله عليه الصالة والسالم للحجر مباشرة، ويف حديث ابن عباس 
على  - عليه الصالة والسالم -كان يستلم احلجر مبحجن، وهذا يدل على حرصه   Uأن النيب 

استالم احلجر وتقبيله، حىت كان إذا عجز عنه استلمه باحملجن، وقد فصلنا أحكام تقبيل احلجر 
 وهديه يف ذلك كله. Uوأحكام استالم احلجر وبينا ما ورد من سنة النيب 

يف حجة الوداع  Uقال: طاف النيب  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عباس  - 222] 
 على بعري، يستلم الركن مِبْحجن.

 حمنية الرأس [.احملجن: عصا 


