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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
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أما النوع الثاين من املتعة: فهو متتع القران، واملراد به أن جيمع بني احلج والعمرة يف نسك 
واحد، فيحرم باحلج والعمرة معاً، أو حيرم باحلج ويدخل عليه العمرة أو حيرم بالعمرة ويدخل عليها 

يف ذلك وتفصيل، لكن صورة القران من حيث  -هللا  رمحهم -احلج على خالف بني العلماء 
. هذا النوع الثاين من التمتع -كما هو معلوم   -األصل أن حيرم باحلج والعمرة معًا أو يردف عليه 

أن  Wيف حجة الوداع، ففي الصحيح من حديث عمر بن اخلطاب  Uوهو القران الذي فعله النيب 
وقال: أهل يف هذا الوادي املبارك وقل: عمرة يف حجة (  قال: ) أتاين الليلة آت من ريب Uالنيب 

فأُمر عليه الصالة والسالم أن يقرن العمرة باحلج، ومسي قراناً القرتان النسكني معاً، وأما التمتع األول 
 فهناك فاصل بني احلج والعمرة وإن كان كل منهما واقعاً يف الزمان املعترب للحج.

وعيته دليل الكتاب والسنة وإمجاع األمة، فقد دل دليل وبالنسبة للتمتع األصل يف مشر 

 -تبارك وتعاىل  -فقد بني هللا   ژ حئ جئ   ی ی  ی       ی ىئ ىئ ىئ ژالكتاب يف قوله تعاىل: 
يف هذه اآلية الكرمية أنه يشرع للمسلم أن يتمتع يف حجه، وهذه اآلية جعل العلماء حتتها النوعني 

 من التمتع النوع األول: وهو قرن احلج بالعمرة أن يقع النسكان معاً فيحرم هبما معاً. 

، والدليل عندهم عموم قوله -ه كما تقدم تفصيل  -والنوع الثاين: أن يفصل عمرته عن حجه 

شامل لكال النوعني، ولذلك تعترب اآلية دلياًل على   ژ ىئ ىئ ژوقوله:   ژ ىئ ىئ ژتعاىل: 

 ی ژاملتمتع بالقران واملتعة ألزمه باهلدي لقوله تعاىل:  8مشروعية التمتع بالصورتني، وألزم هللا 

على أن هذه اآلية  -رمحهم هللا  -وهذا اهلدي هدي التمتع، وقد أمجع العلماء   ژ حئ جئ   ی
ثبت  U. وأما بالنسبة لدليل السنة فإن النيب -كما قلنا   -الكرمية أصل يف مشروعية التمتع بنوعيه 
: ) أيها الناس من أراد منكم أن يهل -كما يف الصحيح   -عنه أنه ملا أتى ميقات ذي احلليفة قال 

ج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل حبج وعمرة فليهل ( فخري  عليه حب
الصالة والسالم الصحابة بني أن حيرموا مفردين باحلج وبني أن حيرموا قارنني للحج مع العمرة وبني 
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تع بنوعيه مع أن حيرموا بالعمرة متمتعني هبا إىل احلج، ولذلك دل هذا احلديث على مشروعية التم
قال: ) من أراد ( وهذه صيغة ختيري تدل على إباحة الكل. كذلك أيضًا ثبت  Uاإلفراد؛ ألن النيب 

بدليل الفعل أنه قرن احلج والعمرة فقد أهل عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع  Uعن النيب 
 Uحتت ناقة النيب  يقول: "كنت -رضي هللا عنه وأرضاه  -بالعمرة مع احلج، وهذا أنس بن مالك 

ميسين لعاهبا أمسعه يقول: ) لبيك عمرة وحجة (. وصح عنه عليه الصالة والسالم أنه لىب بالعمرة مع 
كلهم أثبت عنه   -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -احلج قرانًا عن أكثر من مخس وعشرين من أصحابه 

فالعلماء جممعون ومتفقون على عليه الصالة والسالم أنه قرن احلج مع العمرة. وأما دليل اإلمجاع 
 مشروعية التمتع وأنه ال حرج على املسلم إذا أهل بالعمرة متمتعاً هبا إىل احلج.

كان الناس قبل اإلسالم أو كان العرب يف اجلاهلية حيرمون التمتع ومينعون من العمرة يف أشهر 
بَر وعفى األثر وانسلخ صفر فقد حل ت العمرة ملن اعتمر، فكانوا احلج وكانوا يقولون: إذا برأ الدَّ

يقولون: إذا دخلت أشهر احلج يعين أهل هالل شوال ال حيل ألحد أن يأيت بعمرة، وهذه من 
خمتلقات اجلاهلية وأمور اجلاهلية اليت أحدثوها وغريوا هبا احلنيفية، فكانوا يرون أن إيقاع العمرة يف 

هذا األمر  U، ولذلك غري النيب 8لشرع هللا أشهر احلج من أفجر الفجور افرتاًء على هللا وتغيريًا 
وجاء بالسماحة واليسر، ومن هنا ملا كانت حجة الوداع أمر عليه الصالة والسالم أصحابه الذين مل 
يسوقوا اهلدي أن يتحللوا وأن جيعلوها عمرة، ولذلك ملا أمرهم وكانوا قد اعتادوا أهنم ال يفعلون العمرة 

ر وقالوا: يا رسول هللا، أنذهب إىل مىن ومذاكرنا تقطر منيا ؟ أي: أننا يف أشهر احلج كرب عليهم األم
كما   -وشدد عليهم يف ذلك، ولذلك ملا قال له الصحايب  Uنتحلل بالعمرة إىل احلج، فأمرهم النيب 

: أي احلل يا رسول هللا؟ قال: ) احلل كله ( فأمرهم عليه الصالة والسالم من مل يسق اهلدي -تقدم 
ل وأن جيعلها عمرة، فهذا يدل على أن اإلسالم أبطل هذه العادة من حترمي العمرة يف أشهر أن يتحل

عمرة اجلعرانة يف ذي القعدة بعد فتحه للطائف عليه الصالة والسالم وأدى  Uاحلج، وقد فعل 
ه العمرة يف أشهر احلج ورجع إىل املدينة. ويف هذا احلديث األخري أيضًا دليل على بطالن ما يعتقد

أتى بعمره يف  Uبعض الناس أن من أتى بالعمرة يف أشهر احلج ال بد وأن حيج من عامه، فإن النيب 
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  -أشهر احلج ومل حيج إال حجة واحدة وهي حجة الوداع ومل يكن قد متتع بإفراد العمرة عن احلج 
 وإمنا قرن بني العمرة واحلج. -كما هو معلوم 

أي: يف هذا املوضع سأذكر لك ما ورد عن  تمتع [] باب ال: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
حديث حرب  -رمحه هللا  -من األحاديث اليت تدل على مشروعية التمتع يف احلج، مث ذكر  Uالنيب 

حينما سأله هذا التابعي اجلليل سأله عما جيب على املتمتع فبني رضي هللا  Wاألمة وترمجان القرآن 
عنه وأرضاه يف فتواه أن الواجب عليه اهلدي، وهذا اهلدي درجات فأفضل وأعظم ما يكون من 

   : Wوهو اإلبل مث تدرج بعد ذلك إىل ما دونه وهو البقر فقال  ] اجلزور [اهلدي اإلبل، فبني له 
فالواجب على من متتع بالعمرة إىل احلج أن يذبح  [ الشاة ]تدرج إىل اإلجزاء وهي  مث [ البقرة] 

فإن أراد أن ينحر   ژ حئ جئ   ی ی  ی       ی ىئ ىئ ىئ ژما استيسر من اهلدي لقوله تعاىل: 
بني أن أجر اإلبل أعظم من  Uاألعلى وهو اإلبل فإن ذلك أفضل وأعظم أجرًا وأكمل؛ ألن النيب 

أجر البقر وأن أجر البقر أعظم من أجر الغنم، ففي احلديث الصحيح عنه عليه الصالة والسالم أنه 
قال: ) من راح يف الساعة األوىل ( أي: يوم اجلمعة إىل صالة اجلمعة ) من راح يف الساعة األوىل 

بح بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا ذبح  فكأمنا حنر بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا ذ
كبشًا أقرن ( فهذا يدل على أن اهلدي له ثالث مراتب: املرتبة األعلى وهي أن يكون من اإلبل 
ودوهنا البقر ودوهنا الغنم. والغنم ينقسم إىل قسمني فمن متتع وأراد أن يذبح الغنم فإما أن يذبح من 

وذحبه يف  8وأفضل ما يكون الضأن فإن الضأن التقرب به إىل هللا  املاعز وإما أن يذبح من الضأن،
اختاره ألضحيته وال خيتار إال األفضل واألكمل كما  Uالواجبات أفضل من املاعز، وذلك ألن النيب 

للهدي  -هو معلوم، مث إن الواجب يف هذا الدم الذي يذحبه املتمتع هناك واجب بالنسبة للدم نفسه 
علق مبكان اهلدي. فبالنسبة للهدي فإنه يشرتط فيه أن يكون قد بلغ السن املعتربة وهناك واجب مت -

لإلجزاء وأن يكون ساملًا من العيوب، واألمر الثاين الواجب يف مكان اهلدي أن يكون ذحبه مبكة، 
وأما  فأما بالنسبة للسن فال جيزئ يف املاعز إال ما كان مسنا  وهو الذي متت له سنة ودخل يف الثانية،
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الضأن وهو الذي يسمى بلغة العامة الطلي أو الكبش املعروف فإنه جيزئ منه ما كان جذعًا وهو 
الذي بلغ أكثر احلول استتم ستة أشهر ودخل يف أكثر احلول وهو خيتلف حبسب اختالف املرعى 

يكون  وجودة األكل، فهذا النوع جيزئ وما دونه ال جيزئ، فإن شاء أن يذبح من الغنم فال بد أن
مسنًا من املاعز وهو الثين الذي استتم سنة ودخل يف الثانية، أو يكون جذعًا من الضأن، وأما 
بالنسبة للبقر فإنه ال بد وأن يكون له سنتان ودخل يف الثالثة، وأما بالنسبة لإلبل فله أربع سنوات 

أو يف األضحية أو  وطعن يف اخلامسة وهو اجلذع من اإلبل، هذا هو السن املشرتط سواء يف اهلدي
الدماء الواجبة كلها، إذا أراد أن ينحر من اإلبل أو البقر أو يذبح من الغنم فال بد وأن يكون هبذه 
الصفة قد بلغ السن املعتربة لإلجزاء، وأما بالنسبة للشرط املعترب يف الدم فإنه ينبغي أن يكون ساملاً 

ا كان به عيب كأن يكون مريضاً بني  املرض ألن من العيوب، فال جتزئ البهيمة وال جيزئ من اهلدي م
قال: ) أربع ال جتوز يف الضحايا: املريضة البني مرضها، والعوراء البني عورها، والعرجاء البني  Uالنيب 

ضلعها، والكسرية اليت ال تنقي ( أي: اليت ال مخ فيها وهي الكبرية العجفاء، فإذا كان يريد أن 
 السامل من العيوب، فإذا ُوجد بالدم عيب مؤثر فإنه ال جيزئ ولو يهدي فالواجب عليه أن يتخري

نص على أنه ال جيزئ املعيب البني العيب، وأما بالنسبة  Uذحبه لزمه أن يذبح غريه؛ ألن النيب 
للمكان فيجب يف هذا الدم أن يُنحر ويذبح يف حمله، وحمله مكة فيذحبه يف داخل حرم مكة سواء يف 

قال كما يف احلديث الصحيح: ) حنرهتا هنا وفجاج مكة كلها  Uوذلك ألن النيب مىن أو خارج مىن، 
منحر ( فبني عليه الصالة والسالم أن حنر اهلذي وذبح اهلدي ال خيتص مبىن وأنه جيزئ املسلم إذا  

بني أن  Uكان حاجا  أن يذحبه أو ينحره يف أي موضع داخل احلرم، فلو حنر خارج احلرم؛ ألن النيب 
 موضع النحر والذبح إمنا هو داخل احلرم، على تفصيل عند العلماء وخالف يف هذه املسألة.

أن الواجب اإلبل مث البقر مث الغنم، لكن السؤال: بالنسبة لإلبل والبقر ُسبع البدنة  Wبني 
وحنروها عن وُسبع البقرة جيزئ يف التمتع للشخص نفسه، فلو أراد أن يشارك غريه فاشرتى سبعة ناقة 

يف حجة الوداع أن يشرتك  -رضوان هللا عليهم  -أرخص للصحابة  Uدم التمتع أجزأهم؛ ألن النيب 
السبعة يف اإلبل وضحى عليه الصالة والسالم عن نسائه بالبقر فدل على أن اإلبل جيزئ عن سبعة 
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فإنه  لايرواحد مئة  ودفع كل لايرسبعمئة  -مثاًل  -والبقرة جتزئ عن سبع، فلو كانت قيمة الناقة 

أو ] قد شارك يف الُسبع فلو حُنرت هذه الناقة عنهم أجزأت عن اجلميع، وهذا الذي قصده يف قوله: 
لكن السؤال: لو أنين حنرت ناقة والواجب علي ُسبعها فهل يوصف الكل بالوجوب  [ شرك يف دم

قاعدة ذكرها اإلمام ابن رجب  وهي -رمحهم هللا  -أو قدر اإلجزاء؟ هذه مسألة خالفية بني العلماء 
يف القواعد الفقهية: "من أتى مبا هو زائد عن القدر الواجب هل يوصف الكل  -رمحه هللا  -

بالوجوب أو قدر اإلجزاء؟" وهلا نظائر منها مسألة اهلدي ومنها زكاة الفطر، فبعض الناس يكون 
ذ كيسًا ويتصدق به، فهل صاعني يكون الصاعني واجبني عليه فيأخ -مثاًل  -الواجب عليهم 

يوصف من زاد عن قدر اإلجزاء هل يوصف الكل كله بالوجوب أو فقط قدر الصاعني؟ فائدة هذا 
صدقة عن الفطر وقلنا إهنا للمساكني فإنه جيب أن  -مثاًل  -اخلالف: أنه لو أخذ هذا الكيس 

قدر اإلجزاء فقط هو  يتصدق بالكيس كاماًل على املساكني وال يصرفه إىل غريهم، لكن إذا قلنا
الذي يوصف بالوجوب فإنه لو أعطى لبيت فيه الغين والفقري وأعطاهم كيسًا وكان فيه مسكينان أو 

 فقريان والبقية أغنياء وفرز هلم نصيبهم فإنه جيزيه على هذا األصل الذي ذكرناه.

: إن الكل ، فعند من يقول-رمحهم هللا  -ويف هذا املسألة وجهان مشهوران عند أهل العلم 
يوصف بالوجوب قال: لو أنه صرف شيئًا من هذا الواجب لزمه ضمانه وإعادته، وهذه فائدة 
اخلالف. بني رضي هللا عنه وأرضاه أن الواجب عليه اهلدي، وهذا احلكم الذي أمر به حرب األمة 

يه السنة ؛ ألن الكتاب دل عليه ودلت عل-رمحهم هللا  -وترمجان القرآن حمل إمجاع بني العلماء 
على أن من متتع بالعمرة إىل  -رمحهم هللا  -، ومن هنا أمجع العلماء Uالصحيحة عن رسول هللا 

 احلج فالواجب عليه أن يريق دماً على التفصيل الذي ذكرناه.

 -رضي هللا عنهما  -كرهوا فتوى ابن عباس   [ كأن أناسًا كرهوا ذلك]  ذكر رمحه هللا أنه 
 Wيشدد يف املتعة وكان عمر بن اخلطاب  -رمحهم هللا  -ان بعض السلف حينما أمره باملتعة، وك

يشدد يف املتعة يف أشهر احلج، والسبب يف ذلك: أنه كان يريد البيت أن يكثر الناس من زيارته 
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أن حيرم شيئًا أحله هللا فحاشاه وهو احملدث امللهم رضي  -رضي هللا عنه وأرضاه  -وليس مراد عمر 
ه، وإمنا قصد أن مينع الناس من العمرة مع احلج حىت يأيت للعمرة بسفر مستقل ويأيت هللا عنه وأرضا

للحج بسفر مستقل، فال ينقطع البيت عن زيارة الناس، لكنه لو سافر سفرة واحدة وأتى فيها حبجه 
مع عمرته فإن ذلك يقلل من زيارة الناس وقد علم رضي هللا عنه وأرضاه أن من أعظم النعم، وهذا 

ر ينبغي لكل مسلم أن يعلم أن من أعظم النعم على املسلم أن يوفق لزيارة بيت هللا احلرام، وأن أم
أهنما ينفيان الذنوب والفقر وأن اإلنسان  Uيوفق هلذين النسكني العظيمني الذين أخرب رسول األمة 

ضاه نصيحة إذا أكثر من احلج والعمرة حتاتت عنه ذنوبه وخطاياه، فلذلك أحب رضي هللا عنه وأر 
لألمة أن يكثروا من زيارة البيت وأن يكثروا من عمارة البيت، فهذا هو مقصوده رضي هللا عنه 

  ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ژيف قوله تعاىل:  -رضي هللا عنه وأرضاه  -وأرضاه، ومن هنا قال علي 
قال: "إمتامهما: أن حترم هبما من دويرة أهلك" فقصد من ذلك أن يتكلف اإلنسان للعمرة سفراً 
وللحج سفراً، ومع هذا كله فاهلل وسع على عباده وأجاز هلم هذا النوع من النسك أن يأتوا بعمرهتم 

 ميكن أن يُفهم مع حجهم مشرتكة على سبيل التمتع أو على سبيل القران ختفيفاً من هللا وتيسرياً، وال
يغري شرع هللا فهو أبعد من ذلك وأورع رضي هللا عنه وأرضاه من  -رضي هللا عنه وأرضاه  -أن عمر 

أن يسكتوا عنه، وإمنا قصد االجتهاد  U، وَلما كان ألصحاب رسول هللا Uأن خيالف سنة النيب 
شاء" أي: أنه اجتهد ملصلحة فيما ذكرناه، وهذا هو الذي عناه الصحايب بقوله: "فقال رجل برأيه ما 

 األمة يف تكثري األجر لُعم ار البيت وزواره.

هبذه الفتوى أخذها الرجل وتقبلها ومسع من  -رضي هللا عنهما وأرضامها  -ملا أفىت ابن عباس 
الغري كراهية ذلك واملسلم الواجب عليه إذا مسع الفتوى من العامل أو سأل من يوثق بعلمه وأفتاه أن 

أن  8ه الفتوى وأن ال يلتفت إىل الغري خاصة من العامة الذين ال يفقهون، وقد أخرب هللا يأخذ هبذ
، 8أكثر الناس ال يعلمون، وأن اجلهل يف الناس أكثر من العلم، وال يعلم إال من أويت العلم من هللا 

امتحن كل مسلم وامتحن كل مؤمن بامتحانات  8فالواجب على املسلم أن ال يلتفت، وهللا 
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عظيمة خاصة يف احلق والصواب فصاحب السنة وصاحب احلق وصاحب اهلدى ال ميكن أن ُيرتك 
على حاله حىت يبتليه هللا ويفتنه وميتحنه حىت يعظم أجره يف إصابته للحق والسنة، فكل من ُوفق 

بالقول يثبت هللا الذين آمنوا إلصابة احلق ال بد وأن يبتلى مبا يزلزله ويزعزعه عن هذا احلق وعندها 
، فالواجب على املسلم أن يعلم أنه إذا أخذ احلق عن أهله أن الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

خياطبه هللا من فوق سبع مساوات واخلطاب ألمته إىل قيام الساعة  Uيستمسك، فهذا رسول األمة 

باالعتصام حببله والتمسك باحلق، فإذا مسعت الفتوى  8فأمره هللا   ژ ے  ھ  ھ ھ ژ
أو ذكرت للناس حكماً عن عامل أو عن من يوثق بعلمه فاستهجن الناس رأيك أو سفهوك أو عابوك 

أهنا حسنات يف ميزانك، وأهنا خريات وبركات تنشر لك أمام عينيك يف  -رمحك هللا  -فاعلم 
ء ألهل احلق، فاحلق غريب يف كل زمان ومكان، فإذا كان جعل الدنيا دار ابتال 8ديوانك؛ ألن هللا 

ومع ذلك حيدث فيما حيدث قال:  Uهذا يف املئة األوىل وهي القرن الذي هو أفضل قرن قرن النيب 
فنام هذا التابعي ورأى هذه الرؤيا الصاحلة وجاء إىل حرب األمة يبشره  [ فكأن أناسًا كرهوا ذلك] 

 Uهللا أكرب سنة أيب القاسم  ] :وقال -رضي هللا عنه وأرضاه  -هبذه البشارة فاستبشر حرب األمة 
، والواجب على املسلمني عند الفرح أن يكربوا وأن يرتكوا العادات املشينة 8ذكر هلل  "هللا أكرب" [

سقط املروءة ومنها األمور املخلة  أثناء الفرح كالرقص وحنوه أو مما ينقص من مكانة اإلنسان  اليت ت
ومن أنعم هللا عليه بنعمة يف دينه أو يف دنياه  8كالتصفيق أو يزري به كالصفري، الواجب ذكر هللا 

عليه الصالة لنبيه  8فعليه أن يذكر هللا وحده ال شريك له، هذا من شكر النعم، ولذلك قال هللا 

 چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژوالسالم: 

فأمره بالذكر وأمره باحلمد والثناء على   ژ ڎ ڌ     ڌ ڍڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ
مبا هو أهله، فهذا حرب األمة وترمجان القرآن الذي تأدب يف مدرسة النبوة بني يدي رسول  8هللا 

فنعم املعل ِّم ونعم املَعلَّم ملا مسع هذه البشارة ما ملك نفسه حىت ذكر ربه وأثىن على هللا مبا  Uاألمة 
ولذلك قال العلماء: إن من السنة عند الفرح التكبري أن يكرب املسلم،  ] هللا أكرب [هو أهله فقال: 



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

 

 1884 

أنه كان مع أصحابه يف خيمة يقاربون السبعني من الصفوة  Uفقد صح يف الصحيح عن رسول هللا 
فقال عليه الصالة والسالم: ) إين  Uمن صحابة رسول هللا  -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -املباركة 

: فكربنا. أي: كرب الصحابة ملا مسعوا ذلك، هكذا كانت Wألرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة ( قال 
هللا أكرب ] : W، فقال ,وا خريًا ارجتت وعلت أصواهتم بالتكبري هلل األمة وكان الصحابة فإذا مسع

 .[ Uسنة أيب القاسم 

أن  Uالرؤى ال يثبت هبا دين وال تثبت هبا شريعة بالنسبة لعامة األمة، وأما الرسل فقد أخرب 
نبوة : ) الرؤيا الصاحلة جزء من ست وأربعني جزًء من الUالرؤى يف حقهم جزء من النبوة، وقد قال 

( والسبب يف قوله: ) جزء من ست وأربعني ( أن النبوة استمرت ثالثًا وعشرين سنة ثالث عشرة 
استمر ستة أشهر قبل أن يوحى إليه ال  Uمبكة وعشر سنوات باملدينة، وملا بدئ الوحي لرسول هللا 

فإذا ، -كما يف الصحيح من حديث أم املؤمنني عائشة   -يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح 
نظرت إىل الستة األشهر فهي نصف السنة وإذا نظرت إىل مدة النبوة كلها ثالثًا وعشرين سنة، 
فالستة األشهر نصف السنة فمعىن ذلك أنك تضرب الثالث والعشرين سنة يف اثنني ليصبح اجملموع 

الم فهذا ستا  وأربعني وجزؤها الذي هو نصف السنة الذي ابتدئ به الوحي عليه عليه الصالة والس
 معىن قوله: ) جزء من ست وأربعني جزًء من النبوة (.

هبا العبد لكي  8الرؤيا الصاحلة هلا صفات وهلا أسباب، فمن أعظم األمور اليت يوفق هللا 
كما يف الصحيح: ) إذا تقارب   Uتكون رؤياه صاحلة ال تكذب أن يكون صادق اللسان، قال 

إذا قربت الساعة ) مل تكد رؤيا املؤمن تكذب فأصدقهم الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب ( أي 
رؤيا أصدقهم حديثًا ( فدل على أن اإلنسان الصادق يف حديثه الغالب أن رؤياه تكون صاحلة، 
وهذا يدل على فضل الصدق وأن هللا حيب الصادقني حىت إنه ينعم عليهم حىت يف منامهم فيحفظهم 

 نومه، وهذا يدل على فضل الصدق وبركته وخريه من الشيطان، فمن صدق لسانه ُحفظ حىت يف
 .8وفضل الطاعة هلل 
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ثانياً: من األسباب اليت يهيئ هللا هبا العبد للرؤيا: الصاحلة احملافظة على أذكار النوم، فإن من 
من احللم فأصبحت رؤياه صاحلة  8حافظ على أذكار النوم حفظه هللا من الشيطان وصانه هللا 

يف  W، وتألفه املالئكة وتبعد عنه الشياطني كما يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة 8بإذن هللا 
قصة الشيطان حينما جاءه ثالث ليال فبني له أن آية الكرسي إذا قرأها مل يزل حمفوظاً و يف احلديث 
 الصحيح: ) مل يزل عليك حافظ من هللا حىت تصبح ( فمن قرأ آية الكرسي عند نومه فإن هللا حيفظه

حيفظ هبا اإلنسان، وإذا ُحفظ كانت  8حىت يصبح، وهذا يدل على فضل أذكار النوم وأن هللا 
 رؤياه صاحلة.

والرؤيا الصاحلة هلا أمارات منها: انشراح الصدر وطمأنينة القلب واشتماهلا على البشارة، 
بشرات؟ قال: ) الرؤيا : ) مل يبق من النبوة إال املبشرات ( قالوا: يا رسول هللا، وما املUولذلك قال 

الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو تُرى له ( فالرؤيا الصاحلة يراها الرجل الصاحل فدل على أهنا من 
املبشرات، والبشارة دائمًا تأيت من املَلك كما يف احلديث الصحيح أن امللك له ملة وللشيطان ملة 

ملالئكة إذا نزلت تنزلت السكينة وحصل والرؤيا الصاحلة من املالئكة، وإذا كانت من املالئكة فا
الثبات والطمأنينة، ولذلك الرؤى الصاحلة جيد اإلنسان فيها طمأنينة يف قلبه وانشراحًا يف صدره، 
وجيد أن األمور واضحة ليس فيها تشويش وال غبش؛ ألن الشيطان ال دخل له فيها، أما ما عداها 

خاصة إذا رأى أموراً منكرة أو أموراً فظيعة فليعلم أهنا  من األحالم اليت يراها اإلنسان ال يشتغل هبا،
ليست برؤيا، ومثلها ال ُيشتغل به؛ ألن الذي ُيشتغل به هي الرؤيا الصاحلة، والرؤيا الصاحلة مبشرة، 
فإن كان فيها شر وسوء فليست بصاحلة وليست ببشارة، فعلى اإلنسان أن ال يلتفت إىل مثل هذا 

بفعله فإن رأى شيئًا يكرهه واستيقظ فزعًا من نومه يتفل عن يساره ثالثًا مث  Uوليفعل ما أمره النيب 
، وكذلك ال حُيدث هبا غريه، Uيغري اجلنب الذي نام عليه ويتحول عن مضجعه تأسيًا بسنة النيب 

م وأما إذا رأى رؤيا صاحلة فإنه يستبشر هبا ويظن باهلل خرياً وال يبين عليها أحكاماً شرعية فإن األحكا
الشرعية ال تؤخذ باملنامات، واملنامات ليست بتشريع لألمة فإن هللا أكمل لألمة دينها وأمت عليها 
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژنعمته كما قال تعاىل: 

-رمحه هللا  -فاإلسالم تام كامل والرؤى بشارة وكما قال بعض السلف وحيكى عن اإلمام مالك   ژ
تسر وال تغر". ولرمبا عبث الشيطان باإلنسان فأراه رؤيا يف ظاهرها  -يعين الصاحلة  -: "الرؤيا 

أنه قد صار  الصالح ومراده أن يستدرجه هبا فرييه أنه دخل جنة أو دخل بستاناً وكأنه يف اجلنة فيظن
من أهل اجلنة فيتكل على ذلك، ولرمبا يقرتف احملرمات ويقع يف احملرمات اتكاالً على أنه قد صار من 
الصاحلني، وهذا قد يكون استدراجًا من الشيطان، بل الواجب على اإلنسان إن رأى شيئًا يسره أن 

 .,الذي له الفضل وله املنة  -جل وعال  -حيمد هللا 


