
 0 

 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 
 
 

 

 سلسلة
 دروس فقهية

 كتاب الــحــــــج
 
 بقلم

 سليمان بن حممد اللهيميد
 رفحاء –السعودية 

 املوقع / رياض املتقني
www.almotaqeen.net 

 
 
 

http://www.almotaqeen.net/
http://www.almotaqeen.net/


 1 

 كتاب احلج
 

 : تعريف احلج
  قصد  القصد ، يقال : حج كذا مبعىنلغة :  

 التعبد هلل بأداء املناسك على صفة خمصوصة يف وقت خمصوص  وشرعاً : 
 الزيارة  العمرة لغة : و 

 التعبد هلل بالطواف والسعي واحللق أو التقصري  وشرعاً : 
 1فائدة : 

 حكم احلج  
 واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع ، وهو أحد أركان اإلسالم اخلمسة  احلج 

 (  وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبياًل  قال تعاىل : ) -أ
 وجه الداللة من وجهني :

 قوله ) على ( فإن هذا احلرف موضوع يف خطاب الشرع للداللة على األمر   األول :
 قوله ) ومن كفر ( فإن الكفر ال يذكر إال على ترك مأمور به واجب   الثاين :

 على مخس :     وذكر منها : حج البيت من استطاع إليه سبيالً (  : ) بين اإلسالم  وقال رسول هللا  -ب
وصح عن عمر أنه قال ) من أطاق احلج فلم حيج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً ( رواه البيهقي ، وإسناده صحيح كما  -ج

 ذكر ابن كثري وابن حجر  
 ى املستطيع يف العمر مرة واحدة   وجوب احلج عل ىأمجعت األمة عل واإلمجاع ، قال ابن املنذر : 

 2فائدة : 
 اختلف العلماء يف فرض احلج :

 قبل اهلجرة  فقيل : 
 هو شاذ   :  قال يف الفتح

 بعدها ، واختلف يف أي سنة :وقيل : 
  (  وأمتوا احلج والعمرة هللفاجلمهور أنه فرض يف السنة السادسة ألنه نزل فيه قوله تعاىل ) 

 افظ ابن حجر  ورجح هذا القول احل
 وقال : وقيل سنة تسع ، ورجحه ابن القيم 

وإن نزلت سنة ست عام احلديبية فليس فيها فإهنا     (وأمتوا   )فإن فرض احلج تأخر سنة تسع أو عشر ، وأما قوله تعاىل : 
   بتداء فرض احلج ، وإمنا فيها األمر بإمتامه وإمتام العمرة بعد الشروع فيهما ، وذلك ال يقضي وجوب اال

  الراجح .وهذا القول هو 
 يف السنة التاسعة ؟ ملاذا مل حيج النيب فإن قيل : 
 فاجلواب : 
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 لكثرة الوفود يف تلك السنة ، وهلذا تسمى السنة التاسعة سنة الوفود  -أ

 وألن يف السنة التاسعة كان من املتوقع أن حيج املشركون  -ب
هلم يف  ، فكما كان إماماً  لك لبيان أن إمامة املسلمني يف غيبته أليب بكر أخر ذ بعض العلماء : إن النيب  قالو -ج

  ج  يف احل هلم أيضاً  الصالة يكون إماماً 
 يؤخر احلج يدل على أن احلج ليس بواجب على الفور، ولكن هذا القول ضعيف  ذكر بعضهم قال : كون النيب -د

 3فائدة : 
 :حكم تارك احلج هتاوناً وكسالً 

 العلماء فيمن ترك احلج هتاوناً وكسالً هل يكفر أم ال على قولني : اختلف
 : أنه يكفر   القول األول

 وسعيد بن جبري وهو أحد القولني عن ابن عباس  ، وهذا مذهب ابن عمر 
 واستدلوا بقوله تعاىل )    ومن كفر    ( والكفر هنا الكفر األكرب   -أ 
  رواه الرتمذي وهو ضعيف   وراحلة فلم حيج ، مات يهودياً أو نصرانياً ( ) من ملك زاداً  وحبديث علي   قال : قال  -ب 

 : أنه ال يكفر   القول الثاين
  وهذا مذهب مجهور العلماء ، وهو الصحيح  

 ما اجلواب عن قوله تعاىل ) ومن كفر     ( ؟: فإن قيل 
 :ْلُعَلَماِء اْلُمرَاِد ِبَقْولِِه : َوَمْن َكَفَر أَْوُجٌه لِ  :  قال الشنقيطي

َوَّل   ، : اْبُن َعبَّاٍس ، َوُُمَاِهدٌ  ، َوِبِه قَالَ َكَفَر َواَّللَُّ َغيِنٌّ َعْنهُ ، فَ َقْد  َمْن َجَحَد َفرِيَضَة احلَْج ِ َأْي : وَ  (َوَمْن َكَفرَ ): َأنَّ اْلُمرَاَد ِبَقْولِِه :  األأ
ُر َواِحٍد قَاَلُه اْبُن َكِثرٍي    َوَغي ْ

ه  الثَّا َأْي : َوَمْن ملَْ حَيُجَّ َعَلى َسِبيِل الت َّْغِليِظ اْلَباِلِغ يف الزَّْجِر َعْن تَ ْرِك احلَْجِ  َمَع ااِلْسِتطَاَعِة   ( رَوَمْن َكفَ ) : َأنَّ اْلُمرَاَد ِبَقْولِِه : ين الأَوجأ
تَ ْقتُ ْلُه ، فَِإْن  ال) َمْن َأْسَلَم ِمَن اْلُكفَّاِر بَ ْعَد َأْن َقَطَع يََدُه يف احلَْْربِ  ِحنَي َسأََلُه َعْن قَ ْتلِ « الصَِّحيَحنْيِ »َكَقْولِِه لِْلِمْقَداِد الثَّاِبِت يف 

 (  لقَا قَ تَ ْلَتُه فَِإنَُّه مبَْنزِلَِتَك قَ ْبَل َأْن تَ ْقتُ َلُه ، َوِإنََّك مبَْنزِلَِتِه قَ ْبَل َأْن يَ ُقوَل اْلَكِلَمَة الَِّت 
ه  الثَّاِلث    ُل اْْليَِة َعَلى ظَاِهرَِها َوأَنَّ َمْن ملَْ حَيُجَّ َمَع ااِلْسِتطَاَعِة فَ َقْد َكَفَر  : حَْ  الأَوجأ

 4فائدة : 
 :حكم من حج مبال حرام 

 الذي عليه مجهور أهل العلم أن من حج مبال حرام سقط عنه وجوب احلج مع ارتكابه إلمث تناول ذلك املال احلرام 
دابة مغصوبة أمث وصح حجه وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وبه قال  ام أو راكباً إذا حج مبال حر  ي :قال النوو  

 أكثر الفقهاء  
َهٌة أَْو مبَاٍل َمْغُصوٍب َصحَّ َحجُُّه يف ظَاِهِر احلُْْكِم، َلِكنَُّه َعاٍص َولَْيَس َحج   ( املوسوعة الفقهية جاء يف )و   افَِإْن َحجَّ مبَاٍل ِفيِه ُشب ْ

ُرورًا ، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّاِفِعيِ  َوَماِلٍك ، َوَأيب َحِنيَفَة رحهم هللا َومَجَاِهرِي اْلُعَلَماِء ِمْن السََّلفِ  َواخْلَْلِف ، َوقَاَل َأْحَُد ْبُن َحْنَبٍل : ال  َمب ْ
: ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر ، َأْشَعَث  ْرَمِة   َويف احلَِْديِث الصَِّحيِح : أَنَُّه ُُيْزِيِه احلَْجُّ مبَاٍل َحرَاٍم   َويف رَِوايٍَة ُأْخَرى َيِصحُّ َمَع احلُْ 

فََأَّنَّ ُيْسَتَجاُب  َحرَاٌم ، َوُغذِ َي بِاحلَْرَاِم ،أَْغبَ َر ََيُدُّ يََدْيِه إىَل السََّماِء : يَا َربِ  ، يَا َربِ  َوَمْطَعُمُه َحرَاٌم ، َوُمْشَربُُه َحرَاٌم ، َوَمْلَبُسُه 
 ه    أ ِلَذِلَك 
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: احلج صحيح إذا أداه كما شرعه هللا ، ولكنه يأمث لتعاطيه الكسب احلرام ، وعليه التوبة إىل هللا من ذلك  وقال الشيخ ابن باز
 (   16/387فتاوى ابن باز )  ه   أ ويعترب حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب احلرام ، لكنه يسقط عنه الفرض 

نه أ( كون احلج من مال حرام ال َينع من صحة احلج ، مع اإلمث بالنسبة لكسب احلرام ، و 11/43ويف فتاوى اللجنة الدائمة )
 ) موقع اإلسالم سؤال وجواب (      ه  ا    ينقص أجر احلج ، وال يبطله

 5فائدة : 
  ة الوداع ، وال خالف أهنا كانت سنة عشر مل حيج بعد هجرته إىل املدينة سوى حج أنه  وال خالف:  قال ابن القيم

 ) فضله عظيم ( . 
 احل    ج كبري وعظيم  فضل أي : 

ُروُر لَْيَس َلهُ )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة -أ نَ ُهَما، َواحلَْجُّ اَْلَمب ْ   ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ  ( َاجْلَنَّةَ َجزَاٌء ِإالَّ  اَْلُعْمَرُة ِإىَل اَْلُعْمرَِة َكفَّارٌَة ِلَما بَ ي ْ

  ه ( رواه البخاري  َمْن َحجَّ َّلِلَِّ فَ َلْم يَ ْرُفْث وملَْ يَ ْفُسْق َرَجَع َكيَ ْوِم َوَلَدْتُه أُمُّ )  يَ ُقولُ   قَاَل َسَِْعُت النَّيبَّ   ُهَريْ َرَة  وعن أيب -ب
 رواه مسلم  يهدم ما قبله ( ) أما علمت أن احلج  وعن عمرو بن العاص   قال : قال  -ج

 1فائدة : 
 ( . احلج املربور    ) قوله 

 الذي ال خيالطه شيء من اإلمث ، ورجحه النووي  قيل : 
   األصح واألشهر أن املربور هو الذي ال خيالطه إمث: قال النووي 

فيما رواه أبو  دل على ذلك قوله احلج املربور هو الذي ال يرتكب فيه صاحبه معصية هلل ، كما ي:  قال الشيخ ابن بازو 
  : )من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه(  هريرة 

  ال رياء فيه وال َسعة وال رفث وال فسوق وخرج مبال حالل   احلج املربور هو الذي : وقال ابن عبد الرب
 هو الذي مجع أوصافاً : احلج املربور : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللاو 
 : أن يكون خالصاً هلل   والً أ

 : أن يكون مبال حالل   ثانياً 
   : أن يقوم فيه اإلنسان بفعل ما ُيب ليكون عبادة ثالثاً 

 ومن احلج املربور أن ال حتج املرأة إال مبحرم ، فإن حجت بغري حمرم مل يكن حجها مربور  
 : حملرمات واملكروهات فهل يكون حجه مربوراً ؟ لو اقتص ر احلاج على الواجبات دون املستحبات مع تركه ا تنبيه 

 اجلواب : نعم ، لكن يزداد براً بفعل املستحبات  
 2فائدة : 

 ، وال معصية  مل يأت بسي ئة : أي (وملَْ يَ ْفُسْق  الرفث اجلماع ومقدماته ، ) ( فَ َلْم يَ ْرُفثْ ) 
ويف كل  حني؛ لزيادة التقبيح، والتشنيع، ولزيادة تأكيد النهي عنه وإمنا صر ح بنفي الفسق يف احلج ، مع كونه ممنوًعا يف كل  حال، 

 يف احلج ، وللتنبيه على أن احلج  أبعد األعمال عن الفسق  واَّللَّ تعاىل أعلم 
 3فائدة : 
نَ ه َماقوله )  َرِة َكفَّارٌَة ِلَما بَ ي أ َرة  ِإََل اَلأع مأ    ( اَلأع مأ
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 تكرار العمرة يف العام الواحد أكثر من مرة  استدل به مجاهري العلماء على استحباب 
تابعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث )  بن مسعود قال : قال رسول هللا وحلديث ا

 ة ( رواه الرتمذي  احلديد والذهب والفض
، َواْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس، َوأََنٍس، َوَعاِئَشَة، َوَعطَاٍء، لسََّنِة ِمرَاَوال بَْأَس َأْن يَ ْعَتِمَر يف ا : قال ابن قدامة رًا، ُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍ 

ِة َكفَّارٌَة ِلَما ُة إىَل اْلُعْمرَ اْلُعْمرَ قَاَل ) ، َوأِلَنَّ النَّيبَّ ، َوالشَّاِفِعيِ  أَلنَّ َعاِئَشَة اْعَتَمَرْت يف َشْهٍر َمرَّتَ نْيِ بَِأْمِر النَّيبِ  َوطَاُوٍس، َوِعْكرَِمةَ 
نَ ُهَما  ( ُمت ََّفٌق َعَلْيِه  بَ ي ْ

 : مذهبنا أنه ال يكره ذلك بل يستحب، وبه قال أبو حنيفة، وأحد، ومجهور العلماء من السلف واخللف   وقال النووي
 للحديث السابق ) تابعوا بني احلج والعمرة (  

 تكرار العمرة يف العام الواحد أكثر من مرة   إىل أنه ال يشرع وذهب بعض العلماء  :
 وهذا قول مجاعة من العلماء  

 القول األول   والراجح
   مل يعتمر يف السنة أكثر من مرة فهذا ال يعين عدم مشروعية االعتمار أكثر من مرة يف السنة وأما كونه 
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 وجوب  أي : أن حكم احلج والعمرة ال
 أما احلج فتقدم أنه واجب فرض بإمجاع املسلمني  

 وأما العمرة : فهي واجبة أيضاً  
 وهذا مذهب اإلمام أحد ، والشافعي  

وُماهد ، وطاووس ، وعطاء ، وسعيد بن جبري ، وسعيد بن املسيب ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وروي هذا القول عن عمر 
 والثوري  ، يب والشع، وابن سريين ، واحلسن 

َها قَالَ  حلديث -أ ! َعَلى اَلنِ َساِء ِجَهاٌد ؟ قَاَل: " نَ َعْم، َعَلْيِهنَّ ِجَهاٌد اَل ِقَتاَل ِفيِه:  ت ) َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ قُ ْلُت: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ
 َوَأْصُلُه يف اَلصَِّحيِح   ،  هُ َرَواُه َأْحَُد، َواْبُن َماَجْه َواللَّْفُظ لَ ة ( َاحلَْجُّ، َواْلُعْمرَ 
 قرن العمرة مع احلج ، فدل على االتفاق يف احلكم وهو الوجوب   : أن الرسول  وجه الداللة

 ( تدل على الوجوب ، ) وعلى من صيغ الوجوب (   عليهنولقوله ) 

يستطيع احلج وال العمرة ، قال : حج عن  فقال : يا رسول هللا ! إن أيب شيخ كبري ال وحلديث أيب رزين ) أنه أتى النيب  -ب
 أبيك واعتمر ( رواه أبو داود والرتمذي   

 قرن احلج والعمرة لعاجز بلغة األمر   قالوا : إن الرسول 
قال للذي س أله ما اإلس الم ؟ قال : ) تقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وحتج وتعتمر ( وهذه عند  وحلديث عمر أن النيب -ج

 وصححها ) واحلديث يف الصحيح دون ذكر العمرة (   الدارقطين

 ن ( وهو ضعيف  َاحلَْجُّ َواْلُعْمَرُة َفرِيَضَتا اً )َجاِبٍر َمْرُفوعوحلديث  -د
    وجابر بن عبد هللا ، وابن عمر ، ابن عباس  :منهم ؛ول مجاعة من الصحابةهو ق-ه 

 ن  ال احلافظ : َرَواه اِْبن اجلَْْهم اْلَماِلِكي  بِِإْسَناٍد َحسَ قال جابر: لَْيَس ُمْسِلم ِإال َعَلْيِه ُعْمَرة   ق
ُهَما : لَْيَس َأَحٌد ِإال َوَعَلْيِه َحجَّ  وقال البخاري رمحه هللا ٌة َوُعْمَرٌة ، : بَاب ُوُجوِب اْلُعْمَرِة َوَفْضِلَها ، َوقَاَل اْبُن ُعَمَر : َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
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ُهَمابَّاٍس رَ َوقَاَل اْبُن عَ  ( ِضَي اَّللَُّ َعن ْ   وقوله: )َلَقرِيَنتُ َها( أي: قرينة فريضة احلج: ِإن ََّها َلَقرِيَنتُ َها يف ِكَتاِب اَّللَِّ )َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِلَِّ
ما صح من  األحاديث الواردة يف وجوب العمرة ال يصح منها شيء ، لكن العمدة يف إُياب العمرة قال الشيخ العصيمي :

 وابن عباس ) عند ابن أيب شيبة (  بة ، كجابر ) عند ابن خزَية ( اْلثار عن الصحا
 إىل عدم وجوهبا   وذهب بعض العلماء :

 وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة ، واختاره ابن تيمية  
املشهور عنهما وجوهبا ، والقول : والعمرة يف وجوهبا قوالن للعلماء ، مها قوالن يف مذهب الشافعي وأحد ، و  قال ابن تيمية

) َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس فإن هللا إمنا أوجب احلج بقوله : الراجح ،  اْلخر ال جتب ، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك   وهذا القول هو
 ا أوجب احلج                 مل يوجب العمرة ؛ وإمنا أوجب إمتامها ، فأوجب إمتامها ملن شرع فيهما ، ويف االبتداء إمنِحجُّ اْلبَ ْيِت ( 

ُهَما قَاَل:  حلديث-أ ! َأْخربِْن َعْن اَْلُعْمَرةِ  أََتى اَلنَّيبَّ ) َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللَِّ َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ ، أََواِجَبٌة ِهَي؟ أَْعرَايبٌّ  فَ َقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ
ٌر لَ اَل  َوَأْن تَ ْعَتمِ ل : فَ َقا ِْمِذيُّ، َوالرَّاِجُح َوقْ ُفُه    (َك َر َخي ْ  َرَواُه َأْحَُد، َواَلرتِ 
 وحلديث : ) احلج والعمرة تطوع ( رواه الدارقطين وهو ضعيف   -ب

واحلق عدم الوجوب ، ألن الرباءة األصلية ال ينتقل عنها إال بدليل يثبت به التكليف ، وال  قال الشوكاين مؤيدًا هذا القول :
  لك ال سيما مع اعتضادمها مبا تقدم من األحاديث القاضية بعدم الوجوب دليل يصلح لذ
 واألدلة ال تنهض عند التحقيق على اإلُياب الذي األصل عدمه  :  وقال الصنعاين

 عدم الوجوب  والراجح 
 إذا قلنا بوجوب العمرة ، فإن عمرة املتمتع جتزئ عن عمرة اإلسالم   تنبيه :

 1 فائدة :
 : نيب عدد ُعَمر ال

 مل يعتمر يف رمضان قط ، ألنه مل يعتمر إال أربع عمر : ن احملفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النيب إ: قال الشنقيطي 
   ه 6عمرة احلديبية الت صده فيها املشركون عن البيت احلرام عام -أ

   ه 7عمرة القضاء الت وقع عليها الصلح يف احلديبية ، وهي عام -ب

    ه 8اجلعرانة بعد فتح مكة ، عام  عمرة-ج

 يف شهر ذي القعدة باإلمجاع والروايات الصحيحة  وكل هذه العمر  : مث قال رمحه هللا
   عمرته مع حجه يف حجة الوداع -د

 ع  َرُه ملَْ َتزِْد َعَلى أَْربَ َواَل ِخاَلَف َأن  ُعمَ  قال ابن القيم :
    يف رمضان قط مل يعتمر رسول هللا وقال :

: ن العمرة يف أشهر احلج، ويقولون، فإهنم كانوا يكرهو شهر احلج، خمالفة هلدي املشركنيكلها كانت يف أ  : عمر النيب  وقال
 هي من أفجر الفجور  

َا ِاْعَتَمَر النَّيب   قال النووي : َذا الشَّْهر ، َوِلُمَخاَلَفِة اجْلَاِهِليَّة يف َذِلَك ، َهِذِه اْلُعْمَرة يف ِذي اْلَقْعَدة لَِفِضيَلِة هَ  قَاَل اْلُعَلَماء : َوِإمنَّ
َمرَّات يف َهِذِه اأْلَْشُهر لَِيُكوَن أَبْ َلغ يف بَ َيان َجَوازه ِفيَها ، َوأَبْ َلغ يِف  فَِإن َُّهْم َكانُوا يَ َرْونَُه ِمْن أَْفَجر اْلُفُجور َكَما َسَبَق ، فَ َفَعَلُه 

 اِهِليَّة َعَلْيِه   َوَاَّللَّ أَْعَلم  ِإْبطَال َما َكاَنْت اجلَْ 
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 2فائدة : 
 املفاضلة بني االعتمار يف ذي القعدة واالعتمار يف رمضان  

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
 : االعتمار يف رمضان أفضل   القول األول

 وهذا قول اجلمهور  
قَاَلْت ملَْ َيُكْن لََنا ِإالَّ نَاِضَحاِن َفَحجَّ أَبُو َوَلِدَها َوابْ نُ َها َعَلى نَاِضٍح ؟ حَتُجِ ى َمَعَنا َما َمنَ َعِك َأْن  :اِلْمَرأٍَة ِمَن األَْنَصاِر  لقوله 

َرًة ِفيِه تَ عأِدل  َحجَّةً  يفَِإَذا َجاَء رََمَضان  فَاعأَتِمرِ  :َوتَ َرَك لََنا نَاِضًحا نَ ْنِضُح َعَلْيِه قَاَل   ( متفق عليه   فَِإنَّ ع مأ
 أن العمرة يف ذي القعدة أفضل   ول الثاين :الق

 إال األفضل   اعتمر يف ذي القعدة ومل يعتمر يف رمضان ، وما كان هللا ليختار لنبيه  ألن النيب  -أ
 مل يثبت عن صحايب قط أنه اعتمر يف رمضان   -ب

 أفضل   - لغري النيب  –أن العمرة يف رمضان  القول الثالث :
 حجر  وهذا اختيار ابن 
  ؟ إال يف أشهر احلج كما تقدم وقد ثبت فضل العمرة يف رمضان فأيهما أفضل مل يعتمر النيب قال ابن حجر : 

أفضل وأما يف حقه فما صنعه هو أفضل ألن فعله لبيان جواز ما كان أهل  الذي يظهر أن العمرة يف رمضان لغري النيب 
 م  لفعل وهو لو كان مكروها لغريه لكان يف حقه أفضل وهللا أعلاجلاهلية َينعونه فأراد الرد عليهم بالقول وا

رِ ( . 
ُ
م
ُ
 يف الع

ً
رة
َ
 ) م

 أي : أن احلج ُيب على املسلم مرة يف العُمر وكذا العمرة  
   : أمجعوا على أنه ال ُيب احلج وال العمرة يف عمر اإلنسان إال مرة واحدة إال أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه قال النووي

، فَ َقاَل َرُجٌل َأُكلَّ َعاٍم يَا َرُسوَل اَّللَِّ َعَلْيُكُم احلَْجَّ َفُحجُّوا أَي َُّها النَّاُس َقْد فَ َرَض اَّللَُّ فَ َقاَل ) َعْن َأِِب ُهَريْ رََة قَاَل َخطَبَ َنا َرُسوُل اَّللَِّ 
َا َهَلَك َمْن   -مُثَّ قَالَ -َجَبْت َوَلَما اْسَتَطْعُتْم ُت نَ َعْم َلوَ َلْو قُ لْ » َفَسَكَت َحَّتَّ قَاهَلَا َثالَثًا فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َذُروِن َما تَ رَْكُتُكْم فَِإمنَّ

َلُكْم ِبَكثْ َرِة ُسَؤاهلِِْم َواْخِتالَِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهْم فَِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْيٍء فَْأُتوا ِمْنُه   رواه مسلم ( َهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوهن َ  َما اْسَتَطْعُتْم َوِإَذاَكاَن قَ ب ْ

 (  َلْو قُ ْلتُ َها َلَوَجَبْت، َاحلَْجُّ َمرٌَّة، َفَما زَاَد فَ ُهَو َتَطوٌُّع  وعند أيب داود )    
ر ( .

ْ
و
َ
ى الف

َ
ل
َ
 ) ع

 أي : أن احلج واجب على الفور  
 واملراد بالفورية : املبادرة إىل فعله عند أول التمكن منه  

 حلج واجب على الفور  فا
 قول املالكية واحلنابلة   وهذا 

 يه على الفور، ومل ُيز له تأخريه  وجب علمن وجب عليه احلج، وأمكنه فعله ،  : ومجلة ذلك أن قال ابن قدامة
 وهبذا قال أبو حنيفة، ومالك   
 (   ِإلَْيِه َسِبيالً َوَّلِلِ  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع لقوله تعاىل )  -أ

 ) أَي َُّها النَّاُس َقْد فَ َرَض اَّللَُّ َعَلْيُكُم احلَْجَّ َفُحجُّوا (   ولقوله  -ب
 واألمر على الفور  
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ماجه  رواه اإلمام أحد وأبو داود وابن ماجه   ويف رواية أحد وابن  أنه قال  ) َمْن أَرَاَد احلَْجَّ فَ ْلَيتَ َعجَّْل ( وروي عن النيب  -ج
 ة (  ) فَِإنَُّه َقْد ََيَْرُض اْلَمرِيُض ، َوَتِضلُّ الضَّالَُّة ، َوتَ ْعِرُض احْلَاجَ 

أنه قال ) من ملك زادًا وراحلة تبلغه إىل بيت هللا؛ ومل حيج، فال عليه أن َيوت يهوديًا أو نصرانيًا ( رواه  وروي عن النيب  -د
 الرتمذي وفيه ضعف  

 ج فليتعجل ( رواه أحد وفيه ضعف  ) من أراد احل وقال ه_
قال ألصحابه : ) قوموا فاحنروا مث احلقوا     فوهللا ما قام منهم رجل      وما جاء يف قصة احلديبية ، وفيها أن رسول هللا 

 فدخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي من الناس (  

 ة مغضباً  : أنه لو مل يكن األمر للفور ما دخل على أم سلم ووجه الداللة
 وألن املبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة   -و
 وألن وجوبه بصفة التوسع خيرجه عن رتبة الواجبات   -ز

 إىل أنه على الرتاخي وليس على الفور  وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب أكثر الشافعية  

عن ابن عباس وأنس  يمد بن احلسن ونقله املاوردوحم، والثوري ، وبه قال االوزاعي ، الرتاخي  مذهبنا أنه على : قال النووي
 م  هللا تعاىل عنه يوجابر وعطاء وطاوس رض

( نزلت عام ست من اهلجرة يف شأن ما  قالوا : إن احلج فرض عام ست من اهلجرة، وال خالف أن آية )َوأمتُّواْ  -أ احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِلَِّ
عدة من عام ست بال يف ذي الق ون بعمرة، وذلك، وأصحابه، وهم حمرومول هللا من إحصار املشركني رس وقع يف احلديبية

 أنه على الرتاخي   مل حيج إال عام عشر، فذلك دليل على فرض عام ست، وكان النَّيب  خالف وإذا كان احلج
مؤدياً للحج ال قاضياً له باإلمجاع، يسمى  ومن أدلتهم أيضاً: أَنه إن َأخر احلج من سنة إىل َأخرى، أَو إىل سنني مث فعله فإنه-ب

 قالوا : ولو حرم تأخريه لكان قضاء ال أداء  
ليس له وقت معني ، قالوا: ولكن  ومنها: أهنم قاسوه على قضاء رمضان يف كوهنما على الرتاخي، جبامع أن كليهما واجب،-ج

 ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة  
  ةفهو وظيفة العمر، فكان العمر فيه كالوقت يف الصال -وعلى هذا اإلمجاع-على املستطيع مرة يف العمرحلج إن هللا أوجب ا -د

ادِ ) ع
َ
فِ الق

َّ
ل
َ
ك
ُ
 امل
ِّ
ر
ُ
لِمِ احل

ْ
س
ُ
ى امل

َ
 ر ( .ل

 أي : أن احلج ُيب على املسلم ، فال ُيب على الكافر  
 فكل عبادة ال تصح من كافر  

 ء     ) املغين (  اطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء، وال يوجب قضاأما الكافر فغري خم ة :قال ابن قدام
 وهو شرط للوجوب وللصحة ولإلجزاء  

 فائدة :
 من حج الفريضة، مث ارتد مث تاب وأسلم فهل ُيب عليه احلج من جديد؟

   بعد التوبة عن الردة اً ال جتب عليه حجة اإلسالم ُمددالراجح من أقوال العلماء : 
  وقول ابن حزم ، ذهب الشافعية ، واحلنابلة وهذا م 
نْ َيا َواْلِخَرِة وَ )  تعاىللقوله  -أ أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الدُّ
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 ن (  ُهْم ِفيَها َخاِلُدو 
شرط حلبوط األعمال استمرار اإلنسان على ن اْلية دلت على أن إحباط الردة للعمل مشروط باملوت كافرًا ، فأ وجه الداللة :
فدلت اْلية مبفهومها على أنه لو تاب قبل الوفاة فإن أعماله الت أداها قبل الردة تكون صحيحة، وُمزئة إن ت ، الردة إىل أن َيو 

   شاء هللا
  (  أسلمت على ما أسلفت عليه من خريم ) زاحلكيم بن ح  قول النيبول -ب

قد أثبت له ثواب ما قدم من أعمال صاحلة حال كفره، بعد أن أسلم، فمن باب أوىل ثبوت األعمال  أن النيب  وجه الداللة :
 (  اجملموع )      م  الت قدمها املرء حال إسالمه قبل ارتداده إذا عاد إىل اإلسال

يلزمه احلج : وقال أبو حنيفة وآخرون  ا ،ارتد مث أسلم مل يلزمه احلج بل ُيزئه حجته السابقة عندن ومن حج مث قال النووي : 
وعندنا ال ، ومبىن اخلالف على أن الردة مَّت حتبط العمل فعندهم حتبطه يف احلال سواء أسلم بعدها أم ال فيصري كمن مل حيج 

 م (   ) اجملموع (  منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعماهل إذا اتصلت باملوت لقوله تعاىل )ومن يرتدد إالحتبطه 
وقال أبو حنيفة ومالك وأحد يف ، إذا صلى املسلم مث ارتد مث أسلم ووقت تلك الصالة باق مل ُيب اعادهتا  وقال رمحه هللا :
ردة اال أن يتصل باملوت وعندهم يبطل بنفس عندنا ال تبطل االعمال بال أناملسألة مبنية علي أصل سبق وهو و ، رواية عنه ُيب 

  (  فقد حبط عمله باإلَيانومن يكفر  االرتداد احتجوا بقول هللا تعاىل )
 :واحتج أصحابنا 
عليها  ( فعلق احلبوط بشرطني الردة واملوت ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم بقول هللا تعايل )

 د   ) اجملموع (  احتجوا هبا مطلقة وهذه مقيدة فيحمل املطلق علي املقي حدمها واْلية التأ يثبت بواملعلق بشرطني ال
َيَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يِف اْْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن  )قَ ْولُُه تَ َعاىَل :  وقال الشنقيطي رَيَِة أَنَّ ظَاِهُر َهِذِه اْْليَِة اْلكَ  ( َوَمْن َيْكُفْر بِاإْلِ

يَع َعَمِلِه ِبرِدَّتِِه ِمْن َغرْيِ َشْرٍط زَائٍِد ، َوَلِكنَُّه َأَشاَر يف َمْوِضٍع آَخَر ِإىَل  أَنَّ َذِلَك ِفيَما ِإَذا َماَت َعَلى اْلُكْفِر ، َوُهَو قَ ْولُُه اْلُمْرَتدَّ حُيِْبُط مجَِ
َوُمْقَتَضى اأْلُُصوِل َحُْل َهَذا اْلُمْطَلِق َعَلى َهَذا اْلُمَقيَِّد ، فَ يُ َقيِ ُد ِإْحَباَط اْلَعَمِل ر ( َوُهَو َكافِ  َوَمْن يَ ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَ َيُمتْ  )

 ل     ) أضواء البيان (  َعمَ ِة الْ بِاْلَمْوِت َعَلى اْلُكْفِر ، َوُهَو قَ ْوُل الشَّاِفِعيِ  َوَمْن َوافَ َقُه ، ِخاَلفًا ِلَماِلٍك اْلَقاِئِل بِِإْحَباِط الر ِدَّ 
  (  

 
ر
ُ
 ( . احل

 الرقيق  على أي : أن احلج ُيب على احلر فال ُيب 
ى ِم ُوُجوِب احلَْجِ  َعلَ َوأَمَّا احْلُر ِيَُّة : َفِهَي َشْرُط ُوُجوٍب ، َفاَل ُيَُِب احلَْجُّ َعَلى اْلَعْبِد ، َواْسَتَدلَّ اْلُعَلَماُء َعَلى َعدَ :  قال الشنقيطي
 اْلَعْبِد بَِأْمَرْيِن :

َوَّل  : ْساَلِم ، فَِإْن ُعِتَق بَ ْعَد َذِلَك فَ َعَلْيِه  ، أَْهِل اْلِعْلِم َعَلى َذِلَك  ِإمْجَاعُ  األأ َوَلِكنَُّه ِإَذا َحجَّ َصحَّ َحجُُّه ، وملَْ ُُيْزِْئُه َعْن َحجَِّة اإْلِ
ْساَلِم    َحجَُّة اإْلِ

 َو ُمْسَتِطيًعا   َعِت اأْلُمَُّة َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد اَل يَ ْلَزُمُه احلَْجُّ ؛ أِلَنَّ َمَناِفَعُه ُمْسَتَحقٌَّة ِلَسيِ ِدِه ، فَ َلْيَس هُ : َأمجَْ  : َوِويقَاَل الن َّ 
َمأر  الثَّاين :    ن َحِديٌث َجاَء عَ  األأ

َا َصيِبٍ  َحجَّ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ عن ابن عباس    َا َعْبٍد َحجَّ، مُثَّ أَيُّ ، مُثَّ بَ َلَغ َاحْلِْنَث، فَ َعَلْيِه ] أَْن حَيُجَّ [ َحجًَّة ُأْخَرى، َوأَيُّ
َهِقيُّ َورَِجالُُه ثَِقات( أُْعِتَق، فَ َعَلْيِه ] َأْن حَيُجَّ [ َحجًَّة ُأْخَرى      َرَواُه اِْبُن َأيب َشْيَبَة، َواْلبَ ي ْ

ه  الدَّاَلَلِة ِمنأ  ْساَلِم ، فَ َلْو  َعَلى َأنَّ احْلُر ِيََّة َشْرٌط يف ُوُجوِب احلَْجِ  أَنَُّه َلْو َحجَّ َوُهَو مَمُْلوٌك ، مُثَّ أُْعِتَق بَ ْعَد َذِلَك َلزِ  ه  َوَوجأ َمْتُه َحجَُّة اإْلِ
 ) أضواء البيان (   ْساَلِم َكَما ُهَو ظَاِهٌر ، َواْلِعْلُم ِعْنَد اَّللَِّ تَ َعاىَل  َكاَن َواِجًبا َعَلْيِه يِف َحاِل َكْونِِه مَمُْلوًكا َأْجَزأَُه َحجُُّه َعْن َحجَِّة اإْلِ 
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 حديث ابن عباس  اختلف العلماء يف رفعه ووقف  ه   تنبيه :
   احلافظ يف التلخيص وصححه األلباِن اً ومال إىل تصحيحه مرفوعفروي مرفوعاً ، وصححه مرفوعاً البيهقي والشيخ ابن باز ، 

أبو معاوية عن األعمش عن أيب ظبيان  : ويؤيد صحة رفعه ما رواه بن أيب شيبة يف مصنفه ، حدثنا ال احلافظ يف التلخيصق
 عباس    فذكره ( وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا هناهم عن نسبته إليه   عن بن عباس قال ) احفظوا عين وال تقولوا قال بن

 وروي موقوفاً وهو الصحيح  
 1ئدة : فا

 فالعبد إذا حج قبل عتقه فحجه صحيح ، لكن ال ُيزئه عن حجة اإلسالم  
 فاحلرية شرط للوجوب ولإلجزاء  

ْساَلِم  :  قال ابن قدامة  فَ َلْو َحجَّ الصَّيبُّ َواْلَعْبُد َصحَّ َحجُُّهَما ، وملَْ ُُيْزِئْ ُهَما َعْن َحجَِّة اإْلِ
 2فائدة : 

 العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه وُيزئه عن حجة اإلسالم ألنه مكلف   ذهب بعض العلماء  إىل أن
،   اإلسالم أن حجته هي حجة-ولو قبل حريته-إنه إذا حج ) أي العبد ( بعد بلوغه: وقالوهذا قول ابن حزم ورجحه السعدي 

يلزمه إعادته إذا استغىن، فكذلك هذا  أجزأه ذلك، ومل كما أن الفقري معفو عنه احلج ، وال ُيب عليه ، فإذا تيسر له وفعله
 ُيزئه   الرقيق إذا أدى فريضته فإن ذلك

عليه ، فلزم على قول من يقول : إن حج الرقيق ال  وأيضاً: فإن احلج مل يوجبه هللا ورس وله يف العمر إال مرة واحدة وذلك ُممع
 وهذا واضح   ُيزئه ، أنه ُيب يف العمر مرتني ،

 )العاقل 
 ج ُيب على العاقل ، فال ُيب على اجملنون ، ولو حج فإنه ال ُيزئه  أي : أن احل

)رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حَّت يستيقظ، وعن الصيب حَّت حيتلم، وعن  قال عن عائشة رضي هللا عنها، أن النيب  -أ
 ل ( رواه أبو داود  اجملنون حَّت يعق

   لتكليف به كالصيبأن اجملنون ليس من أهل العبادات، فال يتعلق ا -ب
 ن  أن احلج البد فيه من نية وقصد، وال َيكن وجود ذلك يف اجملنو  -ج

 ن  مة على أنه ال ُيب احلج على اجملنو : أمجعت األ قال النووي
 اً  ال ُيب احلج على اجملنون إمجاع:  يقال املرداو و 
 ن حجة اإلسالم إن وقعت منه لعقل شرٌط يف وجوب احلج وإجزائه، فال ُيب على اجملنون، وال جتزئ عا 
 ) البالغ ( 

 أي : أن احلج ُيب على البالغ ، فال ُيب على الصغري  
 م (  رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حَّت يستيقظ، وعن الصيب حَّت حيتلالسابق ) عائشة حلديث 

ك ال جتزئ عنه تلك احلجة عن حجة وقد أمجع أهل العلم أن الصيب إذا حج قبل أن يدرك فعليه احلج إذا أدر :  يقال الرتمذ
 م  اإلسال

 م  فاق أو الصىب مث بلغ أنه ال ُيزئهما عن حجة اإلسالأأمجعوا على أن اجملنون إذا حج مث   قال ابن املنذر:و 



 10 

 فائدة :
 إذا لوغ شرط وجوٍب وشرط إجزاء، فال ُيب احلج على الصيب، فإن حج مل ُيزئه عن حجة اإلسالم، وجتب عليه حجة أخرى الب

 بلغ  
 لكن لو حج فيصح حجه :

ُهَما َلِقَي رَْكًبا بِالرَّْوَحاِء فَ َقاَل: َمِن اَْلَقْوُم؟ قَاُلوا: اَْلُمْسِلُموَن  فَ َقاُلوا: َمْن أَْنَت؟ قَاَل:   أَنَّ اَلنَّيبَّ  ) َعْن اِْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
 م  َرَواُه ُمْسلِ (  ْمَرأٌَة َصِبي ا  فَ َقاَلْت: أهَِلََذا َحجٌّ؟ قَاَل: نَ َعْم: َوَلِك َأْجٌر فَ َرفَ َعْت ِإلَْيِه اِ  َرُسوُل َاَّللَِّ 

 ( أي : أحيصل هلذا الصيب ثواب حج   َأِِلََذا َحجٌّ?) 
 ففي هذا احلديث صحة حج الصيب ، وقد نقل اإلمجاع على ذلك الطحاوي  

َعِقد َصِحيح يُ ثَاب َعَلْيِه َوِإْن َكاَن اَل ُُيْزِيه َعنْ ِفيِه ُحجَّة لِلشَّاِفِعيِ  وَ :  قال النووي  َماِلك َوَأْحَد َومَجَاِهري اْلُعَلَماء أَنَّ َحج  الصَّيِب  ُمن ْ
ْساَلم ، َبْل يَ َقع َتَطوًُّعا ، َوَهَذا احلَِْديث َصرِيح ِفيِه    َحجَّة اإْلِ

 ومما يدل على صحة حج الصيب :
 وأنا ابن سبع سنني (   ئب بن يزيد قال  ) حج يب أيب مع رسول هللا ما رواه البخاري عن السا

 ) املستطيع ( .
 أي : أن احلج ُيب على املستطيع ، فال ُيب على غري املستطيع  

 وهذا شرط باإلمجاع  
   أمجعت األمة على وجوب احلج على املستطيع يف العمر مرة واحدة:  ةقال ابن قدام

 اً  ملستطيع إمجاعا فرضه على ااحلج إمن قال القرطيب:و 
   االستطاعة شرط لوجوب احلج بإمجاع املسلمني ي :قال النوو و 

 لقوله تعاىل ) َوَّلِلِ  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيالً (  
 فائدة :

بغري زاد وراحلة، فإن حجه يقع صحيحًا ُمزئاً  االستطاعة ليست شرط إجزاء يف احلج، فإذا جتشم غري املستطيع املشقة، فحج
   عن حج الفريضة

 ويدل لذلك ما يلي:
 ة  حجوا وال شيء هلم، ومل يؤمر أحٌد منهم باإلعاد أن خلقاً من الصحابة  -أ
يف  أن سقوط الوجوب عن غري املستطيع إمنا كان لدفع احلرج، فإذا حتمله وقع عن حجة اإلسالم، كما لو تكلف القيام -ب 

 اً  الصالة والصيام َمْن يسقط عنه، وكما لو تكلف املريض حضور اجلمعة، أو الغين خطر الطريق وحج، فإنه ُيزئ عنهم مجيع
ةِ  ) واالستطاعة :

َ
احِل

َّ
الر
َ
ادِ و

َّ
 َالز

ُ
ك
ْ
 ( .مِل

 هذا تفسري االستطاعة ، وهي ملك الزاد والراحلة  
  الشَّاِفِعيُّ، َوِإْسَحاقُ ، وَ اِهٌد ، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَ رْيٍ ، َوُمَُ َوِبِه قَاَل احلََْسنُ ، ِمْلُك الزَّاِد َوالرَّاِحَلةِ  َرَطةُ َوااِلْسِتطَاَعُة اْلُمْشت َ :  قال اين قدامة

ِْمِذيُّ : َواْلَعَمُل َعَلْيِه ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم    ) املغين (      قَاَل الرتِ 
 عام وشراب وغري ذلك من حوائج السفر  وهو ما يتزود به يف السفر من ط الزاد :
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 : وهي ما يرحتله اإلنسان من مركوب من إبل وُحر وسيارات وطائرات وسفن وغريها   الراحلة
 وهذا ما عليه مجهور العلماء  

 اكم  لراحلة ( رواه الدارقطين واحلفسرها ملا قيل له ما السبيل يا رسول هللا ؟ قال : الزاد وا حلديث أنس ) أن النيب 
 وهذا احلديث ضعيف ، لكن يتقوى بشواهده  

 ا  : وال خيفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح لالحتجاج هب قال الشوكاين
 ج  حديث الزاد والراحلة ال يقل مبجموع طرقه عن درجة القبول واالحتجا ي : وقال الشنقيط

روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس يف تفسري السبيل أنه قال : أن وقد ذكر الرتمذي أن أكثر أهل العلم على العمل هبا ، وقد 
  وراحلة من غري أن ُيحف به ، وسنده صحيح   ح بدن العبد ، ويكون له مثن زادٍ يص

 : إىل أن املراد باالستطاعة على قدر الطاقة   وذهب بعض العلماء
 واختار هذا ابن جرير يف تفسريه  

وأمن الطريق ووجود مكاٍن صاحٍل للمبيت باملشاعر وزوال املوانع من أداء احلج أيًا كانت، وحنو فيدخل يف ذلك الزاد والراحلة 
 ذلك 

وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبري وعطاء: إن ذلك على ه : قال ابن جرير الطربي يف تفسي 
كان واجداً طريقًا إىل احلج ال مانع له منه، من َزمانة، أو عجز، أو عدو،   قدر الطاقة ؛ ألن السبيل يف كالم العرب الطريُق  فمن

أو قلة ماء يف طريقه، أو زاٍد، أو ضعٍف عن املشي، فعليه فرُض احلج، ال ُيزئه إال أداؤه ( إىل أن قال : ) وإمنا قلنا: هذه املقالة 
بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض  -اَس فرَض احلجإذ ألزم الن–أوىل بالصحة مما خالفها؛ ألن هللا عز وجل مل خيصص 

يف ذلك بأنه الزاد والراحلة  ذلك عنه  فذلك على كل مستطيع إليه سبياًل بعموم اْلية  فأما األخبار الت ُروَيت عن رسول هللا 
 فإهنا أخبار يف أسانيدها نظر، ال ُيوز االحتجاج مبثلها يف الدين (  

 فائدة :
ْساَلِم، َوَأنَّ قَ ْولَ و  :قال الشنقيطي  بَ ْعِض اْلَماِلِكيَِّة: ِإنَُّه اَل  ِبَذِلَك ُكلِ ِه تَ ْعَلُم َأنَّ ُسَؤاَل النَّاِس لَْيَس اْسِتطَاَعًة َعَلى رُْكٍن ِمْن أَرَْكاِن اإْلِ

َهَب ِإلَْيِه: الشَّاِفِعيُّ َوَأْحَُد َوأَبُو َحِنيَفَة، َونَ َقَلُه اْبُن اْلُمْنِذِر َعِن يُ َعدُّ اْسِتطَاَعًة، ُهَو الصََّواُب َوُهَو قَ ْوُل مُجُْهوِر أَْهِل اْلِعْلِم  َوممَّْن ذَ 
 َلَماِء اه  اَل اْلبَ َغِويُّ: َوُهَو قَ ْوُل اْلعُ احلََْسِن اْلَبْصرِيِ  َوُُمَاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَ رْيٍ َوَأْحََد، َوِإْسَحاَق  َوبِِه قَاَل بَ ْعُض َأْصَحاِب َماِلٍك  قَ 

 ) أضواء البيان (               قَاَلُه الن ََّوِويُّ 
لِيِل ِمْن قَ ْويلَِ اْلَماِلِكيَِّة يِف َهِذِه اْلَمْسأََلِة: ُهَو اْلَقْوُل اأْلَوَّ و  وقال أيضًا : ُل؛ َوُهَو أَنَّ احلَْجَّ اَل ُيَُِب َعَلى الَِّذي َيْظَهُر يل ُرْجَحانُُه بِالدَّ

 ) أضواء البيان (       ِعيُش يف َطرِيِقِه بَِتَكفُِّف النَّاِس، َوأَنَّ ُسَؤاَل النَّاِس اَل يُ َعدُّ اْسِتطَاَعًة َمْن يَ 
ات)  

َ
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 االمور الثالثة :عن هذه  أي : أن تكون الراحلة والزاد فاضلًة وزائدة
 : بعد قضاء الواجبات .

ً
 أوال

 ر ، فال بد أن يقضي هذه الدي  ون  والزكوات، والكفارات، والنذو  ، من الديون، حالة أَو مؤجلة
ألن ذمته مشغولة به، وهو حمتاج لرباءهتا، فتجب مقدمة على احلج، وإن ترك حًقا يلزمه من دين وغريه حرم وأجزأه، لتعلقه 

 بذمته 
 1دة : فائ
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 حج املدين له أحوال :
: أن تكون قيمة احلج تغطي ديونه فيجب عليه واحلالة هذه أن يقضي الديون ، فيكون يف هذه احلالة غري مستطيع للحج  أوالً 

 فيسقط عنه  
 : أن تكون قيمة احلج ال تغطي الديون ولكنها ختفف شيئاً كثرياً ، فاألوىل أن يدفع قيمة احلج للغرماء   ثانياً 
 : أن تكون قيمة احلج ال تغطي شيئاً بالنسبة للديون   ثالثاً 

 إنه حيج ألن احلج ُملبة للرزق كما يف حديث ] تابعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب      [   فقيل :
 بل يسدد دينه وال حيج خلطر الدين ولو كان قليالً   وقيل :

 2فائدة : 
 ه   وإن أخذه جاز ولكن ال ُيب علي، ة من الناس فيه منَّ  ه قد يكوننأل ه: ال يلزم اجلواب أخذه ؟ هيلزم هلربع له مبال إذا تُ 

ةِ ثانيًا : 
َّ
عِي
ْ
ر
َّ
اتِ الش

َ
ق
َ
ف
َّ
 . والن

 له ولعياله  
 ) ابدأ بنفسك مث مبن تعول (   لقوله 
 ) كفى باملرء إمثاً أن ُيضيَع من يقوت (   وقال 

 ) حاشية الروض (                الدين، فألن يقدم على احلج بطريق األوىل وألن ذلك مقدم على 
لِيثالثًا : 

ْ
ص
َ
ائِجِ األ

َ
و
َ
 .ة واحل

وال يصري مستطيًعا ببذل  ، وحنوها ، ووطاء ، ولباس مثله وغطاء ، وخادم ، ومسكن من كتبأي : وبعد احلوائج األصلي  ة ، 
 ه  غريه ل

 فائدة :
  يقدم احلج أم الزواج 

 . ذا كان الرجل حيتاج إىل الزواج ، ويشق عليه تأخريه فإنه يقدم الزواج على احلجإ
 . أما إذا كان ال حيتاج إىل الزواج فإنه يقدم احلج

ُه َواِجٌب َعَلْيِه ، َوال ِغىَن َوِإْن اْحَتاَج إىَل النِ َكاِح ، َوَخاَف َعَلى نَ ْفِسِه اْلَعَنَت ) أي املشقة ( ، َقدََّم الت َّْزِويَج ، ألَنَّ :  دامةقال ابن ق
  احلَْجَّ اْلَواِجِب  ىِبِه َعْنُه ، فَ ُهَو َكنَ َفَقِتِه ، َوِإْن ملَْ خَيَْف ، َقدََّم احلَْجَّ ؛ أَلنَّ النِ َكاَح َتَطوٌُّع ، َفال يُ َقدَُّم َعلَ 

ستطيع ، وذلك ملا يقابل الشباب يف هذا الزمن هل ُيوز تأجيل احلج إىل ما بعد الزواج للم:  رحه هللانيوسئل الشيخ ابن عثيم
 من املغريات والفنت صغرية كانت أم كبرية ؟

 : فأجاب
ال شك أن الزواج مع الشهوة واإلحلاح أوىل من احلج ألن اإلنسان إذا كانت لديه شهوة ملحة فإن تزوجه حينئٍذ من ضروريات 

إىل الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يُزوج به ، كما حياته ، فهو مثل األكل والشرب ، وهلذا ُيوز ملن احتاج 
 . يعطى الفقري ما يقتات به وما يلبسه ويسرت به عورته من الزكاة

وعلى هذا فنقول : إنه إذا كان حمتاجًا إىل النكاح فإنه يقدم النكاح على احلج ألن هللا سبحانه وتعاىل اشرتط يف وجوب احلج 
 . 97ل : ) َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمْن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال ( آل عمران / االستطاعة فقا

  م(فتاوى منار اإلسال)  أما من كان شاباً وال يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم احلج ألنه ليس يف ضرورة إىل تقدمي النكاح
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  (،
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ُ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
ج
ْ
ر
ُ
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َ
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ٌ
ض
َ
ر
َ
 م
ْ
 ( .أو

أَْو َكاَن ِنْضَو اخْلَْلِق ، اَل يَ ْقِدُر َعَلى الثُُّبوِت َعَلى الرَّاِحَلِة إالَّ مبََشقٍَّة أو مرض ال يرجى برؤه ، ، ستطيع احلج لكرب يال  أي : من
 وهو قادر مباله ، فإنه ُيب عليه أن يقيم من حيج عنه  ،  ٍة ، َوالشَّْيُخ اْلَفاِن َغرْيِ حُمَْتَملَ 

، ِإنَّ َفرِيَضَة َاَّللَِّ  َكاَن اَْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس َرِديَف َرُسوِل َاَّللَِّ )قَاَل: عن ابن عباس  َفَجاَءِت ِاْمَرأٌَة َمْن َخثْ َعَم، فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ
  هِ ُمت ََّفٌق َعلَيْ   (َذِلَك يف َحجَِّة اَْلَوَداعِ وَ ، ، أَفََأُحجُّ َعْنُه؟ قَاَل: نَ َعْم َلى ِعَباِدِه يف َاحلَْجِ  أَْدرََكْت َأيب َشْيًخا َكِبريًا، اَل يَ ْثُبُت َعَلى اَلرَّاِحَلةِ عَ 

 (   َفُحجِ ي َعْنهُ ويف لفظ ملسلم ) 
 ويف حديث أيب هريرة ) احججي عن أبيك (  ( قَاَل: نَ َعمأ ) وز يل أن أنوب عنه فأحج عنه ، ( أي : أُي َأفََأح جُّ َعنأه ? )

 فاإلنسان إذا كان قادراً مباله لكنه غري قادر ببدنه )ال يرجى زوال مرضه( فهذا ُيب عليه أن ينيب أحداً عنه هلذا احلديث  
 والقدرة قسمها العلماء إَل ثالثة أقسام :

 املال والبدن ، فهذه توجب حج اإلنسان بنفسه  قدرة ب أواًل :

قدرة بالبدن دون املال ، فهذه توجب حج اإلنسان بنفسه إذا كان قادرًا على املشي ، سواء من بلده أم من مكة ، فإن   ثانيًا :
 كان ال يقدر على املشي وليس عنده راحلة ، فإنه ال ُيب عليه احلج ، ألنه غري مستطيع  

 باملال دون البدن ، فهذا يقسمه العلماء إىل قسمني : : قدرة ثالثاً 

 ، فهذا ال ُيب أن يقيم من حيج عنه ، بل ال يصح ، ألن عجزه مؤقت   قسم يرجى زوال عجزه

 ، فهذا ُيب أن ينيب عنه أحداً ، حلديث الباب   وقسم ال يرجى زوال عجزه
 ه  مليت والعاجز امليئوس من برئواجلمهور على أن النيابة يف احلج جائزة عن ا: قال النووي 

، فال يدخل -أي : شلل-يف الفرض إال عن موت أو عَضب  ئواتفق من أجاز النيابة يف احلج على أهنا ال جتز : روقال ابن حج
 ه  ؛ ألنه َيكن استغناؤ وال اجملنون ؛ ألنه ترجى إفاقته، وال احملبوس؛ ألنه يرجى خالصه، وال الفقري ،املريض؛ ألنه يرجى برؤه

َغرْيِ ِخاَلٍف ؛ أِلَنَّ الصَِّحيَح َلْو ملَْ ُيَِْد َما حَيُجُّ بِِه ، ملَْ ُيَِْب َعَلْيِه ، بِ فَِإْن ملَْ ُيَِْد َمااًل َيْسَتِنيُب بِِه ، َفاَل َحجَّ َعَلْيِه  قال ابن قدامة :
 فَاْلَمرِيُض أَْوىَل  

 1فائدة : 
 ْن نَ ْفِسِه ، مُثَّ ُعويفَ ، ملَْ ُيَِْب َعَلْيِه َحجٌّ آَخُر  َوَمََّت َأَحجَّ َهَذا عَ :  قال ابن قدامة

 َوَهَذا قَ ْوُل ِإْسَحاَق  
  َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي ، َواْبُن اْلُمْنِذِر : يَ ْلَزُمُه 

ِمْنُه ، فَ َلزَِمُه اأْلَْصُل ، َكاْْلِيَسِة إَذا اْعَتدَّْت بِالشُُّهوِر ، مُثَّ َحاَضْت ، اَل ْأيُوًسا مَ أِلَنَّ َهَذا بََدُل إيَاٍس ، فَِإَذا بَ رََأ ، تَ بَ ي َّنَّا أَنَُّه ملَْ َيُكْن 
 جُتْزِئُ َها تِْلَك اْلِعدَُّة  

َرْأ، أَْو نَ ُقولُ  :َولََنا  ْساَلِم بَِأْمِر الشَّارِِع، فَ َلْم يَ ْلَزْمُه َحجٌّ ثَانٍ جََّة ا: أَدَّى حَ أَنَُّه أََتى مبَا أُِمَر بِِه، َفَخرََج ِمْن اْلُعْهَدِة، َكَما َلْو ملَْ يَ ب ْ ، َكَما إْلِ
  َلْو َحجَّ بِنَ ْفِسِه 

 َوأِلَنَّ َهَذا يُ ْفِضي إىَل إَُياِب َحجَّتَ نْيِ َعَلْيِه ، وملَْ يُوِجْب اَّللَُّ َعَلْيِه إالَّ َحجًَّة َواِحَدًة   
 ا ِمْن بُ ْرئِِه  َوقَ ْوهُلُْم : ملَْ َيُكْن َمْأيُوسً 

 ) املغين (      ِة  قُ ْلَنا : َلْو ملَْ َيُكْن َمْأيُوًسا ِمْنُه ، َلَما أُبِيَح َلُه أَْن َيْسَتِنيَب ، فَِإنَُّه َشْرٌط جلََِواِز ااِلْسِتَنابَ 
 2فائدة : 
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 َلُه أَْن َيْسَتِنيَب   َمْن يُ ْرَجى َزَواُل َمَرِضِه ، َواْلَمْحُبوُس َوحَنُْوُه ، لَْيسَ قال ابن قدامة : 
رَْأ   َوهِبََذا قَاَل الشَّاِفِعيُّ  ،  فَِإْن فَ َعَل ، ملَْ ُُيْزِْئُه ، َوِإْن ملَْ يَ ب ْ

 َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة : لَُه َذِلَك  
 ، َأْشَبَه اْلَمْيُئوَس ِمْن بُ ْرئِِه  اِجٌز َعْن احلَْجِ  بِنَ ْفِسهِ ؛ أِلَنَُّه عَ كَ ى احلَْجِ  بِنَ ْفِسِه َلزَِمُه، َوِإالَّ َأْجَزأَُه َذلِ ، فَِإْن َقَدَر َعلَ َوَيُكوُن َذِلَك ُمرَاًعى

ِمْن بُ ْرئِِه ؛ أِلَنَُّه  اْلَفِقرِي ، َوفَاَرَق اْلَمْأيُوسَ أَنَُّه يَ ْرُجو اْلُقْدرََة َعَلى احلَْجِ  بِنَ ْفِسِه ، فَ َلْم َيُكْن َلُه ااِلْسِتَنابَُة ، َواَل جُتْزِئُُه إْن فَ َعَل ، كَ : َولََنا 
ْطاَلِق ، آِيٌس ِمْن اْلُقْدرَِة َعَلى اأْلَْصِل ، فََأْشَبَه اْلَميِ َت    َعاِجٌز َعَلى اإْلِ

َا َوَرَد يف احلَْجِ  َعْن الشَّْيِخ اْلَكِبرِي ، َوُهَو ممَّْن اَل يُ ْرَجى ِمْنُه احلَْجُّ بِنَ ْفسِ    يُ َقاُس َعَلْيِه إالَّ َمْن َكاَن ِمثْ َلُه  ِه ، َفاَل َوأِلَنَّ النَّصَّ إمنَّ
َلْيِه أَْن حَيُجَّ َعْن نَ ْفِسِه َمرًَّة ُأْخَرى ؛ أِلَنَُّه فَ َعَلى َهَذا إَذا اْستَ َناَب َمْن يَ ْرُجو اْلُقْدرََة َعَلى احلَْجِ  بِنَ ْفِسِه ، مُثَّ َصاَر َمْأيُوًسا ِمْن بُ ْرئِِه ، فَ عَ 

 ) املغين (            اَل جَتُوُز َلُه ااِلْسِتَنابَُة ِفيَها ، فََأْشَبَه الصَِّحيَح  اْستَ َناَب يف َحاٍل 
 3فائدة : 

 أنه ال ُيوز احلج عن القادر املستطيع ببدنه  
 اً  ال ُيوز أن يستنيب يف احلج الواجب من يقدر على احلج بنفسه إمجاع:  ةقال ابن قدام

 )املغين(   هعلى أن من عليه حجة اإلسالم وهو قادر على أن حيج ال ُيزئ عنه أن حيج غريه عن: أمجع أهل العلم  قال ابن املنذر

 4فائدة : 
 أن من كان قادراً مباله ، عاجزاً ببدنه عجزاً ال يرجى برؤه ، فإنه ُيب عليه أن ينيب من حيج عنه  

 5فائدة : 
 يشرتط يف هذا النائب أن يكون قد حج عن نفسه  

 هذا مجاهري العلماء ، فالواجب أن يبدأ بنفسه ، مث حيج عن غريه  وقد ذهب إىل 
ُرَمُة؟ " قَاَل: َأٌخ ] يل [، أَْو َقرِيٌب يل، قَاَل:  َأنَّ اَلنَّيبَّ حلديث ابن عباس )  ُرَمَة، قَاَل: " َمْن ُشب ْ َسََِع َرُجاًل يَ ُقوُل: لَب َّْيَك َعْن ُشب ْ

ُرَمَة " َحَجْجَت َعْن نَ ْفِسَك؟ " قَالَ  َرَواُه أَبُو َداُوَد، َواْبُن َماَجْه، َوَصحََّحُه اِْبُن ( : اَل  قَاَل: "ُحجَّ َعْن نَ ْفِسَك، مُثَّ ُحجَّ َعْن ُشب ْ
  ِحبَّاَن، َوالرَّاِجُح ِعْنَد َأْحََد َوقْ ُفُه 

 ورجح بعض العلماء وقف هذا احلديث  
 وما دل عليه  هذا املوقوف هو الصحيح لوجوه :

 : أنه قول صحايب مل يثبت خالفه   أوالً 

 : أنه األصل ، فاألصل أن حيج اإلنسان عن نفسه قبل أن حيج عن غريه   ثانياً 

: املكلف وأمره أن يؤدي هذا الفرض، فكيف يذهب يؤدي فرض غريه، وهللا قد خاطبه بنفسه : أن هللا قد خاطب هذا ثالثاً 
   (وهلل على الناس حج    )

 6فائدة : 
 عن غريه وهو مل حيج عن نفسه ، فإن هذه احلجة تكون عن نفسه ، ويرد املال لصاحبه   إن حج

 وقد جاء يف رواية عند ابن ماجه هلذا احلديث ) فاجعل هذه عن نفسك ، مث احجج عن شربمة (  
يكون  ،ن الذي وكلهفال : لبيك عنوقال ، حجالذي أقيم وهو مل يؤد فريضة احلج: لو فرضنا أن هذا  قال الشيخ ابن عثيمني

  )الشرح املمتع(ذلك العمل الذي وكله فيه مل يصح، فريد عوضه    ويرد النفقة الت أعطاها ملن وكله، ألن احلج هلذا الذي حج
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 وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحد  
ْساَلِم أَْو َحجَُّة َقَضاٍء أَوْ  النووي :قال  َناَها  اَل َُيُوُز ِلَمْن َعَلْيِه َحجَُّة اإْلِ ْساَلِم إَذا أَْوَجب ْ نَْذٍر َأْن حَيُجَّ َعْن َغرْيِِه َواَل ِلَمْن َعَلْيِه ُعْمَرُة اإْلِ

، َهَذا َمْذَهبُ َنا وبه قال َعْن نَ ْفِسِه اَل َعْن اْلَغرْيِ  أَْو ُعْمَرُة َقَضاٍء أَْو نَْذٍر َأْن يَ ْعَتِمَر َعْن َغرْيِِه ِباَل ِخاَلٍف ِعْنَدنَا، فَِإْن َأْحَرَم َعْن َغرْيِِه َوَقعَ 
 ) اجملموع (                   .ابن عباس

 عن نفسه فإن احلج يقع عن الغري   إىل أن من حج عن غريه قبل أن حيج:  وذهب بعض العلماء
 واملالكية  ، وهذا قول احلنفية  

 أم ال ؟ومل يسأهلا هل حججِت عن نفسك  –وقد تقدم  –واستدلوا حبديث املرأة اخلثعمية 
القول األول ، وأما حديث اخلثعمية فاجلواب عنه بأن يقال : أن املرأة سألت وهي متلبسة باحلج ) حتج عن  الراجحولكن 

 نفسها ( فهي تسأل عن املستقبل  
 7فائدة : 

ل تكفي النية عنه ، احلج والعمرة عن الغري ال يشرتط فيهما ذكر اسم الشخص املنوي عنه احلج أو العمرة ، وال التلفظ بذلك ، ب
 والنية حملها القلب   

 يف حديث شربمة  كما   –ولكن األفضل أن يقول عند أول تلبية : لبيك اللهم عن فالن 
جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء :  احلج عن الغري يكفي فيه النية عنه ، وال يلزم فيه تسمية احملجوج عنه ، ال باَسه فقط وال 

 – أو قارناً  ه أو أمه ، وإن تلفظ باَسه عند بدء اإلحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً باَسه واسم أبي
يقول : لبيك عن  َسع رجالً  أن النيب  فحسن ؛ ملا روى أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، عن ابن عباس 

يب يل، قال: " حججت عن نفسك " ؟ قال: ال   قال: " حج عن نفسك، شربمة ، قال : " من شربمة " ؟ قال : أخ يل أو قر 
 ة " مث حج عن شربم

 : رجل حج عن امرأة وعندما أراد اإلحرام من امليقات نسي اَسها ماذا يصنع؟ وسئل الشيخ ابن باز رمحه هللا
م، فإذا نوى عند اإلحرام أن هذه إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اَسه فإنه يكفيه النية وال حاجة لذكر االس:  بفأجا

احلجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ ألن األعمال بالنيات ، كما جاء بذلك احلديث عن 
   رسول هللا 

ن استنابين يشرع اجلهر بالتلبية ، فالرجل إذا حج عن غريه فإنه يصرح بذكره فيقول : لبيك عن فالن  لكن لو قال : لبيك عم
 فإنه جائز  

 إذا نسي اسم من وكله فإنه يقول : لبيك عمن استنابين  
 8فائدة : 

 غريه ؟ عنإذا كان الرجل فقري مل حيج عن نفسه لفقره، هل يصح أن ينوب 
 ال يصح   قيل :
 كالفقري صح إلنسان الذي مل يؤِد الفريضة عن نفسه أن حيج عن غريه، إذا كان احلج ال ُيب عليه،  ي :  وقيل

   مثال : رجل فقري ليس عنده شيء، فأنابه شخص وقال : حج عين، فإنه يصح
 السبب قالوا : احلج ال ُيب على هذا الفقري، فهو مل يسقط فرض غريه قبل فرض نفسه، ألن الفريضة هنا غري واجبة و 

 وهذا القول هو الصحيح 
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 نفسه، وأما من مل ُيب عليه احلج فيصح القاعدة : من وجب عليه احلج مل يصح أن حيج عن غريه قبل 
 9فائدة : 

 ُيوز للمرأة أن حتج عن الرجل والعكس كذلك  
 للحديث السابق  

 امَِّة أَْهِل اْلِعْلِم  قَ ْوِل عَ  َُيُوُز َأْن يَ ُنوَب الرَُّجُل َعْن الرَُّجِل َواْلَمْرأَِة ، َواْلَمْرأَُة َعْن الرَُّجِل َواْلَمْرأَِة ، يف احلَْجِ  ، يف :  قال ابن قدامة
 اَل نَ ْعَلُم ِفيِه خُمَالًِفا ، إالَّ احلََْسَن ْبَن َصاِلٍح ، فَِإنَُّه َكرَِه َحجَّ اْلَمْرأَِة َعْن الرَُّجِل  

جَّ َعْن أَبِيَها ، َوَعَلْيِه ؛ يَ ْعَتِمُد َمْن َأَجاَز َحجَّ اْلَمْرِء أََمَر اْلَمْرأََة َأْن حتَُ  قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َهِذِه َغْفَلٌة َعْن ظَاِهِر السُّنَِّة ، فَِإنَّ النَّيبَّ 
 ) املغين (    َعْن َغرْيِِه َويف اْلَباِب َحِديُث َأيب َرزِيٍن ، َوَأَحاِديُث ِسَواُه  

 10فائدة : 
أو   جر أعمال احلج أو العمرة،إن من اعتمر عن غريه أو حج عنه، فهو مأجور، وقد اختلف أهل العلم يف أجره، هل ينال أ

 على قولني : خيتص أجرمها بالشخص الذي ناب عنه، ويكون للنائب أجر الطاعات الت يؤديها يف احلرم
 – أي يؤديه بغري أجرة -النائب ينال أجر احلج إن كان متطوعا به  إن  فقيل :
    ملها يف احلج أما أجر احلج فيختص فقط باملسستنيبإن  النائب ال ينال أجر احلج وإمنا ينال أجر القربات الت ع وقيل :
 11فائدة :

ال ُيوز ملن حيج عن غريه أن يكون قصده املال ، فليست العبادة عرضة للتجارة ، وال من ُماالت الربح ، واألفضل ملن أراد أن 
أعلى املراتب ، كما ُيوز أن يطلب من حيج عن غريه أن يتربع هبا كاملة من غري أن يأخذ مااًل ، وهذا له أجر عظيم ، وهو يف 

أهل من سيحج عنهم تكاليف السفر وأداء املناسك ، دون أن يستويف زيادة على قدر تلك التكاليف ، إال أن يعطوه شيئاً منهم 
 ثواب عن طيب نفٍس منهم ، وله أجر على فعله ذاك ، وهو يف أوسط املراتب ، وأما من قصد باحلج عن غريه املال والدنيا : فال

   .له على عمله ذلك
احلاجَّة عن امليت : إن كان قصدها احلج ، أو نفع امليت : كان هلا يف ذلك أجٌر ، وثواب ، وإن كان ليس  ابن تيمية :قال 

    ) ُمموع الفتاوى (   مقصودها إال أخذ األجرة : فما هَلا يف اْلخرة ِمن خالق ]أي : نصيب[
َ َديْ َنُه فَ َقْد اْختَ َلَف ِفيَها اْلُعَلَماُء أَي ُُّهَما أَْفَضُل  أَمَّا احلَْ  :  وقال رمحه هللا  اجُّ َعْن اْلَغرْيِ أِلَْن يُ َويف ِ

ْنَساِن حَيُجُّ أِلَْجِل أَْن َيْستَ ْفِضَل َشْيًئا ِمْن الن َّفَ   َماُم َقِة لَْيَس ِمْن أَْعمَ َواأْلََصحُّ أَنَّ اأْلَْفَضَل الت َّْرُك   فَِإنَّ َكْوَن اإْلِ اِل السََّلِف َحَّتَّ قَاَل اإْلِ
اِدرِيَن َوااِلْرتِزَاُق بَِأْعَماِل اْلربِ  لَْيَس ِمْن َأْحَد : َما أَْعَلُم َأَحًدا َكاَن حَيُجُّ َعْن َأَحٍد ِبَشْيِء   َوَلْو َكاَن َهَذا َعَماًل َصاحِلًا َلَكانُوا إلَْيِه ُمبَ 

َا َمْقُصوُدُه بِاْلَعَمِل اْكِتَساَب اْلَماِل َوَهَذا اْلَمِديُن يَْأُخُذ ِمْن الزََّكاِة َما يُ َويف ِ ِبِه َدي ْ َشْأِن الصَّاحِلِنَي   أَْعيِن إذَ  ٌر لَُه ِمْن أَْن ا َكاَن إمنَّ َنُه َخي ْ
ْأُخَذ َمااًل حَيُجُّ بِِه َعْن َغرْيِِه إالَّ أِلََحِد َرُجَلنْيِ : إمَّا َرُجٌل حيُِبُّ يَ ْقِصَد َأْن حَيُجَّ لَِيْأُخَذ َدرَاِهَم يُ َويف ِ هِبَا َديْ َنُه َواَل ُيْسَتَحبُّ لِلرَُّجِل َأْن يَ 

أَْن يُ بَ ر َِئ   َفرِيَضَة احلَْجِ    أَْو َرُجٌل حيُِبُّ احلَْجَّ َوُرْؤيََة اْلَمَشاِعِر َوُهَو َعاِجٌز   فَ َيْأُخُذ َما يَ ْقِضي ِبِه َوَطرَُه الصَّاِلَح َويُ َؤدِ ي بِِه َعْن َأِخيهِ 
نَ ُهَما أَْو لَِرْحَِة َعامٍَّة بِاْلُمْؤِمِننَي َوحَنِْو َذِلَك فَ َيْأخُ  . َوِِجَاع  َهَذا َأنَّ ُذ َما يَْأُخُذ لِيُ َؤدِ َي ِبِه َذِلَك ِذمََّة اْلَميِ ِت َعْن احلَْجِ  إمَّا ِلِصَلِة بَ ي ْ

َتَحبَّ َأنأ يَأأخ َذ لَِيح جَّ اَل َأنأ َي   يِع اأْلَْرزَاِق اْلَمْأُخوَذِة َعَلى َعَمٍل َصاِلٍح َفَمْن اْرتَ َزَق لَِيتَ َعلََّم أَْو لِيُ َعلِ َم أَْو ،  جَّ لَِيأأخ ذَ الأم سأ َوَهَذا يف مجَِ
يَن يَ ْغُزوَن ِمْن أُمَِّت   َويَْأُخُذوَن ُأُجوَرُهْم   َمَثُل أُمِ  َمَثُل الَّذِ  )لُِيَجاِهَد َفَحَسٌن   َكَما َجاَء َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل 

ْرَضاِع ِِبِاَلِف الظِ ْئِر اْلُمْسَتْأَجِر َعَلى َشب ََّهُهْم مبَْن يَ ْفَعُل اْلِفْعلَ  (ُموَسى تُ ْرِضُع ابْ نَ َها َوتَْأُخُذ َأْجَرَها   لَِرْغَبِة ِفيِه َكَرْغَبِة أُمِ  ُموَسى يِف اإْلِ
يُن  الر َِضاِع إَذا َكاَنْت َأْجَنِبيًَّة   َوأَمَّا َمْن اْشتَ َغَل ِبُصورَِة اْلَعَمِل الصَّاِلِح أِلَْن يَ ْرَتزَِق فَ َهَذا ِمنْ  نْ َيا   فَ َفْرٌق بَ نْيَ َمْن َيُكوُن الدِ  أَْعَماِل الدُّ
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نْ َيا َمْقُصو  نْ َيا َوِسيَلٌة َوَمْن َتُكوُن الدُّ يُن َوِسيَلٌة   َواأْلَْشَبُه َأنَّ َهَذا لَْيَس َلُه يف اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق   َكَما َدلَّْت َعَلْيِه َمْقُصوَدُه َوالدُّ َدُه َوالدِ 
 ) ُمموع الفتاوى (    ُنُصوٌص لَْيَس َهَذا َمْوِضَعَها  

ا ( . 
َ
ب
َ
 وج

ُ
 ) من حيث

 ه  أي: من املكان الذي وجب على املستنيب أن حيج من
 ا املريض الذي ال يستطيع احلج من الرياض فإنه ُيب أن خيرج نائباً من الرياض  فإن كان هذ
 ) كشاف القناع ( ء       : وحيج النائب من حيث وجبا على امليت، ألن القضاء يكون بصفة األدا قال البهويت

 : إىل أنه ال يلزم ذلك   وذهب بعض العلماء
 ته  أن السفر إىل مكة ليس مقصوداً لذا أواًل :
 أجاز النيابة يف احلج ومل يشرتط أن يكون من بلده ، ولو كان شرطاً لبي ن ه   أن النيب  ثانياً :

جز 
ُ
 ) وي

ُ
ويف بعد اإلحرام ( . ئ

ُ
 ع
ْ
 عنه وإن

 عنه احلج   ئفإنه ُيز أي : أن النائب بعدما أحرم باحلج عويف املنيب ) وهو املريض الذي ال يرجى برؤه ( 
 ( مفهومه أنه لو عويف ) املنيب ( قبل اإلحرام فإنه ال ُيزئه وال تصح النيابة   قوله ) بعد اإلحرام 

 اخلالصة :
 احلج ، فهذا ُيزئه ، ألنه أتى مبا أمر به  أعمال املنيب بعد الفراغ من  يربأأن  -أ

 قبل إحرام النائب ، فال ُيزئه   أن يربأ املنيب  -ب
 اغ من النسك  بعد اإلحرام وقبل الفر  أن يربأ املنيب -ج

 فهذه وقع فيها خالف بني العلماء : 
 ُيزئه لك   فقيل :

 وهذا قول احلنابلة  
 أنه أتى مبا قدر عليه   -أ

وبالقياس على املكف ر إذا قدر على األصل بعد الشروع يف البدل ، وكاملتمتع إذا شرع يف الصوم مث قدر على اهلدي ، مل  -ب
 ذلك هنا  يلزمه اهلدي ، بل يكمل صومه ، فك

 ال ُيزئه ذلك    وقيل :
 وهذا قول الشافعية ، واختاره ابن تيمية  

 ، فيلزمه األصل   أِلَنَُّه َقَدَر َعَلى اأْلَْصِل قَ ْبَل مَتَاِم اْلَبَدلِ  -أ
 هنا   وبالقياس على املتيمم إذا رأى املاء يف صالته ، فإنه يقطع صالته لبطالن التيمم ، وُيب عليه الوضوء ، فكذلك -ب

 القول األول   والراجح
ا ) 

َ
مِه
َ
ر
ْ
ح
َ
 م
ُ
ود
ُ
ج
َ
أةِ: و

ْ
ر
َ
ى امل

َ
ل
َ
وبِهِ ع

ُ
ج
ُ
 لِو
ُ
ط
َ
ر
َ
ت
ْ
ش
ُ
ي
َ
 (و

 فإن مل يكن هلا حمرم فال ُيب عليها احلج ألهنا غري مستطيعة  أي : يشرتط لوجوب احلج على املرأة وجود حمرم هلا ، 
 إليه سبياًل (   قال اإلمام أحد : احملَرم من السبيل   ألن هللا يقول ) وهلل على الناس حج البيت من استطاع -أ 

َقاَم َرُجٌل، اَل خَيُْلَونَّ َرُجٌل بِِاْمَرأٍَة ِإالَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرٍم، َواَل ُتَساِفُر اَْلَمْرأَُة ِإالَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم " ف َ  ) ابن عباس  قال : قال  َوَعن -ب
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 ه  َليْ ُمت ََّفٌق عَ  ( َرأَِتَك ، ِإنَّ ِاْمَرَأيت َخَرَجْت َحاجًَّة، َوِإِن ِ اِْكُتِتْبُت يف َغْزَوِة َكَذا وََكَذا، قَاَل: اِْنطَِلْق، َفُحجَّ َمَع ِامْ فَ َقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ 
 سناده صحيح  أنه قال ) ال حتج ن امرأة إال ومعها ذو حمَرم ( رواه الدارقطين ، قال ابن حجر : إ عن النيب  وعنه   -ج

 : أن هذين احلديثني نصان صرحيان يف املسألة   وجه االستدالل
 م (  حَمْرَ  ياَل ُتَساِفِر اْلَمْرأَُة َثالَثاً ِإالَّ َمَع ذِ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل  ي ِ َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ  -د
 رواه البخاري ومسلم   م(حَمْرَ  ياِلْمَرأٍَة تُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْلِخِر ُتَساِفُر َمِسريََة يَ ْوٍم ِإالَّ َمَع ذِ  حيَِلُّ  الَ )قَاَل   َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َعِن النَّيب ِ و -ه 

َلٍة لَْيَس َمَعَها ُحْرَمةٌ  الَ حيَِلُّ اِلْمَرأٍَة تُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْلِخِر َأْن ُتَساِفَر َمِسريَةَ )  قَاَل النَّيبُّ  :قَالَ وعنه -ه   رواه البخاري ومسلم   (يَ ْوٍم َولَي ْ

  ُيوز إذا كان مع نساء ثقات  إىل أنهوذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب الشافعية  

 ن عوف( ، وبعث معهن عثمان وعبد الرحن بيف آخر حجة حجها أن عمر أذن ألزواج النيب ملا رواه البخاري معلقاً : )-أ
َنا أَنَا ِعْنَد النَّيِب ِ ) ْن َعِدىِ  ْبِن َحاِتٍِ قَاَل عَ و  -ب ِإْذ أَتَاُه َرُجٌل َفَشَكا ِإلَْيِه اْلَفاَقَة ، مُثَّ أَتَاُه آَخُر ، َفَشَكا َقْطَع السَِّبيِل   فَ َقاَل   بَ ي ْ
َها   قَاَل قُ ْلُت ملَْ أََرَها َوَقْد أُنِْبْئُت عَ «   يَا َعِدىُّ َهْل رَأَْيَت احلِْريََة »  فَِإْن طَاَلْت ِبَك َحَياٌة لَتَ َرَينَّ الظَِّعيَنَة تَ ْرحتَُِل ِمَن احلِْريَِة ، » ن ْ

  ( رواه البخاري  َحَّتَّ َتُطوَف بِاْلَكْعَبِة ، الَ خَتَاُف َأَحداً ِإالَّ اَّللَّ 
 املذهب : التحرمي مطلقاً  والراجح 
 هل معها نساء أم ال ، أو صغرية أو كبرية ، أو آمنة أو غري آمنة   ستفصلمل ي -كما يف حديث ابن عباس   - ألن النيب 

هذا العمل وهو احلج بدون حَمرم: حُمرَّم حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: َسعت رسول هللا :  قال الشيخ حممد بن عثيمني
 هللا، إن امرأيت خرجت حاجة ، وإنين قد  يقول وهو خيطب: ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم، فقام رجل فقال: يا رسول

 (  : انطلق فحج مع امرأتك  اكُتِتبُت يف غزوة كذا وكذا ، فقال النيب 
،  عاقالً  فال ُيوز للمرأة السفر بدون حمرم ، واحملرم : من حترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشرتط أن يكون بالغاً 

، واحلكمة من وجود احملرم مع املرأة حفظها وصيانتها ، حَّت ال  أيضاً  غري العاقل ال يكون حمرماً ، و  وأما الصغري فال يكون حمرماً 
 تعبث هبا أهواء َمن ال خيافون هللا عز وجل وال يرحون عباد هللا   

هي آمنة غاية وال فرق بني أن يكون معها نساء أو ال ، أو تكون آمنة أو غري آمنة ، حَّت ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها و 
ملا أمر الرجل باحلج مع امرأته مل يسأله ما إذا كان معها  األمن ، فإنه ال ُيوز هلا أن تسافر بدون حمرم ؛ وذلك ألن النيب 

    الصحيحنساء وهل هي آمنة أم ال ، فلما مل يستفسر عن ذلك دل على أنه ال فرق ، وهذا هو 
غ أن تذهب املرأة يف الطائرة بدون حمرم ، وهذا ال شك أنه خالف النصوص العامة وقد تساهل بعض الناس يف وقتنا احلاضر فسوَّ 

 الظاهرة ، والسفر يف الطائرة كغريه تعرتيه األخطار  
 1فائدة : 

 احمل   رم بالنسبة للمرأة  
 مباح  هو زوجها أو من حترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب: ضابط احملرم الذي ُيوز السفر معه واخللوة به 

 ( احرتازاً من أخت الزوجة وعمتها وخالتها   على التأبيد) 
 ( كاألب ، واالبن ، واألخ ، والعم ، وابن األخ       بنسب) 
 ( كالرضاع : األب من الرضاع ، واألخ من الرضاع       مباح) 

 واحملرم باملصاهرة : أبو زوجها ، ابن زوجها ، زوج أم املرأة ، زوج بنت املرأة  
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يع اْلَمَحارِم َسَواء يِف َذِلَك ، فَ َيُجوز هَلَا (  ِإالَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرم)  : قوله  قال النووي ِفيِه َداَللَة ِلَمْذَهِب الشَّاِفِعي  َواجلُْْمُهور أَنَّ مجَِ
تَها َوَخاهلَا َوَعم َها ، َوَمَع حَمَْرمَها بِالرََّضاِع َكَأِخيَها ِمْن الرََّضاع َواْبن اْلُمَسافَ َرة َمَع حَمَْرمَها بِالنََّسِب َكابِْنَها َوَأِخيَها َواْبن َأِخيَها َواْبن ُأخْ 

َُيُوز رَاَهة يِف َشْيء ِمْن َذِلَك ، وََكَذا َأِخيَها َواْبن ُأْختَها ِمْنُه َوحَنْوهْم ، َوَمَع حَمَْرمَها ِمْن اْلُمَصاَهرَة َكَأيب َزْوجَها َواْبن َزْوجَها ، َواَل كَ 
َها ِمْن َغرْي َحاَجة ، َوَلِكْن اَل حيَِل  النََّظر ِبَشْهَوِة أِلََحِد  ُهْم ، َهَذا َمْذَهب الشَّاِفِعي  َواجلُْْمُهور ، ِلُكلِ  َهُؤاَلِء اخْلَْلَوة هِبَا َوالنََّظر ِإلَي ْ ِمن ْ

َفرَها َمَعُه لَِفَساِد النَّاس بَ ْعد اْلَعْصر اأْلَوَّل ، َوأِلَنَّ َكِثريًا ِمْن النَّاس اَل يَ ْنِفُروَن َوَواَفَق َماِلك َعَلى َذِلَك ُكل ه ِإالَّ اِْبن َزْوجَها ، َفَكرَِه سَ 
َنة ِإالَّ ِفيَما َجَبَل اَّللَّ تَ َعاىَل الن ُّ  ْفرَة َعْن حَمَارِم النََّسب ، ُفوس َعَلْيِه ِمْن الن َّ ِمْن َزْوَجة اأْلَب نَ ْفَرهتْم ِمْن حَمَارِم النََّسب، قَاَل: َواْلَمْرأَة ِفت ْ

 ك  َوُعُموم َهَذا احلَِْديث يَ ُرد  َعَلى َمالِ 
 2فائدة : 

 شروط احملرم :
أن يكون بالغًا ، فالصغري ال يكفي أن يكون حمرمًا ، ألن املقصود من احملرم حاية املرأة وصيانتها ، ومن دون البلوغ ال  أواًل :

 حيصل فيه ذلك  

 ، فاجملنون ال يصح أن يكون حمرماً ، ألنه ال حيصل للمجنون حاية املرأة وصيانتها  عاقالً  ثانياً :

ألمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب: احملرم بارك هللا فيك! يكون  اً سئل الشيخ ابن عثيمني رحه هللا: الولد مَّت يكون حمرم
 ( لقاءات الباب املفتوح)م  ، ومن كان يف عقله خلل فليس مبحر حَمَْرماً إذا كان بالغاً عاقالً، فمن مل يبلغ فليس مبحرم

 الذكورية ، فاملرأة ال تكون حمرماً للمرأة   ثالثاً :
 3فائدة : 

 هل ُيب على الزوج أن حيج مع زوجته ؟ قوالن :اختلف العلماء : 
 ُيب إذا مل يكن هلا غريه  القول األول : 

 امرأتك (  ) انطلق فحج مع  حلديث ابن عباس السابق
 ا  يه أن حيج معهففرض عل :  قال ابن حزم

 ال يلزمه  القول الثاين :  
 أقوى .وهذا القول 

وأما احلديث : ) انطلق     ( فهنا أمره باحلج مع امرأته ألن املرأة قد شرعت يف السفر ، وال طريق إىل خالص من ذلك إال أن 
 يسافر معها  

 ض باتفاق العلماء  لكن ليس للزوج أن َينعها عن حج فر 
 4فائدة : 

 ال ُيوز هلا ذلك  : خروج املرأة للحج من غري حمرم يف حج التطوع 
 املذهب الراجح عند الشافعية وقال به احلنابلة   وهذا مذهب أغلب الفقهاء ، فيه قال احلنفية واملالكية وهو

تِ ) 
َ
رِك
َ
ا مِن ت

َ
رِج
ْ
 ُأخ

ُ
اه
َ
زِم
َ
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ْ
ن
َ
 م
َ
ات
َ
 م
ْ
ِإن
َ
 هِ ( .و

 من متت الشروط يف حقه ، مث مات ، فإهنما خيرجان من تركته قبل اإلرث والوصية  أي : 
  ألن احلج دين يف ذمته ، ودين هللا أحق بالقضاء 

؟ قَاَل : ) أَرَأَْيَت َلْو َكاَن  قَاَل َرُجٌل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، ِإنَّ َأيب َماَت وملَْ حَيُجَّ ، أَفََأُحجُّ َعْنهُ ) َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : 
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  َعَلى أَبِيَك َدْيٌن َأُكْنَت قَاِضَيُه ؟ قَاَل : نَ َعْم   قَاَل : َفَدْيُن اَّللَِّ َأَحقُّ ( 
يِع َمالِ  قال ابن قدامة : َ َمْن َوَجَب َعَلْيِه احلَْجُّ وملَْ حَيُجَّ ، َوَجَب َأْن خُيْرََج َعْنُه ِمْن مجَِ ِه َما حُيَجُّ بِِه َعْنُه َويُ ْعَتَمُر ، َسَواٌء فَاتَُه َمََّت تُ ُويف ِ

 بِتَ ْفرِيٍط أَْو ِبَغرْيِ تَ ْفرِيٍط  
 َوهِبََذا قَاَل احلََْسُن ، َوطَاُوٌس ، َوالشَّاِفِعيُّ  

 1فائدة : 
 :ومل حيج وكان قادراً حكم من مات 

 :اختلف العلماء يف هذا  
  ك ينفعه ، ويكون كمن حج لنفسه ذل: إنه حيج عنه وأن  فمنهم من قال 
  يعين مل تربأ هبا ذمته : ال حيج عنه ، وأنه لو حج عنه ألف مرة مل تقبل    ومنهم من قال 
عنها ، مث نلزمه  يرغبوهذا القول هو احلق ، ألن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر ، فكيف  

اْلن تعلق هبا حق الورثة ، كيف حنرمهم من مثن هذه احلجة وهي ال جتزئ عن صاحبها ، وهذا هو ما إياها بعد املوت ، مث الرتكة 
ذكره ابن القيم رحه هللا يف "هتذيب السنن" ، وبه أقول : إن من ترك احلج هتاوناً مع قدرته عليه ال ُيزئ عنه احلج أبداً ، لو حج 

   عنه الناس ألف مرة
 2 فائدة :

ه ال َيلك نفقة احلج الفاضلة عن نفقته ونفقته عياله ، فاحلج مل ُيب عليه ، وال ُيب احلج عنه ، إال إن تربع إن كان يف حيات
  . أحد بذلك

وتويف هذا العام  -أعيذكم باهلل من ذلك ومجيع املسلمني-سئل الشيخ ابن عثيمني رحه هللا : يل ابن أخ أصيب مبرض السرطان 
  ؟ ت ، فهل حنج عنه فريضة احلج ، علماً بأنه أصيب هبذا املرض منذ مخس سنواوعمره تسع عشرة سنة ومل يؤد 

  : فأجاب
بد أن نسأله : هل هذا الشاب عنده مال يستطيع أن حيج به ؟ إن كان األمر كذلك فال بد أن حيج عنه ، وإذا مل يكن ال "

 ج  رادوا أن يتطوعوا وحيجوا عنه فال حر عنده مال فاحلج ليس بواجب عليه وقد مات بريئاً من الفريضة ، لكن إن أ
 3فائدة : 

 سئل أيضاً : رجل جاء من بلده للحج مث حتطمت الطائرة قبل أن يصل هل يعترب حاجاً ؟
 : فأجاب

إذا هلك من سافر للحج قبل أن خيرج فليس حباج ، لكن هللا عز وجل يثيبه على عمله ، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج ، لقول  "
 الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فقال : ) اغسلوه مباء وسدر ، وكفنوه يف ثوبيه ، وال حتنطوه ، وال ختمروا يف النيب 

  ا يدل على أنه يكون حاجاً رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً (   ومل يأمرهم بقضاء حجه ، وهذ
 باب املواقيت 

  ض الذي حيرم منه مريد النسك حبج أو عمرة وهو املوضع من األر  املواقيت مجع ميقات :
نها النبي )  

 
 ( . جيب على احلاج أو املعتمر أن حيرم من املواقيت التي عي

 أي : ُيب ملن أراد احلج أو العمرة أن حيرم من امليقات املعترب له  
 : واملواقيت املكانية عينها النيب 
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َفِة، َوأِلَْهِل اَلشَّاِم: َاجلُْْحَفَة، َوأِلَْهِل ََنٍْد: قَ ْرَن  َأنَّ اَلنَّيِبَّ  )ُهَما؛ َعِن اِْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ  -أ َوقََّت أِلَْهِل اَْلَمِديَنِة: َذا احْلَُلي ْ
ْن أَرَاَد َاحلَْجَّ َواْلُعْمَرَة، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُث اَْلَمَنازِِل، َوأِلَْهِل اَْلَيَمِن: يَ َلْمَلَم، ُهنَّ هَلُنَّ َوِلَمْن أََتى َعَلْيِهنَّ ِمْن َغرْيِِهنَّ ممَّ 

 ه  ُمت ََّفٌق َعَليْ  (أَْنَشَأ، َحَّتَّ أَْهُل َمكََّة ِمْن َمكََّة 
 ) يهل أهل املدينة من ذي احلليفة     ( متفق عليه   ويف حديث ابن عمر   قال : قال -ب

َفِة ، َوأَلْهِل  قال ) فَ َرَض  َرُسوُل اَّللَِّ  –خاري عند الب –ويف حديث ابن عمر  -ج  أَلْهِل ََنٍْد قَ ْرنًا ، َوأَلْهِل اْلَمِديَنِة َذا احْلَُلي ْ
 الشَّْأِم اجلُْْحَفة (  

َفةِ   مكان معروف بينه وبني مكة مائتا ميل غري ميلني  (  ) َذا احلأ َلي أ
 ا حنو عشر مراحل ، وهي قريبة من املدينة  وهي أبعد املواقيت من مكة ، بينهم قال النووي :

َفَة ( قال احلافظ) ا  : هي قرية خربة بينها وبني مكة مخس مراحل أو ستة    جلأ حأ
 َسيت بذلك ألن السيل اجتحفها    قال النووي :

َلَم (   وهو جبل من جبال هتامة على مرحلتني من مكة  ) يَ َلمأ
 لتني من مكة ، وهو أقرب املواقيت إىل مكة  على حنو مرح) قَ رأَن اَلأَمَناِزِل ( 

واتفق ، أمج ع أهل العلم على أربعة منها ، وهي : ذو احلليفة ، وقرن ، واجلحفة ويلملم   بعد ما ذكر املواقيت : قال ابن قدامة
 أئمة النقل على صحة احلديث عن رسول هللا فيها  

 1فائدة : 
  ج أو العمرة اإلحرام من هذه املواقيت ملن أراد احل ُيب

 َوقََّت أِلَْهِل اَْلَمِديَنِة     (   لقوله )َأنَّ اَلنَّيبَّ  -أ
  ) يهل أهل املدينة من ذي احلليفة     (  ويف حديث ابن عمر   قال : قال -ب

َفِة ، َوأَلْهِل أَلْهِل ََنٍْد قَ ْرنًا ، َوألَ  قال ) فَ َرَض  َرُسوُل اَّللَِّ  –عند البخاري  –ويف حديث ابن عمر  -ج  ْهِل اْلَمِديَنِة َذا احْلَُلي ْ
 الشَّْأِم اجلُْْحَفة (  

 2فائدة : 
 أبعد هذه املواقيت من مكة ذو احلليفة ميقات أهل املدينة  

 فقيل يف احلكمة يف ذلك أن تعظم أجور أهل املدينة ، وقيل : رفقًا بأهل اْلفاق ، ألن أهل املدينة أقرب اْلفاق:  قال احلافظ 
 إىل مكة ، أي ممن له ميقات معني  

 3فائدة : 
 ميقات أهل العراق : ذات عرق  

 وهذا قول أكثر العلماء  
 : فأما ذات عرق فميقات أهل املشرق يف قول أكثر أهل العلم   قال ابن قدامة

 من الذي وق ته : على أقوال :اختلف العلماء وقد 
   الذي وقته رسول هللا  القول األول :

 د  َرَواُه أَبُو َداوُ ق ( َوقََّت أِلَْهِل اَْلِعرَاِق َذاَت ِعرْ  اَلنَّيبَّ  َأنَّ  ) َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن َْهاث حلدي
 أن الذي وقته عمر  القول الثاين : 
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َحدَّ أَلْهِل ََنٍْد  ا يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعِن اْبِن ُعَمَر رضى هللا عنهما قَاَل )َلمَّا فُِتَح َهَذاِن اْلِمْصرَاِن أَتَ ْوا ُعَمَر فَ َقاُلو 
َنا   قَاَل فَاْنظُُروا َحْذَوَها ِمْن طَ   ي  رِيِقُكْم   َفَحدَّ هَلُْم َذاَت ِعْرق(رواه البخار قَ ْرناً، َوُهَو َجْوٌر َعْن َطرِيِقَنا، َوِإنَّا ِإْن أََرْدنَا قَ ْرناً َشقَّ َعَلي ْ

هو الذي حدده الشتهر ذلك كما اشتهر حتديد املواقيت األخرى ، وأيضًا لو وقع حتديدها ملا احتاج عمر إىل  و كان النيب ول
 حتديدها ألهل العراق  

 وقت ألهل العراق ذات عرق   وضعف هؤالء األحاديث الت فيها أن النيب 
، وابن خزَية ، وابن املنذر ، وأبو داود ، ومسلم ، بن سريين وحممد ، وطاووس ، وممن قال هبذا أبو الشعثاء جابر بن زيد 

 والنووي  ، وابن اجلوزي ، والبغوي ، واخلطايب 
 وقت ألهل العراق ذات عرق فليس واحد منها يثبت  : فأما األحاديث الت ذكرناها من قبل أن النيب قال مسلم

 سنة   : وال يثبت فيه عن رسول هللا قال ابن املنذر
  ال يثبت عند أهل احلديث شيء منها: وقد روي يف ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار عن غري ابن جريج ابن خزمية قال

 مل يوقت هلم شيئاً   : والصحيح أن النيب  قال البغوي
 َف اْلُعَلَماء َهْل َصاَرْت ِميَقاهتْم بِتَ ْوِقيِت النَّيب  َوأَمَّا ) َذات ِعْرق ( ِبَكْسِر اْلَعنْي َفِهَي ِميَقات أَْهل اْلِعرَاق ، َواْختَ لَ :  قال النووي

يف اأْلُم  : بِتَ ْوِقيِت  اِفِعي  أَْم بِاْجِتَهاِد ُعَمر ْبن اخلَْطَّاب ؟ َويف اْلَمْسأََلة َوْجَهاِن أِلَْصَحاِب الشَّاِفِعي  : َأَصح هَما : َوُهَو َنص  الشَّ 
 ي  َصِحيح اْلُبَخارِ ، َوَذِلَك َصرِيح يف  ُعَمر 

  وعمر مل يبلغه النص فجاء توقيته على وفق توقيت النيب   أن الذي وقته النيبالقول الثالث : 
 وعمر معروف مبوافقاته الكثرية  

 وهبذا قال ابن حزم ، وابن قدامة ، وابن تيمية ، والعيين  
 ذات عرق فقال برأيه فأصاب ، ووافق قول النيب  النيب  : وُيوز أن يكون عمر ومن سأله مل يعلموا توقيت قال ابن قدامة

 فقد كان كثري اإلصابة  
   أصحوالقول الثاِن 

 3فائدة : 
  من جتاوز هذه املواقيت من غري إحرام وهو مريد النسك حكم  

بدون إحرام لزمه الرجوع إليه  ال ُيوز للمسلم إذا أراد احلج أو العمرة أن يتجاوز امليقات الذي َير به إال بإحرام ، فإن جتاوزه
واإلحرام منه ، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إىل مكة فعليه دم عند الكثري من أهل العلم ، يذبح يف مكة 

 ويوزع بني الفقراء ؛ لكونه ترك واجباً وهو اإلحرام من امليقات الشرعي  
َر حُمْرٍِم، فَ َعَلْيِه َأْن يَ ْرِجَع إلَْيِه لُِيْحرَِم ِمْنُه، إْن أَْمَكَنُه، : َومُجَْلُة َذِلَك أَنَّ َمْن  قال ابن قدامة َسَواٌء َجاَوَز اْلِميَقاَت ُمرِيًدا لِلنُُّسِك َغي ْ

 َفاَل َشْيَء َعَلْيِه، اَل نَ ْعَلُم يِف َذِلَك ِخاَلفًا  جَتَاَوزَُه َعاِلًما بِِه أَْو َجاِهاًل، َعِلَم حَتْرمَِي َذِلَك أَْو َجِهَلُه، فَِإْن َرَجَع إلَْيِه ، فََأْحَرَم ِمْنُه، 
ُرُهْم    َوِبِه يَ ُقوُل َجاِبُر ْبُن زَْيٍد ، َواحلََْسُن ، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَ رْيٍ ، َوالث َّْورِيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوَغي ْ

ْحرَاِم ِمْنهُ   ، فَ َلْم يَ ْلَزْمُه َشْيٌء ، َكَما َلْو ملَْ يَ َتَجاَوْزُه   أِلَنَُّه َأْحَرَم ِمْن اْلِميَقاِت الَِّذي أُِمَر بِاإْلِ
 َوِإْن َأْحَرَم ِمْن ُدوِن اْلِميَقاِت ، فَ َعَلْيِه َدٌم ، َسَواٌء َرَجَع إىَل اْلِميَقاِت أَْو ملَْ يَ ْرِجْع  

 َوهِبََذا قَاَل َماِلٌك ، َواْبُن اْلُمَباَرِك  
 4فائدة : 
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فهذه املواقيت ألهلها وملن مر  عليها من غري أهلها ممن أراد احلج أو ، ُيب عليه أن حيرم منه فإنه ته من مر  مبيقات ليس ميقا
 العمرة  

فمن سلك طريقًا فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا مر  أحد من أهل َند ميقات أهل الشام فإنه حيرم منه ، وال يكلف أن يذهب 
 إىل ميقات أهل َند  

 5فائدة : 
 :أة احلائض إذا كانت تريد احلج أو العمرة وحاضت بامليقات حكم املر 

املرأة الت تريد العمرة ال ُيوز هلا ُماوزة امليقات إال بإحرام، حَّت لو كانت حائضاً فإهنا حترم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح؛ 
 -زل يف ذي احلليفة يريد حجة الوداع نا والنيب  -والدليل لذلك أن أَساء بنت عميس زوجة أيب بكر رضي هللا عنهما ولدت 

 قال ) اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي (  فكيف أصنع ؟   فأرسلت إىل النيب 
ودم احليض كدم النفاس ، فنقول للمرأة احلائض : إذا مررت بامليقات وأنت تريدين العمرة أو احلج فاغتسلي واستثفري بثوب 

 وأحرمي "  
 على فرجها خرقة وتربطها مث حترم ، سواء باحلج أو بالعمرة "   واالستث فار معناه : أهنا تشد 

لعائشة حني حاضت يف  ولكنها إذا أحرمت ووصلت إىل مكة ال تأيت إىل البيت وال تطوف به حَّت تطهر وهلذا قال النيب 
البخاري ومسلم ، ويف صحيح  ( هذه رواية افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف يف البيت حَّت تطهري أثناء العمرة قال هلا )

البخاري أيضًا ذكرت عائشة أهنا ملا طهرت طافت بالبيت وبالصفا واملروة ، فدل هذا على أن املرأة إذا أحرمت باحلج أو العمرة 
وهي حائض أو أتاها احليض قبل الطواف فإهنا ال تطوف وال تسعى حَّت تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن 

الطواف جاءها احليض؛ فإهنا تستمر وتسعى ولو كان عليها احليض وتقص من رأسها وتنهي عمرهتا، ألن السعي بني  انتهت من
 الصفا واملروة ال يشرتط له الطهارة   ) الشيخ ابن عثيمني (  

 6فائدة : 
حفة والت هي األصل أو ُيب أن إذا مر الشامي مبيقات أهل املدينة ، هل له أن يؤخر اإلحرام إىل اجل اختلف العلماء : يف حكم

 على قولني : حيرم من ذي احلليفة
 : ُيب أن حيرم من ذي احلليفة   القول األول

 وهذا قول الشافعي وأحد  
 ) هن  هلن  وملن مر  عليهن  من غري أهلهن  (   لقوله 

 ُيز جتاوزه بغري إحرام كسائر املواقيت  حدد ذا احلليفة ميقاتاً من ضمن هذه املواقيت ، فلم  وجه الداللة : أن الرسول 
 ُيوز ذلك جتاوز ذي احلليفة إىل اجلحفة وحيرم من األخري  القول الثاين : 

 وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك ، وهو اختيار شيخ اإلسالم  
َفِة، وَ  أَنَّ اَلنَّيبَّ  ) باحلديثواستدلوا -أ  أِلَْهِل اَلشَّاِم: َاجلُْْحَفَة (  َوقََّت أِلَْهِل اَْلَمِديَنِة: َذا احْلَُلي ْ

، األصل اجلحفة وميقات املدينة فرع، و عليه اإلحرام منهما، أحدمها فرع، والثاِن أصل، ُيب وا : ألن هذا الرجل مر  مبيقاتنيقال
 فله أن يدع اإلحرام من الفرع إىل األصل  

 وقالوا : إن أهل الشام بنص احلديث ميقاهتم اجلحفة   -ب
   أحوط واألول
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 7فائدة : 
 دون امليقات يكون ميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه   همن كان منزل

 ) ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (   لقوله 
جدة ليست ميقاتًا للوافدين ، وإمنا هي ميقات ألهلها وملن وفدوا إليها غري مريدين احلج وال العمرة ، مث  : وقال الشيخ ابن باز

 والعمرة منها   أنشئوا احلج
 8فائدة : 

  :حكم َمن سافر ِمن بلده إىل جدة مث أراد العمرة فهل حيرم من جدة 
 ال خيلو األمر ِمن حالني :

اإلنسان قد سافر إىل جدة بدون نية العمرة، ولكن طرأت له العمرة وهو يف جدة: فإنه حُيرم من جدة، وال حرج يف ذلك؛  -أ
 حني ذكر املواقيت قال: )وَمن كان دون ذلك: فِمن حيث أنشأ، حَّت أهل مكة من مكة(  حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما

يكون سافر من بلده بنية العمرة عازمًا عليها : فإنه ُيب يف هذه احلالة أن حُيرم من امليقات الذي َير به، وال ُيوز اإلحرام  -ب
املواقيت فقال: )هنَّ هلنَّ وملن مرَّ عليهن ِمن غري أهلهن ملن أراد أنه وقَّت  من جدة ؛ ألهنا دون امليقات، وقد ثبت عن النيب 

 احلج والعمرة(  
فإن أحرم من جدة ونزل إىل مكة يف هذه احلال: فإن عليه عند أهل العلم فدية، دمًا يذحبه يف مكة، ويتصدق به على الفقراء، 

لعمرة قبل وصوله: فإنه يرجع إىل امليقات، وحيرم منه، وال وعمرته صحيحة، فإن مل حيرم من جدة بعد وصوله إليها، وهو ناٍو ا
 شيء عليه    )الشيخ ابن عثيمني( 

 9فائدة : 
 من جتاوز هذه املواقيت بال نية النسك ، مث طرأ عليه نية العزم على النسك فإنه حيرم من حيث أراد النسك   

دون هذه املواقيت، بأن كان بينها وبني مكة، فميقاته  ) ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ( أي: ومن كان منزله لقوله 
 من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة  

 10فائدة : 
 :حكم من ال َير مبيقات 

الذي ال َير مبيقات فإنه حيرم إذا حاذى أقرب املواقيت إليه ، واعتبار احملاذاة أصل بىن عليه عمر حني قرر ذات عرق ميقاتاً ألهل 
 العراق  

َحدَّ أَلْهِل ََنٍْد  ، ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعِن اْبِن ُعَمَر رضى هللا عنهما قَاَل )َلمَّا فُِتَح َهَذاِن اْلِمْصرَاِن أَتَ ْوا ُعَمَر فَ َقاُلوا يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ 
َنا   قَاَل فَاْنظُُروا َحْذَوَها ِمْن َطرِيِقُكْم   َفَحدَّ هَلُْم َذاَت ِعْرق(قَ ْرناً، َوُهَو َجْوٌر َعْن َطرِيِقَنا، َوِإنَّا ِإْن أََرْدنَا قَ ْرناً شَ    رواه البخاري  قَّ َعَلي ْ

قيت فإنه ينظر فنستفيد من قول عمر )قَاَل فَاْنظُُروا َحْذَوَها ِمْن َطرِيِقُكْم   َفَحدَّ هَلُْم َذاَت ِعْرق( أن من ال َير بشيء من هذه املوا
 يقات األقرب إليه )فيحرم منه(  إىل حذو امل

فإذا مر يف طريق بني يلملم وقرن املنازل ينظر أيهما أقرب إليه ، فإذا حاذى أقرهبما إليه أحرم من حماذاته فعمر قال هلم : انظروا  
 إىل حذوها من طريقكم (  

 فأمرهم أن ينظروا إىل حماذاة قرن املنازل وحيرموا   
 بالطائرة   من أين حيرم من جاء فائدة :
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هذا فائدة جليلة ، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا احلج أو العمرة  ويف حكم عمر قال ابن عثيمني :    
وَيرون هبذه املواقيت إما فوقها أو عن َيينها أو يسارها ُيب عليهم أن حيرموا إذا حاذوا هذه املواقيت ، وال حيل هلم أن يؤخروا 

وقد قال هللا تعاىل ) َوَمْن يَ تَ َعدَّ  ينزلوا يف جدة ، كما يفعله كثري من الناس ، فإن هذا خالف ما حدده النيب  اإلحرام حَّت
 ُحُدوَد اَّللَِّ فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه (  

 وقال هللا تعاىل ) َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن (  
جاء عن طريق اجلو وهو يريد احلج أو العمرة أن يكون متهيئًا لإلحرام يف الطائرة ، فإذا حاذى أول ميقات َير فعلى اإلنسان إذا 

 به وجب عليه أن حيرم ، أي أن ينوي الدخول يف النسك وال يؤخر هذا حَّت يدخل يف مطار جدة     ) الشيخ ابن عثيمني (
 11فائدة : 

 :اإلحرام قبل امليقات 
العلم على أن اإلحرام من وراء امليقات صحيح معتد به، وأن من أحرم قبل بلوغ امليقات فإحرامه صحيح، ذهب عامة أهل 

 وحكاه ابن املنذر إمجاعاً  
 والقائلون بأن اإلحرام قبل امليقات منعقد اختلفوا هل هو أفضل، أو هو جائز أو مكروه؟

 كاية اإلمجاع املشار إليه ما عبارته:يف شرح البخاري حكاية عن ابن املنذر بعد ح قال ابن بطال 
 غري أن طائفة من السلف كرهت ذلك ، واستحبه آخرون   
أن حترم فممن رأى ذلك ابن عمر أحرم من إيلياء ، وسئل علي وابن مسعود عن قوله تعاىل ) َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِل  ( فقاال :  

 من دويرة أهلك   
 سود ، وهو قول أِب حنيفة، والثوري، والشافعي  وأجاز ذلك علقمة واأل

 وكره اإلحرام قبل املواقيت عمر بن اخلطاب ، وأنكر على عمران بن حصني إحرامه من البصرة   
 وأنكر عثمان بن عفان على عبد هللا بن عامر إحرامه قبل امليقات   
   ا ه قيت أفضل؛ ألهنا سنة النيب وهو قول عطاء، واحلسن، ومالك، وأحد، وإسحاق، وقال أحد: املوا 

وال خيتار إال  قول من كره اإلحرام قبل امليقات، ألنه قول عمر وعثمان رضي هللا عنهما، وملوافقته لفعل النيب  والصواب
مة األفضل، وإحرام من أحرم قبل امليقات منعقد ألن من أنكره من الصحابة مل يلزم من فعله بتجديد اإلحرام، وألنه قول عا

 العلماء، والذاهبون إىل عدم الصحة قليل من أهل العلم 
  وأصحابه أحرموا من امليقات وال يفعلون إال األفضل  ولنا أن النيب  مبيناً وجه كراهة اإلحرام قبل امليقات : قال ابن قدامة

وكون اإلنسان حيرم قبل أن يصل إليها  وقتها، : اإلحرام قبل هذه املواقيت املكانية مكروه، ألن النيب  قال الشيخ ابن عثيمني
يف الصيام ) ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني ( يدل على  فيه شيء من تقدم حدود هللا سبحانه وتعاىل، وهلذا قال النيب 

 حرامه ينعقد أنه ينبغي لنا أن نتقيد مبا وقته الشرع من احلدود الزمانية واملكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إ
ملا وقت هذه املواقيت قال )هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن( فمن   وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول 

ذو احلليفة( ومن كان من أهل الشام، ومر باملدينة، فإنه حيرم من )ذو احلليفة( وال )كان من أهل َند فمر باملدينة فإنه حيرم من 
 نتظر حَّت يصل إىل ميقات الشام األصلي على القول الراجح من قويل أهل العلم  حيل له أن ي

 12فائدة : 
 هل اإلنسان إذا مر بامليقات وهو ال يريد نسكاً وكان قد أدى فرضه، هل يلزمه اإلحرام أم ال على قولني:اختلف العلماء: 
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   رماً، ألداء عمرة أو حجت إال حمإنه ُيب عليه اإلحرام، وال يتجاوز امليقا القول األول:
 وممن قال هبذا القول مجهور الفقهاء من احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، إال إن احلنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج املواقيت،

 وهو قول عند الشافعية  
 يتجاوز أحد امليقات إال وهو حمرم (  ال )  قال الرسول  عن عطاء، عن ابن عباس -أ

   رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهني ضعيفنير :نسبة للفظ األول: قال ابن حجبال
 (   ال جتوزوا الوقت إال بإحرام قال ) أن النيب  ويف لفظ آخر عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 

 وفيه خصيف، وفيه كالم وقد وثقَّه مجاعة   قال اهليثمي:
 ووصفه أبو حاِت باالختالط   وقال الذهيب عنه: صدوق سيء احلفظ، ضعفه أحد،

 : إسناده جيد   قال احلافظقال ) ال يدخل أحد مكة إال حمرماً ( رواه البيهقي ،  عن ابن عباس -ب
 عن علي قال ) ال يدخلها إال بإحرام، يعين مكة ( أخرجه ابن أيب شيبة  -ج

  أنه ال ُيب   القول الثاين :
 وهذا مذهب الشافعي  

 صح عندنا أنه يستحب له اإلحرام وال ُيب  : أن األ قال النووي
 واختار هذا القول ابن حزم ، والشوكاِن ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمني ، والشيخ الشنقيطي  

 لقوله : ) ممن أراد احلج والعمرة ( فمفهومه أن من مل يرد النسك ال ُيب عليه  -أ
 فهو تطوع (  احلج مرة وما زاد  ) –مرفوعاً  –جابر حديث  -ب

: إن احلج والعمرة ال ُيبان يف العمر إال مرة واحدة، وأن ما زاد كان تطوعاً، والتطوع ال ُيب وإمنا يستحب ، فإذا  وجه الداللة
 أوجبنا على الداخل إىل مكة اإلحرام وهو ال يريد احلج، أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء مل يوجبه الشرع  

 : أحوال : 3بامليقات فله  مرأن من  اخلالصة 
 أن يكون مريداً للنسك ، فيجب عليه اإلحرام من امليقات   احلال األول :
 أن يكون غري مريد للنسك ، فال ُيب عليه   احلال الثانية :
له ) ممن أراد أن يكون مرتدداً ) كأن يقول : ال أدري هل أمتكن من العمرة أم ال ( فهنا ال ُيب عليه اإلحرام لقو  احلال الثالثة :

 احلج أو العمرة ( وهذا مرتدد وليس بعازم  
 13فائدة : 

 ميقات أهل مكة  للحج من مكة  
 لقوله ) حَّت أهل مكة من مكة (   

 ا  فمن حج من مكة فمنها حَّت لو من غري أهله
 14فائدة : 

 عة  وهذا مذهب األئمة األرب ميقات أهل مكة للعمرة من احلل   ) كالتنعيم أو عرفة (  
 ال نعلم يف هذا خالفاً   قال ابن قدامة :

 أمر عبد الرحن بن أيب بكر أن خيرج بعائشة إىل احلل لتحرم منه   ألن النيب 
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 أي : أن اإلحرام املراد به أن ينوي الدخول يف النسك  
اماً ، ألنه إذا نوى الدخول يف النسك حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل اإلحرام ، فيحرم عليه وَسيت نية الدخول يف النسك إحر 

 مثاًل : الرفث ، والطيب ، وحلق الرأس وغري ذلك  
 فائدة : 

لتجرد : قال العلماء: واحلكمة يف منع احملرم من اللباس والطيب البعد عن الرتفه واالتصاف بصفة اخلاشع وليتذكر باقال ابن حجر
   القدوم على ربه فيكون أقرب إىل مراقبته وامتناعه من ارتكاب احملظورات

  ( 
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 أي : يسن ملن أراد الدخول يف اإلحرام أن يغتسل  
وأهل وهو ُممٌع على األمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفة واجلمهور أنه مستحب، وقال احلسن: :  قال النووي

   الظاهر هو واجب
َلُه ، يف قَ ْوِل َأْكَثِر أَْهِل الْ     :  وقال ابن قدامة ْحرَاَم ، ُاْسُتِحبَّ َلُه َأْن يَ ْغَتِسَل قَ ب ْ ُهْم َوَعَلى ُكلِ  َحاٍل ، َفَمْن أَرَاَد اإْلِ ِعْلِم ، ِمن ْ

 ب الرأي  ، َوَأْصَحا طَاُوٌس ، َوالنََّخِعيُّ ، َوَماِلٌك ، َوالث َّْورِيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ 
 م  إلهالل سنة، وأنه من أفعال احملر واتفق مجهور العلماء على أن الغسل ل: وقال ابن رشد

ْهاَللِِه َواْغَتَسَل  أَنَّ اَلنَّيبَّ  ) َعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت  -أ ِْمِذيُّ َوَحسََّنُه  (جَتَرََّد إِلِ   َرَواُه اَلرتِ 
َفِة، فَ َوَلَدْت َأَْسَاُء بِْنُت ُعَمْيٍس، فَ َقالَ  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  )َعْبِد َاَّللَِّ َعْن َجاِبِر ْبِن  -ب َنا َذا احْلَُلي ْ  : َحجَّ، َفَخَرْجَنا َمَعُه، َحَّتَّ أَتَ ي ْ

 ي ( رواه مسلم  ِاْغَتِسِلي َواْسَتْثِفرِي بِثَ ْوٍب، َوَأْحرِمِ 
 ر أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة ( رواه احلاكم وصححه احلافظ ابن حجوجاء عن ابن عمر أنه قال : ) من السنة -ج
  َوأِلَنَّ َهِذِه اْلِعَباَدَة َُيَْتِمُع هَلَا النَّاُس ، َفُسنَّ هَلَا ااِلْغِتَساُل ، َكاجلُُْمَعِة  -د
ُر قَاَل اْبُن ا، َولَْيَس َذِلَك َواِجًبا يف قَ ْوِل َعامَِّة أَْهِل اْلِعْلِم   ْحرَاَم َجائٌِز ِبَغرْيِ اْغِتَساٍل ، َوأَنَُّه َغي ْ ْلُمْنِذِر : َأمْجََع أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ اإْلِ

 َواِجٍب  
 فائدة : 

 هل ُيزئ الغسل لو اغتسل يف بلده مث مل يغتسل عند اإلحرام؟
ر بالطائرة فال شك أن ذلك ُيزئه لكن ُيعل اجلواب: يف هذا تفصيل، إذا كان ال َيكنه االغتسال عند امليقات كالذي يساف

 االغتسال عند خروجه إىل املطار 
وإن كان يف سيارة نظرنا فإن كانت املدة وجيزة كالذين يسافرون إىل مكة عن قرب أجزأه وإن كانت بعيدة ال ُيزئه، لكن ال حرج 

 ) الشرح املمتع (      إال اكتفيت هبذا عليه أن يغتسل يف بيته، ويقول: إن هتيأ يل االغتسال عند امليقات فعلت، و 
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ْ
 . (َأو
 يسن ملن أراد اإلحرام أن يغتسل فإن مل يستطع فإنه يسن له أن يتيمم أي : 

 ن الشارع احلكيم أقام التيمم بداًل عن االغتسال، فإذا مل يتمكن من االغتسال تيمم أل
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 : إىل أنه ال يتيمم   وذهب بعض العلماء
 واختار هذا القول ابن قدامة وشيخ اإلسالم ابن تيمية   

 ألن املراد من الغسل التنظف ، والرتاب ال ينظف  
 : فَِإْن ملَْ ُيَِْد َماًء ، ملَْ ُيَسنَّ لَُه الت ََّيمُُّم   قال ابن قدامة 

 ت ََّيمُُّم ، َكاْلَواِجِب  َوقَاَل اْلَقاِضي : يَ تَ َيمَُّم ؛ أِلَنَُّه ُغْسٌل َمْشُروٌع ، فَ َناَب َعْنُه ال
ِبُغْسِل اجلُُْمَعِة َوحَنْوِِه ِمْن اأْلَْغَساِل  أَنَُّه ُغْسٌل َمْسُنوٌن ، فَ َلْم ُيْسَتَحبَّ الت ََّيمُُّم ِعْنَد َعَدِمِه ، َكُغْسِل اجلُُْمَعِة ، َوَما ذََكَرُه ُمْنتَ َقضٌ : َولََنا 

بَاَحِة الصَّاَلِة ، َوالت ََّيمُُّم يَ ُقوُم َمَقاَمُه يف َذِلَك ، َواْلمَ اْلَمْسُنونَِة ، َواْلَفْرُق بَ نْيَ اْلَوا ْسُنوُن يُ رَاُد ِجِب َواْلَمْسُنوِن ، أَنَّ اْلَواِجَب يُ رَاُد إِلِ
َذِلَك افْ تَ َرقَا يِف الطََّهارَِة الصُّْغَرى ، فَ َلْم ُيْشرَْع جَتِْديُد يَزِيُد ُشْعثًا َوتَ ْغِيريًا ، َولِ  لِلت َّْنِظيِف َوَقْطِع الرَّاِئَحِة ، َوالت ََّيمُُّم اَل حُيَصِ ُل َهَذا ، بَلْ 

 الت ََّيمُِّم ، َواَل َتْكرَاُر اْلَمْسِح بِِه  
 ( 

ُّ
ظ
َ
ن
َ
ت
َ
 و

ٌ
 . ( ف

،  املأمور بإزالته إذا كان طوياًل أي : ويسن أن يتنظف ، واملراد بالتنظف هنا : تقليم األظفار إذا كانت طويلة ، وكذا الشعر 
 كشعر العانة ، واإلبط ، والشارب  

 وهذه ليست سنة مستقلة ، وإمنا ذكرها العلماء إذا كانت طويلة ، حَّت ال يضطر إىل أخذها بعد إحرام   ه  
َلُه ؛ لِئَ :  قال ابن قدامة ْحرَاَم ََيَْنُع َقْطَع الشَّْعِر َوقَ ْلَم اأْلَْظَفاِر ، فَاْسُتِحبَّ ِفْعُلُه قَ ب ْ ِه ، َفاَل يَ َتَمكَُّن       الَّ حَيَْتاَج إلَْيِه يِف إْحرَامِ أِلَنَّ اإْلِ

 ِمْنُه  
(  

ُّ
ي
َ
ط
َ
 وت

ٌ
 ( ب

 أي : ويسن الطيب عند اإلحرام  
َها قَاَلْت:  ْحرَاِمِه قَ ْبَل َأْن حُيْرَِم، َوحِلِلِ ِه  ُكْنُت أُطَيِ ُب َرُسوَل َاَّللَِّ )َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ   ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ   (َل َأْن َيُطوَف بِاْلبَ ْيتِ قَ بْ إِلِ

ْحرَ :  قال النووي ْحرَام ، َوأَنَُّه اَل بَْأس بِاْسِتَداَمِتِه بَ ْعد اإْلِ َا حَيُْرم اِبِْتَداُؤُه يف َوِفيِه َداَللَة َعَلى ِاْسِتْحَباب الطِ يب ِعْند ِإرَاَدة اإْلِ ام ، َوِإمنَّ
ْحرَام ، َوَهَذا َمذْ  ُهْم َسْعد بْ اإْلِ ِثنَي َواْلُفَقَهاء ، ِمن ْ ن َأيب َوقَّاص ، َواْبن َهبَنا ، َوبِِه قَاَل َخاَلِئق ِمْن الصََّحابَة َوالتَّاِبِعنَي َومَجَاِهري اْلُمَحدِ 

  وُسف َوَأْحَد َوَداُود َوَغرْيهْم ة َوأُم  َحِبيَبة َوأَبُو َحِنيَفة َوالث َّْورِيُّ َوأَبُو يُ شالزُّبَ رْي َوُمَعاِويَة َوَعائِ َعبَّاس َواْبن 
 وهو قول اجلمهور   :  وقال يف الفتح

  هو الربيق ) الوبيض ( ) كأِن أنظر إىل وبيض املسك يف مفرق رأسه ( جاء يف الصحيحني عن عائشة قالت  وقد
رقت إحدانا سال على وجهها ) كنا نضمخ جباهنا باملسك املطيب ، فإذا عد بسند قوي عن عائشة قالت وقد جاء عند أيب داو 

 فريانا النيب وال ينهانا (  
 1 فائدة :

 ال ُيوز للمحرِم أن يطي ب مالبس اإلحرام قبل إحرامه  
 وابن عثيمني  ، واملالكية ، واختيار ابن باز ، وهذا مذهب احلنفية 

     (   لزَّْعَفرَاُن َواَل اَْلَوْرسُ َواَل تَ ْلَبُسوا َشْيًئا ِمْن اَلثِ َياِب َمسَُّه اَ حلديث ابن عمر السابق )    
 وألن الرخصة جاءت إمنا جاءت يف البدن  

: ال ُيوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء واإلزار، وإمنا السنة تطييب البدن كرأسه وحليته وإبطيه وحنو قال الشيخ ابن باز 
شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس (  فالسنة أنه يتطيب ) ال تلبسوا  ذلك، أما املالبس فال يطيبها عند اإلحرام؛ لقوله 
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 . يف بدنه فقط، أما مالبس اإلحرام فال يطيبها وال يلبسها حَّت يغسلها أو يغريها

 2فائدة : 
 ما احلكم لو انتقل الطيب إىل مالبس اإلحرام ؟

 ُيب غسله  

 3فائدة : 
استحباب الطيب بعد التحلل األول وقبل الطواف ، وهذه سنة قليل من يعمل (  َف بِاْلبَ ْيتِ َوحِلِلِ ِه قَ ْبَل أَْن َيُطو نستفيد من قوهلا ) 

 هبا  
ضيِ )  

َ
ي
ْ
اءٍ َأب

َ
رِد
َ
 ( . فِي ِإزارٍ و

 وداء أبيضني   أي : ويسن أن حيرم يف إزار
 : اسم ملا يسرت به أعلى البدن  والرداء اسم ملا يسرت به أسفل البدن ،  اإلزار :
 ( رواه أحد   َوْلُيْحرِْم َأَحدُُكْم يِف ِإزَاٍر َورَِداٍء، َونَ ْعَلنْيِ قال )    أن رسول هللا  ُعَمرَ  َعِن اْبنِ 

   َل اْبُن اْلُمْنِذِر : ثَ َبَت َذِلَك َعْن َرُسوِل اَّللَِّ قا
 (  ْس السَّرَاِويَل ، َوِإَذا ملَْ ُيَِْد الن َّْعَلنْيِ فَ ْليَ ْلَبْس اخْلُفَّنْيِ إَذا ملَْ ُيَِْد إزَارًا ، فَ ْليَ ْلبَ  )قَاَل  َوثَ َبَت أَْيًضا أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  

 يِل  ْلَمْلُبوِس َعَلْيِه ، َكاْلَقِميِص َوالسَّرَاوِ َوأِلَنَّ اْلُمْحرَِم مَمُْنوٌع ِمْن لُْبِس اْلَمِخيِط يف َشْيٍء ِمْن بََدنِِه ، يَ ْعيِن ِبَذِلَك َما خُيَاُط َعَلى َقْدِر ا
 :وأما دليل استحباب كوهنما بيضاً 

 (   البسوا من ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم ) قوله فل
 فإن أحرم بثوب لونه آخر فال حرج يف ذلك 

 1 فائدة :
 السراويل    أن يلبسمحرِم الذي ال ُيد اإلزار لل ُيوز

 أن يلبس السراويل إذا مل ُيد اإلزار ، واخلفني إذا مل ُيد نعلني   ال نعلم خالفاً بني أهل العلم يف أن للمحرم قال ابن قدامة :
ومن مل ُيد إزاراً فليلبس من مل ُيد نعلني فليلبس خفني يقول خيطب بعرفات ) : َسعت رسول هللا حلديث ابن عباس قال -أ

 ه  ( متفق عليسراويل
 ل ( رواه مسلم  ُيَِْد نَ ْعَلنْيِ فَ ْليَ ْلَبْس ُخفَّنْيِ َوَمْن ملَْ ُيَِْد ِإزَارًا فَ ْليَ ْلَبْس َسرَاِوي َمْن ملَْ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل ر   َعْن َجابِ و  -ب
 (   َوال اخْلَِفاَف ، إالَّ َأَحٌد ال ُيَُِد نَ ْعَلنْيِ فَ ْليَ ْلَبْس ُخفَّنْيِ وحلديث ابن عمر اْليت ) -ج

 2فائدة : 
 الذي ال ُيد نعلني ولبس خفني هل ُيب عليه قطعهما أم ال على قولني :هل ُيب على احملرم اختلف العلماء : 

 أنه ُيب عليه قطعهما من أسفل من الكعبني  القول األول : 
 والشافعي وإسحاق وابن املنذر  ، والثوري ، ومالك ، وهو قول عروة 

يَ ْلَبُس  ال:   ، َما يَ ْلَبُس اْلُمْحرُِم ِمْن الثِ َياِب ؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما ) َأنَّ َرُجاًل قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ حلديث ا
ْسَفَل  فَ ْليَ ْلَبْس ُخفَّنْيِ َوْليَ ْقَطْعُهَما أَ اْلَقِميَص ، َوال اْلَعَمائَِم ، َوال السَّرَاِويالِت ، َوال اْلبَ رَاِنَس ، َوال اخْلَِفاَف ، إالَّ َأَحٌد ال ُيَُِد نَ ْعَلنْيِ 

 متفق عليه   ِمْن اْلَكْعبَ نْيِ ، َوال يَ ْلَبْس ِمْن الثِ َياِب َشْيئاً َمسَُّه َزْعَفرَاٌن أَْو َوْرٌس (
 قالوا : حيمل املطلق على املقيد ، فحديث ابن عباس مطلق ليس فيه قطع ، فيحمل على حديث ابن عمر املقيد بالقطع  
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 أنه ال ُيب قطعهما  القول الثاين : 
 ذا هو املشهور من مذهب احلنابلة  وه

خَيُْطُب ِبَعَرفَاٍت )َمْن ملَْ ُيَِْد نَ ْعَلنْيِ فَ ْليَ ْلَبِس ُخفَّنْيِ، َوَمْن ملَْ ُيَِْد إزَارًا فَ ْليَ ْلَبْس  قَاَل: َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  السابقحلديث  َعبَّاٍس 
 سَّرَاِويَل ( متفق عليه  

ديث ابن عمر ، ألن حديث ابن عباس كان يف عرفات ، وألن املقام مقام تعليم ، والناس متوافرون ، قالوا : فهو يعترب ناسخاً حل
 تقييد هذا اخلرب حبديث ابن عمر لبينه ووضحه   ولو قصد النيب 

 وألن يف القطع إضاعة للمال  
 وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  الراجح ،  وهذا القول هو

 ( 
َ
 و

َ
 ر
َ
قِب

َ
 ع
ٌ
رام

ْ
يِ ِإح

َ
عت
ْ
 ( .ك

 عقب ركعتني ، فيسن أن يصلي ركعتني ليحرم بعدمها  أي : ويسن ملريد اإلحرام ، أن حيرم
 . وهذا قول اجلمهور من احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة

 صلى بذي احللْيفة ركعتني مث أحرم ( رواه مسلم   حلديث جابر ) أنه  -أ
مر ) أنه كان يأيت مسجد ذي احلليفة فيصلي مث يركب ، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، مث واستدلوا أيضاً بفعل ابن ع -ب

 يفعل ( رواه البخاري   قال : هكذا رأيت رسول هللا 
قال ) أتاِن آٍت من ريب وقال يل : صل يف هذا الوادي املبارك ركعتني ، وقل : لبيك  واستدلوا حبديث عمر   أن النيب  -ج

 وحجة ( رواه البخاري  بعمرة 
 وهللا أعلم   أرجحوهذا القول 

 ليس لإلحرام صالة ختصه، فإن كان يف وقت فريضة استحب أن حيرم عقيب الصالة املكتوبة  إىل أنه وذهب بعض العلماء : 
   ، واأللباِن وابن عثيمني وزاد: أو عقب صالة مشروعة من عادته أنه يصليها  واختيار ابن تيمية وهو روايٌة عن أحد  
   إمنا أحرم عقب الفريضة صالة خاصة باإلحرام، وأنه  إنه مل يرد عن النيب  :قالوا  

 أصح .وقول اجلمهور 
 فائدة :

 كان وقت فريضة    اتفق العلماء على مشروعية اإلحرام بعد صالة الفريضة أو نافلتها إذا-أ
 واتفقوا على أن من مل يصل لإلحرام فال شيء عليه   -ب
 ( 

ٌ
ط
ْ
ر
َ
نِيته ش

َ
 ( .و

 أي : نية الدخول يف النسك شرط  
 ما نوى ( متفق عليه   ئ) إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امر  لقوله 

بس ثياب اإلحرام بدون نية الدخول، فإنه ال يكون حمرماً ولو ل،  ، فإنه ال يكون حمرمًا مبجرد التلبية لو لىب بدون نية الدخولف
 اإلحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغريه، ولبس اإلزار والرداء يكون للمحرم وغريه  بلبس ثياب

 ) ويستحب االشرتاط ( .
   أي : يستحب عند اإلحرام أن يشرتط 
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   أن يقول احملرم : إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستينواالشرتاط : 
 عند اإلحرام سنة لكل أحد   فاالشرتاط

 وهذا مذهب احلنابلة ، ورجحه ابن حزم  
َها قَاَلْت  حلديث َها، فَ َقاَلْت: يَا  َدَخَل اَلنَّيِبُّ  )َعاِئَشة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ َعَلى ُضَباَعَة بِْنِت اَلزُّبَ رْيِ ْبِن َعْبِد اَْلُمطَِّلِب َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
! ِإِن ِ أُرِيُد َاحلَْجَّ، َوأَنَا َشاِكَيٌة، فَ َقاَل اَلنَّيبُّ  َرُسولَ   ُمت ََّفٌق َعَلْيِه   (ُحجِ ي َواْشرَتِِطي: َأنَّ حَمَلِ ي  َحْيُث َحَبْسَتيِن   َاَّللَِّ

رَتِِطي) أي : أحرمي باحلج  ( ح جِ ي )  جِت اتحلل مَّت احتأي : واجعلي شرطًا يف حجك عند اإلحرام ، وهو اشرتاط ال(  َواشأ
َتِِن ) بكسر احلاء ، أي : حمل خروجي من اإلحرام   (َأنَّ حَمَلِ ي  )إليه   أي : املكان والزمان الذي حيصل يل فيه  (َحيأث  َحَبسأ

 .احلبس 
 ال يشرع مطلقاً   إىل  أنهوذهب بعض العلماء : 

 وهو قول احلنفية واملالكية  
   مل يفعله ومل ينقل عنه ألن النيب 

 إىل أنه يستحب للخائف فقط  وذهب بعض العلماء : 
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، 

 مجعاً بني األدلة   الصحيحوهو 
 مل يأمر بذلك كل من حج   ألن النيب 

ها املرض عمه ضباعة بنت الزبري أن تشرتط على رهبا ملا كانت شاكية ، فخاف أن يصد ةأمر ابن : فإن النيب  قال ابن تيمية
 عن البيت ، ومل يكن يأمر بذلك كل من حج  

أحرم بعمره كلها، حَّت يف احلديبية أحرم، ومل يقل: إن حبسين حابس، وحبس،  فإن الرسول  :     وقال الشيخ ابن عثيمني
به أصحابه أمراً  ، وحجة الوداع، ومل ينقل عنه أنه قال: وإن حبسين حابس، وال أمر وكذلك يف عمرة القضاء، وعمرة اجلعرانة

 ك  ألهنا مريضة ختشى أن يشتد هبا املرض فال تكمل النس ، مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفت
 1فائدة : 

 :فائدة االشرتاط 
 يد هذا الشرط بشيئني :فوي قال ابن قدامة :

 أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة وحنوه ، أنه له التحلل   أحدمها :
 أنه مَّت حل بذلك فال دم عليه وال صوم   : الثاين

 2فائدة : 
سئل الشيخ ابن عثيمني رحه هللا : بالنسبة لالشرتاط يف احلج، هل هناك حاالت معينة َيْشرَتِط فيها احلاج ويقول: إن َحَبَسيِن 

 حابٌس فمحلي حيث َحَبْسَتيِن؟
 َسيِن حابٌس فمحلي حيث َحَبْسَتيِن : االشرتاط يف احلج أن يقول عند عقد اإلحرام: إن َحبَ  فأجاب

وهذا االشرتاط ال ُيَسنُّ إال إذا كان هناك خوف ِمن مرض أو امرأة ختاف من احليض ، أو إنسان متأخر خيشى أن يفوته احلج ، 
 ففي هذه احلالة ينبغي أن يشرتط ، وإذا اشرتط وحصل ما َينع من إمتام النسك ، فإنه يتحلل وينصرف وال شيء عليه 

 أما إذا كان اإلنسان غري خائف فالسنة أن ال يشرتط ، بل يعزم ويتوكل على هللا  



 32 

 3فائدة : 
 وهنا عبارتان::  قال الشيخ ابن عثيمني

قت إحاليل و أي: مكان إحاليل من النسك، أو « حملي»: أن يقول: إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين، العبارة األوَل
 منه 

 : إن حبسين حابس فلي أن أحل أن يقول العبارة الثانية:
 : والفرق بينهما

إذا قال: فمحلي حيث حبستين، حل مبجرد وجود املانع؛ ألنه علق احلل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد  
 املشروط، وأما إذا قال: إن حبسين حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد املانع فهو باخليار إن شاء أحل، وإن شاء استمر 

 ، ثم اإلفراد ، ثم القران ( . )
ُ
ا التمتع

َ
ه
ُ
 بي التمتعِ ، واإلفرادِ ، والقرانِ ، وأفضل

ٌ
 وهو خمري

 أي : أن من أراد احلج فإنه خيري بني هذه األنساك الثالثة ، فكلها جائزة  
 ف على اإلطالق  ذكر غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على أنه ُيوز احلج بكل نسك من األنساك الثالثة لكل مكلوقد 

: وأمجعوا على أنه يصح احلج بكل نسك من أنساك ثالثة: التمتع ، واإلفراد ، والقران ، لكل مكلف على  فقد قال ابن هبية
 ق  اإلطال

 م  : مذهبنا جواز الثالثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعني ومن بعده وقال النووي
أن التمتع جائز وأن اإلفراد جائز وأن القران جائز ه : شهاب عن عروة عن عائشة من الفق : ويف حديث ابن وقال ابن عبد الرب

 م  وهذا ال خالف فيه بني أهل العل
 ل  : وأمجع أهل العلم على جواز اإلحرام بأي األنساك الثالثة شاء ، واختلفوا يف األفض وقال ابن قدامة
 ل  ز اإلفراد ، والتمتع ، والقران ، وإمنا اختلفوا يف األفضال اختالف بني الفقهاء يف جوا:  وقال املاوردي
 ويدل لذلك :

َها قَاَلتْ  َعاِئَشةحديث  -أ  َعاَم َحجَِّة اَْلَوَداِع، َفِمنَّا َمْن أََهلَّ ِبُعْمَرٍة، َوِمنَّا َمْن أََهلَّ حِبَجٍ   َخَرْجَنا َمَع اَلنَّيبِ   ) َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
ْم بِاحلَْجِ ، فََأمَّا َمْن أََهلَّ ِبُعْمَرٍة َفَحلَّ، َوأَمَّا َمْن أََهلَّ حِبَجٍ ، أَْو مَجََع َاحلَْجَّ َواْلُعْمَرَة فَ لَ  ِمنَّا َمْن أََهلَّ حِبَجٍ ، َوأََهلَّ َرُسوُل َاَّللَِّ َوُعْمَرٍة، وَ 

  ُمت ََّفٌق َعَلْيِه ر ( حيَِلُّوا َحَّتَّ َكاَن يَ ْوَم اَلنَّحْ 
 يعين من املدينة ، وكان خروجه يوم السبت خلمس بقني من ذي القعدة  (  َنا َمَع اَلنَّيبِ  َخَرجأ ) 
 ودع هبا الناس   سنة عشر من اهلجرة ، َسيت بذلك ألن النيب (  َحجَِّة اَلأَوَداعِ ) 
َرة  )  لعمرة، فإذا فرغ منها حل وجوباً، مث أهل باحلج يوم هؤالء هم املتمتعون ، فاملتمتع يهل من امليقات با(  َفِمنَّا َمنأ َأَهلَّ ِبع مأ

 الرتوية  
َرة  )   أي : حج مع عمرة ، وهؤالء القارنون  (  َمنأ َأَهلَّ ِبَج   َوع مأ

 وهؤالء املفردون  (  َمنأ َأَهلَّ ِبَج   ) ومنا 
ل حبج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن من أراد منكم أن يه)  فقال رضي هللا عنها ، قالت: خرجنا مع رسول هللا  وعنها -ب

 ل (  يهل حبج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليه
ل  فيه دليل جلواز األنواع الثالثة ، وقد أمجع املسلمون على ذلك ، وإمنا اختلفوا يف األفض -بعدما أورد احلديثني - قال النووي
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 كما سيأيت إن شاء هللا  
 
ُ
ا التمتع

َ
ه
ُ
 (   ) وأفضل

 ضل هذه األنساك : التمتع  أي : وأف
وعائشة وعلي ، وبه ، وابن عمر ، وبه قال اإلمام أحد يف الصحيح من املذهب ، والشافعي يف قول ، وهو مروي عن ابن عباس 

 د  قال احلسن وعطاء وطاووس وُماه
أمر أصحابه ملا طافوا ،  ، أن النيب  استدلوا باألحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأيب موسى وعائشة وغريهم  -أ

 أن حيلوا وُيعلوها عمرة ، وذلك يف أحاديث صحيحة متفق عليها  
 ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة ( متفق عليه   قوله ك

 تأسف على فواته ، وأمر أصحابه أن يفعلوه   فهو 
طافوا بالبيت وبني ، أنه أمر أصحابه يف حجة الوداع ملا عن النيب  قد تواترت األحاديث : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

، على إحرامه حَّت يبلغ اهلدي حمله ، فإنه أمره أن يبقىحيلوا من إحرامهم وُيعلوها عمرة، إال من ساق اهلدي ، أنالصفا واملروة
فقال:  -أي متعة احلج-فتيت أهل خراسان باملتعة ملا أ ، قويت قلوب الرافضة ة بن شبيب ألحد: يا أبا عبد هللاسلم هلذا ملا قال

عن  اً صحيح   عندي أحد عشر حديثاً نك ، واْلن فقد تبني يل أنك أحقيا سلمة كان يبلغين عنك أنك أحق، وكنت أدافع ع
 ؟ أدعها لقولك  رسول 

ه اليسر والسهولة ، مع زيادة لنسك هو  أن املتمتع ُيتمع له احلج والعمرة يف أشهر احلج ، مع كماهلا وكمال أفعاهلا على وج -ب
 ىل  الدم ، فكان ذلك هو األو 

وذلك دون ( َفَمْن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي )  أن التمتع منصوص عليه يف كتاب هللا تعاىل ، بقوله تعاىل -ج
 ك  سائر األنسا

 أنه أيسر للمكلف   -د
 القران أفضل   : إىل أنعض العلماء وذهب ب

 وهذا مذهب أيب حنيفة  
 واملزِن  ، ورجحه النووي 

، وهو إمنا  كان قارناً      قالوا: فلما ثبت أن النيب  كان قارناً  استدلوا باألحاديث الصحيحة ، الت دلت على أن النيب و 
 ك  خيتار لنفسه األفضل ، دل على أن القران أفضل األنسا

، لكن هذا ال يدل على أنه األفضل؛ إذ لو كان القران  اً كان قارن بأنه وإن كان الصحيح أن النيب :  هذا االستداللونوقش 
نقل أصحابه من احلج إىل املتعة،  ، فالنيب يسق اهلدي أن يفسخ حجه إىل عمرة ومل اً من كان قارن هو األفضل ملا أمر النيب 

 س  القران هو األفضل لكان األمر بالعككان  ، ولووتأسف كيف مل َيكنه ذلك
 أفضل األنساك إال ملن ساق اهلدي فإن القران يف حقه أفضل   التمتع إىل أنوذهب بعض العلماء : 

  ه قرن حني ساق اهلدي ، ومنع كل من ساق اهلدي من احلل حَّت ينحر هدي ودليل هذا القول: أن النيب 
   الراجحوهذا اختيار شيخ اإلسالم وهو 
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 أي وصفة التمتع : أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها مث حيرم باحلج من عامه  
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 فال يكون متمتعاً إال إذا مجع هذه األوصاف :
 رة يف أشهر احلج   ) وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو احلجة ( على القول الراجح  أن حيرم بالعم -أ

   ألنه مل حيرم هبا يف أشهر احلج،  فمن أحرم بالعمرة يف رمضان وأمتها يف شوال مل يكن متمتعاً 

 أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصري   -ب
  :هنا التقصري أفضل من احللق لسببنيو 

   من مل يسق اهلدي فليقصره : و أمر به يف قول أن النيب  أواًل :
 ، واملدة قصرية مل يتوفر الشعر للحج  من أجل أن يبقى للحج ما حُيلق أو يقصر، ولو أنه حلقثانياً : 

َوْلَيْحِلْل ، مُثَّ لُِيِهلَّ  َولأي  َقصِ رأ َوِة ، َوَمْن ملَْ َيُكْن أَْهَدى فَ ْلَيُطْف بِاْلبَ ْيِت َوبِالصََّفا َواْلَمرْ   )    ففي حديث ابن عمر السابق قال 
َعًة إَذا َرَجَع إىَل أَهْ   (   ِلهِ بِاحلَْجِ  َوْليُ ْهِد ، َفَمْن ملَْ ُيَِْد َهْدياً فَ ْلَيُصْم َثالثََة أَيَّاٍم يِف احلَْجِ  َوَسب ْ

َا أََمرَُه َرُسول اَّللَّ       قال النووي : وملَْ يَْأُمر بِاحْلَْلِق َمَع أَنَّ احْلَْلق أَْفَضل لَِيب َْقى لَُه َشْعر حَيِْلقُه يِف احلَْج  ، فَِإنَّ بِالت َّْقِصرِي  َوِإمنَّ
ِفْعل َما َكاَن حَمُْظورًا َعَلْيِه  : ) َوْلَيْحِلْل ( َفَمْعَناُه َوَقْد َصاَر َحاَلاًل فَ َلهُ  احْلَْلق يف حَتَلُّل احلَْج  أَْفَضل ِمْنُه يف حَتَلُّل اْلُعْمَرة   َوأَمَّا قَ ْوله 
ْحرَام ِمْن الطِ يب َواللِ َباس َوالنِ َساء َوالصَّْيد َوَغرْي َذِلَك      ) شرح مسلم (  يف اإْلِ

 أن حيرم باحلج من عامه   -ج
 باحلج 

َ
حرِم

ُ
ه ( . ) واإلفراد : أن ي

َ
 وحد

 جاً  أي  وصفة اإلفراد : أن حيرم باحلج مفرداً فيقول : لبيك ح
 بهما (

َ
حرم

ُ
 : أن ي

ُ
 ) والقِران

 القران : أن حيرم باحلج والعمرة معاً ويقول: لبيك عمرة وحجاً   أي وصفة
 يف هذا الوادي املبارك وقل : عمرة يف حج (   وقال ) صل جاء جربيل إىل النيب 

 فالقارن ال يتحلل إال يوم النحر  
يف َحجَِّة اْلَوَداِع بِاْلُعْمَرِة إىَل احلَْجِ  َوأَْهَدى   َفَساَق َمَعُه اهْلَْدَي   عنهما قَاَل ) مَتَتََّع َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا -أ

َفِة    حيَِلُّ ِمْن َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحَّتَّ يَ ْقِضَي  قَاَل لِلنَّاِس : َمْن َكاَن ِمْنُكْم أَْهَدى ، فَِإنَُّه ال فَ َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ      ِمْن ِذي احْلَُلي ْ
 ( متفق عليه  َحجَُّه 

يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َما َشْأُن النَّاِس َحلُّوا ِمْن اْلُعْمَرِة وملَْ حتَِلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك فَ َقاَل : إِن ِ  ت )أَن ََّها قَالَ  َعْن َحْفَصَة َزْوِج النَّيبِ  و  -ب
 متفق عليه   ُت رَْأِسي ، َوقَ لَّْدُت َهْدِيي ، َفال َأِحلُّ َحَّتَّ َأحْنََر (لَبَّدْ 

   إِن ِ لَبَّْدُت رَْأِسي ، َوقَ لَّْدُت َهْدِيي ، َفال َأِحلُّ َحَّتَّ َأحْنََر (    ويف حديث حفصة ) 
 بالعمرة ثم يدخل عليها احلج ( . 

َ
حرم

ُ
 ) أو ي

 بالعمرة أواًل ) على أنه متمتع ( مث يدخل احلج عليها  أن حيرم  :  هذه صورة أخرى للقران
مثال : أن حيرم بالعمرة أواًل ) على أنه متمتع ( مث حيدث له عذر ال يتمكن بسببه من إكمال العمرة ، فحينئذ يدخل احلج 

 ليكون قارناً  
: افعلي ما      فقال هلا النيب  مثل ما حصل لعائشة حينما أحرمت بالعمرة ، لكنها قبل أن تصل إىل مكة حاضت بسرف ،

 يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت  
 1 فائدة :
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 واختلفوا لو أحرم باحلج ) مفرداً ( مث أدخل العمرة عليه على قولني :
 ال ُيوز   فقيل :

 ألن فيه إدخااًل لألصغر على األكرب  
 ُيوز ، وهذا الصحيح   وقيل :

 2فائدة : 
 ، هل كان قارناً أم متمتعاً على أقوال : اختلف يف حج النيب 

 اً  كان مفرد  أن النيب   القول األول :
 والقاضي عياض  ، وابن عبد الرب ، وبه قال اإلمام مالك ، والشافعي يف قول من أقواله ، واختاره البيهقي  
 أهل باحلج ( رواه البخاري   عن عائشة ) أن رسول هللا -أ

 باحلج مفرداً (   عنهما ، قال ) أهللنا مع رسول هللا وعن ابن عمر رضي هللا -ب
 أهل باحلج مفرداً ( روامها مسلم   ويف رواية ) أن رسول هللا 

 أفرد احلج ( رواه مسلم   ) أن رسول هللا  عن جابر -ج
 كان متمتعاً     ه: أن القول الثاين

 وهو قول للشافعي  
 ومل ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء     ( متفق عليه   رسول هللا قال ) متتعنا مع  عن عمران بن حصني -أ

 وعنه قال ) متتع نيب هللا ومتتعنا معه ( رواه مسلم   -ب
يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج ، وأهدى، وساق اهلدي من ذي  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال ) متتع رسول هللا -ج

بالعمرة إىل احلج ، فكان من الناس من  فأهل بالعمرة مث أهل باحلج ، ومتتع الناس مع رسول هللا  ل هللا احلليفة ، وبدأ رسو 
أهدى فساق اهلدي ، ومنهم من مل يهد ، فلما قدموا مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه 

 ليقصر وليتحلل مث ليهل باحلج وليهد    ( متفق عليه  حَّت يقضي حجه ، ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت و 
 أنه حج قارناً   القول الثالث :

وهو قول أيب حنيفة وأحد وإسحاق ، واختاره الطحاوي ، وابن حزم ، وابن اجلوزي ، وابن قدامة ، والنووي ، وابن تيمية ، وابن 
 القيم ، وابن كثري ، وابن حجر  

 ه كان قارناً  : ال شك أن قال اإلمام أمحد
 كان قارناً    :     صح لنا بال شك أنه  وقال ابن حزم
 كان قارناً    : والصواب الذي نعتقده أن النيب  وقال النووي

 فالصحيح أنه كان قارناً   : أما حجه وقال ابن تيمية
  أحرم يف حجته قارناً  ب فيه أن النيب : ومن تأمل األحاديث الواردة يف هذا الباب حق التأمل جزم جزماً ال ريوقال ابن القيم
 كان قارناً    : والذي جتتمع به الروايات أن النيب وقال ابن حجر

 م ( رواه مسل عن نافع عن ابن عمر ) أنه قرن احلج إىل العمرة ، وطاف هلما طوافاً واحداً ، مث قال: هكذا فعل رسول هللا -أ
عمر: عمرة احلديبية، والثانية حني تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من أربع  عن ابن عباس ) اعتمر رسول هللا -ب

 اجلعرانة ، والرابعة الت قرن مع حجته ( رواه أبو داود  
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يقول ) أتاِن الليلة آت من ريب عز وجل ، فقال: صل يف هذا الوادي  قال: َسعت رسول هللا  عن عمر بن اخلطاب -ج
 رواه البخاري   املبارك وقل عمرة يف حجة (

 كان قارناً    : وهذا دال أنه صلى قال ابن حجر 
 عن حيد بن هالل ، قال: َسعت مطرفًا ، قال: قال يل عمران بن حصني : أحدثك حديثًا ينفعك هللا به )إن رسول هللا -د

 مجع بني حجة وعمرة ، مث مل ينه عنه حَّت مات ، ومل ينزل قرآن حيرمه( رواه مسلم  
) ما شأن الناس حلوا ومل حتل أنت من عمرتك؟ قال: إِن قلدت هديي  حفصة رضي هللا عنها قالت: قلت للنيب عن  -ه 

 ولبدت رأسي ، فال أحل حَّت أحل من احلج ( متفق عليه  
ج يوم أقرَّها على كونه معتمراً، وأخربها أنه ساق اهلدي، وأنه لن حيل من عمرته حَّت حيل من احل أن النيب  وجه الداللة:

 النحر، وهذه صفة القران 
 يقول ) لبيك عمرة وحجاً ( رواه مسلم   وعن أنس   قال َسعت رسول هللا -و

 الصحيح .وهذا القول هو 
ه ( .

َ
عين

ُ
 نسكًا أن ي

َ
 ) والسنة ملن أراد

 أي : أن السنة ملن أراد اإلحرام أن يعني  نسكه  
أتاِن الليلة آت من ريب عز وجل، فقال: صل يف هذا ل ) يقو  ول هللا عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، قال: َسعت رس-أ

 ة ( رواه البخاري  الوادي املبارك، وقل: عمرة يف حج
 أُِمَر أن يُعنيِ  نسكه  أن النيب :  وجه الداللة

ومن أراد أن يهل  من شاء منكم أن يهل باحلج أو عمرة فليهل،ل ) بنسك معني فقا باإلحرامأََمَر أصحابه  ن النيب أ -ب
 ل ( متفق عليه  حبج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليه

. ) 
ٌ
ي
ْ
 ) وعلى املتمتع هد

 أي : ُيب على املتمتع هدي  
 ي (  فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَدْ لقوله تعاىل ) -أ

بالعمرة إىل احلج، وهو يشمل من أحرم هبما )أي  ، فمن كان منكم متمتعاً إذا متكنتم من أداء املناسكأي:   :قال ابن كثي
َما ) فَ        املعروف يف كالم الفقهاء ، وهوحلج، وهذا هو التمتع اخلاص، فلما فرغ منها أحرم باالقران( أو أحرم بالعمرة أوالً 

 ة  ، وأقله شاقدر عليه من اهلدياْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي( أي: فليذبح ما 
( وليهديومن مل يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر مث ليهل باحلج فيه )   وحلديث ابن عمر السابق و  -ب

 متفق عليه  
 وكذلك ُيب على القارن  

ودم واحد  وهلذا كان دم املتعة ودم التمتع والقران دم نسك وعبادة، فهو دم شكر حيث حصل للعبد ُنُسكان يف سفر واحد 
، وأما دم احملظور ال يؤكل منه وال يهدى ، فهو يصرف على  -فليس هو دم جربان  –والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق 

 الفقراء  
 1فائدة : 

 أن املفرد ليس عليه هدي باإلمجاع كما حكاه النووي   
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 2فائدة : 
 من حاضري املسجد احلرام باإلمجاع   ارن أن ال يكونيشرتط لوجوب اهلدي على املتمتع والقا 

 قال تعاىل )     ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام (  
 واختلف ما املراد حباضري املسجد احلرام بعد االتفاق على أن أهل احلرم داخلون يف ذلك :

 : املراد هبم أهل احلرم خاصة دون غريهم   فقيل
 ومن بينه وبني مكة مسافة دون القصر   : هم أهل احلرم وقيل
 : هم أهل احلرم ومن كان داخاًل يف مسمى مكة   وقيل

 أهنم أهل احلرم وأهل مكة  والراجح 
 3فائدة : 

 يشرتط يف اهلدي ما يشرتط يف األضحية من اعتبار السن ، والسالمة من العيوب ، وهذا قول أكثر العلماء   
 4فائدة : 

 عة أن يذبح يف الوقت الذي يذبح فيه األضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق  يشرتط يف هدي املت 
 ومما يدل على أنه ال ُيوز ذحبه قبل يوم النحر :

 لَبَّْدُت رَْأِسي ، يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َما َشْأُن النَّاِس َحلُّوا ِمْن اْلُعْمَرِة وملَْ حتَِلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك فَ َقاَل : إِن ِ  )قَاَلْت حبديث حفصة 
   َوقَ لَّْدُت َهْدِيي ، َفال َأِحلُّ َحَّتَّ َأحْنََر (

 5فائدة : 
يشرتط أن يذبح يف احلرم ، فلو ذحبه خارج احلرم كعرفة مل ُيزئ حَّت لو دخل به إىل مىن ، وكذلك تفريقه ال بد أن يكون يف 

 احلرم  
 م  من احلر  خالف يف أن اهلدي ال بد له : وال قال ابن العريب

خيتص جواز إراقتها باحلرم ، وال ُيوز ذبح  -عدا اإلحصار-الفقهاء على أن دماء اهلدي ( اتفق ة املوسوعة الفقهي  )وجاء يف
: )حنرت ولقوله ( ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ  مُثَّ حمَِلَُّهااْلَكْعَبِة( وقوله تعاىل : )َهْديًا بَاِلَغ ا خارجه؛ لقوله تعاىل يف جزاء الصيد: )شيء منه

   (ر: ) كل فجاج مكة طريق ومنحوقوله ها منحر، فاحنروا يف رحالكم( ، ومىن كلهاهنا
ات وجدة وغريمها : فإنه ال : هدي التمتع والقران ال ُيوز ذحبه إال يف احلرم ، فإذا ذحبه يف غري احلرم ، كعرف قال الشيخ ابن باز

رم، حنر هديه يف احل ؛ ألن النيب هدي آخر يذحبه يف احلرم، سواء كان جاهاًل أو عاملاً ، وعليه ، ولو وزع حلمه يف احلرمُيزئه
   ه إمنا حنروا هديهم يف احلرم تأسياً ب وهكذا أصحابه وقال: )خذوا عين مناسككم( 

 6فائدة : 
ه يصوم عشرة أيام ، ثالثة يف من مل ُيد اهلدي كأن مل يوجد هدي يف األسواق ، أو يوجد هبيمة لكن ال يكون معه مثن ، فإن

 احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله  
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َفَمن ملَّْ ُيَِْد َفِصَياُم قال تعاىل )  َثالثَِة أَيَّاٍم يِف احلَْجِ  َوَسب ْ

 (   ْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ملَّْ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلََْرامِ تِ 
 لكن مىت يصوم الثالثة أيام ?

 يبتدئ صومها من حني إحرامه بالعمرة  
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 [ من ذي احلجة  13،  12،  11لكن األفضل أن تصام يف أيام التشريق ]
 أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل ُيد اهلدي ( رواه البخاري  لقول عائشة وابن عمر ) مل يرخص يف 

فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصوموهنا يف أيام التشريق ، وصومها يف أيام التشريق صوم هلا يف أيام احلج ألن أيام التشريق 
 من أيام احلج  

 ? هل يلزم التتابع 
 ن تكون متتابع ة ، ألنه ال ُيوز أن يؤخرها عن أيام التشريق  إذا ابتدأها يف أول يوم من أيام التشريق لزم أ

 وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة  
  ( :
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 أي : يسن أن يليب إذا استوى على راحلته  
 عندما يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السري ، لصحة األحاديث يف ذلك :وهذا القول هو الصحيح : أن أول وقت التلبية 

َفِة أََهلَّ فَ َقاَل  يْت ِبِه رَاِحَلُتُه قَائَِمًة ِعْنَد َمْسِجِد ذِ َكاَن ِإَذا اْستَ وَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    ) ُعَمرابن ِن ع -أ  لَب َّْيَك اللَُّهمَّ لَب َّْيك» احْلَُلي ْ
     ( متفق عليه  

َفةِ  ِإَذا َوَضَع رِْجَلُه ِِف اْلَغْرِز َوانْ بَ َعَثْت ِبِه رَاِحَلُتُه قَائَِمًة أََهلَّ ِمنْ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ويف رواية )    (   ِذى احْلَُلي ْ
 ( رواه مسلم   ِإالَّ ِمْن ِعْنِد الشََّجَرِة ِحنَي قَاَم بِِه بَِعريُهُ  َما أََهلَّ َرُسوُل اَّللَِّ وعنه   قال )  -ب
 ه ( رواه مسلم  يهل حَّت تنبعث به راحلت وأما اإلهالل فإِن مل أر رسول هللا )  قاله   عنو  -ج
َفِة رَْكَعتَ نْيِ مُثَّ بَاَت َحَّتَّ َأْصَبَح ِبِذي  َصلَّى النَّيبُّ ) ٍك ، َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه ، قَاَل َعْن أََنِس ْبِن َمالِ و  -د بِاْلَمِديَنِة أَْربَ ًعا َوِبِذي احْلَُلي ْ

َفِة فَ َلمَّا رَِكَب رَاِحَلَتُه َواْستَ َوْت ِبِه أَهَ   ل  ( متفق عليه  احْلَُلي ْ
يات حديث الباب : هذه الروايات كلها متفقة يف املعىن ، وانبعاثها هو : استواؤها قائمة ، وفيها دليل بعد ذكره لروا قال النووي

  ملالك والشافعي واجلمهور ، أن األفضل أن حيرِم إذا انبعثت به راحلته 
     ) اجملموع (  هذه أحاديث صحيحة قاطعة برتجح اإلحرام عند ابتداء السري  رمحه هللا :قال و 

 1دة :فائ
 أهل ملا استوت به دابته على البيداء . : فإن قيل : ما اجلواب عما ورد أنه 

يف اْلَمْسِجِد مُثَّ رَِكَب اْلَقْصَواَء َحَّتَّ ِإَذا اْستَ َوْت بِِه نَاقَ ُتُه َعَلى اْلبَ ْيَداِء   َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  ففي حديث جابر الطويل )-أ
 ِد : لبيك اللهم لبيك     ( رواه مسلم     فََأَهلَّ بِالت َّْوِحي

َفِة مُثَّ َدَعا بَِناقَِتِه فََأْشَعَرَها يف َصْفَحِة َسَناِمَها اأَلَْيَِن َوَسَلَت  ويف حديث اْبِن َعبَّاٍس )قَاَل َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ -ب الظُّْهَر ِبِذي احْلَُلي ْ
 ه  متفق علي(  اِحَلَتُه فَ َلمَّا اْستَ َوْت بِِه َعَلى اْلبَ ْيَداِء أََهلَّ بِاحلَْجالدََّم َوقَ لََّدَها نَ ْعَلنْيِ مُثَّ رَِكَب رَ 

 أحرم بعد الصالة .:  وكذا ما ورد أنه 
 أهل يف ُدبُر الصالة ( رواه أحد والنسائي   عن ابن عباس ) أن النيب 

 فاجلواب :
 على البيداء   مل يسمع التلبية إال حني استوت راحلة النيب  فيحمل على أن جابراً   -أنه لىب على البيداء-وأما حديث جابر 
ابْ َتَدَأ ِإْهاَلَلُه ِحنَي اْستَ َوْت ِبِه رَاِحَلُتُه قَائَِمًة َفَسِمَعُه قَ ْوٌم، مُثَّ  َوْجُه اجلَْْمِع َمْعُروٌف ِعْنَد أَْهِل احلَِْديِث، َوُهَو أَنَُّه  قال الشنقيطي :
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ُهْم مبَا َسََِع َعَلى اْلبَ ْيَداِء أََعاَد تَ ْلِبَيَتُه َفَسِمَعُه آَخُروَن ملَْ َيْسَمُعوا تَ ْلِبَيَتُه اأْلُوىَل َفَحدََّث ُكلُّ َواِحٍد مِ  َلمَّا اْستَ َوْت ِبهِ   ن ْ
 2فائدة : 
   ( هذه تلبيىة رسول هللا  ..لبيك اللهم لبيك .قوله ) 

َد  ا ) أَنَّ تَ ْلِبَيَة َرُسوِل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهم َمأ لَب َّيأَك اللَّه مَّ لَب َّيأَك ، لَب َّيأَك ال َشرِيَك َلَك لَب َّيأَك ، إنَّ احلأ
ُر بَِيَدْيَك ،  (   قَاَل : وََكاَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر يَزِيُد ِفيَها " لَب َّْيَك لَب َّْيكَ َوالنِ عأَمَة َلَك َوالأم لأَك ، ال َشرِيَك َلَك  ، َوَسْعَدْيَك ، َواخْلَي ْ

  َوالرَّْغَباُء إلَْيَك َواْلَعَمُل 
 ( إجابة لك بعد إجابة ، وإقامة على طاعتك دائمة ، واملراد بالتثنية التأكيد   ) لَب َّيأكَ 

شريك لك يف أَسائك  ( أي : يف كل شيء ، فال شريك لك يف ملكك ، وال شريك لك يف ألوهيتك ، وال ) اَل َشرِيَك َلكَ 
 وصفاتك  
دَ  َمأ  ( أي : لك احلمد على كل حال ، واحلمد وصف احملمود بالكمال حمبة وتعظيماً   ) ِإنَّ َاحلأ

 ( أي : الفضل واإلحسان ، كله لك ، ألن هللا وحده احملمود واملنعم   ) َوالنِ عأَمةَ 
 ( أي ملك اخلالئق وتدبريها لك وحدك   ) َوالأم لأكَ 

 ا احلديث دليل على مشروعية التلبية ، وقد َساها جابر بالتوحيد فقال ) فأهل بالتوحيد (  ففي هذ
 3 فائدة :

 اختلف العلماء يف حكم التلبية على أقوال : 
  .توصيلها إىل عشرة وفيها مذاهب أربعة َيكن :     قال ابن حجر يف فتح الباري

  .وأحد قول الشافعي: أهنا سنة ال ُيب برتكها شيء وهو  القول األول
  .واجبة ُيب برتكها دم  وهو مذهب أيب حنيفة ومالك القول الثاين :

حنيفة وأهل الظاهر، وقالوا: هي نظري تكبرية  أهنا ركن يف اإلحرام ال ينعقد بدوهنا  وهذا مروي عن الثوري وأيب القول الثالث :
  .اإلحرام للصالة

لىب وقال ) لتأخذوا عين  رفت مذاهب أهل العلم يف حكم التلبية فاعلم أن النيب : وإذا ع أضواء البيان قال الشنقيطي يف
أو  مناسكنا التلبية، وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل، أما كوهنا مسنونة أو مستحبة مناسككم ( فعلينا أن نأخذ عنه من

 .والعلم عند هللا تعاىل  اتباعه واجبة بدوهنا وجترب بدم، فكل ذلك مل يرد فيه دليل خاص، واخلري كله يف
 4 فائدة :

 تلبيته (   ) ولزم رسول هللا  ، وقد قال جابر ل األفضل االقتصار على تلبية الرسو  
َد َوالنِ ْعَمَة َلَك لَب َّْيَك اَللَُّهمَّ لَب َّْيَك، لَب َّْيَك اَل َشرِيَك َلَك لَب َّْيَك، ِإنَّ َاحلَْمْ  ) ابن عمر السابقكما يف حديث   وتلبية رسول هللا 

 َواْلُمْلَك، اَل َشرِيَك َلك (  
لَب َّْيَك اللَُّهمَّ لَب َّْيَك لَب َّْيَك اَل َشرِيَك َلَك لَب َّْيَك ِإنَّ احلَْْمَد َوالنِ ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك الَ »  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ) َأنَّ تَ ْلِبَيَة َرُسوِل اَّللَِّ 

ُر بَِيَدْيَك لَب َّْيَك َوالرَّْغَباُء  -رضى هللا عنهما  -َك (   قَاَل وََكاَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َشرِيَك لَ  يَزِيُد ِفيَها : لَب َّْيَك لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخْلَي ْ
 ِإلَْيَك َواْلَعَمُل ( متفق عليه  

 : لبيك إله احلق   وكان من تلبيته 
 ، وبه قال مالك والشافعي   العلماء : املستحب االقتصار على تلبية رسول هللا  : قال أكثر قال القاضي
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   لكن ُيوز الزيادة على تلبية رسول هللا 
 كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ومل ينكر ذلك ، فدل على جواز ذلك    ألنه -أ

 وبعضهم يقول : لبيك ذا املعارج ، لبيك ذا الفواصل  -ب
 ر يزيد فيها : لبيك وسعديك ، واخلري بيديك ، والرغباء إليك والعمل ( رواه مسلم  ) وكان ابن عم-ج
 وقال : والناس يزيدون : ذا املعارج (       فذكر تلبية النيب  وروى أحد يف مسنده عن جابر قال ) أهل رسول هللا -د
ه بها ( .) ويستحب  

َ
 صوت

َ
 للرجلِ أن يرفع

 ه بالتلبية  أي : يسن للرجل أن يرفع صوت
ِد ْبِن اَلسَّاِئِب َعْن أَبِيِه -أ ْهاَلِل(  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  عن َخالَّ قَاَل )أَتَاِن ِجرْبِيُل، فََأَمَرِن َأْن آُمَر َأْصَحايب َأْن يَ ْرفَ ُعوا َأْصَواتَ ُهْم بِاإْلِ

 ة  َرَواُه َاخْلَْمسَ 
 ه  ل ؟ فقال : العج والثج ( رواه ابن ماجج أفضسئل أي احل عن ابن عمر : ) أن النيب -ب
 : إسالة دماء اهلدايا   قال تعاىل ) وأنزلنا من السماء ماء ثجاجاً ( أي : سياالً   الثج: رفع الصوت بالتلبية ،  العج

مدر (  : ) ما من مسلم يليب إال لىب ما على َيينه ومشاله من حجر أو شجر أو وعن سهل بن سعد قال : قال رسول هللا -ج
 ي  رواه الرتمذ

 رواه البخاري ني َسعتهم يصرخون هبما مجيعاً ( باملدينة الظهر أربعاً والعصر بذي احلليفة ركعت أنس قال ) صلى النيب وعن  -د
 : فيه حجة للجمهور يف استحباب رفع األصوات بالتلبية   قال ابن حجر

 ( رواه مسلم   َنْصرُُخ بِاحلَْجِ  ُصرَاًخا ِل اَّللَِّ َخَرْجَنا َمَع َرُسو ) َعْن َأِِب َسِعيٍد قَاَل و  -ه
 اَل يُ ْؤِذي نَ ْفسه   َواْلَمْرأَة ِفيِه ِاْسِتْحَباب َرْفع الصَّْوت بِالت َّْلِبَيِة ، َوُهَو ُمت ََّفق َعَلْيِه ِبَشْرِط َأْن َيُكون َرفْ ًعا ُمْقَتَصًدا حِبَْيثُ  قال النووي :

َنة   َورَْفع الرَُّجل َمْنُدوب ِعْند اْلُعَلَماء َكافَّة   َوقَاَل أَْهل الظَّاِهر : ُهوَ اَل تَ ْرَفع َبْل ُتْسِمع ن َ   ب  َواجِ  ْفسَها أِلَنَّ َصْوهتَا حَمَل  ِفت ْ
  : إسناده صحيح  قال احلافظعن بكر بن عبد هللا املزِن قال ) كنت مع ابن عمر فلىب حَّت أَسع ما بني اجلبلني (  -ه 

 ماء على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب ، وذهب ابن حزم إىل وجوب رفع الصوت باإلهالل ومجهور العل
 تنبيه :

 رفع الصوت خاص بالرجال ، أما املرأة فاملستحب عدم رفع صوهتا إال عند حمارمها فال مانع حينئذ أن ترفع الصوت  
 مل يرد دليل على التخصيص     وقال : وأما ابن حزم فريى أن املرأة ترفع صوهتا بالتلبية كالرجل متاماً ،

 1فائدة : 
َها اَل ِسيََّما ِعْند تَ َغايُر اأْلَْحَوال ، َكِإقْ َباِل اللَّْيل َوالن ََّهار ، َوالصُُّعود َوا قال النووي : هْلُُبوط ، َواْجِتَماع الر ِفَاق ، َوُيْسَتَحب  اإْلِْكثَار ِمن ْ

  الن ُُّزول ، َوأَْدبَار الصََّلَوات َواْلِقَيام َواْلُقُعود َوالرُُّكوب وَ 
 2 فائدة :

، ألن التلبية من الصحيحال تشرع التلبية لغري احملرم يف األمصار، لعدم الدليل، فيكره أن يليب غري احملرم وهذا قول مالك وهو 
 قول ضعيف  شعائر احلج وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحالل، لكنه 

 َواَل بَْأَس أَْن يُ َليبِ َ احلَْاَلُل   قال ابن قدامة :
 ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي  َوِبِه قَاَل احلََْسُن ، َوالنََّخِعيُّ ، َوَعطَاُء ْبُن السَّاِئِب ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوأَبُو ثَ ْوٍر ، َواْبُن اْلُمْنِذِر 

 وََكرَِهُه َماِلٌك  
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 ذِْكٌر ُيْسَتَحبُّ لِْلُمْحرِِم ، فَ َلْم ُيْكَرْه لَِغرْيِِه ، َكَسائِِر اأْلَذَْكاِر   َولََنا ، أَنَّهُ 
 3 فائدة :

 ودعاء مبا أحب   صلى على النيب  يستحب للمحرم إذا فرغ من التلبية :
 وقد جاء يف ذلك حديث ال يصح :

( لنَّاِر ا فَ رََغ ِمْن تَ ْلِبَيِتِه يف َحجٍ  أَْو ُعْمرٍَة َسَأَل َاَّللََّ رِْضَوانَُه َواجْلَنََّة َواْستَ َعاَذ ِبَرْحَِتِه ِمَن اَ َكاَن ِإذَ  أَنَّ اَلنَّيبَّ  ) ُخَزَْيََة ْبِن ثَاِبٍت عن 
  َرَواُه اَلشَّاِفِعيُّ بِِإْسَناٍد َضِعيٍف 

 تعاىل رضوانه واجلنة ، ويستعيذ به من ، وأن يسأل هللا ستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على رسول هللا : ي يقال النوو 
 ب           ) اجملموع (  النار ، مث يدعو مبا أح

نْ َيا َواْْلِخرَ  َوِإَذا فَ رََغ ِمْن الت َّْلِبَيِة َصلَّى َعَلى النَّيبِ   وقال ابن قدامة :  ة  َوَدَعا مبَا َأَحبَّ ِمْن َخرْيِ الدُّ
ار   تلبية مبا أحب بال نزاع ، ألنه مظنة إجابة الدعاء ، ويسأل هللا اجلنة ، ويعوذ به من النويسن الدعاء بعد ال :قال ابن قاسم و 

 ) حاشية الروض (  
وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية ، خصوصاً عند تغري األحوال واألزمان ، مثل أن يعلو مرتفعاً ، أو  :عثيمني ابن وقال الشيخ 

 ر  النهار ، وأن يسأل هللا بعدها رضوانه واجلنة ، ويستعيذ برحته من النا ينزل منخفضاً، أو يقبل الليل أو
 4فائدة : 

 :حكم التلبية اجلماعية 
هل(  )حججنا مع النيب  : قول أنس  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

ُ
كربِ  ومنا امل

ُ
م يدل على أهن -متفق عليه  –فمنا امل

ين، ولو كليسوا يلبون التلبية اجلماعية ، ، لكن بعضهم يكرب، وبعضهم يه لانوا يلبون التلبية اجلماعية لكانوا كلهم مهلني أو مكرب 
 وكل يذكر ربه على حسب حاله  

 وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء : ما حكم التلبية اجلماعية للحجاج ؟ حيث أحدهم يليب واْلخرين يتبعونه ؟
   عليهم ، بل هو بدعة ، وال عن خلفائه الراشدين رضوان هللا  فأجابت :ال ُيوز ذلك ، لعدم وروده عن النيب

 باب حمظورات اإلحرام
َراِم   وقد عرفت بالتتبع واالستقراء  هي ما َينع منه احملرم حبج أو عمرة، : حَمأظ ورَات  َاإلأِحأ

. ) 
ٌ
 تسعة

َ
 ) وهي

 أي : أن عدد حمظورات اإلحرام تسعة ، عرف ذلك بالتتبع واالستقراء  
 فائدة :

 احملظورات ثالثة أقسام :
 : ما حيرم على الرجال والنساء وهو : القسم األول

 إزالة الشعر ، وتقليم األظفار ، واستعمال الطيب ، واجلماع ودواعيه ، ولبس القفازين باليدين ، وقتل الصيد  
 ما حيرم على الرجال دون النساء وهو : القسم الثاين :

 أس  لبس املخيط ، وتغطية الر 
 ما حيرم على النساء دون الرجال وهو :النقاب  القسم الثالث : 
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 هذا احملظور األول من حمظورات اإلحرام ، ال ُيوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه  
 ة  حترمي حلق شعر الرأس، وسواء يف حترَيه الرجل واملرأ ىأمجع املسلمون عل ي :قال النوو 

ُلَغ اهْلَْديُ ) و  قال تعاىل -أ  (   ال حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحَّتَّ يَ ب ْ
قال له )  لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول هللا، فقال رسول هللا  عن رسول هللا   وعن كعب بن عجرة  -ب
  وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة ( متفق عليه  ، احلق رأسك 

 أنه رتب فدية األذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من حمظورات اإلحرام  : لداللةوجه ا
 فائدة : 

 ، ونقل ابن عبد الرب اإلمجاع عليه   سراع والساق واإلبط بشعر الرأأحلق مجهور العلماء شعر بقية اجلسم الذ
   ام لكون احملرم أشعث أغربجبامع أن الكل حيصل حبلقه الرتفه، والتنظف، وهو ينايف اإلحر 

ارِ )  
َ
ف
ْ
ظ
َ ْ
 َاأل
َ
لِيم

ْ
ق
َ
ت
َ
 ( . و

 هذا هو احملظور الثاِن ، ال ُيوز للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلني أو اليدين املرأة أو الرجل  
  إالَّ ِمْن ُعْذٍر ؛ أِلَنَّ َقْطَع اأْلَْظَفاِر إزَاَلُة ُجْزٍء يَ تَ َرفَُّه ِبِه َأمْجََع أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ اْلُمْحرَِم مَمُْنوٌع ِمْن قَ ْلِم َأْظَفارِِه ، قال ابن قدامة : 

 جاء عن ابن عباس أنه قال ) ال بأس للمحرِم إذا انكسر ظفره أن يقصه ( رواه ابن أيب شيبة   -أ
 فقوله ) ال بأس للمحرم    ( مشعر أنه إن مل حيتج إليه كان يف قصه بأس  

 (   مُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهم ) رضي هللا عنهما، أنه قال يف تفسري آية احلجن ابن عباس ع -ب
 ة  التفث: الرمي، والذبح، واحللق والتقصري، واألخذ من الشارب، واألظفار، واللحي

   قياساً على حلق الرأس-ج
 فائدة :

   أمجعوا على أن احملرم ممنوٌع من أخذ أظفاره ال ابن املنذر:ق
مل يعترب ابن املنذر يف حكايته اإلمجاع قول داود الظاهري: إن احملرم له أن يقص أظفاره، وال شيء عليه لعدم  ي:قال الشنقيط

 م  النص، ويف اعتبار داود يف اإلمجاع خالف معروف، واألظهر عند األصوليني اعتباره يف اإلمجاع وهللا تعاىل أعل
. ) 
ٌ
 ) ففي ثالثة ٍ منها دم

 م ثالث شعرات فعليه دم ، أو قلم ثالثة أظفار فعليه دم  أي : مَّت حلق احملرِ 
 ألن أقل اجلمع ثالثة  

  ؟ ب الفديةجتاختلف العلماء مَّت وقد 
  : إذا حلق ثالث شعرات قيلف

   : إذا حلق أربعوقيل
   ماطة األذىإأنه إذا حلق من شعر رأسه ما حيصل به  الصحيحو 

  وابن عثيمني  ، الرب  ابن عبدو  ،واختاره ابن حزم ، وهو مذهب املالكية 
ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو ِبِه أًَذى ِمْن رَْأِسهِ )  قوله تعاىلل َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو  َواَل حَتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم َحَّتَّ يَ ب ْ
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 (  ُنُسٍك 
 ى  من أذًى به، ال يكون إال مبقدار ما َياط به األذأنَّ حلق شعر الرأس  وجه الداللة:

زمن احلديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟   تى عليَّ النيبُّ ل ) أقا عن كعب بن عجرة و  -ب
 ة ( متفق عليه  قلت: نعم  قال: فاحلق وصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني، أو انسك نسيك

على كعب بن عجرة، وهو حلق ما َياط به  أن الكفارة إمنا جتب يف حلق الرأس يف مثل ما أوجبه رسول هللا :  ةوجه الدالل
 ى  األذ
 (   احتجم وهو حمرٌم يف رأسه أن النيب   ) عن ابن عباس  -ج

 لك، ومل ينقل عن النيب أن احلجامة يف الرأس من ضرورهتا أن حُيَلق الشعر من مكان احملاجم، وال َيكن سوى ذ :وجه الداللة
 ر  أنه افتدى؛ ألن الشعر الذي يزال من أجل احملاجم ال َياط به األذى، فهو قليٌل بالنسبة لبقية الشع

   فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غري عذر فهو آمث لكن ليس عليه فدية 
هِ ، أ 

ْ
ى عيني

َّ
ه فغط

ُ
ر
َ
 ، أو نزل شع

ُ
عه
َ
 فقل

ٌ
ر
َ
 يف عينهِ شع

َ
 خرج

ْ
ه ، فال ) وإن

 
 فقص

ٌ
ر
ْ
ف
ُ
 ظ
َ
و انكسر

 شيء فيه ( .
 ألنه معذور  

 فَِإْن اْنَكَسَر ، فَ َلُه إزَالَُتُه ِمْن َغرْيِ ِفْديٍَة تَ ْلَزُمُه   قال ابن قدامة :
ظُْفَرُه بِنَ ْفِسِه إَذا اْنَكَسَر ، َوأِلَنَّ َما اْنَكَسَر يُ ْؤِذيِه  قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َأمْجََع ُكلُّ َمْن حَنَْفُظ َعْنُه ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ، َأنَّ لِْلُمْحرِِم َأْن يُزِيلَ 

 َويُ ْؤِلُمُه ، فََأْشَبَه الشَّْعَر النَّاِبَت يِف َعْيِنِه ، َوالصَّْيَد الصَّاِئَل َعَلْيِه  
 ) املغين (     َما َلْو َقَطَع ِمْن الشَّْعِر َأْكَثِر ممَّا حَيَْتاُج إلَْيِه  فَِإْن َقصَّ َأْكثَ َر ممَّا اْنَكَسَر ، فَ َعَلْيِه اْلِفْديَُة ِلَذِلَك الزَّائِِد ، كَ 

(  
ً
ال
ُ
ج
َ
 ر
َ
ان
َ
 ك
ْ
طِ، ِإن

َ
ي
ْ
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ْ
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  هذا هو احملظور الثالث ، ال ُيوز للمحرم أن يلبس خميطاً 
، ، والفنايل  ، والسراويل كالقميص،   ضائههو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعواملراد باملخيط : 

   جلوارب وشراب اليدين و الرجلنيواخلفاف، وا
يَ ْلَبُس  ال:  َياِب ؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما ) َأنَّ َرُجاًل قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َما يَ ْلَبُس اْلُمْحرُِم ِمْن الث ِ 

 فَ ْليَ ْلَبْس ُخفَّنْيِ َوْليَ ْقَطْعُهَما َأْسَفَل ْلَقِميَص ، َوال اْلَعَمائَِم ، َوال السَّرَاِويالِت ، َوال اْلبَ رَاِنَس ، َوال اخْلَِفاَف ، إالَّ َأَحٌد ال ُيَُِد نَ ْعَلنْيِ ا
   أَْو َوْرٌس (ِمْن اْلَكْعبَ نْيِ ، َوال يَ ْلَبْس ِمْن الثِ َياِب َشْيئاً َمسَُّه َزْعَفرَاٌن 

   َولِْلُبَخارِيِ  ) َوال تَ ْنَتِقِب اْلَمْرأَُة   َوال تَ ْلَبِس اْلُقفَّازَْيِن (
 أن احملرِم ممنوع عليه لبس هذه املالبس )املالبس املعتادة الت خيطت للبدن( وبعضهم يعرب بلبس املخيط  فاحلديث دليل على

املخيط ، بل سواء املخيط وما يف معناه ، وضابطه : أنه حيرم كل ملبوس معمول : ال يتوقف التحرمي والفدية على  قال النووي
 على قدر البدن أو قدر عضو منه حبيث حييط به ِبياطة أو غريها  

 : أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويالت واخلفاف والربانس   قال ابن املنذر
 واتفقوا على أن التحرمي هنا على الرجال احملرمني خاصة دون النساء   ة : قال اجملد ابن تيمي
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 1فائدة : 
 الفقهاء رحهم هللا عن هذا احملظور  باسم ) لبس املخيط (  بعض عرب 

: وهذه األشياء اخلمسة صار العلماء يعربون عنها بلبس املخيط، وقد توهم بعض العامة أن لبس  قال الشيخ ابن عثيمني
، وإمنا قصد أهل العلم بذلك أن يلبس اإلنسان ما فصل على البدن، أو  ، وليس األمر كذلك يط هو لبس ما فيه خياطةاملخ

على جزء منه كالقميص والسراويل، هذا هو مرادهم، وهلذا لو لبس اإلنسان رداًء مرقعاً، أو إزارًا مرقعًا فال حرج عليه، ولو لبس 
 راماً قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان ح

 2فائدة : 
 :يقاس على هذه احملرمات غريها مما يشبهها 

 والكوت  ، ويشمل ما كان مبعناه كالفنيلة فالقمص : 
 والبشت  ، والفروة ، يشمل املشلح  والربانس :
 والطاقية  ، وتشمل كل ما غطى الرأس مبالصق ، كالغرتة والعمائم : 
 يشمل كل ما سرت القدم كاجلوارب   واخلفاف  :

 يشمل كل ما سرت بعض البدن ، مثل السراويل القصرية  السراويالت : 
 يشمل كل أنواع الطيب ،وهذا عام يف حق الرجال والنساء   الورس والزعفران :

 ما عدا ذلك فهو حالل : الساعة ، والنظارة ، واخلاِت ، والعالقية  
 3فائدة : 

ُعد َعْن الت ََّرفُّه َويَ تَِّصف قَاَل اْلُعَلَماء : َواحلِْْكَمة   قال النووي : زَار َوالر َِداء َأْن يَ ب ْ يف حَتْرمي اللِ َباس اْلَمْذُكور َعَلى اْلُمْحرِم َولَِباسه اإْلِ
غ يف ُمرَاقَ َبته َوِصَيانَته لِِعَباَدتِِه ، أَبْ لَ ِبِصَفِة اخْلَاِشع الذَّلِيل ؛ َوْلَيَتذَكَّْر أَنَُّه حُمْرِم يِف ُكل  َوْقت ، فَ َيُكون أَقْ َرب ِإىَل َكثْ َرة أَذَْكاره ، وَ 

م اْلِقَياَمة ، َوالنَّاس ُحَفاة ُعرَاة ُمْهِطِعنَي َواْمِتَناعه ِمْن ِاْرِتَكاب اْلَمْحُظورَات ؛ َولَِيَتذَكََّر ِبِه اْلَمْوت َولَِباس اأْلَْكَفان ، َويَ َتذَكَّر اْلبَ ْعث يَ وْ 
 ي    ) شرح مسلم (  ِإىَل الدَّاعِ 

 ألجل أن يتساوى احملرمون يف هذا اللباس فال يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر  و 
 وألجل أن يتذكر احملرم كلما الح له إزاره ورداؤه أنه يف نسك وعبادة ، فيبتعد عن املعاصي  

 وألجل أن يتذكر هبذا اللباس أيضاً يوم القيامة  
 4فائدة : 
، وال تلبس القفازين ومها شراب اليدين،  ن تلبس من الثياب ما تشاء غري أن ال تتربج بالزينةخاص بالرجل، فللمرأة أور هذا احملظ

  وال تتنقب احملرمة وال تلبس القفازين(  )  وال تتنقب لقوله 
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 العمامة ، والطاقية  وز للمحرم أن يغطي رأسه مبالصق ، كهذا هو احملظور الرابع ، ال ُي
 م  عن لبس الربانس والعمائ أمجعوا أن إحرام الرجل يف رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهي رسول هللا  الرب: ال ابن عبدق
 ه  اختلفوا يف ختمري احملرم وجهه بعد إمجاعهم على أنه ال خيمر رأس:  دقال ابن رشو 

 ه  رم احلي فمجمٌع على حترَيأما ختمري الرأس يف حق احملو  وقال النووي :
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 (   يَ ْلَبُس اْلَقِميَص ، َوال اْلَعَمائِمَ  الللحديث السابق )     -أ
َنَما َرُجٌل َواِقٌف ِبَعَرَفَة ، إْذ َوَقَع َعْن رَاِحَلِتِه ، فَ َوَقَصْتُه حلديث ا -ب  -ُه أَْو قَاَل : فََأْوَقَصتْ  -ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : ) بَ ي ْ

َمِ ر وا رَأأَسه  : اْغِسُلوُه مبَاٍء َوِسْدٍر ، وََكفِ ُنوُه يف ثَ ْوبَ ْيِه   َوال حُتَنِ ُطوُه ،   فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ        ( متفق عليه   َوال ُت 
 1فائدة : 

 سرت الرأس للمحرم ينقسم إىل أقسام: 
 .والعمامة أن يغطي رأسه مبا يلبس عادة كالطاقية والغرتة أواًل : 

  لألحاديث السابقة  فهذا حرام 
 . فهذا ال بأس به، السقف أو اخليمة أن يستظل بالشجرة أو احلائط أو ثانياً : 

 ( رواه مسلم  ا      من شعر فضربت له بنمرة فنزل هب وأمر بقبة) فقد قال جابر يف صفة حج النيب 
 الشجرة واخلباء، وإن نزل حتت شجرة، فال بأس أن يطرح عليها ثوباً وال بأس أن يستظل بالسقف واحلائط و :  ةقال ابن قدام

 م  يستظل به، عند مجيع أهل العل
 ز  وأمجعوا على أنه لو قعد حتت خيمة أو سقف جا : قال النوويو 

 ز .فهذا جائ، رأسه باحلناء والكتم  أن يغطيثالثاً : 
 عليه   متفق ( يهل ملبداً  أيت رسول هللا ل ) ر حديث ابن عمر قا

 والصحيح جوازه. ، أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية وحممل البعي فهذا حمل خالف رابعاً : 
 وهو مذهب احلنفية ، والشافعية ، واختاره ابن املنذر  

 . أن يغطيه مبا يمله على رأسه وال يقصد به التغطيةخامساً : 
   ، وهو اختيار ابن حزم والشافعية ، واحلنابلة ، ية فهذا جائز، باتفاق املذاهب الفقهية: احلنفية  واملالك 

 وذلك ألنه ال يقصد به السرت؛ وال يسرت مبثله عادًة 
حل بعض املتاع على الرأس ال يعد من التغطية املمنوعة إذا مل يفعل ذلك حيلة، وإمنا التغطية احملرمة هي: ما يغطى  قال ابن باز:

وحنو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت وحنو ذلك، أما حل املتاع فليس من الغطاء  هبا الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة،
 م  احملرم كحمل الطعام وحنوه إذا مل يفعل ذلك احملرم حيلة؛ ألن هللا سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حر 

لعفش وحنوه، فهذا ال بأس به؛ ألنه ال يقصد به السرت، وال ن يغطيه مبا ال يقصد به التغطية والسرت كحمل اأ  :قال ابن عثيمنيو 
 اً  يسرت مبثله غالب

 2فائدة : 
 هل تغطية الوجه من احملظورات ؟ قوالن للعلماء :

 : من احملظورات   قيل 
َنَما َرُجٌل َواِقٌف بَِعَرَفَة ، إْذ َوَقَع َعْن رَاحلديث ا فَ َقاَل  -أَْو قَاَل : فََأْوَقَصْتُه  -ِحَلِتِه ، فَ َوَقَصْتُه ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : ) بَ ي ْ

 ُث يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبِ ياً (   : اْغِسُلوُه مبَاٍء َوِسْدٍر ، وََكفِ ُنوُه يف ثَ ْوبَ ْيِه   َوال حُتَنِ طُوُه ، َوال خُتَمِ ُروا رَْأَسُه   فَِإنَُّه يُ ب ْعَ   َرُسوُل اَّللَِّ 
َهه  َوال خُتَمِ ُروا ملسلم ) َوايٍَة َويف رِ   َوال رَْأَسُه (  َوجأ
 : إنه ليس من احملظورات ، فيباح للمحرم أن يغطي وجهه   وقيل

 وسعد بن أيب وقاص  ، وابن الزبري ، وزيد بن ثابت ، روى ذلك عن عثمان 
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 وهذا املذهب  
  وابن حزم  ،وبه قال الشافعي 

 ال ختمروا رأسه (  ) و  ابن عباس السابقحلديث  -أ
  هنى عن تغطية رأس احملرم فقط ، فدل على جواز سرت الوجه ألنه لو كان حراماً لنهى عنه  : أن النيب  وجه الداللة

 وملا روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبري خيمرون وجوههم وهم حمرمون  -ب
 نها البخاري ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة تغطية الوجه  ( زيادة شاذة أعرض عوال وجهه  وقالوا إن زيادة ) -ج

 ) والطيب ( .
 هذا هو احملظور اخلامس ، ال ُيوز للمحرم أن يتطيب وهو حمرم  

 يه  حيرم على الرجل واملرأة استعمال الطيب، وهذا ُممٌع عل ي :قال النوو 
 أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من الطيب   وقال ابن قدامة :

   َوال يَ ْلَبْس ِمْن الثِ َياِب َشْيئاً َمسَُّه َزْعَفرَاٌن أَْو َوْرٌس (    يَ ْلَبُس اْلَقِميَص ، َوال اْلَعَمائَِم  ال ) للحديث السابق وفيه-أ
 نبت أصفر يصبغ الثياب وله رائحة طيبة  [  الورس]  طيب[  الزعفران] 

     (   وُه مبَاٍء َوِسْدٍر ، وََكفِ ُنوُه يِف ثَ ْوبَ ْيِه   َوال حُتَنِ ُطوهُ اْغِسلُ ه ) يف احملرم الذي وقصته ناقت وقال  -ب
 (  ثَ ْوبَ ْيِه َواَل متُِسُّوُه ِبِطيٍب  اْغِسُلوُه مبَاٍء َوِسْدٍر وََكفِ ُنوُه يفويف لفظ )    

   ره ويف ثوبه وغريه من األماكنالطيب يشمل الطيب يف رأسه ويف حليته ويف صدو 
 1 فائدة :

نْ َيا َوَماَلذ َها ، َوَُيَْتِمع قال النووي :  ُعد َعْن الت ََّرفُّه َوزِيَنة الدُّ   مَه ه ِلَمَقاِصد اْْلِخَرة َواحلِْْكَمة يِف حَتْرمي الطِ يب َوالنِ َساء : أَْن يَ ب ْ
َنايِف َتَذلُّل احْلَاج  ، فَِإنَّ احْلَاج  َأْشَعث أَْغرَب ، َوَسَواء يف حَتْرمي َوَسَبب حَتْرمي الطِ يب أَنَُّه َداِعَية ِإىَل اجلَِْماع ؛ َوأِلَنَُّه ي ُ  وقال أيضًا :

 ة  الطِ يب الرَُّجل َواْلَمْرأَ 
 2فائدة : 

 شم الطيب  له أحوال :

 أن يشمه بقصد التلذذ ] فهذا من حمظورات اإلحرام [  احلال األوَل : 
 ر بسوق العطارين وشم الطيب ] هذا ليس من حمظورات اإلحرام [  : أن يشمه بغري قصد ، كما لو م احلال الثانية
 : شم الطيب لريى جودته من عدمها ] املذهب أنه من احملظورات ، واختار ابن القيم أنه ليس من احملظورات [   احلال الثالثة

 ( 
ُ
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 هذا هو احملظور السادس : ال ُيوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه  
 مباحث تتعلق هبذا احملظور :

 1 مبحث :
 دلة على حترمي قتل الصيد للمحرِم :األ

 (  ُرٌم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم حُ  قال تعاىل )-أ
 ه  وهذا حترمي منه تعاىل لقتل الصيد يف حال اإلحرام ، وهني عن تعاطيه في  :قال ابن كثي

 (  َوُحر َِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمُتْم ُحُرًما وقال تعاىل )-ب
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فلما رأى ما يف وجهه قال: إنَّا مل نردُّه  حارًا وحشي ا، فَ َردَّه عليه، أنه أهدى لرسول هللا ) عن الصَّعب بن جثامة الليثي و  -ج
 م ( متفق عليه  عليك إال أنَّا حر 

  ال خالف بني أهل العلم ، يف حترمي قتل الصيد واصطياده على احملرم  : ةقال ابن قدام
  م أمجعت األمة على حترمي الصيد يف اإلحرا ي :قال النوو و 

 2مبحث : 
ِشيِ  ، اَ  قوله )    املأكول اللحم -املتوحش  -هو احليوان الربي : م م على احملرِ الصيد احملر  أن (      لأَمأأك ولِ وهو الربي ، اَلأَوحأ

   فديةعليه : فإذا كان غري مأكول فليس  أن يكون مأكوالً 
 ، فال حيرم على احملرِم   وضده البحري:  أن يكون برياً 

 وال ذحبه كبهيمة األنعام واخليل والدجاج  : فما ليس بوحشي ال حيرم على احملرم أكله أن يكون وحشياً 
 متوحشاً   - برياً  – أن يكون الصيد: مأكوالً إذًا الشروط: 

   ) كاحلمامة ، والضبع ، والغزال ، واألرنب (
   فيجوز للمحرم صيد البحر 

 (  ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا لَُّكْم قال تعاىل ) 
 ه  أمجع أهل العلم على أن صيد البحر مباٌح للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤ  : ةقال ابن قدام

 وز للمحرم ذبح هبيمة األنعام والدجاج وحنوها وُي 
ما ليس بوحشيٍ  ال حيرم على احملرم ذحبه وال أكله، كبهيمة األنعام كلها، واخليل، والدجاج، وحنوها، ال نعلم بني  ة :قال ابن قدام

 اً  م يف هذا خالفأهل العل
 3مبحث : 

 الصيد، وال ُيوز له أن يدل  عليه  احملرِم ال ُيوز له أن يُِعنْيَ على قتل 
َهْل ِمْنُكْم َأَحٌد أََمَرُه أَْو َأَشاَر ِإلَْيِه    )   وفيه قال  –حينا صاد حاراً وحشياً وهو حمل يف "الصحيحني"  حلديث أيب قتادة 

  َفُكُلوا َما بَِقَى ِمْن حلَِْمَها  :قَاَل ،  وا الَ قَاَل قَالُ «  ٍء يْ ِبشَ 
 : بشرطإًذا : احملرِم ُيوز له أن يأكل الصيد 

 إليه حُمْرٌِم، أو ِصيد ألجله   أن ال يكون هذا الصيد صاده حُمْرٌِم آخر، أو أعانه حُمْرٌِم، أو أشار
  قال ) فكلوه (  ا إىل حُمْرِم؛ فال بأس أن يأكل، النيب أما إذا كان هناك شخص ليس حُمْرًِما وصاد صيًدا وقد م منه شيئً 

 4مبحث : 
 ء  أن يأكل منه ، باتفاق العلمااً ا تبني مما سبق ، وحرم عليه أيض: فقد عصى هللا بذلك ، كماً ذا اصطاد احملرم صيدإ

  على غريه أن يأكل من هذا الصيد الذي اصطاده احملرم ، عند أكثر العلماء  ككذلم  وحير 
   إذا ذبح احملرم صيداً حرم عليه بال خالف قال النووي:

 ر      ) اجملموع (  ويف حترَيه على غريه قوالن : اجلديد : حترَيه وهو األصح عند اجلمهو 
وهذا قول احلسن ، والقاسم ، وسامل ،  ،يتة ، حيرم أكله على مجيع الناس وإذا ذبح احملرم الصيد صار م ة :وقال ابن قدام

ك ، واألوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال احلكم ، والثوري ، وأبو ثور : ال بأس بأكله ، قال ابن ومال
 ق  املنذر : وهو مبنزلة ذبيحة السار 
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 : ال ُيوز أكله للمحرم الذي صاده ، وال حملرم غريه ، وال رِممجيع العلماء على أن ما صاده حموقد أمجع  وقال الشنقيطي :
 ة  حلالل غري حمرم ألنه ميت

 5مبحث : 
 اختلف العلماء يف حكم : إذا صاد احملل صيداً وأطعمه احملرم ، فهل يكون حالاًل للمحرم أم ال على قولني :

 أنه حرام على احملرِم  القول األول : 
 وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري   
 (   َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمُتْم ُحُرماً ُحر َِم َعَلْيُكْم لقوله تعاىل ) و -أ

فَ َردَُّه َعَلْيِه   فَ َلمَّا  –ِحَاراً َوْحِشيَّاً ، َوُهَو بِاألَبْ َواِء أَْو ِبَودَّاَن  ) أَنَُّه أَْهَدى إىَل النَّيبِ   الصَّْعِب ْبِن َجثَّاَمَة اللَّْيِثيِ  وحلديث  -ب
 ا ملَْ نَ ُردَُّه َعَلْيَك إالَّ أَنَّا ُحُرٌم (  رََأى َما يِف َوْجِهي ، قَاَل : إنَّ 

ِحل مطلقاً ولو صاده ألجله  القول الثاين : 
ُ
 ُيوز أكل احملرم مما صاده امل

 وهذا مذهب أيب حنيفة وعطاء وُماهد  
ُهْم َخرََج َحاجًَّا   َفَخَرُجوا َمَعُه  َأيب قَ َتاَدَة األَْنَصارِيِ  ) أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  حلديث َوقَاَل :  -ِفيِهْم أَبُو قَ َتاَدَة  -  َفَصَرَف طَائَِفًة ِمن ْ

َنَما ُهْم ُخُذوا َساِحَل اْلَبْحِر ، َحَّتَّ نَ ْلَتِقَي   فََأَخُذوا َساِحَل اْلَبْحِر  فَ َلمَّا اْنَصَرُفوا َأْحَرُموا ُكلُُّهْم ، إالَّ   أَبَا قَ َتاَدَة ، فَ َلْم حُيْرِْم   فَ بَ ي ْ
َها أَتَانَاً   َفَحَمَل َن إْذ رَأَْوا ُحَُر َوْحشٍ و َيِسريُ  ، َنا: أَنَْأُكُل حلََْم َصْيدٍ   مُثَّ قُ لْ َنا فََأَكْلَنا ِمْن حلَِْمَها  فَ نَ َزلْ أَبُو قَ َتاَدَة َعَلى احلُُْمِر  فَ َعَقَر ِمن ْ

َها ،  َرُسوَل اَّللَِّ َوحَنُْن حُمْرُِموَن ؟ َفَحَمْلَنا َما بَِقَي ِمْن حلَِْمَها فََأْدرَْكَنا    َفَسأَْلَناُه َعْن َذِلَك ؟ فَ َقاَل : ِمْنُكْم َأَحٌد أََمَرُه َأْن حَيِْمَل َعَلي ْ
َها ؟ قَالُوا : ال   قَاَل : َفُكُلوا َما بَِقَي ِمْن حلَِْمَها (   متفق عليه  أَْو َأَشاَر إلَي ْ

َها (  َويف رَِوايٍَة :) قَاَل : َهْل َمَعُكْم ِمْنُه َشيْ   ٌء ؟ فَ ُقْلت : نَ َعْم   فَ َناَوْلُتُه اْلَعُضَد ، فََأَكَل ِمن ْ
 القول باجلمع : فما صاده احلالل ألجل احملرم حرم على احملرم فقط ، وما مل يصد ألجله فهو حالل له  القول الثالث : 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء  
سحاق وأبو ثور ، ورجحه ابن حبان ، وابن عبد الرب ، والبغوي ، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاهبما ، وأحد وإ

 والقاضي عياض ، والنووي ، وابن القيم ، وابن حجر وغريهم  
 واحتجوا ملسلكهم بأن فيه توفيقاً ومجعاً بني األحاديث املختلفة وعماًل جبميعها  

) صيد الرب حالل لكم وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو   ويؤيد هذا اجلمع ما رواه أحد وأبو داود عن جابر قال : قال رسول هللا
 يصد لكم (   

والعمل على هذا عند أهل العلم ال يرون بأكل الصيد للمحرم بأسًا إذا مل يصده أو يصد من  : بعد هذا احلديث قال الرتمذي
 أجله  

 واحلق ما ذهب إليه اجلمهور من اجلمع بني األحاديث   : قال الشوكاين
 الراجح .قول هو وهذا ال

 6مبحث : 
لو استأنس الربي فال ُيوز للمحرم اصطياده ، ألنه باعتبار أصله هو بري ، فمَّت استأنس الظباء أو األرانب أو البط أو احلمام 

 فال حيل للمحرم اصطياده  

 7مبحث : 
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 ن احملر م صيد الرب  إذا صاد السمك داخل حدود احلرم ، كأن تكون حبرية هبا أَساك ، فالصحيح أنه ُيوز ، أل

 8مبحث : 
  من اضطر إىل األكل فذبح الصيد لذلك فإنه حيل له ، ألنه ال حترمي مع الضرورة 

 8مبحث : 
ِشيِ  اَلأَمأأك وِل ...قوله )   ( فإن كان غري مأكول فليس قتله من حمظورات اإلحرام   َصيأِد اَلأبَ رِ  اَلأَوحأ

 ولكن هل يقتل أم ال :
 من حيث القتل وعدمه إىل أقسام :ينقسم احليوان 
 : قسم أمر بقتله   القسم األول

 على قتلها : كاخلمس الت نص النيب 
َدأَُة ، احلََْرِم : اْلُغرَاُب ، َواحلِْ احلِل و قَاَل ) مَخٌْس ِمْن الدََّوابِ  ُكلُُّهنَّ فَاِسٌق ، يُ ْقتَ ْلَن يف  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

 متفق عليه ، وعند مسلم ) واحلية (   َواْلَعْقَرُب ، َواْلَفْأرَُة ، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر (
( )احلدأة دويبة ذات سم تلسع  ( )العقرب وهو الذي يف ظهره وبطنه بياض   (باألبقع)ويف صحيح مسلم تقييده ( )اَلأغ َراب  

 أي : اجلارح املفرتس   (َكلأب  اَلأَعق ور  َوالأ )طائر معروف خيتطف األموال الثمينة  
 ملاذا َسيت هذه بالفواسق ؟ تنبيه :

تسمية هذه اخلمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة اخلروج، ومنه َسي الرجل  قال النووي :
غريها من احليوان يف حترمي قتله أو حل الفاسق خلروجه عن أمر هللا وطاعته ، فوصفت هذه اخلمس بذلك خلروجها عن حكم 

 أكله أو خروجها باإليذاء أو اإلفساد  
 وأم ا املعىن يف وصف الد واب  املذكورة بالفسق :  وقال ابن حجر

 خلروجها عن حكم غريها من احليوان يف حترمي قتله  : فقيل
 ، مث قال :… مث ذكر القول الثاِن  : وقيل
 باإليذاء واإلفساد وعدم االنتفاع  : خلروجها عن حكم غريها وقيل

استيقظ هلا وقد أخذت الفتيلة  ووقع يف حديث أيب سعيد عند ابن ماجه: قيل له: مِلَ قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: ألن  الن يب   
 لتحرق هبا البيت 

     ) الفتح (  خريفهذا يومئ إىل أن  سبب تسمية اخلمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفس اق، وهو يرج ح القول األ
 هل الغراب يقتل مطلقاً أم هناك غراب معني ؟(  والغرابقوله )  تنبيه :

 اإلذن يف قتل الغراب مطلقاً ومل خيص نوعاً فيها من نوع   احلديث السابقيف 
ب األبقع ( ، ) مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم      وذكر منها : والغرا وجاء يف صحيح مسلم عن عائشة أيضًا   قال  

 وكذلك يف حديث ابن عمر  
 فاختلف العلماء يف ذلك  

 فذهب بعض العلماء حبمل األحاديث املطلقة يف اإلذن بقتل كل غراب على املقيدة بالغراب األبقع  
وممن سلك هذا املسلك أبو حنيفة وصاحباه حممد بن احلسن وأبو يوسف والطحاوي ، وحكاه ابن املنذر عن بعض أصحاب 

 العيين  ، وابن حجر ، ديث ، وبه أخذ ابن خزَية احل



 50 

 وذهب بعض العلماء إىل تقدمي الروايات املطلقة على املقيدة  
 وابن قدامة  ، وممن سلك هذا املسلك ابن عبد الرب 

 : الروايات املطلقة أصح    قال ابن قدامة 
 واعتذر بعضهم بأن رواية ) األبقع ( شاذة  

 لتقييد باألبقع أنه خرج خمرج الغالب فال خيتص احلكم به  وذكر بعض العلماء أن ا
: قوله ) الغراب األبقع ( تقييد ملطلق الروايات األخرى الت ليس فيها األبقع ، وبذلك قالت طائفة ، فال ُييزون إال  قال القرطيب

 ذكر األبقع إمنا جرى ألنه األغلب عندهم  قتل األبقع ، وغري هذه الطائفة رأوا جواز قتل األبقع وغريه من الغربان ، ورأوا أن 
 على قولني :اختلف العلماء هل يتعدى القتل إىل غريها من املؤذيات أم ال : تنبيه 

 ال يتعدى إىل غريها   : أنهالقول األول 
 وهذا مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر  

 ألهنا هي الت ورد هبا النص  
 كل مؤذ  بل يتعدى إىل غريها من  القول الثاين : 

 وهذا مذهب مجهور العلماء  
 وأن ما جاء يف احلديث على سبيل املثال  

إمنا اختصت هذه بالذكر لينبه هبا على ما يف معناها ، وأنواع األذى خمتلفة ، فيكون ذكر نوع منها منبهًا على  قال ابن القيم :
 جواز قتل ما فيه ذلك النوع   

ذه األمثلة يدل على أن ما كان مثلها يف احلكم وما كان أشد منها فهو أوىل منها باحلكم ، : والتنبيه هب وقال الشيخ ابن عثيمني
 وهلذا أخذوا قاعدة من ذلك ، وقالوا : يسن قتل كل مؤٍذ  

 قسم منهي عن قتله   القسم الثاين :
 كالنملة ، والنحلة ، واهلدهد ، والصرد  

 أربع من الدواب: النملة، والنحلة، واهلدد، والصُّرد ( رواه أبو داود  عن قتل  رسول هللا حلديث ابن عباس قال ) هنى 
 قسم سكت عنه  القسم الثالث : 

 كالذباب ، والصراصري ، واجلعالن  
 فهذه إن آذت قتلت ، وإن مل تؤذ : فقيل ُيوز قتلها ، وقيل يكره ، وهذا األقرب  

 ألن هللا خلقها حلكمة ، فال ينبغي أن تقتل  
 9مبحث : 

حرِم غري احملرِم ، أو أعانه ، فإنه يضمن  
ُ
 لو دل  امل

احلَْاَلِل لِلصَّْيِد ِبَداَللَِتِه  ِإَذا َدلَّ اْلُمْحرُِم َحاَلاًل َعَلى َصْيٍد فَ َقتَ َلُه ، فَ َهْل ُيَُِب َعَلى اْلُمْحرِِم َجَزاٌء ؛ لَِتَسبُِّبِه يف قَ ْتلِ  : قال الشنقيطي
 :اْختَ َلَف اْلُعَلَماُء يف َذِلَك  َلُه َعَلْيِه أَْو اَل ؟

َماُم َأْحَُد ، َوأَبُو َحِنيَفَة ِإىَل أَنَّ اْلُمْحرَِم الدَّالَّ يَ ْلَزُمُه َجَزاُؤُه َكاِماًل     َفَذَهَب اإْلِ
   ، َوِإْسَحاَق َويُ ْرَوى حَنُْو َذِلَك َعْن َعِليٍ  ، َواْبِن َعبَّاٍس ، َوَعطَاٍء ، َوُُمَاِهٍد ، َوَبْكٍر اْلُمَزِن ِ  
ُهْم ِإىَل َأيب قَ َتاَدَة َعَلى احلَِْماِر اْلَوْحِشيِ  ؟: َأْصَحابَُه  َويَُدلُّ هِلََذا اْلَقْوِل ُسَؤاُل النَّيبِ       َهْل َأَشاَر َأَحٌد ِمن ْ
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َذِلَك لُُزوُم اجلَْزَاِء ، َواْلَقاِعَدُة لُُزوُم الضََّماِن  يِف حَتْرمِِي اأْلَْكِل ؛ َويُ ْفَهُم ِمنْ فَِإنَّ ظَاِهَرُه أَن َُّهْم َلْو َدلُّوُه َعَلْيِه َكاَن مبَثَابَِة َما َلْو َصاُدوُه 
  َتَسبِ ٌب ُه َحاَلٌل ، َوالدَّالُّ مُ لِْلُمَتَسبِ ِب ِإْن ملَْ َُيِْكْن َتْضِمنُي اْلُمَباِشِر ، َواْلُمَباِشُر ُهَنا اَل َُيِْكُن َتْضِميُنُه الصَّْيَد ؛ أِلَنَّ 

َظأَهر     . َوَهَذا الأَقوأل  ه َو األأ
َماُم الشَّاِفِعيُّ َوَأْصَحابُُه : اَل َشْيَء َعَلى الدَّاِل    َوقَاَل اإْلِ

  َوُرِوَي َعْن َماِلٍك حَنُْوُه 
 يان (             ) أضواء الب قَالُوا : أِلَنَّ الصَّْيَد ُيْضَمُن ِبَقْتِلِه ، َوُهَو ملَْ يَ ْقتُ ْلهُ  

 ورجح هذا القول ابن قدامة فقال :
 فَِإَذا َدلَّ اْلُمْحرُِم َحاَلاًل َعَلى الصَّْيِد فَأَتْ َلَفُه ، فَاجلَْزَاُء ُكلُُّه َعَلى اْلُمْحرِِم  

 َحاِب الرَّْأِي  ُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍ  َواْبِن َعبَّاٍس َوَعطَاٍء َوُُمَاِهٍد َوَبْكٍر اْلُمَزِن  ، َوِإْسَحاَق ، َوَأصْ 
َها ؟َهْل ِمْنُكْم َأَحٌد أََمَرُه َأْن حَيِْمَل َعلَ )أِلَْصَحاِب َأيب قَ َتاَدَة  ْوُل النَّيبِ  لقَ  َها، أَْو َأَشاَر إلَي ْ َوأِلَنَُّه َسَبٌب يُ تَ َوصَُّل بِِه إىَل إْتاَلِف  (ي ْ

  ُأْحُبوَلًة  الصَّْيِد ، فَ تَ َعلََّق ِبِه الضََّماُن ، َكَما َلْو َنَصبَ 
 ) املغين (       َواَل نَ ْعِرُف هَلَُما خُمَالًِفا يف الصََّحابَِة  ، َوأِلَنَُّه قَ ْوُل َعِليٍ  َواْبِن َعبَّاٍس 

 10مبحث : 
 :َوأَمَّا ِإَذا َدلَّ اْلُمْحرُِم حُمْرًِما آَخَر َعَلى الصَّْيِد فَ َقتَ َلُه 

نَ ُهَما : َعَليْ  فَ َقاَل بَ عأض  الأع َلَماءِ    ِهَما َجزَاٌء َواِحٌد بَ ي ْ
ُهُم اْبنُ  َماِم َأْحََد ، َوبِِه قَاَل َعطَاٌء ، َوَحَّاُد ْبُن َأيب ُسَلْيَماَن ، َكَما نَ َقَلُه َعن ْ   « اْلُمْغيِن » ُقَداَمَة يف َوُهَو َمْذَهُب اإْلِ

ُهَما َجزَ  َوقَاَل بَ عأض  الأع َلَماءِ    اٌء َكاِمٌل : َعَلى ُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ
 «  اْلُمْغيِن »ُهْم أَْيًضا َصاِحُب َوِبِه قَاَل الشَّْعيِبُّ ، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَ رْيٍ ، َواحْلَاِرُث اْلُعْكِليُّ ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي ، َكَما نَ َقَلُه َعن ْ 

  َولَْيَس َعَلى اْلُمْحرِِم الدَّالِ  َشْيٌء  اجلَْزَاُء ُكلُُّه َعَلى اْلُمْحرِِم اْلُمَباِشِر ، َوقَاَل بَ عأض  الأع َلَماِء :
لضََّماِن ، َواْلُمَباِشُر ُهَنا َُيِْكُن َتْضِميُنُه ؛ َوَهَذا قَ ْوُل الشَّاِفِعيِ  ، َوَماِلٍك ، َوُهَو اجْلَارِي َعَلى قَاِعَدِة تَ ْقِدمِي اْلُمَباِشِر َعَلى اْلُمَتَسبِ ِب يف ا

      ) أضواء البيان (  ُهَو اأْلَْظَهُر ، َوَعَلْيِه : فَ َعَلى الدَّاِل ااِلْسِتْغَفاُر َوالت َّْوبَُة  أِلَنَُّه حُمْرٌِم ، َوَهَذا
 
ُ
  نكاح ( . ) وعقد

 هذا احملظور السابع من حمظورات اإلحرام : وهو عقد اإلحرام  
 م  َرَواُه ُمْسلِ  (ُح اَْلُمْحرُِم، َواَل يُ ْنِكُح، َواَل خَيُْطُب اَل يَ ْنكِ ) قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن حلديث 

رِم  )   ( أي : يعقد النكاح لغريه   َواَل ي  نأِكح  ( أي : ال يتزوج   ) اَل يَ نأِكح  اَلأم حأ
أي : يعقد  –لياء بضم ا –أي : يتزوج ، أو يُنِكح  –بفتح الياء  –ذهب مجهور العلماء إىل أن احملرِم حمر م عليه أن يَنكح 

 النكاح لغريه ، أو خيطب ، أي : يطلب زواج املرأة من نفسها أو من أهلها  
 الثالثة  يحرم عقد النكاح على الذكور واإلناث، سواء كان احملرم الويل أو الزوج أو الزوجة، فاحلكم يتعلق هبؤالء ف

   على امرأة والويل حمرم ال يصحل حمل ولو عقد لرج،  لو عقد لرجل حمرم على امرأة حالل فالنكاح ال يصح
 1فائدة : 
 ( رواه مسلم   تَ َزوََّج َمْيُمونََة َوُهَو حُمْرِمٌ   َأنَّ النَّيبَّ    )اْبن َعبَّاس : ما اجلواب عن حديث   فإن قيل
 اجلواب :
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 أنه تزوج ميمونة حمرماً   : أن ابن عباس وِهم إذ نسب إىل النيب أواًل 
 سيب : وِهم ابن عباس يف تزويج ميمونة وهو حمرِم  قال سعيد بن امل

 تزوجها حالالً ( رواه مسلم   أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت ) أن النيب  ثانياً :
ميمونة وهو حالل ، وبىن هبا وهو حالل ، وكنت أنا  أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال ) تزوج رسول هللا  ثالثًا :

 ( رواه الرتمذي   الرسول بينهما
تزوجها حالاًل كثريون ، منهم ميمونة نفسها ، ومنهم أبو رافع ، وسليمان بن يسار ، ومنهم صفية بنت  أن الرواة بأنه  رابعاً :
 شيبة  

رواية نكح ميمونة وهو حمرم إال عبد هللا بن عبد هللا ، و  : وما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن رسول هللا  قال ابن عبد الرب
 من ذكرنا معارضة لروايته ، والقلب إىل رواية اجلماعة أميل ، ألن الواحد أقرب إىل الغلط  

، وعن  تزوج ميمونة وهو حالل متواترة عن ميمونة بعينها ، وعن أيب رافع موىل النيب  : والرواية أن رسول هللا  وقال
 ها  سليمان بن يسار موالها ، وعن يزيد بن األصم وهو ابن أخت

تزوجها حالاًل ، وهو ق ول كرباء الصحابة ورواياهتم ، ومل يأت عن أحد  : الذي صححه أهل احلديث أن النيب  وقال عياض
 منهم أنه تزوجها حمرماً إال ابن عباس وحده  

 2فائدة : 
 قوالن:اختلف العلماء يف اخلطبة للمْحرِم على 

 ويكره للمحرم أن خيطب للمحلني   تكره اخلطبة للمحرم، واحملرمة ، القول األول :
 ، واختيار ابن قدامة  وهو مذهب الشافعية ، واحلنابلة 

 أنه حترم خطبة احملرم   القول الثاين :
   وابن عثيمني، ، وابن باز يطي والصنعاِن ، والشنق ، واختيار ابن حزم وابن تيمية ،وهو مذهب املالكية 

 وال خيطب (     حلديث عثمان السابق : )  -أ
 هنى عن اجلميع هنياً واحداً ومل يفصل وموجب النهي التحرمي وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر وال نظر    فالنيب 

 للمادة   ، والشرع قد منع من ذلك كله حسماً ءأن اخلطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط-ب
ال ُيوز له أن خيطب امرأة ، وكذلك احملرمة ال ُيوز للرجل خطبتها ملا تقدم من حديث  رِماألظهر عندي أن احمل:  قال الشنقيطي

  هل العلم من أن اخلطبة ال حترم يف اإلحرام وإمنا تكره أنه خالف الظاهر من النص أن ما ذكره كثري من أ معثمان ، وبه تعل
 3فائدة : 

د النكاح يف حق ، لكن يكره أن حيضرا عقده إذا كانا حمرمني، فإن عق الشاهدان فال تأثري إلحرامهماأما  : العثيمني قال العالمة
 ام  احملرم منهما حر 

 ) وال يصح ( .
 عقد لو وقع حال اإلحرام  أي : وال يصح ال
رِِمنَي أَْو بَ ْعُضُهْم ؛ أِلَنَُّه َوَمََّت تَ َزوََّج اْلُمْحرُِم ، أَْو َزوََّج ، أَْو ُزوِ َجْت حُمْرَِمٌة ، فَالنِ َكاُح بَاِطٌل ، َسَواٌء َكاَن اْلُكلُّ حمُْ  قال ابن قدامة :

 ِة َعَلى َعمَِّتَها أَْو َخالَِتَها  َمْنِهيٌّ َعْنُه ، فَ َلْم َيِصحَّ ، َكِنَكاِح اْلَمْرأَ 
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َعِقد َسوَ  وقال النووي : ْحرَام نَ ْهي حَتْرمي ، فَ َلْو َعَقَد ملَْ يَ ن ْ ْنَكاح يف َحال اإْلِ اء َكاَن اْلُمْحرِم ُهَو َواْعَلْم َأنَّ الن َّْهي َعْن النِ َكاح َواإْلِ
َويل  أَْو ٍة أَْو وََكالَة ، فَالنِ َكاح بَاِطل يف ُكل  َذِلَك ، َحَّتَّ َلْو َكاَن الزَّْوَجاِن َواْلَويل  حمُِلِ نَي ، َووَكََّل الْ الزَّْوج َوالزَّْوَجة أَْو اْلَعاِقد هَلَُما ِبواَِليَ 

َعِقد    الزَّْوج حُمْرًِما يف اْلَعْقد ملَْ يَ ن ْ
 ) وال فِدية ( .
 أي : ليس فدي  ة  

   ، واألصل براءة الذمةعدم الدليل على وجوب الفديةل  :أوالً 
   أنه وسيلة مل يرتتب عليها االنتفاع باملقصد احملرم، والذي ُيرب إمنا هو املقاصد ثانياً:
  .أنه َفَسَد ألجل اإلحرام، فلم ُيب به فدية، كشراء الصيد ثالثاً:

. ) 
ُ
ة
َ
 الرجع

ُّ
صِح

َ
 ) وت

 عليها  أي : يصح أن يراجع اإلنسان احملرِم مطلقت  ه الت له الرجعة 
 مثال : رجل أحرم بعمرة أو حج ، وكان قد طلق زوجته طالقاً رجعياً ، فأراد أن يراجعها فإنه ُيوز  

 َوُهَو قَ ْوُل َأْكَثِر أَْهِل اْلِعْلِم  ، فََأمَّا الرَّْجَعُة ، فَاْلَمْشُهوُر إبَاَحتُ َها قال ابن قدامة : 
 َباُح ؛ أِلَن ََّها اْسِتَباَحُة فَ رٍْج َمْقُصوٍد ِبَعْقٍد ، َفاَل تُ َباُح لِْلُمْحرِِم ، َكالنِ َكاِح  َوِفيِه رَِوايٌَة ثَانَِيٌة ، أَن ََّها اَل ت ُ 

   (فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروٍف  )َوَوْجُه الر َِوايَِة الصَِّحيَحِة ، َأنَّ الرَّْجِعيََّة َزْوَجٌة ، َوالرَّْجَعُة إْمَساٌك ، ِبَدلِيِل قَ ْوله تَ َعاىَل 
ْمَساِك قَ ْبَل الطَّاَلِق    فَأُبِيَح َذِلَك َكاإْلِ

ْحرَاِم ؛ أِلَنَّ الرَّْجَعَة اْعَلْم َأنَّ َأْظَهَر قَ ْويَلْ أَْهِل اْلِعْلِم ِعْنِدي: َأنَّ اْلُمْحرَِم َُيُوُز َلُه َأْن يَ ْرجتََِع ُمطَلََّقَتُه يف حَ  وقال الشنقيطي : اِل اإْلِ
اَل : »َتْدُخُل يِف قَ ْولِِه  ْؤتَ َنٍف ؛ أِلَن ََّها اَل حُيَْتاُج ِفيَها ِإىَل َعْقٍد، َواَل َصَداٍق، َواَل ِإىَل ِإْذِن اْلَويلِ  َواَل الزَّْوَجِة َفاَل لَْيَسْت بِِنَكاٍح مُ 

ْحرَاِم ُهَو قَ ْوُل مُجُْهوِر أَ « يَ ْنِكُح اْلُمْحرُِم َواَل يُ ْنِكحُ  ُهُم اأْلَئِمَُّة الثَّاَلثَُة، َوَأْصَحابُ هُ َوَجَواُز الرَّْجَعِة يِف اإْلِ َماِلٌك، م : ْهِل اْلِعْلِم ِمن ْ
َماِم َأْحََد، َوَعزَاُه الن ََّوِويُّ يف  يًَة َعِن لَِعامَِّة اْلُعَلَماِء ِإالَّ رَِوا« َشرِْح اْلُمَهذَّبِ »َوالشَّاِفِعيُّ َوأَبُو َحِنيَفَة، َوُهَو ِإْحَدى الر َِوايَ تَ نْيِ، َعِن اإْلِ

َماِم َأْحََد   اإْلِ
 لشهوةٍ فيما دون الفرج ( .

ُ
باشرة

ُ
 ) امل

 هذا احملظور الثامن : أن يباشر احملرِم زوجته فيما دون الفرج  
 (   َفالَ رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يف احلَْج ِ قال تعاىل )

ى احملرم املباشرة بشهوة كاملفاخذة والقبلة واللمس باليد اتفقت نصوص الشافعي واألصحاب على أنه حيرم عل ي :ال النوو ق
 ف  بشهوة     وأما اللمس بغري شهوة فليس حبرام بال خال

باتفاق العلماء وإمجاع األمة اجلماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأي  رِمحيرم على احمل (  ةاملوسوعة الفقهيجاء يف ) و 
 ق  طري

علم أهنم متفقون على مقدمات اجلماع كالقبلة، واملفاخذة، واللمس بقصد اللذة حرام على احملرم، ولكنهم ا قال الشنقيطي:
   من ذلك اً اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئ

 1فائدة : 
لف وهو وقال به طائفة من الس ،هذا مذهب الشافعية ، واحلنابلة من باشر ومل ينزل فعليه دم أو بدله من اإلطعام أو الصيام، و 
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  اختيار ابن عثيمني 
 2 فائدة :

 ذهب بعض العلماء : إىل أن املباشرة إذا أنزل هبا فعليه بدنة ، قياساً على اجلماع  
 واختار الشيخ ابن عثيمني : أن املباشرة دون الفرج مع اإلنزال كسائر احملظورات ، فيها الفدية على التخيري  

 ) الوطء يف الفرج وهو أعظمها ( .
 وهو اجلماع يف الفرج ، وهو أعظم احملظورات وأشدها خطراً   ر التاسع :هو احملظو هذا 

 م  أمجع املسلمون على أن وطء النساء على احلاج حرام من حني حير  د :قال ابن رش
   أمجعت األمة على حترمي اجلماع يف اإلحرام ي :قال النوو و 

  قال تعاىل:  )فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق( 
   باجلماعالرفث فسر ابن عباس 

 ع  وقوله ) فال رفث ( أي من أحرم باحلج أو العمرة فليجتنب الرفث ، وهو اجلما  :قال ابن كثي 
 1فائدة : 

 حيصل اجلماع بإيالج احلشفة يف قُ ُبل أو ُدبر  
 التحلل األول فسد احلج ( .

َ
 كان قبل

ْ
 ) فإن

 أوالً : فساد احلج  فإنه يرتتب عليه (  أو ليلة مزدلفة  –كأن ُيامع يف عرفة مثالً ) حلل األول قبل التاجلماع قد وقع فإن كان 
 لقضاء الصحابة بذلك  

 يف فاسدهِ ( .
ٌّ
 املضي

َ
 ) ووجب

 هذا األمر الثاِن مما يرتتب على اجلماع قبل التحلل األول : وجوب املضي يف فاسده  
  فعليه إمتامه وليس له اخلروج منه 

 وأمتوا احلج والعمرة هلل(   )عاىل: لقوله ت -أ
 ا  أمر بإمتام احلج والعمرة، وأطلق، ومل يُفر ِق بني صحيحها وفاسدهفاهلل تعاىل 

 ف  ، وال يعرف هلم خمالأفَّت بذلك مجع من الصحابة  -ب
 من قابلٍ ( .

 
ج
َ
 ) واحل

 قابل   هذا األمر الثالث مما يرتتب على اجلماع قبل التحلل األول : وجوب احلج من
 أي : ُيب القضاء على الفور ، سواء كان احلج نفالً أو فرضاً  

 وهذا مروي عن مجاعة من الصحابة  
 ل  أمجعوا على أن من جامع عامًدا يف حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابقال ابن املنذر: 

   أو نفالً  اً أو العمرة فرضمفسد احلج أو العمرة القضاء بال خالف سواء كان احلج  : ُيب علىقال النوويو 
. ) 
ٌ
 ) وعليهِ بدنة

 هذا األمر الرابع مما يرتتب على اجلماع قبل التحلل األول : عليه فدية بدنة  
 بدنة تذبح يف القضاء ويوزعها على املساكني يف مكة أو يف مكان اجلماع  ال وهذه
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 ر اء، وطاوس، وُماهد، ومالك، والشافعي، وأيب ثو ُيب على اجملامع بدنة، روي ذلك عن ابن عباس، وعط قال ابن قدامة:
وأبو ، والثوري ، ومالك ، وُماهد ، وطاوس ، وعطاء ، : مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة، وبه قال ابن عباس قال النوويو 

   ثور وإسحق
ري، وأبو ثور، وإسحاق، وهو قول مجاعات من الصحابة وغريهم منهم ابن عباس، وطاوس، وُماهد، والثو  وقال الشنقيطي: 

 م  وغريه
 ) وإن كان بعد التحلل األول : ففيه شاة ( .

 فعليه شاة   ( كأن ُيامع بعد احللق والرمي ) أي : وإن وقع اجلماع بعد التحلل األول 
 حمرِمًا ( .

َ
 من التنعيمِ ليطوف

ُ
حرِم

ُ
 ) وي

 أي : يفسد اإلحرام فقط  
؟  ملاذا)يعين خيلع ثيابه )ثياب احلل( ويلبس إزارًا ورداءًا ليطوف طواف اإلفاضة حمرماً،  فيجب عليه أن خيرج إىل احلل ليحرم منه

   من إحرامه فوجب عليه أن ُيدده ألنه فسد ما تبقى
 فائدة :

 (   ألول بالرمي وحدهوقيل: حيصل التحلل ا التحلل األول حيصل بعد الرمي واحللق ورجحه الشيخ ابن عثيمني،) 
ط
َ
 و
ْ
 ) وإن

َ
 ( . ئ

ٌ
 بالعمرةِ أفسدها وعليه شاة

 أي : وإن جامع يف أثناء العمرة أفسدها وعليه قضاؤها ، ويلزمه شاة  
 
ُ
 املرأةِ كالرجلِ إال يف اللباس ( .) وإحرام

 اليلبس القميص ، وال السراويل ، و  أي : أنه حيرم عليها ما حيرم على الرجال ، إال يف اللباس ، فليست كالرجل ، ألن الرجل ال
 العمائم ، وال اخلفاف ، واملرأة تلبس ذلك  

 فمحظور ) لبس املخيط ( خاص بالرجل ، كما تقدم  
 وجتتنب النقاب والقفازين ( . )

 أي : حيرم على احملرِمة أن تنتقب أو تلبس القفازين لليدين  
يَ ْلَبُس  ال:  َل اَّللَِّ ، َما يَ ْلَبُس اْلُمْحرُِم ِمْن الثِ َياِب ؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما ) َأنَّ َرُجاًل قَاَل يَا َرُسو 

 رواه البخاري   َوال تَ ْنَتِقِب اْلَمْرأَُة   َوال تَ ْلَبِس اْلُقفَّازَْيِن (    اْلَقِميَص ، َوال اْلَعَمائَِم 
   وهلا أن تلبس جوارب الرجلني 

 فائدة :
إحرام املرأة يف وجهها ، وأنه ليس هلا أن تغطيه حال اإلحرام ، ولكنهم يرون أن هلا أن تسدل  أنالعلماء إىل ذهب كثري من  

 عليه ما يسرته أمام األجانب ، وبعضهم شرط أن ال َيس الوجه وبعضهم مل يشرطه  
 وابن القيم له كالم متني عظيم يف هذه املسألة يقول :

رَُّجل ، اَل َكَرْأِسِه ، ْبن ُعَمر اْلَمْرأَة َأْن تَ ْنَتِقب   َوَأْن تَ ْلَبس اْلُقفَّازَْيِن ، فَ ُهَو َدلِيل َعَلى َأنَّ َوْجه اْلَمْرأَة َكَبَدِن الَوأَمَّا نَ ْهيه يف َحِديث اِ 
َها ِفيِه َما ُوِضَع َوُفصِ َل َعَلى َقْدر اْلَوْجه َكالنِ َقاِب َواْلبُ ْرُقع ، َواَل حيَْ  َها َسرْته بِاْلِمْقنَ َعِة َواجْلِْلَباب َوحَنْومهَا َوَهَذا َأَصح  فَ َيْحُرم َعَلي ْ ُرم َعَلي ْ

َها سَ  اْلَقْوَلنْيِ   فَِإنَّ النَّيب   َوأَن َُّهَما   رْت يََديْ َها ،َسوَّى بَ نْي َوْجهَها َويََديْ َها ، َوَمنَ َعَها ِمْن اْلُقفَّازَْيِن َوالنِ َقاب ، َوَمْعُلوم أَنَُّه اَل حَيُْرم َعَلي ْ
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َا حيَْ   ُرم َسرْته بِالنِ َقاِب َوحَنْوه ، َولَْيَس َعْن النَّيِب  َكَبَدِن اْلُمْحرِم حَيُْرم َسرْتمهَا بِاْلُمَفصَِّل َعَلى َقْدرمهَا َومُهَا اْلُقفَّازَاِن ، فَ َهَكَذا اْلَوْجه ِإمنَّ
ْحرَام ، ِإالَّ الن َّْهي َعْن النِ َقاب ، َوُهَو َكالن َّْهِي َعْن اْلُقفَّازَْيِن فَِنْسَبة النِ َقاب ِإىَل  َحْرف َواِحد يف ُوُجوب َكْشف اْلَمْرأَة َوْجهَها ِعْند اإْلِ

ي َوْجهَها َوِهَي حُمْرَِمة ، َوقَاَلْت ا َكاَنْت تُ َغط ِ اْلَوْجه َكِنْسَبِة اْلُقفَّازَْيِن ِإىَل اْلَيد َسَواء   َوَهَذا َواِضح حِبَْمِد اَّللَّ   َوَقْد ثَ َبَت َعْن َأَْسَاء أَن َّهَ 
، فَِإَذا َحاَذْوا بَِنا َسَدَلْت ِإْحَدانَا ِجْلَباهبَا َعَلى َوْجهَها ، فَِإَذا  َعاِئَشة ) َكاَنْت الرُّْكَبان ََيُرُّوَن بَِنا ، َوحَنُْن حُمْرَِمات َمَع َرُسول اَّللَّ 

 ا  ُوَد   َواْشرتَاط اْلُمَجافَاة َعْن اْلَوْجه َكَما ذََكَرُه اْلَقاِضي َوَغرْيه َضِعيف اَل َأْصل لَُه َدلِياًل َواَل َمْذَهبً َجاَوُزونَا َكَشْفَنا ( ذََكرَُه أَبُو َدا
هني املرأة ]احملرمة[ عن تغطية وجهها ، وإمنا ورد النهي عن النقاب ،  :مل يرد عن النيب  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

ص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن املرأة هنيت عن لباس الوجه ، كما هني الرجل عن لباس والنقاب أخ
 اجلسم    ) الشرح املمتع (  

 وهبذا يظهر أن القول بأن املرأة احملرمة أُمرت بكشف وجهها ، غري صحيح  
 أو مكرهًا فال شيء عليه ( .

ً
 حمظورًا جاهال

َ
 ) فمن فعل

 ظور له ثالث أحوال :فاعل احمل
 أواًل : أن يفعل احملظور عاملاً متعمدًا ذاكرًا غي معذور .

 وعليه الفدية  ، فهذا آمث 
 فلو لبس طاقية متعمداً عاملاً من غري حاجة ، فهذا آمث الرتكابه احملظور ، وعليه الفدية  

 ثانياً : أن يفعله عاملاً خمتاراً ذاكرًا معذوراً .
 ية وال إمث عليه  فهذا عليه الفد

 فلو احتاج اإلنسان إىل تغطية رأسه من أجل برد أو حر خياف منه ، جاز له تغطيته وعليه الفدية  
َي َلُكْم َعامًَّة   َلْت يف َخاصًَّة   َوهِ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْعِقٍل قَاَل ) َجَلْسُت إىَل َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة   َفَسأَلَْتُه َعِن اْلِفْديَِة ؟ فَ َقاَل : نَ زَ 

ْلُت إىَل َرُسوِل اَّللَِّ  أَْو َما ُكْنُت أَُرى اجلَْْهَد بَ َلَغ  -َواْلَقْمُل يَ تَ َناثَ ُر َعَلى َوْجِهي   فَ َقاَل : َما ُكْنُت أَُرى اْلَوَجَع بَ َلَغ ِبَك َما أََرى  حُِ
   ْم َثالثََة أَيَّاٍم ، أَْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي ، ِلُكلِ  ِمْسِكنٍي ِنْصَف َصاٍع (َأجتَُِد َشاًة ؟ فَ ُقْلُت : ال   فَ َقاَل : صُ  -ِبَك َما أََرى 

 ثالثاً : أن يفعله معذور جبهل أو نسيان .
 فهذا ال شيء عليه ألنه جاهل أو ناسي  

 (   رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأنَاقال تعاىل ) 
 (   َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُِت ِبِه َوَلِكن مَّا تَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكمْ وقال تعاىل ) 

 ويف احلديث ) إن هللا جتاوز عن أمت اخلطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ( رواه ابن ماجه  
ى ( .

َ
ه يف احلالِ وإال فد

َ
ه أزال

ُ
ذر
ُ
 ع
َ
 ) ومىت زال

ًا لعذر من األعذار ، أن يزيل هذا احملظور فور زوال العذر ، فإن مل يفعل واستمر مع زوال العذر أي : ُيب على من فعل حمظور 
 فعليه الفدية  

 الستدامة احملظور من غري عذر  
 1 فائدة :

 تكرار احملظور :
   ذا كرر حمظوراً من جنٍس واحد، كلبس قميص، ولبس سراويل، ومل يفد فإنه يفدي مرًة واحدةإ -أ
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 ، واختاره ابن باز  ذهب احلنابلة ، وبه قال حممد بن احلسن الشيباِن وهو م 
ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلَُّه )  قوله تعاىلل  (  َواَل حَتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم َحَّتَّ يَ ب ْ

ال يكون إال أن هللا تعاىل أوجب حللق الرأس فديًة واحدة، ومل يفرق بني ما وقع يف دفعٍة أو دفعات، مث إن احللق  وجه الداللة:
 ة  شيئاً بعد شيء، فهو ارتكاب حمظوراٍت متتاليٍة من جنٍس واحد، ومع ذلك مل يوجب فيه إال فدية واحد

إذا كرر اإلنسان احملظور من جنٍس واحد، ففعله أكثر من مرة ومل يفد، فإنه يفدي مرًة واحدة، لكن بشرط أال :  ل ابن عثيمنيقا
يث يفعل احملظور مرًة أخرى، فيعاقب بنقيض قصده، لئال يتحيل على إسقاط الواجب، مثاله: ؛ لئال تتكرر عليه، حب يؤخر الفدية

أن يقلم مرتني، أو يلبس خميطاً مرتني، أو حيلق مرتني، أو يباشر مرتني أو أكثر، وهو من جنٍس واحد، فإن عليه فدية واحدة إذا 
 د  فيه وضوٌء واحمل يفد؛ قياساً على ما إذا تعددت أحداٌث من جنٍس واحد فيك

 ر عن األول مث ارتكب احملظور أنه يلزمه فديٌة أخرى:ف  إن ك -ب
 باحملظور الثاِن صادف إحراماً؛ فوجبت فيه الفدية، كما وجبت على احملظور األول، وقياساً على احلدود واألَيان   ألنه
 ن  إذا جامع يف يومني من شهر رمضا وراً آخر مبتدأ، كمانه ملا كفر لألول فقد التحق احملظور األول بالعدم؛ فيعترب الثاِن حمظوأل

 2 فائدة :
  احملظور صيداً، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد  انكإذا  

ًدا َفَجزَاٌء مِ )  قوله تعاىلل   (  ْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِ 
 ك  أن اْلية تدل على أن من قتل صيداً لزمه مثله، ومن قتل أكثر لزمه مثل ذل :وجه الداللة

ةِ 
َ
 الفِدِي

ُ
اب
َ
 ب

   الفدية ما يعطى لفداء شيء، وهي ما افتدى اإلنسان نفسه بفعل حمظور أو ترك واجب
 (   ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ َفِفْديٌَة ِمْن )  ية؛ لقوله تعاىلوَسيت فد
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 فدية حمظورات اإلحرام تنقسم إىل أقسام :
 ما ال فدية فيه  ] وهو عقد النكاح [  القسم األول : 
 ما فديته فدية أذى وهي صيام ثالثة أيام ، أو إطعام ستة مساكني ، أو ذبح شاة  القسم الثاين : 

لبست قفازين ، أو استعمال الطيب ، أو لبس املخيط ، أو تغطية املرأة وجهها أو أو حلق الرأس ، الرأس ،  : تغطية وهي
 واملباشرة  

  قال تعاىل ) َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك ( 
 يح هذه اْلية :وقد جاءت السنة بتوض

يٌَة ِمنأ ِصَيام  (  )  وضحته السنة أنه ثالثة أيام  َفِفدأ
 وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكني ، لكل مسكني نصف صاع  (  ) َأوأ َصَدَقة  
 وضحته السنة أن النسك شاة  (  ) َأوأ ن س ك  
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اْحِلْق  َلَعلََّك آَذاَك َهَوامَُّك قَاَل نَ َعْم يَا َرُسوَل هللِا ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا له ) أَنَُّه قَاَل  َعْن َرُسوِل هللِا  َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة 
 ( متفق عليه   َوُصْم َثالَثََة أَيَّاٍم ، أَْو أَْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي ، أَِو اْنُسْك ِبَشاةٍ : رَْأَسَك 

 1فائدة : 
  واختاره الشنقيطي  ،مذهب الشافعية ، واحلنابلة  شرتط أن توزَّع الصدقة على مساكني احلرم، وهوي

 ي  : التحقيق أن اهلدي واإلطعام خيتص هبما فقراُء احلرم املكقال الشنقيطي
 م  يوزَّع اهلدي على الفقراء واملساكني املقيمني يف احلرم من أهل مكة وغريه قال ابن باز:و 

 2فائدة : 
  بعاً ُيوز الصيام يف أي موضٍع مفرَّقاً أو متتا

   : وال خالف بني أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاءقال الشنقيطي 
كِ ) 
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 أي: وخيري جبزاء صيد بني ِمْثٍل إن كان، أي: مثٍل للصيد إن كان له مثل، وإن مل يكن له مثل فله حكم آخر 
 فالصيد الذي قتله احملرِم  نوعان :

 ِمثل من النعم   له : أن يكون النوع األول
   ة أمور :فهذا خيري  بني ثالث

 أو يصوم عدد املساكني أياماً   –أو يقو م عليه الصيد ويشرتي بقيمته طعاماً  -ثل خيرج مثله إن كان له مِ أن 
ًدا َفَجزَاء مِ ثْ قال تعاىل )  ا قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم حَيُْكُم بِِه َذَوا ُل مَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ ْقتُ ُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قَ تَ َلُه ِمنُكم مُّتَ َعمِ 

 (   أَْمرِهِ َعْدٍل مِ نُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكنَي أَو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما ل َِيُذوَق َوبَاَل 
 مثلها شاة ، فنقول احملرم خمري : نمثال : احملرم إذا قتل حامة فإ

 بح شاة ويتصدق هبا على فقراء احلرم لقوله تعاىل ) هدياً بالغ الكعبة (  إما أن يذ 
، [ ويشرتي هبا طعاماً، فيطعم كل مسكني مدًا من الرب300ة قيمتها الشا يقومها يف حمل اإلتالف مثالً أو يقو م الشاة بدراهم ] 

 وإذا كان الطعام من غري الرب يعطي الفقري مدين ] يعين نصف صاع [  
 يوم   100مسكني ، يصوم  100يطعم هبا  300صوم عن كل مسكني يوماً   ال أو ي

 ومثل ذلك النعامة قضى هبا الصحابة بعري  
 أن ال يكون له مثل من هبيم  ة األنعام   النوع الثاين :
 أمرين :فهذا خيري  بني 

 تقوَيه بطعام لكل مسكني مد من الطعام  
 أو يصوم عن كل طعام مسكني يوماً  

ثاله : اجلراد صيد ال مثل له ، فإذا قتل احملرِم جرادًا فعليه : إما قيمته يشرتي هبا طعامًا يطعم كل مسكني مدًا ، وإما أن يصوم م
 عن كل مد يوماً  

 1فائدة : 
 يشرتط أن املثل للصيد يذبح باحلرم ويوزع على فقراء احلرم   وأما الصيام ففي أي مكان  
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 2فائدة : 
 -واألرنب عناق  –والوبر والضب جدي  -والغزال عنز  -والضبع فيه شاة  -ويف حار الوحش بقرة  –شاة يف احلمامة : 

 النعامة : بدنة  
 فصل

الثةِ أيامٍ ) 
َ
 ث
ُ
صِيام

َ
 ف
ْ
جِد
َ
 ي
ْ
م
َ
من ل

َ
، ف
َ
ة
َّ
ك
َ
اضِرِي م

َ
ا من ح

َ
ون
ُ
ك
َ
 مل ي

ْ
، إن

ٌ
ارنِ دم

َ
عِ والق

 
تمت

ُ
 على امل

ُ
جب

َ
ي
َ
و

ا
َ
بعةٍ إذ

َ
، وس

ِّ
ج
َ
  فِي احل

َ
ع
َ
ج
َ
 ( . ر

 : أال يكون من حاضري املسجد احلرام  م ، بشرط أي : ُيب على من حج متمتعاً أو قارناً د
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم َثالثَِة أَيَّاٍم يِف احلَْ فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َفَمن ملَّْ ُيَِْد َفِصَياُم قال تعاىل )  جِ  َوَسب ْ

 (   تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ملَّْ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلََْرامِ 
 وقد تقدمت املسألة قريباً  

 . حمل ذبح هذا اهلدي هو احلرم املكيو 
 م  خالف يف أن اهلدي ال بد له من احلر : وال  قال ابن العريب

خيتص جواز إراقتها باحلرم ، وال ُيوز ذبح  -عدا اإلحصار  -اتفق الفقهاء على أن دماء اهلدي (  املوسوعة الفقهية )ء يف وجا
ولقوله ِت اْلَعِتيِق ( ، شيء منها خارجه ؛ لقوله تعاىل يف جزاء الصيد : ) َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة ( ، وقوله تعاىل : ) مُثَّ حمَِلَُّها ِإىَل اْلبَ يْ 

  حنرت هاهنا ، ومىن كلها منحر ، فاحنروا يف رحالكم ( ، وقوله ( ) انتهى   ) كل فجاج مكة طريق ومنحر   
 . والواجب يف حلمه : أن يوزع منه على فقراء احلرم ومساكينه ، وُيوز نقل شيء منه خلارج احلرم لألكل واإلهداء

ُهَما قال  َرِضَي اَّللَُّ فعن َجاِبر ْبن َعْبِد اَّللَِّ  ، فَ َقاَل: )ُكُلوا ، فَ َرخََّص لََنا النَّيبُّ بُْدنَِنا فَ ْوَق َثاَلِث ِمىًن  : " ُكنَّا اَل نَْأُكُل ِمْن حلُُومِ َعن ْ
 ا( متفق عليه  فََأَكْلَنا َوتَ َزوَّْدنَ َوتَ َزوَُّدوا( 

ساكني احلرم ، بل حكمه حكم األضحية ، دي املتعة والقران هدي شكران ، فال ُيب أن يصرف مل: ه قال الشيخ ابن عثيمني
   أي : أنه يأكل منه ، ويهدي ، ويتصدق على مساكني احلرم

فلو ذبح اإلنسان هدي التمتع والقران يف مكة ، مث خرج بلحمه إىل الشرائع ، أو إىل جدة أو غريها ، فال بأس ، لكن ُيب أن 
 م  يتصدق منه على مساكني احلر 
ر دم 

َ
حص

ُ
 امل
ُ
لزم

َ
 ( .) وي

 اإلحصار يف اللغة : املنع  
 ق  ويف الشرع: هو منع احملرمني من املضي للحج أو العمرة أو كليهما من مجيع الطر 

  أمجع أهل العلم على أن احملرم إذا حصره العدو من املشركني وغريهم فمنعوه احلج ومل ُيد طريقًا آمنًا يوصله إليه جاز له وقد
   التحلل من إحرامه

   رحهم هللا مجيعاً   ، وأحد ، وأبو حنيفة ، والشافعي ب اإلمام مالكوإىل هذا ذه
   وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس 
 ي (  فإن أحصرِت فما استيسر من اهلد )وذلك ألن هللا تعاىل قد نص على جواز التحلل عند احلصر بقوله  

   وا وحيلقوا وحيلواأمر أصحابه يوم أحصروا باحلديبية أن ينحر  وألن النيب 
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وسواء كان اإلحرام بالعمرة فقط أو باحلج أو هبما معاً ال خالف فيه بني علماء األمصار سوى ما نسب إىل ابن سريين أنه قال:  
 ا  ال إحصار يف العمرة ألهنا غري مؤقتة وال خيشى فواهت

 : دم . الواجب على احملصر 
 (  ْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي فَِإْن ُأْحِصْرُِتْ َفَما القوله تعاىل ) 

 احلديبية عام ست بإطباق العلماء  وأصحابه وهم حمرمون بعمرة عام : هذه اْلية نزلت يف صد املشركني النيب  قال الشنقيطي
 ومجهور العلماء على أن املراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب األئمة األربعة  

 1فائدة : 
 ر هدي ؟ما احلكم إذا مل يكن مع احملص

 إذا كان مع احملصر هدي لزمه حنره إمجاعاً ، واختلف العلماء إذا مل يكن مع احملصر هدي ، هل يلزمه شراؤه أو ال على قولني ؟
 : وجوب اهلدي عليه ، وأنه يلزمه شراؤه   القول األول

 وهذا قول اجلمهور  
 إلحصار  أنه ال هدي على احملصر إن مل يكن ساقه معه قبل ا القول الثاين :

 وهذا قول مالك واختيار ابن القيم  
كانوا ألفاً وأربعمائة ، ومل يكن معهم كلهم هدي ، بل كان هديهم سبعني بدنة ، ومل ينقل   ألن الصحابة الذين كانوا مع النيب 

 أمرهم باهلدي ، وإمنا أمرهم بالتحلل مطلقاً   أن النيب 
   أرجحوهذا 

 2فائدة : 
 :  احللق   رومما جيب على احملص

 وهذا مذهب مالك وأصحابه  
 أنه حلق ملا صده املشركون عام احلديبية وهو حمرم وأمر أصحابه أن حيلقوا   ألنه ثبت يف األحاديث الصحيحة عنه 

 وذهب أبو حنيفة إىل أنه ال حلق عليه وال تقصري ، ألنه مل تذكر اْلية  
 أصح .واألول 

 3فائدة : 
 عليه القضاء أم ال ) إذا كان حجه تطوعاً ( ؟ اختلف العلماء هل ُيب 

 : ُيب عليه القضاء   القول األول
 حلديث )  من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه احلج من قابل (  

 ال يلزمه القضاء إال إذا كان احلج الذي أحصر فيه فريضة اإلسالم ، أو واجباً بنذر ، فإنه يلزمه القضاء السابق  القول الثاين : 
 ن القرآن مل يذكر  أ-أ

 مل يبينه   أن النيب -ب

 أن هذا النسك ليس واجب ابتداء ، وإمنا الواجب إمتامه ، وإمتامه معذور بالعجز عنه  -ج

 يف عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه يف عمرة احلديبية ، فهو مل يأمرهم بالقضاء   وأيضاً الذين كانوا مع النيب -د
 أرجح . وهذا
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 4: فائدة 
 إىل أن احملصر إذا مل ُيد اهلدي يصوم عشرة أيام بنية التحلل  ذهب بعض العلماء : 

 قال بذلك بعض العلماء : قياساً على من عجز عما استيسر من اهلدي يف التمتع  
 أنه ال ُيب   والصحيح

 وهو مذهب مالك  
 م ومل يوجبه عليهم ، وبذلك أمرهم بالتحلل مطلقاً هدي، ومل يأمره فإنه مل يكن مع كل احملصرين الذين كانوا مع النيب 

اكيِ ) 
َ
يٍ أو إطعامٍ ملس

ْ
د
َ
 ه
ُّ
ل
ُ
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َ
 األ
ُ
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َ
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ْ
 فِد

َّ
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َ
ر
َ
ا احل

َ
جِد

ُ
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ُ
حيث

َ
ارِ ف

َ
ص
ْ
 ( .ذى واإِلح

 هذا مكان اهلدي :
 اكني احلرم  ملس فإنه يصرفطوع ، وهدي املتمتع والقران ، أي : كل هدٍي أو إطعام ، مثل جزاء الصيد ، وهدي الت

 قال تعاىل ) هدياً بالغ الكعبة (  
 وقال تعاىل ) مث حملها إىل البيت العتيق (  

 واملراد مبساكني احلرم : املقيم يف احلرم واجملتاز من حاج وغريه ممن له أخذ الزكاة حلاجته كالفقراء واملساكني  
 رم  فاهلدي الذي لرتك واجب ، ُيب أن يتصدق جبميعه على مساكني احل

ا ) 
َ
جِد

ُ
 و
ُ
حيث

َ
ارِ ف

َ
ص
ْ
ذى واإِلح

َ
 األ
ُ
ة
َ
ي
ْ
 فِد

َّ
 ( .إال

 أي : إال فدية األذى ، وهي فدية حلق الرأس ، وكذا هدي اإلحصار فحيث وجدا ، أي : حيث وجد السبب يف حٍل أو حرم  
 فيذبح اهلدي حيث وجد سبب احللق أو سبب اإلحصار  

 دي (  لقوله تعاىل ) فإن أحصرِت فما استيسر من اهل
 حنر هديه يف موضعه باحلديبية ، وهي من احلل   وألنه 

 ولو ذحبه يف احلرم أجزأ  
 : ودليل جوازه يف حمل احملظور

  أن يفدي بشاة يف حمل فعل احملظور   أمر كعب بن عجرة أن الرسول  
ان، وما جاز أن يذبح ويفرق خارج وألن هذا الدم وجب النتهاك النسك يف مكان معني، فجاز أن يكون فداؤه يف ذلك املك 

 ) الشرح املمتع (         احلرم حيث وجد السبب، فإنه ُيوز أن يذبح ويفرق يف احلرم، وال عكس 
 باب دخول مكة

ا) 
َ
ه
َ
ال
ْ
 أع
ْ
 مِن

ُّ
ن
َ
س
ُ
 ( ي

 أي : أن السنة للحاج يف دخول مكة أن يدخلها من أعالها  
َها: حلديث   ه  ُمت ََّفٌق َعَليْ  (َلمَّا َجاَء ِإىَل َمكََّة َدَخَلَها ِمْن أَْعاَلَها، َوَخرََج ِمْن َأْسَفِلَها  َأنَّ اَلنَّيبَّ  )َعاِئَشة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

َها ِمْن السُّْفَلى هِلََذا ا:  قال النووي حلَِْديث، َواَل فَ ْرق بَ نْي أَْن َتُكون َوَمْذَهبَنا أَنَُّه ُيْسَتَحب  ُدُخول َمكَّة ِمْن الثَِّنيَّة اْلُعْلَيا ، َواخْلُُروج ِمن ْ
رْيه َأْن َيْسَتِدير َويَْدُخل َمكَّة ِمْن الثَِّنيَّة اْلُعْلَيا ، َهِذِه الثَِّنيَّة َعَلى َطرِيقه َكاْلَمَدِن ِ َوالشَّاِمي  أَْو اَل َتُكون َكاْلَيَميِنِ  ، فَ ُيْسَتَحب  لِْلَيَميِنِ  َوغَ 

َا فَ َعَلَها النَّيب  َوقَاَل بَ ْعض َأْصَحابنَ  أِلَن ََّها َكاَنْت َعَلى َطرِيقه ، َواَل ُيْسَتَحب  ِلَمْن لَْيَسْت َعَلى َطرِيقه َكاْلَيَميِنِ  ، َوَهَذا  ا : ِإمنَّ
   َضِعيف َوالصََّواب اأْلَوَّل
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 : إىل أن هذا ال يسن   وذهب بعض العلماء
 غري قصد  طاً ، وإمنا وقع من صألن هذا الفعل مل يقع ق 

 التأسي   األول ملن قدر وسهل عليه ، ألن األصل يف أفعال النيب  والصحيح
 فائدة :

 :يف خروجه ودخوله  احلكمة يف خمالفة النيب 
 بني الطريقني : اختلف يف املعىن الذي من أجله خالف النيب  قال يف فتح الباري :

 ليتربك به كل من يف طريقه  فقيل : 
 العلو عند الدخول ، ملا فيه من تعظيم املكان   ملناسبةوقيل : 
 ألن من جاء من تلك اجلهة كان مستقبالً للبيت  وقيل : 
 خرج منها خمتفياً يف اهلجرة ، فأراد أن يدخلها ظافراً غالباً   ألنه وقيل : 

  ( 
َ
د
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 ( . ف

لبيت أن يرفع يديه ويقول : اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتكرَيًا وتعظيمًا وبرًا ، أو : اللهم أنت السالم أي : يسن إذا رأى ا
 ومنك السالم حينا ربنا بالسالم  

  لورود ذلك يف بعض اْلثار 
وتكرَياً وتعظيماً ومهابة، كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً  أن النيب ) ما رواه ابن جريج منها : 

وقال: هذا ، والبيهقي  ، « املسند»أخرجه الشافعي يف (   وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفاً، وتعظيماً، وتكرَياً، وبراً 
 منقطع 

 : إىل عدم سنية ذلك   وذهب بعض العلماء
الذي  ال يصح ذكر وال دعاء عند رؤية البيت(  وجابرألن هذه اْلثار كلها ال تصح، فال يعتمد عليها يف إثبات حكم شرعي )ف

 مل يذكر شيء من هذه األذكار   نقل حجة النيب 
   املساجد : بالرجل اليمىن قائاًل الدعاء الوارد عند دخول املسجد   كبقيةوإمنا يسن دخول البيت 

أَبْ َواَب َرْحَِتَك   ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فَ ْليَ ُقِل اللَُّهمَّ افْ َتْح يل )   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :قَالَ  –أَْو َعْن َأِِب ُأَسْيٍد  -َعْن َأِِب ُحَْيٍد 
 ك ( رواه مسلم  َأْسأَُلَك ِمْن َفْضلِ  َوِإَذا َخرََج فَ ْليَ ُقِل اللَُّهمَّ ِإِن  

مُثَّ لِيَ ُقِل : اللَُّهمَّ افْ َتْح يل أَبْ َواَب َرْحَِتَك ، فَِإَذا َخرََج فَ ْليَ ُقِل :  نَّيبِ  ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فَ ْلُيَسلِ ْم َعَلى ال)  وعند أيب داود
 ( رواه أبو داود   اللَُّهمَّ ِإِن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلكَ 

اْلَمْسِجَد قَاَل : أَُعوُذ بِاَّللَِّ اْلَعِظيِم ، َوِبَوْجِهِه اْلَكرمِِي ،  ) أَنَُّه َكاَن ِإَذا َدَخلَ  وعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص ، َعِن النَّيبِ  
 َوُسْلطَانِِه اْلَقِدمِي ، ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ( رواه مسلم  

بعاً ) 
َ
ط
ْ
ض
ُ
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وف

ُ
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َ
 ي
َّ
م
ُ
 ( . ث

 أي : يبدأ الطواف وقد اضطبع  
 طرفه على منكبه األيسر ، ويكون منكبه األَين مكشوف   واالضطباع : أن يدخل إزاره حتت إبطه األَين ، ويرد

 1فائدة : 
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 حكمه : سنة   
 وهذا قول مجاهري العلماء   
 واه أبو داود  رَ  (ُمْضطَِبًعا بِبُ ْرٍد َأْخَضَر  طَاَف اَلنَّيبُّ  )قَاَل:  يَ ْعَلى ْبن أَُميََّة حلديث -أ

عتمروا من اجلعرانة ، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم ، مث وأصحابه ا وعن ابن عباس  ) أن رسول هللا  -ب
 قذفوها على عواتقهم اليسرى (  رواه أبو داود  

  االضطباع يف طواف القدوم مستحبٌّ عند مجهور الفقهاء (  يةاملوسوعة الفقه) جاء يف 
وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة ، فرملوا  أن  الن يب  : »  وعن ابن عب اٍس « طاف مضطبعًا وعليه برٌد  أن  الن يب  » ملا روي  

 ه  فإذا فرغ من الط واف سو اه فجعله على عاتقي« بالبيت ، وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم ، مث  قذفوها على عواتقهم اليسرى 
 2فائدة : 

 احلكمة منه : 
 أنه يعني على إسراع املشي   

 3فائدة : 
 لقدوم يف األشواط السبعة كلها  يكون االضطباع يف طواف ا

 4فائدة : 
ال يشرع االضطباع يف غري الطواف ، وما يفعله كثري من احلجيج حيث يضطبعون من اإلحرام إىل أن حيلوا ، خطأ وخالف  

 السنة  
 وهلذا قال العلماء : يستحب له أن يزيل االضطباع مباشرة قبل ركعت الطواف  

 : استحباب الرمل واالضطباع يف طواف العمرة ويف طواف القدوم مث قال يف ) املغين (وذكر ابن قدامة 
َا َرَمُلوا َواْضطَبَ ُعوا يف َذِلَك  َوال ُيَسنُّ الرََّمُل َواالْضِطَباُع يِف َطَواٍف ِسَوى َما ذََكْرنَاُه ؛ أَلنَّ النَّيبَّ    َوَأْصَحابَُه إمنَّ

 5فائدة : 
 باع سنة مستحبة وليس بواجب طألن االض ، أو يف بعضها فطوافه صحيح وال شيء عليه من ترك االضطباع يف كل األشواط

 اه       َوِإْن تَ َرَك الرََّمَل َوااِلْضِطَباَع َفاَل َشْيَء َعَلْيِه  يف ُمموع الفتاوى: ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
 طباع قضاه يف طواف اإلفاضة وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب البعض إىل أن من ترك االض 
ومِ ) 

ُ
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 أول ما قدم بدأ بالطواف   ألن النيب 
 ( متفق عليه   بَ ْيتِ ٍء بََدأَ ِبِه ِحنَي َقِدَم َمكََّة أَنَُّه تَ َوضََّأ مُثَّ طَاَف بِالْ يْ أَوَّل شَ  عن عائشة   ) أن النيب 

رِة )   ( وهذا يشمل املعتمر عمرة متتع ، واملعتمر عمرة مفردة  يَ بأَتِدئ  امل عأَتِمر  ِبَطواِف الأعمأ
 ( أي : بطواف القدوم ، وهو ليس بواجب   َوالَقاِرن  وامل فأرِد  ِللأق د ومِ ) 

وطواف الورود، وطواف التحية؛ ألنه شرع للقادم والوارد  ويسمى طواف القادم،م : ( طواف القدو  ) املوسوعة الفقهيةجاء يف 
 . من غري مكة ، لتحية البيت، ويسمى أيضا طواف اللقاء، وأول عهد بالبيت

وطواف القدوم سنة لآلفاقي القادم إىل مكة ، عند احلنفية والشافعية واحلنابلة ، حتية للبيت العتيق، لذلك يستحب البدء به دون 
   تأخري
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 1 فائدة :
 به ، وال يصلي حتية املسجد   ئأن من دخل املسجد احلرام للطواف فإنه يبتد

، وأما إن دخل احلرم لغري ، بل يبدأ مباشرة بالطواف لفعل النيب فإنه ال يشرع له أن يصلي ركعتني ،دخل احلرم حمرماً  فمن
( )حتية البيت الطواف، وأما حديث ن املساجدأن يصلي ركعتني كغريه م، فإنه يشرع له واف، لصالة أو حضور درس أو غريهالط

 فال يصح  
اْلمرة بالتحية دون ختصيص مسجد عن آخر،  حتية املسجد احلرام هي ركعتان كغريه من املساجد لعموم األدلة:  قال األلباين

أما من دخل  د ،ت املسجفإنه يصلي ركع آنالصالة أو حلضور درس أو لقراءة القر  رفمن دخل املسجد احلرام وأراد القعود النتظا
بأن حتية املسجد احلرام الطواف  احلرام يريد الطواف فإنه يطوف وُيزئ الطواف عن التحية لتضمنه الركعتني ، وأما القول املسجد

 لكل داخل ففيه نظر :
 ر  عفه ابن حجف ( ضمن أتى البيت فليحييه بالطواوهو )لضعف احلديث الوارد  أواًل : 
 ج  املسلمني السيما إذا تكرر دخول املسجد وخصوًصا أيام املواسم كرمضان واحل ه من حرج عظيم علىملا في : اً ثاني 

، ولكن حتية الطواف ملن  اشتهر عند كثري من الناس أن حتية املسجد احلرام الطواف، وليس كذلك:  وقال الشيخ ابن عثيمني
طوافك يغين عن حتية املسجد، لكن إذا دخلت املسجد احلرام بنية أراد أن يطوف، فإذا دخلت املسجد احلرام تريد الطواف فإن 

إذا دخل ) انتظار الصالة، أو حضور ُملس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن حتيته أن تصلي ركعتني كغريه من املساجد لقول النيب 
اف فإن الطواف يغين عن وهذا يشمل املسجد احلرام، وأما إذا دخلت للطو  ( أحدكم املسجد فال ُيلس حَّت يصلي ركعتني

 ة  دخل املسجد احلرام للطواف فلم يصل التحي التحية؛ ألن النيب 

 2فائدة : 
القارن هو من أحرم بالعمرة واحلج مجيعاً ، والقارن ليس عليه إال سعي واحد فقط ، وهذا السعي يكفيه للحج والعمرة   واألفضل 

 . ه تأخريه حَّت يكون مع طواف اإلفاضة، ول أن يسعى بعد طواف القدوم كما فعله النيب 
 : وقد دل على أن القارن ليس عليه إال سعي واحد عدة أدلة ، منها

 . فقط بعد طواف القدوم اً كان قارناً ، ومل يسع بني الصفا واملروة إىل سعياً واحد أن النيب 
 . َحابُُه بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة ِإال َطَوافًا َواِحًدا ، َطَواَفُه اأَلوَّلَ َوال َأصْ  قال : ملَْ َيُطْف النَّيبُّ  عن َجاِبر ْبن َعْبِد اَّللَِّ 

َوَمْن َكاَن ِمْن َأْصَحابه قَارِنًا، فَ َهُؤالِء ملَْ َيْسَعْوا بَ نْي  َوال َأْصَحابه ( يَ ْعيِن النَّيب   ملَْ َيُطْف َرُسول اَّللَّ ي : قوله ) قال النوو 
ِه يَ ْوم النَّْحر  َويف َهَذا ْرَوة ِإال َمرَّة َواِحَدة ، َوأَمَّا َمْن َكاَن ُمَتَمتِ ًعا فَِإنَُّه َسَعى َسْعيَ نْيِ ، َسْعًيا لُِعْمَرتِِه، مُثَّ َسْعيً الصََّفا َواْلمَ  ا آَخر حلَِجِ 

 . َلْيِه ِإال َطَواف َواِحد ِلإِلفَاَضِة َوَسْعي َواِحد اه احلَِْديث َدالَلة ظَاِهَرة لِلشَّاِفِعيِ  َوُمَواِفِقيِه يف أَنَّ اْلَقارِن لَْيَس عَ 
، ويكون طواف القدوم عي احلج  عن العمرة واحلج مجيعاً ، وسسان قارنًا فإنه ُيزئه طواف احلجإذا حج اإلن :وقال الشيخ ابن عثيمني

، ولكن تقدَيه ىل يوم العيد، بعد طواف اإلفاضة، وإن شاء أخره إطواف سن ة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النيب 
  ل، وال يسعى ألنه سعى من قبلعيد فإنه يطوف طواف اإلفاضة فقط، فإذا كان يوم اأفضل لفعل النيب 
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 م هو اللمس باليد  ) فيستلمه ( االستال
 أي : يسن للمحرِم أن يبدأ الطواف من احلجر األسود ، فيستلمه ويقبله  

َنا اَْلبَ ْيَت ِاْستَ َلَم اَلرُّْكَن، فَ َرَمَل َثاَلثًا َوَمَشى أَْربَ ًعاقال )    -يف صفة حجة النيب -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللَِّ   م رواه مسل  (   َحَّتَّ ِإَذا أَتَ ي ْ
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 واملراد بالركن : أي احلجر األسود ، وَسي ركناً ألنه يف ركن الكعبة  
 فنستفيد : أنه يسن للمحرم أن يبدأ طوافه باحلجر األسود فيقصده ويبدأ الشوط منه  

 ( أحوال استالم احلجر األسود  فيستِلم ه ويقب  ل ه قوله )       
 ن باليد اليمىن ألن اليد اليمىن تقدم للتعظيم[  أن يستلم احلجر ويقبله ، وهذا أعالها ]واملسح يكو  -أ 

َفُع، َوَلْواَل َأِن ِ رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَِّ  :َاأْلَْسَوَد أَنَُّه قَ بََّل َاحلََْجَر  ) َعْن ُعَمَر  يُ َقبِ ُلَك َما  فَ َقاَل: ِإِن ِ أَْعَلُم أَنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تَ ن ْ
  ]هذا من فقه عمر : أن تقبيل احلجر اتباعاً هلل ولرسوله[    ٌق َعَلْيهِ ُمت َّفَ   (قَ ب َّْلُتَك 

 إن مل يتمكن ، استلمه بيده وقبل يده   -ب 

 ( متفق عليه   يَ ْفَعُلهُ   رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر َيْسَتِلُم احلََْجَر بَِيِدِه مُثَّ قَ بََّل يََدُه َوقَاَل َما تَ رَْكُتُه ُمْنُذ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن نَاِفٍع قَاَل 
ِبالف الر كن اليماِن  فيستلمه فقط ، واالستالم املسح  ل ويستفاد منه استحباب اجلمع بني الت سليم والت قبي قال ابن حجر :

 بالفم   باليد والت قبيل
 أن يستلمه بشيء يف يده ، ويقبل ذلك الشيء  -ج

 َيُطوُف بِاْلبَ ْيِت َوَيْسَتِلُم اَلرُّْكَن مبِْحَجٍن َمَعُه، َويُ ْقبِ ُل اَْلِمْحَجَن ( َرَواُه ُمْسِلٌم   ُسوَل َاَّللَِّ قَاَل ) رَأَْيُت رَ  َعْن َأيب اَلطَُّفْيِل 
 هو عصا حمنية الرأس  احملجن [  ]  
 إن مل يستطع أشار إليه واكتفى بذلك   -د 

 1فائدة : 
 ال لكونه حجراً أو حمبة له   باعاً للرسول استالم احلجر األسود وتقبيله تعظيماً هلل تعاىل وات 

 2فائدة : 
 عظيم  استالم احلجر فضل  ورد يف

 ) ِإنَّ َمْسَح احلََْجِر اأَلْسَوِد َوالرُّْكِن اْلَيَماِن ِ حَيُطَّاِن اخلَْطَايَا َحط اً ( رواه أحد عن ابن عمر   قال 
ن يبصر هبما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه حبق (  رواه الرتمذي عن ) وهللا ليبعثنه هللا يوم القيامة، له عينا وقال 

 ابن عباس  
 3فائدة : 

 اجلمهور على املنع   هل يشرع تقبيل احلجر األسود واستالمه يف غري نسك من حج أو عمرة ؟
 احلجر فقب له (   وصح عند ابن أيب شيبة ) أن ابن عمر كان إذا كان يف املسجد احلرام ، فأراد أن خيرج قصد

 4فائدة : 
ويف قول عمر هذا الت سليم للش ارع يف أمور الد ين وحسن االت باع فيما مَل يكشف عن معانيها، وهو قاعدة  قال ابن حجر :

ص ة فيما يفعله ولو مَل يعلم احلكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض اجله ال من أن  يف احلجر األسود خا عظيمة يف ات باع الن يب  
  ترجع إىل ذاته 

ك   وفيه بيان الس نن بالقول والفعل، وأن  اإلمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إىل بيان األمر ويوض ح ذل
 )الفتح(  
 5فائدة : 

ء والصاحلني ، وصخرة ، ومقابر األنبيا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وأما سائر جوانب البيت ، ومقام إبراهيم ، وحجرة النيب 



 66 

 بيت املقدس ، فالطواف هبا واستالمها وتقبيلها من أعظم البدع احملرمة باتفاق األئمة األربعة  

 6فائدة : 
 يشرع استالم الركن اليماِن  

َر اَلرُّْكنَ نْيِ اَْليَ  ملَْ أََر َرُسوَل َاَّللَِّ )  قَالَ  حلديث ابِن ُعَمر   ( رواه مسلم  َمانِيَ نْي َيْسَتِلُم ِمْن اَْلبَ ْيِت َغي ْ

   نعلى أنه ال َيس ح الركنني اْلخري ماهريجل ، واتفقت انيتحباب استالم الركنني اليماني أمجعت األمة على اس قال النووي :
واعد إمنا استلم اليمانيني خاصة ألهنا على ق ال يستلم إال الركنيني اليمانيني دون الشاميني ، فإن النيب  قال شيخ اإلسالم :

 إبراهيم  
 7فائدة : 

   عند استالم الركن اليماِن ال يقل شيئاً ال تكبري وال غريه ، ألن ذلك مل يرد عن النيب 
 8فائدة : 

 إن مل يتمكن من استالم الركن اليماِن ، مل تشرع اإلشارة إليه بيده  
حلجر األسود ، وهو آخر ما َير عليه من األركان يف الركن اليماِن قبلة أهل اليمن ، ويلي الركن الذي فيه ا  قال يف املغِن :

 طوافه، وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه احلجر األسود وهو قبلة أهل خراسان، فيستلمه ويقبله، مث يأخذ على َيني نفسه ، وُيعل
ان احلجر ، فإذا وصل إىل الرابع البيت على يساره ، فإذا انتهى إىل الركن الثاِن ، وهو العراقي ، مل يستلمه ، وهذان الركنان يلي

   وهو الركن اليماِن ، استلمه
   والصحيح أنه ال يقبله ، وهو قول أكثر أهل العلم  مث قال رمحه هللا :

 ما ورد ( .
ُ
 ) ويقول

 أي : يسن أن يقول عند استالم احلجر ما ورد ، وهو قول : هللا أكرب  
ُهمَ  (  بِاْلبَ ْيِت َعَلى بَِعرٍي ُكلََّما أََتى الرُّْكَن َأَشاَر ِإلَْيِه ِبَشْيٍء َكاَن ِعْنَدُه وََكب َّرَ  طَاَف النَّيِبُّ صلى) ا، قَاَل َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

 رواه البخاري  
 1فائدة : 

 اإلشارة تكون باليد اليمىن دون اليدين مجيعاً  
 2فائدة : 

 هل يشرع قول بسم هللا ؟
 أنه كان يقول ) بسم هللا (   صفة حج النيب  مل ينقل يف ذكر

لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم احلجر قال : باسم هللا وهللا أكرب ، أخرجه البيهقي وغريه بإسناد صحيح ، كما قال 
 النووي واحلافظ  

 على يساره ( .
َ
 البيت

ُ
 على ميينهِ ، وجيعل

ُ
 ) ثم يأخذ

بأن جعل الكعبة عن َيينه يف الطواف ومر من احلجر األسود إىل الركن اليماِن مل يصح  هو شرط لصحة الطواف، فإن عكسهو 
   طوافه

 ر  وأبو ثو  ، وهبذا قال مجهور العلماء منهم: مالك ، والشافعي ، وأحد ، وداود 
 م  لتأخذوا مناسككل : البيت على يساره يف الطواف، وقا ، فإنه جعلفعل النيب ل



 67 

 مناسك احلج   وذلك تعليم منه  
 لصحتها كالصالة  وألن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكان الرتتيب شرطاً 

 سبعًا ( .
ُ
 ) فيطوف

   لفعل النيب 
  رواه مسلم  (ملتأخذوا مناسكك: )وقد قال  (اً فطاف بالبيت سبع قدم النيبُّ ل )ابن عمر رضي هللا عنهما قا عن -أ

  رواه مسلم  (اً ، ومشى أربع)حَّت إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثالثاً قال  -النيب  يف صفة حج-عن جابر بن عبدهللا و -ب
 ( أي : البد من سبعة أشواط كاملة ، من احلَجر إىل احلَجر ، فلو ترك شيئًا يسريًا من شوط من السبعة مل  سبعاً  قوله )

 يصح طوافه ، ألنه مل يأت بالعدد املعترب  
قيت خطوة من السبع ، ولو بن احلجر األسود إىل احلجر األسود، كل مرة مرط الطواف أن يكون سبع طوفاتش ي :قال النوو 

 ()اجملموعه  ، وال بغري ها وصار يف وطنه، وال ينجرب شيء منه بالدميف مكة أو انصرف عناً ، سواء كان باقيمل حيسب طوافه
َها جلُْْمُهوُر َعَلى َأنَّ ا(  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َعُة َأْشَواٍط اَل ُُيْزُِئ َعِن اْلَفْرِض أََقل ِمن ْ  .الرُّْكَن َسب ْ

 (   َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ )  َواْسَتَدل اجلُْْمُهوُر ِبَقْولِِه تَ َعاىَل 
َعُة َأْشَواٍط، فَ َتُكوُن ِهَي اْلَفْرضَ  (َيطَّوَُّفواَولْ )ُمبَ يِ ًنا اْلَقْدَر الَِّذي حَيُْصل ِبِه اْمِتثَال قَ ْولِِه:  َوَقْد َجاَء ِفْعُلُه    .َوُهَو َسب ْ

َا تُ ْعَرُف بِالت َّْوقِ   يِف، َأِي الت َّْعِليِم ِمَن الشَّارِِع، َوالرَُّسول َصلَّى اَّللَُّ َكَما اْسَتَدلُّوا بَِأنَّ َمَقاِديَر اْلِعَباَداِت اَل تُ ْعَرُف بِالرَّْأِي َوااِلْجِتَهاِد، َوِإمنَّ
ًعا، َوِفْعُلُه َهَذا بَ َياٌن ِلَمَناِسِك احلَْجِ ، َكَما  م  قَال: ُخُذوا َعينِ  َمَناِسَككُ  َعَلْيِه َوَسلََّم طَاَف َسب ْ

َعِة َأْشَواٍط َوالَ يُ ْعَتدُّ مبَا ُدونَ هَ   ا         ) املوسوعة (  فَاْلَفْرُض َطَواُف َسب ْ
 1 فائدة :

 طواف داخل احِلجر  ال
ور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه يشرتط لصحة الطواف أن يكون جبميع البيت )الكعبة( ، وأن من ذهب مجه

 (   قِ طاف من داخل احِلجر مل يعتد بطوافه ؛ ألنه مل يطف بالبيت كله كما أمر هللا سبحانه بقوله :) َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتي
حِلجر، طائف ببعض البيت ؛ ألن احِلجر جزء من الكعبة ، وعليه فال يعتد بالشوط الذي وقع فيه الطواف والطائف من داخل ا

 ر  من داخل احلج
يف طوافه ؛ ألن احلجر من البيت ( إمنا كان كذلك ألن هللا  رحه هللا : مسألة : قال : ) ويكون احلجر داخالً  قال ابن قدامة

واحِلجر منه ، فمن مل يطف به ، مل يعتد بطوافه   وهبذا  (وليطوفوا بالبيت العتيق )  ، بقوله  تعاىل أمر بالطواف بالبيت مجيعه
قال عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن املنذر   وقال أصحاب الرأي : إن كان مبكة ، قضى ما بقي ، وإن رجع إىل 

 م  الكوفة ، فعليه د
 2فائدة : 

 إنه يبين على اليقني  إذا شك يف عدد األشواط ف
  فلو شك هل طاف مخساً أو ستاً بىن على األقل "مخساً"، ألن هذا هو املتيقن والزيادة "ستاً" مشكوك فيها 

َقنَ  ِإَذا َشكَّ َأَحدُُكْم يِف َصاَلتِِه فَ َلْم يَْدِر َكْم َصلَّى َثاَلثًا أَْم أَْربَ ًعا فَ ْلَيْطرَْح الشَّكَّ َوْلَيْْبِ َعَلى )  لقوله  ( رواه مسلم   َما اْستَ ي ْ
وإن شك يف عدد الطواف، بىن على اليقني  قال ابن املنذر: أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على     :قال ابن قدامة 

 ة  ذلك  وألهنا عبادة فمَّت شك فيها وهو فيها، بىن على اليقني كالصال
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 تنبيه :
   َشكَّ بَ ْعَد اْلَفرَاِغ ِمَن الطََّواِف َفاَل يُ ْلتَ َفُت ِإلَْيِه ِعْنَد اجلُْْمُهورِ أَمَّا ِإَذا (  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

الشك بعد الفراغ من العبادة ال عربة به ، ومثل ذلك : لو شك يف أشواط الطواف هل طاف ستة أو  : قال الشيخ ابن عثيمني
، وينتهي املوضوع ، وإذا كان بعد أن فرغ من الطواف  طاف مخسة ، نقول : إذا كان يف أثناء الطواف فليأت مبا شك فيه

  .وانصرف ، قال : وهللا ما أدري هل طفت ستة أو سبعة ؟ فال عربة هبذا الشك ، يلغي هذا الشك ، وُيعلها سبعة
يلتفت إليه ،  وهذه قاعدة مفيدة لإلنسان : إذا كثرت الشكوك معه فال يلتفت إليها ، وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فال

 . "إال أن يتيقن ، فإذا تيقن وجب عليه أن يأيت مبا نقص" انتهى من فتاوى "نور على الدرب
ر ، وميشي يف األربعة األخرى ( .

َ
ر إىل احلج

َ
ل من احلج

َ
و
ُ
 يف الثالثةِ األ

ُ
رمل

َ
 ) ي

 األول وهو االضطباع  هذا هو األمر الثاِن الذي يسن فعله يف طواف القدوم ، وهو الرمل ، وقد تقدم األمر 
 ) قاله النووي (      هو إسراع املشي مع تقارب اخلطا   والرمل : 

 فيسن للمحرِم أن يرمل يف األشواط الثالثة األول  
َنا اْلبَ ْيَت َمَعُه اْستَ َلَم الرُّْكَن فَ َرَمَل َثالَثًا َوَمشَ قال ) ح - يف صفة حج النيب  –حلديث جابر  -أ  ( رواه مسلم ى أَْربَ ًعا َّتَّ ِإَذا أَتَ ي ْ

َوَأْصَحابُُه َمكََّة   فَ َقاَل اْلُمْشرُِكوَن : إنَُّه يَ ْقَدُم َعَلْيُكْم  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ و  -ب
ُهْم ُحَّى يَ ْثِرَب   فََأَمَرُهْم النَّيبُّ  ْشَواَط  َأْن يَ ْرُمُلوا اأَلْشَواَط الثَّالثََة ، َوَأْن ََيُْشوا َما بَ نْيَ الرُّْكنَ نْيِ ، وملَْ ََيْنَ ْعُهْم َأْن يَ ْرُمُلوا األَ   قَ ْوٌم َوَهَنت ْ

 متفق عليه   ُكلََّها : إالَّ اإِلبْ َقاُء َعَلْيِهْم (
 -َما َيط وف   أَوَّلَ -ْستَ َلَم الرُّْكَن اأَلْسَوَد ِحنَي يَ ْقَدُم َمكََّة إَذا ا َرُسوَل اَّللَِّ  رَأَْيتُ ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ و  -ج

َواط    متفق عليه   (ََي بُّ َثالثََة َأشأ
 1فائدة : 

 يكون يف طواف القدوم  
مث قال : َوال ُيَسنُّ الرََّمُل وذكر ابن قدامة يف ) املغين ( استحباب الرمل واالضطباع يف طواف العمرة ويف طواف القدوم 

َا َرَمُلوا َواْضطَبَ ُعوا يِف َذِلك   َواالْضِطَباُع يف َطَواٍف ِسَوى َما ذََكْرنَاُه ؛ أَلنَّ النَّيبَّ   َوَأْصَحابَُه إمنَّ
 2فائدة : 

 يستحب يف األشواط الثالثة األول ، واملشي يف األربعة الباقية  
 األشواط الثالثة األول من طواف القدوم، وال نعلم فيه بني أهل العلم اختالفاً، وقد ثبت عن النيب وهو سنة يف : قال يف املغِن

    ًأنه رمل ثالثاً ومشى أربعا 
يِع الطَّوْ  وقال النووي َا : َلِكْن يَ ْفرَتُِق الرََّمُل َواالْضِطَباُع يف َشْيٍء َواِحٍد َوُهَو َأنَّ االْضِطَباَع َمْسُنوٌن يف مجَِ فَاِت السَّْبِع ، َوأَمَّا الرََّمُل إمنَّ

 ُيَسنُّ يف الثَّاَلِث اأُلَوِل َوََيِْشي يف اأَلْربَِع اأَلَواِخِر  
 3فائدة : 

 :حلكمة منه ا
 إظهار القوة واجللد للمشركني   

ُهْم ُحَّى يَ ْثِرَب   فََأَمَرُهْم النَّيبُّ  فَ َقاَل اْلُمْشرُِكوَن : إنَُّه يَ ْقَدُم َعَلْيُكْم قَ ْومٌ حلديث ابن عباس السابق )      َأْن يَ ْرُمُلوا  َوَهَنت ْ
     (  اأَلْشَواَط الثَّالثََة ، َوَأْن ََيُْشوا َما بَ نْيَ الرُّْكنَ نْيِ 
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 فإن قيل : ما احلكمة يف الرمل بعد زوال علته اليت شرع من أجلها ?
 ينايف أن لبقائه علة أخرى ، وهي أن يتذكر به املسلمون نعمة هللا عليهم حيث  أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته ، الاجلواب : 

 كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف  
 رمل يف حجة الوداع بعد زوال العلة املذكورة   ومما يؤيده أن رسول هللا 

 4فائدة : 
 َجر  إىل احلَ  َجرالرمل يكون من احلَ 

 من احَلَجر إىل احلجر (   رمل حلديث ابن عمر ) أن رسول هللا 
 :وهذا يقدم على حديث ابن عباس 

رمل من  أن النيب حديث ابن عمر: )، وأما مرة القضاء يف ذي القعدة عام سبعكان يف ع  السابق حديث ابن عباسألن 
  هر عن ألنه متأخ ،الركنني الثابت يف حديث ابن عباساً للمشي بني  ، فيكون هذا ناسخاحلجر إىل احلجر( كان يف حجة الوداع

يع اْلَمطَاف ِمْن احلََْجر ِإىَل  ن عمر )رمل من احلَجر إىل احلجر(يف شرح حديث اب قال النووي ِفيِه : بَ َيان أَنَّ الرََّمل ُيْشرَع يف مجَِ
أَْن يَ ْرُمُلوا َثاَلثَة َأْشَواط َوََيُْشوا َما بَ نْي الرُّْكنَ نْيِ (  يب  احلََْجر ، َوأَمَّا َحِديث اِْبن َعبَّاس اْلَمْذُكور بَ ْعد َهَذا ِبَقِليٍل ) قَاَل : َوأََمَرُهْم النَّ 

وََكاَن يِف اْلُمْسِلِمنَي َضْعف يف  َفَمْنُسوخ بِاحلَِْديِث اأْلَوَّل ؛ أِلَنَّ َحِديث اِْبن َعبَّاس َكاَن يِف ُعْمرَة اْلَقَضاء َسَنة َسْبع قَ ْبل فَ ْتح َمكَّة ،
َا َرَمُلوا ِإْظَهارًا لِْلُقوَِّة َواْحَتاُجوا ِإىَل َذِلَك يِف َغرْي َما بَ نْي الرُّْكنَ نْيِ اْلَيَمانِيَ نْيِ ؛ أِلَ أَْبَداهنْم ،  نَّ اْلُمْشرِِكنَي َكانُوا ُجُلوًسا يِف احلِْْجر ، َوِإمنَّ

َحجَّة اْلَوَداع َسَنة َعْشر َرَمَل ِمْن احلََْجر ِإىَل  ِسَوى َذِلَك ؛ فَ َلمَّا َحجَّ النَّيب   وََكانُوا اَل يَ َرْونَ ُهْم بَ نْي َهَذْيِن الرُّْكنَ نْيِ ، َويَ َرْونَ ُهْم ِفيَما
 احلََْجر ، فَ َوَجَب اأْلَْخذ هِبََذا اْلُمَتَأخِ ر  

انة ومكة بعد ذلك عمرة اجلعر  بعد ذكر حديث ابن عباس : وكان هذا يف عمرة القضية ، مث اعتمر رسول هللا  وقال ابن تيمية
 دار إسالم ، مث حج حجة الوداع وقد نفى هللا الشرك وأهله ورمل من احَلَجر إىل احلجر  

 5فائدة : 
 :الذين ال يشرع هلم الرمل 

 أهل مكة   أواًل :
  ا بالبيتى عليهم َرماًل إذا طافو ؟ فكان ابن عمر ال ير إذا َحجوا هل عليهم َرَمل أم ال : واختلفوا يف أهل مكةقال ابن عبد الرب
  : َولَْيَس َعَلى أَْهِل َمكََّة َرَمٌل   َوَهَذا قَ ْوُل اْبِن َعبَّاٍس ، َواْبِن ُعَمَر ، َرْحَُة اَّللَِّ َعَلْيِهَما   وقال ابن قدامة

 وََكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا َأْحَرَم ِمْن َمكََّة ملَْ يَ ْرُمْل   
 اضري املسجد احلرام  والسبب أنه ليس هلم طواف ُقُدوم ؛ ألهنم ِمن ح

 النساء فال يشرع هلن الرمل   الثاين :
: اتفق العلماء على أن الرََّمل ال ُيشرع للنساء ، كما ال ُيشرع هلن ِشد ة السعي بني الصفا واملروة   ولو ترك الرَُّجل  قال النووي

 الرََّمل حيث ُشرع له فهو تارك ُسنة ، وال شيء عليه  
 6فائدة : 
 ل يف األشواط الثالثة األول فهل يشرع له قضاء يف األربعة الباقية ؟إذا مل يرم

 ال يشرع قضاؤه ، ألنه سنة فات حملها  
نَّة يف اأْلَْربَع اِخر؛ أِلَنَّ السُّ : قَاَل َأْصَحابَنا: فَ َلْو َأَخلَّ بِالرََّمِل يف الثَّاَلث اأْلَُول ِمْن السَّْبع ملَْ يَْأِت ِبِه ِمْن اأْلَْربَع اأْلَوَ  قال النووي
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ُه ، َوَلْو ملَْ َُيِْكنُه الرََّمل لِلزَّْحَِة َأَشاَر يف َهْيَئة َمْشي ه ِإىَل ِصَفة الرََّمل ، َوَلْو ملَْ َُيِْكنُه الرََّمل ِبُقْرِب اأْلَِخريَة اْلَمْشي َعَلى اْلَعاَدة َفاَل يُ َغريِ 
َها فَاأْلَْوىَل َأْن يَ َتَباَعد َويَ ْرُمل ؛ أِلَنَّ َفِضيَلة الرََّمل َهْيَئة لِْلِعَباَدِة يف نَ ْفسَها ، َوالْ اْلَكْعَبة لِلزَّْحَِة َوأَْمَكَنُه ِإَذا ت َ  ُقْرب ِمْن اْلَكْعَبة َباَعَد َعن ْ

 َهْيَئة يف َمْوِضع اْلِعَباَدة اَل يِف نَ ْفسَها ، َفَكاَن تَ ْقِدمي َما تَ َعلََّق بِنَ ْفِسَها أَْوىَل  
 : ال يشرع تدارك الرمل ، فلو تركه يف الثالثة مل يقضه يف األربعة الباقية   ابن حجروقال 

 مرةٍ ( .
َّ
 اليماني كل

َ
 والركن

َ
ر
َ
ج
َ
 احل

ُ
 ) يستلم

 أي : كلما حاذى احلجر األسود فإنه يستلمه ويكرب  
 ُكلِ  َطْوَفٍة ( وحسنها األلباِن  َواحلََْجَر، يف  اْلَيَماِنَ  اَل يَدَُع َأْن َيْسَتِلَم الرُّْكنَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ففي سنن أيب داود )  

قد سئل الشيخ حممد بن عثيمني رحه هللا : ذكرِت أن الطائف يشرع له يف طوافه أن يقبل الركن األسود إن أمكن، وإال يلمس أو 
 يكرب، وهذا يف الشوط األول، فما حكم بقية األشواط؟ وما احلكم لو مل يفعل؟

 ف  قبيل واملسح سنة، واملقصود الطوامجيع األشواط حكمها واحد، وإن مل يفعل فليس عليه شيء، ألن التكبري والت:  بفأجا
 بي الركنيِ : ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( .

ُ
 ) ويقول

 أو املعتمر هبذا الدعاء  أي : مما يشرع فيما بني الركن اليماِن واحلجر األسود أن يدعو احلاج 
نْ َيا َحَسَنًة َويف اْْلِخرَِة :  يَ ُقوُل َما بَ نْيَ الرُّْكنَ نْي  َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ل )قَا  رضي هللا عنه  ْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن السَّاِئبِ ع رَب ََّنا آتَِنا يِف الدُّ

 ر ( رواه أبو داود  َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّا
 :أدعية أو أذكار تقال يف الطواف  مفيما نعل رد عن النيب م يفل
    (   ربنا آتنا يف الدنيا حسنة د ) إال فيما بني الركن اليماِن واحلجر األسو  

 د  والتكبري كلما حاذى احلجر األسو 
  .أما يف باقي الطواف فهو خمري بني الذكر والدعاء وقراءة القرآن

ففي حال ، اء يف الطواف، واإلكثار من ذكر هللا تعاىل؛ ألن ذلك مستحب يف مجيع األحوالويستحب الدع مة :قال ابن قدا
عن  ، أو هنياً مبعروف تحب أن يَدََع احلديَث ]الكالم[ إال ذكَر هللا تعاىل، أو قراءَة القرآن، أو أمراً ، ويستلبسه هبذه العبادة أوىل

  منكر ، أو ما ال بد منه " انتهى
، ال بأمره ، وال بقوله ، وال بتعليمه ، بل يدعو فيه  ذكر حمدود عن النيب  -يعين الطواف  -وليس فيه  ابن تيمية :وقال 

خيتم  بسائر األدعية الشرعية ، وما يذكره كثري من الناس من دعاء معني حتت امليزاب ، وحنو ذلك فال أصل له ، وكان النيب 
دنيا حسنة ويف اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( ، كما كان خيتم سائر دعائه بذلك ، طوافه بني الركنني بقوله : ) ربنا آتنا يف ال

 ة  وليس يف ذلك ذكر واجب باتفاق األئم
أنه كان يكرب هللا تعاىل كلما أتى على احلجر األسود ، وكان يقول بني الركن اليماِن  ثبت عن النيب عثيمني : وقال الشيخ ابن 

نْ َيا َحَسَنًة َويف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ واحلجر األسود : )رَب َّنَ  يف الطواف دعاء خمصص  ومل يرد عن النيب (  ا آتَِنا يف الدُّ
فيدعو الطائف مبا أحب من خريي الدنيا واْلخرة ويذكر هللا تعاىل بأي ذكر مشروع من تسبيح أو  :وعلى هذا ط ، لكل شو 

 ن   أو قراءة قرآحتميد أو هتليل أو تكبري
 مباحث تتعلق بالطواف :

 1مبحث : 
 لو ترك شيئاً ولو يسرياً من الطواف مل يصح  
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 ألنه يشرتط أن يكون مستوعباً جلميع األشواط    ) وقد تقدمت املسألة (  
خطوة من شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من احلجر األسود إىل احلجر األسود ، ولو بقيت :  يقال النوو 

 ه  السبع مل حيسب طوافه ، سواء كان باقيا يف مكة أو انصرف عنها وصار يف وطنه ، وال ينجرب شيء منه بالدم ، وال بغري 
 2مبحث : 

 لو طاف عريان مل يصح  
 على أن سرت العورة شرط يف الطواف  ، واحلنابلة ، والشافعية،  تفق مجهور الفقهاء وهم: املالكيةا

 ر      ) اجملموع (  ف عندنا وعند مالك وأحد واجلمهو رت العورة شرط لصحة الطواس : النووي قال
 (   يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍ  ) قوله تعاىلل-أ

ل، فدخوهلا ومن الزينة الت أمروا بأخذها عند كل مسجد: لبسهم الثياب عند املسجد احلرام للطواف؛ ألنه هو صورة سبب النزو 
به بين آدم، وهو  اً ف وهو أمر حمتم أوجبه هللا خماطبيف حكم اْلية قطعي عند اجلمهور، فاألمر يف اْلية: شامل لسرت العورة للطوا

 ر  السبب الذي نزل فيه األم
 ( متفق عليه  أال ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان  )  قوله -ب

 واضحة على أن علة املنع اتصاف الطائف بالعري، وهو دليل على اشرتاط سرتة العورة فهذا احلديث يدل داللة  
:  فإن طاف وهو عريان مل يصح ؛ ألنه طواف منهي عنه ، وإذا كان منهيًا عنه ، فقد قال النيب   :قال الشيخ ابن عثيمني

   من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد
 3مبحث : 

 ة احلدث  يشرتط لصحة الطواف طهار 
 وهذه املسألة اختلف العلماء فيها : هل يشرتط الوضوء لصحة الطواف أم ال على قولني :

 : ال بد من الوضوء   القول األول
 وهذا قول مجاهري العلماء  

 ، مل يصح طوافه ، وال يعتد به   اً فمن طاف حمدث
 مجهور العلماء  املشهور عنه ، و  وإىل هذا القول ذهب: مالك ، والشافعي ، وأحد يف

 حكاه املاوردي عن مجهور العلماء، حكاه ابن املنذر عن عامة العلماء يف طهارة احلدث   : ال النوويق
لتأخذوا ) وقد قال ، متفق عليه (أول شيء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ مث طاف بالبيت أن النيب )ديث عائشة حل -أ

 م(  عين مناسكك
 ني :وجه االستدالل منه من وجه

يان جململ القرآن ، ألن هللا عز وجل أمر بالطواف يف كتابه العزيز ومل يبني كيفيته ، فجاء بيف الطواف  أن فعل النيب  أواًل :
ألمر واجب دل على وجوبه ، فدل ذلك على وجوب الطهارة من  إذ توضأ قبل طوافه ، والفعل إن جاء بياناً  البيان بفعله 

 احلدث قبل الطواف  
بأخذ مناسكه ، واالقتداء به يف ذلك دليل على وجوب مجيع ما صدر منه يف بيان أفعال  صحابته  أن أمر النيب  يًا :ثان

 ومن ذلك الطهارة من احلدث قبل الطواف    -إال ما دل الدليل على استثنائه -املناسك
 أن هللا أباح فيه املنطق فمن نطق فيه فال الطواف بالبيت صالة إال ) قال يث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب حد-ب
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  (    ) الصحيح أنه موقوف على ابن عباس (  ينطق إال ِبري
 وجه االستدالل منه من وجهني:

فدل ، وإمنا املراد التشبيه هبا يف احلكم  ،يف األفعال واهليئة لتباينهما ه شبه الطواف بالصالة وليس املراد التشبي أن النيب  أواًل :
ال يقبل )  ومن ذلك اشرتاط الطهارة؛ لقوله  -إال ما استثناه الدليل -ك على أن للطواف مجيع األحكام املتعلقة بالصالةذل

 ر (  هللا صالة بغري طهو 
يف إباحة املنطق يف الطواف ، دليل على اشرتاط ما عداه كما يشرتط  فاستثناؤه ( إال أن هللا أباح فيه املنطق )  من قوله ثانيًا :

 ث  الصالة ، ومن ذلك اشرتاط الطهارة من احلد
متفق  (افعلي ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حَّت تطهري )  رضي هللا عنها حني حاضت وهي حمرمة لعائشة قوله  -ج

 (  حَّت تغتسلي  )عليه   ويف رواية ملسلم 
يع ما يفعله احلاج ، ومل َينعها إال من الطواف ، رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض مج أن النيب  : وجه االستدالل منه

انتفاء الطهارة ، وعلى أن الطهارة شرط لصحة  فدل ذلك على ترتب منع الطواف على، باغتساهلا  وتطهرها  وجعل ذلك مقيداً 
 د  الطواف ، وعلى عدم صحته بدوهنا ، ألن النهي يف العبادات يقتضي الفسا

 اً ( متفق عليه  أحابستنا هي؟ قالوا: إهنا قد أفاضت   قال: فال إذ) اضت ملا أخرب بأن صفية ح وله ق-د
حليض صفية ، لو مل تكن قد أفاضت ، مع ما يف  -واحنباس من كان معه الحنباسه -باحنباسه إخباره :  وجه االستدالل

   الطواف على اشرتاط الطهارة لصحة -اً صرحي اً إن مل يكن نص -ذلك من املشقة العامة ، دليل ظاهر
  من احلدث سنة للطواف الطهارة القول الثاين : 

 وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية   
 (  أال يطوف بالبيت عريان )  بعث أبا بكر عام تسع ملا أمره على احلج ينادي النيب  ألن -أ

فدل ذلك على أن ، بالطهارة للطواف ومل يثبت أنه أمر ، هنى عن طواف العراة بالبيت  أن النيب  وجه االستدالل منه :
 الطهارة ليست واجبة إذ لو كانت واجبة ألمر هبا  

 ا  وعدم وجوب الطهارة إال بدليل وال دليل صريح صحيح على وجوهب ،إن األصل براءة الذمة :  وقالوا-ب
فعل والفعل يدل على  وهذا (أول شيء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ مث طاف بالبيت أن النيب )ديث عائشة وحل -ج

 (   56االستحباب   ) حبث يف ُملة البحوث اإلسالمية 
 أصحاب هذا القول عن أدلة من قال باشرتاط الطهارة للطواف : وأجاب 

 ، وإمنا هو من قول ابن عباس رضي هللا عنهما   أما حديث ) الطواف بالبيت صالة ( فقالوا : ال يصح من قول النيب 
رُُه ِمْن احْلُفَّاِظ يف ا قال النووي  َهِقيُّ َوَغي ْ  ه    أ جملموع : الصَِّحيُح أَنَُّه َمْوُقوٌف َعَلى اْبِن َعبَّاٍس ، َكَذا ذََكَرُه اْلبَ ي ْ

فعله  وأنه طاف متطهراً فقالوا : هذا ال يدل على الوجوب ، وإمنا يدل على االستحباب فقط ، ألن النيب  وأما فعل النيب 
 مر أصحابه بذلك   ومل يَرِد أنه أ
َر َأْن ال َتُطويِف بِاْلبَ ْيِت َحَّتَّ َتْطُهرِي ( فإمنا منعها النيب  وأما قوله  من الطواف ألهنا  لعائشة ) افْ َعِلي َما يَ ْفَعُل احْلَاجُّ َغي ْ

 حائض ، واحلائض ممنوعة من دخول املسجد  
ال  ليس معهم حجة أصاًل ؛ فإنه مل يَنقل أحٌد عن النَّيب  : والذين أوجبوا الوضوء للطواف قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

بإسناد صحيح وال ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خالئق عظيمة ، وقد اعتمر عَمرًا متعددة 
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لَنقل ذلك املسلمون عنه ومل يهملوه ،  بيانًا عام ًا ، ولو بيَّنه فلو كان الوضوء فرضًا للطواف لبيَّنه النيب ، والناس يعتمرون معه 
ولكن ثبت يف الصحيح أنه ملا طاف توضأ ، وهذا وحده ال يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صالة ، وقد قال : 

 (    21ر    ) ُمموع الفتاوى إِن كرهُت أن أذكر هللا إال على طه
 وهللا أعلم  

 تنبيه :
 كما تقدم    هور العلماء لصحة الطواف عند مجطهارة شرط ال

  :واط أم يستأنف الطواف ؟ على قولنياختلفوا فيما إذا أحدث يف الطواف مث توضأ، هل يكمل األشلكنهم 
   على طوافه، ولو طال الفصل بينهمافذهب احلنفية والشافعية إىل أنه يبين 

 ف  يف الطوااً املواالة بني األشواط ليست شرط ألن 
   إىل أنه يستأنف الطواف من أوله نابلة وذهب املالكية واحل

ألن احلدث يبطل الطواف ، ويلزمه االستئناف من جديد ، وكذلك احلكم فيما لو طال الفصل بني األشواط ، ألن املواالة بني 
 ه  لطواف شرط لصحتأشواط ا

ذهب فيتطهر مث يستأنف الطواف ، أحدث اإلنسان يف الطواف انقطع طوافه كالصالة ، ي : إذا زقال الشيخ عبد العزيز بن با
إذا فسا أحدكم  ) ؛ لقول النيب  هذا هو الصحيح ، واملسألة فيها خالف ، لكن هذا هو الصواب يف الطواف والصالة مجيعاً 

 ة  والطواف من جنس الصالة يف اجلمل ( رواه أبو داود ، وصححه ابن خزَية، يف الصالة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصالة
 4 ث :مبح

 ي  مع القدرة على املشاً يطوف ماشي أن
ألن طواف الراكب أو احملمول يزاحم الطائفني، ،  أمجع  العلماء على أن طواف املاشي أوىل وأفضل من طواف الراكب واحملمول

 ورمبا حصل منه أذى هلم، أو كان فيه متييز لألغنياء عن الفقراء 
يف َغرْيِ  طَاُفوا َمْشًيا ، َوالنَّيبُّ  أَْفَضُل ؛ أِلَنَّ َأْصَحاَب النَّيبِ   -اً أي ماشي -الطََّواَف رَاِجاًل  َواَل ِخاَلَف يِف َأنَّ :  ةقال ابن قدام

 اً             ) املغين (  َحجَِّة اْلَوَداِع طَاَف َمْشي
  .، وحنو ذلكا أو مشقة أو ِكرَباً يف السنعجز ، سواء كان العذر مرضا أو ور ُيوز له الطواف والسعي راكباً واتفقوا على أن املعذ

 متفق عليه  ُطويف ِمْن َورَاِء النَّاِس َوأَْنِت رَاِكَبٌة(: لَأِن ِ َأْشَتِكي فَ َقا َشَكْوُت ِإىَل َرُسوِل هللِا ت )حلديث أم سلمة رضي هللا عنها قال

ن تطوف من وراء الناس ليكون أسرت هلا ، وال تقطع وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر ، وإمنا أمرها أ:  ظقال احلاف
 ا  صفوفهم أيضا ، وال يتأذون بدابته

 ء  : َُيُوُز الطََّواُف رَاِكًبا َوحَمُْمواًل لِْلُعْذِر بِالنَّصِ  ، َوات َِفاِق اْلُعَلَما وقال ابن تيمية
 واختلف العلماء فيمن طاف راكباً من غري عذر على أقوال :

 : أن ذلك ُيزئه   القول األول
  ( رواه مسلم  يف حجة الوداع على بعري طاف النيب ل ) عن ابن عباس رضي هللا عنهما قا -أ

 .إمنا فعل ذلك ملصلحة وهي أن يراه الناس ويسألوهوالنيب 
ى رَاِحَلِتِه َيْسَتِلُم احلََْجَر مبِْحَجِنِه؛ أِلَْن يَ َراُه بِاْلبَ ْيِت يف َحجَِّة اْلَوَداِع َعلَ  طَاَف َرُسوُل هللِا )  َعْن َجاِبٍر، قَالَ : ففي صحيح مسلم 

 .أي ازدحوا عليهه ( النَّاُس ، َولُِيْشِرَف ، َولَِيْسأَُلوُه ، فَِإنَّ النَّاَس َغُشو 
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   قال النووي : " هذا بيان لعلة ركوبه 
 ل  ؛ ألنه ال ُيوز تقييد املطلق بغري دليو ماشياً أ فكيفما أتى به أجزأه راكباً  اً وألن هللا تعاىل أمر بالطواف مطلق -ب

 تنبيه :
قدم مكة وهو  أن رسول هللا س ) وأما ما جاء يف "سنن أيب داود" ) من طريق يزيد بن أيب زياد، عن عكرمة عن ابن عبا

 ه (  يشتكي، فطاف على راحلت
 ض  فهي رواية ضعيفة ال يعتمد عليها يف تعليل ركوبه باملر 

( ، والشوكاِن يف "نيل 5/142(، وابن كثري يف "البداية والنهاية" )7/258: البيهقي يف "معرفة السنن واْلثار" ) وممن ضعفها
  ( 3/298( ، واملباركفوري يف "حتفة األحوذي" )5/122األوطار" )

َا فَ َعَل لِيَ رَاُه النَّاُس أَنَُّه طَاَف رَاِكًبا ، َوَأْخبَ َر أَنَّ  : فََأْخبَ َر َجاِبٌر َعْن النَّيبِ   قال الشافعي   ُه إمنَّ
 ك    ) األم (  يف َحجَِّتِه تِلْ  َويف َهَذا َدالََلٌة َعَلى أَنَُّه ملَْ َيُطْف ِمْن َشْكَوى َواَل أَْعَلُمُه اْشَتَكى  

 لغري عذر ال ُيزئ طوافه وال يصح  اً أو راكب ن طاف حمموالً م القول الثاين :
   بن حنبل، وهو ظاهر كالم اخلرقي إلمام أحدوهذا القول مروي عن ا

   لغري عذر مل ُيزئه طوافه حمموالً  أواً شرط لصحة الطواف، فإذا طاف راكبوعلى هذا فاملشي  
 ة (  الطواف بالبيت صال)  ورد عنه أنه قال ألن النيب  

 لغري عذر كالصالة  وألن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فلم ُيز فعلها راكباً 
 وُيربه بدم إذا مل يستطع إعادته اً ُيزئه طوافه راكب : لثلقول الثاا

   وهو رواية عن اإلمام أحد بن حنبل،  وهبذا قال أبو حنيفة
 الغروب  ودليل هذا: أنه ترك صفة واجبة يف احلج، أشبه ما لو دفع من عرفة قبل

 ) حبث يف ُملة البحوث اإلسالمية (      وال دم عليه  ، وأما غريه فسنةاً وعند املالكية يلزمه دم إذا كان الطواف واجب
 5مبحث : 

 م  أن يكون الطواف داخل املسجد احلرا
  .ألن الواجب على املسلم أن يطوف بالبيت ، وإذا طاف خارج املسجد فقد طاف باملسجد وليس بالبيت 
 (  َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق )  تعاىللقوله  -أ

 به  اً :أن هللا عز وجل، أمر بالطواف بالبيت، فمن طاف خارج البيت مل يكن طائف اللةوجه الد
  م ( لتأخذوا مناسككل ) ، فقد طاف عليه الصالة والسالم داخل املسجد احلرام، وقا فعله ول -ب
 د  بالبيت، وإمنا طاف حول املسج اً إذا طاف خارج املسجد مل يكن طائفأنه  -ج

قال العلماء: يشرتط لصحة الطواف أن يكون يف املسجد احلرام، وأنه لو طاف خارج املسجد ما :  يمنيقال الشيخ ابن عث
أجزأه؛ فلو أراد اإلنسان      مثال      أن يطوف حول املسجد احلرام من خارج فإنه ال ُيزئ ؛ ألنه يكون حينئذ طائفا باملسجد ال 

ء فوق أو حتت ، فهؤالء ُيزئهم الطواف ؛ وعلى هذا ُيب احلذر من الطواف بالكعبة ؛ أما الذين يطوفون يف نفس املسجد سوا
 د  يف املسعى ، أو فوقه؛ ألن املسعى ليس من املسج

 6مبحث : 
 املواالة بني األشواط  
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  .االة بني أشواط الطواف شرط يف صحته ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، فإن فصل بينها بفاصل يسري فال بأسفاملو 
 « خذوا عين مناسككم»فقد واىل بني طوافه وقال:  عل النيب لف-أ

 الطواف صالة، فاشرتطت له املواالة، كسائر الصلوات واملواالة بني ركعاهتا و  -ب
 ة  الطواف عبادة تعلقت بالبيت فاشرتطت هلا املواالة، كالصال و-ج

 ه  اطمن شروط صحة الطواف : املواالة بني أشو  : نيقال الشيخ ابن عثيم
  خص أهل العلم للطائف إذا حضرت اجلنازة أو أقيمت الصالة أن يصلي مث يكمل طوافه وال يستأنفهلكن ر.  

الطََّواُف،  َطعُ ات ََّفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى أَنَُّه ِإَذا ابْ َتَدَأ بِالطََّواِف ، مُثَّ أُِقيَمِت الصَّالَُة اْلَمْكُتوبَُة ، فَِإنَُّه يَ قْ (  ةاملوسوعة الفقهي )جاء يف
   ْلِفْعل اْلَيِسريَوُيَصلِ ي َمَع اجلََْماَعِة ، مُثَّ يَ ْبيِن َعَلى َطَواِفِه ؛ أِلنَُّه ِفْعٌل َمْشُروٌع فَ َلْم يَ ْقَطْعُه ، َكا

ب بني أشواط الطواف شرط ال بد منه ، لكن رخص بعض العلماء مبثل صالة اجلنازة أو التع : املواالة وقال الشيخ ابن عثيمني
 ك  رتيح قليال مث يواصل وما أشبه ذلمث يس
  رجل طاف من الطواف شوطني ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح ملدة ساعة أو ساعتني ، مث رجع  رمحه هللا :سئل و

 للطواف ثانية فهل يبدأ من جديد أو يكمل طوافه من حيث انتهى؟
  : فأجاب

إن الواجب عليه إعادة الطواف ، وإذا كان قليال فال بأس ، وذلك ألنه يشرتط يف إذا كان الفصل طويال كالساعة والساعتني : ف 
الطواف ويف السعي : املواالة ، وهي تتابع األشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل : بطل أول األشواط ، وُيب عليه أن 

 س  الث مث قام وأكمل فال بأيستأنف الطواف من جديد ، أما إذا كان الفصل ليس طويال جلس ملدة دقيقتني أو ث
قام ( .

َ
 امل
َ
 ) ثم يصلي ركعتيِ خلف

، يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة ) قل يا أيها الكافرون (  لفعل النيب  أي : يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتني خلف املقام 
 ويف الثانية ) قل هو هللا أحد (  

 م    ) اجملموع (  ن طاف أن يصلي بعده ركعتني عند املقاأمجع املسلمون على أنه ينبغي مل:  قال النووي
َنا اْلبَ ْيَت َمَعُه اْستَ َلَم الرُّْكَن فَ َرَمَل َثالَثًا َوَمَشى أَْربَ ًعا )     -يف صفة حجة النيب –َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللَِّ  -أ مث َّ ، َحَّتَّ ِإَذا أَتَ ي ْ

ذ وا ِمنأ َمَقاِم ِإب أَراِهيَم م َصلًّى(  نَ َفَذ ِإََل َمَقاِم ِإب أَراِهيَم  َنُه َوبَ نْيَ اْلبَ ْيِت فَ َقَرَأ )َواُتَِّ الرَّْكَعتَ نْيِ )ُقْل  َكاَن يَ ْقَرأُ يِف   ،َفَجَعَل اْلَمَقاَم بَ ي ْ
 ( رواه مسلم       ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد( َو )ُقْل يَا أَي َُّها اْلَكاِفُروَن( مُثَّ َرَجَع ِإىَل الرُّْكِن فَاْستَ َلَمهُ 

  ( رواه البخاري  فطاف بالبيت، وصلى خلف املقام ركعتني اعتمر رسول هللا ل ) عن عبدهللا بن أيب أوِف قاو  -ب
 1فائدة : 

 اختلف العلماء يف هاتني الركعتني على أقوال :
 رتكهما  أهنما سنتان سنة مؤكدة ، غري واجبة ، فلو تركهما أساء ، وليس عليه شيء لقول األول : ال

  وإىل هذا ذهب : أحد ، ومالك يف إحدى الروايتني عنه ، والشافعي يف األصح 
قال : يا رسول هللا ، ماذا فرض هللا على عباده من الصالة؟ قال : مخس ًا أن أعرابي ) :طلحة بن عبيد هللا حلديث  -أ

 ع ( متفق عليه  و صلوات يف اليوم والليلة   قال : هل علي غريها؟ قال : ال ، إال أن تط
أن ما عداها ليس  ، فدل ذلك علىعلى عباده إمنا هي الصلوات اخلمسصرح بأن الصلوات الت افرتضها هللا  أن النيب : وجه الداللة

 : إال أن تطوع فدل ذلك على أن ما عدا الصلوات اخلمس تطوع وليس بواجب بفرض وال واجب، وأكد ذلك بقوله
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     احلديث( رواه أبو داودمخس صلوات كتبهن هللا على العباد  )قال  أن النيب  ت عبادة بن الصاموحلديث  -ب
أخرب أن الصلوات الت كتبهن هللا على عباده ، وافرتضهن عليهم إمنا هي مخس صلوات ،  كسابقه ، وهو : أن النيب :  داللةوجه ال

 فدل ذلك على أن ما عداهن ليس بفرض ، ومن ذلك ركعتا الطواف  
 ل  وقالوا : إهنا صالة مل تشرع هلا مجاعة ، فلم تكن واجبة كسائر النواف -ج

لصحة الطواف ، فإن تركهما عقب الطواف ، وجب عليه أداؤمها بعد ذلك ، فال  أهنما واجبتان ، وليستا شرطاً  القول الثاين :
 يتقيد أداؤمها بزمان وال مكان  

  وإىل هذا ذهب : أبو حنيفة 
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ رَاِهيَم ُمَصل ى  ) قوله تعاىلل -أ  (  َواختَِّ

 ، فدل ذلك على وجوب ركعتام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، واألمر للوجوبإن هللا جل وعال أمر بالصالة عند مق :لداللة وجه ا
 الطواف  

، مث نفذ  ، ومشى أربعاً م الركن ، فرمل ثالثاً حَّت إذا أتينا البيت معه استله )    وفي جابر يف صفة حجة النيب  وحلديث -ب
 (    فجعل املقام بينه وبني البيت   إىل مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم فقرأ : 

اف ومشى أربعة ، مث كان إذا طاف يف احلج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثالثة أطو  أن رسول هللا  ) ابن عمر  وحلديث
 (     سجد سجدتني  

 من أوجه : لداللة اوجه 
 هلما متصل بالطواف دليل على أهنما من الطواف ، وفعله بيان جململ الكتاب    : أن فعلهأحدها 
 ا  لألمر يف اْلية ، واألمر للوجوب ، فدل على وجوهبم نبه أن ما فعله امتثاالً   أنه الثاين :

 ا  لى وجوهبمكان يواظب عليهما بعد الطواف ، فدل ذلك ع أن النيب  الثالث :
، فال بأس بذلك رمها لكراهة الصالة يف ذلك الوقت، فإن أخأهنما واجبتان، ُيب أداؤمها عقيب الطواف بطهرهالقول الثالث : 

  ، فله أن يصليهما وعليه دم، وجب عليه إعادة الطواف، إال إن تباعداً ، فإن انتقضت وكان الطواف واجبما مل تنتقض طهارته
 ) حبث يف ُملة البحوث اإلسالمية (                    ر  لك يف املشهو وإىل هذا ذهب : ما

 2فائدة : 
 هل يلزم أداء هاتني الركعتني خلف املقام ؟

 ال يلزم أداء هاتني الركعتني خلف املقام ، فلو صالمها يف أي مكان من احلرم أو خارجه جاز  
 أَ ِفيِهَما ، َجاَز ؛ فَِإنَّ ُعَمَر رََكَعُهَما ِبِذي ُطًوى  َحْيُث رََكَعُهَما َوَمْهَما قَ رَ و  قال ابن قدامة :

َها ، َزْوِج النَّيبِ   -أ قَاَل : َوْهَو مبَكََّة َوأَرَاَد اخْلُُروَج وملَْ َتُكْن أُمُّ َسَلَمَة طَاَفْت  أَنَّ َرُسوَل هللِا )  َعْن أُمِ  َسَلَمَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ِإَذا أُِقيَمْت َصالَُة الصُّْبِح َفُطويف َعَلى بَِعرِيِك َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن فَ َفَعَلْت َذِلَك فَ َلْم ُتَصلِ   رَاَدِت اخْلُُروَج فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل هللِا بِاْلبَ ْيِت َوأَ 

 ( متفق عليه   َحَّتَّ َخَرَجتْ 
ا دليل صريح على عدم اشرتاط الصالة داخل املسجد أو هل اإلخبار بأهنا مل تصل حَّت خرجت ، وإقرار النيب :  داللةوجه ال

 م  خلف املقا
 الك   ( رواه مطاف بالبيت بعد صالة الصبح ، فركب حَّت أناخ بذي طوى ، فصلى ركعتني أن عمر ثبت ) و  -ب
 لرزاق  ف ( رواه عبد ا، مث يدخل البيت ، فيصلى فيه ركعت الطوا اً أنه كان يطوف بالبيت سبعوعن ابن عمر )   -ج
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 3فائدة : 
 املشروع يف هاتني الركعتني التخفيف وليس قبلهما دعاء وال بعدمها دعاء  

 4فائدة : 
، بعيداً عن املقام ولكن بطمأنينة ، وبني أن يصليقريباً من املقام مع كثرة حركته، كرد املارين بني يديه إذا دار األمر بني أن يصلي

 فما األفضل ؟
 ما يتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة مبا يتعلق مبكاهنا  فاألفضل الثاِن ، ألن 

 5فائدة : 
 ما حكم املواالة بني الطواف والركعتني ؟

 اختلف الفقهاء يف حكم املواالة بني الطواف والركعتني، على قولني: 
   أن املواالة سنة، فلو فصل بني الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز الصحيح

 والشافعية، واحلنابلة وهو قول احلنفية،  
طاف بالبيت بعد صالة الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حَّت أناخ  أن عمر بن اخلطاب -أ 

 بذي طوى فصلى ركعتني( 
 وهو مبكة، وأراد اخلروج ومل تكن أم سلمة طافت بالبيت -قال  أن رسول هللا  عن أم سلمة رضي هللا عنها زوج النيب -ب

إذا أقيمت صالة الصبح، فطويف على بعريك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل )  فقال هلا رسول هللا  -وأرادت اخلروج 
 ت (  حَّت خرج

 6فائدة : 
 يستحب إذا جاء املقام أن يقرأ ) واختذوا من مقام إبراهيم مصلى (  

 7فائدة : 
 احلكمة من قراءة هذه اْلية :

 ، إبالغ الناس أنه فعل ذلك امتثاالً ألمر هللا    بالنسبة للنيب أواًل :
 : أن يشعر نفسه أنه يفعل ذلك امتثااًل ألمر هللا  ثانياً 

 8فائدة : 
 سنة راتبة عنهما أو صالة مكتوبة ؟ ئهل جتز 

 ا  م، ألهنما سنة مستقلة بنفسه ئهذا موضع خالف والصحيح أهنا ال جتز  
ه 
ُ
 إىل الركنِ فيستلم

ُ
 يعود

 
 ( .) ثم

 أي : بعد أن يصلي ركعت الطواف يسن أن يعود إىل احلجر األسود فيستلمه  
فَ َرَمَل َثاَلثًا َوَمَشى أَْربَ ًعا، مُثَّ أََتى َمَقاَم إِبْ رَاِهيَم َفَصلَّى، مُثَّ َرَجَع ِإىَل اَلرُّْكِن  قال )     -يف صفة حجة النيب -جابر حلديث 
   ( رواه مسلم     فَاْستَ َلَمهُ 

َغ ِمْن الطََّواف َوَصاَلته ِفيِه َداَللَة ِلَما قَالَُه الشَّاِفِعي  َوَغرْيه ِمْن اْلُعَلَماء أَنَُّه ُيْسَتَحب  لِلطَّاِئِف َطَواف اْلُقُدوم ِإَذا فَ رَ :  قال النووي
الصََّفا لَِيْسَعى   َوات ََّفُقوا َعَلى أَنَّ َهَذا ااِلْسِتاَلم لَْيَس ِبَواِجٍب  َخْلف اْلَمَقام أَْن يَ ُعود ِإىَل احلََْجر اأْلَْسَود فَ َيْسَتِلمُه ، مُثَّ خَيْرُج بَاب

َا ُهَو ُسنَّة َلْو تَ رََكُه ملَْ يَ ْلَزمُه َدم    ) شرح مسلم (     َوِإمنَّ
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 َأْن يَ ُعوَد فَ َيْسَتِلَم احلََْجَر   َوِإَذا فَ رََغ ِمْن الرُُّكوِع ، َوأَرَاَد اخْلُُروَج إىَل الصََّفا ، ُاْسُتِحبَّ  وقال ابن قدامة :
 فَ َعَل َذِلَك   َنصَّ َعَلْيِه َأْحَُد ؛ أِلَنَّ النَّيبَّ 

 وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ْفَعُلُه   ذََكَرُه َجاِبٌر يف ِصَفِة َحجِ  النَّيبِ  
 ) املغين (    َواَل نَ ْعَلُم ِفيِه ِخاَلفًا  ، ، َوأَبُو ثَ ْوٍر ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي َوِبِه قَاَل النََّخِعيُّ ، َوَماِلٌك ، َوالث َّْورِيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ 

وأما استالم الركن فسنٌة مسنونٌة عند ابتداء الطواف، وعند اخلروج بعد الطواف، والرجوع إىل الصفا، ال الرب:  قال ابن عبدو 
 ) التمهيد (    هلل    خيتلف أهل العلم يف ذلك قدَياً وحديثاً واحلمد

 قال بعض العلماء : وظاهر ذلك أنه ال يسن تقبيله وال اإلشارة إليه  
   بعد أن يصلي ركعتني يستلم الركن مرة ثانية كاملودع للبيت يف هذا العمل قال الشيخ ابن عثيمني : 

 املوضع ومل ترد أيضاً باإلشارة  ومل ترد السنة بالتقبيل يف هذا 
 وال إشارة ، فان تيسر لك أن تستلمه فهو سنة وإال فدعه  وعلى هذا فال تقبيل 

[ اإلفاضة ملن سعى بعد طواف القدومكطواف الوداع مثاًل أو طواف وهذا فيمن خرج ليسعى، أما من طاف وال يريد السعي ]
 رجع إىل الركن فاستلمه    فإنه مل يرد أن النيب 

 1 فائدة :
 َجر األسود ، وَسي ركناً ، ألنه يف ركن البيت  املراد بالركن هنا احلَ قوله ) الركن ( 

 2 فائدة :
جاء عند اإلمام أحد ) مث ذهب إىل زمزم فشرب منها وصب على رأسه ( فيسن بعد صالة الركعتني أن يذهب إىل زمزم ويشرب 

 ويصب على رأسه  
 ) ثم يشرب من ماء زمزم ( .

 أن يشرب من ماء زمزم  أي : يستحب للحاج وللمعتمر خصوصاً وللمسلم عموماً 
 شرب من ماء زمزم   رواه البخاري   ملاء جاء يف احلديث الصحيح أن النيب 

 م ( رواه مسلم  ارََكٌة ِإن ََّها َطَعاُم طُعْ ِإن ََّها ُمبَ م ) قال يف ماء زمز  أن النيب  ويف حديث أيب ذر 
 قم (  وشفاء سوزاد الطيالسي ) 

أنه أقام شهرًا مبكة ال  ويشفي من الس قام لكن مع الصدق كما ثبت عن أيب ذر الغفاري أي شرب مائها يغين عن الطعام  
  .قوت له إال ماء زمزم
 أنه قال ) ماء زمزم ملا شرب له ( رواه أحد   وقد روي عن النيب 
 . ْدُعَو ِعْنَد ُشْرِبِه مبَا َشاَء ِمْن اأَلْدِعَيِة الشَّْرِعيَِّة اه َوُيْسَتَحبُّ َأْن َيْشَرَب ِمْن َماِء َزْمَزَم َويَ َتَضلََّع ِمْنُه َويَ :  قال شيخ اإلسالم

: مُثَّ ، يف ِصَفِة َحجِ  النَّيِبِ  َضلََّع ِمْنُه   قَاَل َجاِبرٌ ، َويَ تَ َب ِمْن َمائَِها ِلَما َأَحبَّ ، فَ َيْشرَ َتَحبُّ أَْن يَْأيتَ َزْمَزمَ َوُيسْ :  ابن قدامةوقال 
 . ، َفَشِرَب ِمْنُه اه َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َوُهْم َيْسُقوَن، فَ َناَولُوُه َدْلًوا أََتى َبيِن 

 . ومعىن )يَ َتَضلََّع( أي يكثر من الشرب حَّت َيتلئ جنبه وأضالعه   حاشية السندي على ابن ماجه
ُرُهمْ قَاَل الشَّاِفعِ  :وقال النووي  َأْي -َرَب ِمْن َماِء َزْمَزَم، َوَأْن يُْكِثَر ِمْنُه، َوأَْن يَ َتَضلََّع ِمْنُه ْن َيشْ : ُيْسَتَحبُّ أَ يُّ َواأَلْصَحاُب َوَغي ْ

نْ َيا َوُيْسَتَحبُّ أَْن َيْشَربَُه ِلَمْطُلوبَاتِِه ِمنْ  -يَ َتَملَّى َفاِء ِمْن َمَرٍض وَ أُُموِر اْلِخَرِة َوالدُّ حَنْوِِه اْستَ ْقَبَل ، فَِإَذا أَرَاَد أَْن َيْشَربَُه لِْلَمْغِفَرِة أَْو الشِ 
َلَة مُثَّ ذََكَر اْسَم ا ،  َأْشَربُُه لِتَ ْغِفَر يل اللَُّهمَّ إِن ِ  (َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلهُ ): قَالَ  اللَُّهمَّ إنَُّه بَ َلَغيِن َأنَّ َرُسوَلك َّللَِّ تَ َعاىَل، مُثَّ قَاَل )اْلِقب ْ
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َثالثًا َكَما يِف ُكلِ   ، َوُيْسَتَحبُّ أَْن يَ تَ نَ فَّسَ َمَرٍض، اللَُّهمَّ فَاْشِفيِن( َوحَنَْو َهَذا ِن ِ َأْشَربُُه ُمْسَتْشِفًيا بِِه ِمنْ اللَُّهمَّ فَاْغِفْر يل أَْو اللَُّهمَّ إ
َد اَّللََّ تَ َعاىَل ُشْربٍ   . اه    ، فَِإَذا فَ رََغ حَِ

 1فائدة : 
ضلع منها ، وحد هللا بعد ، والتاستقبال الكعبة، والتسمية ، والتنفس ثالثاً قهاء آداباً تستحب لشرب ماء زمزم، منها وقد ذكر الف

، واإلكثار من الدعاء حبوا أيضًا ملن يشرب من زمزم نضح املاء على رأسه ووجهه وصدره، واسته، واجللوس عند شربه كغري الفراغ
 ه  ماء زمزم ملا شرب ل:  عند شربه ، وشربه ملطلوبه من أمر الدنيا واْلخرة ملا جاء يف احلديث عنه 

 2: فائدة 
استحب بعض الفقهاء التزود من ماء زمزم وحله إىل البالد ألنه شفاء ملن استشفى ، وجاء يف حديث عائشة رضي هللا عنها أهنا 

 م  منها ، وكان يصب  على املرضى ويسقيه حلت من ماء زمزم يف القوارير ، وقالت : حل رسول هللا 
 3فائدة : 

  نقل يتغري  وهو شيء ال أصل له  كر على بعض األلسنة أن فضيلته ما دام يف حمله فإذايذ 
إن وصل كتايب لياًل فال تصبحن أو هناراً فال متسني حَّت تبعث إيل  مباء زمزم ، وفيه أنه بعث  و :إىل سهيل بن عمر  فقد كتب 

  لشواهده  فتح مكة ، وهو حديث حسنمبزادتني وكان حينئذ باملدينة قبل أن ي
رب فيصب منه على املرضى كان يفعله وأنه كان حيمله يف األداوي والق وكذا كانت عائشة رضي هللا عنها حتمل وخترب أنه  

  ويسقيهم 
  وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أحتفه مباء زمزم  
   واحلسن واحلسني وسئل عطاء عن حله فقال : قد حله النيب  

 4فائدة : 
وقد جربت أنا وغريي من االستشفاء مباء زمزم أمورًا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فربأت بإذن هللا :  مالقي قال ابن

وشاهدت من يتغذى به األيام ذوات العدد قريبًا من نصف الشهر أو أكثر وال ُيد جوعًا ويطوف مع الناس كأحدهم وأخربِن 
 د (  زاد املعااً           ) امع هبا أهله ويصوم ويطوف مرار ُي أنه رمبا بقي عليه أربعني يوماً وكان له قوة

 إىل الصفا فريقاه حىت يرى البيت ... ( . 
ُ
 ) ثم خيرج

 أي : بعد ذلك يذهب إىل الصفا ليسعى بني الصفا واملروة  
َفا، فَ َلمَّا َدنَا ِمَن اَلصََّفا قَ َرأَ: " ِإنَّ مُثَّ َخرََج ِمَن اَْلَباِب ِإىَل اَلصَّ   قال )    - يف صفة حجة النيب  -كما يف حديث جابر 

َلَة فَ َوحََّد َاَّللََّ وََكب ََّرُه َوقَاَل: "اَلصََّفا َواَْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر َاَّللَِّ " " أَْبَدأُ مبَا بََدَأ َاَّللَُّ ِبِه " فَ َرِقَي اَلصََّفا، َحَّتَّ رََأى اَ  اَل  ْلبَ ْيَت، فَاْستَ ْقَبَل اَْلِقب ْ
إَِلَه ِإالَّ َاَّللَُّ ] َوْحَدُه [ َأَْنََز َوْعَدُه، َوَنَصَر ِإَلَه ِإالَّ َاَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اَْلُمْلُك، َوَلُه َاحلَْْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر، اَل 

اِْنَصبَّْت َقَدَماُه يف َبْطِن اَْلَواِدي ] َسَعى [   ْلَمْرَوِة، َحَّتَّ َذِلَك  َثاَلَث َمرَّاٍت، مُثَّ نَ َزَل ِإىَل اَ  َعْبَدُه، َوَهَزَم َاأْلَْحَزاَب َوْحَدُه "  مُثَّ َدَعا بَ نْيَ 
   (    َحَّتَّ ِإَذا َصَعَدتَا  َمَشى ِإىَل اَْلَمْرَوِة  فَ َفَعَل َعَلى اَْلَمْرَوِة، َكَما فَ َعَل َعَلى اَلصََّفا 

 : مباحث الصفا 
 1حث : مب

 السعي بني الصفا واملروة ركن من أركان احلج والعمرة ، وستأيت أدلة املسألة إن شاء هللا يف أركان احلج  
 2مبحث : 
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 احلكمة من السعي بني الصفا واملروة  
رك اخلليل هلما يف ناه وتذكرنا أن سببه: قصة هاجر مع ابنها وتلمثاله: السعي بني الصفا واملروة إذا فع    قال ابن دقيق العيد : 

  -ذلك املكان املوحش منفردين منقطعي أسباب احلياة بالكلية مع ما أظهره هللا تعاىل هلما من الكرامة واْلية يف إخراج املاء هلما 
كان يف ذلك مصاحل عظيمة أي يف التذكر لتلك احلال وكذلك رمي اجلمار إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه: رمي إبليس باجلمار يف 

 املواضع عند إرادة اخلليل ذبح ولده: حصل من ذلك مصاحل عظيمة النفع يف الدين  هذه
نَ ُهَما َفَذِلَك َسْعيُ »يِف َهَذا احلَِْديِث:  قَ ْوُل النَّيِبِ  الشنقيطي :  وقال َشارَُة اْلَكاِفَيُة ِإىَل ِحْكَمِة السَّْعِي بَ نْيَ « النَّاِس بَ ي ْ ، ِفيِه اإْلِ

نَ ُهَما السَّْعَي اْلَمْذُكوَر، َوِهَي يف َأَشدِ  َحاَجٍة، َوأَْعَظِم فَاقٍَة ِإىَل َرهب َِ الصََّفا َواْلَمرْ  ا، أِلَنَّ مَثَرََة َكِبِدَها، َوُهَو َوِة ؛ أِلَنَّ َهاَجَر َسَعْت بَ ي ْ
 أَنِيَس، َوِهَي أَْيًضا يف ُجوٍع، َوَعَطٍش يف َغايَِة ااِلْضِطرَاِر ِإىَل َوَلُدَها ِإَْسَاِعيُل تَ ْنظُرُُه يَ تَ َلوَّى ِمَن اْلَعَطِش يف بَ َلٍد اَل َماَء ِفيِه، َواَل 

َر الثَّاِن َفَصِعَدْت َعَلْيِه لِتَ َرى َأَحًدا، فَأُمِ  َخالِِقَها َجلَّ َوَعاَل، َوِهَي ِمْن ِشدَِّة اْلَكْرِب َتْصَعُد َعَلى َهَذا اجْلََبِل فَِإَذا ملَْ تَ َر َشْيًئا َجَرْت ِإىَل 
ِهْم َكَحاَجِة َوفَ ْقِر تِْلَك اْلَمْرأَِة يف َذِلَك اْلَوْقِت النَّاُس بِالسَّْعِي بَ نْيَ الصََّفا، َواْلَمْرَوِة لََيْشُعُروا بَِأنَّ َحاَجتَ ُهْم َوفَ ْقَرُهْم ِإىَل َخالِِقِهْم َورَازِقِ 

اَل ُيَضيِ ُعُه، َواَل خُيَيِ ُب  ا، َولَِيَتذَكَُّروا َأنَّ َمْن َكاَن يُِطيُع اَّللََّ َكِإبْ رَاِهيَم َعَلْيِه َوَعَلى نَِبيِ َنا الضَّيِ ِق، َواْلَكْرِب اْلَعِظيِم ِإىَل َخالِِقَها َورَازِِقهَ 
َهِقي ِ  ْمَنا يف َحِديِث اْلبَ ي ْ َها َحِديٌث َصِحيٌح َوَقْد َقدَّ َ  ُدَعاَءُه َوَهِذِه ِحْكَمٌة بَالَِغٌة ظَاِهرٌَة َدلَّ َعَلي ْ اْلَمْذُكوِر ِحْكَمَة الرَّْمِي أَْيًضا فَ َتبَ نيَّ

 اَّللَِّ تَ َعاىَل  ِبَذِلَك َأنَّ ِحْكَمَة السَّْعِي، َوالرَّْمِي َمْعُروَفٌة ظَاِهَرٌة ِخاَلفًا ِلَما ذََكرَُه الن ََّوِويُّ  َواْلِعْلُم ِعْندَ 
 3مبحث : 

 (  لصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ ِإنَّ ايستحب إذا دنا من الصفا أن يقرأ هذه اْلية ) 
 (  ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ إذ دنا من الصفا وليس إذا صعد ، وال يشرع إكمال اْلية وإمنا يقتصر فقط على ) 

 4مبحث : 
 احلكمة من قراءة هذه اْلية :

   اقتداء بالرسول  أواًل : 
 .تثاالً ألمر هللا ام  ثانياً :

 وليشعر نفسه أنه إمنا سعى ألنه من شعائر هللا   ثالثاً : 
 تنبيه :

ال عند املروة وال عند الصفا يف املرة الثانية ،  -فال يقال بعد ذلك-وال يقال هذا الذكر إال إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف 
 تداء اإلنسان من الصفا إمنا هو بتقدمي هللا له  ألنه ليس ذكراً خيتص بالصعود وإمنا هو ذكر يبني أن اب

 5مبحث : 
إن الصفا واملروة من  )البداءة بالسعي من الصفا ، فلو بدأ باملروة مل يعتد بالشوط األول ، والبدء بالصفا هو تفسري لقوله تعاىل 

 فقد بدأ مبا قدم هللا ذكره   (شعائر هللا 
بََدَأ بِاْلَمْرَوَة أَْهِل اْلِعْلِم َيْشرَتُِطوَن يِف السَّْعِي الت َّْرتِيَب، َوُهَو أَْن يَ ْبَدَأ بِالصََّفا، َوخَيِْتَم بِاْلَمْرَوَة، فَِإْن  اْعَلْم َأنَّ مُجُْهورَ  قال الشنقيطي :

، َوأَ  ، َوَداُوُد، ملَْ يُ ْعَتدَّ ِبَذِلَك الشَّْوِط، َوممَّْن قَاَل بِاْشرتَاِط الت َّْرتِيِب: َماِلٌك، َوالشَّاِفِعيُّ ْحَُد، َوَأْصَحابُ ُهْم، َواحلََْسُن اْلَبْصرِيُّ، َواأْلَْوزَاِعيُّ
 َومُجُْهوُر اْلُعَلَماِء، َوَعْن َأيب َحِنيَفَة ِخاَلٌف يف َذِلَك 

 6مبحث : 
 ما يفعله احلاج على الصفا :
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  الواجب هو حدود العربيات (  يستحب أن يصعد الصفا وأن يستقبل القبلة حينما يطلع عليه ) وليس هو واجب ،

 ويستحب رفع اليدين عند الصعود على الصفا ، وصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء  

ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه لَُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى َكلِ  شَ )لصفا أن يوحد هللا ويكربه ويقول ويستحب على ا ٍء َقِديٌر يْ الَ ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ
ُ َوْحَدُه َأَْنََز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَهَزَم اأَلْحزَاَب َوْحَدُه   (  مُثَّ َدَعا بَ نْيَ َذِلَك قَاَل ِمْثَل َهَذا َثاَلَث َمرَّاتٍ «   اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ

: [ أي وهزم األحزاب]  : نبيه حممدًا أي [ ونصر عبده[ أي: بإظهار هذا الدين، وكون العاقبة للمتقني   ]  أجنز وعده]  
 : بال قتال من الناس  [ أي وحدهغلبهم وكسرهم ] 

 : يستحب الدعاء فيما بني ذلك ، وصفة هذا : أن يذكر هللا أواًل ، مث يدعو ، مث يذكر هللا ثانيًا ، مث يدعو ، مث يذكر  قوله
 هللا ثالثاً ، مث ينزل من الصفا  

 7مبحث : 
 الدعاء يتجه إىل املروة ، إذا حاذى العلم األخضر هرول حَّت العلم الثاِن ، واهلرولة خاصة بالرجال  بعد الذكر و 

 ة : وهو يذكر صفة السعي بني الصفا واملرو :  قال ابن قدامة
، َوُهَو اْلِميُل اأْلَْخَضُر اْلُمَعلَُّق يف رُْكِن اْلَمْسِجِد ، فَِإَذا   َمْعَناُه حُيَاِذي اْلَعَلمَ ، َ  َوُهَو َأْن يَ ْنزَِل ِمْن الصََّفا ، فَ َيْمِشَي َحَّتَّ يَْأيتَ اْلَعَلَم 

ُرُك ال سَّْعَي ، َوََيِْشي َحَّتَّ يَْأيتَ اْلَمْرَوَة ، َكاَن ِمْنُه حَنًْوا ِمْن ِستَِّة أَْذرٍُع ، َسَعى َسْعًيا َشِديًدا ، َحَّتَّ حُيَاِذَي اْلَعَلَم اْْلَخَر ، مُثَّ يَ ت ْ
َلَة ، َويَْدُعَو مبِْثِل ُدَعائِِه َعَلى الصََّفا فَ يَ   َوَما َدَعا بِِه َفَجائٌِز ، َولَْيَس يف الدَُّعاِء َشْيٌء ُمَؤقٌَّت  ، ْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ

 ) املغين (   الذ ِْكِر ِفيَما بَ نْيَ َذِلَك  مُثَّ يَ ْنزُِل فَ َيْمِشي يِف َمْوِضِع َمْشِيِه ، َوَيْسَعى يِف َمْوِضِع َسْعِيِه ، َويُْكِثُر ِمْن الدَُّعاِء وَ 
 8مبحث : 

 اهلرولة خاصة بالرجال دون النساء  
أمجع أهل العلم على أنه ال َرَمل على النساء حول البيت ، وال بني الصفا واملروة ، وليس عليهن اضطباع ؛  قال ابن املنذر :

قصد ذلك يف النساء ؛ وألن النساء يقصد فيهن السرت ، ويف الرمل وذلك ألن األصل فيهما إظهار اجلََلد ]القوة[ ، وال ي
 انتهى     .واالضطباع تعرض للكشف

فالرمل بني الَعَلمنِي األخضريِن أثناء السعي بني الصفا واملروة سنة يف حق الرجال وليس بواجب  أما النساء فال يسن هلن الرمل 
 ، اً والذي هو أصل مشروعية السعي عمومأثناء سعيها بني الصفا واملروة ،  هاجر أثناء السعي وإن كان هذا الرمل قد حصل من

 ففي صحيح البخاري أثناء احلديث عن سعي هاجر بني الصفا واملروة :
َأَحًدا فَ َهَبَطْت  ْل تَ َرى َأَحًدا فَ َلْم تَ رَ فَ َوَجَدِت الصََّفا أَقْ َرَب َجَبٍل يف اأَلْرِض يَِليَها فَ َقاَمْت َعَلْيِه مُثَّ اْستَ ْقبَ َلِت اْلَواِدَي تَ ْنظُُر هَ   )   

اَوَزِت اْلَواِدَي مُثَّ أََتِت اْلَمْرَوَة ِمَن الصََّفا َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغِت اْلَواِدَي َرفَ َعْت َطَرَف ِدْرِعَها مثَّ َسَعْت َسْعَي اإِلْنَساِن اْلَمْجُهوِد َحَّتَّ جَ 
َها َوَنَظَرْت َهْل ت َ  َفَذِلَك َسعأي  النَّاِس  قَاَل اْبُن َعبَّاٍس قَاَل النَّيبُّ  -َرى َأَحًدا فَ َلْم تَ َر َأَحًدا فَ َفَعَلْت َذِلَك َسْبَع َمرَّاتٍ فَ َقاَمْت َعَلي ْ

نَ ه مَ   (   ابَ ي أ
 9مبحث : 

 ال تشرتط الطهارة للسعي  
 ض  مذهبنا ومذهب اجلمهور أن السعي يصح من احملدث واجلنب واحلائ:  يقال النوو 

أكثر أهل العلم يرون أن ال يشرتط الطهارة للسعي بني الصفا واملروة، وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي :  ةوقال ابن قدام 
 ي  وأبو ثور وأصحاب الرأ
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ُر اْلَعْورَِة، فَ َلْو َسَعى،  اْعَلْم َأنَّ مُجُْهوَر اْلُعَلَماِء َعَلى َأنَّ السَّْعَي اَل ُتْشتَ َرُط َلُه َطَهارَُة احلََْدِث،:  وقال الشنقيطي َواَل اخْلََبِث، َواَل َست ْ
اَل ِبِه اأْلَئِمَُّة اأْلَْربَ َعُة، َومَجَاِهرُي أَْهِل َوُهَو حُمِْدٌث أَْو ُجُنٌب، أَْو َسَعِت اْمَرأٌَة َوِهَي َحاِئٌض، فَالسَّْعُي َصِحيٌح، َواَل يُ ْبِطُلُه َذِلَك، َوممَّْن قَ 

 م  اْلِعلْ 
ت ََّفِق َعَلْيِه، َوَقْد أََمَرَها َوُحجَُّة اجلُْْمُهوِر َعَلى َأنَّ السَّْعَي اَل ُتْشتَ َرُط َلُه الطََّهارَُة: ِهَي َما تَ َقدََّم ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة اْلمُ  رمحه هللا :وقال 

َعَل ُكلَّ َما يَ ْفَعُلُه احْلَاجُّ، َوِهَي َحاِئٌض ِإالَّ الطََّواَف بِاْلبَ ْيِت َخاصًَّة  َوُهَو النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف احلَِْديِث اْلَمْذُكوِر: َأْن تَ فْ 
َطَواٍف، َواحْلَْيُض  ْعَي اَل َيِصحُّ ِإالَّ بَ ْعدَ َدلِيٌل َعَلى َأنَّ السَّْعَي اَل ُتْشتَ َرُط َلُه الطََّهارَُة ِخاَلفًا ِلَمْن قَاَل: اَل َدلِيَل يف احلَِْديِث، أِلَنَّ السَّ 

َر الطََّواِف َيِصحُّ ِمَن احلَْ  ثْ َباَت َنصٌّ يِف َأنَّ َغي ْ  اِئِض َويَْدُخُل ِفيِه السَّْعُي َمانٌِع ِمَن الطََّواِف، َوُهَو َمْرُدوٌد بَِأنَّ الن َّْفَي َواإْلِ
 10مبحث : 

   السعي بني الصفا واملروة سبعة أشواط ، الذهاب شوط والرجوع شوط آخر
اب ِمْن الصََّفا ِإىَل ْوله : ) َحَّتَّ ِإَذا َكاَن آِخر َطَواف َعَلى اْلَمْرَوة ( ِفيِه َداَللَة ِلَمْذَهِب الشَّاِفِعي  َواجْلُْمُهور أَنَّ الذَّهَ : ق قال النووي

 ثَالِثَة َوَهَكَذا ، فَ َيُكون اِبِْتَداء السَّْبع ِمْن الصََّفا ، َوآِخرَها بِاْلَمْرَوِة  اْلَمْرَوة حُيَْسب َمرَّة َوالرُُّجوع ِإىَل الصََّفا ثَانَِية َوالرُُّجوع ِإىَل اْلَمْرَوة 
َعَة َأْشَواٍط ، حَيَْتِسُب بِالذََّهاِب َسْعَيًة ، َوبِالرُُّجوِع َسْعَيًة  ح وقال ابن قدامة :  َّتَّ ُيْكِمَل َسب ْ

 لشَّاِفِعيِ  ، أَن َُّهْم قَالُوا : َذَهابُُه َوُرُجوُعُه َسْعَيٌة  َوُحِكَي َعْن اْبِن َجرِيٍر ، َوبَ ْعِض َأْصَحاِب ا
مُثَّ نَ َزَل إىَل اْلَمْرَوِة ، َحَّتَّ إَذا اْنَصبَّْت َقَدَماُه ، َرَمَل يِف َبْطِن اْلَواِدي ، َحَّتَّ )  َحجِ  النَّيبِ   َوَهَذا َغَلٌط ؛ أِلَنَّ َجاِبرًا قَاَل يِف ِصَفةِ 

َعَلى اْلَمْرَوِة ، قَاَل : لَْو ا َمَشى ، َحَّتَّ أََتى اْلَمْرَوَة ، فَ َفَعَل َعَلى اْلَمْرَوِة َكَما فَ َعَل َعَلى الصََّفا ، فَ َلمَّا َكاَن آِخُر َطَواِفِه إَذا َصِعْدنَ 
 (  اْستَ ْقبَ ْلت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبَ ْرت ، ملَْ َأُسْق اهْلَْدَي ، َوَجَعْلتَها ُعْمرًَة 

  ْوِضِع الَِّذي بََدأَ ِمْنُه َهَذا يَ ْقَتِضي أَنَُّه آِخُر َطَواِفِه ، َوَلْو َكاَن َعَلى َما ذََكُروُه ، َكاَن آِخُر َطَواِفِه ِعْنَد الصََّفا ، يف اْلمَ وَ 
 ) املغين (    ا أَنَُّه إَذا طَاَف جِبَِميِع اْلبَ ْيِت اْحَتَسَب ِبِه َمرًَّة  َوأِلَنَُّه يِف ُكلِ  َمرٍَّة طَاِئٌف هِبَِما ، فَ يَ ْنَبِغي َأْن حَيَْتِسَب ِبَذِلَك َمرًَّة ، َكمَ 

 11مبحث : 
يقول يف سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقرآن ، وإن دعا يف السعي بقوله ) رب اغفر وارحم ، إنك أنت األعز األكرم ( فال 

 بأس لثبوت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر  
 12مبحث : 
    آخر شوط من السعي أمته بصعوده املروة ، وال يقف للدعاء وال للذكر ، ألن العبادة قد انتهتإذا كان يف

 13مبحث : 
 :حكم املواالة بني الطواف والسعي 

 اختلف الفقهاء يف حكم املواالة بني الطواف والسعي على قولني:  
   أن املواالة بينهما سنة، فال يضر الفصل بزمن طويل القول األول:  
    وهو قول احلنفية، وقول عند املالكية، واملذهب عند الشافعية، وقول احلنابلة  

  أن كل واحد من الطواف والسعي ركن، واملواالة بني أركان احلج ال جتب، كالوقوف بعرفة وطواف اإلفاضة  - أ
    أن املواالة إذا مل جتب يف السعي نفسه، ففيما بينه وبني الطواف أوىل -ب - ب

   لزم إعادة الطواف والسعي ا كثرياً : أن املواالة بني الطواف والسعي شرط، فلو فرق بينهملثاينالقول ا 
  وهو قول عند املالكية، ووجه عند الشافعية  
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المتياز، واستدلوا له: بأن السعي ملا افتقر إىل تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغري هللا تعاىل، افتقر إىل املواالة بينه وبينه ليقع به ا  
   وال حيصل امليز إذا أخل باملواالة

 األول   والراجح
عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو يف يوم  : ال حرج يف الفصل بني السعي والطواف قال الشيخ ابن باز رمحه هللا

ه سعى بعد ذلك من دون ولكن األفضل أن يتواىل السعي مع الطواف، فإذا طاف بعمرت آخر فال بأس بذلك وال حرج فيه،
بشيء فال يضر، وهلذا لو  وهكذا يف حجه ولو فصل فال حرج يف ذلك؛ ألن السعي عبادة مستقلة، فإذا فصل بينهما فصل،

 ك  من عرفات فال حرج يف ذلك، وإن قدمه فال حرج يف ذل قدم احلاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إىل ما بعد نزوله
 14مبحث : 

 وع بالسعي بني الصفا واملروة لغري احلاج واملعتمر ال يشرع التط
   :      إمجاع املسلمني على أن التطوع بالسعي لغري احلاج واملعتمر غري مشروعقال ابن حجر 
       إمجاع املسلمني على أن التطوع بالسعي لغري احلاج واملعتمر غري مشروع، والعلم عند هللا تعاىل قال الشنقيطي:و 
ال ُيوز التطوع بالسعي ، ألن السعي إمنا ُيشرع يف النُّسك ، احلج والعمرة ، لقول هللا تعاىل ) ِإنَّ : ابن عثيمني قال الشيخو 

 م (  َخرْياً فَِإنَّ اَّللََّ َشاِكٌر َعِلي َما َوَمْن َتَطوَّعَ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت أَِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف هبِِ 
 15مبحث : 

   يشرتط يف صحة السعي أن يقع بعد الطواف
كان إذا طاف يف احلج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثالثة أطواف، ومشى  أن رسول هللا ا ) عن ابن عمر رضي هللا عنه

 ليه  ة ( متفق عأربعة، مث سجد سجدتني، مث يطوف بني الصفا واملرو 
م الطواف على السعي بداللة كلمة )مث( وقد قا أن النيب  ة :وجه الدالل وفعُلُه يف املناسك  (لتأخذوا مناسككمل )كان يقدِ 

 .يفيد الوجوب
حاضت عائشة رضي هللا عنها، فنسكت املناسك كلها غري أهنا مل تطف ل )عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قا -ب

افت بالبيت، قالت: يا رسول هللا، تنطلقون حبجٍة وعمرة، وأنطلق حبج! فأمر عبدالرحن بن أيب بكر أن بالبيت، فلما طهرت ط
 (  خيرج معها إىل التنعيم، فاعتمرت بعد احلج

 (   فقدمُت مكة وأنا حائض، ومل أطف بالبيت، وال بني الصفا واملروة)  ويف روايٍة عن عائشة رضي هللا عنها
وال اشرتاط تقدم الطواف على السعي؛ لفعلت يف السعي مثل ما فعلت يف غريه من املناسك؛ فإنه ُيوز هلا أنه ل:  ةوجه الدالل

 ة  السعي من غري طهار 
فإذا ثبت وجوب السعي فمن شرط صحته أي السعي أن يتقدمه الطواف، وهو إمجاٌع ليس يُعَرف فيه خالٌف :  يقال املاورد
 ء  بني الفقها

فَ َلْو َسَعى قَ ْبَل الطََّواِف ملَْ َيِصحَّ َسْعُيُه، ،  َلْم َأنَّ مُجُْهوَر أَْهِل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ السَّْعَي اَل َيِصحُّ، ِإالَّ بَ ْعَد َطَوافٍ اعْ  : وقال الشنقيطي
رُُه اإْلِمْجَاعَ  ُهُم اأْلَئِمَُّة اأْلَْربَ َعُة، َونَ َقَل اْلَماَوْرِديُّ َوَغي ْ    َعَلْيهِ  ِعْنَد اجلُْْمُهوِر، ِمن ْ

حُّ، َوَحَكاُه َأْصَحابُ َنا َعْن َعطَاٍء، قَاَل الن ََّوِويُّ يف َشرِْح اْلُمَهذَِّب: َوَحَكى اْبُن اْلُمْنِذِر، َعْن َعطَاٍء، َوبَ ْعِض أَْهِل احلَِْديِث: أَنَُّه َيصِ  
  َوَداُوَد 

َنا َأْن نَْأُخَذ « لَِتْأُخُذوا َعينِ  َمَناِسَكُكمْ »، َواَل ُعْمَرٍة ِإالَّ بَ ْعَد الطََّواِف، َوَقْد قَاَل ملَْ َيْسَع يف َحج ٍ  َوُحجَُّة اجلُْْمُهوِر: َأنَّ النَّيبَّ  فَ َعَلي ْ
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 ه      ) أضواء البيان (  َذِلَك َعنْ 
 تنبيه :

لصحته أن يقع بعد  اختلف العلماء يف صحة السعي إذا وقع بعد طواف نفل، فعند الشافعية واحلنابلة ال يصح، وإمنا يشرتط
 م  طواف ركن أو قدو 

 تنبيه :
ْفرِد َيْكِفيه هذا السَّْعي، فال يَ ْلَزمه أن َيْسَعى مرَّة أخرى بعد طواف اإلفاضا

ُ
 ة  علم أن القارِن وامل

 ة  أما املتمتِ ع، فإنه يَ ْلَزمه أن يسعى سعًيا آخر بعد طواف اإلفاض
تقصري، واملقصود: أنه إذا كان متمتًعا فإنه حِيل من إحرامه باحلَلق أو التقصري، وهبذا يكون مث حِيل املتمتِ ع من إحرامه باحللق أو ال 

 .قد انتهى من مناسك العمرة
ْفرِد؛ فإهنما َيَظالن على إحرامهما، فال حي

ُ
لُيْكِملوا بقية  -ة ن من ذي احلجالثام-ية لقان وال يقصِ ران حَّت يوم الرتو وأما القارِن وامل

 .ما سيأيت بيانهاملناسك، ك
. ) 
 
عرهِ إن كان معتمرًا وقد حل

َ
ر من ش

 
قص
ُ
 ) ثم ي

 أي : إن كان متمتعاً وقد انتهى من عمرته فاألفضل أن يقصر من شعره دون احللق  
  :وهنا التقصري أفضل من احللق لسببني

 ص ر (  من مل يسق اهلدي فليقو )  هأمر به يف قول أن النيب  أواًل :
 ، واملدة قصرية مل يتوفر الشعر للحج  أن يبقى للحج ما حُيلق أو يقصر، ولو أنه حلق من أجل ثانياً :

َوْلَيْحِلْل ، مُثَّ لُِيِهلَّ  َولأي  َقصِ رأ َوَمْن ملَْ َيُكْن أَْهَدى فَ ْلَيُطْف بِاْلبَ ْيِت َوبِالصََّفا َواْلَمْرَوِة ،     )  ففي حديث ابن عمر السابق قال 
َعًة إَذا َرَجَع إىَل أَْهِلهِ بِاحلَْجِ  َوْلي ُ   (   ْهِد ، َفَمْن ملَْ ُيَِْد َهْدياً فَ ْلَيُصْم َثالثََة أَيَّاٍم يِف احلَْجِ  َوَسب ْ

َا أََمرَُه َرُسول اَّللَّ      قال النووي : َقى لَُه  َوِإمنَّ َشْعر حَيِْلقُه يف احلَْج  ، فَِإنَّ احْلَْلق بِالت َّْقِصرِي وملَْ يَْأُمر بِاحْلَْلِق َمَع َأنَّ احْلَْلق أَْفَضل لَِيب ْ
: ) َوْلَيْحِلْل ( َفَمْعَناُه َوَقْد َصاَر َحاَلاًل فَ َلُه ِفْعل َما َكاَن حَمُْظورًا َعَلْيِه يِف  يف حَتَلُّل احلَْج  أَْفَضل ِمْنُه يِف حَتَلُّل اْلُعْمَرة   َوأَمَّا قَ ْوله 

ْحرَام ِمْن الطِ يب َوال     ) شرح مسلم (  لِ َباس َوالنِ َساء َوالصَّْيد َوَغرْي َذِلَك اإْلِ
 َوقَ ْوُل اخْلَِرِقيِ  : ) َقصََّر ِمْن َشْعرِِه ، مُثَّ َقْد َحلَّ (   وقال ابن قدامة :

 ؛ لَِيُكوَن احْلَْلُق لِْلَحجِ   يَُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلُمْسَتَحبَّ يف َحقِ  اْلُمَتَمتِ ِع ِعْنَد ِحلِ ِه ِمْن ُعْمَرتِِه الت َّْقِصرُي 
 َحجِ   قَاَل َأْحَُد ، يِف رَِوايَِة َأيب َداُود : َويُ ْعِجُبيِن إَذا َدَخَل ُمَتَمتِ ًعا َأْن يُ َقصِ َر ؛ لَِيُكوَن احْلَْلُق لِلْ 

 :َأْصَحابَُه إالَّ بِالت َّْقِصرِي  وملَْ يَْأُمْر النَّيبُّ 
 (  َأِحلُّوا ِمْن إْحرَاِمُكْم ِبَطَواٍف بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة ، َوَقصِ ُروا  )ِبٍر فَ َقاَل يِف َحِديِث َجا 

 (  َفَحلَّ النَّاُس ُكلُُّهْم ، َوَقصَُّروا )  َويف ِصَفِة َحجِ  النَّيبِ  
 ُمت ََّفٌق َعَلْيِه   َوبَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة، َولِيُ َقصِ ْر، َوْلَيْحِلْل(، بِاْلبَ ْيتِ  اْبِن ُعَمَر أَنَُّه قَاَل )َمْن ملَْ َيُكْن َمَعُه َهْدٌي، فَ ْلَيُطفْ  َويف َحِديثِ 

ُهَما    َوِإْن َحَلَق َجاَز ؛ أِلَنَُّه َأَحُد النُُّسَكنْيِ ، َفَجاَز ِفيِه ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
 ) املغين (   َعَلى أَنَّ الت َّْقِصرَي ُنُسٌك، َوُهَو اْلَمْشُهوُر، َفاَل حيَِلُّ إالَّ ِبهِ ، َوَهَذا يَ ْنَبيِن ِصريِ لُّ إالَّ بَ ْعَد الت َّقْ َويَُدلُّ أَْيًضا َعَلى أَنَُّه اَل حيَِ 

   وأما إذا كان معتمراً فقط دون حج فاألفضل يف حقه احللق 
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 ) وحتلل ( .
 أي : من عمرته ، فحل له كل شي حَّت النساء  

 حيل ( . ) إال القارن واملفرد فإنه ال 
 أي : فإن كان احلاج قارناً أو مفرداً ، فإنه ال حيل ، بل يستمر على إحرامه حَّت يرميا مجرة العقبة يوم العيد  

 صفة احلج
ا) 
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 يسن ملن كان حالالً أن حيرم باحلج ضحى   –لرتوية وهو يوم ا –أي : يف هذا اليوم 
 واحملل هو املتمتع ، ألنه حل من إحرامه ، أو كان من أهل مكة  

 ( رواه مسلم   فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوُم الت َّْرِويَِة تَ َوجَُّهوا ِإىَل ِمىًن فََأَهلُّوا بِاحلَْج ِ    عن جابر قال )  
 ة  موافقيه أن املتمت ع، وكل  من مبكة، وأراد اإلحرام باحلج ، فالسن ة له أن حُيرم يوم الرتويفيه دليل للشافعي  و  : قال النووي  

 هو اليوم الثامن من ذي احلجة  ويوم الرتوية : 
عرفات ليستعملوه يف الشرب  إىلوَسي بذلك ألن الناس كانوا يرتوون فيه من املاء ، أي حيملونه معهم من مكة  قال النووي : 

 نزل هناك   توجهوا من األبطح ، ألن النيب توجهوا إَل مىن [  ] .وغريه
 1 فائدة :

 وحيرم من مكانه  
  رواه مسلم  (حَلمَّا َأْحَلْلَنا َأْن حُنْرَِم ِإَذا تَ َوجَّْهَنا ِإىَل ِمىًن  قَاَل فََأْهَلْلَنا ِمَن األَْبطَ   أََمرَنَا النَّيبُّ ) قَاَل  َعْبِد اَّللَِّ َعْن َجاِبِر ْبِن 

يف هذا  واألبطح : هو مسيل فيه دقاق احلصى يقع شرقي مكة ، فأحرم النيب ،  موإمنا أهلوا من األبطح ألنه مكان نزوهل
 املكان ومعه أصحابه قبل الزوال ، مث توجهوا إىل مىن وكان ذلك يوم اخلميس  

، وال عهد عن أحد من  غلط وبدعة ، فلم يفعله النيب ، وهذا احلرم حتت امليزاب  أنه حيرم منتنبيه : قال بعض الفقهاء : 
 الصحابة أنه فعله  

 2 فائدة :
 أعمال احلج تبتدئ من اليوم الثامن  

 3 فائدة :
يسن أن يفعل احلاج عند إحرامه هذا ما يفعله عند اإلحرام من امليقات من الغسل والتنظف والتجرد من املخيط ويهل باحلج 

 جاً  بعدها قائالً : لبيك ح
 مب
ُ
  ( .ىن) ويبيت

   والعشاء والفجر قصراً بال مْجع  أي : يسن أن خيرج إىل مىن ويبيت هبا ليلة التاسع ، ويصلي هبا الظهر والعصر واملغرب
َفَصلَّى هِبَا اَلظُّْهَر،  َاَّللَِّ فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوَم اَلت َّْرِويَِة تَ َوجَُّهوا ِإىَل ِمىَن، َورَِكَب َرُسوُل )قال  -يف صفة حجة النيب –ففي حديث جابر 

 ( رواه مسلم      َواْلَعْصَر، َواْلَمْغِرَب، َواْلِعَشاَء، َواْلَفْجرَ 
والسنة أن يبيتوا مبىن ليلة التاسع، وهذا املبيت سنٌة ليس بركٍن وال واجب، فلو تركه فال شيء عليه، لكن فاتته :  يال النوو ق

 ه               ) اجملموع (  ونه سنة ال خالف فيالفضيلة وهذا الذي ذكرناه من ك
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 1فائدة : 
 األفضل أن تكون صالة الظهر يف اليوم الثامن يف مىن  

 2فائدة : 
 أن الصالة يف مىن تكون قصراً من غري مجع  

 3فائدة : 
 أنه يسن املكث يف مىن حَّت تطلع الشمس  

 4فائدة : 
خالفوا السنة ، وكذلك من مل حيرم اليوم الثامن ، وهو وإن كان جائزًا لكنهم حرموا  أن الذين يذهبون إىل عرفات من ليلتها قد

 أنفسهم السنة  
 5فائدة : 

حلرام مث خيرج إىل مىن، أو أن خيرج إىل مىن ، أن يصلي احلاج يف املسجد افإذا صادف يوم الرتوية يوم مجعة، فأيهما أفضل
، وأنت أيها احلاج مل تأت من بالدك إال ألجل هذه ن بقاءك يف مىن عبادة)ضحى( ويصلي الظهر يف مىن؟ الثاِن أفضل، أل
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 أي : فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إىل عرفة وينزل أواًل بنمرة  
مُثَّ َمَكَث قَِلياًل َحَّتَّ طََلَعْت اَلشَّْمُس، فََأَجاَز َحَّتَّ أََتى َعَرَفَة، فَ َوَجَد اَْلُقبََّة َقْد   قال )    - صفة حجة النيب يف–حلديث جابر 

     (   َتى َبْطَن اَْلَواِدي، َفَخَطَب اَلنَّاسَ َحَّتَّ ِإَذا زَاَغْت اَلشَّْمُس أََمَر بِاْلَقْصَواِء، فَ ُرِحَلْت لَُه، فَأَ  ُضرَِبْت َلُه بَِنِمَرَة  فَ نَ َزَل هِبَا 
 ر  القبة من اخليام بيت صغري مستدي”القبة [ قال ابن األثي : ]   “فإن منرة ليست من عرفات املراد قارب عرفات ،” ) حىت أتى عرفة ( قال النووي : 

 1فائدة : 
 سم ملكان الوقوف يف احلج  ، وهي اعرفة : مشعر خارج حدود احلرم ، ألهنا واقعة يف احلل 

 مسيت بذلك :
  ا  ألن الناس يتعارفون فيه:  قيل

إبراهيم "َعَرْفُت،  وكان يريه املشاهد فيقول له "أََعَرْفَت؟ أََعَرْفَت؟"، فريد بإبراهيم  ألن أمني الوحي جربيل طاف:  وقيل
   َعَرْفتُ 
 ن  وعرفته يف هذا املكا األن آدم وحواء عندما هبطا من اجلنة التقيا فعرفه:  وقيل

َأْصَحاُب اأَلْعرَاِف  َونَاَدى )األعراف ، كما قال تعاىل ومنه : أهل، اً : ألهنا مرتفعة على غريها ؛ والشيء املرتفع يسمى ُعْرفوقيل 
 . شيء مرتفع يسمى هبذا االسم ومنه : ُعْرف الديك ؛ ألنه مرتفع ؛ وكل( ، الً رَِجا

 2فائدة : 
وهذا النزول نزول نسك ، بناًء على أن قرية قرب عرفة وليست من عرفة[ ومنرة زول بنمرة نزل إىل زوال الشمس ]نإن تيسر له ال

 األصل التعبد يف مجيع أعمال احلج إال ما قام الدليل على أنه ليس كذلك، وإال ذهب إىل عرفات واستقر هبا ولو قبل الزوال  
 3فائدة : 

 عرفة كلها موقف إال بطن ُعرنة  
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رَِحاِلُكْم َوَوقَ ْفُت َها ُهَنا َوَعَرَفُة ُكلَُّها َمْوِقٌف َوَوقَ ْفُت َها ُهَنا  حَنَْرُت َها ُهَنا َوِمىًن ُكلَُّها َمْنَحٌر فَاحْنَُروا يف  ) ر   قال : قال َعْن َجابِ 
 ف ( رواه مسلم  َومَجٌْع ُكلَُّها َمْوقِ 
 إال بطن عرنة :

 وا عن بطن ُعَرنة (  ) كل عرفة موقف ، وارفع قال 
   قال القاضي عياض: اتفق العلماء على أنه ال موقف فيه ]يعين بطن عرنة[

 4فائدة : 
وله )حَّت أتى عرفة فوجد ، فاختلف الشراح يف معىن قعرفة ( منرة ليست منرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرةحَّت أتى عقوله )

  ( ألهنا توهم أن منرة من عرفة القبة     بنمرة
 : املعىن أي قد قارب عرفة   فقيل 
: أن مراد جابر أن منتهى سريه عرفة ، وأنه مل يفعل كما تفعل قريش يف اجلاهلية ، فتنتهي مبزدلفة وتقف فيه يوم عرفة ،  وقيل 

 إىل عرفة نزل بنمرة ، وهذا أصح   هطريق ويف
 قامتي ( .) فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جيمع بينهما بأذانٍ واحد وإ

   وذلك لفعل النيب 
َحَّتَّ أََتى َعَرَفَة فَ َوَجَد اْلُقبََّة َقْد ُضرَِبْت َلُه بَِنِمَرَة فَ نَ َزَل هِبَا َحَّتَّ ِإَذا زَاَغِت الشَّْمُس ) قال  -يف صفة حجة النيب –ففي حديث جابر 

نَ ُهَما     َطَب النَّاَس َفخَ  يأََمَر بِاْلَقْصَواِء فَ ُرِحَلْت لَُه فَأََتى َبْطَن اْلَوادِ  مُثَّ أَذََّن مُثَّ أَقَاَم َفَصلَّى الظُّْهَر مُثَّ أَقَاَم َفَصلَّى اْلَعْصَر وملَْ ُيَصلِ  بَ ي ْ
 (   َشْيًئا

وادي عرنة الذي فيه مقدمة [ بطن الوادي[ أي جعل عليها الرحل ]فرحلتأ لهلقب لناقته الت حج عليها ] [القصواء] 
 ِبطبته   ، ولذا خصه النيب رج عرفة، وبطن الوادي موضع متسعملسجد بعضه يف عرفة وبعضه خا، ألن ااملسجد

خطبة عظيمة بني فيها  وقد خطب ة الوقوف ويذكرهم بعظم هذا اليوم ، استحباب اخلطبة لإلمام ليعلم الناس صفهذا ففي 
 أحكام مهمة وعظيمة  

 1فائدة : 
 يف عرفات وهذا اجلمع ُممع عليه ، بأذان واحد وإقامتني  استحباب مجع العصر مع الظهر  فيه :

نَ ُهَما َشْيًئا مُثَّ أَذََّن ِباَللٌ لقول جابر )   (   ، مُثَّ أَقَاَم َفَصلَّى اَلظُّْهَر، مُثَّ أَقَاَم َفَصلَّى اَْلَعْصَر، وملَْ ُيَصلِ  بَ ي ْ
 2فائدة : 

 :حكم القصر واجلمع ألهل مكة يف عرفة ومزدلفة 
 لف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :اخت

 : يشرع هلم اجلمع والقصر كغريهم   القول األول
 وابن القيم  ، واختيار ابن تيمية ، وهذا مذهب املالكية 

كان يقصر الصالة مبىن ، ومجع وقصر بعرفة ومزدلفة ، وصلى معه مجيع املسلمني من أهل مكة وغريهم ،   قالوا : إن النيب -أ
مر أهل مكة باإلمتام ، وال بتأخري العصر يف عرفة ، أو تقدمي املغرب يف املزدلفة ، وكذا خلفاؤه من بعده ، فدل ذلك على ومل يأ

 مشروعية اجلمع والقصر ألهل مكة يف املشاعر  
 أن خروج أهل مكة إىل مىن وعرفات ومزدلفة ، يعترب سفراً ، فشرع هلم اجلمع والقصر كغريهم   -ب
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 : ال ُيوز اجلمع والقصر هلم   القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة  

قالوا : إن خروج أهل مكة إىل مىن وعرفة ومزدلفة ال يعد سفراً لعدم املسافة ، وهم يف اعتبار املسافة كغريهم ، فلم ُيز هلم اجلمع 
 والقصر  
 : األحوط عدم اجلمع والقصر  والراجح 
 3فائدة : 

 ليتفرغ الناس للدعاء ، وأيضاً لو تفرقوا لفاتت اجلماعة ، وصلى كل إنسان لوحده   تقدمي هنا :احلكمة من مجع ال
 4فائدة : 

 أن اخلطبة يوم عرفة قبل األذان ، لقوله : ) مث أذن مث أقام (  
 5فائدة : 

 أنه ال تشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر ، لقوله : ) ومل يصل  بينهما (  

 6فائدة : 
 :ية الوقوف بعرفة بدا 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
 : أن بداية الوقوف من زوال الشمس   القول األول

 ومعه أصحابه مل يقفوا إال بعد الزوال   ألن النيب  
 :  أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة   القول الثاين

 وهذا مذهب احلنابلة ، وستأيت املسألة إن شاء هللا  
قلت : جئت يا رسول هللا من جبلي طي، أكللت  –يعين جبْمع  –باملوقف  ديث عروة بن املضرس قال ) أتيت رسول هللا حل

َمْن َشِهَد َصاَلتَ َنا َهِذِه : ) مطيت، وأتعبت نفسي، وهللا ما تركت من جبل إال وقفت عليه، فهل يل من حج؟ فقال رسول هللا 
َرَواُه َاخْلَْمَسُة،  (تَ َفَثهُ فَ َوَقَف َمَعَنا َحَّتَّ نَْدَفَع، َوَقْد َوَقَف ِبَعَرفََة قَ ْبَل َذِلَك لَْياًل أَْو نَ َهارًا، فَ َقْد َِتَّ َحجُُّه َوَقَضى  -يَ ْعيِن: بِاْلُمْزَدلَِفةِ -

ِْمِذيُّ، َواْبُن ُخَزَْيَةَ   بعده  ( يشمل ما قبل الزوال وما  أو هناراً ، قالوا: فقوله ) َوَصحََّحُه اَلرتِ 
قول اجلمهور ، واجلواب عن حديث عروة بن مضرس بأن املراد ب ) بالنهار ( فيه خصوص ما بعد الزوال ، بدليل فعل  والراجح

 وفعل خلفائه من بعده    النيب 
 ? ما هناية وقت الوقوف بعرفة 

 هناية وقته : طلوع الفجر يوم النحر   
 عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ( رواه أبو داود  فمن أدرك  –ثالثاً  –) احلج عرفات  لقوله  

 قال جابر : ) ال يفوت احلج حَّت يطلع الفجر من ليلة مجع (   ] قاله يف املغين [ 
اكِبًا ( .)  

َ
 ر
ُ
قِف
َ
ي
َ
 و

 املراد بالوقوف هنا املكث  
 أي : يسن أن يقف بعرفة واقفاً  

  َغرَُبِت الشَّْمُس َوَذَهَبْت الصُّْفَرُة قَِليالً َحَّتَّ َغاَب الُقْرُص  (  فَ َلْم يَ َزْل َواِقَفاً َحَّتَّ      لقول جابر ) -أ
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فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم ُهَو َصائٌِم َوقَاَل بَ ْعُضُهْم  َأنَّ نَاًسا اْختَ َلُفوا ِعْنَدَها يَ ْوَم َعَرَفَة يف َصْوِم النَّيبِ  ) َعْن أُمِ  اْلَفْضِل بِْنِت احْلَاِرِث و  -ب
 ( متفق عليه   َس ِبَصائٍِم فََأْرَسَلْت ِإلَْيِه ِبَقَدِح َلَْبٍ َوْهَو َواِقٌف َعَلى بَِعريِِه َفَشرِبَهُ لَيْ 

 ال يفعل إال األفضل   وقف بعرفة راكباً ، والرسول  وجه الداللة من احلديثني : أن هذين احلديثني دال على أن الرسول 
 ركوب  : أن األفضل ترك ال وذهب بعض العلماء

 ألن ترك الركوب أشبه بالتواضع واخلضوع  
 : إىل أنه خيتلف باختالف الناس   وذهب بعض العلماء

 وهذا اختيار ابن تيمية  
ةِ ) 

َ
م
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ح
َّ
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َ
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ْ
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َلَة، ىَل الصََّخرَاِت ْلَقْصَواِء إِ مُثَّ رَِكَب َحَّتَّ أََتى اَْلَمْوِقَف، َفَجَعَل َبْطَن نَاقَِتِه اَ  لقول جابر ) َوَجَعَل َحْبَل اَْلُمَشاِة بَ نْيَ يََدْيِه، َواْستَ ْقَبَل اَْلِقب ْ
   فَ َلْم يَ َزْل َواِقَفاً َحَّتَّ َغرَُبِت الشَّْمسُ 

 فائدة : 
، دة بدعةهو إن اختذه اإلنسان عبا ، بلبل عرفات ليس من األمور املشروعة: الصعود على ج قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

لناس يف ، وأبلغ اأحرص الناس على فعل اخلري ، والرسول ال ُيوز لإلنسان أن يعتقده عبادة، وال أن يعمل به على أنه عبادة
ا فإن صعود ، وعلى هذوال أقر أحدًا بصعوده فيما أعلم ،مل يصعده ومل يأمر أحدًا بصعوده ،تبليغ الرسالة، وأعلم الناس بدين هللا

، وعرفة كله موقف( وقف خلفه من الناحية الشرقية قال: )وقفت هاهناحني  ، بل قال رسول هللا مبشروع هذا اجلبل ليس
   وال يزدحون على هذا املكان الذي وقف فيه الرسول  ا إىل أن كل إنسان يقف يف مكانه يشري هبذ وكأنه 
(  
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 لدعاء يف يوم عرفة  يستحب للحاج أن يتفرغ ل
وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة وإن كان اجلبل خلفه أو َيينه أو مشاله، ألن السنة استقبال القبلة، ويرفع اليدين ، وال 

يوم أكثر من  يزال هكذا ذاكراً ملبياً داعياً راجياً من هللا أن ُيعله من عتقائه الذين يباهي هبم املالئكة كما يف احلديث : ) ما من
 أن يعتق هللا فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وأنه ليدنو مث يباهي هبم املالئكة فيقول : ) ماذا أرادوا هؤالء (  

 .لعرفة دعاء خاصاً وال ذكراً خاصاً،بل يدعو مبا شاء من األدعية   يعني النيب :ملقال شيخ اإلسالم
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 أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر  : أي 
 وهذا مذهب احلنابلة  

،  يءن جبلي طقلت : جئت يا رسول هللا م –يعين جبْمع  –باملوقف   حلديث عروة بن املضرس قال ) أتيت رسول هللا 
َمْن َشِهَد :   أكللت مطيت ، وأتعبت نفسي ، وهللا ما تركت من جبل إال وقفت عليه ، فهل يل من حج ؟ فقال رسول هللا 

 (نَ َهارًا، فَ َقْد َِتَّ َحجُُّه َوَقَضى تَ َفَثُه  فَ َوَقَف َمَعَنا َحَّتَّ نَْدَفَع، َوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة قَ ْبَل َذِلَك لَْياًل أَوْ  -يَ ْعيِن: بِاْلُمْزَدلَِفةِ -َصاَلتَ َنا َهِذِه 
ِْمِذيُّ، َواْبُن ُخَزَْيَةَ     َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه اَلرتِ 

 قالوا : فقوله ) أو هناراً ( يشمل ما قبل الزوال وما بعده  
 وهذا مذهب احلنابلة  
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   يوم التاسع من ذي احلجةلشمس إىل أن بداية الوقوف يكون من زوال ا وذهب بعض العلماء :
 والشافعية  ورواية عن أحد   ،واملالكية ، وهو قول اجلمهور  من احلنفية 

  الرب ، وابن حزم ، والقرطيب  وحكى اإلمجاع على ذلك ابن عبد 
ال يُعتدُّ بوقوفه ذلك  أمجع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، مث أفاض منها قبل الزوال أنه قال القرطيب :

 ل     ) التفسري (  قبل الزوا
 ل  وقف بعد الزوال، وكذلك اخللفاء الراشدون فمن بعدهم إىل اليوم، وما نُِقَل أن أحًدا وقف قبل الزوا ألن  النيب 

 والراجح قول اجلمهور  
وفعل خلفائه من  ، بدليل فعل النيب وال ديث عروة بن مضرس بأن املراد ب )بالنهار( فيه خصوص ما بعد الز واجلواب عن ح 

 بعده  
 فائدة :

 من وقف مغمى عليه :
   فمن أحرم مث أغمي عليه فحجه صحيحقول ابتداء: إن اإلغماء ال يؤثر على اإلحرام، ن
 ئِمَِّة اإْلْغَماُء بَ ْعَد اإْلْحرَاِم اَل يُ َؤث ُِر يف ِصحَِّتِه، بِات َِفاِق األْ  ة ( املوسوعة الفقهي) جاء يف  

ٌ َعَلى رُفَ َقائِِه، َوالَ ِسيََّما لِْلُوُقوِف ِبَعَرَفَة، فَِإنَُّه َيِصحُّ َولَ   ه   َعَلى تَ ْفِصيٍل   ْو َكاَن نَائًِما أَْو ُمْغًمى َعَلْيهِ َوَعَلى َذِلَك، فَ َهَذا َحُْلُه ُمتَ َعنيِ 
 : اء هل يصح حجه أم ال؟ على قولنيفقهمن الوقت، فقد اختلف الاً لكنه إذا حل إىل عرفة ومل يفق جزء

أم ا بالن سبة للوقوف بعرفة، فالكل  ُممٌع على أن ه لو أفاق املغمى عليه يف زمن الوقوف ولو حلظًة (  املوسوعة الفقهية) جاء يف 
 : أجزأه، وإن مل يفق من إغمائه إال  بعد الوقوف

 العام  فمذهب املالكي ة واحلنابلة إىل أن ه فاته احلج  يف ذلك
 وللش افعي ة قوالن يف إجزاء وقوف املغمى عليه أو عدمه 

 واحلنفي ة يكتفون بالكينونة يف حمل  الوقوف وزمنه مع سبق اإلحرام، فوقوف املغمى عليه ُمزٌئ 
    رحه هللا تعاىل   يف الشرح املمتع صحة وقوفه، فقال: الشيخ ابن عثيمني ورجح

ادث وهو متجه إىل عرفة، فأغمي عليه قبل أن يصل إىل عرفة، وبقي مغمى عليه حَّت انصرف مثال املغمى عليه: أن حيصل له ح
الناس وانصرفوا به، فنقول: هذا الرجل مل يصح وقوفه، ألنه مغمى عليه، ونقول: إنه فاته احلج، فإذا أفاق حتلل بعمرة، مث قضاه 

 إذا كان فرضاً من العام القادم، هذا هو املشهور من املذهب، 
 ه   والقول الثاِن: أن وقوفه صحيح، ألن عقله باق مل يزل، وهذا هو الراجح 

   وال شك أن األحوط واألبرأ للذمة أن ال يعتد بتلك احلجة ويعيدها إن تيسر له ذلك
 ( 

ٌ
م
َ
هِ د

ْ
ي
َ
ل
َ
ع
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
ْ
ب
َ
 ق
ْ
د
ُ
ع
َ
 ي
ْ
م
َ
ل
َ
روب و

ُ
 الغ

َ
بل
َ
ع ق
َ
ف
َ
د
َ
ارًا و

َ
ه
َ
 ن
َ
ف
َ
ق
َ
 و
ْ
ن
َ
م
َ
 . (و

 يف عرفة ، فإن دفع قبل الغروب ومل يعد فعليه دم ،  أي : من وقف هناراً 
 ألنه ترك واجباً من واجبات احلج ، وهو الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس  

  نابلة يف الصحيح من املذهب واحل  ،الشافعية يف إحدى الروايتنيو  ة ،د قال هبذا القول احلنفيهو قول مجاهري أهل العلم، فق
    ألن هذا فعل النيب -أ

     (   فَ َلْم يَ َزْل َواِقفاً َحَّتَّ َغَرَبِت اَلشَّْمسُ  قال جابر )    
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 وألن الدفع قبل الغروب من أعمال اجلاهلية الت جاء اإلسالم مبخالفتها   -ب

 إن عاد فال دم عليه  ف 
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 ُيزئه وال دم عليه  أي : بأن أتى إىل عرفة بعد غروب الشمس ، فإنه 
 َواحْلَاِصُل: :: الشنقيطي قال العالمة

 اً  أَرَْكاِن احلَْجِ  ِإمْجَاع َأنَّ اْلُوُقوَف ِبَعَرفََة رُْكٌن ِمنْ  
   فَ ُوُقوفُُه تَامٌّ ِإمْجَاًعا َوَأنَّ َمْن مَجََع بَ نْيَ اللَّْيِل َوالن ََّهاِر ِمْن بَ ْعِد الزََّواِل، 

   اْلَقائِِلنَي بُِلُزوِم الدَّمِ َصَر َعَلى اللَّْيِل ُدوَن الن ََّهاِر، فَ ُوُقوفُُه تَامٌّ َواَل َدَم َعَلْيِه ِعْنَد اجلُْْمُهوِر، ِخاَلفًا لِْلَماِلِكيَِّة َوَأنَّ َمِن اقْ تَ 
ُهُم الشَّاِفِعيُّ، َوأَبُو َوَأنَّ َمِن اقْ َتَصَر َعَلى الن ََّهاِر ُدوَن اللَّْيِل، ملَْ َيِصحَّ ُوُقوفُُه ِعْنَد اْلَماِلكِ   يَِّة  َوِعْنَد مُجُْهوِر اْلُعَلَماِء: َحجُُّه َصِحيٌح  ِمن ْ

 َحِنيَفَة، َوَعطَاٌء، َوالث َّْورِيُّ، َوأَبُو ثَ ْوٍر، َوُهَو الصَِّحيُح ِمْن َمْذَهِب َأْحََد  
ِنيَفَة: يَ ْلَزُمُه َدٌم، َوَعِن الشَّاِفِعيَِّة قَ ْواَلِن: َأَحُدمُهَا: اَل َدَم َعَلْيِه  َوَصحََّحُه الن ََّوِويُّ فَ َقاَل َأْحَُد، َوأَبُو حَ  ،َوَلِكِن اْختَ َلُفوا يف ُوُجوِب الدَّمِ 

رُُه  َوالثَّاِن: َعَلْيِه َدٌم  ِقيَل ُوُجوبًا، َوِقيَل: اْسِتَنانًا، َوِقيَل: نَْدبًا  َواأْلََصحُّ أَنَُّه ُسنٌَّة  َا ِقبَل َعَلى اْلَقوْ َوَغي ْ ِل ِبِه، َكَما َجَزَم ِبِه الن ََّوِويُّ  َوأمنَّ
َماِم َأْحََد َرِحَ     ُه اَّللَّ الزََّواُل ِمْن يَ ْوِم َعَرَفَة لَْيَس َوقْ ًتا لِْلُوُقوِف ِعْنَد مَجَاِهرِي اْلُعَلَماِء، ِخاَلفًا ِلإْلِ
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 أي : يسن الدفع من عرفة إىل مزدلفة بعد غروب الشمس ) وهذا من واجبات احلج (  
لَُيِصيُب َمْورَِك ا َوَقْد َشَنَق لِْلَقْصَواِء اَلز َِماَم َحَّتَّ ِإنَّ رَْأَسهَ  َحَّتَّ َغاَب الُقْرُص َوأَْرًدَف ُأَساَمُة َوَدَفَع َرُسوُل هللِا ففي حديث جابر )

ُكلََّما أََتى َحْباًل ِمْن َاحْلَِباِل أَْرَخى هَلَا قَِلياًل َحَّتَّ َتْصَعَد، َحَّتَّ أََتى ( أَي َُّها اَلنَّاُس، اَلسَِّكيَنَة، اَلسَِّكيَنةَ )َويَ ُقوُل بَِيِدِه اَْلُيْمىَن: َرْحِلِه 
 (  ةاَْلُمْزَدلِفَ 

 1فائدة : 
 مزدلفة بسكينة وهدوء   يستحب أن يكون الدفع إىل

َوَقْد َشَنَق لِْلَقْصَواِء اَلز َِماَم َحَّتَّ ِإنَّ رَْأَسَها لَُيِصيُب َمْورَِك َرْحِلِه    لقول جابر ) َحَّتَّ َغاَب الُقْرُص َوأَْرًدَف ُأَساَمُة َوَدَفَع َرُسوُل هللِا 
 (   ُكلََّما أََتى َحْباًل ِمْن َاحْلَِباِل أَْرَخى هَلَا قَِلياًل َحَّتَّ َتْصَعدَ ( ِكيَنَة، اَلسَِّكيَنَة أَي َُّها اَلنَّاُس، اَلسَّ  )َويَ ُقوُل بَِيِدِه اَْلُيْمىَن: 

[ هو التل  ما أتى حبالً كل[ هو املوضع الذي ُيعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب  ]  َموِرك رحله[ هو اخليط الذي يشد إىل احللقة الت يف أنف البعري   ]  شنق للقصواء الزمام] 
 [ وتسمى مجعاً   املزدلفةاللطيف من الرمل الضخم، واملعىن إذا أتى حباًل من حبال الرمل أرخى لناقته قليالً من أجل أن تصعد ] 

 2فائدة : 
 :سبب تسمية مزدلفة يف ذلك 

   القرب واالزدالف ،هنم يقربون فيها من مىنأل قيل :
   االزدالف واالجتماع ،هاالناس ُيتمعون فيألن  وقيل :
 ويقال للمزدلفة : مجع ألنه ُيمع فيها بني صالة العشاء واملغرب ، ،يتقربون بالوقوف أي ؛يزدلفون إىل هللا تعاىل ألهنم وقيل :

 ا  دنا منه اجتمع فيها مع حواء ، وازدلف إليها أي وهذا قول قتادة ، وقيل إن آدم 
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 يسن أن ُيمع بني املغرب والعشاء إذا وصل إىل مزدلفة ، وأن يصليهما بأذان واحد وإقامتني  
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نَ ُهَما َشْيًئا) حلديث جابر   (   َفَصلَّى هِبَا اَْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بَِأَذاٍن َواِحٍد َوِإقَاَمتَ نْيِ ، وملَْ ُيَسبِ ْح بَ ي ْ
 بعرفة   لنيب وأيضاً لفعل ا

 1فائدة : 
 ما احلكم لو صلى يف الطريق ؟

 ) جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً (   لو صلى يف الطريق أجزأه ذلك لقوله 
لكن ه ذا قول ضعيف،  ألسامة بن زيد )الصالة أمامك(قال  وذهب ابن حزم إىل أنه لو صلى يف الطريق مل ُيزئه ألن النيب 

، ولو أوقفهم يف هذا املكان لكان يف ذلك مشقة لصالة أمامك( ألنه لو وقف ليصلي وقف الناسألسامة )ا وقول النيب 
 عليهم  
 2فائدة : 

 مَّت ُيب أن يصلي يف الطريق ؟
 ُيب أن يصلي يف الطريق إذا خشي خروج وقت العشاء مبنتصف الليل  

 3فائدة : 
من عرفة حَّت إذا كان  ة بن زيد قال ) دفع رسول هللا أنه بال وتوضأ وضوءًا خفيفًا ، حلديث أسام ثبت عن النيب 

بالشعب نزل فبال مث توضأ ، فقلت له الصالة يا رسول هللا ؟ قال : الصالة أمامك ( متفق عليه ، فهل يسن لإلنسان أن ينزل 
 إن كان سار معه ويبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً ؟ يف أثناء الطريق ويف املكان الذي نزل فيه الرسول 

 اجلواب : ال يسن هذا ، ألن هذا وقع اتفاقاً ، مبقتضى الطبيعة حيث احتاج أن يبول فنزل فبال   
 4فائدة : 

 ما احلكم إذا وصل مزدلفة يف وقت املغرب ؟
   يؤخ ر الصالة لفعل النيب  قيل : 
 من حني وصل إىل مزدلفة صلى   يقدم ، ألن النيب  وقيل : 

وصلى  يقال: روى البخاري عن ابن مسعود أنه قدم مزدلفة العشاء أو قريبًا من العشاء، فأذ ن : قد قال الشيخ ابن عثيمني
وصل يف هذا الوقت رأى أن ال ُيمع، وبناء ملا  ، وهذا يدل على أنه املغرب، مث دعا بعشائه فتعشى، مث أذن فصلى العشاء

: الراحة يل واألسهل فيؤذن ويصلي العشاء، فإن قال احلاج يأيت العشاء : من وصل مبكرًا فليصل مث لينتظر حَّتعلى هذا نقول
 .: ذلك جائز وال بأس به أِصل وأصلي معها العشاء وأسرتيح، نقول علي  أن أصلي املغرب من حني أن

 5فائدة : 
 ( ؟مُثَّ ِاْضَطَجَع َحَّتَّ طََلَع اَْلَفْجُر  ماذا نستفيد من قول جابر )

 صبح  نستفيد : أنه يسن أن ينام حَّت ي
 6فائدة : 

 هل يصلي الوتر أم ال ؟
 يستثىن الوتر فإنه يصليه وال يرتكه ألسباب :

 يوتر على راحلته يف السفر   كان ال يدعه ال سفراً وال حضراً، حَّت كان   : ألن النيب  أوالً  
 أمر به أمراً عاماً بدون استثناء   أن النيب  ثانياً : 
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 للعدم ، فإما أن يكون جابر سكت عن ذكره ألنه ال يدري ، وهلذا مل ينف الوتر كما نفى أن عدم النقل ليس نقالً  ثالثًا : 
 التنفل يف قوله ] ومل يسبح بينهما [  

 أن يكون ترك ذكره للعلم به ، وألنه ليس من املناسك ، واحلديث يف سياق املناسك   رابعاً :
 7فائدة : 

 هل يشرع قيام الليل ؟
ع قيام الليل ، ألنه قد ثبت عن أَساء ، فقد ثبت عنها ) أهنا نزلت ليلة مجع باملزدلفة ، فقامت تصلي ، قال بعض العلماء يشر 

فصلت ساعة ، مث قالت : يا بين هل غاب القمر ؟ قلت : ال ، فصلت ساعة ، مث قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، 
 تفق عليه  قالت : ارحتلوا ، فارحتلنا ومضينا حَّت رمت اجلمرة     ( م

 8فائدة :  
 هل ُيوز أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر ؟

 ُيوز بعد منتصف الليل للضعفة من النساء والصبيان والكبار والعاجزين واملرضى  :  قال بعض العلماء 
وغروب  : إن املعترب غروب القمر ، ولذلك كان من فقه أَساء أهنا تنتظر حَّت إذا غاب القمر دفعت ، وقال بعض العلماء 

 القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً  
  متفق عليه  أن تفيض من مْجع بليل فأذن هلا ( ، فاستأذنت رسول هللا ت سودة امرأة ضخمة ثبطةحلديث عائشة قالت ) كان

 ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله ( متفق عليه   وعن ابن عباس قال ) أنا ممن قدم النيب 
 ال ُيوز ورجحه بعض احملققني، ، وقال بعض العلماء على أنه ُيوز أن يدفع آخر الليل لعاجزين فاجلمهورأما غري الضعفاء وا

 ، واألحوط البقاء حَّت صالة الصبح  لكن الصحيح اجلواز
   واملبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج ، إذا تركه عمداً فحجه صحيح مع اإلمث وعليه دم 
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 احلرام   [ هو جبل صغري مبزدلفة واْلن املسجد املبين يف مزدلفة على املشعر املشعر احلرام] 
مبادرة تكون غري معتادة ، ولعل هذه املبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد ، ويبادر هبا  : يسن أن يصلي الصبح يف مزدلفة أي

 الصالة  
َ لَُه ال -َحَّتَّ طََلَع اْلَفْجُر َوَصلَّى اْلَفْجَر  مُثَّ اْضَطَجَع َرُسوُل اَّللَِّ حلديث جابر وفيه )  بَِأَذاٍن َوِإقَاَمٍة مُثَّ رَِكَب  -صُّْبُح ِحنَي تَ بَ نيَّ

َلَة َفَدَعاُه وََكب ََّرُه َوَهلََّلُه َوَوحََّدهُ   (   اْلَقْصَواَء َحَّتَّ أََتى اْلَمْشَعَر احلَْرَاَم فَاْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ
قبل القبلة  ويذكر هللا ويهلله أنه يسن للحاج يف مزدلفة بعد صالة الصبح أن يأيت املشعر احلرام فريقي عليه ويستففي هذا : 

( ، وإن مل يتيسر له الذهاب إىل املشعر احلرام دعا فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَّللََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم ويدعو كما قال تعاىل )
 )وقفت ههنا ومجع كل موقف( رواه مسلم  يف مكانه لقوله 

 ن تضييع هذه الدقائق الغالية  على احلاج أن حيذر م
 يبقى للدعاء والذكر حَّت يسفر جداً  

 فائدة :
ْكَثر ِمْن تََأكُّده يِف َسائِر السُّنَّة أَْن يُ َبالِغ بِتَ ْقِدمِي َصاَلة الصُّْبح يِف َهَذا اْلَمْوِضع َويَ َتَأكَّد التَّْبِكري هِبَا يِف َهَذا اْليَ ْوم أَ :  قال النووي
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 ف  أِلَنَّ َوظَاِئف َهَذا اْليَ ْوم َكِثريَة َفُسنَّ اْلُمَباَلَغة بِالتَّْبِكرِي بِالصُّْبِح لَِيتَِّسع اْلَوْقت لِْلَوظَائِ  ْقِتَداِء ِبَرُسوِل اَّللَّ السََّنة ِلاِل 
 ) ثم يدفع قبل طلوع الشمس ( . 

 يسن للحاج أن يدفع من مزدلفة إىل مىن قبل طلوع الشمس من يوم العيد  
 ال نعلم خالفاً يف أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس   بن قدامة :قال ا

   أمجع املسلمون على أن اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة  قال ابن القيم :
 ، وخمالفة ألهل اجلاهلية   لفعل النيب 

َخاَلَفُهْم، مُثَّ أَفَاَض  ْطُلَع اَلشَّْمُس، َويَ ُقوُلوَن: َأْشرِْق ثَِبرُي َوَأنَّ اَلنَّيبَّ ِإنَّ اَْلُمْشرِِكنَي َكانُوا اَل يُِفيُضوَن َحَّتَّ تَ  ) قَالَ  َعْن ُعَمَر  -أ
 ي  َرَواُه اَْلُبَخارِ   (قَ ْبَل َأْن َتْطُلَع اَلشَّْمُس 

 اه مسلم : )    فلم يزل واقفاً حَّت أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس(  رو  ويف حديث جابر يف صفة حج النيب  -ب
جبل معروف هناك، وهو على يسار ]ثبي[ أي من اإلشراق، أي أدخل يف الشروق، واملعىن: لتطلع عليه الشمس، ]أشرق[ أي من مجع كما جاء يف رواية ]ال يفيضون[  

فأفاض( ويف  واية أيب داود الطيالسي: )فخالفهم النيب : ما جاء يف ر ، والدليل على أن املراد هو النيب أي النيب ]مث أفاض[ الذاهب إىل مىن ، وهو أعظم جبال مكة، 
 حديث جابر عند مسلم : )    فدفع قبل أن تطلع الشمس(  

 ففي هذا احلديث أن السنة يف اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس  
مث يفيضون إىل مىن ، ففي  وخمالفة املشركني ، فإهنم كانوا يبقون يف مزدلفة صبح يوم النحر حَّت تشرق الشمس ، لفعل النيب 

 هذا احلديث تأكد اإلفاضة من مزدلفة وقت اإلسفار قبل طلوع الشمس  
 1فائدة : 

، وأما من تعذر عليه ذلك بعد أن أخذ يف اإلفاضة ولكن عاقه املسري  أن من تأخر عامدًا فقد أساء وخالف هدي النيب 
 ر  لشدة زحام ، أو خلل يف مركوبه ، أو حنو ذلك فهو معذو 

 2 فائدة :
 :أنواع إفاضات احلج  

 حصل بالتتبع واالستقراء أن إفاضات احلج ثالثة :
 من عرفة إىل مزدلفة ليلة عيد النحر  األوَل : 

 وهذه هي املذكورة يف قوله تعاىل ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس (   
 من مزدلفة إىل مىن  الثانية : 

 مث أفاض قبل أن تطلع الشمس (   )هي املذكورة يف حديث عمر السابق و  
 اإلفاضة من مىن إىل مكة ألداء طواف احلج  الثالثة : 

 فأفاض بالبيت (   وهي املشار إليها يف حديث جابر السابق وفيه : ) مث ركب رسول هللا 
رٍ )  
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ٍر َفَحرََّك قَِليالً     ْرَدَف اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاٍس وفيه قال ) َوأَ  - يف صفة حجة النيب  –حلديث جابر   (   َحَّتَّ أََتى بَْطَن حُمَسِ 
يف هذا كيفية الدفع من مزدلفة ، وأنه إذا مر بوادي حمسر حرك دابته قلياًل ، وهذه هي السنة فيمن أتى بطن حمسر ، وكذا سيارته 

 إن أمكن ، وإن كان ماشياً أسرع  
 ادي حمسر هو واٍد بني مزدلفة ومىن ال من هذه وال من هذه  وو 
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 واختلف العلماء ملاذا أسرع يف وادي حمسر :
 هذا أمر تعبدي  قيل : 

 ألن هللا أهلك فيه أصحاب الفيل فينبغي لإلنسان أن يسرع إذا مر  بأراضي العذاب  وقيل : 
 وهذا تعليل عليل ألمرين :

َغم س [ حول األبطح  ألن أصحاب الفيل مل يهلكوا هن -أ 
ُ
 ا ، بل يف مكان يقال له ] امل

أنه ال يشرع اإلسراع للذاهب ، وال يشرع اإلسراع لغري القادم من مزدلفة ، فلو كان على ما ذكروا لشرع اإلسراع لكل من مر   -ب 
 به ، وهم ال يقولون هبذا  

أن خيالفهم ، كما خالفهم يف اخلروج  آبائهم ، فأراد النيب : ألهنم كانوا يف اجلاهلية يقفون يف هذا الوادي ويذكرون أُماد  وقيل
 من عرفة ، ويف اإلفاضة من مزدلفة   وهللا أعلم  

 .ع كل حصاة(، يكرب مرة العقبة، فريميها بسبع حصيات، فيبدأ جبم)حىت يأتي مىن 
 ات  أي :  السنة للحاج إذا وصل إىل مىن :أن يبدأ برمي مجرة العقبة ، فريميها بسبع حصي

ِعْنَد الشََّجَرِة فَ َرَماَها ِبَسْبِع  خَتْرُُج َعَلى اجلَْْمَرِة اْلُكب َْرى َحَّتَّ أََتى اجلَْْمَرَة الَِّت  مُثَّ َسَلَك الطَّرِيَق اْلُوْسَطى الَِّت ففي حديث جابر ) 
َها ِمْثِل َحَصى اخْلَذْ   ف (  َحَصَياٍت ُيَكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاٍة ِمن ْ

 جابر الكربى ، وَساها بذلك باعتبار ما قبلها من اجلمرتني الصغرى والوسطى ، وألهنا تنفرد بالرمي يوم العيد   وقد َساها
 1فائدة : 

 أول أعمال يوم العيد للحاج : رمي مجرة العقبة   
 2فائدة : 

  فَ َرآُه َرَمى اجلَْْمَرَة اْلُكب َْرى ِبَسْبِع َحَصَياٍت َفَجَعَل اْلبَ ْيَت َعْن َيَسارِِه ،  عْن َعْبِد الرَّْحَِن ْبِن يَزِيَد النََّخِعيِ  ) أَنَُّه َحجَّ َمَع اْبِن َمْسُعودٍ 
 متفق عليه  (  َوِمىًن َعْن ََيِيِنِه   مُثَّ قَاَل : َهَذا َمَقاُم الَِّذي أُْنزَِلْت َعَلْيِه ُسورَُة اْلبَ َقَرِة 

 هي مجرة العقبة  ( و فَ َرآُه َرَمى اجلَْْمَرَة اْلُكب َْرى  ) 
يف هذا احلديث ذكر صفة رمي مجرة العقبة املفضل وهو جعل مكة عن اليسار ومىن عن اليمني   

قال النووي : وأمجعوا على أنه من حيث رمى مجرة العقبة جاز ، سواء استقبلها أو جعلها عن َيينه أو عن يساره ، أو رماها من 
   فوقها أو أسفلها ، أو وقف وسطها ورماها 

 3فائدة : 
 األفضل يف رميها يوم النحر ضحى   

 اجلمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ( رواه مسلم   عن جابر ) رمى رسول هللا 
َا َرَماَها ُضَحى ذَ  : َأمْجََع ُعَلَماُء اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل ابأن  َعبأِد الأبَ ر ِ   ِلَك اْليَ ْوِم  إمنَّ

  وأما أهل األعذار إذا وصلوا يف آخر الليل ووصلوا إىل مىن فإهنم يرمون ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، فكل من
 جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي وإال ملا استفاد شيئاً  

 4فائدة : 
 ترمى لوحدها بسبع حصيات   
َها، ِمْثَل َحَصى َاخْلَذْ فَ َرَماَها ِبسَ حلديث جابر )  -أ  ف ( رواه مسلم  ْبِع َحَصَياٍت، ُيَكربِ ُ َمَع ُكلِ  َحَصاٍة ِمن ْ
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 ويف حديث ابن مسعود السابق )    بسبع حصيات (   -ب
 5فائدة : 

 يسن التكبري مع كل حصاة   
َها فَ َرَماَها ِبَسْبِع َحَصَياٍت، ُيَكربِ ُ َمَع ُكل ِ ففي حديث جابر السابق  )     -أ  ( رواه مسلم   َحَصاٍة ِمن ْ

ُهَما وعن  -ب نْ َيا، ِبَسْبِع َحَصَياٍت، ُيَكربِ ُ َعَلى أَثَِر ُكلِ  َحَصاةٍ  )اِْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ     هكذا رأيت  أَنَُّه َكاَن يَ ْرِمي َاجلَْْمَرَة اَلدُّ
 رسول هللا يفعله ( متفق عليه  

 ليه  فلو ترك التكبري فال شيء ع
 6فائدة : 

 ال يشرع الدعاء بعدها   
 وقد علل بعض العلماء بعدم الدعاء بعد مجرة العقبة بعدة علل :

 : لضيق املكان يف ذلك الوقت   قيل
 : النتهاء العبادة   وقيل
 : ألهنا ليست من مىن   وقيل

َها ، فَ َلم ا َرَمى  َصح  :َوه َو أَ َوِقيَل  ،َفِقيَل ِلِضيِق اْلَمَكاِن بِاجْلََبلِ  : قال ابن القيم إن  ُدَعاَءُه َكاَن يِف نَ ْفِس اْلِعَباَدِة قَ ْبَل اْلَفرَاِغ ِمن ْ
َها أَْفَضُل ِمْنُه بَ ْعَد ا َها، َوَهَذا َكَما َكانَ مَجَْرَة اْلَعَقَبِة ، فَ رََغ الر ْمُي َوالد َعاُء يف ُصْلِب اْلِعَباَدِة قَ ْبَل اْلَفرَاِغ ِمن ْ ْت ُسن ُتُه يف ُدَعائِِه يِف ْلَفرَاِغ ِمن ْ

َها ، فَ َلْم يَ ْثُبت َعْنُه أَن ُه َكاَن يَ ْعَتاُد  الد َعاَء َوَمْن َرَوى َعْنُه َذِلَك فَ َقْد َغِلَط َعَلْيِه الص اَلِة إْذ َكاَن يَْدُعو يِف ُصْلِبَها ، فََأم ا بَ ْعَد اْلَفرَاِغ ِمن ْ
رِيَب أَن  َعام َة أَْدِعَيِتِه ال ِت َكاَن وال  ،َكاَن َأْحَيانًا يَْدُعو ِبُدَعاٍء َعاِرٍض بَ ْعَد الس اَلِم َويف ِصح ِتِه َنَظٌر   َوِإْن ُرِوَي يِف َغرْيِ الص ِحيِح أَن هُ 

َا ِهَي يف ُصْلِب الص اَلِة َوأَم ا َحِديُث ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل : اَل تَ ْنَس أَ  ْن تَ ُقوَل ُدبُ َر ُكل  َصاَلٍة : الل ُهم  أَِعين  يَْدُعو هِبَا ، َوَعل َمَها الص د يَق إمن 
َها ، َكُدبُِر ا حْلَيَ َواِن َويُ رَاُد ِبِه َما بَ ْعَد الس اَلِم  َعَلى ذِْكرَِك َوُشْكرِك ، َوُحْسِن ِعَباَدِتك َفُدبُ ُر الص اَلِة يُ رَاُد ِبِه آِخُرَها قَ ْبَل الس اَلِم ِمن ْ

 ُتَكب  ُروَن َوحَتَْمُدوَن ُدبُ َر ُكل  َصاَلٍة احلَِْديُث   َكَقْولِِه ُتَسب ُحوَن اَّللَ  وَ 
 7فائدة : 

 املقصود من رمي اجلمار  
املناسك عرض له الشيطان عند مجرة العقبة  قال ) ملا أتى إبراهيم خليل هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما رفعه إىل النيب 
ند اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حَّت ساخ يف األرض ، مث عرض عرض له ع فرماه بسبع حصيات حَّت ساخ يف األرض ، مث

ترمجون ، وملة أبيكم إبراهيم  اجلمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حَّت س     اخ يف األرض ، قال ابن عباس : الشيطان له عند
 له ، وقال : صحيح على شرطهما   تتبعون ( رواه ابن خزَية يف صحيحه ، واحلاكم واللفظ

وذكر هذا احلديث وقال : وعلى هذا الذي  قد ذكر العالمة الشنقيطي رحه هللا يف أضواء البيان : أن حكمة الرمي معقولة املعىنو 
 إلقامته هو االقتداء بإبراهيم يف عداوة الشيطان ورميه وعدم االنقياد إليه   ذكره البيهقي َفذِْكُر هللا الذي شرع الرمي

 8فائدة : 
 ( دليل على أنه ال بد من الرمي ، فلو وضع احلصى وضعاً مل ُيزئ    َها ِبَسبأِع َحَصَياتفَ َرَماقوله ) 

 9فائدة : 
 ( دليل على أنه ال ُيزئ الرمي بغري احلصى ولو كان مثيناً كاجلواهر   بسبح حصياتقوله ) 
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 10فائدة : 
د األخرى ، وهذا مذهب مجاهري العلماء ، فلو رمى ( دليل على أنه يشرتط رمي اجلمرات الواحدة بع يكرب مع كل حصاةقوله ) 

 احلصيات دفعة واحدة فإنه ال ُيزئه إال عن واحدة  
 َوِإْن َرَمى احلََْصَياِت َدفْ َعًة َواِحَدًة ، ملَْ ُُيْزِِه إالَّ َعْن َواِحَدٍة  :  قال ابن قدامة
 يِ  ، َوَأْصَحاِب الرَّْأِي  َوُهَو قَ ْوُل َماِلٍك ، َوالشَّاِفعِ ، َنصَّ َعَلْيِه َأْحَُد 

 11فائدة : 
 ال يستحب غسل احلصى   

 12فائدة : 
   حصى مجرة العقبة ، وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معني  مل يذكر جابر من أين أخذ النيب 

ال إنه التقطها من التقطها من مىن ، وبعضهم قال إنه التقطها من موقفه الذي رمى فيه ، وبعضهم ق بعضهم قال أن النيب 
طريقه حلديث الفضل وفيه ) حَّت إذا دخل حمسرًا وهو من مىن ، قال : عليكم حبصى اخلذف     ( وهبذا جزم ابن القيم ، 
واملقصود أنه ليس للحصى مكان معني ، وأما ما يعتقده بعض العوام أن املستحب أن يُلتقط احلصى من مزدلفة فهذا ال أصل له 

 واجباً   فضاًل على أن يكون
 13فائدة : 

 وقدر حصى اخلذف أكرب من حبة احلمص قلياًل   –وهي باخلاء املعجمة  –يكون احلصى مبثل حصى اخلذف 
 رواه مسلم فرماها بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة منها، مثل حصى اخلذف(  وفيه )    حلديث جابر يف صفة حج النيب 

 ملسلمني ، وال بالصغري الذي ال َيكن رميه  فال ُيوز أن يرمي باحلجر الكبري فيؤذي ا
 14فائدة : 

 أن يكون املرمي به حجراً   يشرتط
 وهذا قول اجلمهور) املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة ( ، فال يصح الرمي بالطني واملعادن والرتاب  

جلمرة العقبة ،  صف رمي رسول هللا عندما رمى مجرة العقبة ؛ فعن جابر ي وقد استدل اجلمهور مبا ثبت من فعل النيب  
 مثل حصى اخلذف(   –يكرب مع كل حصاة منها  –فيقول : )فرماها بسبع حصيات 

 15فائدة : 
 ما حكم الرمي باحلجر مرة ثانية ؟

 قال بعض العلماء : ال ُيزئ الرمي حبصاة رمي هبا  
   أصح: ُيزئ ذلك ، وهذا  وقيل

 بن عثيمني  واختاره الشيخ الشنقيطي ، والشيخ ا
 16فائدة : 

شرط الرمي أن تقع احلصاة يف احلوض ، وإذا وقعت احلصاة يف احلوض ، فقد برئت هبذا الذمة ،  : من الشيخ ابن عثيمني قال
سواء بقيت يف احلوض أو تدحرجت منه ، ومن األخطاء أيضا يف الرمي : أن بعض الناس يظن أنه ال بد أن تصيب احلصاة 

مود ، وهذا ظن خطأ ؛ فإنه ال يشرتط لصحة الرمي أن تصيب احلصاة هذا العمود ، فإن هذا العمود إمنا الشاخص ، أي : الع
 ه  جعل عالمة على املرمى الذي تقع فيه احلصى ، فإذا وقعت احلصاة يف املرمى ، أجزأت سواء أصابت العمود أم مل تصب
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 ) ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي( .
 يف التلبية حَّت ابتداء الرمي  أي : أن احلاج يستمر 

 يُ َليبِ  َحَّتَّ َرَمى مَجَْرَة اَْلَعَقَبِة ( َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ   قَااَل: ) ملَْ يَ َزِل اَلنَّيبُّ  عْن اِْبِن َعبَّاٍس َوُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد 
 وهو مذهب أيب حنيفة وأحد  

مجرة العقبة ملا أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس  ىل يوم النحر حَّت يرمييبدأ وقت التلبية من حني اإلحرام إ : قال النووي
وأيب ثور وأحد وإسحاق  وهذا قول الشافعي وسفيان الثوري وأيب حنيفة ة (يليب حَّت رمى مجرة العقب مل يزل النيب )  أنه قال

 ر  ومجاهري العلماء من الصحابة والتابعني وفقهاء األمصا
 : فقال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم وأبور ثور : يقطعها يف أول حصاة يرميها من مجرة العقبة   قال ابن عبد الرب

مجرة العقبة ملا جاء  فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن احلاج ال يقطع التلبية حَّت يشرع يف رميقال الشنقيطي : ... 
هو  ( بلغ اجلمرة حَّت) وقوله يف هذا احلديث ة ( مل يزل يليب حَّت بلغ اجلمر   أن رسول هللاس ) عند مسلم عن الفضل بن عبا

 .وقت الشروع يف الرمي حجة من قال يقطع التلبية عند الشروع يف الرمي ألن بلوغ اجلمرة هو
 إىل أنه يليب حَّت يفرغ من رمي مجرة العقبة  وذهب بعض العلماء : 

 بن حزم   وهو قول إسحاق ، وابن خزَية ، واختاره
 قطع التلبية مع آخر حصاة (   رواه ابن خزَية  حلديث الفضل قال : ) إن النيب 

 لكن هذه اللفظة : ) مث قطع التلبية مع آخر حصاة ( منكرة ، مل ترد يف احلديث  
 هذه الزيادة غريبة ، وليست يف الروايات املشهورة عن ابن عباس عن الفضل  : قال البيهقي يف سننه 

 القول األول  اجح والر 
ومن القرائن الدالة على ذلك ، ما ثبت يف الروايات الصحيحة من التكبري يف كل حصاة ، فظرف الرمي ال يستغرق غري التكبري 

 مع احلصاة لتتابع رمي احلصيات  
  : َخَل أَْدََّن احلََْرِم أَْمَسَك َعِن ِإَذا دَ  -رضى هللا عنهما  -َكاَن اْبُن ُعَمَر ) َعْن نَاِفٍع قَاَل ما اجلواب عن حديث فإن قيل

 ( رواه البخاري ؟ َكاَن يَ ْفَعُل َذِلكَ   اَّللَِّ  ِبِه الصُّْبَح َويَ ْغَتِسُل، َوحُيَدِ ُث َأنَّ َنيبَّ  يُطًوى، مُثَّ ُيَصل ِ  يالت َّْلِبَيِة، مُثَّ يَِبيُت ِبذِ 
إمساكاً مؤقتاً ينتهي بالطواف والسعي ،  –للحاج  –اإلمساك عنها : أن يقال : إن املراد بقطع التلبية عند دخول احلرم  اجلواب

 مث يعاودها بعد اخلروج من مكة إىل عرفة  
أنه مل يزل يليب حَّت رمى مجرة العقبة دالة على أنه مل يقطع التلبية عند دخوله احلرم قطعًا مل  : وأخبار النيب  قال ابن خزمية

 يعاود هلا  
وى مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقطع التلبية يف احلج إذا انتهى إىل احلرم حَّت يطوف : ما ر  ويدل ِلذا اجلمع

بالبيت وبني الصفا واملروة ، مث يليب حَّت يغدو من مىن إىل عرفة ، فإذا غدا ترك التلبية ، وكان يرتك التلبية يف العمرة إذا دخل 
 احلرم  

 فائدة :
 مَّت يقطع املعتمر التلبية ؟

 تلف العلماء يف ذلك على أقوال :اخ
 يقطعها عند دخول أدَّن احلرم  القول األول : 
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 وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبري واحلسن ومالك والنسائي وابن خزَية  
بِِه  يُطًوى ، مُثَّ ُيَصل ِ  يِة ، مُثَّ يَِبيُت ِبذِ ِإَذا َدَخَل أَْدََّن احلََْرِم أَْمَسَك َعِن الت َّْلِبيَ  -رضى هللا عنهما  -َكاَن اْبُن ُعَمَر ) َعْن نَاِفٍع قَاَل 

 ( رواه البخاري   َكاَن يَ ْفَعُل َذِلكَ   اَّللَِّ  الصُّْبَح َويَ ْغَتِسُل ، َوحُيَدِ ُث َأنَّ َنيِبَّ 
 يقطعها إذا استلم الركن  القول الثاين : 
طاوس ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، : وهبذا قال ابن عباس ، وعطاء ، وعمرو بن ميمون ، و  قال يف املغِن

 وأصحاب الرأي  
بعدما خرج حديث ابن عباس اْليت قال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، قالوا : ال يقطع املعتمر التلبية حَّت  قال الرتمذي
 يستلم احلجر 

 جر (   قال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح   عن التلبية يف العمرة ، إذا استلم احل  َيسكعن ابن عباس قال )  -أ
احلجر ( رواه اعتمر ثالث عمر ، ومل يزل يليب حَّت استلم )  وعن  عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب  -ب

 أحد وإسناده ضعيف وضعفه ابن حزم  
شرع فيما ينافيها، وهو التحلل منها، والتحلل حيصل  وألن التلبية إجابة إىل العبادة، وإشعار لإلقامة عليها، وإمنا يرتكها إذا-ج

بالطواف والسعي، فإذا شرع يف الطواف فقد أخذ يف التحلل، فينبغي أن يقطع التلبية، كاحلج إذا شرع يف رمي مجرة العقبة، 
 حلصول التحلل هبا  وأما قبل ذلك، فلم يشرع فيما ينافيها، فال معىن لقطعها   )املغين(  

 عندها ( .) وال يقف  
 مل يفعل ذلك   أي : إذا انتهى من رمي مجرة العقبة يوم العيد ، فإنه ال يقف عندها ، ألن النيب 

 بعد نصف الليل ( . ئ) ويرمي بعد طلوع الشمس ، وجيز
 وقد تقدم دليل ذلك  

 . ) 
ُ
ه
َ
 هدي

ُ
 ينحر

 
 ) ثم

 هذا العمل الثاِن من أعمال يوم العيد : وهو حنر اهلدي  
 (   مُثَّ اْنَصَرَف ِإىَل اْلَمْنَحِر فَ َنَحَر َثالَثًا َوِستِ نَي بَِيِدِه مُثَّ أَْعَطى َعِلي ا فَ َنَحَر َما َغبَ رَ بر )    لقول جا

وأما القارن  رة إىل احلج فما استيسر من اهلدي(فمن متتع بالعماملتمتع بنص القرآن قال تعاىل ) ، أماواهلدي على املتمتع والقارن
 ، قياساً على املتمتع  دي عليه هو مذهب مجهور العلماءهلفوجوب ا

وهلذا كان دم املتعة   بد ُنُسكان يف سفر واحد ودم واحد، فهو دم شكر حيث حصل للعدم التمتع والقران دم نسك وعبادةو 
  و يصرف على الفقراءمنه وال يهدى، فه، وأما دم احملظور ال يؤكل -فليس هو دم جربان-والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق 

َثالثَِة أَيَّاٍم يف ِإَذا أَِمْنُتْم َفَمْن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َفَمْن ملَْ ُيَِْد َفِصَياُم فإن عدم اهلدي فقد قال تعاىل ) ف
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكامِ  صيام ثالثة  -كما أخرب هللا-(   فعليه َلٌة َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم احلَْجِ  َوَسب ْ

 أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم  
 : أن ال يوجد هدي يف األسواق ، أو أن يوجد هبيمة أنعام لكنه ال َيلك الثمن   ) وقد تقدمت املسألة (  ومعىن ال جيد اِلدي

لةٍ ( .
ُ
م
ْ
 أن
َ
ر
ْ
 املرأة منه قد

ُ
ر
 
قص
ُ
رهِ ، وت

َ
ر من مجيع شع

 
 أو يقص

ُ
لق
ْ
ح
َ
 ) وي

 هذا العمل الثالث من أعمال يوم العيد : احللق أو التقصري  
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 فحلق (   مل يذكر جابر احللق يف هذه الرواية ، لكن جاء عند أحد من حديث جابر )     حنر رسول هللا 
أتى مىن ، فأتى اجلمرة فرماها ، مث أتى منزله مبىن وحنر ، مث قال للحالق : خذ ، وأشار إىل   ويف حديث أنس ) أن رسول هللا

 جانبه األَين مث األيسر ، مث جعل يعطيه الناس(  
 وهذا يدل على أن السنة أن يكون احللق بعد النحر ) رمي ، حنر ، حلق (  

 : واحللق أفضل من التقصري 
قَاَل ) اللَُّهمَّ اْرَحْم اْلُمَحلِ ِقنَي   قَالُوا : َواْلُمَقصِ رِيَن يَا َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل :  ُعَمَر رضي هللا عنهما : أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عَ 

 متفق عليه   رِيَن (اللَُّهمَّ اْرَحْم اْلُمَحلِ ِقنَي   قَاُلوا َواْلُمَقصِ رِيَن يَا َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل : َواْلُمَقص ِ 
حملقني رءوسكم ومقصرين ال لقد صدق هللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا ءامنني وقد قال تعايل )

  ختافون(
 فقدم هللا عز وجل احللق علي التقصري ، وهذا يدل على أن احللق أفضل لتقدمه  

 يف حجته ( متفق عليه   رسول هللا ابن عمر رضي هللا عنهما قال : ) حلق  وحلديث
 هو األفضل   ، وال شك أن فعل النيب  وهذا فعل النيب  

 1فائدة : 
 وجه كون احللق أفضل من التقصري   

: وجه كون احللق أفضل من التقصري أنه أبلغ يف العبادة ، وأبني للخضوع والذلة ، وأدل على صدق النية ، فالذي  قال يف الفتح
 قي على نفسه شيئاً مما يتزين به ، ِبالف احلالق ، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك هلل تعاىل يقص ر يُب

على صدق النية يف التذلل هلل تعاىل، وألن املقصر مبق  أنه أبلغ يف العبادة، وأدل : ووجه فضيلة احللق على التقصريوقال النووي 
 بل هو أشعث أغرب   برتك الزينة، الذي هو زينة، واحلاج مأمور الشعر على نفسه

 2فائدة : 
 اإلنسان خمري بني احللق والتقصري   

   يف قول أكثر أهل العلم قال ابن قدامة : 
للمحلقني ثالث مرات ، وللمقصرين مرة بعد ذلك ، هذا كله تصريح جبواز  : وذكر األحاديث يف دعائه  قال النووي

، وإن شاء على التقصري ، وتصريح بتفضيل احللق ، وقد أمجع العلماء على احللق  االقتصار على أحد األمرين إن شاء اقتصر
 يلزمه : أنه كان يقول البصري احلسن عن ابن املنذر التقصري ُيزي إال ما حكاه وعلى أن أفضل من التقصري ، احللق على أن
 من قبله    أول حجة ، وال ُيزئه التقصري ، وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإمجاعاحللق يف

   أمجع أهل العلم على أن التقصري ُيزئ قال ابن املنذر :
 3فائدة : 

 احللق أو التقصري يف احلج واجب من واجبات احلج يف قول مجهور العلماء  
 رَاَم ِإن َشاء اَّللَُّ آِمِننَي حُمَلِ ِقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِ رِيَن (  لقوله تعاىل ) لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْ -أ

أنَّ هللا تعاىل جعل احللق والتقصري وصفًا للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عرب جبزٍء من العبادة عن العبادة، كان وجه الداللة: 
 دلياًل على وجوبه فيها 

خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبني البيت، فنحر هديه  ما ) أنَّ رسول هللا عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه -ب

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
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 أخرجه البخاري وحلق رأسه باحلديبية (  
حلق رأسه يف حجة الوداع( أخرجه البخاري ومسلم ،  وقد قال  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما )أنَّ رسول هللا - ج
   كون فعله وقع بياناً جململ الكتاب ) لتأخذوا عين مناسككم ( ، مع 

 4فائدة : 
 اختلف العلماء : ماذا يفعل من كان أصلع الرأس على أقوال : 

 ُيب أن َير املوسى على رأسه إمراراً   القول األول:
 وهبذا قال احلنفية  واملالكية  

وهو أثر ال تقوم به حجة  ه(املوسى على رأس واستدلوا على ذلك مبا روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال يف األصلع ) َير
 لضعفه 

 استحباب إمرار املوسى على الرأس   القول الثاين:
 وبه قال الشافعية واحلنابلة   

 واستدلوا مبا استدل به أصحاب القول األول، وباإلمجاع  
 على رأسه    :  ونقل ابن املنذر إمجاع العلماء على أن األصلع َير املوسى قال النووي رمحه هللا

 أنه ال شيء عليه   القول الثالث:
: وهذا يف احلقيقة ال فائدة له )أي: إمرار املوسى على رأس األصلع(؛ ألنَّ إمرار قالوبه قال العالمة ابن عثيمني رحه هللا ، 

ن املقصود من ِإمرار املوسى إزالة تعذَّر أحد األمرين ُشرع األخذ باْلخر؛ أل مل ااملوسى على الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حَّت يُقال: 
 .ف عمل شيءالشَّعر، وهذا ال شعر له ،  لقوله تعاىل ) اَل ُيَكلِ ُف اَّللَُّ نَ ْفًسا ِإالَّ َما آتَاَها (  وهذا مل يؤته هللا شعراً فال يكلَّ 

 5فائدة : 
، وذلك للمتمتع إذا كان اإلنسان متمتعاً  إال يف حالة واحدة فإن التقصري أفضل احللق أفضل من التقصري لعموم دعاء النيب 

يف اليوم الرابع من ذي  بالعمرة إىل احلج ، فإن التقصري أفضل ألجل أن يتوفر الشعر للحلق يف احلج ، وهلذا مل ا قدم النيب 
 احلجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصري ، فقال : ) وليقص ر مث لُيحل (  

 6فائدة : 
 أقل اجملزئ يف حلق الرأس على أقوال : اختلف العلماء يف

 : أن أقل ما ُيزئ حلق أو تقصري ثالث شعرات   القول األول
 وهذا مذهب الشافعية  

 قالوا : الشعر مجع، وأقل اجلمع ثالثة 
 : أن الواجب حلق ربع الرأس   القول الثاين

 وهذا مذهب أيب حنيفة  
 الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر واستدلوا بالقياس على قوهلم يف مسح الرأس يف 

 أن احللق أو التقصري ال بد أن يعم مجيع الرأس   : القول الثالث
 وهذا مذهب اإلمامني : مالك وأحد  

أحس  ومن املعلوم أن اإلنسان إذا قصر ثالث شعرات من جانب الرأس ما( حُمَلِ ِقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِ رِينَ ألن هللا تعاىل قال )-أ
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 الناس أنه مقص ر  
حلق مجيع رأسه تفسريًا منه ملطلق األمر، فيجب الرجوع إليه، وألنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به   وألن النيب -ب

 كاملسح 
 7فائدة : 

 أن املرأة تقصر من شعرها مقدار األمنلة ، فاملشروع للمرأة التقصري دون احللق  

   ذلكال خالف يف  قال ابن قدامة :
   أمجع على هذا أهل العلم قال ابن املنذر :

 8فائدة : 
 حمل احللق أو التقصري هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن  

واستحب بعض العلماء ومنهم : املالكية واحلنابلة ، األخذ من الشعور املستحب إزالتها أو ختفيفها ، كالعانة والشارب وكذلك 
 بن عمر يفعله  تقليم األظافر ، وكان ا

 9فائدة : 
   معمر بن عبد هللا  وزعموا أن الذي حلق النيب :  قال البخاري يف صحيحه

   وقصر بعضهم  وحلق كثري من الصحابة ، بل أكثرهم ، قال ابن القيم :
 شيءٍ إال النساءِ ( .

َّ
 له كل

 
 قد حل

 
 ) ثم

 أي : بعد حلقه يكون قد حل له كل شيء إال النساء  
 تلف العلماء مبا يكون التحلل األول على قولني :وقد اخ

 برمي مجرة العقبة  القول األول : 
 وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة ، ونصره ابن قدامة  

 وهو أحد القولني عن أمري املؤمنني عمر ، وأفَّت به مجع غفري من الصحابة والتابعني  
 فإذا رمى حل له كل شيء إال النساء  

إال النساء( رواه أحد مرفوعاً،  إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيء: ) ابن عباس قال : قال رسول هللا  ملا رواه أحد عن
 ، ورواه البيهقي موقوفاً  وهذا احلديث خمتلف فيه

 وجاء عن عمر أنه حيل مبجرد الرمي ، رواه مالك يف املوطأ بسند صحيح  
   (شيء إال النساء ، حَّت يطوف بالبيت ، فإذا طاف بالبيت حل له النساء إذا رمى حل له كل وثبت هذا عن عائشة قالت ) 
 رواه ابن أيب شيبة يف املصنف   إسناده صحيح ، رجاله ثقات

رواه ابن   إسناده صحيح ، رجاله ثقات  ( إذا رميت اجلمرة من يوم النحر ، فقد حل لك ما وراء النساء وعن ابن الزبري قال ) 
 ه  أيب خزَية يف صحيح

  وهو الصحيح إن شاء هللا قال ابن قدامة : 
   والطواف بالبيت ، واحللق أو التقصري، حصول التحلل األول بفعل اثنني من الثالثة: الرمي :  القول الثاين

 هذا مذهب الشافعية ، والصحيح املشهور يف مذهب احلنابلة  
ْحرَاِم ، إالَّ النِ َساُء  َومُجَْلُة َذِلَك أَنَّ اْلُمْحرَِم ، إ قال ابن قدامة :  َذا َرَمى مَجَْرَة اْلَعَقَبِة ، مُثَّ َحَلَق ، َحلَّ لَُه ُكلُّ َما َكاَن حَمُْظورًا بِاإْلِ
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 َهَذا الصَِّحيُح ِمْن َمْذَهِب َأْحََد َرِحَُه اَّللَُّ  
َقى َما َكاَن حُمَرًَّما عَ  َلِة ، َواللَّْمِس ِلَشْهَوٍة ، َوَعْقِد النِ َكاِح ، َنصَّ َعَلْيِه ، يف رَِوايَِة مَجَاَعٍة ، فَ َيب ْ َلْيِه ِمْن النِ َساِء ، ِمْن اْلَوْطِء ، َواْلُقب ْ

 َوحيَِلُّ َلُه َما ِسَواُه  
، َوطَاُوٍس، َوالنََّخِعي ِ َهَذا قَ ْوُل  ، َوَأيب ثَ ْورٍ بَ ْيِد اَّللَِّ ْبِن ، َوعُ اْبِن الزُّبَ رْيِ، َوَعاِئَشَة، َوَعْلَقَمَة، َوَساملٍِ ، احلَُْسنْيِ، َوَخارَِجَة ْبِن زَْيٍد، َوالشَّاِفِعيِ 

 ) املغين (            َوَأْصَحاِب الرَّْأِي  
قبل أن يطوف،  هاتني، حني أحرم، وحلله حني أحل،ي بيد طيبت رسول هللا ت )، قالعائشة رضي هللا عنهاحلديث -أ

 ( متفق عليه  وبسطت يديها
 : همن تراجم أهل العلم ، وشروحهم لن احلديث يتبني وجه الدليل م

 (  باب الطيب بعد رمي اجلمار واحللق قبل اإلفاضة )  فقد ترجم اإلمام البخاري له بقوله 
باب إباحة التطيب يوم النحر بعد احللق ، وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن  ) وترجم له إمام األئمة ابن خزَية بقوله 

 (  ور حَّت يزور البيت التطيب حمظ
 ( باب ذكر اإلباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب مبىن قبل إفاضته) وترجم اإلمام ابن حبان له بقوله
   باب ما جاء يف الطيب عند اإلحالل ، قبل الزيارة     " مث ساقه)  وترجم اإلمام الرتمذي له بقوله

داللة على أنه إذا رمى  (حلله قبل أن يطوف بالبيت  طيبت رسول هللا  )ار عائشة موجها لذلك: " ويف أخب وقال ابن خزمية
اجلمرة ، وذبح ، وحلق ، كان حالال ، قبل أن يطوف بالبيت ، خال ما زجر عنه من وطء النساء ، الذي مل خيتلف العلماء فيه 

  أنه ممنوع من وطء النساء ، حَّت يطوف طواف الزيارة 
يب، فإنه ال يقع ، وأخذه من حديث الباب من جهة التطفدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي:  رقال احلافظ ابن حج

 ب  لوال أنه حلق بعد أن رمى مل يتطي  فالرمي، واحللق، والطواف :ةلتحلل األول يقع بأمرين من ثالث، واإال بعد التحلل
  إىل  التحلل األول بعد الرمي واحللق  النص الصحيح على حصول يف داللة احلديث على املسألة: " وقد دل  الشنقيطي وقال 

  أن قال: والتحقيق أن الطيب حيل له بالتحلل األول؛ حلديث عائشة املتفق عليه ، الذي هو صريح بذلك 
 وجوه: : ومما يوضح داللة احلديث على أن التحلل األول حصل بالرمي واحللق معاً قلت

يوم النحر يف حجته تلك أنه رمى مجرة العقبة ، مث حنر ، مث حلق ، مث طاف  فعلها رسول هللا  : أن أعمال احلج التاألول 
أتى مىن ، فأتى اجلمرة فرماها ،  أن رسول هللا  ) ، ولفظهمن حديث أنس بن مالك  بالبيت ، كما ثبت ذلك عنه 

   (األَين مث األيسر ، مث جعل يعطيه الناس مث أتى منزله مبىن ، وحنر ، مث قال للحالق: " خذ" وأشار إىل جانبه 
اجلمرة ، وحنر نسكه ، ناول احلالق شقه األَين فحلقه ، مث دعا أبا طلحة األنصاري ، فأعطاه  ملا رمى رسول هللا  ) ويف رواية

  جه  مسلم أخر  (إياه ، مث ناوله الشق األيسر ، فقال: " احلق " فحلق فأعطاه أبا طلحة ، فقال: "اقسمه بني الناس 
حلله حني أحل قبل أن يطوف بالبيت ، وتقييدها  ها التصريح بأهنا طيبت رسول هللا نوقد جاء يف حديث عائشة رضي هللا ع

 اإلحالل بقبلية طواف الزيارة يدل على أن الرمي ، واحللق ، قد حتقق فعلهما قبل الطواف ، وأن احلل حصل هبما  
يف حجته رمى ، مث حلق ، مث طاف   فلوال أن الطيب بعد الرمي  ويؤخذ ذلك من كونه :  قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا

  واحللق ملا اقتصرت على الطواف يف قوهلا: " قبل أن يطوف 
فيه دليل على إباحة التطيب بعد رمي مجرة العقبة واحللق يف شرحه للحديث:  وقال زين الدين أبو الفضل العراقي رمحه هللا

رتب هذه األفعال يوم النحر  فاضة ، وهو املراد بالطواف هنا   وإمنا قلنا: بعد رمي مجرة العقبة واحللق؛ ألنه وقبل طواف اإل
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 هكذا: فرمى ، مث حلق ، مث طاف  
 ت  قبل أن يطوف بالبي فلوال أن التطيب كان بعد الرمي واحللق ملا اقتصرت على الطواف يف قوهلا:

فيه تصريح بأن التحلل األول حيصل بعد رمي مجرة  (وحلله قبل أن يطوف بالبيت )  ية األخرىوقوهلا يف الروا:  وقال النووي
 العقبة واحللق ، قبل الطواف   وهذا متفق عليه 

  ( 
َ
ة
َّ
ك
َ
 ِإىل م

ُ
فِيض

ُ
 ي
َّ
م
ُ
 ، فيطوف للزيارة ( . ث

 اً (  ) مث يسعى إن كان متمتعيوم العيد : وهو طواف اإلفاضة  هذا العمل الرابع من أعمال
 فَأَفَاَض ِإىَل البَ ْيت (   مُثَّ رَِكَب َرُسوُل هللِا  ففي حديث جابر )    

 (   مُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ وهذا الطواف ركن من أركان احلج باإلمجاع قال تعاىل )
   وم العيد اقتداء بالنيب السنة أن يكون هذا الطواف ي

 1فائدة : 
 يشرتط لطواف اإلفاضة أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة ، فلو طاف لإلفاضة قبل الوقوف فال يسقط به فرض الطواف  

 2فائدة : 
 بداية وقت الطواف على قولني : اختلف العلماء يف

 قبله   أول وقت طواف اإلفاضة بعد منتصف ليلة النحر ملن وقف بعرفة فقيل :
 وهذا مذهب الشافعية ، واحلنابلة  

 يبدأ من طلوع فجر اليوم الثاِن   وقيل :
 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية  

 والراجح األول  
 3فائدة : 

فإن كان متمتعاً أتى بالسعي بعد الطواف ، ألن سعيه األول كان للعمرة ، فاملتمتع عليه طوافني وسعيني ، فيطوف طواف العمرة 
 سعى ، ويطوف طواف احلج ويسعى  وي

( مل يعيدا السعي مرة أخرى ، حلديث  وأما القارن واملفرد : فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم ) وهو أفضل لفعل النيب 
 وال أصحابه الذين بقوا على إحرامهم    ( جابر قال ) مل يطف النيب 

 يعاً ، اذا سعى عند قدومه أجزأ ذلك عن سعي احلج  القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد لعمرته وحجه مجف
  ويدل لذلك :القارن ليس عليه إال سعي واحد ف
 فقط بعد طواف القدوم    كان قارناً ، ومل يسع بني الصفا واملروة إىل سعياً واحداً  أن النيب -أ

 ل ( ال َأْصَحابُُه بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة ِإال َطَوافًا َواِحًدا ، َطَوافَُه اأَلوَّ وَ  ملَْ َيُطْف النَّيبُّ  )قال  روى مسلم عن َجاِبر ْبن َعْبِد اَّللَِّ 
َوَمْن َكاَن ِمْن َأْصَحابه قَارِنًا، فَ َهُؤالِء ملَْ َيْسَعْوا بَ نْي  َوال َأْصَحابه ( يَ ْعيِن النَّيب   ملَْ َيُطْف َرُسول اَّللَّ  ):  قال النووي رمحه هللا

ِه يَ ْوم النَّْحر  َويف َهَذا َفا َواْلَمْرَوة ِإال َمرَّة َواِحَدة ، َوأَمَّا َمْن َكاَن ُمَتَمتِ ًعا فَِإنَُّه َسَعى َسْعيَ نْيِ ، َسْعًيا لُِعْمَرتِِه، مُثَّ الصَّ   َسْعًيا آَخر حلَِجِ 
 د  ن لَْيَس َعَلْيِه ِإال َطَواف َواِحد ِلإِلفَاَضِة َوَسْعي َواحِ احلَِْديث َدالَلة ظَاِهَرة لِلشَّاِفِعيِ  َوُمَواِفِقيِه يف أَنَّ اْلَقارِ 

َها قَاَلْت -ب َفطَاَف الَِّذيَن َكانُوا أََهلُّوا بِاْلُعْمَرِة )وهم املتمتعون( بِاْلبَ ْيِت َوبَ نْيَ )    وروى البخاري ومسلم  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
َا طَاُفوا َحلُّوا مُثَّ طَافُوا َطَوافًا آَخَر بَ ْعَد أَْن َرَجُعوا ِمْن ِمىًن ، َوأَمَّا الَِّذيَن مَجَُعوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة )وه الصََّفا َواْلَمْرَوِة مُثَّ  م القارنون( فَِإمنَّ
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 (  َطَوافًا َواِحًدا 
 عليه طواف    ومرادها رضي هللا عنها بالطواف الواحد السعي بني الصفا واملروة ، فإن السعي يطلق

مُثَّ طَافُوا َطَوافًا آَخر بَ ْعد أَْن َرَجُعوا ِمْن ِمىًن ): َويِف احلَِْديث َدلِيل َعَلى تَ َعدُّد السَّْعي َعَلى اْلُمَتَمتِ ع ، فَِإنَّ قَ ْوهلَا  قال ابن القيم
ُه َعْن اْلَقارِِننَي ، َوَلْو َكاَن اْلُمرَاد ِبِه الطََّواف بِاْلبَ ْيِت َلَكاَن اجلَِْميع ِفيِه َسَواء تُرِيد ِبِه الطََّواف بَ نْي الصَّفَّا َواْلَمْرَوة، َوهِلََذا نَ َفتْ م( حلَِجِ هِ 

 ع فَِإنَّ َطَواف اإِلفَاَضة ال يَ ْفرَتِق ِفيِه اْلَقارِن َواْلُمَتَمت ِ 
 : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟  وسئل الشيخ ابن عثيمني

 :  فأجاب
إلنسان قارناً فإنه ُيزئه طواف احلج ، وسعي احلج  عن العمرة واحلج مجيعاً ، ويكون طواف القدوم طواف سن ة وإن شاء إذا حج ا

، وإن شاء أخره إىل يوم العيد ، بعد طواف اإلفاضة ، ولكن تقدَيه أفضل  قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النيب 
يطوف طواف اإلفاضة فقط ، وال يسعى ألنه سعى من قبل ، والدليل على أن الطواف  ، فإذا كان يوم العيد فإنه لفعل النيب 

لعائشة رضي هللا عنها وكانت قارنة )طوافك بالبيت وبالصفا واملروة يسعك  والسعي يكفيان للعمرة واحلج مجيعًا قول الرسول 
 عاً  لعمرة مجيأن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج وا حلِجك وعمرتك( فبني  النيب 

 4فائدة : 
 اختلف العلماء : كم سعي على املتمتع ، هل يكفيه سعي واحد أم ال على قولني :

 : أنه ال يكفيه ، بل عليه سعيان ، سعي لعمرته ، وسعي حلجته بعد إفاضته من عرفات   القول األول
فطاف الذين أهلوا بالعمرة لت : يث ، وفيه فقافذكرت احلد خرجنا مع رسول هللا ) حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت  -أ

 آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم( رواه البخاري ومسلم   بالبيت وبالصفا واملروة مث حلوا مث طافوا طوافاً 
بني  ( تعين به : الطواف آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم مث طافوا طوافاً )  –عن الذين أهلوا بالعمرة  -وقوهلا رضي هللا عنها 

  الصفا واملروة ، على أصح األقوال يف تفسري هذا احلديث 
وأما قول من قال : أرادت بذلك طواف اإلفاضة ، فليس بصحيح ؛ ألن طواف اإلفاضة ركن يف حق اجلميع وقد فعلوه ، وإمنا 

لتكميل حجه ، وذلك واضح حبمد املراد بذلك : ما خيص املتمتع ، وهو الطواف بني الصفا واملروة مرة ثانية بعد الرجوع من مىن 
  هللا ، وهو قول أكثر أهل العلم 

به، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أنه سئل عن متعة  ُمزوماً  ما رواه البخاري يف الصحيح تعليقاً  ويدل على صحة ذلك أيضاً 
: )اجعلوا قدمنا مكة قال رسول هللا ، يف حجة الوداع وأهللنا، فلما املهاجرون واألنصار وأزواج النيب  احلج ، فقال: أَهلَّ 

إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي( ، فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال: )من قلد اهلدي 
طفنا بالبيت وبالصفا فإنه ال حيل حَّت يبلغ اهلدي حمله(، مث أمرنا عشية الرتوية أن هنل باحلج ، فإذا فرغنا من املناسك جئنا ف

 واملروة(   انتهى املقصود منه ، وهو صريح يف سعي املتمتع مرتني   
 : أن املتمتع يكفيه سعي واحد   القول الثاين

 وهبذا قال عطاء ، وطاوس ، وُماهد ، وهذا اختيار ابن تيمية رحه هللا  
  طوافاً واحداً، طوافهم األول( رواه مسلم وأصحابه مل يطوفوا بني الصفا واملروة إال حلديث جابر )أن النيب 

مل يطف هو وال أصحابه إال طوافاً  من متسك هبذا احلديث ، هذا نص صحيح ، صرح فيه جابر بأن النَّيب  : ابن القيمقال 
ففي هذا واحدًا ، ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن ، وهو من كان معه اهلدي ، وفيهم املتمتع ، وهو من مل يكن معه هدي ، 
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 احلديث الصحيح الدليل على استواء القارن واملتمتع يف لزوم طواف واحد وسعي واحد  
 لكن اجلواب عن هذا من ثالثة أوجه :

الذين مل يطوفوا إال طوافًا واحدًا للعمرة واحلج ،  حبمل حديث جابر هذا على أن املراد بأصحاب النَّيب  اجلواب األول :
   النَّيب خصوص القارنني منهم ، ك

يَ ْعيِن النَّيب   َواَل َأْصَحابه بَ نْي الصََّفا َواْلَمْرَوة ِإالَّ َطَوافًا َواِحًدا َوُهَو َطَوافه اأْلَوَّل ( قَ ْوله : ) ملَْ َيُطْف َرُسول اَّللَّ :  قال النووي
  ََّفا َواْلَمْرَوة ِإالَّ َمرَّة َواِحَدة ، َوأَمَّا َمْن َكاَن ُمَتَمتِ ًعا فَِإنَُّه َسَعى َسْعيَ نْيِ ، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْصَحابه قَارِنًا ، فَ َهُؤاَلِء ملَْ َيْسَعْوا بَ نْي الص

ِه يَ ْوم النَّْحرَسْعًيا لُِعْمَرتِِه ، مُثَّ َسْعيً  َقارِن لَْيَس َعَلْيِه ِإالَّ َطَواف   َويف َهَذا احلَِْديث َداَلَلة ظَاِهَرة لِلشَّاِفِعيِ  َوُمَواِفِقيِه يِف َأنَّ الْ ا آَخر حلَِجِ 
فَاَضِة َوَسْعي َواِحد    َواِحد ِلإْلِ

، يث عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه، وحدي طواف املتمتع بعد رجوعه من مىنحديث جابر ينف: إن : أن يقال اجلواب الثاين
حديث ابن عباس وعائشة ، ألهنما مثبتان على وقد تقرر يف األصول وعلوم احلديث أن املثبت مقدم على النايف ، فيجب تقدمي 

 حديث جابر النايف  
، وطوافه بعد رجوعه من مىن الثابت يف الصحيح رواه جابر وحده: أن عدم طواف املتمتع بعد رجوعه من مىن  اجلواب الثالث

 ، وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد  يح ابن عباس، وعائشةرواه يف الصح
 ( . األفضل ترتيبها كما فعل النبي يد الع) وأعمال يوم  

 : أي : أن األفضل واألكمل ترتيب أعمال يوم العيد فعل النيب 
 رمي ، مث حنر ، مث حلق ، مث طواف ، مث سعي  

    فإن أخل برتتيبها ولو متعمداً فال شيء عليه ، وهذا قول مجهور العلماء 
ُهَما َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمرِِو ْبِن اَلْ  حلديث  َوَقَف يف َحجَِّة اَْلَوَداِع، َفَجَعُلوا َيْسأَُلونَُه، فَ َقاَل َرُجٌل:  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  )َعاِص َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

َحْرُت قَ ْبَل أَْن أَْرِمَي، قَاَل: " ِاْرِم َواَل ملَْ َأْشُعْر، َفَحَلْقُت قَ ْبَل أَْن أَْذَبَح  قَاَل: " ِاْذَبْح َواَل َحرََج " َفَجاَء آَخُر، فَ َقاَل: ملَْ َأْشُعْر، فَ نَ 
َر ِإالَّ قَاَل: " اِفْ َعْل َواَل َحرََج  َم َواَل ُأخِ   ُمت ََّفٌق َعَلْيِه    ( َحرََج " َفَما ُسِئَل يَ ْوَمِئٍذ َعْن َشْيٍء ُقدِ 

 فإن أخل برتتيبها ناسياً أو جاهاًل فال شيء عليه  
 ثري من أهل العلم  وهو قول ك قال يف املغِن :

 وإن قدم بعضها على بعض يف حق العامد العامل ، اختلف العلماء يف ذلك :
من أقوال أهل العلم ، وهو قول اإلمام أحد ومجهور التابعني وفقهاء احلديث أنه ُيوز تقدمي بعضها على بعض يف والصحيح 

 حق العامد  
ومسلم عن ابن عمرو ) قال السائلون: يا رسول هللا، حلقت قبل أن أذبح؟ مستدلني بأحد طرق هذا احلديث الت رواها البخاري 

قال: اذبح وال حرج  وقال آخر: ذحبت قبل أن أرمي؟ قال: ارم وال حرج  فما سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال: افعل وال 
 حرج(  ومل يقيده بالناسي واجلاهل  

 1 فائدة :
 ج على الطواف يف يوم النحر ؟اختلف العلماء : هل ُيوز تقدمي سعي احل

 ذهب بعض العلماء إىل جواز ذلك  
 يأتونه ، فمن قائل يقول: يا رسول هللا سعيت حاجًا ، وكان الناس أسامة بن شريك قال ) خرجت مع رسول هللا حلديث -أ
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 ْرَض رجل مسلم وهو ظاملشيئاً ، فكان يقول : ال حرج ال حرج ، إال رجٌل اقرتض عِ  أو أخرت شيئاً أو قدمت قبل أن أطوف

 فذاك الذي حرِج وهلك ( رواه أبو داود  
 ويؤيد ذلك قوله ) ما سئل عن شيء يف ذلك اليوم قدم وال أخر إال قال : افعل وال حرج (   -ب

 : لو قدم السعي على الطواف يف يوم النحر جاز ، خالفاً ألكثر أهل العلم   قال الشيخ ابن عثيمني
، وكذا قال: إسناده صحيح ( ابن خزَية حيث أورده يف صحيحه وابن مجاعة حيثت قبل أن أطوفوممن صحح حديث )سعي

 قال النووي كما يف اجملموع  
     ( بالشذوذ   سعيت قبل أن أطوف أو أخرتوقد حكم بعض العلماء على رواية )

 والنحر واحللق، بعضها على بعض   مبحف  وظ واحملفوظ تقدمي الرمي : وقوله )سعيت قبل أن أطوف( ليس قال ابن القيم
 الرتتيب بينهما شرطاً   ومجاهري أهل العلم على عدم جواز تقدمي السعي على الطواف ، وجعلوا

 2 فائدة :
 (   فَأَفَاَض ِإىَل اْلبَ ْيِت َفَصلَّى مبَكََّة الظُّْهرَ )  - صفة حجة النيب  –قال جابر يف 

 . الها مبىن (وجاء يف الصحيحني عن ابن عمر ) أنه ص
قَاَل نَاِفٌع َفَكاَن اْبُن ُعَمَر يُِفيُض يَ ْوَم ، أَفَاَض يَ ْوَم النَّْحِر مُثَّ َرَجَع َفَصلَّى الظُّْهَر مبِىًن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر عن 

 ُه ( متفق عليه  فَ َعلَ   النَّيبَّ  النَّْحِر مُثَّ يَ ْرِجُع فَ ُيَصلِ ى الظُّْهَر مبِىًن َويَْذُكُر َأنَّ 
صلى الظهر مبكة ، مث خرج إىل مىن فوجد بعض أصحابه مل يصل  ، فصلى هبم إماماً ، فتكون  : أن يقال أن الرسول  واجلمع

 صالته يف مىن معادة ، كما وقع له يف بعض حروبه  
مُثَّ َصلَّى الظُّْهر مبَكَّة يف أَوَّل َوْقتَها، مُثَّ َرَجَع ِإىَل ِمىًن َفَصلَّى ، فَاَضِة قَ ْبل الزََّوال طَاَف ِلإْلِ  َوَوْجه اجلَْْمع بَ ْينهَما أَنَُّه :  قال النووي

ا ثَ َبَت يف الصَِّحيَحنْيِ يِف ىًن ، َوَهَذا َكمَ هِبَا الظُّْهر َمرَّة ُأْخَرى بَِأْصَحابِِه ِحني َسأَُلوُه َذِلَك ، فَ َيُكون ُمتَ نَ فِ اًل بِالظُّْهِر الثَّانَِية الَِّت مبِِ 
َصلَّى ِبطَائَِفٍة ِمْن َأْصَحابه الصَّاَلة ِبَكَماهِلَا َوَسلََّم هِبِْم ، مُثَّ َصلَّى بِالطَّائَِفِة  بَِبْطِن ََنْل َأَحد أَنْ َواع َصاَلة اخْلَْوف فَِإنَُّه  َصاَلته 

 ْت لَُه َصاَلتَاِن ، َوهَلُْم َصاَلة  اأْلُْخَرى تِْلَك الصَّاَلة َمرَّة ُأْخَرى ، َفَكانَ 
ألمره  نه صلى مبكة مث رجع إىل مىن فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنقالً إوَيكن اجلمع بأن يقال :  وقال الشوكاين

 ى  بذلك ملن وجد مجاعة يصلون وقد صل 
َصلَّى الظُّْهَر مبَكََّة ، َكَما قَاَل َجاِبٌر َوَعاِئَشُة ، مُثَّ َرَجَع ِإىَل ِمىًن ، َفَصلَّى   َوَوْجُه اجلَْْمِع بَ نْيَ احلَِْديثَ نْيِ : أَنَّهُ :  وقال الشنقيطي

ِن ََنٍْل ، َكَما أَْوَضْحَناُه ِبطَائَِفٍة ُأْخَرى يف َبطْ  بَِأْصَحاِبِه الظُّْهَر َمرًَّة ُأْخَرى ، َكَما َصلَّى هِبِْم َصاَلَة اخْلَْوِف َمرَّتَ نْيِ : َمرًَّة ِبطَائَِفٍة ، َوَمرَّةً 
  َورََأى اْبُن ُعَمَر َصاَلَتُه هِبِْم يِف ِمىًن فََأْخبَ َر َساِبًقا يِف ُسورَِة النِ َساِء ، فَ َرَأى َجاِبٌر َوَعاِئَشُة َصاَلتَُه يِف َمكََّة فََأْخبَ رَا مبَا رَأَيَا َوَقْد َصَدقَا 

ُر َواحِ مبَا رََأى ، َوَقْد َصَدَق َوَهَذا وَ   د  اِضٌح ، َوهِبََذا اجلَْْمِع َجَزَم الن ََّوِويُّ ، َوَغي ْ
 فصل
ها إال بها ( .

َ
 إىل مىن ، وال يبيت ليالي

ُ
 يرجع

 
 ) ثم

 أي : يرجع احلاج بعد الطواف والسعي إىل مىن فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها  
رِيِق واملبيت مبىن    من واجبات احلج  : أَيَّاِم اَلتَّشأ

   الشوكاِن وبه قال ةاحلنابلة ، و والشافعية ، وهو قول اجلمهور فقد ذهب إليه املالكي
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 بات مبىن ، وقال : ) خذوا عين مناسككم (   أن النيب -أ
ُهَما حلديث و  -ب َأْن يَِبيَت مبَكََّة لََيايلَ ِمىًن، ِمْن  َتْأَذَن َرُسوَل َاَّللَِّ ِاسْ  َأنَّ اَْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اَْلُمطَِّلِب  ) اِْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

 ويف رواية ) رخص (     ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ  (َأْجِل ِسَقايَِتِه، فََأِذَن لَُه 
 ج  لعذره دليل على أنه ال رخصة لغريه من احلجا  ووجه الداللة: أن ختصيص العباس بالرخصة

   مبنع احلجاج من املبيت خارج مىن ر بن اخلطاب وابنه عبدهللا وابن عباس بعض اْلثار عن عم ورود-ج
 1فائدة : 

 ل :اختلف العلماء يف مقدار املبيت اجملزئ على ثالثة أقوا
 القدر اجملزئ هو أن يكون موجوداً مبىن عند طلوع الفجر  أنل : القول األو 

 ة  أحد القولني يف مذهب الشافعي وهو 
-حديث عروة بن املضرِ س )من شهد صالتنا هذه  قال ليلتها يف القياس على املبيت ليلة املزدلفة فإن النيب  :لودليل هذا القو 

 ه (  وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل أو هناراً فقد ِت حجه وقضى تفث ووقف معنا حَّت ندفع -يعين صالة الصبح
 ة  دلفأن عروة كان معذوراً يف عدم مبيته مبز عن هذا : وقد أجيب 
 ه  املبيت أكثر الليل أو أقل أنه ال فرق بني : القول الثاين

 م  وبه قال ابن حز  
 ل  إن مل يرد دليل على التحديد فال يصار إىل شيء من ذلك إال بدلي  :ودليل هذا القول

 أن املقدار اجملزئ هو أكثر الليل   : ثالقول الثال
 ة  احلنابل وهو مذهب ةالشافعي عند وهو األظهرية مذهب اجلمهور من املالك وهذا 
 ل  يدفعوا بعد منتصف اللي رخص للضعفة من أهله أن  أن النيب : ومن أدلتهم-أ

  .الرتخيص للضعفة إمنا كان لعذرهم فيدل هذا على أن من عداهم يبقون أكثر الليل لة : أنووجه الدال
 ه  من بات مجيع أن أكثر الشيء يقوم مكانه ممن بات أكثر الليل صار يف حكم -ب

 الراجح .وهذا القول هو 
 2فائدة : 

 هل ُيوز ألهل األعذار املبيت خارج مىن ؟
 نعم  
 أرخص للعباس أن يبيت مبكة ، وأرخص لرعاة اإلبل   فالنيب 

 وهل يعذر غري هؤالء ؟
، فإنه يسمح هلم يف ترك املبيت ذلك يف وقتنا احلاضر رجال املرور، واألمن، ومن ذلك األطباء،ومثل  قال الشيخ ابن عثيمني :

 ة  فكل من يشتغل مبصلحة عامة يعذر يف ترك املبيت قياساً على السقاية والرعاي
 3فائدة : 

 إن كان ملصلحة خاصة ، مثل : مرض أو خوف ، أو ضياع مال ، هل يرخص له ؟
 نعم  

ك البيتوتة ، فمن له مال خياف ضياعه أو مريض قد رخص ألهل السقاية ، وللرعاة يف تر  وإذا كان النيب  : قال ابن القيم 
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 خياف من ختلفه عنه ، أو كان مريضاً ال مُتكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤالء  
   وأهل األعذار كاملرض ومن له مال خياف ضياعه وحنوهم ، كالرعاة يف ترك البيتوتة  قال يف املغِن : 

 : اخلالصة 
 يام التشريق على تفصيل : ترك املبيت مبىن ليال أ

 كان ترك املبيت مبىن لعذر    : إذا  احلالة األوَل
 سئل الشيخ ابن باز عن حكم من مل يستطع املبيت يف مىن أيام التشريق فقال : 

من األعذار ال شيء عليه لقول هللا تعاىل : ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( سواء كان تركه املبيت ملرض أو عدم وجود مكان أو حنومها 
 الشرعية كالسقاة والرعاة ومن يف حكمهما   

 : إذا ترك املبيت ليال أيام التشريق لغري عذر    احلالة الثانية
بقوله وفعله وبداللة  : من ترك املبيت مبىن أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئًا شرعه رسول هللا  قال الشيخ رمحه هللا

الرعاة وأهل السقاية   والرخصة ال تكون إال مقابل العزَية، ولذلك اعترب املبيت مبىن أيام ترخيصه لبعض أهل األعذار مثل 
التشريق من واجبات احلج يف أصح قويل أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، ملا ثبت عن ابن عباس رضي هللا 

  احد عن ترك املبيت أيام التشريق عنهما أنه قال ) من ترك نسكاً أو نسيه فلريق دماً ( ويكفيه دم و 
 تنبيه : املراد باملبيت : اإلقامة مبىن أكثر الليل  

 وال حيصل املبيت إال مبعظم الليل   :  قال احلافظ ابن حجر
 ) فريمي اجلمرات بعد الزوال من أياِمها (  
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قيامًا طوياًل فيدعو ، مث يتقدم فيقوم مستقبل القبلة سجد اخليفمرة األوىل الت تلي مأن يرمي اجل :هذه صفة الرمي أيام التشريق
رة العقبة فينصرف وال يقف ، مث يرمي مجذات الشمال فيدعو وهو رافع يديه ، مث يأخذرافعًا يديه، مث يرمي اجلمرة الوسطى

  للدعاء
ُهَما  نْ َيا، ِبَسْبِع َحَصَياٍت، ُيَكربِ ُ َعَلى أَثَِر ُكلِ  َحَصاٍة، مُثَّ يَ تَ َقدَُّم، مُثَّ ُيْسِهُل، أَنَُّه َكاَن يَ ْرِمي َاجلَْمْ ) َعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ َرَة اَلدُّ

َلَة، فَ يَ ُقوُم َطوِياًل، َويَْدُعو َويَ ْرَفُع يََدْيِه، مُثَّ يَ ْرِمي اَْلُوْسَطى، مُثَّ يَ  اِل فَ ُيْسِهُل، َويَ ُقوُم ُمْستَ ْقِبَل ْأُخُذ َذاَت اَلشِ مَ فَ يَ ُقوُم فَ َيْستَ ْقِبُل اَْلِقب ْ
َلِة، مُثَّ يَْدُعو فَ يَ ْرَفُع يََدْيِه َويَ ُقوُم َطوِيالً، مُثَّ يَ ْرِمي مَجْرََة َذاِت اَْلَعَقَبِة ِمْن َبْطِن اَلْ  َواِدي َواَل يَِقُف ِعْنَدَها، مُثَّ يَ ْنَصِرُف، فَ يَ ُقوُل: َهَكَذا اَْلِقب ْ

  َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ ( يَ ْفَعُلُه   رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَِّ 
 1فائدة : 

 ال يقف للدعاء بعد مجرة العقبة  
 وقد علل بعض العلماء بعدم الدعاء بعد مجرة العقبة بعدة علل :

 : لضيق املكان يف ذلك الوقت   قيل
 : النتهاء العبادة   وقيل
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 : ألهنا ليست من مىن   وقيل
َها ، فَ َلم ا َرَمى  َوه َو َأَصح  :َوِقيَل  ،ِضيِق اْلَمَكاِن بِاجْلََبلِ َفِقيَل لِ :  قال ابن القيم إن  ُدَعاَءُه َكاَن يِف نَ ْفِس اْلِعَباَدِة قَ ْبَل اْلَفرَاِغ ِمن ْ

َها أَْفَضُل ِمْنهُ  َها مَجَْرَة اْلَعَقَبِة ، فَ رََغ الر ْمُي َوالد َعاُء يف ُصْلِب اْلِعَباَدِة قَ ْبَل اْلَفرَاِغ ِمن ْ    ) وقد تقدمت املسألة (   بَ ْعَد اْلَفرَاِغ ِمن ْ
 2فائدة : 

ال خالف يف مشروعية الرتتيب يف رمي اجلمرات ) الصغرى ، مث الوسطى ، مث الكربى ( واختلف العلماء يف حكم هذا الرتتيب 
 على أقوال :

 أنه شرط  القول األول : 
 وهو قول مالك والشافعي وأحد  

 قبة ، مث الوسطى ، مث األوىل ، حسبت األوىل فقط ، ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة  فلو نسي ورمى الع
 رتبها كما جاء يف حديث ابن عمر   واستدلوا بأن النيب  -أ

 : ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد (   وبقوله  -ب
 سنة  القول الثاين : 

 ا : واحتجو وهو قول أيب حنيفة واحلسن وعطاء   
  يشرتط الرتتيب هبا كالرمي والذبح، فلم أن اجلمار مناسك متكررة، يف أمكنة متفرقة، يف وقت واحد، ليس بعضها تابعاً لبعض

 أنه واجب ليس بشرط  القول الثالث : 
 أحوط .والرأي األول 

 3فائدة : 
ث وهو يف موقف واحد ، هذا هو القول ُيوز للنائب أن يرمي اجلمرة عن نفسه مث عن مستنيبه كل مجرة من اجلمار الثال

 الصحيح من أقوال العلماء  
، ويرجع مرة أخرى فريمي مثلما رمى لنفسه رمياً عن  ، فريمي األوىل مث الثانية مث الثالثةزم أن يرمي عن نفسه أواًل الثالث وأنه ال يل

 غريه  
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 أي : أن رمي اجلمرات أيام التشريق يكون بعد الزوال ، فال ُيوز قبله  
 وهذا مذهب اجلمهور   

اإلمام أحد[  وروي ذلك    نص  عليه ]أيالتشريق إال بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد وال يرمي يف أيام : قال ابن قدامة
وأصحاب الرأي  وروي عن احلسن، وعطاء، إال أن إسحاق  ،ي، والشافعي، وإسحاقعن ابن عمر، وبه قال مالك، والثور 

 ل  ، وال ينفر إال بعد الزوايوم النفر قبل الزوال ، رخصوا يف الرميوأصحاب الرأي
د الزوال هلذا ومذهبنا من الشافعية ومذهب مالك وأحد ومجاهري العلماء أنه ال ُيوز الرمي يف األيام الثالثة إال بع:  وقال النووي

 احلديث الصحيح   
 رواه مسلم   (َاجلَْْمَرَة يَ ْوَم اَلنَّْحِر ُضًحى، َوأَمَّا بَ ْعَد َذِلَك فَِإَذا زَاَدْت اَلشَّْمُس  َرَمى َرُسوُل َاَّللَِّ  عن جابر قال ) -أ

 وحلديث ابن عمر قال : ) كنا نتحني زوال الشمس ، فإذا زالت رمينا ( رواه البخاري  -ب
 رواه الرتمذي  حينما زالت الشمس (  وعن ابن عباس قال : ) رمى رسول هللا -ج
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ملا فيه من  ومما يدل على أنه ال ُيزئ الرمي قبل الزوال : لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله النيب  قال الشيخ ابن عثيمني :
عباد من وجه آخر ، وملا فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث ، فعل العبادة يف أول وقتها من وجه ، وملا فيه من التيسري على ال

  يتعمد أن يؤخر حَّت تزول الشمس مع أنه أشق على الناس ، دل  على أنه قبل الزوال ال ُيزئ  فلما كان رسول هللا 
 ُيوز  القول الثاين : 

 وهو قول عطاء وطاووس  
 ُيوز قبل الزوال يوم النفر األول  القول الثالث : 

 هذا مذهب أيب حنيفة  و 
 درءاً للمشقة ، وتيسرياً للناس  

 واألول هو الصحي ح .
 فائدة : 

 اختلف العلماء يف جواز الرمي لياًل  على قولني :
 اجلواز  القول األول : 

 وهو قول مالك والشافعي  
ديث وفيه : فسأله رجل : رميت بعد كان يسأل يوم النحر مبىن فيقول : ال حرج     احل  حلديث ابن عباس : ) أن رسول هللا 

 واسم املساء يصدق جبزء من الليل  قالوا : ما أمسيت ؟ فقال : ال حرج (   رواه البخاري  
 عدم اجلواز  القول الثاين : 

  وهو قول أيب حنيفة وابن املنذر   قالوا يف اجلواب عن دليل أصحاب القول األول :
وال الشمس يف آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس يف أول احلديث: )كان أن مراد السائل باإلمساء: يعين بعد ز 

 يسأل يوم النحر( فبتصرحيه بقوله : يوم النحر ، يدل على أن السؤال وقع يف النهار   النيب 
 األول وهو اجلواز   ويدل لذلك :والراج ح 
 ري البيان عن وقت احلاجة ممتنع  بني بداية الرمي ، ومل يبني هنايته ، وتأخ أن النيب 

يقدمون حجاجًا فيدعون ظهرهم  وروى ابن أيب شيبة من طريق ابن جريج عن ابن سايط قال : ) كان أصحاب رسول هللا 
 فيجيئون فريقون بالليل (  
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 12،  11املراد باليومني : 
    (  َعَلْيِه ِلَمِن ات ََّقى َواذُْكُروا اَّللََّ يِف أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تَ َعجََّل يف يَ ْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه َوَمْن تََأخََّر َفال ِإمثَْ قال تعاىل ) 

 م التشريق ( فال بد أن خيرج من مىن قبل الغروب  أي : فمن تعجل يف يومني من هذه األيام الثالثة ) أيا
 فإذا غربت الشمس يف اليوم الثاِن عشر قبل نفره من مىن فال يتعجل حينئذ  

ألن هللا قال : ) فمن تعجل يف يومني    ( فقيد التعجيل يف اليومني ومل يطلقه، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجيل،  
 سه ، فيجب عليه أن يبيت مبىن ويرمي من الغد  واليوم ينتهي بغروب مش

 1فائدة : 
إذا تأخر احلاج إىل الغروب يوم الثاِن عشر بغري اختياره ، مثل : أن يتأهب للسفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من مىن بسبب 
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 زحام السيارات أو حنو ذلك فإنه ينفر وال شيء عليه لو غربت عليه الشمس قبل أن خيرج من مىن  
 2ئدة : فا

خيطئ بعض الناس يف قوله تعاىل : ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه     ( حيث ظنوا أن يوم الثاِن عشر هو اليوم احلادي 
 عشر وظنوا أن اليوم األول هو يوم العيد ، وليس األمر كذلك ، إمنا اليومان مها : احلادي عشر والثاِن عشر (  

 3فائدة : 
  التأخر أفضل 

 ، وألنه أكثر عماًل   ل النيب ألنه فع
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 أي : إذا انتهى احلاج من أعمال وأراد اخلروج من مكة ، فإنه ال خيرج حَّت يطوف طواف الوداع  
 فطواف الوداع للحاج واجب :

 أُِمَر النَّاُس َأْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْلبَ ْيِت ، إالَّ أَنَُّه ُخفِ َف َعْن اْلَمْرأَِة احْلَاِئِض ( )اٍس رضي هللا عنهما قَاَل َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّ -أ
 متفق عليه  

 ووجه الداللة من وجهني :
 آخر عهده بالبيت(   األمر بطواف الوداع ، بقوله )أِمر( ويف رواية ملسلم )ال ينفرن أحد حَّت يكون األول :
 أنه قال ) خفف عن احلائض ( والتخفيف ال يقال إال يف مقابل اإللزام  الثاين : 

لتَّْخِفيف ال ِفيِه َدلِيل َعَلى ُوُجوب َطَواف اْلَوَداع ِلألَْمِر اْلُمؤَكَّد ِبِه َولِلت َّْعِبرِي يف َحق  احْلَاِئض بِالتَّْخِفيِف ، َوا يف الفتح :ال احلافظ ق
 َيُكون ِإال ِمْن أَْمر ُمؤَكَّد " انتهى   وحنوه قاله النووي يف "شرح مسلم"   

) ال ينفرن أحد حَّت يكون آخر عهده  وحلديث ابن عباس قال ) كان الناس ينصرفون من كل وجه ، فقال رسول هللا  -ب
 بالبيت ( رواه مسلم  

 على الوجوب  : أن النهي عن النفر قبل طواف الوداع دليل  وجه الداللة
، وبه قال أكثر العلماء، منهم : احلسن البصري، واحلكم، وحاد، وأبو حنيفة ، وأحد ،  وهو الصحيح من مذهبناقال النووي : 

  وإسحاق ، وأبو ثور 
 1فائدة :

 يسقط طواف الوداع عن احلائض  
َاِئضِ  خ فِ فَ ِإالَّ أَنَّه  ) قوله ل  ف الوداع عن احلائض  او دليل على  سقوط طففيه (  َعِن احلأ

  هو قول عامة الفقهاء قال يف املغِن : 
هذا مذهب الشافعي ومالك وأيب حنيفة وأحد والعلماء كافة ، إال ما حكاه ابن املنذر عن عمر وابن عمر وزيد  : قال النووي

  بن ثابت 
 حزم   الصحيح نعم ، أنه يسقط عن النفساء خالفاً البن وهل يسقط عن النفساء أم ال ?

 2فائدة : 
 اختلف العلماء يف حكم طواف الوداع للمعتمر على قولني :
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 أنه سنة  القول األول: 
 وهذا قول مجهور العلماء ، وحكاه ابن عبد الرب إمجاعاً  

جباً ملا حلوا من عمرهتم يف حجة الوداع ، خرجوا إىل مىن وعرفة ، ومل يؤمروا بطواف الوداع ، ولو كان وا أن الصحابة  -أ
 ألمروا به  

 مل يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء واجلعرانة   وألنه  -ب
وألن األحاديث مل تأت إال بأمر احلاج به ، ففي حديث ابن ع مر املخر ج عند ابن خزَية ) أمر احلاج    ( وكذلك رواية ابن -ج

 على خالفه  عباس عند الشافعي ، فتخصيصه باحلاج يدل على أن املعتمر 
قاله عند الفراغ من احلج  وحديث ) ال ينفرن أحد حَّت يكون آخر عهده بالبيت ( أمر للحجاج بدليل قرينة احلال ، ألنه 

 إرشاداً للحجاج  
   املعتمر ال وداع عليه يف أصح قويل العلماء  قال الشيخ ابن باز : 

 أنه ُيب على املعتمر وداع  القول الثاين : 
 ثوري  وبه قال ال

وقال : طواف الوداع واجب على كلِ  إنسان مغادر مكة وهو حاج أو وهذا القول هو الراجح ،      قال الشيخ ابن عثيمني :
 ، لألدلة التالية :رمعتم

 عموم قوله : ) ال ينفر واحد حَّت يكون آخر عهده بالبيت (   -أ
 ي ، فتعم كل من خرج  وهذا شامل ) واحٌد ( نكرة يف سياق النفي ، أو يف سياق النه

حجًا أصغر، كما يف حديث عمرو بن حزم املشهور الذي تلقته األمة بالقبول: )والعمرة  أن العمرة كاحلج ، َساها النيب  -ب
 هي احلج األصغر(  

 ) اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك (   قال ليعلى بن أمية أن النيب -ج
فاصنعه يف عمرتك، وال خيرج من ذلك إال ما أمجع العلماء على خروجه، مثل: فإذا كنت تصنع طواف الوداع يف حجك، 

 الوقوف بعرفة، واملبيت مبزدلفة، واملبيت مبىن ، ورمي اجلمار، فإن هذا باإلمجاع ليس مشروعاً يف العمرة  ) انتهى كالم الشيخ ( 
حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده  يقول ) من حديث احلارث بن عبد هللا بن أوس قال : َسعت رسول هللا  -د

 بالبيت ( رواه الرتمذي ، لكنه ضعيف  
 أن طواف الوداع للعمرة سنة  والراجح 

 لكن ينبغي لإلنسان أن يفعله خروجاً من اخلالف وأبرأ للذمة    وهللا أعلم  
 تنبيه :

عليه طواف وداع ، كأن يقدم مكة فيطوف ويسعى وحيلق أمجع العلماء على أن املعتمر إذا اعتمر مث خرج مباشرة ، أنه ال ُيب  
 مث خيرج مباشرة ، فهذا ال طواف عليه  

 3فائدة : 
أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ ألن الطواف وجب توديعا للبيت ، وهذا املعىن ال يوجد يف أهل مكة ألهنا وطنهم   

اع ليس من أركان احلج الت ال بد منها : وهلذا مل يكن على أهل مكة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، يف بيانه أن طواف الود
  طواف قدوم ، وال طواف وداع ؛ النتفاء معىن ذلك يف حقهم ، فإهنم ليسوا بقادمني إليها وال مودعني هلا ما داموا فيها 
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  : ليس على أهل مكة طواف وداع  وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا
 كان داخل حدود احلرم     وهذا األمر يشمل كل من

   : ومن كان منزله يف احلرم فهو كاملكي ، ال وداع عليه  قال ابن قدامة
 لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء املناسك فإنه يلزمه طواف الوداع قبل اخلروج من مكة   

املقام مبكة، ليس عليه طواف الوداع، وهذا ال خالف فيه،  :  قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه، وأراد قال النووي رمحه هللا
  ، وإن أراد اخلروج من مكة إىل وطنه أو غريه طاف للوداع اً سواء كان من أهلها، أو غريب

ال ) : إذا كان الرجل من أهل مكة، وحج وسافر بعد احلج، فليطف للوداع؛ لقول النيب  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
: ما دمت سافرت يف أيام احلج، وقد  دكم حَّت يكون آخر عهده بالبيت( مسلم، وهذا عام ، فنقول هلذا املكيينفرن أح

 ف  افر حَّت تطو  حججت، فال تس
 4فائدة : 

 من ترك طواف الوداع لزمه أن يرجع فيطوف ، فإن شق أو مل يرجع فعليه دم  
 ألنه ترك واجباً من واجبات احلج  

قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع ، وأما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسري ، فإنه ال يلزمها  أما احلائض فإن طهرت
 أن ترجع               ) الشرح املمتع (  

ه أعاده ( . 
َ
 بعد

َ
جر
 
 أو ات

َ
 أقام

ْ
 ) فإن

 أي : فإن أقام احلاج يف مكة بعد طواف الوداع ، أو اجتر فإنه يعيده  
   إذا طاف للوداع ، مث اشتغل بتجارة أو إقامة ، فعليه إعادته :  املغِن قال يف

 وهبذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور  
 1فائدة : 

ينتظر رفقته مَّت جاءوا ركب  ، أو أنشياء الت يفعلها وهو عابر وما،، مثاًل يشرتي حاجة يف طريقهرخص العلماء له يف األ
 تغدى أو تعشى  ، ومثله لو ومشى

 2فائدة : 
ومل يندب  ، فقد انعقد سببه يف عهد النيب ائض والنفساء على باب املسجد    ، هذا فيه نظرقول بعض الفقهاء : تقف احل

 ، ومل يشرع هلا الدعاء عند الباب طواف الوداع ( فقد خفف عنها النيب إليه، فلما حاضت صفية قال: )فلتنفر
 3فائدة : 

ذا طاف للوداع مث انصرف ووصل إىل باب املسجد احلرام اجته إىل الكعبة وكأنه يود عها ، فيدعو أو ي ُسل  ِم أو ما بعض الناس إ
    لفعله النيب مل يفعله ، ولو كان خرياً  ألن الرسول  أشبه ذلك ، وهذا من البدع أيضاً 

وجِ ) 
ُ
ر
ُ
 اخل

َ
د
ْ
 عِن

ُ
ه
َ
اف
َ
ط
َ
ة ف
َ
ار
َ
ي
ِّ
 الز

َ
اف
َ
و
َ
 ط
َ
ر
َّ
 َأخ

ْ
ِإن
َ
اعِ و

َ
د
َ
ن الو

َ
أ ع
َ
ز
ْ
 ( .َأج

 أي : إن أخر احلاج طواف اإلفاضة فطافه عند اخلروج أجزأه عن الوداع  
اَل يَ ْنِفَرنَّ َأَحٌد َحَّتَّ َيُكوَن آِخُر :  ألن طواف الوداع ليس مقصوًدا ِلذاته، وإمنا املقصود أن َيكوَن آِخَر العهِد بالبيِت؛ لقوله 

 ت  بِاْلبَ يْ  َعْهِدهِ 
 أحوال : 3ملسألة ِلا وهذه ا
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   ئأن ينوي طواف اإلفاضة : فيجز 
 أيضاً   ئأن ينويهما مجيعاً : فيجز 

   ئأن ينوي طواف الوداع فقط : فإن ذلك ال ُيز 
أخر طواف الزيارة    أو القدوم فطافه عند اخلروج كفاه ذلك الطواف عنهما ألن املأمور به أن يكون آخر  وإن البهويت :قال 

الطواف وقد فعل، وألن ما شرع مثل حتية املسجد ُيزئ عنه الواجب من جنسه؛ كإجزاء املكتوبة عن حتية املسجد، عهده بالبيت 
وإمنا  : عن ركعت الطواف وعن ركعت اإلحرام، فإن نوى بطوافه الوداع مل ُيزئه عن طواف الزيارة؛ لقوله  وكإجزاء املكتوبة أيضاً 

 . لكل امرئ ما نوى
 إذا ) ويست 

ُ
 يف امللتحب

َ
 أن يقف

َ
 ـزمِ بي الركنِ والباب ( .طاف

 امللتزم : ما بني باب الكعبة واحلجر األسود  
 قال ابن عباس : امللتزم ما بني الركن والباب  

  .ومعىن التزامه أي : وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه ودعاء هللا تعاىل مبا تيسر له مما يشاء
 : جاء ذلك عن ابن عباس وغريه من السلف   والدعاء عند امللتزم

   ومل يصح فيه شيء عن النيب 
، َويَْدُعَو ْدرَُه َوَوْجَههُ ، َويُ ْلِصَق بِِه صَ َما بَ نْيَ الرُّْكِن َواْلَباِب، فَ يَ ْلَتزَِمهُ ، َوُهَو اْلُمَود ُِع يِف اْلُمْلتَ َزمِ  َوُيْسَتَحبُّ أَْن يَِقفَ  : قال ابن قدامة

 ل  زَّ َوجَ اَّللََّ عَ 
 : وإذا فرغ من الوداع ، وقف يف امللتزم ، بني الركن والباب   وقال املرداوي

 وواجباته .باب أركان احلج 
 ) اإلحرام ( . 

 هذا الركن األول من أركان احلج : وهو نية الدخول يف النسك  
 ) إمنا األعمال بالنيات (   لقوله 

 ) والوقوف ( .
 : وهو الوقوف بعرفة  كان احلج من أر هذا الركن الثاِن 

أنه فرض ال ينوب عنه شيء ، وأنه من فاته  –فيما علمت  –: أمجع العلماء يف كل عصر وبكل مصر  قال ابن عبد الرب
 الوقوف بعرفة يف وقته الذي ال بد منه فال حج له  

يث الصحيحة )احلج عرفة( وأمجع املسلمون : الوقوف بعرفات ركن من أركان احلج ، وهو أشهر أركان احلج لألحاد وقال النووي
 على كونه ركن  

 : ) احلج عرفة (   لقوله  -أ
فَ َوَقَف َمَعَنا َحَّتَّ نَْدَفَع،  -يَ ْعيِن: بِاْلُمْزَدلَِفةِ -) َمْن َشِهَد َصاَلتَ َنا َهِذِه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ ِ  َوَعْن ُعْرَوَة ْبِن ُمَضرِ ٍس  -ب

ِْمِذيُّ، َواْبُن ُخَزَْيََة  َف ِبَعَرَفَة قَ ْبَل َذِلَك لَْياًل أَْو نَ َهارًا، فَ َقْد َِتَّ َحجُُّه َوَقَضى تَ َفَثُه ( َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه َوَقْد َوقَ   اَلرتِ 
 فائدة :

 مَّت ينتهي الوقوف بعرفة ؟
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 ال خالف يف أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر  
 بني أهل العلم يف أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر   اً نعلم خالف : وال رمحه هللا وقال ابن قدامة

 ] قاله يف املغين [  ع  ال يفوت احلج حَّت يطلع الفجر من ليلة مجَْ  قال جابر : -أ
فَ َوَقَف َمَعَنا َحَّتَّ نَْدَفَع، َوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة قَ ْبَل  -يَ ْعيِن: بِاْلُمْزَدلَِفةِ -َمْن َشِهَد َصاَلتَ َنا َهِذِه س السابق )ُعْرَوَة ْبِن ُمَضر ِ  حلديثو  -ب

  ( َِتَّ َحجُُّه َوَقَضى تَ َفَثهُ  َذِلَك لَْياًل أَْو نَ َهارًا، فَ َقدْ 
 ) وطواف اإلفاضة ( . 

 هذا الركن الثالث من أركان احلج : وهو طواف اإلفاض  ة  
 .ال نعلم فيه خالفاً  وهو ركن ال يتم احلج إال به قال ابن قدامة :

 (   مُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ قال تعاىل )
  السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنيب   

 ) والسعي ( .
 هذا الركن الرابع من أركان احلج : وهو السعي  

 ر العلماء  وهو ركن عند مجهو 
  )ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ ( لقوله تعاىل :  -أ

 : ) اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي (   رواه أحد وقال  -ب
 ) وواجباته (  

 أي : احلج  
اتِ ) 

َ
مِيق

ْ
 َال
ْ
 مِن

ُ
ام
َ
ر
ْ
ح ِ
ْ
 ( . َاإل

  وال ُيوز أن يتجاوزه بغري إحرام إذا أراد احلج أو العمرة  فيجب على احلاج أو املعتمر أن حيرم من امليقات ،
 : ) يهل أهل املدينة     ( وهذا خرب مبعىن األمر   لقوله -أ

 ألهل املدينة ذا احلليفة     (   رواه البخاري   وقال ابن عمر : ) فرض رسول هللا -ب
وبِ ) 

ُ
ر
ُ
غ
ْ
ى َال

َ
 ِإل
َ
ة
َ
ف
َ
ر
َ
 بِع
ُ
وف

ُ
ق
ُ
و
ْ
ال
َ
 ( . و

 مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إىل الغروب    لفعل النيب
 [   7وألن الدفع قبل الغروب فيه مشاهبة ألهل اجلاهلية ألهنم يدفعون قبل الغروب   ] املمتع : 

دخل ، يدل على  الدفع إىل ما بعد غروب الشمس مث مبادرته به قبل أن يصلي املغرب مع أن وقت املغرب قد فتأخري النيب 
 ممنوع حَّت تغرب الشمس   أنه ال بد من البقاء إىل هذا الوقت ، وكأنه 

 ( 
َ
لِف
َ
د
ْ
ز
ُ
رِ بِم

ْ
ح
َّ
 َالن

َ
ة
َ
ل
ْ
ي
َ
 ل
ُ
بِيت

َ
م
ْ
ال
َ
 ة ( .و

 فاملبيت مبزدلفة من واجبات احلج ، وهذا قول األكثر  
 (  ُروُه َكَما َهَداُكْم فَاذُْكُروا اَّللََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم َواذْكُ لقوله تعاىل ) 

 ) وقفت ههنا ومْجع كلها موقف ( رواه مسلم   وقال 
 وذهب بعض العلماء إىل أن ذلك سنة ، وذهب بعضهم إىل أنه ركن ، وتقدم ذلك كله  
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رِيقِ املبيت مبىن ) و
ْ
ش
َّ
امِ َالت

َّ
 ( .َأي

 التشريق   أيام أي : ومن واجبات احلج املبيت مبىن ليايل
أَْن يَِبيَت مبَكََّة لََيايلَ ِمىًن، ِمْن َأْجِل  ِاْسَتْأَذَن َرُسوَل َاَّللَِّ  أَنَّ اَْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اَْلُمطَِّلِب  ) ِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ُْهَمااِبْ حلديث 

 ويف رواية ) رخص (     ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ  (ِسَقايَِتِه، فََأِذَن لَُه 
 فأذن له ، ولو مل يكن واجباً ما احتاج إىل االستئذان   سول هللا فالعباس استأذن ر 

ارِ ) 
َ
جِم
ْ
 َال
ُ
ي
ْ
م
َ
ر
َ
 ( . و

 ) إمنا جعل الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا ( رواه الرتمذي   لقوله 
  ألنه عمل يرتتب عليه احلل فكان واجباً ليكون فاصاًل بني احلل واإلحرام 

صرِي) 
ْ
ق
َّ
 َالت

ْ
 َأو
ُ
ق
ْ
ل
َ
ح
ْ
ال
َ
  ( .و

  ) لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاَء اَّللَُّ آِمِننَي حُمَلِ ِقنَي ُرُؤوَسُكْم( ألن هللا جعله وصفاً يف احلج والعمرة فقال:
 ) وطواف الوداع ( .

ُهَما قَالَ   ُمت ََّفٌق َعَلْيِه     (لنَّاُس َأْن َيُكوَن آِخَر َعْهِدِهْم بِاْلبَ ْيِت، ِإالَّ أَنَُّه َخفََّف َعِن احْلَاِئضِ أُِمَر اَ ) َعْن اِْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
 ويف رواية ) ال ينصرفن  أحدكم حَّت يكون آخر عهده بالبيت (  

اجِبِ ) 
َ
و
ْ
كِ َال

ْ
ر
َ
ت
َ
 و
ِّ
ج
َ
ح
ْ
نِ فِي َال

ْ
ك
ُّ
كِ َالر

ْ
ر
َ
 ت
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ُ
ق
ْ
ر
َ
ف
ْ
ال
َ
  و

َ
 ت
َّ
 : َأن

ُ
ه
ْ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
ى ي

َّ
ت
َ
 ح
ُ
ه
َّ
ج
َ
صِح ح

َ
 ي
َ
نِ ال

ْ
ك
ُّ
ارِكِ الر

كِهِ ( .
ْ
ر
َ
م لِت

َ
د
َ
لِيهِ ِإثم و

َ
ع
َ
حِيح و

َ
 ص
ُ
ه
َّ
ج
َ
اجِبِ ح

َ
ارِكِ الو

َ
ت
َ
ةِ ، و

َ
عِي
ْ
ر
َّ
تِهِ الش

َ
ى صِف

َ
ل
َ
 ع

 إذا ترك احلاج ركن من أركان احلج :
 نيات (  مل ينعقد نسكه حلديث ) إمنا األعمال بال-وهي النية  –فإن كانت اإلحرام 

مل يتم حجه حَّت يأيت به ، فإذا كان الركن مما يفوت فاحلج الغ ، كما لو ترك  –غري النية  –وإن ترك ركنًا من أركان احلج 
 الوقوف بعرفة حَّت خرج فجر يوم العيد   

 فإن  ترك واجباً فعليه دم  
 مالك عن ابن عباس قال : )من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً (   رواه

هذا الدم جربان ال شكران ، وعليه فيجب أن يتصدق جبميعه على فقراء احلرم ويذبح يف احلرم ويوزع يف احلرم   ) وهذا ما عليه 
 مجاهري العلماء (  

 ، واإلحرام من ميقاتها ( .
ُ
 ، وواجباتها : احللق

ٌ
 ، وسعي

ٌ
 ، وطواف

ُ
 ) وأركان العمرة : إحرام

 وقد تقدم أدلة ذلك  
 فوات .باب ال

 أن يفوت احلج ، كأن يفوته الوقوف بعرفة ، حيث مل يصلها إال بعد مضي وقتها  الفوات : 
ه احلج ( . 

َ
 حىت طلع الفجر يوم النحر ، فقد فات

َ
 بعرفة

ْ
 يقف

ْ
 مل
ْ
 ) ومن

 يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع   –على مذهب اجلمهور  –تقدم أن بداية الوقوف بعرفة 
 ق  فجر يوم النحر ، وهذا باالتفا عوقوف : فينتهي بطلو انتهاء وقت الوأما 

فَ َوَقَف َمَعَنا َحَّتَّ نَْدَفَع،  -يَ ْعيِن: بِاْلُمْزَدلَِفةِ -) َمْن َشِهَد َصاَلتَ َنا َهِذِه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ ِ  ُعْرَوة ْبن ُمَضرِ ٍس  حلديث -أ
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ِْمِذيُّ، َواْبُن ُخَزَيَْ َوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة قَ ْبَل َذِلَك لَْيالً   َة   أَْو نَ َهارًا، فَ َقْد َِتَّ َحجُُّه َوَقَضى تَ َفَثُه ( َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه اَلرتِ 
 ع  ال يفوت احلج حَّت يطلع الفجر من ليلة مجَْ  قال جابر : -ب 

 فجر يوم النحر  بني أهل العلم يف أن آخر الوقت طلوع  اً نعلم خالف وال: ال ابن قدامة ق
 ع  فإذا أحرم باحلج فلم يقف بعرفة حَّت طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته احلج باإلمجا  : قال النوويو 

َفْجُر يَ ْوِم النَّْحِر َوُهَو ملَْ  عَ اْعَلْم َأنَّ اْلُعَلَماَء َأمْجَُعوا َعَلى أَنَّ اْلُوُقوَف يَ ْنَتِهي َوقْ ُتُه ِبطُُلوِع َفْجِر يَ ْوِم النَّْحِر، َفَمْن طَلَ  وقال الشنقيطي :
 اً  يَْأِت َعَرَفَة فَ َقْد فَاتَُه احلَْجُّ ِإمْجَاع

   فمن مل يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو حلظة ، ولو ماراً ، فاته احلج بإمجاع العلماء  
  وم النحر فقد فاته احلج باإلمجاعالفجر من ي ، فلم يقف بعرفة حَّت طلعفإذا أحرم باحلج :(اجملموع)يف  قال النووي رمحه هللا

وَيكن تداركه إال  ليس هناك ركن من أركان احلج إالو  ألنه بفوته يفوت احلج، ولذلك َسي الوقوف بعرفة ركن احلج األعظم،
 ِبالف الطواف ألنه ليس له وقت حمدود  (، احلج عرفة)ومن مث قال النيب ، الوقوف بعرفة

 ، وينحر هديًا إن كان معه ، وعليه القضــاء ( . ) فيتحلل بطوافٍ وسعيٍ 
 هذا بيان ما يلزم من فات  ه احلج :

 وعليه القضاء   –وأن ينحر هدياً  -يلزم من فاته احلج : أن يتحلل بطواف وسعي  أي :
 أن يول هذا احلج إَل عمرة ، فيأيت إَل الكعبة ويطوف بالسعي ويقصر . األمر األول :

 ه إمتام احلج اْلن ، وألن احلج عرفة  ألنه ليس بإمكان
)َخرََج َحاج ا َحَّتَّ ِإَذا َكاَن بِالنَّازِيَِة ِمْن َطرِيِق َمكََّة َأَضلَّ َرَواِحَلُه ، َوِإنَُّه َقِدَم  أن أبا أيوب األنصاري  ملا رواه مالك يف املوطأ

، ا أَْدرََكَك احلَْجُّ قَاِباًل ، فَِإذَ ْع َكَما َيْصَنُع اْلُمْعَتِمُر، مُثَّ َقْد َحَلْلتَ : اْصنَ لَُه، فَ َقاَل ُعَمرُ  ِن اخلَْطَّاِب يَ ْوَم النَّْحِر، َفذََكَر َذِلكَ َعَلى ُعَمَر بْ 
 وصحح إسناده النووي رحه هللا    (يَما اْستَ ْيَسَر ِمْن اهْلَدْ فَاْحُجْج َوأَْهِد 

ٍق  َأنَّ َمْن فَاتَُه احلَْجُّ يَ َتَحلَّ  ابن قدامة :قال   ُل ِبَطَواٍف َوَسْعٍي َوَحالَّ
 َهَذا الصَِّحيُح ِمْن اْلَمْذَهِب  

َمْرَواَن ْبِن احلََْكِم َوُهَو قَ ْوُل َماِلٍك ، َوُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب ، َوابِْنِه ، َوزَْيِد ْبِن ثَاِبٍت ، َواْبِن َعبَّاٍس ، َواْبِن الزُّبَ رْيِ ، وَ 
 يِ  ، َوالشَّاِفِعيِ  ، َوَأْصَحاِب الرَّْأِي  َوالث َّْورِ 
َنا ِمْن الصََّحابَِة ، وملَْ نَ ْعِرْف هَلُْم خُمَالًِفا ؛ َفَكانَ وألنه   إمْجَاًعا   قَ ْوُل َمْن ََسَّي ْ

 .األمر الثاين : وجوب اِلدي 
 وهذا قول مجاهري العلماء  

   ْدرََكَك احلَْجُّ قَاِباًل ، فَاْحُجْج َوأَْهِد َما اْستَ ْيَسَر ِمْن اهْلَْدِي()فَِإَذا أَ  ل عمر أليب أيوب رضي هللا عنهما لقو  -أ
 َهْديَُه ، فَ َقاَل : يَا وروى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار )أَنَّ َهبَّاَر ْبَن اأْلَْسَوِد َجاَء يَ ْوَم النَّْحِر َوُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب يَ ْنَحرُ  -ب

ُطْف أَْنَت َوَمْن َمَعَك ، َواحْنَُروا نَي ، َأْخطَْأنَا اْلِعدََّة ، ُكنَّا نَ َرى َأنَّ َهَذا اْليَ ْوَم يَ ْوُم َعَرفََة ، فَ َقاَل ُعَمُر : اْذَهْب ِإىَل َمكََّة فَ أَِمرَي اْلُمْؤِمنِ 
َن َعاٌم قَاِبٌل َفُحجُّوا َوأَْهُدوا ، َفَمْن ملَْ ُيَِْد َفِصَياُم َثاَلثَِة أَيَّاٍم يف َهْديًا ، ِإْن َكاَن َمَعُكْم ، مُثَّ اْحِلُقوا أَْو َقصِ ُروا ، َواْرِجُعوا ، فَِإَذا َكا

َعٍة ِإَذا َرَجَع (     احلَْجِ  َوَسب ْ
اهلدي يلزم من فاته احلج يف أصح الروايتني   وهو قول من َسينا من الصحابة، والفقهاء، إال أصحاب الرأي ، :  قال ابن قدامة

 ا : ال هدي عليه   ، ولنا ، حديث عطاء ، وإمجاع الصحابة   " انتهى  فإهنم قالو 
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 األمر الثالث : وجوب القضاء .
 من فاته احلج وكان حجه فرضاً ، فعليه إعادته بغري خالف  

من قبل ال خالف أن من فاته احلج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه وإما من قبل غلطه يف الزمان أو  د :قال ابن رش
 اً     ) بداية اجملتهد (  جهله أو نسيانه أو إتيانه يف احلج فعاًل مفسداً له، فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجب

 وأما من فاته احلج وكان حجه نفاًل ، فهل يلزمه إعادته أم ال ؟
 مجاهري العلماء : يلزم ه إعادته  

 ذهب عند احلنابلة  فهو مذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، وامل
 أَنَُّه يَ ْلَزُمُه اْلَقَضاُء ِمْن قَاِبٍل ، َسَواٌء َكاَن اْلَفاِئُت َواِجًبا ، أَْو َتَطوًُّعا  :  قال ابن قدامة

، َوَأْصَحاِب الرَّْأيِ  ٍس، َواْبِن الزُّبَ رْيِ، َوَمْرَواَن، َوُهَو قَ ْوُل َماِلٍك،، َواْبِن َعبَّاُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر، َوابِْنِه، َوزَْيدٍ   (  )املغين  َوالشَّاِفِعيِ 
 (   أن رجاًل فاته احلج ، فأمره عمر بن اخلطاب أن حيل بعمرة ، وعليه احلج من قابلد ) عن األسود بن يزي -أ
 ر   رواه البيهقي قال األسود: مكثت عشرين سنة مث سألت زيد بن ثابت عن ذلك؟ فقال: مثل قول عمة : ويف رواي 

من مل يدرك عرفة حَّت طلع الفجر فقد فاته احلج، فليأت البيت فليطف به سبعاً، ل ) عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قاو  -ب
وليطوَّف بني الصفا واملروة سبعاً، مث ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن حيلق، فإذا فرغ من طوافه 

ع إىل أهله، فإن أدركه احلج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد يف حجه، فإن مل ُيد هدياً وسعيه فليحلق أو يقصر، مث لريج
 ه ( رواه البيهقي  فليصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهل

 ل  أن عمومها يشمل الفرض والنف:  روجه الداللة من هذه اآلثا
 وذهب الظاهرية إىل أنه ال يلزمه إعادته  

   أصحواألول 
 باب اإلحصار

 اإلحصار يف اللغة : املنع  
 ق  ويف الشرع: هو منع احملرمني من املضي للحج أو العمرة أو كليهما من مجيع الطر 

وُيوز للمحرم بالعمرة التحلل عند االحصار بال خالف ودليل التحلل واحصار العدو نص القرآن واالحاديث ي : قال النوو 
 ك  وأصحابه عام احلديبية وكانوا حمرمني بعمرة وإمجاع املسلمني على ذل  الصحيحة املشهورة يف حتلل النيب

  حكمة مشروعية التحلل عند اإلحصار: 
 شرع هللا التحلل حلاجة احملصر إليه، ورفعاً للحرج والضرر عنه، حَّت ال يظل حمرما إىل أن يندفع عنه املانع من إمتام احلج أو العمرة

 ة  ة التحلل: جعل هللا على الناس إمتام احلج والعمرة وجعل التحلل للمحصر رخصيف حكمة مشروعي قال الشافعي
احملصر حمتاج إىل التحلل ألنه منع عن املضي يف موجب إلحرام على وجه ال َيكنه الدفع، فلو مل ُيز له التحلل  وقال الكاساين:

 موجب اإلحرام، وفيه من الضرر واحلرج ما ال خيفى، لبقي حمرمًا ال حيل له ما حظره اإلحرام إىل أن يزول املانع، فيمضي يف
فمست احلاجة إىل التحلل واخلروج من اإلحرام دفعًا للضرر واحلرج، وسواء كان اإلحصار عن احلج أو عن العمرة أو عنهما عند 

 ء  عامة العلما
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. ) 
 
ى ثم حل

َ
 عن البيتِ أهد

ٌ
 عدو

ُ
ه
 
 ) ومن صد

 بعدو ، فإنه يهدي مث حيل   أي : من مِنَع عن الوصول إىل البيت
أمجع أهل العلم على أن احملرم إذا حصره العدو من املشركني وغريهم فمنعوه احلج ومل ُيد طريقًا آمنًا يوصله إليه جاز له وقد 

   التحلل من إحرامه
   رحهم هللا مجيعاً   ، وأحد ، وأبو حنيفة ، والشافعي وإىل هذا ذهب اإلمام مالك

   ن ابن عمر وابن عباس وأنسوقد روي ذلك ع 
 (   فإن أحصرِت فما استيسر من اهلدي )وذلك ألن هللا تعاىل قد نص على جواز التحلل عند احلصر بقوله  -أ

   أمر أصحابه يوم أحصروا باحلديبية أن ينحروا وحيلقوا وحيلوا وألن النيب  -ب
خالف فيه بني علماء األمصار سوى ما نسب إىل ابن سريين أنه قال: وسواء كان اإلحرام بالعمرة فقط أو باحلج أو هبما معاً ال  

 ا  ال إحصار يف العمرة ألهنا غري مؤقتة وال خيشى فواهت
 1فائدة : 

 والواجب على احملصر : هدي  
 (  فَِإْن ُأْحِصْرُِتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي لقوله تعاىل ) 

 وأصحابه وهم حمرمون بعمرة عام احلديبية عام ست بإطباق العلماء  د املشركني النيب : هذه اْلية نزلت يف ص قال الشنقيطي
 ومجهور العلماء على أن املراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب األئمة األربعة  

 صر يذبح اهلدي يف املكان الذي أحصر فيه، سواء كان يف احلل أو يف احلرمواحمل   
   (وهو قول أكثر أهل العلم ، واختيار ابن باز ، وابن عثيمنيية ، ورواية عند احلنابلة )شافعوهو مذهب املالكية ، وال

 حنر هديه باحلديبية حيث أحصر، وهي خارج احلرم  ن النيب أل -أ
  ألن ذلك يفضي إىل تعذر احلل، لتعذر وصول اهلدي إىل حمله  -ب

 تنبيه :
 :حكم إذا مل يكن مع احملصر هدي 

 صر هدي لزمه حنره إمجاعاً ، واختلف العلماء إذا مل يكن مع احملصر هدي ، هل يلزمه شراؤه أو ال على قولني ؟إذا كان مع احمل
 : وجوب اهلدي عليه ، وأنه يلزمه شراؤه   القول األول

 وهذا قول اجلمهور  
 أنه ال هدي على احملصر إن مل يكن ساقه معه قبل اإلحصار   القول الثاين :

 واختيار ابن القيم   وهذا قول مالك
كانوا ألفاً وأربعمائة ، ومل يكن معهم كلهم هدي ، بل كان هديهم سبعني بدنة ، ومل ينقل   ألن الصحابة الذين كانوا مع النيب 

 أمرهم باهلدي ، وإمنا أمرهم بالتحلل مطلقاً   أن النيب 
   أرجحوهذا 

 2فائدة : 
 ومما ُيب على احملصر : احللق  

 مالك وأصحابه  وهذا مذهب 
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 أنه حلق ملا صده املشركون عام احلديبية وهو حمرم وأمر أصحابه أن حيلقوا   ألنه ثبت يف األحاديث الصحيحة عنه 
 وذهب أبو حنيفة إىل أنه ال حلق عليه وال تقصري ، ألنه مل تذكر اْلية  

 أصح .واألول 
 3فائدة : 

 ه تطوعاً ( على قولني :اختلف العلماء يف وجوب القضاء عليه   ) إذا حج
 : ُيب عليه القضاء   القول األول

 من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه احلج من قابل (  حلديث ) 
 ال يلزمه القضاء إال إذا كان احلج الذي أحصر فيه فريضة اإلسالم ، أو واجباً بنذر ، فإنه يلزمه القضاء السابق  القول الثاين : 

 أن القرآن مل يذكر  -أ

 مل يبينه   ن النيب أ-ب

 أن هذا النسك ليس واجب ابتداء ، وإمنا الواجب إمتامه ، وإمتامه معذور بالعجز عنه  -ج

 يف عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه يف عمرة احلديبية ، فهو مل يأمرهم بالقضاء   وأيضاً الذين كانوا مع النيب -د
 أرجح . وهذا

احلجة هي الفريضة، أداها فيما بعد باخلطاب األول ال قضاء، وإن كانت غري الفريضة فإنه ال إن كانت هذه  قال ابن عثيمني:
 ح  شيء عليه على القول الراج

 فائدة :
 :والدليل ما يلي. إلحصار يقع يف احلج، ويقع يف العمرة أيضاً ا
فاملراد أن اإلحصار يقع يف  (َوأمتُّوْا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِل  )وله عز وجل عقيب ق (فَِإْن ُأْحِصْرُِتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ )قوله تعاىل:  -أ

 .احلج ويقع يف العمرة
فنحروا هديهم  معتمرين حصروا باحلديبية فحال كفار قريٍش بينهم وبني البيت وكانوا وأصحابه  وروي أن رسول هللا - ب

 .وحلقوا رؤوسهم
  م ملعىًن هو موجوٌد يف العمرة وهو التضرر بامتداد اإلحرا وألن التحلل باهلدي يف احلج- ج
 ) وال إحصار بغريِ عدو ( . 

 أن اإلحصار خاص مبن حصره ومنعه العدو فقط  أي : 
 وهذا ال خالف فيه : أن احملصر بعدو له التحلل  

هم، فمنعوه الوصول إىل البيت، ومل ُيد أمجع أهل العلم على أن احملرم إذا حصره عدو من املشركني، أو غري :  ةقال ابن قدام  
 ل  طريقا آمنا، فله التحل

 اء  فاحملصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلم:  ةقال ابن تيميو 
 لكن وقع اخلالف بني العلماء : هل يقع اإلحصار بغري عدو ، كمرض ، أو ذهاب نفقة ، وحنو ذلك على قولني :

 ال إحصار بغري عدو   القول األول :
 هب  وأحد يف إحدى الروايتني عنه وهو املشهور من املذي ، والشافعك ،  هذا ذهب مالوإىل

 (  فَِإْن ُأْحِصْرُِتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي لقوله تعاىل ) -أ
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 وأصحابه عام احلديبية   وهذه نزلت يف صد املشركني النيب 
 لبيهقي  ولقول ابن عباس : ال حصر إال من عدو   أخرجه ا -ب

: فاحملصر مبرض وحنوه ال يتحلل من إحرامه ، بل يبقى حمرمًا إىل أن يربأ من مرضه ، مث يكمل النسك ، فإن  القولهذا وعلى 
 فاته الوقوف حتلل بعمرة  

و إىل أن اإلحصار يتحقق بكل ما َينع احملرم من املضي يف نسكه ، من عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة وحن القول الثاين :
 ذلك  

 وهبذا قال بعض الصحابة كابن مسعود  
 وبه قال ُماهد وعطاء  

 وهو قول أيب حنيفة  
 ورجح هذا القول ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن عثيمني  

 ي (  فَِإْن ُأْحِصْرُِتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَدْ  ) قوله تعاىلل -أ
 العدو واملرض وحنوه أنَّ لفظ اإلحصار عام يدخل فيه ة : وجه الدالل

فَ َقْد َحلَّ ، َوَعَلْيِه احلَْجُّ ِمْن قَاِبٍل   قَاَل  رَجَ ) َمْن ُكِسَر أَْو عَ   ْبن َعْمرٍو اأْلَْنَصارِيَّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  احلَْجَّاج حلديثو  -ب
  ااَل : َصَدَق ( رواه أبو داود ِعْكرَِمُة : َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َوأَبَا ُهَريْ َرَة َعْن َذِلَك فَ قَ 

 ويف لفظ : ) َمْن ُكِسَر أَْو َعرَِج أَْو َمِرَض (     
 ) أو َعرََج ( بفتح الراء ، أي : أصابه شيء يف رجله وليس ِبلقة ، فإن كان خلقة قيل : َعرَِج بكسر الراء  

 ض  ملر أن املعىن الذي ألجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود كذلك يف ا -ج
أن اإلحصار يكون بالعدو ويكون بغري العدو فيهدي وحيلق ويقصر ويتحلل هذا هو  والصوابباز : قال الشيخ عبد العزيز ابن 

حكم احملصر يذبح ذبيحة يف حمله ولو كان خارج احلرم فإن مل يتيسر حوله أحد نقلت إىل فقراء احلرم أو إىل من حوله من الفقراء 
  رى مث حيلق أو يقصر ويتحلل أو إىل فقراء بعض الق

َوأمتُّوا  ) والصحيح يف هذه املسألة أنه إذا حصر بغري عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول هللا تعاىل:  ابن عثيمنيالشيخ قال و 
 و  عن إمتامهما، ومل يقيد هللا تعاىل احلصر بعد: أي  ( احلَْجَّ َواَلُعْمَرَة َّلِلَِّ فَِإْن ُأْحِصْرِتُ 

 ة :فائد
 ت :الفرق بني اإلحصار والفوا

   هو عجز احلاج عن فعل النسك بعد اإلحرام بأي سبٍب من األسباب :اإلحصار
 .هو أن يذهب وقت الوقوف بعرفة، دون أن يدرك احلاج الوقوف هبا، سواء كان ذلك بعذر أم بغري عذر :والفوات 
 . مؤقتة بوقتالفوات خيتص باحلج، أما العمرة: فإهنا ال تفوت، ألهنا غري 

 1فائدة : 
 يستحب للحاج أذا رمى اجلمرات وخرج من مىن أن ينزل احملصب ، وهو األبطح  

 (َفطَاَف بِِه  َصلَّى اَلظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء، مُثَّ رََقَد َرْقَدًة بِاْلُمَحصَِّب، مُثَّ رَِكَب ِإىَل اَْلبَ ْيتِ  َأنَّ اَلنَّيبَّ  ) َوَعْن أََنٍس 
 َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ  

 ، َسي بذلك لكثرة ما به من احلصى  بلني، وهو إىل مىن أقرب من مكة، وهو اسم مكان متسع بني ج( على وزن حممدبِالأم َحصَّبِ )
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َبأَطحِ )  َمَلتَ نْيِ ) َواحلَْْصَبة ( ِبَفْتِح احْلَاء َوِإْسَكان َو ) اْلُمَحصَُّب ( ِبَفْتِح احْلَاء َوالصَّاد اْلُمهْ : قال النووي( وهو احملصب    بِاألأ
 َعْن اجْلََبل َواْرتَ َفَع َعْن اْلِميل   الصَّاد ، َو ) اأْلَْبَطح ( َواْلَبْطَحاء َوَخْيف َبيِن ِكَنانَة ِاْسم ِلَشْيِء َواِحد ، َوَأْصل اخْلَْيف ُكل  َما ِاحْنََدرَ 

 فنزول احملصب للحاج سنة  
 مجهور العلماء   وهو مذهب
ُهْم   َوَمْذَهب الشَّاِفِعي  َوَماِلك َواجلُْْمُهور ِاْسِتْحَبابه اِْقِتدَ :      قال النووي اء ِبَرُسوِل َفَحَصل ِخاَلف بَ نْي الصََّحابَة َرِضَي اَّللَّ َعن ْ

َكُه اَل َشْيء َعَلْيِه ، َوُيْسَتَحب  َأْن ُيَصلِ ي ِبِه الظُّْهر َواْلَعْصر َواْلَمْغِرب َواخْلَُلَفاء الرَّاِشِديَن َوَغرْيهْم ، َوَأمْجَُعوا َعَلى َأنَّ َمْن تَ َر  اَّللَّ 
  َواْلِعَشاء َويَِبيُت بِِه بَ ْعض اللَّْيل أَْو ُكل ه اِْقِتَداء ِبَرُسوِل اَّللَّ 

   األربعة وهو قول األئمة قال يف طرح التثريب : 
  ، كما يف حديث أنس  لفعل النيب -أ

َوَذِلَك ِإنَّ  ،ِكَنانََة َحْيُث تَ َقاََسُوا َعَلى اْلُكْفِر   حَنُْن نَازُِلوَن َغداً ِِبَْيِف َبيِن  )َوحَنُْن مبِىًن  قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّ  :ُهَريْ َرَة قَالَ عن أيب  -ب
يَ ْعىِن  ِلِب َأْن اَل يُ َناِكُحوُهْم َواَل يُ َباِيُعوُهْم َحَّتَّ ُيْسِلُموا ِإلَْيِهْم َرُسوَل اَّللَِّ اْلُمطَّ  َهاِشٍم َوَبيِن  ِكَنانََة حَتَاَلَفْت َعَلى َبيِن   قُ َرْيشًا َوَبيِن 

 ( متفق عليه  ِبَذِلَك اْلُمَحصََّب 
حني خرج من مكة يوم النفر قبل أن  فاحملصب واألبطح والبطحاء وخيف بين كنانة أَساء للموضع الذي نزل به رسول هللا 

 وهو موضع بني مكة ومىن   يودع ،
 باحملصب كان قصداً ، هلذه املصلحة ، شكراً هلل تعاىل   وهذا يدل على أن نزوله 

 تَ َعاىَل ُهَنا ُشْكرًا َّلِلَِّ تَ َعاىَل َعَلى الظُُّهور بَ ْعد ااِلْخِتَفاء ، َوَعَلى ِإْظَهار ِدين اَّللَّ  قَاَل بَ ْعض اْلُعَلَماء : وََكاَن نُ ُزوله :  قال النووي
 وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون األبطح ( رواه مسلم   وعن ابن عمر ) أن النيب  -ج
 ولفعل الصحابة ، فعن سامل : ) أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون باألبطح (   -د

 : إىل أنه ليس بسنة  وذهب بعض العلماء 
 وهذا مروي عن ابن عباس وعائشة  

َا نَ َزَلُه َرُسوُل َاَّللَِّ  -َأْي: اَلن ُُّزوَل بِاأْلَْبَطحِ -ا ملَْ َتُكْن تَ ْفَعُل َذِلَك أَن َّهَ ) أما عائشة   (   أِلَنَُّه َكاَن َمْنزالً َأَْسََح خِلُُروِجه َوتَ ُقوُل : ِإمنَّ
 متفق عليه    (  ) التحصيب ليس بشيء ، وإمنا منزل نزله رسول هللا وأما ابن عباس فقال 

 ألول  ا والصحيح
 فإن قيل : ما اجلواب عن ما ورد عن عائشة وابن عباس ?

واحلاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من املناسك ، فال يلزم برتكه دم ، ومن أثبته كابن  قال احلافظ :
 ال اإللزام بذلك   دخوله يف عموم التأسي بأفعاله  أرادعمر 

 2فائدة : 
اْلبَ ْيَت ، َوُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد َوِبالٌل َوُعْثَماُن ْبُن طَْلَحَة ، فََأْغَلُقوا  َّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد ا

؟ قَاَل : نَ َعْم ، بَ نْيَ  َهْل َصلَّى ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ  َعَلْيِهْم اْلَباَب فَ َلمَّا فَ َتُحوا : ُكْنُت أَوََّل َمْن َوَلََ   فَ َلِقيُت ِبالاًل ، َفَسأَلَْتُه :
 متفق عليه   اْلَعُموَدْيِن اْلَيَمانِيَ نْيِ (

ان ذلك يف عام الفتح كما وقع مبي نًا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عند ك(  الأبَ يأتَ  َدَخَل َرس ول  اَّللَِّ قوله )
 يوم الفتح من أعلى مك ة على راحلته  ولفظه: أقبل الن يب  البخاري بزيادة فوائد  
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 عام الفتح     (   هذا الدخول كان يف عام الفتح ال يف حجة الوداع ، كما يف رواية : ) أقبل النيب ف
 ذهب بعض الفقهاء إىل أن دخول الكعبة من سنن احلج ، وهذا غلط  وقد 

 مل يدخل البيت يف احلج   ألن النيب 
 ة  رواه ابن أيب شيب لكم البيت ليس يف حجكم من شيء (قال ابن عباس : ) يا أيها الناس ، إن دخو  وقد

 ) وكان ابن عمر حيج كثرياً وال يدخل (   وجاء عند البخاري تعليقاً 
ج ، واقتصر أشار هبذه الرتمجة إىل الرد على من زعم أن دخوهلا من مناسك احل –أي البخاري  –كأنه قال احلافظ ابن حجر : 

دخول الكعبة ، فلو كان دخوهلا من  على االحتجاج بفعل ابن عمر ألنه أشهر من روى عن النيب  –أي البخاري  –املصنف 
 ه  املناسك ملا أخل به مع كثرة اتباع

 3فائدة : 
مل  أن النيب  صلى يف الكعبة ، وحديث ابن عباس الدال على اجلمع بني حديث ابن عمر السابق الدال على أن النيب 

 يصل يف الكعبة  
نَ َواِحيِه ُكلِ َها وملَْ  َلمَّا َدَخَل اْلبَ ْيَت َدَعا يف   ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد ) َأنَّ النَّيبَّ  ْخبَ َرِن أ : ولفظ حديث ابن عباس عند مسلم : قال 

َلُة » رَْكَعتَ نْيِ   َوقَاَل قُ ُبِل اْلبَ ْيِت  ُيَصلِ  ِفيِه َحَّتَّ َخرََج فَ َلمَّا َخرََج رََكَع يف    َبْل يف  :قَالَ  ؟َزَوايَاَها َما نَ َواِحيَها َأيف  :قُ ْلُت لَهُ «   َهِذِه اْلِقب ْ
َلٍة ِمَن اْلبَ ْيِت (    ُكلِ  ِقب ْ

 أن حتمل األحاديث على دخولني خمتلفني ، صلى يف أحدمها يف البيت ، ومل يصل يف اْلخر   فقيل :
 وهذا مسلك ابن حبان  

حتمل الصالة املثبتة يف حديث ابن عمر عن بالل على الصالة اللغوية وهي الدعاء ، والصالة املنفية يف حديث ابن وقيل : 
 . عباس عن أسامة الصالة الشرعية ذات الركوع والسجود

 أس     أله كم صلى (  وهذا املسلك مردود مبا تق          دم أنه جاء يف بعض ط       رق حديث ابن عمر أنه قال ) ونسيت أن 
 حيمل إثبات بالل على صالة التطوع ، ونفي أسامة على صالة الفرض  وقيل : 

 . وهذا ضعيف
مل يصل  صلى يف الكعبة على حديث أسامة الدال على أن النيب  برتجيح حديث ابن عمر الدال على أن النيب وقيل : 

 يف الكعبة  
و حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأحد ، والبخاري ، وابن خزَية ، وابن املنذر ، وهذا مسلك أكثر العلماء ، إليه ذهب أب

 الرب   واختاره ابن عبد
يف الكعبة ونفاها أسامة ، وإذا تعارض اإلثبات والنفي قدم قول املثبت ، ألن  وسبب الرتجيح : أن بالاًل أثبت صالة النيب 

 دالة واإلتقان كما هاهنا  معه زيادة علم ، ال سيما إذا تساويا يف الع
ب تَ ْرِجيحه ، َواْلُمرَاد الصَّاَلة قال النووي : َوَأمْجَع أَْهل احلَِْديث َعَلى اأْلَْخذ ِبرَِوايَِة ِباَلل ، أِلَنَُّه ُمْثَبت ، َفَمَعُه زِيَاَدة ِعْلم فَ َواجِ 

َمر : َوَنِسيت أَْن َأْسأَلُه : َكْم َصلَّى ؟ َوأَمَّا نَ ْفي ُأَساَمة َفَسَببه أَن َُّهْم َلمَّا َدَخُلوا اْلَمْعُهوَدة َذات الرُُّكوع ، َوالسُُّجود ، َوهِلََذا قَاَل اِْبن عُ 
ة ِمْن نَ َواِحي اْلبَ ْيت ، يَْدُعو ، مُثَّ ِاْشتَ َغَل ُأَساَمة بِالدَُّعاِء يف نَاِحيَ  اْلَكْعَبة أَْغَلُقوا اْلَباب ، َواْشتَ َغُلوا بِالدَُّعاِء ، فَ َرَأى ُأَساَمة النَّيب  

فَ َرآُه ِباَلل لُِقْرِبِه ، وملَْ يَ رَُه ُأَساَمة لِبُ ْعِدِه َواْشِتَغاله ، وََكاَنْت َصاَلة  يف نَاِحَية ُأْخَرى ، َوِباَلل َقرِيب ِمْنُه ، مُثَّ َصلَّى النَّيِب   َوالنَّيب  
ْغاَلِق الْ    هِبَا   َباب َمَع بُ ْعده َواْشِتَغاله بِالدَُّعاِء ، َوَجاَز لَُه نَ ْفيَها َعَماًل ِبظَنِ ِه ، َوأَمَّا ِباَلل َفُحقِ َقَها فََأْخبَ رَ َخِفيَفة فَ َلْم يَ َرَها ُأَساَمة إِلِ


