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كتاب احلج
لغة القصد ،يقال حج كذا مبعىن قصد.
واصطالحاً التعبد هلل بأداء املناسك على صفة خمصوصة يف وقت خمصوص.
 /واألصل فيه قوله تـعاىل (و َلِل عل النَاس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ).
-----------------------وحكمه واجب بالكتاب والسنة واإلعماع
ت م ّن استَطَ ّ
قال تعاىل (وّلِلّ علَى الن ّ ّ
ّ
ّ
ي) .
اع إّلَْيه َسبّيالً َوَمن َك َفَر فَّإ َّن هللا َغ ّ ٌّ
َّاس ح ُّج الْبَ ْي َ ْ َ
َه َ
ِن َع ّن الْ َعالَم َ
وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا ( بِن اإلسالم على مخس  :وذكر منها  :حج البيت من استطاع إليه
سبيالً) .
وأمجعت األمة على وجوبه  ،وأمجعت األمة على كفر من جحد وجوبه .
واختلفوا فيمن تركه هتاوناً وكسالً هل يكفر ج ال عل قولني

القول األول  :أنه يكفر .
وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبري وهو أحد القولي عن ابن عباس .
واستدلوا بقوله تعاىل (  ..ومن كفر  ) ..والكفر هنا الكفر األكرب .
وحلديث علي  .قال  :قال  ( من ملك زاداً وراحلة فلم حيج  ،مات يهودياً أو نصرانياً ) رواه الرتمذي وهو ضعيف .
القول الثاين  :أنه ال يكفر .
وهذا مذهب مجهور العلماء  ،وهو الصحيح .

وأما اجلواب عن اآلية ( ومن كفر ) قالوا  :من قال إن احلج ليس بفرض فهذا هو الكافر  ،وقيل  :أي من زعم بأنه خمري بي
الفعل والرتك فهذا هو الكافر .
وهو واجب يف العمر مرة واحدة

قال النووي :أمجعوا على أنه ال جيب احلج وال العمرة يف عمر اإلنسان إال مرة واحدة إال أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه.

حلديث أيب هريرة  قال (خطبنا رسول هللا  فقال :يا أيها الناس إن هللا قد فرض عليكم احل ج فحجوا فقال رجل :أكل
عام يا رسول هللا؟ فسكت رسول هللا  حىت قاهلا ثالثاً :فقال النيب  : لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم) رواه مسلم  ،ويف
رواية (احلج مرة ،وما زاد فهو تطوع) .
وفضله عظيم وججره كبري

عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  ( واحلج املربور ليس جزاء إال اجلنة ) متفق عليه.
 قال العلماء :احلج املربور هو الذي مجع أوصافاً ،أن يكون خالصاً هلل  -وأن جيتنب احملظور  -وأن يكون مبال حالل .

وعنه قال :قال رسول هللا  ( من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كيو ولدته جمه ) متفق عليه
[ فلم يرفث ] أي اجلماع ومقدماته  [،ومل يفسق ] الفسوق  :مجيع أنواع املعاصي من قول أو فعل .

 لو اقتص ر احلاج على الواجبات دون املستحبات مع تركه احملرمات واملكروهات فهل يكون حجه مربوراً ؟ اجلواب  :نعم ،
لكن يزداد براً بفعل املستحبات .
 اختلف العلماء فيما إذا حج مبال حرام  ،فجمهور العلماء أن ذلك جيزىء وهو غري مربور .
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 /واالستطاعة جعظم شروطه ،وهي ملك ال َزاد وال َراحلة .

-----------------------ودليلها قوله تعاىل ( وّلِلّ علَى الن ّ ّ
ّ
اع إّلَْي ّه َسبّيالً ) .
استَطَ َ
َه َ
َّاس ح ُّج الْبَ ْيت َم ّن ْ

وقد فسر املصنف االستطاعة بالزاد والراحلة  ،وهذا ما عليه مجهور العلماء .
حلديث أنس ( أن النيب  فسرها ملا قيل له ما السبيل يا رسول هللا ؟ قال  :الزاد والراحلة ) رواه الدارقطِن واحلاكم وهذا احلديث
خمتلف يف صحته  ،وله طرق كثرية  ،قال الشوكاين ” :وال خيفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح لالحتجاج هبا“ وقال

الشنقيطي ” :حديث الزاد والراحلة ال يقل مبجموع طرقه عن درجة القبول واالحتجاج “.

وقد ذكر الرتمذي أن أكثر أهل العلم على العمل هبا  ،وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس يف تفسري السبيل أنه قال  :أن
يصح بدن العبد  ،ويكون له مثن ز ٍاد ِّ وراحلة من غري أن جيحف به  ،وسنده صحيح .

وايمراد بالزاد  :ما يتزود به  ،وهو يف األصل الطعام الذي يُتخذ للسفر  ،واملراد هنا  :ما حيتاج إليه يف ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب

وكسوة  ،والراحلة  :الناقة اليت تصلح ألن يرحل عليها .
لكن اشرتط املصنف لذلك شرطاً ؛ فقال

 /بـعد ضرورات اإلنسان وحوائجه األصليَة.

-----------------------أي أن تكون الراحلة والزاد فاضلةً وزائدة عن حاجاته الضرورية اليت حيتاجها له ولعياله  ،وكذلك ما يتعلق بالسكن واخلادم
وكذلك الديون .
ودليل ذلك قوله  ( ابدأ بنفسك مث مبن تعول ) .
ضيع من يقوت ) .
وقال  ( كفى باملرء إمثاً أن يُ َ
وألن ذلك مقدم على الدين فكان تقدميه على احلج من باب أوىل .
 وحج ايمدين له جحوال
جوالً  :أن تكون قيمة احلج تغطي ديونه فيجب عليه واحلالة هذه أن يقضي الديون  ،فيكون يف هذه احلالة غري مستطيع للحج
فيسقط عنه .
ثانياً  :أن تكون قيمة احلج ال تغطي الديون ولكنها ختفف شيئاً كثرياً  ،فاألوىل أن يدفع قيمة احلج للغرماء .

ثالثاً  :أن تكون قيمة احلج ال تغطي شيئاً بالنسبة للديون  ،قيل  :إنه حيج ألن احلج جملبة للرزق كما يف حديث [ تابعوا بي
احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب . ] ....
وقيل بل يسدد دينه وال حيج خلطر الدين لو كان قليالً .

 إذا تُربع له مبال هل يلزمه أخذه ؟ اجلواب :ال يلزمه ألنه قد يكون فيه منَّة من الناس ،وإن أخذه جاز ولكن ال جيب عليه.
 هل جيوز أخذ املال من أجل احلج ؟ قال ابن تيمية – رمحه هللا  : -يأخذ ليحج ال حيج ليأخذ .
وعليه
فمن كان قادراً مباله و بدنه :فهذا يلزمه أن حيج بنفسه  ،ومن ليس عنده مال وال راحلة فال جيب عليه احلج .

ومن كان قادراً مباله دون البدن :كأن يكون مريض :فهذا يقسمه العلماء إىل نوعني:

األول مرض يرجى برؤه :فإنه يصرب حىت يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه.
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الثاين مرض ال يرجى برؤه :فإنه جيب أن يقيم من حيج عنه.
حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما (أن امرأة خثعمية سألت النيب  فقالت :يا رسول هللا!إن فريضة هللا على عباد يف احلج
أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يثبت على الراحلة ،أفأحج عنه؟ قال :نعم) متفق عليه .
وهذا احلديث فيه فوائد

جوالً جواز حج املرأة عن الرجل .
ثانياً أن من ال يستطيع احلج ملرض ال يرجى زواله وكان قادراً مالياً فإنه جيب عليه أن ينيب من حيج عنه .
واشرتط بعض العلماء أن يقيم عنه نائباً من بلده  ،فإن كان هذا املريض الذي ال يستطيع احلج من الرياض فإنه جيب أن خيرج
نائباً من الرياض  ،والصحيح أنه ال يلزم  ،ألمرين :

جوالً أن السفر إىل مكة ليس مقصوداً لذاته .
ثانياً أن النيب  أجاز النيابة يف احلج ومل يشرتط أن يكون من بلده  ،ولو كان شرطاً لبيهن ه .

ويشرتط أيضاً أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه  ،حلديث ابن عباس ( أ َّ
ك َع ْن ُشْب ُرَمةَ،
َّيب ََّ س َع َر ُج ًال يَ ُق ُ
ول :لَبَّ ْي َ
َن اَلنّ َّ
كُ ،مثَّ ُح َّج
الَ :ال .قَ َ
ك؟ " قَ َ
يب ِّل ،قَ َ
الَ " :م ْن ُشْب ُرَمةُ؟ " قَ َ
قَ َ
"ح َّج َع ْن نَ ْف ّس َ
ت َع ْن نَ ْف ّس َ
ال :أ ٌ
الَ " :ح َج ْج َ
الُ :
َخ [ ِّل  ],أ َْو قَ ّر ٌ
ّ
َمحَ َد َوقْ ُفهُ  ،وهذا الصحيح أنه موقوف كما حكم
الر ّاج ُح ّعْن َد أ ْ
ص َّح َحهُ ابْ ُن ّحبَّا َنَ ،و َّ
اج ْهَ ،و َ
َع ْن ُشْب ُرَمةَ ) َرَواهُ أَبُو َد ُاوَدَ ،وابْ ُن َم َ
بوقفه ابن املنذر وغريه  ،والصحيح أنه موقوف  ،لكن ما دل عليه هذا املوقوف هو الصحيح  ،لوجوه :

جوالً أنه قول صحايب مل يثبت خالفه .
ثانياً أنه األصل  ،فاألصل أن حيج اإلنسان عن نفسه قبل أن حيج عن غريه .

ثالثاً أن هللا قد خاطب هذا املكلف وأمره أن يؤدي هذا الفرض  ،فكيف يذهب يؤدي فرض غريه  ،وهللا قد خاطبه بنفسه (
وهلل على الناس . ) ....
 /ومن االستطاعة جن يكون للمرجة حمرٌ إذا احتاج لسف ٍر .
-----------------------من شروط وجوب احلج على املرأة أن يكون هلا حمرم  ،وهذا شرط للوجوب  ،فإن مل يكن هلا حمرم فال جيب عليها احلج ألهنا غري
مستطيعة .
احملرم من السبيل .
ألن هللا يقول ( وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً )  .قال اإلمام أمحد َ :

 ولو ماتت وهي قادرة مباهلا لكنها مل جتد حمرماً فال جيب إخراج احلج من تركتها  ،ألن احلج مل جيب عليها.
احملرم :
والدليل على أنه البد من َ
حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما قالَ :سعت رسول هللا  خيطب يقول ( ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم ،وال
تسافر املرأة إال مع ذي حمرم ،فقام رجل فقال :يا رسول هللا إن امرأيت خرجت حاجة ،وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا ،فقال:
انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه .
 فاملرأة ال جيوز هلا أن تسافر حلج أو غريه إال مع حمرم هلا ،سواء كانت كبرية أو صغرية ،مجيلة أو قبيحة ،معها نساء أو
لوحدها ،ألن النيب  قال للرجل :انطلق فحج مع امرأتك ومل يستفصل .
وقد ذهب بعض العلماء إىل أنه للمرأة أن حتج فرضها مع النساء الثقات لكن هذا القول ضعيف .
 هل جيب عل زوجها جن حيج معها ج ال ؟ قوالن للعلماء :
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قيل  :جيب على الزوج السفر مع امرأته إذا مل يك ن هلا غريه  ،للحديث السابق يف ق ول النيب  للرجل ( انطلق فحج مع
امرأتك ) .
وقيل  :ال جيب  ،وهذا أص ح  ،لكن ال جيوز له أن مينع ها عن حج الفرض  ،وأما ح ديث ( انطلق فحج  ) ...فهذا ألهنا
شرعت يف احلج .

 شروط احملر

جن يكون مسلماً فإن كان كافراً فليس مبحرم ( ،أما األب الكافر فإنه حمرم البنته املسلمة بشرط أن يؤمن عليها) .
جن يكون بالغاً فالصغري ال يكفي أن يكون حمرماً؛ ألن املقصود من احملرم محاية املرأة وصيانتها ،ومن دون البلوغ ال حيصل منه
ذلك.
جن يكون عاقالً فاجملنون ال يصح أن يكون حمرماً ولو كان بالغاً ،ألنه ال حيصل من اجملنون محاية املرأة وصيانتها .
 /وحديث جاب ٍر يف حجة النَب  يشتمل عل جعظم جحكا احلج  ،وهو ما رواه مسل ٌم عن جابر بن عبد ا َلِل  -رضي
ا َلِل عنـهما . -

-----------------------حديث جابر أخرجه مسلم يف كتاب احلج رقم ( ) 1218وقد وصف جابر يف هذا احلديث صفة حجة النيب  منذ خروجه .

قال النووي ” حديث جابر  ،وهو حديث عظيم حوى على مجل من الفوائد  ،ونفائس من مه مات القواعد  ،وهو من أف راد

مسلم مل يروه البخاري يف صحيحه  ،ورواه أبو داود كرواية مسلم  ،قال القاضي  :وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه ،
وأكثروا  ،وصنف فيه أبو بكر ابن املنذر جزءاً كبرياً  ،وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً ومخسي نوعاً  ،ولو تقصى لزيد على هذا
القدر قريب منه “ [ انتهى كالمه ] .
َب  مكث يف المدينة تسـع سنني مل حي َج ُثَ جذَن يف النَاس يف العاشرة ج َن رسول ا َلِل حاج .
 /ج َن الن َ
------------------------

جذن يف الناس  :أي أعلم الناس .
أي أن النيب  بعد هجرته مل حيج إال حجة واحدة وهي حجة الوداع يف السنة العاشرة  ،وأما األحاديث الواردة أنه  حج
حجتي بعد اهلجرة كلها منكرة  ،وجزم بنكارهتا اإلمام البخاري  ،وأمحد  ،والرتمذي وطائفة من احملدثي .
 وقد فرض احلج يف السنة التاسعة  ،وفرض بقوله تعاىل ( وّلِلّ علَى الن ّ ّ
ّ
اع إّلَْي ّه َسبّيالً ) وهذه اآلية نزلت يف
استَطَ َ
َه َ
َّاس ح ُّج الْبَ ْيت َم ّن ْ

السنة التاسعة وحج النيب  يف السنة العاشرة من اهلجرة .
وذهب بعض العلماء إىل أنه فرض يف السنة السادسة  ،وقال بعضهم يف السنة الثامنة  ،والصحيح أنه فرض يف السنة التاسعة يف قوله
تعاىل ( وَّّلِلّ علَى الن ّ ّ
ّ
ّ
ي).
اع إّلَْي ّه َسبّيالً َوَم ْن َك َفَر فَّإ َّن َّ
استَطَ َ
َ
الِلَ َغ ِّنٌّ َع ّن الْ َعالَم َ
َّاس ح ُّج الْبَ ْيت َم ّن ْ

فإن قيل  :يماذا مل حيج النب  يف السنة التاسعة ؟
فاجلواب

جوالً بسبب كثرة الوفود ،ولذلك تسمى السنة التاسعة سنة الوفود.
ثانياً ألنه من املتوقع أن حيج يف السنة التاسعة املشركون.
 ويف هذه السنة – السنة التاسعة – بعث النيب  أبا بكر ليحج بالناس  ،فعن أيب هريرة  .قال ( بعث النيب  أبا بكر
ليحج بالناس قبل حجة الوداع  ،فبعثِن أبو بكر  :أن أنادي يف الناس  :أن ال حيج بعد هذا العام مشرك  ،وال يطوف بالبيت
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عريان ) متفق عليه .
 أنه يستحب لإلمام إيذان الناس وإعالمهم باألمور املهمة والعظيمة ليتأهبوا هلا .
ري كلهم يـلتمس جن يأَتَ برسول ا َلِل  ، ويـعمل مثـله فخرجنا معه.
 /فـقد المدينة بش ٌر كث ٌ

-----------------------أي أن حجة النيب  كانت يف السنة العاشرة  ،وتسمى ( حجة الوداع ) وَسيت بذلك ألن النيب  ودع فيها الناس .

 قوله ( فقد ايمدينة بشر كثري ) ذكر بعض أهل السري  :أن الذين قدموا مع النيب  يف حجته حنو من مائة وعشرين ألفاً .

 قوله ( فخرجنا معه ) كان خروجه من املدينة يف اخلامس والعشرين من ذي القعدة يف يوم السبت  ،وقدم مكة يوم األحد
رابع ذي احلجة  ،فيكون  مكث يف الطريق مثان ليال .
 ويف هذا دليل على حرص الصحابة على العلم بأفعال النيب  التباعه والتأسي به  ،ويستفاد من ذلك احلث على
صحبة أهل العلم والفضل يف األسفار وال سيما يف احلج  ،ملا يف ذلك من اخلري الكثري من االستفادة من علمهم وأخالقهم ،
إضافة إىل حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد .
 ويف هذا دليل على أن احلج على الفور  ،ولذلك الصحابة بادروا ومل يؤخروا احلج إىل قابل  ،وعلى هذا فال جيوز لإلنسان
املستطيع أن يتهاون به .
لقوله  ( إن هللا قد فرض عليكم احلج فحجوا ) وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب.
وقال  ( من أراد احلج فليعجل ،فإنه قد ميرض املريض وتضل الراحلة ،وتكون احلاجة ) رواه أمحد وصححه األلباين.
وقد قال تعاىل ( وسارعوا إىل مغفرة من ربكم . ) ...
وذهب بعض العلماء إىل أن احلج على الرتاخي وليس على الفور وقالوا  :إن احلج فرض يف السنة السادسة ومل حيج النيب  إال
يف السنة العاشرة  ،لكن هذا القول ضعيف  ،واحلج إمنا فرض يف السنة التاسعة وحج النيب  يف السنة العاشرة لوجود املشركي
يف السنة التاسعة والنشغاله بالوفود يف هذه السنة كما تقدم .
 /ح ََّت إذا جتـيـنا ذا احلليـفة .
-----------------------ذو احلليفة هو ميقات أهل املدينة  ،وهو من املواقيت املكانية .
وأهل العلم يقسمون املواقيت إىل قسمي  :مواقيت مكانية  ،ومواقيت زمانية .

ايمواقيت ايمكانية  :هي األماكن اليت حيرم منها احلاج  .وقد بيهنها النيب . 
ّ ّ
َن اَلنَّّيب  وقَّ ّ
ع ّن اّب ّن عبَّ ٍ ّ
احللَْي َف ّة ،وّأل َْه ّل اَلش ّ
َّام :اَ ْجلُ ْح َفةََ ،وّأل َْه ّل ََْن ٍد :قَ ْر َن اَلْ َمنَا ّزّل،
َ ْ َ
اس َرض َي اَ َّلِلُ َعْن ُه َما ( أ َّ َّ َ َ
ت أل َْه ّل اَلْ َمدينَة :ذَا ُْ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ث أَنْ َشأََ ،ح َّىت
ك فَم ْن َحْي ُ
َوّأل َْه ّل اَلْيَ َم ّن :يَلَ ْملَ َمُ ،ه َّن َهلُ َّن َول َم ْن أَتَى َعلَْي ّه َّن م ْن َغ ّْريه َّن مَّ ْن أ ََر َاد اَ ْحلَ َّج َوالْ ُع ْمَرَةَ ،وَم ْن َكا َن ُدو َن َذل َ
أ َْه ُل َم َّكةَ ّم ْن َم َّكةَ ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْيهّ .

[ وقت ] حدد  [ .ذا احلليفة ] مكان معروف بينه وبي مكة مائتا ميل غري ميلي .قال النووي وهي أبعد املواقيت من مكة  ،بينهما حنو عشر
مراحل  ،وهي قريبة من املدينة  [.اجلحفة ] قال احلافظ  :هي قرية خربة بينها وبي مكة مخس مراحل أو ستة “ .قال النووي

َسيت بذلك

ألن السيل اجتحفها .
[ يلملم ] وهو جبل من جبال هتامة على مرحلتي من مكة  [ .قرن ايمنازل ] على حنو مرحلتي من مكة  ،وهو أقرب املواقيت إىل مكة .

قال ابن قدامة بعد ما ذكر ايمواقيت أمجع أهل العلم على أربعة منها  ،وهي  :ذو احلليفة  ،وقرن  ،واجلحفة ويلملم واتفق
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أئمة النقل على صحة احلديث عن رسول هللا فيها  ...مث قال  :فأما ذات عرق فميقات أهل املشرق يف قول أكثر أهل العلم .
وقد اختلف فيمن وقت ذات عرق ؟

فقيل الذي وقته رسول هللا . 

َن اَلنَّّيب  وقَّت ّأل َْه ّل اَلْعّر ّاق ذَ ّ ٍ
ّ ّ
َّسائّ هي ُِ .
َ
حلديث َعائ َشةَ َرض َي اَ َّلِلُ َعْن َها ( أ َّ َّ َ َ
ات ع ْرق ) َرَواهُ أَبُو َد ُاوَدَ ،والن َ
َ

محيد  ،وقال ابن خزمية  :قد روي أخبار يف ذات عرق أنه ميقات
وهو حديث ضعيف أنكره أمحد واعتربه من منكرات أفلح بن ْ
أهل العراق  ،وال يثبت عند أهل احلديث منها شيء .

وقيل الذي وقته عمر .
حلديث ابن عمر قال  ( :ملا فتح هذان املصران أتوا عمر فقالوا  :يا أمري املؤمني  ،إن رسول هللا  حد ألهل َند قرناً  ،وإنه
جور عن طريقنا إن أردنا أن نأيت قرناً شق علينا ،قال :فانظروا حذوها من طريقكم  ،قال  :فحد له ذات عرق )  .رواه البخاري
ولو كان النيب  هو الذي حدده الشتهر ذلك كما اشتهر حتديد املواقيت األخرى  ،وأيضاً لو وقع حتديدها ملا احتاج عمر إىل
حتديدها ألهل العراق .

وقيل وقته عمر والنص مل يبلغه فجاء على وفق توقيته .

وعمر معروف مبوافقاته الكثرية .
والقول الثاين أصح .
 جيب اإلحرام من هذه املواقيت ملن أراد احلج أو العمرة وحيرم عليه أن يتعداها .
لقول ابن عمر ( فرض رسول هللا  ألهل املدينة ذا احلليفة  ) .... ،فقوله ( فرض ) يدل على الوجوب  ،وحلديث ابن عباس
أن النيب  قال ( يهل أهل املدينة من ذي احلليفة  ) ... ،وهذا خرب مبعىن األمر أي :
ليهل .
 فإن تعداها من غري إحرام ومل يرجع فعليه دم  ،وهذا قول مجهور العلماء ( وذهب بعض العلماء إىل أنه يأمث إذا جتاوز
امليقات لكن ال دم عليه  ،وهذا اختيار الشوكاين ومجاعة من املتأخرين  ،ألنه مل يثبت عن النيب  لزوم الدم ) .

مر عليها من غري أهلها من أراد احلج أو العمرة .
 هذه املواقيت ألهلها وملن ه
فمن سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته  ،فإذا م هر أحد من أهل َند ميقات أهل الشام فإنه حيرم منه  ،وال يكلف أن يذهب
إىل ميقات أهل َند .
 من كان منزله دون امليقات فميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه  ،لقوله  ( : ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) ،
كأهل جدة .
 أن من جتاوز هذه املواقيت بال نية النسك مث طرأ العزم على نية النسك فإنه حيرم من حيث أراد النسك ،لقوله  ( : ومن
كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
 أن اإلحرام قبل امليقات خمالف هلدي النيب  ، فيكره أن حيرم قبل امليقات  ،وخري اهلدي هدي النيب  ، فإنه  أحرم
من ذي احلليفة ومل حيرم من املدينة
 أن ميقات أهل مكة من مكة للحج  ،لقوله  ( :حىت أهل مكة من مكة ) .
فمن حج من مكة فمنها حىت لو من غري أهلها  ،وأما العمرة فمن احلل  ،وهذا مذهب األئمة األربعة .
قال ابن قدامة ” ال نعلم يف هذا خالفاً “ .
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ألن النيب  أمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن خيرج بعائشة إىل احلل لتحرم منه .
وقولنا ( من احلل ) أفضل من قولنا ( من التنعيم )  ،ألن احلل يشمل كل احلل  ،التنعيم وغريه .
 ايمواقيت الزمانية :
قيل  :شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة وهذا املذهب  ،وقيل  :أشهر احلج ثالثة  :شوال وذو القعدة وشهر ذي احلجة
كامالً ألن هللا يقول ( احلج أشهر معلومات ) وأشهر مجع  ،وأقل اجلمع ثالثة يف اللغة  ،وما يضعف القول األول أن من أيام
احلج (  ) 13 ، 12 ، 11من ذي احلجة يفعل فيها احلج الرمي واملبيت  ،فكيف خنرجها من أشهر احلج ؟
واختلف العلماء هل ينعقد احلج لو جحر قبل جشهره:
قيل  :ينعقد وهذا مذهب اجلمهور  ،وقيل  :ال ينعقد ورجحه الشوكاين وهذا الصحيح .
 /فـولدت جْساء بنت عمي ٍ
س حم َمد بن جِب بك ٍر .

-----------------------وهي زوجة أيب بكر الصديق  ،ولدت له حممداً يف امليقات  ،وكانت قبل ذلك حتت جعفر بن أيب طالب وأوالده منها  ،وبعد
وفاة أيب بكر تزوجها علي بن أيب طالب .
 /فأرسلت إىل رسول ا َلِل  كيف جصنع؟ قال اغتسلي ،واستثفري بثـو ٍ
ب.
------------------------

االستثفار  :أن تشد املرأة على وسطها شيئاً مث تأخذ خرقة عريضة جتعلها يف حمل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع اخلارج،
ويف معناها الوسائل املعروفة اآلن عند النساء .
 استحباب االغتسال عند اإلحرام .
قال ابن قدامة ”يستحب ملن أراد اإلحرام أن يغتسل قبل إحرامه ملا روى زيد بن ثابت  :أنه رأى النيب  جترد إلهالله
واغتسل  ،رواه الرتمذي  ،وثبت أن النيب  أمر أَساء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند اإلحرام  ،وألن هذه العبادة
جيتمع هلا الناس فيسن هلا االغتسال كاجلمعة  ،وليس واجباً يف قول عامة أهل العلم “ .
فالغسل سنة لكل مريد اإلحرام  ،من صغري وكبري  ،من رجل أو امرأة  ،للجنب وغري اجلنب .
وحديث ( جترد  إلهالله واغتسل ) فيه ضعف  ،لكن جاء ما يغِن عنه  ،وهو ما رواه احلاكم عن ابن عمر قال ( من السنة
أن يغتسل إذا أراد أن حيرم وإذا أراد أن يدخل مكة ) وقول الصحايب من السنة له حكم الرفع .
 فاحلائض والنفساء ال مينعها حيضها وال نفاسها من اإلحرام ،وال من احلج ،وتصنع كما يصنع احلاج ،غري أهنا ال تطوف
بالبيت ( فالنيب  أمرها باالغتسال لإلحرام وليس لرفع احلدث  ،ألن احلدث ال يزال باقياً .
 ومن سنن اإلحرام  :التنظف ( أخذ ما ينبغي أخذه كشعر العانة واإلبط والشارب واألظافر ) .
قال ابن قدامة معلالً  ” :ألن اإلحرام مينع قطع الشعر ،وقلم األظافر ،فاستحب فعله قبله لئال حيتاج إليه يف إحرامه فال يتمكن
منه  ،فإذا كانت أظفاره طويلة أو شعره طويل فإنه يسن إزالتها  ،وإال فال يستحب “.
ومنها الطيب .
حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت( :طيبت رسول هللا  إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف) متفق عليه  ،وخاصة يف
الرأس والوجه لقول عائشة ( كنت أرى وميص املسك يف مفارق رسول هللا  ) وهذا يدل على التطيب بالرأس وجاء أيضاً يف
أنه طيب اللحية كما يف صحيح مسلم .
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أما تطييب ثوب اإلحرام حرام ،وال جيوز لبسه إذا طيبه ألن النيب  قال :ال تلبسوا ثوباً مسه الزعفران وال الورس .
 /وجحرمي.

---------أطلق هلا النيب  اإلحرام  ،وقد أحرم الناس من ذي احلليفة على وجوه ثالثة  ،منهم من أحرم باحلج  ،ومنهم من أحرم بالعمرة
 ،ومنهم من أحرم باحلج والعمرة .
عن عائشة  .قالت ( خرجنا مع رسول هللا  عام حجة الوداع  ،فمنا من أهل بعمرة  ،ومنا من أهل بعمرة وحج  ،ومنا من
أهل باحلج ) متفق عليه .
 يستحب للمحرم أن يذكر نسكه عند إحرامه  ،فالقارن يقول  :لبيك عمرة وحجاً  ،واملفرد يقول  :لبيك حجاً  ،واملتمتع
يقول  :لبيك عمرة ( وإن قال  :لبيك عمرة متمتعاً هبا إىل احلج ) .
الِل  يف ايمسجد .
 /فللَ رسول َ
-----------------------أي صلى صالة الظهر يف مسجد ذي احلليفة .
ولذلك استحب أهل العلم أن يكون اإلحرام عقب صالة فرض كما فعل النيب . 
 فإن مل يكن وقت صالة فرض  ،هل يسن أن يصلي ركعتي لإلحرام ؟
ذهب بعض العلماء إىل أن لإلحرام سنة ختصه .
واستدلوا أن النيب  أهل دبر صالة .
وذهب بعض العلماء  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن ركعيت اإلحرام ال أصل ملشروعيتها  ،وأنه ليس لإلحرام سنة
ختصه .
وهذا القول هو الراجح  ،وأن السنة أن حيرم عقب صالة فرض أو نفل .
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ” وعليه نقول :إن كان من يصلي سنة الوضوء فإنه بعد االغتسال يصلي سنة الوضوء بنية
سنة الوضوء ،وإن كان يف وقت صالة كصالة الظهر مثالً نقول األفضل أن متسك حىت تصلي الظهر مث حترم بعد الصالة ،وكذا

صالة العصر أو غريها “ .
ُ /ثَ ركب القلواء .

----------------القصواء – بفتح القاف – وهي الناقة اليت قطع طرف أذهنا  ،وناقة النيب  مل تكن مقطوعة األذن  ،وإمنا لقبها به حباً  ،وله
ْ
ناقة تسمى العضباء .
 /ح ََّت إذا استـوت به ناقـته عل البـيداء.

--------------------- --أي حىت علت به على البيداء  ،والبيداء جبل صغري طرف ذي اخلليفة .
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 /جه َل بالتـَوحيد "لبَـيك اللَه َم لبَـيك ،لبَـيك ال شريك لك لبَـيك ،إ َن احلمد والنعمة لك والملك ،ال شريك لك"  ،وجه َل
النَاس ِبذا الَذي يهلون به ،فـلم يـر َد رسول ا َلِل  عليهم شيئًا منه ،ولز رسول ا َلِل  تـلبيته.
--------------------- -------------

[ جه َل ] رفع صوته بالتلبية  ،وهذه كلمات عظيمة  ،وَساها جابراً توحيداً ألهنا تضمنت التوحيد واإلخالص [ لبيك ] إجابة
لك بعد إجابة  ،وإقامة على طاعتك دائمة  ،واملراد بالتثنية التأكيد  ،فإن قال قائل  :أين النداء من هللا حىت جييبه احملرم ؟
وك ّرجاالً وعلَى ُك ّل ّ ّ
اجلواب هو قوله تعاىل ( َوأَ ّذه ْن ّيف الن ّ
ي ّم ْن ُك ّهل فَ ٍهج َع ّم ٍيق )  [ .رجاالً ] على أقدامهم
َّاس بّ ْ
احلَ ّهج يَأْتُ َ َ َ َ ه َ
ضام ٍر يَأْت َ
[ ضامر ] البعري الذي أتعبه السفر [فج عميق] طريق بعيد  [،ال شريك لك ] أي يف كل شيء  ،فال شريك لك يف ملكك ،
وال شريك لك يف ألوهيتك  ،وال شريك لك يف أَسائك وصفاتك  [ ،إن احلمد ] أي لك احلمد على كل حال  ،واحلمد

وصف احملمود بالكمال حمبة وتعظيماً  [ ،والنعمة ] أي الفضل واإلحسان  ،كله لك  ،ألن هللا وحده احملمود واملنعم  [ ،وايملك
] أي ملك اخلالئق وتدبريها لك وحدك .

 مشروعية التلبية عند الدخول يف اإلحرام  ،ألهنا شعار احلج والعمرة .

 استدل هبذا احلديث على أن احملرم يليب إذا استوت به راحلته على البيداء .
وذهب بعض العلماء إىل أنه يليب إذا استوت به راحلته .
ال ( أهل رسول هللا  حي استوت به راحلته قائمة ) ُمتَّ َف ٌق َعلَيْ ّه
حلديث اّبْ ّن ُع َمَر َر ّض َي اَ َّلِلُ َعْن ُه َما قَ َ
وهذا القول هو الصحيح  ،وأما حديث جابر _ أنه لىب على البيداء – فيحمل على أن جابراً مل يسمع التلبية إال حي استوت راحلة
النيب  على البيداء .
فاألفضل للمحرم أن يكون إحرامه بعد ركوب الدابة أو السيارة  ،حىت يفرغ من شؤونه يف األرض من اغتسال وطيب وحنو ذلك،
ويكون قد هتيأ بذلك التهيؤ الكامل  ،خبالف ما إذا أحرم يف األرض فقد ينسى شيئاً .
 يستحب رفع الصوت بالتلبية .
لسائّ ّ
ّ ّ ّ
ب َع ْن أَبّ ّيه  أ َّ
َص َواتَ ُه ْم
ول اَ َّلِلّ  قَ َ
َن َر ُس َ
حلديث َخ َّال ّد بْ ّن اَ َّ
َص َح ّايب أَ ْن يَ ْرفَعُوا أ ْ
يل ،فَأ ََمَرّين أَ ْن ُآمَر أ ْ
ال ( أَتَاين ج ْرب ُ
ّ
بّ ّْ ّ
يَ ،وابْ ُن ّحبَّا َن .
لرتّم ّذ ُّ
ص َّح َحهُ اَ هْ
اإل ْه َالل ) َرَواهُ اَ ْخلَ ْم َسةَُ ،و َ
وحلديث ابن عمر  ( :أن النيب  سئل أي احلج أفضل ؟ فقال  :العج والثج )  .رواه ابن ماجه
[ العج ] رفع الصوت بالتلبية  [ .الثج ] ذبح الدماء .

وعن سهل بن سعد قال  :قال رسول هللا  ( : ما من مسلم يليب إال لىب ما على ميينه ومشاله من حجر أو شجر أو مدر ) .

رواه الرتمذي

قال أبو بكر بن عبد هللا املزين  ( :كنت مع ابن عمر فلىب حىت أَسع ما بي اجلبلي ) .
 أن رفع الصوت خاص بالرجال  ،أما املرأة فاملستحب عدم رفع صوهتا إال عند حمارمها فال مانع حينئذ أن ترفع الصوت  ،وأما
رواه أبو بكر وابن أيب شيبة وصححه احلافظ

ابن حزم فريى أن املرأة ترفع صوهتا بالتلبية كالرجل متاماً  ،وقال مل يرد دليل على التخصيص .
 األفضل التزام تلبية رسول هللا  لقول جابر ( ولزم رسول هللا  تلبيته ) .
لكن جيوز الزيادة على التلبية  ،ألنه  كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ومل ينكر ذلك  ،فدل على جواز ذلك .
وكان من تلبيته  : لبيك إله احلق .
وبعضهم يقول  :لبيك ذا املعارج  ،لبيك ذا الفواصل .
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( وكان ابن عمر يزيد فيها  :لبيك وسعديك  ،واخلري بيديك  ،والرغباء إليك والعمل ) رواه مسلم .
وروى أمحد يف مسنده عن جابر قال ( أهل رسول هللا  ... فذكر تلبية النيب  وقال  :والناس يزيدون  :ذا املعارج ) .
 ال تشرع التلبية لغري احملرم يف األمصار  ،لعدم الدليل  ،فيكره أن يليب غري احملرم وهذا قول مالك وهو الصحيح  ،ألن التلبية
من شعائر احلج وليست بعبادة مستقلة بنفسها  ،وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحالل  ،لكنه قول ضعيف .
 يف اختالف تلبية الصحابة دليل على أهنم مل يكونوا يلبون التلبية اجلماعية  ،فإن الصحابة كان كل يليب بتلبية  ،وأيضاً
بعضهم يكرب  ،فقد قال أنس ( حججنا مع النيب  منا املكرب ومنا املهل ) متفق عليه  ،فالتلبية اجلماعية بصوت واحد غري
مشروعة .
 ويسن االشرتاط ملن خاف أن ال يكمل حجه بسبب مرض أو وجع .
االشرتاط أن يقول احملرم  :إن حبسِن حابس فمحلي حيث حبستِن .
اختلف العلماء

فقيل مستحب لكل أحد .

وهو قول عمر وعلي والشافعي  ،وهذا مذهب احلنابلة  ،ورجحه ابن حزم .

حلديث عائشة قالت  ( :دخل النيب  على ضباعة بنت الزبري فقالت  :يا رسول هللا  ،إين أريد احلج وأنا شاكية  ،فقال النيب
 : حجي واشرتطي أن حملي حيث حبستِن ) .

متفق عليه

وقيل غري مشروع .

ألن النيب  مل يفعله ومل ينقل عنه .

وقيل يستحب للخائف فقط .

وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وهو الصحيح مجعاً بي األدلة .
فإن النيب  مل يفعله وقد حج واعتمر أربع عمر  ،ومل يعلمه الصحابة  ،وإمنا علمه ضباعة ألهنا مريضة .
فائدة االشرتاط

قال ابن قدامة ” ويقيد هذا الشرط بشيئي :
جحدمها أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة وحنوه له التحلل .

الثاين أنه مىت حل بذلك فال دم عليه وال صوم “.

مسألة  :هل من خشيت احليض هلا أن تشرتط  :قوالن للعلماء .
ومما يقوي جنه ليس هلا االشرتاط

جوالً  :أن هذا السبب ما انعقد سببه وقام مقتضاه .

ثانيا  :أن نساء من الصحابة وهن نفساء ومل يعلمهن النيب  االشرتاط .

ثالثا  :أن هذا أمر كتبه هللا على بنات آدم وال ميكن احلاقة باألمر العارض .

 /قال جاب ٌر لسنا نـنوي إ َال احل َج ،لسنا نـعرف العمرة.
-----------------------العرب يف اجلاهلية مل يكونوا يعرفون العمرة يف أشهر احلج  ،وليس مراد الراوي – هنا – أهنم ال يعرفون العمرة إطالقاً  ،بل كانوا
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يعرفون العمرة  ،وقد اعتمر النيب  قبل حجته هذه عدة مرات  ،إال أن مراد الراوي هنا ( لسنا نعرف العمرة ) أي لسنا نعرف
العمرة يف أشهر احلج  ،ألهنا كانت من عظائم األمور يف اجلاهلية  ،وهلذا ملا جاء اإلسالم أبطل هذا احلكم .
 والعمرة تعريفها لغة الزيارة.
واصطالحاً زيارة البيت تعبداً هلل على وجه خمصوص.
 أمجع العلماء على مشروعية العمرة .
واختلفوا هل هي واجبة أم ال على قولي:
القول األول أهنا واجبة .

حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت( :قلت يا رسول هللا! على النساء جهاد؟ قال :نعم ،عليهن جهاد ال قتال فيه ،احلج
والعمرة) رواه ابن ماجه.
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ” :فقوله (عليهن) ظاهرة يف الوجوب ،ألن (على) من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل
أصول الفقه “ .
وحلديث عمر رضي هللا عنهما يف سؤال جربيل للنيب  عن اإلسالم وفيه (وأن حتج وتعتمر) رواه ابن خزمية  [ .وقد حكم
بعض العلماء بشذوذ رواية  :وأن تعتمر ] .
الع ْقيلي حي أتى إىل النيب  وقال  :أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة  ،قال  ( حج عن أبيك
وحلديث أيب َرزين ُ
واعتمر ) رواه الرتمذي .

القول الثاين  :أهنا غري واجبة .

حلديث جابر مرفوعاً ( سئل النيب  عن العمرة  :أواجبة هي ؟ قال  :ال  ،وأن تعتمر خري لك ) لكن هذا احلديث ال يصح
مرفوعاً  ،والراجح وقفه .
قالوا  :واألصل براءة الذمة حىت يثبت الدليل .
 يسن ايمتابعة بني العمر

حلديث أيب هريرة  قال :قال رسول هللا « العمرة إىل العمرة كفارة يما بينهما» رواه مسلم.

وحلديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا « تابعوا بي احلج والعمرة ،فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث
احلديد» رواه النسائي.

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا” :املتابعة بي العمرتي جاءت به السنة ،ولكن هذه املتابعة ينبغي أن تكون مقيدة مبا جاء عن

السلف ،والسلف رمحهم هللا مل يكن من عملهم أن تكون العمرة كل يوم “ .
وقد قال بعض العلماء  :أن يكون بي العمرة والعمرة مدة بقدر ما ينبت الشعر وميكن حلقه.
 /ح ََّت إذا جتـيـنا البـيت معه .
-----------------------[ جتينا البيت ] أي الكعبة .

يسن دخول البيت بالرجل اليمىن قائالً الدعاء الوارد عند دخول املسجد  ،كبقية املساجد  ( ،اللهم صل على حممد  ،اللهم افتح
ِل أبواب رمحتك ) .
وأما ما قاله بعض الفقهاء أنه يسن إذا رأى البيت أن يرفع يديه ويقول  :اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكرمياً وتعظيماً وبراً  ،أو :
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اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا بالسالم  ،فهذا قول ضعيف  ،ألن هذه اآلثار كلها ال تصح ،فال يعتمد عليها يف
إثبات حكم شرعي (فال يصح ذكر وال دعاء عند رؤية البيت) وجابر الذي نقل حجة النيب  مل يذكر شيء من هذه األذكار.

 أن حتية البيت الطواف  ،فإن أول شيء بدأ به النيب  الطواف .

وهذا فيمن دخل املسجد للطواف ،أما إذا دخل املسجد للجلوس أو الصالة فإنه يصلي ركعتي حتية املسجد كغريه من املساجد،
وأما حديث ( حتية البيت الطواف ) فهو حديث ال يصح .
 /استـلم الركن .
------------------------

[ الركن ] أي احلجر األسود  ،وَسي ركناً ألنه يف ركن الكعبة .

يسن للمحرم أن يبدأ باحلجر األسود فيقصده ويبدأ الشوط منه .
 يسن استالم احلجر األسود .
أ -أن يستلم احلجر ويقبله  ،وهذا أعالها [ واملسح يكون بيد اليمىن ألن اليد اليمىن تقدم للتعظيم ] .
ال :إّّين أَعلَم أَنَّك حجر َال تَضُّر وَال تَْن َفع ،ولَوَال أَّين رأَيت رس َ ّ
ك
ول اَ َّلِل  يُ َقبّهلُ َ
َع ْن ُع َمَر  ( أَنَّهُ قَبَّ َل اَ ْحلَ َجَر [ اَْأل ْ
ُ َ ْ ه َْ ُ َُ
َس َوَد ] فَ َق َ ه ْ ُ َ َ َ ٌ
ُ َ
ك ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ّه  [ .هذا من فقه عمر  :أن تقبيل احلجر اتباعاً هلل ولرسوله ]
َما قَبَّ ْلتُ َ
ب -إن مل يتمكن  ،استلمه بيده وقبل يده .
عن نافع قال  ( :رأيت ابن عمر استلم احلجر بيده  ،مث قبل يده  ،وقال  :ما تركته منذ رأيت رسول هللا  يفعله )  .متفق عليه
ج -أن يستلمه بشيء يف يده  ،ويقبل ذلك الشيء .
حلديث عامر بن واثلة قال  ( :رأيت رسول هللا  يطوف بالبيت ويس تلم احلجر مبحجن معه ويقبل احملجن )  .رواه مسلم
[ احملجن ] هو عصا حمنية الرأس .

د -إن مل يستطع أشار إليه واكتفى بذلك .
 أن استالم احلجر األسود وتقبيله تعظيماً هلل تعاىل واتباعاً للرسول  ال لكونه حجراً أو حمبة له .
 ويشرع استالم الركن اليماين .
ال ( َمل أَر رس َ ّ
ّ ّ
ّ
ي اَلْيَمانّيَ ْ ّ
ّ
ي ) َرَواهُ ُم ْسلّ ٌم.
حلديث اب ّن ُع َمر قَ َ ْ َ َ ُ
ول اَ َّلِل  يَ ْستَل ُم م ْن اَلْبَ ْيت َغْي َر اَ ُّلرْكنَ ْ َ
قال النووي ”أمجعت األمة على اس تحباب استالم الركني اليمانيي ،واتفقت اجلماهري على أنه ال ميس ح الركني اآلخرين“.
قال شيخ اإلسال

”ال يستلم إال الركنيي اليمانيي دون الشاميي  ،فإن النيب  إمنا استلم اليمانيي خاصة ألهنا على قواعد

إبراهيم “ .
 عند استالم الركن اليماين ال يقل شيئاً ال تكبري وال غريه  ،ألن ذلك مل يرد عن النيب . 
 إن مل يتمكن من استالم الركن اليماين  ،مل تشرع اإلشارة إليه بيده .
 يسن عند استالم احلجر قول  :هللا أكرب .
حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال( :طاف رسول هللا  على بعري ،كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء يف يده وكرب)
رواه البخاري.
اإلشارة تكون باليد اليمىن دون اليدين مجيعاً.
 وأما قول ( بسم هللا ) فلم ينقل من ذكر صفة حج النيب  أنه كان يقول ( بسم هللا ) لكن صح ذلك عن ابن عمر كما
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عند اإلمام أمحد أنه ( يستلم احلجر ويقول  :بسم هللا  :هللا أكرب ) .
 يف استالم احلجر األسود فضل عظيم  ،فقد قال  ( إن استالم الركني حيطان الذنوب ) رواه أمحد.
 إن مشروعية تقبيل احلجر األسود مشروطة بعدم إيذاء الناس باملزامحة واملدافعة ،فإنه يف هذه احلالة ترك االستالم أفضل .
 يف آخر شوط عند االنتهاء ال يستلم وال يقبل احلجر األسود وال يكرب ألنه انتهى طوافه .
 هل يشرع تقبيل احلجر األسود يف غري نسك من حج أو عمرة ؟ اجلمهور على املنع .
 /فطاف .
-----------------------يبدأ احملرم بالطواف مبتدئاً من احلجر األسود جاعالً البيت عن يساره لفعل النيب  ، فإن كان متمتعاً فطوافه لعمرته  ،وإن كان
مفرداً أو قارناً فهو طواف القدوم .
 جيب أن يكون الطواف سبعة أشواط  ،فمن ترك شيئاً ولو يسرياً من شوط من السبعة مل يصح  ،ألنه مل يأت بالعدد املعترب .
 لو شك هل طاف ستة أو سبعاً فإنه يبِن على اليقي إال إذا غلب على ظنه شيء فإنه يعمل به  ،فإن غلب على ظنه أنه
طاف ستة جيعلها ستة ويأيت بسابع .
 حيرم أن يطوف عريان لقوله  ( وال يطوف بالبيت عريان ) متفق عليه .
 قال شيخ اإلسال ابن تيمية وليس له-أي الطواف -ذكر خمصوص عن النيب  ال بأمره وال بقوله وال بتعليمه ،بل يدعو
بسائر األدعية الشرعية  ،وأما ختصيص كل شوط بدعاء معي فهذا ال أصل له .
 إذا قطع طوافه فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف .

 األفضل أن يطوف على وضوء لفعل النيب  ففي حديث عائشة رضي هللا عنها (أن النيب  أول شيء بدأ به حي قدم
مكة أنه توضأ مث طاف بالبيت) متفق عليه.
وهذا قول مجاعة من أئمة السلف .فقد روى ابن أيب شيبة عن شعبة بن احلجاج قال (سألت محاداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل
يطوف بالبيت على غري طهارة؟ فلم يروا به باساً.
وقد ذهب كثري من العلماء إىل أنه ال بد من الوضوء للطواف ،لفعل النيب  كما يف احلديث السابق وحلديث ابن عباس رضي
هللا عنهما مرفوعاً (الطواف بالبيت صالة) لكن هذا احلديث ال يصح مرفوعاً ،ولذلك ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل صحة
الطواف بغري طهارة.
 يسن يف هذا الطواف االضطباع ( وهو أن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه األمين  ،وطرفيه على عاتقه األيسر فيكون العاتق
األمين مكشوفاً) .
حلديث يعلي بن أمية  قال (طاف النيب  مضطبعاً بربد أخضر) رواه أبو داود.
 االضطباع يكون يف طواف القدوم يف كل األشواط السبعة .
 احلكمة منه أنه يعي على سرعة املشي.
 ال يسن االضطباع يف غري طواف القدوم ،وما يفعله كثري من احلجيج حيث يضطبعون من حي اإلحرام إىل أن خيلعوا فإنه
خطأ وخمالف للسنة  ،وهلذا قال العلماء  :يستحب له أن يزيل االضطباع مباشرة قبل ركعيت الطواف .
 يسن أن يدعو بي الركني مبا جاء يف احلديث ( ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ) وال تشرع
الزيادة على ذلك كقول كثري من الناس  :وأدخلنا اجلنة مع األبرار  ،يا عزيز يا غفار  ،ألن ذلك ال أصل له .
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 /فـرمل ثالثًا ومش جربـ ًعا.

-----------------ويسن يف هذا الطواف – طواف القدوم – الرمل  ،قال النووي ” :قال العلماء  :الرمل هو إسراع املشي مع تقارب اخلطا “ .

لفعل النيب  كما يف حديث جابر هذا .
وهو مستحب يف األشواط الثالثة األول  ،واملشي يف األربعة الباقية .

قال يف ايمغين ” وهو سنة يف األشواط الثالثة األول من طواف القدوم  ،وال نعلم فيه بي أهل العلم اختالفاً  ،وقد ثبت عن

النيب  أنه رمل ثالثاً ومشى أربعاً “ .
 احلكمة  :كما يف حديث ابن عباس  ( :إظهار القوة واجللد للمشركي ) .
ول َّّ
الِلّ بْ ّن َعبَّ ٍ
ال الْ ُم ْش ّرُكو َن  :إنَّهُ يَ ْق َد ُم َعلَْي ُك ْم قَ ْوٌم
َص َحابُهُ َم َّكةَ  .فَ َق َ
ال ( لَ َّما قَ ّد َم َر ُس ُ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
َع ْن َعْب ّد َّ
الِل َ وأ ْ
الرْكنَ ْ ّ
يَ ،وَملْ ميَْنَ ْع ُه ْم أَ ْن يَْرُملُوا األَ ْش َوا َط ُكلَّ َها:
ي ُّ
ب  .فَأ ََمَرُه ْم النّ ُّ
َّيب  أَ ْن يَْرُملُوا األَ ْش َوا َط الثَّالثَةََ ،وأَ ْن ميَْ ُشوا َما بَ ْ َ
َوَهنَْت ُه ْم ُمحَّى يَثْ ّر َ
إالَّ ا ّإلبْ َقاءُ َعلَْي ّه ْم ) متفق عليه .
فإن قيل ما احلكمة يف الرمل بعد زوال علته اليت شرع من أجلها ؟

اجلواب أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته  ،ال ينايف أن لبقائه علة أخرى  ،وهي أن يتذكر به املسلمون نعمة هللا عليهم حيث
كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف .
وما يؤيده أن رسول هللا  رمل يف حجة الوداع بعد زوال العلة املذكورة .
 والرمل يكون من احلجر إىل احلجر .
حلديث ابن عمر  ( :أن رسول هللا  رمل من احلجر إىل احلجر ) .
وهذا يقدم على حديث ابن عباس  ،ألن

حديث ابن عباس كان يف عمرة القضاء يف ذي القعدة عام سبع  ،وأما حديث ابن عمر  ( :أن النيب  رمل من احلجر إىل
احلجر ) كان يف حجة الوداع  ،فيكون هذا ناسخاً للمشي بي الركني الثابت يف حديث ابن عباس  ،ألنه متأخر عنه .
 أن الرمل خاص بالرجال .
 وليس الرمل هو هز الكتفي كما يفعله بعض اجلهلة [ قاله الشيخ ابن عثيمي ] .
ُ /ثَ نـفذ إىل مقا إبـراهيم فـقرج وا ََّتذوا من مقا إبـراهيم مللًّ  .فللَ ركعتـني ،فجعل المقا بـيـنه وبـني البـيت  ،ويف
رواية [ جنه قرج يف الركعتني ( قل هو هللا جحد ) و ( قل يا جيها الكافرون ) .
-----------------------أي  :إذا فرغ من طوافه سوى رداءه فوضعه على كتفه مث صلى ركعيت الطواف خلف املقام يف أي وقت كان طوافه  ،يقرأ يف
[ واملقام ] هو احلجر الذي
األوىل بعد الفاحتة ( قل يا أيها الكافرون ) ويف الثانية ( قل هو هللا أحد ) كما جاء عند مسلم .
قام عليه إبراهيم حي ارتفع بناؤه للبيت وشق عليه تناول احلجارة ] .

قال النووي ”هذا دليل ملا أمجع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف املقام ركعيت الطواف“.
 ال يلزم أداء هاتي الركعتي خلف املقام  ،فلو صالمها يف أي مكان من احلرم أو خارجه جاز .
 املشروع يف هاتي الركعتي التخفيف وليس قبلهما دعاء وال بعدمها دعاء .
 إذا دار األمر بي أن يصلي قريباً من املقام مع كثرة حركته  ،كرد املارين بي يديه  ،وبي أن يصلي بعيداً عن املقام ولكن
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بطمأنينة  ،فاألفضل الثاين  ،ألن ما يتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة مبا يتعلق مبكاهنا .
 يستحب إذا جاء املقام أن يقرأ ( واختذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وال يطيل بعدمها اجللوس .
 هل جتزئ سنة راتبة عنهما أو صالة مكتوبة ؟ هذا موضع خالف والصحيح أهنا ال جتزئ  ،ألهنما سنة مستقلة بنفسها .
ُ /ثَ رجع إىل الركن واستـلمه.

-----------------------أي إذا صلى ركعتي عاد إىل احلجر األسود فاستلمه بيده إن تيسر له ذلك  ،وإال تركه ومضى .
قال بعض العلماء  :وظاهر ذلك أنه ال يسن تقبيله وال اإلشارة إليه .
قال الشيخ ابن عثيمني ”بعد أن يصلي ركعتي يستلم الركن مرة ثانية كاملودع للبيت يف هذا العمل
ومل ترد السنة بالتقبيل يف هذا املوضع ومل ترد أيضاً باإلشارة “.
وعلى هذا فال تقبيل وال إشارة  ،فان تيسر لك أن تستلمه فهو سنة وإال فدعه .
وهذا فيمن خرج ليسعى  ،أما من طاف وال يريد السعي [ كطواف الوداع مثالً أو طواف اإلفاضة ملن سعى بعد طواف القدوم ]
فإنه مل يرد أن النيب  رجع إىل الركن فاستلمه .
مسألة
جاء عند اإلمام أمحد ( مث ذهب إىل زمزم فشرب منها وصب على رأسه ) فيسن بعد صالة الركعتي أن يذهب إىل زمزم ويشرب
ويصب على رأسه .
الِل به » .
لفا والمروة من شعائر ا َلِل ) « جبدج مبا بدج َ
لفا قـرج ( إ َن ال َ
لفا فـل َما دنا من ال َ
ُ /ثَ خرج من الباب إىل ال َ

الِل وحده ال شريك له  ،له
الِل وكبَـره وقال « ال إله إالَ َ
لفا فـرق عليه ح ََّت رجى البـيت فاستـقبل القبـلة فـو َحد َ
فـبدج بال َ
الِل وحده جْنز وعده ونلر عبده وهز األحزاب وحده » ُ .ثَ دعا
الملك وله احلمد وهو عل كل شي ٍء قد ٌير ال إله إالَ َ
بـني ذلك قال مثل هذا ثالث م َر ٍ
ات ُثَ نـزل إىل المروة ح ََّت إذا انلبَت قدماه يف بطن الوادي سع ح ََّت إذا صعدتا مش
لفا .
ح ََّت جت المروة فـفعل عل المروة كما فـعل عل ال َ
-----------------------أي  :بعد أن ينتهي من الطواف وركعيت الطواف يذهب إىل الصفا .

 استحباب قراءة هذه اآلية (إن الصفا واملرة من شعائر )  ،ويف ذلك فوائـد
جوالً اقتداء بالرسول . 
ثانياً امتثاالً ألمر هللا .

ثالثاً وليشعر نفسه أنه إمنا سعى ألنه من شعائر هللا .
 قوله ( قرج إن اللفا وايمرة من شعائر هللا ) حي دنا الصفا وليس إذا صعد .
 وال يقال هذا الذكر إال إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف – فال يقال بعد ذلك – ال عند املروة وال عند الصفا يف املرة
الثانية  ،ألنه ليس ذكراً خيتص بالصعود وإمنا هو ذكر يبي أن ابتداء اإلنسان من الصفا إمنا هو بتقدمي هللا له .
 قوله ( فقرج إن اللفا وايمروة من شعائر هللا )  :حيتمل أنه قرأ اآلية كلها  ،وكان السلف يعربون ببعض اآلية عن مجيعها ،
وحيتمل انه مل يقرأ إال هذا فقط الذي هو حمل الشاهد  ،وهذا هو املتعي ،ألن األصل أن الصحابة ينقلون كل ما َسعوه  ،وإذا مل
يقل ( حىت ختم اآلية ) فإنه يقتصر على ما نقل فقط .
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 البداءة بالسعي من الصفا  ،فلو بدأ باملروة مل يعتد بالشوط األول  ،والبدء بالصفا هو تفسري لقوله تعاىل ( إن الصفا واملروة
من شعائر هللا ) فقد بدأ مبا قدم هللا ذكره .
 استحباب رقي الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه ( وليس هو واجب  ،الواجب هو حدود العربيات )
 استحباب رفع اليدين عند الصعود على الصفا  ،وصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء .
احلَ ْم ُد َوُه َو َعلَى َك ّهل َش ْى ٍء
ك َولَهُ ْ
 يستحب على الصفا أن يوحد هللا ويكربه ويقول ( :الَ إّلَهَ إّالَّ َّ
يك لَهُ لَهُ الْ ُمْل ُ
الِلُ َو ْح َدهُ الَ َش ّر َ
الِل وحده أ ََْنز وعده ونَصر عبده وهزم األَحزاب وحده » ُ .مثَّ دعا ب ّ
ّ
ث مَّر ٍ
ك قَ َ ّ
ات)  [ .جْنز
ي ذَل َ
َ َ َْ َ
قَد ٌير الَ إّلَهَ إّالَّ َُّ َ ْ َ ُ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ال مثْ َل َه َذا ثَالَ َ َ
وعده ] أي :بإظهار هذا الدين ،وكون العاقبة للمتقي  [ .ونلر عبده ] أي  :نبيه حممداً  [ وهز األحزاب ] أي  :غلبهم
وكسرهم [ وحده ] أي  :بال قتال من الناس .
 أنه يستحب الدعاء فيما بي ذلك  ،وصفة هذا  :أن يذكر هللا أوالً  ،مث يدعو  ،مث يذكر هللا ثانياً  ،مث يدعو  ،مث يذكر هللا
ثالثاً  ،مث ينزل من الصفا .
 بعد الذكر والدعاء يتجه إىل املروة .
 إذا حاذى العلم األخضر هرول حىت العلم الثاين  ،واهلرولة خاصة بالرجال .
 ال تشرتط الطهارة للسعي .
 السعي بي الصفا واملروة سبعة أشواط  ،الذهاب شوط والرجوع شوط آخر .
 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 .
 إذا كان يف آخر شوط من السعي أمته بصعوده املروة  ،وال يقف للدعاء وال للذكر  ،ألن العبادة قد انتهت .

 وإذا كان احلاج متمتعاً قلر من شعره  ،وإمنا يقلر هنا ليبق شعر للحج .

عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  قال (  ...ومن مل يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل
مث يهل باحلج ) .
 أما يف غري هذه احلالة فاحللق أفضل من التقصري يف حق الرجال (ألن الرسول  دعا للمحلقي ثالثاً) .
ففي حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  قال (اللهم ارحم احمللقي ،قالوا :واملقصرين يا رسول هللا؟ قال يف الثالثة
واملقصرين) متفق عليه.
وألنه فعل النيب  وألن احللق أبلغ تعظيماً هلل.
 أما املرأة تقصر من شعرها مقدار أمنلة :فاملشروع للمرأة التقصري دون احللق ،قال ابن قدامة” :ال خالف يف هذا“ .

 التقصري البد أن يعم مجيع الرأس  ،وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء .
ّّ
ّ
ين) ومن املعلوم أن اإلنسان إذا قصر من رأسه ثالث شعرات من جانب الرأس ما يعد أنه
لقوله تعاىل ( ُحمَلهق َ
وس ُك ْم َوُم َق ه
ي ُرُؤ َ
ص ّر َ
مقصر.
فقول من يقول أنه يكفي ثالث شعرات فهو قول مرجوح .
 احللق أو التقصري من واجبات احلج كما سيأيت إن شاء هللا .
 من أسرار احللق أو التقصري أن فيهما كمال اخلضوع والتذلل هلل تعاىل ،وإظهار العبودية واالنقياد لطاعته.
 وأما القارن واملفرد فإنه يبقى على إحرامه وال يتحلل  ،واألفضل له أن يتحلل بعمرة إذا مل يسق اهلدي .
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 /ح ََّت إذا كان لخر طوافه عل المروة ،فـقال ( لو جين استـقبـلت من جمري ما استدبـرت مل جسق اهلدي ،وجعلتـها
ي فـليح َل وليجعلها عمرًة ) فـقا سراقة بن مالك بن جعش ٍم ،فـقال يا رسول ا َلِل،
عمرًة ،فمن كان منكم ليس معه هد ٌ
جلعامنا هذا ،ج ألب ٍد؟ فشبَك رسول ا َلِل  جصابعه واحدةً يف األخرى ،وقال دخلت العمرة يف احلج  -م َرتـني  -ال ،بل
ألبد جب ٍد.

-----------------------فيه دليل على أن الرسول  حج قارناً  ،وهذا هو الراجح من جقوال جهل العلم جنه حج قارناً .
وهذا مذهب أمحد ورجحه ابن القيم وساق أدلة كثرية عليه .
منها  :حديث حفصة  .قلت للنيب  ( : ما شأن الناس حلوا ومل حتل أنت من عمرتك ؟ قال  :إين لبدت رأسي  ،وقلدت
هديي  ،فال أحل حىت أحن ر ) وهذا يدل على أنه يف عمرة معها حج .
وقال  - كما يف حديث جابر هذا  ( -لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجعلتها عمرة) وهذا صريح يف
أنه استمر يف حجه ومل حيل إال يوم النحر .
قال اإلما جمحد  ” :ال شك أن النيب  كان قارناً “ .

أمجع العلماء على أن الصحابة الذين مع النيب  يف حجة الوداع قد فسخوا حجهم إىل عمرة بأمر النيب  ،ويف حديثَ َع ْن
ول َّّ
ٍ
الِلّ بْ ّن َعبَّ ٍ
وها ُع ْمَرًة  .فَ َقالُوا  :يَا
ال :قَ ّد َم َر ُس ُ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
َعْب ّد َّ
يحةَ َرابّ َعة  .فَأ ََمَرُه ْم أَ ْن َْجي َعلُ َ
الِل َ وأ ْ
َص َحابُهُ َ
صبّ َ
احلّ ُّل ُكلُّهُ ) .
ال ْ :
َي ْ
احلّ ّهل ؟ قَ َ
ول َّ
َر ُس َ
الِلّ  ،أ ُّ
 والراجح أن هذا احلكم هلم وملن بعدهم أيضاً  ،لكنه واجب على الصحابة يف تلك السنة استجابة ألمر الرسول . 

قال ابن القيم  ” :واختصاص وجوبه بالصحابة  ،هو الذي كان يراه شيخنا قدس هللا روحه  ،يقول  :إهنم قد فرض عليهم

الفسخ ألمر رسول هللا  به  ،وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا يف املبادرة إىل امتثاله  ،وأما اجلواز واالستحباب فلألم ة إىل
يوم القيامة  ،وهذا القول أصح “ .
 /وقد عل من اليمن ببدن النَب  فـوجد فاطمة  -رض هللا عنها  -ممَن ح َل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر
الِل  حمرشاً عل فاطمة للَذي
ذلك عليـها فـقالت إ َن جِب جمرين ِبذا  .قال فكان عل يـقول بالعراق فذهبت إىل رسول َ

الِل  فيما ذكرت عنه فأخبـرته جّن جنكرت ذلك عليـها فـقال« صدقت صدقت .
صنـعت مستـفتياً لرسول َ
-----------------------[ حمرشاً ] التحريش اإلغراء واملراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتاهبا .

[ صبيغاً ] ثوباً منمقاً .
حينما قدم علي من اليمن وجد زوجته فاطمة قد حلت وجتملت  ،فأنكر عليها  ،ألنه مل يعلم أن النيب  أذن هلا  ،وأنه أمر
كل من مل يسق اهلدي أن يتحلل .
 وسبب إنكار علي  ،ألهنم كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور .
فأخرب النيب  علياً أن فاطمة صادقة يف كالمها وأنه أمرها باإلحالل .
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 /ماذا قـلت حني فـرضت احل َج؟" قال قـلت اللَه َم إين جهل مبا جه َل به رسولك .قال فإ َن معي اهلدي فال َتل ) .قال
َب
فكان عماعة اهلدي الَذي قد به علي من اليمن ،والَذي جت به النَب  مائةً .قال فح َل النَاس كلهم ،وق َ
لروا ،إ َال الن َ

ي.
 ومن كان معه هد ٌ
-----------------------قوله [ فكان عماعة ] أي جمموع .

 فيه جواز أن يهل اإلنسان مبا أهل به فالن ،لكن البد أن تعلم مباذا أحرم فالن قبل أن تطوف ليقع طوافه بعد تعيي النسك.
 قوله ( فحل الناس كلهم وقلروا إال النب  ومن كان معه هدي ) قال النووي” :قوله  :وقصروا  :فإمنا قصروا ومل حيلقوا
مع أن احللق أفضل ألهنم أرادوا أن يبقى شعر حيلق يف احلج  ،فلو حلقوا مل يبق شعر  ،فكان التقصري هنا أحسن ليحصل يف
النسكي إزالة شعر“ .
 وسيأيت إن شاء هللا أن النيب  حنر (  ) 63وأعطى علياً الباقي لينحرها .
 فيه كرم النيب  حيث أهدى (  ) 100بدنة عن (  ) 700شاة وكثري من الناس يتهرب من هدي شاة واحدة  ،حىت إنه
ليختار النسك املفضول على النسك الفاضل تفادياً للهدي  .فيحرم بإفراد من أجل أنه ال هدي فيه على املتمتع .
 /فـل َما كان يـو التـَروية تـو َجهوا إىل م ًن فأهلوا باحلج .

------------------------

[ يو الرتوية ] هو اليوم الثامن من ذي احلجة  .قال النووي ”وَسي بذلك ألن الناس كانوا يرتوون فيه من املاء  ،أي حيملونه

معهم من مكة إىل عرفات ليستعملوه يف الشرب وغريه“ [ توجهوا إىل من ] توجهوا من األبطح  ،ألن النيب  نزل هناك .

يف هذا اليوم يسن للمحلي اإلحرام باحلج  ،عن جابر  أن النيب  قال ألصحابه (أقيموا حالالً حىت إذا كان يوم الرتوية
فأهلوا باحلج) متفق عليه.
 أنه يسن للمحلي مبكة أن يدفعوا إىل مىن يف اليوم الثامن .
 أن أعمال احلج تبتدئ من اليوم الثامن .
 أن اإلنسان حيرم يوم الرتوية من مكانه .
وقد قال بعض الفقهاء  :أنه حيرم من احلرم حتت امليزاب  ،وهذا غلط وبدعة  ،فلم يفعله النيب  ، وال عهد عن أحد من
الصحابة أنه فعله .
 يسن أن يفعل احلاج عند إحرامه هذا ما يفعله عند اإلحرام من امليقات من الغسل والتنظف والتجرد من املخيط ويهل باحلج
بعدها قائالً  :لبيك حجاً .
عن جابر  قال( :أمرنا رسول هللا  ملا أحللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىن فأهللنا باألبطح) رواه مسلم.
وإمنا أهلوا من األبطح ألنه مكان نزوهلم ( .واألبطح  :هو مسيل فيه دقاق احلصى يقع شرقي مكة  ،فأحرم النيب  يف هذا
املكان ومعه أصحابه قبل الزوال  ،مث توجهوا إىل مىن وكان ذلك يوم اخلميس .
 /وركب النَب  فللَ ِبا الظهر والعلر ،والمغرب والعشاء والفجر.
-----------------------السنة أن خيرج احلاج إىل مىن يوم الثامن فيصلي هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر قصراً من غري مجع  ،وهذا مستحب
بإمجاع العلماء .
19

 األفضل أن تكون صالة الظهر يف اليوم الثامن يف مىن .
 أن الصالة يف مىن تكون قصراً من غري مجع .
 أنه يسن املكث يف مىن حىت تطلع الشمس .
 أن الذين يذهبون إىل عرفات من ليلتها قد خالفوا السنة  ،وكذلك من مل حيرم اليوم الثامن  ،وهو وإن كان جائزاً لكنهم
حرموا أنفسهم السنة .
 فإذا صادف يوم الرتوية يوم مجعة  ،فأيهما أفضل  ،أن يصلي احلاج يف املسجد احلرام مث خيرج إىل مىن  ،أو أن خيرج إىل مىن (
ضحى ) ويصلي الظهر يف مىن ؟ الثاين أفضل  ،ألن بقاءك يف مىن عبادة  ،وأنت أيها احلاج مل تأت من بالدك إال ألجل هذه
العبادة .
ُ /ثَ مكث قل ًيال ح ََّت طلعت ال َ
شمس ،وجمر بقبَ ٍة من شع ٍر تضرب له بنمرة فسار رسول ا َلِل  ، وال تش َ
ش إ َال جنَه
ك قـري ٌ
ش تلنع يف اجلاهليَة .فأجاز رسول ا َلِل  ، ح ََّت جت عرفة ،فـوجد القبَة قد
واق ٌ
ف عند المشعر احلرا  ،كما كانت قـري ٌ
ضربت له بنمرة ،فـنـزل ِبا.
------------------------

( ججاز ) تعدى ( حَّت جت عرفة ) قال النووي ”املراد قارب عرفات  ،فإن منرة ليست من عرفات“  [ .القبة ] قال ابن األثري ”القبة من اخليام
بيت صغري مستدير“ .
يسن اخلروج إىل عرفة من مىن إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وهو يليب أو يكرب  [.عرفة  :مشعر خارج حدود احلرم  ،ألهنا واقعة يف

احلل  ،وهي اسم ملكان الوقوف يف احلج َ ،سيت عرفة الرتفاعها على ما حوهلا ] .

 إن تيسر له النزول بنمرة نزل إىل زوال الشمس [ ومنرة قرية قرب عرفة وليست من عرفة ]  ،وهذا النزول نزول نسك  ،بناءً
على أن األصل التعبد يف مجيع أعمال احلج إال ما قام الدليل على أنه ليس كذلك ،وإال ذهب إىل عرفات واستقر هبا ولو قبل
الزوال .
 قوله ( وال تشك قريش إال جنه واقف عند ايمشعر .....فأجاز ) أي جاوز املزدلفة ومل يقف هبا  ،بل توجه إىل عرفات ،
وقريش حلميتها اجلاهلية وتعصبها ال تقف يوم عرفة إال يف مزدلفة  ،تقول حنن أهل احلرم فال خنرج إىل احلل  ،وبقية الناس يقفون
يف عرفة  ،لكن النيب  جدد احلج على مشاعر إبراهيم عليه الصالة والسالم .
 قوله ( حَّت جت عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ) منرة ليست من عرفة  ،فاختلف الشراح يف معىن قوله ( حىت أتى
عرفة فوجد القبة  ....بنمرة ) ألهنا توهم أن منرة من عرفة  ،فقيل  :املعىن أي قد قارب عرفة  ،وقيل  :أن مراد جابر أن منتهى
سريه عرفة  ،وأنه مل يفعل كما تفعل قريش يف اجلاهلية  ،فتنتهي مبزدلفة وتقف فيه يوم عرفة  ،وفيه طريقة إىل عرفة نزل بنمرة ،
وهذا أصح .
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 /ح ََّت إذا زاغت ال َ
شمس جمر بالقلواء فـرحلت له فأت بطن الوادي فخطب النَاس وقال إ َن دماءكم وجموالكم حرا ٌ
ع ودماء اجلاهليَة
عليكم كحرمة يـومكم هذا يف شهركم هذا يف بـلدكم هذا جال كل شي ٍء من جمر اجلاهليَة َتت قدم َي موضو ٌ
موضوعةٌ وإ َن ج َول دٍ جضع من دمائنا د ابن ربيعة بن احلارث كان مستـرضعاً يف بن سع ٍد فـقتـلته هذي ٌل وربا اجلاهليَة
الِل
الِل يف النساء فإنَكم جخذُتوه َن بأمان َ
موضوعٌ وج َول رباً جضع ربانا ربا عبَاس بن عبد المطَلب فإنَه موضوعٌ كله فاتَـقوا َ
الِل ولكم عليه َن جن ال يوطئن فـرشكم جحداً تكرهونه  .فإن فـعلن ذلك فاضربوه َن ضرباً غيـر
واستحللتم فـروجه َن بكلمة َ

الِل  .وجنـتم
مبـر ٍح وهل َن عليكم رزقـه َن وكسوتـه َن بالمعروف وقد تـركت فيكم ما لن تضلوا بـعده إن اعتلمتم به كتاب َ
سماء
سبَابة يـرفـعها إىل ال َ
تسألون عن فما جنـتم قائلون »  .قالوا نشهد جنَك قد بـلَغت وجدَيت ونلحت  .فـقال بإصبعه ال َ
ويـنكتـها إىل النَاس « اللَه َم اشهد اللَه َم اشهد »  .ثالث م َر ٍ
ات .
------------------------

[ القلواء ] لقب لناقته اليت حج عليها  [ ،فرحلت له ] أي جعل عليها الرحل  [ ،بطن بالوادي ] وادي عرنة الذي فيه مقدمة
املسجد  ،ألن املسجد بعضه يف عرفة وبعضه خارج عرفة  ،وبطن الوادي موضع متسع  ،ولذا خصه النيب  خبطبته .

فيه استحباب اخلطبة لإلمام ليعلم الناس صفة الوقوف ويذكرهم بعظم هذا اليوم .
 وقد خطب  خطبة عظيمة بي فيها أحكام مهمة وعظيمة :
[ إ َن دماءكم ] أي قتل املسلم بغري حق .

[ وجموالكم ] أي أخذ مال املسلم بغري حق .

[ حرا ٌ عليكم ] حرام وال جيوز  ،مث أكد هذا التحرمي بقوله :

[ كحرمة يـومكم هذا ] ألن هذا اليوم هو يوم عرفة فهو يوم حرام ألنه من أيام احلج .

سفك الدمُ ،م َعظَّم حىت عند العرب يف اجلاهلية .
[ يف شهركم هذا ] أي شهر ذي احلجة  ،ألنه من األشهر احلرم ،ال جيوز فيه ُ
[ يف بـلدكم هذا ] مكة ،البلد احلرام  ،البلد األمي.

إذاً  :دم املسلم وماله حرام كحرمة هذا اليوم وكحرمة هذا الشهر وكحرمة هذا البلد األمي .
أما دم املسلم  :فقد جاءت النصوص الكثرية يف حرمته وأنه من أكرب الكبائر .
قال تعاىل ( :ومن ي ْقتل مؤّمناً مت ع ّمداً فَجزاؤه جهن ّ ّ
ضب َّ ّ
ّ
َع َّد لَهُ َع َذاباً َع ّظيماً) .
الِلُ َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َّم َخالداً ف َيها َو َغ َ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ ه َ َ ُ ُ َ َ ُ
ّ
وقال تعاىل ( :والَّ ّذين ال ي ْدعو َن مع َّّ
ك يَْل َق أَثَاماً).
الِلُ إَّّال بّ ْ
س الَّّيت َحَّرَم َّ
احلَ ّهق َوال يَْزنُو َن َوَم ْن يَ ْف َع ْل ذَل َ
الِل إّ َهلاً َ
َ َ َ ُ ََ
آخَر َوال يَ ْقتُلُو َن النَّ ْف َ
ّ
ٍ
ّ
ض فَ َكأََّمنَا قَتَل النَّاس َّ
س أ َْو فَ َساد ّيف ْاأل َْر ّ
ك َكتَْب نَا َعلَى بَِّن إّ ْسرائيل أَنَّهُ َم ْن قَتَل نَ ْفساً بّغَ ّْري نَ ْف ٍ
مجيعاً ) .
َج ّل َذل َ
وقال تعاىل ( :م ْن أ ْ
َ َ
َ
َ
وعن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا ( :أكرب الكبائر :اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،واليمي الغموس).
رواه البخاري

وعن بريدة قال  :قال رسول هللا  ( : لقتل مؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا )  .رواه النسائي
وعن ابن عمر قال  :قال رسول هللا  ( : ال يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً حراماً )  .رواه البخاري
وأما ماله فقد جاءت النصوص أيضاً بتحرمي أكل مال املسلم بغري حق .
قال تعاىل (وال تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بّالْب ّ
َّاس بّ ّْ
اط ّل َوتُ ْدلُوا ّهبَا إّ َىل ا ْحلُ َّك ّام لّتَأْ ُكلُوا فَ ّريقاً ّم ْن أ َْم َو ّال الن ّ
اإل ّْمث َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ) .
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ
وقال  ( ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه ) رواه أمحد .
وجاء يف رواية [ وأعراضكم ] وقد جاءت أيضاً النصوص الكثرية بتحرمي عرض املسلم .
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كأحاديث حترمي الغيبة  ،وحترمي النميمة  ،وكذلك النصوص اليت تنهى عن قذف احملصنات .
ّ
كما قال تعاىل ( إّ َّن الَّ ّذين ي رمو َن الْمح ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ّ
يم ) .
ص نَات الْغَافالت الْ ُم ْؤمنَات لُعنُوا ّيف الدُّنْيَا َو ْاآلخَرةّ َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
َ َْ ُ ُ ْ َ
اب َعظ ٌ
[ جال كل شي ٍء من جمر اجلاهليَة َتت قدم َي موضوعٌ ] وهذا فيه إبطال جلميع أموّر اجلاهلية ،مجيع اخلرافات والعادات والتقاليد
اجلاهلية املخالّفة لّشرّع هللا موضوعة وباطلة  [.لطم اخلدود  ،شق اجليوب  ،امليسر  ،اخلمر  ،التربج وغريها ] .
 وقد جرت العادة عند الناس أن الشيء املهان يقال  :حتت القدم .
أيضا دماءَ اجلاهلية ،الدماء اليت كانت يف اجلاهلية ،موضوعة ،ما
[ ودماء اجلاهليَة موضوعةٌ ] يعِن ساقطة باطلة  ،أسقط ً 
ّ
أثر هلا .
يأيت
ٌ
شخص اآلن يُطالب بدم ،الدم موضوع  ،فدماء اجلاهلية باطلة وساقطة ،ال قيمة هلا وال َ
[ وإ َن ج َول دٍ جضع من دمائنا ] أي  :من دماء بِن هاشم  ،من رهط النيب . 
ّ
عمومة الرسول عليه الصالة والسالم .
[ د ابن ربيعة بن احلارث ] هذا ّمن أبناء

ٍ
رضيعا يف بِن سعد  -بنو سعد قبيلة جهة الطائف -
صغريا ً
[ كان مستـرضعاً يف بن سعد فـقتـلته هذي ٌل ] هذا كان و ًلدا ً
حجر ف ُقتّل ،إ ًذا اآلن قريش تطالّب
اهلامشي
القرشي
فأصاب هذا الو َلد
وهذيل،
َّ
َّ
كانت هناك ُمقاتَلة بي بِن سعد ُ
َ
الصغري أصابه ٌ
َ
ّ
ّ
النيب عليه الصالة والسالم .
دمه ،إذًا يا قريش يا بِن هاشم! ال تطالبوا بدم هذا الولدَ ،و َ
النيب َ و َ
ضعه ُّ
ض َع َ
بدمه من هذيل ،ه
ع ] أي ساقط باطل  ،فأسقط النيب  ربا اجلاهلية  ،أي الزيادات بغري حق  ،ألن اإلسالم ال ربا فيه ،
[ وربا اجلاهليَة موضو ٌ
لكن النيب  مل يسقط الديون ألهنا حق لصاحبها  ،ال تسقط إال بإسقاط صاحبها هلا .
عم ّ
رسول هللا ،والعباس كان
[ وج َول رباً جضع ربانا ربا عبَاس بن عبد المطَلب فإنَه موضوعٌ كله ] العباس بن عبد املطلب هو ُّ
ضع تلك الفوائد  ،ربا
قروضا ،ويأخذ على هذه القروض فوائد  ،فالنيب َ و َ
تاجرا وثريًا وعنده أموال وكان يُدايّن الناس ،يعطي ً
ً
العباس موضوع ،ساقط .
 ويف فعل النيب  هذا فائدة ذكرها اإلمام النووي  ،حيث قال رمحه هللا  ” :وفيه أن اإلمام وغريه ما يأمر مبعروف أو ينهى
عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إىل قبول قوله وإىل طيب نفس من قرب عهده باإلسالم  ،فاملراد بالوضع
اإلبطال “ .
أهل بيتّه ّمن أبنائه وأحفاده وبناته،
يأمَر ْ
ولذلك يَ ْذ ُكرون عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه كان إذا أراد أن ُ
بأمر؛ جيمع َ
عزمت أن ُآمر الناس ْ ٍ
فمن بلغِن عنه أنه خالَف أمري؛
ويقول :إين
ُ
الطري إىل اللحمَ ،
نظر ُ
بأمر ،وإن الناس ينظرون إليكم كما يَ ُ
َ َ
فإين أُضاعف عليه العقوبة .
[ فاتَـقوا َ
أمور اجلاهلية؛ أوصى بالنساء ،هذه اخلطبة هي خطبةُ
وو َ
ض َع َ
الِل يف النساء ] بعدما عظَّم الدماء واألعراض واألموال َ
ّ
كثريا
كثريا خاصة يف اجلاهلية  ،املرأة ضعيفة يقع الظلم عليها ً
الظلم عليهن ً
الع ْدل واإلنصاف ،أوصى بالنساء ألن النساء يَ َقع ُ
ّمن الرجل ،لذلك النيب  أوصى هبا ،أوصى بالنساء  ،أي ال تظلموهنن وال تضيعوا حقوقهن .
اشروه َّن بّالْمعر ّ
ّ
وف ) .
قال تعاىل ( َو َع ُ ُ َ ْ ُ

وعن أيب هريرة  .قال  :قال النيب  ( استوصوا بالنساء خرياً ) متفق عليه .
وعنه قال  :قال  ( خياركم خياركم لنسائهم ) رواه الرتمذي .
الِل ] هذه أمانة عندك ،أنت مؤمتَ ٌن عليها ،إياك أن تضيعها ،أخ ْذ َهتا بأمانة هللا ،هي أمانة عندك،
[ فإنَكم جخذُتوه َن بأمان َ
هن عو ٍان عندكم ) رواه الرتمذي [ عوان
اجب على الرجل أن َحيفظ األمانة  ،كما قال  ( استوصوا بالنساء خرياً  ،فإمنا ه
والو ُ
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عندكم ] أي أسريات  ،قال النووي ” :شبه رسول هللا  املرأة يف دخوهلا حتت حكم الزوج باألسري“ .

ّ
نكاح
[ واستحللتم فـروجه َن بكلمة َ
فاحا ،وإمنا هو ٌ
الِل ] أي بدينه وشرعه ،ومل يكن ذلك حر ًاما ،ومل يكن ذلك زنا وال س ً
شرعي؛ بشريعة هللا بكلمة هللا ،فأنتم اتقوا هللا ،طاملا أن هللا عز وجل جعل هذه املرأةَ أمانةً عندك ،وأباحها لك ّ
بدينّه وشرعه؛ إذًا
تشكر هذه النعمة وأن تتقي هللا فيها .
جيب عليك أن َ
[ ولكم عليه َن ] أي  :من حقوقكم عليهن .

[ جن ال يوطئن فـرشكم جحداً تكرهونه ] املراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم  ،فيدخل يف ذلك فراش البيت وإدخال أحد

بيته وهو يكرهه  ،واملعىن  :ال حيل للمرأة أن تأذن ألحد – رجالً كان أو امرأة  ،من حمارمها أو من غريهم – يف دخول بيت
زوجها إال بإذنه  ،ألن البيت ال يدخل إال بإذن صاحبه .
[ فإن فـعلن ذلك ] أي  :أدخْل َن يف بيوتكم من تكرهونه .

[ فاضربوه َن ضرباً غيـر مبـر ٍح ] أي لزوجها أن يضرهبا تأديباً على ما مضى  ،والضرب يكون غري مربح  :أي ليس بشديد وال
شاق وال جارح جلسدها  .بل هو ضرب خفيف حيصل به التأديب .
[ وهل َن عليكم ] هذا من حقوق الزوجة على زوجها .

[ رزقـه َن وكسوتـه َن بالمعروف ] الرزق :يعِن النفقة ،الكسوة  :ما يسرت به ظاهر البدن باملعروف يعِنّ :
املرجع يف ذلك إىل
الِلُ ) وحبسب
حبسب يُ ْسر ّ
الزوج وعُ ْس ّره لقوله تعاىل ( لّيُ ْن ّف ْق ذُو َس َع ٍة ّم ْن َس َعتّ ّه َوَم ْن قُ ّد َر َعلَْي ّه ّرْزقُهُ فَ ْليُ ْن ّف ْق ّمَّا آتَاهُ َّ
ُ
العرفَ ،
ّ
املعروف عند الناس ،وهذا خيتلف باختالف الزمان واختالف املكان،
هذا فيه دليل على وجوب نفقة الزوج على زوجته  ،وهذا باإلمجاع .
 وأنه ال نفقة للزوج على زوجته  ،فلو كان الرجل فقرياً وزوجته غنية  ،فإنه ال جيب على الزوجة أن تنفق عليه .

الِل ] هذا فيه فضل االعتصام بالقرآن الكرمي  ،فهو عصمة ملن
[ وقد تـركت فيكم ما لن تضلوا بـعده إن اعتلمتم به كتاب َ
ّ
ف َعلَْي ّه ْم َوال ُه ْم َْحيَزنُو َن )  .وقال تعاىل ( إّ َّما يَأْتّيَ نَّ ُك ْم ّم ّهِن
اي فَال َخ ْو ٌ
اعتصم به يف الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل ( ف َم ْن تَب َع ُه َد َ
هدى فَم ّن اتَّبع ه َداي فَال ي ّ
ض ُّل َوال يَ ْش َقى ) أي  :ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة .
ُ ً َ ََ ُ َ َ
ّ
ضْنكاً َوَْحن ُشُرهُ يَ ْوَم الْ ّقيَ َام ّة
ض َع ْن ذ ْك ّري فَّإ َّن لَهُ َمعّ َ
يشةً َ
بل جاء التهديد فيمن أعرض ع ن هذا القرآن فقال تعاىل ( َوَم ْن أ َْعَر َ
أ َْع َمى ) .
[ وجنـتم تسألون عن فما جنـتم قائلون قالوا نشهد جنَك قد بـلَغت وج َديت ونلحت  ].يسألون الناس يوم القيامة عن النيب 
إقامة للحجة عليهم  ،وإال فالرب سبحانه وتعاىل يعلم أنه رسوله  بلغ البالغ املبي .
وحنن نشهد أنه  بلغ ونصح وأدى األمانة .
يت
سبَابة يـرفـعها إىل ال َ
[ فـقال بإصبعه ال َ
سماء ويـنكتـها إىل النَاس « اللَه َم اشهد اللَه َم اشهد ] عليهم ،ه
ت و َّأد ُ
أين قد بلَّ ْغ ُ
ونصحت ،وهم شهدوا بذلك .
ُ
 وفيه دليل ألهل السنة على صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل .
ُ /ثَ جذَن بال ٌل ُ ،ثَ جقا فللَ الظهرُ ،ثَ جقا فللَ العلر ،ومل يلل بـيـنـهما شيئًا.
----------------------- استحباب مجع العصر مع الظهر يف عرفات وهذا اجلمع جممع عليه  ،بأذان واحد وإقامتي .

 احلكمة من عمع التقدمي هنا ليتفرغ الناس للدعاء  ،وأيضاً لو تفرقوا لفاتت اجلماعة  ،وصلى كل إنسان لوحده .
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 أن اخلطبة يوم عرفة قبل األذان  ،لقوله  ( :مث أذن مث أقام ) .

يصل بينهما ) .
 أنه ال تشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر  ،لقوله  ( :ومل ه
 أنه ال تشرع اجلمعة للمسافر .

لخرات وجعل حبل المشاة بـني يديه ،واستـقبل القبـلة،
ُ /ثَ ركب ح ََّت جت الموقف ،فجعل بطن ناقته القلواء إىل ال َ
فـلم يـزل واقفاً ح ََّت غربت ال َ
شمس وذهبت اللفرة قليالً ح ََّت غاب القرص .
------------------------

[ فلم يزل واقفاً ] املراد بالوقوف هنا املكث  ،ال الوقوف على القدمي
أي  :مث ركب من مكان خطبته وصالته حىت أتى املوقف  ،وهو عند اجلبل املعروف يف مشال عرفة  ،وتسميه العامة جبل الرمحة .
 وعرفة كلها موقف  [ ،لقوله  : وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ] لكن جيب على الواقف أن يتأكد من حدودها  ،وهي
عالمات جيدها من يطلبها  ،ألهنا واضحة  ،ومن وقف خارجها مل يصح حجه ألن احلج عرفة .
 ووقت الوقوف  :من زوال الشمس  :ألن النيب  ومعه أصحابه مل يقفوا إال بعد الزوال .
وذهب بعض العلماء إىل أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة حلديث عروة بن املضرس قال ( أتيت رسول هللا 
جبمع – قلت  :جئت يا رسول هللا من جبلي طيء  ،أكللت مطييت  ،وأتعبت نفسي  ،وهللا ما تركت من جبل
باملوقف – يعِن ْ
ّّ
ّّ
ف َم َعنَا َح َّىت نَ ْدفَ َع،
ص َالتَنَا َهذه -يَ ْع ِّن :بّالْ ُمْزَدل َفة -فَ َوقَ َ
إال وقفت عليه  ،فهل ِل من حج ؟ فقال رسول هللا َ : م ْن َش ّه َد َ
ّ
ّ
يَ ،وابْ ُن ُخَزْميَةَ  ،قالوا :
لرتّم ّذ ُّ
ف بّ َعَرفَةَ قَْب َل َذل َ
ك لَْيالً أ َْو نَ َه ًارا ،فَ َق ْد ََتَّ َح ُّجهُ َوقَ َ
َوقَ ْد َوقَ َ
ص َّح َحهُ اَ هْ
ضى تَ َفثَهُ } َرَواهُ اَ ْخلَ ْم َسةَُ ،و َ
فقوله ( أو هناراً ) يشمل ما قبل الزوال وما بعده .
والراجح قول اجلمهور  ،واجلواب عن حديث عروة بن مضرس بأن املراد ب ( بالنهار ) فيه خصوص ما بعد الزوال  ،بدليل فعل
النيب  وفعل خلفائه من بعده .
وأما هنايته  :فطلوع الفجر يوم النحر  ،لقوله  ( احلج عرفات – ثالثاً – فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ) رواه
أبو داود .
قال جابر  ( :ال يفوت احلج حىت يطلع الفجر من ليلة مجع )  [ .قاله يف املغِن ]
 ينبغي للحاج أن يتفرغ للدعاء يف يوم عرفة  ،وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة وإن كان اجلبل خلفه أو ميينه أو
مشاله  ،ألن السنة استقبال القبلة  ،ويرفع اليدين  ،وال يزال هكذا ذاكراً ملبياً داعياَ ًِ راجياً من هللا أن جيعله من عتقائه الذين
يباهي هبم املالئكة كما يف احلديث  ( :ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا فيه عبداً من النار من يوم عرفة  ،وأنه ليدنو مث يباهي
هبم املالئكة فيقول  ( :ماذا أرادوا هؤالء ) .
 قال شيخ اإلسال ”مل يعي النيب  لعرفة دعاء خاصاً وال ذكراً خاصاً،بل يدعو مبا شاء من األدعية “.
 وجوب البقاء بعرفة إىل غروب الشمس  ،ألن هذا فعل النيب  وألن الدفع قبل الغروب من أعمال اجلاهلية اليت جاء
اإلسالم مبخالفتها .
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 /ح ََّت غاب القرص وجر ًدف جسامة ودفع رسول هللا  وقد شنق للقلواء الزما ح ََّت إ َن رجسها ليليب مورك رحله
سكينة ) كلَما جت حب ًال من احلبال جرخ هلا قل ًيال ح ََّت تلعد ،ح ََّت جت
سكينة ،ال َ
ويـقول بيده اليمن (جيـها النَاس ،ال َ
المزدلفة  / .فللَ ِبا المغرب والعشاء بأذ ٍ
ان واح ٍد وإقامتـني  ،ومل يسبح بـيـنـهما شيئًا.
------------------------

[ شنق للقلواء الزما ] هو اخليط الذي يشد إىل احللقة اليت يف أنف البعري  [ .مورك رحله ] هو املوضع الذي جيعل عليه
الراكب رجله إذا مل من الركوب  [.كلما جت حبالً ] هو التل اللطيف من الرمل الضخم ،واملعىن إذا أتى حبالً من حبال الرمل

أرخى لناقته قليالً من أجل أن تصعد [ ايمزدلفة ] وتسمى مجعاً .

يستحب الدفع من عرفة إىل مزدلفة بعد غروب الشمس ( وهذا من واجبات احلج ) .
 استحباب أن يكون بسكينة وهدوء .
 ال يلزم من إرداف أسامة أن يكون أفضل من غريه .
 يسن أن جيمع بي املغرب والعشاء إذا وصل إىل مزدلفة .
 أن يصليهما بأذان واحد وإقامتي  ،وأيضاً لفعل النيب  بعرفة .
 أنه ال يصلي بينهما نافلة .
 لو صلى يف الطريق أجزأه ذلك لقوله  ( جعلت ِل األرض مسجداً وطهوراً ) وذهب ابن حزم إىل أنه لو صلى يف الطريق
مل جيزئه ألن النيب  قال ألسامة بن زيد ( الصالة أمامك )  ،لكن ه ذا قول ضعيف ،وقول النيب  ألسامة ( الصالة أمامك
) ألنه لو وقف ليصلي وقف الناس  ،ولو أوقفهم يف هذا املكان لكان يف ذلك مشقة عليهم .
 جيب أن يصلي يف الطريق  ،وذلك إذا خشي خروج وقت العشاء مبنتصف الليل .
 ثبت عن النيب  أنه بال وتوضأ وضوءاً خفيفاً  ،حلديث أسامة بن زيد قال ( دفع رسول هللا  من عرفة حىت إذا كان
بالشعب نزل فبال مث توضأ  ،فقلت له الصالة يا رسول هللا ؟ قال  :الصالة أمامك ) متفق عليه .
فهل يسن لإلنسان أن ينزل يف أثناء الطريق ويف املكان الذي نزل فيه الرسول  إن كان سار معه ويبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً ؟
اجلواب  :ال يسن هذا  ،ألن هذا وقع اتفاقاً  ،مبقتضى الطبيعة حيث احتاج أن يبول فنزل فبال .
 إذا وصل مزدلفة يف وقت املغرب فما املشروع يف حقه ؟ قيل  :يؤخ ر الصالة لفعل النيب  ، وقيل  :يقدم  ،ألن النيب 
من حي وصل إىل مزدلفة صلى .
قال الشيخ ابن عثيمني  ” :قد يقال  :روى البخاري عن ابن مسعود أنه قدم مزدلفة العشاء أو قريباً من العشاء  ،فأذهن وصلى

املغرب  ،مث دعا بعشائه فتعشى  ،مث أذن فصلى العشاء  ،وهذا يدل على أنه رضي هللا عنه ملا وصل يف هذا الوقت رأى أن ال
جيمع  ،وبناء على هذا نقول  :من وصل مبكراً فليصل مث لينتظر حىت يأيت العشاء فيؤذن ويصلي العشاء  ،فإن قال احلاج :
الراحة ِل واألسهل علي أن أصلي املغرب من حي أن ّ
أصل وأصلي معها العشاء وأسرتيح  ،نقول  :ذلك جائز وال بأس به “ .
ه
ُ /ثَ اضطجع ح ََّت طلع الفجر .

-----------------------أي يسن أن ينام حىت يصبح .

 لكن يستثىن الوتر فإنه يصليه وال يرتكه ألسباب  :جوالً  :ألن النيب  كان ال يدعه ال سفراً وال حضراً ،حىت كان  يوتر
على راحلته يف السفر  ،ثانياً أن النيب  أمر به أمراً عاماً بدون استثناء  ،ثالثاً أن عدم النقل ليس نقالً للعدم  ،فإما أن
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يكون جابر سكت عن ذكره ألنه ال يدري  ،وهلذا مل ينف الوتر كما نفى التنفل يف قوله [ ومل يسبح بينهما ] رابعاً أن يكون
ترك ذكره للعلم به  ،وألنه ليس من املناسك  ،واحلديث يف سياق املناسك .
 وكذلك يشرع قيام الليل  ،وقد ثبت عن أَساء  ،فقد ثبت عنها ( أهنا نزلت ليلة مجع باملزدلفة  ،فقامت تصلي  ،فصلت
ساعة  ،مث قالت  :يا بِن هل غاب القمر ؟ قلت  :ال  ،فصلت ساعة  ،مث قالت  :هل غاب القمر ؟ قلت  :نعم  ،قالت :
ارحتلوا  ،فارحتلنا ومضينا حىت رمت اجلمرة  ) ...متفق عليه .
 هل جيوز أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر ؟ قال بعض العلماء جيوز بعد منتصف الليل للضعفة من النساء والصبيان والكبار
والعاجزين واملرضى  ،وقال بعض العلماء  :إن املعترب غروب القمر  ،ولذلك كان من فقه أَساء أهنا تنتظر حىت إذا غاب القمر
دفعت  ،وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً .
حلديث عائشة قالت (كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة ،فاستأذنت رسول هللا  أن تفيض من مجْع بليل فأذن هلا) .متفق عليه
وعن ابن عباس قال ( أنا من قدم النيب  ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله ) متفق عليه .
 أما غري الضعفاء والعاجزين فاجلمهور على أنه جيوز أن يدفع آخر الليل  ،وقال بعض العلماء ال جيوز ورجحه بعض احملققي ،
لكن الصحيح اجلواز  ،واألحوط البقاء حىت صالة الصبح .
 واملبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج  ،إذا تركه عمداً فحجه صحيح مع اإلمث وعليه دم .
 /وصلَ الفجر حني تـبـ َني له اللبح بأذ ٍ
ان وإقام ٍة .
-----------------------يسن يف صالة الفجر يف مزدلفة املبادرة هبا يف أول وقتها  ،مبادرة تكون غري معتادة  ،ولعل هذه املبادرة ليتسع وقت الذكر
والدعاء بعد الصالة .
ُ /ثَ ركب القلواء ح ََّت جت ايمشعر احلرا .

------------------------

[ ايمشعر احلرا ] هو جبل صغري مبزدلفة واآلن املسجد املبِن يف مزدلفة على املشعر احلرام .
 فيه أنه يسن للحاج يف مزدلفة بعد صالة الصبح أن يأيت املشعر احلرام فريقي عليه ويستقبل القبلة ويذكر هللا ويهلله ويدعو
ضتُم ّمن عرفَ ٍ
ّ
احلََرّام )  ،وإن مل يتيسر له الذهاب إىل املشعر احلرام دعا يف
الِلَ ّعْن َد الْ َم ْش َع ّر ْ
ات فَاذْ ُكُروا َّ
كما قال تعاىل (فَإذَا أَفَ ْ ْ ْ ََ
مكانه لقوله ( وقفت ههنا ومجع كل موقف) رواه مسلم.
 على احلاج أن حيذر من تضييع هذه الدقائق الغالية .

 يبقى للدعاء والذكر حىت يسفر جداً .

 /فدفع قـبل جن تطلع ال َ
شمس .
-----------------------يسن للحاج أن يدفع من مزدلفة إىل مىن قبل طلوع الشمس من يوم العيد .

قال ابن قدامة ” ال نعلم خالفاً يف أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس “ .

قال ابن القيم ” أمجع املسلمون على أن اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة “ .
لفعل النيب  ، وخمالفة ألهل اجلاهلية .
ّ
ّ
َّمسَ ،ويَ ُقولُو َن :أَ ْش ّر ْق ثَبّ ُري َوأ َّ
اض
َو َع ْن ُع َمَر  قَ َ
ي َكانُوا َال يُف ُ
َن اَلنّ َّ
ال ( إّ َّن اَلْ ُم ْش ّرك َ
َّيب َ خالََف ُه ْمُ ،مثَّ أَفَ َ
يضو َن َح َّىت تَطْلُ َع اَلش ْ ُ
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ي .
س ) َرَواهُ اَلْبُ َخا ّر ُّ
قَْب َل أَ ْن تَطْلُ َع اَلش ْ
َّم ُ

[ ال يفيضون ] أي من مجع كما جاء يف رواية [ جشرق ] أي من اإلشراق  ،أي أدخل يف الشروق  ،واملعىن  :لتطلع عليه الشمس  [ ،ثبري ] جبل
معروف هناك  ،وهو على يسار الذاهب إىل مىن  ،وهو أعظم جبال مكة ُ [ ،ث جفاض ] أي النيب  ، والدليل على أن املراد هو النيب  : ما

جاء يف رواية أيب داود الطيالسي  ( :فخالفهم النيب  فأفاض ) ويف حديث جابر عند مسلم  ... ( :فدفع قبل أن تطلع الشمس ) .

 ففي هذا احلديث أن السنة يف اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس .
لفعل النيب  وخمالفة املشركي  ،فإهنم كانوا يبقون يف مزدلفة صبح يوم النحر حىت تشرق الشمس  ،مث يفيضون إىل مىن  ،ففي
هذا احلديث تأكد اإلفاضة من مزدلفة وقت اإلسفار قبل طلوع الشمس .
 أن من تأخر عامداً فقد أساء وخالف هدي النيب  ، وأما من تعذر عليه ذلك بعد أن أخذ يف اإلفاضة ولكن عاقه املسري
لشدة زحام  ،أو خلل يف مركوبه  ،أو حنو ذلك فهو معذور .
 /وجردف الفضل بن العبَاس ....ح ََّت جت بطن حمس ٍر فح َرك قل ًيال.
------------------ -----يف هذا كيفية الدفع من مزدلفة  ،وأنه إذا مر بوادي حمسر حرك دابته قليالً  ،وهذه هي السنة فيمن أتى بطن حمسر  ،وكذا سيارته
إن أمكن  ،وإن كان ماشياً أسرع ( وادي حمسر هو و ٍاد بي مزدلفة ومىن ال من هذه وال من هذه ) .
واختلف العلماء يماذا جسرع يف وادي حمسر

مر بأراضي العذاب .
قيل هذا أمر تعبدي .وقيل ألن هللا أهلك فيه أصحاب الفيل فينبغي لإلنسان أن يسرع إذا ه

وهذا تعليل عليل ألمرين

أ -ألن أصحاب الفيل مل يهلكوا هنا  ،بل يف مكان يقال له [ املغَ همس ] حول األبطح .
ُ
مر
من
لكل
اع
ر
اإلس
ع
لشر
ا
و
ذكر
ما
على
كان
فلو
،
مزدلفة
من
ب -أنه ال يشرع اإلسراع للذاهب  ،وال يشرع اإلسراع لغري القادم
ه
به  ،وهم ال يقولون هبذا .
وقيل  :ألهنم كانوا يف اجلاهلية يقفون يف هذا الوادي ويذكرون أجماد آبائهم  ،فأراد النيب  أن خيالفهم  ،كما خالفهم يف اخلروج
من عرفة  ،ويف اإلفاضة من مزدلفة  .وهللا أعلم .
شجرة فـرماها بسبع حلي ٍ
ُ /ثَ سلك الطَريق الوسط الَيت َّترج عل اجلمرة الكبـرى ،ح ََّت جت اجلمرة الَيت عند ال َ
ات
يكّب مع كل حلاةٍ منـها مثل اخلذف.
------------------ -----فيه أن السنة للحاج إذا وصل إىل مىن أن يبدأ برمي مجرة العقبة  ،وقد َساها جابر الكربى  ،وَساها بذلك باعتبار ما قبلها من
اجلمرتي الصغرى والوسطى  ،وألهنا تنفرد بالرمي يوم العيد .
 فريمي مجرة العقبة بسبع حصيات .
 املقصود من الرمي إقامة ذكر هللا  ،واالقتداء برسول هللا  ،وحتقيق التذلل .
 أن وقت رمي مجرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس  ،وهذا هو األفضل  ،ففي حديث جابر قال
( رمى رسول هللا  يوم النحر ضحى  ،وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ) رواه مسلم  ،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 .
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ت َع ْن يَ َسا ّرهَّ ،وّم ًىن َع ْن َميّينّ ّهَ ،وَرَمى اَ ْجلَ ْمَرَة بّ َسْب ّع
 يف حديث ابن مسعود كيفية رمي مجرة العقبة ف َعْنه  ( أَنَّهُ َج َع َل اَلْبَ ْي َ
ّ
ّ
حصي ٍ
ورةُ اَلْبَ َقَرةّ ) متفق عليه .
ات َوقَ َ
الَ :ه َذا َم َق ُام اَلَّذي أُنْ ّزلَ ْ
َ ََ
ت َعلَْيه ُس َ

واتفقوا على أنه من حيث رماها جاز  ،قال النووي ” وأمجعوا على أنه من حيث رمى مجرة العقبة جاز  ،سواء استقبلها  ،أو

جعلها عن ميينه  ،أو عن يساره  ،أو رماها من فوقها  ،أو أسفلها“ .
 وتكون احلصى مبثل حصى اخلذف – وهي باخلاء املعجمة – وقدر حصى اخلذف أكرب من حبة احلمص قليالً  ،فال جيوز أن
يرمي باحلجر الكبري فيؤذي املسلمي  ،وال بالصغري الذي ال ميكن رميه .

 السنة أن يكرب مع كل حصاة  ،حلديث جابر هذا َ ،وحلديث اّبْ ّن ُع َمَر َر ّض َي اَ َّلِلُ َعْن ُه َما ( أَنَّهُ َكا َن يَ ْرّمي اَ ْجلَ ْمَرَة اَلدُّنْيَا،
بّسْب ّع ح ٍ ّ
صاةٍ  ....هكذا رأيت رسول هللا يفعله ) متفق عليه .
صيَات ،يُ َك هُرب َعلَى أَثَّر ُك ّهل َح َ
َ َ َ
 ويكون الرمي حبصى متعاقبات  ،فلو رمى السبع مجيعاً مرة واحدة مل جيزئه إال عن واحدة .

 قوله ( رم ) نستفيد أنه البد من الرمي  ،فلو وضع احلصى وضعاً مل جيزئه .
 مل يذكر جابر من أين أخذ النيب  حصى مجرة العقبة  ،وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معي ،
بعضهم قال أن النيب  التقطها من مىن  ،وبعضهم قال إنه التقطها من موقفه الذي رمى فيه  ،وبعضهم قال إنه التقطها من
طريقه حلديث الفضل وفيه ( حىت إذا دخل حمسراً وهو من مىن  ،قال  :عليكم حبصى اخلذف  ) ...وهبذا جزم ابن القيم ،
واملقصود أنه ليس للحصى مكان معي  ،وأما ما يعتقده بعض العوام أن املستحب أن يُلتقط احلصى من مزدلفة فهذا ال أصل له
فضالً على أن يكون واجباً .
غسله – كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية – بدعة .
 أنه ال يغسل احلصى  ،فإن ْ
 ما يذكر أن الرمي إغاظة للشيطان فهذا ال أصل له .
 يقطع احلاج التلبية عند رمي مجرة العقبة – وهذا مذهب مجهور العلماء – حلديث ابن عباس وأسامة قاال ( مل يزل النيب 
يليب حىت رمى مجرة العقبة ) رواه البخاري .
 ال يقف بعد مجرة العقبة للدعاء  ،وقد علل بعض العلماء السبب بعدة علل ،قيل :لضيق املكان ،وقيل :ألهنا انتهت العبادة
 ،وقيل  :ألهنا ليست من مىن .

ُ /ثَ انلرف إىل ايمنحر فـنحر ثالثاً وستني بيده ُ ،ثَ جعط عليَاً فـنحر ما غبـر  ،وجشركه يف هديه ُ ،ثَ جمر من كل بدن ٍة
ببضع ٍة فجعلت يف قد ٍر  ،وطبخت  ،فأكال من حلمها وشربا من مرقها .
-----------------------فيه دليل على أنه يسن للحاج بعد الرمي أن ينحر هديه .
 اهلدي على املتمتع والقارن  ،أما املتمتع بنص القرآن قال تعاىل ( فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي )  ،وأما
القارن فوجوب اهلدي عليه هو مذهب مجهور العلماء  ،قياساً على املتمتع .
 ودم التمتع والقران دم نسك وعبادة  ،فهو دم شكر حيث حصل للعبد نُ ُسكان يف سفر واحد ودم واحد .وهلذا كان دم
املتعة والقران ما يؤكل منه ويهدى ويتصدق – فليس هو دم جربان  ، -وأما دم احملظور ال يؤكل منه وال يهدى  ،فهو يصرف
على الفقراء .
ّ ّ
احل ّج فَما استَ يسر ّمن ا ْهل ْد ّي فَمن َمل َّجي ْد فَ ّ
صيَ ُام ثَالثَّة أَيَّاٍم
َّع بّالْ ُع ْمَرةّ إّ َىل َْ ه َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ
 فإن عدم اهلدي فقد قال تعاىل ( فإ َذا أَمْنتُ ْم فَ َم ْن َمتَت َ
ّ ّ
ك لّمن َمل ي ُكن أ َْهلُه ح ّ
احلََرّام )  .فعليه – كما أخرب هللا – صيام
اض ّري الْ َم ْس ّج ّد ْ
ّيف ْ
احلَ ّهج َو َسْب َع ٍة إّذَا َر َج ْعتُ ْم تّْل َ
ك َع َشَرةٌ َكاملَةٌ ذَل َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ
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ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم .
 ومعن ال جيد اهلدي  :أن ال يوجد هدي يف األسواق  ،أو أن يوجد هبيمة أنعام لكنه ال ميلك الثمن .
 بالنسبة لصيام الثالثة أيام يف احلج  ،مَّت يلومها ؟ الصحيح أن يبدأ من حي إحرامه بالعمرة  ،ويكون آخرها آخر أيام

التشريق  ،واألفضل أن تصام أيام التشريق [  ] 13 ، 12 ، 11لقول عائشة وابن عمر قاال ( مل يرخص يف أيام التشريق أن
يُصمن إال ملن مل جيد اهلدي ) رواه البخاري  ،فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصوموهنا يف أيام التشريق  ،وصومها يف أيام
التشريق صوم هلا يف أيام احلج  ،ألن أيام التشريق أيام حج .
 لكن هل يلزم التتابع ؟ إن ابتدأها يف أول يوم من أيام التشريق لزم التتابع  ،ألنه ال جيوز أن تؤخر عن أيام التشريق  ،وأما إذا
صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة .
فائدة
مل يذكر جابر احللق يف هذه الرواية  ،لكن جاء عند أمحد من حديث جابر (  ...حنر رسول هللا  فحلق ) ويف حديث أنس (
أن رسول هللا  أتى مىن  ،فأتى اجلمرة فرماها  ،مث أتى منزله مبىن وحنر  ،مث قال للحالق  :خذ  ،وأشار إىل جانبه األمين مث
األيسر  ،مث جعل يعطيه الناس) .
وهذا يدل على أن السنة أن يكون احللق بعد النحر ( رمي  ،حنر  ،حلق ) .
وقد سبق مباحث احللق وأنه البد من تعميم الرأس  ،وأن احللق أفضل من التقصري .
 النيب حنر (  ) 63بيده وهذه حكمة فإنه على قدر عمره .
 جواز التوكيل يف ذبح اهلدي .
 تأكد األكل من اهلدي  ،ألنه  أمر من كل بدنة بقطعة .
ُ /ثَ ركب رسول هللا  فأفاض إىل البـيت .
-----------------------[ فأفاض ] أي  :طاف طواف اإلفاضة .
فيه دليل على استحباب طواف اإلفاضة بعد الرمي والنحر واحللق إن تيسر  ،وإال فاألمر فيه سعة .
ضوا تَ َفثَهم ولْيوفُوا نُ ُذورهم ولْيطََّّوفُوا بّالْب ي ّ
ت الْ َعتّ ّيق ) .
 وهذا الطواف ركن من أركان احلج باإلمجاع قال تعاىل ( ُمثَّ لْيَ ْق ُ
َْ
َُ ْ َ َ
ُْ َُ
 السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنيب . 
 للحاج تأخريه  ،لكن ال جيوز عن ذي احلجة .
فإن كان متمتعاً أتى بالسعي بعد الطواف  ،ألن سعيه األول كان للعمرة  ،فاملتمتع عليه طوافي وسعيي  ،فيطوف طواف العمرة
ويسعى  ،ويطوف طواف احلج ويسعى .
وأما القارن واملفرد  :فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم ( وهو أفضل لفعل النيب  ) مل يعيدا السعي مرة أخرى  ،حلديث
جابر قال ( مل يطف النيب  وال أصحابه الذين بقوا على إحرامهم )...
 أعمال يوم العيد األفضل ترتيبها كما فعل النيب : 
رمي  ،مث حنر  ،مث حلق  ،مث طواف  ،مث سعي  ،فإن أخل برتتيبها ولو متعمداً فال شيء عليه  ،وهذا قول مجهور العلماء .
َن رس َ ّ
حلديث عب ّد اَ َّلِلّ ب ّن عم ّرّو ب ّن اَلْع ّ ّ
ال َر ُج ٌل:
ف ّيف َح َّج ّة اَلْ َوَد ّاع ،فَ َج َعلُوا يَ ْسأَلُونَهُ ،فَ َق َ
ول اَ َّلِل َ وقَ َ
َْ
ْ َْ ْ َ
اص َرض َي اَ َّلِلُ َعْن ُه َما ( أ َّ َ ُ
ّ
َمل أَشعر ،فَحلَ ْقت قَبل أَ ْن أَ ْذبح .قَ َ ّ
ال " :اّْرم َوَال
ت قَْب َل أَ ْن أ َْرّم َي ،قَ َ
آخُر ،فَ َق َ
الَ :ملْ أَ ْش ُع ْر ،فَنَ َح ْر ُ
ال " :ا ْذبَ ْح َوَال َحَر َج " فَ َجاءَ َ
ََ
ْ ْ ُْ َ ُ ْ َ
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ٍ ّ
ّ ٍّ
ّ
ال " :اّفْ َع ْل َوَال َحَر َج ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ّه.
ُخَر إَّّال قَ َ
َحَر َج " فَ َما ُسئ َل يَ ْوَمئذ َع ْن َش ْيء قُ هد َم َوَال أ ه
قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا ” لو قدم السعي على الطواف يف يوم النحر جاز  ،خالفاً ألكثر أهل العلم “ .
 /فللَ مب َكة الظهر .
----------------

يف حديث جابر هذا أن النيب  صلى الظهر يوم النحر مبكة  ،وجاء يف الصحيحي عن ابن عمر (أنه صالها مبىن) واجلمع :
يصل  ،فصلى هبم إماماً  ،فتكون صالته يف
أن يقال أن الرسول  صلى الظهر مبكة  ،مث خرج إىل مىن فوجد بعض أصحابه مل ه
مىن معادة  ،كما وقع له يف بعض حروبه .
 /فأت بين عبد المطَلب ،يسقون عل زمز  ،فـقال ( انزعوا بين عبد المطَلب ،فـلوال جن يـغلبكم النَاس عل سقايتكم

لنـزعت معكم ،فـناولوه دل ًوا فشرب منه ) رواه مسل ٌم.
------------------------

[ فأت عبد ايمطلب يسقون عل زمز ] قال النووي ” معناه أتاهم بعد فراغه من طواف اإلفاضة “.
السنة اليت حج
 ألهنم كانوا مسؤولي عن السقاية ،السقاية هذه ّمن األعمال اليت كانت تقوم هبا قريش يف اجلاهلية  ،ويف تلك َّ
النيب
فيها النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان
ُ
املسؤول عن السقاية العباس بن عبد املطلب  ،هو املسؤول ،ولذلك استأذن َّ
ّ
لياِل التشريق ّمن أجل سقاية احلجيج يف مكة  ،فالنيب عليه
عليه الصالة والسالم أن َ
يبيت يف مكة ،وأن يرتك املبيت يف (مىن) َ
اف اإلفاضة وصلى مبكة :
الصالة والسالم بعدما طاف طو َ
[جت بين عبد المطَلب يسقون عل زمز  ] ،قال النووي” :معناه يغرفون بالدالء ويصبونه يف احلياض وحنوها ويسبلونه للناس“.
استَ ُقوا بال هّدالء وانْ ّز ُعوها هّ
بالرشاء  ،هكذا قال النووي ،يعِن :اجتهدوا يف
[ فـقال انزعوا بين عبد المطَلب] الن َّْزع هنا معناه ْ :
سقاية الناس ،وان ّزعوا املاءَ ّمن البئر .
[ فـلوال جن يـغلبكم النَاس عل سقايتكم؛ لنـزعت معكم ] قال النووي ” :معناه لوال خويف أن يعتقد الناس ذلك من مناسك
احلج ويزدمحون عليه حبيث يغلبونكم ويدفعونكم عن االستقاء الستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا االستقاء “.
ويف قوله [لنـزعت معكم] وهذا يَ ُدلُّك على تواضع النيب عليه الصالة والسالم ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم َمنَ َعهُ ّمن
املشاركة معهم يف هذا العمل العظيم وهذا الشرف ،خدمة احلجيج شرف ،كانت الناس تَظن أنه شرف ّمن قدميّ ،من اجلاهلية،

جاج البيت احلرام ،والنيب عليه الصالة والسالم أراد أن يشارك يف هذا العمل
فهذا شرف عظيم أن ختدم
َ
ضيوف الرمحن ُ
وح َ
الناس بِن عبد املطلب على هذا الشرف ،على سقايتهم.
اجلليل ،ولكن خشي أن يَغلب ُ
دلوا فشرب منه .انتهى احلديث.
[فـناولوه دل ًوا فشرب منه ] ناولوا َّ
النيب ً 

مسألة مَّت حيلل التحلل األول ؟
حيصل التحلل األول باثني ّمن ٍ
حلق ورم ٍي وطواف .
ُ
ّ
هذا الذي عليه مجهور الفقهاء  :أن التحلل األول حيصل باثني من ثالثة :الرمي ،احللق ،الطواف.
التحلل األول.
حتللت
رميت
لت
وحلقت؛ َ
َ
التحلل األول يعِن :إذا َ
فعلت اثني من هذه؛ حتلَّ َ
إذا َ
َ
َ
ومعن التحلل األول َّ :حيل لك كل ٍ
شيء ّمن حمظورات اإلحرام إال النساء.
ُّ
ُّ
ّ
عرك ،تُقلّهم أظافرك ،تُغَطهي رأسك ،تلبس الثياب ،وتضع الطيب ،كل شيء من حمظورات اإلحرام حيل لك إال
يعِن :حتلق َش َ
النساء .
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بعض احملققي ،وصححه
بعض احملققي ّمن أهل العلم إىل أن
التحلل األول حيصل برمي مجرة العقبة فقط ،ذهب إىل هذا ُ
وذهب ُ
َ

ابن قدامة رمحه هللا يف كتابه "املغِن" ،أنه حيصل برمي مجرة العقبة فقط.
اإلمام الفقيه احلنبلي ُ
ُ
شيخ املذهب ُ
واألحوط األول .

جما التحلل الثاين
حيل ،هذا الفرق بي التحلل األول والتحلل الثاين  :حيصل بالثالثة ،مع
فمعناه أنه َّحي ُّل لك ُّ
كل شيء حىت النساء ،حىت الوطء ه
السعي إذا كان اإلنسان عليه سعي.
كل شيء.
يعِن اإلنسان إذا رمى وحلق وطاف؛ حتلل التحلل األكربَ ،ح َّل له ُّ
البيات يف من { جيا التشريق }
يرجع احلاج بعد الطواف والسعي إىل مىن فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها .
يلزمه املبيت ليلة احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر إن تأخر .

قال النووي ”َسيت بذلك – أي أيام التشريق – لتشريق الناس حلوم األضاحي فيها  ،وهي تقدميها ونشرها يف الشمس “.

الرمي جيا التشريق

يرمي اجلمرات الثالث يف كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات .
( يرمي اجلمرة األوىل مث يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويالً فيدعو رافعاً يديه  ،مث يرمي اجلمرة الوسطى مث يأخذ ذات الشمال
فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويالً فيدعو وهو رافع يديه  ،مث يرمي مجرة العقبة فينصرف وال يقف للدعاء ) .
يكون الرمي جيا التشريق بعد الزوال

عن جابر قال  ( :رأيت رسول هللا  يرمي يوم النحر ضحى  ،وأما بعد ذلك فبعد الزوال )  .رواه مسلم
وعن ابن عمر قال  ( :كنا نتحي زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا )  .رواه البخاري
قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا ” :وما يدل على أنه ال جيزئ الرمي قبل الزوال  :أنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله
النيب  ملا فيه من فعل العبادة يف أول وقتها من وجه ؛ وملا فيه من التيسري على العباد من وجه آخر ؛ وملا فيه من تطويل الوقت
دل هذا على أنه قبل الزوال
من وجه ثالث  ،فلما كان الرسول  يعتمد أن يؤخر حىت تزول الشمس مع أنه أشق على الناس ؛ ه
ال جيزئ  ،ويدل لذلك أيضاً أن الرسول  من حي أن تزول الشمس يبادر بالرمي قبل أن يصلي الظهر  ،وكأنه يرتقب بفارغ
الصرب زوال الشمس لريمي مث يصلي الظهر “ .
وقال بعض العلماء  :جيوز مطلقاً وهو قول عطاء ،وقال بعضهم:جيوز يوم النفر األول وهو قول أيب حنيفة.
جيوز الرمي بالليل

وقد قال بعض السلف ( كان أصحاب رسول هللا  يرمون ليالً ) رواه ابن أيب شيبة .
 املذهب أن الرتتيب يف رمي اجلمرات – بأن يرمي األوىل مث الوسطى مث العقبة – شرط  ،وقال بعض العلماء  :الرتتيب واجب
ليس بشرط  ،مبعىن أن اإلنسان يأمث برتكه  ،ولكن إن نسي أو جهل يصح  ،وهذا القول أرجح واألول أحوط .
 املبيت مبىن لياِل التشريق واجب من واجبات احلج  .وسيأيت دليله .
 إذا رمى اجلمار يف اليوم الثاين عشر فقد انتهى من واجب احلج  ،فهو باخليار إن شاء بقي يف مىن لليوم الثالث عشر ورمى
اجلمار بعد الزوال  ،وإن شاء نفر منها .
الِل ّيف أَيَّ ٍام مع ُد ٍ
ات فَم ْن تَ َع َّجل ّيف يَ ْوَم ْ ّ
َخَر فَال إّ ْمثَ َعلَْي ّه لّ َم ّن اتَّ َقى .)...
ي فَال إّ ْمثَ َعلَْي ّه َوَم ْن تَأ َّ
َْ َ
(واذْ ُكُروا ََّ
ود َ
قال تعاىلَ :
َ
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والتأخر جفضل
ألنه فعل النيب  ، وألنه أكثر عمالً .
 لكن إذا غربت الشمس يف اليوم الثاين عشر قبل نفره من مىن فال يتعجل حينئذ  ،ألن هللا قال  ( :فمن تعجل يف يومي
 )...فقيد التعجيل يف اليومي ومل يطلقه ،فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجيل ،واليوم ينتهي بغروب مشسه ) .
 إذا تأخر احلاج إىل الغروب يوم الثاين عشر بغري اختياره  ،مثل  :أن يتأهب للسفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من مىن بسبب
زحام السيارات أو حنو ذلك فإنه ينفر وال شيء عليه لو غربت عليه الشمس قبل أن خيرج من مىن ) .
 خيطئ بعض الناس يف قوله تعاىل  ( :فمن تعجل يف يومي فال إمث عليه  ) ...حيث ظنوا أن يوم الثاين عشر هو اليوم احلادي
عشر وظنوا أن اليوم األول هو يوم العيد  ،وليس األمر كذلك  ،إمنا اليومان مها  :احلادي عشر والثاين عشر ) .
 إذا نفر احلاج من مىن وانتهت أعمال احلج  ،وأراد السفر إىل بلده  ،فإنه ال خيرج حىت يطوف طواف الوداع ) .
 /وكان  يـفعل المناسك ،ويـقول للنَاس (خذوا عين مناسككم )  ،فأكمل ما يكون من احلج االقتداء بالنَب  فيه

وجصحابه  -رضي ا َلِل عنـهم .

-----------------------ول ( لّتَأْخ ُذوا منَ ّ
ّ ّّ
ّ
اس َك ُك ْم فَّإّهين الَ أ َْد ّرى
َّح ّر َويَ ُق ُ
ت النّ َّ
هذا احلديث رواه مسلم عن جابر قال ( َرأَيْ ُ
َّيب  يَْرمى َعلَى َراحلَته يَ ْوَم الن ْ
ُ َ
ّ
َح ُّج بَ ْع َد َح َّج ّيت َه ّذهّ ) .
لَ َعلهى الَ أ ُ
قال النووي ” فيه إشارة إىل توديعهم وإعالمهم بقرب وفاته  ، وحثهم على االعتناء باألخذ عنه وانتهاز الفرصة من
مالزمته  ،وتعلم أمور الدين  ،وهبذا َسيت حجة الوداع “ .
 يستحب للحاج أن يقتدي بالرسول  يف مجيع أفعال احلج حىت املسنونة  ،ألنه هو األسوة والقدوة  ،كما قال تعاىل (لََق ْد
ول َّّ
َكا َن لَ ُكم ّيف رس ّ
الِلَ َوالْيَ ْوَم ْاآل ّخَر ) .
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لّ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو َّ
الِل أ ْ
ْ َُ
وهذا أيضاً من عالمة حمبته  واتباعه ( وإن تطيعوه هتتدوا ) .
/ولو اقـتلر احلاج عل األركان األربـعة الَيت هي اإلحرا .
-----------------------ذكر املصنف أركان احلج :

األركان مجع ركن  ،والركن جانب البيت األقوى .
قال شيخ اإلسال

األول اإلحرا

” أركان احلج هي أبعاضه وأجزاؤه اليت ال يتم إال هبا “ .
( وهو نية الدخول يف النسك ) .

وهو ركن باإلمجاع  ،حلديث عمر قال  :قال رسول هللا  ( : إمنا األعمال بالنيات ) .
 /والوقوف بعرفة .
-------------وقد أمجع العلماء على أنه ركن من أركان احلج  ،وأنه ال يصح احلج بدونه .
لقوله  ( : احلج عرفة ) .
 أنه جيزئ الوقوف بعرفة ولو جزءاً يسرياً .

 أن من وقف ولو حلظة يف عرفة فقد َت حجه  ،لكن ال بد جن يكون جهالً للوقوف
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مسلم  :وعلى هذا فلو كان ال يصلي  ،ووقف بعرفة  ،وبعد الدفع منها صلى  ،فال يصح حجه  ،ألنه حي الوقوف ليس أهالً
للحج .
عاقالً  :فإن كان جمنوناً مل يصح وقوفه  ،وغري سكران  ،وغري مغمي عليه .

 ال خالف يف أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر .
قال جابر  ( :ال يفوت احلج حىت يطلع الفجر من ليلة مجع )  [ .قاله يف املغِن ]
 /والطَواف.
----------أي طواف اإلفاضة .

قال يف ايمغين ” وهو ركن ال يتم احلج إال به ال نعلم فيه خالفاً “ .
قال تعاىل ( ولْيطََّّوفُوا بّالْب ي ّ
ت الْ َعتّ ّيق ) .
َْ
ََ

 هذا الطواف األفضل أن يكون يوم العيد بعد الرمي والنحر واحللق  ،وجيوز فعله يف أيام التشريق .
سعي.
 /وال َ
----------وهو ركن عند مجهور العلماء .
الِلّ ) .
الص َفا َوالْ َمْرَوةَ ّم ْن َش َعائّّر َّ
لقوله تعاىل ( :إّ َّن َّ
وقال  ( : اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي )  .رواه أمحد
 /والواجبات الَيت هي اإلحرا من الميقات.

------------------- ------ذكر املصنف واجبات احلج وذكر األول  :وهو اإلحرام من امليقات  ،فيجب على احلاج أو املعتمر أن حيرم من امليقات  ،وال
جيوز أن يتجاوزه بغري إحرام إذا أراد احلج أو العمرة .
لقوله  ( : يهل أهل املدينة  ) ...وهذا خرب مبعىن األمر .
وقال ابن عمر  ( :فرض رسول هللا  ألهل املدينة ذا احلليفة  . ) ...رواه البخاري .
 /والوقوف بعرفة إىل الغروب.

------------------لفعل النيب  مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إىل الغروب .
وألن الدفع قبل الغروب فيه مشاهبة ألهل اجلاهلية ألهنم يدفعون قبل الغروب  [ .املمتع . ] 7 :
فتأخري النيب  الدفع إىل ما بعد غروب الشمس مث مبادرته به قبل أن يصلي املغرب مع أن وقت املغرب قد دخل  ،يدل على
أنه ال بد من البقاء إىل هذا الوقت  ،وكأنه عليه الصالة والسالم منوع حىت تغرب الشمس .
 /والمبيت ليـلة النَحر مبزدلفة .
 -------------------فاملبيت مبزدلفة من واجبات احلج  ،وهذا قول األكثر .
احلََرّام َواذْ ُكُروهُ َك َما َه َدا ُك ْم ) .
الِلَ ّعْن َد الْ َم ْش َع ّر ْ
لقوله تعاىل ( فَاذْ ُكُروا َّ
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وقال  ( وقفت ههنا ومجْع كلها موقف ) رواه مسلم .
وذهب بعض العلماء إىل أن ذلك سنة  ،وذهب بعضهم إىل أنه ركن .
 /ولياِل جيَا التَشريق مب ًن.
----------------أي  :ومن واجبات احلج املبيت مبىن لياِل التشريق .
ول اَ َّلِلّ  أَ ْن يبّيت ّمبَ َّكةَ لَي ّ ّ ّ
َن اَلْ َعبَّاس بْن َعْب ّد اَلْمطَّلّ ّ
حلديث اّبْ ّن ُع َمَر َر ّضي اَ َّلِلُ َعْن ُه َما ( أ َّ
َج ّل
ب  اّ ْستَأْذَ َن َر ُس َ
َ َ
اِل م ًىن ،م ْن أ ْ
ُ
َ َ
َ َ
َ
ّ
ّس َقايَتّ ّه ،فَأ َّذ َن لَهُ ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْيه .
فالعباس استأذن رسول هللا  فأذن له  ،ولو مل يكن واجباً ما احتاج إىل االستئذان .

 املراد باملبيت  :اإلقامة مبىن أكثر الليل .
ّ
ّ
ي  ( أ َّ
ول
َن َر ُس َ
 رخص النيب  يف عدم املبيت يف مىن لصاحب سقاية احلاج ولرعاة اإلبل  ،كما يف حديث َعاص ّم بْ ّن َعد ٍه

اَ َّلِلّ  أَرخ ّ
ّ ّ
َّح ّرُ ،مثَّ يَرُمو َن اَلْغَ ّد لّيَ ْوَم ْ ّ
يُ ،مثَّ يَْرُمو َن يَ ْوَم اَلنَّ ْف ّر ) َرَواهُ اَ ْخلَ ْم َسةُ،
ص لُر َعاة اَّْإلبّ ّل ّيف اَلْبَ ْيتُوتَة َع ْن م ًىن ،يَْرُمو َن يَ ْوَم اَلن ْ
َْ َ
ْ
ّ
ّ
يَ ،وابْ ُن ّحبَّا َن .
لرتّمذ ُّ
ص َّح َحهُ اَ هْ
َو َ
 هل يعذر لغري هؤالء ؟

قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا ” ومثل ذلك يف وقتنا احلاضر رجال املرور  ،واألمن  ،ومن ذلك األطباء  ،فإنه يسمح

هلم يف ترك املبيت  ،فكل من يشتغل مبصلحة عامة يعذر يف ترك املبيت قياساً على السقاية والرعاية “ .
 /ورمي اجلمار.
------------لقوله  ( إمنا جعل الطواف بالبيت وبي الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا ) رواه الرتمذي .
ألنه عمل يرتتب عليه احلل فكان واجباً ليكون فاصالً بي احلل واإلحرام .
 /واحللق جو التـَقلري .

--------------الِل ّآمنّ ّ ّ
وس ُك ْم)
ألن هللا جعله وصفاً يف احلج والعمرة فقال (:لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ّج َد ْ
ي ُحمَلهق َ
احلََر َام إّ ْن َشاءَ َُّ َ
ي ُرُؤ َ
مل يذكر املؤلف السابع  :وهو طواف الوداع  ،وهو من واجبات احلج .
ّ
ّّ
ّ
اس ر ّضي اَ َّلِل عْن هما قَ َ ّ
ّ
احلَائّ ّ
ض) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ّه
َّف َع ّن ْ
َّاس أَ ْن يَ ُكو َن آخَر َع ْهده ْم بّالْبَ ْيت ،إَّّال أَنَّهُ َخف َ
َع ْن ابْ ّن َعبَّ ٍ َ َ ُ َ ُ َ
ال (أُمَر اَلن ُ
ينصرفن أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت ) .
ويف رواية ( ال
ه
فإن قيل  :قد يكون األمر لالستحباب :

.

يقال هذا ال يلح لوجهني

األول أن األصل يف األمر الوجوب  ،إال بدليل .
الثاين أنه قال  :خفف عن احلائض  ،والتخفيف ال يقال إال يف مقابل اإللزام .
 سقوط طواف الوداع عن احلائض  ،ومثل احلائض النفساء .


 قوله ( ال ينلرفن  ) ...دليل على أنه جيب أن يكون طواف الوداع هو آخر شيء يفعله يف مكة  ،فإن طاف واشتغل
قوله ( ال ينلرفن  ) ...دليل على أن من كان من أهل مكة فإنه ال جيب عليه طواف وداع  ،ألنه لن ينفر من مكة .
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بتجارة أو إقامة فإنه يعيد الطواف .
 يف ايمغين إذا طاف للوداع  ،مث اشتغل بتجارة أو إقامة  ،فعليه إعادته .
وهبذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور .
حلديث الباب .
فائدة أمجع العلماء على أن املعتمر إذا اعتمر مث خرج مباشرة  ،أنه ال جيب عليه طواف وداع  ،كأن يقدم مكة فيطوف ويسعى
وحيلق مث خيرج مباشرة  ،فهذا ال طواف عليه .
 رخص العلماء له يف األشياء اليت يفعلها وهو عابر وماش  ،مثالً يشرتي حاجة يف طريقه  ،أو أن ينتظر رفقته مىت جاءوا ركب
ومشى  ،ومثله لو تغدى أو تعشى .
 قول بعض الفقهاء  :تقف احلائض والنفساء على باب املسجد  ، ...هذا فيه نظر  ،فقد انعقد سببه يف عهد النيب  ومل
يندب إليه  ،فلما حاضت صفية قال  ( :فلتنفر ) فقد خف ف عنها النيب  طواف الوداع  ،ومل يشرع هلا الدعاء عند الباب.
 اختلف العلماء يف طواف الوداع للعمرة عل قولني .
القول األول أنه سنة .
وهذا قول مجهور العلماء  ،وحكاه ابن عبد الرب إمجاعاً .
ألن النيب  مل يأمر الذين حلوا من عمرهتم يف حجة الوداع بطواف الوداع إذا خرجوا من مكة .
وأنه  أمر احمللي مبكة يف حجة الوداع أن يتوجهوا من منازهلم إىل مىن مث إىل عرفة  ،ومل يأمرهم بطواف وداع .
املخرج عند ابن خزمية ( أمر احلاج  ) ..وكذلك رواية ابن
وألن األحاديث مل تأت إال بأمر احلاج به  ،ففي حديث ابن عمر ه
عباس عند الشافعي  ،فتخصيصه باحلاج يدل على أن املعتمر على خالفه .
قال الشيخ ابن باز

” املعتمر ال وداع عليه يف أصح قوِل العلماء “ .

القول الثاين أنه جيب على املعتمر وداع .
وبه قال الثوري .

كل إنسان مغادر
قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا ” وهذا القول هو الراجح  ... ،وقال  :طواف الوداع واجب على ّه
مكة وهو حاج أو معتمر  ،لألدلة التالية

عموم قوله  ( :ال ينفر واحد حىت يكون آخر عهده بالبيت ) .
وهذا شامل ( واح ٌد ) نكرة يف سياق النفي  ،أو يف سياق النهي  ،فتعم كل من خرج .
أن العمرة كاحلج َ ،ساها النيب  حجاً أصغر  ،كما يف حديث عمرو بن حزم املشهور الذي تلقته األمة بالقبول  ( :والعمرة
هي احلج األصغر ) .
أن النيب  قال ليعلى بن أمية  ( :اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك ) .
فإذا كنت تصنع طواف الوداع يف حجك  ،فاصنعه يف عمرتك ،وال خيرج من ذلك إال ما أمجع العلماء على خروجه ،مثل:
الوقوف بعرفة  ،واملبيت مبزدلفة  ،واملبيت مبىن  ،ورمي اجلمار  ،فإن هذا باإلمجاع ليس مشروعاً يف العمرة “ .
والراجح جن طواف الوداع للعمرة سنة .
لكن ينبغي لإلنسان أن يفعله خروجاً من اخلالف وأبرأ للذمة  .وهللا أعلم .
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 /والفرق بـني تـرك الركن يف احلج وتـرك الواجب ج َن تارك الركن ال يلح ح َجه ح ََّت يـفعله عل صفته ال َ
شرعية  ،وتارك

الواجب ح َجه صحيح وعليه إُث ود لتـركه .
------------------------

إذا ترك احلاج ركن من جركان احلج
فإن كانت اإلحرام – وهي النية -مل ينعقد نسكه حلديث ( إمنا األعمال بالنيات ) .
وإن ترك ركناً من أركان احلج – غري النية – مل يتم حجه حىت يأيت به  ،فإذا كان الركن ما يفوت فاحلج الغ  ،كما لو ترك
الوقوف بعرفة حىت خرج فجر يوم العيد .
فإن ترك واجباً فعليه دم .
عن ابن عباس قال ( :من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً )  .رواه مالك
هذا الدم جربان ال شكران  ،وعليه فيجب أن يتصدق جبميعه على فقراء احلرم ويذبح يف احلرم ويوزع يف احلرم  ( .وهذا ما عليه
مجاهري العلماء ) .
 /وُييَـر من يريد اإلحرا بـني التَمتع -وهو جفضل -والقران واإلفـراد .
-----------------------أي  :أن احلاج خيري بي هذه األنساك الثالثة .
قال ابن قدامة  ” :أمجع أهل العلم على جواز اإلحرام بأي األنساك الثالثة “ .
واختلفوا يف األفضل عل جقوال
فقيل القران أفضل .

وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق  ،ورجحه النووي واملزين  .قالوا
إن هللا اختاره لنبيه  ، حيث أن النيب حج قارناً  ،وما كان هللا ليختار لنبيه إال األفضل .

وقيل التمتع أفضل .

وهذا مذهب احلنابلة .
لقول النيب  ( : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة )  .متفق عليه
فهو  تأسف على فواته  ،وأمر أصحابه أن يفعلوه .
وألن النيب  أمر أصحابه ملا طافوا بالبيت أن حيلوا بالبيت وجيعلوها عمرة .

وقيل التمتع أفضل األنساك إال ملن ساق اهلدي فإن القران يف حقه أفضل .
وهذا اختيار شيخ اإلسالم وهو الراجح .
 /فالتَمتع هو جن حير بالعمرة يف جشهر احلج ،ويـفرغ منـهاُ ،ثَ حير باحلج من عامه .
-----------------------ذكر املؤلف تعريف التمتع  ،ومن هذا التعريف نعرف أنه ال يكون متمتعاً إال إذا مجع هذه األوصاف :
أ -أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج .
ب -أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصري .
ج -أن حيرم باحلج من عامه .
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مثال  :لو أن شخصاً اعتمر يف رمضان  ،مث جلس يف مكة وأراد أن حيج من نفس العام  ،فإنه ال يكون متمتعاً  ،ألن العمرة مل
تقع يف أشهر احلج .
 أشهر احلج تبدأ من شوال .
 /وعليه د ٌ إن مل يكن من حاضري المسجد احلرا .

-----------------------املتمتع جيب عليه هدي بنص القرآن والسنة .
واملؤلف يقول  :وعليه دم  ،أي هدي  ،وهو دم شكران  [ .مجع هللا له يف سفر واحد بي نسكي ] .
استَ ْي َسَر ّم َن ا ْهلَْد ّي . 
َّع بّالْ ُع ْمَرةّ إّ َىل ْ
احلَ ّهج فَ َما ْ
قال تعاىل ( فَ َم ْن َمتَت َ
ّ
ّ
ف بّالْب ي ّ
احلَ ّهج َولْيُ ْه ّد  ،فَ َم ْن َملْ َّجي ْد
ص ْر َولْيَ ْحلّ ْل ُ ،مثَّ لّيُ ّه َّل بّ ْ
ت َوبّ َّ
الص َفا َوالْ َم ْرَوة َ ،ولْيُ َق ه
وحلديث ابن عمر ( َ ....وَم ْن َملْ يَ ُك ْن أ َْه َدى فَ ْليَطُ ْ َ ْ
احلَ ّهج َو َسْب َعةً إ َذا َر َج َع َإىل أ َْهلّ ّه ) متفق عليه .
ص ْم ثَالثَةَ أَيَّ ٍام ّيف ْ
َه ْدياً فَ ْليَ ُ
 يشرتط لوجوب اهلدي على املتمتع أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام باإلمجاع.
قال تعاىل  ....  :ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام . 
واختلف ما ايمراد حباضري ايمسجد احلرا بعد االتفاق عل جن جهل احلر داخلون يف ذلك

فقيل  :املراد هبم أهل احلرم خاصة دون غريهم .
وقيل  :هم أهل احلرم ومن بينه وبي مكة مسافة دون القصر .
وقيل  :هم أهل احلرم ومن كان داخالً يف مسمى مكة .

والراجح أهنم أهل احلرم وأهل مكة .
 يشرتط يف اهلدي ما يشرتط يف األضحية من اعتبار السن  ،والسالمة من العيوب  ،وهذا قول أكثر العلماء .
 يشرتط يف هدي املتعة أن يذبح يف الوقت الذي يذبح فيه األضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق .
 يشرتط أن يذبح يف احلرم  ،فلو ذحبه خارج احلرم كعرفة مل جيزىء حىت لو دخل به إىل مىن  ،وكذلك تفريقه ال بد أن يكون يف
احلرم .
 دم التمتع دم نسك وعبادة  ،فهو دم شكر حيث حصل للعبد نُ ُسكان يف سفر واحد ودم واحد .وهلذا كان دم املتعة ما
يؤكل منه ويهدى ويتصدق – فليس هو دم جربان  ، -وأما دم احملظور ال يؤكل منه وال يهدى  ،ولكن يصرف على الفقراء .
ّ ّ
احل ّج فَما استَ يسر ّمن ا ْهل ْد ّي فَمن َمل َّجي ْد فَ ّ
صيَ ُام ثَالثَّة أَيَّاٍم
َّع بّالْ ُع ْمَرةّ إّ َىل َْ ه َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ
 فإن عدم اهلدي فقد قال تعاىل ( فإذَا أَمْنتُ ْم فَ َم ْن َمتَت َ
ّ ّ
ك لّمن َمل ي ُكن أ َْهلُه ح ّ
احلََرّام )  .فعليه – كما أخرب هللا – صيام
اض ّري الْ َم ْس ّج ّد ْ
ّيف ْ
احلَ ّهج َو َسْب َع ٍة إّ َذا َر َج ْعتُ ْم تّْل َ
ك َع َشَرةٌ َكاملَةٌ َذل َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ
ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم .
 ومعىن ال جيد اهلدي  :أن ال يوجد هدي يف األسواق  ،أو أن يوجد هبيمة أنعام لكنه ال ميلك الثمن .
 بالنسبة لصيام الثالثة أيام يف احلج  ،مَّت يلومها ؟ الصحيح أن يبدأ من حي إحرامه بالعمرة  ،ويكون آخرها آخر أيام
التشريق  ،واألفضل أن تصام أيام التشريق [  ] 13 ، 12 ، 11لقول عائشة وابن عمر قاال ( مل يرخص يف أيام التشريق أن
يُصمن إال ملن مل جيد اهلدي ) رواه البخاري  ،فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصوموهنا يف أيام التشريق  ،وصومها يف أيام
التشريق صوم هلا يف أيام احلج  ،ألن أيام التشريق أيام حج .
 لكن هل يلزم التتابع ؟ اجلواب  :إن ابتدأها يف أول يوم من أيام التشريق لزم التتابع  ،ألنه ال جيوز أن تؤخر عن أيام التشريق
37

 ،وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة .
 /واإلفـراد هو جن حير باحلج مفر ًدا .
------------------------

أن حيرم باحلج مفرداً فيقول  :لبيك حجاً .

 /والقران جن حير ِبما م ًعا .جو حير بالعمرةُ ،ثَ يدخل احل َج عليـها قـبل الشروع يف طوافها .ويضطر المتمتع إىل هذه
اللفة إذا خاف فـوات الوقـوف بعرفة إذا اشتـغل بعمرته  ،وإذا حاضت ايمرجة جو نـفست  ،وعرفت جنَـها ال تطهر قـبل وقت

الوقـوف بعرفة .

--------------

وحجا .
حجا وعمرة  ،أو لبيك اللهم عمرًة يف حج  ،أو عمرًة ً
القران هو  :يعِن أن يقول  :لبيك اللهم ً
والصفة الثانية قال املصنف :
[جو حير بالعمرة ُ ،ث يدخل احلج عليها قبل الشروع يف طوافها ] يعِن أن يقول يف امليقات :لبيك اللهم عمرة  ،وقبل الشروع
يف طوافها -يعِن يف طواف العمرة  -ي ّ
دخل عليها احلج ،قال يف امليقات مثالً :لبيك اللهم عمرة  ،لَ هما دخل مكة وقبل أن
ُ
حجا  ،فأدخل احلج يف العمرة ،وهذا جائز ،ولكن يَشرتط
حجا وعمرة  ،أو لبيك اللهم ً
يطوف طواف العمرة قال :لبيك اللهم ً
العلماء :قبل الشروع يف طوافها ،ألنه إذا ابتدأ يف الطواف؛ انتهى ،ما ُمي ّكنه أن ي ّ
دخل احلج ،ألنه قد شرع يف العمرة .
ُ
وهذه حصلت لعائشة – كما يف الصحيحي – أهنا كانت متمتعة وأهنا أحرمت بعمرة فلما دخلت مكة أصاهبا احليض ،
فأرشدها النيب  أن حتول حجها إىل قران .
وقوله ( ويضطر ايمتمتع إىل هذه اللفة ) أي الصفة الثانية وهي  :أن يدخل احلج على عمرته بأن ينتقل من التمتع إىل القران
يف حالتي .
احلالة األوىل إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته هذه احلالة األوىل مثاهلا
الناس يف املوقف ،مكن أن نقول :وصلها مثالً بالليل ،يف ليلة
هذا متمتع أحرم بعمرة ،ملا وصل مكة؛ وصلها يف يوم عرفة ،و ُ
متمتعا يقول :لبيك اللهم
النحر - ،اإلنسان له إىل طلوع الفجر  -هذا وصل مثالً يف الليل  -يف ليلة النحر  -وصل إىل مكةً ،
فوت عليه عرفة  ،بأن يطلع
عمرة  ،اآلن الواجب عليه أن يعتمر ،لكن خشي لو أنه طاف وسعى وقَ َّ
صر واشتغل بالعمرة :أن تَ َ
ّ
حجا ) وينطلق إىل عرفة  .اآلن إذا ْأد َخ َل
الفجر ّمن يوم النحر وأن يفوت عليه
ُ
الوقوف ،فماذا يفعل؟ يُدخل احلج ( لبيك اللهم ً
كمه؟ ُسنهة  ،وال بأس لو
اف قدوم ،وطو ُ
احلج هل جيب عليه أن يطوف؟ ال جيب ،ألن الطواف يكون حينئذ طو َ
اف القدوم ما ُح ُ
الوقوف بعرفة يَ ُفوته ،فحينئذ يرتك العمرة ؟ ويَنتقل من العمرة إىل
تركه اإلنسان ،فهذا اآلن املتمتع بعمرة إذا وصل مكة وخشي أن
َ
ّ
درك وقت الوقوف .
احلج إىل العمرة وينطلق إىل عرفات ،حىت يُ َ
حجا يُضيف َّ
يتحول ،يقول :لبيك اللهم ً
القران ،ه
احلالة الثانية إذا حاضت ايمرجة جو نفست  ،وعرفت جهنا ال تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة .
كذلك املرأة إذا دخلت مكة وهي متمتعة ،يعِن بعمرة ،مث أصاهبا احليض أو النفاس ،وخشيت أهنا لو انتظرت حىت تطهر أن
الوقوف بعرفة يفوهتا ،هي اآلن متمتعة ،الواجب عليها أن تأيت هبذه العمرة ،ألهنا قالت يف امليقات" :لبيك اللهم عمرة" ،جيب
ّ
دخلت مكة أصاهبا احليض ،ما تستطيع اآلن أن تطوف ولو جلست حىت ينقطع
وتقصر ،لكن لَ هما
ْ
عليها أن تطوف وتسعى ه
صربت ألداء العمرة يفوت عليها الوقوف
احليض وتغتسل وتصلي وتطوف وتأيت هبذه العمرة؛ أن يفوت عليها الوقوف بعرفة ،لو
ْ
وحيضها َميت هد مثالً إل ى مخسة أو ستة أيام ،إذًا؛ فماذا تفعل يف
بعرفة ،ألن الوقوف بعرفة  -مثالً  -مل يَْب َق عليه إال ثالثة أيام،
ُ
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ّ
ّ
حجا" ،فإذا أدخلت احلج أصبح هذا الطواف يف
هذه احلالة؟ تُدخل احلج ،تنتقل من التمتع إىل القران ،تقول" :لبيك اللهم ً
الزما وال واجبًا ،ألنه طواف قدوم ،ترتكه وتذهب إىل عرفة .
حقها اآلن ليس ً
 /وايمفرد والقارن فعلهما واحد  ،وعل القارن هدي دون ايمفرد .

-----------------------أعمال القارن واملفرد سواء إال يف شيئي :

جوالً  :يف التلبية  :القارن يقول  :لبيك حجاً وعمرة  ،واملفرد يقول  :لبيك اللهم حجاً .
ثانياً  :القارن عليه هدي واملفرد ليس عليه هدي .

وبوجوب اهلدي على القارن قال مجهور العلماء  ،إما بالقياس على املتمتع  ،أو لدخوله يف عموم قوله تعاىل ( فمن متتع ) وقد
أطلق الصحابة لفظ التمتع على نسك النيب  وهو قارن .
حمظورات اإلحرا
هي ما مينع منه احملرم حبج أو عمرة ،وقد عرفت بالتتبع واالستقراء .
 /حلق ال َ
شعر.

-------------هذا احملظور األول من حمظورات اإلحرام  ،ال جيوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه .
ّ
ي).
قال تعاىل ( وال َْحتل ُقوا ُرُؤ َ
وس ُك ْم َح َّىت يَْب لُ َغ ا ْهلَْد ُ
وعن كعب بن عجرة  عن رسول هللا  قال له  :لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال :نعم يا رسول هللا ،فقال رسول هللا 
احلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكي أو انسك شاة» متفق عليه.
 وأحلق مجهور العلماء شعر بقية اجلسم الذراع والساق واإلبط بشعر الرأس) .
 اختلف العلماء مىت جتب الفدية ؟ قيل :إذا حلق ثالث شعرات وقيل :إذا حلق أربع ،الصحيح أنه إذا حلق من شعر رأسه
ما حيصل به إماطة األذى  ،فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غري عذر فهو آمث لكن ليس عليه فدية .

 هل تغطية الوجه من احملظورات ؟ قوالن للعلماء  :قيل  :من احملظورات حلديث الذي وقصته الناقة وفيه ( وال ختمروا رأسه
وال وجهه ) رواه مسلم .
وقيل  :إنه ليس من احملظورات  ،وهذا املذهب  ،وقالوا إن زيادة ( وال وجهه ) زيادة شاذة أعرض عنها البخاري  ،وكذلك ورد
عن بعض الصحابة تغطية الوجه .
 /وتـقليم األظفار.

-------------هذا هو احملظور الثاين  ،ال جيوز للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلي أو اليدين املرأة أو الرجل .
قال يف الشرح ” أمجع العلماء على أن احملرم منوع من تقليم أظافره إال من عذر “ .
قياساً على حلق الرأس .
 ال فرق بي أظافر اليدين والرجلي ،للمرأة والرجل .
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 /ولبس المخيط ،إن كان رجالً .
------------------- --هذا هو احملظور الثالث  ،ال جيوز للمحرم أن يلبس خميطاً ( واملراد باملخيط  :هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو
عضو من أعضائه  ،كالقميص ،والسراويل ،والفنايل واخلفاف ،واجلوارب وشراب اليدين و الرجلي ) .
حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما ( أن رجالً قال يا رسول هللا ما يلبس احملرم من الثياب؟ قال :ال يلبس القميص وال العمائم،
وال السراويالت ،وال الربانس ،وال اخلفاف ،وال يلبس شيئاً مسه زعفران أو ورس) متفق عليه.
القميص :هو ما يلبس على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا هذا اليوم  ،يشمل ما كان مبعناه كالفنيلة والكوت والثياب.
السراويل :ويلحق هبا كل ما يلبس على أسفل البدن.
الّبانس :هو ثوب رأسه منه ملصق به يلبسه اآلن املغاربة ،ويلحق به العباءة.

العمائم  :وتشمل كل ما غطى به الرأس مثل الطاقية والغرتة.

اخلفاف  :هو ما يلبس على الرجل.
وما عدا ذلك فهو حالل مثل( :الساعة ،واخلاَت ،ونظارة العي ،وَساعة األذن ،ووعاء النفقة) .
 هذا احملظور – كما قال املؤلف  -خاص بالرجل ،فللمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غري أن ال تتربج بالزينة ،وال تلبس
القفازين ومها شراب اليدين ،وال تتنقب لقوله  ( وال تتنقب احملرمة وال تلبس القفازين) .
 / وتـغطية رجسه إن كان رجالً.
-----------------------هذا هو احملظور الرابع  ،ال جيوز للمحرم أن يغطي رأسه مبالصق ( .حكاه ابن املنذر إمجاعاً ) .
للحديث السابق (ال يلبس احملرم القميص وال العمائم) .
قولنا :مبالصق :كالطاقية والغرتة.

 سرت الرجس للمحر ينقسم إىل جقسا
جوالً أن يغطي رأسه مبا يلبس عادة كالطاقية والغرتة والعمامة فهذا حرام بالنص واإلمجاع.
ثانياً أن يستظل بالشجرة أو احلائط أو السقف أو اخليمة فهذا ال بأس به ،فقد قال جابر يف صفة حج النيب ( وأمر بقبة
من شعر فضربت له بنمرة فنزل هبا ) . .رواه مسلم.
ثالثاً أن يغطي رأسه باحلناء والكتم فهذا جائز حلديث ابن عمر قال( :رأيت رسول هللا  يهل ملبداً) متفق عليه.
رابعاً أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية وحممل البعري فهذا حمل خالف والصحيح جوازه.

 /والطيب رجالً وامرجةٌ.
----------------هذا هو احملظور اخلامس  ،ال جيوز للمحرم أن يتطيب وهو حمرم .
للحديث السابق وفيه (وال يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس)  [ .الزعفران ] طيب [ الورس ] نبت أصفر يصبغ الثياب وله رائحة

طيبة.

وقال  يف احملرم الذي وقصته ناقته ( ال متسوه بطيب ) .
 شم الطيب له جحوال
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احلال األوىل أن يشمه بقصد التلذذ [ فهذا من حمظورات اإلحرام ] .
احلال الثانية  :أن يشمه بغري قصد  ،كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب [ هذا ليس من حمظورات اإلحرام ] .
احلال الثالثة  :شم الطيب لريى جودته من عدمها [ املذهب أنه من احملظورات  ،واختار ابن القيم أنه ليس من احملظورات ] .
 الطيب يشمل الطيب يف رأسه ويف حليته ويف صدره ويف ثوبه وغريه من األماكن) .
 قال النووي يف سبب َترمي الطيب عل احملر  ” :ألنه داعية إىل اجلماع ،وألنه ينايف تذلل احلاج “ .
 /وكذا حير عل المحر قـتل صيد البـر الوحشي المأكول ،والدَاللة عليه ،واإلعانة عل قـتله .
-----------------------هذا هو احملظور السادس  :ال جيوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه .

َّ ّ
الصْي َد َوأَنْتُ ْم ُحُرٌم ) .
ين َآمنُوا ال تَ ْقتُلُوا َّ
قال تعاىل ( يا أَيُّ َها الذ َ
وقال تعاىل ( وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرماً ( .

الليد احملر عل احملر ما عمع ثالثة جشياء ذكرها ايمؤلف
جن يكون مأكوالً :فإذا كان غري مأكول فليس عليه فدية .

جن يكون برياً (وضده البحري)  :قال يف الشرح ” :أما صيد البحر فال حيرم على احملرم بغري خالف“.

قال تعاىل ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة( البحري :هو ما ال يعيش إال يف البحر.

جن يكون وحشياً :فما ليس بوحشي ال حيرم على احملرم أكله وال ذحبه كبهيمة األنعام واخليل والدجاج.

إذاً الشروط أن يكون الصيد :مأكوالً – برياً  -متوحشاً ( .كاحلمامة  ،والضبع  ،والغزال  ،واألرنب )

 ال حيرم حيوان إنسي وهذا باإلمجاع ألنه ليس بصيد ،كاإلبل والبقر والغنم .
ّ
يدل عليه ،حلديث أيب قتادة  يف "الصحيحي" وفيه أنه قال
ي على قتل الصيد ،وال جيوز له أن ه
 احمل ّرم ال جيوز له أن يُع ْ َ
عليه الصالة والسالم ( هل أشار إليه إنسا ٌن أو أ ََمَره بشيء ؟ قالوا :ال ،قال(( :فكلوا) ،أبو قتادة كان مع بعض الصحابة كانوا
ٍ
ّ
ّ
النيب
ُْحم ّرمي ،أبو قتادة ما كان حم ّرًما،فصاد هلم هذا الصيد فأكلوا منه ،مث َحتََّر ُجوا من كوهنم أكلوا من صيد وهم ُْحم ّرمون ،فسألوا َّ
عليه الصالة والسالم ،فقال هلم عليه الصالة والسالم (هل أشار إليه إنسا ٌن أو أ ََمَره بشيء؟ يعِن :هل أحد منكم أعان أبا قتادة
على صيد هذا احلمار الوحشي ،أعانه يف شيء ،أشار إليه يف شيء ،دلهه على شيء؟ قالوا :ال ،قال(( :فكلوا)) ،إ ًذا  :احمل ّرم
جيوز له أن يأكل الصيد بشرط:
أن ال يكون هذا الصيد صاده حمُْ ّرٌم آخر ،أو أعانه ُْحم ّرٌم ،أو أشار إليه ُْحم ّرٌم ،أو ّصيد ألجلهّ ..صيد ألجل ُحم ّرم.
صيدا وق هدم منه شيئًا إىل ُْحم ّرم؛ فال بأس أن يأكل ،النيب  قال ( فكلوه )
أما إذا كان هناك شخص ليس ُْحم ّرًما وصاد ً

 لو صاد احملرم الصيد فإنه ليس له أكله ،ألن هذا حمرم حلق هللا .

 الصيد الذي صاده احملرم حرام عليه وعلى غريه ،ألنه مبنزلة امليتة .
ب لفدي ٍة بدن ٍة.
 /وجعظم حمظورات اإلحرا اجلماع؛ ألنَه مغلَ ٌ
ظ َترميه مفس ٌد للنسك ،موج ٌ

-----------------------هذا هو احملظور السابع  ،وهو اجلماع يف الفرج  ،وهو أعظم احملظورات وأشدها خطراً .
وهو حمرم بنص القرآن الكرمي ،قال تعاىل( :فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق) فسر ابن عباس الرفث باجلماع .
فإن كان قبل التحلل األول فإنه يرتتب عليه جمور
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اإلُث  :ألنه عصى هللا يف قوله (فال رفث) .
فساد النسك  :لقضاء الصحابة بذلك.
وجوب ايمضي فيه :فعليه إمتامه وليس له اخلروج منه لقوله تعاىل( :وأمتوا احلج والعمرة هلل) .
وجوب القضاء من العا القاد .

عليه الفدية :وهي بدنة تذبح يف القضاء ويوزعها على املساكي يف مكة أو يف مكان اجلماع.

وجما إذا كان بعد التحلل األول

اإلُث  ،فساد اإلحرا فيجب عليه أن خيرج إىل احلل ليحرم منه (يعِن خيلع ثيابه (ثياب احلل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف

اإلفاضة حمرماً ،يماذا ؟ ألنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن جيدده).
(التحلل األول حيصل بعد الرمي واحللق ورجحه الشيخ ابن عثيمي ،وقيل :حيصل التحلل األول بالرمي وحده.
ومل يذكر ايمؤلف ( عقد النكاح ) وهو من حمظورات اإلحرا .

حيرم على احملرم وال يصح وال فدية فيه ،حلديث عثمان  قال :قال رسول هللا « ال ينكح احملرم وال ينكح و ال خيطب»
رواه مسلم.
 حيرم عقد النكاح على الذكور واإلناث ،سواء كان احملرم الوِل أو الزوج أو الزوجة ،فاحلكم يتعلق هبؤالء الثالثة).
 لو عقد لرجل حمرم على امرأة حالل فالنكاح ال يصح  ،ولو عقد لرجل حمل على امرأة والوِل حمرم ال يصح) .
 فاعل احملظور ال ُيلو من ثالث حاالت

األوىل أن يفعل احملظور بال حاجة وال عذر فهذا آمث وعليه فديته.
أذى من رأسه
الثانية أن يفعله حلاجة متعمداً .فهذا ليس عليه إمث وعليه فديته .قال تعاىل :فمن كان منكم مريضاً أو به ً
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. 
فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر خياف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التخيري.
الثالثة أن يفعله وهو معذور جبهل أو نسيان أو إكراه .فهذا ال إمث عليه وال فدية .قال تعاىل :ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا. 
بَابََالفَدَيَةَ َ
الفدية ما يعطى لفداء شيء ،وهي ما افتدى اإلنسان نفسه بفعل حمظور أو ترك واجب .
 /وج َما فدية األذى إذا غطَ رجسه ،جو لبس المخيط ،جو غطَت المرجة وجهها ،جو لبست الق َفازين ،جو استـعمال الطيب،
فـيخيَـر بـني صيا ثالثة جيَاٍ  ،جو إطعا ستَة مساكني ،جو ذبح شاةٍ.
-----------------------فدية حمظورات اإلحرام تنقسم إىل أقسام :

القسم األول ما ال فدية فيه [ وهو عقد النكاح ] .
القسم الثاين ما فديته فدية أذى وهي صيام ثالثة أيام  ،أو إطعام ستة مساكي  ،أو ذبح شاة .
وهي اليت ذكرها املؤلف  :تغطية الرأس  ،أو لبس املخيط  ،أو تغطية املرأة وجهها أو لبست قفازين  ،أو استعمال الطيب .
كما قال تعاىل ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) .
[ صيا ] جممل بينه الرسول  بأنه ثالثة أيام [ صدقة ] جمملة ،بينها الرسول  بأهنا إطعام ستة مساكي [ نسك ] ذبيحة.
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وعن كعب بن عجرة  قال (محلت إىل رسول هللا  والقمل يتناثر على وجهي فقال :ما كنت أرى الوجع بلغ ما أرى؟ أجتد
شاة؟ فقلت :ال .قال :فصم ثالثة أيام ،أو أطعم ستة مساكي لكل مسكي نصف صاع) متفق عليه.
القسم الثالث ما فديته مغلظة وهو اجلماع يف احلج قبل التحلل

األول [ .وسبق ] .

القسم الثالث  :ما فديته اجلزاء أو مثله وهو قتل الصيد كما سيذكره املؤلف .

ليد خري بـني ذبح مثله  -إن كان له مث ٌل من النـَعم .وبـني تـقومي المثل مبحل اإلتالف ،فـيشرتي به طع ًاما
 /وإذا قـتل ال َ
ني مد بـ ٍر ،،جو نلف ص ٍاع من غريه ،جو يلو عن إطعا كل مسك ٍ
فـيطعمه ،لكل مسك ٍ
ني يـوًما.

-----------------------فدية قتل الصيد خيري بي هذه األمور الثالثة اليت ذكرها املؤلف :
مثال  :احملرم إذا قتل محامة فإنه مثلها شاة  ،فنقول احملرم خمري  :إما أن يذبح شاة ويتصدق هبا على فقراء احلرم لقوله تعاىل (
هدياً بالغ الكعبة ) .
قوم الشاة بدراهم [ يقومها يف حمل اإلتالف مثال الشاة قيمتها  ]300ويشرتي هبا طعاماً  ،فيطعم كل مسكي مداً من الرب
أو ي ه
 ،وإذا كان الطعام من غري الرب يعطي الفقري مدين [ يعِن نصف صاع ] .
أو يصوم عن كل مسكي يوماً  .ال  300يطعم هبا  100مسكي  ،يصوم  100يوم .
ومثل ذلك النعامة قضى هبا الصحابة بعري .
َّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّع ّم َْحي ُك ُم بّّه َذ َوا
ين َآمنُوا ال تَ ْقتُلُوا َّ
الصْي َد َوأَنْتُ ْم ُحُرٌم َوَم ْن قَتَ لَهُ مْن ُك ْم ُمتَ َع همداً فَ َجَزاءٌ مثْ ُل َما قَتَ َل م َن الن َ
قال تعاىل ( يا أَيُّ َها الذ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ ّ
ك ّصيَاماً ) .
ي أ َْو َع ْد ُل َذل َ
َّارةٌ طَ َع ُام َم َساك َ
َع ْدل مْن ُك ْم َه ْدياً بَال َغ الْ َك ْعبَة أ َْو َكف َ
 يشرتط أن املثل للصيد يذبح باحلرم ويوزع على فقراء احلرم  .وأما الصيام ففي أي مكان .
 /وج َما د المتـعة والقران فـيجب فيهما ما جيزئ يف األضحيَة .فإن مل جيد صا عشرة جيَاٍ ثالثةً يف احلج ،وجيوز جن يلو
جيَا التَشريق عنـها وسبـعةً إذا رجع.
-----------------------أي أن اهلدي الذي على املتمتع وعلى القارن جيب أن تتوفر فيه شروط األضحية [ وستأيت إن شاء هللا ] كأن تكون سليمة من
العيوب  ،وبلغت السن املعتربة  ،وتكون من هبيمة األنعام  ،ويف الوقت احملدد .
وقد سبق شرح من مل جيد اهلدي صام عشرة أيام [ سبق شرحها ] .
 /وكذلك حكم من تـرك واجبًا.

-----------------------ّ
املبيت
كمن تَ َرك اإلحر َام من امليقات ،أو ترك الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس ،أو ترك َ
يعِن َمن ترك واجبًا من واجبات احلجَ ،
مبزدلفة ،أو ترك رمي مجرة العقبة ،أو ترك احللق ،أو ترك رمي اجلمار أيام التشريق ،أو ترك املبيت لياِل التشريق ب ّ
(مىن) ،أو ترك
طواف الوداع ،ترك واجبًا من واجبات احلج لعذر ،ألن  -كما قلنا  -املؤمن ما يكون وال يقع منه أن يرتك واجبًا هكذا بدون
عذر ،وإمنا ترك الواجب لعذر ،فإ هن هذا عليه دم – كما عليه أكثر العلماء – .
يقول املؤلف  :إذا عجز عن هذا الدم يصوم عشرَة أيام  ،قياساً على ّدم املتعة و ّ
القران .
وهذا القياس فيه نظر ،ولذلك ذهب بعض العلماء إىل أنه ليس عليه شيء إ ْن قَ ّد َر على الدم فبها ونعمت ،وإ ْن مل يَ ْق ّدر؛ سقط
عنه.
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 /وكل هد ٍي جو إطعاٍ يـتـعلَق حبرٍ جو إحراٍ فلمساكني احلر من مق ٍ
يم وجفقيٍ.
-----------------------[ األفقي ] من غري أهل احلرم لكنه فقري .

أي  :لو أن حمرماً عليه هدي بسبب ترك واجب  ،أو فعل حمظور  ،فإنه يكون لفقراء احلرم وال يأكل منه .
لو بكل مك ٍ
ان .
 /وجيزئ ال َ
------------------------

الصوم هنا يف كفارات اإلحرام  ،كشخص عليه فدية أذى –
ُ

وفدية األذى كما هو معلوم  :إما ذبح شاة  ،أو إطعام ستة مساكي لكل مسكي

نصف صاع  ،أو صيام ثالثة أيام  -واختار صيام ثالثة أيام  ،فهذا الصوم جيوز بكل مكان.
وكذلك الصوم على املتمتع والقا ّرن إذا مل جيد هديًا يصوم عشرة أيام  ،ثالثة يف احلج  ،فهذا الصوم جيوز يف كل مكان .
 /ود النسك -كالمتـعة والقران -واهلدي ،المستحب جن يأكل منه ويـهدي ويـتلدَق.

-----------------------النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ّمن
وهذا دم الشكران  [ :اهلدي ،األضحية ،العقيقة ] ّمن ُّ
السنهة أن يأكل منه كما أكل ُّ
َه ْديه ،كما تقدم .
 /وال َد الواجب لفعل المحظور ،جو تـرك الواجب -ويس َم د جبـران -ال يأكل منه شيئًا ،بل يـتلدَق ِبميعه؛ ألنَه
جيري جمرى الك َفارات.
-------------------َّ
ٍ
ألنه ّجلَرب ٍ
يأكل اإلنسا ُن منها شيئًا ،ألهنا هلل سبحانه
خلل
ونقص َح َ
ص َل منك ،فترتكه كله هلل ،ألنه كالكفارات ،والكفارة ال ُ
وتعاىل .
مثال  :شخص مل يطف الوداع فعليه دم [ ألنه ترك واجباً ] هذا الدم ال يأكل منه .
مثال آخر  :شخص مل يبت مبزدلفة فعليه دم [ ألنه ترك واجباً ] هذا الدم ال يأكل منه .
مثال آخر  :إنسان حلق شعره  ،فهذا حمظور واختار أن يذبح دماً  ،فإنه ال يأكل من هذا الدم .
 /وشروط الطَواف مطل ًقا النيَة .
-----------------------النية شرط جلميع العبادات  ،فلو طاف ومل ينو مل يصح طوافه .
مثال  :فلو أن رجالً جعل يدور حول الكعبة يتابع مديناً له يطلبه ديناً مثالً  ،فإنه ال يصح طوافه ألنه مل ينو.
 /واالبتداء به من احلجر.
------------------------

يبدأ الشوط من احلجر ،واملراد به احلجر األسود ،فمن احلجر األسود إىل احلجر األسود شوط كامل ،فلو نقص مل يصح كما سبق.
 /ويسن جن يستلمه ويـقبله ،فإن مل يستطع جشار إليه ،ويـقول عند ذلك بسم ا َلِل ا َلِل جكبـر ،اللَه َم إميانًا بك ،وتلدي ًقا بكتابك،
اعا لسنَة نبيك حم َم ٍد .
اء بعهدك ،واتب ً
ووف ً
-----------------------تقدم شرحه بالتفصيل ؟؟؟؟
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 /وجن جيعل البـيت عن يساره.
-----------------------وهذا باإلمجاع حلديث جابر ( أن رس ول هللا  ملا ق دم مك ة أتى احلج ر فاستل مه مث مشى على يساره  ) ..رواه مسلم .
وقد ذكر بعض العلماء تعليالت لذلك :

قيل  :أن القلب باليسار وهو بيت تعظيم هللا وحمبته  ،فصار من املناسب أن جيعل عن يساره ليقرب حمل ذكر هللا  ،وقيل  :أن
احلركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها األمين على األيسر  ،فيعلو األمين على األيسر .
سبـعة.
 /ويكمل األشواط ال َ
-----------------------سبق شرحه  ،وأنه لو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره مل يصح طوافه .

 /وجن يـتطهَر من احلدث واخلبث.

-----------------------أي  :يشرتط لصحة الطواف أن يكون طاهراً من احلدث األكرب [ وهو ما أوجب غسالً كاجلنابة ] ومن
احلدث األصغر [ وهو ما أوجب وضوءاً ] .
أما الطهارة من احلدث األكرب فهذا البد منه .
جما الطهارة من احلدث األصغر فهذه شرط عند مجهور العلماء حلديث عائشة  ( :أن النيب  أول شيء بدأ به حي قدم مكة
أن توضأ مث طاف بالبيت )  .رواه مسلم .
وحلديث ابن عباس  .قال  :قال  ( الطواف بالبيت صالة إال أن هللا أباح فيه الكالم ) رواه الرتمذي .
وذهب بعض العلماء ومنهم ابن تيمية إىل أنه ال يشرتط الوضوء للطواف وإمنا هو مستحب فقط .
قالوا ألنه مل ينقل عن النيب  أنه أمر بالطهارة للطواف  ،مع العلم أنه قد حج معه خالئق عظيمة  ،وقد اعتمر عمراً متعددة
والناس يعتمرون معه  ،ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيهنه النيب  بياناً عاماً  ،ولو بيهنه لنقل ذلك املسلمون ومل يهملوه .

قال شيخ اإلسال ” والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصالً  ،فإنه مل ينقل أحد عن النيب  ال بإسناد
صحيح وال ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ،ولكن ثبت يف الصحيح أنه ملا طاف توضأ ،وهذا وحده ال يدل على الوجوب “.
وما رجحه ابن تيمية هو قول مجاعة من السلف فقد روى ابن أيب شيبة عن شعبة بن احلجاج قال :
( سألت محاداً ومنصوراً وسلمان ؛ عن الرجل يطوف بالبيت من غري طهارة ؟ فلم يروا به بأساً ) .
وأما حديث ابن عباس  ( :الطواف بالبيت صالة )  ،فاجلواب عنه

أنه حديث موقوف عن ابن عباس كما رجحه النسائي والبيهقي وابن الصالح واملنذري والنووي وابن تيمية
وأيضاً معناه منتقض  ،ألن معناه أن مجيع أحكام الصالة تثبت للطواف إال الكالم  ،وال قائل بذلك  ،جيوز فيه األكل والشرب
والضحك  ،وليس فيه تكبري وال تسليم وال قراءة .
 وكذلك يشرتط لصحة الطواف أن يكون طاهراً من اخلبث ّمن النجاسات ،يف ثوبه ويف بدنه ،ليس عليه َناسة ال يف الثوب
وال يف البدن .
ألن هللا أمر بتطهري بيته للطائفي والقائمي كقوله تعاىل ( وطَ ّهر ب ي ّ ّ ّّ
ّّ
ي  ) ....فإذا أمر بتطهري املكان ( أي
ي َوالْ َقائم َ
يت للطَّائف َ
ه ْ َْ َ
مكان الطائف الذي هو منفصل عنه ) فتطهري مالبسه املتصلة به من باب أوىل .
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 /والطهارة يف سائر األنساك -غيـر الطَواف -سنَةٌ غيـر واجب ٍة.

-----------------------فال جتب الطهارة لل سعي  ،وال للوقوف بعرفة  ،وال ملزدلفة  ،وال لرمي اجلمار  ،فلو وقف بعرفة وهو حمدث فال بأس  ،ولو رمى
اجلمار وهو حمدث فال بأس  ،ولو وقف يف مزدلفة وهو حمدث فال بأس .
 /وس َن جن يضطبع يف طواف القدو بأن جيعل وسط ردائه َتت عاتقه األمين  ،وطرفه عل عاتقه األَيسر .
-----------------------سبق شرحه
 /وجن يـرمل يف الثَالثة األشواط األول منه ،وميشي يف الباقي.وكل طو ٍ
ع.
اف سوى هذا ال يسن فيه رم ٌل وال اضطبا ٌ
-----------------------سبق شرحه
/

سعي النيَة .
وشروط ال َ

-----------------------كما سبق يف الطواف  ،حلديث ( إمنا األعمال بالنيات ) .
سبـعة .
 /وتكميل ال َ

-----------------------كما سبق يف الطواف  ،فال يصح إذا كان ناقصاً .

لفا.
 /واالبتداء من ال َ
-----------------------لقوله تعاىل ( إن الصفا واملروة من شعائر هللا )  ،فلو ابتدأ من املروة  ،فإن هذا الشوط يعترب الغياً .

 /والمشروع جن يكثر اإلنسان يف طوافه وسعيه وعميع مناسكه من ذكر ا َلِل ودعائه؛ لقوله 
لفا والمروة ،ورمي اجلمار إلقامة ذكر ا َلِل ).
( إ َمنا جعل الطَواف بالبـيت ،وبال َ

-----------------------فاملقصود من احلج وغريها من العبادات هو إقامة ذكر هللا تبارك وتعاىل  ،وهذا يدل على فضل ذكر هللا واإلكثار منه  ،ألن مجيع
العبادات – من صالة وصوم وحج وزكاة وغريها – اهلدف منها إقامة ذكر هللا .
وقد أمر هللا بذكر هللا مطلقاً فقال تعاىل (فَاذْ ُكر ّوين أَذْ ُكرُكم وا ْش ُكروا ِّل وال تَ ْك ُفر ّ
ون ) .
ْ َْ ُ َ
ُ
ُ
ّ
الِل َكثّرياً و َّ ّ ّ
َّ ّ
ّ
َجراً َعظيماً ) .
َع َّد َّ
الذاكَرات أ َ
الِلُ َهلُ ْم َم ْغفَرةً َوأ ْ
ين ََّ
َ
وقال تعاىل ( َوالذاك ّر َ
الِلّ أَ ْكبَ ُر ) .
الصال َة تَْن َهى َع ّن الْ َف ْح َش ّاء َوالْ ُمْن َك ّر َولَ ّذ ْكُر َّ
الصال َة إّ َّن َّ
وقال تعاىل ( َوأَقّ ّم َّ
فينبغي للحاج أن ينشغل بذكر هللا من تسبيح وهتليل وتكبري واستغفار وحتميد وقراءة قرآن  ،وال ينبغي أن
يضيع وقته كما هو حال كثري من احلجاج  ،بالقيل والقال وشراء األغراض  ،بل بعضهم بالغيبة والكالم احملرم .
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م  /وعن جِب هريـرة  قال( ل َما فـتح ا َلِل عل رسوله  م َكة ،قا رسول ا َلِل  يف النَاس ،فحمد ا َلِل وجثـن عليهُ ،ثَ
قال " إ َن ا َلِل حبس عن م َكة الفيل ،وسلَط عليـها رسوله والمؤمنني ،وإنَـها مل َت َل ألح ٍد كان قـبلي ،وإ َمنا جحلَت ِل ساعةٌ
ٍ
ٍ
يل
من نـها ٍر ،وإنَـها لن َت َل ألحد بـعدي ،فال يـنـ َفر صيدها ،وال ُيتـل شوكها ،وال َتل ساقطتـها إ َال لمنشد ،ومن قتل له قت ٌ
فـهو ِبري النَظرين " فـقال العبَاس إ َال اإلذخر ،يا رسول ا َلِل ،فإنَا ْنعله يف قـبورنا وبـيوتنا ،فـقال " إ َال اإلذخر ) متـَف ٌق عليه

.
------------------------

[ فتح مكة ] أي عام  8ﻫ [ حبس عن مكة الفيل ] أي منعه من اإلنبعاث  ،وفيه إشارة إىل القصة املشهورة للحبشة يف
غزوهم مكة هلدم البيت ومعهم فيلة  ،ويتقدمهم فيل عظيم  ،فنسبوا إليه  ،فحمى هللا تعاىل بيته منهم وأبطل كيدهم  [.وإهنا مل

َتل ألحد قبلي ] أي ما أحل هللا ألحد من األنبياء وأمهم أن يدخل مكة بقتال أبداً ألن مكة معظمة .

[ وإمنا جحلت ِل ساعة من هنار ] املراد بالساعة اللحظة من الزمن  ،واملراد فتح مكة  ،وهي ساعة الفتح من طلوع الشمس إىل

صالة العصر .

[ فال ينفر صيدها ] قال النووي ” :حيرم التنفري وهو اإلزعاج عن موضعه  .قال العلماء  :يستفاد من النهي عن التنفري حترمي

اإلتالف باألوىل“  [ .وال ُيتل شوكها ] ويف رواية  ( :وال خيتلى خالها ) املراد باإلختالء القطع  [ .اإلذخر ] قال يف
الفتح ” :نبت معروف عند أهل مكة  ،طيب الريح  ،قضبانه دقيقة جتتمع يف أصل مندفن يف األرض “.

 احلديث دليل على حترمي القتال يف مكة  ،لقوله  ( :ولن حتل ألحد بعدي ) .
لكن إذا قوتل اإلنسان فله أن يقاتل  ،لقوله تعاىل ( وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) .
 احلديث دليل على حترمي قطع شجر مكة  ،واملراد مجيع احلرم وإن كان مؤذياً كالشوك  ،تأكيداً حلرمة هذا املكان .
قال يف ايمغين ” أمجع أهل العلم على حترمي قطع شجر احلرم  ،وإباحة أخذ األذخر وما أنبته اآلدمي من البقول والزروع “ .

واختلفوا يف الشجر الذي جنبته اآلدمي

فاجلمهور على اجلواز  ،وذهب الشافعية إىل املنع  ،ورجحه ابن قدامة  ،واألول جصح .
 احلديث دليل على حترمي تنفري الصيد يف مكة وقتله من باب أوىل .
فائدة
لو دخل إنسان بصيد من خارج احلرم فهل حيرم أم ال ؟ يعِن لو أن إنساناً صاد غزاالً من امليقات وهو مل حيرم  ،مث دخل به إىل
مكة .
املذهب يرى أنه جيب أن يطلقه .
ولكن الصحيح أنه ال جيب أن يطلقه ويكون ملكاً له  ،ألنه ليس من صيد احلرم .
 عرفة ليست من احلرم  ،لذلك ال بأس بقتل الصيد فيها .
 احلديث دليل على حترمي سفك الدماء يف مكة .
واختلفوا يف إقامة احلدود يف مكة
فقيل حيرم ويضيق عليه حىت خيرج .
لقوله تعاىل  ﴿ :ومن دخله كان آمناً ﴾ .
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وقيل جيوز .
وهذا مذهب مالك والشافعي .
لعموم النصوص الدالة على استيفاء احلدود بالقصاص يف كل زمان ومكان .
والنيب  أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة .
وهذا القول هو اللحيح .
 احلديث دليل على حترمي التقاط لقطة مكة إال ملن أراد أن يعرفها دائماً  ،ولعل احلكمة من ذلك – وهللا أعلم – زيادة األمن
على األموال مبكة  ،فإن الناس ال يلتقطون اللقطة إذا علموا أهنم ال ميلكوهنا بالتعريف  ،فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها .
 احلديث دليل على أن لقطة احلرم ال حتل إال ملن يريد أن ينشدها على الدوام  ،فمن أخذها للتملك بعد اإلنشاد فهذا حرام .
فلقطة احلر هلا ثالث جحوال

جوالً  :أن يأخذها للتملك من اآلن  ،فهذا حرام .

ثانياً  :أن يأخذها للتملك بعد اإلنشاد  ،فهذا حرام .
ثالثاً  :أن يأخذها لإلنشاد  ،فهذا حالل .

أما لقطة غري احلرم فيجوز أن يتملكها بعد اإلنشاد الشرعي .
 احلديث دليل على أن من قتل له قتيل عمداً فهو خمري بي القصاص أو أخذ الدية .
 يستثىن من شجر احلرم ونباته اإلذخر  ،حلاجة احلرم إليه .
 /وقال رسول ا َلِل  ( المدينة حرٌ ما بـني ع ٍري إىل ثـوٍر ) رواه مسلم
-----------------------[ عري وثور ] جبالن معروفان عند أهل املدينة .

 احلديث دليل على حترمي املدينة فال يقطع شجرها يف حرمها وال يقتل الصيد وال ينفر .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
للحديث الذي ذكره املصنف ( املدينة حرم ما بي . ) ...
 ينبغي معرفة حدود حرم املدينة ملا يرتتب على ذلك من حصول الربكة بدع اء النيب  ،وحترمي الصيد ،ومنع الدجال منها،
وكوهنا ال يدخلها الطاعون إىل ذلك ما ثبت باألحاديث الصحيحة  ،أما مضاعفة الصالة فهي خاصة باملسجد النبوي دون غريه
من مساجد املدينة .
فائدة
أنه ال يوجد حرم يف الدنيا إال حرم مكة واملدينة فقط .
وأما املسجد األقصى فليس حبرم  ،هلذا جيب تصحيح العبارة املشهورة عند الناس [ ثالث احلرمي ] يقصدون املسجد األقصى .
قال ابن تيمية ” ليس يف الدنيا حرم ال بيت املقدس وال غريه إال هذان احلرمان  ،واحلرم اجملمع عليه حرم مكة وأما املدينة فلها
حرم أيضاً عند اجلمهور كما استفاضت بذلك األحاديث عن النيب . “ 
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س من الدَواب كله َن فاس ٌق ،يـقتـلن يف [ احلل و ] احلر الغراب ،واحلدجة ،والعقرب ،والفأرة،
 /وقال رسول ا َلِل  ( خ ٌ

والكلب العقور ) متـَف ٌق عليه .

-----------------------[ خس ] ذكر اخلمس يفيد نفي احلكم عن غريها  ،لكنه ليس حبجة عند األكثر  ،وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله

 أوالً مث بي بعد ذلك أن غري اخلمس تشرتك معها يف هذا احلكم  ،فقد ورد زيادة ( احلية ) وهي سادسة كما يف حديث ابن

عمر عن الصعب وابن مسعود عند مسلم  [.فواسق ] قال النووي ” تسمية هذه اخلمس فواسق تسمية صحيحة جارية
على وفق اللغة  ،فإن أصل الفسق لغة اخلروج  ،فوصفت بذلك خلروجها عن حكم غريها من احليوان يف حترمي قتله أو حل أكله

أو خروجها باإليذاء أو اإلفساد “  [ .احلدجة ] طائر معروف خيتطف األموال الثمينة [ الغراب ] هذا مطلق أياً كان لونه ،

وذهب بعض العلماء إىل تقييده مبا جاء عند مسلم عن عائشة بلفظ  ( :األبقع ) وهو الذي يف ظهره أو بطنه بياض  ،فحمل
اإلمام ابن خزمية املطلق على املقيد  ،وقال ”ال يقتل إال الغراب األبقع“  .لكن قال ابن قدامة ” الروايات املطلقة أصح.
وقد اعتذر ابن بطال وابن عبد الرب عن قبول هذه الروايات بأهنا مل تصح  ،ألهنا من رواية قتادة وهو مدلس  ،لكن احلافظ تعقب
ذلك بان شعبة ال يروي عن شيوخه املدلسي إال ما هو مسموع هلم  ،وهذه الزيادة من رواية شعبة  ،بل صرح النسائي بسماع
قتادة “ .
 جواز قتل اخلمسة املذكورة يف احلديث يف احلل واحلرم  ،وهو موضع اتفاق بي العلماء .
واختلف العلماء هل يتعدى القتل إىل غريها من ايمؤذيات ج ال ؟

فقيل ال يتعدى إىل غريها .
وهذا مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر .
ألهنا هي اليت ورد هبا النص .
وقيل بل يتعدى إىل غريها من كل مؤذ .
وهذا مذهب مجهور العلماء .
وأن ما جاء يف احلديث على سبيل املثال .
قال ابن القيم ” إمنا اختصت هذه بالذكر لينبه هبا على ما يف معناها  ،وأنواع األذى خمتلفة  ،فيكون ذكر نوع منها منبهاً على
جواز قتل ما فيه ذلك النوع . “ ...
وقال الشيخ ابن عثيمني ” والتنبيه هبذه األمثلة يدل على أن ما كان مثلها يف احلكم وما كان أشد منها فهو أوىل منها
باحلكم  ،وهلذا أخذوا قاعدة من ذلك  ،وقالوا  :يسن قتل كل ٍ
مؤذ “ .

 مشروعية قتل كل ما فيه أذية من احليوانات  ،كالذئب  ،واألسد  ،والفهد  ،والنمر .
 استدل باحلديث على حترمي أكل املذكورات يف احلديث  ،ألن ما أمر بقتله فإنه حيرم أكله .
فائدة أقسام احليوانات من حيث القتل وعدمه :
 قسم أمر بقتله .
مثل اخلمس يف حديث الباب  ،ومثل الوزغ .
 قسم منهي عن قتله ( النملة  ،والنحلة  ،واهلدهد  ،والصرد ) .
 قسم سكت عنه ( كالذباب  ،والصراصري  ،واجلعالن . ) ...
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فهذه إن آذت قتلت  ،وإن مل تؤذ  :فقيل جيوز قتلها  ،وقيل يكره  ،وهذا األقرب .
ألن هللا خلقها حلكمة  ،فال ينبغي أن تقتل .
انتهى كتاب احلج وهلل احلمد واملنة

بابَاهلديَواألضحيةَوالعقيقة َ
اهلدي  :بكسر الدال هو ما يذبح يف احلرم تقرباً إىل هللا تعاىل وإحساناً إىل الفقراء  ،وهو جنواع

واجب  :وهو هدي التمتع والقران .

مستحب  :وهو ما يهدى إىل بيت هللا احلرام تقرباً إىل هللا .

واألضحية ما يذبح من هبيمة األنعام أيام األضحى بسبب العيد تقرباً إىل هللا
 وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع:
قال تعاىل ( فَ ّ
ك َو ْاحنَْر ( قال ابن كثري” :الصحيح أن املراد بالنحر ذبح املناسك  ،وهو ذبح البدن وحنوها “.
ص ّهل لَربّه َ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ّ
يمة ْاألَنْ َعام ) املنسك املراد به هنا هو الذبح الذي
اس َم َّ
وقال تعاىل ( َول ُك ّهل أ َُّمة َج َعْلنَا َمْن َسكاً ليَ ْذ ُكُروا ْ
الِل َعلَى َما َرَزقَ ُه ْم م ْن َهب َ
يتقرب به إىل هللا تعاىل .
وقد ذكر ابن كثري عند هذه اآلية أن هذه اآلية تدل على أن ذبح املناسك مشروعة يف مجيع امللل .
وأما السنة :
فاألحاديث كثرية وسيأيت بعضها يف الشرح ومنها :
حديث الرباء  قال (خطبنا رسول هللا  يوم األضحى بعد الصالة ،فقال :من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب
النسك ،ومن نسك قبل الصالة فال نسك له)  .متفق عليه
 [.وسيأيت تعريف العقيقة ] .

وأمجع املسلمون على مشروعيتها  .قال يف ايمغين ” :أمجع املسلمون على مشروعية األضحية “ .
قال ابن القيم ” فإنه  مل يكن يدع األضحية “ .

 احلكمة من مشروعيتها :

جوالً تعظيم هللا بذبح األضاحي تقرباً إليه  ( .اراقة الدماء بنية األضحية هذا من تعظيم هللا ) .
ثانياً إظهار شعائر هللا تعاىل .

ثالثاً التوسعة على األهل والفقراء واإلهداء للجريان واألقرباء .
 ذبح األضحية أفضل من التصدق بثمنها ،ألمرين :

جوالً أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة  ،فإخراج القيمة فيه تعطيل هلذه احلكمة العظيمة .
ثانياً أن األضحية سنة النيب  وعمل املسلمي إىل يومنا هذا  ،ومل ينقل أن أحداً منهم أخرج القيمة .
ثالثاً اقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصالة والسالم .
 /تـق َد ما جيب من اهلدي ،وما سواه سنَةٌ ،وكذلك األضحيَة و العقيقة .
-----------------------أراد املصنف أن يبي أن األضحية حكمها سنة  ،وكذلك العقيقة .

بعد أن أمجع املسلمون على مشروعية األضحية [ كما سبق ] اختلفوا يف وجوِبا عل قولني :
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القول األول  :أهنا واجبة  .وهذا مذهب أيب حنيفة واختيار ابن تيمية رمحه هللا .
لقوله تعاىل ( فَ ّ
ك َو ْاحنَْر ) أن هللا أمر نبيه  بالنحر  ،واألمر يفيد الوجوب .
ص ّهل لَربّه َ
َ

وحلديث أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( من كان له سعة ومل يضح فال يقربن مصالنا ) رواه أمحد وابن ماجه  .صححه
احلاكم وحسنه األلباين  ،وروي موقوفاً على أيب هريرة .ورجحه الرتمذي والطحاوي والبيهقي وابن عبد اهلادي واحلافظ ابن حجر
يف الفتح .
وجه الداللة  :أنه قد خرج خمرج الوعيد على ترك األضحية  ،والوعيد إمنا يكون على ترك الواجب  ،ما يدل على أن األضحية

واجبة .
وحلديث جندب قال  :قال  ( من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة مكاهنا  ،ومن مل يكن يذبح فليذبح على اسم هللا ) متفق
عليه  ،فلو مل تكن األضحية واجبة ملا أمر النيب  بإعادة الذبح ملن ذبح قبل الصالة .
القول الثاين أهنا غري واجبة .

وهذا مذهب اجلمهور  [ .وقد قال كثري من أصحاب القول يقولون  :يكره للقادر تركها ] .
حلديث أم سلمة أن النيب  قال ( إذا دخلت العشر وأراد أح دكم أن يضحي فال يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره ) رواه مسلم .

قال اإلما الشافعي  ” :هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة  ،لقوله  ( وأراد )  ،فجعله مفوضاً إىل إرادته ولو كان واجباً
لقال  ( فال ميس من شعره وبشره حىت يضحي ) “ .
قال ابن قدامة ”علقه على اإلرادة ،والواجب ال يعلق على اإلرادة ،فلو كانت واجبة القتصر على قوله" :إذا دخل العشر فال

ميس من شعره وبشره شيئا" “.
عن جابر  قال ( صليت مع رسول هللا  عيد األضحى فلما انصرف أيت بكبش فذحبه و قال  " :بسم هللا وهللا أكرب ،
اللهم هذا عِن وعمن مل يضح من أميت )
فالنيب  ضحى عن أمته فهي جتزئ عمن متكن منها ومن مل يتمكن منها .
ما أخرجه البيهقي عن أيب بكر وعمر  أهنما كانا ال يضحيان السنة والسنتي خمافة أن يرى ذلك واجباً ،ما يدل على أهنما مل
يكونا يريان الوجوب  .والراجح مذهب اجلمهور .

وجما جدلة جصحاب القول األول

أما اآلية فهي حمتملة لوجوب النحر يوم العيد  ،وحتتمل معىن آخر كوضع اليدين عند النحر يف الصالة  ،ولو سلم أن املقصود
بالنحر الذبح فاآلية تدل على وقت النحر ال وجوبه .
وقيل  :املراد باآلية ختصيص الرب  بالنحر له ال لغريه .

وأما احلديث  ،فقال عنه ابن قدامة  ” :ضعفه أصحاب احلديث  ،ولو صح فيحمل على تأكيد االستحباب كقوله  ( غسل

اجلمعة واجب على كل حمتلم ) “.
أما احلديث اآلخر فال يدل على وجوب األضحية ابتداء  ،بل يدل على وجوب األضحية إذا نوى أن يضحي وذبح قبل الصالة
فقد انقلب التطوع إىل فرض .
فبهذا يظهر رجحان مذهب اجلمهور .
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 /وال جيزئ فيها إ َال اجلذع من الضَأن ،وهو ما َتَ له نلف سنَةٌ  ،والثَين  ،من اإلبل ما له خس سنني  ،ومن البـقر ما

له سنتان  ،ومن المعز ما له سنةٌ.
------------------------

قوله (وال جيزئ فيها ) أي األضحية والعقيقة واهلدي .
أما اهلدي واألضحية فيشرتط فيها الشروط اليت سيذكرها املؤلف باإلمجاع  ،أما العقيقة ففيها خالف سيأيت إن شاء هللا .
 ذكر املصنف الشرط األول من شروط األضحية  ،وهو أن تبلغ السن املعتربة  .بأن يكون ثنياً إن كان من اإلبل أو البقر أو
املعز ،وجذعاً إن كان من الضأن
 /جرب ٌع ال َتوز يف األضاحي العوراء البـني عورها ،والمريضة البـني مرضها ،والعرجاء البـني ظلعها ،والكبرية الَيت ال تـنقي .
يح رواه اخلمسة .
صح ٌ

-----------------------ذكر املصنف – رمحه هللا – الشرط الثاين من شروط األضحية  ،وهي أن تكون سليمة من العيوب .
والعيوب تنقسم إىل قسمي :
عيوب غري جمزئة – وعيوب جمزئة لكنها مكروهة .
العيوب الغري اجملزئة ما ذكره النيب  يف حديث الرباء الذي ذكره املصنف :
العوراء البني عورها هي اليت اخنسفت عينها أو برزت .

ايمريضة البني مرضها هي اليت ظهر عليها آثار املرض ،مثل :احلمى اليت تقعدها عن املرعى ،واجلرب الظاهر املفسد للحمها ،أو

املؤثر على صحتها .
(إن كان فيها فتور أو كسل مينعها من املرعى واألكل ،أجزأت لكن السالمة منها أوىل) .
العرجاء البني عرجها وهي اليت ال تستطيع معانقة السليمة يف املشي .
(فإن كان فيها عرج يسري ال مينعها من معانقة السليمة أجزأت والسالمة منها أوىل) .
الكسرية اليت ال تنقي يعِن اهلزيلة اليت ال مخ فيها .
(فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسرية فيها مخ أجزأت) .

هذه األربع املنصوص عليها وعليها أهل العلم ،قال يف ايمغين” :ال نعلم خالفاً يف أهنا متنع اإلجزاء“ .

ويلحق ِبذه األربع ما كان يف معناها جو جوىل

العمياء فهي أوىل بعدم اإلجزاء من العوراء البي عورها .
الزمن وهي العاجزة عن املشي لعاهة ،ألهنا أوىل بعدم اإلجزاء من العرجاء البي عرجها .

مقطوعة إحدى اليدين جو الرجلني ألهنا أوىل بعدم اإلجزاء من العرجاء البي عرجها .
القسم الثاين عيوب جمزئة لكنها مكروهة .

العضباء وهي مقطوعة القرن أو األذن .

ايمقابلة وهي اليت شقت أذهنا من األمام عرضاً .

ايمدابرة وهي اليت شقت أذهنا من اخللف عرضاً .
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الشرقاء وهي اليت شقت أذهنا طوالً .
اخلرقاء وهي اليت خرقت أذهنا .

من الشروط اليت مل يذكرها جن تكون األضحية من ِبيمة األنعا .
ذهب عامة الفقهاء إىل أنه ال جتزئ األضحية إال من هبيمة األنعام وهي ( اإلبل والبقر والغنم ) .
وذلك لقوله   : ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم هللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام ومل تنقل األضحية عن رسول هللا
 بغري هبيمة األنعام .
قال النووي ” :وكل هذا جممع عليه “ .
 وأفضل هبيمة األنعام  :اإلبل مث البقر مث الغنم .
ومن الشروط اليت مل يذكرها ايمؤلف جنه البد جن تكون يف الوقت احملدد للذبح .

أول وقتها بعد صالة العيد  ،واألفضل أن يؤخر حىت تنتهي اخلطبة .حلديث الرباء  قال( :إن أول ما نبدأ يف يومنا هذا أن
نصلي مث ننحر  ،فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا  ،ومن حنر قبل الصالة فإمنا هو طعام قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء).
متفق عليه

وقال جندب بن سفيان ( :صلى النيب  يوم النحر مث خطب مث ذبح)  .رواه البخاري
ويف حديث آخر قال جندب ( شهدت األضحى مع رسول هللا  فلما قضى صالته بالناس قال  :من ذبح قبل الصالة فليذبح
شاة مكاهنا  ،ومن مل يكن ذبح فليذبح على اسم هللا ) متفق عليه .
واختلف إىل مَّت يستمر
قيل  :إىل آخر يومي بعده يعِن يوم العيد واليوم احلادي عشر واليوم الثاين عشر ( وهذا مذهب احلنابلة ).

وقيل :يستمر إىل  3أيام بعد يوم العيد  ،فتكون أيام الذبح  4يوم العيد و 3أيام بعده وهذا األقرب وهو اختيار شيخ اإلسالم
ابن تيمية وابن القيم فينتهي بغروب مشس اليوم  13من ذي احلجة .
قال ابن القيم” :وقد قال علي بن أيب طالب :أيام النحر :يوم األضحى ،وثالثة أيام بعده  ،وهو مذهب إمام أهل البصرة احلسن ،
وإمام أهل الكوفة عطاء بن أيب رباح  ،وإمام أهل الشام األوزاعي  ،وإمام فقهاء أهل احلديث الشافعي  ،واختاره ابن املنذر،
وألن الثالثة ختتص بكوهنا :أيام مىن ،وأيام النحر ،وأيام التشريق ،وحيرم صيامها ،فهي إخوة يف هذه األحكام ،فكيف تفرتق يف
جواز الذبح بغري نص وال إمجاع»“.
جاء يف حديث عند أمحد( :كل أيام التشريق ذبح) لكن خمتلف يف صحته.
 إذا كان املضحي يف مكان ال يُصلى فيه العيد كالبادية ،فإن وقت األضحية يبدأ فيما ميضي من قدر صالة العيد .
 /ويـنبغي جن تكون كرميةً ،كاملة اللفات وكلَما كانت جكمل فهي جحب إىل هللا  ،وجعظم ألجر صاحبـها .
[زاد املعاد ]291/2

-----------------------األفضل من كل جنس أَسنه ،وأكثره حلماً ،وأكمله خلقة ،وأحسنه منظراً  ،فكلما كانت البهيمة أكمل خلقة كانت أعظم أجراً
وثواباً .
( ومن يعظم شعائر هللا ) تعظيمها استسماهنا واستحساهنا .

واختار ابن تيمية أن األفضل األكثر مثناً .
مثال  :خروف قيمته  600وخروف قيمته  1000هذا أعظم أجراً وثواباً وأكثر تعظيماً لشعائر هللا .
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عن أنس ( أن النيب  كان يضحي بكبشي أملحي أقرني ،ويسمي ويكرب ويضع رجله على صفاحهما) ويف لفظ:
(ذحبهما بيده)  .متفق عليه  ،ويف لفظ ( َسيني ) وهذا عند أيب عوانة .
وملسلم يقول ( بسم هللا وهللا أكرب ) .

وعن عائشة رضي هللا عنها( :أن رسول هللا  أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد ،ويربك يف سواد ،وينظر يف سواد ،وأخذ الكبش
فأضجعه مث ذحبه مث قال :بسم هللا ،اللهم تقبل من حممد وآل حممد ومن أمة حممد ،مث ضحى به)  .رواه مسلم .
[ بكبشني ] تثنية كبش والكبش فحل الضأن يف أي سن كان  [ ،جقرنني ] أي لكل واحد منهما قرني كبريين معتدلي [ .صفاحهما] الصفاح هي
اجلوانب واملراد اجلانب الواحد  ،واملعىن  :أي على صفاح كل واحد منهما  [ .األملح ] ما خالط بياضه سواد واألبيض أكثر  [.يطأ يف سواد ]
يعِن أن قوائمه فيها سواد[ يّبك يف سواد ] يعِن بطنه وما حواليه فيه سواد  [.ينظر يف سواد ] يعِن ما حول عينيه أسود .

وعن أيب داود عن جابر ( أن النيب  ضحى بكبشي موجوءين)  [ ،موجوءين ] أي خصيي .

قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا ” :والكبش اخلصي أفضل من حيث أنه أطيب حلماً يف الغالب “ .

وعند أيب داود أيضاً من حديث أيب سعيد (أن النيب  ضحى بكبشي فحيلي)  [ .الكبش الفحيل ] هو القوي يف اخللقة .

 /وقال جابر ( نرنا مع النَب  عا احلديبيَة البدنة عن سبـعة  ،والبـقرة عن سبـعة ) رواه مسلم .
-----------------------االشرتاك يف األضحية ينقسم إىل قسمي :
اشرتاك يف امللك – واشرتاك يف الثواب .
أما االشرتاك امللك  :أن يشرتك شخصان فأكثر يف أضحية فهذا جيوز يف اإلبل والبقر للحديث الذي ذكره املصنف .
يعِن لو كان هناك سبعة أبيات اشرتكوا يف بدنة فنقول بأن هذا جمزئ وال بأس به .
والبقرة أيضاً من البدن فلو كان هناك سبعة أبيات اشرتكوا يف بقرة وذحبوها أضحية فإهنا جتزئ .
وأما االشرتاك يف الغنم فال جيوز  :بأن يشرتك بيتان يف التضحية بشاة واحدة فإنه ال يصح .
ألن األضحية عبادة ومل ترد إال على هذا الوجه عن كل بيت أضحية مستقلة .
وهل يلح جن يشرتك جهل البيت الواحد يف جضحية ؟
هذا موضع خالف بي أهل العلم رمحهم

هللا :

مثال :حنن يف البيت نشرتك يف أضحية أنا وأخي ،أدفع أنا  400وأخي يدفع  ،400هذا موضع خالف :
قيل  :ال جيوز .
الن األضحية قربة وعبادة فال جيوز ايقاعها إال على الوجه املشروع زمناً وعدداً وكيفية .
ولو كان التشريك يف امللك جائزا – يف غري اإلبل والبقر  -لفعله الصحابة – فإهنم كانوا أحرص الناس على اخلري  ،وفيهم فقراء
كثريون ال يستطيعون األضحية كاملة – لو فعلوها لنقل عنهم .
وقيل  :جيوز  ،وهو ظاهر كالم ابن القيم  ،والراجح عدم اجلواز .
االشرتاك يف الثواب
ويشهرك غريه من املسلمي يف ثواهبا فهذا جائز  ،ولإلنسان أن يُ َشهرك معه من شاء مهما كثر
أن يكون مالك األضحية واحداً َ
األشخاص وفضل هللا واسع .
عن عائشة ( أن النيب  ملا ذبح أضحيته قال  :تقبل من حممد ومن آل حممد ) ....
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وعند أمحد ( أن النيب  ضحى بكبشي أحدمها عنه وعن أهله واآلخر عن أمته مجيعاً ) .
ويف حديث أيب سعيد ( يضحي بكبشي أحدمها عنه واآلخر عمن مل يضح من أمته ) .
بابه واسع وأمره واسع .
 جتزئ الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته .
ويدل لذلك ما روته عائشة كما يف صحيح مسلم أن النيب  أتى باألضحية وقال  (:يا عائشة هلمي املدية مث قال  :اشحذيها
 ،مث قال  :بسم هللا اللهم تقبل عن حممد وآل حممد ومن أمة حممد  ،مث ضحى ) فهذا يدل على أن األضحية بالشاة الواحدة
جتزئ عن الرجل وعن أهل بيته .
وأيضاً حديث أيب رافع رضي هللا تعاىل عنه أن النيب  ضحى بكبشي أحدمها عنه وعن آل حممد واآلخر عن أمة حممد .
وأيضاً حديث أيب أيوب رضي هللا تعاىل عنه قال  :كان الرجل يف عهد رسول هللا  يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون
ويطعمون  ،وهذا احلديث أخرجه ابن ماجه .



لو كان عنده أكثر من بيت كما لو كان له زوجتان أو ثالث وعنده بيوت متعددة فإن ظاهر السنة أنه يكتفي بشاة واحدة

ألن النيب  عنده تسعة أبيات ومع ذلك مل يعدد النيب  األضحية .
مسائل :

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
فضيلة الشيخ :إذا كان األب له أوالد وبعضهم متزوج ،هل تكفي أضحية األب عن األبناء مع أن هلم زوجات ،أم يذبح الوالد
عن نفسه والولد عن نفسه والزوجة عن نفسها وكذلك كل من كان له مرتب؟ ما نصيحتك ملن كانوا عائلة يف بيت واحد؟

اجلواب” :إذا كانوا عائلة يف بيت واحد كفتهم أضحية واحدة؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عنه وعن
أهل بيته ،وكان نساؤه الاليت معه تسع نساء ،ومع ذلك ضحى عنهن بأضحية واحدة ،أما إذا كان هؤالء األبناء كل واحد يف
بيت ٍ
منفرد عن اآلخر ،فإن على كل واحد منهم أضحية ،وال تكفي أضحية الوالد عنهم“.
جوالً جيوز الذبح ليالً من غري كراهة .
وقد ذهب بعض العلماء إىل كراهته واستدلوا حبديث رواه الطرباين .
والصحيح أنه ال يكره وهو قول اجلماهري لعدم الدليل على الكراهة  ،وأما احلديث الوارد فهو ال يصح وقد عزاه اهليثمي للطرباين
وقال  :فيه را ٍو مرتوك .
ثانياً أن األفضل يف األضحية اإلبل مث البقر مث الغنم  ،وهذا مذهب مجاهري العلماء .
حلديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة  ،ومن راح يف
الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة  ،ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً  ) ..متفق عليه .

وجعل البقرة يف الدرجة الثانية “.
قال النووي ” :وفيه أن التضحية باإلبل أفضل من البقرة  ،ألن الرسول  قد َ
َّم اإلبل َ ،
قالوا  :وألن األضحية ذبح يتقرب به إىل هللا – وما دام أن املقصود هو التقرب فالبدنة أفضل .
قالوا  :وألهنا أغلى مثناً وأكثر حلماً وأنفع للفقراء .

قال ابن قدامة  ” :وألنه ذبح يتقرب به إىل هللا تعاىل  ،فكانت البدنةُ فيه أفضل  ،كاهلدي فإنه قد سلَّ َمه “ .وألهنا أكثر مثناً
وحلماً وأنفع .

ثالثاً السنة أن يسمي ويقول هللا أكرب .
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التسمية على الذبيحة شرط ال تصح بدوهنا  ،أما التكبري فهو سنة .
عن أنس ( أن النيب  كان يضحي بكبشي أملحي أقرني ،ويسمي ويكرب ويضع رجله على صفاحهما) ويف لفظ( :ذحبهما بيده) .

متفق عليه .
ويف رواية يقول ( بسم هللا  ،هللا أكرب ) .

رابعاً األفضل أن يتوىل ذحبها بنفسه إذا كان جييد التذكية بنفسه .
ويدل هلذا أن النيب  ذبح ثالث وستي بيده  ،مث أمر علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه أن يكمل الباقي .
وأيضاً إذا توالها بنفسه الذبح هذا عبادة وقربة من أجل العبادات فيكون فعل هذه العبادة .
يعِن إذا توالها بنفسه يكون استفاد ثالث فوائد :

الفائدة األوىل  :اإلقتداء بالنيب . 
الفائدة الثانية  :فعل هذه العبادة .

الفائدة الثالثة  :أنه يطمئن إىل فعل هذه العبادة بشروطها الشرعية .

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ”يف إرسال الضحايا للخارج تفويت يملاحل عظيمة

جوالً :إخفاء شعرية من شعائر هللا يف بالدك وهي :األضحية.

ثانياً :يفوتك التقرب إىل هللا تعاىل بذحبها؛ ألن املشروع يف األضحية أن يباشر اإلنسان ذحبها بيده ،فإن مل حيسن فقال العلماء:

حيضر ذحبها ،وهذا يفوته.

ثالثاً :يفوتك ذكر اسم هللا عليها؛ ألن األضحية إذا كانت عندك يف البلد ،فأنت الذي تذكر اسم هللا عليها ،وقد أشار هللا إىل
هذه الفائدة بقوله :ولّ ُك ّل أ َُّم ٍة جعْلنا مْنسكاً لّي ْذ ُكروا اسم َّّ
ّ ّ
يم ّة ْاألَنْ َع ّام فتذهب أضحيتك إىل مكان بعيد
الِل َعلَى َما َرَزقَ ُه ْم م ْن َهب َ
ََ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ ه
ال تدري هل يذكر اسم هللا عليها أم ال ،وحترم نفسك من ذكر اسم هللا عليها.
رابعاً :يفوتك أن تأكل منها ،ألهنا إذا كانت يف البوسنة واهلرسك و الشيشان و الصومال وغريها هل ميكن أن تأكل منها؟! ال.
ّ
ّ
ّ
س الْ َف ّق َري) (فَ ُكلُوا ّمْن َها َوأَطْعّ ُموا الْ َقانّ َع َوالْ ُم ْعتَ َّر) فبدأ
يفوتك األكل منها وقد قال هللا عز وجل( :فَ ُكلُوا مْن َها َوأَطْع ُموا الْبَائ َ
باألكل ،وهلذا ذهب بعض علماء املسلمي إىل أن األكل من األضحية واجب ،كما جتب الصدقة جيب األكل ،وهذا قطعاً
يفوت إذا ضحيت يف غري بالدك.
خامساً :أنه يفوتك التوزيع املطلوب؛ ألن املطلوب يف األضحية أن تأكل وهتدي وتتصدق ،وهذا يفوت ،إذا وزعت هناك ال
ندري أتوزع صدقة على الفقراء ،أم هدية على أغنياء ،أم هدية على قوم ليسوا مبسلمي؟
سادساً :أنك حترم أهل بلدك من االنتفاع هبذه األضاحي ،أن تقوم باإلهداء إىل جريانك وأصحابك من األضحية ،وبالصدقة
على فقراء بلدك ،لكن إذا ذهبت هناك فات هذا الشيء.
سابعاً :أنك ال تدري هل تذبح هذه على الوجه األكمل أو على وجه خالف ذلك ،رمبا تذبح قبل الصالة ،ورمبا تؤخر عن أيام
التشريق ،ورمبا ال يس ّم عليها الذابح ،كل هذا وارد ،لكن إذا كانت عندك ذحبتها على ما تريد ،وعلى الوجه األكمل ،وهلذا ننصح
بأال تدفع الدراهم ليضحى هبا خارج البالد ،بل تضحى هنا ،وننصح -أيضاً -بأن من عنده فضل مال فليتصدق به على إخوانه
احملتاجي يف أي بالد من بالد املسلمي ،ولتكن األضحية له من غري غلو وال تقصري“  .أ.ه

خامساً جيوز للمرأة أن تذبح الذبيحة .
فقد جاء يف صحيح البخاري (أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع ،فأصيبت شاة منها ،فأدركتها فذكتها حبجر،
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فسأل النيب  فقال :كلوها) .
قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا” :ويف هذا احلديث فوائد سبعة:
إحداها :إباحة ذبيحة املرأة .
الثانية :إباحة ذبيحة األمة .

الثالثة :إباحة ذبيحة احلائض ،ألن النيب مل يستفصل .
الرابعة :إباحة الذبح باحلجر .

اخلامسة :إباحة ذبح ما خيف عليه املوت .

السادسة :حل ما يذحبه غري مالكه بغري إذنه .

السابعة :إباحة ذحبه لغري مالكه عند اخلوف عليه “ .

خامساً إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فإنه جيب أن ميسك عن األخذ من شعره وأظفاره.
عن أم سلمة رضي هللا عنها أن النيب  قال( :إذا رأيتم هالل ذي احلجة  -ويف لفظ :إذا دخلت العشر  -وأراد أحدكم أن
يضحي ،فليمسك عن شعره وأظفاره)  .رواه مسلم
ويف رواية ( :ال ميس من شعره وال بشره شيء ) .
 اختلف العلماء يف النهي ،هل هو للتحرمي أم للكراهة ،واختار الشيخ حممد بن عثيمي رمحه هللا أن النهي للتحرمي ألنه أصل
يف النهي).
 قال النووي ”واحلكمة يف النهي أن يبقى كامل اإلجزاء ليعتق من النار ،وقيل :التشبه باحملرم ،قال أصحابنا :هذا غلط ألنه
ال يعتزل النساء ،وال يرتك الطيب واللباس وغري ذلك ما يرتكه احملرم) “ .
سادساً األضحية عن امليت استقالالً .
 اختلف العلماء فيها عل قولني :
القول األول  :أهنا مشروعة .

ألهنا نوع من الصدقة فما دام أن الصدقة تصح عن امليت باإلمجاع فلتكن األضحية تصح عن امليت كذلك.
القول الثاين  :غري مشروعة .
ألنه مل يثبت عن النيب  أنه ضحى عن األموات وقد ماتت زوجته خدجية وهي أحب النساء ومات عمه محزة وهو أحب
أعمامه إليه ومل ينقل أنه ضحى عن واحد منهما .
 وأما إذا أوصى امليت بأضحية بثلث ماله فانه جيب على القائم على الوصية أن ينفذها .
فوائد

جوالً ال يصح حديث يف فضل األضحية .
صحيح  ،وقد روى الناس فيها عجائب مل تصح  ،منها قوله
حديث
قال اإلما ابن العرِب ايمالكي  ” :ليس يف فضل األضحية
ٌ
ٌ
 (:إهنا مطاياكم إىل اجلنة “ .

ثانياً اختلف العلماء يف األضحية للحاج عل قولني :
األول ذهب مجهور أهل العلم  ،مبا فيهم الشافعية واحلنابلة والظاهرية  ،إىل أن األضحية مشروعة يف حق مجيع الناس  ،أهل
البوادي واحلضر ،املقيم واملسافر واحلاج سواء  ،وبه قال اإلمام البخاري .
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وقال اإلما الشافعي ” :األضحية سنة على كل من وجد السبيل من املسلمي  ،من أهل املدن والقرى وأهل السفر واحلضر
واحلاج مبىن وغريهم  ،من كان معه هدي ومن مل يكن معه هدي “.
لعموم األدلة الواردة يف األضحية وأهنا تشمل مجيع الناس بدواً وحضراً  ،املقيم واملسافر فيها سواء .

القول الثاين  :أنه ليس على احلاج أضحية  ،وهذا مذهب مالك ورجحه الشنقيطي رمحه هللا .
يرى اإلمام مالك أن احلاج إمنا هو خماطب يف األصل باهلدي  ،فإذا أراد أن يضحي جعله هدياً  ،والناس غري احلاج إمنا أمروا
باألضحية  ،ليتشبهوا بأهل مىن فيحصل هلم حظ من أجرهم.
وقال الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي  ،بعد أن ذكر اخلالف يف املسألة – مرجحاً مذهب اإلمام مالك ما نصه  ”:أظهر

القولي دليالً عندي يف هذا الفرع قول مالك وأصحابه وإن خالفهم اجلمهور  ،وأن األضحية ال تسن للحاج مبىن  ،وأن ما يذحبه
هدي ال أضحية  ،وأن االستدالل حبديث عائشة املتفق عليه املذكور آنفاً ال تنهض به احلجة على مالك وأصحابه  ،ووجه كون
دال عليه  ،ومل يثبت ما خيالف داللة
مذهب مالك أرجح يف نظرنا هنا ما ذهب إليه مجهور أهل العلم  ،هو أن القرآن العظيم ٌ
القرآن عليه  ،ساملاً من املعارض من كتاب أو سنة  ،ووجه داللة القرآن على أن ما يذحبه احلاج مبىن هدي ال أضحية  ،هو ما
وك ّرج ًاال وعلَى ُك ّل ّ ّ
قدمناه موضحاً ألن قوله تعاىلَ (:وأَ ّذه ْن ّيف الن ّ
ي ّم ْن ُك ّهل فَ ٍهج َع ّم ٍيق .لّيَ ْش َه ُدوا َمنَافّ َع َهلُ ْم
َّاس بّ ْ
ه َ
احلَ ّهج يَأْتُ َ َ َ َ
ضام ٍر يَأْت َ
ّ ّ
الِلّ ّيف أَيَّ ٍام معلُ ٍ
اس َم َّ
يم ّة ْاألَنْ َع ّام فَ ُكلُوا ّمْن َها) فيه معىن أذن يف الناس باحلج  :يأتوك مشاةً
َويَ ْذ ُكُروا ْ
َْ َ
ومات َعلَى َما َرَزقَ ُه ْم م ْن َهب َ
ّ ّ
يم ّة ْاألَنْ َع ّام عند ذحبها تقرباً إىل هللا ،
وركباناً حلكم .منها  :شهودهم منافع هلم  ،ومنها  :ذكرهم اسم هللا َعلَى َما َرَزقَ ُه ْم م ْن َهب َ
والذي يكون من حكم التأذين فيهم باحلج  ،حىت يأتوا مشا ًة وركباناً  ،ويشهدوا املنافع ويتقربوا بالذبح  ،إمنا هو اهلدي خاصة
دون األضحية إلمجاع العلماء على أن للمضحي  :أن يذبح أضحيته يف أي مكان شاءه من أقطار الدنيا  ،وال حيتاج يف التقرب
باألضحية  ،إىل إتياهنم مشاة وركباناً من كل فج عميق  ،فاآلية ظاهرة يف اهلدي  ،دون األضحية  ،وما كان القرآن أظهر فيه
وجب تقدميه على غريه “.
بابَالعقيقة َ
تعريفها  :هي الذبيحة اليت تذبح عن املولود يوم سابعه .
 /وتسن العقيقة يف حق األب.

--------------------- --قول املصنف ( وتسن العقيقة )  :دليل على أن العقيقة حكمها سنة  ،وقد اختلف العلماء يف حكمها عل قولني

القول األول  :أهنا واجبة .

وهو قول احلسن البصري وهو قول الظاهرية .

حلديث سلمان بن عامر قال :قال رسول هللا  ( مع الغالم عقيقة ،فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه األذى ) رواه البخاري .

جميطوا األذى املقصود بإماطة األذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب طيب .

وحلديث َسرة قال :قال  ( كل غالم مرهتن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ) رواه أبو داود
فقوله مرهتن يدل على الوجوب ألن الرهن شيء الزم .
القول الثاين  :أهنا مستحبة غري واجبة .
وهذا مذهب اجلمهور .
حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هللا عنهم قال :قال رسول هللا  يف العقيقة ( من أحب منكم أن ينسك عن
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ولده فليفعل :عن الغالم شاتان مكافئتان ،وعن اجلارية شاة ) رواه أبو داود
قال الشوكاين  ” :احتج اجلمهور بقوله « من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل »...وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه
يف االختيار “.
 قوله ( يف حق األب ) .
العق مطلوب من والده  ،فهو املخاطب به يف األحاديث النبوية  ،لكن يصح ذلك من غريه  ،فيجوز أن يتربع بالعقيقة أحد
أقاربه وأحبابه كجده أو عمه أو خاله .
 وقد سبق قول املصنف (وكذلك األضحية والعقيقة ال جيزئ فيها إال اجلذع من الضان وهو ما َت  )...فاملصنف يرى أنه
يشرتط يف العقيقة ما يشرتط يف األضحية  ،وهذه ايمسألة اختلف العلماء فيها عل قولني

القول األول يشرتط يف العقيقة ما يشرتط يف األضحية .

قالوا  :قياساً على األضحية جبامع أن كالً منهما نسك مشروع .
وعلى هذا القول  :يشرتط يف العقيقة أن تكون سليمة من العيوب  ،وأن تبلغ السن املعتربة .
القول الثاين ال يشرتط يف العقيقة ما يشرتط يف األضحية .
وهو قول مجاعة من العلماء ورجحه الشوكاين .
وهذا الصحيح .
 احلكمة من العقيقة :
ألهنا مظهر من مظاهر الشكر على نعم هللا على الوالدين ومنها نعمة هذا املولود الذي يؤمل بره ونفعه .
 /عن الغال شاتان ،وعن اجلارية شاةٌ.
-----------------------وهذا ما عليه مجهور العلماء .
حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هللا عنهم قال :قال رسول هللا  يف العقيقة ( من أحب منكم أن ينسك عن
ولده فليفعل :عن الغالم شاتان مكافئتان ،وعن اجلارية شاة ) رواه أبو داود
وحلديث عائشة ( أن رسول هللا  أمرهم  :أن يعق عن الغالم شاتان مكافئتان  ،وعن اجلارية شاة ) رواه الرتمذي .
 وقوله يف هذه األحاديث (شاة) ذهب بعض العلماء إىل أنه ال جيزئ يف العقيقة غري الشاة ،ألن األحاديث وردت بذكر
الشاة.
وذهب مجهور العلماء إىل أنه جيزئ يف العقيقة اإلبل والبقر والغنم لكن الشاة أفضل.
وهؤالء الذين قالوا باجلواز قالوا ال جيوز إال أن خيرجه كامالً  ،فال جيوز االشرتاك يف العقيقة .
فال جيوز أن يأيت سبعة ويشرتكون يف بقرة  ،وواحد منهم يريد أن يكون نصيبه عقيقة عن بنت .
يح ،رواه اخلمسة.
 /قال ( كل غالٍ مرتـه ٌن بعقيقته ،تذبح عند يـو سابعه ،وحيلق ويس َم ) صح ٌ
-----------------------ذكر املصنف – رمحه هللا – احلديث الدال على وقت العقيقة .
فأفضل وقت لذبح العقيقة هو اليوم السابع .
 اليوم السابع هو اليوم الذي قبل الوالدة ،فإذا ولد يوم السبت تذبح يوم اجلمعة ،وإذا ولد يوم اخلميس تذبح يوم األربعاء،
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وهكذا) .
 فإن ف ات الذبح يف اليوم السابع ففي الرابع عشر ،فإن فات ففي إحدى وعشرين ،روي ذلك عن عائشة ،قال الرتمذي:
” العمل عليه عند أهل العلم ،يستحبون أن يذبح عن الغالم العقيقة اليوم السابع ،فإن مل يتهيأ اليوم السابع ففي الرابع عشر ،فإن
مل يتهيأ عق عنه يف يوم إحدى وعشرين ،مث ال تعترب األسابيع بعد ذلك فيعق يف أي يوم شاء“ .
 قوله يف احلديث ( كل غال ) أريد به مطلق املولود ذكراً كان أو أنثى .
قوله ( مرهتن بعقيقته ) اختلف يف معناها على أقوال :

قيل اإلمساك عن تفسريها ألن النيب مل يفسرها وال جيوز القول على هللا بغري علم فهو مرهتن فاهلل أعلم بكيفية هذا االرهتان،
اختاره ابن باز رمحه هللا .
وقيل إن نشأة املولود الصحيحة وكمال االنتفاع به رهينة بالعقيقة كما أن الرهن ال ينتفع به كمال االنتفاع إال بعد فكه  ،قالوا:
هكذا املولود ال يتم االنتفاع به كمال االنتفاع حىت يفك عنه هذه الرهينة اليت هي العقيقة .

وقيل أن املولود مرهون وحمبوس ال يشفع لوالديه يوم القيامة حىت يعق عنه وهذا مروي عن اإلمام أمحد
وقد قال به قبله عطاء اخلُراساين وحممد بن مطرف .
وضعف ابن القيم هذا املعىن  ،وضعفه كذلك الشيخ ابن باز رحم هللا اجلميع .
والراجح هو اإلمساك .
 /ويأكل من المذكورات ،ويـهدي ،ويـتلدَق.
-----------------------السنة أن يأكل من األضحية ومن اهلدي ويهدي لألقارب ويتصدق على الفقراء .

قال تعاىل  :فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري . 

وجاء يف احلديث عند أمحد ( كلوا وأطعموا وادخروا ) .
فللمضحي أن يتصدق يف الثلث ،ويهدي الثلث ،هذا هو األفضل ،وإن فعل غري ذلك جاز .
 وقالت الظاهرية  :بوجوب األكل .
 /وال يـعطي اجلازر ججرته منـها بل يـعطيه هديَةً جو صدقةً.
-----------------------حلديث علي قال (أمرين النيب  أن أقوم على ّ
بدنه ... ،وأن ال أعطي اجلزار منها شيئاً وقال :حنن نعطيه من عندنا) .متفق عليه
فال جيوز أن يعطي اجلزار شيئاً  ،ألمرين

جوالً للحديث السابق .
ثانياً ألنه رجوع فيما أخرجه هلل عز وجل .
فوائد

جوالً :حديث ( كل غالم مرهتن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ) يدل على أن تسمية املولود تكون يف اليوم السابع،
وهذا إن مل يكن هيئ االسم من قبل ،فإن كان االسم مهيأ ومعروف من قبل فإنه يسمى يوم الوالدة ،حلديث« :أن النيب 

دخل على أهله فقال«:ولد ِل الليلة ولد ْسيته عل اسم جِب إبراهيم» .
ثانياً ال بأس بكسر عظام العقيقة:
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ألنه مل يصح يف املنع شيء ،وهذا مذهب اإلمام مالك .
 ذهب بعض العلماء إىل أن عظام العقيقة ال تكسر ،واستدلوا ببعض اآلثار اليت ال تصح ،كقول عائشة :السنة فيها أهنا ال
يكسر هلا عظم .
مت الرشح
وهللا أعمل وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد

61

