
 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                             (222ديث )رقم احل -باب دخول مكة وغريه  

 

 1875 

 

 

أن النيب  -رضي هللا عنه وعن أبيه  -هذا احلديث بني فيه الصحايب اجلليل عبدهللا بن عمر 
U   كان يستلم من البيت الركنني الركن اليماين واحلجر األسود، وهذا يدل على مشروعية استالم

 الركن اليماين واحلجر األسود. 

تقدم الكالم على تقبيل احلجر واستالمه، أما الركن اليماين فإنه أحد األركان اليت يشرع 
لبيت األصلية ولذلك استلمهما عليه استالمها من البيت والركن الذي فيه احلجر األسود كالمها من ا

الصالة والسالم، وأما بالنسبة للركنني الباقيني فإهنما على غري قواعد إبراهيم؛ ألهنما دون حدود 
رضي هللا عنه  -، وملا بىن عبدهللا بن الزبري -عليه الصالة والسالم  -البيت، ومن هنا مل يستلمهما 

هيم استلم األركان كلها، وهذا يدل على أنه ال تستلم البيت وجعله على قواعد إبرا -وعن أبيه 
األركان الباقية غري الركن اليماين واحلجر األسود، وخيتص احلجر األسود بالتقبيل فال يشرع تقبيل 
الركن اليماين وإمنا يقتصر على استالمه باليد. وكذلك أيضًا قال بعض العلماء: ال تشرع اإلشارة إال 

حلجر فقط فإن عجز عن االستالم أشار بيده؛ ألن اإلشارة عوض عن التقبيل، إىل الركن الذي فيه ا
رمحهم هللا:  -كعطاء وغريه   -قالوا: فال يشرع أن يشري يف الركن اليماين. وقال بعض أئمة السلف 

 -إنه يشرع أن يشري عند حماذاة الركن اليماين، وهذا قول قال به بعض العلماء وبعض أئمة السلف 
؛ ألهنم يرون أن اإلشارة عوض عن االستالم، وملا كان الركن اليماين من البيت وشرع - رمحهم هللا

مل يشر ولذلك  Uاستالمه فعجز عن االستالم شرع له أن يشري، والظاهر من السنة: أن النيب 
يف  Uيقتصر على استالم الركن اليماين ولكن ال ينكر على من أشار، والسبب يف هذا: أن النيب 

اليماين مل حُيفظ عنه أنه عجز عن استالمه باختالف ركن احلجر فاختلف احلكم فيهما، فلما الركن 
احتمل دليل الوجهني فإنه إذا استلمه أو أشار إليه ال ينكر عليه وإذا اقتصر على االستالم ومل يشر 

 .-إن شاء هللا تعاىل  -فإنه ال بأس بذلك وال حرج فيه 

يستلم من البيت  Uقال: مل أر النيب  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا عمر  - 222] 
 إال الركنني اليمانيني [.



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                         (222رقم احلديث ) -باب التمتع  

 

 1876 

 ] باب التمتع [

 

 

 

 

و"التمتع" مأخوذ من املتعة  ] باب التمتع [هبذه الرتمجة  -رمحه هللا  -ترجم اإلمام احلافظ 
فيه للمحرم متعة بني حجه وعمرته، فيتمتع  8تفعل من املتعة؛ ألن هذا النوع من النسك جعل هللا 

بعد العمرة بإصابة النساء، ويصبح حالاًل بعد أن كان حمرمًا حمظورًا عليه إتيان النساء، ولذلك قال 
هبذا النوع من النسك يف حجة الوداع: أي احلل  Uملا أمرهم النيب  -رضوان هللا عليهم  -الصحابة 

لسالم: ) احلل كله ( وهذا النوع من التمتع هو الذي قصده يا رسول هللا؟ قال عليه الصالة وا
يف هذا املوضع وهو أن يتمتع احملرم بعمرته إىل احلج، وال بد يف هذا النوع من  -رمحه هللا  -املصنف 

أمور: أوهلا: أن يأيت بعمرة وأن تكون العمرة يف أشهر احلج وأن تكون متقدمة على احلج ال بعده، 
خالفًا ملن شذ واعترب من أتى بالعمرة بعد احلج  -رمحهم هللا  -لسلف واخللف وهذا قول مجاهري ا

متمتعًا على تفصيل قال بعضهم: من عامه، وقال بعضهم: إذا حج من العام الثاين كان متمتعاً، 
 والصحيح: أنه يشرتط يف العمرة أن تكون متقدمة على احلج. 

واحد، فال يعتمر عن شخص وحيج  كذلك يشرتط أن تكون العمرة ويكون احلج عن شخص
عن شخص آخر، أو يعتمر عن نفسه وحيج عن الغري، أو يعتمر عن الغري وحيج عن نفسه، على 

. هذا بالنسبة -كما ذكرنا   -. ويشرتط أن يكون احلج من عامه -رمحهم هللا  -خالف بني العلماء 
 أنواع النسك الثالثة. وهي  النوع الثاين من -رمحه هللا  -للمتعة اليت قصدها املصنف 

عن أيب مجرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن املتعة، فأمرين  - 222] 
هبا، وسألته عن اهلدي، فقال: فيه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك يف دم. قال: وكان 
أناس كرهوها، فنمت، فرأيت يف املنام كأن إنساناً ينادي: حج مربور، ومتعة متقبلة. فأتيت 

 [. U: هللا أكرب! سنة أيب القاسم ابن عباس فحدثته، فقال


