


  اسم  الكتاب:  رشح رسالة   التحقیق واالیضاح  لكثیر  من مسائل  الحج  والعمرة

والزیارة  علی   ضوء الكتاب والسنة

”رحمه الله “  املؤلف :  سحة الشیخ عبدالعزیز  بن عبدالله  بن باز

الشارح :  أحمد  مال فائق  سعيد

: عدد  الصفحات

X  24 17: قياس الصفحات

896

ـه:الطبعة   ا لثانية







  ُمَقدَِّمُة
5 

 

 
ن م   ،اأعاملن   ئات  ا وسي  أنفسن   ور  ن رشباهلل م   ، ونعوذ  ، ونستغفره  ينه  ونستع هلل نحمده   احلمد   إن  

 ال رشيك   أن ال إله إال اهلل وحده   وأشهد   ،له ضلل اهلل فال هادي  ن ي  وم   ،له فال مضل   اهلل  هيده  

 .ورسوله   عبده   احممد   أن   شهد  وأ ،له

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ] ٹ  ٹ  ٹ    .]201:  آل عمران] [ٿ  ٿ  ٹ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ   ]

 .]2: النساء ] [ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ

ھ    ] ھ   ہ  ہ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ    ھۀ  ہ  ہ  

 .]02-00: األحزاب ] [ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

ُم اَّللَِّف   » :أما بعد   َل  ِديِث ك  ق  اْْل  ْديُ  ْي  خ  ، و  إِنَّ أ ْصد  ْدِي ه   مَّ ُم   اْْل 
َّ ، و   د  ا، اُت  ث  د  ُمْ  ورِ مُ الُ  ش 

 ث  د  ُمْ  لَّ كُ و  
 ع  ْد بِ  لَّ كُ ة و  ع  ْد بِ  ة 

« ارِ نَّ يف اةلْ  ةلة  َل  ض   لَّ كُ ةلة، و  َل  ض   ة 
(1)

. 

وعبادة  التوحيد   من شعائر   ، وشعار  اإلسالم   كن من أركان  ر   احلج   أن   املعلوم   فمن   :بعدو

د  ،ارىوالنص   واليهود   فاصلة بني اإلسالم   ر  عىل إحدى  ج مات  ن ي  أولذلك من استطاع ومل ي 

 .امللتني  

 عىل التوحيد   نتصار  الرمز  ، وكذلك  ملنهجه   واتباع   إبراهيم  رمز لدين احلنيف   واحلج  

 .هلل كله   الدين   ن  أو ، ك وأهلهالّش  

                                                             

، والطرباين (24) هوابن ماج ،(302و3/323)، وأمحد (3/122)، والبيهقي (2/132)، والنسائي (3/22)مسلم أخرجه  (2)

 .(222) " املشكاة" ، و(2343) " صحيح اجلامع" ، و(2074) " صحيح ابن خزيمة" ، ويف (3/30) "الكبري"يف 



 6 َواْلزَِّيارِة التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

 الناس   ، ودورة سنوية لتطهري  ومالية   بدنية   ة، ولكن احلج عبادة  ا مالي  م  إة وا بدني  فالعبادات إم  

 .املحّش   بساحة   كلمة املسلمني وتذكري   ايص، وصورة لتوحيد  ثم واملع  إل   ك واس الّش  من دن  

 الناس   ملصالح   م وعرب وحتقيق  وحك   رسار  أال وفيها أبادة ر بالع  مل يأم   اهلل  ن  أومن البدهيي 

ص القص    تربوية، وتوجد فيه  ا وحكام  ا ودروس  رسار  أ يف احلج   ن  إة، وهلذا فخروي  آلة واالدنيوي  

نن يف بات والس  ركان والواج  كل األ   ن  إف ،ة روحيةيامني  إ ومواقف   خبار وآثارأ وفيه   ،اث  واألحد  

 ويزداد   اإلنسان   ها عىل قلب  ها وتأثري  ة جتد طعم  ة احلقيقي  امية والروحي  عاين الس  فيها من امل   احلج  

 .اإليامن ويتأنس هبا

بأرسار ومعان  يدر ك ذا كان لدى املرء العلم باإلسالم واملعرفة بسرية الرسول إوخاصة 

ن أ الركن يقول بلسان احلال واملقال ن يعرب عن هذاأراد أذا إكثر من غريه، وأوحكم احلج 

 .تر ك الديار وفراق األهل وتذكري بالرحيل معنى سفر احلج

جتامع األمة وإعالن لطريق احلق وبيان ايعرب عن منازلة إبليس وإرغام الطاغوت و :واحلج

 .أهله

ينة و :اإلحرام ي وبياض اللباس بياض ظهار املسكنة وتوحيد الزأرتداء الكفن واطرح الز 

 .املنهج والرسالة

نشيد األحرار وحداء الرحلة وهتاف اخلالدين وتصميم عىل املواصلة وجتديد  :التلبية

 .]174:  البقرة] ﴾ڭے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ للنشاط وترمجة لقول

و  ىل بيت تستقبله بوجهك ليال  إة، ووصل املثل احلياخلالد، ومز دوران حول الر   :الطواف

، ورمز ن تقف آثار موطأ أقدام األنبياء والصاحلني من لدن آدم أ، واهنارا  حياة  وموت  

ىل بيت رب  العزة، ومن مل يدخل بيته يف إالوالء والرباء هبجر بيوت الطواغيت املخلوقات 

بيته األبدية يوم القيامة، والطواف سؤال للضيافة ولسان  يدخل الدنيا بغري عذر جدير بأن ال

 عفت األبدان وتعبتـا وضـايـلت املطـيك، ووكـلإ ا منك إالـأ وال منجـملج نادي أن الـال يـح
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 .نت أرحم الرامحنيأاألقدام وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا و

تباع لألم الصاحلة وركض يف طلب الألمر ومتثال إ :ومعنى السعي بني الصفا واملروة

 .مري لطلب األجر وكدح جلمع احلسنات وحط  السيئات ورفع للدرجاتالرضا وتش

التقاء األرض بالسامء، وتساوى الرؤوس وقتل الكربياء و ذبح  :ومعنى الوقوف بعرفة

 .للواحد القهار تبجيل إال تعظيم وال الّش ك عىل الصعيد ورمز فال تقديس وال

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ﴿ :، قال تعاىلجتديد للميثاقو

چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ    :  األعراف] ﴾ڦ  ڄ  ڄڄ  

وتذكري بموقع نزول إمتنان اهلل تعاىل وفضله بتكميل الدين وإمتام نعمه يف نزول اآلية  ،]201

ڈ  ڈ  ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ    چ  

 .]3: املائدة ] ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ

رض وحمنتهام بعد ألتذكري بمرور أول ليلة عىل الوالدين البّشية يف ا :املبيت بالزدلفة

 .ة كام قيلمن اجلنطردمها 

واد الضالل، والنضال أمام دعاوي الّش وم صارعة اإلحلاد ور قذف الباطل ورجم :الرمي

 .اإلنحراف وأساطني الفجور

رمز  ياء وهويف تطبيق أمر  اهلل تعاىل سمعا  وطاعة دون الشك والر   بإبراهيم  وأ سوة

م اهلل تعاىل إبليس ولعنه  ،اإلخالص واملتابعة باليقني و نرجم شياطني اإلنس واجلن كام رج 

 .وأبعده من اجلنة وصفوف الطاهرين

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ اهلل تعاىل يف فداء اإلبن وقول التضامن مع إبراهيم  :النحر

ۆ  ۈ وموسم للقرابني وشكر عىل نعامئه  وهدية  .]261: األنعام [ ﴾ۇ  ۇ  ۆ   

 .طعام لضيوف بيت الرمحنإو



 8 َواْلزَِّيارِة التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

ىل آخر املعاين إتفاؤل بحط  السيئآت وخلع رداء الذنب والتجرد من املايض،  :احللق

ء اإلسالم علامن يعرب  عن كل  جوانبها قلب املؤمن، وكان من عادة أالروحية التي مل يقدر 

بوجه خمصوص لبيان أحكام هذا الركن العظيم وما يتعلق به من  التأليف يف مناسك احلج

 .مفاهيم وآداب يف هذا السفر

قد أل ف  رسالة  ، v (عبداةلعزيز بن عبداَّلل بن باز)ومن أحد هؤالء املعارصين الشيخ 

مرة والزيارة واحلج والسلوب علمي رائع يبدأ من أول مايتعلق باحلاج اقيمة خمترصة، ب ع 

 .يف هذا السفر واآلداب والذكر

امليالدي، ومنذ  (2323)اهلجري املوافق لعام  (2363)طبع هذه الرسالة عام  vوكان 

 .ن تطبع عليها بآالف النسخ وت وزع عىل احلجاج سنويا  أذلك الوقت أ ختريت هذه الرسالة 

تدالل والبحث التحقيقي وراء حيث كان منهجه اإلس vىل شخصية الشيخ إيرجع ذلك 

ة علمية ذات بية ولذلك جعل ملوضوع الرسالة قواألقوال واملرويات وعدم اإللتزام بآراء مذه

 .صوليةأطابع فقهي وصيغ 

هذا أسلوبه يف كل كتاباته مع صفاء عقيدته، وال عجب فهذه ميزة علامء أهل  vوكان 

 .السنة وهم بحق أهل العلم والعدل واإلنصاف

خرتت أن أرشح هذه الرسالة بأقوال علامء أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل من أ ولذلك

قوال السلف أوردت مايتعلق باملوضوع من األحاديث واملرويات وأ املحققني وغريهم و

الصالح رمحهم اهلل تعاىل لزيادة البيان والتوضيح ألكثر حتى جيد لدى الطالب العلم البصرية 

 .واليقني يف شأن املسألة
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ل  فصل موكان الشيخ قد أل   ايتعلق به، وكان ف الرسالة بشكل الفصول ومجع حتت ك 

 :ة عّش فصال  كام ييلستجمموع الفصول 

مرة واملبادرة  فصل يف أدلة وجوب احلج -1  .دائهاأىل إوالع 

 .فصل يف وجوب التوبة من املعايص واخلروج من املظامل -2

 .ىل امليقاتإفصل فيام يفعله احلاج عند وصوله  -3

 .فصل جيوز للمرأة أن حترم بام شاءت من الثياب -4

 .فصل يف املواقيت املكانية وحتديدها -5

 .ىل امليقات يف غري أشهر احلجإفصل يف حكم من وصل  -6

 .ي الصغري، هل جيزئه عن حجة اإلسالمفصل يف حكم حج الصب -7

 .ات اإلحرام وما يباح فعله للمحرمفصل يف بيان حمظور -8

 .عند دخول مكة وبيان مايفعله بعد دخول املسجد احلرام فصل يف احلاج -9

 .ىل منىإة واخلروج فصل يف حكم اإلحرام باحلج يوم الثامن من ذي احلج -11

 .فصل يف بيان أفضلية مايفعله احلاج يوم النحر -11

 .والقارنم عىل املتمتع فصل يف وجوب الد -12

 .ج وغريهم وجوب األمر باملعروف عىل احلجافصل يف -13

 .ستحباب التزود من الطاعاتإفصل يف  -14

 .فصل يف أحكام الزيارة وآداهبا -15

 .فصل يف إستحباب زيارة مسجد قباء والبقيع -16

وكنت  تابعت فصول الشيخ يف الّشح ووقفت مايلزم الوقوف ومجعت نقول أهل العلم 

آء حتى املعارصين ليحيط القارئ بام يتعلق باملسألة، وزدت بعض العناوين املّشوحة من القدم

رجاء إستكامل وإستغناء املوضوع وتقليل املعانات عىل كاهل القارئ يف مجع املصادر، وعملت 



 01 َواْلزَِّيارِة التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

ثار وأقوال السلف من مصادرها ونقل خترجيات املحققني عليها، بام آلعىل عزو األحاديث وا

 .قلب القارئ هباأرى أن يطمئن 

ستفادة طلبة العلم يف هذه الرسالة، إواملرجو من اهلل تعاىل أن أكون قد قدمت خطوة يف 

وسببا  لتقليل بعض اخلالفات اإلجتهادية، وجوابا  لبعض األسئلة التي تسبب اجلدال 

 .والتشاجر املنهي عنها خاصة يف موسم احلج

كتاب اهلل تعاىل، والنقص من سامت البّش ومع ن كل كتابة معدوم الكامل إال أومن املعلوم 

رمه وله  فائدته وعليه عائدته  .ذلك فلقارئيه غن مه وعىل مؤلفه غ 

 اخلطأ ل هذا العمل وجيعله خالصا  لوجهه الكريم وأن يغفر يلولكن أسأل اهلل تعاىل أن يتقب  

ن جزاءه  عىل ماقام أن يغفر لشيخنا وأن يتغمده من رمحته وأن يس  والتقصري وأدعوا اهلل

 .لمني وصار سببا  هلذا العمل منيبخدمة اإلسالم واملس

ا  مربورا  وسعيا  مشكورا  وذنبا  مغفورا  وعمال  ا اهلل تعاىل أن جيعل للجميع حجوأدعو

 .خالصا  مت قب ال  عنده إنه سميع جميب

 

 ْمُهَعبَتَ ْنمََو َأْجَمِعني، ِهِبْحَصَو ِهآِلَعَلى َو ،ا حممٍدنَيِِّبى َنلََع َوَبارك َملََّسى اهلل َولََّصَو

 يِندِّاْل ِمْوىل َيإِ اٍنَسْحإِِب

 

 

 َكَتَبُه                                                             

 ديَمالَّ َفاِئق َسِعَأمحد                                                                         

 العراق/  السليمانية                                                               

 ـه 7247/ شعبان /  7                                                              
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ن م   ،اأعاملن   ئات  ا وسي  أنفسن   ور  ن رشباهلل م   ، ونعوذ  ، ونستغفره  ينه  ونستع هلل نحمده   احلمد   إن  

 ال رشيك   أن ال إله إال اهلل وحده   وأشهد   ،له ضلل اهلل فال هادي  ن ي  وم   ،له فال مضل   اهلل  هيده  

 .ورسوله   ا عبده  حممد   أن   شهد  وأ ،له

 :أما بعد
يف رسالته v (عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز)قال فضيلة الشيخ 

(1)
املشهورة بإسم  

بعد  (التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والُعمرة والزيارة عىل ضوء الكتاب والسنة)

فهذه رسالة خمترصة يف احلج وبيان فضله  احلمد والثناء والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

ينبغي ملن أراد السفر ألدائه وبيان مسائل كثرية مهمة من مسائل احلج والعمرة  وآدابه وما

 والزيارة عىل سبيل اإلختصار واإليضاح قد حتريت فيها ما دل عليه كتاب اهلل وسنة رسول اهلل

ڦ  ڦ﴿: ، مجعتها نصيحة للمسلمني وعمال  بقول اهلل تعاىل  ﴾ڤ  ڦ  ڦ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿: وقوله تعاىل ،]55: الذاريات]

 .]2: املائدة] ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿: وقوله تعاىل، ]781: آل عمران] ﴾ڀ

 ملن يا رسولالدين النصيحة ثالثًا، قيل  »: أنه قال وكام يف احلديث الصحيح عن النبي 

« هلل ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم: اهلل؟ قال
(2)

. 

                                                             
م كام قال فضيلته يف مقدمته ولكن بعد مرة األوىل قام ببسط  7491هـ املوافق  7131وقد طبعت هذه الرسالة ألول مرة يف سنة  (7)

ثم إين بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعوا له )بعض املسائل والزيادة فيها كام أشار إىل ذلك بقوله 

وحلد كتابتي هذه الصفحات طبعت منها عرشون طبعة بأعداد ( فع به من شاء اهلل من العباداحلاجة ورأيت إعادة طبعه لينت

 .كبرية ألختصارها واحاطتها باملواضيع املهمة

 (.55)سلم رواه م (2)



 11 َواْلزَِّيارِة التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة: ِرَساَلُة َشْرُح 

َمْن ََلْ ََيْتَمَّ بَِأْمِر املُْْسلِِمنَي َفَلْيَس ِمنُْهْم،  »: قال أن النبي   وروى الطرباين عن حذيفة

ِة املُْْسلِِمنَي َفَلْيَس ِمنُْهمَوَمْن ََلْ ُيْصبِْح َوُيْمِس َناِصًحا هللَِِّ َولَِرُسولِِه َولِكَِتابِِه  « وإِلَماِمِه ولَِعامَّ
(1)

. 

واهلل املسؤول أن ينفعني هبا واملسلمني وأن جيعل السعي فيها خالصا  لوجهه الكريم وسببا  

 .للفوز لديه يف جنات النعيم إنه سميع جميب وهوحسبنا و نعم الوكيل

 

 

 

 

 

 باز عبد العزيز بن عبد اهلل بن

 مفتي عام اململكة العربية السعودية

 ورئيس هيئة كبار العلامء

 وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

 

                                                             

 (.1911) " األوسط" الطرباين يف  رواه (7)



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
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 اَمِهاِئَدإىل َأ ُةَراَدَبوامُل ةَِرْمُعواْل جِّاحَل وِبُجُو ِةلَِّديف َأ

أن اهلل عز وجل  ،علموا وفقني اهلل وإياكم ملعرفة احلق واتباعهاإذا عرف هذا ف

 ..........  اخلمسة قد أوجب عىل عباده حج بيته احلرام وجعله أحد أركان اإلسالم

 

رف هذا إذا َع :يف َأِدلَِّة ُوُجوِب احَلجِّ واْلُعْمَرِة وامُلَباَدَرُة إىل َأَداِئِهَماَفصٌل  » :قوله

 .« ... ،واتباعِه احلِق معرفِةم ِلاُكين اهلل وإَيموا وفَقلَْعاف

قال الصنعاين يف : دقيق العيد يف رشح العمدة ابنبفتح احلاء وكرسها، قاله ( احلج)كلمة 

 .سمإلتح املصدر وبكرسها وفتحها معًا ابالف: قال القايض: أقول: رشحه

نقل الطربي أن الكرس لغة أهل النجد والفتح : يف رشح الرتمذي v قال املباركفوري

 .لغريهم

v (1) قال الطربي
قرأ أهل املدينة والعراق بالكرس وقرأ مجاعة آخر بالفتح، مها لغتان : 

أرض بناحية املدينة مما ييل )معروفتان للعرب فالكرس لغة أهل النجد والفتح لغة أهل العالية 

ءتان قد جاءتا جميء ادعى فرقًا بينهام يف معنى والغريه فهام قرأحد من أهل العربية أومل نر ( نجد

 .يف قراءتهمصيب  احلجة

 .القصد :احلج لغة

v (2) وقال الشوكاين
 .تيان مرة بعد ُأخرىإلويطلق أيضًا عىل العمل وعىل ا: 

                                                             

 .آل عمران 79آية  62ص3جـجامع البيان  (1)

 .696ص3نيل األوطار جـ (6)
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 .ىل معظَّمإكثرة القصد : وقال اخلليل

v (1) وقال النووي
 .شتقاق ال األمرإلاللغة القصد فيه تكرار من جهة ااحلج يف : 

v (2) قال الصنعاين
أقول أي قصد اليشء وإتيانه ومنه سميَّ الطريق : القصد يف اللغة: 

ة ألنه موضع الذهاب واملجئ ويسمى دليل اخلصم حجة ومنه يف اإلشتقاق األكرب حمجَّ 

 .يقصد ويطلب للمنفعة وهوما( احلاجة)

v (3) وقال الشنقيطي
ليه والرتدد عليه، إختالف إليعني يكثرون قصده وا قوله حيجون :

v (4) كثري ابنكام قال  وهذا من دعاء إبراهيم 
گ  ]إبراهيم حيث قال يف دعائه : 

ىل رؤية إحد من أهل اإلسالم إال وهو حين أفليس  .]39: إبراهيم[ [گ  گ  گ   ڳ  ڳ

 .اجلهات واألقطارالكعبة والطواف فالناس يقصدوهنا من سائر 

ىل حمل خمصوص عىل وجه إقصد خمصوص : حكام األحكامأالدقيق يف  ابنقال  :ويف الرشع

 .خمصوص

v (5) قال الشيخ العثيمني
التعبد هلل عزوجل بأداء املناسك عىل ماجاء يف : ويف الرشع: 

 .سنة رسول اهلل 

شك أنه قارص ألن احلج  قصد مكة لعمل خمصوص ال: وقول بعض الفقهاء يف تعريفه

 ن نذكرأخص مما قالوا ألننا لوأخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثاًل ولكن األوىل أ

 :نقول فالصالة النقول إهنا أفعال وأقوال معلومة فقط بل التعبد هلل : يف كل تعريف للعبادة

                                                             

 .671ص3بن كثري جـتفسري ا (3)    (.3633)رشح مسلم حتت رقم  (1)

 .9ص9الرشح املمتع جـ (5)   .699ص3العدة رشح العمدة جـ (6)

 .احلج( 69)أضواء البيان يف تفسري آية  (3)
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 .هي التعبد هلل بأقوال وأفعال معلومة وكذلك الصيام والزكاة

 (.املناسك)سم إوالفقهاء سموا احلج ب

v (1) تيمية ابنقال 
 .يف العبادة والذل هلل من غريهدخل أسم النسك ألنه إخص احلج ب: 

v (2) العثيمنيالشيخ قال 
املناسك مجع منسك واألصل أن املنسك مكان العبادة أو : 

چ﴿زماهنا، ويطلق عىل التعبد  ، أي متعبدا يتعبدون فيه وأكثر [29: احلج] ﴾چ  چ چ  

والفقهاء جعلوا املنسك  [126: األنعام] ﴾ڭڭڭ﴿أطالق املنسك أوالنسك عىل الذبيحة 

 .معنى الذبحللحج والعمرة ألن فيها اهلدي والفدية ومها من النسك ب

v (3) العريب املالكي ابنقال 
كان احلج معلوما عند العرب مرشوعًا لدهيم فخوطبوا بام : 

معهم قبل فرض احلج فوقف بعرفة ومل يغري من  ي موا والزموا ماعرفوا وقد حج النبعل

نحن أهل احلرم فال نخرج  كانت قريش تقف باملزدلفة ويقولونرشع إبراهيم ماغريوا حيث 

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ     ٹ  ٹ ﴿: منه ونحن احلمُس، ومنه قوله تعاىل

ڄ   ڄ  ڄ      ڄ  .[35: نفالألا] ﴾ڦ  

كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون  ابن عباسقال : يف تفسريه v يقال القرطب

املكاء : ال قتادةوق يق،كاء الصفرُي والتصدية التصفويصفرون فكان ذلك عبادة يف ظنهم واملُ 

 رضُب باأليدي والتصدية الصياح وعىل التفسريين ففيه َردُّ عىل اجلهال الصوفية الذين

 وذلك كله منكر متنزه عن مثله العقالء ويشبه فاعله باملرشكني يرقصون ويصفقون و يصعقون

                                                             

 .622ص19جمموع الفتاوى جـ (1)

 .9ص9جـالرشح املمتع  (6)

 .331ص1أحكام القران جـ (3)



 31 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: ِرَساَلُة َشْرُح 

......................................................................................... 

 

 .فيام كانوا يفعلونه عند البيت

v (1) وقال الشيخ العثيمني
وكان الناس يف األول يطوفون عراة بالبيت إالّ من وجد : 

ن غري قريش فال يمكن أن ثوبا من احلُمس من قريش فإنه يستعريه ويطوف به أما من كان م

 :يطوفوا بثياهبم بل يطوفون عراة وكانت املرأة تطوف عارية وتضع يدها عىل فرجها وتقول

 

 ال أِحلهُ ــابدا منه فــاليوم يبدو بعضه أوكله          وم

 

بعثني أبوبكر يف تلك احلجة يف املؤذنني الذين بعثهم »: وهلذا روي عن أيب هريرة أيضًا قال

فأذن : قال أبو هريرة: النحر يؤذنون بمنى أال حيج بعد العام مرشك واليطوف بالبيت عريانيوم 

«معنا عيل بمنى يوم النحر برباءة وأال حيج بعد العام مرشك واليطوف بالبيت عريان
(2)

. 

ڤ  ﴿: وقال تعاىل ،[69: احلج] ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿: وأن اهلل تعاىل يقول

ڄ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    .[3: التوبة] ﴾ڤ  ڤ  

 ﴾ ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿واخلطاب يف قوله : يف تفسري آية احلج v قال الشنقيطي
إلبراهيم كام هو ظاهر من السياق وهو قول اجلمهور خالفًا ملن زعم أن اخلطاب لنبينا حممد 

  ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ي، وقوله إليه القرطبوعىل إبراهيم وسلم وممن قال بذلك احلسن ومال

 .يم أن أذن يف الناس باحلج أي أعلمهم وناد فيهم باحلجوأمرنا إبراه أي ﴾ ژ

v(3) العريب املالكي ابنقال 
 :واختلفوا يف كيفية النداء كيف وقعت عىل قولني: 

                                                             

 .احلج 69يف تفسري آية  612ص3أحكام القرآن جـ (3)   .11ص9الرشح املمتع جـ (1)

 (.1339)، ومسلم (327،1266)رواه البخاري  (6)
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 .الصالة والزكاة والصيام واحلجأنه أمر به يف مجلة الرشائع الدين  .1

لناس إن اهلل كتب عليكم احلج فحجوا أن اهلل أمره أن يرقى عىل أيب قبيس وُينادي أهيا ا .2

 .إليهاأبلغ اهلل نداء إبراهيم  فلم تبق نفس إال

 .فاألول يكفي يف املعنى ه األثر استمر عقيدة واستقر وإالفإن صح ب

 ابنعباس وجماهد وعكرمة و ابنهذا مضمون ماورد عن : كثري عىل القول الثاين ابنوقال 

 .علمأجبري و غري واحد من السلف واهلل 

خرجه الطربي أ عىل القول الثاين رواية( عبدالرزاق مهدي)قق أحكام القرآن وقال حم

 .ومصدر ذلك كتب األقدمني ابن عباس بأسانيد بعضها صحيح ،عن ( 65232، 65237)

v (1) تيمية ابنوقال 
هنا بناها أنبياء ودعوا أواملساجد الثالثة هلا فضل عىل ما سواها ف: 

ىل بيت املقدس ونبينا دعا إىل املسجد احلرام وسليامن دعا إليها فاخلليل دعا إىل السفر إالناس 

آلخرين وا ىل املسجد احلرام فرضاً إىل مسجده واملسجدين ولكن جعل السفر إىل الثالثة إ

رسائيل إ مل يكن بنويئًا وال أوجب اخلليل احلج وهلذا مل يوجبا شتطوعًا وإبراهيم و سليامن 

 .ون ولكن حج موسى ويونس و غريمها وهلذا مل يكن احلج واجبًا يف أول اإلسالمجحي

 وا رشائع احلجريبل الفتح حتت أيدي الكفار وقد غثم إن مكة كانت ق: v قال الصنعاين

بكر سنة تسع يف بوأال كام يفعلونه وهلذا حج إن يفعل احلج أيتم ملسلم  إبراهيم وال دين وبدلوا

وكانت  إمكان وقته،ومل حيج هو وال أبو بكر احلج الرشعي لعدم  ه ذي القعدة قبل حج

ٱ  ﴿: حدثوه من النيسء وقال جماهد يف قوله تعاىلأالعرب قد حولت الشهور بسبب ما 

 ونـان املرشكــــة وكـفرض اهلل احلج يف ذي احلج: الــ، ق[39: التوبة] ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

                                                             

 .133ص69فتاوى جـالجمموع  (1)
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ة تارة ثم يسكتون عن املحرم فال يذكرونه فيسمون املحرم صفرًا ثم حيجون يف ذي احلج

مون رجبًا مجادي ا ادوا ملثل هذه القضية فكانوا ثم ع شعبان رمضانيسمون خرة ثم آليسَّ

لعامني يف ذي القعدة، ثم حج ة أيب بكر اآلخر من ان شهرًا يف كل عامني حتى وافق حجوحيج

سنة عرش يف ذي احلجة ي النب
(1)

. 

v (2) وذكر العثيمني
نه يف السنة أ قال ،يف السنة التاسعة ي السبب الذي مل حيج النب: 

ن يتمخض أأن يؤخر من أجل  ي حيج املرشكون كام وقع فأراد النبن أالتاسعة من املتوقع 

 فإنه أذن يف التاسعة أالّ حيج بعد العام مرشك وال»حجه للمسلمني فقط وهذا هوالذي وقع 

«يطوف بالبيت عريان
(3)

. 

ھ﴿ :ليه القرآن بقولهإوهذا ما أشار  ھ    ہ    ہ  ہ  ہ   ھ    ۀ  ۀ   ھ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  .[32: التوبة] ﴾ے  ے  ۓ  

v (4) يبقال القرط
ھ   ھ﴿: اىلتع ومعنى قوله:  ہ  ہ  ہ    ﴾ۀ  ۀ  ہ    

وحكمها باٍق عىل ما كانت عليه مل يزهلا عن ترتيبها تغري املرشكني ألسامئها وتقديم املقدم يف 

تباع أمر اهلل فيها ورفض ماكان عليه أهل اجلأهلية من تأخري اسم منها واملقصود من ذلك إلا

يف  أسامء الشهور وتقديمها وتعليق األحكام عىل األسامء التي رتبوها عليه، ولذلك قال 

 ق اهللُـلـوَم خـيئِة يـهـداَر كـاَن قد استـزمـاس إن الـنـأهيا ال»: وداعـة الـجـطبته يف حـخ

                                                             

ة رشح العمدة جـ (1)  .692ص3الُعدَّ

 .11ص9الرشح املمتع جـ (6)

 .16سبق خترجيه ص (3)

 .163ص1اجلامع ألحكام القرآن جـ (3)
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ذوالقعدة و ذواحلجة : السمواِت واألرض السنة إثنتا َعرش شهرًا منها أربعة حرم ثالثة متواليات

«وحمرم
(1)

. 

 يكون بالشهور ن الواجب تعليق األحكام من العبادات و غريها إنامأهذه اآلية تدل عىل 

ن مل تزد عىل إوالسنني التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتربها العجم والروم والِقبط و

اثني عرش شهرًا ألهنا خمتلفة األعداد منها مايزيد عىل ثالثني ومنها ما ينقص وشهور العرب 

 تفاواها من والذي ينقص ليس يتعني له شهر وإنام التزيد عىل ثالثني وإن كان منها ماينقص

أي  ﴾ۇ  ۆ  ۆ﴿: وقوله سب إختالف سري القمر يف الربوج،النقصان والتامم عىل ح

 .حلساب الصحيح العدُد املستويفا

ىل إشهر احلج رجعت أن أأراد بذلك  .احلديث ... «ستداراإن الزماَن َقد »: وقوله 

: التوبة] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ىل ذي احلجة وبطل النيسء إمواضعها وعاد احلج 

( وما الرمحن)نكرت وجود الباريء أهنا إنواع الكفر فأبيان ملا فعله العرب من مجعها من . [32

ۇئ   ۆئ  ﴿: نكر بعثة الرسل فقالواأو [91: يس] ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴿نكرت البعث أو

فلام كان يف العام املقبل وافق احلج ذا احلجة يف  ي ومل حيج النب. [63: القمر] ﴾ۆئ  ۈئ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿: العرش ووافق ذلك األهلة قوله تعاىل  ﴾ے   ے  ۓۓ  ڭ  
ىل وقته األصيل الذي عينه اهلل يوم خلق السموات واألرض إأي الزمان احلج عاد . [117: البقرة]

فيه اإلحرام باحلج بأصل املرشوعية التي سبق هبا علمه ونفذ هبا حكمه، حتى ُسمي 

 (.األهالل)

                                                             

 (.1297)، ومسلم (3226)رواه البخاري  (1)
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v (1) كيلالعريب املا ابنقال 
فائدة ختصيص احلج آخرًا مع دخوله يف عموم اللفظ  ما: 

ن العرب كانت حتج بالعدد وتبدل الشهور فأبطل اهلل تعاىل فعلهم وقوهلم وجعله أاألول وهي 

تيمية يف الفتاوى ابنكده الشيخ اإلسالم أمقرونا بالرؤية، وهبذا كله ما 
(2)

. 

ىل أوقااها احلقيقية وحفظ وطهر الكعبة من إعاد الشهور  ذا علمنا بأن نبينا حممد إو

 ىل السؤال من هو أول من أسس بنيان الكعبة وماإجيرنا هذا دنس الرشك واملعايص املرشكني، و

 يف بنائها؟ سامعيل إبنه إو دور إبراهيم  هو

ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں﴿: قال تعاىل  .[72: آل عمران] ﴾ڳ  ڳ  ڳ  

v (3) كثري ابنقال 
ڳ  ﴿: يف قوله تعاىل أيب حاتم عن عيل  ابنوروي :  ڳ  ڳ  ڳ  

ىل عيل إقام رجل : وقال ،كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة اهلل: قال ﴾ڱ

 ولكنه أول بيت ، ال: و أول بيت وضع يف األرض قالـهأأال حتدثني عن البيت : فقال

 .إبراهيم ومن دخله كان آمناً  وضع فيه الربكة مقام

وقد ذكروا  عىل املشهور،كة بكة من أسامء م: v كثري ابنقال  ﴾ڱ ڱ﴿ وقوله تعاىل

وأم  ،واملأمون ،والبلد األمني ،والبيت احلرام ،والبيت العتيق ،وبكة ،مكة: لـمكة أسامء كثرية

 .، والكعبةوأم القرى ،رحم

وقيل سميت بذلك ألهنا تبك أعناق الظلمة واجلبابرة بمعنى أهنم يذلون هبا وخيضعون 

 .نزدمحوألن الناس تباكون فيها أي ي عندها وقيل

                                                             

 .131ص1أحكام القرآن جـ (1)

 .12ص65جمموع الفتاوى جـ (6)

 .527ص1تفسري إبن كثري جـ (3)



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
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 يفعل ذلك ببلد غريها، مام الرجال والأبه الناس مجيعًا فيصيل النساء  إن اهلل َبك: قال قتادة

كذا روى عن جماهد وعكرمة و سعيد بن اجلبري وعمرو بن شعيب ومقاتل وذكر محاد بن سلمة 

مكة من الفج والتنعيم وبكة من البيت   :عباس قال ابنجبري عن  ابنعن عطاء بن السائب عن 

ىل البطحاء وقال شعبة عن املغرية عن إبراهيم، بكة البيت واملسجد وكذا قال الزهري وقال إ

 .البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة: رواية وميمون بن مهرانعكرمة يف 

v (1) وقال الطربي
ذا كان بكة ما وصفنا وكان إسميت البقعة بفعل املزدمحني هبا ف: 

موضع إزدحام الناس حول البيت وكان األطواف جيوز خارج املسجد كان معلومًا بذلك أن 

ذا كان إو ،بكة كان خارج املسجد فمكة ال يكون ما حوله الكعبة من داخل املسجد وإن ما

: وقيل ،سم لبطن مكة ومكة إسم للحرمإ: كذلك كان بينًا بذلك فساد قول من قال بكة

 (.موضع مباركاً  :أي: )كثري ابنألن الطواف به مغفرة للذنوب، قال ( مباركاً )

العريب ابنقال 
(2)

 .والصحيح أنه مبارك من كل وجه من وجوه الدنيا واآلخرة: 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ :قال تعاىل

ڌ  .[62: احلج] ﴾ڍ  ڍ  

v (3) كثري ابنقال 
ليه وسلمه له إأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده فذكر تعاىل أنه بّو : 

نه مل يبني قبله أإن إبراهيم هو أول من بنى البيت العتيق و يف بنائه واستدل به كثري ممن قالذن أو

 د وضعـأي مسج صىل اهلل عليه وسلما رسول اهلل ـي»: لتـيب ذر قأصحيحني عن ـبت يف الـثكام 

                                                             

 .13ص3جامع البيان جـ (1)

 .332ص1أحكام القرآن جـ (6)

 .672ص3بن كثري جـاتفسري  (3)
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: كم بينهام؟ قال: لتـ، ق(بيت املقدس: )ثم أي؟ قال: ، قلت(املسجد احلرام: )أول؟ قال

«أربعون سنة
(1)

. 

وقال
(2)

ٻ     ٻ  ٻ  پ﴿: يف تفسري اآلية  إن : وقال الُسدي ،[169: البقرة] ﴾ٱ  ٻ  

سامعيل واخذا املعاول إسامعيل فقام هو وإن يبني البيت هو وأاهلل عزوجل أمر إبراهيم 

ين البيت فبعث اهلل رحيًا فكشف هلام حول الكعبة عن أساس البيت األول فذلك أاليدريان 

فلام بلغا  ،﴾ڃ  ڃ  ڃ    ڃ﴿، ﴾ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ﴿: حني يقول

وجاءه جربيل باحلجر األسود من اهلند  يل حجرًا، طلبأيابني  إلسامعيلالركن قال إبراهيم 

 .سود من خطايا الناسأوكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من اجلنة ف

نام هدي إبراهيم إويف هذا السياق مايدل عىل أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم و

 ابنالرزاق عن سعيد بن جبري عن ىل هذا ذاهبون كام قال اإلمام عبدإد ذهب ـليها وبوئ هلا وقإ

 التي كانت قواعد البيت قبل ذلك،، قال القواعد ﴾ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ﴿: عباس

ٻ ﴿: قوله تعاىل: vوقال البخاري  القواعد أساسه  ﴾ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  

ْ َتَرْي َأنَّ  »: dحداها قاعدة، كام يف رواية عائشة حدها قاعدة والقواعد من النساء واأو َأََل

اَلم وا َعْن َقَواِعِد إِْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ « َقْوَمِك ملََّا َبنَُوا اْلَكْعَبَة اْقَتََصُ
(3)

. 

 

                                                             

 (.17)، والنسائي (562)ومسلم  ،(3322)رواه البخاري  (1)

 .635ص1تفسري إبن كثري جـ (6)

سنن " ، ويف (3115)برقم  " بن حباناصحيح " ، ويف (63169)، وأمحد (1333)، ومسلم (1513)رواه البخاري ( 3)

 (.3127)للنسائي برقم  " الكربى



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
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......................................................................................... 

 

v (1) العريب املالكي ابنقال 
جعل اهلل إلبراهيم عالمة رحيًا هبطت حتى  قال الناس: 

 وهذه اجلمل ال ظاًِل عىل قدر البيت فقدره به، ساس آدم يف البيت وقيل نصب لهأكشفت 

 .ختتص إال بنص رصيح صحيح

v (2) يقال القرطب
ريناه أصله ليبينه وكان قد درس بالطوفان و غريه فلام جاءت وقيل أ: 

 .أمره اهلل ببنيانهإبراهيم 

v (3) الشنقيطيقال 
ذكر  .[169: البقرة] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿: يف تفسري آية 

 سورة احلج أنه أراه موضعه بقوله سامعيل القواعد البيت وبني يفإيف هذه اآلية رفع إبراهيم و

دله عليه  ، قيلأي عينا له حمله وعرفناه به. ]62: احلج[ [ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ]

 ساسه القديم فبنى عليه إبراهيمأبمزنة كأن ظلها قدر مساحته وقيل دله عليه بريح حتى أظهر 

 .سامعيلإو

 .[67: احلج] ﴾ۓ  ڭ  ڭ﴿: وسمي اهلل بيته بالعتيق يف قوله

v (4) تيمية ابنقال 
ن يكون بنى أفضل من اجلديد ألن العتيق أبعد عن أويرون العتيق : 

ڃ  ڃ  ﴿: رضارًا من اجلديد الذي خياف ذلك فيه وعتق املسجد مما حُيَمُد به وهلذا قال تعاىل

ڱ       ڱ    ڱ  ں  ﴿: ، وقال[33: احلج] ﴾چ    چ    چ ڳ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  

 .فإن ِقَدمُه يقتيض كثرة العبادة فيه و ذلك يقتيض زيادة فضله .[72: آل عمران] ﴾ں

                                                             

 .627ص3أحكام القرآن جـ (1)

 .32ص16اجلامع ألحكام القرآن جـ (6)

 .27ص1البيان جـأضواء  (3)

 .656ص19جمموع الفتاوى جـ (3)
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v (1) قال الشنقيطي
 :يف املراد بالعتيق هنا للعلامء ثالثة أقوال: 

 .قدم مواضع التعبدأأن املراد به القديم ألنه  :األول

 .أن اهلل اعتقه من اجلبابرة :الثاني

 .أن املراد بالعتيق فيه الكرم :الثالث

نه قد دلت آية من كتاب اهلل عىل أن العتيق يف اآلية بمعنى القديم األول وهي قوله أفاعلم 

ن أاآلية مع . [72: آل عمران] ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں﴿: تعاىل

القرآن القرآن،  خرين كالمها حق ولكن القرآن دل عىل ماذكرنا، وخريما يفرس بهآلاملعنني ا

ڈ  ﴿: م عام هذه اآلية وقد قال إبراهيم ويدل عليه مفهو ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڍ  ڌ   

ک  .[39: إبراهيم] ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ   

كثري ابنونقل 
(2)

إن اهلل ملا بوأ إلبراهيم مكان  :رواية جماهد و غريه أنه قال عن الطربي 

ىل موضع احلجر إفعمد هبام  إسامعيل وأمه هاجر،ليه من الشام وخرج معه إالبيت خرج 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿: سامعيل أن تتخذ فيه عريشًا فقالإفأنزهلام فيه وأمر هاجر أم 

 ﴾ڑ  ڑ   ک﴿: وَيدل هذه الرواية أنه قال. [39: إبراهيم] ﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک
كثري وقال ابنولكن أشار ، ملا كانت البيت بقي فيها أساس وقواعد قديمة

(3)
عىل  وهذا يدل: 

بعد الدعاء األول الذي دعا به عندما وىل عن هاجر وولدها و ذلك قبل بناء  أن هذا دعاء ثاين

 .البيت وهذا كان بعد بنائه

                                                             

 .392ص5أضواء البيان جـ (1)

 .البقرة 169بن كثري يف تفسري آية اتفسري  (6)

 .إبراهيم 39يف تفسري آية  913ص6بن كثري جـاتفسري  (3)



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
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 ...............  ﴾ڭ  ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ﴿: قال اهلل تعاىل

 

ڭڭ ﴿ :قال اهلل تعاىل » :قوله  .« ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  

v (1) كثري ابنقال 
ۓ  ڭ  ]: هذه آية وجوب احلج عند اجلمهور وقيل بل هي قوله: 

حد أركان اإلسالم أواألول أظهر وقد وردت األحاديث املتعددة بأنه  ]172: البقرة[ [ڭ  ڭ

 .مجع املسلمون عىل ذلك إمجاعًا رضورياً أودعائمه وقواعده و

v (2) احلجر ابنقال 
 .ووجوب احلج معلوم من الدين بالرضورة: 

v الشيخ العثيمنيقال 
 (3)

 ان اإلسالم وفرض بإمجاع املسلمنيفإن احلج ركن من أرك: 

 .35كام يف اإلمجاع إلبن املنذر ص

v(4) العريب املالكي ابنقال 
من أوكد ..( وهلل عىل الناس: أي اآلية)قال علامؤنا هذا : 

قال علامؤنا، فذكر الفاظ الوجوب عند العرب إذ قال العريب لفالن عيل كذا فقد وكده وأوجبه 

 .اهلل سبحانه احلج بأبلغ الفاظ الوجوب تأكيدًا حلقه وتعظياًم حلرمته وتقوية لفرظه

وهذا ما أوكده الشوكاين
(5)

لزام ثم زاد إلجياب واإللتي يقال الم ااهي ( هلل)الالم يف قوله : 

 .فأنه من أوضح الدالالت عىل الوجوب عند العرب( عىل)هذا املعنى تأكيدًا حرف

نه عرب أقيل  ،فذكر اهلل سبحانه احلج بأبلغ مايدل عىل الوجوب تأكيدا بحقه وتعظياًم حلرمته

ۆ  ۆ  ]: بلفظ الكفر عن ترك احلج تأكيدًا لوجوبه وتشديدًا عىل تاركه كام قال تعاىل ۇ  ۇ   

 .]79: آل عمران[ [ۈ  ۈ  ٴۇ

                                                             

 .511ص1تفسري إبن كثري جـ (1)

 .323ص1جـأنظر الفتح القدير  (5)  .كتاب احلج 316ص3فتح الباري جـ (6)

 .1ص9الرشح املمتع جـ (3)

 .آل عمران 79يف آية  331ص1أحكام القرآن جـ (3)
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ]: ويدل عىل مضمون وجوب احلج قوله تعاىل  : احلج[ [ڎ  

v (1) كام قال الشنقيطي .]69
اهر من إلبراهيم كام هو ظ( َوَأذْن يِف الناسِ )واخلطاب يف قوله : 

 .وهوقول اجلمهورالسياق 

ففي  أعلمهم،ذن يف الناس باحلج أي أ، أي وأمرنا إبراهيم أن [ڎ  ڈ  ڈ]فقوله 

هذه اآلية دليل عىل وجوب احلج وعىل قول اجلمهور فوجوب احلج بام عىل هذه األمة مبني 

ن الرشع من قبلنا رشع لنا كام أوضحناهأعىل 
(2)

 ت عليهــأن التحقيق الذي عليه اجلمهور ودل: 

مما كان رشعا ملن قبلنا أنه يكون رشعًا  ن كل ماذكر لنا يف كتابنا و سنة نبينا أنصوص الرشع 

المن حيث إنه كان رشعًا ملن قبلنا ألنه  نه وارد يف كتابنا و سنة نبينا حممد ألنا من حيث 

 ماقص علينا يف رشعنا إال نعترب به ونعمل بام تضمن والنصوص الدالة عىل هذا كثرية جداً 

 .وألجل هذا أمر اهلل يف القرآن العظيم يف غري ما آية باإلعتبار بأحواهلم َوِوبخ من مل يعقل ذلك

وقال
(3)

غري  نه كان رشعًا ملن قبلنا مل يبني لنا يف رشعنا أنه مرشوع لنا والأما ثبت برشعنا : 

 .ن التحقيق كونه رشعًا لنا وهومذهب اجلمهورأمرشوع لنا وهوالذي قدمنا 

وقال
(4)

ن اإلجياب املذكور عىل لسان أدلت آيات آخر عىل ( وجوب احلج :أي)نه أمع : 

 ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿ :كقوله تعاىل يضًا عىل لسان نبينا حممد أإبراهيم وقع مثله 

ڎ  ]: ، وقوله تعاىل]172: البقرة[ [ۓ  ڭ  ڭ  ڭ] :وقوله تعاىل. [79: آلعمران] ڌ   ڎ  

ڑ  ک  ک  ک  .]151: البقرة[ [ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  

                                                             

 .33ص5أنظر األضواء جـ (1)

 .69احلج آية  أضواء البيان يف سورة (3)  .52ص6أنظر األضواء يف سورة املائدة جـ (6)

 .53ص6 أضواء البيان جـ (3)
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 .]79:  آل عمران[ ﴾ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ﴿

 

v (1) يقال القرطب
وأما اآلية فال حجة للوجوب ألن اهلل سبحانه إنام قرهنا يف  وقالوا: 

 .ن شاء اهلل يف وجوب العمرةإكام سنذكره  إلبتداء،وجوب اإلمتام ال يف ا

 .« ]79: آل عمران [ ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿: قال اهلل تعاىل » :قوله

قال الطربي يف تفسريها
(2)

لزمه اهلل من فرض حج أومن جحد ما  "يعني بذلك جل ثناؤه": 

عنه وعن حجه وعمله وعن سائر خلقه من اجلن واإلنس كام  َغنِين اهلل إنكره وكفر به فأبيته ف

من جحد : وعن الضحاك ،من زعم أنه ليس بفرض عليه( من كفر) c عباس ابنقال 

وأوىل  ،كفره به تركه إياه حتى يموت: وقال آخرون ،من جحد به: وعن عطاء ،احلج وكفر به

نكر أومن جحد فرض ذلك و( وكفر به)معنى  الالتأويالت بالصواب يف ذلك قول من ق

 .ن اهلل غني عنه وعن حجه وعن العاملني مجيعاً إوجوبه ف

يونقل القرطب
(3)

نه من قول أالصواب : رواية مرفوعًا ولكن حمققه عبدالرزاق مهدي قال

 .« خياف عقابًا فقد كفر به من حج ال يرجوا ثوابًا أو جلس ال »: عباس بلفظ ابن

v (4) قال الشنقيطي
كفر منهم  ن كفره ماأعن خلقه و َغنِينه أرصح يف هذه اآلية : 

ڍ  ڌ  ڌ      چ  چ  چ   چ ]: كام قال تعاىل ،اليرضه شيئاً  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڇ  

تنفعه  فاهلل تبارك وتعاىل يأمر اخللق وينهاهم ال ألنه ترضه معصيتهم وال. ]1: إبراهيم[ [ڎ

 ھ  ے  ے ]: عاىلـال تـليهم كام قـصيتهم عـعـاعتهم هلم ورضر مــاعتهم بل نفع طــط

                                                             

 .البقرة 172آية  يف تفسري  329ص6أنظر اجلامع ألحكام القرآن جـ (1)

 .32ص3جامع البيان جـ (6)

 .151ص3اجلامع ألحكام القرآن جـ (3)

 .آل عمران 79يف تفسري آية  662ص1أضواء البيان جـ (3)
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ڭ  ڭ  .]9: اإلرساء[ [ۓۓ  ڭ  

يا عبادي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم »: و ثبت يف صحيح مسلم فيام يرويه عن ربه

ادي لو أن أولكم وآخركم كانوا عىل اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك يف ملكي شيئا ياعب

«و إنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئاً 
(1)

.  

ٴۇ﴿: وقوله تعاىل ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿: بعد قوله ﴾ۇ  ۇ   
 .ن من مل حيج كافر واهلل غني عنهأيدل عىل 

v (2) تيمية ابنقال 
يرتك شيئًا من هذه الفرائض األربع وهلذا تنازع العلامء يف تكفري من : 

تفاق املسلمني إبعد اإلقرار بوجوهبا فأما الشهادتان إذا مل يتكلم هبام مع القدرة فهوكافر ب

ذا إوأما الفرائض األربع ف ،ئمتها ومجاهري علامئناأوهوكافر باطنًا وظاهرًا عند سلف األمة و

ن جحد حتريم يشء من املحرمات جحد وجوب يشء منها بعد بلوغ احلجة فهو كافر وكذلك م

وأما مع اإلقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه األركان األربعة ففي  ،الظاهرة املتواتر حتريمها

 :التكفري أقوال للعلامء

 .نه يكفر برتك واحد من األربعة حتى احلجأ :أحدها

 .نه اليكفر برتك يشء من ذلك مع اإلقرار بالوجوبأ :والثاني

 .اليكفر إال برتك الصالة :والثالث

 :وهذه املسألة هلا طرفان

 .يف إثبات الكفر الظاهر :أحدهما

                                                             

 (.55)رواه مسلم  (1)

 .391ص9جمموع الفتاوى جـ (6)
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 .يف إثبات الكفر الباطن :والثاني

يكون الرجل مؤمنًا باهلل ورسوله وقد تبني الدين البد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن 

ومن قال بحصول اإليامن الواجب بدون فعل يشء  ،بقلبه أو بقلبه ولسانه ومل يؤد واجبا ظاهراً 

 من الواجبات سواء جعل تلك الواجبات الزمًا له أوجزء منه فهذا نزاع لفظي كان خمطئًا خطأ

 .يف أهلهابينًا وهذه بدعة اإلرجاء التي أعظم السلف واألئمة الكالم 

وقال
(1)

فهذا املوضع ينبغي تدبره فمن عرف إرتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة يف : 

متنع عن الفعل اليقتل أويقتل ابالوجوب و قرَّ أإنه إذا : ن من قال من الفقهاءأهذا الباب وعلم 

ن قتل هذا واملمتنعون م لتي دخلت عىل املرجئة واجلهميةنه دخلت عليه الشبهة اإمع إسالمه ف

وقد تقدم أن جنس األعامل من لوازم ( أن األعامل ليست من اإليامن)من الفقاء بنوه عىل قوهلم 

يامن القلب التام بدون يشء من األعامل الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من إن أإيامن القلب و

ات ويرتك بعضها ذا كان العبد يفعل بعض املأمورإوحينئٍذ ف ،جزء من اإليامن لوازم اإليامن أو

كان معه من اإليامن بحسب مافعله واإليامن يزيد وينقص وجيتمع يف العبد إيامن ونفاق وجتري 

ن هذه األحكام إذا جرت إعليهم أحكام اإلسالم الظاهرة يف املواريث ونحوها من األحكام ف

وأحرى وبيان هذا عىل املنافق املحض كإبن ُأيب وأمثاله من املنافقني فألن جتري عىل هؤالء أوىل 

نه جيب أن جتري إكافر ف هو: ن من قيلأن كثريًا من الفقهاء يظن إاملوضوع مما يزيل الشبهة ف

عليه أحكام املرتد ردة ظاهرة فال يرث واليورث واليناكح حتى أجروا هذه األحكام عىل من 

: صنافأن الناس كانوا ثالثة أنه ثبت إمر كذلك فألكفروه بالتأويل من أهل البدع وليس ا

 قني من يعلمهـافـفر وكأن يف املنـسالم مبطن للكإلل ق مظهرـفر ومنافـافر ومظهر للكـمؤمن وك

                                                             

 .395ص9جمموع الفتاوى جـ (1)
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: ُبني اإلسالم عىل مخس»: قال ويف الصحيحني عن ابن عمر أن النبي 

وُم شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وص

 .«رمضان، وحج بيت اهلل احلرام

 

بن ُأيب إالناس بعالمات ودالالت بل من اليشكون يف نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه ك

وأمثاله ومع هذا فلام مات هؤالء ورثهم ورثتهم املسلمون وكان إذا مات هلم ميت آتوهم 

 .عقوبته وجببام ي أحدهممرياثه وكانت تعصمهم دماؤهم حتى تقوم السنة الرشعية عىل 

v (1) وقال اإلمام الطحاوي
 مل يستحله وال ُنكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما وال: 

يرض مع اإليامن ذنب ملن عمله، وقال إبن أيب العز ال: نقول
(2)

فمن عيوب أهل البدع تكفري : 

 .يكفرون بعضهم بعضًا ومن ممادح أهل العلم أهنم خيطئون وال

: ُبين اإلسالم على مخس: قال ويف الصحيحني عن ابن عمر أن النِبي  » :قوله
شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوُم 

 .« رمضان، وحج بيت اهلل احلرام

v(3) بن احلجراقال 
يتعني إال يف بعض األحوال  مل يذكر اجلهاد ألنه فرض كفاية وال: 

 ن هذا احلديث كان أول اإلسالم قبل فرض اجلهاد وفيه نظر بل هوأعزب ابن بطال فزعم أو

خطأ ألن فرض اجلهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت يف رمضان يف السنة الثانية وفيها فرض 

الصيام والزكاة بعد ذلك واحلج بعدذلك عىل الصحيح وقع هنا تقديم احلج عىل الصوم وعليه 

بتقديم الصوم عىل احلج قال فقال  c بن عمراترتيبه لكن وقع يف مسلم عن بني البخاري 

 ت منـضان واحلج هكذا سمعـام رمـقال ابن عمر ال، صيـف ؟انـام رمضـصيـواحلج وال»: رجل

                                                             

 (.1)رشح حديث رقم  يف 27ص1فتح الباري جـ (3)   .336ص6العقيدة الطحاوية جـ (1)

 .337رشح العقيدة الطحاوية ص (6)



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
13 

......................................................................................... 

 

«اهلل عليه وسلم رسول اهلل صىل 
(1)

 .فتنويعه دال عىل أنه روي باملعنى. 

v (2) قال النووي
 ي ابن عمر سمعه من النبواألظهر واهلل أعلم أنه حيتمل أن : 

 .مرتني

وهنيه عن  سمعه من رسول اهلل  عىل ما c بن عمراحمافظة : v بن صالحاوقال 

كثري من الفقهاء ومن قال مذهب  عكسه تصليح حجة لكون الواوتقتيض الرتتيب وهو

بل ألن فرض صوم رمضان نزل يف السنة الثانية  ،املختار وقول اجلمهور التقتيض الرتتيب وهو

 .من اهلجرة ونزلت فريضة احلج سنة ست وقيل سنة تسع

ده النووي بأن ديم والتأخري ولكن روذكر إحتامالت منها رواية باملعنى ترصف التق

ن فتح باب اإلحتامل التقديم والتأخري أحدمها وأبطال إالروايتني قد ثبتا يف الصحيح فالجيوز 

 .فتح ذلك مل يبق لنا وثيق بيشء من الروايات إال قليل نه لوإهذا قدح يف الرواة والروايات ف

v(3) وقال ابن تيمية
شكل أض فلام كان يف بعض األحاديث ذكر بعض األركان دون بع: 

واة اخترص بعضهم احلديث الذي جاب بعض بأن سبب هذا أن الرُّ أذلك عىل بعض الناس ف

ولكن عن هذا  ،ىل الكذبإيف الرواة ونسبة هلم  عنُ ن هذا طَ إمر كذلك فألرواه وليس ا

 :جوابان

 .أجاب حسب نزول الفرائض أن النبي  :أحدهما

ر تارة الفرائض الظاهرة التي تقاتل عىل أنه كان يذكر يف كل مقام مايناسبه فيذك :الثاني

 تركها الطائفة املمتنعة كالصالة والزكاة ويذكر تارة ماجيب عىل السائل فمن أجابه بالصالة

                                                             

 .321ص9جمموع الفتاوى جـ (3)   (.111)رواه مسلم  (1)

 .131ص1رشح صحيح مسلم جـ (6)
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لقد مهمت أن أبعث »: أنه قال وُروي سعيد يف سننه عن عمر بن اخلطاب 

رجاالً إىل هذه األمصار فينظروا كل من كان له جدة ومل حيج فيرضبوا عليه اجلزية، 

 .«بمسلمني ماهم بمسلمني ماهم

من قدر عىل احلج فرتكه فال عليه أن يموت هيودّياً »: أنه قال وروي عن عيل 

 ..........................................................................  .«أو نرصانيّاً 

 

 .وهكذا ،والصيام مل يكن عليه زكاة يؤدهيا

لقد هممت أن أبعث  »: أنه قال وروي سعيد يف سننه عن عمر بن اخلطاب  :قوله
رجااًل إىل هذه األمصار فينظروا كل من كان له جدة ومل حيج فيضربوا عليه اجلزية، 

 .« مبسلمني ماهم مبسلمني ماهم

بن كثرياو ذكر 
(1)

يب عمرو أسامعييل احلافظ من حديث إلبوبكر اأوقد روى : رواية قال 

نه سمع أيب املهاجر حدثني عبدالرمحن بن غنم أسامعيل بن عبيد اهلل بن إحدثني : وزاعيألا

وهذا  «من أطاق احلج فلم حيج فسواء عليه هيودّيًا مات أو نَصانّياً »: عمر بن اخلطاب يقول

 .صحيح إىل عمر بن اخلطاب إسناد 

هنا موقوفة عن عمر بن اخلطاب، ثم ذكر رواية أوله طريق صحيحة إال : v وقال احلافظ

سعيد والبيهقي
(2)

سناده صحيحإنه قال أونقل الشوكاين عن السيوطي . 
(3)

. 

من قدر على احلج فرتكه فال عليه أن ميوت  »: أنه قال وروي عن علي  :قوله

 .« نصرانّيًايهودّيًا أو 

 من ملك زادًا أو راحلة وَل حيج ببيت اهلل»:  وقد روي عن النبي: v يقال الشنقيط

                                                             

 .آل عمران 79يف تفسري آية  513ص1تفسري إبن كثري جـ (1)

 .آل عمران 79يف تفسري آية  325ص1فتح القدير جـ (3)   (.6/362)التلخيص  (6)
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عمر صح عن  وقد د، واحوهوحديث ضعيف ضعفه غري  « فال يرضه مات هيودّيًا أو نَصانّياً 

رواية عيل  « من أطاق احلج فلم حيج فسواء مات هيودّيًا أو نَصانّياً  »: نه قالأ بن خطاب 

« ...من ملك زاد وراحلة، »وأيب أمامة 
(1) (2)

. 

حسن من هذا أوقد روي عن عيل موقوفًا ومل يرو مرفوعًا من طريق : v ال الشوكاينوق

عن سعيد بن منصور يف سننه : أصلح من هذه و ذكره يب أمامة عىل ما فيهاأوقال املنذري طريق 

من َل حيبسه مرض أوحاجة ظاهرة أومشقة ظاهرة أو سلطان  »: محد وأيب يعىل والبيهقي بلفظأو

وقد روي من طريق ثالثة . عن جابر « جائر فلم حيج َفليُمْت إن شاء هيودّيًا وإن شاء نَصانّياً 

من مات وَل حيج حجة اإلسالم يف غري  »بلفظ  (3/316)يب عدي أيب هريرة رفعه عند أعن 

، « وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائٍر فليُمت أي امليتتني شاء إما هيودّيًا أو نَصانّياً 

وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا وبذلك يتبني جمازفة ابن اجلوزي يف عدِه هلذا احلديث من 

 عن كون احلديث حسنًا لغريه وهو ن جمموع تلك الطرق اليقرصإف( 6/627)املوضوعات 

( يصح يف الباب يشء ال)حمتج به عند اجلمهور وال يقدح يف ذلك قول العقييل والدارقطني 

ألن نفي الصحة اليستلزم نفي احلسن
(3)

. 

ونقل املباركفوري
(4)

بعد ذكر : قال احلافظ( 6/362)بن احلجر يف التلخيص إقول احلافظ  

رواها سعيد بن املنصور والبيهقي  موقوفة ال أهناإق صحيحة ـطري فاظها ولهـلأطرق مع ـهذه ال

 نأىل مرسل بن سابط علم إنظم هذا املوقوف أذا إو( احلافظ :أي)لت ـق ،عن عمر بن اخلطاب

                                                             

، وضعيف اجلامع الصغري (953-953)، ويف ضعيف الرتغيب (136)ضعفه الشيخ االلباين يف ضعيف سنن الرتمذي برقم  (1)

 (.6561)، واملشكاة (5122)برقم 

 .231ص3حتفة األحوذي جـ (3)  .آل عمران 79يف تفسري آية  661ص1أضواء البيان جـ (6)

 .املناسككتاب  612ص 3نيل األوطار جـ (3)
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وهبذا  ،نه موضوعأهلذا احلديث أصاًل وحمملة عىل ما استحل الرتك وتبني بذلك خطأ من ادعى 

 .عدم رفع الروايتني وتوقفهام عىل الصحابيني اجلليلني v بن بازاتبني لنا تورع الشيخ 

 .«نَصانّياً  أن يموت هيودّيًا أو»و  «هم  بمسلمني ماهم بمسلمني ما»: c وقوهلام

v (1) قال املباركفوري
ن اعتقد عدم الوجوب ويف أيف الكفر ( اً ًا أو نرصانيّ قوله هيوديّ ) 

هذا من باب التغليظ الشديد وللمبالغة يف الوعيد واألظهر : ن اعتقد الوجوب وقيلأالعصيان 

ن وجه التخصيص هبام كوهنام من أهل الكتاب غري عاملني به، فشبه هبام من ترك احلج حيث مل أ

 .بذه وراء ظهره كأنه اليعلمهيعمل بكتاب اهلل ون

ن وفاته هبذه احلالة ووفاته عىل اليهودية والنرصانية سواء أ: واملعنى: v يقال الطيب

ۇ﴿: واملقصود التغليظ يف الوعيد كام يف قوله تعاىل  .]79: آل عمران[ ﴾ۇ  

v (2) قال صديق حسن خان
أقول ترك ركن من أركان اإلسالم يشبه باخلروج عن امللة : 

وإنام ُشبه تارك احلج باليهودي والنرصاين وتارك الصالة باملرشك ألن اليهود والنصارى 

عالء أيصلون والحيجون ومرشكوا العرب حيجون واليصلون، واملصلحة املرعية يف احلج 

 . عليهوتذكر نعمة اهلل كلمة اهلل وموافقة سنة إبراهيم 

v (3) وقال الشنقيطي
 :، أوجه للعلامء﴾ۇ  ۇ﴿ واملراد بقوله تعاىل: 

ۇ﴿ن املراد بقوله أ :األول  ،ومن جحد فريضة احلج فقد كفر واهلل غني عنه :أي ﴾ۇ  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿ملا نزلت : ا قاالـهنمأاهد من ـرمة وجمـكـوجه ماروى عن عـويدك هذا ال

                                                             

 .232ص 3األحوذي جـحتفة  (1)

 .52ص 6تعليقات عىل الروضة الندية جـ (6)

 .661ص1أضواء البيان جـ (3)
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وجيب عىل من مل حيج وهو يستطيع احلج أن يبادر إليه، ملا روي عن ابن عباس أن 

فإن أحدكم ال يدري ما يعرض  -يعني الفريضة-تعجلوا إىل احلج »: قال  النبي 

 ........................................................................  .]رواه أمحد[ « له

 

ن اهلل فرض إ ي لت اليهود فنحن مسلمون فقال النب، قا]15: عمرانآل [ ﴾ڄ  ڄ  ڃ ڄ 

قال : ن حيجواأبوا أ مل يكتب علينا و: ليه سبيال، فقالواإمن استطاع  عىل املسلمني حج البيت

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿: تعاىل ]15: آل عمران[ ﴾ۇ  ۇ    
(1)

. 

v (2) بن تيميةاقال 
ديان وقت املوت فيبتىل به بعض الناس دون بعض ألوأما عرض ا: 

من ملك زادًا وراحلة  »: ومن مل حيج خيف عليه املوت عىل غري اإلسالم كام جاء يف احلديث

 .« نَصانّياً  تبلغه إىل بيت اهلل ثم َل حيج فليمت إن شاء هيودّيًا أو

 .« ...وجيب على من مل حيج وهو يستطيع احلج أن يبادر إليه »: قوله

v (3) الشنقيطي قال
متن نيل "وقد سكت عىل هذا احلديث أي املجد يف املنتقى: 

نه صالح أو ظاهر سكواهام عليه  "نيل األوطار"وسكت عليه الشوكاين يف  "األوطار

حيتج بحديثه ألنه  ال رسائيل املالئي وهوإ وـبأ إسامعيل بن خليفةحتجاج ألن يف سنده إلل

ضعفه أكثر أهل العلم باحلديث وكان شيعيًا من غالاهم وكان ممن يكفر أمري املؤمنني عثامن 

 ن أ ، واحلاصلىل الغلويف التشيعإصدوق يسء احلفظ نسب : قال فيه ابن حجر يف التقريب

 .ثر أهل العلم الحيتجون بحديثهأك

                                                             

بن جرير اأخرجه سعيد بن املنصور وعبدبن محيد و: آل عمران 79يف تفسري آية  325ص1قال الشوكاين يف الفتح القدير جـ (1)

 .ذر والبيهقي يف سننه عن عكرمةبن املناو

 .111ص13جمموع الفتاوى جـ (6)

 .92ص5أضواء البيان جـ (3)
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v (1) بن كثرياقال 
أي  "رسائيل املالئيإبو أسامعيل وهو إعن "وقال يف رواية احلديث : 

سامعيل إسناده إويف : وقد نقل الرواية صديق حسن خان وقال. الراوي الذي ذكره الشنقيطي

احلفظرسائيل وهوصدوق ضعيف إبو أبن خليفة العبيس 
(2)

. 

(حسن: )وقال( 772)برقم  "اإلرواء"وقد أورد األلباين يف 
(3)

 1/613)ثم أخرجه أمحد  

من ( 1/636)بونعيم واخلطيب يف املوضح أوالبيهقي و( 6113)وابن ماجة ( 363،355،

من أراد احلج فليتعجل، فإنه قد يمرض املريض وتضل  »: سامعيل بلفظإطرق أخرى عن 

 .« الضالة وتعرض احلاجة

 رسائيلإ بوأيس اسامعيل هذا هو ابن خليفة العبإوهذا سند ضعيف (: أي األلباين)قلت 

ىل الغلو يف التشيع، وقال إصدوق يسء احلفظ نسب : "التقريب"املالئي قال احلافظ يف 

سامعيل فقد رواه إقلت مل ينفرد به  ،سناد فيه مقالإهذا ( 191/6: )"الزوائد"البورصي يف 

 .أبوداود

واحلاكم  ،(6/61)والدارمي ( 1936)داود  أيبأما املتابعة فهي عند (: أي األلباين)قلت 

 يبأمن طرق عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن مهران ( 1/665)محد أوالبيهقي و( 1/331)

                                                             

 .آل عمران 79يف تفسري آية  513ص1تفسري إبن كثري جـ (1)

 .55ص6يف التعليقات عىل الروضة كتاب احلج جـ (6)

السيل "وحسنه حممد صبحي حسن احلالق يف تعليقِه عىل . ويف صحيح أبوداود( 6331)وحسنه يف صحيح ابن ماجة برقم  (3)

حسن لغريه، ولكن قال (: 1111)وقال يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم  133ص "األدلة الرضية"و 77ص6جـ "اجلرار

وهذا اشكال منه ألنه رمحه اهلل تعاىل أخريًا حسن رواية أخرى عن أمحد . ضعيف( 272)يف ضعيف الرتغيب والرتهيب برقم 

. «د يمرض املريض وتضل الضالة وتعرض احلاجةفإنه ق»و زاد البيهقي « من أراد احلج فليتعجل»: بلفظ( 1/665)برقم 

يشء عنده بغض النظر عن العلامء السابقني يف ( 1/313)وهلذا مل يبق لتضعيف الرواية السابقة عن ابن عباس عند أمحد برقم 

 .تضعيفه
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 ....................................................  وألن أداء احلج واجب عىل الفور

 

صحيح اإلسناد : قال احلاكم. « من أراد احلج فليتعجل »: صفوان عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ

ي نفسه يف جب فقد أورده الذهبي وهذا منهام عوان اليعرف باجلرح، ووافقه الذهببو صفأو 

 (.جمهول: ) "التقريب"قال احلافظ يف ...( اليدري من هو: )امليزان قائالً 

 .ىل درجة احلسنإيثه بالطريق األوىل فريتقي ولكن لعله يتقوى حد :قلت

v (1) وقال الشنقيطي
ن حديث مهران أقال احلاكم اليعرف باجلرح وهودليل عىل : 

 .عترب به فيتعضد ماقبله وبام بعدهم

 .« وألن أداء احلج واجب على الفور » :قوله

العلامء يف ذلك قوال أوهذا القول واضح بأن احلج واجٌب فوري يف حق امُلستطيع ولننقل 

 .v لكي نفهم قول الشيخ

v (2) قال الشوكاين
 .جيب عىل كل مكلف مستطيع فوراً : 

v وقال صديق خان
 (3)

محد وبعض أحنيفة و بوأمالك و إىل القول بالفوروقد ذهب : 

 .إنه عىل الرتاخي أبو يوسف وحممدوزاعي وألصحاب الشافعي، وقال الشافعي واأ

v(4) آباديوقال شمس احلق العظيم 
دليل  «من أراد احلج فليتعجل»وفيه أي حديث  :

لك وأبوحنيفة وبعض أصحاب فور ذهب ماـالـقول بــىل الإفور وـواجب عىل ال عىل أن احلج

 .الشافعي

v(5) قال ابن دقيق العيد
 .وعىل كل تقدير فاحلج عىل الفور: 

                                                             

 .أبوداود( 1967)حتت رقم  121ص5عون املعبود جـ (3)   .99ص5أضواء البيان جـ (1)

 .52ص6التعليقات الرضية جـ (5) .133هية و يف األدلة الرضية صيف متن الدرر الب (6)

 .52ص6التعليقات الرضية جـ (3)



 11 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: ِرَساَلُة َشْرُح 

......................................................................................... 

 

v (1) وقال صاحب منار السبيل إبراهيم صويان
ن أن أخره بال عذر بناء عىل أفيأثم : 

 .ألمر للفورا

v (2) قال اإلمام القرطبي
 .ودل الكتاب والسنة عىل أن احلج عىل الرتاخي ال عىل الفور: 

v(3) وقال ابن العريب املالكي
نه الحيكم فيه بفور وال أوالصحيح عندي من مذهبه  :

دلة ألأي فال جيزم بواحد منهام لتعارض ا ،صول الفقهأاحلق وقد بيناه يف  الرتاخ كام تراه وهو

 .ن املبادر ممتثلأو

v وقال اإلمام الشنقيطي
 (4)

اهلل أقواهلم  ن شاءإهنا  بنِيُ نُ اختلف أهل العلم يف ذلك و َس : 

الشافعي : "ن وجوبه عىل الرتاخيأ" يرجحه الدليل عندنا من ذلك، فممن قالم وما وحججه

ه ـن احلسن ونقلـوزاعي والثوري وحممد بألال اـوبه ق: v ال النوويــوق ،صحابهأو

 .نس وجابر وعطاء وطاوسأابن عباس و املاوردي عن

 .واملزين أيب حنيفةصحاب أبو يوسف ومجهور أمحد وأاإلمام : نه عىل الفورأوممن قال 

فرض عام ست  أن احلج: هنم قالوامنها إفاحتجوا بأدلة  "نه عىل الرتاخيأ" أما الذين قالوا

ڭ  ڭ﴿ من اهلجرة والخالف يف آية  اآلية نزلت عام ست من .[172: البقرة] ﴾ۓ  ڭ  

وأصحابه وهم حمرمون   اهلجرة يف شأن ما وقع يف احلديبية من إحصار املرشكني رسول اهلل

بعمرة و ذلك يف ذي القعدة من عام ست بال خالف، ويدل عليه ماتقدم يف حديث كعب بن 

 ﴾ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ې  ې ﴿عجرة الذي نزل فيه 
 ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ﴿ذلك متصل بقوله و .[172: البقرة]

                                                             

 .333ص1أحكام القرآن جـ (3)    .321ص1منار السبيل جـ (1)

 .يف تفسري سورة احلج 96ص5أضواء البيان جـ (3) .آل عمران 79يف تفسري آية  131ص3اجلامع ألحكام القرآن جـ (6)
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 .اآلية ﴾ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى 

ال عام عرش إ مل حيج  فرض عام ست وكان النبي لذا جزم الشافعي و غريه بأن احلجو

 .الفور ملا أخره عن أول وقت للحج نه عىل الرتاخي إذ لوكان عىلأفذلك دليل عىل 

نه عام ثامن من اهلجرة فتح مكة يف رمضان واعتمر عمرة اجلعرانة يف ذي أقالوا والسيام 

 أسيد فأقام للناس احلجواستخلف عتاب بن  إىل املدينة ومل حيجالقعدة من عام ثامن ثم رجع 

: وا قالواامة الصحابة ومل حيجأزواجه وعمقيام باملدينة هو و   وكان  ثامن بأمر رسول اهلل

فأقام للناس احلج  فبعث أبابكر  انرصف عنها قبل احلجثم غزا غزوة تبوك يف عام تسع و

 بقتال غري مشتغلني أصحابه قادرون عىل احلجزواجه وعامة هو و أ سنة تسع ورسول اهلل 

 .الوداعة أصحابه كلهم سنة عرش حجأزواجه و هو و وال غريه مل حيجوا ثم حج

 ليس وجوبه عىل الفور بل عىل أن احلجىل سنة عرش دليل عىل إاملذكور  فتأخريه احلج: قالوا

 .الرتاخي

رواه ) بام جاء يف صحيح مسلم يف قصة ضامم بن ثعلبة السعدي  يضاً أواستدلوا لذلك 

 (.12رقم ب ،مسلم

ن قدوم أ: ريهوقد زعم الواقدي و غ احلديث الصحيح جاء فيه وجوب احلجهذا : قالوا

كان مفروضًا عام  أن احلجفدل ذلك عىل  ،الرجل املذكور وهو ضامم بن ثعلبة كان عام مخس

 .نه عىل الرتاخي ال عىل الفورأىل عام عرش دليل عىل إ احلج  مخس  فتأخريه

ن أ يف حجة الوداع أمر املحرمني باحلج  أن النبي: نه عىل الرتاخيأومن أدلتهم عىل 

 .أنه عىل الرتاخيدليل عىل  وهو ره، فدل ذلك عىل جواز تأخري احلجيفسخوه يف عم

 اضيًا له باإلمجاعـال ق ًا للحجـسمى مؤديـنه يإعله فـ ثم فننيـىل سإ َر احلجتهم إن أخَّ ـومن أدل
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 .داءأحرم تأخريه لكان قضاء ال  ولو: وقالوا

مر املجرد عن ألن اأن املختار عندهم أوهو : صول الشافعيةأماهو مقرر من  ومن أدلتهم

ىل دليل خاص إمتثال املجرد فوجوب الفور حيتاج الالقرائن اليقتيض الفور وإنام املقصود منه ا

 .مرألزائد عىل مطلق ا

 فهي عىل الرتاخي ويقاس احلج: لواعىل الصالة الفائتة قا ومن أدلتهم أهنم قاسوا احلج

 .ن كاًل منهام واجب ليس له وقت معنيأعليها بجامع 

ن كليهام واجب ليس أأهنم قاسوه عىل قضاء رمضان يف كوهنام عىل الرتاخي بجامع : ومنها

 .له وقت معني

 أدلة القائلني عىلحاصل  ن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة هذا هوأ: ولكن ثبت آثار

 .نه عىل الفور فاحتجوا بأدلةأالرتاخي الذين قالوا 

ىل يفهم منها ذلك وهي عىل الفور آيات من كتاب اهلل تعا فمن أدلتهم عىل أن وجوب احلج

 :عىل قسمني

ىل امتثال أوامره جل وعال والثناء عىل من فعل إفيه الداللة عىل وجوب املبادرة  :قسم منها

 .ذلك

ن يمتثل ألنه أن أن يدركه املوت قبل عىل توبيخ من مل يبادر وختويفه ميدل  :لثانيوالقسم ا

 .اليدري قد يكون اقرتب أجله وهو

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ﴿: أما آيات القسم االول فكقوله تعاىل

گ  گ  گ   ﴿وقوله ( َساِرُعوا)قوله  [133: آل عمران] ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ

 ابقةـىل مغفرته وجنته و ذلك باملبادرة واملسإابقة ـمر باملسارعة واملسألفيه ا [61: احلديد] ﴾ڳ  ڳ
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 .ن املسارعة واملسابقة كلتامها عىل الفور ال الرتاخيأشك  متثال أوامره والإىل ا

ىل االمتثال وقوله إستباق ال، ويدخل فيه ا[131: البقرة] ﴾ڦ ڦ﴿وكقوله 

أَن صيغة أْفَعل : صولألتدل عىل الوجوب ويف ا( فاستبقوا) وقوله( سابقوا)وقوله ( سارعوا)

ڑ  ک    ک   ﴿: ذا جتردت عن القرائن اقتضت الوجوب و ذلك ألن اهلل تعاىل يقولإ

گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  .[23: النور] ﴾ ک  ک   گ  گ  

ٺ  ٺ   ﴿: وقال تعاىل ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  

 .[32: األحزاب] ﴾ٺ

ومن اآليات التي فيها الثناء  ،مره قاطع لألختيار موجوب لألمتثالأفرصح جل وعال بأن 

 ﴾ ې   ې  ى  ى  ائ ﴿ىل امتثال أوامر رهبم قوله تعاىل إعىل املبادرين 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿: وقوله تعاىل. [72: نبياءألا]  .[21:املؤمنون] ﴾ ڀ  

خيلوا يشء  حاديث جاءت دالة عىل ذلك والأعىل الفور  أن وجوب احلجعىل : ومن أدلتهم

 :منها من مقال إال أهنا تعتضد باآليات املذكورة

تعجلوا يدل : يعني الفريضة « تعجلوا إىل احلج » محد قال رسول اهلل أخرجه أما : منها

 .عىل الفور

من َل حيبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم حيج فليمت إن شاء  »: ومن أدلتهم

 .ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات « هيودّيًا وإن شاء نَصانّياً 

عىل الفور وتعتضد  أن وجوب احلجفهذه األحاديث مع تعددها واختالف طرقها تدل عىل 

 .باآليات القرآنية التي قدمناها
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أن وجوب ن األحاديث التي ذكرنا اليقل جمموعها عن درجة االحتجاج عىل أخيفى  وال

 .عىل الفور احلج

الرشع إن : صول قالواألهل اأمره به، وأن مجاعة من أن اهلل أهو : نه عىل الفورأومن أدلتهم 

 .مر للفورألواللغة والعقل كلها دال عىل اقتضاء ا

 .متثال أوامر اهللالفقد قدمنا اآليات القرآنية الدالة عىل املبادرة فورًا،  :أما الرشع

سقني ماء فلم أقال لعبده  مطبقون عىل أن السيد لو إن أهل اللسان العريبف :وأما اللغة

 .تدل عىل الرتاخي (ة أْفَعْل صيغ): ن يقول لهأيفعل فأدبه فليس للعبد 

 :من أحد أمرين خيلو عىل الرتاخي فال: لوقلنا :وأما العقل

، والقسم األول ممنوع ألن إما أن يكون ذلك الرتاخي له غاية معني ينتهي عندها وإما ال -1

ليه إمل يعني له زمن يتحتم فيه دون غريه من األزمنة بل العمر كله تستوي أجزاءه بالنسبة  احلج

 .إنه ليس عىل الفور: ن قلناإ

 .أنه ليس ألحد تعيني غاية مل يعينها الرشع: واحلاصل

جاز تركه جوازًا مل يعني له غاية  ليس له غاية يقتيض عدم وجوبه ألنه ما إن تراخية -2

 .ليهاإينتهي 

لة أدلة ىل غري غاية وهذا يقتيض عدم وجوبه واملفروض وجوبه فهذه مجإن تركه جائز إف

 ..عىل الفور القائلني بأن وجوب احلج

أظهر القولني عندي وأليقهام بعظمة خالق السموات  :وقال مقيده عفا اهلل عنه وغفر له

عىل الفور العىل الرتاخي ملا قدمنا من  أن وجوب أوامره جل وعال كاحلج: ورض هألوا

 ٻ  ٻ ﴿ تعاىل قولهوت كـاغتة املـخوف من مبـادرة وللـبـاملـنصوص الدالة عىل األمر بـال
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ۇ  ﴿  وكقوله ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڭ  ۇ  

أن  ن الرشع واللغة والعقل كلها يدل عىلأ، وملا قدمنا من [115 :األعراف ] ﴾ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

 .أوامر اهلل جتب عىل الفور

انفذكر عبداهلل بن صالح الفوز
(1)

 :قسامأىل ثالثة إأدلة القائلني فقسمهم : 

 .أن األمر عىل الفور :األول

 .أن األمر عىل الرتاخي :والثاني

: وقال ألدلة وإمتثال الفاعلالوقف أي ليس للفور وال الرتاخي لتعارض ا :والثالث

وأما قول  ،القول األول لقوة أدلته فهي أدلة رشعية وتعليالت قويةعلم هو أوالراجح واهلل 

دلة تفيد الفورية فقلنا أمر ملطلق الطلب فهذا صحيح ولكن وجدنا ألن اأصحاب القول الثاين أ

ن أضعيف جدًا إذ  وأما القول الواقفية فهو يادة عىل ماذكرتم اقترصنا عليهمل نجد ز هبا ولو

دلة القول بالفور أن أوقف بل البد من النظر والبحث وقد بني مطلق التعارض اليبيح الت

 .أعلمليه واهلل إراجحة عىل أدلة القول بالرتاخي فتعني القول به واملصري 

أكثر العلامءواجب عىل الفور عند  واحلج: v قال ابن تيمية
(2)

. 

ألدلة نه واجب عىل الفور ملا علمتم من اأ ولكن الصحيح :v وقال الشيخ العثيمني

أهيا الناس إن اهلل كتب  » ( :1339) وحديث مسلم( آل عمران: 79)فذكر آية  السابقة،

واإلنسان ما يدري ما يعرض  ﴾ڦ ڦ﴿( 131) ية البقرةآو « عليكم احلج فحجوا

له
(3)

. 

                                                             

 .351ص1تيسري الوصول إىل قواعد األصول جـكتاب  (1)

 .12ص9الرشح املمتع جـ (3)   .115اإلختيارات ص (6)
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صاحب املوسوعة الفقهية امليرسة حسني عودة العوايشةونقل 
(1)

نه ألباين ألعن الشيخ ا 

الواجب له عدة أدلة عامة مثل  إلستدالل عىل فورية احلجن اأوالشك : جابهأ سأله عن ذلك و

ٻ  ٻ  پ ﴿قوله تعاىل   من أراد احلج » قوله  ونص رصيح هو ،﴾ٻ  ٻ  

عبادة يف السنة مرة  أن احلج ليس عىل الفور السيامً  أن احلج: )قولواأن ياليصح  « فاليتعجل

مر للمرة واحدة، بل عبادة يف العمر مرة واحدة فهذا أوىل باالستعجال ألن اأوعىل  ،(واحدة

 أن احلجتعاىل علميًا قوله  vصابة الشيخ أوحتصيل براءة الذمة من واجب وهبذا يتبني لنا 

 .املتابعة عنده علم من منهجيةأواجب فوري وهذا يدل واهلل 

 

 ؟ َمَتى ُفِرَض احَلجُّ

 

v (2) قال ابن احلجر
اهلجرة وهو شاذ وقيل بعدها ثم  ويف وقت ابتداء فرضه فقيل قبل :

ڭ  ﴿: هنا سنة ست ألهنا نزلت فيها قوله تعاىلأاختلف يف سنته فاجلمهور عىل  ۓ  ڭ  

الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومرسوق متام ابتداء إلن املراد باأوهذا ينبني عىل  [172: البقرة] ﴾ڭ

خرجه الطربي بأسانيد صحيحة عنهم، وقيل املراد باالمتام أ( وأقيموا) وإبراهيم النخعي بلفظ

ألمر كامل بعد الرشوع وهذا يقتيض تقدم فرضه قبل ذلك وقد وقع من قصة ضامم ذكر اإلا

عىل تقدمه عىل سنة  -إن ثبت-وكان قدومه عىل ماذكر الواقدي سنة مخس وهذا يدل  باحلج

 .مخس أو وقوعه فيها

                                                             

 .639ص3املوسوعة الفقهية امليرسة جـ (1)

 .كتاب احلج 313ص3فتح الباري جـ (6)
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v (1) وقال القرطبي
أنه  أن احلج عىل الرتاخي، وذهب بعضودل الكتاب والسنة عىل  :

: احلج[ [ڎ  ڈ  ڈ  ژ] احلج ورةول ألن اهلل تعاىل قال يف ساألوالصحيح  ،عىل الفور

وهذه السورة نزلت عام  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿: مكية، وقال تعاىل ، و سورة احلج]69

 .ىل سنة عرشإ  رسول اهلل دينة سنة ثالث من اهلجرة ومل حيجُأحد بامل

أنس نه كان مفروضًا وحديث أ بن ثعلبة السعدي فيها ذكر احلجفحديث ضامم  وأما السنة

 .سنة مخس وقيل سنة سبع وقيل تسعواختلف يف وقت قدومه فقيل  سياقًا وأمتها،أحسنها 

v (2) وقال ابن الدقيق
ها أنه ُفرض حُّ َص حد عرش قوالً أَ أفرضه عىل  واختلف يف ابتداء :

 :عن ذلك ألدلة نه فرض متأخراً أشبه ألن كان اإسنة ست من اهلجرة كذا قيل و

إنام أنزلت سنة  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿: التي فرض فيها وهي أن آية احلج :األول

عرش ألن مبدأ السورة نزل يف وفد نجران وتنزيه إبراهيم من اليهودية والنرصانية وبيان  تسع أو

 .ن عيسى عند اهلل كمثل آدم وهذا إنام هو يف وفادة نجران يف التاسعةأ

 أكثرها ذكر احلج، وباجلملة أول حجن األحاديث التي يف دعائم اإلسالم ليس يف أ :الثاني

 .نه مل يأت وقته إال تلك السنةمة أداؤه سنة عرش ألألوجب عىل ا

v (3) وقال العظيم آبادي
قوال ألومن مجلة ا اختلف يف وقت الذي فرض فيه احلجقد  :

 إنام كان لكراهة إختالط احلج نه فرض قبل العارشأنه فرض يف سنة عرش فال تأخري ولو سلم أ

 .بأهل الرشك

                                                             

 .آل عمران 79يف تفسري آية  131ص3اجلامع ألحكام القرآن جـ (1)

 .699ص3العدة رشح العمدة كتاب احلج جـ (6)

 .121ص5رشح سنن أيب داود جـ (3)
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v (1) وقال ابن حزم
وما ال نص بينًا فيه  ِه إال عام حجن اليكون افرتض أوممكن  :

 .ال لعذر مانعإفضل ألاليدع ا ن رسول اهلل أننا موقنون إة فيه إال فال حج

v ال الصنعاينوق
 (2)

 (اهلدي)وأول فرضه سنة ست عند اجلمهور واختار ابن القيم يف  :

 .فرض سنة تسع أوعرش وفيه خالف أنه

v (3) قال ابن تيمية
ڑ  ڑ  ک  ک  ] وقوله ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿ وقوله تعاىل :

والعمرة وهذه اآلية نزلت عام احلديبية  ام أمر باإلمتام أمر بإمتام احلجفل ]151: البقرة[ [ک

، عرش وفيها فرض احلج ية آل عمران نزلت بعد ذلك سنة تسع أوآسنة ست باتفاق الناس و

نه احتج إإنه فرض سنة ست ف: كان متأخرًا ومن قال أن فرض احلجصح القولني أوهلذا كان 

ذه اآلية ومل يكن فرض ل هن تنزأاعتمر عمرة احلديبية قبل   متام وهو غلط والنبيإلبآية ا

 .عليه ال حج وال عمرة

v(4) قال الشنقيطي
ر و بة كانت عام تسع كام رجحه ابن حجن قصة ضامم بن ثعلإو :

ھ  ھ  ے    ﴿وضحه ابن القيم يف زاد املعاد ألن آية أإنام فرض عام تسع كام  أن احلجو ،غريه

وهي صدر سورة آل عمران وقد نزل عام الوفود  هي اآلية التي فرض هبا احلج ﴾ے  ۓ

سنة  عىل أداء اجلزية واجلزية إنام نزلت عام تبوك  وفيه قدم وفد نجران وصاحلهم النبي

شاء  نإإنام فرض عام تسع غري واحد من العلامء وهو الصواب  تسع كام تقدم وعىل كون احلج

 .اهلل تعاىل

                                                             

 .يف سورة احلج 16ص5أضواء البيان جـ (3)  .312ص5املحىل جـ (1)

 .717ص6سبل السالم جـ (6)

 .1ص62جمموع الفتاوى جـ (3)



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
11 

......................................................................................... 

 

فتح مكة ألنه انرصف من مكة واحلج عام  احلج  ة يف تأخري النبيأنه الحجوبه تعلم 

صحابه من منع املرشكني أو ن عام تسع مل يتمكن فيه النبي إ قريب ومل حيج ألنه مل يفرض،

 نام هوإن منهم من قربان املسجد احلرام أمن الطواف بالبيت وهم عراة وقد بني اهلل يف كتابه 

ٺ  ٿ  ﴿: ذلك يف قوله تعاىلعام تسع و بعد ذلك العام الذي هو ٺ  ٺ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ، وعامهم هذا هو[61: التوبة ] ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

إن و أيب بكر ينادي برباءةرسل عليًا بعد أمنعهم عام تسع ولذا  نه مل يمكنأعام تسع فدل عىل 

ىل رؤيته إعام تسع ألدى ذلك  إىل احلج  عريان فلو بادر النبي بعد العام مرشك وال الحيج

ة الوداع التي أن حيرض ذلك والسيام يف حجاملرشكني يطوفون بالبيت وهم عراة وهو ال يمكنه 

 .هممناسك حجأن يبني للناس فيها يريد 

 فأول وقت أمكنه فيه احلج صافيًا من املوانع والعوائق بعد وجوبه عام عرش وقد بادر باحلج

 .فيه والعلم عند اهلل

v (1) قال الشيخ العثيمني
نه يف السنة التاسعة ومل يفرضه أ فالصواب ما فرض احلجأو :

من   منعت الرسول يشاً ن قرأاهلل تعاىل قبل ذلك ألن فرضه قبل ذلك ينايف احلكمة و ذلك 

ن متنعه من احلج ومكة قبل الفتح بالد كفر ولكن حتررت من أالعمرة فمن املمكن واملتوقع 

ن احلج فرض يف أجياب احلج عىل الناس موافقًا للحكمة والدليل عىل إالكفر بعد الفتح وصار 

عام نزلت ن آية وجوب احلج يف صدر سورة آل عمران وصدر هذه السورة أالسنة التاسعة 

 .الوفود

 

                                                             

 .19ص9الرشح املمتع جـ (1)
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 .« يف حق من استطاع السبيل إليه » :قوله

كام  عند العلامء وب احلجــروط وجـتعاىل وهي احدى ش vاإلستطاعة يف قول الشيخ 

قال اإلمام مسلم
(1)

 .حر، مسلم، مستطيع: عىل كل مكلف احلج فرض عنين ألم ــواع: 

ويف منار السبيل يف رشح الدليل إلبراهيم صويان يف فقه احلنبيل قال ماتنه
(2)

ورشوط ) 

ولكن يصحان من الصغري  ية،اإلسالم، والعقل، والبلوغ، وكامل احلر: شياءأالوجوب مخسة 

وتزيد املرأة رشطا  .ستطاعةإلا: والرقيق والجيزئان عن حجة اإلسالم وعمرته، واخلامس

 (.سادسًا وهو أن جتد هلا زوجًا أو حَمرماً 

v (3) وقال ابن احلزم
ليها فرضان عىل كل مؤمن، عاقل، بالغ، إمكة والعمرة  إىلاحلج  :

نثى، بكر، أو ذات زوج، احلر والعبد، واحلرة واألمة يف كل ذلك سواًء مرة يف العمر أ ذكر، أو

نه اليقبل منهم إال بعد اإلسالم أهل الكفر إال أليها سبياًل، ومها أيضاً عىل إإذا وجد من ذكرنا 

 .رتكون يدخلون احلرم حتى يؤمنواوالي

v(4) قال ابن حجر
رُي العبُد وغايِن ُب عليه احلجُّ ومن الجيُب الثجَي  الناُس ِقْسامن من: 

ا أن جييعل ُب  املسَتطِيِع ومن الجيريُ ف وغلَّ كامل لف كامل العبُد وغريُ اين املأِِتُّ به أو ال الث ِزئهُ ِه إِمَّ

ا واملستطيع ا أن يبارشأن تصح مبارشته منه أو ال الثايِن غري امل إِمَّ  ميز ومن ال تصح مبارشته إِمَّ

ة احلج إاِل اإلسال رَتطش يلكافر َفتبنيَّ أنه الاين اعنه َغريه أو ال الث  .ملصحَّ

قال الشنقيطي
 

v
 (5)

العقل والبلوغ واإلسالم : ط له رشوط وهيوجوب احلج تشرت :

 الـقول نه عىلأفالظاهر  :أما اإلسالمو لم،أهل العستطاعة وال خالف يف ذلك بني إلواحلرية وا

                                                             

 .313ص9جـ( 6913)يف رشح النووي يف كتاب احلج حتت رقم  (1)

 .313ص3جـفتح الباري  (3)     .322ص1جـ (6)

 .39ص5أضواء البيان جـ (5)    .كتاب احلج  3ص5املحىل جـ (3)
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نه أنه عىل أومعلوم  رشط صحة ال رشط وجوب،رشيعة فهو ن الكفار خماطبون بفروع الأب

 لوجوب يكون رشطًا يف الصحة أيضاً يضًا ألن بعض رشوط اأرشط وجوب فهو رشط صحة 

طًا يف يضاً وقد يكون رشط الوجوب ليس رشأنه رشط لوجوهبا وصحتها إكالوقت للصالة ف

 .عبدعىل ال جيب احلج فهي رشط وجوب فال الصحة كالبلوغ واحلرية، أما احلرية

v (1) قال الشيخ العثيمني
عىل املسلم ألن كل عبادة التصح من  الإالعبادات الجتب  :

 ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى﴿ كافر لقوله تعاىل
نه أهنا غري واجبة عىل الكافر فال يعني ذلك أ: ذا قلناإفاإلسالم رشط لكل العبادة، و [53: التوبة ]

 :سالمه فعندناإاليعاقب عليها ولكنه اليؤمر هبا حال كفره وال بقضائها بعد 

 .ألمر بالقضاءا .2  .مر باألداءألا .1

 .ثمإلا .3

ثم إلليه، واإذا أسلم كذلك النوجهه إمر بالقضاء ألالكافر، وا إىلداء النوجهه ألمر باألفا

لزمه واملكلف هو البالغ العاقل فالصغري ال ي ،ثابت يعاقب عليها وعىل سائر فروع اإلسالم

أما املجنون فال يلزمه احلج ألنه غري مكلف واحلج عمل  احلج ولكن لوحج فحجه صحيح،

 .اة جتب عليه ألهنا جتب عىل املالبدين بخالف الزكاة، فالزك

v (2) وقال اإلمام القرطبي
له عند مجهور العلامء خارج من اخلطاب العام يف قو اململوك: 

ٱ   ﴿رج من خطاب اجلمعة ـكام خ بدليل عـدم الـترصف ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿ تعاىل

 كام جاز خروج. اءـامة العلمـعند ع [7: اجلمعة ] ﴾ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ ٻ

                                                             

 .11ص9الرشح املمتع جـ (1)

 .آل عمران 79تفسري آية  136ص 3اجلامع ألحكام القرآن جـ (6)
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ۓ ﴿ :من قوله تعاىل الصبي هو من الناس بدليل رفع القلم عنه و ﴾ھ  ھ  ے   ے  

يامن إلسم اإوهي ممن شمله  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ ﴿ :وخرجت املرآة من قوله

 .حلجاز والعراق والشام واملغربقول فقهاء ا وكذلك خروج العبد من اخلطاب املذكور وهو

كام قال القرطبي والطربي ﴾ۓ  ڭ ﴿: أشار هبذا مفهوم قوله تعاىلو
(1)

( َمن)وأما : 

بدل البعض "( َمن)بدال من الناس إلنه يف موضع خفض عىل اإف ﴾ۓ  ڭ ﴿التي يف قوله 

 إىلألَن معنى الكالم وهلل عىل من استطاع من الناس سبيال . كثر النحوينيأهذا قول  "من الكل

الذي عليه فرض  ﴾ڭ  ڭۓ  ڭ  ﴿بني بقوله ( َمن)فلام تقدم ذكر الناس قبل . احلج

 .ناس دون مجيعهمذلك منهم ألن فرض ذلك بعض ال

v (2) قال ابن العريب املالكي
عام يف مجيعهم مسرتسل عىل  ﴾ھ  ے﴿قوله تعاىل  :

 لق العموماتن كان الناس قد اختلفوا يف مطإمة يف هذه اآلية وألمجيعهم من غري خالف بني ا

خرجه قوله أصول التكليف وكذا العبد مل يدخل فيها أمجاع عن إلنه خارج باإخال الصغري ف

ڭ﴿ سبحانه والعبد غري مستطيع ألن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه  ﴾ۓ  ڭ  ڭ  

الخالف بني العبادة، وقد قدم اهلل سبحانه حق السيد عىل حقه رفقًا بالعباد ومصلحة هلم و

 .األمة وبني األئمة

v(3) قال الشيخ العثيمني
عندي ترجيح يف املوضوع ألن التعليل بأنه ليس أهاًل وليس  :

 أهلنه من أا منع من أجل حق السيد قوي أيضًا فاألصل ـنمإتعليل بأنه ـعليل قوي والـج تـللح

                                                             

 .17ص9الرشح املمتع جـ (3)   .69ص3يف تفسريه جـ (1)

 .333ص1أحكام القرآن جـ (6)
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 .العبادات

وقال
(1)

حال  لفريضة فإنه جيزئه ألنه كالفقريذا حج بإذن سيده ونواه عن اإنه أوالصواب  :

 .إنه يسقط عنه الفرضفقره وتكلف املشقة يسقط عنه الفرض فكذلك العبد ف

v (2) قال صديق حسن خان
رشط يتعلق : قسمني إىلن الرشوط تنقسم أ التحقيق :

 .بالفاعل ورشط يتعلق بالفعل

 .ب بهيتوقف عليه تعلق اخلطا :فاألول

 .يتوقف عليه كونه مطلوبا من فاعله :والثاين

 .جياب ورشط الطلبإلهو الذي يقال له رشط ا :واألول أيضاً 

 .هو الذي يقال له رشط الواجب ورشط املطلوب :والثاين

ن التكليف واإلسالم واحلرية رشوط متعلقة بالفاعل والزاد والراحلة أ: وايضاح هذا

 .بالفعلن واملحرم رشوط متعلقة واألم

v (3) وقال الشيخ العثيمني
 :قسامأثالثة  إىلن الرشوط اخلمسة تنقسم أ :

 .ومها اإلسالم والعقل: جزاءألرشطان للوجوب والصحة وا .1

 .ومها البلوغ واحلرية: جزاء فقطألرشطان للوجوب وا .2

 .ستطاعةإلا وهو: رشطان للوجوب فقط .3

 

                                                             

 .69ص9الرشح املمتع جـ (1)

 .53ص3التعليقات الرضية جـ (6)

 .69ص9الرشح املمتع جـ (3)
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 :واإلستطاعة
v (1) قال سيد سابق

 :ستطاعة التي هي رشط من رشوط الوجوب بام يأِتإلتتحقق ا :

مرض اليرجى  وأن عجز عن احلج لشيخوخة إف: أن يكون املكلف صحيح البدن .1

 .ن كان له مالإشفاءه لزمه احجاج غريه عنه 

 .بحيث يأمن احلاج عىل نفسه وماله: ن تكون الطريق آمنةأ .2

ن يملك مايكفيه مما يصح به بدنه أ: واملعترب يف الزاد: ن يكون مالكًا للزاد والراحلةأ .4و  3

 .كفاية فاضلة عن حوائجه األصلية حتى يؤدي الفريضة ويعود ويكفي من يعوله

من سلطان جائر كاحلبس واخلوف : احلج إىلن اليوجد مايمنع الناس من الذهاب أ .5

 .يمنع الناس منه

v وقال الشنقيطي
 (2)

 . يف ذلك مايبلغه ذهابًا واياباً ن املعتربأوأظهر قويل العلامء عندي  :

v (3) قال القرطبي
يكون له عيال جيب عليه نفقتهم فال يلزمه احلج حتى يكون هلم و أ :

نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه ألن هذا االنفاق فرض عىل الفور واحلج فرض عىل 

« كفى باملرء إثام ُيضيع من يقوت »:  الرتاخي فكان تقديم العيال أوىل، وقد قال النبي
(4)

. 

v(5) قال الشافعيو
ادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه احلج إذا كان له مسكن وخ :

نه لو كان له عقار أالخالف يف  ،ظاهر هذا لن يكون مال احلج فاضاًل عن اخلادم واملسكن

 .ار يف احلج فكذلك البضاعةصل العقأن يبيع أتكفيه غلته لزمه 

 

                                                             

 (.717)، ويف اإلرواء برقم (772)رواه مسلم  (3)   .323ص1فقه السنة جـ (1)

 .كتاب األم (5)   .22ص5أضواء البيان جـ (6)

 .132ص3تفسري القرطبي جـ (3)
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v قال الشيخ العثيمني
 (1)

أداء القادر من ماله وبدنه هذا الذي يلزمه احلج  هو: والقادر :

 :فاألقسام أربعة.. بنفسه

 .أن يكون غنيًا قويًا يف بدنه فهذا يلزمه احلج بنفسه .1

أن يكون قادرًا ببدنه دون ماله فيلزمه إن كان من أهل مكة فواضح ليس عليه مشقة وإن  .2

 .أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه: كان بعيدًا عن مكة ويقول

 .أن يكون قادرًا بامله وعاجزًا ببدنه وجب عليه احلج باإلنابة .3

 .أن يكون عاجزًا بامله وبدنه سقط عنه احلج .4

 النبي إىلجاء رجل  :ستطاعة بالزاد والراحلة إستنادًا باحلديثإلوقد فرس بعض العلامء ا

 يارسول اهلل : فقال قال ؟ما يوجب احلج  :« الزاد والراحلة »
(2)

. 

v وقال ابن العريب
 (3)

اليفرتض احلج عىل من ليس له زاد و  »: قال أكثر الفقهاء :

«راحلة
(4)

. 

وقال عبدالرزاق مهدي
(5)

كثرها واه أهذا احلديث روي من أوجه متعددة و ،يشبه احلسن: 

ليه هو أن املرسل مع هذه إبمرة وقد صوب مجهور النقاد كونه عن احلسن مرساًل والذي أميل 

 .سريًا فهو فوق الضعيف ودون احلسنالروايات املوصولة تعتضد شيئًا ي

                                                             

 .13ص9الرشح املمتع جـ (1)

ما جاء يف إجياب احلج بالزاد  :باب)وضعفه األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي ، (6179) ، وابن ماجه(113)رواه الرتمذي  (6)

 (.والراحلة

 .612ص3أحكام القرآن جـ (5)

 (.3/369)، والبيهقي (1/361)، واحلاكم (6/3615)، والدارقطني (6197) وحسنه، وابن ماجه( 113)اه الرتمذيرو (3)

 .333ص1حتقيق أحكام القرآن إلبن العريب جـ (5)
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v (1) قال الشنقيطي
ور ثابت أن حديث الزاد والراحلة واملذك: علمأالذي يظهر يل واهلل : 

ن احلديث أ: صوليني واملحدثنيألوالصحيح عند املحققني من ا .اليقل عن درجة االحتجاج

ذا جاء من طريق صحيحة وجاء من طريق أخرى غري صحيحة فال تكون تلك الطرق علة يف إ

ذا كان روااها مل خيالفوا مجيع احلفاظ بل انفراد الثقة العدل بام خيالف فيه غريه مقبول إالصحيحة 

ع طرقه عن درجة القبول ن حديث الزاد والراحلة اليقل بمجموأفاحلاصل  ،عند املحققني

 .واالحتجاج

v (2) وقال الشوكاين
إلحتجاج ن هذه الطرق يقوي بعضهًا بعضا فتصلح لأخيفى  وال: 

 .هبا

 ،(ضعيف جداً ( )133) برقم "ضعيف سنن الرتمذي"يف  v لباينألوقال الشيخ ا

وقال ،(231) وضعيف ابن ماجة ،(711) رواء برقمإلوضعفه يف ا
(3)

ن أ: وخالصة القول :

حسنها طريق احلسن البرصي أوبعضها أوهى من بعض وطرق هذا احلديث كلها واهية 

ن ابن أويظهر  ،ن جيعل شاهدًا له لوهائهاأاملرسل وليس يف يشء من تلك املوصوالت مايمكن 

مل يعط هذه األحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال يف رشح العمدة بعد  v تيمية

ن مناط أة وموقوفة تدل عىل فهذه األحاديث مسندة من طرق حسان ومرسل: ياهاإرسده 

الوجوب الزاد والراحلة
(4)

 ماهو حسن بل وال ضعيف منجرب فتنبه،نه ليس يف تلك الطرق إف 

 (.أن الراجل ال جيب عليه احلج)ديث ن مفهوم خمالفة احلأ وخمالفته من جانب آخر وهو

                                                             

 .57ص5أضواء البيان  جـ (1)

 .615ص3نيل األوطار جـ (6)

 .122ص 3يف اإلرواء جـ (3)

 .763ص6نقل هذا القول إلبن تيمية الصنعاين يف سبل السالم جـ (3)
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v (1) قال الشنقيطي
حتجاج اليلزم منه أن إلن كان صاحلًا لإن حديث الزاد والراحلة وأ: 

ن كان عاجزًا عن حتصيل إالقادر عىل امليش عىل رجليه بدون مشقة فادحة اليلزمه احلج 

منها قوته يف ن صاحب الصغة التي حيصل أكام  ليه سبيالً إالراحلة بل يلزمه احلج ألنه يستطيع 

كام بوب  ل الزاد يف طريقه كتحصيله بالفعل،سفر احلج جيب عليه ألن قدرته عىل حتصي

 .﴾ ژ  ڑ ﴿ البخاري  بابًا يف صحيحه هبذه اآلية

v (2) قال احلافظ
ن ن الراحلة ليست رشطًا للوجوب وقال ابأراد أن املصنف أقيل : 

ن أن املخالف يزعم إيف اآلية دليل قاطع ملالك أن الراحلة ليست من رشط السبيل ف القصار

 .خالف اآلية جيب عىل الراجل وهو احلج ال

v وقال الشنقيطي
 (3)

ستطاعة إلفرس اآلية بأغلب حاالت ا  نهأن ظاهر املتبادر أ: 

ن أكثر احلجاج آفاقيون قادمون من بالد بعيدة والغالب عجز اإلنسان عن امليش أألن الغالب 

 .ألغلباآلية با عىل رجليه يف املسافات الطويلة، وعدم إمكان سفره بال زاد ففرسه 

 سوى يف كتابه بني احلاج والراكب واحلاج املايش عىل رجليه وقدم املايش عىل ن اهلل أو

 .[69: احلج ] ﴾ ڑ   ڑ   ک  ک ﴿الراكب 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿ : ن اهلل تبارك وتعاىل قال إلبراهيم اخلليلأومعلوم 

ک    ک  گ    ڑ ک    .[69: احلج ] ﴾گ  گ   ڑ   ک  

v (4) قال القرطبي :﴾ ژ  ڑ ﴿ ويف قوله تعاىل
 انوا يأتونـن كإو( يأتوك)أنام قال  :

                                                             

 .21ص5أضواء البيان جـ (3)     .22ص5أضواء البيان جـ (1)

 .31ص6اجلامع ألحكام القرآن جـ (3)    .313ص3فتح الباري جـ (6)
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جاب نداءه وفيه أتى الكعبة حاجًا فكأنام أتى إبراهيم ألنه أالكعبة ألن املنادي إبراهيم فمن 

راجل، ، والرْجُل مجع وقيل الرجال مجع رجل ،مجع راجل( رجاالً : )وقوله ،ترشيف إبراهيم

وروى الطربي ،(فمعنى رجاالً مشاةً )
(1)

أي مشاة ( يأتوك رجاالً : )قال c عن ابن عباس 

ن الناس يأتون البيت الذي تأمرهم إف)قال الطربي  ،عىل أرجلهم: خرى عنه قالأويف رواية 

 (.رجلهمأبحجة مشاة عىل 

قال . مليشوقدم الرجال عىل الركبان يف الذكر لزيادة تعبهم يف ا: v وقال القرطبي

( رجاالً )ناث فقوله ألاحلج دون ا إىلألن الغالب خروج الرجال ( رجاالً )نام قال إ: بعضهم

يعني الركبان فدخل فيه  ﴾ڑ   ک  ک﴿هذا رجل وهذا فيه ُبعد لقوله : من قولك

 .الرجال والنساء

v وقال الشوكاين
 (2)

ک﴿قوله :  أي ركبانًا عىل كل  عطف عىل رجاالً  ﴾ڑ   ک  

 .السفروالضامر البعري املهزول الذي اتعبه  بعري

v  (3) وقال الطربي
وقال . بلإلا قال ﴾ڑ   ک  ک﴿قوله  c عن ابن عباس

ڑ﴿يركبون فأنزل اهلل  كانوا ال: جماهد فأمرهم بالزاد  قال ﴾ڑ   ک  ک   ژ  

   ک  گ ﴿ي كثري من اإلبل أفواجًا، وقوله ألفظ مجع ( ُكلوَ ) يف الركوب واملتجُر،ورخص هلم 

روى الطربي ﴾گ  گ
(4)

 .أي مكان بعيد: عن ابن عباس وقتادة 

v(5) ال القرطبيـوق
 يهاـف أي أثر ﴾ک    ک  گ    گ  گ﴿: وذكر سبب الضمور فقال :

                                                             

 .176ص12تفسري الطربي جـ (3)   .171ص12تفسري الطربي جـ (1)

 .31ص16اجلامع ألحكام القرآن جـ (5)   .331ص3فتح القدير جـ (6)

 .31ص16اجلامع ألحكام القرآن جـ.176ص12تفسري الطربي جـ (3)
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گ   ﴿ اإلبل تكرمة هلا لقصدها احلج مع أرباهبا كام قال إىلطول السفر ورد الضمري 

 .تكرمة هلا حني سعت يف سبيل اهلل يف خيل اجلهاد [1: العاديات ] ﴾ڳ

گ  گ  گ  گ   ڳ  ﴿الذي قال  قبول دعاء إبراهيم  إىلوهذه اشارة 

جربهم أالكعبة حتى  إىلفالناس اليملكون حب قلوهبم وهوى نفوسهم  [39: إبراهيم ] ﴾ڳ

ليه إزيارة بيت رب العزة جل جالله ُحبًا له وشوقًا  إىلقدام والركبان من البعيد ألبامليش عىل ا

 .شاء اهلل نإوتفاؤالً بدخول جنته األبدي 

وقال  ،البعيد( والعميق)الطريق الواسع اجلمع فجاج  (الفج: )v وقال الشوكاين

ر مايستعمل وأكث :v قال الشنقيطي ،(أي بعيدة القعر)ومنه بئر عميقة : v القرطبي

 . العمق يف البعد سفالً 

أن املكة تقع نقطة الوسط فوق ُكرة األرضية من جهة  إىلشارة إعلم أواهلل  (العميق)ولفظ 

خرى من حوهلا كأنام تقع كل املناطق أسفل أللسائر البالد ا( عميق)األعىل ألنه استعمل لفظ 

وجود بيت املعمور فوق الكعبة فإذا َخر تقع عىل املكة  إىليف حديث   شار النبيأمكة وهلذا 

هذا بعكس مايعرفون الناس عن كرة األرضية التي صورها  إىلوُيشري بعض الباحثني 

رضية مائلة بعدة ألالفلكيون بأن القطب الشاميل من الفوق واجلنوب من األسفل والكرة ا

 .علمأدرجات واهلل 

v (1) وقال القرطبي
ن حج الراجل أوبدأ هبم دل ذلك عىل ( ِرجاالً )وملا قال تعاىل  :

 ون حججُت ماشياً ـأكاتني إال أن ـما أسى عىل يشء ف: ال ابن عباسـق ،راكبـأفضل من حج ال

                                                             

 .31ص16اجلامع ألحكام القرآن جـ (1)
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سامعيل عليهام إحج إبراهيم و: وقال ابن أيب نجيح( يأتوك رجاالً ) :يقول فإين سمعت اهلل 

السالم ماشيني
(1)

أيب عبلة والضحاك  بنوهي قراءة ا( يأتون)اب ابن مسعود صحأوقرأ  

 .والضمري للناس

v (2) يوقال الشنقيط
ندمت عىل  ما: وعن عبيد بن عمري قال ابن عباس :تفسري اآليةيف  

بن عيل مخسًا وعرشين حجة  أين مل أحج ماشيًا، ولقد حج احلسنيشء فاتني من شبايب إال 

 .ماشياً 

v بن كثرياوقال 
 (3)

قد يستدل هبذه اآلية من ذهب من العلامء  ﴾ ژ  ڑ﴿وقوله  :

كثرون أن احلج راكبًا ألوالذي عليه ا ،فضل من احلج راكباً أاحلج ماشيًا ملن قدر عليه  نإىل أ

 . حج راكبًا مع كامل قوتهنه إف أفضل اقتداء برسول اهلل 

v (4) وقال القرطبي
 ألفضل منهامالخالف يف جواز الركوب وامليش واختلفوا يف ا :

ولكثرة النفقة   فضل اقتداء بالنبيأن الركوب أ إىلفذهب مالك والشافعي من آخرين 

فضل ملا فيه من املشقة عىل أن امليش إ إىلذهب غريهم ركوب وولتعظيم شعائر احلج بأهبة ال

: وأصحابه مشاة من املدينة إىل مكة وقال حج النبي  »: يب سعيد قالأالنفس حلديث 

« ومشى خلط اهلرولة "أربطوا أوساطكم بأزُركم"
(5)

. 

                                                             

 «احلرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون املناسك حفاة مشاةكانت األنبياء تدخل »وروى ابن ماجة عن ابن عباس  (1)

 (.231)وضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجة برقم 

 .35ص5أضواء البيان جـ (6)

 .671ص3تفسري إبن كثري جـ (3)

 .37ص16اجلامع ألحكام القرآن جـ (3)

 =رزاق مهدي يف حتقيقه عىل القرطبي      وضعفه عبدال، (6933)، والضعيفة (221)ضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجة برقم  (5)
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بن كثري يف هذا املوضوعاوقال الشنقيطي يف رشح قول 
(1)

ن أ أنه قد تقرر يف األصولأعلم  :

و امليش؟ ونظائرها كون أفضل أهل الركوب يف احلج : منشأ اخلالف يف هذه املسألة التي هي

 :قسامأاجلبلة والترشيع ثالثة  إىلبالنظر   فعال النبيأ

أعني الفعل الذي تقتضيه اجلبلة البرشية بطبيعتها  الفعل اجلبيل املحض، هو :القسم األول

 يس بعضهم يقول فعله اجلبيل يقتيض آنه مل يفعل ذلك للترشيع والتإف ،كلألقعود واـقيام والـكال

                                                                                                                                                             

 :لكن وردت األحاديث الصحيحة يف حج األنبياء عليهم الصالة والسالم ماشياً وراكباً =      

ويف رواية الطرباين يف . «ألين أنظر إىل موسى عليه السالم هابطاً من الثنية وله جُوار إىل اهلل بالتلبية»عن ابن عباس قال  .1

كأين أنظر »قال : أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشى: ثم قال. «عىل بعري من إبل شنؤة»(: 1169)حيح الرتغيب والرتهيب ص

، (317)رواه مسلم . «إىل يونس بن متى عليه السالم عىل ناقة محراء َجَعدٍة عليه ُجبٌة من ُصوٍف خطِام ناقتِه ُخلبَُة وهو ُيلبي

 (.1162)صحيح الرتغيب والرتهيب 

سبعون نبياً فيهم نبي اهلل موسى حفاًة عليهم العباء ( الروحاء)لقد مر بـ»: قال رسول اهلل : قال وعن أيب موسى  .2

 (.1161)صحيح الرتغيب والرتهيب . «يؤمون بيت اهلل العتيق

رجل أدم كأحسن ماترى من  أراين الليلة يف املنام عند الكعبة فإذا» :قال رسول اهلل : وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال .3

أدم الرجال ُترضب ملته بني منكبيه رجل املشعْر َيْقطُر رأُسُه ماًء واضعاً يديه عىل منكبي َرُجلني وهوبينهام يطوف بالبيت 

 (.365)رواه مسلم . «املسيح ابن مريم: فقلت من هذا فقالوا

ضعيف جدًا، ضعيف الرتغيب والرتهيب . «اهلند عىل رجليهأن آدم أتى البيت ألف آتيٍة َل يركب قط فيهن من »أما رواية  .أ

(276.) 

إين مهبط معك بيتاً أومنزالً يطاف حوله كام يطاف حول عريش ويصيل عنده كام : ملا أهبط اهلل آدم من اجلنة قال»ورواية  .ب

ضعيف، . «راهيم فبناهيصيل عند عريش فلام كان زمن الطوفان رفع وكان األنبياء حيجونه واليعلمون مكانه فبؤا إلب

 (.279-275)ضعيف الرتغيب والرتهيب 

لقد مر به هوٌد وصالح عىل بكرات ُخطمها الليف ُأزُرهم العباء »: قال( ُعسفان)بوادي  ورواية ملا أمر الرسول  .جـ

 (.913)ضعيف، ضعيف الرتغيب والرتهيب . «وأرديتهم النامر حيجون البيت العتيق

 (.913)ضعيف، ضعيف الرتغيب والرتهيب . «ثوٍر أمحر عليه عباءُة قطوانيةُ حج موسى عىل »ورواية  .د

 .33ص5أضواء البيان جـ (1)
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نه مل يفعل للترشيع ولكنه يدل عىل أذكرناه من  الندب والظاهر مااجلواز وبعضهم يقول يقتيض 

 .اجلواز

وهو الذي فعل ألجل التأيس والترشيع  ،هو الفعل الترشيعي املحض :القسم الثاني

 .أفعال احلجكأفعال الصالة و

ن تكون أ املحتمل للجبيل والترشيعي وضابطه،وهو املقصود هنا هو الفعل  :القسم الثالث

البرشية تقضيه بطبيعتها ولكنه وقع متعلقًا بعبادة بأن وقع فيها أو يف و سيلتها كالركوب اجلبلة 

الركوب وحمتمل  للجبلة ألن اجلبلة البرشية تقتيضيف حجة حمتمل   ن ركوبهإيف احلج ف

ومن فروع هذه . « خذوا عني مناسككم » فعله يف حال تلبسه باحلج وقال للرشعي ألنه 

والضجعة عىل  صالة العيد يف طريق أخرى سرتاحة يف الصالة والرجوع منإلجلسة ا: املسألة

ن الركوب يف احلج أ من بني ركعتي الفجر وصالة الصبح، ومشهور مذهب مالكالشق األي

ن الركوب يف أوماذكرنا عن مالك من  طواف والسعي فامليش فيهام واجب،ال يف الإفضل أ

 .العلمأهل كثر أقول  هو ،فضل من امليشأاحلج 

v (1) وقال النووي
  ن النبيأ d حتج بحديث عائشةافضل وأماشيًا  وقال داود: 

«ولكنها عىل قدر َنفقتِك أو ُنصُبِك » قال لعائشة
(2)

عىل قدر عنانك »ويف رواية صحيحة  ،

«وُنصبِك
(3)

بأن امليش يف  إليه النووي يقوى حجة من قالشار أالذي  d وحديث عائشة ،

كثر نصبًا وعناًء والنصب التعب واملشقةأفضل من الركوب ألنه أاحلج 
(4)

. 

                                                             

 .رشح املهذب (1)

 (.162،1611)، ومسلم (1919)رواه البخاري  (6)

 (.112)، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم (3/331)رواه البيهقي يف السنن الكربى كتاب احلج  (3)

 =  من حج مكة ماشياً حتى يرجع إىل مكة كتب اهلل له بكل خطوة سبعامئة حسنة، كل حسنة مثل حسنات احلرم، قيل»واحلديث  (3)
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v (1) وقال احلافظ
أفضل؟ فقال اختلف يف الركوب وامليش للحجاج أهيام  قال ابن املنذر: 

ن بتهال وملا فيه مإلعون عىل الدعاء واأولكونه   الركوب أفضل لفعل النبي اجلمهور

خيتلف  أن يقالفضل ملا فيه من التعب وحيتمل أامليش  املنفعة، وقال اسحاق بن راهويه

 .أعلمشخاص واهلل ألحوال  واألباختالف ا

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ]: ن اهلل تعاىل يقولأولكن الننسى   :البقرة ] [ۇ  

ۈ] ،[115  .[12: التغابن ] [ہ  ہ  ہ  ھ] ،[115: البقرة ] [ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
أن يميش، قال نذر : ، فقال مابال هذا؟ قالواملا رأى شيخًا هيادي بني إبنيه  وقال الرسول

« إن اهلل عزوجل عن تعذيب هذا نفسه لغنٌي وأمره أن يركب»
(2)

. 

خرىأورواية 
(3)

الكعبة حافية حارسة  إىلن متيش أختي أنذرت  قال عقبة بن عامر اجلهني :

 الكعبة حافية حارسة، فقال إىلن متيش أنذرت : قالوا ؟«مابال هذه»: فقال فأتى عليها 

«مروها فلرتكب ولتختمر ولتحج ولتهد هدياً »
(4). 

v بن كثرياقال 
 (5)

تارة يكون الشخص مستطيعًا بنفسه وتارة  إلستطاعة فأقساموإما ا :

 .مقرر يف كتاب األحكام هو كام بغريه

 

                                                                                                                                                             

من جاء يؤم »واحلديث ، (271)وع، ضعيف الرتغيب والرتهيب موض. «بكل حسنة مئة ألف حسنةٍ : وما حسنات احلرم؟ قال=        

. «ُخفاً واليضع ُخفاً إال كتب اهلل له هبا حسنًة وحط منه هبا خطيئة ورفع له هبا درجةالبيت احلرام فركب بعريه فام يرفع البعري 

 (.272)ضعيف، ضعيف الرتغيب والرتهيب 

 (.1125)رواه البخاري  (6)   .313ص3فتح الباري جـ (1)

 (.1122)ويف البخاري برقم  (3)  (.6732)يف اإلرواء ورقم السلسلة  (3)

 .آل عمران 79يف تفسري آية  516ص1بن كثري جـاتفسري  (5)
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v (1) قال الشنقيطي
 :يسمونه املستطيع بغريه فهو نوعان وأما ما: 

يقدر عىل احلج بنفسه لكونه زمناً  من ال هو :األول منهام
(2)

هرمًا ونحو ذلك ولكنه له  أو 

ۓ  ﴿ نه مستطيع بغريه فيدخل يف عمومهأ إىلمن حيج عنه فهل يلزمه احلج نظرًا  إىلمال يدفعه 

ڭ إىل نفسه فال يدخل يف جيب عليه احلج ألنه عاجز غري مستطيع بالنظر  أوالً  ﴾ڭ  ڭ  

 حيج عنه برشط مه عندهم أجرة أجريول قال الشافعي وأصحابه فيلزألوبالقول ا عموم اآلية،

يب طالب أوبه قال مجهور العلامء منهم عيل بن : v قال النووي ،ن جيد ذلك بأجرة املثلأ

 .إسحاق وابن منذر وداودمحد وأبوحنيفة وأواحلسن البرصي والثوري و 

حتج مالك ان يقدر عىل احلج بنفسه وأال إجيب  جيب عليه ذلك وال ال: v قال مالك

يئ  جب﴿: بقوله تعاىل  ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿ وبقوله تعاىل [37: النجم ] ﴾حب  خب   مئ  ىئ  
تصح فيها النيابة مع  سم غري املستطيع وبأهنا عبادة الإيستطيع بنفسه فيصدق عليه  وهذا ال

 .القدرة

كثرون القائلون بوجوب احلج عليه ألفكذلك مع العجز كالصالة واحتج واحتج ا

جاءت امرأة من خثعم عام حجة  » :قال cباس واها اجلامعة، منها عن ابن عبأحاديث ر

يستوي عىل  أن فريضة اهلل أدركت أيب شيخًا كبريًا اليستطيع أن يارسول اهلل : الوداع، قالت

«نعم: الراحلة فهل يقيض عنه أن أحج عنه؟ قال
(3). 

                                                             
 .21ص5أضواء البيان جـ (1)

الزمن الذي الحراك به كأن الزمانة عضبته ومنعته احلركة و زمن الشخص زمناً وزمانة وهو مرض يدوم زماناً : أي املعضوب (6)

قطعت أعضاءه قاله القرطبي  ، اليقدر أن يستمسك عىل الراحلة واليثبت عليها بمنزلة من652طويالً، ينظر املصباح املنري ص

 .يف تفسريه

 (.776)، ويف اإلرواء برقم (1127)، وأبوداود (329)، ومسلم (2661)رواه البخاري  (3)
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v (1) بوداودأوقال 
إن أيب شيخ كبري   يارسول اهلل: ن بني عامر أنه قالعن رجل م :

يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن ال
(2)

ولفظ آخر « أحجج عن أبيك واعتمر »: قال 
(3)

 : قال 

، وهوصحيح« فجاءته امرأة من خثعم »
(4)

. 

: قال ؟إن أيب مات ومل حيج أفأحج عنه  يارسول اهلل قال رجل: c وعن ابن عباس

« فحج عنه: نعم، قال: أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال»
(5)

وقال  ضعفه األلباين. 

ولفظ عبداهلل ، « فدين اهلل أحق »: ، ويف لفظ آخرامرأةن السائل أشاذ بذكر الرجل واملحفوظ 

إن أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ : الفق جاء رجل من خثعم إىل رسول اهلل  » :قال بن الزبري

: أنت أكرب ولده،  قال: كبري اليستطيع ركوب الرحل واحلج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال

: نعم، قال: أرأيت لو كان عىل أبيك دين فقضيته عنه أكان جيزي ذلك عنه؟ قال: نعم، قال

« فأحجج عنه
(6)

. 

محد أضعيف من رواية النسائي و :(6753) يف الضعيفة برقم v وقال األلباين

 « أنت أكرب ولده »غريمها دون هذه الزيادة إن احلديث حمفوظ يف الصحيحني وف ،والدارمي

 (.6237) علم، وضعفه يف سنن النسائي برقمأشاذة واهلل  فهي منكرة أو

 إن ُأمي نذرت: التـقـف اءت إىل النبي ـأن امرأة من جهينة ج» c اسـورواية ابن عب

                                                             

 (.1112)سنن أيب داود  (1)

 .اليقوى عىل السري وال عىل الركوب من كرب السن: بفتح الظاء و سكون عني وحركتها الراحلة أي (6)

 (.1122)سنن أيب داود برقم  (3)

 (.6337)، ويف صحيح سنن ابن ماجة (732)، والرتمذي(6722)، وابن ماجة(1112)رواه أبوداود  (3)

 (.6232)إىل ( 6231)رواه النسائي، وضعفه األلباين برقم  (5)

 (.6232)، واملحفوظ أن السائل امرأة كام قال األلباين يف ضعيف النسائي (5/119)، والنسائي (5و3/3)أخرجه أمحد  (2)
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نعم َفحجي عنها، أرأيت لو كان عىل أمك دين : أن حتج فلم حَتج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال

«أكنت قاضيته؟ أقُضوا اهلل، فاهلل أحق بالوفاء
(1)

. 

قال الشوكاين يف األحاديث السابقة
(2)

نه جيوز احلج من الولد أتدل عىل  أحاديث الباب :

 ،أن هذه القصة خمتصة باخلثعمية بعضهم ذا كان غري قادر عىل احلج وقد أدعىإعن والده، 

صل عدم اخلصوص وأما مارواه عبدامللك بن حبيب ألحكاه ابن عبدالرب وتعقب بأن ا

 .« حجي عنه وليس ألحٍد بعده »دين مرسلني يف هذا احلديث فزاد إباسن( الواضحة)صاحب 

ذلك والظاهر عدم اختصاص جواز  إلرسال،فال حجة يف ذلك لضعف اسنادمها مع ا

ن ظاهر حديث أ رأي مالك: v أنه مجود، وقال القرطبيخيفى  وال: قال يف الفتح .باإلبن

ولكنه  ،اخلثعمية خمالف لظاهر القرآن َفرُيجح ظاهر القرآن والشك يف ترجحه من جهة تواتره

يقال عموم خمصوص بأحاديث الباب والتعارض بني عام وخاص، وهذه األحاديث ترد عىل 

د ــقع عن املبارش وللمحجوج عنه أجر النفقة، وقــن احلج يأ: حممد بن احلسن حيث قال

محد أ النه مل يكن مأيوسًا منه وقأجيزئه ألنه تبني  ال فيام عويف املعضوب فقال اجلمهور اختلفوا

نتهاء وقد إلن العمرة باأجياب حجتني وأجيب بإ إىلعادة لئال تفيض إلتلزمه ا اق السحإو

 .ري جمزئةن احلجة األوىل غأانكشف 

v(3) قال ابن حزم
مل يطق الركوب وامليش ملرض أو زمانة حجة اإلسالم  نْ ن حج عمَّ إف: 

ن حيج أليس عليه : صحابناأن حيج والبد وقال أعليه : أبا حنيفة والشافعي قاال ثم أفاق فإنَّ 

 .بعد

                                                             

 (.776)، ويف اإلرواء برقم (3/335)، والبيهقي (16/16333)، والطرباين يف الكبري (1156،9315)رواه البخاري  (1)

 .32ص5املحىل جـ (3)   .616ص3نيل األوطار جـ (6)
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نه دين اهلل يقيض عنه أماشياً وأخرب  يستطيع احلج راكبًا وال ال نْ باحلج عمَّ  ذا أمر النبي إ

ن ماسقط وتأدي فالجيوز أن يعود فرضه ذلك أفقد تأدى الدين بال شك وأجزأ عنه بال شك 

ذلك إذ قد يقوي الشيخ  والنص هاهنا أصاًل بعودته ولوكان ذلك عائدًا لبني  ،ال بنصإ

بذلك فال جيوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديه عنه   ذا مل خيرب النبيإفيطيق الركوب ف

 .اىل التوفيقوباهلل تع

v (1) قال الشوكاين « ي نذرتإن ُأم »: c ويف رواية عن ابن عباس
فيه دليل عىل : 

عن وعليه احلج  -عند اجلمهور-ذا حج أجزأ عن حجة اإلسالم إصحة النذر باحلج ممن مل حيج ف

جزاء احلج عن امليت من الولد أعىل  جيزء عنهام وفيه دليل أيضاً : ، وقيل(بالعكس: )النذر وقيل

وروى سعيد بن  « اهلل فاهلل أحق بالوفاءأقضوا  »وكذلك من غريه، ويدل عىل ذلك قوله 

ونحوه عن مالك  أحٍد،حٌد عن أنه الحيج أ بإسناد صحيح c بن عمرمنصور و غريه عن ا

 .ال فالإإن أوىص بذلك فليحج عنه و: والليث وعن مالك 

ن جيهز من أدليل عىل أن من مات وعليه حج وجب عىل وليه  فيه « أكنت قاضيته »وقوله 

أن دليل عىل  فيه « حق بالوفاءأفاهلل  » فقوله ،ن عليه قضاء ديونهأحيج عنه من رأس ماله كام 

ستدل املصنف هبذه الرواية عىل صحة احلج من غري اوقد  حق اهلل ُمقدم عىل حق اآلدمي،

 إلحتاملستفصال من مقام اإل؟ وترك اوارث أوالً  هل هو لألخ الوارث لعدم استفصاله 

 .صولألنزل منزلة العموم يف املقال كام تقرر يف اي

 عىل أنه يصح ممن مل حيج أن حيج نيابة عن غريه لعدم استفصاله استدل بأحاديث البابو

 وخالفهم اجلمهور فخصوه بمن حج عن نفسه ن سأله عن ذلك وبه قال الكوفيونمل. 

                                                             

 .616ص3نيل األوطار جـ (1)
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بيه حجة أن حيج عن أنه جيوز لإلبن أعىل  دليل « إن أيب مات وعليه حجة اإلسالم » وقوله

 .ويدل عىل اجلواز من غري الولدن مل يقع منه وصية والنذر إاإلسالم بعد موته و

v (1) وكاينوقال الش
لد كام يف قول الدليل مل يرد بجواز مطلق االستنابة بل ورد يف الوأ: 

قريبه كام يف حديث ذكر  خيه والقريب عنأخ عن ألوورد يف حج ا ، c حديث ابن عباس

 .فال يصح إحلاق غري القرابة بالقرابة للفرق الظاهر الشربمة،

بعد حديث اخلثعمية v قال الرتمذي
(2)

صحاب أهل العلم من أوالعمل عىل هذا عند : 

سحاق يرون أن حيج عن إمحد وأغريهم وبه يقول الثوري وابن املبارك والشافعي وو  النبي

 .امليت

ذا إن حيج عن احلي أن حيج عنه، حج عنه، وقد رخص بعضهم أذا أوىص إ: وقال مالك

 .قول ابن املبارك والشافعي ن حيج وهوأبامل اليقدر  كان كبريًا أو

يصح احلج عن ميت  وعن النخعي وبعض السلف أالَّ : يف رشحه v وقال املباركفوري

حد أحد عن أحيج ) ال: نه قالأ c بن عمراعن  أيب شيبةوال عن غريه ويف مصنف ابن 

جيوز  وقال الشافعي واجلمهور. م النخعيوكذا قال مالك وإبراهي ،(حدأوالَيُصم أحد عن 

 . به، أو مل يوص وهو واجب يف تركهج عن امليت عن فرضه ونذره سواء أوىصاحل

v (3) طيوقال الشنقي
حد عن أحيج  ال) نه يقولأن ما اشتهر عن مالك من أواعلم : 

 .لقادر ال يصح احلج عنه يف الفرضن الصحيح اأ معناه عنده( حدأ

                                                             

 .72ص6السيل اجلرار جـ (1)

 (.761)جامع الرتمذي بعد رقم  (6)

 .27ص5جـ أضواء البيان (3)
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ن النيابة عن الصحيح يف الفرض عنده ممنوعة ويف غري الفرض مكروهة أ :واحلاصل

 .والعاجز عنده ال فرض عليه أصاًل للحج

واألحاديث التي ذكرنا حجة ن بعض املالكية محل الكراهة املذكورة عىل التحريم أ واعلم

 .علمأعىل مالك ومن وافقه، واهلل 

v (1) قال الصنعاين
دليل عىل أنه جيزيء احلج عن ( ي حديث ابن عباسأ)ويف احلديث  :

ذا إنه مأيوس زواهلا وإما إذا كان مأيوسًا منه القدرة عىل احلج بنفسه مثل الشيخوخة فإاملكلف 

تفق القائلون بأجزاء احلج او جنون يرجى برؤمها فال يصح، كان عدم القدرة ألجل مرض أو

عدم قدرة من عجز ونحوه بخالف النفل فإنه  ال عن موت أوإجيزيء  نه الأعن فريضة الغري ب

 .جواز النيابة عن الغري فيه مطلقا للتوسيع يف النفل إىلحنيفة أبومحد وأذهب 

 ه أن حيج عنه ولده وقريبه وجيزئه عنه،ذا مات ومل حيج أجزأإن الناذر باحلج أاحلديث عىل 

شبهه   وألنه ،مل يسأهلا حجت عن نفسها أم ال  ن مل يكن قد حج عن نفسه ألنهإو

ن يقيض الرجل دين غريه قبل دينه ورد بأنه سيأِت يف حديث شربمة مايدُل أبالدين وهو جيوز 

 إىلعىل عدم أجزاء حج من مل حيج عن نفسه وإما مسألة الدين فإنه الجيوز له أن يرصف ماله 

 .دين غريه وهو مطالب بدين نفسه

يوص ألن الدين جيب قضاءه ودل عىل وجوب التحجيج عن امليت سواء أوىص أم مل 

نه يقدم عىل دين اآلدمي وهو أوجيب إخراج األجرة من رأس املال عندهم وظاهره  ،مطلقاً 

 ،اآلية [37: النجم ] ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب﴿ قوال الشافعي واليعارض ذلك قولهأأحد 

 .ألن ذلك عام خصه هذا احلديث أو ألن ذلك يف حق الكافر

                                                             

 .762ص6سبل السالم جـ (1)
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v (1) قال ابن حزم
ستطاعة السبيل الذي جيب به احلج إما صحة اجلسم والطاقة إلوا: 

 .احلج إىلعىل امليش والتكسب من عمل أو جتارة مايبلغ به 

v (2) قال ابن تيمية
نه يستنيب من حيج عنه إذا مل يستطع الركوب عىل الدابة فإأما احلج ف: 

وقال
(3)

خرى باتفاق املسلمني سواًء كانت بنتها أو غري بنتها أن حتج عن امرأة أجيوز للمرأة  

  ن حتج املرأة عن الرجل عند األئمة األربعة ومجهور العلامء كام أمر النبيأوكذلك جيوز 

 .أعلمبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها، واهلل أاملرأة اخلثعمية أن حتج عن 

v البغويال ق
 (4)

ن حيج عن أنسان إلنه جيوز لأدليل عىل ( أي اخلثعمية)ويف احلديث  :

يرجى زواهلا من  حيًا علة ال وأدائه بنفسه بأن كان ميتًا أعن  ذا كان املحجوج عنه عاجزاً إ غريه

ذهب مالك والثوري قول ابن مبارك والشافعي و زمانٍة أو أكرب ال يستطيع معه احلج وهو

إنام حيج : ن حيج عن احلي العاجز وجيوز عن امليت وقال مالكأنه الجيوز أ إىلق سحاإمحد وأو

حد أحيج  ال: بن أيب ذئباو وىص يقىض من الثلث، وقال النخعيذا أوىص به وإذا أإعن امليت 

وفيه دليل عىل أن الزمن يلزمه فرض احلج ألهنا  د وُيروى عن النخعي مثل قول مالكحأعن 

ذا إ لم وهو شيخ كبري وهو قول الشافعيتريد أس( إن فريضة اهلل أدركت أيب شيخًا كبرياً )قالت 

الطاعة للحج والده أمل يكن له مال وبذل له بعض  كان للزمن مال يستأجر به من حيج عنه أو

ببذل  بقوة البدن أو إما باملال أو: )ر الثالثةألموووجوبه يكون بأحد ا عنه لزمه فرض احلج،

 (.طاعة من ذي قوة

                                                             

 .69ص5املحىل جـ (1)

 .11ص62جمموع الفتاوى جـ (6)

 .16ص62جمموع الفتاوى جـ (3)

 .631ص3رشح السنة جـ (3)
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جيوز ألن املرأة  هل العلم أنه الأزعم بعض أن حج املرأة عن الرجل جيوز ووفيه دليل عىل 

 .ال رجل مثلهإحيج عنه  اليلبسه الرجل فال تلبس يف اإلحرام ما

v (1) قال ابن العريب
إذا وجدت االستطاعة توجه فرض احلج بال خالف ال أن تعرض  :

منها الغريم يمنعه من اخلروج حتى يؤدي الدين والخالف فيه، ومن : نواعأله آفة، واآلفات 

فيهم، واختلف قول مالك من كان هلا من النساء زوج فاختلف العلامء  كان له أبواب أو

ن قلنا إن احلج اليلزم عىل الفور وأ: ذا قلناإ والصحيح من الزوج يمنعها السيامً  إختالفهم،ك

ن كانا منعاه ألجل الشوق والوحشة فال إف: بوانألما اأنه عىل الفور فحق الزوج مقدم، وأ

 ن كانإاحلج و إىلن كان خوف الضيعة وعدم العوض يف التلطف فال سبيل له إليه وإيلتفت 

مةألمجاع من اإاحلج ب إىلمغصوبًا مل يتوجه عليه املسري  مريضًا أو
(2)

. 

 وكأن يف احلديث جواز حج الغري عن الغري ألهنا عبادة بدنية مالية والبدن وإن كان ال

كان  بجواز النيابة ورضب املثل بأنه لو  ن املال حيتملها، وقد رصح النبيإحيتمل النيابة ف

 .أبيها ديُن عبدٍ عىل 

إن فريضة )ن احلج يف هذا احلديث ليس بفرٍض مارصحت به املرأة يف قوهلا أوالدليل عىل 

، وهذا ترصيح (ن يثبت عىل الراحلةأيستطيع  دركت أيب شيخًا كبريًا الأاهلل عىل عباده يف احلج 

يف آخره ظناً  جيوز ما انتفى يف أول احلديث قطعًا أن يثبت بنفي الوجوب ومنع الفريضة وال

 ن دين العبد أوىل بالقضاء وبه يبدأإمجاع فإليس عىل ظاهره ب( دين اهلل أحق أن يقىض)حيققه أن 

                                                             

 .335ص1أحكام القرآن جـ (1)

والباخرة فربام فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة يف ركوب السيارة والطائرة : 61ص9وقال الشيخ العثيمني يف الرشح املمتع جـ (6)

 .ُيغمى عليه أو يتعب تعباً عظياًم أو بغثيان وقئ فهذا الجيب عليه احلج وإن كان صحيح البدن قوياً 
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ن مقصود احلديث إف ،ليهإي أرشنا دمي واستغناء اهلل تعاىل فيتعني الفرض الذألإمجاعًا لفقر ا

نه إليهام جبلة ورشعًا فإاحلث عىل َبر الوالدين والنظر يف مصاحلهم دينًا ودنيا وجلب املنفعة 

رأى من املرأة انفعاالً بينًا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة يف َبر أبيها وتأسفت أن تفوته بركة 

 .فيه  حتج عنه فأِذَن هلا النبياحلج ويكون عن ثواب هذه العبادة بمعزل وطاعت بأن 

v قال البغوي
 (1)

ن من مات ويف أاحلديث دليل عىل  ؟كان عليها دين أكنت قاضية لو :

نه جيب قضاؤها من رأس ماله أو زكاة أنذر صدقة  وأكفارة  ذمته حق اهلل تعاىل من حج أو

قول  عنه ديون العباد وهومل يوِص كام يقيض  وأعىل الوصايا واملرياْت سواًء أوىص به  مقدمًا 

ال بوصية، فإذا أوىص يقىض من إيقىض  ال إليه ذهب الشافعي وقال مالكعطاء وطاووس و

 .ثلثه مقدمًا عىل الوصايا

v (2) وقال الصنعاين
ألن  مل يوصِ  وأودل عىل وجوب التحجيج عن امليت سواًء أوىص  :

 .الدين جيب قضاءه مطلقاً 

v (3) ثم قال ابن العريب
ذا مل يكن للمكلف قوت يتزوده يف الطريق مل يلزمه احلج إمجاعًا إ: 

، قال باه ماالً أكان رجل وهب  مجاعًا ولوإجنبي ماالً حيج به مل يلزمه قبوله أوإن وهب له 

يسقط  ال أبوحنيفة ال يلزمه قبولهوقال مالك و ه قبوله ألن ابن الرجل من كسبه،يلزم الشافعي

البيت حمموالً فيحصل له وصف االستطاعة كام  إىلن وصوله مكا فرض احلج من األعمى ال

وهكذا ما نقله بنصه القرطبي  إليها ويلزم السعُي لقضائها،حيصل له فرض اجلمعة بوجود قائٍد 

 .يف تفسريه

                                                             

 .637ص5رشح السنة جـ (1)

 .761ص6سبل السالم جـ (6)

 .332ص1أحكام القرآن جـ (3)



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
13 

......................................................................................... 

 

v (1) قال الشوكاين
نه غري مستطيع أن عامه عذر له عن احلج وأوالظاهر  ألعمىوإن ا: 

ن وجد قائدًا وزادًا وراحلة وقياس احلج عىل صالة اجلامعة قياس مع الفارق الذي هو إو

 .أوضح من الشمس

 ياه من غري حصول منه فالإاهلل  هُ الولد فذلك ماُل رزقَ ( بألي اأ)إذا وهب له ف :ولأق

ن هذا احلديث يدل عىل إف « أنت ومالك ألبيك »  والسيام مع ماورد من قولهجيوز له َردُه 

بمجرد وجود ماحتصل به االستطاعة يف مال ولده، وهكذا جيب قبول اهلبة . ن يصري مستطيعاً أ

ما أتاك من هذا املال وأنت  » مر بقبوهلا كام يف احلديث الصحيح بلفطألمن السلطان لورود ا

 وأنذر  رزقه ماالً هببة أو وهكذا لو « فخذه وماال فال تتبعه نفسك غري مسترشف والسائل

 عليه نحومها من غري ِمنة وال وصمة يف دين فقبول ذلك واجب ليؤدي به ما افرتضه اهلل

ونحو ذلك من القواعد  جيب، حتصيل رشط الواجب ليجب ال فاعرف هذا ودع عنك مايقال

 .قع الغلط يف مثل هذا أو املغالطةنه كثريًا مايإاملؤسسة عىل الرأي القائل واالجتهاد املائل ف

v (2)وقال الشيخ ابن باز 
 ما رأي الدين فيمن حج بغري ماله؟: ُسئل:

ذا كان إيشء يف حجه، أما  ذا حج الشخص بامل من غريه صدقة من ذلك الغري فالإ :اجلواب

 .بة من ذلكفحجه صحيح وعليه التو ال حراماً امل

وقال حسني عوايشة يف كتابه املوسوعة
(3)

عن أخذ  vسألته و: vلباين ألعن الشيخ ا 

 .باجلواز vممن حيج فقال ذا ُعرضت عىل إالنقود 

                                                             

 .123ص6السيل اجلرار جـ (1)

 (.3171)فتاوى اللجنة الدائمة رقم  (6)

 .639ص3جـ (3)



 10 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: ِرَساَلُة َشْرُح 

......................................................................................... 

 

v (1) قال ابن تيمية
ذا بذلت له االستطاعة، إما بذل احلج وإما بذل إال فيام إومل يتنازعوا : 

محد، ولكن املشهور من مذهب أاملال له من ولده، وفيه نزاع معروف يف مذهب الشافعي و

ن يمتلك مال أصحابه، لكون األب له عىل أصله أوجبه طائفة من أمحد عدم الوجوب وإنام أ

بن إلقبوله كتملك املباحات واملشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل ا فيكون ولده

 .بالفعل

كقطع املسافة  إال به،يتم الوجوب  ال به وما الإيتم الواجب  ال واملقصود هنا الفرق بني ما

 .احلج ونحو ذلكيف اجلمعة و

وقال
(2)

 وتنازعوا الفرض باتفاق العلامء، بوه من ماله جاز ذلك ويسقط عنهأمتى حج به : 

ذا بذل له املال؟ واخلالف يف ذلك مشهور والفرض يسقط عنه سواء إهل جيب عليه احلج 

 .أنفق عليه وأركبه من غري متليكبوه ماالً أو أملكه 

ونقل حسني عوايشة
(3)

ن كان إن حيج عن أحد والديه فأبن إلراد اأذا إ: لباينألعن الشيخ ا 

حج عنه إما التطوع فال  ن كان معذوراً إف فالبد من التفصيل وملاذا مل حيج؟ يقصد حج الفريضة

 إىلما أن يكلفه غري املكلف فال، وينظر إأن املتويف كلفه وأوىص بذلك فله أن حيج  لو تفصيل،

ذا الحيج إن شغلته الدنيا ومل يكن له عذر فال حيج عنه إجله مل حيج املتويف فأالسبب الذي من 

ذا مل يكن يف األبناء إفضل فألصلح واألويبحث عن ا حالة العذر وعدم االستطاعة، يف الإعنه 

 .إىل غريهمفال مانع من التعدي 

                                                             

 .17ص62جمموع الفتاوى جـ (1)

 .62ص32جمموع الفتاوى جـ (6)

 .632ص3املوسوعة جـ يف (3)
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v (1) قال صديق حسن خان
ن احلج من أما حكم احلج عن امليت واالستئجار فاعلم أو: 

هنا التلزم بعد رفع القلم أالواجبات املتعلقة ببدن املكلف والظاهر يف الواجبات البدنية 

نه يلزم امليت أ المن ُطلِب منه الفعل فمن ق يبق ملدار ف وانتقال املكلف من هذه الالتكلي

قال من  وأ ،ال بدليلإفعل عنه غريه بعد موته مل يقبل يصاء بيشء من الواجبات البدنية بأن يإلا

مور منها أال بدليل وقد ورد الدليل يف إتربع عن ميت بفعل واجب بدين أجزأه مل يقبل ذلك منه 

ولكن ليس يف هذا احلديث وجوب  « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » الصوم باحلديث

نه جيزئ ذلك الصوم أ( صام عنه) مايستفاد من قولهغاية لويل وجياب عىل اإلعىل امليت بل ا

ما احلج فلم يرد مايدل عىل وجوب الوصية عىل امليت به بل ورد مايدل وقوع أو ،عن امليت

وكذلك ورد مايدل عىل  « نذرت أخته أن حتج » احلج من القريب عن قريبه امليت كام يف حديث

 .زًا عن االتيان بالفريضة كام يف خرب اخلثعميةذا كان يف احلياة عاجإوقوع احلج من الولد ألبيه 

نه جيزئ من كل أحد عن كل امليت فال دليل عىل ذلك فيام أ وأجياب الوصية باحلج إما أو

ترصف به ذا أوىص باحلج بنصيب من ماله فقد جعل اهلل له ثلث ماله يف آخر عمره يإ ،أعلم

كون ذلك يسقط الواجب عىل امليت ما أو ة،فيجب امتثال الوصي كيف يشاء ما مل يكن رضراً 

ذا كان الذي حج عنه ليس من قرابتهإفحمل الرتدد عندي والسيام 
(2)

. 

اجبات البدنية من احلي عن امليت كام يف حديث ن القرابة هلا تاثري يف القيام ببعض الوإف

 إذ ذاك،ن شربمة هذا قد كان مات أوليس يف احلديث  ريب،ـأخ له أو قنه أرابة بينهام ـللق شربمة

                                                             

 .166ص6يف الروضة الندية التعليقات الرضية جـ (1)

والسيام إذا كان املحجوج عنه مقرصًا يف حياته أعني أنه : قلت: 163قال األلباين يف تعليقه عىل هذا القول يف حاشيته ص (6)

 .ومل حيجإستطاع أن حيج 
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ن احلج عن الوالد أليس املراد به دفع األجرة ملن حيج بل املراد  « فدين اهلل أحق »وحديث 

أن اللفظ عام واالعتبار به ألن يرد عىل هذا  يصح من الولد كام يصح منه قضاء الدين وال

ال باعتبار فعل فريضة احلج ال باعتبار دفع املال ملن حيج فهذا مل يرد به إالعموم ليس هو  قولنـ

ون خارجًا من ثلثه املأذون به ن مايويص به امليت من أجرة ممن حيج عنه يكأدليل فعرفت هبذا 

 .له

v (1) قال الشنقيطي
ومل حيج وكان احلج قد وجب عليه االستطاعة  ذا مات الشخصإ: 

 ن حيج ويعتمر عنه من ماله؟أفهل جيب  بغريه عند من يقول بذلك وكان قد ترك ماالً  وأبنفسه 

ن حيج عنه ويعتمر عنه من تركته سواء أجيب  أهل العلم فقال بعضهميف ذلك خالف بني 

 .محدأوهبذا قال الشافعي و و غري مفرط لكون املوت عاجله عن احلج فوراً أمات مفرطًا 

حنيفة ومالك يسقط باملوت فإن أوىص فهو الثلث وهبذا قال الشعبي والنخعي  بوأوقال 

مئ  ىئ  ﴿ تعاىل ن ظاهر القرآن كقولهأحتجوا باألنه عبادة بدنية فتسقط باملوت كالصالة و

 .منهاصح أمقدم عىل ظاهر األحاديث بل عىل رصحيها ألنه  [37: النجم ] ﴾يئ  جب   حب  خب

ن املعضوب وجب عليه احلج أن األحاديث خمصصة لعموم القرآن بأب أجاب املخالفونو

 بسعيه بتقديم املال وأجرة من حيج عنه فهذا من سعيه وأجابوا عن قياسه عىل الصالة بأهنا ال

 .تدخلها النيابة بخالف احلج

يف احلياة وجوب احلج عمن وجب عليه  وهذا هو حاصل كالمهم من املستطيع بغريه و

 .ن حيج وترك ماالً أومات قبل 

 

                                                             

 .25ص5أضواء البيان جـ (1)
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وقد . األحاديث التي ذكرنا تدل قطعًا عىل مرشوعية احلج عن املعضوب وامليت :قلت

وعليه فلو فرط وهو قادر عىل احلج حتى مات  ن األظهر عندنا وجوب احلج فوراً أقدمنا 

 ضة احلج ترتيب يف ذمتهــاالً ألن فريــرك مـن تأاله ــنه حيج عنه من رأس مأقدرة ـفرطًا مع الـم

 .يف األحاديث املذكورة بأحقيته  فكانت دينًا عليه وقضاء دين اهلل رصح النبي

نه ال إثم عليه وال دين اهلل أهر لنا ما من عاجله املوت قبل التمكن فامت غري مفرط فالظاأ

 .ال وسعهاإداء الفعل حتى يرتتب يف ذمته ولن يكلف اهلل نفسًا أعليه ألن مل يتمكن من 

v (1) قال الشيخ العثيمني
هنا خيرجان من تركته قبل إمن متت الرشوط يف حقه ثم مات ف: 

تركته مايكفي للحج فيؤخذ من ( حق بالوفاءأدين اهلل )رث والوصية ألن ذلك دين ألا

نه عليه أ والعمرة فام بقى فإنه للوصية والورثة وخيرج من تركته سواء ُأوىص أم مل يوص كام لو

 .ركته سواء أوىص به أم مل يوص بهدين أخرجناه من ت

 « حجة للمحجوج عنه وحجة للحاج وحجة للويص: حجة للميت ثالثة »واحلديث 

لباينألضعفه ا
(2)

 .ضعفه إىلشار أو « له أربع حجج كتب »و ذكر رواية . 

إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهام واستبرشت أرواحهام يف السامء  »واحلديث 

من حج عن أبويه وَل حيجا  »وبلفظ  ،(ضعيف) :لباين يف الضعيفةألقال ا « وُكتب عند اهلل براً 

ضعيف « أجزأ عنهام وعنه وبرشت أرواحهام من السامء
(3)

من حج عن والديه أو  »احلديث ، و

(ضعيف) :لباينأل، قال ا« قىض عنهام مغرمًا بعثه اهلل يوم القيامة مع األبرار
(4)

. 

                                                             

 .31ص9الرشح املمتع جـ (1)

 (.1797)سلسلة األحاديث الضعيفة برقم  (6)

 (.1333)سلسلة األحاديث الضعيفة برقم  (3)

 (.1335)سلسلة األحاديث الضعيفه برقم  (3)
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مثل أجره، من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن أفطر صائاًم فله  »واحلديث 

(ضعيف) :لباين يف الضعيفةألقال ا، « ومن دل عىل خرٍي فلُه مثل أجر فاعله
(1)

والفقرة الثانية  ،

 .والثالثة قد جاءنا من طرق ثابتة

 

 ِجَحلْل ةَِرْجاأَل ُذْخَأ

 

v (2) قال ابن تيمية
نه جائز إو املعضوب بامل يأخذه أما نفقة فأيف احلج عن امليت : 

و باجلعالة عىل نزاع بني الفقهاء يف ذلك سواء كان املال املحجوج به أجارة ألتفاق أو باإلبا

 .خمرج من صلب الرتكة وأمبذول  وأعني مطلق  وأموىص به ملعني 

عرف يف أال  أنه قالمحد أواملنصوص عن  أصحاب الشافعي من استحب ذلك،فمن 

هذا املوضوع ومل  السلف من كان يعمل هذا وعده بدعة وكرهه ولفظ نصه مكتوب يف غري

 .جيارة واجلعالةإلال اإيكره 

 :ذا كان مقصوده أحد شيئنيإأن احلاج يستحب له ذلك ر يف ذلك مألحقيقة ا :قلت

ن كان فرضًا إ أن احلج عن امليتو ذلك . نفس احلج لنفسهأو املحجوج عنه،  إىلحسان اإل

أبيك عىل ) ء دينه كام يف احلديثبراء ذمته بمنزلة قضاأليه بإحسان إفذمته متعلقة به فاحلج عنه 

ذا كان مقصود إف بأن يقبل قضاء الدين عمن قىض عنه،ن اهلل لرمحته وكرمه أحق أبني  (دين

 البًا إنام يكونــليه فيكون مستحبًا وهذا غإهذا حمسن ـاحلاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذا ف

                                                             

 (.1113)سلسلة األحاديث الضعيفه برقم  (1)

 .16ص62جمموع الفتاوى جـ (6)
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 .مودة وصداقةأو رحم بينهام  إليه مثلحسان إللسبب يبعثه عىل ا

ن يطلب مقدار كفاية حجه أداء احلج عنه وعالمة ذلك أويأخذ من املال مايستعني به عىل 

 .ليهإيصال ثواهبا إوهلذا جوزنا نفقة احلج بال نزاع، وكذلك لو وىص بحجة مستحبة وُأحِب 

املشاعر وهو عاجز  إىلن حيج حمبة للحج وشوقًا أذا كان الرجل مؤثرًا إ: واملوضع الثاين

فيستعني باملال املحجوج به عىل احلج وهذا قد يعطى املال ليحج به ال عن أحد كام يعطى 

ن م-جر احلج بامله كام أاملجاهد املال ليغزوبه فال شبهة فيه فيكون هلذا أجر احلج ببدنه وهلذا 

وقد يعطى املال ليحج به عن غريه فيكون مقصود املعطى احلج عن  -جهز غازيًا فقد غزا

الغري  إىلجر بنفس احلج البنفس اإلحسان ألاملعطى عنه، ومقصود احلاج ماحيصل له من ا

نفاق إلاحلج يقع عن احلاج وللمعطى أجر ا أصل أيب حنيفة حيث قالوهذا يتوجه عىل 

 .كاجلهاد

ن املصيل والصائم واملتصدق عن الغري واحلاج عن الغري له قصد صالح يف إوعىل أصلنا ف

 .ذلك العمل وقصد صالح يف عمله يف الغري

اخلازن األمني الذي ُيعطى ما أمر به كاماًل موفراً طيبة به نفسه أحد  »  كام قال النبي

« املتصدقني
(1)

إذا أنفقت املرأة  »  وقال. نائب فجعل للوكيل مثل املوكل يف الصدقة وهو .

من بيت زوجها غري مفسدة كان هلا أجرها بام أنفقت وللزوج أجره بام اكتسبت وللخادم مثل 

« ذلك
(2)

 .جرأجر وللمستنيب أعامل له ألفكذلك النائب يف احلج و سائر مايقبل النيابة من ا .

 اتان صورتانـهـغزو فـالفقه يف ـنـال مايإأخذ ـي فقه يف احلج كام الـنـأخذ مايـنام يإضًا ـوهذا أي

                                                             

 (.1263/97)، مسلم(6622)البخاري رواه  (1)

 (.6673)، وابن ماجة (6357)، والنسائي (1263/12)رواه مسلم  (6)
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كتساب إلذا كان قصده اإما أن يأخذ نفقة احلج ويرد الفضل، وأمستحبتان ومها اجلائزتان من 

 .بذلك وهو أن يستفضل ماالً فهذا صورة اإلجارة واجلعالة

ن قيل بجوازه ألن العمل املعمول للدنيا ليس بعمل إيستحب و ن هذا الأ :وابوالص

ال املال فيكون من نوع املباحات فمن أراد الدنيا بعمل اآلخرة إذا مل يقصد به إصالح يف نفسه 

عامل الرب التي خيتص أجارة واجلعالة عىل إلخرة من خالق، ونحن إذا جوزنا اآلفليس له يف ا

نجعلها من  ال بمنزلة املباحات الإهل القرب مل نجعلها يف هذه احلال أن يكون فاعلها من أ

 :قسام الثالثةألن اإباب القرب ف

 .يعاقب يثاب وال الأو يثاب  أون يعاقب عىل العمل هبذه النية أإما 

 .علمأ، هذا واهلل إما مباح فهذاما مستحب وإإما منهى عنه و وكذلك املال املأخوذ

ذلك املال للنفقة ومدة احلج وللنفقة بعد  إىلذا كان حمتاجًا إجارة إلن قد رجحت الك

قسام ألقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه فهنا تصري اإقضاء دينه فيقصد أو رجوعه 

 :الثالثة

 .يقصد كالمهاأو يقصد النفقة املرشوعة له فقط أو حسان فقط إلإما أن يقصد احلج وا

ن شاء اهلل ألهنام مقصودان إن قصدمها معًا فهو حسن إحسن و ل فهووفمتى قصد األ

 .ال الكسب لنفقته فهذا فيه نظرإن مل يقصد إصاحلان، وإما 

ال اللجنة الدائمةق
(1)

 جرة يف احلج من أجل رغبته يف الدنيا فهو عىل خطرألخذ اأذا كان إ: 

ن كان أخذ إما أخرة، ألا عظيم من ذلك وخيشى أال يقبل حجه ألنه آثر بذلك الدنيا عىل

 رجى لهـويَ  اعر احلجـليشارك املسلمني يف مشا عند اهلل سبحانه ولينفع أخاه، وـجرة رغبة فيمألا

                                                             

 .112ص6كتاب فتاوى اسالمية جـ (1)
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 .صل لُه من األجر مثل أجر حجه عنهأن حي

v (1) احلزمقال ابن 
باملؤاجرة وأباحها  بل اإلجارة جائزة عىل الطاعة وقد أمر  :

وكل ما  إال مامنع منه نص فقط،جري أجره فكان هذا جائزًا عىل كل يشء ألوحض عىل إعطاء ا

عمرته  بطال احلج أوأن تعمد إعليه ال عىل املحجوج عنه، ف ذى فهوألصاب األجري من فدية اأ

 .ألنه مل يعمل شيئًا مما أمر بهة فال يشء له من األجر

وقال
(2)

أما احلج عن الغري ألن يويف دينه فقد  يف جواب عمن حج عن الغري ليويف دينه؟ 

ن أن كون اإلنسان حيج ألجل إفضل الرتك، فألن اأواألصح  ،اختلف فيها العلامء أهيام أفضل

حدًا كان حيج أعلم أما  أمحدعامل السلف، حتى قال اإلمام أيستفضل شيئا من النفقة ليس من 

عامل الرب ليس من رتزاق بأإلليه مبادرين واإكان هذا عماًل صاحلًا لكانوا  عن أحد بيشء ولو

حيج ليأخذ ن يقصد أن أمن الزكاة ما يويف به دينه خري له من  شأن الصاحلني، وهذا املدين يأخذ

رزاق ألأن املستحب أن ياخذ ليحج ال أن حيج ليأخذ، وهذا يف مجيع ا دراهم يويف هبا دينه

 ليجاهد فحسن كام جاء عن النبيأو ليعلم  املأخوذة عىل عمل صالح، فمن أرتزق ليتعلم أو

 مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ُترضع إبنها  »: نه قالأ

« وتأخذ أجرها
(3)

. 

لدين مقصوده والدنيا وسيلة ومن تكون الدنيا مقصودة والدين و ففرق بني من يكون ا

 .خرة من خالقآلشبهة أن هذا ليس لُه يف ا الإ سيلة و

                                                             

 .319ص5املحىل جـ (1)

 .15ص5املحىل جـ (6)

 (.1133)، اجلامع الصغري (336)رواه أبوداود يف املراسيل  (3)
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v (1) وقال الشيخ العثيمني
ذا كان املوكل قد أدى الفريضة و أراد أن يوكل عنه إوأما : 

ألقرب جازه ومنهم من منعه واأهل العلم فمنهم من أن يف ذلك خالفًا بني إيعتمر ف أومن حيج 

صل ألذا كان ذلك نافلة ألن اإيعتمر  أوحدًا حيج عنه أجيوز ألحٍد أن يوكل  نه الأاملنع و عندي

 .فسهيف العبادات أن يقوم هبا اإلنسان بن

وقال اللجنة الفتاوى
(2)

جتوز استنابته يف حج نافلة عىل القول الصحيح ألن عبادة  كام ال: 

 .الرشع فيام نعلم مايدل عىل ذلكواألصل يف العبادات التوقيف ومل يرد يف 

 

 ِرْيَغن اْلَع جِّاحَل اُطَرتِْشِإ
 

 عن ابن عباس  حلديث الرسول أن يكون حاجًا عن نفسه،وينبغي فيمن حيج عن غريه 

c :«  أن النبي أو -أُخ يل : من شربمة؟ قال: لبيك عن شربمة، قال: سمع رجاًل يقول

« حج عن نفسك ثم حج عن ُشربمة: ال، قال: حججت عن نفسك؟ قال: قال -قريب يل
(3)

. 

v قال الشوكاين
 (4)

أن حيج عن غريه و نه الجيوز ملن مل حيج عن نفسه أظاهر احلديث و :

مل يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي   مستطيعًا أو غري مستطيع ألن النبيكان  سواءً 

 فعي وقال الثوري واهلادي والقاسمذلك ذهب الشا إىلينزل منزلة العموم و عن شربمة وهو

 .أنه جيزئ حج من مل حيج عن نفسه مامل يتضيق عليه

                                                             

 .525ص "مجعه فهد بن نارص السليامن"فتاوى أركان اإلسالم  (1)

 .676ص3نيل األوطار جـ (3)   .123ص6كتاب فتاوى اسالمية جـ (6)

  (.773)، ويف اإلرواء (6339)، صحيح سنن ابن ماجة (1572)صحيح سنن أيب داود  (3)
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v (1) وقال الصنعاين
ن حيج عن غريه من مل حيج عن أيصح  نه الأواحلديث دليل عىل : 

مره أن جيعله عن نفسه بعد أن أ  حرامه عن نفسه ألنهإذا أحرم عن غريه فانه ينعقد إنفسه ف

ن اإلحرام أعليه امليض فيه وال ألوجب إهنا مل تنعقد النية عن غريه وألبى عن شربمة فدل عىل 

 أن يقع عن غريه يكون عن نفسهينعقد مع الصحة والفساد وينعقد مطلقا جمهوالً معلقًا فجاز 

 .صلهأتوجب بطالن  وبطالن صفة اإلحرام ال

ن حيج عن غريه من مل حيج عن نفسه مطلقًا مستطيعًا كان أيصح  نه الأمة ألكثر اأوهذا قول 

حوال دال عىل العموم وألن احلج واجب يف ألستفصال والتفريق يف حكاية اإلألن ترك ا والً أ

ل ون يفعله عن غريه ألن األأذا أمكنه فعله عن نفسه ملن جيز إمكان ف الإأول سنة من سني 

 .نفل: فرض والثاين

ن أغري املستطيع مل جيب عليه فجاز إذا كان واجبًا عليه ون يبدأ باحلج عن نفسه أإنام يؤمر ب

 .ج عن غريه، ولكن العمل بظاهر عموم احلديث أوىلحي

v (2) قال الشيخ العثيمني
ال يكون عليه فرض أويشرتط هلذا املقام الذي أقيم عن غريه : 

حيج عنه  كون نائبًا عن غريه، فلو أقام فقرياً ـجيزئ أن ي نه الإن كان عليه فرض احلج فإاحلج ف

قام عنه غنياً مل أن إألجزأ، ألنه ليس عليه فرض احلج فهو كالغني الذي أدى احلج عن نفسه، ف

 .إنه ال جيزئهيؤد الفرض عن نفسه ف

v(3) قال ابن حزم
ال أن يكون مستطيعًا إعتمر اوال جيزئ أن يستأجر من مل حيج وال : 

 مستطيع للحج ه فال يلزمه وهوـنفسري مستطيع للحج عن ـيجوز حينئذ ألنه غـر فـحني استؤج

                                                             

 .736ص6سبل السالم جـ (1)

 .311ص5املحىل جـ (3)   .32ص9الرشح املمتع جـ (6)
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 .فاستئجاره ملا يستطيع عليه جائز عن غريه مما يأخذ من األجرة

v (1) قال املباركفوري
واستدل  فيه جواز احلج عن الغري، « حج عن أبيك » قوله : 

الكوفيون بعمومه عىل جواز صحة حج من مل حيج نيابة عن غريه وخالفهم اجلمهور فخصوه 

 الظاهر الراجح هو: قلت ،« أحججت عن نفسك »  بمن حج عن نفسه استدلوا بقوله

 .قول اجلمهور

v (2) قال الشنقيطي
ن الغائب يف أحتجاج وفيه دليل عىل إلصالح ل أن حديث شربمة :

قياس ظاهلر  ن يكون قد حج عن نفسه وقاس العلامء العمرة عىل احلج يف ذلك وهوأاحلج البد 

 .والعلم عند اهلل تعاىل

يصح حج النائب عن غريه  امء كأيب حنيفة ومن وافقه فقالواوخالف يف ذلك بعض العل

  ن مل حيج عن نفسه واستدلوا بظواهر األحاديث يف احلج عن املعضوب وامليت وقولهإو

 حدًا منهم هل حج عنأونحو ذلك من العبارات ومل يسأل  «أبيك حج عن أمكحج عن »

 .قوال كام تقدمألستفصال ينزل منزلة العموم يف اإلوترك ا نفسه أوالً 

يتعارض عام وخاص،  ظهر تقديم احلديث اخلاص الذي فيه قصة شربمة ألنه الألا :قلت

 .علم عند اهلل تعاىلة اإلسالم والحد حتى حيج عن نفسه حجأحد عن أفال حيج 

v(3) وقال البغوي
ن حيج عن الغري ُيروى ذلك عن أنه جيوز للرصورة أ إىلذهب قوم و :

والرصورة أصحاب الرأي،قول مالك والثوري و احلسن وعطاء وهو
(4)

 الذي مل حيج قط أو: 

 .انقطع عن النساء كالرهبان

                                                             

 .652ص3رشح السنة جـ (3)   .127ص3التحفة جـ (1)

 .اجلس واملنع: الرص (3)   .91ص5أضواء البيان جـ (6)
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« ال رصورة يف اإلسالم »احلديث 
(1)

ولكن قال صاحب  ،والسيوطي أمحد وأبوداودرواه  

لباينألوضعفه شيخ ا ،وقد ضعفه غري واحد من األئمة قال املنذري: عون املعبود
(2)

. 

 

 صَِّبّياْلَحجُّ 

 

أنه لقي ركباً  »:  عن النبي cعن ابن عباس  :احلديث
(3)

من القوم، : بالروحاء فقال 

أهلذا : ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالتمن أنت؟ قال رسول اهلل : املسلمون، فقالوا: فقالوا

«نعم، وَلِك أجرُ : حج؟ قال
(4)

. 

 يف حجة الوداِع وأنا ابن َسبُع سنني حج يب مع رسول اهلل  »: وعن السائب بن يزيد قال

»
(5)

. 

أيام صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيام  »: أنه قال عن النبي  cعن ابن عباس 

« عبد حج ثم ُعتيق فعليه حجة أخرى
(6)

. 

 

                                                             

 ." جامع الصغري" ، والسيوطي يف (1962)رواه أمحد، وأبوداود  (1)

  (.6566) " املشكاة" ، و(2672) " ضعيف اجلامع الصغري" ، و(312)برقم  " ضعيف أيب داود" يف  (6)

أصحاب اإلبل خاصة وأصله أن يستعمل يف عرشة فامدوهنا، وإن : الركب: 123ص7جـ " رشح مسلم" قال النووي يف  (3)

 .الروحاء مكان عىل ستة وثالثني ميالً من املدينة

 (.5/162)، النسائي (1932)، أبوداود (1/617)، وأمحد (1332)رواه مسلم  (3)

 (.5/152)، والبيهقي(765)والرتمذي ، (3/337)، وأمحد (1151)رواه البخاري  (5)

 (.712)برقم  " اإلرواء" صححه األلباين يف  (2)
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أيام صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيام  »: أنه قال عن النبي  cعن ابن عباس 

« عبد حج ثم ُعتيق فعليه حجة أخرى
(1)

. 

v قال الشوكاين
(2)

إنه يصح حج الصبي، قال ابن : استدل بأحاديث الباب من قال: 

أمجع أئمة الفتوى عىل سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إال أنه إذا حج كان له : بطال

اليصح إحرامه وال يلزمه يشء من حمظورات اإلحرام : تطوعًا عند اجلمهور، وقال أبوحنيفة

إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة : الوإنام حيج به عىل جهة التدريب وشذ بعضهم فق

وإىل مثل هذا ذهبت اهلادوية ( أهِلذا حج)يف جواب قوهلا ( نعم: )اإلسالم لظاهر قوله 

عىل أنه جيزئه عن حجة اإلسالم بل فيه حجة عىل ( نعم) الحجة يف قوله : وقال الطحاوي

 .من زعم أنه ال حج له

 الصبي وال جيزئه عن حجة اإلسالم إذاأنه يصح حج : فيؤخذ من جمموع هذه األحاديث

بلغ وهذا هو احلق فيتعني املصري إليه مجيعًا بني األدلة، وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إىل منع 

 .الصغري من احلج

v(3) قال النووي
وأصحابه وإمجاع األمة عىل  وهو مردود ال يلتفت إليه لفعل النبي : 

 .خالفه

 v قال الشوكاين
(4)

عدم أجزاء حج الصبي عن حجة اإلسالم ماورد يف رفع ويؤيد : 

قلم
(5)

التكليف عنه وال تلزم بني ثبوت األجر له وصحة حجه عن حجة اإلسالم والواجبة  

 .عليه

                                                             

 (.5/112)رشح مسلم  (3) .673ص3نيل األوطار جـ (6)  (.712)برقم  " اإلرواء " صححه األلباين يف (1)

 =             .75ص6السيل اجلرار جـ (3)



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
11 

......................................................................................... 

 

v (1) قال العظيم آبادي
اخلطايب إنام كان له احلج من ناحية الفضيلة دون أن يكون قال : 

حمسوبًا عن فرضه، وهذا كالصالة يؤمر هبا إذا أطاقها وهي غري واجبة عليه وجوب الفرض 

 .ولكن يكتب له أجرها تفضاًل من اهلل سبحانه ويكتب ملن يأمره هبا ويرشده إليها أجر

v (2) قال النووي
حكام احلج وجتب فيه الفدية ودم هل ينعقد حجة وجترى عليه أ: 

اجلربان وسائر أحكام البالغ، فأبوحنيفة يمنع ذلك كله، ويقول إنام جيب ذلك متريناً عىل 

التعليم، واجلمهور يقولون جتري عليه أحكام احلج يف ذلك، ويقولون حجُه منعقد يقع نفاًل 

 .جعل له حجاً  ألن النبي 

v (3) قال اإلمام البغوي
الصبي يعقل عقل مثله حيرم بنفسه وإن كان ال يعقل ثم إن كان : 

عقل مثله حيرم عنه وليُه وجُيرد ويمنع الطيب وما ُيمنُع منه الكبري ثم إن مل يطق امليش يطاف به 

حمموالً وكذلك السعي بني الصفا واملروة ويرمي عنه وليه إْن مل ُيمكنه بنفسه وحكم املجنون 

حرم شيئاً من حمظورات اإلحرام جتب الفدية يف ماله إن حكم الصبي، وإذا ارتكب الصبي امل

 .كان أحرم بنفسه وإن أحرم به وليه فاختلف الفقهاء يف أهنا جتب يف مال الويل أو يف مال الصبي

v (4)قال الشيخ العثيمني 
من أهل العلم من قال أن املجنون جيوز أن حيرم عنه وليه كام : 

 متييز، واملجنون ليس لُه عقل، كيف حيج الصبي فنقول إن صغري ليس لهـصغري، فالــحيرم عن ال

                                                                                                                                                             

رواه أبوداود . «حتى يستيقظ وعن الغالم حتى حيتلم وعن املجنون حتى يفيقعن النائم : رفع القلم عن ثالثة»احلديث  (5)= 

  (.679)، اإلرواء (6231)، وابن ماجة (3371)

 .112ص5عون املعبود جـ (1)

 .123ص5رشح مسلم جـ (6)

 (.1156)حتت رقم  632ص3رشح السنة جـ (3)

 .62-61ص9الرشح املمتع جـ (3)
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الصبي إن كان مميزًا فإن وليه يأمرُه بنية اإلحرام، يا بني احرم ألنه يميز وإن كان غري مميز فإنه 

ينوي عنه وليه، وأما الطواف فإن كان مميزًا يأمره بنية الطواف وإن مل يكن ينعقد إحرامه بأن 

مميزًا فينويه عنه وليه ثم إن كان قادرًا عىل امليش مشى وإن مل يكن قادرًا محله وليه أو غريه بإذن 

 .وليه ويقال يف السعي كام قيل يف الطواف وكذلك مثله اخللق أو التقصري وأمره ظاهر

 ن حيرم الصغار باحلج والعمرة أم األوىل عدم ذلك؟وهل األوىل أ

 يف هذا تفصيل، وهو إن كان يف وقت ال يشق فإن اإلحرام هبم خري ألن النبي  :اجلواب

 .« نعم ولك أجرهُ : هل له حج؟ قال »: قال للمرأة التي رفعت له الصبي وسألته

رمضان، فاألوىل عدم أما إن كان يف ذلك مشقة كأوقات الزحام يف احلج أو العمرة يف 

 .اإلحرام ألنه ربام يشغله عن أداء نسكه الذي هو مطالب به عىل وجه األكمل

 هل إذا أحرم الصبي فهل يلزمه اإلمتام؟

 .املشهور من املذهب أنه يلزمه اإلمتام ألن احلج والعمرة جيب إمتامها فعلهام :اجلواب

اإلمتام ألنه غري مكلف وال ملزم وهو مذهب أبوحنيفة أنه ال يلزمه : والقول الثاين

بالواجبات، وهذا القول هو األقرب للصواب، وعىل هذا له أن يتحلل وال يشء عليه وهو يف 

احلقيقة أرفق بالناس، ألنه ربام يظن الويل أن اإلحرام بالصبي سهل ثم يكون عىل خالف ما 

لذي هو أقرب للصواب لعلته يتوقع وهذا يقع كثريًا من الناس اليوم، فإذا أخذنا هبذا القول ا

 .الصحيحة زالت عنا هذه املشكلة

وحيمله وليه أو غريه بإذن وليه يف الطواف ويف السعي ألن الركوب يف الطواف والسعي 

«طويف من وراء الناس وأنت راكبة: إين مريضة، فقال»عجز، كام قالت أم سلمة ـجائز عند ال
(1)

، 

                                                             

 (.1692)، ومسلم (1233)رواه البخاري  (1)
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 .فدل هذا عىل أنه جيوز الركوب واحلمل عند العجز

 وهل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد أم ال؟

املذهب أنه ال يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن املحمول فإنه يقع عن املحمول وال يقع عن 

 .دون املحمول ألنه أصل واملحمول فرعنفسه، وقيل يقع عن نفسه 

والذي نرى يف هذه املسألة، إذا كان الصبي يعقل النية فنوى ومحله وليه فإن الطواف يقع 

 .عنه وعن الصبي ألنه ملا نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه

 أما إذا كان ال يعقل النية فإنه ال يصح أن يقع طواف بنيتني فيقال لوليه إما أن تطوف أوالً 

 .ثم تطوف عن الصبي، وإما أن تكل أمره إىل شخص حيمله بدالً عنك

v (1) قال النووي
وأٍما لويل الذي حيرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي ييل : 

ماله وهو أبوه أو جدُه أو الويص أو القيم من جهة القايض أو القايض أو اإلمام، وأما األم فال 

تكون وصية أو قيمة، وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة، وهذا يصح إحرامها عنه إال أن 

كله إذا كان صغريًا ال يميز، فإن كان مميزًا أذن له الويل فأحرم فلو أحرم بغري إذن الويل أو أحرم 

الويل عنه مل ينعقد عىل األصح وصفة إحرام الويل عن غري املميز أن يقول بقلبه جعلته حمرما 

 .واهلل أعلم

 

 

 

 

                                                             

 (.3632)حتت رقم  123ص7رشح مسلم جـ (1)
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 اْلتَّْكِبرُي يف اْلَحجِّ

 

ڻ  ﴿: تعاىل اهلل قال ں   ں   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ہ  ھ   ھ  ے    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ    ھ  

 .[67-61:احلج] ﴾ڭے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

منافُع الدنيا  ﴾ڳڳ ڳ﴿قال ابن عباس : يف تفسريه v كثريقال ابن 

واآلخرة، أما منافع اآلخرة فرضوان اهلل، وأما منافع الدنيا فام يصيبون من منافع البُدن 

ڄ  ﴿: والذبائح والتجارات، وكذا قال جماهد وغري واحد إهنا منافع الدنيا واآلخرة كقوله

 .[171: البقرة  ] ﴾ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

v (1) قال ابن العريب
 :فيها أربعة أقوال( منافع)قوله  

 .املناسك :األول

 .املغفرة :الثاين

 .التجارة: الثالث

 .من األموال وهو الصحيح :الرابع

فكل ( ومنافع)وذلك كله من نسك وجتارة ومغفرة دنيا وآخرة، والدليل عليه عموم قوله 

ڄ  ڄ  ﴿وهذا يعضده ماتقدم يف البقرة يف تفسري قوله : ذلك يشمل عليه هذا القول

 .، وذلك هو التجارة بإمجاع من العلامء﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

                                                             

 .616ص3أحكام القرآن جـ (1)
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وقال
(1)

قال علامؤنا يف هذا دليل عىل جواز التجارة يف احلج للحاج مع أداء العبادة، وإن : 

 القصد إىل ذلك اليكون رشكًا والخيرج به املكلف عن رسم اإلخالص املفرتض عليه خالفاً 

 .للفقراء إن احلج دون جتارة أفضل أجراً 

، (باب التجارة أيام املوسم والبيع يف أسواق اجلاهلية)وبوب البخاري يف صحيحه بإسم 

كان ذواملجاز وعكاظ متجر الناس يف اجلاهلية، فلام جاء  » cوذكر حتته قول ابن عباس 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ اإلسالم كأهنم كِرهوا ذلك حتى نزلت

« يف مواسم احلج [171: البقرة  ] ﴾چ
(2)

. 

يف رشحه v قال احلافظ
(3)

املوسم قال األزهري ُسمي بذلك ألنه معلم جيتمع إليه : 

لة اثنني وترك شتق من الِسَمة وهي العالمة، وذكر يف حديث الباب من أسواق اجلاهالناس م

اليمن إنام مل يذكر هذه السوق اثنني ومها جمنة أهنا كانت بمر الظهران، وحباشة من مكة إىل جهة 

يف احلديث ألهنا مل تكن من مواسم احلج، وإنام كانت تقام يف شهر رجب، واستدل هبذا 

احلديث عىل جواز البيع والرشاء للمعتكف قياسًا عىل احلج واجلامع بينهام العبادة، وهو قول 

كفيه، وكذا كرهه عطاء اجلمهور، وعن مالك كراهة مازاد عىل احلاجة كاخلبز إذا مل جيد من ي

وجماهد والزهري والريب أنه خالف األوىل، واآلية إنام نفت اجلناح وال يلزم من نفيه نفي 

 .أولوية مقابلة، واهلل أعلم

 

                                                             

 .البقرة 171يف تفسري آية  113ص1أحكام القرآن جـ (1)

 (.1992)رواه البخاري  (6)

 .959ص3فتح الباري جـ (3)
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ڄ  ﴿قرأ هذه اآلية  »: الق cوعن جماهد عن عبداهلل بن عباس  ڄ  ڄ  

كانوا اليتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من : قال ﴾ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

« عرفات
(1)

. 

أنه ليس : كنت رجاًل أُكري يف هذا الوجه وإن ناسًا يقولون »: وعن أيب أمامة التيمي قال

يا أبا عبدالرمحن إين رجل ُأكري يف هذا الوجه وإن ناساً : لك حج؟ فلقيت ابن عمر فقلت

أليس حُترم وُتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من : يقولون إنه ليس لك حج؟ فقال ابن عمر

فسأله عن مثل  حجًا، جاء رجل إىل النبي قلت بىل، قال فإن لك : عرفات وترمي اجلامر قال

ڄ  ڄ  ﴿فلم جيبه حتى نزلت هذه اآلية  ما سألتني عنه فسكت عنه رسول اهلل 

وقرأ عليه هذه اآلية،  فأرسل إليه رسول اهلل  ﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

« لك حج: وقال
(2)

. 

v (3) ويف اإلختيارات إلبن تيمية
لإلنسان أن يفعل والتجارة ليست حمرمة، لكن ليس : 

 .ما يشُغُله عن احلج

v (4) قال الشنقيطي
هي الم التعليل وهي متعلقة بقوله تعاىل ( لُيشهُدوا)الالم يف قوله : 

 .حيرضوا منافع هلم: ألجل أن يشهدوا، أي: أي [69: احلج ] ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿

 

                                                             

 (.1563)صحيح سنن أيب داود  (1)

 (.1565)صحيح سنن أيب داود  (6)

 .115اإلختيارات ص (3)

 .335ص5أضواء البيان جـ (3)
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مجع منفعة ومل يبني هنا هذه املنافع ماهي، وقد جاء بيان بعضها يف بعض ( منافع)وقوله 

خرج اآليات القرآنية وإن منها ما هو دنيوي وما هو ُأخروي، أما الدنيوي كأرباح التجارة إذا 

احلاج بامل جتارة معه فإنه حيصل له الربح غالباً وذلك نفع دنيوي، ومن املنافع الدنيوي ما 

 .يصيبونه من الُبدن والذبائح

وأختار أبو جعفر الطربي بكثرة األحاديث الدالة عليه إن من املنافع املذكورة يف آية احلج 

ربه يف حجه بإمتثال ما أمر به واجتناب غفران ذنوب احلاج حتى ال يبقى عليه إثم إن كان ُمتقيًا 

 .ما هنى عنه

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ﴿وذلك أنه قال إن معنى قوله تعاىل  پ  ڀ    پ  

أن احلاج يرجع مغفورًا له، ولكن غفران ذنوبه هذا مرشوط بتقواه ربه يف  [623: البقرة ] ﴾ٿ

 .﴾ٿ  ٹ﴿حجه كام رصح به يف قوله تعاىل 

 :ن ذلك أوىل تأويالته لتظاهر األدلةإنام قلنا إ

« من حج فلم يرُفث وَل َيفُسق رجع كيوم ولدته ُأمه » :احلديث .1
(1)

. 

تابعوا بني احلج والعمرة فإهنام ينفيان الفقر والذنوب كام ينفي الكري خبث »  :احلديث .2

« احلديد
(2)

ويف قول ،  ﴾ٿ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ﴿وما أشبه ذلك من األخبار كام قال اهلل تعاىل  .

أنه خارج من ذنوبه حمطوطة عنه  ﴾ٺ  ٿ  ٿ﴿ ما يوضح ان معنى قوله  رسول اهلل 

 .آثامه مغفورة إجرامه إىل آخر كالمه

                                                             

 (.331)، ومسلم (1117)رواه البخاري  (1)

 (.1125)، صحيح الرتغيب والرتهيب(5/115)، والنسائي (1/319)، وأمحد (112)رواه الرتمذي  (6)
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  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے   ے  ھ  ھ﴿: لظاهر قوله تعاىل

 » :يف خطبته وقول النبي  [79: آل عمران ] ﴾ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ ۇ

ا الناُس، إن اهلل  واَأهيُّ  .[أخرجه مسلم] « فرض عليكم احلج؛ فُحجُّ

 

« ما افتقر »: ما اإلمعار؟ قال( راوي احلديث)قيل جلابر  « ما أَمَعر حاج قط »وحديث 
(1)

. 

ۆ  ﴿: لظاهر قوله تعاىل :قوله ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  

الناُس، إن اهلل  َأيُّها »: يف خطبته وقول النيب  [79: آل عمران ] ﴾ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

« فرض عليكم احلج فُحجُّوا
أهيا الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا،  »ومتام لفط مسلم ، (2)

لو قلت نعم : أكل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثالثاً، فقال رسول اهلل : فقال رجل

سؤاهلم كثرة ذروين ماتركتكم فإنام هلك من كان قبلكم ب: لوجبت وملا استطعتم، ثم قال

 .« فدعوه ءواختالفهم عىل أنبيائهم فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يش

يف  ، ولفظ ابن ماجه« ذروين» وأما لفظ البخاري فأخرج املقطع األخري من احلديث 

صحيح سنن ابن ماجه لأللباين
(3)

 إن األقرع بن حابس سأل النبي  »: عن ابن عباس قال 

بل مرًة واحدًة فمن استطاع : احلج يف كل سنة أو مرًة واحدًة؟ قال فقال يا رسول اهلل 

، ويف رواية آخر« فتطوع
(4)

« ولو وجبت َل تقوموا هبا ولو َل تقوموا هبا عذبتم »بلفظ  
(5)

. 

 

                                                             

 (.912)ضعيف الرتغيب والرتهيب  (1)

، واحلاكم (1/676)، وأمحد (6112) ، وابن ماجه(1961)، وأبو داود (3633و  1339)، ومسلم (9611)رواه البخاري  (6)

 (.712) " اإلرواء " ، ويف(3/362)، والبيهقي (611)، والدارقطني (6/6)، والنسائي (1/331)

 (.6336)برقم  (3)   (.6333)برقم  (3)

 .« فهو تطوع -فتطوع-فمن زاد »إال أنه يف آخره  بلفظ ابن ماجه( 1911)و داود برقم وأخرجه أب (5)
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وذكر األلباين
(1)

أيف كل عاٍم يارسول اهلل؟ : فقام األقرع بن حابس فقال» عن ابن عباس  

زاد  لو قلتها لوجبت ولو وجبت مل تعلموا هبا ومل تستطيعوا أن تعملوا هبا احلج مرة فمن: قال

، (1/3331)، واحلاكم (1/655)، وأمحد (6/67)أخرجه النسائي، والدارمي  « فتطوع

 .« لو قلت نعم لوجبت، ثم إذًا ال تسمعون وال تطيعون ولكنه حجة واحدة» ولفظ النسائي 

ملا نزلت  »: قال بلفظ آخر والرتمذي يف جامعه بلفظ عن عيل  ولكن أخرجه ابن ماجه

ۓ    ۓ﴿ ڭ  ھ  ھ  ے   ے   يا رسول اهلل احلج يف كل عام؟ : قالوا ﴾ڭ  ڭ  

ے  ے  ﴿نعم لوجبت، فنزلت : ال، ولو قلت: أيف كل عام؟ فقال: فسكت، ثم قالوا

ضعفه الشيخ األلباين .« [121: املائدة ] ﴾ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ
(2)

. 

v (3) قال الشوكاين
مرًة واحدًة وهو واألحاديث املذكورة تدل عىل أن احلج ال جيب إال : 

 .جممع عليه

وقال
(4)

هذا احلكم قد صار من املعلومات بالرضورة الرشعية وليس يف . مرة يف العمر: 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿قــوله سبحانه  ۇ  ۇ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

 إال الداللة عىل املرة الواحدة، وقد زاد ذلك إيضاحًا ما وقع من السؤال النبي  ﴾ٴۇ 

وجوابه بأنه ال جيب إال مرة واحدة، وقد أمجع عىل ذلك مجيع املسلمني سابقهم وال حقهم وال 

 .يعرف يف ذلك خمالف من أهل اإلسالم

                                                             

 .152ص3الغليل جـإرواء  (1)

 (.3/1522)، ويف اإلرواء (133)، وضعيف سنن الرتمذي برقم (261)يف ضعيف سنن ابن ماجه برقم  (6)

 .693ص3نيل األوطار جـ (3)

 .129ص6السيل اجلرار جـ (3)
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v (1) وقال الصنعاين
الجيب احلج إال مرة واحدة يف العمر عىل واحلديث دليل عىل أنه : 

 .كل مكلف مستطيع

v (2) وقال الشنقيطي
قد دل الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني عىل وجوب احلج مرة : 

قد »  واحدة يف العمر وهو إحدى الدعائم اخلمس التي بني عليها اإلسالم إمجاعًا، وقوله 

يث عىل أن األمر املجرد من القرائن ال واستدل هبذا احلد « فرض اهلل عليكم احلج فحجوا

 .يقتيض التكرار كام هو مقرر من األصول

v (3) قال ابن حزم
أما قولنا بوجوب احلج عىل املؤمن العاقل البالغ احلر واحلرة التي هلا : 

أو ذو حمرم حيج معها مرة يف العمر فإمجاع متيقن واختلفوا يف املرأة ال زوج هلا وال ذا حمرم  زوج

 .األمة والعبدويف 

v (4) وقال ابن العريب
قال علامؤنا إذا توجه اخلطاب عىل املكلفني بفرض هل يكفي فيه : 

 v النوويفعله مرة واحدة أو حيمل عىل التكرار، واملختار أنه يقتيض فعله مرة واحدة، وقال 

(5)
واختلف األصوليون يف أن األمر هل يقتيض التكرار والصحيح عند أصحابنا ال يقتضيه، : 

ظاهر يف أنه ال  « ذروين ماتركتم» ولو كان مطلقة يقتيض التكرار أو عدمه مل يسأل، وقوله 

 .يقتيض التكرار

 

                                                             
 .733ص6السيل اجلرار جـ (1)

 .32ص5أضواء البيان جـ (6)

 .3ص5املحىل جـ (3)

 .336ص1أحكام القرآن جـ (3)

 .125ص7ح مسلم جـرش (5)
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v (1) قال القرطبي
فبني هذا احلديث أن اخلطاب إذا توجه عىل املكلفني بفرض أنه : 

يارسول اهلل » : قال له أصحابه يكفي منه فعل مرة وال يقتيض التكرار وثبت أن النبي 

« ال بل لألبد: لعامنا هذا أم لألبد؟ فقالأحجنا 
(2)

. 

v (3) وقال العظيم آبادي
وقال اخلطايب ال خالف بني العلامء يف أن احلج ال يتكرر : 

وجوبه إال أن هذا اإلمجاع إنام حصل منهم بدليل فأما نفس اللفظ فقد كان مومهًا للتكرار ومن 

ريد أهنم يقصدونه يف هذا السؤال وذلك أن احلج يف اللغة قصد فيه تكرار ي أجله عرض

أي األقرع )أمورهم وخيتلفون إليه يف حاجااهم مرة بعد أخرى وكان سيدًا هلم و رئيسًا فيهم 

، واختلف العلامء يف األمر الوارد هل يوجب التكرار أم ال؟ عىل وجهني فقال (بن حابس

وا إىل معنا اقتضاء العموم منه، وقال اآلخرون اليوجبه، وإىل هذا بعضهم يوجب التكرار وذهب

قاله قياسًا عىل الصوم  « رسول اهلل احلج يف كل سنة يا» ذهب أكثر العلامء، وقوله األقرع 

 .والزكاة فإن األول عبادة بدنية والثانية طاعة مالية واحلج مركب منهام

v (4) نيوقال الشيخ العثيم
مرة يف العمر إال لسبب كالنذر، فمن نذر أن حيج وجب عليه أن : 

يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي أن من مر بامليقات، وقد أدى الفريضة ( مرة) حيج، وقوله 

 .وإن طالت غيبته عن مكة فإنه ال يلزمه اإلحرام،

v(5) قال النووي « لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم»  وقوله 
لو »  أما قوله : 

 ام والـان له أن جيتهد يف األحكـك حيح أنه ـفيه دلــيل للمذهب الـصف « وجبتـلت نعم لـق

                                                             

 .132ص3اجلامع ألحكام القرآن جـ (3)

 (.1612)طرف حديث مسلم  (6)

 .122ص5عون املعبود جـ (3)

 (.3633)حتت رقم  122ص7رشح مسلم جـ (5)  .15ص9الرشح املمتع جـ (3)
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لعله  يشرتط يف حكمه أن يكون بوحي وقيل برشط، وهذا القائل جييب عن هذا احلديث بأنه

 .أوحي إليه ذلك واهلل أعلم

v (1) وقال اإلمام السندي
أي لوجب احلج كل عام وهذا  ،« لو قلت نعم لوجبت» : 

حلصل وليس  بظاهره يقتيض أن أمر افرتاض احلج كل عام كان مفوضًا إليه حتى لو قال نعم

يه البيان فهو إن إلطالق ويفوض أمر التقييد إىل الذي فوض إلامر اهلل بأبمستبعد إذ جيوز أن ي

 .يبقيه عىل اإلطالق يبقيه عليه وإن أراد أن يقيده بكل عام يقيده به أراد أن

قال النووي « دعوين» ، ويف رواية البخاري « ذروين ما تركتكم » وقوله 
(2)

»  قوله : 

دليل عىل أن األصل عدم الوجوب وأنه ال حكم قبل ورود الرشع، وهذا  « ذروين ما تركتكم

: اإلرساء  ] ﴾ ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ ﴿هو الصحيح عند حمققي األصوليني لقوله تعاىل 

15]. 

v (3) قال السندي
ما »  أي أتركوين من السؤال عن القيود يف املطلقات، و « ذروين» : 

عن التكليف يف القيود فيها وليس املراد ال تطلبوا مني العلم مادام ال أبني لكم  « تركتكم

 .نفيس

v (4) قال احلافظ
واملراد هبذا األمر ترك السؤال عن يشء مل يقع خشية إن تقع اإلجابة : 

ذروين ما » معنى قوله : بأمر يستثقل فقد يؤدي لرتك اإلمتثال فتقع املخالفة، قال ابن فرج

 انتـكون مفيدة لوجه ماظهر ولو كـتفصال عن املواضيع التي تـكثروا من االسـال ت « تركتكم

                                                             

 .621ص6جـ( باب فرض احلج) ، ورشح سنن ابن ماجه112ص3نسائي جـيف رشح سنن ال (1)

 .122ص7جـرشح مسلم  (6)

 .112ص5رشح النسائي جـ (3)

 .363ص13فتح الباري جـ (3)
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وإن كان صاحلًا للتكرار فينبغي أن يكتفي بام يصدق عليه  « حجوا» صاحلة لغريه كام أن قوله 

اللفظ وهو املرة فإن األصل عدم الزيادة وال تكثروا التنقيب عن ذلك ألنه يفىض إىل مثل ما 

وقع لبني إرسائيل إذ أمروا أن يذبحوا البقرة، فلو ذبحوا أي بقرة كانت ألمتثلوا ولكنهم 

ذروين ما » وبقوله  « فإنام هلك من كان قبلكم» قوله  شددوا فشدد عليهم وهبذا تظهر مناسبة

ال حكم قبل ورود الرشع وأن األصل يف األشياء عدم )واستدل به عىل أن  « تركتكم

 (.الوجوب

 

 النُُّصوُص الدَّالَُّة على َعدِم التََّنطُِّع

 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿تعاىل  اهلل الق

ۅ  ۅ ې  ې  ى  ٴۇ  ۋ   ۋ    .[121: املائدة ] ﴾ۉ  ۉ  ېې  

إن أعظم املسلمني جرمًا من سأل عن يشء » قال  أن النبي   عن سعد بن أيب وقاص

« َل حيرم فحرم من أجل مسألته
(1)

. 

« هنينا عن التكلف: فقال  كنا عند عمر» : قال عن أنس 
(2)

. 

« أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وأضاعة املال» 
(3). 

« إن اهلل تعاىل ريض هلذه األمة اليرس وكره هلا العرس» 
(4)

. 

                                                             

 (.9673)رواه البخاري  (6)   (.9617)رواه البخاري  (1)

 (.9676)رواه البخاري  (3)

 (.1927)، صحيح اجلامع الصغري (1235)سلسلة األحاديث الصحيحة  (3)
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« إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق» 
(1)

. 

« حمقاً أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان » 
(2)

. 

 احلالل مـا أحل اهلل يف كتابه واحلرام مـا حرم اهلل يف كتابه ومـا سكت عنه فهو مما عفا عنه» 

»
(3)

. 

من اهلل  بلواكت عنه فهو عفو فأقا سما أحل اهلل يف كتابه فهو حالل وما حرم فهو حرام وم »

« [23: مريم ] ﴾حخمج  جح      مح  جخ ﴿عافيته 
(4)

. 

« قاهلا ثالثاً هلك املتنطعون  »
(5)

. 

عن يشء فكان يعجبنا أن جيئ  هنينا أن نسأل رسول اهلل  »: قال عن أنس بن مالك 

« الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع
(6)

. 

 كنا هنينا يف القرآن أن نسأل رسول اهلل عن يشء » ويف رواية أخرى عند مسلم قال أنس 

»
(7)

. 

ويف رواية البخاري
(8)

َم  » :قال عن أنس   َبْيناََم َنْحُن ُجُلوٌس َمَع النَّبِيِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ٌد؟ َوالنَّبِيُّ : اَل هَلُمْ ــَأَناَخُه يِف املَْسِجِد ُثمَّ َعَقَلُه، ُثمَّ قَ ـيِف املَْسِجِد، َدَخَل َرُجٌل َعىَل مَجٍَل، فَ  ُكْم حُمَمَّ  َأيُّ

                                                             

 (.6632)صحيح اجلامع الصغري  (1)

 .(693)سلسلة األحاديث الصحيحة  (6)

 (.6915) ، وصحيح سنن ابن ماجه(1962)رتمذي رواه ال (3)

 (.6652)سلسلة األحاديث الصحيحة برقم  (3)

 (.1/312)، وأمحد (3221)، وأبو داود (6292)رواه مسلم  (5)

 (.126)رواه مسلم  (2)

 (.23)برقم  (1)   (.123)برقم  (9)
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َم ُمتَّكٌِئ َبنْيَ َظْهَراَنْيِهْم، َفُقْلنَا ُجُل األَْبَيُض امُلتَّكُِئ : َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُجُل . َهَذا الرَّ َيا : َفَقاَل َلُه الرَّ

ُجُل لِلنَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ  .« َقْد َأَجْبُتَك  »: لِِب َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْبَن َعْبِد امُلطَّ  َفَقاَل الرَّ

ٌد َعَلْيَك يِف املَْسَأَلِة، َفاَل جَتِْد َعيَلَّ يِف َنْفِسَك؟ َفَقاَل : َعَلْيِه َوَسلَّمَ  امَّ َبَدا َسْل عَ  »: إيِنِّ َسائُِلَك َفُمَشدِّ

 .« َلَك 

عقل ضامم يف تقديمه  أولئك يعذرون باجلهل، وظهر: يف رشح احلديث v وقال احلافظ

 ما » ل عمراإلعتذار بني يدي مسألته لظنه أنه اليصل إىل مقصوده إال بتلك املخاطبة، وهلذا قا

 .« رأيت أحدًا أحسن مسألة وال أوجز من ضامم

v (1) وقال النووي
يعني سؤال ماال رضورة إليه كام قدمنا قريبًا  « أن نسألهنينا  »قوله : 

أي عام حتتاجون إليه( سلوين)يف احلديث اآلخر
(2)

 .« من أحب أن يسأل عن يشء فليسأل »قال  

v (3) قال احلافظ
ے  ے  ۓ  ۓ  ﴿ملا نزلت : وأخرج أمحد عن أيب أمامة قال: 

 .فأتينا أعرابيًا وفروشناه بردًا وقلنا سل النبي  كنا قد اتقينا أن نسأله  ﴾ڭ   ڭ  ڭ

 أحرُج باهلل عىل َرُجٍل سأل عنا َل يكن فإن اهلل قد بني ما »عىل املنرب  قال عمر بن اخلطاب 

« هو كائن
(4)

. 

دعونا : ال، قال: هل كان هذا بعد؟ قالوا »: عن مسألة فقال سئل عن عامر بن يارس 

« جتشمناها لكمحتى يكون فإذا كان 
(5)

. 

                                                             
 .163ص6رشح مسلم جـ (1)

 (.532)البخاري برقم رواه  (6)

 .332ص13فتح الباري جـ (3)

 (.162)رقم  " مسنده " رواه الدارمي يف (3)

 (.163)، ونقل عن زيد بن ثابت نفس الكالم برقم (165)برقم  " مسنده " رواه الدارمي يف (5)
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سألوه  ما مارأيت قومًا كانوا خريًا من أصحاب رسول اهلل  »: قال cعن ابن عباس 

« إال عن ثالث عرشة مسألة حتى قبض ُكلهن يف القرآن
(1)

. 

v (2) قال القرطبي
السؤال اليوم ال خياف من أن ينزل حتريم وال حتليل : قال ابن عبدالرب: 

اجلهل عن نفسه باحثًا عن معنى جيب  من أجله فمن سأل مستفهاًم راغبًا من العلم ونفي

وقوف يف الديانة عليه فال بأس به فشفاء العي السؤال، ومن سأل متعنتًا غري متفقه وال متعلم ال

الذي ينبغي للعامل أن يشتغل به هو : سؤاله وال كثريه، قال ابن العريبفهو الذي الحيل قليل 

بسط األدلة وإيضاح سبل النظر وحتصيل مقدمات اإلجتهاد واعداد اآللة املعينة عىل 

 .اإلستمداد فإذا عرضت نازلة أتيت من باهبا ونشدت من مظاهنا واهلل يفتح من صواهبا

قال البغوي
(3)v ما كان عىل وجه التبني والتعلم فيام حيتاج إليه : أحدمها: املسألة وجهان

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ ﴿ :من أمر الدين فهو جائز مأمور به، قال تعاىل : النحل ] ﴾ ڀ  ڀ   ڀ   

ڭۇ ۇ ۆ﴿ :وقال تعاىل، [33 ، وقد سألت [73: يونس ] ﴾ۆ ڭ

و  [117: البقرة ] ﴾ے  ۓے ﴿ :الصحابة مسائل فأنزل اهلل بياهنا كام قال تعاىل

ڻ ڻ  ﴿ : والوجه اآلخر ،[1: األنفال ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿و  [666: البقرة ] ﴾ڻ  

ما كان عىل وجه التكلف فهو مكروه فسكوت صاحب الرشع من اجلواب يف مثل هذا زجر 

وردع للسائل فإذا وقع اجلواب كان عقوبة وتغليظًا واملراد من احلديث هذا النوع من السؤال، 

 راً وروى عن ابن عمر أنه ُسئَِل عن يشء قال ال أدري ثم قال أتريدون أن جتعلوا ظهورنا جسو

                                                             

 (.169)برقم  " مسنده " رواه الدارمي يف (1)

 .املائدة 121يف تفسري آية  327ص2اجلامع ألحكام القرآن جـ (6)

 .616ص1رشح السنة جـ (3)
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وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ﴿لكم يف نار جهنم أن تقولوا أفتانا ابن عمر هبذا، كام قال تعاىل 

 (.9679)، كام يف كيفية السؤال يف البخاري برقم  [15: اإلرساء ] ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ

ما : اهلل؟ قالمتى الساعة يا رسول  »: أن رجاًل سأل النبي  عن أنس بن مالك 

 كني أحب اهلل ورسوله،ما أعددت هلا من كثري صالة وال صوم ال صدقة ول: أعددت هلا؟ قال

« أنت مع من أحببت: قال
(1)

. 

 .« فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه مااستطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه » وقوله 

 v قال احلافظ ابن احلجر
(2)

قال النووي هذا من جوامع الكلم وقواعد اإلسالم : 

ويدخل فيه كثري من األحكام كالصالة ملن عجز عن ركن منها أو رشط فيأِت باملقدور، 

واستدل به عىل أن من أمر بيشء فعجز عن بعضه ففعل املقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، 

، ومن ثم كان الصحيح أن (ما وجب أداءه ال جيب قضاءه) وبذلك استدل املزين عىل أن

القضاء بأمر جديد واستدل هبذا احلديث عىل أن اعتناء الرشع باملنهيات فوق اعتنائه 

باملأمورات ألنه أطلق اإلجتناب يف املنهيات ولو مع املشقة يف الرتك وقيد املأمورات بقدر 

ستطاعة اليدل عىل املدعي من اإلعتناء به، بل هو الطاقة، والذي يظهر أن التقييد يف األمر باإل

من الكف إذ كل أحد قادر عىل الكف لوال داعية الشهوة مثاًل، فال يتصور عدم اإلستطاعة عن 

الكف بل كل مكلف قادر عىل الرتك بخالف الفعل فإن العجز عن تعاطيه حمسوس فمن ثم 

ترك املنهي عنه عبارة عن استصحاب  قيد يف األمر باإلستطاعة دون النهي وعرب الطويف بأن

 وجود،ـعدم إىل الـعل املأمور به عبارة عن إخراجه من الـحال عدمه أو اإلستمرار عىل عدمه وف

                                                             

 (.2191)رواه البخاري  (1)

 .362ص13فتح الباري جـ (6)
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يتناول امتثال املأمور  [12: التغابن ] ﴾ہ  ہ  ہ  ھ ﴿وادعى بعضهم أن قوله تعاىل 

واجتناب املنهى وقد قيد اإلستطاعة واستويا، احلكمة يف تقييد احلديث باإلستطاعة يف جانب 

إن تصور العجز فيه حمصور النهي فخالف األمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره يف األمر ب

ٹ  ٹ   ﴿ُنسخ قوله تعاىل  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ ﴿قوله تعاىل  يف اإلضطرار، وزعم بعضهم أن 

ڤ والصحيح أن النسخ بل املراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب هنيه  [126: آلعمران ] ﴾ٹ  

مع القدرة ال مع العجز
(1)

. 

ويف احلديث أشارة إىل اإلشتغال باألهم املحتاج إليه عاجاًل عام ال حيتاج إليه يف احلال فكأنه 

النواهي فاجعلوا اشتغالكم هبا عوضًا عن اإلشتغال قال عليكم بفعل األوامر واجتناب 

بالسؤال عام مل يقع، فأما إن كانت اهلمة مرصوفة عند سامع األمر والنهي إىل فرض أمور قد تقع 

وقد ال تقع مع اإلعراض عن القيام بمقتىض ما سمع فإن هذا مما يدخل يف النهي فالتفقه يف 

 .ء واجلدلالدين إنام حيمد إذا كان للعمل ال للمرا

ڳ  ڳ﴿وقد قال تعاىل  گ  ڳ     گ   ک   ک  ک   گ      گ    ، [66: الكهف ] ﴾ک  

من تعلم العلم ليباهى به العلامء أو يامري به السفهاء أو يَصف به  »: وكام قال الرسول 

« وجوه الناس إليه أدخله اهلل جهنم
(2)

. 

                                                             

والثاين هو الصحيح أو الصواب وبه جزم املحققون أهنا ليست : وقال 122ص7وهذا ماجزم به النووي يف رشح مسلم جـ (1)

وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب هنيه ومل : مفرسة هلا ومبينة للمراد هبا قالوا ﴾ہ  ہ  ہ  ھ﴿منسوخة بل قوله تعاىل

 ﴾ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴿وقال تعاىل  ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴿يأمر سبحانه إال باملستطاع، وقال تعاىل 
 .ل عن األمة اإلسالميةوهذا ينسجم مع الدعاء املقبول بالنص يف آخر سورة البقرة برفع األرص واألغال. واهلل أعلم

 (.2151)صحيح الصغري  (6)
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 .«وقد ورد أحاديث تدل على وجوب العمرة» :قوله

v (1) قال الشيخ العثيمني
التعبد هلل بالطواف : الزيارة، ويف الرشع: والعمرة يف اللغة: 

 .احللق والتقصريبالبيت وبالصفا واملروة و

احلافظ وقال
(2)

 .املسجد احلراموقيل أهنا مشتقة من عامرة : 

v (3) قال ابن تيمية
، قال تعاىل (الُعمرة)إن اإلعتامر افتعال من َعمر ُيعمُر واإلسم فيه : 

 .، وعامرة املسجد إنام هي العبادة فيها[17: التوبة ] ﴾ۇ  ۇ  ۆ﴿

v (4) قال الشوكاين
واختلف يف العمرة فقيل واجبة، وقيل مستحبة، وللشافعي قوالن : 

وقوم جزم بوجوب العمرة مجاعة من أهل احلديث وهو املشهور من الشافعي أصحها وجوهبا، 

وأمحد وبه قال إسحاق والثوري واملزين والنارص واملشهور عن املالكية أن العمرة ليست 

 .بواجبة، وهو قول احلنفية وزيد بن عيل واهلادوية والخالف يف املرشوعية

رة عن عيل وابن عباس وابن عمر القول بوجوب العم( اجلامع الكايف)وقد روي يف 

وعائشة وزين العابدين وطاوس واحلسن البرصي وابن سريين وسعيد بن جبري وجماهد 

 .وعطاء 

فقال يارسول  أن أعرابيًا جاء إىل رسول اهلل  »واستدل القائلون بعدم الوجوب بحديث 

، وهو ضعيف « ال وإن تعتمر خري لك: أخربين عن العمرة أواجبة هي؟ فقال اهلل 

 .وتصحيح الرتمذي له فيه نظر

                                                             

 .1ص9الرشح املمتع جـ (1)

 .921ص3فتح الباري جـ (6)

 .137ص62جمموع الفتاوى جـ (3)

 .693ص3نيل األوطار جـ (3)
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قال النووي ينبغي أالَّ يغرت بالرتمذي يف تصحيحه فقد اتفق احلافظ عىل تضعيفه، وقال ابن 

متهاًم بالوضع ليسإن كان ضعيفًا فوهو إفراط ألن احلجاج و( طلأنه مكذوب با)حزم 
(1)

. 

إسناده  « احلج جهاد والعمرة تطوع » قال رسول اهلل  ويف الباب عن أيب هريرة 

ضعيف كام قال احلافظ، وعن طلحة عند ابن ماجة بإسناد ضعيف
(2)

وعن ابن عباس عند  

البيهقي
(3)

وال يصح من ذلك يشء وهبذا تعرف أن احلديث من قسم احلسن لغريه : قال احلافظ 

من مشى إىل صالة  »وهو حمتج به عند اجلمهور ويؤيده ما عند الطرباين عن أيب أمامة مرفوعًا 

« مكتوبة فأجره كحجٍة ومن مشى إىل صالة تطوع فأجره كعمرة
(4)

. 

الدارقطنيواستدل القائلون بوجوب العمرة بام أخرجه 
(5)

احلج والعمرة فريضتان  »بلفظ  

« اليرضك بأهيام بدأت
(6)

. 

                                                             

حتت رقم  112ص3جـ " التحفة " ، وضعفه املباركفوري يف(121)برقم  " ضعيف سنن الرتمذي " وضعفه الشيخ األلباين يف (1)

 .، أي عىل جابر بن عبداهلل(موقوف عىل الراجح(: )225)برقم  (حازم عيل هبجت) " السبل السالم " ، وقال حمقق(731)

 (.622) " الضعيفة"  ، و(235)برقم " ضعيف سنن الرتمذي  " وقال األلباين ضعيف يف (6)

 (.3/331)برقم  (3)

صحيح "  ، و(2552)برقم  " صحيح اجلامع الصغري وزيادته " وحسنه األلباين يف(. 9935، 9933) " الكبري " الطرباين يف (3)

( حديث منكر ظاهر الكذب) :بعد أن ذكر ثالث طرق للحديث 9ص5جـ " املحىل " وقال ابن حزم يف. ( 529) " أيب داود

من القصد إىل العمرة إىل مكة من املدينة  بي ألنه لوكان أجر العمرة كأجر من مشى إىل صالة التطوع ملا كان تكلفه الن

 .معنى ولكان فارغاً ونعوذ باهلل من هذا

 (.6/613)برقم  (5)

أخرجه ابن  «احلج والعمرة فريضتان»وقد روى ابن هليعة عن عطاء عن جابر مرفوعًا : 921ص3جـ " الفتح " قال احلافظ يف (2)

وقال سعيد بن أيب عروبة يف املناسك عن أيوب عن نافع عن . عدي وابن هليعة ضعيف واليثبت يف هذا الباب عن جابر يشء

احلج »وللحاكم عن طريق عطاء عن ابن عباس : وسكت احلافظ عن سنده، ثم قال «احلج والعمرة فريضتان»ابن عمر قال 

 =            .وإسناده ضعيف «والعمرة فريضتان
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وأجيب عنه بأن يف إسناده إسامعيل بن مسلم املكي وهو ضعيٌف، ويف احلديث أيضاً 

وإسناده أَصّح وصححُه احلاكم ورواه ابن : ورواه البيهقي موقوفًا عىل زيد قال احلافظ. انقطاع

وإن حتج  »عن عمر يف سؤال جربيل وفيه : عدي عن جابر ويف إسناده ابن هليعة ويف الباب

« وتعتمر
(1)

عليهن جهاد  :الساء جهاٌد؟ قنعىل ال ارسول اهلل ي »: التق dشة ن عائ، ع

« احلج والعمرة: ال قتال فيه
(2). 

عدم وجوب العمرة ألن الرباءة األصلية الينقل عنها إال بدليل يثبت به التكليف : واحلق

وال دليل يصلح لذلك السيام مع اعتضادها بام تقدم من األحاديث القاضية بعدم الوجوب 

اقتصار اهلل جل جالله  « بني اإلسالم عىل مخس »عىل احلج يف حديث  ويؤيد ذلك اقتصاره 

، وقد [79: آل عمران ] ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿له تعاىل عىل احلج يف قو

 ...له أما اإلسالمقـو: )691ــال صوق ب ـحديـث عمر بن اخلطـاوجوب بـاستدل عىل ال

                                                                                                                                                             

كتاب احلج وقال حمققه الدكتور عبدالغفار سليامن  9ص5إىل ضعفه أي طريق جابر جـ " املحىل " وأشار ابن حزم يف= 

، ورواه الدارقطني عن ابن سريين عن زيد بن ثابت رفعه وإسامعيل ضعيف وفيه إنقطاع، وقد رواه 1ص5البنداري جـ

( 222)برقم  766ص6وقال حمقق سبل السالم جـ. ي األصح أنه موقوفالبيهقي موقوفًا عىل زيد بإسناد أصح قلت يعن

ورواية الدارقطني من زيد بن . ضعيف 766ص6رواية جابر أنه ضعيف رواه ابن عدي، وقال الصنعاين يف حديث جابر جـ

نقل ثابت فيها ضعف وإنقطاع، ورواية البيهقي من طريق ابن سريين موقوفًا وإسناده أصح وصححه احلاكم، ولكن 

البخاري يف معلقاته عىل صحيحه قولني عن ابن عمر وابن عباس يدل عىل مفهوم هذا احلديث الضعيف يف كتاب العمرة 

: عن جابر بن عبداهلل)عكس رواية جابر قال  122ص1، ونقل ابن العريب يف أحكام القرآن جـ(1993)فوق رقم احلديث 

 (.هي تطوع أي العمرة

وبه تعلم أن حديث زيد بن ثابت ليس : يف موضوع وجوب العمرة 339ص5جـ " األضواء " وقال الشنقيطي يف

 .بصالح لإلحتجاج

 .وغريهم( 6/616)، والدارقطني (193)، وابن حبان (1)أخرجه ابن خزيمة  (1)

 (.3293)، وابن خزيمة (6335)، وصحيح سنن ابن ماجة (6721)، وابن ماجة (2/95)رواه أمحد  (6)
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ولكنه ال يكون جمرد اقرتان العمرة هبذه األمور الواجبة دلياًل عىل ( وحتج البيت وتعتمر

ملا تقرر يف األصول من ضعف داللة اإلقرتان ليس كل أمر من اإلسالم واجباً الوجوب 

والدليل عىل ذلك حديث شعب اإلسالم واإليامن
(1)

فإنه اشتمل عىل أمور ليست بواجبة  

باإلمجاع
(2)

. 

، فلفظ التامم مشعر بأنه إنام جيب ]172: البقرة[[ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ]وأما قوله تعاىل : وقال

جاء رجل إىل  »بعد اإلحرام القبله ويدل عىل ذلك ما أخرجه الشيخان عن يعىل بن أمنة قال 

 عاىل عىل النبي ين أن أضع يف عمريت فأنزل اهلل توهو باجلعرانة فقال كيف تأمر النبي 

«...اآلية
(3)

فهذا السبب يف نزول اآلية والسائل قد كان أحرم وإنام سأل كيف يصنع، ولكن  

جيب عىل كل مكلف مستطيع فورًا وكذلك العمرة وما زاد )قال يف الدرر البهية يف كتاب احلج 

 (.فهو نافلة

v (4) قال صديق حسن خان
ومل يأت من قال بوجوهبا بدليل ينتهض للوجوب بل : أقول 

ذلك متكلم عليه مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم الوجوب كل ماروى يف 

مرصحة بذلك وهي الختلوا من مقال والواجب العمل عىل الرباءة األصلية حتى يرد ناقل 

ينتقل عنها ومل يأت إال مايفيد مطلق املرشوعية ال املقيدة بالوجوب فاحلق ما قاله من ذهب إىل 

 .عدم الوجوب

                                                             
 (.3292)، وأبو داود (59)، ومسلم (7)كام يف البخاري  (1)

وأجابوا عام جاء يف حديث جربيل بأن الروايات الثابتة يف صحيح مسلم وغريه وليس  339ص5قال الشنقيطي يف األضواء جـ (6)

 .فيها ذكرة العمرة وهي أصح، وقد جياب عن هذا بأن زيادة العدول مقبولة

 (.132)، والرتمذي (1117)و داود ، وأب(1/112)، ومسلم (3715)رواه البخاري  (3)

 .161ص6الروضة الندية جـ (3)
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v (1) قال ابن تيمية
العمرة يف وجوهبا قوالن مشهوران للعلامء مها قوالن للشافعي : 

وروايتان عن أمحد واملشهور عن أصحاهبام وجوهبام ولكن القول بعدم وجوهبا قول األكثرين 

 .وكال القولني منقول عن بعض الصحابةكاملك وأبوحنيفة 

واألظهر أن العمرة ليست واجبة وأن من حج ومل يعتمر فال يشء عليه سواء ترك العمرة 

 ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴿عامدًا أو ناسيًا ألن اهلل إنام فرض يف كتابه حج البيت بقوله تعاىل 
ولفظ احلج يف القرآن اليتناول العمرة بل سبحانه إذا أراد العمرة ذكرها مع احلج كقوله تعاىل 

ڑ  ک  ک  ک]اىل وقوله تع [ۓ  ڭ  ڭ  ڭ]  إمتامفلام أمر بالتامم أمر ب [ڑ  

احلج والعمرة، وهذه اآلية نزلت عام احلديبية سنة ست باتفاق الناس، وآية آل عمران نزلت 

أو عرش وفيها فرض احلج، وهلذا كان أصح القولني أن فرض احلج كان بعد ذلك سنة تسع 

اعتمر عمرة احلديبية قبل أن تنزل هذه اآلية ومل يكن فرض عليه ال حج  متأخرًا، والنبي 

 .وال عمرة، ثم ملا صده املرشكون أنزل اهلل هذه اآلية فأمر فيها بإمتام احلج والعمرة

من العمل غري جنس احلج فإهنا إحرام وطواف وسعي  وأيضًا فإن العمرة ليست فيها جنس

وإحالل وهذا كله موجود يف احلج، واحلج إنام فرض اهلل مرة واحدة مل يفرضه مرتني، فإذا 

كانت العمرة ليس فيها عمل غري أعامل احلج، وأعامل احلج إنام فرضه اهلل مرة ال مرتني علم أن 

 .اهلل مل يفرض العمرة

، قد احتج به بعض من أوجب العمرة « أن العمرة هي احلج األصغر »واحلديث املأثور يف 

 ام دل عىلـــغر، كـرب وأصـأك: نيـجـث دال عىل حـوهو إنام يدل عىل أهنا ال جتب، ألن هذا احلدي

 

                                                             

 .1ص62جمموع الفتاوى جـ (1)
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فإذا كان كذلك فلو أوجبنا حجني أكرب  [3: التوبة ] ﴾ڦ  ڄ  ڄ﴿ذلك القرآن الكريم 

وأصغر واهلل تعاىل مل يفرض حجني وإنام أوجب حجًا واحدًا، واحلج املطلق إنام هو احلج 

ڦ  ڄ  ﴿األكرب هو الذي فرضه اهلل عىل عباده وجعل له وقتًا معلومًا ال يكون يف غريه كام قال 

بخالف العمرة فإهنا ال ختتص بوقت بعينه بل تفعل يف سائر شهور العام وألن  ﴾ڄ

العمرة مع احلج كالوضوء مع الغسل واملغتسل للجنابة يكفيه الغسل، وال جيب عليه الوضوء 

عند مجهور العلامء فكذلك احلج فإهنام عبادتان من جنس واحد صغرى وكربى، فإذا فعل 

ضوء مع الغسل ولكن فعل الصغرى أفضل وأكمل كام أن الوالكربى مل جيب عليه الصغرى 

 دخلت العمرة »ال رهم بأمر التمتع وقوأصحابه لكنه أم عل النبي أفصل وأكمل وهكذا ف

« يف احلج اىل يوم القيامة
(1)

. 

v (2) قال الصنعاين
ونقل الرتمذي عن الشافعي أنه قال ليس يف العمرة يشء ثابت أهنا : 

 .أحاديث ال تقوم هبا احلجةتطوع ويف إجياهبا 

وملا اختلف األدلة يف إجياب العمرة وعدمه اختلف العلامء يف ذلك سلفًا وخلفًا، واألدلة ال 

 .تنهض عند التحقيق عىل اإلجياب الذي األصل عدمه

َب البخاري صحيحه بإسم   (.1993)فوق حديث رقم ( وجوب العمرة وفضائلها)وبوَّ

ليس أحد إال وعليه : قال cني أحدمها عن ابن عمر ونقل حتت العنوان قولني معلق

ڭ  ]إهنا لقرينتها يف كتاب اهلل : قال cحجة وعمرة، واآلخر عن ابن عباس  ۓ  ڭ  

 .[172: البقرة ] [ڭ

                                                             

 (.1171)، والدارمي (736)رواه الرتمذي  (1)

 .766ص6سبل السالم جـ (6)
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v (1) وقال ابن حجر
وصله ابن  cوجزم املصنف بوجوب العمرة، وقول ابن عمر : 

وصله الشافعي وسعيد بن منصور،  cخزيمة والدارقطني واحلاكم، وقول ابن عباس 

والضمري فيها للفريضة وكان أصل الكالم أن يقول لقرينته ( لقرينتها) cولفظ ابن عباس 

 .ألن املراد احلج

القائلني يف عدم وجوهبا فننقل بيشء من اإلختصار ألهنا فناقش ابن احلزم يف املحىل أدلة 

 .مفيدة

v (2) قال ابن حزم
( يف العمرة)احلج إىل مكة والعمرة إليها فرضان وبرهان صحة قولنا : 

 .[ۓ  ڭ  ڭ  ڭ]فعم تعاىل ومل خيص، وقال  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴿قوله تعاىل 

سئل رسول اهلل صىل اهلل  » العمرة ليست فرضًا واحتجوا بحديث عن جابر : وقال قوم

احلج جهاد  »وبحديث  ،« ال وإن تعتمر خري لك: عليه وسلم عن العمرة أفريضة هي؟ قال

وهذا عن جابر وروى كذلك عن ابن عباس وأيب هريرة نفس القول،  « والعمرة تطوع

 من مشى إىل صالة مكتوبة فهي كحجة ومن مشى إىل صالة تطوع فهي كعمرة تامة »وبحديث 

»
(3)

 من صىل يف مسجد مجاعة ثم ثبت فيه سبحة الضحى كان كأجر حاج ومعتمر »، وبحديث 

»
(4)

. 

                                                             

 .921ص3فتح الباري جـ (1)

 .13-3ص5املحىل جـ (6)

(. 529)برقم  " صحيح أيب داود " ، ويف(2552)برقم  " صحيح اجلامع الصغري " وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف (3)

 .«من مشى إىل صالة مكتوبة يف اجلامعة فهي كحجة ومن مشى إىل صالة تطوع فهي كعمرة نافلة»ولفظه يف اجلامع الصغري 

من صىل »، ولفظه يف اجلامع (323) " صحيح الرتغيب"  ، و(2332)برقم  " صحيح اجلامع الصغري " صححه األلباين يف (3)

 .«الفجر يف مجاعة ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ثم صىل ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة
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« دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة »وبحديث 
(1)

...  »، وبحديث أقرع بن احلابس 

 .فالعمرة تطوع لدخوهلا يف احلج « بل مرة واحدة فام زاد فتطوع... احلج يف كل عام

ال يوجب كوهنا فرضًا وإنام يوجب إمتامها عىل من  [ۓ  ڭ  ڭ  ڭ]وقوله تعاىل 

 .دخل فيها ال ابتدائها

 .كانت العمرة غري مرتبطة بوقت وجب أن ال تكون فرضاً : وقالوا

 .نخعي والشعبي أهنا تطوعوروينا عن إبراهيم ال: وقالوا

هذا كل ما موهوا به وكله باطل، أما األحاديث التي ذكروا فمكذوبة : v قال ابن حزم

 .كلها أما حديث جابر فاحلجاج بن أرطاة ساقط ال حيتج به والطريق األخرى أسقط و أوهى

 .فهو مرسل، وأيب صالح ضعيف « احلج جهاد والعمرة تطوع »وحديث أيب صالح 

فأحد طرقه عن حفص بن غيالن وهو  « من مشى إىل الصالة »وحديث أيب أمامة الباهيل 

 .جمهول عن مكحول عن أيب أمامة ومل يسمع مكحول من أيب أمامة شيئاً 

من طريق القاسم وهو  « من مشى إىل مكتوبة »وحديث األخرى عن أيب أمامة الباهيل 

 .ضعيف

وهو حديث ضعيف منكر ظاهره الكذب ألنه لو  « من صىل يف مسجد مجاعة »واحلديث 

من القصد إىل العمرة  كان أجر العمرة كأجر من مشى إىل صالة تطوع ملا كان تكلفه النبي 

 .إىل مكة من املدينة ولكان فارغًا ونعوذ باهلل من هذا

                                                             

أتاين »، وأما بلفظ (716)ويف اإلرواء برقم . ، وأمحد(63/59)كتاب املناسك ( 1972)، وأبو داود (139)رواه مسلم  (1)

( 1319)قال األلباين يف الضعيفة برقم . «دخلت العمرة إىل احلج إىل يوم القيامة: ذي القعدة فقالجربيل لثالث بقني من 

 .ضعيف جداً 
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فقد روى عن طلحة عن أبيه من طريق  « احلج جهاد والعمرة تطوع »وأما حديث 

عبدالباقي بن قانع وهو راوي كل بلية وكذبة، ثم فيه عمر بن قيس مذل وهو ضعيف، وروي 

 عن ابن عباس من طريق عبدالباقي ثم هو عن ثالثة جمهولني، وروي عن أيب هريرة 

 .فكذب بحت من باليا عبدالباقي بن قانع، فسقطت كلها واحلمد هلل

احلج  »ولو شئنا لعارضناهم بام رويناه من طريق ابن هليعة عن عطاء عن جابر رفعه 

ومعاذ اهلل والشهر احلرام من أن نحتج بام  ولكن يعيذنا اهلل  « والعمرة فريضتان واجبتان

 .يوافقهم صار ثقة وإذا روى ما خيالفهم صار ضعيفاً ليس حجة ولكن ابن هليعة إذا روى ما 

وعهدنا هبم يقولون أن الصاحب إذا روى خربًا وتركه كان ذلك دلياًل عىل ضعف  :ونقول

وبه نصًا إىل  « احلج والعمرة واجبتان »أنه قال  cذلك اخلرب، وقد حدثنا عن ابن عباس 

وهذا عن ابن عباس  « لقرينتها يف كتاب اهللاحلج والعمرة أهنا  » cسفيان ثم عن ابن عباس 

 .من طرق يف غاية الصحة أهنا واجبة كوجوب احلج

ۓ  ڭ  ڭ  ﴿ليس مسلم إال عليه حجة وعمرة : وحدثنا عن جابر بن عبداهلل يقول

، فلو صح ماَرَووا من الكذب امللفق لوجب عىل أصوهلم اخلبيثة املفرتاة إسقاط كل ﴾ڭ

ابر رويا تلك األخبار بزعمهم قد صح عنهام خالفهام ولكن القوم ذلك إذا كان ابن عباس وج

متالعبون، ثم لو صحت كلها ملا كانت هلم يف يشء منها حجة ملا حدثنا عن أيب رزين العقييل 

« فحج عن أبيك أو اعتمر: قال... يا رسول اهلل إن أيب شيخ كبري »أنه قال 
(1)

. 

بأداء فرض احلج والعمرة عمن ال يطيقهام فهذا حكم زائد ورشع  فهذا أمر رسول اهلل 

 وارد، وكانت تكون تلك األحاديث موافقة ملعهود األصل، فإن احلج والعمرة قد كانا بال شك

                                                             

 (.6722) ، وابن ماجه(6261) " صحيح النسائي " رواه النسائي باب وجوب العمرة، وصححه الشيخ األلباين يف (1)
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فقد بطل كوهنام تطوعًا بال شك وصارا  تطوعًا ال فرضًا فإذا أمر هبام اهلل تعاىل ورسوله 

 .فرضني فمن ادعى بطالن هذا احلكم وعودة املنسوخ فقد كذب وإفك وافرتى

بدخول العمرة يف احلج وبأنه ليس عىل املرء إال حجة واحدة دليل عىل  إن أخبار النبي 

 . يعقلأهنا ليست فرضًا فهذيان ال

أخرب بأهنا دخلت يف احلج، وال يشك  بل هذا برهان واضح يف كون العمرة فرضًا ألنه 

 :ذو عقل يف أهنا مل ترص حجة فوجب أن دخوهلا يف احلج إنام هو من وجهني فقط

 .أنه جيزئ هلام عمل واحد يف القرآن :أحدمها

 .دخوهلا يف أهنا فرض كاحلج :والثاين

ألصغرإهنا احلج ا: فإن قالوا
(1)

. 

 كونلو صح هذا لكان حجة لنا ألن القرآن قد جاء بإجياب احلج فكانت حينئذ ت: ناقل

 .لكنا ال نستحل التمويه بام ال يصح ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴿فرضًا بنص قوله تعاىل 

                                                             

، والبيهقي يف الكربى يف احلج (6/615)الدارقطني يف احلج  ، ورواه(1/553)هذا احلديث صححه احلاكم يف املستدرك  (1)

، كلهم عن عمرو بن حزم، وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه عىل موارد (973)، وابن حبان يف املوارد (356، 3/17)

 (.ضعيف لكنه لكثري من فقراته شواهد)الضمآن 

يوم احلج األكرب يوم النحر واحلج األصغر : د قالعن عبداهلل بن شدا) 76ص2وقال الطربي يف تفسري سورة التوبة جـ

أن أهل اجلاهلية كانوا يسمون : وروى ذلك عن عطاء وعن عامر وعن الشعبي وعن جماهد يف رواية، وقال الزهري. العمرة

 .احلج األصغر العمرة

مرة بزيادة عمله عىل ألنه أكرب من الع( احلج)وأوىل هذه األقوال بالصواب يف ذلك عندي قول من قال احلج األكرب 

عملها، فقيل له األكرب لذلك، وأما األصغر فالعمرة ألن عملها أقل من عمل احلج، فلذلك قيل هلا األصغر لنقصان عملها عن 

، كام قال ابن تيمية يف الفتاوى (ألن العمرة هي احلج األصغر)يف سياق كالمه  325ص3عمله، وقال الصنعاين يف العدة جـ

، وكذلك قال ابن القيم يف الزاد «أن العمرة هي احلج األصغر»الذي كتبه لعمرو بن حزم  اب النبي يف كت) 136ص62جـ

 (.العمرة حج أصغر) 71ص6جـ
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إن اهلل تعاىل إنام أمر بإمتامها من دخل فيها ال بابتدائها ال يقتيض ما قالوا وإنام : قوهلموأما 

يقتيض وجوب املجئ هبام تأمني وحتى لو صح ماقالوه لكان حجة عليهم ألنه إذا كان الداخل 

فيها مأمورًا بامتامها فقد صارت فرضًا مأمورًا به وهذا قولنا ال قوهلم، وابن عباس حجة يف 

 .اللغة

ۓ  ڭ  ] واهلل إهنا لقرينتها يف كتاب اهلل : قال cوقد روينا عن ابن عباس 

يرى أن هذا النص موجبًا لكوهنا فرضاً كاحلج، وهبذا احتج  cفإبن عباس  [ڭ  ڭ

 .مرسوق وسعيد ابن املسيب وعىل بن احلسني ونافع يف إجياهبا ومرسوق وسعيد حجة يف اللغة

فرضًا لكانت مرتبطة بوقت، فكالم سخيف مل يأت به قط قرآن وال لو كانت : وأما قوهلم

 .سنة صحيحة وال رواية سقيمة وال قول صاحب وال إمجاع وال قياس يعقل

فرض ولو مرة يف الدهر وليست  وهم موافقون لنا عىل أن الصالة عىل رسول اهلل 

رض وليس مرتبطًا مرتبطة بوقت، وإن النذر فرض وليس مرتبطًا بوقت وإن قضاء رمضان ف

 .بوقت، واإلحرام للحج عندهم فرض وليس عندهم مرتبطًا بوقت فظهر هوس ما يأتون به

وروينا من طريق ابن أيب شيبة عن أيوب السختياين عن ابن سريين عن ثابت قال فيمن 

 .يعتمر قبل أن حيج نسكان هلل عليك ال يرضك بأهيام بدأت

ليس من خلق اهلل أحد إال وعليه حجة : مر قالومن طريق عبدالرزاق عن نافع عن ابن ع

 .وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيال ومن زاد بعدمها شيئًا فهو خري وتطوع

أمرتم بإقامة الصالة والعمرة إىل البيت ومن : ومن طريق ابن اسحاق عن ابن مسعود قال

: عن ابن سريين قاليا أهيا الناس كتبت عليكم العمرة، : طريق قتادة، قال عمر بن اخلطاب

 .كانوا ال خيتلفون أن العمرة فريضة، ابن سريين أدرك الصحابة وأكابر التابعني
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النًا يقول العمرة واجبة، وعن سعيد بن جبري العمرة واجبة، فقيل له أن ف: وعن قتادة قال

 .[ۓ  ڭ  ڭ  ڭ]ليست واجبة، فقال كذب، إن اهلل تعاىل يقول 

 .الصالة والزكاة واحلج والعمرة: أمرتم يف القرآن بإقامة أربع: وعن املرسوق يقول

 .العمرة احلج األصغر: وعبداهلل بن شداد يقول

 وهو قول سفيان الثوري واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب سليامن ومجيع

 .أصحاهبم

وقال أبو حنيفة ومالك
(1)

ليست فرضًا والقوم يعظمون خالف الصاحب الذي ال يعرف : 

له خمالف وهم قد خالفوا ههنا عمر بن اخلطاب وابنه عبداهلل وابن عباس وجابر وابن مسعود 

وزيد بن ثابت وال يصح عن أحد من الصحابة خالف هلم يف هذا إال رواية ساقطة عن ابن 

والصحيح عنه خالف هذا وعهدنا هبم يعظمون خالف اجلمهور وقد ( العمرة تطوع)عباس 

خالفوا ههنا عطاء وطاوساً وجماهدًا وابن جبري واحلسن وابن سريين وما نعلم ملن قال ليست 

واجبة سلفًا من التابعني إال إبراهيم النخعي وحده ورواية عن الشعبي قد صح عنه خالفها 

 .أيب سليامن وتوقف يف ذلك محاد بن

v (2) وقال البغوي
واختلف أهل العلم يف وجوب العمرة فذهب أكثرهم إىل وجوهبا : 

 .كوجوب احلج، وذهب قوم إىل أهنا سنة وهو قول الشعبي وبه قال مالك وأصحاب الرأي

 

                                                             

العمرة سنة )ولفظه (: 91)باب ماجاء يف العمرة بعد احلديث ( 61)يف كتاب احلج " املوطأ  " قال اإلمام مالك رمحه اهلل يف (1)

 (.ني أرخص يف تركهاوالنعلم أحدًا من املسلم

 (.1139)رشح السنة حتت رقم  (6)
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v (1) وقال الشنقيطي
والذي يظهر يل أن ما احتج به كل واحد من الفريقني ال يقل عن : 

درجة احلسن لغريه فيجب الرتجيح بينهام، وقد رجح الشوكاين عدم الوجوب بموافقة الرباءة 

 .األصلية

والذي يظهر يل بمقتىض الصناعة األصولية ترجيح أدلة الوجوب عىل أدلة عدم الوجوب 

 :ثالثة أوجهوذلك من 

أن أكثر أهل األصول يرجحون اخلرب الناقل عن األصل عىل اخلرب املبقي عىل الرباءة  :ألولا

 .األصلية

أن مجاعة من أهل األصول رجحوا اخلرب الدال عىل الوجوب عىل اخلرب الدال عىل  :الثاين

 .عدمه، ووجه ذلك هو اإلحتياط يف اخلروج من عهدة الطلب

بقول من أوجبها فأديتها عىل سبيل الوجوب برئت ذمتك بإمجاع  أنك إن علمت :الثالث

أهل العلم من املطالبة هبا ولو مشيت عىل أهنا غري واجبة فلم تؤدها عىل سبيل الوجوب بقيت 

 دع ما يريبك إىل ما اليريبك »يقول  مطالبًا بواجب عىل قول مجع كثري من العلامء، والنبي 

»
(2)

احلقيقة ملا  وهذا املرجح راجع يف( الشبهات فقد إستربَء لدينه وعرضهقى فمن ات)، ويقول 

 .قبله والعلم عند اهلل تعاىل

v (3) وقال املباركفوري
 .والظاهر هو وجوب العمرة واهلل تعاىل أعلم: 

 

                                                             

 .337ص5أضواء البيان جـ (1)

، الدارمي (966)تفسري املشبهات، صحيح ابن حبان : باب( 6251)، ويف البخاري حتت حديث رقم (6511)رواه الرتمذي  (6)

 (.5621)، والنسائي يف الكربى (6593)

 .113ص3حتفة األحوذي جـ (3)
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v (1) الشيخ العثيمنيقال 
ليس وجوب العمرة كوجوب احلج ال يف اآلكدية وال يف : 

العموم والشمول، أما اآلكدية فإن احلج ركن من أركان اإلسالم وفرض بإمجاع املسلمني، وأما 

 .العمرة فليست ركنا من أركان اإلسالم وال فرضًا بإمجاع املسلمني

لعلم يقولون أن العمرة ال جتب عىل أهل مكة، وأما العموم والشمول فإن كثريًا من أهل ا

 .vوهذا نص عليه اإلمام أمحد 

واختلف العلامء يف العمرة هل هي واجبة أو سنة؟ والذي يظهر أهنا واجبة ألن أصح 

هل عىل  » حني قالت للنبي  dحديث حيكم يف النزاع يف هذه املسألة هو حديث عائشة 

« ال قتال فيه احلج والعمرةنعم عليهن جهاد : النساء جهاد؟ قال
(2)

ظاهر يف ( عليهن: )فقوله 

 .من صيغ الوجوب كام ذكر ذلك أهل أصول الفقه( عىل)الوجوب ألن 

وقال حممد عيد العبايس
(3)

ويف وجوب العمرة خالف فمنهم من قال هي سنة، ومنهم من : 

 وم الـقيامة وشبك بنيدخـلت الـعمرة يف احلج إىل يـ» أوجبها عىل املستطيع أخذًا من قــوله 

(4)«أصابعه
 .رواه مسلم ولعل هذا هو األرجح 

 

 

                                                             

 .1ص9املمتع جـالرشح  (1)

بدون لفظ العمرة، ( 1121)، ويف البخاري (711)، ويف اإلرواء (6335)، وصحيح سنن ابن ماجة (2/125)أخرجه أمحد  (6)

إن أيب شيخ »وذكر غري واحٍد عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل أنه قال للحديث : 332ص5ولكن قال الشنقيطي يف األضواء جـ

ال أعلم يف إجياب العمرة حديثًا أجود من هذا وال : املرأة اخلثعمية، قال اإلمام أمحد «و اعتمرحج عن أبيك أ: قال... كبري

 .أصح

 .325ص1حتقيق منار السبل جـ (3)

ِة النَّبِيِّ َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلَّمَ : رواه مسلم (3)  .َباُب َحجَّ
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 َهْل َتِجُب الُعْمَرُة َعلى َأْهِل امَلكَِّة ؟

 

v (2) قال ابن تيمية
قول ضعيف جدًا خمالف  والقول بوجوب العمرة عىل أهل مكة: 

 .للسنة الثابتة، وهلذا كان أصح الطريقني عن أمحد أن أهل مكة ال عمرة عليهم رواية واحدة

وقال
(3)

وال أصحابه  يكره اخلروج من مكة لعمرة التطوع وذلك بدعة مل يفعله النبي : 

ملراجعة تطيبًا لقلبها عىل عهده ال يف رمضان وال يف غريه، ومل يأمر عائشة هبا، بل أذَّن هلا بعد ا

 .وطوافه بالبيت أفضل من اخلروج إتفاقًا وخيرج عند من مل يكرهه عىل سبيل اجلواز

v (4) وقال ابن القيم
يف عمره عمرة واحدة خارجًا من مكة كام يفعل كثري  ومل يكن : 

جًا من من الناس اليوم، وإنام كانت عمره كلها داخاًل إىل مكة، ومل ينقل عنه أنه اعتمر خار

 .مكة

v (5) وقال ابن تيمية
وألن الصحابة املقيمني : بعد رسد األدلة عىل عدم وجوب العمرة 

وال عىل عهد خلفائه، بل مل يعتمر أحد  بمكة مل يكونوا يعتمرون بمكة ال عىل عهد النبي 

وحدها لسبب عارض وقد بسطنا الكالم عىل  dإال عائشة  عمرة بمكة عىل عهد النبي 

 .ذلك يف غري هذا املوضوع

وقال
(5)

 قد غلطـعرانة فـاعتمر من احلديبية أو اجلـخرج من مكة ف فمن توهم أن النبي : 

                                                             
 .115اإلختيارات ص (1)

 .117اإلختيارات ص (6)

 (.1/633)زاد املعاد  (3)

 .9ص62جمموع الفتاوى جـ (3)

 .132ص62جمموع الفتاوى جـ (5)
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غلطًا فاحشًا منكرًا، وإن كان قد غلط من اإلحتجاج بذلك عىل العمرة من مكة طوائف من 

و أصحابه مجيعهم مل يعتمر منهم يف حياته من مكة  أكابر أعيان العلامء، فقد ظهر أن النبي 

 .dبعد فتح مكة ومصريها دار اإلسالم إال عائشة 

 ر كفر وكان هبا من أصحاب النبي وكذلك مل يعتمر أحد منها قبل الفتح حني كانت دا

بعد هجرته إىل املدينة وقبل هجرته فإهنم كانوا يطوفون بالبيت، فإذا كان املسلمون حيث كانوا 

إىل أن تويف إذا كانوا بمكة مل يكونوا يعتمرون من مكة بل كانوا  بمكة من حيث بعث النبي 

 .كل وقت من غري اعتامريطوفون وحيجون من العام إىل العام، وكانوا يطوفون يف 

كان هذا مما يوجب العلم الرضوري أن املرشوع ألهل مكة إنام هو الطواف وأن ذلك هو 

ومجيع أصحابه عىل عهده عىل  األفضل هلم من اخلروج للعمرة إذ من املمتنع أن يتفق النبي 

 النبي املداومة عىل املفضول وترك األفضل فال يفعل أحد منهم األفضل وال يرغبهم فيه 

 .فهذا ال يقوله أحد من أهل اإليامن

ْن أوجب العمرة من الصحابة والتابعني مل يوجبها عىل أهل  ومع هذا فاملنقول الرصيح عمَّ

يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس  cكان ابن عباس : vمكة، قال اإلمام أمحد 

رباح أعلم التابعني باملناسك عليكم عمرة إنام عمرتكم طوافكم بالبيت، وقال عطاء بن أيب 

بتان البد مــنهام ملن استطاع وإمام الناس فيها ليس أحد من خلق اهلل إال عليه حجة وعمرة واج

طوافهم بالبيت وهم  مرة من أجلإليهام سبياًل إال أهل مكة فإن عليهم حجة ولـيس عليهم ع

 .ليس عىل أهل مكة عمرة: يفعلونه فاجزأ عنهم، وقال طاوس

هؤالء من يقول مثل ذلك من أصحاب الشافعي و أصحاب أمحد يف وجوب العمرة  ثم من

 انت واجبةـو كـإهنا لـابة فـصحـثابتة وإمجاع الـف للسنة الـول ضعيف جدًا خمالــعىل أهل مكة ق
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 .هبا ولكانوا يفعلوهنا النبي  ألمرهم

وهلذا كان املصنفون للسنن إذا أرادوا ذكر ماجاء من السنة يف العمرة من مكة مل يكن معهم 

 .dإال قضية عائشة 

ومن املعلوم أنه لو كان أهل مكة يعتمرون مل يكن خافيًا عىل ابن عباس إمام أهل مكة و 

 .عطاء بعده إمام أهل مكةأعلم األمة يف زمنه باملناسك وغريها، وكذلك 

وما سقط بالعذر علم أنه ليس من أركان احلج الذي البد منها وهلذا مل يكن عىل أهل مكة 

طواف قدوم وال طواف وداع إلنتفاء معنى ذلك يف حقهم فإهنم ليسوا بقادمني إليها وال 

 .مودعني هلا ماداموا فيها

مكة بال خروج من احلرم فال حاجة أهل واملقصود األكرب يف العمرة الطواف وذلك يمكن 

إىل اخلروج منه ألن الطواف والعكوف هو املقصود بالقادم إىل مكة وأهل مكة متمكنون من 

 .ذلك ومن كان متمكنًا من املقصود بال وسيلة مل يؤمر أن يرتك املقصود ويشتغل بالوسيلة

املقصودة وإن مشيه من وأيضًا فمن املعلوم أن ميش املايش حول البيت طائفًا هو العبادة 

احلل هو وسيلة إىل ذلك وطريق فمن ترك امليش من هذا املقصود الذي هو العبادة واشتغل 

بالوسيلة فهو ضال جاهل بحقيقة الدين وهو أرش من جهل من كان جماورًا للمسجد يوم 

 ه وفوتاجلمعة يمكنه التبكري إىل املسجد والصالة فـيه وذهب إىل مكان بعيد ليقصد املسجد من

 .عىل نفسه ما يمكنه فعله يف املسجد من الصالة املقصودة

ڑ  ]: وقال تعاىل( العمرة)من عمر يعمر واإلسم فيه ( إفتعال)يبني ذلك أن اإلعتامر 

وعامرة   [17: التوبة ] ﴾ۇ  ۇ  ۆ﴿وقال تعاىل  ،]151: البقرة[[ ڑ  ک  ک  ک

 ...إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد »املساجد إنام هي بالعبادة فيها وقصدها لذلك كام يف احلديث 
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»
(1)

 .[11: التوبة ] ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿وقال تعاىل  

العمرة الزيارة ألن املعتمر البد : بمعنى العامرة من القاصد له وهلذا قيلواملقيم بالبيت أحق 

أن يدخل من احلل وذلك هو الزيارة وأما األوىل فيقال هلا عامرة، ولفظ العامرة أحسن من لفظ 

 .عمرة وزيادة اللفظ يكون لزيادة املعنى

د أتى بامهو أكمل من معنى وإذا كان كذلك فاملقيم يف البيت طائفًا به وعامرًا له بالعبادة ق

املعتمر وأتى املقصود بالعمرة فال يستجب له ترك ذلك بخروجه عن عامرة املسجد ليصري بعد 

 .ذلك عامرًا له ألنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري

وكالم شيخ اإلسالم يدل عىل علميته بحقيقة األمر ولكن أحلق به عدم مرشوعية العمرة 

ال يوافقه يف هذا اإلحلاق كام قال vيخ العثيمني ألهل مكة ولكن الش
(2)

واإلمام أمحد نص : 

 واجبة عىل املكيعىل أهنا غري
(3)

شيخ  ل أن، ب vيمية ، وهو إختيار شيخ اإلسالم ابن ت

اإلسالم يرى أن أهل مكة ال ترشع هلم العمرة مطلقًا، وأن خروج اإلنسان من مكة ليعتمر 

 .ليس مرشوعًا أصالً 

القلب من هذا يشء، ألن األصل أن دالالت الكتاب والسنة عامة تشمل مجيع ولكن يف 

 .الناس إال بدليل يدل عىل خروج بعض األفراد من احلكم العام

 

 

                                                             

 .، وضعفه األلباين(3273)رواه الرتمذي  (1)

 .12ص9الرشح املمتع جـ (6)

أن املكي كلام تبعاد : عن املوفق صاحب املغني عن أمحد قال) 912ص3ولكن ال يمنعهم من العمرة كام نقل احلافظ يف الفتح جـ (3)

 (.كان أعظم ألجرهيف العمرة 
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قال الشوكاين
(1)

وابن حجر 
(2)

ومل ينقل أن : قال صاحب اهلدى( رة التنعيمباب عم)يف  

ومل ( مكة)قبل اهلجرة وال اعتمر بعد اهلجرة إال داخاًل إىل ( مكة)اعتمر مدة إقامة بـ النبي 

بعمرة كام يفعل الناس ليوم وال ثبت ( مكة)إىل احلل ثم يدخل ( مكة)يعتمر قط خارجًا من 

وبعد أن : وحدها، قال يف الفتح d عند أحد من الصحابة فعل ذلك يف حياته إال عائشة

ولكنه إنام يدل عىل : v بأمره دل عىل مرشوعيته، وقال الشوكاين dفعلته عائشة 

بذلك ألجل تطيب قلبها كام قيل أمره  املرشوعية إذا مل يكن
(3)

. 

v (4) وقال الشوكاين
أمر  أن النبي  »أقول استدل لذاك من ( وميقااها احِلل للمكي: )

« عبدالرمحن بن أيب بكر أن خيرج عائشة ريض اهلل عنها إىل التنعيم ويعمرها منه
(5)

، وقد أجاب 

إنام  من قال أنه يصح ملن كان يف مكة أن حيرم للعمرة من مكة كام حيرمون للحج منها بأنه 

 بأن تدخل إىل مكة من احلل كام دخل أزواجه كذلك وهذا dأمر بذلك تطيبًا لقلب عائشة 

 .اجلواب خالف للظاهر

                                                             

 .321ص3نيل األوطار جـ (1)

 .993ص3فتح الباري جـ (6)

وقد »يف رواية ( 6262)حتت رقم ( 2/622)فأورد الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل الروايات تدل عىل ذلك كام يف الصحيحة  (3)

عن العمرة وأهيل باحلج انقيض رأسك وامتشطي وأمسكي : أين كنت أهللت بعمرة فكيف أضع بحجي، قال: قالت له

فقالت يار سول اهلل إين أجد يف »، ويف رواية «فكوين يف حجك فعسى اهلل أن يرزقكيها»، ويف رواية «واصنعي مايصنع احلاج

، وعند أمحد «يصدر الناس بنسكني واصدر بنسك واحد»، ويف رواية «أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر: وقالت... نفيس

 .«اؤك بعمرة وحجة وارجع أنا بحجةنس... يرجع»( 2/125)

 .رجالً سهالً إذا هويت اليشء تابعها عليه فأرسلها مع أخيها عبدالرمحن فأهلت بعمرة من التنعيم وكان 

 .117ص6السيل اجلرار جـ (3)

، واحلميدي (1/116)، والبيهقي (6923)، والنسائي (6723) ، وابن ماجه(1611)، ومسلم (1915) رواه البخاري (5)

(623.) 
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مل يقع منه تعني ميقات للعمرة وقد ثبت عنه تعني ميقات احلج ألهل كل  واحلاصل أنه 

دوهنن فمهله من أهله فمن كان  » جهة فإن كانت العمرة كاحلج يف هذه املواقيت فقد قال 

« وكذلك حتى أهل مكة هيلون منها
(1)

بعد ذكر  c، بل وقع الترصيح يف حديث ابن عباس 

وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد ( هلن)فهن  » املواقيت ألهل كل حمل أنه قال 

فرصح يف هذا احلديث بالعمرة « احلج والعمرة
(2)

. 

v (3) وقال ابن دقيق العيد
وهو ( أي مكة)يقتيض أن أهل مكة حيرمون منها : التاسعة: 

حيرم من أدنى احلل ويقتيض  خمصوص باإلحرام باحلج فإن من أحرم بالعمرة ممن هو يف مكة

 له جائز،من احلرم كرام احلديث اإلحرام من مكة نفسها وبعض الشافعية يرى أن اإلح

 .ممن ليس من أهلها واحلديث عىل خالفه ظاهرًا ويدخل يف أهل مكة من بمكة

v (4) وقال الصنعاين
قربه إىل مكة وال أدري ماالذي أمن ( حيرم من أدنى احلل)قوله : 

من أراد  »هلا يف حكم امليقات للمكي بقوله  فرق بني حكم احلج والعمرة يف هذا فقد مجعه 

وجعل حكم احلج والعمرة ألهل مكة  « حتى أهل مكة من مكة » حتى قال « احلج أو العمرة

 .dيف امليقات واحدًا، ومل نرد هلم دلياًل يف التفريق بينهام إال حديث عائشة 

أن من املقصود من اخلروج إىل احلل يف حق املعتمر أن يرد عىل : يف الفتح v وقال احلافظ

 .البيت احلرام من احلل فيتضح كونه وافدًا عليه

 

                                                             

 (.1931)، وأبو داود (11،16،1111)، ومسلم (1563)رواه البخاري  (1)

 (.1562)، ومسلم (311)رواه البخاري  (6)

 .رشح العمدة كتاب احلج باب املواقيت (3)

 .615ص3تعليق عىل العدة جـ (3)
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اشرتاطه أن يكون املعتمر املكي وافدًا دون احلاج املكي غريب ال دليل عليه بل أهل  :قلت

 .مكة ال يكونون وافدين يف حج وال عمرة

v (1) وقال ابن حزم
ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها أو من غري أهلها ففرض : 

أمر  عليه أن خيرج لإلحرام هبا إىل احلل والبد فيخرج إىل أي احلل شاء فألن رسول اهلل 

 .عبدالرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم

فهل كانت عائشة وعبدالرمحن من أهل : يف جواب السائل يقول v وقال الشيخ بن باز

 حتى يقاس عىل خروجها خروج أهل مكة؟مكة 

وحدها ملن كان يف احلرم جيب أن يكون من نعم الدليل عىل أن اإلحرام بالعمرة : vقال 

ختار أيرسمها ا ما خري بني أمرين إال ع أنه عائشة أن تأِت هبا من التنعيم م ره احلل هو أم

ولو كان احلرم واحلل بالنسبة إلحرامها بالعمرة سواء ألمرها أن حترم من األبطح حيث نزلوا 

به وهو من احلرم ومل يشق عليها بالذهاب إىل التنعيم لياًل لتحرم منه عائشة ومل يكن أمرها 

مكة أو  بذلك من أجل كوهنا من املهاجرين ومن غري أهل مكة، فإن من كان نازالً ببنيان

بأبطحها وهو من غري أهل مكة حيرم باحلج من مكانه وال يكلف اخلروج إىل احلل بل هذا 

احلديث ترشيع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود احلرم سواء كان بمكة أم خارجها 

للواحد كأمره للجامعة ترشيع عام إال إذا دل عىل ختصيصه به دليل ألن أمر النبي 
(2)

. 

v(3) نقيطيالش وقال
وأن املكي إذا أراد العمرة خرج إىل احلل فأحرم منه والدليل عىل : 

 .dهذا حديث عائشة 

                                                             

 .19ص5املحىل جـ (1)

 .669ص5أضواء البيان جـ (3)  .613ص6، وفتاوى إسالمية جـ(6291)فتاوى اللجنة الدائمة رقم  (6)
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اإلسالم أن تشهد »:  يف جوابه جلربيل ملا سأله عن اإلسالم قال  منها قوله 

أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤِت الزكاة، وحتج 

رجه ابن أخ «وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضاناللبيت، وتعتمر، 

وقال . ‐ ريض اهلل عنه ‐خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن خطاب 

 .هذا إسناد ثابت صحيح: الدارقطني

: يا رسول اهلل هل عىل النساء من جهاد؟ قال: ومنها حديث عائشة أهنا قالت

 .[أخرجه أمحد، وابن ماجة، بإسناد صحيح] «احلجُّ والعمرة: عليهن جهاد ال قتال فيه»

 

اإلسالم أن »:  يف جوابه جلربيل ملا سأله عن اإلسالم قال  منها قوله  :قوله
 تشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وحتج

رجه ابن خزمية أخ «اللبيت، وتعتمر، وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان
 هذا إسناد: وقال الدارقطين. ‐رضي اهلل عنه‐والـدارقـطـنـي من حـديـث عـمـر بن خطـاب 

(1) .ثابت صحيح
. 

v (2) قال الشنقيطي
وأجابوا عام جاء يف حديث جربيل بأن الروايات الثابتة يف صحيح : 

 .العدول مقبولة مسلم وغريه وليس فيها ذكر العمرة وهي أصح وقد جياب عن هذا بأن زيادة
: يا رسول اهلل هل على النساء من جهاد؟ قال: ومنها حديث عائشة أنها قالت :قوله

(العمرة)ويف رواية البخاري بدون لفظ . « احلجُّ والعمرة: عليهن جهاد ال قتال فيه»
(3)

 : قلت

                                                             

وذكره شيخ األلباين يف  (.13)، وابن منده يف اإليامن (193)، وابن حبان (1)، وابن خزيمة (6/616)أخرجه الدارقطني  (1)

 «وحتج وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء»، وفيه 611ورواه الدارقطني يف سننه ص: وقال( 3)اإلرواء حتت رقم 

 .إسناد ثابت صحيح: وقال

 .339ص5جـ: أضواء البيان (6)

 (.1121)لبخاري رواه ا (3)
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لكن أحسن اجلهاد وأمجله احلج حج مربور،  »: يا رسول اهلل أال نغزو ونجاهد معكم فقال

« فال أدع احلج بعد إذ سمعت هذا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: فقالت
(1)

. 

 

 عْن َسَفِر امَلْرَأُة للَحجِّ َأِو َغريه ِإالَّ ِبَمْحَرِم النَِّهُي

 

التسافر املرأة إال مع ذي حمرم، وال يدخل عـليها  »: قال النبي  cعن ابن عباس 

 يـا رسول اهلل إين أريد أن أخرج يف جـيش كذا وكذا: رجل إال ومعها حمرم، فـقــال رجل

« أخرج معها: وامرأيت تريد احلج، فقال
(2)

. 

« ال تسافر املرأة ثالثًة إال ومعها ذو حمرم »: قال رسول اهلل : قال cعن ابن عمر 
(3)

. 

الحيل إلمرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر مسرية  »: قال النبي : cوعن ابن عمر 

« ثالث ليال إال ومعها ذو حمرمٍ 
(4)

. 

الدهر إال ومعها ذو حمرم منها التسافر املرأة يومني من  »: ورواية أخرى عن أيب سعيد 

« أو زوجها
(5)

. 

«التسافر امرأة فوق ثالث لياٍل إال مع ذي حمرم»ورواية أخرى عنه 
(6)

. 

                                                             

، والبيهقي (3293)، وابن خزيمة (711)، ويف اإلرواء (6335) ، ويف صحيح سنن ابن ماجه(2/125)د أخرجه أمح (1)

 (.1131)، والبغوي (3/362)

 (.1137)، والبغوي يف السنة (6567)، وابن خزيمة (1/666)، وأمحد (3657)، ومسلم (1126)البخاري رواه  (6)

، وابن حبان (6561)، وابن خزيمة (6/133)، وأمحد (1969)، وأبو داود (3635)، ومسلم (1212)رواه البخاري  (3)

(6967.) 

 (.3639)رواه مسلم  (3)

 (3651) رواه مسلم (2)  (.3631)رواه مسلم  (5)
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تسافر مسرية ليلٍة إال ومعها الحيل إلمرأة مسلمة  »: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة 

« رجل ذو حرمٍة منها
(6)

« مسرية يوم »، ويف رواية أخرى 
(2)

«مسرية يوٍم وليلةٍ »، ورواية عنه 
(3)

. 

حيل إلمرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن ال »: عن أيب سعيد اخلدري، قال رسول اهلل 

إبنها أو زوجها أو أخوها أو ذو حمرٍم تسافر سفرًا يكون ثالثة أيام فصاعدًا إال ومعها أبوها أو 

« منها
(4)

. 

v (5) قال الشوكاين
اخللوة باألجنبية وهو إمجاع  منع « خيلون رجل بإمرأة ال »قوله : 

 .وجتوز اخللوة مع وجود املحرم

v (6) قال احلافظ
فيه منع اخللوة باألجنبية وهو إمجاع،  « يدخل عليها رجل ال »قوله : 

رم مقامه يف هذا كالنسوة الثقات والصحيح اجلواز لضعف لكن اختلفوا هل يقوم غري املح

البد من املحرم وكذا يف النسوة الثقات يف سفر احلج البد من أن يكون : التهمة به، وقال القفال

أن يصيل بنساء مفردات إال أن مع إحداهن حمرم ويؤيده نص الشافعي أنه ال جيوز للرجل 

 .تكون إحداهن حمرمًا له

v (7) وقال النووي
وكذا لو كان معها من ال يتسحي منه لصغره كإبن ( اخللوة حرام: )

سنتني أو ثالث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم وكذا لو اجتمع رجال بإمرأة أجنبية فهو حرام 

جوازه، واملختار أن اخللوة باألمرد بخالف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح 

 .األجنبي احلسن كاملرأة فتحرم اخللوة به إال إذا كان يف مجع من الرجال املصونني

                                                             

 (.3655)رواه مسلم  (3) (.3653)رواه مسلم  (6) (.3653)رواه مسلم  (1)

 ( .3659)رواه مسلم  (3)

 .73ص3فتح الباري جـ (2)  .611ص3نيل األوطار جـ (5)

 .113ص7رشح مسلم جـ (9)



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
301 

......................................................................................... 

 

v (1) وقال الصنعاين
نبية وهو إمجاع وقد ورد يف دل احلديث عىل حتريم اخللوة باألج: 

«فإن ثالثهام الشيطان»حديث 
(2)

وهل يقوم غري املحرم مقامه؟ يزيل معنى اخللوة الظاهر أنه  

 .يقوم ألن املعنى املناسب للنهي إنام هو خشية أن يوقع بينهام الشيطان فتنةً 

v (3) وقال احلافظ
كذا أطلق السفر وقيده يف حديث أيب سعيد،  «تسافر املرأة ال»قوله : 

وأيب هريرة، وابن عمر، وقد عمل أكثر العلامء يف هذا الباب باملطلق إلختالف التعقيدات، 

حيتمل أن يقال أن : وقع اإلختالف يف مواطن بحسب السائلني، وقال املنذري: وقال ابن املنري

يعني فمن أطلق يومًا أراد بليلة أو ليلة أراد  اليوم املفرد والليلة املفردة بمعنى اليوم والليلة

بيومها وإن يكون عند مجعها أشار إىل مدة الذهاب والرجوع وعند إفرادمها أشار إىل قدر ما 

وحيتمل أن يكون هذا كله متثياًل ألوائل األعداد، فاليوم أول العدد أو : تقتيض فيه احلاجة قال

وكأنه أشار إىل أن مثل هذا يف قلة الزمن ال حيل فيه اإلثنان أول التكثري والثالث أول اجلمع 

 .السفر فكيف بام زاد

 v قال النووي
(4)

قال العلامء إختالف هذه األلفاظ إلختالف السائلني واختالف : 

كأنه : املواطن وليس يف النهي عن الثالثة ترصيح بإباحة اليوم والليلة أو الربيد، قال البيهقي

 فقال إال وكذلك .. أو يوماً .. أو يومني.. ال: سئل عن املرأة تسافر ثالثًا بغري حمرم، فقال

الربيد فأدى كل واحد ماسمعه،كله صحيح وليس يف هذا كله حتديد ألقل مايقع عليه إسم 

 .حتديد أقل ما يسمى سفراً  السفر ومل يرد 

                                                             

 .767ص6سبل السالم جـ (1)

 (.332)، الصحيحة (2223) املشكاة، (7195) " الكربى " ، والنسائي يف(5512)رواه ابن حبان  (6)

 .76ص3فتح الباري جـ (3)

 .121ص7رشح مسلم جـ (3)
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إن كل ما يسمى سفرًا تنتهي عنه املرأة بغري زوج أو حمرم سواء كان ثالثة أيام أو : فاحلاصل

املطلقة وهي آخر روايات مسلم  cيومني أو يومًا أو بريدًا أو غري ذلك لرواية ابن عباس 

 .ناول مجيع ما يسمى سفرًا، واهلل أعلمالسابقة ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم، وهذا يت

وأمجعت األمة عىل أن املرأة و يلزمها حجة اإلسالم إذا استطاعت لعموم قوله ) :وقال

 .واستطاعتها كإستطاعة الرجل «بني اإلسالم» وقوله ، ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿تعاىل 

عليها إال أن يكون لكن اختلفوا يف إشرتاط املحرم هلا، فأبو حنيفة يشرتطه لوجوب احلج 

بينها وبني مكة دون ثالث مراحل ووافقه مجاعة من أصحاب احلديث وأصحاب الرأي 

وحكى ذلك أيضًا عن احلسن البرصي والنخعي وقال عطاء وابن جبري وابن سريين ومالك 

 .واألوزاعي والشافعي يف املشهور عنه ال يشرتط املحرم بل يشرتط إالمن عىل نفسها

صل إال من بزوج أو حمرم أو نسوة ثقات وال يلزمها احلج عندنا إال بأحد حي: قال أصحابنا

 .هذه األشياء فلو وجدت امرأة واحدة ثقة مل يلزمها لكن جيوز هلا احلج معها هذا هو الصحيح

يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة وقد يكثر األمن والحتتاج إىل : وقال بعض أصحابنا

ة القافلة وتكون آمنة واملشهور من نصوص الشافعي ومجاهري أحد بل تسري وحدها يف مجل

 .أصحابه هو األول

واختلف أصحابنا يف خروجها حلج التطوع وسفر الزيارة والتجارة، فقال بعضهم جيوز هلا 

اخلروج فيها مع نسوة ثقات كحجة اإلسالم، وقال اجلمهور ال جيوز إال مع زوج أو حمرم، 

 .حيحةوهذا هو الصحيح ألحاديث الص

واتفق العلامء عىل أنه ليس هلا أن خترج يف غري احلج والعمرة إال مع ذي : v وقال القايض

 ا يف دارــامتهــفرق بينهام أن إقـوال ،رمـكن معها ذي حمـجرة من دار احلرب، وإن مل يـحمرم إال اهل
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الكفر حرام إذا مل تستطيع إظهار الدين وختشى عىل دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن 

 .احلج هل هو عىل الفور أم الرتاخي؟

هذا عندي يف الشابة، وأما الكبرية غري املشتهاة : قال الباجي: v وقال القايض عياض

ال يوافق عليه ألن املرأة مظنة الطمع فيها فتسافر يف كل األسفار بال زوج وال حمرم، وهذا 

وجيتمع يف األسفار من سفهاء الناس ( لكل ساقطة ال قطة)ومظنة الشهوة وقد قالوا 

 .وسقطهم

واستدل أصحاب أيب حنيفة برواية ثالثة أيام ملذهبهم أن قرص الصالة يف السفر ال جيوز إال 

 .يف سفر يطلق عىل يوم وعىل بريد وعىل دون ذلك

v (1) الشوكاين وقال
وهذا هو الظاهر أعني األخذ بأقل ما ورد، وغاية األمر أن النهي : 

عن األكثر يدل بمفهومه عىل أن ما دونه غري منهٌي عنه والنهي عن األقل منطوق وهو أرجح 

 .من املفهوم، والرواية املطلقة يف السفر مقيدة بأقل ماورد

 v وقال احلافظ
(2)

ملرأة عىل مسافة القرص خالفًا للحنفية وال يتوقف إمتناع سري ا: 

وحجتهم أن املنع املقيد بالثالث متحقق وما عداه مشكوك، ونوقض بأن الرواية املطلقة شاملة 

لكل سفر فينبغي األخذ هبا وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه، ومن قواعد احلنفية تقديم اخلرب 

خالفوا ذلك هناالعام عىل اخلاص، وترك محل املطلق عىل املقيد، وقد 
(3)

 وفرق سفيان الثوري 

                                                             
 .6173ص3نيل األوطار جـ (1)

 .76ص3فتح الباري جـ (6)

إما قول أيب حنيفة يف التحديد الذي ذكر فال نعلم له سلفًا فيه منه الصحابة وال من التابعني، : 62ص5قال ابن حزم يف املحىل جـ (3)

بل مانعلم أحدًا قاله قبلهم وهو يعظمون خالف الصاحب إذا وافق تقليدهم ويقولون أن املرسل كاملسند وقد صح عن ابن 

 . واليعرف هلام يف ذلك خمالف من الصحابة وقد خالفهام أصحاب أيب حنيفة، وهذا تناقضعمر ما ذكرنا وعن أم املؤمنني، 
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إذا مل جتد زوجـًا أو حمرمًا ال : بني املسافة البعيدة دون القريبة ومتسك أمحد بعموم احلديث فـقال

احلج جيب عليها
(1)

عنه، وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو ختصيص احلديث هذا هو املشهور 

 .وهو خمصوص باإلمجاع: بغري سفر الفريضة قالوا

v (2) وقال البغوي
يدل عىل أن املرأة ال يلزمها ( أي حديث أيب هريرة)هذا احلديث : 

احلج إذا مل جتد رجاًل ذا حمرم خيرج معها وهو قول النخعي واحلسن البرصي، وبه قال الثوري 

أمحد واسحاق وأصحاب الرأي وذهب قوم إىل أنه يلزمها اخلروج مع مجاعة من النساء وهو و

قول مالك والشافعي واألول أوىل لظاهر احلديث، أما الكافرة إذا استلمت يف دار احلرب أو 

األسرية املسلمة إذا ختلصت من أيدي الكفار، قال احلافظ
(3)

وزاد : بعد هذا القول للبغوي 

أة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه جيوز له أن يصحبها حتى يبلغها غريه أو امر

وإذا كان عمومه خمصوصة باإلتفاق فليخص منه حجة الفريضة وأجاب صاحب : الرفقة قالوا

املغني بأنه سفر الرضورة فال يقاس عليه اإلختيار وألهنا تدفع رضرًا متيقنًا بتحمل رضر 

ج، ومن األدلة عىل جواز سفر املرأة مع النسوة الثقات إذا أمن متوهم وال كذلك السفر للح

عىل ذلك وعدم نكري  الطريق إلتفاق عمر وعثامن وعبدالرمحن بن عوف ونساء النبي 

 .غريهم من الصحابة عليهن يف ذلك

وهو  « يوشك أن خترج الظعينة من احلرية تؤم البيت ال زوج معها »وقد احتج له بحديث 

 أنه خرب يف سياق املدحوجود ذلك ال عىل جوازه و أجيب بدل عىل يف الــبخاري، وتعقب بأنه ي

                                                             

 .املحرم من السبيل: قال أمحد: 312ص1وقال ابراهيم الصويان يف املنار السبيل جـ (1)

 .73ص3رشح السنة جـ (6)

 .73ص3فتح الباري جـ (3)
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 ليس كل يشء، أخرب النبي : v ورفع منار اإلسالم فيحمل عىل اجلواز، وقال النووي

بأنه سيقع يكون حمرمًا وال جائزًا وهو كام قال ولكن القرينة املذكورة تقوي اإلستدالل به عىل 

 .اجلواز

v (1) قال ابن دقيق العيد
اختلف الفقهاء أن املحرم من اإلستطاعة ال جيب عليها احلج : 

 إىل احلج، إال بوجود املحرم، والذين مل يشرتطوا ذلك قالوا جيوز أن تسافر مع رفقة املأمونني

وهذه املسألة تتعلق بالنصني إذا تعارضا وكان كل واحد منهام عامًا من وجه وخاصًا من وجه 

ۓ ﴿بيانه أنه قوله تعاىل  يدخل حتته الرجال والنساء إذا وجدت  ﴾ھ  ھ  ے   ے  

 .اإلستطاعة املتفق عليها أن جيب عليها احلج

احلديث خاص بالنساء عام يف األسفار، وإذا قيل به واخرج  « ال حيل إلمرأة » وقوله 

 .﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿ عنه سفر احلج لقوله تعاىل

فتدخل املرأة فيه وخيرج  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿بل نعمل بقوله تعاىل : قال املخالف

سفر احلج عن النهي فيقوم يف كل واحد من النصني عموم وخصوص وحيتاج إىل الرتجيح من 

خارج
(2)

. 

ال ابن حزمق
 v (3)

وجدنا املانعني لًة، فقول يف منعها مجلة أو إطالقها مجمل يبق إال ال: 

 حكمها إناح الحيل خالفها إال لنص آخر يبني ــار التي ذكرنا وهي أخبار صحباألخب حيتجون

                                                             

 (.613)حتت حديث  322ص3العمدة جـ (1)

ويمكن أن يقال أن أحاديث الباب التعارض اآلية ألهنا تضمنت أن املحرم يف حق : 671ص3جـ " النيل " قال الشوكاين يف (6)

املرأة من مجلة اإلستطاعة عىل السفر التي أطلقها القرآن الكريم وليس فيها أمر غري اإلستطاعة املرشوطة حتى تكون من 

 .63ص5املحىل جـ (3)  .تعارض العمومني
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 .وجد

« ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل »: قال رسول اهلل : فنظرنا فوجدنا عن ابن عمر قال
(1)

 ،

« إذا استأذنكم نساؤكم إىل املساجد فأذنوا هلن »ورواية أخرى 
(2)

. 

إال زوج وغريهم أن ال يمنعوا النساء من املساجد واملسجد احلرام أجل املساجد قدرًا، 

ثم وجدنا األسفار تنقسم قسمني  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿ووجدنا أن اهلل تعاىل يقول 

سفرًا واجبًا وسفرًا غري واجب، فكان احلج من السفر الواجب فلم جيز أخذ بعض اآلثار دون 

ميعها ولزم استعامهلا كلها والبد فهذا هو الغرض وكان من رفض بعض، ووجبت الطاعة جل

 .بعضها وأخذ بعضها عاصيًا هلل تعاىل

سبيل إال استعامل مجيعها إال بأن يستثنى األخص منها من األعم والبد فكان هني املرأة  وال

ن إجياب عن السفر إال مع الزوج أو ذوي حمرٍم عامًا لكل سفٍر فوجب استثناء ماجاء به النص م

 .بعض األسفار عليها من مجلة النهي واحلج سفر واجب فوجب استثناؤه من مجلة النهي

وَردَّ عليه ابن الدقيق
(3)

وال يتجه ذلك فإنه عام يف املساجد فيمكن أن خيرج عنه : فقال 

 .املسجد الذي حيتاج إىل السفر يف اخلروج إليه بحديث النهي

v (4) وقال ابن حزم
إجياب احلج عىل النساء عموم فيخص ذلك بحديث فإن قالوا بل : 

 .النهي عن السفر إال مع زوج أو ذي حمرم

 

                                                             

 (.6627)، وابن حبان (12) ، وابن ماجه(3255)،  وأمحد (522) ، وأبوداود(132)، ومسلم (722)رواه البخاري  (1)

 (.2323)، وأمحد (139)، ومسلم (125)رواه البخاري  (6)

 .329ص3رشح العمدة جـ (3)

 .636ص5املحىل جـ (3)
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هذا خطأ ألن ذلك األخبار إنام جاءت النهي عن كل سفر مجلة ال عن احلج خاصة : قلنا

كان يمكن أن يعارضوا هبذا إن لو جاءت يف النهي عن أن حتج املرأة إال مع زوج أو ذي وإنام 

حمرم، فكان يكون حينئذ إعرتاضًا صحيحًا وختصيصًا ألقل احلكمني من أعمهام وهذا بني 

 .جداً 

v (1) قال ابن حجر
وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق : 

« حتجن إمرأة إال ومعها ذو حمرم ال »دينار بلفظ ابن جريج عن عمرو بن 
(2)

فنص يف نفس  

 .احلديث عىل منع احلج فكيف خيص من بقية األسفار

ثم قال ابن حزم بعد ما سقنا من كالمه عىل ترجيح عدم منعهن، وبرهان آخر وهو أن تلك 

ال زوج هلا وال األخبار كلها إنام خوطب هبا ذوات األزواج والالئي هلن املحارم، فبقي من 

 .حمرم عىل وجوب احلج عليها وعىل خروجها عن ذلك النهي

خيلون رجل  ال » :قولخيطب ي ول اهلل قال سمعت رس cاس عن ابن عب: وبرهان آخر

يا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إن : بإمرأة وال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم، فقام رجل فقال

« انطلق فأحجج مع امرأتك: اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، قالامرأيت خرجت حاجًة وإين 
(3)

. 

عىل  فكان هذا احلديث رافعًا لألشكال ومبيناً ملا اختلفنا فيه من هذه املسألة ألن هنيه 

 ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة ال مع ذي ،سافر امرأة إال مع ذي حمرم وقعـأن ت

                                                             
 .باب حج النساء 73ص3فتح الباري جـ (1)

فهذا هو حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط عىل ابن جريج فلم : وقال 62ص5ـورد هذه الرواية ابن حزم يف املحىل ج (6)

يدر أحدثه به عمر بن دينار عن عكرمة أم حدثه به عمرو عن أيب معبد عن ابن عباس وأدخل فيه ذكر احلج بالشك واليثبت 

 .احلجة بخرب مشكوك يف إسناده أو يف إرساله، وباهلل التوفيق

 (.1733)، وأمحد (3959)، وابن حبان (363)، ومسلم (3222)رواه البخاري  (3)
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بأن ينطلق فيحج معها ومل يأمر بردها وال عاب سفرها إىل احلج  حمرم وال مع زوج فأمره 

بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص رصيح عىل أهنا  دونه ودون ذو حمرم  ويف أمره 

سفرها كام خرجت فيه أثبته ومل ينكره فصار الفرض عىل  كانت ممكنًا أدراكها بال شك فأمر 

الزوج فإن حج معها فقد أدى ما عليه وإن مل يفعل فهو عاص وعليها التامدي يف حجها 

ومل ينكره عليها فارتفع الشغب  كام أقره  واخلروج إليه دونه أو معه أو دون ذي حمرم أو معه

 .مجلة وهلل احلمد كثرياً 

v (1) وقال الصنعاين
أقول املرجح هنا قائم وهو قول ذلك الصحايب أن امرأته خرجت : 

بأن خيرج معها ويرتك اجلهاد الذي قد تعني عليه ولوال وجوب ذلك مل جيز  حاجة وأمره 

أو نساء ثقات؟ فسفرها للحج ال جيوز أن  هل خرجت مع رجال مؤنني ومل يستفصل 

خيرج من العموم وكيف خيرج سفر احلج من هذه األحاديث وهو أغلب أسفار النساء؟ وهلذا 

أمن فيه ثم ذكر كل جهادهن وقد أمجع املسلمون أنه ال جيوز السفر إال عىل وجه ت جعله 

رجال مؤنني ومنعها أن تسافر منهم األمر الذي اعتقده صائنًا هلا وحافظًا من نسوة ثقات أو 

 .أحق وأوجب وحكمته ظاهرة بدون ذلك فاشرتاط ما أشرتطه اهلل ورسوله 

نَّ  »ثم َردَّ الصنعاين عىل قول بتخصيص سفر احلج بدون حمرم لرواية الدارقطني  جَّ اَل حَتُ

« اْمَرَأٌة إاِلَّ َوَمَعَها ُذو حُمِْرم
(2)

. 

املرأة وحدها يف دار الكفر أو احلرب، وقال وإذا قالوا ثم َردَّ عىل من قال بجواز سفر 

 سد اإلعتبار ملخالفتهــال قياس فــافريضة، وقـليخص منه حج الـاإلتفاق فــًا بـعمومه خمصوص

                                                             

 .329ص3رشح العمدة جـ (1)

 .كتاب احلج( 6332)رواه الدارقطني  (6)
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 .النص

v (1) قال النووي
قال أصحابنا وال فرق يف حتريم اخللوة حيث حرمناها بني اخللوة يف : 

صالة أو غريها، ويستثنى من هذا كله مواضع الرضورة بأن جييد امرأة منقطعة يف الطريق فيباح 

له استصحاهبا بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها و هذا ال إختالف فيه ويدل عليه حديث 

 .واهلل أعلميف قصة اإلفك،  dعائشة 

وقال
(2)

يف رجل خرجت امرأته حاجة، عام للشابة  cثم احلديث ابن عباس : 

جيوز للعجوز السفر من غري حمرم وكأهنم نظروا إىل املعنى : والعجوز، وقال مجاعة من األئمة

فخصصوا به العموم وقيل ال خيصص، بل العجوز كالشابة وهل تقوم النساء الثقات مقام 

 ابة وال تـنهض حجة عىل ذلك ألنه ليسجاز البعض مستدالً بأفعال الصحأاملحرم للمرأة ف

له  جيوز هلا السفر إذا كانت ذات حشم واألدلة ال تدل عىل ذلك، وأما أمره : بإمجاع وقيل

باخلروج مع امرأته فإنه أخذ منه أمحد أنه جيب خروج الزوج مع زوجته إىل احلج إذا مل يكن 

الجيب عليه ومحل األمر عىل الندب قال وإن كان الحيمل عىل  معها غريه، وغري أمحد قال

الندب إال لقرينة عليه، فالقرينة عليه ما علم من قواعد الدين أنه الجيب عىل أحد بذل منافع 

نفسه لتحصيل غريه ما جيب عليه، وأخذ من احلديث أنه ليس للرجل منع امرأته من حج 

طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، سواء قلنا أنه عىل  الفريضة ألهنا عبادة قد وجبت عليها وال

الفور أو الرتاخي، أما األول فظاهر قيل وعىل الثاين أيضًا هلا أن تسارع إىل براءة ذمتها كام أن هلا 

 .إن تصيل أول الوقت وليس له منعها

                                                             

 .113ص7رشح مسلم جـ (1)

 .732ص6سبل السالم جـ (6)
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v (1) قال ابن تيمية
إن كانت من : هل جيوز أن حتج املرأة بال حمرم؟ فأجاب vسئل : 

 القواعد الالِت مل حيضن وقد يئسن من النكاح وال حمرم هلا فإنه جيوز يف أحد قويل العلامء أن

 .حتج مع تأمنه وهو إحدى الروايتني عن أمحد ومذهب مالك والشافعي

وقال
(2)

وليس للزوج منع زوجته من احلج الواجب مع ذي حمرم وعليها أن حتج وإن مل : 

 .يأذن يف ذلك حتى إن كثريًا من العلامء أو أكثرهم يوجبون هلا النفقة عليه مدة احلج

v (3) وقال الشوكاين
 .احلج عىل املرأة إذا مل جتد حمرماً وقال أمحد الجيب : 

v (4) ال احلافظوق
سفر مع امرأته أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب عىل الزوج ال: 

يكن هلا غريه وبه قال أمحد وهو وجه للشافعية واملشهور أنه اليلزمه، واستدل به عىل أنه  إذا مل

للشافعية واألصح عندهم أن ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض وبه قال أمحد وهو وجه 

 .له منعها لكون احلج عىل الرتاخي

 

 ن ُهم امَلْحَرم ؟َم

 

v (5) قال احلافظ
وضابط املحرم عند العلامء من ُحرم عليه نكاحها عىل التأبيد بسبب : 

 مباح حلرمتها، فخرج بالتأبيد أخت الزوجه وعمتها وباملباح أم املوطؤه بشبهة وبنتها وبحرمتها

                                                             
 .16ص62جمموع الفتاوى جـ (1)

 .115اإلختيارات ص (6)

 .617ص3نيل األوطار جـ (3)

 .75ص3فتح الباري جـ (3)

 .73ص3فتح الباري جـ (5)
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املالعنة
(1)

واستثنى أمحد من حرمت عىل التأبيد مسلمة هلا أب كتايب ألهنا ال يؤمن أن يفتنها عن  

 .دينها إذا خالهبا

سفر  »ومن قال أن عبد املرأة حمرم هلا حيتاج أن يزيد يف هذا الضابط ما يدخله واحلديث 

« املرأة مع عبدها ضيعة
(2)

لكن يف إسناده ضعيف وقد احتج به أمحد وغريه وينبغي ملن أجاز . 

 .ذلك أن يقيده بام إذا كانا يف قافلة، واستثنى بعض العلامء ابن الزوج لغلبة الفساد

v تيميةقال ابن 
 (3)

وال اخللوة هبا بل عبدها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر هبا : 

: وله للحاجة وإن كان الخيلو هبا وال يسافر هبا فإنه مل يدخل يف ق( موالته)ينظر إليها 

«التسافر امرأة إال مع زوج أو ذي حمرم»
(4)

فإنه جيوز له أن يتزوجها إذا عتق، واملحرم من حتريم  

 .عليه عىل التأبيد

v (5) وقال العثيمني
واألصح أن وجود املحرم رشط الوجوب احلج: 

(6)
واملحرم من  

 :حترم عليه عىل التأبيد بنسب أو سبب مباح والثاين ينحرص يف شيئني

 .الرضاع .1

 .املصاهرة .2

 

                                                             

فإن حتريمها ليس حلرمتها بل تغليظًا هذا ضابط مذهب الشافعية، وقال النووي : 312ص3قال ابن الدقيق يف رشح العمدة جـ (1)

املالعنة حمرمة عىل التأبيد بسبب مباح وليست حمرماً ألن حتريمها ليس حلرمتها بل عقوبة : 112ص7يف رشح مسلم جـ

 .27ص66الفتاوى جـ جمموع (3) .وتغليظاً 

 .إىل ابن عمر ريض اهلل عنهام 27ص66ونسب ابن تيمية رمحه اهلل يف الفتاوى جـ (6)

 .163سبق خترجيه ص (3)

 .36ص9الرشح املمتع جـ (5)

 .125ص6وهذا ما أيده الشوكاين يف السيل اجلرار جـ (2)
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األب، واإلبن، واألخ، والعم، وابن األخ، وابن األخت، واخلال، : أما النسب فاملحرم هو

أبو زوجها، وابن : واملحارم من الصهر أربعة. واملحرم من الرضاع كاملحرم من النسب سواء

وجها، وزوج أمها، وزوج بنتها، فهم أصول زوجها وفروعه وهم أبناءه، وأبناء أبنائه، وبناته، ز

وإن نزلوا، وزوج أمها، وزوج بنتها فثالثة يكون حمارم بمجرد العقد وهم أبو زوج املرأة، وابن 

 .زوج املرأة، وزوج بنت املرأة، إما زوج أمها فال يكون حمرمًا إال إذا دخل بأمها

 .مباح خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب حمرم مثل أم املزين هبا وأم امللوط به وبنتهاوسبب 

أن أم املزين هبا ليست حرامًا عىل الزاين وأن بنت املزين هبا ليست حراماً : والقول الراجح

 .عىل الزاين، فإنه اليصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح

 
 :وشروط احملرم

كان كافرًا فليس بمحرم، ويكون األب الذي اليصيل غري حمرم ألبنته أن يكون مسلاًم، فإن  .1

التي تصيل، وإن الرجل حمرم ملن يوافقها يف الدين، ولكن األب الكافر يكون حمرمًا 

 .للمسلمة برشط أن يؤمن عليها، وهذا هو الصحيح

غ ال حيصل وإن يكون بالغًا، أن املقصود من املحرم محاية املرأة وصيانتها ومن دون البلو .2

 .منه ذلك

وإن يكون عاقاًل، فإذا فقد املحرم البالغ العاقل املسلم فإنه الجيب عليها احلج فإذا بذلت    .3

ال يلزمه ألن ذلك واجب : له النفقة، أي نفقة احلج فهل يلزمه أن حيج معها؟ اجلواب

 .لغريه

 

 



  يف َأِدلَِّة ُوُجوِب اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُمَباَدَرُة ِإىل َأَداِئِهَما: اْلَفْصُل اأَلوَُّل
311 

......................................................................................... 

 

v (1) قال الشيخ العثيمني
: إذا حجت املرأة بدون حمرم فهل حجها صحيح؟ اجلواب: 

 .حجها صحيح لكن فعلها وسفرها بدون حمرم حمرم

ويف الفتاوى اإلسالمية
(2)

املرأة التي ال : لشيخ ابن باز والعثيمني واجلربين رمحهم اهلل تعاىل 

حمرم هلا جيب عليها احلج ألن املحرم بالنسبة هلا من السبيل واستطاعة السبيل رشوط يف 

 .وجوب احلج

ونقال عن موسوعة الفقهية
(3)

النساء حلم عىل وضم كل : قال ابن العريب: حلسني العوايشة 

  مدفع عندهن بل اإلسرتسال فيهن أقرب من اإلعتصام فحصن اهللأحد يشتهيهن وهن ال

عليهن باحلجاب وقطع الكالم وحرم السالم وباعد األشباح إال مع من يستبيحها وهو الزواج 

أو يمنع منها وهو أولو املحارم وملا مل يكن بد من ترصفهن أذن هلن فيه برشط صحبته من 

 .وهو السفر مقر اخللوة ومعدن الوحدة( ن وخديعتهنخمافة استاملته)حيميهن وذلك يف مكان 

 :األحاديث
جهاد الكبري والضعيف واملرأة احلج  »: قال عن رسول اهلل  يب هريرة عن أ

«والعمرة
(4)

. 

إين جبان وإين ضعيف، : فقال جاء رجل إىل النبي : قال cعن احلسني بن عيل 

« هلم إىل جهاد ال شوكة فيه احلج »: فقال
(5)

. 

« احلج جهاد كل ضعيف »: قال رسول اهلل : قالت dعن أم سلمة 
(6)

. 

                                                             

 .529فتاوى أركان اإلسالم ص (1)

 .633ص3جـ (3)  .122ص6جـ (6)

 (.1122)الرتغيب  صحيح (3)

 (.1126)صحيح الرتغيب  (2) (.1271)صحيح الرتغيب  (5)
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: يف احلديث الصحيح وال جيب احلج والعمرة إال مرة واحدة لقول النبي 

 ........ ويسن اإلكثار من احلج والعمرة تطوعًا؛ . «احلجُّ مرة، فمن زاد فهو تطوع»

 

 »: يف احلديث الصحيح  النيبال مرة واحدة لقول إالجيب احلج والعمرة  و :قوله

« فمن زاد فهو تطوع ،مرة احلجُّ
حلج والعمرة عىل املسلم حال هذا لفظ أيب داود، وجوب ا .(1)

، (عليه وهو جممع)ل حدة هذا ما أمجع عليه العلامء كام قال الشوكاين يف النياعته مرة وااستط

إىل آخر أقوال ( فإمجاع متيقن)املحىل وقال ابن حزم يف ( إمجاعاً )وقال الشنقيطي يف األضواء 

العلامء يف ذلك
(2)

. 

v (3) قال احلافظ « ويسن اإلكثار من احلج والعمرة تطوعًا » :قوله
حديث أيب هريرة : 

  العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام »مرفوعًا... »
(4)

ويف احلديث داللة عىل استحباب  

اإلستكثار من اإلعتامر، خالفًا لقول من قال يكره أن يعتمر يف السنة أكثر من مرة كاملالكية، 

مل يفعلها إال من سنة إىل سنة، وأفعاله  وملن قال مرة يف الشهر من غريهم، واستدل هلم، بأنه 

 أفعاله، فقد كان يرتك اليشء وهو عىل الوجوب أو الندب، وتعقب بأن املندوب مل ينحرص يف

يستحب فعله لرفع املشقة عن أمته، وقد ندب إىل ذلك بلفظه فثبت اإلستحباب من غري تقييد، 

 قل عن احلنفية أنهــأعامل احلج إال مانـبسًا بـكن متلـام ملن مل يـفقوا عىل جوازها يف مجيع األيــوات

                                                             

، ويف اإلرواء (6333) ، وصحيح سنن ابن ماجه(1339)ومسلم ، (9611)، ورواه البخاري (1911)رواه أبو داود برقم (1)

، (1/3331)، واحلاكم (1/655)، وأمحد (6/76)، والدارمي (6/6)، والنسائي (712)وبرقم  152ص3جـ

 (.3/362)، والبيهقي (611)والدارقطني 

 .3ص5، املحىل جـ32ص5، أضواء البيان جـ693ص3نيل األوطار جـ (6)

 (.1993)فوق حديث رقم  926ص3فتح الباري جـ (3)

، (3272)، وابن حبان (9353)، وأمحد (6111) ، وابن ماجه(733)، والرتمذي (339)، ومسلم (1993)رواه البخاري  (3)

 (.3575)والنسائي يف الكربى 
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إذا اعتمر فال بد أن حيلق أو : يكره يف يوم عرفة ويوم النحر وأيام الترشيق ونقل األثرم عن أمحد

هذا يدل : يقرص فال يعتمر بعد ذلك إىل عرشة أيام، ليمكن حلق الرأس فيها، قال ابن قدامة

حيتمل  « العمرة إىل العمرة »قوله  :عرشة أيام، وقال ابن التنيعىل كراهة اإلعتامر عنده يف دون 

فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة ملا بينهام، ويف احلديث ( مع)بمعنى ( إىل)أن تكون 

 .أشارة إىل جواز اإلعتامر قبل احلج

v (1) قال الصنعاين
وظاهر احلديث عموم األوقات يف رشعيتها وإليه ذهب اجلمهور : 

يل إال للمتلبس باحلج وقيل إال أيام الترشيق وقيل ويوم عرفة وقيل إال أشهر احلج لغري وق

هلا يف أشهر احلج يرد قول من قال  املمتع والقارن واألظهر أهنا مرشوعة مطلقًا وفعله 

مل يعتمر عمرة األَربع إال يف أشهر احلج كام هو معلوم، وإن كانت  بكراهتها فيها فإنه 

 .حج قارنًا كام تظاهرت عليه األدلة وإليه ذهب األئمة األجلة العمرة الرابعة يف حجه فإنه 

 

 َجَواُز الُعْمرُة يف َجميِع السََّنِة

 

ية يف ذي القعدة أربع، عمرة احلديب: ؟ قالكم اعتمر النبي  » عن قتادة، سألت أَنسًا 

حيث صدُه املرشكون، وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة حيث صاحلهم، وعمرة اجلعرانة إذ 

« واحدة: قسم غنيمة َأراه حنني قلت كم حج؟ قال
(2)

اعتمر النبي صىل اهلل عليه  »ويف رواية  .

« وسلم أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال التي كانت مع حجته
(3)

. 

                                                             

 .762ص6سبل السالم جـ (1)

 (.115)، والرتمذي (1773)، وأبو داود (619)، ومسلم (1991)رواه البخاري  (6)

 (.1132) " السنة " ، والبغوي يف(3263)، ومسلم (1912)رواه البخاري  (3)
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اعتمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أربع عمٍر إحداهن  »: أنه قال cوروي عن ابن عمر 

يرحم اهلل أبا عبدالرمحن ما اعتمر رسول اهلل صىل اهلل عليه : قالت: يف رجب، فأخربت عائشة

« وسلم إال وهو معه وما اعتمر يف رجب قط
(1)

. 

اعتمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ذي القعدة قبل  »: يقول عن الرباء بن عازب و

« أن حيج مرتني
(2)

. 

« عمرة يف رمضان تقيض حجة معي »قال  أن رسول اهلل  cعن ابن عباس 
(3)

، يف 

تقيض  »ولفظ آخر ملسلم  ،« تعدل »، ويف رواية مسلم « عمرة يف رمضان حجة »لفظ البخاري 

« حجة أو حجة معي
(4)

. 

v (5) قال ابن القيم
فقد اجتمع يف عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، لكن اهلل : 

يف عمره إال أوىل األوقات وأحقها هبا فـكانت العمرة يف أشهر احلج  مل يكن ليختار لنبيه 

 تًا هلا،ــعبادة وجعلها وقـعاىل هبذه الـصها اهلل تـأشهره، وهذه األشهر قد خوع احلج يف ـظري وقـن

                                                             

 (.ال والنعم سكت: وابن عمر يسمع فام قال: قال)، وزاد (3262)، ومسلم (1992)رواه البخاري  (1)

، مل يناقض قول أنس أنه «اعتمر مرتني أن النبي »قول الرباء : 19ص6قال ابن القيم يف الزاد جـ(. 1911)رواه البخاري  (6)

 .أراد العمرة املفردة املستقلة وال ريب أهنام اثنتان فإن عمرة الِقران مل تكن مستقلة وعمرة احلديبية صُد عنهااعتمر أربع، ألنه 

مكة بعد اهلجرة مخس مرات سوى املرة األوىل فإنه وصل إىل احلديبية وُصد عن الدخول إليها أحرم  دخل رسول اهلل 

ديبية من ذي احلليفة ثم دخلها املرة الثانية فقىض عمرته وأقام هبا ثالثًا، ثم يف أربع منهن من امليقات ال قبله فأحرم عام احل

دخلها يف املرة الثالثة عام الفتح يف رمضان بغري إحرام ثم خرج إىل حنني ثم دخلها بعمرة من اجلعرانة ودخلها يف هذه العمرة 

 (.تي قرهنا مع حجتهأي عمرته ال)ليالً وخرج ليالً، خفيت هذه العمرة عىل كثري من الناس 

 (.1652)، ومسلم (1123)رواه البخاري  (3)

 (.3267)رواه مسلم  (3)

 .71ص6زاد امليعاد جـ (5)
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 .والعمرة حج أصغر فأوىل األزمنة هبا أشهر احلج وذو القعدة أوسطها

كان يشتغل يف رمضان من العبادات بام هو أهم من العمرة،  أن رسول اهلل : وقد يقال

ومل يكن يمكنه اجلمع بني تلك العبادات وبني العمرة فأخر العمرة إىل أشهر احلج، فإنه لو 

 .اعتمر يف رمضان لبادرت األمة إىل ذلك وكان يشق عليها اجلمع بني العمرة والصوم

v (1) وقال احلافظ
أشهر احلج وقد ثبت فضل العمرة يف  إال يف مل يعتمر النبي : 

أفضل وأما يف حقه فام  رمضان، فأهيام أفضل الذي يظهر أن العمرة يف رمضان لغري النبي 

صنعه هو أفضل ألن فعله لبيان جوازه، ما كان أهل اجلاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول 

 . أعلموالفعل وهو لو كان مكروهًا لغريه لكان يف حقه أفضل، واهلل

فاحلاصل أنه أعلمها أن العمرة يف رمضان تعدل احلجة يف الثواب ال أهنا تقوم مقامها : وقال

حديث : يف إسقاط الفرض لإلمجاع عىل أن اإلعتامر الجيزئ عن حج الفرض، وقال ابن العريب

 .العمرة صحيح وهو فضل اهلل ونعمته فقد أدركت العمرة منزلة احلج بإنضامم رمضان إليها

أما رواية أيب داودو
(2)

 « أن النبي صىل اهلل عليه وسلم اعتمر يف شوال » dقالت عائشة  

v (3) ال ابن القيمق
وال يف عمرة اجلعرانة حني خرج من ش ان حمفوظًا فلعلهوهذا إذا ك: 

ولكن إنام أحرم هبا يف ذي القعدة، أي خرج إىل حنني وبعد رجوعه من احلنني وقوع هذه 

 .ذلك يف ذي القعدةالعمرة، وكان 

 

                                                             

 (.1916)حتت حديث  991ص3فتح الباري جـ (1)

 (.1771)برقم  (6)

 .71ص6زاد امليعاد جـ (3)
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وأما مارواه الدارقطني
(1)

خرجت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه  »: قالت dعن عائشة  

، قال ابن القيم« وسلم عمرة يف رمضان فأفطرت
(2)

فهذا احلديث غلط فإنه مل يعتمر يف : 

رمضان قط وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول يرحم اهلل أم املؤمنني ما اعتمر رسول 

 .يف رمضان قط اهلل 

مل خيرج يف رمضان إىل مكة إال يف غزاة الفتح ومل يعتمر منها، فهي يف  وهذا اليصح ألنه 

مي عمرة اجلعرانة، وهذا ما أشار إليه ابن تيميةذي القعدة سنة ثامن وهي بعد الفتح ُس 
(3)

 

v. 

v (4) وقال النووي
هذه العمر يف ذي القعدة لفضيلة  قال العلامء وإنام اعتمر النبي : 

مرات يف  ففعله . هذا الشهر وملخالفة اجلاهلية يف ذلك فإهنم كانوا يرونه من أفجر الفجور

 .هذه األشهر ليكون أبلغ يف بيان جوازه فيها وأبلغ يف إبطال ما كانت اجلاهلية عليه، واهلل أعلم

كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف  » :قال cعن ابن عباس 

 ـلتإذا برأ الـدبر وعـفا األثر وأنسلـخ صفر ح: األرض وجيـعـلـون املحرم صفرًا، ويــقولـون

« العمرة ملن اعتمر
(5)

. 

v(6) قال النووي
قال العلامء املراد األخبار عن النيسء الذي كانوا يفعلونه وكانوا : 

 يسمون املحرم صفرًا وحيلونه وينسؤن املحرم، أي يؤخرون حتريمه إىل ما بعد صفر لئال يتواىل

                                                             
 (.6/111)برقم  (1)

 .11ص6زاد امليعاد جـ (6)

 .132ص62يف الفتاوى جـ (3)

 (.3263)حتت حديث رقم  322ص1رشح مسلم جـ (3)

 .337ص1رشح مسلم جـ (2)   (.6777)، ومسلم (1523)رواه البخاري  (5)
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......................................................................................... 

 

عليهم ثالثة أشهر حمرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغريها فأضلهم اهلل تعاىل يف ذلك، 

 .[39: التوبة ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿فقال تعاىل 

v (1) وقال الشنقيطي
بني أهل العلم يف أن مجيع السنة وقت للعمرة اعلم أنه ال خالف : 

إال أيام الترشيق فال تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم الرابع عرش عىل ما قاله مجع من 

 .أهل العلم

v (2) وقال ابن تيمية
فقد تنازع العلامء هل يكره أن يعتمر يف السنة أكثر من عمرة واحدة : 

ما كانوا : ن سريين وهو مذهب مالك، وقال النخعيفكره ذلك طائفة، منهم احلسن واب

وأصحابه مل يكونوا يعتمرون إال عمرة واحدة  يعتمرون يف السنة إال مرة واحدة ألن النبي 

أن العمرة  »: الذي كتبه لعمرو بن حزم كاإلحرام من فوق امليقات وألنه يف كتاب النبي 

 .مرة واحدة فكذلك العمرة، واحلج ال يرشع يف العام إال « هي احلج األصغر

 بورخص يف ذلك آخرون منهم من أهل مكة عطاء وطاوس وعكرمة، وهو مذه

الشافعي وأمحد وهو املروي عن الصحابة كعيل وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة ألن 

 .عائشة اعتمرت يف شهر مرتني بأمر النبي 

ام، واحلج املربور ليس له جزاء إال العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينه »وأيضًا ففي الصحيحني 

 .« اجلنة

وهذا مع إطالقه وعمومه فإنه يقتيض الفرق بني العمرة واحلج إذ لو كانت العمرة ال تفعل 

 .يف السنة إال مرة لكانت كاحلج فكان يقال احلج إىل احلج

                                                             

 .352ص5أضواء البيان جـ (1)

 .136سبق خترجيه ص (3)   .136ص62جمموع الفتاوى جـ (6)
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إذ مَحَم رأسه  »، وعن أنس « يف كل شهر مرة » وأيضًا فإنه أقوال الصحابة عن عيل 

إذ كان بمكة فَحمَم  »، وعن أنس « اعتمر يف الشهر إن أطقت مراراً  »، وعن عيل « خرج فاعتمر

هذا واهلل أعلم هي عمرة املحرم فإهنم كانوا يقيمون بمكة إىل املحرم ثم  .« رأسه واعتمر

يعتمرون وهو يقتيض أن العمرة من مكة مرشوعة يف اجلملة هذا مما ال نزاع فيه واألئمة متفقون 

 .عىل جواز ذلك، وأيضًا فإن العمرة ليست هلا وقت يفوت به كوقت احلج

v (1) وقال ابن القيم
أنه اعتمر يف السنة إال مرة واحدة ومل يعتمر يف  ومل حيفظ عنه : 

 .ثم ذكر ما ذكره ابن تيمية. سنة مرتني

v (2) وقال الشيخ العثيمني
جيوز اإلعتامر عن امليت كام جيوز احلج عنُه وكذلك الطواف : 

كل قربة فعلها وجعلها : عنه وكذلك مجيع األعامل الصاحلة، جتوز عن امليت، قال اإلمام أمحد

 .ا حلي أو ميت مسلم نفعه، ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب لهثواهب

وقال عبدالعظيم بدوي
(3)

مل يثبت عن الصحابة تكرار العمرة بعد احلج أهنم مل يثبت عنهم : 

: vتكرارها يف سائر أيام السنة، وكانوا ينتابون مكة للعمرة إفرادًا ومجاعات، يقول طاووس 

ألنه يدع : يعذبون، قال: عيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون، قيل لهالذين يعتمرون من التن

الطواف وخيرج إىل أربعة أميال وجيئ و إىل أن جييء من أربعة أميال يكون قد طاف مئتي 

 .طواف وكلام طاف بالبيت كان أفضل من أن يميش يف غري يشء

فالقول بعدم مرشوعية تكرار العمرة هو مادلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل 

 .بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده الصحابة وقد أمرنا نبيًا 

                                                             

 (.359)سؤال  522فتاوى أركان اإلسالم ص (6)  .76ص6زاد امليعاد جـ (1)

 .626صالوجيز  (3)
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: قال رسول اهلل : قال ‐ريض اهلل عنه‐ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة 

 .«ملربور ليس له جزاء إال اجلنةالعمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام، واحلجُّ ا»
 

v (1) قال ابن تيمية
: vسئل عنه بالشعر أترون احلج أفضل أم إثياره الفقراء، فأجاب : 

 .نقول فيه بأن احلج أفضل من فعل التصدق واإلعطاء للفقراء

v (2)وسئل الشيخ  ابن باز 
من حج فريضة فاألفضل : حج النافلة أم التربع بنفقته، قال: 

سئل أي العمل  »: له أن يتربع بنفقة احلج الثاين للمجاهدين يف سبيل اهلل لقول النبي 

« أفضل؟ قال إيامن باهلل ورسوله، ثم أي؟ قال اجلهاد يف سبيل اهلل، ثم أي؟ قال حج مربور
(3)

 ،

به حج النافلة، ألن احلج املفروض ركن من أركان اإلسالم مع فجعل احلج بعد اجلهاد، واملراد 

 .اإلستطاعة

 قال رسول اهلل: قال رضي اهلل عنهبي هريرة أملا ثبت يف الصحيحني عن  :قوله
 :«  ال اجلنةإاملربور ليس له جزاء  ىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلجُّإالعمرة »

(4). 
 :األحاديث

تابعوا بني احلج والعمرة فإهنام ينفيان الفقر  »: قال رسول اهلل : قال عن ابن مسعود 

 والذنوب كام ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة املربورة ثواب إال اجلنة

»
(5)

. 

 من حج هلل عزوجل فلم يرفث وَل »: يقول سمعت رسول اهلل : الــق عن أيب هريرة 

                                                             

 .12ص62جمموع الفتاوى جـ (1)

 .127ص6الفتاوى إسالمية جـ (6)

 (.6321)، صحيح سنن النسائي (153)، وابن حبان (19113)، وأمحد (62)رواه البخاري  (3)

 (.992/21)، ومالك (5/115)، والنسائي (6111) ، وابن ماجه(1337)، ومسلم (1993) رواه البخاري (3)

، (1622)، الصحيحة (6329،6321)، صحيح سنن النسائي (6333) صحيح سنن ابن ماجه ،(252)الرتمذي صحيح  (5)

 (.6563)املشكاة 



 311 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: ِرَساَلُة َشْرُح 

......................................................................................... 

 

« يفسق رجع كيوم ولدته أمه
(1)

. 

الغازي يف سبيل اهلل واحلاج واملعتمر وفد اهلل  »: قال عن النبي  cوعن ابن عمر 

« دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم
(2)

. 

« ...إن احلج والعمرة يف سبيل اهلل »: قال عن أم معقل أن النبي 
(3)

. 

إن عبدًا أصححت له جسمه، ووسعت عليه يف املعيشة، متيض : إن اهلل يقول: إن اهلل يقول »

« ملحروماعليه مخسة أعوام ال يفد إيل 
(4). 

 :حاديث الضعيفةألا
«حجة خري من أربعني غزوة وغزوة خري من أربعني حجة»

(5)
. 

«نسقًا يدفعن ميتة السوء وعيلة الفقرحجج ترتى وعمر »
(6)

. 

«حجوا تستغنوا سافروا تصحوا»
(7)

. 

«حجة ملن َل حيج خري من عرش غزوات»
(8)

. 

«حجوا فإن احلج يغسل الذنوب كام يغسل املاء الدرن»
(9)

. 

«كثرة احلج والعمرة متنع العيلة»
(11)

. 

         
                                                             

 (.121)، والرتمذي (6117)، وابن ماجة (1352)، ومسلم (1561)رواه البخاري  (1)

 (.1117)والرتهيب صحيح الرتغيب  (3)               (.1121)، صحيح الرتغيب والرتهيب (6337) صحيح سنن ابن ماجه (6)

 (.احلج كل مخس سنني)حتت موضوع ( 1226)سلسلة األحاديث الصحيحة  (3)

 (.6272)، ضعيف اجلامع الصغري (3311)سلسلة األحاديث الضعيفة  (5)

 (.3312)سلسلة األحاديث الضعيفة  (9)   (.3311)سلسلة األحاديث الضعيفة  (2)

 (.6276)اجلامع الصغري ، ضعيف (1632)سلسلة األحاديث الضعيفة  (1)

 (.399)سلسلة األحاديث الضعيفة  (12)   (.536)سلسلة األحاديث الضعيفة  (7)
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 يف ُوُجوِب التَّْوَبِة من امَلَعاصي َواخُلروُج من امَلَظاِلِم

 ......................... استحب :أو العمرة ،ىل احلجإعزم املسلم عىل السفر إذا 

 

إذا عزم املسلم  :َواخُلروُج من امَلَظاِلِميف ُوُجوِب التَّْوَبِة من امَلَعاصي الفصل  » :قوله

 .« استحب :أو العمرة ،ىل احلجإعلى السفر 

هذا هو حكم الوصية عند الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف غري ما يتعلق باملال وحقوق اآلدميني 

وهذا اصطالح فقهي يدل عىل الوجوب أو ( وينبغي) فيام بعد يف حقوق اآلخرينبدليل قوله 

 .الندب

وهذا ما أرادُه الشيخ  ،قسم يتعلق بأمور دينية ومصالح دنيوية: ن الوصية قسامنإف وهلذا

v  له وما عليه وقسم ما يتعلق بالدين واألموال وحقوق اآلخرين ما ،أولا. 

كام قال احلافظ
(1)

و يعهد أنه يعني من ينظر يف مصالح ولده أوقد تكون الوصية بغري املال ك: 

 .أحد ندبيتهه من مصالح دينهم ودنياهم، وهذا ليدفع ليهم بام يفعلونه من بعدإ

وقال الشوكاين
(2)

يقع به الزجر عن املنهيات واحلث عىل  يضاا عىل ماأوتطلق رشعاا : 

 .راد به ملطلق الوصيةأ .املأمورات

حني حرضته الوفاة   كانت عامة وصية رسول اهلل: نه قالأ  نس بن مالكأكام روى 

« الصالة وماملكت أيامنكم » وهو يغرغر بنفسه
(3)

. 

                                                             

 .49ص4نيل األوطار جـ (2)   .444ص5فتح الباري جـ (1)

 (.2113) "ه صحيح سنن ابن ماج " ، ويف(1945) " الكربى " ، والنسائي يف(3/111)رواه أمحد  (3)
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فعل أوامره، واجتناب : وهي -عز وجل-له أن يوىص أهله، وأصحابه بتقوى اهلل 

ين، ويشهد عىل ذلك  ............ . نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له، وما عليه من الدَّ

 

أوىف يب أبن عن ا  هل أوىص النبي ،، ورواية النسائي يف سننه كتاب الوصاياوعند مسلم

« أوىص بكتاب اهلل تعاىل »: قال
(1)

. 

«  بالخالة  لعرروىّص  أن أبابكر  »: ويف األثر
(2)

. 

« أن عرر وىص بالخالة  ألهل الشورى »: وأثر آخر
 (3)

. 

كانوا يكتبون يف صدور وصاياهم بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا ما أويص  » وقال أنس 

اهلل وحده الرشيك له و أن حمردًا عبده ورسوله وأن يشهد أن ال إله إال : به ةالن ابن ةالن

الساع  آتي  الريب ةيها وأن اهلل يبعث من يف القبور وأوىص من ترك من أهله أن يتقوا اهلل 

ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا اهلل ورسوله إن كانوا مؤمنني وأوصاهم بام أوىص به إبراهيم بنيه 

(4) « "ين ةال متوتن إال وأنتم مسلرونيا بني إن اهلل اصطفى لكم الد"ويعقوب 
. 

فعل أوامره، : وهي -عز وجل-له أن يوصى أهله، وأصحابه بتقوى اهلل  » :قوله

 .« واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له، وما عليه من الدَّين، ويشهد على ذلك

لامء كام العمل يرصح الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف حكم هذه الوصية لوجود اخلالف فيها بني 

 .رصح يف حكم وصية األوىل

 

 

                                                             

 (.4293)رواه مسلم  (1)

 (.1942)صحيح، اإلرواء  (2)

 (.1944)صحيح، اإلرواء  (3)

 (.1941)اإلرواء صحيح،  (4)
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ماحق أمرئ مسلم له يشء يويص ةيه يبيت  » :قال  ن رسول اهللأ cعن ابن عمر

« ليلتني إال وصيته مكتوب  عنده
 (1)

. 

v (2) ل النوويوقا
هنا أوقد أمجع املسلمون عىل األمر هبا لكن مذهبنا ومذهب اجلامهري  :

هلذا احلديث ول دللة هلم فيه  ،واجبة، قال داود وغريه من أهل الظاهر هي واجبة مندوبة ل

ين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه ن كان عىل اإلنسان د  إجياهبا، لكن إفليس فيه ترصيح ب

ن تكون أل إللمسلم  -ما احلزم واإلحتياط-معنى احلديث  vفعي اإليصاء بذلك، قال الشا

 ن يكتبها يف صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ماأوصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها و

ن يكتب كل يوم أيكلف  ول: ىل الوصية به أحلقه هبا وقالواإمر حيتاج أن جتدد له إليه فإحيتاج 

مكتوبة  فمعناه « و وصيته مكتوب  عنده » مور املتكررة وقولهحمقرات املعامالت وجزئيات األ

. شهد عليه هباأذا كان إل إينفع  يعمل هبا ول شهد عليه هبا ل أنه يقترص عىل الكتابة بل لأوقد 

إشهاد لظاهر احلديث،  يكفي الكتاب من غري: هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور، وقال املرزوي

 .واهلل أعلم

v (3) وقال احلافظ
الكربى يف كذا ألكثر الرواة وأليب عوانة والبيهقي (ليلتني)قوله  :

(4)
 « 

 .« يبيت ليلً  أو ليلتني

 

                                                             
، (2115) هماج، صحيح سنن ابن (2111)، والرتمذي (2192)، وأبو داود (4119)، ومسلم (2131)رواه البخاري  (1)

 (.4113)رقم « يبيت ثالث ليال  »، ورواية أخرى عنده (4119)رقم « يريد أن يويص فيه»وعند مسلم 

 (.4119)حتت رقم  11ص11رشح مسلم جـ (2)

 .459ص5جـفتح الباري  (3)

 (.9/212)برقم  (4)
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ىل ذكرها ففسح له إوكان ذكر الليلتني والثالث لرفع احلرج لتزاحم اشغال املرء التي حيتاج 

أنه للتقريب ل للتحديد، ليه واختالف الروايات فيه دال عىل إهذا القدر ليتذكر ماحيتاج 

ل ووصيته مكتوبة كان الثالث غاية للتأخري إيميض عليه زمان وإن كان قليالا  ل واملعنى

 مل أبت ليل  منذ سرعت رسول اهلل  » يف رواية سامل املذكورة cقال ابن عمر ولذلك

« يقول ذلك إال ووصيتي عندي
 (1)

. 

v (2) قال الشوكاين
جرت  ن يكتب مجيع األشياء املحقرة ول ماأيندب  قال العلامء ل: 

مع ( cأي ابن عمر) العادة باخلروج منه والوفاء به عن قرب، وقد استدل هبذا احلديث

قال عىل وجوب الوصية وبه  .]119: البقرة [ [ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ] قوله تعاىل

هنا مندوبة وليست بواجبة ونسب ابن عبدالرب القول أىل إوذهب اجلمهور  مجاعة من السلف

جاب اجلمهور عن اآلية بأهنا منسوخةأو ،ىل اإلمجاع وهي جمازفةإبعدم الوجوب 
(3)

 كام يف 

 وصي  للوالدين ةنسخ اهلل منـكان املال للولد وكانت ال » الــق cعباس بخاري، عن ابنــال

                                                             

 (.4113)رواه مسلم  (1)

 .49ص4نيل األوطار جـ (2)

: 251ص2وهذه اآلية منسوخة عند اجلمهور، قال القرطبي يف تفسري اآلية جـ: 41ص11قال النووي يف رشح مسلم جـ (3)

ه اخلصويص يف الوالدين للذين ل اختلف العلامء يف هذه اآلية هل منسوخة أم حمكمة؟ فقيل هي حمكمة ظاهرها العموم ومعنا

يرثان كالكافرين والعبدين ويف القرابة غري الورثة وقال ابن عباس واحلسن والقتادة اآلية عامة، وتقرر احلكم هبا برهة من 

الدهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض وقد قيل إن آية الفرائض مل تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهي قوله 

 «ماجه، وابن (2129)، والرتمذي (3595)رواه أبو داود . «اهلل قد أعطى لكل ذي حق حقه فال وصية لوارث إن 

 .، فنسخ اآلية إنام كان بالسنة الثابتة ل باإلرث عىل الصحيح من أقوال العلامء(1955)، ويف اإلرواء (2113)

الكريمة عىل األمر يالوصية للوالدين واألقربني وقد كان اشتملت هذه اآلية : 219ص1وقال ابن كثري يف تفسري اآلية جـ

ذلك واجباا عىل أصح القولني قبل نزول آية املواريث فلام نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارة باملواريث املقدرة فريضة من 

 =       .«إن اهلل قد أعطى»اهلل يأخذها أهلها حتاما من غري وصية ول حتمل منة املويص وهلذا جاء احلديث 
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« ذلك ما أحب ةجعل لكل واحد من األبوين السدس
 (1)

جاب القائلون بالوجوب بأن أو .

ما من ليرث فليس يف اآلية ول يف أللوالدين واألقارب الذي يرثون والذي نسخ الوصية 

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن احلديث . مايقتيض النسخ يف حقه cتفسري ابن عباس

 .ه يفجؤه املوتنه للحزم واإلحتياط ألنأب

v (2) وقال احلافظ
إىل وجوهبا يف كثرهم ذهب أواختلف القائلون بوجوب الوصية ف: 

ن املراد أيب ثور أوقال ابن املنذر عن  ،يرثون خاصة جتب للقرابة الذين ل وقال آخرين ،اجلملة

ن يضيع عىل صاحبه أبوجوب الوصية يف اآلية واحلديث خيتص بمن عليه حق رشعي خيشى 

ن أله يشء يريد  ن مل يويص به كوديعة ودين هلل أو آلدمي، قال ويدل عىل ذلك تقييده بقولهإ

 إنكان مؤجالا فإنه إذا أراد ذلك ساغ له و ىل قدرته عىل تنجيزه ولوإفيه إشارة يويص فيه ألن 

 .راد أن يويص به ساغ لهأ

ن الواجب لعينه اخلروج أن الوصية غري واجبة لعينها، وأىل قول اجلمهور إوحاصله يرجع 

ذا إنام هو فيام إاحلقوق الواجبة للغري سواء كانت بتنجيز أو وصية، وحمل وجوب الوصية  من

ذا كان إعليه وكان مل يعلم بذلك غريه ممن يثبت احلق بشهادته أما  كان عاجزاا عن تنجيز ما

 .وجوب و علم هبا غريه فالأقادراا 

ن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها أذكرنا  وُعرف من جمموع ما

 ان فيهاــذا كإيه وحمرمة فيام ــاستوى األمران فكسه ومباحة فيمن ـروهة يف عــثرة األجر ومكــك

                                                                                                                                                             

فأما من يقول إهنا كانت واجبة وهو الظاهر من سياق اآلية فيتعني أن تكون منسوخة بآية املرياث كام قاله أكثر املفرسين 

 .واملعتربين من الفقهاء فإن وجوب الوصية للوالدين واألقربني والوارثني منسوخ باإلمجاع

 (.2141)رواه البخاري  (1)

 .451ص5فتح الباري جـ (2)
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رواه سعيد بن منصور  « اإلرضار يف الوصي  من الكبائر » cرضار كام ثبت عن ابن عباسأ

 .ورجاله ثقاتموقوفاا بإسناد صحيح ورواه النسائي 

عىل جواز اإلعتامد عىل الكتابة واخلط ولو مل يقرتن بالشهادة وخص ( مكتوبة عنده)وقوله 

 .محد واملروزي ذلك بالوصية لثبوت اخلرب فيها دون غريها من األحكامأ

وصية مكتوبة ) ن الكتابة ذكرت ملا فيها من ضبط املشهود به ومعنىأوأجاب اجلمهور ب

شرتاط إجيب بأهنم استدلوا عىل أظهار األشهاد فيه بعد وإ: ال الطربيي برشطها، وقأ( عنده

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ] اإلشهاد بأمر خارج كقوله تعاىل : املائدة [ [ڌ   

 .عتبار اإلشهاد يف الوصيةإيدل عىل  ]199

وصية املشهود هبا متفق ل فالإذكر الكتابة مبالغة يف زيادة التوثيق و: v وقال القرطبي

ن إن الوصية تنفذ وأعىل ( وصية مكتوبة عنده)واستدل  أعلم،مل تكن مكتوبة، واهلل عليها ولو 

 .جعلها عند غريه وارجتعها كانت عند صاحبها ومل جيعلها عند غريه وكذلك لو

 ويف ،عىل صحة الوصية باملنافع وهو قول اجلمهور( له مال) أو( له يشء) واستدل بقوله

نام مل إاحلديث احلض عىل الوصية ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصوها باملريض و

 .د به يف اخلرب اإلطراد العادة بهيقي

كام قال
(1)

ې  ]: قال تعاىل:  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   

ٻ  پ    ٻ  ٻ  ٱ          ی      ی     ی   ىئ      ىئ  ىئ    ېئ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ   ڀ   پ  پ   پ      ٻ  
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ٺ     .]112-119: البقرة [ [ٿٺ  

بعد ( ن ترك خرياا إ) ودل قوله ،كتب عليكم الوصية وقت حضور املوت: وتقدير اآلية

وقيل املراد باخلري  ،ن املراد به املال عىل من مل يرتك مالا لترشع له الوصية باملالأاإلتفاق عىل 

 .جعل اهلل الوصية حقاا فيام قل أو كثر: وقال الزهري، املال الكثري فال ترشع له مال قليل

v (1) وقال الشوكاين
ثبت يف البخاري عن  وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بام: 

متى أوىص؟ وقد مات بني : أوىص، قالت أهنا أنكرت أن يكون رسول اهلل  » dعائشة

« سحري ونحري
(2)

. 

« مل يوص أن النبي  » :نه قالأعن أيب أوىف 
 (3)

مات رسول اهلل  » :cابن عباسعن و 

 ومل يوص »
 (4)

جيب بأن املراد أو ، قالوا ولو كانت الوصية واجبة ملا تركها رسول اهلل، 

بعده أمور   نه قد ثبت عنهأمطلقاا بدليل  نفي الوصية باخلالفة ل بنفي الوصية منه 

(وبطرد املرشكني يف جزيرة العرب) بإنفاق الذهيبة  كأمره
(5)

سامة، وان جييزو أوبعث . 

الوفد
(6)

 .، والصالة وماملكت أيامنكم

                                                             

 (.1939)، ومسلم (2141)رواه البخاري  (2)   .41ص4طار جـونيل األ (1)

 (.1235) ه، وابن ماج(1/343)رواه أمحد  (4)  (.1934)، ومسلم (2149)رواه البخاري  (3)

، ثم حيرضها املوت فيضاران يف  -واملرأة-أن الرجل ليعمل »: احلديث ضعيف يف الوصية (5) الوصية فتجب بطاعة اهلل ستني سنةا

، مشكاة (319)، وضعيف سنن الرتمذي (1451)، وضعيف اجلامع الصغري (914)ضعيف سنن أيب داود . «هلام النار

 (.3915)املصابيح 

أن الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني سنةا فإذا أوىص جاف يف وصيته فيختم له برش عمله فيدخل النار، وأن الرجل »

، (1451)ضعيف جامع الصغري  .« سنةا فيعدل يف وصيته فيختم له بخري عمله فيدخل اجلنةليعمل بعمل أهل الرش سبعني

 (.3915)املشكاة 

 (.3924)، وأبو داود (4291)، ومسلم (3953)رواه البخاري  (9)
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ىئ   ی     ﴿: يع الذنوب، لقوله تعاىلعليه املبادرة إىل التوبة النصوح من مجوجيب 

 .[31: النور ] ﴾ ىئمئ   حئ ی  ی  ی  جئ  

 

مل يعهد إلينا يف هذه  يا أهيا الناس أن رسول اهلل  » قال يوم اجلمل وبام روى عن عيل

« األمارة شيئاً 
 (1)

. 

v (2) قال الشيخ العثيمني
 :واجبة وحمرمة وجائزة والوصية أنواع،:  

يضاا أوكذلك  ،وهي يويص اإلنسان بام عليه من احلقوق الواجبة الواجبةالوصية  :أوالً 

 .] 119: البقرة [ [ې     ى] ن يويص ألقاربه غري الوارثني بام تيرس لقوله تعاىلأجيب 

فالوصية  ،مثل أن يويص لولده الكبري بيشء من بني سائر الورثة: الوصية املحرمة :ثانياً 

 .جتوز مطلقاا  للوارث ل

يتجاوز الثلث، ألن جتاوز الثلث  ن يويص اإلنسان من ماله لأفهي : الوصية املباحة :ثالثاً 

 .ممنوع

 .« ... عليه املبادرة إىل التوبة النصوح من مجيع الذنوب وجيب » :قوله

كام قال القرطبي رمحه اهلل تعاىلوهذا هو حكم التوبة عىل العباد، 
(3)

. 

ىئ   ی    ی  ی  ی  ] املؤمنني لقوله تعاىلن التوبة فرض عىل أمة عىل ألتفق ااو

 نوعه خالفاا للمعتزلة يف وتصح من ذنب مع اإلقامة عىل غريه من غري .]31: النور [ [جئ

ن إن شاء قبلها، وإذا تاب العبد فاهلل سبحانه باخليار إو ،يكون تائباا من أقام عىل ذنب ل قوهلم

 وليس قبول التوبة واجباا عىل اهلل من طريق العقل كام قال املخالف ألن من رشط ،شاء مل يقبلها

                                                             

 (.1/223)، والبيهقي (1/114)رواه أمحد  (1)

 .244ص2رشح رياض الصاحلني جـ (2)

 .من سورة النور 31يف تفسري آية  11ص5جامع ألحكام القرآن جـ (3)
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 .يكون أعىل رتبة من املوجب عليه نأالواجب 

خرب سبحانه وهو أنه قد أن يوصف بوجوب يشء عليه تعاىل عن ذلك غري أفال يصح 

 [ک  ک  ڑ  ڑ    ک  ک ]الصادق يف وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصني من عباده 

ڭ    ڭ  ڭ] :تعاىل وقوله، ]25: الشورى [ ۓ  ۓ  ڭ    وقوله، ]194: التوبة [ [ھ  ے     ے  

عن أشياء أوجبها عىل نفسه يقتيض وجوب  خباره إف. ]12: طه [ [گ  ڳ  ڳ   ڳ]: تعاىل

 .نه لجيب عليه يشء عقالا فأما السمع فظاهره قبول توبة التائبأتلك األشياء والعقيدة 

v (1) قال الشنقيطي
نه أالظاهر  [ىئ   ی    ی  ی] واألمر يف قوله تعاىل: 

جيوز ها لللوجوب وهو كذلك فالتوبة واجبة عىل كل مكلف من كل ذنب اقرتفه وتأخري

 .فتجب منه التوبة أيضاا 

v (2) قال النووي
 ،مجاع األمة عىل وجوب التوبةإوقد تظاهرت دلئل الكتاب والسنة و :

v(3) وقال العثيمني
فإن اآليات كثرية يف احلث عىل التوبة وبيان فضلها  vصدق  :

v(4) قال النووي ،وأجرها وكذلك األحاديث
املعايص ن التوبة من مجيع أواتفقوا عىل  :

والتوبة من  ،و كبريةأهنا واجبة عىل الفور لجيوز تأخريها سواء كانت املعصية صغرية أواجبة و

 مهامت اإلسالم وقواعده املـتأكدة ووجوهبا عند أهل السنة بالرشع، وعند املعتزلة بالعقل ول

يقبلها كرماا وفضالا  ذا وجدت برشوطها عقالا عند أهل السنة، لكنه إجيب عىل اهلل قبوهلا 

 .وهلا بالرشع واإلمجاع خالفاا هلموعرفنا قب

                                                             

 .النور 31يف تفسري آية  131ص9أضواء البيان جـ (1)

 .باب التوبة 99ص1رياض الصاحلني جـ (2)

 (.9111)كتاب التوبة حتت رقم  93ص11رشح مسلم جـ (4)  .95يف رشح قوله ص (3)
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v(1) قال ابن تيمية
األنبياء عليهم السالم معصومون من اإلرصار عىل الذنوب كبارها  :

 ،بل هي من أفضل الكاملت وهي واجبة عىل مجيع اخللق نقصاا وليست التوبة ، وصغارها

واهلل تعاىل  ،فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كام يقال حسنات األبرار سيئات املقربني

إستغفارهم هو من أعظم فتوبة املؤمنني و ،خرب عن عامة األنبياء بالتوبة واإلستغفارأقد 

يدفعه  جل الثواب ويندفع هبا عنهم ماأجل عباداهتم التي ينالون هبا أكرب طاعاهتم وأهتم وحسنا

 .من العقاب

وقال
(2)

ن أمره جلميع املؤمنني أ فوائد جليلة منها [ىئ   ی    ی  ی] وقوله تعاىل :

نه لخيلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض أبالتوبة يف هذا السياق تنبيه عىل 

 .يتبع ذلك فمستقيل ومستكثر بداء الزينة وماالبرص وحفظ الفرج وترك إ

قول قتادة معلقا vونقل البخاري 
(3)

 .الصادقة الناصحة توبة نصوحاا : أنه قال 

v(4) قال احلافظ
ن يكون أفيحتمل  ،وقيل سميت ناصحة ألن العبد ينصح نفسه فيها: 

 .مأخوذ من اإلخالص أو من األحكام (توبة نصوحاا ) قوله

v(5) بن كثرياقال 
قبلها من السيئات،  أي توبة صادقة جازمة متحو ما( توبة نصوحاا ) :

 و لأيعود  ن يتوب من الذنب ثم لأالتوبة النصوح : )c قال اإلمام عمر وابن مسعود

 .أن يعوديريد 

                                                             
 .35ص5جمموع الفتاوى جـ (1)

 .235ص (2)

 (.9391)فوق رقم  (3)

 .125ص11الباري جـفتح  (4)

 .من سورة التحريم 1يف تفسري آية  593ص4تفسري ابن كثري جـ (5)
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v(1) الشنقيطيوقال 
 .التوبة النصوح هي التوبة الصادقة :

v(2) يميةقال ابن ت
 :واجبة ومستحبة: التوبة نوعان :

 .بة من ترك مأمور أو فعل حمظورهي التو :ةالواجب 

هي التوبة من ترك املستحبات وفعل املكروهات، فمن اقترص عىل التوبة األوىل  :واملستحب 

 .كان من األبرار املقتصدين، ومن تاب من التوبتني كان من السابقني املقربني

وقال
(3)

نه كالمها من إالتوبة واإلستغفار يكون من ترك مأمور ومن فعل حمظور ف فنقول :

يامن والتوحيد والفرائض التي فرضها اهلل عىل القلب السيئات واخلطايا والذنوب وترك اإل

ن جنس ترك الواجبات من إحد بل هي أعظم الصنفني فأوالبدن من الذنوب بالريب عند كل 

جنس فعل املحرمات قد يدخل يف ذلك اإليامن والتوحيد، ومن أتى بالتوحيد واإليامن مل خيلد 

 .يف النار ولو فعل مافعل

كانت ذنوبه من جهة األفعال قليلة كالزهاد  والتوحيد كان خملداا ولوومن مل يأت باإليامن 

 يزنون ول يقتلون ول هل الكتاب وعباد مرشكي هند، فإهنم لأوالعباد من املرشكني و

 .يظلمون الناس لكن نفس اإليامن والتوحيد الواجب تركوه

ذا كان إضده وضده نام يكون مع اإلشتغال بإترك اإليامن والتوحيد الواجب  ولكن يقال

 ن كان ضده من جنس املباحات كاإلشتغال باألهواء والنفسإكفراا فهم يعاقبون عىل الكفر و

 .الشيطان فمن مل يعبد الرمحن عبد ،ولذاهتا فالعقوبة هنا ألجل ترك اإليامن

                                                             

 .149ص9أضواء البيان جـ (1)

 .13رسالة التوبة ص (2)

 .399ص11جمموع الفتاوى جـ (3)
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يأمر طالب الدين بالرشك ( أي الشيطان) طالب دين وطالب دنيا، فهو: والناس نوعان

 .طالب الدنيا بالشهوات البدنية ويأمر. والبدعة كعباد املرشكني وأهل الكتاب

ن كل هنى ففيه طلب واستدعاء ملا أوالتحقيق  :ك الواجب وفعل املحرم متالزمانن ترإف

: طه [ [ۓ  ڭ  ڭ  ڭ]: وقال تعاىل ،فاألمر يتناول هذا وهذايقصده الناهي فهو أمر، 

121[. 

فهام متالزمان ُكل من أمر بيشء فقد هنى عن ضده ومن هنى عن فعل فقد أمر  وباجلملة

سم، ويبقى إحد نوعيه بأبفعل ضده، ولكن لفظ األمر يعم النوعني، واللفظ العام قد خيص 

 .النهي باألمر كان املراد به أحد النوعني ل العمومذا قرن إف ،سم العام للنوع اآلخرإلا

وأيضاا فاإلستغار والتوبة مما فعله  ،ن اإلستغفار والتوبة يكونان من كال النوعنيأواملقصود 

 .أن تقوم احلجةليه رسول وقبل إن يرسل أوقبل  ،وتركه يف حال اجلهل

وقال
(1)

 :وتوبة اإلنسان من حسناته عىل أوجه 

 .ب ويستغفر من تقصريه فيهاأن يتو :أحدمها

 .ت ومل يكن كحال أهل البدعأن يتوب مما كان يظنه حسنا :والثاين

هنا حصلت بقوته وينسى فضل اهلل و أنه فعلها وأيتوب من إعجابه ورؤيته  :والثالث

 .إحسانه

يفسدها أشد عىل العاملني من طول اإلجتهاد وهذا مما يبني  ختليص األعامل مما وهلذا قيل

إىل آخر مقام يستصحبه العبد من أول مايدخل فيه ، وهلذا قيل ىل التوبة دائاما إج الناس احتيا

 .عمره ولبد جلميع اخللق

                                                             

 .315ص11جمموع الفتاوى جـ (1)
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اإلقالع من الذنوب، وإن كان عنده للناس مطامل من نفس، أو : و حقيقة التوبة

 .................................  مال أو ِعرض ردها إليهم، أو حتلل منها قبل سفره 

 

اإلقالع من الذنوب، وإن كان عنده للناس مطامل من نفس، : و حقيقة التوبة » :قوله

 .« أو مال أو ِعرض ردها إليهم، أو حتلل منها قبل سفره

 :توب  النصوحالرشوط 

v(1) قال الشنقيطي
 :أركانوهي ثالثة : 

 .ن كان متلبساا بهإاإلقالع عن الذنب  :األول

 .وقع منه من املعصية الندم عىل ما :والثاين

 .إىل الذنب أبداا ن ل يعود أالنية  :والثالث

 .ومل يكن يف رشوطه رد املظامل، ولكن بتعلق بتامم التوبة واإلضالع عام يضادها

وقال
(2)

 .بأركاهنا الثالثة عىل وجه الصحيحأن يأيت  والتوبة النصوح وحاصالا 

يف تفسريهِ  v قال القرطبي
(3)

: وهي أربعة. ذا كانت برشوطها املصححة هلاإالتوبة يقبل  :

ن يكون ذلك حياء من اهلل أو إىل مثلها،يعود  لا أوالعزم  ،وترك املعصية يف احلال ،الندم بالقلب

خالف فيام  ول ،اإلعرتاف بالذنب وكثرة اإلستغفاروقد قيل من رشوطها . تعاىل ل من غريه

 .تسقط حداا  أعلمه أن التوبة ل

v(4) الشيخ العثيمني وقال
ولكنها ( أي النووي)وللتوبة رشوط ثالثة كام قال املؤلف : 

 :بالتتبع تبلغ مخسة

                                                             

 .النور 39يف تفسري آية  131ص9أضواء البيان جـ (1)

 .149ص9أضواء البيان جـ (2)

 .النساء( 11-11)يف تفسري آية  11ص5جـ (3)

 .باب التوبة 91ص1رشح رياض الصاحلني جـ (4)
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 . بأن يكون قصده وجه اهللاإلخالص هلل  :األول

 .الندم :الثاين

 .نب، هو فيه وهذا من أهم رشوطهأن يقلع عن الذ :الثالث

 .ىل هذا العملإتعود يف املستقبل  لا أفهو العزم عىل  :الرابع

األجل وطلوع الشمس من  أي قبل حلول) ن تكون يف زمن تقبل فيه التوبةأ :الخامس

 .مغرهبا

وقال صاحب املنازل السائرين
(1)

 .واإلعتذارالندم واإلقالع : ثالثةورشائط التوبة  :

بن القيم يف رشحهاوقال 
(2)

كاإلعتذار )إعتذار ينايف اإلعرتاف : اإلعتذار إعتذاران: 

 .عتذار يقرر اإلعرتاف فذلك من متام التوبةإو ،فذلك مناف للتوبة (بالقدر

هتام التوبة، وطلب إتعظيم اجلناية و: شياءأوحقائق التوبة ثالثة  :نازلوقال صاحب امل

 .إعذار اخلليقة

وقال ابن القيم
(3)

وجه حممود ووجه مذموم : وأما طلب إعذار اخلليقة فهذا له وجهان 

انه عليهم شاءوا أم أبوا ىل احلكم القدري وجريإعذارهم نظراا إن تطلب أ: فاملذموم ،حرام

عداء اهلل وأهل خمالفته أن طرده صاحبه فعذر أوهذا شهود ناقص مذموم  ،بالقدر متعذرهم

 .عذر ألحد البتة يف معصية اهلل وخمالفة أمره مع علمه بذلك نه لأ ملقصود، واعذارهمإوطلب 

 

                                                             

 .112ص1يف املدارج السالكني جـ (1)

 .114ص (2)

 .111مدارج السالكني ص (3)
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فتعذرهم  ،ليك وجنايتهم عليكإسائتهم إإقامة إعذارهم يف  أن يكون مراده: واملعنى الثاين

ن كان حقاا لكن ليس هو من رشائط إفهذا املعنى  ،بالقدر يف حقك ل يف حق ربك فهذا حق

 .فام أراد إل املعنى األول ،ركاهنا ول له تعلق هباأمن  التوبة ول

v(1) وقال ابن القيم
ن يكون بعد التوبة أ منها: قبولة الصحيحة هلا عالماتفالتوبة امل :

 ومنها. نه ليزال اخلوف مصاحباا له ل يأمن مكر اهلل طرفة عنيأ ومنها .قبلهاخرياا مما كان 

تكون  يشبهها يشء ول كرسة خاصة حتصل للقلب ل ومنها .نخالع قلبه وتقطعه ندماا وخوفاا إ

حب جمرد وإنام هي أمر وراء هذا كله تكرس القلب  رياضة ول لغري املذنب لحتصل بجوع ول

ل رمحتني، إأسألك بعزك وُذيل : )فلله ما أحىل قوله يف هذه احلال ،ة تامةبني يدي الرب كرس

ليك، هذه ناصيتي الكاذبة اخلاطئة بني يديك إأسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري 

ل اليك، أسألك مسألة إمنجى منك  عبيدك سواي كثري وليس يل سيد سواك لملجأ ول

دعوك دعاء اخلائف الرضير سؤال من خضعت أالذليل وبتهال اخلاضع إليك إاملسكني وابتهل 

 .(أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبهلك رقبته ورغم لك 

ىل إفهذا وأمثاله من آثار التوبة املقبولة فمن مل جيد ذلك يف قلبه فليتهم توبته ولريجع 

ج صعب التوبة الصحيحة باحلقيقة وما أسهلها باللسان والدعوى وما عالأتصحيحها فام 

 .باهلل الصادق بيشء أشق عليه من التوبة اخلالصة الصادقة ولحول ولقوة إل

v(2) قال ابن تيمية
وكذلك التائب من الذنوب من أقوى عالمات صدقه يف التوبة هذه  :

 ليه من الرجوعإكون إلقاؤه يف النار أحب ــإن يـف)، اخلصال حمبة اهلل ورسوله وحمبة املؤمنني فيه

                                                             

 .115مدارج السالكني ص (1)

 .429ص19جمموع الفتاوى جـ (2)
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 (.ىل الكفرإ

v(1) قال الشنقيطي ﴾حئ  مئ ﴿ وقوله تعاىل يف آخر آية
ن أوقد قدمنا مراراا : 

 :أشهر معاين لعل يف القرآن إثنان

ن تفلحوا، وعىل هذا فالرجاء أىل اهلل رجاء إهنا عىل باهبا من الرتجي أي توبوا أ :األول

تعاىل  وعىل هذا فقوله ،جيوز يف حقه الرجاء فهو عامل بكل يشء فال  ىل العبد أما اهلل إبالنسبة 

ھ  ہ  ہ]  فمعناه. خيشى يتذكر ول نه لأنه عامل يف األزل من أ ]44: طه [ [ھ  ھ   ھ  

 .ن يتذكر أو خيشىأفقول له قولا ليناا رجاء منكام بحسب عدم علمكام بالغيب 

ل التي يف سورة إن كل لعل يف القرآن للتعليل أهو ما قاله بعض أهل التفسري من  :والثاين

ي أن تفلحوا أىل اهلل مجيعاا أهيا املؤمنون ألجل إوتوبوا  وعىل هذا فاملعنى(. 124) الشعراء

 :ن اللغة العربية يطلق عىل معنينيفالفالح م. الفالحتنالوا 

 .الفوز باملطلوب األعظم: األول

 .ائم يف النعيم والرسورهو البقاء الد: والثاين

 :احلديث

من أحب أن ترسه صحيفتُه ةليكثر ةيها من  »: قال  أن رسول اهلل عن الزبري 

« اإلستغفار
 (2)

. 

طوبى ملن وجد يف صحيفته إستغفار  »: يقول  النبيوعن عبداهلل بن ُبرس  قال سمعت 

« كثري
(3)

. 

                                                             

 .131ص9أضواء البيان جـ (1)

 (.1911)صحيح الرتغيب  (3)  (.1914)صحيح الرتغيب  (2)
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من كان عنده مظلمة ألخيه من مال أو عرض؛ فليتحلل  »: أنه قال  ملا صح عنه

خذ منه بقدر أ درهم إن كان له عمل صالح يكون دينار ول ن لأاليوم؛ قبل 

 ...........  .« ن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليهإمظلمته، و

 

 ؛من كان عنده مظلمة ألخيه من مال أو عرض »: أنه قال  ملا صح عنه » :قوله

خذ منه بقدر أ درهم إن كان له عمل صاحل يكون دينار وال ن الأقبل  ؛فليتحلل اليوم

« « ن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليهإمظلمته، و
 (1).  

 :حاديثأ

ألعلرن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيام  بحسنًات  » :أنه قال  النبيعن ثوبان عن 

يا رسول اهلل صفهم لنا : أمثال جبال هتام  بيضاء ةيجعلها اهلل عزوجل هباءاً منثورًا، قال ثوبان

أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من : جلهم لنا أن ال نكون منهم ونحن نعلم، قال

« ولكنهم أقوام إذا خلو برحارم اهلل انتهكوها الليل كام تأخذون،
 (2)

. 

املفلس ةينا من ال درهم : أتدرون ما املفلس؟ قالوا » :قال  ن رسول اهللأعن أيب هريرة 

له وال متاع، أن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيام  بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا 

ب هذا ةيعطى هذا من حسناته وهذا من وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ورض

حسناته ةإن ةنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه أخذ من خطاياهم ةطرحت عليه ثم طرح يف 

« النار
 (3)

. 

 

                                                             

 (.2444،9534)رواه البخاري  (1)

 (.3423) ماجهصحيح سنن ابن  (2)

 (.11)، صحيح اجلامع الصغري (141)، والصحيحة (2/393)، وأمحد (3/241)، والرتمذي (2511)أخرجه مسلم  (3)
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نه أ  طيبة من مال حالل؛ ملا صح عنه هن ينتخب حلجه وعمرته نفقأوينبغي 

 .......................................  « إل طيباا  يقبُل  ل طيب   -تعاىل-إن اهلل  »: قال

 

الظلم ثالث ، ةظلم ال يرتكه اهلل، وظلم ُيغفر، وظلم ال ُيغفر،  » :قال  نس عن النبيأعن 

ةأما الظلم الذي ال يغفر ةالرشك ال يغفره اهلل، وأما الظلم الذي يغفر ةظلم العبد ةيام بينه وبني 

« العباد ةيقتص اهلل بعضهم من بعضربه، وأما الظلم الذي ال يرتك ةظلم 
 (1)

. 

« الظلم ظلامت يوم القيام  » :قال  عن النبي cعن ابن عمر
 (2)

. 

اتق دعوة املظلوم ةإهنا ليس بينها وبني  »:  قال رسول اهلل: قال  عن معاذ بن جبل

« اهلل حجاب
 (3)

. 

  ملا صح عنه ؛طيبة من مال حالل هن ينتخب حلجه وعمرته نفقأوينبغي  » :قوله

« « إال طيبًا يقبُل ال طيٌب -تعاىل-إن اهلل  »: نه قالأ
 (4)

. 

 »:  قال رسول اهلل: قال  يب هريرةأنصه عن  متام احلديث عند مسلم والرتمذي ما

أهيا الناس إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبًا، وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني، ةقال عز وجل 

 :وقال ]51: املؤمنون [ ﴾ ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ ﴿

ثم ذكر الرجل يطيل السفر  ،]112: البقرة [ [چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ]

أشعث أغرب يرد يديه إىل السامء، يارب يارب ومطعره حرام ومرشبه حرام وملبسه حرام، 

 .« وغذي باحلرام ةأنى يستجاب لذلك

                                                             
 (.1421)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

 (.2441)رواه البخاري  (2)

 (.2441)رواه البخاري  (3)

كتاب الرقاق، وصحيح ( 2/399)، والدارمي (2/321)، وأمحد (2414)، والرتمذي (2343،2334)رواه مسلم  (4)

 (.1111)الرتغيب 
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911 

......................................................................................... 

 

ما تصدق أحد بصدق  من طيب وال يقبل  » بلفظ( 2334) ورواية أخرى عند مسلم برقم

 ،« اليتصدق أحد بتررة من كسب طيب » (2349) ولفظ آخر عنده برقم ،« اهلل إال الطيب

ةيضعها يف  » ويف لفظ ،« من الكسب الطيب ةيضعها يف حقها »( 2341) ويف لفظ آخر برقم

 .« موِضعها

الطيب يف صفة اهلل تعاىل : وقال القايض ،املراد بالطيب هنا احلالل وقال النووي يف رشحه

كاة والطهارة والسالمة من بمعنى املنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الز

 .اخلبث

ن املرشوب واملأكول أوفيه احلث عىل اإلنفاق من احلالل والنهي عن اإلنفاق من غريه وفيه 

كان أوىل ن من أراد الدعاء إشبهة فيه و ن يكون حاللا خالصاا لأوامللبوس ونحو ذلك وينبغي 

 .باإلعتناء بذلك من غريه

يف تفسريه v وقال القرطبي
(1)

ة احلظر عنه، وقال عقد وسمي احلالل حاللا إلنحالل :

، وقال سعيد  أكل احلالل وأداء الفرائض اإلقتداء بالنبي: النجاة يف الثالثة سهل بن عبداهلل

 :وهي بن زيد مخس خصال هبا متام العلم

 . معرفة اهلل .1

 .ومعرفة احلق .2

 .وإخالص العمل هلل .3

 .إذا فقدت واحدة مل يرفع العملالعمل عىل السنة وأكل احلالل ف .4

 

                                                             

 .البقرة 191يف تفسري آية  293ص2جـ (1)
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من ست يكون املال حاللا حتى يصفو  ل بالعلم ولإكل احلالل أيصح  ول: وقال سهل

 .الُسحت والغلول واملكروه والشبهةالربا واحلرام و :خصال

v(1)قال ابن رجب 
 « ال يقبل اهلل إال طيباً  »: أن املراد يف هذا احلديث بقوله وقد قيل :

كان طيباا طاهراا من املفسدات كلها كالرياء  ل ماإيقبل من األعامل  نه لأأعم من ذلك وهو 

ه األعامل واألقوال ن الطيب توصف بإكان طيباا حاللا ف ل ماإوالعجب ول من األموال 

 .واإلعتقادات

ېئ      ] ، هذا ُكله والكالم]199: املائدة [ [ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ] ۈئ  ېئ  ېئ  

ڭ  ] ووصف املؤمنني بقوله ]31: إبراهيم [ [ٺ  ٺ    ٺ] و ]24: إبراهيم [ [ىئ

خرجي أيتها النفس أ: ن املالئكة تقول عند املوتإ، و]32: النحل [ [ڭ   ۇ  ۇ

 (.قلبه ولسانه وجسده) باملؤمن كله طيب ،الطيبة

ن يكون من حالل فبذلك إطيبة األعامل للمؤمن طيب مطعمه، و عظم ما حيصل بهأومن 

كل أن إل بأكل احلالل، وإيزكوا  يقبل العمل ول نه لأىل إشارة أيزكو عمله ويف هذا احلديث 

نه كيف يقبل مع احلرام فهو مثال إكره بعد ذلك من الدعاء و حلرام يفسد العمل، ويمنع قبولها

تغذية باحلرام وقد خرج الطرباين بإسناد  فيه نظر عن ابن إلستبعاد قبول األعامل مع ال

ائ  ەئ  ]  تليت هذه اآلية عند رسول اهلل: قال cعباس ى  ى   ائ   ې  

ن جيعلني أيارسول اهلل أدعو اهلل : يب وقاص فقالأفقام سعد بن  ]191: البقرة [ [ەئوئ

 الدعوة، والذي نفسياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب :  مستجاب الدعوة، فقال النبي

                                                             

 .294-254جامع العلوم واحلكم ص (1)
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يتقبل منه عمل أربعني يوماا وأيام عبد نبت  ن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ماإحممد بيده 

حلمه من ُسحِت فالنار أوىل به
(1)

. 

وقد اختلف العلامء يف حج من حج بامل حرام ومن صىل يف ثوب حرام هل يسقط عنه 

محد روايتان وهذه األحاديث املذكورة تدل عىل أوفيه عن اإلمام . فرض الصالة واحلج بذلك

يتقبل العمل مع مبارشة احلرام لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء  نه لأ

الئكة واملباهاة به وقد يراد به حصول الثواب واألجر عليه وقد يراد به سقوط عليه بني امل

 .علمأواملراد واهلل  الفرض به من الذمة

ڱ  ڱ  ڱ   ] : علم من قولهأففي القبول باملعنى األول أو الثاين وهو املراد واهلل  ڳ    

 .]21: املائدة [ [ڱ

يكونوا من  ن لأوهلذا كانت هذه اآلية يشتد منها خوف السلف عىل نفوسهم فخافوا 

يتقي األشياء فال يقع فيام ل : قال أمحد يف معنى املتقني فيهاوسئل  ،املتقني الذين يتقبل منهم

 .حيل له

ال  »:  عن النبي cوأما الصدقة باملال احلرام فغري مقبولة كام يف حديث ابن عمر

« هلل صالة بغري طهوٍر وال صدق  من غلوليقبل ا
 (2)

. 

                                                             

، و أورده (ضعيف جداا )هلذا احلديث ( 1911)برقم  539ص1قال األلباين رمحه اهلل تعاىل يف ضعيف الرتغيب والرتهيب جـ (1)

صحيحة  «وأيام عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به»وقال الزيادة التي يف آخر احلديث (. 1112)يف الضعيفة برقم 

صحيح  «أنه ل يدخل اجلنة حلم نبت من سحت»بشواهدها الكثرية عن جابر وكعب بن عجرة وأيب بكر الصديق بألفاظ 

صحيح الرتغيب  «يا كعب بن عجرة أنه ل يدخل اجلنة حلم ودم نبتا عىل سحت النار أوىل به»ولفظ ( 1121)يب برقم الرتغ

 (.1139)صحيح الرتغيب رقم  «ليدخل اجلنة جسد غذي بحرام»  ولفظ أيب بكر( 1124)رقم 

 =      .291ص( ن مل أعرفهموفيه م)وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه جلامع العلوم واحلكم لرواية ابن عباس 



 911 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

ما تصدق أحد بصدق  من كسب طيب وال يقبل اهلل إال الطيب إال  » وكام يف الصحيحني

« أخذها الرمحن بيرينه
 (1)

. 

ال يكتسب عبد ماالً من حرام ةينفق منه ةيبارك  »: قال  عن النبي  وعن ابن مسعود

له ةيه وال يتصدق به ةيتقبل منه وال يرتكه خلف ظهره إال كان زاده إىل النار إن اهلل ال يرحو 

« اليسء ولكن يرحو اليسء باحلسنى أن الخبيث ال يرحوا الخبيث
 (2)

. 

ماالً حرامًا ةتصدق به مل يكن له ةيه أجر من كسب  »: قال  ن النبيأ  يب هريرةأوعن 

« وكان إرصه عليه
 (3)

. 

من أصاب ماالً من مأثم  » : قال رسول اهلل: ومن مراسيل القاسم بن خميمرة قال

 « ةوصل به رمحه أو تصدق به أو انفقه يف سبيل اهلل مجع اهلل ذلك مجيعًا ثم قذف به يف نار جهنم

(4)
. 

                                                                                                                                                             

، وصحيح اجلامع (53)، وصحيح أيب داود (129)، ويف اإلرواء (1)، والرتمذي (2/29)، وأمحد (224)رواه مسلم  (2)= 

 (.1149)الصغري 

 (.9152)، وصحيح اجلامع الصغري (119)، ويف اإلرواء (2334)، ومسلم (1419)رواه البخاري  (1)

ويف سنده الصباح بن حممد وهو  294وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيق اجلامع العلوم واحلكم ص، (1/311)رواه أمحد  (2)

 .ضعيف

، وله (إسناده حسن) 294، وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه جلامع العلوم ص(3391)أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم  (3)

من كسب مالا من حرام فاعتق منه ووصل رمحه » عن أيب الطفيل( 1129)شاهد أخرى يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم 

 .ورمز له بحسن لغريه «كان ذلك إرصاا عليه

 111ذكره املزي يف ترمجة القاسم من هتذيب الكامل ص: 294قال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه جلامع العلوم ابن رجب ص (4)

عن القاسم بن خميمرة قوله ومل يرفعه، ولكن رفعه يف رواية أيب داود كام ذكره األلباين يف صحيح ( 5/293)والذهبي يف السري 

من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رمحه أو تصدق به أو أنفقه يف سبيل »: اهلل  أنه قال، قال رسول( 1121)الرتغيب برقم 

ع ذلك كله مجيعاا فقذف به يف جهنم  = من أصاب مالا يف»، ورمز له بحسن لغريه ولنا رواية ضعيفة هبذا املعنى ولفظه «اهلل مج 
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......................................................................................... 

 

عمن كان عىل عمل فكان يظلم ويأخذ احلرام ثم تاب فهو حيج  cوسئل ابن عباس

إن الخبيث ال : إن الخبيث ال يكفر الخبيث، وكذا قال ابن مسعود »: فقال ،:ويعتق ويتصدق منه

« الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيثيكفر 
 (1)

. 

 .املسكني يرمحه أرحم من قد ظلمت  أهيا املتصدق عىل : وقال احلسن

 :ن الصدقة باملال احلرام تقع عىل وجهنيأوأعلم 

ن يتصدق به اخلائن أو الغاصب ونحومها عن نفسه وهذا هو املراد من هذه أ :أحدمها

 ذنه ولإيؤجر عليه بل يأثم بترصفه يف مال غريه بغري  نه لأيتقبل منه بمعنى  نه لأاألحاديث 

وسأل األخنس اخلزاعي عن  ونيته كذا قاله مجاعة من العلامءحيصل بذلك أجر لعدم قصده 

صاحبها نت ولألتؤجر : قال ،وجدت لقطةا أفأتصدق هبا: سعيد بن املسيب قال
(2)

ولعل . 

يستحقه  ل بعض نوابه من بيت املال ماو أولو أخذ السلطان . مراده قبل تعريفها الواجب

نه أ cو غريه مما ينتفع به الناس فاملنقول عن ابن عمرأو بنى به مسجداا أو اعتق أفتصدق منه 

(3) مري البرصةأذا تصدق بام غصبه كذلك قال لعبداهلل بن عامر إكالغاصب 
قال ابن عامر  

أرأيت هذا العقاب التي ُنستهلها والعيون التي نفجرها أ لنا فيها أجر؟ فقال : لعبداهلل بن عمر

 .يكفر خبيثاا قط ن خبيثاا لأأما علمت : ابن عمر

 

                                                                                                                                                             
جممع من مال  «هناويش أو هواش»ولفظه ( 41)ة ، ويف الضعيف(5424)ضعيف اجلامع الصغري  «هناوش أذهبه اهلل يف هنابر=

 .أي املهالك واملراد أن من أخذ شيئاا من غري حله أذهبه يف غري حلة( هناُبر  )حرام و

 (.3/2112)، وذكره اهليثمي يف املجمع (432)رواه البزار  (1)

 (.11922)مصنف عبدالرزاق  (2)

 (.2/29،51،13)، وأمحد (534)رواه مسلم  (3)
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ذا عجز إن يتصدق به عن صاحبه أ ترصفات الغاصب يف املال املغضوب، من :الوجه الثاين

 ،محد وغريهمأبو حنيفة وأمالك وأكثر العلامء منهم ىل ورثته فهذا جائز عند إليه أو إعن رده 

يعرف أربابه  يب رباح عمن عنده مال حرام ولأعطاء بن  لتوروي عن مالك بن دينار قال سأ

كان : قال مالك بن دينار ،ن ذلك جيزيء عنهأأقول  يتصدف به ول: قال ،ويريد اخلروج منه

 .من وزنه ذهباا  يلَّ إحب أهذا القول من عطاء 

ن مل يقدر عليهم تصدق به إليهم فإيرده : وقال سفيان فيمن اشرتى من قوم شيئاا مغصوباا 

هة ماله ولكن قال ابن وكذا قال فيمن باع شيئاا ممن تكره معاملته لشب ،كله ول يأخذ رأس ماله

 .أمحد يتصدق بالربحاملبارك و

بإسم الرياء يف الصدقة ثم ذكر ( 9) وبوب األماك البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة باب

ې  ې  ى]: قوله تعاىل  .]294: البقرة [ [ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

v(1) قال ابن حجر
وجه اإلستدلل أن اهلل سبحانه شبه مقارنة املن : قال الزين بن املنري :

ومقارنة الرياء من املسلم ( يف آخر اآلية) نفاق الكافر املرائيإتباعها بإو أواألذى للصدقة 

 .إنفاقهتفاق الكافر املرائي يف إبطال إقبح من مقارنة اإليذاء وأوىل أن يشبه بألصدقته 

جره بسبب املن واألذى فكيف أكان ماله ملكه وجالله رشعاا يبطل  ذا كان حال منإوهذا 

 .حالله بمن كان ليس مالكه ول

ل من كسب إيقبل  يقبل اهلل صدقة من غلول ول ل) وبوب البخاري بعد هذا الباب بإسم

ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ]: طيب وذكر قوله تعاىل ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    [ڭ  

 .]293: البقرة [

                                                             

 .353ص3الباري جـفتح  (1)
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......................................................................................... 

 

v(1) وقال ابن حجر
عىل عادته يف إيثار ( أي البخاري) جرى املصنف: قال ابن املنري :

ذي إن أن الصدقة ملا تبعتها سيئة األذى بطلت والغلول أن يف اآلية إاخلفي عىل اجليل وذلك 

بطلها بطريق األوىل أو ألنه جعل املعصية الالحقة للطاعة بعد تقررها تبطل أرن الصدقة قا

ىل الفقري غاصب إذا كانت الصدقة بني املعصية ألن الغال يف دفعه املال إالطاعة فكيف 

بطلت املعصية الطاعة املحققة من أمترصف يف ملك الغري فكيف تقع املعصية طاعة معتربة وقد 

نام ل يقبل اهلل الصدقة باحلرام ألنه غري مملوك للمتصدق إ: v وقال القرطبي ،ول أمرهاأ

ن يكون اليشء مأمورا أوهو ممنوع من الترصف فيه واملتصدق به مترصف فيه فلو قبل منه لزم 

 .من وجه واحد وهو حمال منهياا 

v(2) وقال ابن تيمية
 .عىل بعري حمرمجيوز أن حيج  ل :

املحرمات لغريه يف املواضيع األصولية فلرياجع إلحاطة بفهم وهذا املوضوع يتعلق ب

 .املوضوع

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .355ص3فتح الباري جـ (1)

 .199ص29جمموع الفتاوى جـ (2)



 914 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

 اا ذا خرج الرجل حاجا إ »:  قال رسول اهلل: يب هريرة قالأوروى الطرباين عن 

ناداه مناد من لبيك لبيك اللهم لبيك؛ : بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز فنادى

وحجك مربور غري  ،وراحلتك حالل ،لبيك وسعديك؛ زادك حالل: السامء

ذا خرج الرجل بالنفقة اخلبيثة فوضع رجله يف الغرزإمأزور، و
(1)

لبيك : فنادى 

و نفقتك  ،سعديك زادك حرام اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السامء ل لبيك ول

 .« مربور وحجك غري ،حرام

 

ذا خرج الرجل إ »:  قال رسول اهلل: بي هريرة قالأوروى الطرباني عن  » :قوله

ناداه مناد من لبيك  ؛لبيك اللهم لبيك: بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز فنادى ًاحاّج

ذا خرج إوحجك مربور غري مأزور، و ،وراحلتك حالل ،زادك حالل ؛لبيك وسعديك: السماء

ناداه مناد من  ؛لبيك اللهم لبيك: الرجل بالنفقة اخلبيثة فوضع رجله يف الغرز فنادى

 .« « مربور وحجك غري ،و نفقتك حرام ،سعديك زادك حرام ء ال لبيك والالسما

قال األلباين
(2)

v(3) وقال ابن رجب. رمحه اهلل تعاىل ضعيف جداا  
وخرج الطرباين بإسناد  

 .فيه ضعف

 » بنفس املعنى مع بعض التغري ولفظ  يب هريرةأوذكر األلباين يف الضعيفة لفظ آخر عن 

قال ضعيف جداا  « الكسب احلراممن أم هذا البيت من 
(4)

. 

إذا حج رجل بامٍل من غري  » بلفظ  وذكر رواية أخرى يف الضعيفة عن عمر بن اخلطاب

« ال لبيك وال سعديك هذا مردود عليك: لبيك اللهم لبيك، قال اهلل: حله ةقال
 (5)

. 

                                                             

 (.111)يف ضعيف الرتغيب برقم  (2)  .هو ركاب من جلد: الغز (1)

 (.1942)سلسلة األحاديث الضعيفة برقم  (4) .291يف جامع العلوم واحلكم حتت حديث العارش ص (3)

 (.499)، وذكره يف ضعيف اجلامع الصغري برقم (1433)ضعيف، سلسلة األحاديث الضعيفة برقم  (5)



  َواخُلروُج من امَلَظاِلِميف ُوُجوِب التَّْوَبِة من امَلَعاصي : اْلَفْصُل الثَّاِني
915 

 .............  ستغناء عام يف أيدي الناس والتعفف عن سؤاهلملينبغي للحاج او

 

 .« ستغناء عما يف أيدي الناس والتعفف عن سؤاهلمالينبغي للحاج او » :قوله

وقد فصل  ،و التحريمأصطالح فقهي يدل عىل العزيمة يف األمر إما يف اإلجياب إهذا اللفظ 

هذا اإلمام ابن قدامة املقديس يف خمترص منهاج القاصدين يف كتاب الزهد فصل
(1)

يف بيان حتريم  

 السؤال يف األصل حرام ألنه ل أن نقولوكشف الغطاء يف هذا : لسؤال من غري رضورة، قالا

 :ينفيك يف ثالثة أمور

 .الشكوى :أحدمها

 .ن يذل نفسهأينبغي للمؤمن  إذلل نفسه وما :والثاين

 .إيذاء املسؤول غالباا  :والثالث

 :ويدل عىل هذا القول األحاديث اآلتية

: يا قبيص  إن املسأل  ال حتل إال ألحٍد ثالث  » : قال رسول اهلل خمارق قال، عن قبيصة بن

ورجل أصابته ةاق  حتى يقوم ثالث  من ذوي ... ورجل أصابته جائح ... رجل حترل محال ً 

احِلجا من قومه، لقد أصابت ةالن ةاق ، ةام سواهن من املسأل  يا قبيص  سحتًا يأكلها صاحبها 

« سحتاً 
(2)

. 

عبدالعظيم آبادي قال
(3)

ىل إفقد ذهب  ،ل لثالثةإهنا حترم املسألة إواحلديث فيه دليل عىل : 

 .أيب ليىل وإهنا  تسقط به العدالةحتريم السؤال ابن 

ال تزال املسأل  بأحدكم حتى يلقى اهلل  »: قال  ن النبيأبيه أعن  ،عن محزة بن عبداهلل

« وليس يف وجهه ُمزع  حلمٍ 
(4)

. 

                                                             

 (.1931)، وأبو داود (249)رواه مسلم  (2)    .491ص (1)

 (.2343)، ومسلم (1414)رواه البخاري  (4)  .39ص5عون املعبود يف رشح احلديث جـ (3)
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......................................................................................... 

 

من سأل الناس أمواهلم تكثرًا ةإنام يسأل مجرًا  » : قال رسول اهلل قال،  يب هريرةأعن 

« ةليستقل أو ليستكثر
 (1)

. 

... تسعة أو  رسول اهللأخذ البيعة عىل عدم السؤال عن عوف بن مالك قال كنا عند 

عىل أن تعبدوا اهلل : ؟ قال ةبسطنا أيدينا، ةعالم نبايعك؟ قالأال تبايعون رسول اهلل  » :فقال

 « وال ترشكوا به شيئًا، والصلوات الخرس، وتطيعوا، وأرس كلرً  خفيً ، وال تسألوا الناس شيئاً 

يناِوُلُه إياه ولئك النفر يسقط سوط أحدهم فام يسأل أحداا أفلقد رأيت بعض 
(2)

. 

من تكفل يل أن ال يسأل الناس شيئًا ةأتكفل له اجلن ، ةقال  »ويف رواية أيب داود لفظه 

« أنا ةكان ال يسأل أحدًا شيئاً : ثوبان
 (3)

. 

من أصابته ةاق  ةانزهلا بالناس مل تسد ةاقته  » : قال رسول اهلل قال،  عن ابن مسعود  

« له بالغنى إما بروت عاجٍل أو غنى عاجلٍ ومن أنزهلا باهلل أوشك اهلل 
 (4)

 .أي موت قريب يرثه 

« ن يذل نفسهألينبغي ملؤمن  » : قال رسول اهلل: قال ومفهوم حديث حذيفة 
 (5)

. 

ذا إيارسول اهلل ُدلني عىل عمل  فقال  ىل النبيإجاء رجل : وحديث سهل الساعدي قال

أزهد يف الدنيا حيبك اهلل وأزهد ةيام يف أيدي الناس  »: فقال ،حبني الناسأعملُته أحبني اهلل و

« حيبك الناس
 (6)

. 

                                                             

 (.1131) ماجه، وابن (2349)رواه مسلم  (1)

 (.1934)، وأبو داود (2499)رواه مسلم  (2)

 (.1949)رواه وأبو داود  (3)

 (.1152)، املشكاة (9941)، صحيح اجلامع الصغري (1942)رواه أبو داود  (4)

 (.913)، سلسلة األحاديث الصحيحة (1141)صحيح اجلامع الصغري  (5)

 (.422)، صحيح اجلامع الصغري (444)، سلسلة األحاديث الصحيحة (4192) ماجهرواه ابن  (9)



  َواخُلروُج من امَلَظاِلِميف ُوُجوِب التَّْوَبِة من امَلَعاصي : اْلَفْصُل الثَّاِني
911 

 ......................  « غنه اهللعفه اهلل، ومن يستغن يُ من يستعفف يُ و  »:  لقوله

 

ما نقص مال عبٍد من صدقٍ  وال ُظلم عبُد مظلرً  صرب : ثالث أقسم عليهن » :احلديث

« عزًا وال ةتح عبد باب مسألٍ  إال ةتح اهلل عليه باب ةقرٍ عليها إال زاده اهلل عزوجل 
 (1)

. 

« « غنه اهللعفه اهلل، ومن يستغن ُيمن يستعفف ُيو  »:  لقوله » :قوله
 (2)

. 

 أن ناساً من األنصار سألوا رسول اهلل  »:  يب سعيد اخلدريأأصل احلديث عن 

ما يكون عندي : ةأعطاهم، ثم سألوه ةأعطاهم، ثم سألوه ةأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، ةقال

من خري ةلن أدِخره عنكم، ومن يستعفف ُيِعفه اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل، ومن يتصرب ُيصربه 

 .« اهلل وما أعطي أحد عطاًء خريًا وأوسع من الصرب

يف رشحه v وقال ابن حجر
(3)

التعفف عن املسألة والتنزه عنها ولو  ، وفيه احلض عىل

املرء نفسه يف طلب الرزق وارتكب املشقة يف ذلك ولول قبح املسألة يف نظر الرشع مل  إمتهن

يفضل ذلك عليها ملا يدخل عىل السائل من ذل ومن ذل الرد وملا يدخل عىل املسؤول من 

 .حاله حرامواألصح عند الشافعية أن سؤال من هذا  ،ن أعطى كل سائلإالضيق يف ماله 

« طوبى ملن هدي لإلسالم وكان عيشه كفاةًا وُقنع به » :وحديث آخر بلفظ
 (4)

. 

اليد العليا خري من اليد السفىل وأبدأ  » : قال رسول اهلل ،وحديث حكيم بن حزام قال

« اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل برن َتُعول وخري الصدق  ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف ُيعفه
 

(5)
. 

                                                             
 (.5211)، املشكاة (19)، صحيح الرتغيب (3924)اجلامع الصغري صحيح  (1)

 (.2511)، والنسائي (2924)، والرتمذي (1941)، وأبو داود (2421)، ومسلم (1494)رواه البخاري  (2)

 .421ص3فتح الباري جـ (3)

 (.3431)، وصحيح اجلامع الصغري (1599)سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)

 (.122)، صحيح الرتغيب (2313)، ومسلم (1424)رواه البخاري  (5)



 911 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

ل يزال الرجل يسأل الناس حتى يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه » : وقوله 

مزعة
(1)

 .«حلم  

 

أن اهلل حيب الغني احلليم املتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل  » : ورواية أيب هريرة

« امللح
 (2)

. 

« بشوص السواك استغنوا عن الناس ولو » cورواية ابن عباس
(3)

. 

يا حمرد عش ما شئت ةإنك  »: فقال  ىل النبيإجاء جربيل  ،وعن سهل بن سعد قال

ميت وأعرل ما شئت ةإنك جمزيء به وأحبب َمْن ِشئت ةإنك مفارقه، وأعلم أن رشف املؤمن 

« قيام الليل وِعزه إستغناؤه عن الناس
 (4)

. 

الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس يف يزال الرجل يسأل  ال »:  وقوله » :قوله

(5) « « وجهه مزعة حلم
. 

ے  ]باب قول اهلل تعاىل )بوب البخاري باباا بعد هذا احلديث بإسم  ھ  ے  

قيل وقال : أن اهلل كره لكم ثالثاً  » ، وأورد حتته حديث مغرية بن شعبة]213: البقرة [ [ۓ

« وإضاع  املال وكثرة السؤال
 (6)

ليس املسكني الذي يطوف  » بلفظ  وحديث أيب هريرة 

عىل الناس َترده اللقر  واللقرتان والتررة والتررتان ولكن املسكني الذي ال جيد غنًى يغنيه وال 

« يفطن به ةيتصدق عليه وال يقوم ةيسأل الناس
 (7)

. 

                                                             

 .قطعة من حلم: أي: مزعة حلم (1)

 (.111)صحيح الرتغيب  (3)   (.114)صحيح الرتغيب  (2)

 (.124)صحيح الرتغيب  (4)

 (.2343)، ومسلم (1414)رواه البخاري  (5)

 (.1411)رواه البخاري  (9)

 (.1414)رواه البخاري  (1)



  َواخُلروُج من امَلَظاِلِميف ُوُجوِب التَّْوَبِة من امَلَعاصي : اْلَفْصُل الثَّاِني
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 وجيب عىل احلاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه اهلل والدار اآلخرة، والتقرب إىل

اهلل بام يرضيه من األقوال واألعامل يف تلك املواضع الرشيفة، وحيذر كل احلذر من 

أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة واملفاخرة بذلك، فإن ذلك من 

 ....................................   هأقبح املقاصد وسبب حلبوط العمل وعدم قبول

 

ھ  ] تعاىلوهذا مطابق لقوله  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

ے  ۓ  .]213: البقرة [ [ے  

إقرأوا إن شئتم  »يف آخر هذا احلديث يف رواية مسلم   وهلذا قرأ هذه اآلية رسول اهلل

(1) « [ھ  ے  ے  ۓ]
. 

ورواية أخرى عند مسلم
(2)

إن هذا املال خرضة حلوة ةرن أخذ بطيب نفس  »ولفظه : 

بإرشاف نفس مل يبارك له ةيه وكان كالذي يأكل وال يشبع و اليد العليا بورك له ةيه ومن أخذه 

 .« خري من اليد السفىل

« ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه »ورواية أخرى بلفظ 
 (3)

. 

يب داودأورواية سمرة عند 
(4)

املسائل كدوح يكدح هبا الرجل وجهه ةرن شاء  »: ولفظه 

 .« إال أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يف أمٍر ال جيد منه بدا أبقى عىل وجهه، ومن شاء ترك

 .« ... ،خرةآلن يقصد حبجه وعمرته وجه اهلل والدار اأوجيب على احلاج  » :قوله

 عبادــسعادة ومفرق الطريق وحجة اهلل عىل الـدينية ومفتاح دار الـواجبات الــوجب الأهذا 

                                                             

 (.2341)رواه مسلم  (1)

 (.2314)برقم  (2)

 (.1454)، اإلرواء (2449)، املشكاة (1992)صحيح اجلامع الصغري  (3)

 (.1939)برقم  (4)
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......................................................................................... 

 

ہ  ]: لقوله تعاىل ڻ   ڻ  ۀۀ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

يت  جث    مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ   ] وقوله تعاىل، ]5: البينة [ [ہ   ہ

ۆ] تعاىلوقوله  ، ]119: البقرة [ [جس ٿ  ٿ  ] وقوله تعاىل،  ]95: الزمر [ [ۇ      ۇ  ۆ  

ٿ    ٹ   ٹ   : وقوله تعاىل .]29-14: الليل [ [ڦڦ  ڦ        ڦٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ        ٹٿ  

ٹ  ]: وقوله تعاىل، ]142: النساء [ [ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ] ٹ  ٹ  

ڃ     ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ڤٹ  

وقوله  ،]9-1: املاعون [ [ڍڇ  ڇ  ڇ    ڇڃ  چ  چ  چ  چ     ڃڃ  

 .]41: األنفال [ [ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ] تعاىل

أنا أغنى الرشكاء عن الرشك، من عرل عراًل أرشك : قال اهلل تعاىل »: ويف احلديث القديس

« منه برئ وهو للذي أرشكةأنا  » ويف لفظ ابن ماجه « ةيه معي وغريي تركته ورشكهُ 
 (1)

. 

من كان أرشك يف عرل : إذا مجع اهلل األولني واآلخرين ليوم ال ريب ةيه ناد منادٍ  »ويف رواية 

« عرله اهلل عزوجل ةليطلب ثوابه من عند غري اهلل عزوجل ةإن اهلل أغنى الرشكاء عن الرشك
 

(2)
« مانوىإنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ  »واحلديث ، 

 (3)
. 

 إنام األعامل بالنيات » حديث عمر: صول اإلسالم عىل ثالثة أحاديثأ v محدأمام إوقال 

 ،« احلالل بني واحلرام بني» ، وحديث« من أحدث من أمرنا ما ليس منه ةهو رد »، وحديث «

                                                             

 (.2/391)، وأمحد (4292) ماجه، وابن (2415)رواه مسلم  (1)

 (.3311) ماجه، ويف صحيح ابن (4293) ماجه، وابن (3154)، والرتمذي (3/499)رواه أمحد  (2)

 (.1941)، والرتمذي (2291)، وأبو داود (1491)، ومسلم (1)البخاري رواه  (3)
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وقال بقول اإلمام الشافعي وعبدالرمحن بن مهدي والرتمذي والدارقطني ومحزة الكناين وعيل 

 ن جيعل هذا احلديث رأسأينبغي  يوقال عبدالرمحن بن مهد ،داود والرتمذي بوأبن املديني و

كل باب
(1)

. 

ونقل ابن رجب رمحه اهلل تعاىل يف كتابه
(2)

بعض اقوال السلف والصاحلني يف هذا املوضوع،  

رأيت اخلري  ل داود الطائيوقا ،بلغ من العملأهنا إتعلموا النية ف عن حييى ابن كثري قال :وقال

عاجلت  ما قال، وعن سفيان الثوري ن مل تنصبإنام جيمعه حسن النية، وكفاك به خرياا وإكله 

ختليص النية من فسادها  تقلب عيل، وعن يوسف بن أسباط قالشد عيل من نيتي ألهنا تأشيئاا 

صالح القلب بصالح  جتهاد، وعن مطرف بن عبداهلل قالأشد عىل العاملني من طول اإل

ُرب عمل صغري تعظمه النية ُورب عمل  وعن ابن املبارك. مل بصالح النيةالعمل وصالح الع

التقوى اهلل، والنية احلسنة، : ل بثالثإيصلح العمل  ل ، وقال ابن عجالنُتصغره النية كبري

، وقال سهل بن رادتكإ منك نيتك و  إنام يرد اهلل ، وقال الفضيل بن عياضواإلصابة

، وقال ليس عىل النفس يشء أشق من اإلخالص ألنه ليس هلا فيه نصيب عبداهلل التسرتي

قلبي سقاط الرياء عن إأعز يشء يف الدنيا اإلخالص وكم أجتهُد يف  زييوسف بن احلسني الرا

 .وكأنه ينبت فيه عىل لون آخر

v(3) وقال ابن تيمية
،  ل وقال اجلنيد:  يكون العبد عبداا حتى يكون مما سوى اهلل حراا

ن   وقال الفضيل واهلل ما  .ألحِد من املخلوقني عليه ربانية صدق اهلل يف عبوديته م 

                                                             

 .13ص1فتح الباري جـ (1)

 .19جامع العلوم واحلكم حتت حديث رقم األول ص (2)

 .339ص19جمموع الفتاوى جـ (3)



 911 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

v(1) وقال ابن القيم
ن أ ، والرياءعامل العبد يف الظاهر والباطنأستواء إاإلخالص : قيل 

ترك  ، وقال الفضيلن يكون باطنه أعمر من ظاهرهأيكون ظاهره خرياا من باطنه، واإلخالص 

 .أن يعافيك اهلل منهامرشك، واإلخالص  ل من أجل الناسوالعم ،رياء أجل الناسالعمل من 

 :واإلخالص عىل ثالث درجات

 .مشاهدته ملنة اهلل عليه وفضله وتوفيقه له: خراج رؤية العمل عن العملإ .1

يستحق عىل  علمه بأنه عبد حمض، والعبد ل: اخلالص من طلب العوض عىل العمل .2

 .لسيده أجرخدمته 

وعلمه بام يستحقه  ،بمطالعة عيوبه وآفاته وتقصريه فيه: النزول من الرىض بالعمل .3

 .الرب من حقوق العبودية

ُه يسري سري العلم وتسري أنت إ واإلخالص هو خالص العمل باخلالص من العمل ت دع 

وعدم  ،نك جتعل عملك تابعاا للعلم موافقاا لهأ: أي، مشاهداا للحكم حراا من رق الرسم

سوى  ما( والرسم)الدخول حتت عبودية اخللق والنفس، والدخول حتت عبودية احلق وحده 

نقسام إعدم  ، والصدقنقسام املطلوبإعدم  ، واإلخالصاهلل فكله رسوم واملخلوقات بأرسها

 توحيد الطلب واإلرادة ول: توحيد املطلوب وحقيقة الصدق :، فحقيقة اإلخالصالطلب

 .بعةتسالم املحض للمتال اإلسإيثمران 

v(2) قال ابن تيمية
يف حدها  خالص الدين هلل فقد تكلم الناسإوأما النية التي هي : 

 يبايل لو خرج كل قدر له يف قلوب الناس املخلص هو الذي ل قول بعضهمـوحد اإلخالص ك

                                                             

 .49ص2مدارج السالكني جـ (1)

 .141ص11جمموع الفتاوى جـ (2)
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أمثال ن يطلع الناس عىل مثاقيل الذر من عمله وأحيب  ، ول من أجل صالح قلبه مع اهلل

يقع من  لكن كالمهم يتضمن اإلخالص يف سائر األعامل وهذا لذلك من كالمهم احلسن، 

عامهلم أكثرهم، بل غالب املسلمني خيلصون هلل يف كثري من أيقع من  الناس بل لسائر 

نه إكإخالصهم يف األعامل املشرتكة بينهم مثل صوم رمضان وكذلك من داوم عىل الصلوات ف

إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد  »: من مل حيافظ عليها كام يف روايةل هلل بخالف إيصيل  ل

ڻ  ]: امن ةإن اهلل تعاىل يقولةاشهدوا له باإلي ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ہ  ہ  ہ ۀ  ہ   (1) « ]11: التوبة [ [ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  
. 

وقال
(2)

عىل قصد العبادة وقصد املعبود، : مرينأن النية املعهودة يف العبادات تشتمل عىل إ 

 .وكل واحدة من النيتني فرض يف اجلملة ،وقصد املعبود هو األصل

 .عبد الطاغوت أو يرشك بعبادة ربهفيها يتميز من يعبد اهلل خملصاا له الدين ممن ي :أما األول

 ،فبها يتميز أنواع العبادات وأجناس الرشائع، فيتميز املصيل من احلاج والصائم :وأما الثاني 

ذكره ابن رجبو
(3)

. 

وقال
(4)

فتارةا يريدون هبا متييز عمل من عمل : ولفظ النية جتري يف كالم العلامء عىل نوعني 

 .عن معبود ومعمول له عن معمول له وعبادة من عبادة، وتارةا يريدون هبا متييز معبود

v(5) وقال ابن رجب
ٺ    ٿ] قال الفضيل يف قوله تعاىل  : ، قال]2: امللك [ [ٺ   ٺ   

 سنة، وقد دل عىل هذاـذا كان عىل الإصواب ــ، وال ذا كان هللإص ـالـواخل ،لصه وأصوبهـأخ

                                                             

 (.594)، ضعيف اجلامع الصغري (123)، املشكاة (192) ماجه، وضعيف ابن (449)ضعيف الرتمذي برقم  (1)

 .95يف جامع العلوم ص (3)   .11ص29جمموع الفتاوى جـ (2)

 .12جامع العلوم ص (5)   .144ص11جمموع الفتاوى جـ (4)
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(1).]119: الكهف [ [يت  جث     مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس]قوله تعاىل 
 

أرأيت رجالا غزا يلتمس : فقال  ىل النبيإجاء رجل : وهذا ما أيدُه حديث أيب أمامة قال

أن اهلل ال يقبل : اليشء له، ثم قال رسول اهلل  »:  فقال رسول اهلل! األجر والذكر ماله

« من العرل إال ما كان خالصًا وابتغي وجهه
 (2)

. 

تابعة والسمع  خالص العمل له وإتعاىل و وهذا هو مفهوم الشهادتني اإللتزام بطاعة اهلل

 .والطاعة لرسوله فيام يأمر به

من عرل عراًل ليس عليه  » وحديث ،لإلخالص « إنام األعامل بالنيات » ومفهوم حديث

ابن تيمية يف كتاباته  وعىل هاتني القاعدتني يدور اإلسالم كام قال مراراا  ة،للمتابع « أمرنا ةهو رد

 .رمحه اهلل تعاىل

 (.ل بامرشعهإنعبده  ن لأل اهلل وإيعبد  ن لأ: اإلسالم بني عىل األصلني)

وسئل ابن تيمية
(3)

« نية املرء أبلغ من عمله »:  عن قوله 
 (4)

هذا كالم قاله غري قال . 

 :واحد وبعضهم يذكره مرفوعاا وبيانه من وجوه

 .ليهيثاب ع عن النية لن النية املجردة من العمل يثاب عليها والعمل املجرد أ :أحدها

 .وعجز عن إكامله كان له أجر عاملأن نوى اخلري وعمل منه مقدوره  :الثاين

                                                             

 (.4/394)وتفسري البغوي  14ص2وابن القيم يف املدارج جـ 141ص11ذكر هذا القول ابن تيمية يف الفتاوى جـ (1)

، وحسنه العراقي يف (1921)، والطرباين (9/25)، ورواه النسائي (1151)، وصحيح اجلامع الصغري (52)الصحيحة  (2)

 (.4/314)األحياء 

 .141ص22جمموع الفتاوى جـ (3)

، (1921)، والطرباين (9/25)، ورواه النسائي (1151)، وصحيح اجلامع الصغري (52)سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)

 (.4/314)العراقي يف األحياء وحسنه 
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 .جنوده فإذا طاب امللك طابت جنودهن القلب ملك البدن واألعضاء أ: الثالث

وأصل التوبة عزم القلب وهذا  ،ن توبة العاجز عن املعصية تصح عند أهل السنةأ :الرابع

 .حاصل مع العجز

واألعامل الظاهرة تدخلها  ،يدخلها فساد بخالف األعامل الظاهرة ن النية لأ :الخامس

عامل فضل من أأآفات كثرية، ومامل تسلم منها مل تكن مقبولة وهلذا كانت أعامل القلب املجردة 

قوة املؤمن يف قلبه وضعفه يف جسمه، وقوة املنافق يف : البدن املجردة كام قال بعض السلف

 .جسمه وضعفه يف قلبه

v(1) قال ابن قدامة املقديس
 :شد من بعض ألنه درجاتأن بعض أبواب الرياء أعلم او 

الناس ولو يكون مراده بالعبادة الثواب أصالا كالذي يصيل بني  ن لأ :أشدها وأغلظها

 .انفرد مل ُيصل

كان خالياا مل يفعله فهو  أن يقصد الثواب مع الرياء قصداا ضعيفاا بحيث لو :الدرج  الثاني 

 .قريب من األول يف كوهنام ممقوتني

ن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويني بحيث لو انفرد كل واحد أ :الدرج  الثالث 

 .الفاسدمنهام عن اآلخر مل يبعثه عىل العمل 

طالع الناس عليه مقوياا لنشاطه ولو مل يطلع عليه أحد مل يرتك العبادة إن يكون أ :الرابع 

 :نه رياء ورشك وليس كذلكأفهو يثاب عىل قصده الصحيح ويعاقب عىل مايتوهم 

أرأيت الرجل الذي  قيل يارسول اهلل  » حلديث ،محد الناس للرجل عىل عمل اخلري .1

« تلك عاجل برشى املؤمن: يعرل العرل من الخري وحيرده الناس عليه؟ قال
(2)

. 

                                                             

 (.2942)رواه مسلم  (2)  .214خمترص منهاج القاصدين ص (1)
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ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ﴿: كام قال تعاىل

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ﴿: وقال تعاىل ،[19-15: هود ] ﴾ڳ

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٺ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀ  

 .[14-11: اإلرساء ] ﴾ڦ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ

 

v(1) لعبد بالعبادة عند رؤية العابدين، قال ابن قدامةنشاط ا .2
هم مانبعث هذا  ولول :

ن كل مؤمن إالنشاط فربام ظن ظان أن هذا رياء وليس كذلك عىل اإلطالق بل فيه تفصيل 

يرغب يف عبادة اهلل تعاىل ولكن تعوقه العوائق والغفلة فربام كانت مشاهدة الغري سبباا لزوال 

ن مل تسخ إن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو هلل وإيرونه ف ذا كان يف مكان يراهم ولإو ،الغفلة

 .ن سخاؤها عندهم رياء وقس عىل هذاكا

« كل أمتي معايف إل املجاهرين » حلديث ،عدم التحدث بالذنوب وكتامهنا .1
 (2)

. 

كتساب العبد الشهرة من غري طلبها، قال املقدييسإ .2
(3)

املذموم طلب اإلنسان الشهرة  

أن يف وجودها فتنة وأما وجودها من جهة اهلل تعاىل من غري طلب اإلنسان فليس بمذموم غري 

 .عىل الضعفاء

 

 

                                                             

 .234خمترص منهاج القاصدين ص (1)

 (.4512)، صحيح اجلامع الصغري (132)متفق عليه، خمترص مسلم  (2)

 .211القاصدين ص خمترص منهاج (3)
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ك، من عمل  »: قال اهلل تعاىل: أنه قال و صح عنه  كاء عن الرشا أنا أغنى الرشر

 .« عمالا أرشك معي فيه غريي تركته ورشكه

 

أنا أغنى الشُّركاء عن الّشرك، من  »: قال اهلل تعاىل: أنه قال و صح عنه  » :قوله

« « عمل عماًل أشرك معي فيه غريي تركته وشركه
 (1). 

أال أخربكم بام هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ قال  »:  قال رسول اهلل

« ُيرى من نظر رجل ةقال الرشك الخفي أن يقوم الرجل يصيل ةيزين صالته ملا: قلنا بىل
 (2)

. 

« من ُيَسرع ُيَسرع اهلل به، ومن ُيراِء ُيراِء اهلل به »: قال  يب سعيد اخلدري عن النبيأوعن 
 

(3)
. 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے] وقد وعد اهلل تعاىل بقوله ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ     : النساء [ [ڻ  

« الصفاالرشك يف أمتي أخفى من دبيب النرل عىل  »: ، وقال ]119،41
 (4)

 »: وقال  ،

الرشك ةيكم أخفى من دبيب النرل وسأدلك عىل يشء إذا ةعلته أذهب عنك صغار الرشك 

« اللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم: وكباره تقول
 (5)

. 

« ال ترشك باهلل شيئًا وإن ُقطِعت وُحرقت »: وقال 
 (6)

الوعاء إنام األعامل  »:  وقال ،

« إذا طاب أسفله طاب أعاله وإذا ةسد أسفله ةسد أعاله
 (7)

. 

                                                             

 (.2/39)، وأمحد (4292) ماجه، وابن (2415)رواه مسلم  (1)

 (.3314) ماجه، صحيح ابن (3/39)رواه أمحد  (2)

 (.3349) ماجهصحيح ابن  (3)

 (.3139)صحيح اجلامع الصغري  (4)

 (.3131)صحيح اجلامع الصغري  (5)

 (.1334)صحيح اجلامع الصغري  (9)

 (.3315) ماجهصحيح ابن  (1)
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والفقه  ،والتقوى ،هل الطاعةأن يصحب يف سفره األخيار من أيضاا أوينبغي له 

 .يف الدين وحيذر من صحبة السفهاء والفساق

 

v(1) وكام قال ابن حجر
لو : وقال بعض الصاحلني. الفواتح عنوان اخلواتم: كام يقال :

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ]: ن اهلل تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت املوت ألن اهلل تعاىل يقولأعلم أ

 .]21: املائدة [ [ںڱ  

 ،والتقوى ،هل الطاعةأن يصحب يف سفره األخيار من أيضًا أوينبغي له  » :قوله

 . « والفقه يف الدين وحيذر من صحبة السفهاء والفساق

ال  » والسالم لسالمة إيامن املؤمن وحفظ دينه كام قالإلرشادات النبوية عليه الصالة 

« تصاحب إال مؤمنًا وال يأكل طعامك إال تقي
 (2)

« املرء مع من أحب » :وقال ، 
 (3)

 وقال، 

: « الرجل عىل دين خليله ةلينظر أحدكم من خيالل »
 (4)

« املرء عىل »بلفظ  ،
 (5)

. 

v(6) قال ابن تيمية
 .الناس بأخذاهنم إعتربوا: ن مسعودقال اب: 

إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السؤ كحامل املسك وناةخ الكري، ةحامل  » : وقال

املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيًا طيبً ، وناةخ الكري إما أن حيرق 

« ثيابك وإما أن جتد منه رحيًا منتنه
 (7)

. 
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ]: وقال تعاىل

 .]94: النساء [ [ڎ

v(1) وقال ابن قدامة املقديس
ن يتميز أبد  يصلح للصحبة كل أحد ول نه لأواعلم  :

بسببها يف صحبته، وتشرتط تلك اخلصال بحسب الفوائد املصحوب بصفات وخصال يرغب 

ن يكون فيمن تؤثر صحبته مخس أفينبغي  ،املطلوبة من الصحبة وهي إما دنيوية وإما دينية

 :خصال

 .حريص عىل الدنيا مبتدع ول ن يكون عاقالا حسن اخللق غري فاسق ولأ

وإما  ،ن ينفعك فيرضكأد خري يف صحبته األمحق ألنه يري أما العقل فهو رأس املال ول

و شهوة فيطيع هواه فال خري يف صحبته، أذ ُرب عاقل يغلبه غضب إبد منه  ُحسن اخللق فال

دع يوثق به وإما املبت تؤمن غائلته ول خياف اهلل تعاىل ل خياف اهلل ومن ل وإما الفاسق فإنه ل

 .فيخاف من صحبته برساية بدعته

كنافهم فإهنم زينة يف الرخاء أخوان الصدق تعيش يف اعليك ب: ) وقال عمر بن اخلطاب

يقليك منه وأعتزل عدوك وأحذر  وُعدة يف البالء وضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى جييئك ما

 تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ول ل من خيشى اهلل ولإل األمني ول أمني إصديقك 

 (.اىلتطلعه عىل رسك واسترش يف أمرك الذين خيشون اهلل تع

ن تعيش إذكرين يف دعائك وأ أن تقول لهبئس الصديق حتتاجح : v وقال حييى بن معاذ

 .إليهن تعتذر أمعه باملدارة أو حتتاج 
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: وقال الفضيلاملعاذير، واملنافق يطلب الزلت،  املؤمن يطلب: v وقال ابن املبارك

 .الصفح عن زلت اإلخوان: الفتوة

وقال
(1)

ولنذكر يف آخر هذا الباب مجلة من آداب املعارشة للخلق فمن حسن املعارشة أن : 

ن تلقى الصديق والعدو بوجه الرىض من غري ذل إتتواضع يف غري ذلة و تتوفر من غري كرب و

جتعل مالك أكرم من  وإياك وصديق العافية، ول إىل حمدثكوأصغ خوف منهم  هلم ول

ن فعلت إواحذر جمالسة العوام ف ،ذا دخلت جملساا فاجلس فيام هو أقرب للتواضعإعرضك، و

ن إفعليك بالتغافل عام جيري من سؤ أخالقهم وترك اخلوض يف حديثهم، وأحذر كثرة املزاح ف

 .جيرتيء عليكك يف املزاح والسفيه اللبيب حيقد علي

v(2)الفرج اجلوزي  قال أيب
ىل األصدقاء، إومن أعظم الغلط الثقة بالناس واإلسرتسال  :

طلع عىل خفي الرس، قال أالصديق املنقلب عدواا ألنه قد  ىكثرهم أذأفإن أشد األعداء و

 : الشاعر

 وأحذر صديقك ألف مرة  ــــــــــدوك مـــرةا إحـذر عـــ

 مضـرةـالــان أدرى بـكـــف  ـــصديقالقلب ـــربام انــلــف

ن من األمر املوضوع يف النفوس احلسد عىل النعم أو الغبطة وُحب الرفعة فإذا رآك أعلم او

من  ن أخوة يوسف إن يتأثر، وربام حسد فأمن يعتقدك مثالا له وقد ارتقيت عليه فالبد 

 يبتسم ول نه لأون يف العامل ن املجانس حيسد، وإن أكثر العوام يعتقدأهذا اجلنس جرى هلم 

 إذا كانتــنبساطه يف املباح هبط من أعينهم، فإدنيا شيئاا، فإذا رأوا بعض ــيتناول من شهوات ال
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تصح املعارشة  بل واهلل ما ل تكون املعارشة؟هذه حالة العوام، وتلك حالة اخلواص فمع من 

نك أومثل هذه احلال  ،ل املداراة للخلق واإلحرتاز منهمإمع النفس ألهنا متلونه وليس 

ن استخدمت األبله انعكست مقاصدك فأجعل األذكياء إاستخدمت األذكياء عرفوا باطنك، و

 .رساركئجك يف منزلك لئال يعلموا أحلوائجك اخلارجة والُبله حلوا

وقال
(1)

يوجب  ن تظهر له ماأحسوداا باملخاصمة، وأنام ينبغي  من البله أن تبادر عدواا أو: 

 ثم تبطن يف احلذر منه فال ،خذ يف اخلصومة صفحتأن إن اعتذار قبلت، وإالسالمة بينكام و

العفو عن ، ومن أعظم العقوبة له ظهار املخالطة يف الظاهرإتثق به يف حاله وتتجافاه باطناا مع 

ن تشفي منه بام يؤذي دينك فيكون هو الذي أوبالصفح جيهل مما يف باطنك فيمكنك حينئذ  اهلل

ن تسليطه عليه، إما عقوبة لذنب أو لرفع درجة أو أنام يقع هذا ممن يرى إو ،شتفى منكاقد 

 .إنام يرى القدرةيرى اخلصم، و لإلبتالء، فهو ل

وقال
(2)

صدقاء فبحثت بالتجارب عنهم فإذا أكثرهم أيهم رأيت نفيس تأنس بخلطاء نسم :

هلم صديقاا،  يواسون ما يعرفون جلليس حقاا، ول يسرتون زلة ول عداء لأحساد عىل النعم و

 .ن جيعل له شيئاا يأنس بهأفتأملت األمر، فإذا احلق سبحانه يغار عىل قلب املؤمن 

بهم أعداء ول تظهر رسك ن يعد اخللق كلهم معارف ليس فيهم صديق بل حتسأفينبغي 

صديقاا، بل عاملهم بالظاهر ول  ولداا ول أخاا ول ت ُعدن من يصلح لشدة ل ملخلوق منهم ول

ل حالة الرضورة بالتوقي حلظة ثم أنفر عنهم وأقبل عىل شأنك متوكالا عىل خالقك إختالطهم 

أنيسك وموضع توكلك جليسك ويرصف السؤ إل إياه فليكن  جيلب اخلري سواه، ول فإنه ل

 .وشكواك
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v(1) وقال ابن تيمية
 (.إحرتسوا من الناس بسوء الظن):  وقد قال عمر بن اخلطاب :

v(2)وقال اإلمام الشافعي 
: 

 عــتزالـهم  قطـع املـوداتإالناس داء  وداء الناس قرهبم                 ويف 

وقال
(3)

: 

هم أبـداا  تـهتـدي يف مـواطنـهـا          ن الكـالب لإ  واخلـلق ليس هباد رش 

 ذا ماكنت منفرداا إفاهرب بنفسك واستأنيس بوحدهتا            تبقى سعيداا 

وقال
(4)

: 

 هالـزمــان بسريه            وعـن الورى كـن راهبـاا يف ديركـن ساكنـاا يف ذا 

 هان وأهلـه            واحـذر مودهتم تنـل من خريغسل يديـك من الـزماو

 طلعت فلم أجـد يل صاحبـاا             أصحبـه يف الـدهر ول يف غريهأين إ

 لِقلــة خريه فـرتكــت أسفلهـم لـكثـرة شــره              وتـركـت أعـالهم

وقال
(5)

: 

 كل من صافيته لك قد صفا فمـا كـل من هتواه هيـواك قلبـه              ول

 ذا مل يكن هبـا             صديق صدوق صادق الوعد ُمنِصفاا إسالم عىل الدنيا 
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ويف خمترص منهاج القاصدين
(1)

: 

 ن الصحابعدوك من صديقك مستـفاد             فـال تستـكثرن مـ

 ام أو الرشابيكون مـن الطع           اتـراه  ـــــثـر مــداء أكــن الإـــف

يب وقاصأوقال سعد بن  ،يف العزلة راحة من خلطاء السوء:  ل عمر بن اخلطابوقا
(2)

: 

 .لقي اهلل سبحانهأأكلمه حتى  يكلمني أحد ول ن يبني وبني الناس باباا من حديد لألوددت 

ۆئ]وقال تعاىل   »:  قال، و]29: الفرقان [ [وئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  

« خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب عىل آذاهماملؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عىل آذاهم 
 

(3)
« املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري »:  وقال، 

 (4)
وقال ، 

 :« املؤمن يألف وُيؤلف وال خري ةيرن ال يألُف وال ُيألف وخري الناس أنفعهم للناس »
 (5)

. 

v(6) وقال ابن قدامة
التعلم والتعليم والنفع واإلنتفاع والتأديب  املخالطةومن فوائد : 

ستفاد إعتياد التواضع وإستناس واإليناس ونيل الثواب يف القيام باحلقوق وإلوالتأدب وا

 .واإلعتبار هبا فهذه فوائد اخللطةالتجارب من مشاهدة هذه األحوال 
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وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له يف حجه وعمرته، ويتفقه يف ذلك ويسأل عما  » :قوله

 .« أشكل عليه ليكون على بصرية

« طلب العلم ةريض  عىل كل مسلم »:  قال النبي
 (1)

. 

حتت هذا احلديث وقال السندي يف
(2)

علم العلم الذي أأراد واهلل : قال البيهقي يف املدخل: 

 .يعذر العبد يف اجلهل به هو الذي ل: وقال الثوري ،يسع البالغ العاقل جهله ل

v (3) وقال ابن قدامة
راد بطلب العلم الذي هو فرض عني مايتعني وجوبه عىل امل :

 .الشخص

v(4) وقال البغوي
أما فرض العني فمثل علم الطهارة والصالة والصوم، فعىل كل : 

وكذلك كل عبادة  « طلب العلم ةريض  عىل كل مسلم »: مكلف معرفته، قال النبي 

أن ن كان له مال  وعلم احلج إأوجبها الرشع عىل ُكل واحد  فعليه معرفة علمها مثل علم الزكاة 

 .وجب عليه

« َمن ُيردِ اهلُل به خريًا يفقهُه يف الدين »: قال  اهللن رسول أقال  cعن ابن عباس
 (5)

 .

قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذا مل يعلروا ةإنام شفاء  »:  قال رسول اهلل: قال  عن جابرو

« العي السؤال
(6)

. 
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v(1) قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب
: نه جيب علينا تعلم أربع مسائلأعلم رمحك اهلل ا :

الصرب عىل األذى فيه، : والرابعة ،ليهإالدعوة : ةلثوالثا ،العمل به: الثانية ،العلم: األوىل 

ٻ  ٻ  پٻٱ]: والدليل قوله تعاىل پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  پٻ  

ٺ     باب ) وبوب البخاري صحيحه باباا بإسم، ]3-1: العرص [ [ٺڀ  ٺ  ٺ  

حت     خت   مت   ىت  يت  جث]: العلم قبل القول والعمل لقوله تعاىل جت       ]14: حممد [ [يب  

 (.فبدأ بالعلم

« أن من إرشاط الساع  أن ُيرةع العلم ويثبت اجلهل »:  وقال رسول اهلل
 (2)

: وقال  ،

« بالتفقهيا أهيا الناس إنام العلم بالتعلم والفقه  »
 (3)

. 

v(4) وقال األلباين
ن يدرس مناسك احلج عىل ضوء الكتاب أننصح لكل من أراد احلج  :

 .مقبولا عند اهلل تبارك وتعاىل ن يبارش أعامل احلج ليكون تاماا أوالسنة قبل 

وسابقاا أوردنا بأن املتابعة رشط يف قبول العمل عند اهلل تعاىل وهي العلم باملأمورات 

 ،يقبل واملخالفة يف رشعه تكون بالبدعة أو الرشك أو املعصية وكل ذلك مردود لالرشعية 

 .]43: النحل [ [ٺڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ] ولذلك قال تعاىل
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ى  فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غريها من املركوبات استحب له أن ُيسمِّ

ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   ] »: وحيمده، ثم يكرب ثالثاا ويقول -سبحانه-اهلل 

اللهم إين أسألك يف  .]37: الزخرف[ [ڌڍ   ڍ      ڇ  ڇ   ڇ  (1)چ  چ    ڇ

سفري هذا الرب والتقوى، ومن العمل ما ترىض، اللهم هون علينا سفرنا هذا، 

واط و عنَّا بعده، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ 

بك من وعثاء
(2)

لصحة ذلك  « السفر، وكآبة املنظر، وسوء املنقلب يف املال واألهل 

 . -ريض اهلل عنهام-أخرجه مسلم من حديث ابن عمر  احلديث عن النبي 
 

 وءوس ...سيارته أو طائرته أو غريها من املركوبات ذا ركب دابته أوإف » :قوله

 .« ... املنقلب يف املال واألهل

ويف صحيح الكلم الطيب
(3)

أتى بداب   شهدت عيل بن أيب طالب  » :قال عيل بن ربيعة 

احلرد هلل، ثم : بسم اهلل، ةلام استوى عىل ظهرها قال: لريكبها ةلام وضع ِرجَله يف الركاب قال

-احلرد هلل : وإنا إىل َربنا ملنقلبون، ثم قال ُسْبَحاَن الِذي َسخَر َلنَا َهَذا َوَما ُكنا لَُه ُمْقِرننِيَ : قال

سبحانك اللهم إين ظلرت نفيس : ، ثم قال -ثالث مرات-اهلل أكرب : ، ثم قال -ثالث مراٍت 

يا أمري املؤمنني من أي يشء : ةاغفر يل ةإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، ثم ضحك، ةقيل

من أي  يا رسول اهلل : ةعل كام ةعلت ثم ضحك ةقلت إين رأيت النبي : ضحكت؟ قال

رب اغفر يل ذنويب : سبحانه وتعاىل يعَجب من عبده إذا قال إن ربك: شئت ضحكت؟ قال

« يعلم أنه ال يغفر الذُنوب غريي
(4)

. 

                                                             

 .مشقة السفر: أي: وعثاء السفر (2)  .مطبقني: أي: مقرنني (1)

 (.3/159)، صحيح الرتمذي (3/34)رواه أبوداود  (4)  (.131)رقم  43ص (3)
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والترضع إليه،  -سبحانه-ويكثر يف سفره من الذكر والستغفار ودعاء اهلل 

 .......................................................،   وتالوة القرآن، وتدبر معانيه

 

املصدر السابقويف 
(1)

إذا استوى عىل بعريه خارجًا إىل  كان النبي  »: رواية أخرى قال 

ڇ   ]: سفٍر كرب ثالثًا ، ثم قال ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ       ڍ     ڇڃ   ڃ  ڃ    ڇ  

اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العرل ما ترىض، اللهم هون  [ڌڍ  

آيبون، تائبون، عابدون، لربنا : ، وإذا رجع قاهَلن وزاد ةيهن...ا ُبعَدهُ علينا سفرنا هذا واطِو عن

« حامدون
 (2)

. 

 ،ليهإوالتضرع  -سبحانه-ستغفار ودعاء اهلل الويكثر يف سفره من الذكر وا » :قوله

 .« معانيه وتدبر ،وتالوة القرآن

ی  ی  ی  ]وقال تعاىل ، ]152: البقرة[ [ى ائ  ائ  ەئ]لقوله تعاىل 

، وهذا ما أرشده الشيخ رمحه اهلل تعاىل للحاج قبل احلج قياساا عىل مابعد ]41: األحزاب[ [جئ

ہ  ] احلج لقوله تعاىل ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ں  ں  ڻ  

ائ  ] وقال تعاىل، ]299: البقرة[ [ہ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    

 .]295: األعراف[ [ۆئائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ] عدم الذكر، كام قال تعاىلومن إحدى عالمات املنافقني 

ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ : النساء[ [ژژ     ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ  

 عها يفـكم وأرةـليكـاها عند مــكم وأزكـخري أعاملــبئكم بـأال أن »: ال رسول اهللــوق .]142

                                                             

 (.134)برقم  (1)

 (.2/441)رواه مسلم  (2)
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......................................................................................... 

 

درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب والورق، وخري لكم من أن تلقوا عدوكم ةترضبوا 

« ذكُر اهلل: بىل يا رسول اهلل، قال: أعناقهم ويرضبوا أعناقكم؟ قالوا
 (1)

. 

« مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت » : وقال النبي
 (2)

وقال  ،

من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل باملال أن ينفقه وَجُبن عن العدو  » : رسول اهلل

« أن جياهده ةليكثر ذكر اهلل
 (3)

. 

أال كان ما جلس قوم جملسًا مل يذكروا اهلل ةيه ومل يصلوا عىل نبيهم  » : قال رسول اهلل

« عليهم ترًة ةإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم
 (4)

وما مشى أحد ممشى مل  »ويف لفظ آخر ورده  ،

« يذكر اهلل ةيه إال كان عليه من اهلل  ترة
 (5)

وما من رجل مشى طريقًا ةلم  » ويف الصحيحة، 

« يذكر اهلل عز وجل إال كان عليه ترة
 (6)

. 

« طوبى ملن وجد يف صحيفته إستغفار كثري » : قال رسول اهلل :واإلستغفار
 (7)

 وقال ،

: « لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم وجلاء بقوم يذنبون ةيستغفرون اهلل ةيغفر هلم »
 (8)

وقال ، 

لو مل تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكرب من ذلك الُعجب  » عليه الصالة والسالم

«الُعجب
 (9)

. 

                                                             

 .ماجه، ورواه الرتمذي وابن (1443)، صحيح الرتغيب (1)صحيح الكلم الطيب لأللباين رقم (1)

 .(4)صحيح الكلم الطيب  (2)

 (.1449)صحيح الرتغيب  (3)

 (.1449)صحيح الرتغيب  (5)   (.1512)صحيح الرتغيب  (4)

 (.14)سلسلة األحاديث الصحيحة  (9)

 (.1911)صحيح الرتغيب  (1)

 (.1459)األحاديث الصحيحة سلسلة  (1)

 (.951)، سلسلة األحاديث الصحيحة (5393)صحيح اجلامع  (4)
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وحيفظ لسانه من كثرة القيل والقال، واخلوض  وحيافظ عىل الصلوات يف اجلامعة،

 .........................................................................   فيام ل يعنيه،

 

ڤ    ]، ] 3: هود[ [ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ] وقال تعاىل ٹ  ٹ  ٹ  

« تعاىل يغضب عليهأنه من مل يسأل اهلل  » : قال رسول اهللو .]49: النمل[ [ڤڤ  
 (1)

. 

 

 اْلدَُّعاُء

 

« الدعاء هو العبادة »:  قال رسول اهلل
 (2)

الدعاء ينفع مما نزل ومما مل  »:  وقال ،

« ينزل، ةعليكم عباد اهلل بالدعاء
 (3)

دعوة املظلوم مستجاب  وإن كان ةاجرًا  »:  وقال، 

« ةفجوره عىل نفسه
 (4)

« اهلل من الدعاءليس يشء أكرم عىل  »:  وقال ،
 (5)

إن  »: وقال  ،

« اهلل حي كريم يستحي إذا رةع الرجل إليه يديه أن يردمها ِصفرًا خائبتني
 (6)

ال  »:  ، وقال

« يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد يف العرر إال الرب
(7)

. 

 ،وحيفظ لسانه من كثرة القيل والقال ،وحيافظ على الصلوات يف اجلماعة » :قوله

 .« يعنيه واخلوض فيما ال

ٻ  پ  پ   پ  ]: قال تعاىل ، ]231: البقرة[ [پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

پٻ پ پٻٱٻٻ]: وقال تعاىل  ٺٺ   ڀڀڀ ڀپ  

                                                             
 (.2231)، املشكاة (2411)صحيح اجلامع الصغري  (1)

 (.1324)، صحيح أيب داود (1921)صحيح الرتغيب  (2)

 (.3494)صحيح اجلامع  (3)

 (.3312)، صحيح اجلامع (191)سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)

 (.1934)صحيح الرتغيب  (1)  (.1935)صحيح الرتغيب  (9) (.1924)صحيح الرتغيب  (5)
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ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ٺ 

ڄ   ڇ  ڇ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

عن ابن ، ]4-1: املؤمنون[ [ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڍڇ  ڇ  ڍ  

« الصالة عىل وقتها: أي األعامل أةضل؟ قال » : سألت رسول اهلل  مسعود
 (1)

وعن  ،

« والكفر ترك الصالةأن بني الرجل وبني الرشك  »:  قال رسول اهلل  جابر
 (2)

. 

v(3) وقال صديق حسن خان
أجلها أعظمها فتنة و ،من منكرات احلج تضييع الصالة: 

يرتكوهنا بل  كثرها وجوداا وبلية هو تضييع أكثرهم الصالة يف احلج وكثري منهم لأمصيبة و

وأما النساء فال  ،يضيعون أوقاهتا وجيمعوهنا عىل غري الوجه الرشعي، وذلك حرام باإلمجاع

أو ألنه . نكار وخوف املصيل من فوات الرفقة ومشقة اللحوق هبملأمراء احلاج وهتاوهنم يف ا

« السفر قطع  من العذاب يرنع أحدكم طعامه ورشابه ونومه » : يف السفر كام قال النبي
 (4)

. 

وسئل الشيخ العثيمني
(5)

 يصوم فام حكم حجه؟ يصيل ول ذا حج من لإ: 

مقبول ألنه وقع  يصيل غري جمزيء ول وحجه وهو ل ،ترك الصالة كفر خمرج عن امللة: قال

ىل اهلل توبة نصوحاا إفعىل من وقع يف ذلك أن يتوب  ،تصح منه العبادات والكافر ل ،من كافر

 . ىل اهللإويستمر يف فعل الطاعات والتقرب 

 

                                                             
 (.15)، ومسلم (521)رواه البخاري  (1)

 (.12)رواه مسلم  (2)

 .51ص2الروضة جـ (3)

 (.1111)، خمترص مسلم (3919)صحيح اجلامع  (4)

 .444يف الفتاوى أركان اإلسالم ص (5)
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 ..................................................................   واإلفراط يف املزاح،

 

 ِحْفُظ اْللَِّسان

 

ڦ  ڦ  ڦ  ]: قال تعاىل گ  گ  گ      گ  ] وقال تعاىل ،]11: ق[ [ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

 .]12: الفرقان[ [ڳ

إتق اهلل  :إذا أصبح ابن آدم ةإن األعضاء كلها ُتكفر اللسان ةتقول » : وقال رسول اهلل

« ةينا ةإنام نحن بك، ةإن استقرت استقرنا وإن أعوججت أعوججناً 
 (1)

أةضل  » : وقال، 

« اجلهاد أن جتاهد نفسك وهواك يف ذات اهلل عزوجل
 (2)

« من صرت نجا » : وقال، 
 (3)

 ،

« قيل وقال وإضاع  املال وكثرة السؤال: إن اهلل كره لكم ثالثاً  » : وقال
 (4)

 » : وقال، 

« من حسن اإلسالم املرء تركه ماال يعنيه
 (5)

كفى باملرء كذبًا أن حيدث بكل ما  » :، وقال 

« سرع
 (6)

« أةضل املؤمنني إسالمًا من سلم املسلرون من لسانه ويده » : وقال، 
(7)

. 

 .« واإلفراط يف املزاح » :قوله

 نعم، غري أين ال أقول إال حقاً : قالوا يارسول اهلل إنك تداعبنا، قال »: قال يب هريرة أعن 

»
 (8)

« أين وإن داعبتكم ةال أقول إال حقاً  » ويف لفظ ،
 (9)

أين ألمزح وال أقول إال  »ويف لفظ  ،

« حقاً 
 (11)

« ويل للذي حيدث ةيكذب ليضحك به القوم، ويُل له ويُل له »: وقال  ،
 (11)

. 

                                                             

 (.1449)سلسلة األحاديث الصحيحة  (2)  (.1412)صحيح الرتمذي  (1)

 (.9391)، اجلامع الصغري (535)سلسلة األحاديث الصحيحة  (3)

 (.1151)، خمترص مسلم (1144)، صحيح اجلامع الصغري (2491)رواه البخاري  (4)

 (.2311)رواه الرتمذي  (5)

 (.1441)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)  (.2925)سلسلة األحاديث الصحيحة  (9)

 =        (.292)رواه الرتمذي  (1)
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 والنميمة،  الكذب والغيبةويصون لسانه أيضاا من الكذب، ويصون لسانه أيضا من 

 

 .« ويصون لسانه أيضا من الكذب » :قوله

وإن الكذب هيدي إىل الفجور، وإن الفجور هيدي إىل النار، وإن  »:  قال رسول اهلل

« الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا
 (1)

. 

« وإذا حدث كذب... أربع من كن ةيه مناةقًا خالصاً  »:  وقال
 (2)

. 

 .« والغيبة » :قوله

أتدرون  »:  قال رسول اهلل ،]12: احلجرات[ [ٺ  ٺ  ٺ   ٿ]: قال اهلل تعاىل

ذكرك أخاك بام يكره إن كان ةيه ما تقول ةقد أغتبته، : اهلل ورسوله أعلم، قال: مالغيب ؟ قالوا

« وإن مل يكن ةيه ةقد هبته
 (3)

. 

 .« نميمةوال » :قوله

 ال يدخل اجلن  نامم »:  رسول اهللقال ، و]11: القلم[ [ۉ  ۉ  ې   ې]: قال تعاىل

»
 (4)

. 

« وأما اآلخر ةكان يريش بالنرير ... إهنام ليعذبان »: ملا مر بقربين فقال  قال رسول اهلل
 

(5)
. 

                                                                                                                                                             

 (.4115)، املشكاة (2594)، صحيح اجلامع الصغري (1129)سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)=

 (.2444)صحيح اجلامع الصغري  (19)

 (.4131)، املشكاة (1139)رواه أبوداود، صحيح اجلامع  (11)

 (.1995)، ويف صحيح اجلامع (2991)، ومسلم (3/39)رواه البخاري  (1)

 (.114)، ويف صحيح اجلامع (51)، ومسلم (1/15)رواه البخاري  (2)

 (.19)، صحيح اجلامع الصغري (1199)خمترص مسلم  (3)

 (.1191)، خمترص مسلم (1934)سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)

 (.242)، ومسلم (1/95)رواه البخاري  (5)
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صحابه أيف  وينبغي له بذل الربا . والسخرية بأصحابه وغريهم من إخوانه املسلمني

وهنيهم عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة  ،وكفا أذاه عنهم وأمرهم باملعروف

 .ةعىل حسب الطاق

 

 .« والسخرية بأصحابه وغريهم من إخوانه املسلمني » :قوله

ۆئ  ۆئ  ۈئ]: قال تعاىل  قال رسول اهللو، ]11: احلجرات[ [ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  

 :« بحسب أمريء من الرش أن حيقر أخاه املسلم »
 (1)

أحب أين حكيت ما  »:  ، وقال

« إنسانًا وإن يل كذا وكذا
 (2)

. 

ونهيهم عن  ،صحابه وكّف أذاه عنهم وأمرهم باملعروفأيف  وينبغي له بذل الرّب » :قوله

 .« املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة على حسب الطاقة

من كان معه ةضل ظهٍر ةليُعد به عىل من ال ظهر له ومن كان له  »:  قال رسول اهلل

« زادٍ ةليعد به عىل من ال زاد له ةضل من
 (3)

. 

« من كان سهالً هيناً ليناً حرمه اهلل عىل النار »:  وقال
 (4)

من مل يرحم  »: وقال  ،

« صغرينا ويعرف حق كبرينا ةليس منا
 (5)

من ال َيرحم ال ُيرحم ومن ال َيغفر ال  »: وقال ، 

« ُيغفر له ومن ال َيتب ال ُيتب عليه
 (6)

« من حُيرم الرةق حُيرم الخري كله »: وقال ، 
 (7)

 وقال ،

                                                             

 (.2594)رواه مسلم  (1)

 (.4151)املشكاة ، (5515)صحيح اجلامع  (2)

 (.9441)، صحيح اجلامع (1999)خمترص مسلم  (3)

 (.431)سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)

 (.9549)، صحيح اجلامع (41)صحيح الرتغيب  (5)

 (.9999)، صحيح اجلامع (413)سلسلة األحاديث الصحيحة  (9)

 (.9999)، صحيح اجلامع (1113)خمترص مسلم  (1)
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: « كف رشك عن الناس ةإهنا صدق  منك عىل نفسك »
 (1)

َحرم عىل النار  »:  وقال، 

« كل هنٍي لنٍي سهل قريب من الناس
 (2)

« خياركم أحسنكم أخالقاً  »:  قال، و
 (3)

 وقال، 

 :« أثقل يشء يف امليزان الخلق احلسن »
 (4)

أطعم الطعام وأةش السالم  »: ، وقال 

« وأطِب الكالم وصل بالليل والناس نيام تدخل اجلن  بسالم
 (5)

إن املؤمن ليدرك  »: وقال ، 

« بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار
 (6)

. 

 

         

                                                             

 (.19)خمترص مسلم  ،(4449)صحيح اجلامع  (1)

 (.3135)، صحيح اجلامع (431)سلسلة األحاديث الصحيحة  (2)

 (.2199)سلسلة األحاديث الصحيحة  (3)

 (.134)، صحيح اجلامع (119)سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)

 (.2941)صحيح الرتغيب  (5)

 (.2943)صحيح الرتغيب  (9)



  فيَما َيْفَعُلُه اْلَحاجُّ ِعْنَد ُوٌصوِلِه ِإىل اْلِميَقاِت: اْلَفْصُل اْلثَّاِلُث
502 

 
 اِتيَقىل امِلِإ ولِهُصُو َدْنِع اجُّاحَل ُهُلَعْفا َييَمِف

 ..........................   فإذا وصل إىل امليقات استحب له أن يغتسل ويتطيب،

 

 .« ... فإذا وصل إىل امليقات ،ُوُصولِه ِإىل امِليَقاِتِفيَما َيْفَعُلُه احَلاجُّ ِعْنَد َفصٌل  » :قوله

 :استحباب الغسل لإلحرام لورود األحاديث

« أن النبي صىل اهلل عليه وسلم جترد إلحرامه واغتسل »: حديث زيد بن ثابت
(1)

. 

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا أراد أن حيرم يغسل رأسه  »: قالتdوعن عائشة

« وأشنانبِخطْمي 
 (2)

. 

اغتسل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلام أتى ذا  »: قال cعن ابن عباس

« احلليفة صىل ركعتني
 (3)

. 

احلائض والنفساء إذا أتتا عىل الوقت تغتسالن  »: قال أن النبي  cعن ابن عباس

« وحترمان وتقضيان املناسك كلها غري الطواف بالبيت
 (4)

. 

 » أمر أبابكر  حديث أسامء بنت ُعميس حني ُنِفست بذي احلليفة أن رسول اهلل 

ِل « فأمرها أن تغتسل وُته
 (5)

. 

                                                             
 (.5/34)، والبيهقي يف الكربى (6064)، والطرباين يف الكبري (038)، وعند الرتمذي (666)صحيح الرتمذي  (1)

 (.1665)، وعند الطرباين يف األوسط (1805)، والبزار (6/80)، وأمحد (61)أخرجه الدارقطني يف السنن  (4)

 (.5/33)ووافقه الذهبي، والبيهقي يف الكربى ، وقال صحيح اإلسناد (1/668)أخرجه احلاكم يف املستدرك  (3)

 (.1010)، والصحيحة (856)، وصحيح الرتمذي (1536)صحيح أيب داود  (6)

 (.5/148)، والنسائي (1)، أخرجه مالك يف املوطأ الغسل لإلهالل (4681)رواه مسلم  (5)



 502 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

حتت حديث أسامء v قال النووي
(1)

وفيه صحة إحرام النفساء: 
(2)

واحلائض وإستحباب  

إغتساهلام لإلحرام وهو جممع عىل األمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفة واجلمهور 

 .أنه مستحب، وقال احلسن وأهل الظاهر هو واجب

وقال ابن الرشد
(3)

واتفق مجهور العلامء عىل أن الغسل لإلهالل سنة وأنه من أفعال : 

جيزيء منه الوضوء وحجة أهل : أبو حنيفة والثوري املحرم، وقال أهل الظاهر واجب، وقال

الظاهر حديث أسامء بنت عميس واألمر عندهم عىل الوجوب، وعمدة اجلمهور أن األصل 

هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر ال مدفع فيه، وكان عبداهلل بن عمر يغتسل إلحرامه 

يرى هذه اإلغتساالت الثالثة  ولوقوف عشية يوم عرفة ومالك( مكة)قبل أن حيرم ولدخوله 

 .من أفعال املحرم

v (4) وقال الشوكاين
واحلديث يدل عىل إستحباب الغسل عند : حلديث زيد بن ثابت

: أنه واجب، وقال احلسن البرصي ومالك: اإلحرام و إيل ذلك ذهب األكثر، وقال النارص

ل ملن اراد اإلهالل احلديث يدل عىل مرشوعية الغس: حمتمل، وقال حلديث أسامء بنت عميس

باحلج ولكنه حيتمل ان يكون لقذر النفاس فاليصلح لإلستدالل به عىل مرشوعية مطلقًا 

الغسل
(5)

. 

 

                                                             
 .384ص0رشح مسلم جـ (1)

 .وهي املولود والدم أيضاً قال النووي سمي نِفاسًا خلروج النفس : النفساء (4)

 .688ص1بداية املجتهد جـ (3)

 .350ص1نيل األوطار جـ (6)

 .356ص1نيل األوطار جـ (5)
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v (1) وقال اإلمام البغوي
ملا أمر أسامء بالغسل  الغسل لإلحرام مستحب ألن النبي : 

يف حال نفاسها مع أن الغسل ال يبيح هلا شيئًا حرمه النفاس، فالطاهر أوىل به وكذلك احلائض 

يستحب هلا الغسل لإلحرام، وقد يستحب ملن ال يصح منه العبادة التشبه باملتعبدين رجاء 

عاشوراء ملن كان مفرطًا  بإمساك بقية النهار من يوم ملشاركتهم يف نيل املثوبة كام أمر النبي 

أو يؤمر عادم املاء والرتاب واملصلوب عىل اخلشب واملحبوس يف احلش بالصالة حسب 

كان عبداهلل بن عمر يغتسل إلحرامه قبل أن حيرم ولدخول مكة ولوقوف : اإلمكان، وقال نافع

عشية عرفة
(2)

. 

v (3) وقال صديق حسن خان
بن زيد وأما الغسل لإلحرام ففيه حديث خارجة : 

وحديث يف والدة أسامء وغسلها فهو صحيح ولكنه قد قيل أن أمرها بذلك ليس لإلحرام بل 

لقذر النفاس وكذلك أمره للحائض، واحلديث حمتمل فيمكن أن يكون الغسل لإلحرام، 

أمر أحدًا  ومل يثبت أنه . ويمكن أن يكون لغريه كاذهاب وعثاء السفر أو التربد أو نحومها

يغتسل لإلحرام إال ما وقع منه األمر للحائض والنفساء دون غريمها، فدل ذلك  من الناس أن

عىل أن إغتساهلام للقذر ولو كان لإلحرام لكان غريمها أوىل بذلك منهام فمع اإلحتامل يف فعله 

 .وعدم صدور األمر منه ال تثبت املرشوعية أصالً 

 

                                                             
 .458ص6رشح السنة جـ (1)

وذكر األلباين قول ابن عمر يف اإلرواء حتت رقم (. 811/3)رواه مالك يف املوطأ كتاب احلج باب الغسل لإلهالل رقم  (4)

رواه الدارقطني واحلاكم وقال . «أن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن حيرم وإذا أراد أن يدخل مكة»: قال ابن عمر( 166)

 .صحيح عىل رشط الشيخني، ووافقه الذهبي وإنام هو صحيح فقط، فإن سهل بن يوسف ومل يرو له الشيخان

 .66ص4روضة الندية جـ (3)
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فلم يرد يف هذا يشء يصلح إلثبات مثل هذا احلكم الرشعي : وأما إزالة التفث قبل اإلحرام

 .وهو اإلستحباب

اإلرشاد  فقياس فاسد، وال سيام وقد ورد عنه  وأما ما قيل من أنه يقاس عىل تطيبه 

 .إىل ترك الشعر والبرش بعد رؤية هالل ذي احلجة ملن أراد أن يضحي كام يف صحيح مسلم

واحلاج أوىل هبذه السنة من غريه ألنه يف شغل شاغل عن ذلك، وقد أخرج الرتمذي عن 

« الشِعث التفل »: ؟ قالمن احلاج يا رسول اهلل : ابن عمر أن رجاًل قال للنبي 
 (1)

 ،

التساهل يف األحكام الرشعية بال دليل بل إثبات ما قام الدليل عىل خالفه ليس  واحلاصل أن

 .من دأب أهل اإلنصاف

v (2) قال ابن القيم
ملا أراد اإلحرام إغتسل غساًل ثانيًا إلحرامه غري الغسل  أنه : 

 .األول للجنابة

v (3) قال ابن حزم
فرضًا إال عىل ونستحب الغسل عند اإلحرام للرجال والنساء وليس : 

 .النفساء

v (4) وقال ابن تيمية
 .ويستحب أن يغتسل لإلحرام ولو كانت نفساء أو حائضاً : 

v (5) قال الشيخ العثيمني
 .فعاًل و أمراً  وذلك لثبوته عن النبي ( ُسن ملريده غسل: )

 

                                                             
 .لباين ضعيف جداً ، وقال األ(4660)، والرتمذي (4066) ماجهرواه ابن  (1)

 (.4/186)يف اهلدي  (4)

 .60ص5املحىل جـ (3)

 .61ص46جمموع الفتاوى جـ (6)

 .60ص8الرشح املمتع جـ (5)
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« جترد إلهالله واغتسل » أما فعله فإنه 
 (1)

 d، وأما أمره حلديث أسامء بنت عميس

اغتسيل،  » كيف أصنع؟ قال حممد ابن أيب بكر، فأرسلت إىل النبي ملا ولدت ابنها 

« واستثفري بثوب وأحرمي
فأمرها أن تغتسل مع أهنا نفساء ( اغتسيل)فالشاهد هذا قوله  ،(2) 

 .ال تستبيح بإغتساهلا الصالة وال غريها مما يشرتط له الطهارة

التيمم له قال الشوكاين وأما
(3)

فال وجه له فليس التيمم يصلح بدالً ملثل ( التيمم للعذر: )

لإلحرام التنظيف ( بالغسل)ملراد هذه اإلغتسال املندوبة، وال ورد ما يدل عىل ذلك وأيضًا ا

 .والتيمم خيالف ذلك

v (4) وقال الشيخ العثيمني
إىل أن الطهارة  vذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية : 

ملا ذكر التيمم يف طهارة احلدث   املستحبة إذا تعذر فيها إستعامل املاء فإنه ال يتيمم هلا ألن اهلل

ٹ   ٹ  ٹ         ]فقال تعاىل  ٿ  ٹ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ٿ  ٿ    ڤ  ڤ    ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ ڄ  ڃ   فإذا كان الرشع إنام جاء بالتيمم يف احلدث . ]6: املائدة[ [ڄ  

أنه تيمم لإلحرام  فال يقاس عليه غري احلدث ألن العبادات ال قياس فيها ومل يرد عن النبي 

 .فال تيمم عىل هذا القولوعليه فنقول إن وجد املاء و أمكنه إستعامله فعل وإن مل يمكنه 

 

 

                                                             
، (4/448)، والدارقطني (4565)، وابن خزيمة (038)باب ما جاء يف اإلغتسال عن اإلحرام / أخرجه الرتمذي يف احلج (1)

 .«حسن غريب»: الرتمذي وقال. عن زيد بن ثابت ( 5/34)والبيهقي 

 .عن جابر (1410 )باب صفة حج النبي / أخرجه مسلم يف احلج (4)

 .113ص4يف السيل اجلرار جـ (3)

 .88ص8الرشح املمتع جــ (6)
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 :لورود األحاديث يف ذلك( والتطيب) 

إلحرامه قبل ان حيرم وحِلله  كنت اطيب رسول اهلل  »: أهنا قالتdعن عائشة .1

« قبل ان يطوف بالبيت
 (1)

. 

« وهو حمرم كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهلل  »: وعنها قالت .2
 (2)

. 

وقال النووي
(3)

وفيه داللة عىل إستحباب الطيب عند إرادة : dحتت حديث عائشة 

اإلحرام وإنه البأس بإستدامته بعد اإلحرام، وإنام حيرم إبتداؤه يف اإلحرام، وهذا مذهبنا، وبه 

والتابعني ومجاهري املحدثني والفقهاء، وقال آخرون بمنعه منهم  قال خالئق من الصحابة

 .الزهري ومالك وحممد بن احلسن، وحكي أيضًا عن مجاعة من الصحابة والتابعني

هذا عىل أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب dوتأول هؤالء حديث عائشة: قال القايض

الطيب قبل اإلحرام، وقوهلا كأين أنظر إىل وبيص
(4)

وهو  الطيب يف مفارق رسول اهلل  

حمرم، املراد به أثره إلجرمه، هذا كالم القايض وال يوافق عليه بل الصواب ما قاله اجلمهور أن 

ويعضده قوهلا كأين أنظر إىل وبيص الطيب . الطيب مستحب لإلحرام لقوهلا طيبته حلرمه

 .ليل حيملنا عليهوالتأويل الذي قاله القايض غري مقبول ملخالفته الظاهر بال د

وأجاب الشوكاين يف النيل بام أجاب به النووي يف مسلم
(5)

حتريم الطيب عىل : وزاد قوله 

 تطيب عند إرادة اإلحرام واستمرار أثره الــنزاع أنام هو يف الــار حمرمًا جممع عليه والــمن قد ص

                                                             
 (.1865)، وأبوداود (4010)، ومسلم (1536)رواه البخاري  (1)

مسلم ( بأطيب ماوجدت)، ويف رواية (4046) مسلم( وهو يلبي)ويف رواية (. 4046)، ومسلم (1530)رواه البخاري  (4)

 (.4033)مسلم ( بطيب فيه مسك)، ورواية (4043)

 .الربيق واللمعان: وبيص (6)   .336ص0رشح املسلم جـ (3)

 .380ص3رشح املسلم جـ (5)
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املانعون بأن ذلك من خصائصه ويرده ما أخرجه dابتدائه، وقد أجاب عن حديث عائشة

نا ننضح وجوهنا باملسك املطيب قبل أن نحرم فنعرق  »: قالتdأبوداود عن عائشة كه

« فال ينهانا ويسيل عىل وجوهنا ونحن مع رسول اهلل 
 (1)

وهو رصيح يف بقاء عني الطيب  

وهلم جوابات آخر غري ناهضة فرتكها أوىل، واحلق أن املحرم  ويف عدم اختصاصه بالنبي 

من الطيب عىل احُلرِم هو ما تطيب به ابتداًء بعد إحرامه ال ما فعله عند إرادة اإلحرام وبقي أثره 

ًا عىل عدم جواز استدامة اللباس لونًا ورحياً وال يصح أن يقال ال جيوز استدامة الطيب قياس

ألن استدامة اللبس ليس بخالف استدامة الطيب فليست بطيب سلمنا استوائهام فهذا قياس 

 .يف مقابلة النص وهو فاسد اإلعتبار

وزاد اجلواب الصنعاين
(2)

فالطيب حيرم بعد اإلحرام ال قبله وإن دام حاله فإنه كالنكاح ألنه  

نع املحرم من ابتدائه ال من استدامته فكذلك الطيب وإلن الطيب من دواعيه والنكاح إنام يم

من النظافة يقصد به دفع الرائحه الكرهية كام يقصد بالنظافة إزالة ما جيمعه الشعر والظفر من 

الوسخ، ولذا استحب أن يأخذ قبل اإلحرام من شعره و أظفاره لكونه ممنوعًا من بعد اإلحرام 

عليهم ابن حزم تفصياًل يف املحىلوإن بقي أثره بعده، و رّد 
(3)

 .راجعه إن شئت 

v (4) قال الشيخ العثيمني
كان يطيب  واملراد التطيب يف البدن ألن النبي ( وتطيب: )

كأين أنظر إىل وبيص املسك يف مفارق رسول اهلل : )dيف اإلحرام رأسه وحليته، قالت عائشة

 يعني مفرق رأسه، ألن الرسول : ، مفارقة(وهو حمرم  يبقى الشعر ويفرقه فرقتني من

 .اخللف ومن األمام

                                                             

 .666ص4سبل السالم جـ (4)   (.1615)صحيح سنن أيب داود  (1)

 .84ص8جـالرشح املمتع  (6)   .88-60ص5املحىل جـ (3)
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العلامء أنه  وأما تطيب الثوب فإنه يكره، أي ثوب اإلحرام ال يطيب، وإذا طيبه، قال بعض

 .ال جيوز أن يلبسه قبل أن يعقد اإلحرام لكن يكره

ال تلبسوا ثوبًا مسه  »: قال وقال بعض العلامء ال جيوز لبسه إذا طيبه ألن النبي 

« الزعفران وال الورس
 (1)

 .بس الثوب املطيب وهذا هو الصحيحفنهى أن نل 

الذي يظهر يل أن هذا مما يعفى وإذا مسح رأسه بيديه املحرم لصق يشء من الطيب بيديه 

عنه، فالرجل مل يبتدئ الطيب واملشقة يف غسل يده غساًل تذهب معه الرائحة ال ترد به 

 .الرشيعة

v (2) قال الشنقيطي
أظهر قويل أهل : vبعد نقل أقوال أهل العلم ومناقشتهم قال : 

قيت رحيه بعد اإلحرام العلم عندي من هذه املسألة، أن الطيب جائز عند إرادة اإلحرام ولو ب

املتفق عليه، وإلمجاع أهل العلم عىل أنه آخر األمرين واألخذ بآخر األمرين dحلديث عائشة

يف d، فحديث عائشةأوىل كام هو معلوم وقد علمت األدلة عىل أنه ليس من خصائصه 

بعد dحجة الوداع عام عرش، وحديث يعىل عام الفتح وهو عام ثامن، فحديث عائشة

 .ىل بسنتني، هذا ما ظهر والعلم عند اهلل تعاىلحديث يع

وأظهر قويل العلم عندي أنه أن طيب ثوبه قبل اإلحرام فله الدوام عىل لبسه كطيب بدنه، 

وأنه أن نزع عنه ذلك الثوب املطيب بعد إحرامه فليس له يعيد لبسه، فإن لبسه صار كالذي 

طيب الذي تلبس به قبل اإلحرام من نقل الابتدأ الطيب يف اإلحرام فتلزمه الفدية، وكذلك أن 

 طيب يف ذلك املوضع الذي نقله إليهـفهو ابتداء ت ،عد اإلحرامـموضع من بدنه إىل موضع آخر ب

                                                             

 (.4/036)، ومسلم (4/165)رواه البخاري  (1)

 .316ص5أضواء جـ (4)
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جترد من املخيط عن اإلحرام، واغتسل، وملا ثبت يف  ملا روي أن النبي 

 كنت أطيب رسول اهلل »: قالت -ريض اهلل عنها-الصحيحني عند عائشة 

وأمر عائشة ملا حاضت وقد . «، وحلله قبل أن يطوف بالبيتإلحرامه قبل أن حيرم

 .أحرمت بالعمرة أن تغتسل وحترم باحلج

 

وكذلك أن تعمد مسه بيده أو نحاه يف موضعه ثم رده إليه ألن كل تلك الصور فيها ابتداء 

الطيب من موضعه  تلبس جديد بعد اإلحرام بالطيب وهو ال جيوز، أما إن كان قد عرق فسأل

 .عند أيب داودdإىل موضع آخر فال يشء عليه يف ذلك ألنه ليس من فعله حلديث عائشة

 .« جترد من املخيط عن اإلحرام، واغتسل ملا روي أن النيب  » :قوله

 (.166)، واإلرواء (666)صحيح الرتمذي 

كنت أطيب  »: قالت -رضي اهلل عنها-وملا ثبت يف الصحيحني عند عائشة  » :قوله

 .« « ، وحلله قبل أن يطوف بالبيتإلحرامه قبل أن حيرم رسول اهلل 

متفق عليه
(1)

. 

 .« وأمر عائشة ملا حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وحترم باحلج » :قوله

رواه البخاري ومسلم
(2)

. 

 

 

 

                                                             

 (.4646) ماجه، وابن (1846)، وأبو داود (648)، والرتمذي (1106/33)، ومسلم (1536)رواه البخاري  (1)

 (.3888) ماجه، وابن (464)، والنسائي (1801)، وأبوداود (4684)، ومسلم (1556)رواه البخاري  (4)
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أسامء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة أن تغتسل وتستثفر  وأمر 

بثوب وحترم، فدل ذلك عىل أن املرأة إذا وصلت إىل امليقات وهي حائض 

أو نفساء تغتسل وحترم مع الناس، وتفعل ما يفعله احلاج غري الطواف 

 .عائشة وأسامء بذلك بالبيت كام أمر النبي 

 .........................................................................ب   ويستح

 

أمساء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة أن تغتسل وتستثفر  وأمر  » :قوله

 .« ...، بثوب وحترم

رواه مسلم
(1)

. 

 .« ويستحب » :قوله

 هل ورد يف هذا سنة؟

v (2) قال الشيخ العثيمني
ذلك حتى ال حيتاج إىل أخذها يف اإلحرام ال، وإنام عللوا : 

وبناء عىل هذا نقول إذا مل تكن طويلة يف وقت اإلحرام وال خيشى أن تطول يف أثناء اإلحرام 

فيحتاج إىل أخذها فإنه ال وجه إلستحباب ذلك ألن العلة خوف أن حيتاج إليها يف حال 

ألن احلكم يدور مع علته )حلكم اإلحرام وال يتمكن فإذا زالت هذه العلة زال املعلول وهو ا

 (.وجودًا وعدماً 

v(3) وقال الشوكاين
ُندب قبله قلم الظفر ونتف اإلبط وحلق الشعر )قال املصنف : 

 ال الشوكاين هذه األمور مل يرد فيها ما يدل عىل مرشوعيتها عند اإلحرام بل وردتــ، ق(والعانة

                                                             

 (.416)، والنسائي (4611) ماجه، وابن (1863)، وأبوداود (4681)رواه مسلم  (1)

 .111ص4السيل اجلرار جـ (3)   .81ص8الرشح املمتع جـ (4)
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وإبطيه، فيأخذ من تدعو ملن أراد اإلحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته 

م عليه، وألن النبي  احلاجة إىل أخذه؛ لئالا حيتاج إىل أخذ ذلك بعد اإلحرام وهو حُمَرا

  رشع للمسلمني تعاهد هذه األشياء كل وقت كام ثبت يف الصحيحني عن أيب

اخلتان، : الفطرة مخس»: قال رسول اهلل : قال -ريض اهلل عنه-هريرة 

 .«رب وقلم األظفار ونتف اآلباطواالستحداد وقص الشا

 

 .وجزم بندبيه هذه األمور ألهنا من كامل التنظيف. أحاديث قاضية بأهنا من السنن مطلقاً 

ملن أراد اإلحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ من تدعو  » :قوله

 لئلَّا حيتاج إىل أخذ ذلك بعد اإلحرام وهو ُمَحرَّم عليه، وألن النيب  ؛احلاجة إىل أخذه
-شرع للمسلمني تعاهد هذه األشياء كل وقت كما ثبت يف الصحيحني عن أبي هريرة 

اخلتان، واالستحداد وقص : الفطرة مخس »: قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه

« « الشارب وقلم األظفار ونتف اآلباط
 (1). 

قص الشارب وإعفاء اللحية : عرش من الفطرة »بلفظ dويف رواية أخرى عن عائشة

والسواك واستنشاق املاء وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص 

« املاء
 (2)

، قال زكرياء قال مصعب ونسيت العارشة اال أن تكون (يعني اإلستنجاء) 

 (.املضمضة

v(3) قال النووي
لفطرة ذهب أكثر العلامء إىل أهنا السنة، ثم معظم هذه اخلصال من ا: 

 .ليست بواجبة عند العلامء ويف بعضها خالف يف وجوبه

                                                             

، وصحيح ابن (463) ماجه، وابن (4858)، والرتمذي (53)، وأيب داود (566)، ومسلم (5006)متفق عليه، البخاري  (1)

 (.566)حتت رقم  138ص3جـرشح مسلم  (3)  (.438) ماجه

 (.430) ماجه، ويف صحيح ابن (4686)، والرتمذي (54)، وأبوداود (683)رواه مسلم  (4)
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وقت لنا يف قص الشارب وقلم : قال -ريض اهلل عنه-ويف صحيح مسلم عن أنس 

 .   ..........ةاألظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نرتك ذلك أكثر من أربعني ليل

 

وقت لنا يف قص الشارب : قال -رضي اهلل عنه-ويف صحيح مسلم عن أنس  » :قوله

« وقلم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نرتك ذلك أكثر من أربعني ليلة
 (1)

. 

v (2) قال النووي
وأما وقت حلقه فاملختار أنه يضبط باحلاجة وطوله فإذا طال حلق : 

أربعني ... وقت لنا »وكذلك الضبط يف قص الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظفار وحديث 

 .ال يرتك تركًا يتجاوز به أربعني ال أهنم وقت هلم الرتك أربعني، واهلل أعلم: فمعناه « ليلة

اجب ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلني فيبدأ بمسحة وأما تقليم األظفار فسنة ليس بو

يده اليمنى ثم الوسطى ثم النبرص ثم اخلنرص ثم اإلهبام ثم يعود إىل اليرسى فيبدأ بخنرصها ثم 

بنرصها إىل آخرها، ثم يعود إىل الرجلني اليمنى فيبدأ بخنرصها وخيتم بخنرص اليرسى واإلبط 

 .حيصل باحللق والنورةواألفضل فيه النتف ملن قوي عليه و

وإما حد ما يقصه فاملختار . وقص الشارب فسنة أيضًا ويستحب أن يبدأ باجلانب األيمن

أنه يقص حتى يبدو طرفه الشفة وال نحفه من أصله ومعناه احفوا الشوارب أي احفوا ما طال 

 .عىل الشفتني، واهلل أعلم

v (3) وقال النووي
إىل استئصاله وحلقه بظاهر وأما الشارب فذهب كثري من السلف : 

وهو قول الكوفيني وذهب كثري منهم إىل منع احللق واإلستئصال  « واحفوا أهنكوا »: قوله 

 ان يكره أن يؤخذ من أعاله ويذهبـاعله وكـان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فـاله مالك وكــوق

                                                             

 (.16)، والنسائي (4850)، والرتمذي (6488)، وأبوداود (468) ماجه، صحيح ابن (560)رواه مسلم  (1)

 (.568)حتت رقم  168ص3رشح مسلم جـ (4)

 .163ص3رشح مسلم جـ (3)
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هؤالء إىل أن اإلحفاء واجلز والقص بمعنى واحد وهو األخذ منه حتى يبدو طرف الشفة 

 .وذهب بعض العلامء إىل التنحري بني األمرين

ويف الفتح
(1)

ن اخلصال اخلمس املذكورة يف هذا عندي أ: v قال ابن العريب املالكي 

احلديث كلها واجبة فإن املرء لو تركها مل تبق صورته عىل صورة اآلدميني، فكيف من مجلة 

v (2) املسلمني، وقال األلباين
ويعجبني قول أيب بكر بن العريب وهذا منه فقه دقيق ومن  

 .تعقبه فلم يصبه التوفيق

v (3) وقال األلباين
أي واملراد املبالغة يف قص ما طال عىل الشفة ال  (اهنكوا الشوارب: )

وهلذا ملا سئل مالك عمن حيفي  حلق الشارب كله فإنه خالف السنة العملية الثابتة عنه 

« هذه بدعة ظهرت يف الناس »شاربه، قال أرى أن يوجع رضبًا، وقال ملن حيلق شاربه 
 (4)

وهلذا  

 »: كان مالك وافر الشارب، وملا سئل عن ذلك قال عن عامر بن عبداهلل بن الزبري أن عمر 

« كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ
 (5)

والبيهقي أن ( 1/66)وروى هو وأبو زرعة يف تأرخيه  

شوارهبم يقمون مع طرف الشفة، وسنده ( أي يستأصلون)مخسة من الصحابة كانوا يقمون 

(0/548/4)يف ابن عساكر حسن ونحوه 
(6)

. 

                                                             

 (.18/486)ح الباري فت (1)

 .118آداب الزفاف ص (4)

 .148آداب الزفاف ص (3)

 (.18/405)، انظر الفتح (1/151)رواه البيهقي  (6)

 .بسند صحيح( 1/6/1)رواه الطرباين يف الكبري  (5)

هذا احلديث : قال( 6533)رقم  «من مل يأخذ من شاربه فليس منا»قال األلباين يف حاشية صحيح اجلامع الصغري حتت حديث  (6)

 =يدل عىل أن املرشوع يف الشارب أن يؤخذ منه بعضه وهو ما طال عىل الشفة وإما أخذه كله كام يفعله بعض الصوفية وغريهم
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، وأخرجه أمحد وأبو داود وقات لنا رسول اهلل : وأخرجه النسائي بلفظ

والرتمذي بلفظ النسائي، وأما الرأس فال يرشع أخذ يشء منه عند اإلحرام ال يف 

حق الرجال وال يف حق النساء، وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ يشء منها يف 

-إعفاؤها وتوفريها ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر  مجيع األوقات بل جيب

خالفوا املرشكني؛ وفروا اللحى »: قال رسول اهلل : قال -ريض اهلل عنهام

 .«وأحفوا الشوارب

 

نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلني له أصل : يف رشح العمدة v وقال ابن دقيق

وحيتاج من ادعى استحباب تقديم اليد يف القص عىل الرجل إىل ( كأنه يعجبه التيمن)وهو 

 .دليل فإن اإلطالق يأبى ذلك

 .يمكن أن يأخذ بالقياس عىل الوضوء واجلامع التنظيف: يف الفتح vوقال ابن حجر 

يف قصها يف يوم معني إال ما أخرجه البيهقي يف مرسل أيب جعفر الباقر كان  ومل يثبت حديث

يستحب أن يؤخذ من أظفاره وشاربه يوم اجلمعة وله شاهد موصول عن أيب  رسول اهلل 

وأقر بام وقفت عليه من ذلك ما : وقال ابن حجر. هريرة، ولكن قال ابن حجر سنده ضعيف

 .لباقرأخرجه البيهقي من مرسل أيب جعفر ا

وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها يف مجيع األوقات بل جيب  » :قوله
قال رسول : قال -رضي اهلل عنهما-إعفاؤها وتوفريها ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر 

« « وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ؛خالفوا املشركني »: اهلل 
 

رواه البخاري ومسلم
 (1)

. 

                                                                                                                                                             

، وله عنده (1/633)أخرجه ابن سعد  فهو كام قال مالك مثله، وقد وجدت له شاهداً أن حجامًا أخذ من شارب النبي = 

 .د آخرشاه( 1/666)

 (.4863)، والرتمذي (1/16)، والنسائي (54/456)، ومسلم (5064)رواه البخاري  (1)
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قال رسول اهلل : قال -ريض اهلل عنه-وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة 

 :«وا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا املجوس وقد عظمت املصيبة يف  .«جزُّ

هذا العرص بمخالفة كثري من الناس هذه السنة وحماربتهم للِّحى ورضاهم بمشاهبة 

عليم فإنا هلل وإنا إليه راجعون، الكفار والنساء والسيام من ينتسب إىل العلم والت

ونسأل اهلل أن هيدينا وسائر املسلمني ملوافقة السنة والتمسك هبا، والدعوة إليها، 

وإن رغب عنها األكثرون، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهلل 

 .العيل العظيم

 

قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه-وأخرج مسلم يف صحيحه عن أبي هريرة  » :قوله

 :« جزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اجملوس » »
 (1)

. 

« من مل يأخذ من شاربه فليس منا »ورواية أخرى 
 (2)

v (3) قال النووي 
فحصل مخس : 

روايات اعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها عىل حاهلا هذا هو الظاهر 

 .تقتضيه الفاظه وهو الذي قاله مجاعة من أصحابنا وغريهم من العلامءمن احلديث الذي 

يكره حلقها وقصها وحتريقها، أما األخذ من طوهلا وعرضها  :v وقال القايض عياض

فحسن وتكره الشهرة يف تعظيمها كام تكره يف قصها وجزها وقد اختلف السلف هل لذلك 

حد؟ فمنهم من مل حيدد شيئًا يف ذلك إال أنه ال يرتكها حلد شهرة ويأخذ منها وكره مالك طوهلا 

 يزال، واملختار ترك اللحية عىل حاهلا وإن ال يتعرضجدًا ومنهم من حدد بام زاد عىل القبضة ف

                                                             

 (.1/158)، والبيهقي يف الكربى (4/365)، وأمحد (55/468)رواه مسلم  (1)

 .، رواه أمحد والنسائي والرتمذي(33/65)صحيح اجلامع الصغري  (4)

 (.688)حتت رقم  163ص3رشح مسلم جـ (3)
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هلا بتقصري يشء أصاًل واملختار من الشارب ترك اإلستئصال واإلقتصار عىل ما يبدو به طرف 

 .الشفة

وقال
(1)

وأما إعفاء اللحية وقد ذكر العلامء يف اللحية عرش خصال مكروهة بعضها أشد  

 :قبحًا من بعض

 .خضاهبا بالسواد ال لغرض اجلهاد :إحداها

 .خضاهبا بالصفرة تشبيهًا بالصاحلني ال إلتباع السنة :الثانية

وإهيام أنه  تبيضها بالكربيت أو غريه إستعجاالً للشيخوخة ألجل الرياسة والتعظيم :الثالثة

 .من املشايخ

 .نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصورة :الرابعة

 .نتف الشيب :اخلامسة

 .تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعًا ليستحسنه النساء وغريهن :السادسة

الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة يف شعر العذراء من الصدغني أو أخذ  بعض  :السابعة

 .ر يف حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغري ذلكالعذا

ترسحيها تصنعًا ألجل الناس التاسعة، تركها شعثه ملبدة إظهارًا للزهادة وقلة  :الثامنة

 .املباالة بنفسه

النظر إىل سوادها وبياضها إعجابًا وخيالء وغرة الشباب وفخرًا باملشيب وتطاوالً  :العارشة

 .عىل الشباب

 .ها وظفرهاعقد :احلادية عرشة

                                                             

 .168ص 3مسلم جـرشح  (1)
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 .حلقها إال إذا نبت للمرأة حلية فيستحب هلا حلقها، واهلل أعلم :الثانية عرشة

v (1) وقال األلباين
 :حلق اللحى ويف ذلك عدة خمالفات 

ۓ  ۓ   ڭ  ]تغيري خلق اهلل وقال تعاىل يف حق الشيطان  .أ

 فهذا نص رصيح. ]116: النساء[ [ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

 .يف أن تغيري خلق اهلل بدون أذن منه تعاىل إطاعة ألمر الشيطان وعصيان للرمحن

. البخاري ومسلم « اهنكوا الشوارب واعفوا عن اللحى »وهو قوله  خمالفة أمره  .ب

 :ومن املعلوم أن األمر يفيد الوجوب إال لقرينة، والقرينة هنا املؤكدة للوجوب وهو

ويؤيد  « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا املجوس » :التشبه بالكفار، قال  .1

 .اجلواب أيضاً 

املتشبهني من الرجال بالنساء و املتشبهات من  لعن رسول اهلل  »: التشبه بالنساء  .2

« النساء بالرجال
 (2)

. 

ومما ال ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كل دليل من : وقال يف هامشه

ولذلك قال شيخ  ،هذه األدلة األربعة كاف إلثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها

ا يف الكواكب الدراري وروي ابن عساكر عن وحيرم حلق حليته، كذ: v اإلسالم ابن تيمية

هنى عن املُثلة أن رسول اهلل : عمر بن عبدالعزيز أن حلق اللحية مثلة، وقال
(3)

. 

 

                                                             

 .110آداب الزفاف ص (1)

 (.5005)رواه البخاري  (4)

 (.13/181/4)، وروي ابن عساكر (1/181/4)الكواكب الدراري  (3)
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ثم يلبس الذَكر إزارًا ورداًء ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني، ويستحب أن 

 ونعلني»: حيرم يف نعلني؛ لقول النبي 
ٍ
أخرجه ]« وليحرم أحدكم يف إزاٍر ورداء

 .[-رمحه اهلل-اإلمام أمحد 

 

ثم يلبس الذَكر إزارًا ورداًء ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني، ويستحب أن  » :قوله

-أخرجه اإلمام أمحد ] « وليحرم احدكم يف إزاٍر ورداٍء ونعلني »: لقول النيب  ؛حيرم يف نعلني

« .[-رمحه اهلل
(1)

. 

أن رجاًل قال يا رسول اهلل ما يلبَس املحرم من الثياب؟ قال رسول : cورواية ابن عمر

اويالت وال الربانس وال اخِلفاف إال أحد ال  »: اهلل  َص وال العامئم وال الَّسر مه ال يلَبس القه

ه زعفران  ني وليقطعهام أسفل من الكعبني وال تلبسوا من الثياب شيئًا مسر فر جيد نعلني فليلَبس خه

« أو ورس
 (2)

« من مل جيد نعلني فليلبس اخلّفني وليقطعهام أسفل من الكعبني »، ورواية أخرى 
 

(3)
« من مل جيد نعلني فليلبس خّفني، ومن مل جيد إزارًا فليلبس رساويل »، ورواية جابر 

 (4)
 ،« 

« وال تنتقب املرأة وال تلبس القفآزين
 (5)

. 

v (6) قال النووي
ألنه منحرص، وأما امللبوس اجلائز للمحرم الترصيح بام ال يلبس أوىل : 

فغري منحرص، وأمجع العلامء عىل أنه ال جيوز للمحرم لبس يشء من هذه املذكورات وأنه نبه 

 بالقميص والرساويل عىل مجيع ما يف معنامها وهو ما كان حميطًا أو خميطاً معموالً عىل قدر البدن

                                                             

 .«فإن مل جيد نعلني فليلبس خفاني وليقطعهام أسفل من الكعبني»، ومتام الرواية (4681)، وابن خزيمة (4/364)أخرجه أمحد  (1)

 (.4646) ماجه، وابن (1046)، والنسائي (1046)، وأبو داود (4803)، ومسلم (1564)رواه البخاري  (4)

 (.4634) ماجه، وابن (4665)، والنسائي (4805)رواه مسلم  (3)

 (.4631) ماجه، وابن (4688)، والنسائي (036)، والرتمذي (4806)، وعند مسلم (1061)رواه البخاري  (6)

 (.1045)، وأبوداود (5/133)، النسائي (033)والرتمذي ، (1030)رواه البخاري  (5)

 (.4803)حتت رقم  316ص8رشح مسلم جـ (6)
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بالعامئم والربانس عىل كل ساتر  أو قدر عضو منه كاجلوش والتبان والقفاز وغريها ونبه 

للرأس خميطًا كان أو غريه حتى العصابة فإهنا حرام، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غريمها 

 كل ما ساتر للرجل من مداس ومججم وجورب باخلفًاف عىل شدها ولزمته الفدية ونبه 

 .وغريها، وهذا كله حكم الّرجال

وأما املرأة فيباح هلا سرت مجيع بدهنا بكل ساتر من خميط وغريه إال سرت وجهها فإنه حرام 

بالورس والزعفران عىل ما يف  بكل أساتر ويف سرت يدهيا بالقفازين خالف للعلامء، ونبه 

معنامها وهو الطيب فيحرم عىل الرجل واملرأة مجيعًا يف اإلحرام مجيع أنواع الطيب واملراد ما 

 .يقصد به الطيب

فازين  » أنه سمع رسول اهلل  cرواية عن ابن عمر هنى النساء يف إحرامهن عن القه

س بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب والنِّقاب وما مس الورس والزعفران من الثِّياب ولتلب

« معصفرًا أو خزًا أو حليًا أو رساويل أو قميصًا أو خفاً 
 (1)

. 

v (2) قال ابن حزم
فإن كانت امرأة فلتلبس ماشاءت إال أهنا ال تنتقب أصاًل، لكن أما : 

صبغ أن تكشف وجهها، وأما أن تسدل عليه ثوبًا من فوق رأسها، وال حيل هلا أن تلبس شيئًا 

كله أو بعضه بورس أو زعفران وال أن تلبس قفازين يف يدهيا وهلا أن تلبس اخلفًاف واملعصفر، 

فإن مل جيد الرجل إزارًا فليلبس الرساويل كام هي، وإن مل جيد نعلني فليقطع خفيه حتت الكعبني 

 .والبد ويلبسهام كذلك

 

                                                             

 (.1/606)، واحلاكم يف املستدرك (5/68)، والبيهقي يف الكربى (11/164)، وأمحد (1046)رواه أبو داود  (1)

 .63ص5املحىل جـ (4)
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v (1) قال ابن رشد
اختلفوا فيمن مل جيد غري الرساويل هل له لباسها؟ فقال مالك وأبو : 

حنيفة ال جيوز له لباس الرساويل وإن لبسها افتدى، وقال الشافعي والثوري وأمحد وأبو ثور 

املتقدم  cظاهر حلديث ابن عمروعمدة مذهب مالك . وداود ال يشء عليه إذا مل جيد إزاراً 

 .كام استثنى يف لبس اخلفني ولو كان يف ذلك رخصة إلستثناها رسول اهلل : قال

الَّساويل ملن مل جيد اإلزار، واخلف ملن مل  » cحديث ابن عباس: وعمدة الطائفة الثانية

« جيد النعلني
 (2)

. 

جائز ملن مل : النعلني، قال أمحد ومجهور العلامء عىل إجازة لباس اخلفني مقطوعني ملن مل جيد

 .cجيد النعلني أن يلبس اخلفني غري مقطوعني أخذًا بمطلق حديث ابن عباس

 .وقال عطاء عن قطعهام فساد واهلل ال حيب الفساد

واختلفوا فيمن لبسهام مقطوعني مع وجود النعلني فقال مالك عليه الفدية، وبه قال أبو 

 .ه والقوالن عن الشافعيثور، وقال أبو حنيفة ال فدية علي

v (3) وقال النووي
، « من مل جيد نعلني فليلبس خفني »: cورواية ابن عباس وجابر: 

ومل يذكر قطعهام واختلف العلامء يف هذين احلديثني فقال أمحد جيوز لبس اخلفني بحاهلام وال 

 املرصح بقطعهام، وزعموا cجيب قطعهام، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر

ال جيوز لبسهام إال : أن قطعهام إضاعة مال، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلامء

 .cبعد قطعهام أسفل من الكعبني حلديث ابن عمر

                                                             

 .506ص1بداية املجتهد جـ (1)

 .ومسلم، (1061)رواه البخاري  (4)

 .315ص0رشح مسلم جـ (3)
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فيجب محلهام عىل املقطوعني حلديث ابن عمر فإنا . مطلقانحديث ابن عباس وجابر : قالوا

املطلق حيمل عىل املقيد والزيادة من الثقة مقبولة، وقوهلم أنه إضاعة مال ليس بصحيح 

واإلضاعة إنام تكون فيام هنى عنه وإما ما ورد الرشع به فليس بإضاعة املال بل حق جيب 

اإلذعان له، واهلل أعلم
(1)

ء يف البس اخلفني لعدم النعلني هل عليه فدية أم ال؟ ، ثم اختلف العلام

، وقال أبو فقال مالك والشافعي ومن وافقهام اليشء عليه ألنه لو وجبت فدية لبينها 

حنيفة وأصحابه عليه الفدية كام إذا احتاج إىل حلق الرأس حيلقه ويفدى، واهلل أعلم
(2)

. 

فني عند عدم النعلني ومل يذكر الفدية، رخص يف لبس اخل أنه : قال ابن القيم يف الزاد

أن أذى )ورخص يف حلق الرأس مع الفدية، وكالمها حمظور بدون العذر، والفرق بينهام 

الرأس رضورة خاصة ال تعم فهي رفاهية للحاجة وأما لبس اخلفني عند عدم النعلني فبدل 

 .ق الرأس فليس ببدليقوم مقام املبدل، واملبدل هو النعل ال فدية فال فدية يف بدله وحل

فاختلف الفقهاء  cوأنه أمر البس اخلفني بقطعهام أسفل من كعبيه يف حديث ابن عمر

 :يف هذا القطع هل هو واجب عىل قولني

أنه واجب وهذا قول الشافعي وأيب حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن املنذر  :أحدمها

 .وإحدى الروايتني عن أمحد

أنه ليس بواجب وهو أصح الروايتني عن أمحد ويروى عن عيل بن أيب طالب وهو  :الثاين

 قول أصحاب ابن عباس وعطاء وعكرمة، وهذه الرواية أصح ملا يف الصحيحن عن ابن عباس

                                                             

د قاله اإلمام البغوي يف رشح السنة حتت رقم  (1)  .385ص6جـ( 1688)وبنفس القول والرا

فلو لبس قبل القطع فعليه الفدية، لبس الرساويل مع وجود اإلزار فإن فعل فعليه : 385ص6وقال البغوي يف رشح السنة جـ (4)

 .اللبس عند أكثر أهل العلم وال فدية عليهالفدية، فإن مل جيد اإلزار جيوز له 
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خيطب بعرفات، ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني، فأطلق االذن ومل يشرتط  أنه سمع النبي 

 .القطع وال فتق

فدل هذا عىل أن هذا اجلواز مل يكن رشع باملدينة، وإن الذي رشع باملدينة هو لبس اخلف 

 .املقطوع، ثم رشع بعرفات لبس اخلف من غري قطع

 .بالقطعcبن عمرنحمل املطلق عىل املقيد، وقد أمر يف حديث ا: وإن قيل

قد قيل أنه مدرج من ( وليقطعهام) cأن قوله يف حديث ابن عمر: فاجلواب من وجهني

كان يفتي بقطعهام للنساء، فأخربته صفية بنت أيب cكالم نافع، ويدل عىل هذا أن ابن عمر

رخص للمحرم أن يلبس اخلفني وال يقطعهام،  أن رسول اهلل  »: dعبيد عن عائشة

« أخربته هبذا رجع قالت صفية فلام
 (1)

. 

ام كان قبل، وهذا يدل عىل : وعمرو بن دينار روى احلديثني معًا ثم قال: والثاين انظروا أهيُّ

 .cأهنم علموا نسخ األمر بحديث ابن عباس

سوى بني الرساويل وبني اخلف يف لبس كل منهام عند عدم اإلزار والنعل  فإن النبي 

ومل يأمر بفتق الرساويل ال يف حديث ابن عمر وابن عباس وال غريمها، وهلذا كان مذهب 

األكثرين أنه يلبس الرساويل بال فتق عند عدم اإلزار، فكذلك اخلف يلبس وال يقطع وال فرق 

 .بينهام

 .اخلف خالف القياس مع خمالفته النص املطلق باجلواز ومن اشرتاط القطع يف

وأفتى به جدي أبو الربكات يف آخر عمره ملا حّج قال شيخنا وهو الصحيح : قال شيخنا

 .ألن املقطوع لبسه أصل ال بدل

                                                             

 (.والصفية هذه زوجة ابن عمر)، (1040)رواه أبو داود  (1)
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فأبو حنيفة فهم حديث ابن عمر أن املقطوع لبسه أصل ال بدل فجوز لبسه : ناوقال شيخ

مطلقًا وهذا فهم صحيح، وقوله يف هذا أصح من قول الثالثة، والثالثة فهموا منه الرخصة يف 

لبس الرساويل عند عدم اإلزار واخلف عند عدم النعل، وهذا فهم صحيح وقوهلم يف هذا 

لنص املتأخر لبس اخلف صحيحًا بال قطع عند عدم النعل وإن أصح من قوله وأمحد فهم من ا

 .ذلك ناسخ لألمر بالقطع وهذا فهم صحيح، وقوله يف ذلك أصح األقوال

ذكر البدل ومل يأمر يف يشء منها  وإجياب الفدية ضعيف يف النص والقياس، فإن النبي 

تنع فكسوته عن إجياهبا مع شدة بالفدية مع احلاجة إىل بياهنا، وتأخري البيان عن وقت احلاجة مم

 .احلاجة إىل بيانه لو كان واجبًا دليل عىل عدم الوجوب، وأما القياس فضعيف جداً 

فاحلاجة إىل ذلك عامة وملا احتاج إليه العموم ومل خيطر عليهم ومل يكن عليهم فدية بخالف 

بال فدية وهنى عن  للنساء يف اللباس مطلقاً  ما حيتاج إليه ملرض أو برد و هلذا رخص النبي 

النقاب والقفازين فإن املرأة ملا كانت كلها عورة وهي حمتاجة إىل سرت بدهنا مل يكن عليها يف سرت 

بدهنا فدية وكذلك حاجة الرجال إىل الرساويالت واخلفاف هي عامة إذا مل جيدوا اإلزار 

أخربته صفية  والنعال، وابن عمر مل يبلغه حديث الرخصة مطلقًا أخذ بحديث القطع حتى

 .dزوجته عن عائشة

أرخص يف اخلفني بال قطع بعد أن منع منهام، فمدار املسألة عىل  ومما يبني أن النبي 

 :ثالث نكت

 .أن رخصة البدلية إنام رشعت بعرفات ومل ترشع قبل :أحدها

 .أن اخلف املقطوع كالنعل أصل ال أنه بدل، واهلل أعلم :والثانية
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v (1) قال ابن تيمية
وجيوز أن حيرم يف مجيع أجناس الثياب املباحة، والسنة أن حيرم يف : 

 .إزار ورداء سواء كانا خميطني أو غري خميطني بإتفاق األئمة ولو أحرم يف غريمها جاز

واألفضل أن حيرم يف نعلني أن تيرس، فإن مل جيد نعلني لبس خفني وليس عليه أن يقطعهام 

 .أمر بالقطع أوالً ثم رخص بعد ذلك يف عرفات دون الكعبني فإن النبي 

وهلذا كان الصحيح أنه جيوز أن يلبس مادون الكعبني، سواء كان واجدًا للنعلني أو فاقدًا 

وال مايقوم مقامهام فله أن يلبس اخلف وال يقطعه، وكذلك إذا مل جيد وإذا مل جيد النعلني . هلام

 .إزارًا فإنه يلبس الرساويل وال يفتقه هذا أصح قويل العلامء

وكذلك جيوز أن يلبس كل ما كان من جنس اإلزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء واجلبة 

عل أسفله أعاله ويتغطى باللحاف والقميص ويتغطى به بإتفاق األئمة عرضًا ويلبسه مقلوبًا جي

وكذلك ال يلبس ما كان يف املعنى اخلف كاملوق . وغريه، ولكن ال نعطى رأسه إال حلاجة

واجلورب، وال يلبس ما كان من معنى الرساويل كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما حيتاج إىل 

إن احتاج إىل عقده ففيه عقده كاإلزار ومهيان النفقة والرداء ال حيتاج إىل عقده، فال يعقده ف

نزاع واألشبه جوازه حينئذ، وليس عىل حتريم ذلك دليل إال مانقل عن ابن عمر أنه كره عقد 

الرداء
(2)

. 

 

                                                             
 .61ص46جمموع الفتاوى جـ (1)

قال البغوي يف رشح السنة  384ص6، ويف جـ(1688)ويف رشح السنة للبغوي حتت رقم ( 568)رواه الشافعي يف املسند رقم  (4)

رأيت ابن عمر »: عن طاوس قال( 565)ابن عمر وقد حزم عىل بطنه بثوب، ومسند الشافعي رقم طاف ( وال بأس باهليامن)

مسند الشافعي ( مل يكن ابن عمر عقد الثوب عليه إنام غرز طرفيه عىل إزاره: )قال نافع «يسعى بالبيت وقد حزم عىل بطنه بثوب

 .ملرء يف سفرهوهو يستعمل حلفظ دراهم ا: املنطقة، والتكة(: واهليامن)، (566)
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أن يستظل حتت السقف والشجر ويستظل وأما الرأس فال يغطيه إال بمخيط وال غريه، وله 

 .يف اخليمة ونحوه ذلك بآتفاقهم

v (1) قال الصنعاين
ناسخ حلديث ابن عمر بقطع ( حديث ابن عباس)والظاهر أنه : 

 .اخلفني ألنه قال بعرفات يف وقت احلاجة

v (2) وقال الشنقيطي
فأظهر األقوال دلياًل أنه ال جيوز لبس اخلفني إال يف حالة عدم : 

ود النعلني وإن قطعهام حتى يكونا أسفل من الكعبني البد منه، وإن لبس الرساويل جائز وج

 .للمحرم الذي مل جيد إزارًا خالفًا ملن ذهب إىل غري ذلك

وقال
(3)

وأظهر قويل أهل العلم عندي أن لبس اخلف املقطوع مع وجود النعل تلزم به : 

 .الفدية، واهلل أعلم

بن دقيق العيد يف رشح العمدة هذا القول كالمها يف باب مايلبس وأيد الشوكاين يف النيل وا

ومال إليه احلافظ. املحرم
(4)

والظاهر من احلديث أنه ال فدية عىل من لبسهام )ويف الفدية قال  

 .وأيد هذا القول الشوكاين( ألنه وقت احلاجة إذا مل جيد النعلني، ولو وجبت لبسها النبي 

البسوا من  »: قال رسول اهلل : قالcحلديث ابن عباس: واستحباب كوهنام أبيضني

« ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم
 (5)

وال تلبسوا من  »: وقوله . 

هه زعفران أو ورس  .« الثياب شيئًا مسر

                                                             
 .666ص4سبل السالم جـ (1)

 .468ص5أضواء البيان جـ (4)

 .404ص5أضواء البيان جـ (3)

 (.1564)يف الفتح حتت رقم  (6)

 (.3436) ماجه،صحيح ابن (3068)، وأبو داود (666)رواه الرتمذي  (5)
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v (1) قال ابن حجر
ليس : الورس نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، قال ابن العريب: 

الورس بطيب ولكنه نبه به عىل اجتناب الطيب وما يشبه يف مالئمة الشم، فيؤخذ منه حتريم 

 .الطيب عىل املحرمأنواع 

احلكم الثاين أنه منعه من الثوب املصبوغ بالورس والزعفران : يف الزاد v وقال ابن القيم

وليس هذا لكونه طيبًا فإن الطيب يف غري الورس والزعفران أشد وألنه خصه بالثوب دون 

 .البدن

v (2) وقال الشوكاين
عند  حتريم ما يصبغ كله أو بعضه لكنه البد( مّسه)وقوله : 

 .اجلمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه خالفًا للاملك

v (3) قال الشنقيطي
من ذلك استعامل املحرم الطيب يف بدنه أو ثيابه، والطيب هو ما : 

عن لبس  يتطيب به، واألصل يف منع استعامل الطيب للمحرم يف حديث ابن عمر من هنيه 

ياب يف اإلحرام وما قدمنا من حديث الذي وقع عن راحلته مامسه الزعفران والورس من الث

« أن يغسل بامء وسدر، وال يمس طيباً  » فأوقصته فامت فأمر النبي 
 (4)

ال )، ويف رواية 

دليل عىل أن علة منع ذلك الطيب كونه ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )، وقوله (تقربوه طيباً 

 .حمرمًا ملبياً 

 

 

                                                             

 .515ص3فتح الباري جـ (1)

 (.1086)حتت رقم  366ص3نيل األوطار جـ (4)

 .466ص5البيان جـأضواء  (3)

 (.66،183)رواه مسلم  (6)
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v (1) قال ابن تيمية
ومما ينهى عنه املحرم أن يتطيب بعد اإلحرام يف بدنه أو ثيابه أو : 

 شم الطيب، وأما الدهن يف رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا مل يكن فيه طيب يتعمد

 .نزاع مشهور وتركه أوىل ففيه

وهو  جاء رجل إىل النبي : قال وأما حديث صفوان بن يعىل بن أمية عن أبيه 

: كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت قال: باجلعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال

العمرة أغسل أين السائل عن  »: الوحي فسرت بثوب، فلام رسي عنه قال وأنزل عىل النبي 

أثر اخللوق واخلع عنك جبتك وأصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف : عنك أثر الصفرة أو قال

« حّجك
 (2)

« أما الطيب الذي بك فأغسله ثالث مرات وأما اجلبة فأنزعها »، ويف رواية أخرى 
 

(3)
. 

v (4) قال النووي
املبادرة إىل وإن ما أصابه طيب ناسيًا أو جاهاًل ثم علم وجبت عليه : 

إزالته وإن ما أصابه يف إحرامه طيب ناسيًا أو جاهاًل ال كفارة عليه وهذا مذهب الشافعي، وبه 

قال عطاء والثوري وإسحاق وداود وقال مالك وأبو حنيفة واملزين وأمحد يف أصح الروايتني 

اسيًا أو عنه عليه الفدية لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنام جتب الفدية عىل املتطيب ن

 .جاهاًل إذا طال لبثه عليه، واهلل أعلم

 

 

                                                             

 .65ص46جمموع الفتاوى جـ (1)

 (.4868)رواه مسلم  (4)

 (.4864)رواه مسلم  (3)

 .310ص0رشح مسلم جـ (6)
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دليل ملالك وأيب حنيفة والشافعي واجلمهور أن املحرم إذا صار ( واخلع جبتك) وقوله 

الشعبي والنخعي الجيوز نزعه لئال يصري مغطيًا رأسه  عليه خميط ينزعه وال يلزمه مشقة، وقال

 .بل يلزمه شقة وهذا مذهب ضعيف

إنام أمر بالثالث مبالغة يف إزالة  « أما الطيب الذي بك فأغسله ثالث مرات » وقوله 

لونه ورحيه والواجب اإلزالة فإن حصلت بمرة كفت ومل جتب الزيادة ولعل الطيب الذي كان 

حيتمل أنه قال له ثالث مرات أغسله : عىل هذا الرجل كثريًا ويؤيده قوله متضمخ، قال القايض

 .فكرر القول ثالثًا والصواب ما سبق

v (1) وقال الشنقيطي
واعلم أن األئمة األربعة جممعون : د ذكر أقوال العلامء يف الطيببع 

عىل منع الطيب للمحرم يف اجلملة إال أهنم اختلفوا يف أشياء كثرية إختالفًا من نوع اإلختالف 

 .يف حتقيق املناط فيقول بعضهم مثاًل الرحيان والياسمني كالمها طيب

دًا فيهام ألهنام ال يتخذ منهام الطيب ومناط التحريم ليس موجو: فيخالفه اآلخر ويقول

وال دليل من كتاب وال . واعلم أهنم متفقون عىل لزوم الفدية يف إستعامل الطيب. فليسا بطيب

سنة عىل أن من استعمل الطيب وهو حمرم يلزمه الفدية ولكنهم قاسوا الطيب عىل حلق الرأس 

ۇئ     ې  ې     ]املنصوص عىل الفدية فيه إن وقع لعذر يف آية  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   

ۆئ  ۈئ  ۈئ  .]166: البقرة[ [ۇئ  ۆئ   

الفدية الالزمة كفدية األذى وهي عىل التخيري املذكور يف اآلية : وأظهر أقوال أهل العلم

 قيســرع املـفـــاق الـفــول أنه البد من إتــقرر يف األصــألهنا هي حكم األصل املقيس عليه وامل

                                                             

 .388ص5أضواء البيان جـ (1)
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واألصل املقيس عليه يف احلكم إن كان التطيب أو اللبس لعذر ألن اآلية نزلت يف العذر، وقد 

 قدمنا أنه هو الصحيح من مذهب الشافعي مطلقًا كان لعذر أو غريه وهو أيضًا مذهب مالك

 .وأمحد

أن مذاهب األئمة األربعة متفقون عىل أن فدية الطيب وتغطية الرأس واللبس : فتحصيل

 .وتقليم األظافر كفدية حلق الرأس املنصوصة يف آية الفدية

وقال
(1)

وهبذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس املعصفر وظاهر النصوص : للبس املعصفر 

ع بعض العلامء بني األحاديث الدالة عىل منع لبس اإلطالق سواء كان يف اإلحرام أو غريه، ومج

املعصفر مطلقًا عند مسلم وبني حديث أيب داود الدال عىل إباحته للنساء يف اإلحرام بأن 

األحاديث املنع إنام هي بالنسبة للرجال وحديث اجلواز بالنسبة إىل النساء فيكون ممنوعًا 

 .للرجال جائزًا للنساء وتتفق األحاديث

عتمد هذا اجلمع الرتمذي يف سننه، وأشار النووي يف رشح مسلم ويدل هلذا اجلمع ما وممن ا

إال كسوُتا بعض أهلك فإنه ال بأس : يا عبداهلل ما فعلت الربطة؟ فأخربته فقال »رواه أبوداود 

« به للنساء
 (2)

. 

الذهب، والظاهر أن العصفر ليس بطيب للنساء فأبح للنساء ومنع للرجال كاحلرير وخاتم 

 .واهلل أعلم

فأتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن املعصفر ال حيل لبسه للرجال وحيل للنساء ألن الظاهر 

 تعميم إال أن أحاديث النهيـفار قرينة عىل الـونه من ثياب الكـعموم وكــنهى عنه الــأحاديث ال

                                                             

 .383ص5أضواء البيان جـ (1)

 (.6866)رواه أبوداود  (4)
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 .ختصص باألحاديث املتقدمة املرصحة بجواز للنساء

v (1) قال ابن تيمية
عنه إال حلاجة،  وليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما هنى النبي : 

فليلبس قدر احلاجة فإذا استغنى عنه نزع وعليه أن يفتدى إما بصيام ثالثة أيام وإما بنسك شاة 

أو بإطعام ستة مساكني، وهذه الفدية جيوز أن خيرجها إذا احتاج إىل فعل املحظور قبله وبعده 

ة إن شاء ومتفرقة إن وجيوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إىل مكة وبصوم األيام الثالثة متتابع

 .شاء فإن كان له عذر آخر فعلها وإال عجل فعلها

 .وإذا لبس ثم لبس مرارًا ومل يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة يف أظهر قويل العلامء

وقال بعض العلامء إذا كان املنهيات يف جملس واحد فعليه فدية مرة واحدة، وإذا كان يف 

حد فدية، ولكن رجح الشنقيطيجملسني خمتلفتني فعليه لكل وا
(3)

بفدية واحدة أي بمثل ما يف  

 .آخر ما قاله فيه ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل

 

 اْلِحْكَمُة يف َتْحِريِم اْللَِّباس اْلَمْذُكور على اْلُمْحِرْم

 

v (3) قال النووي
واحلكمة يف حتريم اللباس املذكور عىل املحرم ولباسه اإلزار والرداء : 

عن الرتفة ويتصف بصفة اخلاشع الذليل وليتذكر أنه حمرم يف كل وقت فيكون أقرب أن يبعد 

إىل كثرة أذكاره وأبلغ من مراقبته وصيانته لعبادته وإمتناعه من ارتكاب املحظورات وليتذكر به 

 ناس حفاة عراة مهطعني إىل الداعيـامة والـقيـبعث يوم الــر الـتذكـان، ويـفـاملوت و لباس األك

                                                             

 .63ص46جمموع الفتاوى جـ (1)

 .400ص5جـأضواء البيان  (4)

 .316ص0رشح مسلم جـ (3)
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واحلكمة من حتريم الطيب والنساء أن يبعد عن الرتفة وزينة الدنيا ومالذها وجيتمع مهه ملقاصد 

 .اآلخرة

v (1) وقال الشيخ العثيمني
حيرك  واحلكمة أن الطيب يعطي اإلنسان نشوة، وربام: 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ]شهوته ويلهب غريزته وحيصل بذلك فتنة له، واهلل تعاىل يقول 

 .ثم أنه قد ينسيه ماهو فيه من العبادة، فلذلك هنى عنه. ]168: البقرة[ [ٺ  ٺ  ٺ

وقال
(2)

أنام كانت عىل هذا الوجه من أجل إتفاق : يف اإلحرام يف اإلزرار والرداء األبيضني 

الناس عىل هذا اللباس حتى ال يفخر أحد عىل أحد، ألنه لو أطلق العنان للناس لتفاخروا 

وصار هذا يلبس ثوبًا مجياًل جدًا وهذا ثوبًا رديئًا واختلف الناس ومل تظهر الوحدة اإلسالمية، 

ض الناس إذا رأى الذي يفوق ثيابه إشتغل قلبه وقال كيف هذا عليه كذا وأنا عيل كذا وصار بع

ثم ربام ذهب يستدين ليلبس مثل ما يلبس الغري وهلذا كان الناس يف لباس اإلحرام عىل حد 

 .سواء وهلذا ال ينبغي لإلنسان أن يغايل يف ثياب اإلحرام بل يكون من جنس الناس

 

         

                                                             

 .158ص8الرشح املمتع جـ (1)

 .85ص8الرشح املمتع جـ (4)
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 َم ِبَما َشاَءْت من اْلثَِّياِبِلْلَمْرَأِة َأْن َتْحُرَيُجوُز 

مع احلذر  وأما املرأة فيجوز هلا أن حترم فيام شاءت من أسود أو أخرض أو غريمها

 ...................................................... ،  من التشبه بالرجال يف لباسهم

 

 .« وأما املرأة فيجوز هلا أن حترم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غريهما » :قوله

هنى النساء يف إحرامهن عن القافزين والنقاب »: ي أنه سمع النبcلرواية ابن عمر

أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما 

«حليًا أو رساويل أو قميصًا أو خفاً 
(1)

. 

ويف معلقات البخاري
(2)

: وقالت -وهي حمرمة-الثياب املعصفرة dولبست عائشة: قال 

ال تلثم وال تتربقع وال تلبس ثوبًا بورس وال زعفران ومل تر عائشة بأسا باحليل والثوب األسود 

أي ما صبغ عىل لون : واملوّرد. البأس أن يبدل ثيابه: واملورد واخلف للمرأة، وقال إبراهيم

الورد
(3)

. 

 اهلل لعن رسول »: لقوله  «مع احلذر من التشبه بالرجال يف لباسهم» :قوله

«املتشبهني من الرجال بالنساء
 (4)

. 

                                                             

 (.1118)، ويف صحيح أيب داود (1281)رواه أبو داود  (1)

 (.1111)فوق رقم  (8)

 .112ص3فتح الباري جـ (3)

 (.1155) ماجه، صحيح ابن (8331)، والرتمذي (1221)رواه البخاري  (1)
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ولكن تغطي وجهها  ،لكن ليس هلا أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها

هنى املرأة املحرمة عن لبس النقاب  ألن النبي ، وكفيها بغري النقاب والقفازين

والقفازين، وأما ختصيص بعض العامة إحرام املرأة يف األخرض أو األسود دون 

 .غريمها فال أصل له

 

«لعن اهلل املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني من الرجال بالنساء»ويف رواية 
 (1)

 ،

«من النساءلعن اهلل املخنثني من الرجال واملرتجالت »ورواية 
 (2)

لعن اهلل الرجل »، ورواية 

«يلبس لبسة املرأة، واملرأة تلبس لبسة الرجل
 (3)

. 

 .«لكن ليس هلا أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها» :قوله

وال تنتقب املرأة املحرمة وال تلبس القفازين
(4)

. 

 .«... ولكن تغطي وجهها وكفيها بغري النقاب والقفازين» :قوله

كنا نخمر وجوهنا ونحن حمرمات ونحن مع أسامء بنت »: عن فاطمة بنت املنذر أهنا قالت

 .«أيب بكر الصديق

v (5) قال األلباين
صحيح وأتى بشواهد منها رواية فاطمة بنت املنذر عن أسامء بنت أيب  

 .«كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك يف اإلحرام»: بكر قالت

قال احلاكم صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي، وهو كام قاال وله شاهد من حديث 

املحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إال ثوبًا مسه ورس أو زعفران وال تتربقع وال »عائشة قالت 

«تتلثم وتسدل الثوب عىل وجهها إن شاءت
(6)

. 

                                                             

 (.1153)صحيح اجلامع الصغري  (8)  (.1155)صحيح اجلامع الصغري  (1)

 (.152)، خمترص مسلم (5111)صحيح اجلامع الصغري  (1)  (.1531)الصغري صحيح اجلامع  (3)

 .بسند صحيح( 1/15)أخرجه البيهقي  (1)   (.1583)إرواء الغليل برقم  (1)
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فإذا  كان الركبان يمرون بنا ونحن حمرمات مع رسول اهلل » dوأما رواية عائشة

«حازونا سدلت إحدانا جلباهبا عىل وجهها فإذا جاوزنا كشفناه
 (1)

 .ضعيف

v (2) قال ابن تيمية
ولو غطت املرأة وجهها بيشء ال يمس الوجه جاز باإلتفاق وإن : 

كان يمسه فالصحيح أنه جيوز أيضاً وال تكلف املرأة أن جتايف سرتهتا عن الوجه ال بعود وال بيد 

كن يسدلن عىل وجوههن من غري مراعاة املجافاة، ومل ينقل أحد  وال غري ذلك، وأزواجه 

 .، وإنام هذا قول السلف(إحرام املرأة يف وجهها)ال أنه ق من أهل العلم عن النبي 

v (3) وقال الشوكاين
فقال إمام أمحد إنام هلا أن تسدل عىل وجهها من فوق رأسها، : 

عىل أنه جيوز للمرأة إذا احتاجت إىل سرت وجهها ( dحديث عائشة)واستدل هبذا احلديث 

ها عىل وجهها، ألن املرأة حتتاج إىل ملرور الرجال قريبًا منها فإهنا تسدل الثوب من فوق رأس

 .سرت وجهها فلم حيرم عليها سرته مطلقًا كالعورة

وقال
(4)

فليس يف املنع من تغطية وجه املرأة ما يتمسك به واألصل اجلواز حتى يرد الدليل : 

 .الدال عىل املنع

v (5) قال الصنعاين
جل والذي حيرم عليها يف األحاديث اإلنتقاب كام حيرم لبس الر: 

القميص واخلفني فيحرم عليها النقاب ومثله الربقع وهو الذي فصل عىل قدر سرت الوجه ألنه 

 ريهـغـرجل لبدنه بـرجل مع جواز سرت الـقميص للـالنهي عن الـام ورد بــنص كــالذي ورد به ال

                                                             
 (.8135)، واملشكاة (1581)، ويف اإلرواء (135) ماجه، ضعيف ابن (333)ضعيف أيب داود  (1)

 .13ص81جمموع الفتاوى جـ (8)

 .31ص3األوطار جـنيل  (3)

 .131ص8السيل اجلرار جـ (1)

 .311ص8سبل السالم جـ (1)
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تفاقًا، فكذلك املرأة املحرمة تسرت وجهها بغري ما ذكر كاخلامر والثوب، ومن قال أن وجهها ا

 .كرأس الرجل املحرم ال يغطي يشء فال دليل معه

وقال يف العدة
(1)

وقطع وخيط ألجل الوجه كالنقاب واليدين فإنه جيب فال تلبس ما فصل : 

 .سرتمها لكن بغري النقاب والقفازين

v (2) قال الشيخ العثيمني
أنه حرم عىل املحرمة تغطية وجهها  ومل يرد عن النبي : 

وإنام حرم عليها النقاب فقط، ولكن األفضل أن تكشفه مامل يكن حوهلا رجال أجانب فيجب 

 عنهم، وهل حيرم عليها اجلوارب؟ ن تسرت وجههاأعليها 

ال، فاجلوارب حرام عىل الرجل، وهل حيرم عىل الرجال القفازان؟ نعم حيرم عليه : اجلواب

القفازان وبعضهم حكي يف ذلك اإلمجاع، وألنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين وملا 

 (.وال تلبس القفازين)كان من عادة النساء، قال يف املرأة 

v (3) الشنقيطي وقال
 .أما لبس الرجل القفازين فلم خيالف يف منعه أحد: 

v (4) وقال الشوكاين
اإلنتقاب لبس غطاء الوجه فيه نقبان عىل العينني تنظر املرأة منهام، : 

وقال يف الفتح
(5)

ما تلبس املرأة : النقاب اخلامر الذي يشد عىل األنف أو حتت املحاجر، القفاز: 

 .ابعها وكفها عند معاناة اليشء كغزل ونحوه وهو لليد كاخلف للرجليف يدهيا فيغطي أص

 

                                                             
 .831ص3العدة جـ (1)

 .113ص5الرشح املمتع جـ (8)

 .821ص1أضواء البيان جـ (3)

 .311ص3نيل األوطار جــ (1)

 (.1/183)الفتح  (1)
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ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب اإلحرام، ينوي بقلبه الدخول 

إنام األعامل بالنيات، »: يف النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي 

 .............................................................  «وإنام لكل أمرئ ما نوى

 

ويف املوسوعة الفقهية حلسني العوايشة
(1)

هو القناع : النقاب)قال األلباين : يف هامشه قال 

إذا أدنت املرأة نقاهبا إىل عينها فتلك الوصوصة أو الربقع : عىل مارن األنف وهو عىل وجوه

املحجر فهو النقاب فإن كان عىل طرف األنف فهو اللغام وسمي فإن أنزلته دون ذلك إىل 

 (.أي لوهنا بلون نقاب: نقاب املرأة ألنه يسرت نقاهبا

 .«ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب اإلحرام، ينوي بقلبه» :قوله

القلب إن النية من أفعال القلوب كام رسموها العلامء بقوهلم انبعاث : v قال الصنعاين

النية القصد وهي عزيمة القلب، : v وقال النووي. وأفعال القلوب كأفعال اجلوارح

واختلف العلامء هل هي ركن أو رشط، واملرجح أن إجيادها ذكرًا يف أول العمل ركن 

أن العضو ال : v وقال الغزايل. واستصحاهبا حكاًم بمعنى أن ال تأيت بمناف رشعًا رشط

قدرة تنتظر الداعية الباعثة والداعية تنتظر العلم واملعرفة، فالقدرة يتحرك إال بالقدرة، وال

 .خادمة لإلرادة، واإلرادة تابعة حلكم اإلعتقاد واملعرفة

إمنا األعمال  :الدخول يف النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النيب » :قوله

«بالنيات، وإمنا لكل أمرئ ما نوى
 (2)

. 

v(3) قال الشوكاين
واحلديث يدل عىل إشرتاط النية يف أعامل الطاعات، وإن ما وقع من : 

 .أعامل بدوهنا غري معتد به

                                                             

 .815ص1نيل األوطار جـ (3)   .311ص1املوسوعة الفقهية جـ (1)

 (.1885) ه، وابن ماج(51)، والنسائي (1115)، والرتمذي (8851)، وأبوداود (1351)، ومسلم (11)رواه البخاري  (8)
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وقال
(1)

والقول وأما إجياب النية كل عمل حيتاج إىل النية، والعمل يشمل الفعل والرتك : 

والفعل، وإن ظاهر األدلة يقتيض أن النية رشط يف مجيع العبادات لداللة أدلتها عىل أن عدهتا 

والنية عقد القلب واللفظ ال يدخل . يؤثر يف العدم، وهذا هو معنى الرشط عند أهل األصول

 .له يف ذلك وال إعتبار به، فإذا وقع خمالفًا ملا عقد عليه القلب فهو لغو

v (2) يوقال النوو
فتقدير هذا احلديث أن األعامل حتسب بنية وال حتسب إذا كانت بال : 

 .نية، وفيه دليل عىل أن العبادات ال تصح إال بالنية، والرتوك ال حيتاج إىل نية

ال عمل إال بالنية، فليس املراد نفي ذات العمل ألنه قد يوجد : التقدير: v قال احلافظ

ها كالصحة والكامل، لكن احلمل عىل نفي الصحة أوىل ألنه أشبه بغري نية، بل املراد نفي أحكام

 .بنفي اليشء نفسه

 :والنية هلا مرتبتان

 .متيز العادة من العبادة .1

واستدل بمفهوم هذا احلديث أن ما ليس بعمل ال . متيز العبادات بعضها عن بعض .2

 .الصالةتشرتط النية ومن ذلك مجع التقديم اجلمع ليس عمل، والعمل 

اتفق عبدالرمحن بن مهدي والشافعي وأمحد وعيل ابن املديني وأبو داود : v وقال احلافظ

 وقال الشافعي يدخل يف سبعني. والرتمذي والدارقطني ومحزة الكناين عىل أنه ثلث اإلسالم

 .وكام ذكره النووي يف رشح املسلم. بابًا من الفقه

 

                                                             

 .181ص8السيل اجلرار جـ (1)

 .11ص13رشح مسلم جـ (8)
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 اْلتََّلفُُّظ ِباْلنَِّيِة

 

v (1) قال ابن تيمية
حمل النية القلب دون اللسان بإتفاق األئمة يف مجيع العبادات، ولو : 

تكلم بلسانه بخالف ما نوى يف قلبه كان اإلعتبار بام نوى يف قلبه ال بلفظ ولو تكلم بلسانه ومل 

النية يف قلبه مل جيزئ بإتفاق األئمة، واجلهر بالنية ال جيب وال يستحب بإتفاق املسلمني حتصل 

بل اجلاهر بالنية مبتدع خمالف للرشيعة إذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الرشع فهو جاهل ضال 

 .يستحق التعذير

مل  لنبي وأما التلفظ هبا رسًا فال جيب عند األئمة األربعة وسائر أئمة املسلمني، فإن ا

يكن يتلفظ بالنية ومجيع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية فهي من البدع ومل يرشعها رسول اهلل 

 ففعلها واملداومة عليها بدعة وضاللة من وجهني: 

 .من حيث إعتقاد املعتقد أن ذلك مرشوع مستحب أي يكون فعله خري من تركه .1

 .يف العبادات  من حيث املداومة عىل خالف ما داوم عليه النبي .2

بل التلفظ بالنية نقص يف العقل والدين، أما يف الدين فإنه بدعة، وأما يف العقل ألنه بمنزلة 

من يريد األكل فيقول نويت بوضع يدي يف األناء أين أريد أخذ منه لقمة فاضعها يف فمي، فهذا 

 .كله محق وجهل

 .«ويشرع التلفظ مبا نوى» :قوله

 .بالنية هذا هو الصحيحالتلفظ بالتلبية ال 

 

                                                             

 .115ص12جمموع الفتاوى جـ (1)
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v (1) قال الشيخ العثيمني
نية الدخول يف النسك رشط فالبد ينوي الدخول يف النسك : 

فلو لبى بدون نية الدخول فإنه ال حيرم بمجرد التلبية ولو لبس ثياب اإلحرام بدون نية 

الدخول فإنه ال يكون حمرمًا بلبس ثياب اإلحرام وال بمجرد التلبية، فإن التلبية تكون للحاج 

 ، والتلبية قد تكون يف غري احلج ومل يكن الرسول «ياتإنام األعامل بالن»وغريه، ودليل هذا 

فإذا كان  «اللهم أين أريد العمرة أو اللهم إين أريد احلج»: إذا أراد أن حيرم باحلج والعمرة يقول

اعتمر أربع عمرات وحج مرة ومل يكن يقول هذا وال أرشد إليه فإنه ينبغي أن  رسول اهلل 

 .ال يكون مستحباً 

اللهم إين أريد أن أصيل فيِّسر : ذه املسالة أن النطق هبذا القول كالنطق بقولهوالصحيح يف ه

 .يل الصالة فهذا بدعة فكذلك يف النسك ال تقل هذا

v (2) وقال ابن تيمية
وال جيب أن يتكلم قبل التلبية بيشء ولكن تنازع العلامء هل : 

يف الصالة؟ والصواب يستحب أن يتكلم بذلك كام تنازعوا؟ هل يستحب التلفظ بالنية 

مل يرشع للمسلمني شيئًا من ذلك، وال  املقطوع به أنه ال يستحب يشء من ذلك فإن النبي 

كان يتكلم قبل التكبري بيشء من الفاظ النية ال هو وال أصحابه، بل ملا أمر ضباعة بنت الزبري 

يف التلبية ومل يأمرها  قويل، لكن املقصود هبذا اللفظ أنه أمرها باإلشرتاط: قالت كيف أقول قال

«لبيك عمرة وحّجاً »أن تقول قبل التلبية شيئًا ال إشرتاطًا وال غريه وكان يقول يف تلبيته 
 (3)

 ،

 ،«مهلُّ أهل املدينة ذو احلليفة»وقال يف املواقيت  "بم أهللت"ان يقول للواحد من أصحابه ـوك

                                                             

 .55ص5الرشح املمتع جـ (1)

 .13ص81جمموع الفتاوى جـ (8)

 (.1852)رواه مسلم  (3)
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وإن كانت . «اللهم لبيك عمرة»، أو «لبيك عمرة»: فإن كانت نيته العمرة قال

 ،فعل ذلك ألن النبي . «اللهم لبيك حّجاً »، أو «لبيك حّجاً »: نيته احلج قال

 .....................  .«اللهم لبيك عمرة وحّجاً »: وإن نوامها مجيعًا لبي بذلك فقال

 

للمسلمني التكلم به يف إبتداء احلّج والعمرة وإن كان مرشوعًا  فهذا هو الذي رشع النبي 

بعد ذلك كام ترشع تكبرية اإلحرام، ويرشع التكبري بعد ذلك عند تغيري األحوال ولو أحرم 

إحرامًا مطلقا جاز فلو أحرم بالقصد للحج من حيث اجلملة وال يعرف هذا التفصيل جاز ولو 

لنسك ومل يسم شيئًا بلفظه وال بقصد بقلبه وال متتعًا وال أهل ولبى كام يفعل الناس قاصدًا ل

 .إفرادًا وال ِقرانًا صّح حجه أيضاً 

v (1) قال الشوكاين
لبيك بإهالل »حلديثي أيب موسى وعيل بن أيب طالب يف قوهلام : 

«كإهالل النبي صىل اهلل عليه وسلم
 (2)

. 

 .أراد ذلك يدالن عىل جواز اإلحرام كإحرام شخص يعرفه من: احلديثان

v (3) وقال احلافظ
عىل ذلك فجاز اإلحرام عىل اإلهبام، وأما مطلق  فأقره النبي : 

مل ينه عن ذلك وهذا قول  اإلحرام عىل اإلهبام فهو جائز ثم يرصفه املحرم ملا شاء لكونه 

 .اجلمهور

 .« ...لبيك عمرة: فإن كانت نيته العمرة قال» :قوله

v(4) قال الشيخ العثيمني
التمتع : اإلنسان مجع وأقل اجلمع ثالثة، فهناك إنسان ثالثة: 

 احلج وحده أو هبام الـعمرة وحدها أو بـــالـرم بـِقران، وذلك أن اإلنسان إما أن حيـراد والـواإلف

                                                             

 .382ص3ل األوطار جـني (1)

 (.1112،1113)رواه البخاري  (8)

 .21ص5الرشح املمتع جـ (1)   .131ص3فتح الباري جـ (3)
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فمنا من أهل  حججنا مع رسول اهلل »: قالتdعىل ذلك حديث عائشة ويدل. رابع هلا

«باحلج بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة وأهل رسول اهلل  بحج ومنا من أهل
 (1)

، ويف 

لبيك اللهم لبيك : ونحن نقول قدمنا مع رسول اهلل »رواية البخاري عن جابر بن عبداهلل 

«باحلج
 (2)

. 

«لبيك عمرة وحجة»: يقول وعن أنس قال سمعت رسول اهلل 
(3)

. 

 (.وإن ترامها مجيعاً ) v قول الشيخ ابن باز

v (4) قال ابن رشد
واملحرمون أما حمرم بعمرة مفردة أو حمرم بحج مفرد أو جامع بني : 

 .إما متمتع وإما قارن: احلج والعمرة وهذان رضبان 

أتاين جربيل فأمرين أن »: وأورد برفع الصوت بالتلبية حلديث السائب قال رسول اهلل 

«آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل أو بالتلبية
 (5)

. 

v (6) وقال النووي
 .واملرأة ليس هلا الرفع ألنه خياف الفتنة بصوهتا: 

v(7) قال الشوكاين
املرأة ال جتهر هبا، بل تقترص النساء، فإن ( أصحايب)وخرج بقوله : 

 .عىل إسامع نفسها

ثم ركب حتى استوت »: وورد بالتحميد والتسبيح والتكبري قبل اإلهالل حلديث أنس قال

«به عىل البيداء محد اهلل وسبح وكرب ثم أهل بحج وعمرة
(8)

. 

                                                             
 (.1811)، ومسلم (1118)رواه البخاري  (1)

 (.1311)رواه البخاري  (3)   (.1155)رواه البخاري  (8)

 .133ص1البداية جـ (1)

 (.113)، صحيح الرتمذي (8388) ماجه، وابن (1135)رواه أبوداود  (1)

 (.1112)، صحيح أيب داود (1111)رواه البخاري  (2)       .338ص3نيل األوطار جـ (5)    .335ص2رشح مسلم جـ (1)
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إذا صىل بالغداة بذي »حلديث نافع قال كان ابن عمر : وورد باإلهالل مستقبل القبلة

احلليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائاًم ثم يلبي، وزعم إن 

«فعل ذلك رسول اهلل 
 (1)

. 

v (2) وقال ابن تيمية
فإذا أراد اإلحرام فإن كان قارنًا قال لبيك عمرة وحّجًا وإن كان : 

متمتعًا قال لبيك عمرة متمتعًا هبا إىل احلج، وإن كان مفردًا قال لبيك حجة أو قال اللهم أين 

أوجبت عمرة وحّجًا أو أوجبت عمرة امتتع هبا إىل احلج أو أوجبت حّجًا أو أريد احلج أو 

ع بالعمرة إىل احلج فمهام قال من ذلك أجزأه بإتفاق األئمة ليس يف ذلك أريدمها أو أريد التمت

عبارة خمصوصة وال جيب يشء من هذه العبارات بإتفاق األئمة كام ال جيب التلفظ بالنية يف 

. الطهارة والصالة بإتفاق األئمة بل متى لبى قاصدًا لإلحرام انعقد إحرامه بإتفاق املسلمني

«ال رياء فيها وال ُسمعة اللهم حجةً »ويف حديث 
 (3)

. 

v (4) وقال الشيخ العثيمني
 :والقرآن له ثالث صور: 

لبيك عمرة وحّجًا يقدم العمرة ألهنا سابقة عىل : أن حيرم باحلج والعمرة معًا فيقول :األوىل

 .احلج

 .أن حيرم بالعمرة وحدها ثم يدخل احلج عليها قبل الرشوع يف الطواف :الثانية

 .أن حيرم باحلج أوالً ثم يدخل العمرة عليه :الثالثة

                                                             

 (.1113)رواه البخاري  (1)

 .13ص81جمموع الفتاوى جـ (8)

 (.1358)صحيح اجلامع الصغري  (3)

 .33ص5الرشح املمتع جـ (1)
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واألفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه عىل مركوبه من دابة أو سيارة أو 

إنام أهل بعدما استوى عىل راحلته وانبعث به من امليقات  غريمها، ألن النبي 

 .للسري، هذا هو األصح من أقوال أهل العلم

 

التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو واألفضل أن يكون » :قوله

 .« ...، غريهما

ب البخاري بإسم  وذكر رواية ابن ( باب من أهل حني استوت به راحلته قائمة)بوَّ

«حني استوت به راحلته قائمة أهل النبي »: قالcعمر
 (1)

. 

 .«ُُيل حتى تنبعث به راحلته وأما األهالل فإين مل أر رسول اهلل » cقال ابن عمر

حتى إذا استوت به راحلته عىل البيداء  ثم ركب رسول اهلل »: ولرواية جابر عند مسلم

«أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك
 (2)

كان إذا دخل رجلُه » ورواية ابن عمر يف صحيح ابن ماجه 

«يف الغرز واستوت به ناقته أهل
 (3)

. 

 

 اْلتَّْلِبَيُة

 

v (4) قال النووي
التلبية مثناة للتكثري واملبالغة ومعناه إجابة بعد إجابة ولزومًا لطاعتك : 

 .ثنى للتوكيدفت

 

                                                             

 (.8215)، ويف رواية مسلم (1118) رواه البخاري (1)

 (.1812)رواه مسلم  (8)

 (.312) ماجهصحيح ابن  (3)

 .381ص2رشح مسلم جـ (1)
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v (1) وقال الشيخ العثيمني
ركب أي عال واستقر أي ( إذا استوى عىل راحلته)قوله : 

فهل يف كالمه ( إحرام عقب ركعتني)مع أنه يف األول قال ( لبيك اللهم لبيك)ركوبًا تامًا قال 

 تناقض؟

ليس فيه تناقض فهو ينوي الدخول يف النسك بعد أن يصيل لكن ال يلبي إال إذا  :اجلواب

 .استوى عىل راحلته

v(2) قال ابن تيمية
لهم لبيك، لبيك ال لبيك ال: )فإن أحرم لبى بتلبية رسول اهلل : 

ويلبى من حني حيرم سواًء ( رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك

هي إجابة دعوة اهلل خللقه حني دعاهم : ركب دابة أو يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز، والتلبية

أنا جميبوك لدعوتك : إىل احلج بيته عىل لسان خليله، وامللبي هو املستسلم املنقاد لغريه، واملعنى

فأفضل احلج العج »مستسلمون حلكمتك مطيعون ألمرك مرة بعد مرة إلنزال عىل ذلك، 

إراقة الدماء، وإذا دعا عقب التلبية وصىل عىل : رفع الصوت بالتلبية، والثج: ، فالعج«والثج

 .النبي وسأل اهلل رضوانه واجلنة واستعاذ برمحته من سخطه والنار فحسن

v (3) قال النووي
دليل ملالك والشافعي واجلمهور، وإن cويف حديث ابن عمر: 

 .األفضل أن حيرم إذا انبعث به راحلته

وقال
(4)

وأما حكم التلبية فأمجع املسلمون عىل أهنا مرشوعة ثم اختلفوا يف إجياهبا، فقال : 

الشافعي وآخرون هي سنة ليست برشط لصحة حج وال بواجبة فلو تركها صح حجه وال دم 

 .ه، لكن فاتته الفضيلة وهذا صحيح من مذهبناعلي

                                                             

 .11ص81جمموع الفتاوى جـ (8)   .113ص5الرشح املمتع جـ (1)

 .335ص2رشح مسلم جـ (1) (.8215)حتت رقم  338ص2رشح مسلم جـ (3)
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عون املعبود قال صاحب
(1)

 :اعلم أن حكم التلبية أربعة مذاهب: 

 .أهنا سنة من السنن ال جيب برتكها يشء، وهو قول الشافعي وأمحد :األول

 .واجبة وجيب برتكها دم :والثاين

 .واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق باحلج :والثالث

الثوري وأيب حنيفة وأهل الظاهر قالوا هي . أهنا ركن يف اإلحرام ال ينعقد بدوهنا :والرابع

قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، قال  نظري تكبرية اإلحرام للصالة، وهو

 .التلبية فرض احلج، ورفع الصوت هبا زائد عىل أصل كوهنا ركن

أفضل ما قلت أنا »: قال السابعة عرشة، أن النبي : يف معنى التلبية v وقال ابن القيم

عىل كل يشء  والنبيون من قبيل الإله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو

«قدير
وقد اشتملت بالتلبية عىل هذه الكلامت بعينها وتضمنت معانيها، وإن كلامت التلبية  ،(2)

متضمنة للرد عىل كل مبطل يف صفات اهلل وتوحيده، فإهنا مبطلة لقول املرشكني عىل اختالف 

التي هي  طوائفهم ومقاالهتم ولقول الفالسفة وإخواهنم من اجلهمية املعطلني لصفات الكامل

متعلق باحلمد، ومبطلة لقول جموس األمة القدرية يف أفعال العباد، وهل لإلحرام صالة؟ مل 

 .vيذكر هذه الصالة الشيخ ابن باز 

v (3) قال الشيخ العثيمني
أهل دبر  أن النبي »ويف حديث جابر عند مسلم : 

«الصالة
(4)

 كون خاصة باإلحرام والـدليل استدل ال يتعني أن تــبمعنى أحرم ولكن ال( وأهل) 

                                                             

 (.1253)حتت رقم  125ص1عون املعبود جـ (1)

 .حديث حسن: ، وقال األلباين(3121)رواه الرتمذي  (8)

 .51ص5الرشح املمتع جـ (3)

 (.1812)رواه مسلم  (1)
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لكن إذا كان يف الضحى فيمكن أن يصيل صالة . صالة مسنونة بل أهل دبر الصالة مفروضة

الضحى وحيرم بعدها وإن كان يف وقت الظهر نقول األفضل أن متسك حتى تصيل الظهر ثم 

حترم بعد الصالة وكذلك صالة العرص وأما صالة مستحبة بعينها لإلحرام فهذا مل يرد عن 

 .ت وتوضأت فصل ركعتي سنة الوضوءأنت إذا اغتسل النبي 

ثم قال
(1)

ولكن نحن جربنا فائدة كونه ال يلبي إال إذا ركب؛ ألنه أحيانًا يتذكر اإلنسان : 

أحرم بعد الصالة مل يتمكن من استعامل الطيب بعد اإلحرام، : شيئًا كطيب أو شبهه، فإذا قلنا

ذلك فسحة، إال إذا صح حديث ابن ال تلبر وال حترم إال بعد الركوب حصل يف : لكن إذا قلنا

«فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصالة»cعباس
(2)

. 

v (3) وقال ابن تيمية
يستحب أن حيرم عقيب صالة إما فرض وإما تطوع أن كانت : 

وقت تطوع يف أحد القولني ويف اآلخر أن كان يصيل فرضاً أحرم عقيبه وإال فليس لإلحرام 

 .صالة ختصه وهذا أرجح

صىل الظهر ثم ركب راحلته، فلام عال عىل جبل البيداء  أن النبي » نس ويف رواية أ

«أهل
(4)

. 

أهل يف دبر  أن النبي »cويف رواية أيب داود والرتمذي والنسائي عن ابن عباس

، (318)، وضعيف أيب داود (131)قال األلباين يف ضعيف الرتمذي ضعيف . «الصالة

 (.151)وضعيف النسائي 

v(5) وقال ابن حزم
 .ونستحب أن يكون ذلك أثر فرض أو نافلة: 

                                                             

 (.318)ضعفه األلباين عند أيب داود  (8)   .111ص5الرشح املمتع جـ (1)

 .55ص1املحىل جـ (1) (.1551)رواه أبو داود  (1)  .11ص81جمموع الفتاوى جـ (3)
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 ......................................   مواليرشع له التلفظ بام نوى إال يف اإلحرا

 

v (1) قال الشنقيطي
واإلقتصار عىل لفظ تلبيته  أن األفضل هو اإلقتداء بالنبي : 

وإن الزيادة املذكورة البأس هبا لزيادة رواية ابن . الثابت يف الصحيحني و غريمها

«لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل»عند مسلم cعمر
 (2)

 ،

 .لو كان فيها حمذور ملا فعلها أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب . ويروي عن أبيه قال ذلك

فأظهر أقوال أهل العلم فيه أنه أول الوقت الذي يركب فيه مركوبه عند : وأما أول وقتها

 .أرادة ابتداء السفر لصحة األحاديث الواردة من امليقات

لتأخذوا »لبى كام ذكرنا، وقال  لم، أن النبي وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل الع

فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية، وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل،  «عني مناسككم

أما كوهنا مسنونة ومستحبة أو واجبة يصح احلج بدوهنا وجترب بدم، فكل ذلك مل يرد فيه دليل 

غي للرجال رفع أصواهتم بالتلبية وأما النساء فال خاص واخلري كله يف اتباعه، واعلم أنه ينب

 .ينبغي هلن رفع الصوت بالتلبية كام عليه مجاهري أهل العلم

واعلم أنه يستحب اإلكثار من التلبية يف دوام اإلحرام، ويتأكد استحباهبا يف كل صعود 

ل الليل وهبوط وحدوث أمر من مركوب أو نزول أو اجتامع رفاق أو فراغ من صالة وعند إقبا

 .والنهار ووقت السحر

 .«واليشرع له التلفظ مبا نوى إال يف اإلحرام» :قوله

أوضحنا بأنه ال يرشع التلفظ بالنية وليست بالتلبية، كام قال
(3)

فالسنة يف حق هذا أن حيرم  

ثم يلبى بتلبية  «اللهم لبيك عمرة»أو  «لبيك عمرة»: بالعمرة فينوهيا بقلبه ويتلفظ بلسانه قائالً 

 .«اللهم لبيك لبيك»وهي  النبي 

                                                             

 .81ص (3)  (.1218)، وأبوداود (1121)رواه مسلم  (8)  .831ص1جـأضواء البيان  (1)
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v (1) قال الشيخ العثيمني
واملراد باإلحرام النية دون اإلغتسال ولبس ثياب اإلحرام : 

لبس ثياب اإلحرام وليس كذلك واإلحرام أنه نية وأكثر العامة حيملون معنى اإلحرام عىل 

 .الدخول يف النسك

v (2) قال النووي
قال الشافعي ومالك ينعقد احلج بالنية بالقلب من غري لفظ كام ينعقد : 

 .الصوم بالنية فقط

v (3) وقال الشوكاين
اإلحرام هو مصري الشخص من احلالة التي كان حيل له فيها ما : 

وأما كون النية تقارن . حيرم عليه بعدها إىل احلالة التي حيرم عليها فيها ماكان حيل له قبلها

«أنه أهل ملبياً » التلبية فقد ثبت ذلك رسول اهلل 
 (4)

وقد قدمنا أن اإلحرام غري النية فإذا . 

 .ع الذي أحرم له كان ذلك مفوضًا إليه واقعًا عىل اختيارهأطلقه ومل يعني النو

v (5) قال ابن تيمية
أّول ما يفعله قاصد احلج والعمرة إذا أراد الدخول فيها أن حيرم : 

بذلك وقبل ذلك فهو قاصد احلج والعمرة ومل يدخل فيهام بمنزلة الذي خيرج إىل صالة اجلمعة 

 .حتى حيرم هبافله أجر السعي وال يدخل يف الصالة 

v (6) وقال األلباين
وإنام . وأعلم أنه ال يرشع التلفظ بالنية ال يف اإلحرام وال يف غريه: 

 .النية بالقلب فقط

                                                             

 .11ص5الرشح املمتع جـ (1)

 (.8255)حتت رقم  335ص2رشح مسلم جـ (8)

 .181ص8السيل اجلرار جـ (3)

 (.1311)رواه البخاري  (1)

 .11ص81جمموع الفتاوى جـ (1)

 .13ص يف حاشية رسالته حجة النبي  (1)
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 .خاصة لوروده عن النبي 

: أما الصالة والطواف وغريمها فينبغي له أال يتلفظ يف يشء منها بالنية، فال يقول

وف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع نويت أن أصيل كذا وكذا، وال نويت أن أط

املحدثة واجلهر بذلك أقبح وأشد إثاًم، ولو كان التلفظ بالنية مرشوعًا لبينه الرسول 

 وأوضحه لألمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. 

 

فيتوقف عن  «لبيك اللهم عمرة وحجاً »يف اإلحرام أنام هو قوله  والذي صح عن النبي 

هذا وال يزداد عليه كام قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالته
(1)

من جمموعة الرسائل الكربى  

قد خيالف ظاهره ما ذكرناه فال يلتفت إليه فعليك ( منسكه)وله كالم يف هذه املسألة ذكره يف 

 .أن تعرف احلق بدليله ال بقائله

ل والتلبية رفع الصوت بذكر اإلحرامتكلم به وهلذا اإلهال: أهل: v وقال البخاري
(2)

. 

وقال الشيخ العثيمني
(3)

أي دخل يف احلرام، : اإلحرام مأخوذ من التحريم ومعنى أحرم: 

فإنه نية النسك يعني نية : وهلذا يقال للتكبريه األوىل من الصالة تكبريه اإلحرام واملراد به هنا

 .الدخول فيه ال نية أن يعتمر أو أنه حيج

الفعل ال تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر وسميت نية الدخول يف النسك نية 

 .إحرامًا إلنه إذا نوى الدخول يف النسك حرم عىل نفسه ماكان مباحًا قبل اإلحرام

v(4) قال النووي
قال العلامء اإلهالل رفع الصوت بالتلبية عند الدخول يف اإلحرام، : 

 أي رفع الصوت عند ذبحة بغري( وأما أهل به لغري اهلل)لصوت رفع ا: اإلهالل يف اللغة وأصل

                                                             

 .811ص1النية جـ (1)

 (.1111)يف صحيحه فوق رقم  (8)

 .382ص2رشح مسلم جـ (1)   .15ص5الرشح املمتع جـ (3)
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علم أنه  -ريض اهلل عنهم-وال عن أصحابه  فلام مل ينقل ذلك عن النبي 

أخرجه مسلم يف ]« ورش األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة»: وقد قال النبي . بدعة

 .[صحيحه

متفق « من أحدث يف أمرنا هذا ليس منه فهو رد»وقال عليه الصالة والسالم 

 .«من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»عىل صحته ويف لفظ ملسلم 

 

 .ذكر اهلل تعاىل وسمي اهلالل هالالً لرفعهم الصوت عند رؤيته

علم أنه  -رضي اهلل عنهم-وال عن أصحابه  فلما مل ينقل ذلك عن النيب  » :قوله

 .« «وشر األمور حمدثاتها وكل بدعة ضاللة»: وقد قال النيب . بدعة

وأبو داود وابن ماجه رواه مسلماحلديث 
(1)

. 

 .«من أحدث يف أمرنا هذا ليس منه فهو رد»وقال عليه الصالة والسالم  » :قوله

متفق عىل صحتهاحلديث 
 (2)

. 

 .« «من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»ويف لفظ ملسلم  » :قوله

رواه مسلماحلديث 
 (3)

. 

 

         

                                                             

 (.1131) ماجه، وصحيح سنن ابن (1238) ماجه، وابن (1535)، وأبو داود (8/138/115)رواه مسلم  (1)

 (.15111) ماجه، وابن (1151)، وأبو داود (1115)، ومسلم (8135)رواه البخاري  (8)

 (.1112)مسلم رواه  (3)



  يف اْلَمَواِقيِت اْلَمَكاِنيَُّة وَتْحِديُدَها: اْلَفْصُل اْلَخاِمُس
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 ايف اْلَمَواِقيِت اْلَمَكاِنيَُّة وَتْحِديُدَه

ميقات أهل املدينة وهو ذو احلليفة وهو املسمى عند (: األول: )املواقيت مخسة

قرية : ميقات أهل الشام وهي: اجلحفة وهو(: الثاين. )أبيار عيل: الناس اليوم

خراب تيل رابغ، والناس اليوم حيرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من 

ميقات أهل نجد وهو : قرن املنازل وهو(: الثالث. )امليقات؛ ألن رابغ قبلها بيسري

ذات : (اخلامس. )ميقات أهل اليمن: يلملم وهو(: الرابع. )السيل: املسمى اليوم

 .................................................... .  ميقات أهل العراق: عرق وهي

 

 .« ...، املواقيت مخسة يف اْلَمَواِقيِت اْلَمَكاِنيَُّة وَتْحِديُدَهاَفصٌل  » :قوله

وقَّت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة  أن النبي »قال cعن ابن عباس

وألهل نجد قرن املنازل وألهل اليمن يلملم، هّن هلّن وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد 

«احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة
(1)

. 

سمعت أحسبه رفع احلديث : عن أيب الزبري انه سمع جابر بن عبداهلل يسأل عن املهل فقال

 مهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق اآلخر اجلحفة ومهل أهل»: فقال إىل النبي 

«العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرٍن ومهل أهل اليمن من يلملم
 (2)

. 

                                                             

، (2/57)، والبيهقي (2/157)، والنسائي (1971)، وأبو داود (5972)، ومسلم (1251،1251)رواه البخاري  (1)

 (.1/55)والبغوي يف السنة 

 (.1/127)، وابن خزيمة (1/57)، والبغوي يف رشح السنة (2/59)، والبيهقي (7/777)، وأمحد (5185)رواه مسلم  (5)
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يا أمري املؤمنني إن رسول اهلل : ملا فتح هذان املرصان أتو عمر فقالوا» cوعن ابن عمر

 فانظر : قال. حّد ألهل نجد قرنًا وهو جوز عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا

«واحذوها من طريقكم فحد هلم ذات عرق
 (1)

. 

v (2) وقال ابن حجر
تان العراق واملراد :  واملرصان واملراد هبام الكوفة والبرصة ومها ُسر

أي قيل و : متصري املسلمني، واجلَورر بفتحهام غلبة املسلمني عىل مكان أرضهام وإال فهام من 

وقت ألهل العراق ذات  أن النبي »cوروى عن جابر وعائشة. اجلورر امليل عن القصد

«عرق
 (3)

«وقت ألهل املرشق العقيق أن رسول اهلل »وعند أيب داود بلفظ  
 (4)

. 

v (5) وقال النووي
هلا واجلحفة وقيل سميت بذلك ألن السيل أجحفها يف وقت ويقال : 

وألهل نجد من قرن موضع . ويلملم ويقال أيضًا َأملََْلَم وهو جبل من جبال هتامة(. مهيعة)

 .واسم جلبل

v (6) قال ابن حجر
موضع األهالل وأصله رفع الصوت ألهنم كانوا يرفعون : املهل: 

حيتمل أن ( وقت)وقوله . أصواهتم بالتلبية عند اإلحرام ثم اطلق عىل نفس اإلحرام إتساعاً 

يريد به التحديد أي حد هذه املواضع لإلحرام وذا احلليفة هبا مسجد يعرف بمسجد الشجرة 

 رصيون اآلن رابغ قريب من اجلحفةــخراب وهبا بئر يقال هلا بئر عيل، واملكان الذي حيرم منه امل

                                                             

 (.1271)رواه البخاري (1)

 .179ص7فتح الباري جـ (5)

 (.777و 771)صحيح، يف اإلرواء  (7)

 (.1885)، واإلرواء (118)، وضعيف الرتمذي (711)ضعيف أيب داود  (1)

 .751ص1رشح مسلم جـ (2)

 .171ص7فتح الباري جـ (1)
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مَّ كام سيأيت يف فضائل املدينة أما نجد فهو كل . واختصت اجلحفة باحلمى فال ينزهلا أحد إال حر

 .َأملََْلَم باهلمزة وهو األصل والياء تسهيل. مكان مرتفع وهو اسم لعرشة مواضع

 

 ْحِديُد َمَواِقيُت اْلَمَكاِنيَُّةَت
(1)

 

 

 (.أبيار عيل)ويسمى اليوم بـ( ميقات أهل املدينة)كيلومرت ( 128)بني ذا احلليفة وبني مكة 

ميقات )كيلومرت ( 581)كيلومرت قريبة من رابغ بينها وبني مكة ( 117)بني اجلحفة واملكة 

 (.الشام واملرص واملغرب

كيلومرت ميقات أهل ( 92)جبل رشقي مكة يطل عىل عرفات بينه وبني مكة : قرن املنازل

 (.الكبريالسيل )النجد ويسمى اليوم بـ

وحيرم ( ميقات أهل اليمن)كيلومرت ( 75)يلملم جبل يقع جنوب مكة بينه وبني مكة 

 .الناس اليوم من السعدية

 (.ميقات أهل العراق)كيلومرت ( 71)شامل رشقي مكة بينه وبني مكة : ذات عرق

v (2) قال ابن حجر
احلكمة أبعد املواقيت من مكة ذو احلليفة ميقات أهل املدينة فقيل : 

يف ذلك أن تعظم أجور أهل املدينة وقيل رفقا بأهل اآلفاق، ألن أهل املدينة أقرب اآلفاق إىل 

 .مكة

v(3) قال الشيخ العثيمني
احلليفة تصغري احللفاء وهو شجر بّري معروف، وسمي هذا : 

 من املدينةأن ينقله  وباء الذي دعا النبي ـحل هبا ال: فةـواجلح. املكان هبذا اإلسم لكثرته فيه

                                                             

 .197ص1وفقه السنة جـ 18أخذًا من رسالة دليل احلاج واملعتمر لطالل بن أمحد ص (1)

 .17ص9الرشح املمتع جـ (7)  .175ص7جـ فتح الباري (5)
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«اللهم انقل محاها إىل اجلحفة»: إىل اجلحفة فقال
 (1)

ألن تلك البالد كانت بالد كفر، وملا خربت  

اجلحفة جعل الناس بدهلا رابغًا وهو أبعد منها قلياًل عن مكة فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من 

 .اجلحفة وزيادة

وهذه األسامء . يسمى هذا املكان بذات العرق ألن فيه ِعرقًا وهو اجلبل الصغري: ذات ِعْرق

السعدية وقرن املنازل، : أبيار عيل واجلحفة، رابغ ويلملم: ىليست باقية، فذو احلليفة ترسمّ 

أبعد ميقات أهل املدينة من أجل أن تقرب خصائص . تسمى الّّضبية: السيل وذات عرق

احلرمني فاملدينة حرم ومكة حرم، لكن اإلحرام بالنسك من خصائص حرم مكة فكان من 

 .حتى يدخل يف خصائص حرم مكةاحلكمة أن ال خيرج من حدود حرم املدينة إال قلياًل 

v (2) قال ابن تيمية
، ومسجدها (وادي العقيق)فذو احلليفة هي أبعد املواقيت وتسمى : 

لضنهم إنَّ عليًا قاتل اجلن هبا ( بئر عيل)يسمى مسجد الشجرة وفيها بئر تسميها جهال العامة 

أن يثبت اجلن لقتاله وال وهو كذب فإن اجلن مل يقاتلهم أحد من الصحابة، وعيل أرفع قدرًا من 

 .فضيلة هلذا البئر وال مذمة وال يستحب أن يرمي هبا حجرًا وال غريه

 .أو وقته عمر بن اخلطاب  هل وقته الرسول ( ذاتر ِعْرق  : )املقياس اخلامس

«فحد هلم ذات ِعرٍق » cرواية ابن عمر الذي قال أن أبيه
 (3)

. 

v (4) قال ابن حجر
ه أن عمر حدَّ :   هلم ذات ِعرق باجتهاد منه، وقال الشافعيوظاهرر

v ثبت عن النبي ـمل ي: يف األم ناس وهذا كله يدلــرق  وإنام أمجع عليه الـأنه حدَّ ذات ع 

                                                             

 (.1791)، ومسلم (2199)رواه البخاري  (1)

 .21ص51جمموع الفتاوى جـ (2)

 (.1271)رواه البخاري  (3)

 .179ص7فتح الباري جـ (1)



  يف اْلَمَواِقيِت اْلَمَكاِنيَُّة وَتْحِديُدَها: اْلَفْصُل اْلَخاِمُس
522 

......................................................................................... 

 

قطع الغزايل والرافعي والنووي يف رشح مسلم عىل أن ميقات ذات عرق ليس منصوصًا وبه 

وكذا وقع يف املدونة ملالك ممن قال بأنه منصوص، وصحح احلنفية واحلنابلة مجهور الشافعية 

والرافعي يف رشح الصغري والنووي يف املهذب أنه منصوص، فلعل من قال أنه غري منصوص مل 

من مقال، لكن احلديث بمجموع  يبلغه أو رأى ضعف احلديث بإعتبار أن كل طريق ال خيلو

 (.أي رواية توقيت ذات ِعرق للعراق)الطرق يقوي 

v (1) قال البغوي
 .والصحيح أن عمر بن اخلطاب حدها هلم عىل موازة قرن ألهل نجد: 

v (2) وقال الشوكاين
باجتهاد وهلذا قال املصنف ( ذات ِعرق)وظاهره أن عمر حد هلم : 

ليس يف القوة كغريه فإن ثبت فليس ( ذات ِعرق)والنص بتوقيت ( املجد ابن تيمية يف املنتقى)

 .ببدع وقوع اجتهاد عمر عىل وفقه فإنه كان موفقًا للصواب

وقال
(3)

وهذه األحاديث يقوي بعضها بعضًا فتصلح لالحتجاج هبا بأن ذات ِعرق وقتها : 

 .ألهل العراق النبي 

v (4) وقال الصنعاين
 .ذلكهذا وقد انعقد اإلمجاع عىل : 

v (5) قال املباركفوري
حد ألهل العراق ذات  فحديث ابن عمر يدل عىل أن عمر : 

فكيف  عرق بإجتهاد منه، وحديث جابر وغريه يدل عىل أهنا صارت ميقاهتم بتوقيت النبي 

 .مل يبلغه اخلرب فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة مجع بينهام بأن عمر : التوفيق، قلت

                                                             
 .521ص1رشح السنة جـ (1)

 .571ص7نيل األوطار جـ (5)

 .158ص5السيل اجلرار جـ (7)

 .771ص5سبل السالم جـ (1)

 .111ص7حتفة األحوذي جـ (2)
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v (1) وقال الشنقيطي
بعد نقل اخلالف وأدلتهم أظهر القولني عندي دلياًل أن ذات عرق  

 :ألهل العراق والدليل عىل ذلك من وجهني وقتها النبي 

يف أحاديث منها ما هو صحيح اإلسناد ومنها مايف  أن ذلك ثابت عن النبي  :أحدمها

أن رسول »dإسناده كالم وبعضها يقوي بعضًا، ثم ذكر رواية أيب داود والنسائي عن عائشة

«وقت ألهل العراق ذات عرق اهلل 
 (2)

، ورواية جابر عند مسلم، ثم رواية جابر املجذوم 

ن أرطأة وابن هليعة صاحلة ألعتضاد عند إمام أمحد من غري شك يف الرفع، ورواية احلجاج ب

 .غريها

ال يعارض هذه األدلة  ومن رواية ابن عمر عند البخاري بإجتهاد من عمر  :والثاين

التي ذكرناها عىل أنه منصوص إلحتامل أن عمر مل يبلغه ذلك فاجتهد فوافق إجتهاده توقيت 

معروف أنه وافق الوحي يف مسائل متعددة فال مانع من أن تكون هذه منها  وهو  النبي 

 .ال رشعًا وال عقاًل وال عادةً 

يف رد عدم جزم الراوي v وقال األلباين
(3)

أن الشك قد زال بجزم الراوي : يف احلديث 

برفع احلديث يف رواية ابن ماجة وإن كانت ضعيفة فقد ثبت اجلزم يف رواية أخرى أخرجها 

إلمام أمحد وإن كان فيها ابن هليعة وهو موصوف بسوء احلفظ فإن من رواهتا عنه عبداهلل بن ا

ومثل هذه الرواية صحيحة عند املحققني من األئمة ألن ( 2/59)وهب عند اإلمام البيهقي 

 قريـزيد املـارك وعبداهلل بن يـبـعبادلة عن ابن هليعة عندهم صحيحة وهو عبداهلل بن املـرواية ال

                                                             

 .558ص2أضواء البيان جـ (1)

 ،777 ،771)ونقلنا يف تقوية هذه الرواية قول العلامء مثل ابن حجر والنووي وغريهم وقد صححه األلباين يف اإلرواء  (5)

 (.1885)، ويف اإلرواء (118)، والرتمذي (711)عند أيب داود ( العقيق)، وضعف رواية (1888

 .19ص حاشية رسالته حجة النبي  (7)
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ملن ذكرنا ومن مّر عليها من غريهم ممن أراد  وهذه املواقيت قد وقتها النبي 

 ........................    .والواجب عىل من مّر عليها أن حيرم منها. احلج أو العمرة

 

 (.7/17)وعبداهلل بن وهب هذا وقد بسط القول يف ذلك ابن القيم يف إعالم املوقعني 

وهب أن الشك مل يزل بذلك فإن للحديث شواهد كثرية عن مجاعة من الصحابة يقوي 

حديث جابر هبا كام جزم بذلك احلافظ وغريه كام يف التلخيص والزيلعي يف النصب وابن كثري 

البد من ذكر شاهد واحد فإن أولئك املخرجني مجيعًا وهو ما أخرجه (. اجلوهر النقي)يف 

بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب ( 1/71)نعيم يف احللية وأبو ( 1/718)الطحاوي 

وقت ألهل العراق ذات  حديث املشار إليه يف املواقيت، وحدثني أصحابنا أن رسول اهلل 

 .ِعرق

ففي هذا رد عىل من ضعف احلديث مطلقًا وعىل من قواه ملجموع طرق لذاته وال : قلت

اخلطاب هو الذي وقت ذات ِعرق ألهل العراق  ينايف صحة احلديث ما يف البخاري أن عمر بن

 .ال مكان أن يكون من مجلة املوافقات التي وافق عمر الرشع فيها

ملن ذكرنا ومن مّر عليها من غريهم ممن  وهذه املواقيت قد وقتها النيب  » :قوله

 .« والواجب على من مّر عليها أن حيرم منها. أراد احلج أو العمرة

عىل املواقيت من غري أهل البالد : أي( وملن أتى عليهن)وقوله : v قال ابن حجر

املذكورة ويدخل يف ذلك من دخل بلدًا ذات ميقات ومن مل يدخل فالذي ال يدخل ال إشكال 

فيه إذا مل يكن له ميقات معني، والذي يدخل فيه خالف كالشامي إذا أراد احلج فدخل املدينة 

وال يؤخر حتى يأيت اجلحفة التي هي ميقاته األصيل فإن أخر  فميقاته ذو احلليفة إلجتيازه عليها

اجلمهور، و أطلق النووي اإلتفاق ونفي اخلالف يف رشحه ملسلم واملهذب   أساء ولزمه دم عند

 يف هذه املسألة، ولعله أراد يف املذهب الشافعي وإال فاملعروف عند املالكية أن الشامي إذا جاوز
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ذا احلليفة بغري إحرام إىل اجلحفة جاز ذلك وإن كان األفضل خالفه، وبه قال احلنفية وأبو ثور 

وابن املنذر من الشافعية، وقال ابن دقيق العيد قوله وألهل الشام اجلحفة، يشمل من مرَّ من 

يشمل الشامي  "وملن أتى عليهن من غري أهلهن"وقوله . ومن مل يمر)احلليفة أهل الشام بذي 

مفرس لقوله مثاًل وقت ( هّن هلنّ )فهنا عمومان قد تعارضا، وإن قوله ( إذا َمرَّ بذي احلليفة

ألهل املدينة ذا احلليفة، وإن املراد بأهل املدينة ساكنوها، ومن سلك طريق سفرهم فمرَّ عىل 

ه عراقي خرج من املدينة فليس له جماوزة ميقات املدينة غري حمرم ويرتجح هبذا ميقاهتم ويؤيد

قول اجلمهور وينتفي التعارض
(1)

. 

v(2) قال الصنعاين
وقت ألهل  إن صح ما قد روي من حديث عروة أنه : قلت: 

املدينة ومن مرَّ هبم ذا احلليفة تبنّي أن اجلحفة إنام هي ميقات للشامي إذا مل يأت املدينة، وألن 

هذه املواقيت حميطة بالبيت كأحاطة جوانب احلرم، فكل من مر بجانب من جوانبه لزمه تعظيم 

 .حرمته

v (3) قال ابن حزم
 عىل طريق املدينة ومن كان من أهل الشام او مرص فام خلفهام فأخذ: 

وهو يريد حّجاً أو عمرة فال حيل له تأخري اإلحرام من ذي احلليفة ليحرم من اجلحفة فإن فعل 

 .فال حج له  وال أحرام له وال عمرة له إال أن يرجع إىل ذي احلليفة

v(4) وقال البغوي
ولو جاء املدين من ناحية الشام فميقاته اجلحفة وكذلك اليامين إذا : 

فهّن هلّن وملن أتى عليهّن من غري )ناحية املدينة فميقاته ميقات أهل املدينة لقوله أتى من 

 (.أهلّهن

                                                             

 .772ص5سبل السالم جـ (5)  .175ص7فتح الباري جـ (1)

 (.1111)حتت رقم  522ص1رشح السنة جـ (1)  (.155)حتت مسألة  25ص2املحىل جـ (7)
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v (1) قال الشيخ العثيمني
ليس له أن إذا مرَّ الشامي بميقات أهل املدينة فاجلمهور أنه : 

يؤخر وأنه جيب عليه أن حيرم من ذي احلليفة، وذهب اإلمام مالك إىل أن له أن حيرم من 

اجلحفة وعلل ذلك أن هذا الرجل مر بميقاتني جيب عليه اإلحرام من أحدمها، واحدمها فرع 

والثاين أصل، فاألصل اجلحفة وميقات املدينة فرع فله أن يدع اإلحرام من الفرع إىل األصل 

v (2) اختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيميةو
ومن ميقاته اجلحفة كأهل مرص والشام إذا : 

مّروا عىل اجلحفة فلهم تأخري اإلحرام إىل اجلحفة وال جيب عليهم اإلحرام من ذي احلليفة وهو 

 .مذهب أيب حنيفة ومالك

 «من غري أهلهّن وملن أتى عليهّن »: األخذ برأي اجلمهور لعموم قول النبي : واألحوط

 .القول هبذا ال شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة

v (3) وقال األلباين
كأهل الشام (: 5/721)قال ابن تيمية من جمموعة رسائل الكربى : 

ومرص وسائر املغرب إذا اجتازوا باملدينة فإن هذا هو املستحب هلم باإلتفاق فإن أخروا 

 .اإلحرام إىل اجلحفة ففيه نزاع

 .اجلواز هلذا احلديث واألشبه: قلت

v (4) وقال الشنقيطي
أظهر قويل أهل العلم عندي أن أهل الشام ومرص مثاًل إذا قدموا : 

املدينة فميقاهتم من ذي احلليفة وليس هلم أن يؤخروا إحرامهم إىل اجلحفة لظاهر حديث ابن 

 .عباس املتفق عليه وقس عىل ذلك

                                                             

 .27ص9الرشح املمتع جـ (1)

 .119اإلختيارات ص (5)

 .11ص حاشية رسالة حّجة النبي  (7)

 .559ص2جـأضواء البيان  (1)
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وقال أعلم أن من سلك إىل احلرم طريقًا ال ميقات فيها فميقاته املحل املحاذي ألقرب 

املواقيت إليه كام يدل يف البخاري من توقيت عمر ذات ِعرق ألهل العراق ملحاذاهتا قرن املنازل 

 .ال خالف فيه بني أهل العلموهذا 

v (1) قال ابن حزم
ومن كان طريقه ال متر بيشء من هذه املواقيت فليحرم من حيث : 

 .شاء برًا وبحراً 

v (2) ورد عليه ابن حجر
واستدل ابن حزم بحديث ابن عباس عند البخاري ولفظه  

عىل أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، وال  «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»

 .داللة فيه ألنه خيتص بمن كان دون املواقيت أي إىل جهة مكة كام تقدم

 

 اإِلْحَراُم َقْبَل اْلِميَقاِت

 

ويف الروضة الندية لصديق حسن خان
(3)

املنع عن تأخري اإلحرام فلو قدم : فائدة التأقيت: 

 .عليها جاز

v (4) قال النووي
ولو أهلوا من العقيق كان أفضل والعقيق أبعد من ذات : قال شافعي: 

عرق بقليل، فاستحبه الشافعي ألثر فيه، وإن ذات ِعرق كانت أوالً يف موضعه ثم حولت 

 .وقّربت إىل مكة

                                                             

 .27ص2املحىل جـ (1)

 .177ص7فتح الباري جـ (5)

 .11ص5الروضة الندية جـ (7)

 .751ص1رشح مسلم جـ (1)
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يف باب تفريع املواقيت v ام الشافعيقال اإلم
(1)

الرجل هيّل من أهله : )قال ابن عباس: 

 .ومن بعد ما جياوز أيَن شاء وال جياوز امليقات إال حمرماً 

أنه ال يضيق عليه أن يبتديء اإلحرام قبل امليقات كام ال يضيق عليه لو أحرم من : قلت

 .أهله

أن عمر مل : حمرمني من بني املقدس بعمرة، وقالثّم ورد قصة معاذ بن جبل وكعب األحبار 

 .ينكره

: يكره قبل امليقات، وقال أكثرهم: يف رشح العمدة قال بعض أصحابنا v وقال ابن تيمية

قد فعل ذلك قوم، وكأنه )قلت ألمحد الرجل حيرم قبل امليقات، قال : ال يكره، قال حرب

(سهل فيه
(2)

. 

م ابن عمر وابن عباس من الشام وعمران بن أحر: يف التمهيد v وقال ابن عبدالرب

حصني من البرصة وابن مسعود من القادسية وكان األسود وعلقمة وعبدالرمحن بن زيد وأبو 

 .إسحاق حيرمون من بيوهتم

v (3) وقال الشيخ العثيمني
أنه يكره أن حيرم قبل امليقات لكن لو أحرم صح إحرامه : 

 .وانعقد وهذا رأي اجلمهور

v (4) يوقال النوو
وأما من مّر بامليقات غري مريد دخول احلرم بل حلاجة دونه ثم بدا له : 

 زمه الدم وإنـإن جاوزه بال إحرام ثم أحرم أثم ولـأن حيرم فيحرم من موضعه الذي بدأ له فيه ف

                                                             

 (.5/121)كتاب األم  (1)

 (.1/711)رشح العمدة  (5)

 .11ص9الرشح املمتع جـ (7)

 .755ص1رشح مسلم جـ (1)
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أحرم من املوضع الذي بدأ له أجزأه وال دم عليه وال يكلف الرجوع إىل امليقات هذا مذهبنا 

 .ومذهب اجلمهور، وقال أمحد وإسحاق يلزمه الرجوع إىل امليقات

v (1) قال البغوي
هذه املواقيت حد لئال يتعداها من أتى عليها مريدًا حلج أو عمرة إال : 

م الصالة عىل ميقات الزمان ال حمرمًا فإن أحرم قبل أن يأيت امل يقات جاز بخالف ما لو قدَّ

 .يصح

v (2) قال ابن تيمية
اعتمر ثالث عمر قبل حجة الوداع، عمرة احلديبية  فإن النبي : 

وعمرة القضية وكالمها أحرم فيهام من ذي احلليفة واعتمر عام حنني من اجلعرانة ثم حجة 

ليداوم عىل  الوداع وأحرم فيها من ذي احلليفة، ومل حيرم من املدينة قط، ومل يكن رسول اهلل 

حرام قبل امليقات وقد سئل مالك عن رجل ترك األفضل وخلفاؤه كعمر وعثامن هنوا عن اإل

لن يصلح آخر هذه األمة إال بام "وكان يقول . أحرم قبل امليقات، فقال أخاف عليه من الفتنة

 ."صلح أوهلا

v(3) قال الشنقيطي
وأما اإلحرام من موضع فوق امليقات فأكثر أهل العلم عىل جوازه : 

 ضل من األمرين ومها اإلحرام من امليقات أووحكى غري واحد عليه اإلتفاق واختلفوا يف األف

أمجع من يعتد به من : اإلحرام من بلدة إن كان أبعد من امليقات، قال النووي يف رشح املهذب

 .السلف واخللف من الصحابة فمن بعدهم عىل أنه ال جيوز اإلحرام من امليقات ومما فوقه

أحرم يف حجته وعمرته من  وحجة من قال أن اإلحرام من امليقات أفضل أن النبي 

 .امليقات

                                                             

 (.1111)رشح السنة حتت رقم  (1)

 .571ص2أضواء البيان جـ (7)  .582ص58جمموع الفتاوى جـ (5)
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وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغريهم من الصحابة والتابعني ومجاهري 

 .العلامء

واحتح من قال اإلحرام مما فوق امليقات أفضل بام رواه أبو داود عن أم سلمة عن النبي 

 :« من أهل بحجة أو عمرة من املسجد األقىص إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه

«وما تأخر أو وجبت له اجلنة
 (1)

 .يرحم اهلل وكيعا أحرم من بيت املقدس إىل مكة: قال أبو داود. 

إنام مهام أن حترم : قاال( وأمتوا احلج والعمرة: )لقولهcجوا أيضًا بتفسري عمر وعيلفاحت

هبام يف دويرة أهلك
(2)

. 

واحتجوا أيضًا بام رواه مالك أن ابن عمر أهلَّ من إيلياء وهي بيت املقدس
(3)

. 

أما حديث أم سلمة إسناده ليس بقوي وتفسري عيل وعمر : وقال النووي يف رشح املهذب

وأفعاله يف حجته تفسري آليات احلج وقد  ة وفعل ابن عمر كالمها خمالف لفعل النبي لألي

 .وإحرامه من امليقات جممع عليه «خذوا عني مناسككم» قال 

واإلحرام من امليقات فلو كان اإلحرام  هو اإلقتداء بالنبي : أظهر القولني عندي دليالً 

 . واخلري كله يف اتباعه  قبله فيه فضل لفعله 

 

                                                             

، (111)، وضعيف ابن ماجة (715)، ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم (1911)حديث أم سلمة عند أيب داود برقم  (1)

 (.511)، والضعيفة (2177)وضعيف اجلامع الصغري 

 .عند البيهقي هذا أصح من املرفوع منكر، وقال لرواية عن عيل ( 518)وروى هذا مرفوعاً وقال األلباين يف الضعيفة برقم  (5)

، (1122)، وقال إسناد صحيح، والشافعي يف املسند (2/7)، والبيهقي يف الكربى (971/51)املوطأ باب مواقيت اإلهالل  (7)

وقال البغوي يف . أنه حيرم من خراسان أو كرمان ، قال وكره عثامن (1218)ق رقم و أورد البخاري معلقًا يف صحيحه فو

 (.وروي أن عمر بن اخلطاب أنكر عىل عمران بن احلصني إحرامه من البرصة: )521ص1رشح السنة جـ
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v (1) وقال الشيخ األلباين
وقد روى البيهقي كراهة اإلحرام قبل امليقات عن عمر : 

 .وهو املوافق حلكمة ترشيع املواقيتcوعثامن

الشاطبيوما أحسن ما ذكر 
(2)

 v ومن قبله اهلروي
(3)

حدثني : عن الزبري بن بكار قال 

سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبداهلل من أين أحرم؟ قال : سفيان بن عينية قال

، فقال إين أريد أن أحرم من املسجد من عند من ذي احلليفة من حيث أحرم رسول اهلل 

الفتنة، قال وأي فتنة يف هذه إنام هي أميال أزيدها، قال  قال ال تفعل فإين أخشى عليك. القرب

إين سمعت اهلل  وأي فتنة أعظم من أن ترى إنك سبقت إىل فضيلة قرص عنها رسول اهلل 

: النور[ [ڳڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ]يقول 

17[.(4)
 

 

 ُحْكُم َتْأِخرُي اإِلْحَرام َعن اْلِميَقاِت

 

v (5) رشدقال ابن 
ومجهور العلامء عىل أن من خيطيء هذه املواضع وقصده اإلحرام : 

منه سقط عنه  فلم حيرم إال بعدها أن عليه دمًا هؤالء منهم من قال إن رجع إىل امليقات فأحرم

 ومـال قـوق ،ل مالكـاال يسقط عنه الدم وإن رجع وبه ق الـومنهم من ق ،شافعيـالدم ومنهم ال

                                                             
 (.518)السلسلة األحاديث الضعيفة حتت رقم  (1)

 (.1/119)اإلعتصام  (5)

 (.7/21/1)ذم الكالم  (7)

 (.1/111)نظر اإلرواء أ (1)

 .218ص5بداية املجتهد جـ (2)
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 .ليس عليه دم

إن مل يرجع إىل امليقات فسد حجه وأنه يرجع إىل امليقات فيهل منه بعمرة  : وقال آخرون

 .ومجهور العلامء عىل أن من كان منزله دوهنّن فميقات إحرامه من منزله

v (1) نوويقال اإلمام ال
وأمجع العلامء عىل أن هذه املواقيت مرشوعة، ثم قال مالك : 

وأبو حنيفة والشافعي وأمحد واجلمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد جماوزهتا أثم ولزمه دم 

وصح حجه، وقال عطاء والنخعي ال يشء عليه، قال سعيد بن جبري ال يصح حجه، وفائدة 

ًا أو عمرة حرم عليه جماوزهتا بغري إحرام ولزمه الدم، قال أصحابنا  املواقيت أن من أراد حجَّ

فإن عاد إىل امليقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم، ومن املراد هبذا النسك خالف منترش، 

وأما من مرَّ بامليقات غري مريد دخول احلرم بل حلاجة دونه ثم بدا له أن حيرم فيحرم من 

بال إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، وإن أحرم من املوضع  موضعه الذي بداله فيه فإن جاوزه

الذي بداله أجزأه وال دم عليه وال يكلف الرجوع إىل امليقات، هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور 

 .وقال أمحد وإسحاق يلزمه الرجوع إىل امليقات

v (2) قال العثيمني
وألن  «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» قول النبي : 

أحرموا من مكة من األبطح ونأخذ من  الصحابة الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول 

ومل  «من حيث أنشأ» قال . أن من كان دون هذه املواقيت فإنه حيرم من مكانه: هذا احلديث

يقل من بلده، ألن بلده قد يكون دون املواقيت ولكنه يف مكان آخر غري بلده فينيشء نية العمرة 

 .أحرم من حيث أنشأت: حلج فنقولأو ا

                                                             

 (.5972)حتت رقم  755ص1رشح مسلم جـ (1)

 .21ص9الرشح املمتع جـ (5)
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v (1) وقال البغوي
ولو جاوز امليقات غري مريد النسك ثم بدا له أن حيرم فليحرم من : 

احلديث وذهب األوزاعي وأمحد حيث بدا له وال دم عليه عند أكثر أهل العلم وهو ظاهر 

 .وإسحاق إىل أن عليه دمًا إال أن يرجع إىل امليقات

وقال الصنعاين بام قال النووي والبغوي
(2)

وقال يف العدة 
(3)

ما رواه مالك عن ابن عباس : 

«من نيس من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دماً »: أنه قال
(4)

. 

األثر عن ابن عباس، وذهب عطاء والنخعي  واعلم أن ليس مع الفقهاء يف الدماء إال هذا

إىل عدم عليه، وقال اجلمهور لو رجع إىل امليقات قبل التلبس بنسك سقط الدم، وقال أبو 

حنيفة برشط أن يعود ملّبيًا، ومالك يرشط إال يبعد، وعن أمحد ال يسقط يشء ومن قال ال 

من مل هيل من ميقاته مل يصح حجه سعيد بن جبري وابن حزم وقاال عني ميقات كل طائفة ف

 .يتمثل األمر الرشعي فكيف يصح من مل يتمثل الشارع وحتديده

v (5) وقال ابن حزم
رد قول أبو حنيفة ما نعلم أحد قبله قسم هذا التقسيم، وهذا أمر ال : 

يوجبه قرآن وال سنة صحيحة وال رواية سقيمة وال قول صاحب وال تابع وال قياس وال نظر 

 .يعقل

وقال
(6)

فكل من خطر عىل حد هذه املواضيع وهو يريد احلج أو العمرة فال حيل له أن  :

يتجاوزه إال حمرمًا فإن مل حيرم منه فال أحرام له وال حج له وال عمرة له إال أن يرجع إىل امليقات 

 .الذي مرَّ عليه فينوي اإلحرام منه فيصحُّ حينئذ إحرامه وحجه وعمرته

                                                             

 .772ص5يف سبل السالم جـ (5)  .522ص1رشح السنة جـ (1)

 (.2/125)، البيهقي (1/117)املوطأ  (1)   .591ص7العدة جـ (7)

 .21ص2املحىل جـ (2)

 .25ص2املحىل جـ (1)
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v (1) قال الشنقيطي
اعلم أن مجهور العلامء عىل أن من جاوز ميقاته من املواقيت املذورة : 

من نيس من نسكه شيئًا أو »غري حمرم وهو يريد النسك أن عليه دما ودليله ذلك أثر ابن عباس 

«تركه فليهرق دماً 
 (2)

من جاوز امليقات غري حمرم وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه : ، قالوا

 .شيئًا وهو اإلحرام من امليقات فيلزمه الدم

أنه إن جاوز امليقات ثم رجع إىل امليقات وهو مل حيرم أنه ال : وأظهر أقوال أهلم العلم عندي

قات غري حمرم وأحرم يف حال يشء عليه ألنه مل يبتدئ إحرامه إال من امليقات وأنه إن جاوز املي

جماوزته امليقات ثم رجع إىل امليقات حمرمًا أن عليه دمًا إلحرامه بعد امليقات ولو رجع إىل 

 .امليقات فإن ذلك ال يرفع حكم إحرامه جماوزًا للميقات

v (3) وقال احلافظ
أن من سافر  «فمن حيث أنشأ»ويؤخذ منه أي حديث ابن عباس : 

ز امليقات ثم بدأ له بعد ذلك النسك أنه حيرم من حيث جتدد له القصد غري قاصد للنسك فجاو

 .«فمن حيث أنشأ»وال جيب عليه الرجوع إىل امليقات لقوله 

v (4) قال الشنقيطي
قد قدمنا أنه ال جيوز تأخري اإلحرام عن امليقات، ممن يريد حّجًا أو : 

وأما ما رواه مالك يف املوطأعمرة وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم وقد قدمنا دليله، 
(5)

عن  

ل من الُفْرعِ » cافع عن ابن عمرـن  ذي هوـ، ومعلوم أن الفرع وراء ميقات أهل املدينة ال«أهَّ

                                                             

 .551ص2أضواء البيان جـ (1)

رواه مالك والبيهقي  «من ترك نسكا فعليه دم»قال النووي يف رشح املهذب، حديث : 587ص2وقال الشنقيطي يف األضواء جـ (2)

فإذا علمت أن األثر املذكور ثابت بإسناد صحيح عن ابن . وغريمها بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفًا عليه ال مرفوعاً 

 .عباس

 .177ص7فتح الباري جـ (3)

 .571ص2أضواء البيان جـ (4)

 (.52)رقم  (5)
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م عليه أن جتاوزها بدون إحرام؛ إذا كان قاصدًا مكة يريد حّجًا أو عمرة سواء  وحَيْرر

ملا  كان مروره عليها من طريق األرض أو من طريق اجلو؛ لعموم قول النبي 

ّن هلّن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلّج »: وقت هذه املواقيت هر

 ............................................................................   .«والعمرة

 

ذو احلليفة فهو حممول عند أهل العلم كام ذكره ابن عبدالرب غريه عىل أنه وصل الفرع وهو ال 

يريد النسك فطرأت عليه نية النسك بالفرع فأهل منه وهذا متعني ألن ابن عمر ممن روي 

 .ال خيالف ما سمعه فمن املعلوم أنه املواقيت عن النبي 

v (1) قال ابن حزم
فإن جتاوز امليقات بقليل أو بكثري ثم  بدا له يف احلج أو يف العمرة : 

فليحرم من حيث بدأ له يف احلج أو العمرة وليس عليه أن يرجع إىل امليقات وال جيوز له 

له أن يتجاوزه إال الرجوع إليه وميقاته حينئذ املوضع الذي بدأ له يف احلج أو العمرة فال حيل 

حمرمًا، فإن فعل ذلك فال إحرام له وال حج له وال عمرة له إال أن يرجع إىل ذلك املوضع 

 .فيجدد منه إحراماً 

ُهّن هلّن وملن أتى عليهن من  »: ملا وقت هذه املواقيت لعموم قول النيب  » :قوله

 .« « غري أهلهن ممن أراد احلّج والعمرة

رواه البخاري ومسلم
(2)

. 

 

 

                                                             

 .27ص2املحىل جـ (1)

، (2/57)، والبيهقي (2/157)، والنسائي (1971)، وأبو داود (5972)، ومسلم (1251،1251)رواه البخاري  (5)

 (.1127)والبغوي 
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واملرشوع ملن توجه إىل مكة من طريق اجلو بقصد احلج أو العمرة أن يتأهب لذلك 

بالغسل ونحوه قبل الركوب يف الطائرة، فإذا دنا من امليقات لبس إزاره ورداءه ثم 

لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعًا، وإن كان الوقت ضيقًا لبى باحلج وإن َلبَِس 

ل الدنو من امليقات، فال بأس، ولكن ال ينوي إزاره ورداءه قبل الركوب أو قب

 ...............   الدخول يف النسك وال يلبي بذلك إال إذا حاذى امليقات أو دنا منه؛

 

واملشروع ملن توجه إىل مكة من طريق اجلو بقصد احلج أو العمرة أن يتأهب  » :قوله
امليقات لبس إزاره ورداءه ثم لذلك بالغسل وحنوه قبل الركوب يف الطائرة، فإذا دنا من 

لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعًا، وإن كان الوقت ضيقًا لبى باحلج وإن َلِبَس إزاره 
ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من امليقات، فال بأس، ولكن ال ينوي الدخول يف النسك 

 .« وال يليب بذلك إال إذا حاذى امليقات أو دنا منه

v (1) قال الشيخ العثيمني
إحرام القادم إىل املكة جوًا جيب عليه إذا حاذى امليقات أن : 

قبل أن يصل إىل امليقات ومن  حيرم وعىل هذا فيتأهب أوالً باإلغتسال يف بيته ثم يلبس اإلحرام 

حني أن يصل إىل امليقات ينوي الدخول يف النسك وال يتأخر ألن الطائرة مرها ُسيعًا، 

هبا مسافات كبرية وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس فإذا أعلن موظف فالدقيقة يمكن أن تقطع 

 .الطائرة بأهنم وصلوا امليقات ذهب خيلع ثيابه ويلبس ثياب اإلحرام وهذا تقصري جداً 

إن املوظفني يف الطائرة فيام يبدوا ينهبون الناس قبل أن يصلوا إىل امليقات بربع ساعة أو 

أعلن بقي ربع ساعة فلينظر إىل ساعته حتى إذا مىض  فإذا. نحوها وهذا عمل يشكرون عليه

 .هذا اجلزء الذي هو ربع الساعة أو قبله بدقيقتني أو ثالث لبى بام يريد من النسك

 

                                                             

 .211يف كتاب فتاوى أركان اإلسالم ص( 112)يف جواب سؤال  (1)
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يف ذلك   مل ُيحْرِْم إال من امليقات، والواجب على األمة التأسي به  ألن النيب 
ۈئ  ۈئ     وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ]: كغريه من شئون الدين لقول اهلل سبحانه

 .«خذوا عني مناسككم»: يف حجة الوداع ولقول النبي  ]21:  األحزاب[ [ېئ

 

وقال
(1)

 .فإن أحرم قبل حماذاة امليقات إحتياطًا خوفًا من الغفلة أو النسيان فال بأس: 

وقال
(2)

و  «من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزارًا فليلبس الرساويل» قال : 

هبذا نسد العذر عىل من يقول إذا ركب يف الطائرة أن ثياب اإلحرام موجودة يف الشنطة يف 

جوف الطائرة، نقول هذا ليس بعذر أجعل الثوب إزارًا والرساويل رداًء وإن كان ممن يلبس 

 .الغرتة أجعل الغرتة رداء أو أجعل القميص رداًء وألبس الرساويل ألنك ال جتد إزاراً 

v (3) تيميةوقال ابن 
وكذلك جيوز أن يلبس كل ما كان من جنس اإلزار والرداء فله أن : 

يلتحف بالقباء واجلبة والقميص ويتغطى به باتفاق األئمة عرضًا ويلبسه مقلوبًا وجيعل أسفله 

 .أعاله ويتغطى باللحاف وغريه

v (4) وقال األلباين
امليقات أو قريبًا  نية اإلحرام فإهنا ال جتوز عىل الراجح عندنا إال عند: 

 .منه ملن كان يف الطائرة و خيش أن جتاوز به امليقات وملا حيرم

: يف حجة الوداع ولقول النيب  ... مل ُيْحِرْم إال من امليقات، ألن النيب  » :قوله

 .« «خذوا عين مناسككم»

مسلمه روا
(5)

. 

                                                             
 .219يف كتاب فتاوى أركان اإلسالم ص( 112)يف جواب سؤال  (1)

 .117ص9الرشح املمتع جـ (5)

 .11ص51جمموع الفتاوى جـ (7)

 .17، ويف مناسك احلج والعمرة ص17ص حاشية رسالته حجة النبي  (1)

 (.7891) ه، وابن ماج(1782)، وأبو داود (5711)رواه مسلم  (2)
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والربيد ونحو  وأما من توجه إىل مكة ومل يرد حّجًا و ال عمرة كالتاجر واحلطاب

 .............................................................م    ذلك  فليس عليه إحرا
 

وأما من توجه إىل مكة ومل يرد حّجًا و ال عمرة كالتاجر واحلطاب والربيد  » :قوله

 .« موحنو ذلك  فليس عليه إحرا

«دخل يوم فتح مكة وعليه عاممة سوداء بغري إحرام » أن النبي  حلديث جابر 
 (1)

 ،

«دخل مكة عام الفتح وعىل رأسه املِغْفر  » أن النبي  وحديث أنس 
 (2)

. 

v (3) قال ابن حجر
باب )وبوب البخاري فوق احلديث باسم  حتت حديث أنس  

 ،«والعمرةباإلهالل ملن أراد احلج » دخول احلرم ومكة بغري إحرام وإنام أمر النبي 

وقد اختلف العلامء يف . وحاصله من كالم املصنف أنه خص اإلحرام بمن أراد احلج والعمرة

فاملشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقًا ويف قول جيب مطلقًا وفيمن تكرر  هذا

خالف مرتب وأوىل بعدم الوجوب واملشهور عن األئمة الثالثة الوجوب ويف رواية عن كل 

ب وهو قول ابن عمر والزهري واحلسن وأهل الظاهر وجزم احلنابلة باستثناء ذوي  منهم ال جي

احلاجات املتكّررة واستثنى احلنفية من كان داخل امليقات وزعم ابن عبدالرب أن أكثر الصحابة 

 .والتابعني عىل القول بالوجوب

v (4) وقال النووي
لدخول مكة عىل وأما من ال يريد حجًا وال عمرة فال يلزمه اإلحرام : 

 حوهم أوالً تتكرـاد ونـر كحطاب وحشاش وصيـاجة تتكـصحيح من مذهبنا سواًء دخل حلــال

                                                             
، وأمحد (5155)، وابن ماجة (1197)، والرتمذي (1891)، وأبوداود (2/5)والنسائي ، (121/1721)رواه مسلم  (1)

(7/717.) 

 .رواه البخاري ومسلم، يأيت خترجيه (5)

 .97ص1فتح الباري جـ (7)

 .711ص1رشح مسلم جـ (1)
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دخل مكة  كتجارة وزيارة ونحومها وللشافعي قول ضعيف أنه جيب اإلحرام بحج أو عمرة إن

 .أو غريها من احلرم ملا يتكرر

v (1) وقال الشوكاين
وقد اختلف يف جواز املجاوزة لغري عذر فمنعه اجلمهور وقالوا ال : 

جيوز إال بإحرام من غري فرق بني من دخل ألحد النسكني أو لغريمها ومن فعل إثم ولزمه دم 

قويل أيب العباس أنه ال جيب وروي عن ابن عمر والنارص واألخري من قويل الشافعي وأحد 

 .اإلحرام إال عىل من دخل ألحد النسكني ال عىل من أراد جمرد الدخول

وأجيب بأنه قدم حتريم . ]5:  املائدة[ [ٴۇ ۋ  ۋ]واستدل األولون بقوله تعاىل 

وقد علم أنه  ]1:  املائدة[ [گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ]الصيد عليهم وهم حمرمون 

أحد النسكني ثم أخربهم بإباحة الصيد هلم إذا حلوا فليس يف اآلية مايدل عىل  ال إحرام إال عن

 .املطلوب

«ال يدخل أحد مكة إال حمرماً »بحديث ابن عباس عند البيهقي : واستدلوا ثانياً 
 (1)

واعتذر  

بعض املتأخرين من حديث ابن عباس عند البيهقي أنه موقوف عليه ثم عارض ما ظنه موقوفًا 

 .بام أخرجه مالك أن ابن عمر جاوز امليقات غري حمرم

فإن صحَّ ما ادعاه من الوقف فليس يف إجياب اإلحرام عىل من أراد املجاوزة لغري النسكني 

لفون إىل مكة حلوائجهم ومل ينقل أنه أمر أحدًا منهم خيت دليل وقد كان املسلمون يف عرصه 

«ملا رجع إىل مكة ألخذ ماله»اج بن عالط ـقصة احلجـرام كـبإح
 (3)

 ملا»ة أيب قتادة ـصـذلك قـوك 

                                                             

 .785ص7نيل األوطار جـ (1)

 .«ما يدخل مكة أحد من أهلها وال من غري أهلها إال بإحرام»: موقوفًا عليه بلفظ( 2/199)أخرجه البيهقي  (5)

 (.2/171)، والنسائي يف الكربى (7/171)أخرجه أمحد  (7)
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......................................................................................... 

 

«عقر محار الوحش
 (1)

داخل امليقات وهو حالل وقد كان أرسله لغرض قبل احلج فجاوز  

السيام مع ما يقيض بعدم الوجوب مع استصحاب  امليقات ال بنية احلج وال العمرة فقرره 

 .الرباءة األصلية إىل أن يقوم دليل ينقل عنها

v (2) وقال صديق حسن خان
أقول وليس يف إجياب اإلحرام عىل غري من دخل ألحد : 

وإما قول ابن عباس فاجتهاد منه وليس ذلك من احلجة يف يشء واملقام مقام . النسكني دليل

 .اإلجتهاد وهلذا خالفه ابن عمر فجاوز امليقات غري حمرم كام يف املوطأ

وأما إجياب الدم عىل من جاوز معلاًل ذلك بأنه ترك نسكًا ففاسد فإن اإلحرام ليس بنسك 

وإنام  «دم من ترك نسكًا فعليه»أنه قال  ة عىل أنه مل يثبت عنه لغري من أراد احلج أو العمر

 .روي ذلك ابن عباس كام يف املوطأ

v (3) وقال الصنعاين
أنه ال يلزم اإلحرام إال من أراد دخول مكة ألحد النسكني فلو مل : 

باإلتفاق يرد ذلك جاز له دخوهلا من غري إحرام وقد دخل ابن عمر بغري إحرام وألنه قد ثبت 

أن احلج والعمرة عند من أوجبها إنام جتب مرة واحدة فلو أوجبنا عىل كل من دخلها أن حيج أو 

يعتمر لوجب أكثر من مرة، ومن قال أنه ال جيوز جماوزة امليقات إال باإلحرام إال ملن استثنى من 

 .أهل احلاجات كاحلطابني فإن له يف ذلك آثار عن السلف وال تقوم هبا حجة

v(4) ل ابن حزموقا
فمن مرَّ عىل أحد هذه املواقيت وهو ال يريد حجًا وال عمرة فليس : 

 .عليه أن حيرم

                                                             

، وابن ماجة (2/115)، والنسائي (119)، والرتمذي (1125)، وأبوداود (1171)، ومسلم (1151)رواه البخاري  (1)

(7877). 

 .11ص5الروضة الندية جـ (5)

 .25ص2املحىل جـ (1)  .772ص5سبل السالم جـ (7)
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قال الشنقيطي بعد ُسد أدلة القائلني باملنع واجلواز
(1)

أظهر القولني عندي دلياًل أن من : 

أراد دخول مكة حرسها اهلل لغرض غري احلج والعمرة أنه ال جيب عليه اإلحرام ولو أحرم كان 

 خريًا له ألن أدلة هذا القول أقوى وأظهر فحديث ابن عباس املتفق عليه، خص فيه النبي 

الروايات الصحيحة بدخول  اإلحرام بمن أراد النسك ظاهره إن من مل يرد نسكًا، وقد رأيت

مكة يوم الفتح غري حمرم ودخول ابن عمر غري حمرم والعلم عند اهلل تعاىل وأما قول  النبي 

فهو ال  بعض أهل العلم من املالكية وغريهم أن دخول مكة بغري إحرام من خصائصه 

ال بدليل  ال خيتص حكمه به إ تنهض به حجة ألن املقرر يف األصول وعلم احلديث إن فعله 

 .جيب الرجوع إليه ألنه هو املرشوع ألمته بأقواله وأفعاله وتقريره كام هو معلوم

v (2) وقال الشيخ العثيمني
إذا جتاوزه وهو ال يريد احلج وال العمرة فإنه ال يشء عليه : 

سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قرصت وذلك ألننا لو ألزمناه باإلحرام من امليقات يف 

أن احلج ال  ذا لكان احلج جيب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي مروره ه

جيب يف العمر إال مرة وإن ما زاد فهو تطوع وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم يف 

 .من جتاوز امليقات بغري إحرام

وقال
(3)

 إذا مرَّ اإلنسان هبذه املواقيت فهل يلزمه أن حيرم؟: 

ن كان يريد احلج والعمرة أو كان احلج أو العمرة فرضًا عليه، أي مل يؤد الفريضة إ: اجلواب

ألن احلج والعمرة واجبان عىل الفور أما إذا كنت أديت الفريضة . من قبل فإنه يلزمه أن حيرم

 ان املرور بامليقاتـسنة ولو كـصحيح الذي تدل عليه الـقول الـفليس عليك إحرام، وهذا هو ال

                                                             

 .571ص2أضواء البيان جـ (1)

 .21ص9الرشح املمتع جـ (7)  .217ص( 117)فتوى أركان اإلسالم سؤال  (5)
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هن »: يف احلديث املتقدم ملا ذكر املواقيت إال أن يرغب يف ذلك لقول النبي 

فمفهومه أن من مر  «هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة

وهذا من رمحة اهلل بعباده . عىل املواقيت ومل يرد حّجًا وال عمرة فال إحرام عليه

ملا أتى مكة  ذلك، ويؤيد ذلك أن النبي وتسهيله عليهم فله احلمد والشكر عىل 

عام الفتح مل حيرم بل دخلها وعىل رأسه املغفر لكونه مل يرد حينذاك حّجًا وال عمرة 

 .وإنام أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الرشك

 

لدعاء احلاجة إىل بيانه ولكن هل األفضل أن حيرم ويؤدي  موجبًا لإلحرام لبينه الرسول 

 ج إذا كان وقته؟العمرة واحل

 .نعم هذا هو األفضل، لكن اإلستحباب يشء والواجب يشء آخر: اجلواب

: يف احلديث املتقدم ملا ذكر املواقيت إال أن يرغب يف ذلك لقول النيب  » :قوله

 .« «هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة»

رواه البخاري ومسلماحلديث 
(1)

. 

. فمفهومه أن من مر على املواقيت ومل يرد حّجًا وال عمرة فال إحرام عليه » :قوله
وهذا من رمحة اهلل بعباده وتسهيله عليهم فله احلمد والشكر على ذلك، ويؤيد ذلك أن 

ملا أتى مكة عام الفتح مل حيرم بل دخلها وعلى رأسه املغفر لكونه مل يرد  النيب 
 .« افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك حينذاك حّجًا وال عمرة وإمنا أراد

رواه البخاري ومسلم
(2)

. 

                                                             

 (.1971)، وأبوداود (5972)، ومسلم (1251)رواه البخاري  (1)

، وابن (2/588)، والنسائي (1177)، والرتمذي (5112)، وأبوداود (128/1729)، ومسلم (1111)رواه البخاري  (5)

 (.7/187)، وأمحد (5182) هماج
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وأما من كان مسكنه دون املواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والرشائع 

وبدر ومستوردة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إىل يشء من املواقيت اخلمسة 

وإذا كان له املتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بام أراد من حج أو عمرة، 

 ..............................................   مسكن آخر خارج امليقات فهو باخليار

 

وأما من كان مسكنه دون املواقيت كسكان جدة وأم السلم وحبرة والشرائع  » :قوله

 .« ...وبدر ومستوردة وأشباهها

قال ابن رشد
(1)

فميقات إحرامه من منزله، مجهور العلامء عىل أن من كان منزله دوهنن : 

: واختلفوا هل األفضل إحرام احلاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجًا منهن فقال قوم

 األفضل له من منزله واإلحرام منها رخصة وبه قال

 .الشافعي وابو حنيفة والثوري ومجاعة

 .وقال مالك وإسحاق وأمحد إحرامه من املواقيت أفضل

v (2) قال النووي
هذا رصيح يف أن من كان  «فمن كان دوهنن فمن أهله» قوله : 

مسكنه بني مكة وامليقات فميقاته مسكنه وال يلزمه الذهاب إىل امليقات وال جيوز له جماوزة 

. مسكنه بغري إحرام وهذا مذهبنا ومذهب العلامء كافة إال جماهدًا فقال ميقاته مكة بنفسها

عىل هذا كله فمن كان  فهكذا من جاوز مسكنه امليقات حتى أهل مكة هيلون منها وأمجع العلامء

يف مكة من أهلها أو واردًا إليها وأراد اإلحرام باحلج فميقاته نفس مكة وال جيوز له ترك مكة 

واإلحرام باحلج من خارجها سواء احلرم واحلل هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعض 

 م مكة والصحيحأصحابنا جيوز له أن حيرم به من املحرم كام جيوز من مكة ألن حكم احلرم حك

                                                             

 .218ص1بداية املجتهد جـ (1)

 .757ص1رشح مسلم جـ (5)
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األول هلذا احلديث قال أصحابنا جيوز أن حيرم من مجيع نواحي مكة بحيث ال خيرج عن نفس 

احلرام حتت  أصحهام من باب داره والثاين من املسجد: املدينة وسورها ويف األفضل قوالن

 .امليزاب واهلل أعلم

v (1) قال ابن حجر
أي ال حيتاجون إىل اخلروج إىل امليقات  «من مكة» قوله : 

لإلحرام منه بل حيرمون من مكة كاآلفاقي الذي بني امليقات ومكة فإنه حيرم من مكانه وال 

 .حيتاج الرجوع إىل امليقات ليحرم منه وهذا باحلاج

v (2) قال البغوي
كان منزله دون امليقات، فيحرم من منزله وإذا أراد املكي أن  ومن: 

 .حيرم باحلج فيحرم يف عمرانات مكة وكذلك إذا أراد القرآن

v (3) قال ابن حزم
فمن كان منزله بني امليقات ومكة فميقاته من منزله، ومن كا من : 

 .أهل مكة فأراد احلج فميقاته منازل مكة

v (4) قال الصنعاين
بني امليقات ومكة فميقاته حيث أنشا اإلحرام إما من أهله من كان : 

دل عىل أن أهل مكة حيرمون من مكة  «حتى أهل مكة من مكة» ووطنه أو من غريه وقوله 

 .وأهنا ميقاهتم سواء كان من أهلها أو من املجاورين أو الواردين إليها أحرم بحج أو عمرة

v (5) وقال الشنقيطي
هيلون من مكة، وهذا بالنسبة إىل اإلهالل اعلم أن أهل مكة : 

 كي جيوز له أن حيرم من أيـعضهم من أن املـعلم إال ما ذكره بـن أهل الـيـباحلج ال خالف فيه ب

                                                             
 .177ص7فتح الباري جـ (1)

 .522ص1رشح السنة جـ (5)

 .27ص2املحىل جـ (7)

 .772ص5سبل السالم جـ (1)

 .551ص2جـأضواء البيان  (2)
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إن شاء أحرم من امليقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من امليقات إىل 

ومن كان »: قال يف حديث ابن عباس ملا ذكر املواقيت مكة لعموم قول النبي 

َهلُّهر  دون ذلك َفمر
ّلون من مكة (1)  .[ومسلم أخرجه البخاري]« من أهله حتى أهل مكة هير

 

موضع من احلرم ولو خارجًا عن مكة وهو ظاهر السقوط ملخالفته للنص الرصيح عن النبي 

. 

v (2) قال الشيخ العثيمني
 أي فيحرم من مكة لقوله  «ومن حج من أهل مكة فمنها»: 

وألن الصحابة الذين حلوا من  «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»

أحرموا من مكة من األبطح ونأخذ من هذا احلديث، أن من كان  إحرامهم مع الرسول 

 .دون هذه املواقيت فإنه حيرم من مكانه

ومن حج )فإن من حج من مكة من أهلها وغريهم فإحرامهم من مكة ولو كانت العبارة 

 .تبع غريه يف العبارة vلشملت أهل مكة وغريهم لكنه ( من مكة فمنها

v (3) وقال ابن دقيق العيد
هل مكة حيرمون منها وهو خمصوص باإلحرام أن أيقتيض : 

ويقتيض احلديث اإلحرام من مكة نفسها وبعض الشافعية يرى اإلحرام من احلرم كله ... باحلّج 

 .ظاهرًا ويدخل يف أهل مكة َمْن بمكة ممن ليس من أهلهاواحلديث عىل خالفه : جائز

إن شاء أحرم من امليقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من  » :قوله

 .« ... يف حديث ابن عباس امليقات إىل مكة لعموم قول النيب 

رواه البخاري ومسلماحلديث 
(4)

. 

                                                             

 .إهالله بالتلبية من مكان إحرامه: أي: فمهله (1)

 .21ص9الرشح املمتع جـ (5)

 (.1971)، وأبوداود (5972)، ومسلم (1251)رواه البخاري  (1)      .511ص7جـ( 581)أحكام األحكام حتت حديث  (7)
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لكن من أراد العمرة وهو يف احلرم فعليه أنه خيرج إىل احلّل وحيرم بالعمرة منه؛ 

ملا طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبدالرمحن أن خيرج هبا إىل  ألن النبي 

احلل فتحرم منه فدل ذلك عىل أن املعتمر ال حيرم بالعمرة من احلرم وإنام حيرم هبا 

يث ابن عباس املتقدم ويدل عىل أن مراد من احلل؛ وهذا احلديث خيصص حد

هو اإلهالل باحلج ال العمرة؛ إذ  «حتى أهل مكة هيلون من مكة»: بقوله النبي 

يف ذلك  -ريض اهلل عنها-لو كان اإلهالل بالعمرة جائز من احلرم؛ ألذن لعائشة 

 رمحة اهلل-ومل يكلفها باخلروج إىل احلل وهذا أمر واضح وهو قول مجهور العلامء 

 .وهو أحواط للمؤمن؛ ألن فيه العمل باحلديثني مجيعًا واهلل املوفق -عليهم

 

 .« ... لكن من أراد العمرة وهو يف احلرم » :قوله

َهَل أهل مكة للحجِّ العمرة باب)بوب البخاري صحيحه بإسم   (.1251)فوق رقم ( مر

v (1) وقال احلافظ
احلل، قال املحب الطربي وأما املعتمر فيجب عليه أن خيرج إىل أدنى : 

 .ال أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة

وقال
(2)

اعتمر مدة إقامته بمكة قبل اهلجرة وال  مل ينقل أنه ( اهلدي)قال صاحب : 

اعتمر بعد اهلجرة إال داخاًل إىل مكة ومل يعتمر قط خارجًا من مكة إىل احلل ثم يدخل مكة 

عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك يف حياته إال عائشة  بعمرة كام يفعل الناس اليوم وال ثبت

 .انتهى. وحدها

 

                                                             

 .177ص7فتح الباري جـ (1)

 .997ص7فتح الباري جـ (5)
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وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل عىل مرشوعيته، واختلفوا أيضًا هل يتعني التنعيم ملن اعتمر 

، ومن (وقت ألهل مكة التنعيم بلغنا أن رسول اهلل )من مكة؟ عن حممد بن سريين قال 

من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غريها فليخرج إىل التنعيم أو إىل : طريق عطاء قال

ذهب قوم : v ليحرم منها وأفضل ذلك أن يأيت وقتًا أي املواقيت، قال الطحاوياجلعرانة ف

إىل أنه ال ميقات للعمرة ملن كان بمكة إال التنعيم وال ينبغي جماوزته كام ال ينبغي جماوزة 

عائشة  ميقات العمرة احلل وإنام أمر النبي : املواقيت التي للحج، وخالفهم آخرون قالوا

 .نعيم ألنه كان أقرب احلل من مكةباإلحرام من الت

v (1) وقال الشوكاين
ولكنه إنام يدل عىل (: دل عىل مرشوعيته)بعد قول احلافظ  

بذلك ألجل تطيب قلبها كام قيل املرشوعية إذا مل يكن أمره 
(2)

. 

v (3) وقال النووي
والتنعيم يف . وأما ميقات املكي للعمرة فأدنى احلل حلديث عائشة: 

 .طرف احلل

v(4) وقال ابن حزم
ومن كان من أهل مكة، وإن أراد العمرة فليخرج إىل احلل فيحرم : 

 .منه وأدنى ذلك التنعيم

v(5) قال الصنعاين
يدل عىل أن ميقات عمرة  «أهل مكة من مكة  حتى»واعلم أن قوله : 

 لعائشة باخلروج وأما ما ثبت من أمره . أهل مكة كحجهم وكذلك القارن منهم ميقاته مكة

                                                             
 .781ص7نيل األوطار جـ (1)

وقالت أيرجع الناس بأجرين »كام يف حديث جابر : قال( 5151)وأورد األلباين الروايات يف ذلك يف الصحيحة حتت رقم  (5)

نساؤك بعمرة »( 1/112)ويف أخرى له  «صواحبي»( 1/517)، وعند أمحد «يرجع الناس»، ويف أخرى «وأرجع بأجر

 .«وحجة وارجع أنا بحجة

 .771ص5سبل السالم جـ (2)  .27ص2املحىل جـ (1)  .751ص1رشح مسلم جـ (7)
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فإنه حمتمل أهنا إنام أرادت أن تشابه الداخلني . إىل التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إال تطيب قلبها

إال من احلل ملن صار يف مكة ومع من احلل إىل مكة بالعمرة وال يدل عىل أهنا ال تصح العمرة 

 .اإلحتامل ال يقاوم حديث الكتاب

ال أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو يعذبون ألنه يدع البيت : وقد قال طاوس

والطواف وخيرج إىل أربعة أميال وجييء أربعة أميال قد طاف مائتي طواف إال أن كالمه يف 

 .تفصيل الطواف عىل العمرة

v (1) نعاينوقال الص
والأدري مالذي فرق بني حكم احلّج والعمرة يف هذا فقد مجعه : 

 حتى أهل مكة من مكة»حتى قال  «من أراد احلج أو العمرة»حكم امليقات للمكي  يف» ،

وهذا ال يقاوم حديث التوقيت السيام أهنا مل . ومل نر هلم دلياًل يف التفريق إال حديث عائشة

 .تدخل مكة بعمرة كام دخل هبا نساؤه 

أنه ال يعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة، فيقال له بل جعلها رسول اهلل : وأما قول الطربي

 داللته يف حديث املواقيت الذي ال ريب يف صحته ووضوح. 

ثم قد ذهب اجلمهور إىل أن القارن من أهل مكة حكمه حكم احلاج يف اإلهالل من مكة 

لُّ بعمرة وحج فقد جعلوا إحرام العمرة من مكة وانضامم احلج إليها ال جيعل ميقاهتا  وهذا مهر

 غري ميقاهتا منفردة إذ ال دليل عىل ذلك، قال ابن املاجشون أنه جيب عىل القارن اخلروج إىل

ووجهه أن العمرة إنام تندرج يف احلج فيام حملره واحد كالطواف والسعي عند من . أدنى احلل

 .يقول بذلك وأما اإلحرام فمحله فيهام خمتلف

 

                                                             

 .512ص7العدة جـ (1)
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د عىل أن : وأجاب عنه احلافظ يف الفتح املقصود من اخلروج أىل احلل يف حق املعتمر أن يرُّ

البيت احلرام من احلل فيتضح كونه وافدًا عليه، وهذا حيصل للقارن بخروجه إىل عرفة وهي 

 .من احلل ورجوعه إىل البيت لطواف اإلفاضة فحصل املقصود بذلك أيضاً 

ي غريب ال دليل عليه بل أهل إشرتاطه أن يكون املعتمر املكي وافدًا دون احلاج املك: قلت

مكة ال يكونون وافدين يف حج وال عمرة، ثم قوله إنه يفد القارن من عرفات لطواف اإلفاضة 

مغالطه عجيبة فإنه يرد من عرفات بعد إنشاء إحرامه من مكة والنزاع يف ميقات إنشاء العمرة 

عىل البيت حمرما بعد عودة من ال يف الوفادة عىل البيت حمرمًا ثم يلزم أن احلاج املكي قد وفد 

عرفات لطواف اإلفاضة فيكون كاملعتمر يف الوفادة حمرمًا فيكون احلل ميقاتًا حلج املكي 

 .وعمرته وإنه ورد للنص باملواقيت

ولو عملوا بالنص فيها ملا احتيج إىل هذه التكلفات وقد قررنا يف سبل السالم أن ميقاهتا 

 .نبايل بقول الطربيمكة كاحلج لوضوح دليله فيها وال 

v (1) وقال الشنقيطي
إن أهل مكة ال خيرجون من مكة للعمرة وظاهر : وقال ابن القيم: 

فقوله يف الرتمجة باب مهل أهل مكة للحج . صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة

يرى أن دليل واضح عىل أنه  «حتى أهل مكة هيلون من مكة»والعمرة وإيراده لذلك يف احلديث 

 .أهل مكة هيلون من مكة للعمرة واحلج معًا  كام هو واضح من كالمه

وإذا علمت ذلك فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث ابن عباس املتفق عليه الذي 

فيه حتى أهل مكة هيلون من مكة واحلديث عام بلفظه يف احلج والعمرة فال يمكن ختصيص 

 قائلون بأنه ال بد أن خيرج إىل احلل وهم مجاهريـإليه، وأما ال عمرة منه إال بدليل جيب الرجوعـال

                                                             

 .551ص2أضواء البيان جـ (1)
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 .أهل العلم

وأقرب األقوال عندي للصواب، وأن املكي إذا أراد العمرة خرج إىل احلل فاحرم منه 

أرسلها تطيبًا  أن النبي : مع أخيها من التنعيم، وقول من قالdعائشةوالدليل حديث 

ال يأمرها بعمرة وهي نسك وعبادة إال عىل الوجه  خلاطرها ال تقوم به حجة البتة ألن النبي 

املرشوع لعامة الناس إلستواء مجيع الناس يف أحكام التكليف فعمرهتا املذكورة نسك قطعًا ال 

ع الناس إال فيام قام دليل جيب الرجوع إليه باخلصوص وقصة عمرة شك أهنا مرشوعة جلمي

 .عائشة املذكورة مل يثبت فيها دليل عىل التخصيص والعلم عند اهلل تعاىل

v (1) وقال الشيخ العثيمني
هذا الذي عليه مجهور أهل العلم من ( وعمرته من احلّل : )

، ودليل هذا حديث عائشة  مكان أخرج بأختك من »يف مكة وأراد العمرة فإنه حيرم من احِللِّ

«احلرم فلتهل بعمرة من احلل  
 (2)

. 

عبد  فدل ذلك عىل أن احلرم ليس ميقاتًا للعمرة ولو كان ميقاتًا للعمرة مل يأمر النبي 

لتحرم من احللِّ ألنه من الرمحن بن أيب بكر أن خيرج بأخته ويتجشم املصاعب يف تلك الليلة 

يتبع ما هو أسهل ما مل يمنعه منه الرشع فلو كان من اجلائز أن حيرم  املعلوم أن الرسول 

 .إحرمي من مكانك: بالعمرة من احلرم لقال هلا

، فظاهر العموم أن العمرة «حتى أهل مكة ممن أراد احلج والعمرة»قوله : فإن قال قائل

 .ألهل مكة تكون من مكة

 .هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة: قلنا

                                                             

 .21ص9الرشح املمتع جـ (1)

 (.1511)، ومسلم (1218)رواه البخاري  (5)
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 .عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن خترج إىل احللِّ لتحرم منه: فإن قال قائل

مكة بدليل أن اآلفاقي ليس املانع من إحرام اآلفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل : قلنا

حيرم باحلج من مكة فلو كانت مكة ميقاتاً لإلحرام بالعمرة لكانت ميقاتًا ألهل مكة ولآلفاقيني 

 .الذين هم ليسوا من أهلها وهذا واضح

العمرة هي الزيارة، والزائر البد أن يفد إىل املزور ألن من كان معك يف البيت إذا : وأيضاً 

 .ه زارك وهذا ترجيح لغويوافقك يف البيت ال يقال أن

أمر » كل نسك فال بد وإن جيمع فيه بني احلل واحلرم بدليل أن الرسول : ونقول أيضاً 

 .لتجمع يف نسكها بني احلل واحلرم «عائشة أن حترم من احِلل

 .هذا ينتقض عليكم باحلج من مكة: فإن قال قائل

لبيت حتى يأيت إىل البيت من ال ينتقص ألن الذي حيرم باحلج ال يمكن أن يطوف با: قلنا

احلل أي عرفه ألنه سيقف بعرفة وال يمكن أن يطوف لإلفاضة إال بعد الوقوف بعرفة، وهبذا 

تبني أن القول بأن أهل مكة حيرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف ال من حيث الدليل وال من 

 .حيث اللغة وال من حيث املعنى

د عليه الشيخ ابن باز جواب سوائل يف فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى يف  vوهذا ما أكَّ

إسالمية
(1)

. 

وقال يف آخره بل هذا احلديث ترشيع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود احلرم 

للواحد كأمره للجامعة ترشيع عام إال إذا دل  سواًء كان بمكة أم خارجها ألن أمر النبي 

 .عىل ختصيص به دليل

                                                             

 .517ص5وفتاوى إسالمية جـ( 5191)فتاوى اللجنة الدائمة رقم  (1)
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قال vوكام كتبنا سابقا أن ابن تيمية 
(1)

والقول بوجوب العمرة عىل أهل مكة قول : 

ضعيف جدًا خمالف للسنة الثابتة، وهلذا كان أصح الطريقني عند أمحد أن أهل مكة ال عمرة 

 .واحدةعليهم رواية 

د عىل هذا بقوله ألن الصحابة املقيمني بمكة مل يكونوا يعتمرون بمكة ال عىل عهد : وأكَّ

إال عائشة  وال عىل عهد خلفائه بل مل يعتمر أحد عمرة بمكة عىل عهد النبي  النبي 

وحدها لسبب عارض
(2)

. 

وقال
(3)

 .يكره اخلروج من مكة لعمرة تطوع وذلك بدعة: 

v (4) قال الشوكاين
مل يقع منه تعني ميقات للعمرة، وقد ثبت عنه  واحلاصل أنه : 

: تعيني ميقات احلج ألهل كل جهة فإن كانت العمرة كاحلج يف هذه املواقيت، فقد قال 

بل وقع الترصيح يف حديث ابن عباس ملن كان يريد احلج  «حتى أهل مكة هيلون منها»

 .والعمرة، فرصح يف هذا احلديث بالعمرة

 

 

 

 

 

                                                             

 .112اإلختيارات ص (1)

 .9ص51جمموع الفتاوى جـ (5)

 (.1/517)، وهذا ما أكده ابن القيم يف زاد امليعاد 117اإلختيارات ص (7)

 .117ص5سيل اجلرار جـ (1)
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ما ما يفعله بعض الناس من اإلكثار من العمرة بعد احلج من التنعيم أو وأ

اجلعرانة أو غريمها وقد سبق أن اعتمر قبل احلج فال دليل عىل رشعيته، بل األدلة 

مل يعتمروا  -ريض اهلل عنهم-وأصحابه  تدل عىل أن األفضل تركه؛ ألن النبي 

تنعيم؛ لكوهنا مل يعتمر مع الناس بعد فراغهم من احلج وإنام اعتمرت عائشة من ال

أن تعتمر بدالً  من عمرهتا  حني دخول مكة بسبب احليض فطلبت من النبي 

إىل ذلك، وقد حصلت هلا  التي أحرمت هبا من امليقات فأجاهبا النبي 

العمرتان؛ العمرة التي مع حجها، وهذه العمرة املفردة، فمن كان مثل عائشة؛ فال 

راغه من احلج؛ عماًل باألدلة كلها، وتوسيعًا عىل املسلمني، وال بأس أن يعتمر بعد ف

شك أن اشتغال احلجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من احلج سوى العمرة التي 

دخلوا هبا مكة يشق عىل اجلميع ويسبب كثرة الزحام واحلوادث مع ما فيه من 

 .وسنته، واهلل املوفق املخالفة هلدي النبي 
 

 .« ... يفعله بعض الناس من اإلكثار من العمرة بعد احلج من التنعيم وأما ما » :قوله

قال ابن رشد
(1)

وأما العمرة فإن العلامء اتفقوا عىل جوازها يف كل أوقات السنة ألهنا كانت : 

دخلت العمرة يف احلج إىل يوم »: يف اجلاهلية ال تضع يف أيام احلج وهو معنى قوله 

«القيامة
(2)

. 

 .جتوز يف كل السنة إال يوم عرفة ويوم النحر وأيام الترشيق فإهنا تكره v حنيفةوقال أبو 

 فكان مالك يستحب عمرة يف كل سنة ويكره :واختلفوا يف تكريرها يف السنة الواحدة مراراً 

                                                             

 .217ص1بداية املجتهد جـ (1)

 (.775)، والرتمذي (1978)، وأبو داود (587)رواه مسلم  (5)
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 .عمرتني عنده وثالثًا يف السنة الواحدةوقوع 

 .وقال الشافعي وأبو حنيفة ال كراهية يف ذلك

v (1) قال شمس احلق عظيم آبادي
أنه اعتمر يف السنة إال مرة  ومل حيفظ عن النبي : 

واحدة ومل يعتمر يف سنة مرتني، فإن قيل فبأي يشء يستحبون العمرة يف السنة مرارًا خصوصًا 

أنه كان يشتغل العبادات، وقد كان يرتك : قيل... يف رمضان ثم مل يثبتوا ذلك عن النبي 

 .كثريًا من األعامل خشية املشقة عليهم النبي 

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام واحلج املربور ليس له جزاء إال »:  وقد قال رسول اهلل

وفيه دليل عىل التفريق بني احلج والعمرة يف التكرار إذ لو كانت العمرة باحلج ال تعقل يف  «اجلنة

بلفظه فثبت اإلستحباب من  السنة إال مرة لسوى بينهام ومل يفرقا وقد ندب إىل ذلك النبي 

 .غري تقييد

وال شك أن احلديث فيه دليل عىل استحباب اإلستكثار من اإلعتامر خالفًا لقول من قال 

يكره أن يعتمر يف السنة أكثر من مرة كاملالكية وهذا القول ال يصح، والصحيح جواز 

اإلستكثار، وقد اعتمرت عائشة مرتني يف شهر وال أدري أن يمنع أحد من التقرب إىل اهلل 

 من اإلزدياد من اخلري يف موضع ومل يأت باملنع منه نص وهذا قول بيشء من الطاعات وال

اجلمهور
 (2)

 . 

v(3) وقال الصنعاين
دليل عىل تكرار العمرة وأنه ال كراهة ( العمرة إىل العمرة)وقوله : 

 .وظاهر احلديث عموم األوقات يف رشعيتها وإليه ذهب اجلمهور. يف ذلك وال حتديد بوقت

                                                             

 .757ص2عون املعبود جـ (1)

 .717ص5سبل السالم جـ (7) .املعبودلزيادة ما نقله صاحب عون  71ص5وانظر زاد املعاد جـ (5)
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v (1) قال ابن حزم
عىل العمرة ومل حيد هلا وقتًا من وقت فهي  فحضَّ الرسول : 

عن عيل . مستحبة يف كل وقت واحلج ال جيوز إال مرة يف السنة، وأما العمرة فنحب اإلكثار منها

، «أنه كره عمرتني يف شهر واحد»، وعن القاسم بن حممد «يف كل شهر عمرة»قال بن أيب طالب 

، وعن سعيد بن جبري واحلسن البرصي «أهنا اعتمرت ثالث مرات يف عام واحد»وعن عائشة 

وهو قول مالك، وعن عكرمة  «كراهة العمرة أكثر من مرة يف السنة»وابن سريين والنخعي 

، وعن ابن عمر «أجازة العمرة مرتني يف الشهر»، وعن عطاء «اعتمر متى أمكنك املويس»

أي طال )أنه أقام مدة بمكة فكلام جمَّ »، وعن أنس بن مالك «اعتمر عمرتني يف عام واحد»

، وهو قول الشافعي وأيب حنيفة وأيب سليامن وبه نأخذ ألن «رأسه خرج فاعتمر( شعر رأسه

الواحد، واحتج من كره ذلك بأن رسول اهلل  قد اعمر عائشة مرتني يف الشهر رسول اهلل 

 مل يعتمر يف عام إال مرة واحدة. 

مل حيج منذ هاجر إال حجة  ال حجة يف هذا ألنه يكره ما حض عىل تركه وهو : قلنا

واحدة وال اعتمر منذ هاجر إال ثالث عمر فيلزمكم أن تكرهوا احلج إال مرة يف العمرة وإن 

ات يف الدهر، وهذا خالف قولكم وقد صحَّ أنه كان يرتك العمل تكرهوا العمرة إال ثالث مر

 .خمافة أن يشق عىل أمته أو أن يفرض عليهم

والعجب أهنم يستحبون أن يصوم املرء أكثر من نصف الدهر وإن يقوم أكثر من ثلت الليل 

يف  ههنا حجة، وجعلوا فعله  مل يفعل ذلك فلم يروا فعله وقد صحَّ أن رسول اهلل 

ه مل يعتمر يف العام إال مرة مع حصنه عىل العمرة واإلكثار منها حجة يف كراهة الزيادة عىل أن

 .عمرة من العام وهذا عجب جداً 

                                                             

 .28ص2املحىل جـ (1)
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v (1) قال ابن تيمية
واملواالة بينهام مثال أن يعتمر من يكون منزله اإلكثار من اإلعتامر : 

قريبًا من احلرم كل يوم أو كل يومني أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو 

عمرتني فهذا مكروه باتفاق سلف األمة مل يفعله أحد من السلف بل اتفقوا عىل كراهيته وهو 

أمحد فليس معهم يف ذلك حجة أصاًل وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء وأصحاب الشافعي و

إال جمرد قياس العام وهو أن هذا تكثري للعبادات أو التمسك بالعموميات يف فضل العمرة 

والذين رخصوا يف أكثر من عمرة يف احلول أكثر ما قالوا يعتمر إذا أمكن املويس . ونحو ذلك

 .من رأسه أو يف شهر مرتني ونحو ذلك

ته ال هو وال أحد من أصحابه الذين حجوا معه إال عائشة بعد حج ومل يعتمر النبي  

 .فهذا متفق عليه بني مجيع الناس

v (2) قال الشيخ العثيمني
ذكر شيخ اإلسالم يف الفتاوى إتفاق السلف عىل أنه يكره : 

وبناء عىل هذا يكون ما ( أسود: أي)تكرار العمرة، وقال اإلمام أمحد ال يعتمر إال إذا محم رأسه 

العامة اآلن من تكرار العمرة والسيام يف رمضان كل يوم إن مل يكن بعضهم يعتمر يف  يفعله

العمرة إىل العمرة كفارة » وأما وقوله . النهار عمرة ويف الليل عمرة خالف ما عليه السلف

وقال الشيخ. فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان اهلل عليهم «ملا بينهام
(3)

تكرار العمرة يف ) 

ولو كان من . شهر رمضان من البدع ألن تكرارها يف شهر واحد خالف ما كان عليه السلف

مر وهذا النبي ـرروا الــكـرص منا عىل ذلك ولـسلف أحـان الــة لكـبوبـاألمور املح  قىـات عر

                                                             

 .117ص1جمموع الفتاوى جـ (1)

 .189ص9الرشح املمتع جـ (5)

 .271يف كتاب فتاوى أركان اإلسالم ص( 171)يف جواب السؤال  (7)
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الناس وأشد الناس حّبًا للخري
(1)

بقي يف مكة عام الفتح تسعة عرش يومًا يقرص الصالة ومل يأت  

. بعمرة وهذه عائشة حني احلت أن تعتمر أمر أخاها عبدالرمحن أن خيرج هبا من احلرم إىل احلل

ولو  عبدالرمحن أن يأيت بعمرة ولو كان هذا مرشوعًا ألرشده النبي  ومل يرشد النبي 

 .كان هذا معلوم املرشوعية عند الصحابة لفعله عبدالرمحن بن أيب بكر ألنه خرج إىل احللِّ 

v (2) قال الشيخ األلباين
فقد تبني مما ذكرنا من هذه الروايات وكلها dحلديث عائشة 

لعمرة عقب احلج بديل مافاهتا من عمرة التمتع بسبب إنام أمرها با صحيحة أن النبي 

أي العمرة املنفردة التي  «هذه مكان عمرتك» حيضها ولذلك قال العلامء يف تفسري قوله 

حصل لغريها التحلل منها بمكة ثم أنشأوا احلج مفردًا، إذا عرفت هذا ظهر لك جليًا أن هذه 

عمرة احلج فال ترشع لغريها من النساء العمرة خاصة باحلائض التي مل تتمكن من إمتام 

الطاهرات فضاًل عن الرجال ومن هنا يظهر الرس يف إعراض السلف عنها وترصيح بعضهم 

بكراهتها بل العائشة نفسها مل يصح عنها العمل هبا فقد كانت إذا حجت متكث إىل أن هيرل 

 (.51/75)تيمية املحرم ثم خترج إىل اجلحفة فتحرم منها بعمرة كام يف الفتاوى ابن 

وأخرج البيهقي
(3)

أن عائشة كانت تعتمر يف آخر ذي احلجة »بمعناه عن سعيد بن املسيب  

وقال ابن تيمية. إسناده صحيح. «من اجلحفة
(4)

يكره اخلروج من مكة لعمرة تطوع وذلك  

 شةـائـأمر عـريه ومل يـان وال يف غـضـابه عىل عهده ال يف رمـوال أصح نبي ـفعله والـبدعة مل ي

                                                             
، خمترص مسلم (9878)صحيح اجلامع الصغري . «واهلل إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم بام أتقي»: قال الرسول  (1)

(211.) 

 .518ص1جـ( 5151)سلسلة األحاديث الصحيحة حتت رقم  (5)

 (.1/711)يف الكربى  (7)

 .117اإلختيارات ص (1)



  يف اْلَمَواِقيِت اْلَمَكاِنيَُّة وَتْحِديُدَها: اْلَفْصُل اْلَخاِمُس
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هيابل أذن هلا بعد املراجعة تطيبًا لقلبها وطوافه بالبيت أفضل من اخلروج إتفاقًا وخيرج عند من 

 .مل يكرهه عىل سبيل اجلواز

يف رسالتهوردَّ عىل هذا سعيد بن عبدالقادر باشنفر 
(1)

أما إنكار الشيخ عىل العمرة بعد : 

( 7/187)فقد عقد البخاري يف صحيحه . احلج ففيه نظر، فالعمرة مرشوعة قبل احلج وبعده

ذكر فيه حديث إعتامر عائشة بعد احلج من التنعيم، وعقد ( اإلعتامر بعد احلج بغري هدي)باب 

، (د الفراغ من احلج والعمرةالرخصة للحاج بع)باب ( 1/718)ابن خزيمة يف صحيحه 

( املفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه)باب ( 1/721)وعقد البيهقي يف الكربى 

حججت مع موايل فدخلت عىل أم سلمة زوج النبي »ويف املسند عن أيب عمران أسلم أنه قال 

 (. ئت بعد أن حتجإن شئت اعتمر قبل أن حتج وإن ش: )قالت( اعتمر قبل أن أُحج: )فقلت

فال يصح أن يعتمر قبل أن ( الذي مل يسبق له احلج)إهنم يقولون من كان رضورة : )قال فقلت

: ، فقالت(فسألت أمهات املؤمنني فقلن مثل ما قلت فرجعت إليها فأجزهتا بقوهلن: قال( حيج

«أهلوا يا آل حممد بعمرة يف حج: يقول نعم واشفيك سمعت رسول اهلل )
 (2)

ج ابن وأخر. 

الدرداء عن العمرة بعد  سألت أم»أيب شيبة بإسناد صحيح عن الوليد بن هشام املعيطي قال 

«احلج فأمرتني هبا
 (3)

. 

وسئلت عائشة  «هي خري من ال يشء»: وعن جماهد قال سئل عن العمرة بعد احلج فقال

ةـ من مثقــريهي خ»ال ـقـئل عيل فــ، وس«شقةـنفقة واملـعىل قدر ال»لت ــاقـف «ال ذرَّ
 (4)

 وعن ابن 

                                                             

 .77لأللباين ص نظرات يف كتاب حجة النبي  (1)

 (.5117)سلسلة األحاديث الصحيحة  (5)

 (.1711)املصنف  (7)

 (.17811)املصنف  (1)
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«كانت عائشة تعتمر يف آخر ذي احلجة»املسيب 
 (1)

أسناده صحيح، وعن ابن اجلبري سئل عن  

«اعتمر إن شئت»العمرة بعد احلج ستة أيام قال 
 (2)

. 

فكان الناس حيلقون يف احلج ثم يعتمرون : وأخرجه احلاكم يف املستدرك عن ابن عمر قال

 «أمُرْر املويس عىل رأسك»عند النفر ويوقولون بم حلق هذا؟ فيقولون 
(3)

قال احلاكم صحيح  

 .عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي

بناء عىل مرشوعية  ويذكر الفقهاء يف صفة اإلفراد أن حيج ثم بعد الفراغ من حجه يعتمر

العمرة بعد احلج ملن شاء ألن أناسًا ربام حجوا قبل أن يعتمروا وقد ال يستطيعون اإلعتامر بعد 

 .ذلك

وأجابت اللجنة الدائمة
(4)

جيوز أداء العمرة يف مجيع أيام السنة حتى يف أشهر احلج، وإذا  

 .أدها احلاج يف ذي احلجة بعد أيام الترشيق جاز وال هدي عليه

 

         

 

                                                             

 (.17819)املصنف  (1)

 (.17811)املصنف  (5)

 (.1/91)املستدرك  (7)

 (.11/711)فتاوى اللجنة الدائمة  (1)
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 يف ُحْكِم َمْن َوَصَل ِإَلى اْلِميَقاِت يف َغْيِر َأْشُهِر اْلَحجِّ

 :اعلم أن الواصل إىل امليقات له حاالن

أن يصل إليه يف غري أشهر احلج كرمضان وشعبان فالسنة يف حق هذا : إحدامها

 ......................................................................   بالعمرةأن حيرم 

 

أن يصل إليه يف غري أشهر  :إحداهما :اعلم أن الواصل إىل امليقات له حاالن » :قوله

 .« احلج كرمضان وشعبان فالسنة يف حق هذا أن حيرم بالعمرة

«باحلج إال يف أشهر احلجمن السنة أن ال حيرم » : c قال ابن عباس
(1)

. 

v (2) قال احلافظ
عتبار هذه األشهر هل هو عىل الرشط أو إواختلف العلامء يف  :

هو رشط فال : فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغريهم من الصحابة والتابعني ؟اإلستحباب

بعضهم بالقياس عىل الوقوف  ، واستدلوهو قول الشافعي ،ال فيهاإ باحلج يصح اإلحرام

يف  أحرم باحلجن من أوبالقياس عىل إحرام  الصالة وليس بواضح ألن الصحيح عند الشافعية 

 .انقلب عمرة جتزئه عن عمرة الفرض شهرهأغري 

v (3) قال الشوكاين
أشهر قبل  ر عىل كراهة اإلحرام باحلجواستدل املصنف هبذه اآلثا: 

 صحابةــريهم من الـابر وغـاس وجـبـمر وابن عـان وابن عـموقد روي مثل ذلك عن عث ،احلج

                                                             

 (.1651)رواه البخاري معلقًا فوق رقم  (1)

 .635ص3فتح الباري جـ (2)

 .313ص3نيل األوطار جـ (3)
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ن قول أوهو قول الشافعي وقد تقرر يف األصول  ،ال فيهاإ يصح اإلحرام باحلج نه الأوالتابعني 

ذكرنا عن ابن عباس  ن يصح ماأال إقوال الصحابة أال إة وليس يف الباب ليس بحجالصحايب 

نه يقوي املنع اإلحرام قبل أال إن هذه الصيغة هلا حكم الرفع إف «فإن من السنة احلج» من قوله

شهرًا معلومًا واإلحرام عمل من أعامل احلج أن اهلل سبحانه رضب ألعامل احلج إأشهر احلج 

 .قبلها فعليه الدليلادعى أنه يصح فمن 

v (1) قال ابن حزم
حيل  ال يف أوقاته املنصوصة والإجيوز يشء من عمله  احلج ال: 

 وقال تعاىل،  ]195: البقرة[ [ٱ  ٻ   ٻ] قال تعاىل .اإلحرام هبا إال يف أشهر احلج

ل أحد باحلج قبل أشهر ي  عن جابر يسأل أ  ، ] 1: الطالق[ [ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ]

 شهر احلج لقوله تعاىلأال يف إن يل باحلج أ ي ألحدينبغ ال ال، وقال ابن عباس: ؟ قالاحلج

وعن . ، ونقل مثل هذا القول عن عطاء وطاوس وجماهد ]191: البقرة[ [ٻ  پ  پ  پ]

ل وجيعلها ن أهل باحلج يف غري أشهر احلج فإنه حيل وعن عطاء أنه حيإف عطاء والشعبي قاال

نه حيل أن أهل باحلج يف غري أشهر احلج فإنه حيل وعن عطاء إوقال ف .حجاً عمرة وأنه ليس 

حرم به قبل أن إيكره ذلك ويلزمه و: وقال أبو حنيفة ومالك .أنه ليس حجاً وجيعلها عمرة و

 .بة وهو خالف القرآن وخالف القياسنعلم يف هذا القول سلفًا من الصحا وما أشهر احلج

فصح أن عمل املحرم باحلج  «عمال ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل »  وقال رسول اهلل

 نه رد وال يصريأفصح   يف غري أشهر احلج عمل ليس عليه أمر اهلل تعاىل وال أمر رسوله

 .هو حج عمرة وال

                                                             

 .36ص6املحىل جـ (1)
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v (1) وقال ابن تيمية
واإلحرام باحلج قبل أشهره ليس مسنونًا بل مكروه، وإذا فعله : 

 .ري حمرمًا بعمرة أو بحج فيه نزاعيص فهل

v (2) قال الشيخ العثيمني
ن حيرم قبل امليقات الزماين وأنه لو أحرم باحلج قبل أجيوز  ال: 

 .حجاً  دخول شهر شوال صار اإلحرام عمرة ال

أن  والراجح. وقال بعض العلامء ينعقد اإلحرام لكن يكرهينعقد،  أو نقول بأنه فاسد ال

يتحول  ال يف هذه األشهر وحينئذ  إينعقد  أن احلج ال [ٱ  ٻ   ٻ]ظاهر القرآن 

v (3) عمرة، وقال الشنقيطي
 ن احلج الأ ي يدل عليه القرآن هو قول من قالوالتحقيق الذ :

إحرامها قبل وقتها وإنقالب إحرامه عمرة له ينعقد  ن الصالة املكتوبة الأينعقد يف غري زمنه كام 

أمر الصحابة املحرمني باحلج الذين مل يسوقوا هديًا   وجه من النظر ويستأنس له بأن النبي

لحج بعمرة حرموا به عمرة وبأن من فاته احلج حتلل من إحرامه لأن يقبلوا حجهم الذي أ

 .والعلم عند اهلل تعاىل

v (4) قال اإلمام البغوي
ينعقد حجًا عند  أحرم باحلج قبل دخول أشهر احلج ال فمن :

v (5) وقال الشيخ العثيمني. ينعقد إحرامه باحلج: أيصحاب الرأوقال . العلمأكثر أهل 
: 

أما العمرة فليس هلا ميقات زمني تفعل يف أي يوم من أيام السنة لكنها يف رمضان تعدل حجة 

احلديبية كانت يف ذي القعدة وعمرة القضاء  كل عمره، فعمرة  عتمر النبياشهر احلج أويف 

ذي القعدة وعمرة اجلعرانة كانت يف ذي القعدة وعمرة احلج كانت أيضًا مع احلج يف  كانت يف

 هذه  ار النبيـضل اإلختيـعمرة يف أشهر احلج هلا مزية وفـن الأقعدة، وهذا يدل عىل ــذي ال

                                                             

 .233ص6أضواء البيان جـ (3)      .53ص1الرشح املمتع جـ (2) .61ص25جمموع الفتاوى جـ (1)

 .611ص 351فتاوى أركان اإلسالم، سؤال  (6)  .261ص3رشح السنة جـ (3)
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، ثم يلبي «اللهم لبيك عمرة»، أو«لبيك عمرة»: قائالً  فينويا بقلبه ويتلفظ بلسانه

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إن احلمد »: وهي بتلبية النبي 

 .................................................   «والنعمة لك وامللك ال رشيك لك

 

 .األشهر هلا

«مًا إال غابت الشمس بذنوبهوما من مؤمن يظل يومه حمر»  وقال رسول اهلل
(1)

. 

 .« ... ،«لبيك عمرة» قائاًل فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه » :قوله

وضحنا يف السابق ولكن أإن هذا القول األخري للشيخ رمحه اهلل تعاىل هو الصحيح كام 

استدرك سعيد بن عبدالقادر باشنفر يف رسالته
(2)

 أنه ال عىل قول الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل 

 .، وأما التلفظ هبا فبدعةيرشع التلفظ بالنية ال يف اإلحرام وال يف غريه

بتداء إحرامه إي يذكر يف أن للملبتدل عىل   األحاديث الواردة عن النبيفيقول باشنفر 

 «لبيك اللهم عمرة وحجاً » أو جيمعهام فيقول «لبيك اللهم حجًا أو لبيك اللهم عمرة»فيقول 

اللهم إين أريد »أو قال  «نويت احلج وأحرمت به»ي بعد ذلك إن قال امللبهذا يكفيه، لكن 

 :ونحو ذلك فأجازه أكثر أهل العلم والدليل عىل جوازه التايل «العمرة أو احلج فيرسها يل

لعيل ماذا قلت حني فرضت احلج، قال قلت اللهم إين » :قال  ن النبيأحديث جابر  .1

«أهل بام أهل به رسول اهلل 
(3)

. 

أشهدكم إين قد أوجبت عمرة، ثم قال أشهدكم إين قد » :حديث ابن عمر أنه قال .2

«أوجبت حجًا مع عمريت
(4)

. 

                                                             

 (.1133)صحيح الرتغيب  (1)

 .66لأللباين ص نظرات يف كتاب حجة النبي  (2)

 (.8/111)رواه مسلم  (3)

 (.8/213)، ومسلم (1539)البخاري رواه  (3)
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«قل عمرة يف حجة: أتاين آت من ريب وقال»:  حديث عمر لنبي .3
(1)

. 

اللهم حميل حيث »ي واشرتطي وقويل حج قياسًا عىل قوله لضياعة بنت الزبري .4

«حبستني
(2)

. 

اللهم احلج أردت وله عمدت فأن يرست فهو احلج : قل»: قالت d حديث عائشة .5

«وإن حبستني بحابس فهي العمرة
(3)

. 

v (4) قال ابن تيمية
 املرزوي فيقولحرم به يف رواية أن ينطق بام أصحابنا أوقد استحب : 

وحديث ابن  ،وحديث عمر كام يف حديث عيل، «اللهم أين أريد العمرة فيرسها يل وتقبلها مني»

 .ريض اهلل عنهام عمر

v (5) وقال ابن املنذر
ي وأحب أن يقول اللهم إين أن حيرم به بقلبه ويلبيريد  وينوي ما :

 .أريد احلج فيرسه يل وتقبله مني

v (6) وقال ابن قدامة
اللهم أين أريد »ن يقول أراد اإلحرام بعمرة فاملستحب أفمن : 

قال  ،«العمرة فيرسها يل وتقبلها مني فيستحب لإلنسان النطق بام أحرم به ليزول اإللتباس

ي سانه ويلبي بقلبه ويتلفظ بذلك بلصحابنا ينبغي ملريد اإلحرام أن ينوأقال : v النووي

ينبغي  فهذا أكمل ما «وأحرمت به هلل تعاىل لبيك اللهم لبيكنويت احلج »: ولسانه فيقول بقلبه

 ما اللفظ بذلكأو العمرة أو كليهام وأ ة بالقلب وهي قصد الدخول يف احلجله فاإلحرام هو الني

                                                             
 (.3/392)رواه البخاري  (1)

 (.1211)رواه مسلم  (2)

 (.986)مسند الشافعي  (3)

 (.1/335)رشح العمدة  (3)

 (.3/281)املغني  (5)   (.1/211)اإلقناع  (6)
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 .واستحب األحناف كذلك ما استحبه الشافعية واحلنابلة. يف القلب فمستحب لتوكيد ما

وأما اإلمام الشافعي
(1)

نه مل يكرهه ومل يقل عنه أال إيراه سنة  ن مل يستحبه ذلك والأوهو  

ن أن نية امللبي كافية له من أدليل عىل   بدعة كام يف قوله فيام حكينا من األحاديث عن النبي

يف تلبيُة حجًا قط وال  ما سمى رسول اهلل » ن جابر بن عبداهلل قالأثم قال . حيرم به يظهر ما

و من أ  كان سنة سامه رسول اهلل نه لوأال إى املحرم ذلك مل أكرهه ولو سم: ، ثم قال«عمرة

كان مالك يقول جتزئه التلبية وينوي » وروى نحو ذلك عن اإلمام مالك قال ابن القاسم ،بعده

لذي يريد وال يقول اللهم أين حمرم بحجة وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحج هبا اإلحرام ا

«أو عمرة
(2)

 ن يقال يف مثل هذاأن يقتدوا هبؤالء األئمة األعالم، فاألوىل أفينبغي ألهل العلم  .

وهذا بخالف اجلهر بنية الطهارة والصالة  ونحو ذلك، «ال أحب كذا»و «األفضل كذا»

 .واهلل تعاىل أعلم وغريمها فهو بدعةكام قرره أهل العلم

v (3) وقال ابن العريب املالكي
لتزمه بالرشوع فيه إاملعنى ( فمن فرض فيهن احلج)قوله  

ن النية أ بينا بية نطقًا مسموعًا قدألنه فرض عليه بالنية قصدًا باطنًا وباإلحرام فعاًل ظاهرًا وبالتل

 .إلتزامه عن فعل أو نطقتكفي باطنًا يف 

 

 

                                                             

 (.2/159)يف األم  (1)

 (.1/296)املدونة الكربى  (2)

 .181ص1أحكام القرآن جـ (3)
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ىل البيت فإذا إحتى يصل  -سبحانه-من هذه التلبية ومن ذكر اهلل  ويكثر » :قوله

 .« ىل البيت قطع التلبيةإوصل 

«أفضل احلج العج والثج»:  لقول رسول اهلل
(1)

. 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك  أن التلبية النبي » ريض اهلل عنهام عن ابن عمر

لبيك » وكان عبداهلل بن عمر يزيد فيها ،«لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك

«لبيك وسعديك واخلري بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل
(2)

. 

من  كان عمر بن اخلطاب هيل بإهالل الرسول : كان ابن عمر يقول» مسلمويف رواية 

«لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك: كلامت ويقولهؤالء ال
(3)

 عن ابن عباس ويف رواية مسلم ،

: فيقول رسول اهلل : كان املرشكون يقولون لبيك ال رشيك لك، قال»: قال ريض اهلل عنهام

إال رشيكًا هو لك متلكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون : فيقولون( ويلكم َقٍد َقدٍ )

«بالبيت
(4)

لبيك إله احلق : قال يف تلبيته  أن رسول اهلل»  عن أيب هريرة ويف رواية ،

«لبيك
(5)

. 

كأين أنظر إىل موسى عليه السالم »:  قال رسول اهلل ريض اهلل عنهام وعن ابن عباس

 إىل ـرظـأين أنـك.التلبيةـوار إىل اهلل بـيه له ُج ـًا إصبعيه يف أذنـواضع "وادي يلبيــإذا انحدر يف ال"

                                                             
 (.2355) ه، صحيح سنن ابن ماج(551)الرتمذي ، صحيح (1611)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

 (.2351) ماجه، وصحيح ابن (2138)، والنسائي (1812)، وأبوداود (2813)، ومسلم (1639)رواه البخاري  (2)

 (.2815)رواه مسلم  (3)

 (.2811)رواه مسلم  (3)

 (.6/151)، والنسائي (1/315)، وأمحد (2352) ماجهصحيح ابن  (6)
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«يونس عليه السالم عىل ناقة محراء مارًا هبذا الوادي ملبياً 
(1)

. 

«والذي نفيس بيده لُيِهلن ابن مريم الروحاء» ويف رواية
(2)

. 

فلريفعوا أصواهتم بالتلبية فإهنا من جاءين جربيل فقال يا حممد مر أصحابك » ويف رواية

«شعار احلج
(3)

. 

«يسمع فال يقول هلم شيئاً  والناس يزيدون ذا املعارج، والنبي » ويف رواية عن جابر
(4)

. 

لبيك اللهم لبيك قال إنام : خطب بعرفات فلام قال أن رسول اهلل » وعن ابن عباس قال

«اخلري خري اآلخرة
(5)

. 

«نرصخ رصاخاً ... لبيك اللهم» وعن جابر ونحن نقول
(6)

. 

وما من مؤمن ُيلبي هلل باحلج إال شهد له ما عىل يمينه وشامله إىل منقطع » ويف رواية

«األرض
(7)

ما من ملب يلبي إال لبى ما عن يمينه وشامله من حجٍر » ويف رواية سهل بن سعد ،

«أو شجٍر أو مدٍر حتى تنقطع األرض من ههنا وههنا عن يمينه وشامله
(8)

. 

                                                             

، صحيح (2123)، الصحيحة (2338) ماجه، صحيح ابن (319،321)، ومسلم (1666،3366،6913)رواه البخاري  (1)

 (.1125)، صحيح الرتغيب (3359،3311)اجلامع الصغري 

 (.3121)رواه مسلم  (2)

، صحيح (1699)، صحيح أيب داود (553)، صحيح الرتمذي (1136)، وصحيح الرتغيب (2356) ماجهصحيح ابن  (3)

 (.2639)، املشكاة (2681)النسائي 

 .66األلباين ص حجة النبي « لبيك ذا املعارج لبيك ذا الفواضل»، ويف رواية (1698)صحيح سنن أيب داود  (3)

 (.2135)سلسلة األحاديث الصحيحة  (6)

 .65األلباين ص حجة النبي  (5)

 (.1133)الرتغيب صحيح  (1)

 (.1133)، صحيح الرتغيب (2353) ماجهصحيح ابن  (8)
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ما أهل مهل قط إال ُبرش، وال كرب مكرب قط إال برش، قيل يا »:  يب هريرة عن النبيأوعن 

«نعم: باجلنة؟ قال رسول اهلل 
(1)

. 

 

 ُحْكُم اْلتَّْلِبَيُة
 

v (2) قال النووي
هنا مرشوعة ثم أختلفوا يف أوأما حكم التلبية فأمجع املسلمون عىل : 

ركها صح ت بواجبة فلو وال خرون هي سنة ليست برشط لصحة احلجفقال الشافعي وآ ،جياهباإ

واجبة ولكن لو تركها لزمه دم ليست ب vوقال مالك  ،دم عليه لكن فاتته الفضيلة ه والحج

 .وصح حجه

v (3) قال احلافظ
 :ىل عرشةإربعة يمكن توصيلها ألتلبية وفيها مذاهب حكم ا 

 .جيب برتكها يشء وهو قول الشافعي وأمحد أهنا سنة من السنن ال :األول

 .واجبة وجيب برتكها دم :ثانيها

 .كالتوجه عىل الطريق واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق باحلج :ثالثها

 عن الثوري وأيب حنيفة حكاه ابن عبدالربيعقد بدوهنا  أهنا ركن من اإلحرام ال :رابعها

 .وأهل الظاهر

يف األحكام v ابن دقيق العيدوقال 
(4)

بعد نقل املذاهب األربعة يف حكم التلبية كام نقلنا  

 خذوا عني» وقوله «احلج العج والثج»: لهأجود ما قول داود مع صحة رفعه قــو وما :فتحـيف ال

                                                             

 (.1138)صحيح الرتغيب « العج والثج»، وسئل أي األعامل أفضل؟ قال (1131)صحيح الرتغيب  (1)

 .331ص8رشح مسلم جـ (2)

 .312ص3جـ (3)  .623ص3فتح الباري جـ (3)
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 .دون بعض بغري دليل حتكم وجعل املناسك بعض أفعال احلج «مناسككم

v (1) وقال الشنقيطي
إذا عرفت مذاهب أهل  :راء األربعة عىل الفتح الباريبعد نقل اآل 

 .«لتأخذوا عني مناسككم»: لبى كام ذكرنا وقال  ن النبيأالعلم يف حكم التلبية فاعلم 

فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل، أما كوهنا 

دليل خاص  مسنونة أو مستحبة أو واجبة يصح احلج بدوهنا وجترب بدم، فكل ذلك مل يرد فيه

 . اتباعه، والعلم عند اهلل تعاىلواخلري كله يف

v (2) وقال األلباين
جياب إذ تبليغ إمر أهو : قال «أتاين جربيل فأمرين»:  لقوله 

أمر وجوب عند الظاهرية خالفًا للجمهور،  «أن آمر أصحايب» وكذا قوله ،الرشائع واجب

 .يرشع له يف ذلك املقام وتعلياًم للجاهل ما ر اإلحرامإظهار لشعائ «أن يرفعوا أصواهتم» وقوله

 

 اْلِزَياَدُة على اْلتَّْلِبيَِّة
 

v (3) قال احلافظ
ن أبأس  ال: ن قومًا قالواأأمجع املسلمون مجيعًا عىل هذه التلبية غري : 

ويف حديث جابر  .وهو قول حممد والثوري واألوزاعييزيد فيها من الذكر هلل ما أحب 

ن اإلقتصار عىل التلبية املرفوعة أا يدل عىل ، وهذ«عليهم شيئًا منه ولزم تلبيتهفلم يرد »: الطويل

م وأقرهم عليها وهو عليها وأنه البأس بالزيادة لكونه مل يردها عليه  أفضل ملداومته هو

 فإن :وحكى الرتمذي عن الشافعي قال.  عن مالك كالراهةوحكى ابن عبدالرب. ول اجلمهورـق

                                                             

 .231ص6أضواء البيان جـ (1)

 (.1136)حاشية صحيح الرتغيب حتت رقم  (2)

 .623ص3فتح الباري جـ (3)
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 .يل أن يقترص عىل تلبية رسول اهلل إزاد يف التلبية شيئًا من تعظيم اهلل فال بأس وأحب 

v (1) وقال الشنقيطي
  الذي يظهر يل يف هذه املسألة أن األفضل هو اإلقتداء بالنبي: 

ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ]ألن اهلل يقول . بت يف الصحيحنواإلقتصار عىل لفظ التلبية الثا وئ  

ېئ الزيادة املذكورة وأن  «لتأخذوا عني مناسككم»: يقول وهو  .]21: األحزاب[ [ۈئ   

كان فيها حمذور ملا فعلها أمري املؤمنني  لو  ومعلوم أن الزيادة عىل التلبية النبي. البأس هبا

 .ريض اهلل عنهام بنه عبداهللابن اخلطاب و عمر

عىل ذلك ومل ينكره ويقرهم   هنم يزيدون عىل تلبيتهأوهو واضح يف  ويف رواية جابر

 .عليهم كام ترى

 .هذه تلبية العمرة «حتى يصل إىل البيت فإذا وصل إىل البيت قطع التلبية» وقوله

v (2) بن رشدقال ا
يقطع التلبية إذا : فقال مالك بالعمرة،لفوا يف وقت قطع التلبية ختا :

إذا افتتح الطواف وسلف مالك يف ذلك ابن : ىل احلرم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعيإانتهى 

ى يرشع ىل الطواف بالبيت فال تنقطع حتإإجابة   وعمدة الشافعي أن التلبية معناهاعمر وعروة 

 .يف العمل

v (3) قال الشيخ العثيمني
ىل إىل املقصود فإذا وصل إوالتلبية إنام تكون قبل الوصول : 

 .طع التلبيةىل التلبية فإذا رشع يف الطواف فإنه يقإفال حاجة  املقصود

وقال
(4)

 .يف العمرة إذا رشع يف الطواف وتقطع التلبية :

                                                             

 .236ص6أضواء البيان جـ (1)

 .313ص1الرشح املمتع جـ (3)  .516ص1بداية املجتهد جـ (2)

 .613ص( 313)فتاوى أركان اإلسالم سؤال  (3)
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v (1) وعن ابن حزم
 .التلبية إذا تم مجيع عمل العمرة يقطع :

 «يرفع احلديث أنه كان يمسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر»: وعن ابن عباس قال

ضعفه األلباين
(2)

أن »: ويؤيده ما رواه البيهقي( بن عباساوالصحيح موقوف عىل ) وقال 

: قال ابن عمر إذا دخل احلرم، وقال إبن عباس: التلبية؟ فقالعطاء سئل متى يقطع املعتمر 

«قول ابن عباس: يا أبا حممد أهيام أحب إليك؟ قال: حتى يمسح احلجر قلت
(3)

. 

يف اإلرواء v وقال األلباين
(4)

 .إسناده صحيح 

كان ابن عباس ريض اهلل عنهام يلبي يف العمرة حتى يستلم احلجر »: ثم روى عن جماهد قال

وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام يلبي يف العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك : يقطع، قالثم 

وقال األلباين حتت رواية السابقة يف  «التلبية وأقبل عىل التكبري والذكر حتى يستلم احلجر

 .اإلرواء وسنده صحيح أيضاً 

 .يةإىل بيوت مكة قطع التلبنتهى وقال بعضهم إذا ا و قال الرتمذي يف صحيحه

v (5) ملباركفوريقال او
أي ) ومل يقم عىل هذا القول دليل وهو خمالف حلديث الباب :

 (.بن عباس املوقوفةارواية 

 

 

                                                             
 (.1/182)املحىل  (1)

 (.15 3)،وضعيف أيب داود(168)، ويف ضعيف الرتمذي (1199)ضعفه األلباين مرفوعًا يف اإلرواء  (2)

 (.6/113)رواه البيهقي  (3)

 (.1199)حتت رقم  (3)

 .196ص 3التحفة جـ (6)



  يف ُحْكِم َمْن َوَصَل ِإَلى اْلِميَقاِت يف َغْيِر َأْشُهِر اْلَحجِّ: اْلَفْصُل اْلسَّاِدُس
039 

......................................................................................... 

 

 أمَّا َتْلِبيَُّة اْلَحجِّ

 

من عرفة إىل املزدلفة ثم  أن أسامة كان ردف النبي »: ريض اهلل عنهام عن ابن عباس

يلبي حتى رمى مجرة  مل يزل النبي : فكالمها قال: أردف الفضل من املزدلفة إىل منى قال

«العقبة
(1)

. 

v (2) قال ابن حجر
ىل رمي إن التلبية تستمر أويف هذا احلديث : نفس رواية ابن عباس 

التلبية شعار » بن عباس أنه كان يقولابن املنذر بإسناد صحيح عن ااجلمرة يوم النحر وروى 

ويف رواية سعيد بن املنصور  ،«احلج فإن كنت حاجًا فـلب حتى بدء حلك أن ترمي مجرة العقبة

حججت مع عمر إحدى عرشة حجة وكان يلبي حتى يرمي مجرة »: من طريق ابن عباس قال

تباعهم وقال أحنيفة والثوري وأمحد وإسحاق وبو أوباستمرارها قال الشافعي و ،«العقبة

بن عمر ولكن كان يعاود التلبية إذا ايقطع املحرم التلبية إذا دخل احلرم وهو مذهب : طائفة

بن املنذر وسعيد بن ارواه  ،ىل املوقفإيقطعها إذا راح : قالت طائفة، وىل العرفةإخرج من مكة 

وقاص وعيل وبه قال مالك وهو قول  املنصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أيب

واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو ... األوزاعي والليث واحلسن البرصي مثله

 .أصحاب الشافعيىل الثاين أمحد وبعض إىل األول اجلمهور وإالرمي فذهب  عند متام

v (3) وقال النووي
يرشع يف رمي نه يستديم التلبية حتى أدليل عىل حديث ابن عباس و 

 ثوري وأيب حنيفة وأيب ثور ومجاهريـشافعي والـوهذا مذهب ال ،نحرـقبة غداة يوم الـاجلمرة الع

                                                             

 (.3115)، ومسلم (1633)رواه البخاري  (1)

 (.1581)حتت رقم  581ص 3فتح الباري جـ (2)

  (.3115)حتت رقم  29ص 9ح مسلم جـرش (3)
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......................................................................................... 

 

يلبي حتى : احلسن البرصيالعلامء من الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار ومن بعدهم، وقال 

يصيل الصبح يوم عرفة ثم يقطع، وحكي عن عيل وأبن عمر وعائشة ومالك ومجهور فقهاء 

يلبي بعد الرشوع يف الوقوف، وقال أمحد  املدينة، أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة، وال

ر هذا يلبي حتى يفرغ من رمي مجرة العقبة ودليل الشافعي واجلمهو: وإسحاق وبعض السلف

 حجة لآلخرين يف خمالفتها فيتعني إتباع السنة وقوله احلديث الصحيح مع األحاديث بعده وال

فقد حيتج به أمحد وإسحاق ملذهبهام وجييب اجلمهور عنه  ،«مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة»

 .ع يف الرمي ليجمع بني الروايتنيبأن املراد حتى رش

v (1) ابن رشدال ـوق
طع يق رم الـإن املح :ثـقهاء األمصار وأهل احلديـر فال مجهوـوق: 

 .حتى يرمي مجرة العقبة التلبية

v (2) وقال ابن تيمية
يقطعها إذا : منهم من يقول: والعلامء يف التلبية عىل ثالثة أقوال: 

نه إذا أ: والقول الثالث ،ن يرمي اجلمرةأىل إبل يلبي بعرفة وغريها : ومنهم ،ىل عرفةإوصل 

ىل منى لبى حتى يرمي مجرة العقبة إىل مزدلفة لبى وإذا أفاض من مزدلفة إأفاض من عرفة 

وقد   ، وأما التلبية يف وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي وهكذا صح عن النبي

 .غريهم أهنم كانوا يلبون بعرفةنقل عن اخللفاء الراشدين و

v (3) وقال الشنقيطي
مما ذكرنا أول وقت التلبية وإنه وقت إنعقاد اإلحرام وإذا عرفت : 

 رشع يف رمي مجرةـة حتى يتلبيـقطع الـن احلاج اليأدليل ـام عليه الـصحيح الذي قـعلم أن الاـف

                                                             

 .513ص 1البداية جـ (1)

 .16ص 25جمموع الفتاوى جـ (2)

 .238ص 6أضواء البيان جـ (3)



  يف ُحْكِم َمْن َوَصَل ِإَلى اْلِميَقاِت يف َغْيِر َأْشُهِر اْلَحجِّ: اْلَفْصُل اْلسَّاِدُس
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سمعت الذي أنزلت  "هي املزدلفة"»بن مسعود يقول بجمع ابن عباس ورواية الرواية  العقبة

«لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه: عليه سورة البقرة ههنا قال
(1)

. 

فهذه النصوص الصحيحة تدل عىل عدم قطع التلبية بعرفة، واألظهر أنه يقطعها عند 

يراد به الرشوع يف رميها ال  «عقبةحتى رمي مجرة ال» الرشوع يف رمي العقبة، ورواية مسلم

ماثبت يف الروايات الصحيحة من التكبري مع كل  منه، وما القرآن الدالة عىل ذلك نتهاءاإل

والتحقيق أنه   مع احلصاة لتتابع رمي احلصيات،حصاة فظرف الرمي اليستغرق غري التكبري

 اب اهللـ، ومل يثبت يف كتعـودة لداللة حديث الـفضل وإبن مسقطعها إال إذا رمى مجرة العقبـالي

 .الف ذلك، والعلم عند اهلل تعاىليشء خي  سنة نبيه وال

v (2) وقال اإلمام البغوي
وقال  ،رفع الصوت باإلهالل مرشوع يف املساجد وغريها :

اليرفع صوته باإلهالل يف مساجد اجلامعات ليسمع نفسه ومن يليه إال يف املسجد : مالك

كان السلف يستحبون التلبية : v احلرام ومسجد منى فإنه يرفع الصوت فيهام، قال الشافعي

ستقبال الليل والنهار إصطدام الرفاق وعند اإلرشاف واهلبوط وخلف الصلوات ويف اعند 

 .حبه عىل كل حال  ألسحار ونوبا

v (3) قال الشيخ العثيمني
 يقطع التلبية عند رمي مجرة العقبة يوم العيد ألنه صح عن :

 .ع فيام حيصل به التحلل وهو الرميوألنه برميه مجرة العقبة رش  النبي

وقال
(4)

 ن يف وقت التلبية كعرش ذي احلجة؟ن يكربوا بدل التلبية إذا كاأوهل هلم : 

                                                             

 (.3182)رواه مسلم  (1)

 (.1851)حتت رقم  253ص 3رشح السنة جـ (2)

 .316ص 1الرشح املمتع جـ (3)

 .125ص 1الرشح املمتع جـ (3)
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حججنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم منا املكرب ومنا » نعم، لقول أنس : اجلواب

«املهل
(1)

وهذا يدل عىل أهنم ليسوا يلبون التلبية اجلامعية ولو كانوا يلبون التنلبية اجلامعية  ،

 .م يل وكل يذكر ربه عىل حسب حالهلكانوا كلهم مهللني لكن بعضهم يكرب وبعضه

كنا يف غداة عرفة فمنا املكرب ومنا املهلل فأما نحن فنكرب، لعجبًا منكم كيف » ورواية مسلم

«ذا رأيت رسول اهلل ُيصنعما: مل تقولوا له
(2)

. 

v (3) وقال احلافظ
بذلك الوقوف عىل  أيب سلمة راوي احلديثوأراد عبداهلل بن  :

عىل ذلك فأراد   األفضل ألن احلديث يدل عىل التخيري بني التكبري والتلبية من تقريره هلم

 .يصنع هو ليعرف األفضل من األمرينن يعرف ماكان أ

«يعيب أحدنا عىل صاحبهوال » ويف رواية أنس
(4)

. 

v (5) وقال النووي
ىل عرفات يوم عرفة إفيه دليل عىل استحباهبا يف الذهاب من منى : 

 .ية بعد صبح يوم عرفة، واهلل أعلميقطع التلب: والتلبية أفضل وفيه رد عىل من يقول

v (6) وقال األلباين
 .بية مجاعة يف صوت واحد، من البدعالتل :

عبدالقادر باشنفروقال سعيد بن 
(7)

ن التكبري اجلامعي والتلبية اجلامعية زعم غري أواحلق  :

 لذلك رأينا بعض الشباب املتحمسني. الغيورين عىل السنة أهنا بدعة واحد من العلامء األفاضل

                                                             

 (.1286)، ومسلم (1569)البخاري رواه  (1)

 (.3183)مسلم  رواه (2)

 .561ص 3فتح الباري جـ (3)

 (.3185)رواه مسلم  (3)

 .33ص 9رشح مسلم جـ (6)

 .112ص حجة النبي  (5)

 .51ص رسالة نظرات يف كتاب حجة النبي  (1)
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هلم شغل إال خمالفة الركب الذين معهم يف التلبية والتكبري ليس ذلك فحسب بل اإلنكار ليس 

وليس هلم ذلك ألن األمر واسع  بوا وكربوا مجاعة ألن ذلك بدعةوالتخويف بالنار عىل من ل

 :ينبغي اإلنكار عىل أي الفريقني لألدلة التالية يف هذا وال

نخرج احليض فيكن خلف الناس فيكربن حتى » أخرج البخاري حديث أم عطية .1

«بتكبريهم ويدعون بدعائهم
(1)

«فيكن خلف الناس يكربن مع الناس»  ويف مسلم ،
(2)

، وهذا 

 .نص رصيح يف التكبري اجلامعي

أن عمر بن اخلطاب خرج الغد من يوم النحر فكرب »: 251ص أخرج مالك يف املوطأ .2

فكرب فكرب الناس بتكبريه حتى يصل التكبري فكرب الناس بتكبريه ثم خرج حني زاغت الشمس 

«ويبلغ البيت فيعلم أن عمر خرج يرمي
(3)

. 

وكان عمر يكرب يف قبته بمنى فيسمعه أهل املسجد فيكربون » أخرجه البخاري معلقاً  .3

«ويكرب أهل األسواق حتى ترتج منى تكبرياً 
(4)

. 

ماهلم ال : يرهم يكربون فقال خرج ابن الزبري يوم النحر فلم» أخرج البيهقي يف الكربى .4

يكربون أما واهلل فقد رأ يتنا يف العسكر مايرى طرفاه فيكرب الرجل فيكرب الذي يليه حتى يرتج 

 .«العسكر تكبرياً 

أفال رفع صوته فلقد أدركتم : كرب رجل أيام العرش فقال جماهد»: املصنف ألبن أيب شيبة .6

 املسجد ثم خيرج الصوت إىل أهل الوادي حتى يبلغوإن الرجل ليكرب يف املسجد فريتج هبا أهل 

                                                             

 (.2/351)صحيح البخاري  (1)

 (.891)صحيح مسلم  (2)

 (.5/131)فتح الباري إلبن رجب  (3)

 (.2/352)صحيح البخاري  (3)
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األبطح فريتج هبا أهل األبطح وإنام أصلها من رجل واحد وجماهد من التابعني يرفع هذا الفعل 

«إىل من أدركهم وفيهم الصحابة
(1)

. 

فإذا رأو هالل شوال أحببت أن يكرب الناس مجاعة وفرادى : يف األم v الشافعيقال  .6

وكذلك أحب يف ليلة األضحى سجد واألسواق والـطرق واملنازليف امل
(2)

يكرب الناس : الـ، وق

حال حتى خيرج اإلمام لصالة يف الفطر حني تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى ومجاعة يف كل 

ويكرب أمامهم خلف الصلوات  ج خلف صالة الظهر يوم النحرحلايكرب ا: وقال العيد،

 فيكربون معًا ومتفرقني لياًل وهناراً 
(3)

. 

عدم وجود هني أو دليل يف املنع واألصل يف مثل ذلك اجلواز عىل أقل األحوال لوجود  .7

 .إىل ذلك، واألمر يف ذلك واسعأدلة تشري 

 .« طاف بالبيت سبعة أشواطو » :قوله

چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ]قال تعاىل  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  

ڌ   ڌ  .]25: احلج[ [ڍ  ڍ  

v (4) قال ابن كثري
أي اجعله خالصًا هلؤالء الذين يعبدون اهلل وحده الرشيك له  :

فالطائف به معروف وهو أخّص العبادات عند البيت فإنه اليفعل ببقعة من األرض سواها، 

 .ليهإخمتصني بالبيت فالطواف عنده والصالة  فقّرن الطواف بالصالة إلهنام اليرشعان إال

                                                             

 (.3/231)املصنف ألبن أيب شيبة  (1)

 (.1/253)األم  (2)

 (.1/216)األم  (3)

 .291ص 3تفسري ابن كثري جـ (3)
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قدم النبي صىل اهلل عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم »: قال ريض اهلل عنهامعن ابن عمر 

 [ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ]: صىلى ركعتني ثم سعى بني الصفا واملروة ثم تال

(1)«]21: األحزاب[
. 

كان رسول اهلل إذا طاف طواف األول خبى ثالثًا ومشى »: ريض اهلل عنهامبن عمر اوعن 

«أربعاً 
(2)

دم فإنه كان إذا طاف يف احلج والعمرة أول ما يق أن رسول اهلل »وعند مسلم بلفظ  ،

«يسعى ثالثة أطواف بالبيت ثم يميش أربعة ثم يصيل سجدتني ثم يطوف بني الصفا واملروة
(3)

. 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رمل الثالثة » ريض اهلل عنهاموعن جابر بن عبداهلل 

«أطواف من احلجر إىل احلجر
(4)

. 

 

 ُدُخوُل اْلَمكََّة
 

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم » ريض اهلل عنهامبن عمر احلديث : من الثنية العليا

«السفىليدخل من الثنية العليا وخيرج من الثنية 
(5)

. 

يف رشح احلديث v قال النووي
(6)

مذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا  :

 ضـعـل بوقــا ،أوال قهـريـثنية عىل طـكون هذه الـأن ت نيـرق بـف سفىل والـروج منها من الـواخل

                                                             

 (.1531)رواه البخاري  (1)

 (.515) و عنده ( 1533)رواه البخاري  (2)

 (.1893)، وأبوداود (3138)رواه مسلم  (3)

 (.2961) ماجه، وابن (861)، والرتمذي (3133)رواه مسلم  (3)

 ( .2856)، والنسائي (1855)، وأبو داود (3131)، ومسلم (1616)رواه البخاري  (6)

 .1ص9رشح مسلم جـ (5)
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يستحب  ملن ليست عىل طريقه وهذا  ألهنا كانت عىل طريقه وال  إنام فعلها النبي: أصحابنا

 .ضعيف والصواب األول

v (1) وقال الشوكاين
 بني طريقيه فقيل  واختلف يف املعنى الذي ألجله خالف :

وقيل احلكمة يف ذلك  ،عتباره هنااأتى ـعيد وبعضه اليتـليتربك به وذكروا شيئًا مما تقدم يف ال

ألن : ىل فراقه وقيلإاملناسبة بجهة العلو عند دخول ملا فيه من تعظيم املكان وعكسه إلشارة 

أن يدخلها خرج منها خمتفيًا يف اهلجرة فأراد   إبراهيم ملا دخل مكة دخل منها وقيل ألنه

ألن من جاء من تلك اجلهة كان مستقباًل للبيت، وحيتمل أن يكون ذلك  ظافرًا غالباً وقيل

والثنية العليا كانت صعبة املرتقى فسهلها  ،ستمر عىل ذلكالكونه دخل منها يوم الفتح ف

ويقال هلا كداء يف  مرص امللك املؤيد، ا كلها سلطانمعاوية ثم عبد امللك ثم املهدي ثم سهله

 (.هـ821)حدود

v (2) وقال الصنعاين
 من الثنية العليا ما  ووجه دخوله لسفىل يقال هلا ُكدا،والثنية ا :

 ؟فقال له العباس ماهذا ،ال أسلم حتى أرى اخليل تطلع من كداء: أنه قال أبو سفيانروى 

فذكرت أبا سفيان : من هنالك أبدًا، قال العباسن اهلل اليطلع اخليل إيشء طلع بقلبي و: قال

 قال رسول اهلل :وعند البيهقي من حديث ابن عمر قال .منها  بذلك ملا دخل رسول اهلل

 «قال حسان فأنشده شعراً  «كيف: 

 ا           نثـري النقـع مطلعهـا كــداءعدمت بنيتي إن مل تـروهـ

 .«أدخلوها من حيث قال حسان»: وقال فتبسم 

                                                             

 .383ص3نيل األوطار جـ (1)

 .99ص 2سبل السالم جـ (2)
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v (1) وقال النووي
هذه املخالفة يف طريقه   إنام فعل النبي :يف حكمة دخوهلا من هنا 

 .إىل أكمل منهداخاًل وخارجًا تفاؤالً بتغري احلال 

v (2) ال ابن تيميةــوق
ع ـجد من مجيـة واملسـدخل مكـن يأاز له ــمكة جإذا أتى : 

لها من وجهها من فإنه دخ  األفضل أن يأيت من وجه الكعبة إقتداء بالنبي وانب لكنـاجل

بواب مبنية ولكن دخلها ملدينة سور وال أ ملكة وال  ومل يكن عىل عهد النبي الناحية العليا

باب بني  سجد من باب األعظم الذي يقال لهل املمن باب الثنية العليا املرشفة عىل املقربة ودخ

ومل يكن قدياًم بمكة  إىل احلجر األسودقرب الطرق أر األسود فإن هذا إىل احلجالشيبة ثم ذهب 

  ن النبيأفكان البيت يرى قبل دخول املسجد، وقد ذكر ابن جرير  ،بناء يعلو عىل البيت

البيت ترشيفاً وتعظياًم وتكرياًم ومهابة وبراً وزد  اللهم زد هذا»كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال

«من رشفه وكرمه ممن حجه أو اعتمر ترشيفًا وتعظيامً 
(3)

 فمن رأى البيت قبل دخول املسجد 

 بيت ولو كان بعد دخول املسجد ولكنـحب  ذلك من استحبه عند رؤية الـعل ذلك وقد استـف

                                                             

 .1ص 9رشح مسلم جـ (1)

 .55ص 25جمموع الفتاوى جـ (2)

ضعفه الشيخني عبدالقادر وشعيب األرنؤوط يف حتقيقهام عىل زاد ( 6/13)ومن طريقه البيهقي ( 1/339)أخرجه الشافعي  (3)

اللهم »: سمعت عمر يقول إذا رأى البيت: بلفظ قال سعيد بن املسيب( 6/13)املعاد إلبن القيم اجلوزية وقال أخرجه البيهقي

واألحاديث : 256ص 1وسنده حسن، وقال الشيخ العثيمني يف رشح املمتع جـ «المأنت السالم ومنك السالم وحينا ربنا بالس

فإذا رأى : 21وقال األلباين يف مناسك احلج والعمرة ص. الواردة يف رفع اليدين ويف الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف

: ه مرفوعًا إسناده ضعيفالكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح عنه وغري

 (.1163)الضعيفة

لرواية عمر بن اخلطاب رواه البيهقي بسند حسن عن سعيد بن املسيب  21وقال األلباين يف مناسك احلج والعمرة ص

عنهام، وقال ومل ( 3/91)ورواه بإسناد آخر حسن أيضًا عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول ذلك ورواه ابن أيب شيبة ( 6/12)

 .لثبوته عنه  «…اللهم أنت السالم»دعاء خاص فيدعوا بام تيرس له وإن دعا بدعاء عمر  عن النبي يثبت 
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بعد أن دخل املسجد ابتدأ بالطواف ومل يصل قبل ذلك حتية املسجد والغري ذلك بل   النبي

v (1) ابن القيموقال  ،حتية املسجد احلرام هو الطواف بالبيت
وكان يف العمرة يدخل من : 

 .أعالهاأسفلها ويف احلج دخل من 

v (2) قال الشيخ العثيمني
دخلها ضحى،   األفضل أن يدخلها أول النهار ألن النبي :

«بات بذي طوًى حتى أصبح ثم دخل مكة أن رسول اهلل »بن عمر اعن 
(3)

ن ، وُيس

مل يأمر أن يدخل   ن النبيأإذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا ( الدخول من ثنية العليا)

وكان الذي  أثر اآلن،يوجد له  وباب بني شيبة اآلن عفا عليه الدهر وال ،الناس من أعالها

 .إىل الكعبة يدخل من هذا البابباب السالم ويتجه : يدخل من باب يقال له

v (4) وقال ابن تيمية
غريه إال هذان احلرمان  وليس يف الدنيا حرم البيت املقدس وال :

حرم املقدس وحرم اخلليل فإن هذين : غريمها حرمًا كام يسمى اجلهال فيقولون ىيسم وال

وغريمها ليسا بحرم بإتفاق املسلمني واحلرم املجمع عليه حرم مكة وأما املدينة فلها حرم أيضاً 

 . عند اجلمهور كام استفاضت بذلك األحاديث عن النبي

 .« صلى خلف املقام ركعتنيو » :قوله

 .[126: البقرة ] [ۉېې ې ې]ال تعاىل ق

 ې ۉېې]: ام إبراهيم عليه السالم فقرأـفذ إىل مقـثم ن»: ابر ـويف رواية ج

                                                             

 .211ص 2زاد امليعاد جـ (1)

 .253ص 1الرشح املمتع جـ (2)

 (.3133)رواه مسلم  (3)

 .55ص 25جمموع الفتاوى جـ (3)
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قل يا أهيا )و  (قل هو اهلل أحد)فجعل املقام بينه وبني البيت كان يقرأ يف الركعتني  [ې

«ثم رجع إىل الركن فأستلمه( الكافرون
(1)

. 

وافقت ريب ثالث قلت يا رسول اهلل لو اختذت من مقام إبراهيم » فقال عمر بن اخلطاب 

(2)« [ې ې ۉېې]: مصىل، فنزلت
إن اهلل جعل احلق عىل »، ويف احلديث 

«لسان عمر وقلبه
(3)

. 

 

 اْلنَّْهي يف اْلَحَرِمَجَواُز اْلصَّاَلِة يف َأْوَقاِت 

 

يابني عبد مناف المتنعوا أحدًا طاف هبذا البيت » قال  لرواية جبري بن مطعم أن النبي

«وصىل أية ساعة شاء من ليل أو هنار
(4)

. 

رأيت عبداهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام يطوف بعد الفجر » وعن عبدالعزيز بن رفيع قال

«ويصيل ركعتني
(5)

. 

v(6) العثيمنيوقال الشيخ 
براهيم وسمي مقامًا ألنه قام عليه السالم حني ارتفع إمقام  :

ر لكن لطول السنني موضع قدمه كان بينًا يف هذا احلجن أ: وقد قيل ،بناء الكعبة فبنى عليه

 .وكثرة مايتمسح به الناس زال موضع القدمني

                                                             

 .«ا أهيا الكافرون وقل هو اهلل أحدقل ي»، ويف رواية (1521)و( 2931)، ومسلم (1611)رواه البخاري  (1)

 (.2399)، ومسلم (312،3383)رواه البخاري  (2)

 (.1833)صحيح اجلامع  «يقول به»، ويف رواية (1135)، صحيح اجلامع (1119) ماجه، وابن (2969)رواه الرتمذي  (3)

 (.381)، اإلرواء (1135) ماجه، صحيح ابن (588)صحيح الرتمذي  (3)

 .311ص 1الرشح املمتع جـ (5)  (.1531)ي رواه البخار (6)
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فمنهم من قال أنه الصق :  واختلف املؤرخون أين مكان هذا املقام يف عهد النبي

 .من أجل التوسعة عىل الطائفني ىل هذا املكان عمر بن اخلطاب إن الذي قدمه أبالكعبة و

ن كان مكاهنام بعيدًا عن املقام إن السنة حتصل هبام وأط فيهام الدنو من املقام وأنه اليشرت

 قريباً من أن يصيلولكن كلام قرب من املقام كان أفضل إال أنه إذا دار األمر بني  ،وهو كذلك

 ويش فيمن يأيت ويذهب وبني أن يصيلاملقام مع كثرة حركته لرد املارين بني يديه أو مع التش

ألن مايتعلق بذات العبادة : )الثاين أفضل ؟ام أفضل اجلوابأيعن املقام ولكن بطمئنينة ف بعيداً 

 (.أوىل باملراعات مما يتعلق بمكاهنا

 .ل املسعى وصالمها فقد أتى بالسنةىل ماحوإوعىل هذا فلو تأخر اإلنسان 

v (1) وقال اإلمام البغوي
احلرم جيوز أن يصيل ركعتي الطواف خارج املسجد وخارج  :

ح فركب حتى صىل الركعتني بذي صىل عمر خارجاً من احلرم وروي أنه طاف بعد الصب

 .طوى

وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام يصيل ركعتي »: قال( 1528)وعند البخاري معلقًا فوق رقم

 ،«الطواف مامل تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صىل الركعتني بذي طوًى 

ر »: d وعن عروة عن عائشة أن نـاسًا طـافوا بالبيت بعد صالة الصبح ثم قعدوا إىل املذكِّ

قعدوا حتى إذا كانت : طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة ريض اهلل عنهام حتى إذا

«الساعة التي تكره فيها الصالة قاموا يصلون
(2)

. 
 

                                                             

 .319ص 3جـ( 1911)رشح السنة حتت رقم  (1)

 (.1528)رواه البخاري  (2)
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 .........................ط   ثم خرج إىل الصفا وسعى بني الصفا واملروة سبعة أشوا

 

 .« ثم خرج إىل الصفا وسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط » :قوله

 .[168: البقرة ] [ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ]: ال تعاىلق

دخلت عىل دار أيب حسني يف نسوة من قريش ورسول اهلل »: عن جيبة بنت أيب جترأة قالت

  يطوف بني الصفا واملروة وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول ألصحابه

«( إسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعي)
(1)

. 

 أرأيت قول اهلل تعاىل: سألت عائشة ريض اهلل عنها فقالت هلا»: عروة بن الزبري قال وعن

ڳ] گ    گ  گ  گ   ڑ  ک  ک  ک    ک   ڈ  ڈ  ژژ   ڑ   ڎ    [ڌ   ڎ  
بئس ماقلت يا ابن أختي إن هذه : فواهلل ماعىل أحد جناح أن اليطوف بالصفا واملروة، قالت

 .«لوكانت كام أولتها عليه كانت الجناح عليه أن اليتطوف هبام

عند  ون ملناة الطاعنة التي كانوا يعبدوهناألنصار كانوا قبل أن يسلموا ُيلنزلت يف اأولكنها 

عن   ن يطوف بالصفا واملروة، فلام أسلموا سألوا رسول اهللأيتحرج  املشلَّل، فكان من أهل

ڌ   ڎ  ]يا رسول اهلل إنا كنا نتحرج أن نطوف بني الصفا واملروة فأنزل اهلل تعاىل »: ذلك قالوا

 الطواف بينهام وقد سنَّ رسول اهلل : ا، قالت عائشة ريض اهلل عنه[ڎ  ڈ  ڈ  ژ

«بينهامفليس ألحد أن يرتك الطواف 
(2)

. 

v (3) لعريب املالكيقال ابن ا
الجناح عليك أن : علموا وفقكم اهلل تعاىل أن قول القائلا :

 لام سمع عروةـفعل فـرتك الـإباحة ل [ک  گ  گ  گ  گ]وله ـوق ،فعلـفعل إباحة للـت

                                                             

 (.1112)صحيح يف اإلرواء  (1)

 (.1111)، واإلرواء (1211)، ومسلم (1533)رواه البخاري  (2)

 .15ص 1أحكام القرآن جـ (3)
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ن أقال هذا دليل عىل  [ڳ   ک  گ  گ  گ  گ] وقوله سبحانه ،قوله سبحانه وتعاىل

ترك الطواف جائز ثم رأى الرشيعة مطبقة عىل أن الطواف ال رخصة يف تركه فطلب اجلمع بني 

گ  گ  گ  گ] ليس قوله تعاىل: d املتعارضني، فقالت له عائشةهذين   [ڳ   ک  

 [ک  گ  گ  گ  گ] دلياًل عىل ترك الطواف إنام كان يكون الدليل عىل تركه لوكان

فلم يأت هذا اللفظ إلباحة الرتك والفيه دليل عليه وإنام جاء إلفادة إباحة الطواف ملن كان 

لألصنام التي كانت فيه فاعلمهم  ن يطوف به يف اجلاهلية قصداً يتخرج منه يف اجلاهلية أو ملن كا

ن الطواف ليس بمحظور إذا مل يقصد الطائف قصدًا باطاًل فأدت اآلية إباحة الطواف أاهلل تعاىل 

بينهام وسلَّ سخيمة احلرج التي كانت يف صدور املسلمني منها قبل اإلسالم وبعده، وقوله 

من مواضع  ومناسكه ومرشوعاته، ال معامل احلج :أي [ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ]تعاىل

 .د يف نفسه شيئًا من الطواف هبامالكفر وموضوعاته فمن جاء البيت حاجًا أو معتمرًا فال جي

ما أتمَّ اهلل حج إمري وال عمرته مل يطوف بني الصفا : فقالت» يف رواية :dوقالت عائشة 

«واملروة
(1)

. 

 ، قال الزهري«فال جناح عليه أن اليطَّوف هبام»: فلو كانت كام تقول لكانت ويف رواية

v :إن هذا العلم ولقد : فذكرت ذلك أليب بكر بن عبدالرمحن بن هشام فأعجبه ذلك وقال

 الصفا واملروة من العرب إنام كان من اليطوف بني سمعت رجاالً من أهل العلم يقولون

إنام أمرنا : رين من أمر اجلاهلية، وقال آخرون من األنصارإن طوافنا بني هذين احلج يقولون

ڎ  ڈ  ڈ ] بيت ومل نؤمر به بني الصفا واملروة فأنزل اهلل عزوجلـطواف بالـبال  ڌ   ڎ  

                                                             

 (.3158)رواه مسلم  (1)
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«فأراها قد نزلت يف هؤالء وهؤالء»: قال أبو بكر بن عبدالرمحن [ژ
(1)

. 

إنام كان ذلك أن األنصار كانوا هيلون يف اجلاهلية لصنمني عىل رشط  البحر يقال » ويف رواية

هلام إساف ونائلة ثم جييئون فيطوفون بني الصفا واملروة ثم حيلقون فلام جاء اإلسالم كرهوا أن 

(2)«[ ...ڌ   ڎ] وجل فأنزل اهلل عز: ي كانوا يصنعون يف اجلاهلية، قالتيطوفوا بينهام للذ
. 

«وكان ذلك سنة يف آبائهم من أحرم ملناة مل يطف بني الصفا واملروة» ويف رواية
(3)

. 

إبراهيم وبإبنها  –أم إسامعيل  –جاء هبا »: قال ابن عباسويف رواية يف أصل مرشوعيته 

فوق زمزم  –الشجرة الكبرية  –حتى وضعها عند البيت عند دوحة  –وهي ترضعه  –إسامعيل 

يف أعىل املسجد وليس بمكة يومئٍذ أحد وليس هبا ماء، وضع عندها جوابًا فيه متر وسقاء فيه 

ربنا إين )ستقبل بوجهه البيت ثم دعا ماء ثم قفى إبراهيم منطلقًا حتى إذا كان عند الثنية، ا

وجعلت أم إسامعيل ترضع إسامعيل وتـرشب من ذلك ( أسـكنت من ذريتي بـوادٍ غري ذي زرع

املاء حتى إذا نفد ما يف السقاء عطشت وعطش إبنها وجعلت تنظر إليه يتلوى فانطلقت 

دًا فلم تر أحدًا فوجدت الصفا أقرب جبل، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أح

فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم  سعت سعي اإلنسان املجهود 

حتى جاوزت الوادي الوادي ثم أتت املروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدًا 

«فذلك سعي الناس بينهام: قال النبي : ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس
(4)

. 
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بالبيت وبني الصفا واملروة  إنام سعى رسول اهلل »: وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال

«لرُيي املرشكني قوته
(1)

. 

إن الصفا ):قرأىل الصفا فلام دنا من الصفا إثم خرج من الباب »: ويف رواية جابر الطويل

بام بدأ اهلل به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى ( ويف رواية نبدأ)أبدأ ( واملروة من شعائر اهلل

ال إله إال اهلل وحده الرشيك له، له : البيت فاستقبل القبلة فوحد اهلل وكرّبه ثالثًا ومحده وقال

وحده الرشيك له أنجز  وهو عىل كل يشء قدير، ال إله إال اهلل( حيي ويميت)امللك وله احلمد 

وعده ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده، ثم دعا بني ذلك وقال مثل هذا ثالث مرات ثم نزل 

( يعني قدماه) ىل املروة حتى إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتاإماشيًا 

روة كام فعل ففعل عىل امل( ىل البيتإفرقى عليها حتى نظر ) الشق اآلخر مشى حتى أتى املروة

«عىل املروة( يف رواية كان السابع)عىل الصفا حتى إذا كان آخر طوافه 
(2)

. 

v (3) وقال األلباين
وهو  «أبدأ، نبدأ وبصيغة اخلرب وأبدؤوا بصيغة األمر»وذكر اللفظ  

وهو شاذ اليثبت لتفرد الثوري وسليامن به ( 1/213/1) رواية إلبن خزيمة يف صحيحه

 .نبدأ فهو الصواب: سبعة وقد قالواخمالفني سائر الثقات وهم 

 .« قصرهثم حلق شعر رأسه أو  » :قوله

ۆ]: اهلل تعاىل الق ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  

 .[21: الفتح ] [ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ

                                                             

 (.853)، والرتمذي (1539)رواه البخاري  (1)

 (.1218)أخرجه مسلم و ،51ص وحتته، وحجة النبي ( 1111)اإلرواء رقم  (2)

 (.1121)اإلرواء حتت رقم  (3)
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: اللهم أغفر للمحلقني، قالوا وللمقرصين؟ قال: قال رسول اهلل »: عن أيب هريرة قال

«وللمقرصين: وللمقرصين؟ قاهلا ثالثا قال: اللهم أغفر للمحلقني، قالوا
(1)

ويف رواية ابن  ،

«اللهم ارحم املحلِّقني» عمر
(2)

. 

«وطائفة من أصحابه وقرصى بعضهم حلق النبي »: وعن ابن عمر قال
(3)

وعن معاوية  ،

«بمشقص  ت عن رسول اهللقرص»: يب سفيان ريض اهلل عنهام قالأبن 
(4)

ورواية مسلم  ،

«وهو عىل املروة»
(5)

 حممول عىل أنه قرص عن النبيهذا احلديث : يف رشحه v قال النووي ،

 يف عمرة اجلعرانة . 

v (6) ال احلافظوق
أو عمرة وقد ثبت أنه  ان يف نسك إما يف حجن ذلك كأوهو يشعر ب :

سيام وقد روى مسلم يف هذا احلديث إن ذلك كان  ته فتعني أن يكون يف عمرة والحج يف حلق

وهذا حيتمل أن يكون يف عمرة القضية أو اجلعرانة ،باملروة
(7)

: قال  ن النبيأعن ابن عمر  ،

 .«من مل يكن معه هدي فليطف بالبيت وبني الصفا واملروة وليقرص وليحلل»

«حلق رأسه يف حجة الوداع»  ن رسول اهللابن عمر ريض اهلل عنهام أ عن
(8)

. 

ىل جانبه األيمن ثم األيرس ثم جعل إوأشار ( ُخذ  )ثم قال للحالق » عن أنس بن مالك 

«يعطيه الناس
(9)

إحلق الشق اآلخر : فحلق شقُة األيمن فقسمه فيمن يليه ثم قال»ويف رواية  ،

«أين أبو طلحة فأعطاه إياه: فقال
(11)

. 

                                                             
 (.1129)رواه البخاري  (3) (.1121)رواه البخاري  (2) (.1128)رواه البخاري  (1)

 (.3112)رواه مسلم  (6) .باب التقصري يف العمرة( 3111)، ومسلم (1131)رواه البخاري  (3)

 (.1221)، ومسلم (1591)رواه البخاري  (1)  .121ص 3فتح الباري جـ (5)

 (.1981)، وأبو داود (3138)، ومسلم (3311)رواه البخاري  (8)

 (.3131)رواه مسلم  (11)  (.3139)رواه مسلم  (9)
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 .........................    وبذلك متت عمرته وحل له كل يشء حرم عليه باإلحرام

 

«ليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء التقصري»:  عن ابن عباس قال النبي
(1)

. 

 .« وبذلك متت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه باإلحرام » :قوله

 :حمظورات اإلحرام

اليلبس القمص وال العامئم وال الرساويالت وال الربانس وال »: لبس املخيط -1

«اخلفًاف
(2)

. 

«التنتقب املرأة املحرمة وال تلبس القفازين»: تغطية وجه املرأة ويديا -2
(3)

. 

«اليلبس القمص وال العامئم»: تغطية رأس الرجل -3
(4)

. 

«وال تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس»: الطيب -4
(5)

. 

وحديث البخاري  ،[195: البقرة ] [ۋ  ۋ  ۅ]: تقليم األظفار وإزالة الشعر –6 ،5

 (.1139) أبوداود ،(1211) مسلم ،(1813)

 .اجلامع ودواعيه -7

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ] :إقرتاف املعايص -8  [ٻ  پ  

 .[191: البقرة ]

 .اخلاصمة واجلدال -9

«الينكح املحرم والينُكح والخَيطب»: اخلطبة وعقد النكاح -10،11
(6)

. 

                                                             

 (.1131)، صحيح سنن أيب داود (516)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

 (.1818)أبو داود( 1838)البخاري (3)  (.1111)، ومسلم (1632)رواه البخاري  (2)

 (.1112)، اإلرواء (1632)رواه البخاري  (3)

 (.1256)البخاري  «...الحتنطوه»، (1632)رواه البخاري  (6)

 (.832)، والرتمذي (1826)، وأبو داود (1319)رواه مسلم  (5)
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يصل إىل امليقات يف أشهر احلج وهي شوال وذو القعدة والعرش أن : احلال الثانية

 ...............................................................    األول من ذي احلجة،

 

ڀ  ٺ  ٺ  ]: و ذبح أو داللة أو إشارةأ بقتل التعرض لصيد الرب -12 ڀ   ڀ   ڀ  

 .[95: املائدة ] [ٺ

أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو »: األكل مما صيد من أجله أو بإشارته أو بإعانته -13

«فكلوا: ال، قالوا:أشار إليها قالوا
(1)

. 

ىل امليقات يف أشهر احلج وهي شوال وذو القعدة إأن يصل : الثانيةاحلال  » :قوله

 .« والعشر األول من ذي احلجة

ڭ  ڭ  ڭ  ]: قال تعاىل : ، وقال تعاىل]189: البقرة[ [ۇے   ے  ۓۓ  ڭ  

ٻ  ]  .]191: البقرة[ [ٱ  ٻ   

( احلج أشهر معلومات: )باب قول اهلل تعاىل( 1651) وروى البخاري معلقًا فوق رقم

 (.األهلةيسألونك عن )و

، (شوال وذو القعدة وعرش من ذي احلجة أشهر احلج: )عمر ريض اهلل عنهام وقال ابن

 وعن عائشة ،(أن الحيرم باحلج إال يف أشهر احلجمن السنة : )وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام

d  خرجنا مع رسول اهلل »: قالت يف أشهر احلج وليايل احلج»
(2)

. 

v(3) قال ابن رشد
شوال وذو وهو : الثالثة الزمان فهو حمدود يف أنواع احلج أما ميقات :

، وقال الثالثة األشهر كلها حمل احلج: v ، وقال مالكبإتفاقة القعدة وتسع من ذي احلج

 .عرش فقط: v وقال أبو حنيفةالشهران وتسع من ذي احلجة، : v افعيالش

                                                             

 .682ص 1بداية املجتهد جـ (3) (.1651)رواه البخاري  (2) (.1195)، ومسلم (1823)رواه البخاري  (1)
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ب أن يطلق عىل مجيع أيام ذي فوج( أشهر معلومات احلج)عموم قوله: دليل قول مالك

 .ة أصله انطالق عىل مجيع أيام شوال وذي القعدةاحلج

 .نقضاء أفعاله الواجبةاانقضاء اإلحرام قبل متام الشهر الثالث ب: ودليل الفريق الثاين

 ىل آخر الشهر وأن أحرم باحلج قبل أشهر احلجإتأخر طواف اإلفاضة : وفائدة اخلالف

 .ه مالك ولكن صح إحرامه عندهوكره

 .ينعقد إحرامه إحرام عمدة: v لشافعيوقال ا ،اليصح إحرامه: وقال غريه

v (1) يبقال ابن العر
 :يف تعديد أشهر احلج ويف ذلك أربعة أقوال :

 .شوال وذو القعدة وذو احلجة كله قاله ابن عمر وقتادة وطاوس ومالك :أحدها

 . وعرشة أيام من ذي احلجة قاله مالك أيضا وأبو حنيفة :الثاين

 .وعرش ليال من ذي احلجة قاله ابن عباس والشافعي :الثالث

 .آخر أيام الترشيق قاله مالك أيضاً  ىلإ :الرابع

 ،أنه عرشة أيام: أنه ذو احلجة كله آخذ بظاهر اآلية والتعديد للثالثة ومن قال: فمن قال

 ، قال إنالعقبة ركنان يفعالن يف اليوم العارش ومن قال عرش ليال الطواف والرمي يف: قال

آخر أيام : ومن قال ،احلج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة وهو احلج كله

الخالف يف  ائره وبعض الشهر يسمى شهرًا لغًة،الترشيق رأى أن الرمي من أفعال احلج وشع

 .و احلجةأن أشهر احلج شوال وذو القعدة وذ

 :والفائدة يف ذكر اهلل تعاىل هلا وتنصيحه عليها أمران

 إىله السالم واستمرت عليه احلال ـا كذلك يف ملة إبراهيم عليـاىل وضعهـأن اهلل تع :أحدمها

                                                             

 119ص 1أحكام القرآن جـ (1)
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 فجرالفجور ولكنهاأن العمرة فيها من أأيام اجلاهلية فبقيت كذلك حتى كانت العرب ترى 

 : حدها، وقال رسول اهلل إىلكانت تغريها فتنسئها وتقدمها حتى عادت يوم حجة الوداع 

 إن الـزمان قد إستدار كهيئة يـوم خلق اهلل السموات واألرض السنة اثـنا عرش شهراً منها أربعة»

«ث متواليات ذو القعدة وذو احلجة واملحرم ورجبحرم ثال
(1)

. 

احلج يف أشهر احلج بني أن أشهر  إىلن اهلل سبحانه ملا ذكر التمتع وهو ضم العمرة أ :الثاين

براهيم عليه السالم وبني قوله إنام هي املعلومات من لدن إاحلج ليست مجيع الشهور يف العام و

ن مجيعها ليس احلج تفصياًل هلذه أ [ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ]تعاىل 

اجلملة وختصيصًا لبعضها بذلك وهي شوال وذو القعدة ومجيع ذي احلجة وهو إختيار عمر 

 نام يكون متمتعاً إوصحيح قول علامئنا فاليكون متمتعًا من أحرم بالعمرة يف أشهر العام و

 .بالعمرة يف هذه األشهر املخصوصة من أتى

v(2) قال احلافظ
العلامء عىل ان املراد بأشهر احلج ثالثة أوهلا شوال لكن اختلفوا  وأمجع :

و شهران وبعض الثالث أللشافعي ( اإلمالء)هل هي ثالثة بكاملها وهو قول مالك ونقل عن 

عرش ليال  من : وهو قول الباقني ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبري وآخرون

افعي يف املشهور نعم، وقال الش: قال أبو حنيفة وأمحد ؟ال وأذي احلجة وهل يدخل يوم النحر 

 .ال: امُلصحح عنه

ابن : واختلف العلامء أيضًا يف اعتبار هذه األشهر هل هو عىل رشط أو اإلستحباب فقال

 ر وابن عباس وجابر وغريهم من الصحابة والتابعني هو رشط فال يصح اإلحرام باحلج إالـعم

                                                             

، والبغوي (2962)، وابن خزيمة (233) ماجه، وابن (1938)، وأبوداود (1519)، ومسلم (3191)رواه البخاري  (1)

 .636ص 3فتح الباري جـ (2)  (.1956)
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 .فيها وهو قول الشافعي

v (1) وقال ابن تيمية
ويقدم مكة يف أشهر احلج وهن شوال وذو القعدة وعرش من ذي  :

 (.احلجة

v (2) ويوقال البغ
ة إىل طلوع احلجشوال وذو القعدة وتسع من ذي : أشهر احلج :

 .الفجر من اليوم النحر

v(3) بن حزماوقال 
وعرش من ذي  ذو القعدة وذو احلجة، وقال قومأشهر احلج شوال و :

يضًا أأشهر و: واليطلق عىل شهرين وبعض آخر [ٱ  ٻ   ٻ]: قال تعاىل ،احلجة

ثالثة أشهر يعمل يف ذي احلجة كله بال خوف منهم فصح أهنا  إن رمي اجلامر وطواف األفاضةف

 .وباهلل تعاىل التوفيق

v(4) قال العثيمني
ِعدة يقال ذو احلجة وذو احِلجة واألفصح  : ِعدة وذو الق  يقال ذو الق 

ِعدة)الفتح يف األول  (.ذو الق 

، وعرش من ذي احلجة هذا املشهور عند اإلمام أمحد وبه أخذ (ذو احِلجة)والكرس يف الثاين 

ٻ]ل أصحابه، ولكن يرد عىل هذا القو شهر معلومات ولو أومل يقل يف  [ٱ  ٻ   

ن يمأل الظرف، وقلنا نعم جيوز أواملظروف اليلزم  قال يف أشهر صارت األشهر الثالثة ظرفاً 

 وأشهر مجع واملشهور يف( أشهر معلومات)أن يكون املراد شهرين وبعض الثالث لكن قال

ثة وهذا مذهب اإلمام مالك وهو أن أقل اجلمع ثالثة وعىل هذا فتكون أشهر احلج ثال: اللغة

 وال نجيز أن يقف الناس يف اخلامس( أشهر معلومات)اهر اآليةـقته لظـصحة ملوافـرب إىل الـأق

                                                             

 .61ص 6املحىل جـ  (3)   .65ص 25جمموع الفتاوى جـ (1)

 .51ص 1الرشح املمتع جـ (3)   .261ص 3رشح السنة جـ (2)
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 .............   احلج وحده، والعمرة وحدها،: فمثل هذا خيري بني ثالثة أشياء، وهي

 

يوم من أيامها، وبعض عرش من ذي احلجة فهذه األشهر اليلزم أن يكون احلج جيوز يف كل 

 وعىل هذا خيرج هذا( يوم احلج األكرب.)تسع من ذي احلجة، هذا القول ضعيف: العلامء قال

جيوز أن يؤخر يشء  وال. إليه مالكذهب  والصواب ما. اليوم الذي سامه اهلل يوم احلج األكرب

حلجة وعليه يشء من أعامل احلج عن األشهر الثالثة إال لرضورة وإال فالواجب أن الخيرج ذو ا

جيوز  راد اخلروج وعىل هذا فالأمن أعامل احلج إال طواف الوداع ألنه منفصل عن احلج ملن 

ن أ إىلجيوز أن يؤخر طواف اإلفاضة  أن يدخل املحرم وال إىللإلنسان أن يؤخر حلق رأسه 

 فله و التقصريأأن يكون يف رأسه جروح معها من احللق  خل املحرم إذا كان لعذر فال بأسيد

أن يؤخر حتى يربأ، أما عذر الطواف فإن تصاب املرأة بنفاس كان يأتيها وهي واقفة يف عرفة، 

والنفاس عادة يبقى أربعني يومًا فهذه سوف خيرج ذي احلجة ومل تطوف طواف اإلفاضة، فال 

بأس ألن التأخري لعذر وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب ملوافقته 

لظاهر اآلية واألصل يف الدالالت أن تأخذ بالظاهر إال بدليل الرشعي خيرج الكالم عن 

 .ظاهره

 .« وحده، والعمرة وحدها احلج: خيري بني ثالثة أشياء وهي ثل هذافم » :قوله

عام حجة الوداع فمنا من أهل بُعمرة،  خرجنا مع رسول اهلل »: قالت dعن عائشة 

من أهل  باحلج، فإما ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول اهلل 

بعمرة َفحل عند ُقدُمه وأما من أهل بحج أو مجع بني احلج والعمرة فلم حيلوا حتى كان يوم 

«النحر
(1)

. 

 

                                                             

 (.2919)، ومسلم (1652)رواه البخاري  (1)
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ويف رواية مسلم
(1)

من كان معه هدي فليهل : فأهللنا بعمرة ثم قال رسول اهلل »بلفظ  

 .«باحلج مع العمرة ثم الحيل حتى حيل منها مجيعاً 

فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى من أحرم بعمرة ومل هُيد »:  ية  فقال رسول اهللويف روا

«فال حيل حتى ينحر هديه ومن أهل بحٍج فليتم حجه
(2)

. 

من أراد منكم أن هيل بحج وعمرة فليفعل : فقال خرجنا مع رسول اهلل » :ويف رواية

«ومن أراد أن هيل بحج فليهل ومن أراد أن هيل بعمرة فيهل
(3)

. 

أن هيل بعمرة فليهل فلوال أين أهديت من أراد منكم »:   قال رسول اهلل :ويف رواية

«ألهللت بعمرة
(4)

«فكنت فيمن أهل بعمرة» :dوقالت عائشة  ،
(5)

. 

أو ما شعرت أين أمرت : فدخل عيل وهو غضبان فقلت من أغضبك؟ قال» :ويف رواية

الناس بأمر فإذا هم يرتددون ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ما ُسقُت اهلدي معي حتى 

«ثم احل كام حلوا أشرتيه
(6)

قد علمتم أين أتقاكم هلل وأصدقكم وأبركم : فقال» ويف رواية جابر 

«ولوال هدي حلللت كام حتلون ولو استقبلت من أمري
(7)

. 

 .« واجلمع بينهما » :قوله

بن رشداقال 
(8)

بعمرة مفردة أو حمرم بحج مفرد أو جامع بني احلج  املحرمون إما حمرم :

 .إما متمتع وإما قارن: رضبانمرة وهذان والع

 

                                                             

 (.2912) برقم (1)

 (.2915)رواه مسلم  (3) (.2916)واه مسلم ر (3) (.2913)رواه مسلم  (2) 

 (.2936)رواه مسلم  (1) (.2923)رواه مسلم  (5) (.2918)رواه مسلم  (6)

 .693ص 1بداية املجتهد جـ (8)
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v (1) وقال سيد سابق
 :نواع ثالثةاإلحرام  أ 

 .إفراد  .3   .متتع .2   .قران .1

 :وقد أمجع العلامء عىل جواز كل واحد من هذه األنواع الثالثة

لبيك بحج ) أن حيرم من عند امليقات باحلج والعمرة معًا ويقول عند التلبية :انرَ قِ  .1

أن يفرغ من أعامل العمرة واحلج مجيعاً  إىلوهذا يقتيض بقاء املحرم عىل صفة اإلحرام ( وعمرة

 .رة وُيدخل عليها احلج قبل الطوافأو حيرم بالعم
v (2) وقال احلافظ

ن حيث اللغة كام باأللف وهو خطأ م( اإلقران)أيب ذرفوقع يف رواية : 

 .قاله عياض وغريه

وقال حسني العوايشة
(3)

أنه يكفيه عمل احلج فيطوف  إىلوقد ذهب اجلمهور من العلامء  :

أي )طوافًا واحدًا وهو طواف اإلفاضة بعد الوقوف بعرفة ويسعة سعيًا واحدًا للحج والعمرة 

(القارن
(4)

. 

ذلك  يف الوقت الذي يكون ذلك فيه فقيلختلف أصحاب مالك او :v ال ابن رشدوق

مل يطف وتركع ويكره بعد الطواف وقبل  ما يف الطواف ولو شوطًا واحدًا وقيلله مامل يرشع 

 بقي عليه يشء من عمل العمرة من طواف أو سعي ما الركوع فإن فعل لزمه وقيل له ذلك ما

 إنه ليسـق فـعمرة إال احللـاله الـعـيه من أفـق علـبـومل ي احلجـل بـه إذا أهـفقوا عىل أنـخال أهنم ات

                                                             

 .218ص 3املوسوعة الفقهية جـ (3)    .639ص 3فتح الباري جـ (2) .381ص 1فقه السنة جـ (1)

جيزيء عنك طوافك بالصفا »طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحداً حلديث عائشة  القارن يطوف: 291وقال يف نفس املصدر ص (3)

 «قرن احلج والعمرة فطاف هلام طوافاً واحداً  أن رسول اهلل »، ورواية جابر (1211)مسلم  «واملروة عن حجِك وعمرتِك

من أحرم باحلج والعمرة »: قال رسول اهلل : ، ورواية ابن عمر قال(2311) ماجه، صحيح ابن (166)صحيح الرتمذي

 (.2319) ماجه، صحيح ابن (165)صحيح الرتمذي  «أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهام حتى حييل منهام مجيعاً 
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هو عند اجلمهور من غري حارضي املسجد احلرام والقارن الذي يلزمه هدي املتمتع بقارن،
(1)

. 

v (2) قال الشيخ العثيمني
 :والقرآن له ثالث صور 

 (لبيك حجًا وعمرة)أو ( لبيك عمرة وحجاً ): أن حيرم باحلج والعمرة معًا فيقول :األوىل

ألهنا سابقة عىل احلج( لبيك عمرة وحجاً )األفضل أن يقدم العمرة يف التلبية : وقالوا
(3)

. 

 .أن حيرم بالعمرة وحدها ثم يدخل احلج عليها قبل الرشوع يف الطواف :والثانية

ني العلامء، أن حيرم باحلج أوال ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة فيها خالف ب :الثالثة

صل يف هذا الوادي » :جاءه جربيل عليه السالم وقال  أن النبي ودليل الصورة األوىل

«عمرة وحجةاملبارك وقل عمرة يف حجة أو قال 
(4)

. 

برسف  حني أحرمت بالعمرة وحاضت dماحدث لعائشة  :ودليل الصورة الثانية

«أن هتل باحلج  فأمرها النبي»
(5)

وأمره بأهالهلا باحلج ليس إبطاالً للعمرة بدليل قوله  ،

وهذا دليل عىل أهنا مل تبطل العمرة  «طوافك بالبيت وبالصفا واملروة يسعك لعمرتك وحجك»

«طوافك بالبيت وسعيك بالصفا واملروة يسعك حلجك فقط»: ألهنا لو أبطلت العمرة لقال
(6)

. 

الـوق
(7)

 أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة فبني النبي »هلذا احلديث  

                                                             

 .93ص 1الرشح املمتع جـ (2)  .691ص 1البداية جـ (1)

  ۓ]العمرة فألنه قال تعاىل  أما جواز تقديم لفظ العمرة عىل احلج أو لفظه احلج عىل: 111ص 6قال ابن حزم يف املحىل جـ (3)

فال ... دخلت العمرة يف احلج»وصح عليه السالم  «لبيك عمرة وحجة»: أنه قال وصح عن رسول اهلل [ڭ  ڭ  ڭ

 .«نبايل أي ذلك قدم يف اللفظ

 .(1633)رواه البخاري  (3)

 (.1211)، ومسلم (293)رواه البخاري  (6)

 (.1211)رواه مسلم  (5)

 (.653)فتاوى أركان اإلسالم ص (1)
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وإذا تأملت الدليل فقد تعارض وتقول الدليل أخص من : عثم قال يف رشح املمت ،«مجيعاً 

املدلول واليصح اإلستدالل باألخص عىل األعم والعكس صحيح، ألن الدليل اآلن إنام وقع 

إذًا  يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض،تشبه الرضورة ألن عائشة ملا حاضت ال يف حال

نسان إذا أحرم بالعمرة أن إلاحلديث يف حال الرضورة فهل نستدل به عىل حال السعة ونقول ل

الفقهاء يقولون جيوز لكن يف النفس من هذا يشء  : يدخل احلج عليها ليكون قارنًا؟ اجلواب

كام يف حلج ومل يسق اهلدي أن جيعله عمرة أمر من أحرم با  لرسولألننا نقول إذا كان ا

 (.1218) حديث جابر الطويل مسلم

، ألنك إذا جعلت  فكيف نجعل العمرة حجًا وهل هذا إال خالف ما أمر به الرسول

 ؟العمرة حجًا فامذا ستصنع

ن املدلول يوم العيد، فالدليل هنا أخص من املدلول أل إىلستبقى يف إحرامك  :اجلواب

الذي حكمنا به عام يف حال العذر ويف حال عدم العذر والدليل خاص بحال الرضورة 

 .والعذر

أن حيرم باحلج أوالً ثم يدخل العمرة عليه فاملشهور عند احلنابلة أن  :وأما الصورة الثالثة

يبقى عىل هذا الجيوز ألنه اليصح إدخال األصغر عىل األكرب وهذا فيمن أراد أن يكون قارنًا ف

عمرة ليصري متمتعًا فهذا سنة  إىليوم العيد، وهذا القول األول، وأما من حول احلج  إىلإحرامه 

 .عندهم

... باحلج، ثم جاءه جربيل أهل رسول اهلل » d اجلواز حلديث عائشة :والقول الثاين

فأمره أن يدخل العمرة عىل احلج وهذا يدل عىل جواز إدخال العمرة عىل  «عمرة يف حجة: وقل

 :قال  ن النبيإظر فـياس فيه نـصح إدخال األصغر عىل األكرب جمرد قـقول بأن اليـاحلج، وال
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فال مانع وال تناقض وهذا ( إن العمرة حج أصغر)يف احلج إىل يوم القيامة وقال  دخلت العمرة»

 .«القول دليله قوي ويستفيد ألنه بدل من أن يأيت بنسك واحد أتى بنسكني

v (1) وقال اإلمام البغوي
والجيوز إدخال العمرة عىل احلج عىل أصح القولني وهو  :

 .قارناً ل أصحاب الرأي جيوز ويصري قول مالك وقا

وقال سيد سابق :عت  مَ التَّ  .2
(2)

هو اإلعتامر يف أشهر احلج ثم حيج من عامة الذي : التمتع :

 إىلإعتمر فيه وسمي متتعًا لإلنتفاع بأداء النسكني يف أشهر احلج يف عام واحد من غري أن يرجع 

بلده وألن املتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بام يتمتع به غري املحرم من لبس الثياب 

 .والطيب وغري ذلك
 قتيضـ، وهذا ي(لبيك بعمرة)ول ـا ويقـالعمرة وحدهـات بـأن حيرم من امليق: تمتعـوصفة ال

فاء واملروة مكة فيطوف بالبيت، ويسعى بني الص إىلالبقاء عىل صفة اإلحرام حتى يصل احلاج 

وحيلق شعره أو يقرصه ويتحلل فيخلع ثياب اإلحرام ويلبس ثيابه املعتادة ويأيت كل ماكان قد 

 .يوم الرتوية فيحرم من مكة باحلج ن جيئأ إىلحرم عليه باإلحرام 

v (3) وقال احلافظ
أما التمتع فاملعروف أنه اإلعتامر يف أشهر احلج ثم التحلل من تلك  :

ی   ی  ی    جئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ] ج يف تلك السنة، قال اهلل تعاىلباحلالعمرة واإلهالل 

خالف بني  ال: بن عبدالرباقال  ،ويطلق التمتع يف عرف السلف عىل الِقرآن أيضاً  [حئ

 بلـأنه اإلعتامر يف أشهر احلج ق [ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی] اىلـوله تعـقـراد بـتمتع  املـء أن العلامـال

                                                             

 .216ص 3رشح السنة جـ (1)

 .382ص 1فقه السنة جـ (2)

 .639ص 3فتح الباري جـ (3)
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احلج قال من التمتع أيضًا القرآن ألنه متتع بسقوط سفر النسك اآلخر من بلده، ومن التمتع 

 .إىل العمرةفسخ احلج أيضًا 

v (1) ابن رشدوقال 
بلده  إىلهو متمتع وإن عاد : روي عن احلسن أنه كان يقول إال ما :

ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    ]ومل حيج أي عليه هدي املتمتع املنصوص عليه يف قوله تعاىل 

عتمر يف غري أشهر امن : وقال طاوس ،عمرة يف أشهر احلج متعة: ألنه كان يقول [جئ  حئ

حارضي  ن من مل يكن منأمتع واتفق العلامء عىل احلج ثم أقام حتى احلج وحج من عامه أنه مت

 :ختلف العلامء فيهاماوهنا نوعان من التمتع  املسجد احلرام فهو متمتع،

 العمرة فجمهور إىلفسخ احلج يف عمرة وهو حتويل النية من اإلحرام باحلج  :أحدمها

واز ذلك وبه ج إىلبن عباس االعلامء يكرهون ذلك من الصدر األول وفقهاء األمصار، وذهب 

صحابه عام حج بفسخ احلج يف أأمر   ن رسول اهللأقال أمحد وداود، وكلهم متفقون عىل 

«جلعلها عمرة... س»العمرة وهو قوله 
(2)

صحابه أن ينسخ أوأمره ملن مل يسق اهلدي من ، 

واجلمهور رأوا ذلك من باب اخلصوص  ،إهالله يف العمرة، وهبذا متسك أهل الظاهر

أفسخ  قلت يا رسول اهلل » واحتجوا حلديث احلارث بن بالل  ألصحاب رسول اهلل

«لنا خاصة: قال! لنا خاصة أم ملن بعدنا
(3)

متعتان كانتا عىل عهد ): أنه قال وروي عن عمر، 

وروي عن عثامن . (متعة النساء ومتعة احلج: عليهامأنا أهنى عنهام وأعاقب   رسول اهلل

 (.متعة احلج كانت لنا وليست لكم)قال

                                                             

 .693ص 1البداية جـ  (1)

 (.1553)األم  -، صحبح أيب داود(3518)، والنسائي (1916)، وأبوداود (12612)رواه أمحد  (2)

 (.395)ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم  (3)
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كان ألحد من بعدنا أن حيرم باحلج ثم يفسخه يف عمرة هذا كله مع  ما:  وقال أبو ذر

والظاهرية عىل أن األصل إتباع فعل الصحابة حتى يدل الدليل من  [ۓ]ظاهر قوله تعاىل 

هل فعل الصحابة حممول عىل العموم  اإلختالففسبب  هلل أو سنة ثابتة عىل أنه خاص،كتاب ا

 .؟أو عىل اخلصوص

بن الزبري من أن التمتع الذي ذكره اهلل اليه إكان يذهب  فهو ما :وإما النوع الثاين من التمتع

حتى تذهب أيام احلج فيأيت البيت فيطوف ويسعى بني  عدو متتع املحرص بمرض أوتعاىل هو 

العام املقبل ثم حيج ويدي وعىل هذا القول ليس يكون  إىلالصفا واملروة وحيل ثم يتمتع بحلة 

 .التمتع املشهور إمجاعاً 

 .أن املكي إذا متتع من بلد غري مكة كان عليه اهلدي: وشذ طاوس فقال

لامء فيمن أنشأ عمرة يف غري أشهر احلج ثم عملها يف أشهر احلج ثم حج من واختلف الع

شهر احلج فهو متمتع، أن كان حل يف إعامة ذلك فقال مالك عمرته يف الشهر الذي حل فيه ف

وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري إال أن  ن يف غري أشهر احلج فليس بتمتع،وإن كا

طوافه كله يف الشوال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن طاف ثالثة الثوري اشرتط أن يوقع 

 .ن و أربعة يف شوال كان متمتعاً أشواط يف رمضا

هل يكون متمتعًا بإيقاع إحرام العمرة يف أشهر احلج فقط أم بإيقاع : وسبب اإلختالف

فعي يقول والشا ؟ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل إيقاعه كله أم أكثره ؟الطواف معه

الطواف أعظم أركاهنا فوجب أن يكون به متمتعًا فاجلمهور عىل أن من أوقع بعضها يف أشهر 

 .احلج كمن أوقعها كلها
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 :ورشوط التمتع عند مالك ستة

 .جيمع بني احلج والعمرة يف شهر واحد :األول

 .أن يكون ذلك يف عام واحد :الثاين

 .أن يفعل شيئًا من العمرة يف أشهر احلج :الثالث

 .أن يقدم العمرة عىل احلج :الرابع

 .أن ينيشء احلج بعد الفراغ من العمرة وإحالهلا منها :اخلامس

 .أن يكون وطنه غري مكة :السادس

ليه اجلمهور أن التمتع أن جيمع الشخص الواحد بني إذهب  والذي :v ال احلافظوق

 والعمرة يف سفر واحد يف أشهر احلج يف عام واحد وأن يقدم العمرة وأن يكون مكياً  احلج

فمتى أختل رشط مل يكن متمتعاً 
(1)

. 

أن سمع رجاًل من أهل الشام وهو يسأل ابن عمر عن التمتع »ورواية سامل بن عبداهلل 

فقال ابن . إن أباك قد هنى عنها: فقال الشامي. هي حالل: بالعمرة إىل احلج، فقال ابن عمر

؟ أمر أيب ُيتبع أم أمر رسول اهلل  أرأيت إن كان أيب هنى عنها وصنعها رسول اهلل : عمر

«لقد صنعها رسول اهلل : الفق. بل أمر رسول اهلل : فقال الرجل
(2)

. 

بن العوايشةاوقال صاحب املوسوعة 
(3)

والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة يف أشهر احلج ثم  :

 .استيرس من اهلدييقيم حتى حيج فهو متمتع وعليه دم ما 

                                                             

 .666ص 3فتح الباري جـ (1)

 .63وأخرجه أمحد وأنظر ايضا صفة الصالة األلباين ص( 568)صحيح سنن الرتمذي (2)

 .283ص 3جـ  (3)
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وقال
(1)

لبيك اللهم : )وإن مل يسق اهلدي وهو األفضل لبى بالعمرة وحدها والبد فقال :

دخلت »: بذلك وقوله  فإن كان لبى باحلج وحده فسخه وجعله عمرة ألمر النبي( بعمرة

«العمرة يف احلج إىل يوم القيامة وشبك بني أصابعه
(2)

. 

«يا آل حممد من حج منكم فليهل بعمرة يف حجه»وقوله 
(3)

. 

v (4) وقال الشيخ العثيمني
 :فال يكون احلج متتعًا إال إذا مجع هذه األوصاف :

 .أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج :الوصف األول

أن يفرغ من العمرة يف الطواف والسعي والتقصري، وهنا التقصري أفضل من  :الوصف الثاين

 :احللق لسببني

 .«يسق اهلدى فليقرصمن مل »: أمر به يف قوله  أن النبي :األول

املدة قصرية مل يتوفر الشعر حيلق أو يقرص ولو أنه حلق و من أجل أنه يبقى للحج ما :الثاين

 .للحج

 .أن حيرم باحلج يف عامه :الوصف الثالث

وقال
(5)

مكة فإنه يسن له أن جيعل احلج عمرة ليصري  إىلإذا أحرم اإلنسان باحلج ووصل : 

حتيال عىل اتخلص بالعمرة منه فإن ذلك اليصح فإن ذلك متمتعًا فلو جعل احلج عمرة لي

عمرة ليتخلص هبا منه فهو متحيل عىل سقوط  إىلمن فسخ احلج . ج عليهسقاط وجوب احلإ

 األعىل إىلعمرة ليصري متمتعًا فإنه متنقل من األدنى  إىلوجوب امليض يف احلج ومن فسخ احلج 

                                                             

 .339ص 3جـ  (1)

 (.2359)سلسلة األحاديث الصحيحة  (3) (.982)، اإلرواء (1218)رواه مسلم  (2)

 .92ص 1الرشح املمتع جـ (3)

 .118ص 3جـ  (6)
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أصحابه أن يفسخوا احلج   ألن املتمتع أفضل من القارن واملفرد وهذا هو الذي أمر به النبي

مكة يف  إىلرجل سافر : ليتحللوا بالعمرة من احلج، مثاله وجيعلوه عمرة ليصريوا متمتعني ال

عمرة من أجل أن  إىلأشهر احلج وأحرم به وكأنه تطاول املدة الباقية عىل احلج ففسخ احلج 

بلده فهذا الجيوز ألنه ملا رشع يف احلج وجب عليه إمتامه فإذا  إىليطوف ويسعى ويقرص ويرجع 

 .إسقاط واجب عليه وهذا الجيوزعمرة ليتخلص من صار متحياًل عىل  إىلحوله 

 ضل فحولـع أفـتمتـأن ال: احلج يف أشهره ثم قيل لهـرجل ذهب ليحج وأحرم ب :ال آخرـمث

إين نذرت   يا رسول اهلل: أن رجاًل قال عًا فهذا جائز بل سنة، ونظري هذااحلج ليصري متمت

يعني يف مكة إلن مكة أفضل «صل هاهنا» قال ،أن فتح اهلل عليك مكة أن أصيل يف بيت املقدس

«فشأنك إذن» د عليه مرتني، قالمن بيت املقدس فأعا
(1)

ونظري هذا رجل رشع يف صالة . 

أما إذا تذكر شيئًا  ،نفل ليدخل اجلامعة فهذا جائز إىلالظهر منفردًا فحرضت مجاعة فحوهلا 

نفل من أجل أن أختلص به منها فهذا الجيوز من انتقل من واجب  إىلاليفوت فقال أقبلها 

 .بهتكميل هذا الواجب جائز البأس ل

إذًا اليمكنها أن تنهي ( بعرفة) فتطهر بعد فوات الوقوف (املتمتعة) إذا حاضت املرأة

 d أمر بذلك عائشة  جيب أن حترم باحلج لتكون قارنة ألن النبي: عمرهتا فنقول
وألهنا رشعت يف العمرة من أجل احلج يف املواقع فهي مل تقدم إال . واألصل يف األمر الوجوب

تصلح يف كل وقت واليمكن أداء احلج إال بالتحلل من العمرة والتحلل  للحج ألن العمرة

ا إال أن حترم باحلج مستحيل يف هذا احلال ألهنا حائض، واحلائض التطوف فلم يبق عليه

 من حصل له عارض كان تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة فال: ومثال ذلك فتكون قارنة،

                                                             

 ( .3/353)، وأمحد (3316)رواه أبو داود  (1)
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: ومعنى قولنا ،مكة إال بعد فوات الوقوف فنقول هلذا أحرم باحلج إىليمكنه معه أن يصل 

 .ج عىل العمرة وليس فسخًا للعمرةأحرم باحلج أي يدخل احل

احلج ثم طافت وبعد الطواف حاضت فهذه  إىلإمرأة أحرمت بالعمرة متمتعة  :مثال

لو  ض ألن السعي اليشرتط له الطهارة،اليمكن أن حترم باحلج اآلن، لكن تسعى وهي حائ

 لو أحدثت حدثاً  ،طواف وحترم باحلجـطواف بل خترج من الـيتم ال طواف فالـاء الـاضت أثنـح

 :نثناء الطواف فيها قوالأأصغر يف 

 .ب أن تتوضأ وتستأنف الطواف ألن الطهارة رشط للطوافأن طوافها يبطل وجي :األول

تكمل الطواف وليس عليها يشء، وهذا القول هو الصحيح أنه اليشرتط للطواف  :الثاين

 .ث األصغر لعدم وجود نص صحيح رصيحالطهارة من احلد

v (1) قال سيد سابق :ادفرَ اإلِ  .3
واإلفراد أن حيرم من يريد احلج من امليقات باحلج  :

أعامل احلج ثم يعتمر بعد أن  ويبقى حمرمًا حتى تنتهي( لبيك بحج) وحده، ويقول يف التلبية

 .شاء
v (2) وقال الشيخ العثيمني

كالتمتع ليس له إال صورة  له صورة واحدة فقط واإلفراد :

شك وكذا  من ساق اهلدي القرآن أفضل بال: اجلواب .أيام أفضل اإلفراد أو الِقرآن؟ .واحدة

األمر أو أن وهل يشرتط يف  ،يسبق اهلدي الِقرآن أفضل ألنه يأيت بنسكني بخالف اإلفراد إن مل

 .حيرم بالعمرة بعده؟

 وما ،عتمرـعد ذلك أم مل يـواء إعتمر بـرد سـاحلج وحده أفـإذا أتى بـرشط فـليس ب :وابـاجل

                                                             

 .382ص 1فقه السنة جـ (1)

 .91ص 1الرشح املمتع جـ (2)
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يوجد يف بعض كتب املناسك أن حيرم باحلج مفردًا ثم يأيت بعمرة بعده فهو بناء عىل مرشوعية 

البيت فيأتوا بالعمرة بعد احلج ألداء  إىلالعمرة بعد احلج وألناس اليستطيعون أن يصلوا 

 .يضة والعمرة بعد احلج غري مرشوعةالفر

v (1) ال ابن تيميةق
 وخلفائه أحد خيرج من مكة ليعتمر إال  عىل عهد النبي مل يكن :

كان  وال. d هم من اعتمر بعد احلج إال عائشةليس في  والذين حجوا مع النبي لعذر،

هذا من فعل اخللفاء الراشدين والذين استحبوا اإلفراد من الصحابة، إنام استحبوا أن حيج يف 

ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية بل هذا مل يكونوا سفره ويعتمر يف أخرى ومل يستحبوا أن حيج 

 .لهم إال أن يكون شيئًا نادراً يفعلونه قط ال

v (2) ال األلباينق
تصلنا بكثري من احلجاج فعرفنا منهم إهنم مع كوهنم يعلمون أن اوقد : 

التمتع أفضل من اإلفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد احلج من التنعيم وذلك لئال 

الخيفى فساده،  هم اهلدي، ويف هذا من املخالفة للشارع احلكيم واإلحتيال عىل رشعه مايلزم

فإن اهلل بحكمته رشع العمرة قبل احلج وهم يعكسون ذلك وأوجب عىل املتمتع هديًا وهم 

يفرون منه وليس ذلك من عمل املتقني ثم هم يطمعون أن يتقبل اهلل حجهم وأن يغفر ذنبهم 

وليس من البخالء املحتالني فكن أيا احلاج متقياً ( إنام يتقبل اهلل من املتقني)هيهات هيهات فـ 

 .أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمكلربك متبعًا لسنة نبيك يف مناسكك عسى 

قال سعيد بن عبدالقادر
(3)

يف كالم شيخنا األلباين : هذا القول للشيخ رمحه اهلل تعاىلعىل  

 :الخيفى فاألول منها ام ماعفا اهلل عنا وعنه من األوه

                                                             

 .68ص 25جمموع الفتاوى جـ (1)

 .35لأللباين ص نظرات يف كتاب حجة النبي  (3)  .21ص حجة النبي  (2)
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االً عىل الرشع بام الخيفى إن من أفرد احلج ثم اعتمر من التنعيم خمالفة للشارع احلكيم وإحتي

هذا غري صحيح فقد سبق وذكرنا إمجاع أهل العلم عىل جواز إفراد احلج : وقوله فساده،

 .مستدلني عىل ذلك بالكتاب والسنة

 رواية عائشة: وأنا السنة [ۓ  ڭ  ڭ  ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ ]فأما الكتاب 

d « ومنا من أهل باحلج وأهل رسول اهلل قدمنا مع رسول اهلل » ورواية جابر ،«باحلج

 ونحن نقول لبيك اللهم لبيك باحلج»
(1). 

فالعمرة مرشوعة قبل احلج وبعده  ،أما إنكار الشيخ عىل العمرة بعد احلج ففيه نظر :الثاين

باب اإلعتامر )، فقد عقد البخاري يف صحيحه  ومل ينه الشارع احلكيم عنها، بل أقرها النبي

( 3/351) وعقد إبن خزيمة يف صحيحهذكر فيه إعتامر عائشة بعد احلج ( بعد احلج بغري هدي

 (.باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من احلج والعمرة واإلحرام هبا من أي احلل شاء)

د العمرة بعد الفراغ من باب املفرد أو القارن يري( )3/365)وعقد البيهقي يف الكربى

سلمة  حججت مع موايل فدخلت عىل أم: ويف املسند عن أيب عمر أن أسلم أنه قال( نسكه

إن شئت اعتمر قبل أن حتج وإن شئت  :قالت ،اعتمر قبل أن أحج: فقلت  زوجة النبي

، ليها فأخربهتا بقوهلنإقالت فرجعت  فسألت أمهات املؤمنني فقلن مثل ما: ، قالبعد أن حتج

«أهلوا يا آل حممد بعمرة يف حج»: يقول  نعم واشفيك سمعت رسول اهلل: فقالت
(2). 

سألت أم درداء من »: بن أيب شيبة بإسناد صحيح عن الوليد بن هشام املعيطي قالاوأخرج 

«العمرة بعد احلج فامرتني هبا
(3)

. 

                                                             

 (.1611)رواه البخاري  (1)

 (.1313)املصنف  (3) (.2359)، والصحيحة (5916)يعيل ، وأبو (981)، وابن حبان (5/311)أمحد رواه  (2)
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ليس » عن جابر أنه سئل عن العمرة بعد احلج أيام الترشيق فلم ير هبا بأسا وقال وقال أيضاً 

«فيها هدي
(1)

. 

 وسألت عائشة «سئل عن العمرة بعد احلج فقال هي خري من اليشء» وعن جماهد قال

d  كله من  «هي خري من مثقال ذرة»: وسئل عيل فقال «عىل قدر النفقة واملشقة»فقالت

«كانت عائشة تعتمر يف آخر ذي احلجة»بن املسيب قال اوعن ، (13115) املصنف
(2)

وقال ، 

اعتمر إن »سألت سعيد بن جبري عن العمرة بعد احلج ستة أيام فقال : حدثنا عن حصني قال

«شئت
(3)

فكان الناس حيلقون يف احلج ثم يعتمرون عند النفر » ابن عمرعن  ، وأخرج احلاكم

«رر املوسى عىل رأسكأم: ويقولون بم حيلق هذا؟ فيقولون
هذا حديث )وقال احلاكم  (4)

 .ووافقه الذهبي( صحيح عىل رشط الشيخني

 بن تيمية يف رشح العمدةاوعن ( 2/131)ثم نقل قوالً لإلمام الشافعي يف ذلك يف األم

وإذا أدها احلاج يف ذي  جيوز أداء العمرة(: )11/315)واللجنة الدائمة لإلفتاء ( 1/399)

 (.هدي عليه احلجة بعد أيام الترشيق جاز وال

 .حمله نسأل اهلل أن يغفر لنا وله فهو قول ليس يف( أنه بخيل حمتال)وقول الشيخ

 

 

 

 

                                                             

 .إسناده صحيح( 13111)املصنف  (2)  .إسناده صحيح( 6/131)املصنف  (1)

 (1/18)املستدرك  (3) (.13119)، وعن طاوس مثل ذلك (13118)املصنف (3)
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 اْلنُُّسِك َأْفّضْل ؟َأيُّ َأْنَواِع 
 

من ذلك   إختالفهم فيام فعل رسول اهلل: والسبب يف إختالفهم: v ابن رشدقال 

أنه كان » وروي عنه «أنه متتع»أنه كان مفردا وروي ه روي عنه عليه الصالة والسالم أن وذلك

 «قارناً 
(1)

. 

«باحلج وأهل رسول اهلل » يف حجة الوداع d ختار مالك اإلفراد لرواية عائشةاف
(2)

، 

عن جابر من طرق شتى متواترة صحاح وهو   وروي اإلفراد عن النبي: بن عبد الرباوعن 

 .قول أيب بكر وعمر وعثامن وعائشة وجابر

يف عام  متتع رسول اهلل »كان متمتعًا احتجوا عن ابن عمر قال  والذين رأو أن النبي

«حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى وساق اهلدي
(3)

بن عباس ابن عمر واوهو مذهب  ،

 .بن الزبرياو

بن عباس امنها حديث  عليه الصالة والسالم كان قارنًا أحاديث كثرية عتمد من رأى أنهاو

يقول وهو بوادي العقيق، أتاين الليلة آت من   سمعت رسول اهلل» عن عمر بن اخلطاب قال

«أهل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة: ريب فقال
(4)

: وحديث مروان بن احلكم قال ،

شهدت عثامن وعليًا وعثامن ينهى عن املتعة وأن جيمع بينهام فلام رأى ذلك عيل أهل هبام وقال »

 سمعت رسول اهلل » حديث أنس قالو ،(5)«لقول أحد ماكنت ألدع سنة رسول اهلل 

«( ةـبيك عمرة وحجـل: )قولـي
(6)

 مـمرة ثـعـاحلج مع الـليهل بـان معه هدي فـمن ك»ث ـوحدي ،

                                                             

 (.1652)رواه البخاري  (2)  .698ص 1بداية املجتهد جـ (1)

 (.1653)رواه البخاري  (6) (.1633)رواه البخاري  (3)  .(1591)رواه البخاري  (3)

 (.3363)رواه البخاري  (5)
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«الحيل حتى حيل منهام مجيعاً 
(1)

 ـأمرهدي ويبعد أن ي  ومعلوم أنه كان معه: واحتجوا فقالوا 

إن قلدت هدي ولبدت »وحديث  ،بالقران من معه هدي ويكون معه اهلدي واليكون قارناً 

«رأيس فال أحل حتى أنحر هدي
(2)

. 

 .يلإكان قارنًا والتمتع أحب   الأشك أن رسول اهلل: وقال أمحد

ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت »يه السالم واحتج يف إختياره التمتع بقوله عل

«اهلدي وجلعلتها عمرة
(3)

واحتج من طريق املعنى من رأى أن اإلفراد األفضل أن التمتع و ، 

 .ولذلك وجب فيها الدمالقرآن رخصة 

v (4) قال سيد سابق
أن  إىلاختلف الفقهاء يف األفضل من هذه األنواع فذهب الشافعية  :

األفراد والتمتع أفضل من القرآن إذ أن املفرد أو املتمتع يأيت بكل واحد من النسكني بكامل 

 .القارن يقترص عىل عمل احلج وحدهأفعاله و

أن األفراد أفضل من التمتع  إىلالقرآن أفضل من التمتع وذهبت املاكية :  وقالت احلنفية

 إىلفراد وهذا هو األقرب إلالقرآن ومن ا أن التمتع أفضل من إىلوالقرآن وذهبت احلنابلة 

 .لنفسه وأمر به أصحابه  اليرس واألسهل عىل الناس، وهو الذي متناه رسول اهلل

v (5) وقال البغوي
 إىلختلف أهل العلم يف األفضل من هذه الوجوه فذهب مجاعة او :

 لرواية جابر وعائشةقرآن وهو قول مالك والشافعي تقدياًم ـتمتع ثم الـن اإلفراد أفضل ثم الأ

                                                             
 (.5/111)رواه أمحد  (1)

 (.1126)رواه البخاري  (2)

 (.1211)رواه مسلم  (3)

 .382ص 1فقه السنة جـ (3)

 .216ص 3رشح السنة جـ (6)
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وحسن سياقه إلبتداء احلديث وآخره وفضل حفظ   وابن عمر لتقدم صحبة جابر النبي

أحرم من ذي  أن النبي »ألنه روي عن جابر   بن عمر من رسول اهللاعائشة وقرب 

احلليفة إحرامًا موقوفًا وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو عىل الصفا فأمر رسول اهلل 

 من مل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة ومن كان معه هدي أن حيج». 

ن القرآن أفضل وهو قول الثوري وأصحاب الرأي كام رواه أنس، وذهب أ إىلوذهب قوم 

صنعها رسول  :وهو قول أمحد وإسحاق، قال سعد بن أيب وقاص ،إىل أن التمتع أفضلقوم 

احلوا من إحرامكم واجعلوا الذي قدمتم هبا متعة » وصنعناها معه وبحديث جابر  اهلل 

 .«فلوال أين سقت اهلدي لفعلت الذي أمرتكم

ستطابة نفوس أصحابه وذلك أنه كان يشق عليهم إهبذا القول واهلل أعلم   إنام أراد النبي

أن حيلوا وهو حمرم ومل يعجبهم ترك اإلئتساء به والكون معه يف عموم أحواله فقال هذا القول 

ليه إلئال جيدوا يف أنفسهم أنه يأمرهم بخالف مايفعل وليعلموا أن الفضل هلم فيام دعاهم 

كان إحرامهم مبهاًم موقوفًا عىل : من قال وأمرهم به، واختلفوا يف أمره هلم باإلحالل منهم

كان : ومنهم من قال ،إنتظار القضاء فأمرهم أن جيعلوه عمرة وحيرموا باحلج بعد التحلل

العمرة وكان ذلك خاصًا هلم حلديث احلارث بن بالل  إىلحرامهم باحلج فأمرهم بفسخه إ

 (. (395)ضعفه األلباين يف أيب داود برقم )

كان جيوز فسخ احلج لغريهم من الناس وضعف حديث احلارث بن محد أنه أوحكي عن 

 .بن عباس وجابر وعائشة وغريهماوقد روي فسخ احلج مجاعة منهم  ،بالل

 العمرة ألهنم كانوا حيرمون العمرة يف أشهر احلج فأمرهم إىلن الفسخ إنام وقع أ: وقد قيل

 .احلج رصفًا هلم عن سنة اجلاهلية بالعمرة وفسخ  النبي 
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v (1) وقال الشوكاين
ففاسد  إنام قال تطيبًا لقلوب أصحابهوأما ماقيل ) بعد هذا القول :

 (.ألن املقام مقام الترشيع للعباد

v (2) وقال صديق حسن خان
ألن املقام ... بقول من قال وال إعتبار )بعد هذا القول 

 (.مقام الترشيع المقام جرب خواطر وتطيب قلوب

v(3) وقال الشوكاين
فرادًا إهل كان قارنًا أو متتعًا أو   وأعام أنه قد اختلف يف حجه :

بن عباس ابن عمر وعائشة وجابر وا نا من جهة مجاعة من الصحابة منهمفروي أنه حج قار

عازب و عيل وعمران بن حصني وأبو قتادة ورساقة بن مالك  وعمر بن اخلطاب والرباء بن

بن أيب أوىف وأبو سعيد وجابر بن عبداهلل أم اوأبو طلحة األنصاري واهلرماس بن زياد الباهيل و

بن عمر وعيل افروى عن عائشة و: وأما حجه متتعاً . سلمة وحفصة وسعد بن أيب وقاص وأنس

 .بن عباس وسعد بن أيب وقاصاوعثامن و

وذكر الشوكاين كل )بن عباس وجابر افروى عن عائشة وابن عمر و: أما حجه إفراداً و

 (.السننمنهم مصادره يف الصحاح و

لم من وقد اختلفت األنظار واضطربت األقوال إلختالف هذه األحاديث فمن أهل الع

  ح أنه ما أمر به اتساعًا ثم رج  النبي إىلضاف أكال : فقال مجع بني الـروايات كاخلطـايب

وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه : فرد احلج وكذا قال عياض وزاد وقالإ

إنه أمر به فصح عنه أنه مل يتحلل وأما رواية : كان مفردًا، وأما روايات من روى التمتع فمعناه

 ليهإبق وهذا اجلمع هو املعتمد وقد س: من روي القرآن فهو إخبار عن آخر أحواله، قال احلافظ

                                                             

 .318ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .315ص 3نيل األوطار جـ (3)   .53ص 2روضة الندية جـ (2)
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متهيدًا بالغًا يطول بن حزم يف حجة الوداع بيانًا شافيًا ومهده املحب اطربي ابن املنذر وبينه ا

إن كل من روي عنه اإلفراد محل عىل ما أهل به يف أول احلال وكل من روي  ذكره وحمصله

 .التمتع عنه أراد ما أمر به أصحابه وكل من روي عنه القرآن أراد به ما استقر عليه األمر

إن التمتع عند الصحابة يتناول : حاصله فقال ما ابن تيمية مجعًا حسناً ومجع شيخ اإلسالم 

  ية من روي أنه حج متتعاً وكل من روي اإلفراد قد روي أنه حجالقرآن فتحمل عليه روا

 .متتعًا وقرآنًا فيتعني احلمل عىل القرآن وأنه أفرد أعامل احلج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة

التعارض فرجح نوعًا، وأجاب عن األحاديث القاضية بام  إىلومن أهل العلم من صار 

ة، وأورد كل منهم ملا أختاره مرجحات أقواها خيالفه وهي جوابات طويلة أكثرها متعسف

وقد ذكر صاحب اهلدي  اليقاومها يشء من مرجحات غريه، وأوالها مرجحات القرآن فإنه

 مرجحات غري هذه ولكنها مرجحات بإعتبار أفضلية القرآن عىل التمتع واإلفراد ال بإعتبار أنه

 ًا كثريًا فذهب مجع من الصحابة حج قارنًا وهو بحث آخر قد اختلفت فيه املذاهب إختالف

بن املنذر اسحاق ورجحه مجاعة من الشافعية منهم النووي واملزين وإوالتابعني وأبو حنيفة و

 .أن القرآن أفضل إىلواملروزي والسبكي 

محد والباقر والصادق والنارص أوذهب مجع من الصحابة والتابعني ومن بعدهم كاملك و

 .ن التمتع أفضلأ إىلر الصادق وأخيه موسى واإلمامية محد بن عيسى وإسامعيل بن جعفأو

وذهب مجاعة من الصحابة ومجاعة من بعدهم ومجاعة من الشافعية وغريهم ومن أهل 

أن األنواع الثالثة يف  ، وحكى القايض عياض عن بعض العلامءأن اإلفراد أفضل إىلالبيت 

ومن مل يسق   ليوافق فعل النبيمن ساق اهلدي فالقرآن أفضل له : محدأوعن  ،الفضل سواء

 من أراد أن ينيشء: عض أتباعهـوزاد ب ،ابهـالتمتع أفضل له ليوافق مامتناه وأمر به أصحـاهلدي ف



  يف ُحْكِم َمْن َوَصَل ِإَلى اْلِميَقاِت يف َغْيِر َأْشُهِر اْلَحجِّ: اْلَفْصُل اْلسَّاِدُس
033 

......................................................................................... 

 

وهذا أعدل املذاهب : يف املغني v قدامة لعمرته من بلد سفره، فاإلفراد أفضل له قال ابن

وأشبهها بموافقة األحاديث الصحيحة
(1)

 .أفضل مطلقاً أن التمتع : ولكن املشهور عن أمحد 

هو األفضل منها من  من األنواع وبيان ما  حجه أعني تعيني ما: وهذان البحثان

 .يغني اللبيبه يف غاية اإلجياز ما املضايق واملواطن البسط وفيام حررناه مع كون

v (2) قال النووي
فقال الشافعي  ،واختلف العلامء يف هذه األنواع الثالثة أيا أفضل :

 ،أفضلها التمتع: وقال أمحد وآخرون ،نلِقراأفضلها اإلفراد ثم التمتع ثم ا: ومالك وكثريون

ن، أما راتفضيل اإلفراد ثم التمتع ثم القِ والصحيح . أفضلها الِقران: أبو حنيفة وآخرونوقال 

كان أوالً مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك   والصحيح أنه اختلفوا فيها،ف  حجة النبي

  وأدخلها عىل احلج فصار قارنًا وقد اختلفت الروايات عن أصحابه يف صفة حجة النبي

فمن روى  ،كان أوالً مفردًا ثم صار قارناً   ذكرت أنه وطريق اجلمع بينها ماحجة الوداع، 

عتمد آخر األمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي اران اإلفراد هو األصل ومن روى القِ 

 .وهو اإلنتفاع

خاصة  (صفة حجة الوداع)بن حزم يف كتاب اوهبذا اجلمع تنتظم األحاديث كلها وقد مجع 

 .سبق وتأول باقي األحاديث والصحيح ما كان قارناً   وأدعى أنه

v (3) وقال الصنعاين
واختلفوا أيضًا يف األفضل من أنواع احلج واألدلة تدل عىل أن  :

 .ابن القيمران وقد استوىف أدلة ذلك أفضلها القِ 

                                                             

 .638 – 631ص 3لرياجع ما نقله الشوكاين يف الفتح جـ (1)

 .313ص 8رشح مسلم جـ (2)

 .931ص 2سبل السالم جـ (3)
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v (1) ابن الدقيققال 
عىل أن التمتع أفضل ووجه ستدل به او : يف رشح حديث جابر  

يكون به متمتعًا لو وقع وإنام يتمنى األفضل مما حصل وجياب عنه  متنى ما  الدليل أن النبي

ذات ذلك اليشء  إىليشء آخر بالنظر  إىلذاته وبالنسبة  إىلبأن اليشء قد يكون أفضل بالنظر 

لك عىل أفضلية من يقتيض ترجيحه واليدل ذ اآلخر ثم يقرتن باملفضول يف صورة خاصة ما

 إىلحيث هو هو وههنا كذلك فإن هذا التلهف إقرتن به قرص موافقة الصحابة يف فسخ احلج 

العمرة ملا شق عليهم ذلك وهذا أمر زائد عىل جمرد التمتع وقد يكون التمتع مع هذه الزيادة 

 .ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل يلزم من أفضل وال

v (2) وقال الصنعاين
ران ويصري عىل هذا القِ : أقول :ًا عىل هذا القول إلبن الدقيقتعليق 

ويبعد أن يفعل املفضول فاألظهر أنه قال ذلك تطيبًا  لقلوهبم   مفضوال وهو الذي فعله 

وإخبارًا هلم بأنه لو علم أن يشق عليهم خمالفة نسكهم ملا ساق اهلدي ولوافقهم عىل نسكهم 

 يقاوم زيادة أجر قلوهبم وإحتاد نسكه ونسكهم، ونسكهم ماوربام كان يف أجر املوافقة وتطيب 

 .ران أفضلران عىل أجر التمتع وإن كان القِ القِ 

ومن تأمل األحاديث الواردة يف هذا الباب حق التأمل جزم جزماً  :v بن القيماوقال 

الوجوه ن حتتمل األحاديث غري ذلك بوجه م أحرم يف حجته قارنًا وال  الريب فيه أن النبي

د روى ذلك مخسة عرش من كان قارنًا وق أشك أن رسول اهلل ال :أصاًل، قال اإلمام أمحد

 .أصحابه

 

                                                             

 .391ص 3رشح العمدة جـ (1)

 .291ص 3رشح العمدة جـ (2)
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ثم ساق ) ذلكين حديثًا صحيحة رصحية يف إنه أحرم قارنًا لبضعة وعرش إنام قلنا: وقال

ران فإن لغة أحد نوعيه وهو متتع القِ  إىل احلج،ومراده بالتمتع هنا بالعمرة  (األحاديث كله

 إىلبالعمرة   متتع رسول اهلل: بن عمراوهلذا قال  ،الصحابة الذين شهدوا بذلكآن والقر

وعثامن ورواية خالف عيل  ، d ، وكذا قالت عائشةاحلج فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل باحلج

مجع بينهام كان متمتعًا  فهذا بني أن من يف ذلك، فلام رأى عيل ذلك أهل هبام لبيك بعمرة وحجة،

ران عىل من ساق اهلدي والتمتع إجياب القِ  إىلوقد ذهب مجاعة من السلف واخللف  عندهم،

مر به وأ  بالعمرة املفردة عىل من مل يسق اهلدي فعندهم الجيوز العدول عام فعله رسول اهلل

 .إىل العمرة من وجوه كثريةوهذا القول أصح من قول من حرم فسخ احلج أصحابه، 

والصواب أن  :تفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه قالاورأيت لشيخ اإلسالم فصاًل حسنًا يف 

األحاديث يف هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إال إختالفًا يسريًا يقع مثله يف غري ذلك فإن 

نهم أنه أفرد روي ران والذين روي عأنه متتع والتمتع عندهم يتناول القِ  الصحابة ثبت عنهم

أنه متتع بالعمرة : بن عمر، وحديث عائشة وابن عمر وجابرفهم ثالثة عائشة وا. عنهم أنه متتع

صح يف ذلك عنهام فمعناه أفراد أعامل احلج، أو أن يكون وقع  صح من حديثهام وماأاحلج  إىل

 ن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة كعمر وعثامن وعيلمنه غلط كنظائره فإ

 .وعمران وأيضاً عائشة و ابن عمر وجابر

ران وإفراد أعامل احلج قرن بني النسكني وكان قارناً باعتبار مجعه بني أنه متتع متتع قِ  :قلت

ك أحد هه برتوافني والسعيني ومتمتعًا ترفحد الطأعتبار إقتصاره عىل االنسكني ومفردًا ب

بعض اعترب بعضها ببعض  إىللفاظه الصحابة ومجع األحاديث بعضها أالسفرين، ومن تأمل 

 وفهم لغة الصحابة، أسفر له صبح الصواب وانتشعت عنه ظلمة اإلختالف واإلضطراب واهلل
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 .سبيل الرشاد واملوفق لطريق السداد إىلاهلادي 

أنه أفرد احلج وأراد به أنه أتى باحلج مفردًا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من : فمن قال

اس فهذا غلط مل يقله أحد من الصحابة وال التابعني وال التنعيم أو غريه كام يظن كثري من الن

 .األئمة األربعة وال أحد من أئمة احلديث

وإن أراد به أنه حج حجًا مفردًا مل يعتمر معه كام قاله طائفة من السلف واخللف فوهم أيضًا 

حده ومل وإن أراد به أنه اقترص عىل أعامل احلج و ،واألحاديث الصحيحة الرصحية ترده كام تبني

 .يفرد للعمرة أعامالً فقد أصاب وعىل قوله تدل مجيع األحاديث

أنه قرن فإن أراد به أنه طاف للحج طوافًا عىل حدة وللعمرة طوافًا عىل حدة : ومن قال

 .وسعى للحج سعيًا وللعمرة سعيًا فاألحاديث الثابتة ترد قوله

وسعى هلام سعيًا واحدًا فاألحاديث  وإن أراد أنه قرن بني النسكني وطاف هلام طوافًا واحداً 

 .الصحيحة تشهد لقوله وقوله هو الصواب

فإن أراد أنه متتع متتعًا حل منه ثم أحرم باحلج إحرامًا مستأنفا : ومن قال أنه متتع 

فاألحاديث ترد قوله وهو غلط، وإن أراد أنه متتع متتعًا مل حيل منه بل بقي عىل إحرامه ألجل 

ران فهو ث الكثرية ترد قوله أيضًا وهو أقل غلطًا وإن أراد متتع القِ سوق اهلدي فاألحادي

الصواب الذي تدل عليه مجيع األحاديث الثابتة ويأتلف به شملها ويزول عنها اإلشكال 

 .115ص إىل 111ص 2واإلختالف وهبذا استفصل القول فيه يف الزاد املعاد جـ

v (1) وقال صديق حسن خان
قد طال فيها النزاع واضطربت  ن هذه املسألةأعلم او :

 هو الصحيح حج قرانًا عىل ما  فيها األقوال فمنهم من قال بأن أفضل األنواع القران لكونه

                                                             

 .51ص 2روضة جـ (1)
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األحاديث الصحيحة الثابتة مرصحة بأنه أهل ن كان قد ورد مايدل عىل أنه حج إفرادًا، لكن إو

ران أفضل فعله أفضل مما فعله لكان القِ  يدل عىل أن غري ما ما  بحج وعمرة فلو مل يرد عنه

هذا مجع من الصحابة والتابعني ومن  إىلوقد ذهب . يدل عىل ذلك لكنه ورد ما ،األنواع

أن   معارض وقد أوضح فيهابعدهم كاملك وأمحد وهو احلق ألنه مل يعارض هذه األدلة 

فإنه صح عنه أنه قرن بني : فعله هو وأما ما. راننوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو القِ 

ران وأمر احلج والعمرة من بضع وعرشين رواية عن ستة وعرشين نفسًا من أصحابه ففعل القِ 

من فعله وقوله كأنه رأي  ذاالتمتع من مل يسق اهلدي وه إىلبفعله من ساق اهلدي وأمر بفسخه 

 .فاحلق أن التمتع أفضل. عني

v (1) بن تيميةاقال 
فالصحيح أنه كان قارنًا قرن بني احلج والعمرة   أما حج النبي: 

وساق اهلدي ومل يطف بالبيت وبني الصفا واملروة إال طوافًا واحدًا حني قدم، لكنه طاف 

 ناه هو الصواب املحقق عند أهل املعرفةطواف اإلفاضة مع هذين الطوافني، وهذا الذي ذكر

 .باألحاديث الذي مجعوا طرقها وعرفوا مقصدها

 .بن حزم يف حجة الوداع كتابًا جيدًا يف هذا الباباوقد مجع 

أنه إذا أفرد احلج بسفرة والعمرة  ؟ فالتحقيق يف هذه املسألةأيام أفضل: وأما قول القائل

اص بسفرة واحدة، وقد نص عىل ذلك أمحد و أبو ن والتمتع اخلاربسفرة فهو أفضل من القِ 

ان عمر وهذا هو اإلفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وك ،حنيفة مع مالك والشافعي وغريهم

وأما إذا أفرد احلج واعتمر عقب ذلك من أدنى احلل فهذا اإلفراد مل  خيتاره للناس وكذلك عيل،

 قب ذلك من أدنىـتمر عـرد احلج واعـوأما إذا أف صحابة،ـوال أحد من ال  فعله رسول اهللـي

                                                             

 .35ص 25جمموع الفتاوى جـ (1)
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وأما إذا أراد أن جيمع بني  وال أحد من الصحابة ،  احلل فهذا اإلفراد مل يفعله رسول اهلل

أشهر احلج ومل يسق اهلدي فالتمتع أفضل له من أن حيج النسكني بسفرة واحدة وقدم مكة يف 

 إىلفإن من حيرم بالعمرة قد نوى احلج فإنه ينوي التمتع بالعمرة  تمر بعد ذلك من احلل،ويع

دخل عليها باحلج جاز ذلك باإلتفاق ألنه التزم أكثر مما كان أوإذا أحرم بالعمرة ثم  ،احلج

 ،يه العمرة مل جيز عىل الصحيح ألنه اليلتزم زيادة يشءعليه، وأما إذا أحرم باحلج ثم أدخل عل

عتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه أيضًا أفضل له من اومن سافر سفرة واحدة و

 .وألن هذا جيمع بني عمرتني وحجة وهدي وهذا أفضل من عمرة وحجة ،احلج

سفرة بعمرة وسفرة بحجة وكذلك لو متتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من 

مفردة، وهذا املفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها، وأما إذا أراد أن جيمع بني النسكني 

حيث قرن وساق اهلدي أن   ران أفضل إقتداء برسول اهللبسفرة واحدة ويسوق اهلدي فالقِ 

ومعلوم أن اهلدي الذي يسوقه من احلل أفضل بإتفاق  ،املتمتع إذا ساق اهلدي أفضل منهام

املسلمني مما يشرتيه من احلرم وحينئذ فسوقه من امليقات أفضل من سوقه من أدنى احلل فكيف 

ران جيعل اهلدي الذي مل يسق أفضل مما سيق فهذا وغريه يبني أن سوق اهلدي من املتمتع والقِ 

 .أفضل مع متتع ال سوق فيه

v (1) قال الشنقيطي
 :تنبيهات 

كان متمتعًا التمتع املعروف وأنه حل من   اعلم أن دعوى من أدعى أن النبي :األول

 .ثم أحرم للحج باطلة الشك فيه عمرته

 وداعـيف حجة ال  اب النبيـعلم أن دعوى من أدعى لكنه مل حيل بعمرة من أصحا :الثاين

                                                             

 .111ص 6أضواء البيان جـ (1)
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حتى كان يوم النحر إال من أحرم بالعمرة وحدها وأن من أهل بحج أو مجع مل حيل أحد منهم 

 .دعوى باطلة

يف حجة الوداع أحرم إحرامًا مطلقًا ومل يعني   أن النبي دعوى من قالعلم أن ا :الثالث

نسكًا وأنه مل يزل ينتظر القضاء حتى جاءه القضاء بني الصفا واملروة إهنا دعوى غري صحيحة 

 .إن قال اإلمام الشافعيو

علم أن األحاديث الواردة بأنه كان مفردًا والواردة بأنه كان قارنًا والواردة بأنه كان ا :الرابع

ران فاجلمع بينهام واضح مكن اجلمع البتة بينها إال الواردة منها بالتمتع والواردة بالقِ متمتعًا الي

ران كام هو معروف عنهم واليمكن النزاع فيه مع أن ألن الصحابة يطلقون اسم التمتع عىل القِ 

أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه أنه متتع ألن أمره باليشء كفعله إياه أما الواردة   أمره

 ران فإدعاء إمكانيمكن اجلمع بينها بحال مع األحاديث الواردة بالتمتع والقِ  فراد فالباإل

 .اجلمع بينها غلط وإن قال به خلق الحيىص من إجالء العلامء

 :واختلفو يف وجه اجلمع عىل قولني

 ران يراد هبامفردًا وأحاديث القِ  أنه أحرم أوالً  هبافمنهم من مجع بأن أحاديث اإلفراد يراد 

ء بإعتبار أول األمر أنه بعد إحرامه مفردًا أدخل العمرة عىل احلج فصار قارنًا فصدق هؤال

إفراد أعامل احلج  مجع بأن أحاديث اإلفراد يراد هباإعتبار آخره، ومنهم من وصدق هؤالء ب

 .والقارن يعمل يف سعيه وطوافه كعمل املفرد عىل أصح األقوال وأقواها دليالً 

مع كثرة وجاللة من قال به من العلامء، ألن املعروف يف أصول الفقه  وكال اجلمعني غلط

بل الواجب بينهام  ،وعلم احلديث أن اجلمع اليمكن بني نصني متناقضني تناقضًا رصحياً 

 تناقضا تناقضًا رصحيًا فيحمل كل منهام عىل حمملـنصني مل يـكون اجلمع بني الـوإنام ي ،رتجيحـال
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ليس يف اآلخر الترصيح بتقيضه فيكونان صادقني وألجل هذا فجميع العلامء يقولون جيب 

 .الرتجيح إىلاجلمع بينهام بل جيب املصري 

يمكن اجلمع ران والتمتع العلم أن أحاديث اإلفراد رصحية يف نفي القِ افإذا علمت هذا ف

بينهام أبدًا وبني أحاديثهام، فإبن عمر ريض اهلل عنهام يف حديثه الصحيح يكذب أنسًا يف دعواه 

ران تكذيبًا رصحيًا املرة بعد مرة فكيف يمكن اجلمع بني خربين واملخربان هبام كل منهام القِ 

غلط كائنًا من  يكذب اآلخر تكذيبًا رصحيًا فاجلمع يف مثل هذا حمال ومن ادعى إمكانه فقط

 .بلغ من العلم واجلاللة كان بالغًا ما

 ران أرجح من جهات متعددة،شك عند من مجع بني العلم واإلنصاف أن أحاديث القِ  وال

 .اإلفراد مل يروها إال عدد قليل وأحاديث

تيمية رمحه اهلل تعاىل يف  بناختاره العالمة أبو العباس ااألظهر عندي يف هذه املسألة هو ما 

فرتى هذه . ء سفر آخر مستقل للعمرةوهو إفراد احلج بسفر ينشأ له مستقاًل وإنشا منسكه

ران وأن األئمة األربعة العالمة املحقق رصح بأن إفراد كل منهام بسفر أفضل من التمتع والقِ 

وبذلك تعلم أن بعض  بنص القرآن العظيمأن عمر وعليًا يريان ذلك عماًل متفقون  عىل ذلك و

 .، والعلم عند اهلل تعاىلقول املتأخرين بمنع اإلفراد مطلقًا خمالف للصواب كام ترى

وقوله يف حديث جابر : وقال( رةالعم إىلباب فسخ احلج ) يف العمدة v بن دقيقاقال 

فيه عموم وهو خمصوص بأصحابه الذين مل يكن  «أصحابه أن جيعلوها عمرة فأمر النبي »

هبذا احلديث  العمرة كان جائزاً  إىلوفسخ احلج ) وقد بني ذلك يف حديث آخر ،اهلدي معهم

 .إن علته حسم عادة اجلاهلية: لوقي
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v (1)وقال الشيخ األلباين 
إياه جائزًا بأنواعه   استئنافهالشك أن احلج كان يف  :

خريهم يف   منهم املتمتع ومنهم القارن ومنهم املفرد ألنه   الثالثة وكذلك كان أصحابه

ولكن  ،(5/236)وكان هذا التخيري يف أول إحرامهم عند الشجرة كام يف رواية أمحد  ،ذلك

تمتع دون أن يعزم بذلك ماهو أفضل وهو ال إىلمل يستمر عىل هذا التخيري بل نقلهم   النبي

 .إىل مكةعليهم أو يأمرهم به وذلك يف مناسبات شتى يف طريقهم 

ف  ) إىلحينام وصولوا : فمن ذلك ِ فنزلنا رسف » d قريب من التنعيم يف قول عائشة( رس 

من مل يكن منكم أهدى فأحب أن جيعلها عمرة فليفعل ومن : قالت فخرج إىل أصحابه فقال

 .البخاري ومسلم «كان معه هدي فال

قريب من مكة وبات هبا فلام صىل الصبح قال هلم ( ذي ُطوى) إىل  ومن ذلك ملا وصل

 .الشيخان «من شاء أن جيعلها عمرة فليجعلها عمرة»

ملا دخل مكة وطاف هو أصحابه طواف القدوم مل يدعهم عىل احلكم   ولكنا رأينا

الوجوب فإنه أمر من كان مل ُيسق اهلدي  حكم جديد وهو إىلالسابق وهو األفضلية، بل نقلهم 

فلام قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر » d عمرة ويتحلل فقالت عائشة إىلمنهم أن يفسخ احلج 

 .متفق عليه «من مل يكن ساق اهلدي أن حيل رسول اهلل 

فمن تأمل يف هذه األحاديث الصحيحة تبني له بيانًا اليشوبه ريب أن التخيري الوارد  :قلت

 تقبل حكم جديد، قد يصعب ولو عىل البعضـنفوس وهتيئتها لـألعداد ال  ان منهـفيها إنام ك

 

 

                                                             

 .11ص حجة النبي  (1)
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العمرة إىلتقبله بسهولة ألول وهلة  أال وهو األمر بفسخ احلج 
(1)

السيام وقد كانوا يف اجلاهلية 

 عتامرهاقد أبطله ب  يرون أن العمرة الجتوز يف أشهر احلج وهذا الرأي وأن كان رسول اهلل

  ثالث مرات يف ثالث سنوات كلها يف شهر ذي القعدة وهذا وحده وإن كان كافيًا يف

إبطال تلك البدعة اجلاهلية، فإنه اليكفي واهلل أعلم إلعداد النفوس لتقبل احلكم اجلديد 

بتخيريهم بني احلج والعمرة مع بيان ماهو األفضل هلم ثم أتبع ذلك باألمر   فلذلك مهد له

 .ج والعمرةاحلازم بفسخ احل

 :فإذا عرفنا ذلك فهذا األمر للوجوب قطعا ويدل عىل ذلك األمور اآلتية

هنا تؤكده وهي األمر أن األصل فيه الوجوب إال لقرينة وال قرينة هنا بل والقرينة  :األول

 :التايل وهو

 ملا أمرهم تعاظم ذلك عندهم ولو مل يكن للوجوب مل يتعاظموه أمل تر أنه   أنه :الثاين

  قد أمرهم من قبل ثالث مرات أمر ختيري ومع ذلك مل يتعاظموه فدل عىل إهنم فهموا من

 .األمر الوجوب وهو املقصود

قال أو ماشعرت أين أمرت ... فدخل عيل وهو غضبان» d إن يف رواية عائشة :الثالث

«الناس بأمر فإذا هم يرتددون
(2)

سيام دليل واضح عىل أن أمره كان للوجوب ال  ففي غضبه 

 من تنفيذ األمر وحاشاهم من ذلك،من أجل إمتناعهم  إنام كان لرتددهم ال  وإن غضبه

 .ولذلك حلوا مجيعًا إال من كان معه اهلدي

                                                             

بجواز فسخهم احلج إىل العمرة ثم أفتاهم  أفتى  )قال ابن القيم يف إعالم املوقعني نقله عن صديق حسن خان يف الروضة (1)

باستحبابه ثم أفتاهم بفعله حتاًم ومل ينسخه يشء بعده وهو الذي ندين اهلل به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول باملنع 

 .ذكر أعذار الثالثة للذين قالوا بعدم الفسخ احلج إىل العمرة والرد املفصل عليها)113ص 2القيم يف زاد املعاد جـ وإبن(. منه

 (.5/116)رواه مسلم، والبيهقي، وأمحد  (2)
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  ملا سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به ألعامنا هذا أم ألبد األبد فشبك  قوله :الرابع

دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة ال بل ألبد أبد ال بل البد » أصابعه واحدة يف أخرى وقال

«أبد ثالث مرات
(1)

. 

 إن األمر لو مل يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة وقد رأينا رسول اهلل :اخلامس

  بنته فاطمة ريض اهلل عنها االيكتفي بأمر الناس بالفسخ أمرًا عامًا فهو تارة يأمر بذلك

 كل إىلعىل تبليغ أمره بالفسخ   فهل هذا احلرص الشديد من النبي ،وتارة يأمر به أزواجه

 .مكلف اليدل عىل الوجوب، اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا

وقال
(2)

راد احلج أن يلبي عند إحرامه بالعمرة ثم يتحلل أل من إن عىل ك :وخالصة القول 

منها بعد فراغه من السعي بني الصفا واملروة بقص شعره ويف اليوم الثامن من ذي احلجة حيرم 

واهلل   ران أو احلج املفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة اطاعة لنبيهباحلج فمن كان لبى بالقِ 

وعىل املتمتع بعد ذلك أن يقدم هديًا يوم  [ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ] عزوجل يقول

النحر أو يف أيام الترشيق وهو من متام النسك املشتمل عىل الدم بمنزلة العيد املشتمل عىل 

األعامل أفضل؟  أي: سئل  األضحية وهو من أفضل األعامل فقد جاء من طرق أن النبي

 .«العج والثج»: فقال

وقال سعيد بن عبدالقادر
(3)

 ،ن اإلمام أمحد اليرى إال التمتع فقطأ( األلباين أي)زعمه  :

 والذي نراه التمتع فقط كام هو مذهب اإلمام : يف حجة النبي 11شيخ األلباين صـال الـقـف

                                                             

 . 1/13، حجة النبي (1111)إرواء الغليل حتت حديث رقم  (1)

 .19ص (2)

 .22لأللباين يف ص كتاب نظرات يف كتاب حجة النبي  (3)



 037 َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِةالتَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن : َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

بن ابن حزم واوجوبه إذا مل يسق اهلدي منهم  إىلأمحد وغريه بل ذهب بعض العلامء املحققني 

 .تبعًا إلبن عباس وغريه من السلف القيم

قال لعل الشيخ رمحه اهلل يقصد مذهب اإلمام أمحد يف ترجيحه ألفضلية التمتع وأما كونه 

منه فليس هذا بقول لإلمام أمحد  أنه اليصح إال التمتع كام هو منطوق ومفهوم العبارة فوهم

أفضلهن مذهبه وال مذهب أصحابه بل ثبت عنه القول بالتخيري بني األنساك الثالثة و وال

( 2/586)بنه عبداهللاويف مسائل ( 2/1331)كام يف مسائل اإلمام أمحد إلبنه صالح التمتع

ت باحلج لبي إن شئت لبيت باحلج والعمرة وإن شئت بالعمرة فإن)قال سمعت أيب يقول 

 (.والعمرة بدأت بالعمرة

v (1) بن تيميةاوقال 
وإجياب املتعة هو قول طائفة من أهل احلديث والظاهرية كإبن  :

لكن اجلامهريية من الصحابة واألئمة األربعة وغريهم  حزم وغريهم وهو مذهب الشيعة أيضاً 

 .رانعىل أنه جيوز التمتع واإلفراد والقِ 

 :بن باز رمحه اهللاالشيخ  إىلوسؤال موجه  86و ص 36ص 25كام أوضح يف الفتاوى جـ

للصحابة بأن   ران واإلفراد قد نسخا بأمر النبييدعي بعض الناس إن القِ  :السؤال

 .يتمتعوا 

: ساس له من الصحة، وقد أمجع العلامء عىل أن اإلنساك ثالثةأهذا قول باطل ال  :فأجاب

امه صحيح وحجه صحيح والفدية عليهن والتمتع، فمن أفرد احلج فإحررااإلفراد والقِ 
(2)

. 

 

                                                             

 (.25/61)جمموع الفتاوى  (1)

 (.5/81)جمموعة فتاوى ابن باز  (2)



  يف ُحْكِم َمْن َوَصَل ِإَلى اْلِميَقاِت يف َغْيِر َأْشُهِر اْلَحجِّ: اْلَفْصُل اْلسَّاِدُس
030 

......................................................................................... 

 

v (1) وقال الشنقيطي
ن إفراد احلج ممنوع  خمالف أوبه تعلم أن إدعاء بعض املعارصين : 

والبخاري وأطبق عليه مجاهري أهل العلم وحكى غري واحد عليه  تفاق مسلماملا صح ب

يتواطئون واحدًا بعد  وباجلملة فإنه يبعد كل البعد إن أبا بكر وعمر وعثامن : وقال ،اإلمجاع

ومجيع   واحد يف نحو أربع وعرشين سنة عىل إفراد احلج متعمدين ملخالفة هدي النبي

 .فهذه دعوى باطلة ينكر منهم أحد الصحابة حارضون ومل

بن عباس اليرى إال التمتع فهو واهم فإنه يرى جواز اإلفراد لكنه اومن كان يظن أن  :قلت

يرى إن من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى وإن من يريد اإلفراد فعليه أن يطوف 

 ويسعى بعد الوقوف بعرفة أما إن طاف وسعى قبل الوقوف فقد حل بعمرة فهو متمتع كام يف

 (.1233) رواية مسلم

يف تعليقه يف التعليقات الرضية عىل الروضة الندية v وقال األلباين
(2)

عىل قول صديق  

قيم بن الافاحلق أن التمتع أفضل وأما أنه متعني الجيوز غريه كام رجحه  :حسن خان الذي قال

قال عيل احلسن  ،(يتعني التمتع أفضل فقط وال: )قال األلباين فال،: وأطال الكالم يف تقريره

 .لشيخنا لتحرير املسألة 21-11ص  ينظر كتاب حجة النبي: قلتحتت هذا القول 

وقال سعيد بن عبدالقادر باشنفر يف كتابه
(3)

هذا بوجوب فسخ احلج قوله عفا اهلل عنا وعنه  :

القول غري صحيح وهو قول شاذ ومجهور أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من 

األربعة وغريهم عىل خالفه، وإنام كان عن وجوب هذا الفسخ خاصًا بذلك الركب األئمة 

 :يف عامة ذلك يدل عىل ذلك ماييل  الذي كان مع النبي

                                                             

 (.111،  6/121)أضواء البيان  (1)

 .31نظرات ص (3)   .53ص 2جـ (2)
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سول اهلل فسخ احلج قلت يار: أبيه قال ارث املزين عنحديث احلارث بن بالل بن احل -1

«بل لكم خاصة»قال  ؟لنا خاصة أو ملن بعدنا
(1)

. 

قال  ،هذا احلديث وإن ضعفه البعض بأن احلارث بن بالل جمهول لكن احلق أنه البأس به

، وذكر الشوكاين(مقبول) عنه احلافظ يف التقريب
(2)

( من ثقات التابعني)عن احلافظ قوله عنه  

 .لإلحتجاج عنده ويتعضد بحديث مسلمسكت عنه أنه صالح  أيب داود وماوسكت عنه 

«كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد » قال عن أيب ذر  -2
(3)

. 

أن ( 1811) عمرة والدليل مارواه أبو داود إىلأراد باملتعة فسخ احلج : قال البيهقي وغريه

 مل يكن ذلك إال للركب الذين كانوا مع رسول اهلل كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرةأبا ذر 

 
(4)

. 

فاجلواب له حكم الرفع ألنه مما الجمال للرأي فيه وقد  ،ن هذا احلديث موقوفأن قيل إف

ولو مل يعلموا أن وجوب  ،روى عثامن مايؤيد ذلك ويعتضد بفعل اخللفاء الراشدين والصحابة

 غريه وهم أعلم الناس بالنبي إىلالعمرة كان خاصًا بذلك الركب ملا عدلوا عنه  إىلفسخ احلج 

 بسنته ومراده ملا علم من ورعهم وتقواهم. 

                                                             

، وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود (6/119)، والنسائي (2983) ماجه، وابن (1818)، وأبو داود (3/359)رواه أمحد  (1)

 (.111)، وضعيف النسائي (533) ماجه، وضعيف ابن (395)برقم 

 (.1223)رواه مسلم  (3)  (.6/53)نيل األوطار  (2)

الشيخ نارص ومل كذا كتب )صحيح موقوف شاذ، وقال زهري الشاويس يف هامشه( 396)قال األلباين يف ضعيف أيب داود برقم (3)

 (.يبني شذوذه مع صحته وقد سئل فضيلته عن هذا احلكم اجلديد، ولكن مل جيب

معارض للحديث املرفوع فإن ظاهره مما اليقول به أحد إلتفاق العلامء مجيعاً عىل جواز : 53ص وقال يف حجة النبي 

 (.فمن متتع بالعمرة إىل احلج)التمتع يف احلج كيف ال وهي يف كتاب اهلل 
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ألحاديث الكثرية  الصحيحة يف ن حديث احلارث بن بالل وأيب ذر خمالفان لأ: فإن قيل

 (.بل ألبد)الفسخ وقوله 

 إنه المعارضة بني احلديثني واملقرر يف علوم األصول وعلم احلديث أنه إذا أمكن :فاجلواب

يرد غري األقوى بينهام باألقوى بينهام  اجلمع بني احلديثني وجب اجلمع بينهام إمجاعًا وال

ختاره شيخ االغاء أحدمها واجلمع بني احلديثني هو ما باألقوى وأعامل الدليلني معًا أوىل من 

بن تيمية أن وجوب ذلك الفسخ كان خاصًا بالصحابة وعىل ذلك حيمل حديث ااإلسالم 

احلارث بن عوف وأيب ذر، وأما من بعدهم فهو عىل سبيل اإلباحة واجلواز
(1)

. 

يقول الشيخ العثيمني
(2)

 (.المه كام سننقله بعد هذا القولوساق ك) 

v (3) ابن عبدالربوقال 
دخلت »  كان سفيان بن عينية يقول معنى قول رسول اهلل :

 إىلمل يرد به فسخ احلج وإنام أراد جواز العمرة يف أشهر احلج  «العمرة يف احلج إىل يوم القيامة

 .إىل يوم القيامةاحلج وأن يقرن مع احلج كل ذلك جائز  إىلاليوم القيامة مفردة ويستمتع هبا 

v (4) الشيخ العثيمني قال
سوى  أفادنا رمحه اهلل أنه جيوز ما ،(فضل األنساك التمتعأ) :

أن التمتع  إىلأهل العلم وذهب بعض العلامء  ،التمتع وليس التمتع بواجب وهذا رأي مجهور

 اء أم أبىـنه حيل شإـسق اهلدي فـحج يف أشهره إذا مل يـاف وسعى للـان إذا طـواجب وأن اإلنس

                                                             

وحديث اخلصوصية بذلك الركب ( بل لألبد)الذي يظهر لنا صوابه يف حديث : )111ص 6قال الشنقيطي يف األضواء جـ (1)

املذكورين هو ما اختاره العالمة الشيخ ابن تيمية رمحه اهلل وهو اجلمع املذكور بني األحاديث بحمل اخلصوصية املذكورة عىل 

عىل املرشوعية واجلواز أو السنة وال شك أن هذا هو مقتىض الصناعة األصولية الوجوب والتحتم ومحل التأييد املذكور 

 (.واملصطلحية كام الخيفى

 .89 – 81ص 1الرشح املمتع جـ (2)

 (.11/212)اإلستذكار (3)

 .81ص 1الرشح املمتع جـ (3)
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 .ريض اهلل عنهام ابن عباس وهذا رأي

الصحابة أن جيعلوها عمرة وغضبه وحتتمية   يف قصة أمر الرسول واختار شيخ اإلسالم

بحسب حال اإلنسان فال ن هذا الوجوب خاص بالصحابة وأما من بعدهم فتختلف احلال أ

 :ران واستدل بدليل سمعي ونظرينقول التمتع أفضل مطلقًا وال اإلفراد وال القِ 

قال بل  ؟سئل عن املتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة فهو أن أبا ذر  :أما السمعي

وب هلم خاصة وإال اليمكن أن وحيمل كالمة عىل أن الوج(. 1223)لنا خاصة كام يف مسلم

فخصوصية  «بل ألبد األبد»: والرسول سأله رساقة بن مالك قال له ،و ذر لنا خاصةأب يقول

احلكم للصحابة إذا كان مقصده الوجوب فله وجه أما إذا كان املراد فسخ احلج مطلقًا فليس 

 .بصحيح

مبارشة ولو مل ينفذه   فيقول أن الصحابة خوطبوا من الرسول :أما الدليل النظري

  إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول: )صمة عار لألئمة فيقالالصحابة كان هذا و

يريد أن يقرر هذا احلكم والتقرير بالفعل أقوى   ن الرسولأثم  مبارشة فنحن من باب أوىل،

من التقرير بالقول فإذا تقرر بالفعل بقي األمر عىل ما بقي عليه أوالً وهو أنه هو األفضل أو 

وهو أن  ان وما قاله رمحه اهلل وجيه جداً ختالف حال اإلنسابخيتلف كام قال شيخ اإلسالم 

وأما بعد ذلك فليس بحق  ،حق  وجوب الفسخ يف ذلك العام الذي واجههم به الرسول

 وأظنه اليقبل لوكان األمر واجبًا عىل أيب بكر وعمر ومها من مها بالنسبة لقرهبام من الرسول

 ن كان أعرف الناس بقوله ومرادهاإلنسا إىلومعلوم أن من كان أقرب  ولفهمهام قوله. 

 فالصحيح ماذهب اليه شيخ اإلسالم من حيث وجوب التمتع وعدمه وأنه واجب عىل

 .الصحابة كام علمتم
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فضل مطلقًا حتى من ساق اهلدي فالتمتع يف حقه ن التمتع هو األأأما غريهم فاملذهب 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ] األوىل ولكن كيف يعمل وهو الحيل له أن حيلق إال يف يوم العيد

وهذا  ،حيلق بل ينوي أن العمرة انتهت لكن الحيل احللق قالوا إذا طاف وسعى وال[ۉ  ې

 .الشك أنه قول ضعيف جدًا ومل أر السنة أتت بمثله

أن من ساق اهلدي اليمكنه أن يتمتع ألنه اليمكنه أن حيل والتمتع البد فيه من  :فالصواب

 . احلل

ران أفضل مطلقًا وال اإلفراد النقول إن التمتع أفضل مطلقًا وال القِ : وقال شيخ اإلسالم

 :وذلك لثالثة أوجه ،رانأفضل مطلقًا فيقول من ساق اهلدي فاألفضل له القِ 

فكيف يتمتع وهو مل حيل والذي ساق اهلدي الحيل إال يف يوم عيد ألن التمتع يف متعذر  -1

 .فمتى يتمتع

 .ران إذًا أفضلفالقِ   ران مع سوق اهلدي فعل النبيوألن القِ  -2

 .فرد وقد ساق اهلدي صحأنه جيمع بني احلج والعمرة مع أنه لو أ -3

له اإلفراد سواًء ومل يسق اهلدي فاألفضل )عتمر قبل أشهر احلج افإذا كان قد : ويقول

بلده ثم  إىلثم رجع ( عتمر قبل أشهر احلجاعتمر قبل أشهر احلج وبقي يف مكة حتى حج أو ا

أي أن األفضل اإلفراد ألن كالمها يف سفرة . قال إن هذا بإتفاق األئمةمكة حتى أنه  إىلعاد 

 :مستقلة وهذه املسألة له صورتان

 .ج فهذا الشك أن أفراده أفضل لهحتى ح أتى بالعمرة قبل أشهر احلج وبقي يف مكة -1

األفضل أن الحيرم : مكة فيقول إىلبلده ثم يعود  إىلأن يعتمر قبل أشهر احلج ثم يرجع  -2

 .، ويقول إن هذا بإتفاق األئمةبعمرة فيحرم مفرداً 
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أمر   أن الرسول: نه يقالإفإن صح اإلمجاع فليس لنا أن نخالفه وإن مل يصح اإلمجاع ف

ال من ساق اهلدي ومل يقل من اعتمر منكم قبل إصحابه يف حجة الوداع أن جيعلوها عمرة أ

عتمر قبل أشهر ااحلج فليبق عىل إحرامه مع أنه فيام يظهر أنه يوجد من الصحابة من شهر أ

 .ة مشكلة عيل من كالم شيخ اإلسالماحلج فلذلك هذه املسأل

v (1) ابن تيميةوقال 
ختالف حال احلاج فإن كان يسافر افالتحقيق يف ذلك أنه يتنوع ب :

مكة قبل أشهر احلج ويعتمر ويقيم هبا حتى  إىلسفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أو يسافر 

 .له أفضل باتفاق األئمة األربعة حيج فهذا اإلفراد

واحدة ويقدم  وأما إذا فعل مافعله غالب الناس وهو أن جيمع بني العمرة واحلج يف سفرة 

دي فالتحلل من ن مل يسق اهلإران أفضل له وفهذا إن ساق اهلدي فالقِ  مكة يف أشهر احلج،

 .بعمرة أفضل إحرامه

v (2) قال األلباين
عىل كل من أراد احلج ممن مل يسق اهلدي أن ينوي حج التمتع ألمر  :

امتثال أمره بفسخ  إىلأصحابه به آخر األمر ولغضبه عىل أصحابه الذين مل يبادروا   النبي

  ومن أجل ذلك أمر «دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة»العمرة ولقوله  إىلاحلج 

 :بن عباس يقولاالسيدة فاطمة وأزواجه عنهن مجيعًا بالتحلل بعد عمرة احلج ولذلك كان 

فعىل كل من مل يسق اهلدي أن يلبي  ،(ن رغمتمإفقد حل سنة نبيكم و من طاف بالبيت)

بالفسخ   بالعمرة يف أشهر احلج الثالثة فمن لبى باحلج مفردًا أو قارنًا ثم بلغه أمر الرسول

 بي باحلج يومة فيتحلل ثم يلوصفا واملرـوافه بني الـبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطـيينبغي أن ـف

                                                             

 .61ص 25جمموع الفتاوى جـ (1)

 .1رسالته مناسك احلج والعمرة ص (2)
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ملا وصل إىل امليقات يف ذي القعدة يف حجة الوداع خري أصحابه بني  ألن النبي 

هذه األنساك الثالثة، لكن السنة يف حق هذا أيضًا إذا مل يكن معه هدي أن حيرم 

من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج؛ ألن النبي  بالعمرة ويفعل ماذكرنا يف حق

 ة،   أمر أصحابه ملا قربوا من مكة أن جيعلوا إحرامهم عمر...................... 

 

 .الرتوية يوم الثامن

ة الوداع خري ىل امليقات يف ذي القعدة يف حجإملا وصل   ألن النيب » :قوله

 .« ةأصحابه بني هذه األنساك الثالث

من أراد منكم أن هيل بحج وعمرة : فقال خرجنا مع رسول اهلل » dحلديث عائشة 

«فليفعل ومن أراد أن هيل بحج فليهل ومن أراد أن هيل بعمرة فليهل
(1)

. 

v (2) قال األلباين
كام ( أي ذي احلليفة)وكان هذا التخييز يف أول إحرامهم عند الشجرة : 

 .(5/236) يف رواية ألمحد

 .« ... السنة يف حق هذا أيضًا إذا مل يكن معه هدي أن حيرم بالعمرة لكن » :قوله

ف قالت»وعنها  من مل يكن منكم أهدى فأحب أن : فخرج إىل أصحابه فقال: فنزلنا رَسِ

ويف رواية أسامء بنت أيب بكر ريض . متفق عليه «جيعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فال

من كان معه هدي فليقم »  حمرمني فقال النبي   اهلل عنهام قالت خرجنا مع رسول اهلل

«مل يكن معه هدي فليحلل عىل إحرامه ومن
(3)

. 

 

                                                             

 (.2916)رواه مسلم  (1)

 .11ص حجة النبي  (2)

 (.2315) ماجهصحيح سنن ابن  (3)
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ال من إ  وأكد عليهم يف ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقرصوا وحلوا امتثاالً ألمره

 .....   أمره أن يبقى عىل إحرامه حتى حيل يوم النحر  فإن النبي ،كان معه اهلدي

 

 .« عليهم يف ذلك مبكةوأكد  » :قوله

وال نرى إال أنه احلج فلام قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر  خرجنا مع رسول اهلل »وعنها 

«من مل يكن ساق اهلدي أن حيل فحل من مل يكن ساق اهلدي رسول اهلل 
(1)

. 

 .«  فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثااًل ألمره » :قوله
يف متتعه بالعمرة إىل احلج فتمتع  عن عروة أن عائشة ريض اهلل عنها أخربته عن النبي 

الناس بمثل الذي أخربين سامل عن ابن عمر ريض اهلل عنهام عن رسول اهلل 
(2)

. 

أمره أن يبقى على إحرامه حتى حيل   ال من كان معه اهلدي فإن النيبإ » :قوله

 .« يوم النحر

أحلوا من إحرامهم بطواف البيت وبني الصفا واملروة وقرصوا ثم أقيموا »حلديث جابر 

حالالً حتى إذا كان يوم الرتوية فأِهلوا باحلج واجعلوا الذي قدمتم هبا متعة، فقال افعلوا ما 

أمرتكم فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن الحيل مني حرام حتى يبلغ 

«اهلدي حمله، ففعلوا
(3)

. 

 .]195: البقرة[ [ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې] قال تعاىل

 

 

                                                             

 .متفق عليه (1)

 (.1592)رواه البخاري  (2)

 (.2936)، ومسلم (1658)رواه البخاري  (3)
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قد  ألن النبي  ؛والسنة يف حق من ساق اهلدي أن حيرم باحلج والعمرة مجيعاً 

فعل ذلك، وكان قد ساق اهلدي وأمر من ساق اهلدي من أصحابه وقد أهل بعمرة 

وإن كان الذي  أن يلبي بحج مع عمرته وأال حيل حتى حيل منهام مجيعًا يوم النحر،

ساق اهلدي قد أحرم باحلج وحده بقي عىل إحرامه أيضًا حتى حيل يوم النحر 

 .كالقارن بينهام

 

 .« ... ؛دي أن حيرم باحلج والعمرة مجيعًاوالسنة يف حق من ساق اهل » :قوله

متتع رسول اهلل يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى » بن عمر ريض اهلل عنهاماديث حل

«فساق معه اهلدي
(1)

. 

«ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت اهلدي» d ورواية عائشة
(2)

. 

«من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة ثم الحيل حتى حيل منهام مجيعاً »وعنها 
(3)

. 

حتى  إن كان الذي ساق اهلدي قد أحرم باحلج وحده بقي على إحرامه أيضًاو » :قوله

 .« حيل يوم النحر كالقارن بينهما

وأما من أهل باحلج أو مجع بني احلج والعمرة فلم حيلوا حتى كان يوم » dرواية عائشة ل

«النحر
(4)

. 

فمن كان أهل بحج وعمرة معاً، مل حيلل من يشء مما حرم منه حتى يقيض مناسك » وعنها

«ه حتى يقيض مناسك احلج احلج ومن أهل باحلج مفردًا مل حيلل من يشء مما حرم من
(5)

. 

                                                             

 (.1816)، وأبو داود (1221)، ومسلم (1591)رواه البخاري  (1)

 (.111)، ومسلم (1665)رواه البخاري  (3)  (.2923)رواه مسلم  (2)

 (.2919)، ومسلم (1652)رواه البخاري  (3)

 (.2396) ماجهصحيح سنن ابن  (6)



 027 َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِةالتَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن : َشْرُح ِرَساَلُة 

 وعلم هبذا أن من أحرم باحلج وحده أو باحلج والعمرة وليس معه هدي ال

ينبغي له أن يبقى عىل إحرامه بل السنة يف حقه أن جيعل إحرامه عمرة فيطوف 

إال ، ه بذلك من مل يسق اهلدي من أصحاب  ويسعى ويقرص وحيل كام أمر النبي

ِدم  متأخرًا فال بأس أن يبقى عىل إحرامه واهلل أن خيشى هذا فوات احلج  لكونه ق 

 .أعلم

 

 .« ... أن من أحرم باحلج وحده أو باحلج والعمرة وعلم بهذا » :قوله

«إفعلوا ما أمرتكم فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم» رواية جابر
(1)

. 

ُعمرًة ولو استقبلت من أمري ما أهيا الناس من مل يكن معه هدي فليحلل وليجعلها »وعنه 

«استدبرت ما أهديت
(2)

. 

من مل يكن معه هدي إذا طاف  فلام دنونا من مكة أمر رسول اهلل » d ورواية عائشة

بالبيت وسعى بني الصفا واملروة أن حيل، قالت عائشة َفُدِخل علينا يوم النحر بلحم بقٍر فقلت 

«عن أزواجه نحر رسول اهلل : ما هذا؟ فقالوا
(3)

. 

قد علمتم أين أتقاكم هلل وأصدقكم وأبركم ولو ال هديي حلللُت ولو »ورواية جابر 

«أستقبلت
(4)

. 

كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف األرض، قدم » وعن ابن عباس

يا : فقالواصبيحة رابعٍة ُمهلني باحلج فأمرهم أن جيعلوها عمرًة فتعاظم ذلك عندهم  النبي 

«ِحل مكة: رسول اهلل أي احلل؟ قال
(5)

. 

«فأمره باحلل قدمت عىل النبي »قال  عن أيب موسى 
(6)

. 

                                                             

 (.1119)رواه البخاري  (3) (.2931)رواه مسلم  (2) (.1658)رواه البخاري  (1)

 (.1656)رواه البخاري  (5) (.1653)رواه البخاري  (6) (.2936)رواه مسلم  (3)
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 من عمرتك؟ يارسول اهلل ما شأن الناس حلوا بعمرة ومل حتلل أنت»وعن حفصة قالت 

«أين لبدت رأيس وقلدت هديي فال أحل حتى أنحر: قال
(1)

. 

اختلف عيل وعثامن ريض اهلل عنهام ومها بعسفان يف املتعة فقال »: وعن سعيد بن املسيب قال

«فلام رأى ذلك عيل أهل هبام مجيعاً  عيل ماتريد إال أن تنهى عن أمٍر فعله النبي 
(2)

. 

 نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل تعاىل ففعلناها مع رسول اهلل »: عن عمران بن حصني قال

«ومل ينزل قرآن حيرمه ومل ينه عنها حتى مات
(3)

نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل »، ويف لفظ مسلم 

ثم مل تنزل آية تنسخ آية متعة احلج ومل ينه  وأمرنا هبا رسول اهلل  –يعني متعة احلج  –تعاىل 

 .«عنها حتى مات

 .[195: البقرة ] [ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئ]: آية التمتع

بعمرة وأهل أصحابه باحلج فلم حيل  أهل النبي »: وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال

 متتع رسول اهلل »ويف رواية ، «وال من ساق اهلدي من أصحابه وحل بقيتهم النبي 

«وأبوبكر وعمر وعثامن كذلك وأول من هنى عنها معاوية
(4)

. 

«أفرد باحلج أن النبي » d وعن عائشة
(5)

. 

                                                             

 (.1655)رواه البخاري  (1)

فقال عيل لقد )، (6/22)، والبيهقي (1/51،91)، ويف رواية أمحد (168)و(1223)، ومسلم(1659)رواه البخاري  (2)

 (.، فقال عثامن أجل ولكنا كنا خائفنيعلمت أنا متتعنا مع رسول اهلل 

 (.1225)، ومسلم (3618)رواه البخاري  (3)

، 1/292)، ورواية الثانية أمحد(1813)، وأبو داود (6/181)، والنسائي(1/231)، وأمحد(195،1239)رواه مسلم (3)

 (.139)األلباين يف ضعيف الرتمذي  «متتع رسول اهلل وأبوبكر وعمر»وضعفه الرواية الثانية ( 822)والرتمذي( 313

 (.2953) ماجه، وابن (821)، والرتمذي (1111)، وأبو داود (1211)رواه مسلم  (6)
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«باحلج مفرداً  أهللنا مع رسول اهلل »بن عمر اوعن 
(1)

. 

 أتاين الليلة» :ولقعقيق يوهو بوادي ال  سمعت رسول اهلل وعن عمر بن اخلطاب 

عمرة » ورواية البخاري، «صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجةٍ : من ريب فقال

«وحجة
(2)

. 

 

 َلْيَس ِلَحاِضري اْلَمْسِجَد اْلَحَراِم ِإالَّ اإِلْفَراد

 

 [ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ]: صحيحه بقوله تعاىل v بوب البخاري

 .[195: البقرة ]

أهل املهاجرون »: بن عباس ريض اهلل عنهام أنه سئل عن متعة احلج فقالاوذكر رواية 

اجعلوا  يف حجة الوداع وأهللنا فلام قدمنا مكة قال رسول اهلل  واألنصار وأزواج النبي 

إهاللكم باحلج عمرًة إال من قلد اهلدي، فجمعوا نسكني يف عام بني احلج والعمرة فإن اهلل تعاىل 

ىث  يث   حج  مج  جح   ] :وأباحه للناس غري أهل مكة قال اهلل تعاىل أنزله يف كتابه وسنة نبيه 

(3)« [مح   جخ  حخ
. 

يف رشحه v قال احلافظ
(4)

التمتع وهذا مبني عىل  إىلوذلك إشارة ( غري أهل مكة)قوله  :

 حكم التمتع وهو إىلمذهبه بأن أهل مكة المتعة هلم وهو قول احلنفية وعند غريهم أن اإلشارة 

                                                             

 (.6/3)، والبيهقي (2/91)، وأمحد (1231)رواه مسلم  (1)

 (.2511)، وابن خزيمة (1/23)، وأمحد (2915)و( 1811)، وأبو داود (1633)رواه البخاري  (2)

 (.1612)رواه البخاري  (3)

 .666ص 3فتح الباري جـ  (3)
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 .احلل بالعمرةع دم إذا أحرموا من جيب عىل أهل مكة بالتمت الفدية فال

v (1) قال سيد سابق
 دليل عىل أن أهل احلرم المتعة هلم( ابن عباس) ويف هذا احلديث :

بن عباس وأيب حنيفة اران وأهنم حيجون حجًا مفردًا ويعتمرون عمرة مفردة وهذا مذهب والقِ 

 .[يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ] :لقوله تعاىل

v (2) ابن رشدقال 
أنه : والذين قالوا ،يقع منه التمتع أم اليقعواختلفوا يف املكي هل  :

 [ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ]يقع منه اتفقوا عىل أنه ليس عليه دم لقوله تعاىل 

حارضوا املسجد احلرام : فقال مالك حارضي املسجد احلرام ممن ليس هو، واختلفوا فيمن هو

هم أهل املواقيت  v وقال أبو حنيفة ،هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة

من كان بينه وبني مكة ليلتان وهو أكمل املواقيت، : v وقال الشافعي ،مكة إىلفمن دوهنم 

: هم أهل مكة فقط، وأبو حنيفة يقول: وقال الثوري ،من كان ساكن احلرم: وقال أهل الظاهر

ف اختال: إن حارضي املسجد احلرام اليقع منهم التمتع وكره ذلك مالك، وسبب اخلالف

مايدل عليه اسم حارضي املسجد احلرام باألقل واألكثر ولذلك اليشك أن أهل مكة هم من 

حارضي املسجد احلرام، كام اليشك أن خارج املواقيت ليس منهم فهذا هو نوع التمتع 

إىل النسك املشهور، ومعنى التمتع أنه متتع بتحلله بني النسكني وسقوط السفر عنه مرة ثانية 

 .هو احلجالثاين الذي 

v (3) ال احلافظـوق
 :فقال النافع واألعرج ،واختلف السلف يف املراد بحارضي املسجد :

                                                             

 .383ص 1فقه السنة جـ (1)

 .693ص 1البداية جـ (2)

 .663ص 3فتح الباري جـ (3)
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أهل هم : ختاره الطحاوي ورجحه وقال طاوس وطائفةاهم أهل مكة بعينها وهو قول مالك و

 ،من كان منزله دون املواقيت وهو قول الشافعي يف القديم: وقال مكحول ،احلرم وهو الظاهر

 أهل مكة ومن: وقال مالك ،من كان من مكة عىل دون مسافة القرص ووافقه أمحد: ويف اجلديد

 .حوهلا

v (1) قال ابن العريب املالكي
سقاط أحد إقال علامؤنا اليلزم املكي دم متعة ألنه مل يرتفه ب: 

يقرن من كان من حارضي املسجد  اليتمتع وال: وقال أبو حنيفة ،السفرين فإن ذلك بلده

ذلك ملن مل )احلرام فإن متتع أو قرن فهو خمطيء وعليه دم اليأكل منه واحتج أصحابه بقوله 

ال أن مجع احلج والعمرة ليس ألهل املسجد احلرام ولو كان املراد به الدم لق: املعنى...( يكن 

وهذا ليس بصحيح ملا قدمنا ومعنى اآلية  [ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ] تعاىل

 .مل يكن أهله حارضي املسجد احلرامأن ذلك احلكم مرشوع ملن 

v (2) قال الشنقيطي
ن أهل مكة ليس هلم أ: اعلم أن مجاعة من أهل العلم يقولون :

ران جائزة ومن قِ  منهم يف غري متتع والخالف والعمرة  ران وإنام هلم أن حيجوا بالالتمتع والقِ 

أبو حنيفة وأصحابه ونقله بعض احلنفية عن ابن عمر وابن : ران ألهل مكةمتتع وال القِ  ال: قال

 .عباس وابن الزبري وهو رأي البخاري يف صحيحه

مج  جح   ]هو إختالف العلامء يف مرجع اإلشارة يف قوله تعاىل  :ومنشأ اخلالف ىث  يث   حج  

راجعة  ع والِقران كغريهم قالوا اإلشارةفالذين قالوا األهل مكة التمت [مح   جخ  حخ

 ارضي املسجد احلرام إذا متتع فال هدي عليهـان أهله حـن من كأفهومه ـصوم ومـدي والـاهل إىل

                                                             

 .115ص 1أحكام القرآن جـ (1)

 .225ص 6أضواء البيان جـ (2)
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 .صوم وال

أي ( فمن متتع) قوله إىلاإلشارة راجعة : ران قالواقِ  ليس ألهل مكة متتع وال :والذين قالوا

 رانمتتع له والقِ   أما من كان أهله حارضي املسجد احلرام فال...( ملن مل يكن أهله) ذلك التمتع

رائن زعموا أن يف اآلية بعض الق: داخل اسم التمتع يف عرف الصحابة والذين قالوا هذا القول

ألن الالم تستعمل فيام لنا الفيام علينا ( ملن مل يكن أهله)الدالة عليه منها التعبري بالالم يف قوله 

 .والتمتع لنا أن نفعله وأن النفعله بخالف اهلدي فهو علينا

أنه مجع يف اإلشارة بني الالم والكاف وذلك يدل عىل شدة البعد والتمتع أبعد يف  :ومنها

أقرب مذكور وهو اهلدي  إىلبأن اإلشارة ترجع الصوم، وأجاب املخالفون اهلدي و الذكر من

ذلك )إشارة البعيد أسلوب عريب معروف ومنه قوله تعاىل القريب إىلوالصوم وأن اإلشارة 

إن هذا ) ليه بإشارة القريبإأي هذا القرآن ألن الكتاب قريب ولذا تكثر اإلشارة ( الكتاب

 .فقد أشار إىل نفسه إشارة البعيد (وهذا كتاب أنزلناه) ،(القرآن

أن أهل مكة هلم أن يتمتعوا  :وأقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب يف هذه املسألة

اآلية عام بلفظه يف مجيع  [ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی] اىلـوله تعـقرنوا وليس عليهم هدي ألن قـوي

ليه إإال بمخصص جيب الرجوع  جيوز ختصيص هذا العموم الناس من أهل مكة وغريهم وال

مج  جح   مح   جخ  حخ]: وختصصه بقوله تعاىل ليه إلحتامل إالجيب الرجوع  [يث   حج  

 .إىل التمتعاهلدي والصوم ال  إىلرجوع اإلشارة 

v (1) قال الشيخ العثيمني
أن حارضي املسجد احلرام هم أهل مكة أو  وأحسن ما يقال :

 كان خارج مكةان يف احلل أو من كان يف احلرم ولو ـكان من أهل مكة ولو ـأهل احلرم أي من ك

                                                             

 .98ص 1الرشح املمتع جـ (1)
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 .وهذا أقرب األقوال

 .كة وخارج احلرم عىل القول الصحيحهو من كان خارج م: إذًا اآلفاقي

البقرة (195) يف تفسري آية v قال ابن كثري
(1)

مج  جح   مح   ] وقوله : ىث  يث   حج  

 (.ملن مل يكن أهله)من عني بقوله واختلف أهل التأويل في: قال ابن جرير ،[جخ  حخ

عني بذلك : فقال بعضهم ،بعد إمجاع مجيعهم عىل أن أهل احلرم معنيون به وأنه المتعة هلم

كذا روي  ،أهل احلرمهم : بن عباساعن سفيان الثوري قال  ،أهل احلرم خاصة دون غريهم

يا ): بن عباس كان يقولان أذكر لنا : بن املبارك عن الثوري وزاد اجلامعة عليه وقال قتادةاعن 

: أهل مكة المتعة لكم أحلت ألهل اآلفاق وحرمت عليكم إنام يقطع أحدكم واديًا أو قال

 ألهل مكة من مل املتعة للناس ال: وعن طاوس ،(جيعل بينه وبني احلرم واديًا ثم يل بالعمرة

 .ملواقيت فهو كأهل مكة اليتمتعمن كان أهله دون ا: وعن عطاء ،يكن أهله من احلرم

v (2) قال ابن حزم
إن متتع املكي : وقال أبو حنيفة ،مل أسمع قط أن مكيًا قرن: قال مالك :

 .عليه وإن قرن فعليه هدي والبد يشء فال

يف متتعه بل مها حمسنًان يف  رانه والمسيئًا يف قِ  وأما نحن فليس املكي والغريه: قال أبو حممد

 .فرق فسقط قول أيب حنيفة كل ذلك كسائر الناس، وال

 

 

 

                                                             

 .318ص 1تفسري ابن كثري جـ (1)

 .113-113ص 6املحىل جـ (2)
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ه  إن خاف املحرم أال يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضًا أو خائفًا من عدوِّ

فإن حبسني حابس فمحيل حيث »: ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه

يا رسول اهلل إين ُأريد احلج وأنا : لزبري أهنا قالتحلديث ضباعة بنت ا «حبستني

 .[متفق عليه] «حجي واشرتطي أن حميل حيث حبستني»: شاكية، فقال هلا النبي 

من مرض أو  ؛وفائدة هذا الرشط أن املحرم إذا عرض له ما يمنعه من متام نسكه

 .هصد عدو جاز له التحلل وال يشء علي

 

 .« ... يتمكن من أداء نسكهإن خاف احملرم أال  » :قوله

احلديث رواه البخاري ومسلم
(1)

أن ضباعة بنت الزبري بن »(: 2891) ولفظ ملسلم برقم ،

. «إين إمرأة ثقيلة وإين أريد احلج: فقالت عبد املطلب ريض اهلل عنها أتت رسول اهلل 

 .قاله النووي يف رشح مسلم  والضباعة بنت عم الرسول

 إنف... » ولفظ أمحد ،(1111)يف اإلرواء  «عىل ربك ما استثنيتإن لك ف» ويف النسائي

 (.1111)كام يف اإلرواء «ُحبست أو مرضت فقد حللت من ذلك برشطك عىل ربك عزوجل

v (2) قال النووي
ن إجيوز أن يشرتط احلاج واملعتمر يف إحرامه أنه  ففيه داللة ملن قال: 

ومجاعة من التابعني  بن مسعود وآخرين من الصحابة امرض حتلل وهو قول عمر وعيل و

وأمحد وإسحاق وأيب ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا احلديث الصحيح 

اليصح اإلشرتاط ومحلوا احلديث عىل أهنا : بو حنيفة ومالك و بعض التابعنيأالرصيح وقال 

 أن املرض اليبيح التحلل إذا ملويف هذا احلديث دليل عىل  ،قضية عني وأنه خمصوص بضباعة

                                                             

، والنسائي (2938) ماجه، وابن (931)، والرتمذي (1115)، وأبو داود (2896)، ومسلم (6189)رواه البخاري (1)

 (.1/331)، وأمحد (6/151)

 .311ص 8رشح مسلم جـ (2)
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 .شرتاط يف حال اإلحرام واهلل أعلميكن ا

v (1) ونقل األلباين
قال الشافعي يف كتاب املناسك لو ثبت حديث عروة : قول البيهقي 

 ثبت عن رسول اهلل غريه ألنه الحيل عندي خالف ما إىليف اإلستثناء مل أعده   عن النبي

، قد ثبت هذا احلديث من أوجه عن رسول اهلل: قال البيهقي وقال أبو داود ،
(2)

: 

: ثم ذكر أمحد قول الذي قال، ليس عليه يشء: حرص قالأسمعت أمحد سئل عمن اشرتط ثم 

يقول   راد أن حيسن رد حديث النبيأكالم منكوس : قال ،يرونه شيئاً  كانوا يشرتطون وال

 .عن األصييل يف هذا( 231) ورد احلافظ يف التخليص .يل، حميل حيث حبستنيالضباعة قو

v (3) ابن حزمقال 
 .ة الضباعة وبعض الطرق يف احلديثبعد ذكر رواي: 

سويد بن غفلة قال  فهذه آثار متظاهرة متواترة اليسع أحدًا اخلروج عنها وروينا من طريق

 رتط إن أصابني مرض أو كرس أو حبسإن حججت ولست رصورة فأش: يل عمر بن اخلطاب

أفرد احلج واشرتط : وأيضًا رواية أخرى عن سفيان الثوري عن سويد عن عمر قال. نا ِحلأف

 .رشطت فإن لك ما اشرتط وهلل عليك ما

أشارطت؟ : رجاًل واقفًا بعرفة فقال لهأن عثامن رأى : بن سريينابن أيب شيبة عن اورواية 

 .نعم: قال

اللهم حجة إن تيرست أو عمرة إن : راد احلج قالأيب طالب كان إذا أورواية عن عيل بن 

 .راد العمرة وإال فال حرجأ

                                                             

 (.1111)يف اإلرواء حتت رقم  (1)

 .123املسائل ص (2)

 .116ص 6املحىل جـ (3)
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ردت أاللهم احلج : حج واشرتط وقل: بن مسعوداقال يل  ة بن زياد قال،ورواية عن عمري

 .وله عمدت فإن تيرس وإال فعمرة

اللهم للحج خرجت وله عمدت فإن قضيت فهو احلج وإن حال : قالت d وعن عائشة

: وعن املنهال عن عامر أنه قال. دونه يشء فهي عمرة، وإهنا كانت تأمر عروة بأن يشرتط كذلك

نه كان يأمر باإلشرتاط يف احلج فهؤالء عمر وعثامن أبن عباس اشرتط، وعن ات احلج فإذا أرد

 .وعيل وعائشة أم املؤمنني وعامر وابن مسعود وابن عباس ومن التابعني عمرية بن زياد

يب رباح وعلقمة واألسود أرواية عن إبراهيم النخعي واحلسن البرصي وعطاء بن  وذكر

املسيب وعطاء بن يسار وعكرمة وقال الشافعي إن صح اخلرب  ورشيح القايض وعن سعيد بن

 .قلت به

 (.كلهم قالوا باإلشرتاط يف احلج)

وذكر بعض الرواية عن النخعي وطاوس وعن احلكم بن عتيبة ومحاد ومالك واحلنفيني ) 

 (.خالف ما قلنا

هذا اخلرب  الواردة يف هذا الباب بأن قالوا وشغبوا يف خمالفة السنن :v بن حزماوقال 

ڭ  ڭ]: خالف للقرآن ألن اهلل تعاىل يقول علينا  هذه اآلية حجة عليهم ال قال [ۓ  ڭ  

ألهنم يفتون من عرض له عارض أو مرض أو نحوه أن حيل بعمرة إن فاته احلج فقد خالفوا 

مر إن الذي أنزلت عليه هذه اآلية وأمر ببيان ما أنزل عليه لنا قد أ: اآلية وأما نحن فأنا نقول

 .ر النافذ فنحن مل نخالف اآليةباإلشرتاط يف احلج، وإن حمله حيث حبسه ربه تعاىل بالقد

ۈ] هذا اخلرب خالف لقول اهلل تعاىل: وقالوا  .[ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  
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بل أنتم خالفتموها إذا قلتم من أحرص بمرض مل حيل إال بعمرة برأي  ادعى،كذب من  :قلنا

عليه هذه اآلية وأمر ببياهنا نص فيه ونحن فقلنا هبذه اآلية إن مل يشرتط كام أمر الذي أنزلت  ال

ۓ] وقال تعاىل لنا ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ]وقال تعاىل  [ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  

 عرس وال والحرج وال [ۈ  ٴۇ   ۋ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ ]وقال تعاىل [ۈ

فلو مل يكن إال هذه اآليات  ن إجياب البقاء عىل حال اإلحرام،ليس يف الوسع أكثر م تكليف ما

لكفت يف وجوب إحالل من عاقه عائق عن إمتام احلج والعمرة فكيف والسنة جاءت بذلك 

 .نصاً 

وهذا مما  ،بن مسعوداعمر وعثامن وعيل وعائشة و ابن عمر فقلنا فقد عرفهمل يعرفه : وقالوا

ال : بطاله وإنام قالإخالفوا فيه مجهور الصحابة بل ليس إلبن عمر ههنا خالفًا، ألنه مل يقل ب

 فيكفي من هذا كله إن السنة إذا صحت مل حيل ألحد خالفها ومل يكن قول أحد حجة يف أعرفه،

 .معارضتها وباهلل تعاىل التوفيق

v (1) اينقال الصنع
فيه دليل عىل أن املحرم إذا اشرتط يف إحرامه ثم حديث ضباعة  :

ليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعني ومن أئمة إعرض له املرض فإن له أن يتحلل، و

إن عذر األحصار يدخل : املذاهب أمحد وإسحاق وهو الصحيح من مذهب الشافعي ومن قال

أنه اليصري حمرصًا بل حيل  حكمه، وظاهر احلديثقال يصري املريض حمرصًا له  فيه املرض

إنه  ، وقال طائفة من الفقهاءغريه يلزمه مايلزم املحرص من هدي وال حيث حرصه املرض وال

وحة أو وحديث ضباعة قصة عني موقوفة مرج: قالوا ،حكم له شرتاط والإلاليصح ا

 .وكل ذلك مردود منسوخة أو أن احلديث ضعيف،

                                                             

 .1111ص 2سبل السالم جـ (1)
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ودل مفهوم  ،إذ األصل عدم اخلصوصية وعدم النسخ، واحلديث ثابت يف الصحيح وسنن

له حكم املحرص عىل ماهو  احلديث أن من مل يشرتط يف إحرامه فليس له التحلل ويصري حمرصاً 

 .بغري عدو األحصار يكونالصواب عىل أن 

v (1) قال املباركفوري
أي حمل خروجي من احلج وموضع حاليل من اإلحرام ( حميل) :

 .متنعني يا اهلل: ، أي(حيث حتبسني)أي زمانه ومكانه

v (2) افظوقال احل
 وصح القول باإلشرتاط عن عمر وعثامن وعيل وعامر وابن مسعود :

بن اوعائشة أو أم سلمة وغريهم من الصحابة ومل يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إال عن 

 .عمر ووافقه مجاعة من التابعني ومن بعدهم من احلنفية واملالكية

قال النووي وهو تأويل  ،إنه خاص بضباعة: وأجابوا من حديث ضباعة بأجوبة عنها

إنه ظاهر : ام احلرمني، وأنكره النووي وقالحيث حبسني املوت حكاه اإلم معناه: ، وقيلباطل

احلج حكاه املحب الطربي وقصة  الرشط خاص بالتحلل من العمرة المنإن : الفساد، وقيل

اط بام المزيد عليه قاله بن حزم يف التعقب عىل من أنكر اإلشرتاضباعة ترده وقد أطنب 

 .احلافظ

v(3) وقال الشوكاين
شرتط هذا اإلشرتاط وثم عرض تدل عىل أن من ا وأحاديث الباب :

له ماحيبسه عن احلج جاز له التحلل وإنه الجيوز التحلل مع عدم اإلشرتاط، وبه قال مجاعة من 

ليه ذهب أمحد وإسحاق وأبو ثور إبن مسعود وعمر ومجاعة من التابعني واالصحابة منهم عىل و

 صحـتابعني إنه اليـعض الـوبال مالك وأبو حنيفة ـنووي وقـاله الـافعي كام قـوهو املصحح للش

                                                             

 .931حتت رقم  821ص 3حتفة األحوذي جـ (1)

 .313ص 3نيل األوطار جـ (3)   .313ص3فتح الباري جـ  (2)
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 .ابن جعفراإلشرتاط وهو مروي عن 

v (1) قال احلافظ
بن عمر ريض اهلل عنهام ابعد أقوال التي نقل عنه املباركفوري يقول : 

أليس حسبكم سنة رسول اهلل »: بن عمر يقولاكان : ولفظه( 1811)الذي نقله البخاري برقم 

  إن حبس أحدكم عن احلج طاف بالبيت وبالصفا واملروة ثم حل من كل يشء حتى حيج

 .«عامًا قاباًل فيهدي أو يصوم إن مل جيد هدياً 

إنام وقع   أن األحصار يف عهد النبي إىلالبخاري  أشار: بن املنرياقال : v قال احلافظ

يف العمرة فقاس العلامء احلج عىل ذلك وهو من اإلحلاق بنفي الفارق وهو من أقوى األقيسة، 

قياس من حيصل له األحصار وهو ( سنة نبيكم)بن عمر بقوله اوهذا ينبني عىل أن مراد : قلت

وهو اإلحصار عن العمرة وحيتمل   ع للنبيحاج عىل من حيصل له يف اإلعتامر ألن الذي وق

يف حق من   راد بقوله سنة نبيكم وبام بينه بعد ذلك شيئًا سمعه من النبيأبن عمر اأن يكون 

: شرتاط يف احلج والعمرة أقوالإلوالذي حتصل من ا ،مل حيصل له ذلك وهو حاج واهلل أعلم

: وقيل ،األمر وهو قول الظاهريةواجب لظاهر : أحدها مرشوعية ثم اختلف من قال به فقيل

 .ائز وهو املشهور عند الشافعيةج: وقيل ،مستحب وهو قول أمحد وغلط من حكى عنه إنكاره

v (2) وقال الشنقيطي
جواز اإلشرتاط يف احلج  والتحقيق :البقرة( 195)يف تفسري آية  

يف احلج بأن )اإلشرتاطعربة بقول من منع  بأن حيرم ويشرتط أن حمله حيث حبسه اهلل وال

 .ملا رواه الشيخان  لثبوته عن النبي( حيرم
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v (1)قال األلباين 
ن أحب قرن مع تلبيته اإلشرتاط عىل ربه تعاىل خوفًا من إو: اإلشرتاط :

اللهم حميل حيث »:  خوف فيقول كام جاء يف تعليم الرسول العارض من مرض أو

«حسبتني
(2)

فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاء له التحلل من حجه أو عمرته وليس عليه  

 .اإلسالم فالبد من قضائها دم وحج من مقابل إال إذا كانت حجة

v (3) ابن تيميةقال 
أنه أمرها   املقصود هبذا اللفظحديث اإلشرتاط يف الصحيحني :

وإن حبسني حابس : وإن إشرتاط عىل ربه خوفًا من العارض فقال ،باإلشرتاط يف التلبية

أمر إبنة عمه ضياعة بنت الزبري أن تشرتط عىل   فمحيل حيث حبستني كان حسنًا فإن النبي

 .لبيت ومل يكن يأمر بذلك كل من حجرهبا ملا كانت شاكية فخاف أن يصدها املرض عن ا

v (4) الشيخ العثيمنيقال 
هذا مطلق ( وإن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني)قوله  :

إن حبسني : وهذا كالم املؤلف ألنه مل يفصل فلم يقل كان خائفًا ومن مل يكن خائفًا، يشمل من

 :حابس إن خاف أن حيبسه حابس وهذه مسألة فيها خالف بني العلامء

 .إن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني: إنه سنة مطلقًا أي أن يقول :القول األول

 .ليست بسنة مطلقاً  :القول الثاين

أنه سنة ملن كان خياف املانع من إمتام النسك وتركها سنة ملن مل خيف وهذا  :القول الثالث

أحرم بعمرة كلها حتى يف  الذي جتتمع به األدلة فإن الرسول القول هو الصحيح، و

 قضاء وعمرة اجلعرانةـوكذلك يف عمرة ال ،بس وحبسحـا ـبسنيإن ح: قلـاحلديبية أحرم ومل ي

                                                             

 .16رسالة مناسك احلج والعمرة ص (1)

 (.1661)صحيح أيب داود (2)

 .69ص 25جمموع الفتاوى جـ (3)

 .19ص 1الرشح املمتع جـ (3)
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ن حبسني حابس وال أمر به أصحابه أمرًا مطلقًا بل أمر إو: وحجة الوداع ومل ينقل عنه أنه قال

مريضة ختشى أن يشد هبا املرض فال تكمل النسك، فمن خاف من به من جاءت تستغني ألهنا 

السنة أن التشرتط وهذا القول  لنا له إشرتط ومن مل خيف قلنا لهمانع يمنعه من إمتام النسك ق

 علامءـقال بعض ال: ائدة هذا اإلشرتاط؟ قلناــماف. إختيار شيخ اإلسالم إبن تيمية رمحه اهلل تعاىل

 .هو لفظ يتعبد فقط وهذا القول الشك أنه ضعيف جداً  أنه الفائدة منه وإنام

أن له فائدة فائدته إنه إذا وجد املانع حل من إحرامه جمانًا، أي بال هدي ألن من  :والصواب

ۈ] أحرص عن إمتام النسك فإنه يلزمه هدي ۈ   ۆ      ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ    [ۓ  ڭ  

حرص بمرض أو أولو مل يشرتط مل حيل إال إذا أحرص بعد وعىل رأي كثري من العلامء، فإن 

حيل لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم  حادث أو ذهاب نفقة فإنه يبقى حمرمًا وال

 .حيج من العام القادم

 :هنا عبارتان

أي حمل إحاليل من النسك ( حمىل)إن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني : أن يقول -1

 .أو وقت إحالىل منه

 .إن حبسني حابس فيل أن أحل: أن يقول -2

فمحيل حيث حبستني حل بمجرد وجود املانع ألنه علق احلل عىل : إذا قال: والفرق بينهام

إن حبسني حابس فيل أن : إذا قال رشط فوجد الرشط، فإذا وجد الرشط وجد املرشوط، وإما

 .أحل فإنه إذا وجد املانع فهو باخليار إن شاء أحل وإن شاء أستمر

 وهل اخلوف أن ختاف احلامل من النفاس أو الطاهر من احليض؟

 يض حيتملـو زال وحدث احللكن املرض خف عنها أ ،تريد املرض والشك ،نعم :اجلواب



  يف ُحْكِم َمْن َوَصَل ِإَلى اْلِميَقاِت يف َغْيِر َأْشُهِر اْلَحجِّ: اْلَفْصُل اْلسَّاِدُس
022 
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 .فقد يكون يف قلبها يف تلك الساعة املرض وحيصل حابس آخر أمرين

 .واألخذ بالعموم أرجو أن اليكون به بأس وإال فإن احلال قد ختصص العموم

 كان خيشى إذا إشرتط شخص بدون إحتامل املانع عىل القول بأنه اليسن اإلشرتاط إال إذا

 :املانع فهل ينفعه هذا اإلشرتاط عىل القولني

 .ينفعه ألن هذا وإن ورد عىل سبب فالعربة بعمومه -1

وهذا عندي ( وغري املرشوع غري متبوع فال ينفع) الينفعه ألنه إشرتاط غري مرشوع -2

بأنه اليستحب اإلشرتاط فإنه اليكون مرشوعًا وغري املرشوع غري متبوع  أقرب ألننا إذا قلنا

نه يرتتب عليه حكم وهو غري مرشوع صار يف هذا النوع من إ يرتتب عليه يشء، وإذا قلنا وال

 .املضادة لألحكام الرشعية

 لبيك اللهم عمرًة ويل أن أحل متى شئت فهل يصح هذا الرشط؟: ن رجاًل قالأ

ألنه ينايف مقتىض اإلحرام ومقتىض اإلحرام وجوب امليض وإنك غري خمري  اليصح :اجلواب

 . فلست أنت الذي ترتب أحكام الرشع املرتب ألحكام املرشع هو اهلل عزوجل ورسوله
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 يف ُحْكِم اْلصَِّبِي اْلصَِّغرِي َهْل َيْجِزئُه َعن ِحجَِّة اإِلْساَلِم ؟

يصح حج الصبي الصغري واجلارية الصغرية ملا يف صحيح مسلم عن ابن عباس 

يا رسول اهلل أهلذا : صبّيًا فقالت أن امرأة رفعت إىل النبي  -ريض اهلل عنهام-

: ويف صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال «نعم ولك األجر»: حج؟ فقال

 .حج يب مع رسول اهلل وأنا ابن سبع سنني

 

يصح حج الصيب  يف ُحْكِم اْلصَِّبِي اْلصَِّغرِي َهْل َيْجِزئُه َعن ِحجَِّة اإِلْساَلِم ؟ » :قوله

 .« ... الصغريةالصغري واجلارية 

، والنسائي (6331)، وأبو داود (6331)رواه مسلم  «نعم ولك األجر»: حديث

، (6421)، والبغوي (5/655)، والبيهقي (326)، والشافعي (222)، ومالك (5/621)

 .(62631)"الكبري  "الطرباين يف 

ابن  حج بي مع رسول اهلل وأنا: قال ويف صحيح البخاري عن السائب بن يزيد » :قوله

 .« سبع سنني

، والبيهقي (3/225)، وأمحد (525)، والرتمذي (6454)رواه البخاري  احلديث

(5/655.) 
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لكن ال جيزئهم هذا احلج عن حجة اإلسالم وهكذا العبد اململوك واجلارية 

اململوكة يصح منهام احلج وال جيزئهام عن حجة اإلسالم ملا ثبت من حديث ابن 

أيُّام صبي حج ثم بلغ احلنث»: الق أن النبي  ‐ريض اهلل عنهام‐عباس 
(1)

 فعليه 

أخرجه أبن أيب شيبة ]« أن حيج حجة أخرى، وأيام عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى

 .[والبيهقي بإسناد حسن

 

 .« ... لكن ال جيزئهم هذا احلج عن حجة اإلسالم » :قوله

، (5/651)، والبيهقي (6/235)، والطحاوي (6/251)رواه الشافعي  احلديث

 .صحيح( 541)اإلرواء 

v (2) ال اإلمام الشوكاينق
أنه يصح حج الصبي قال : استدل بأحاديث الباب من قال: 

أمجع أئمة الفتوى عىل سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إال أنه إذا حج كان له : ابن بطال

تطوعًا عند اجلمهور، وقال أبو حنيفة اليصح إحرامه وال يلزمه يشء من حمظورات اإلحرام 

إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة : الوإنام حيج به عىل جهة التدريب، وشذ بعضهم فق

 .وإىل مثل ماذهب إليه أبو حنيفة «نعم» اإلسالم لظاهر قوله 

فيؤخذ من جمموع هذه األحاديث أنه يصح حج الصبي وال جيزئه عن حجه اإلسالم إذا بلغ 

 .وهذا هو احلق فيتعني املصري إليه مجعًا بني األدلة

v (3) قال اإلمام البغوي
 أن الصبي له حج من ناحية الفضيلة وإن م فيه دليل عىل: 

 ثم. صبي والسنة أوىل ما أتبعـعراق إال أنه ال حج للـفرض، وذهب بعض أهل الـحيسب عن ال

                                                             

 .أي أدرك البلوغ: بلغ احلنث (6)

 .253ص 3نيل األوطار جـ (2)

 .221ص 2رشح السنة جـ (3)
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ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه اإلحرام وليه؛ فيجرده من املخيط ويلبي 

الكبري، وهكذا اجلارية عنه، ويصري الصبي حمرمًا بذلك فيمنع مما يمنع عنه املحرم 

التي دون التمييز ينوي عنها اإلحرام وليها، ويلبي عنها وتصري حمرمة بذلك، ومتنع 

مما متنع منه املحرمة الكبرية، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب واألبدان حال 

الطواف؛ ألن الطواف يشبه الصالة، والطهارة رشط لصحتها، وإن كان الصبي 

راما بإذن وليهام وفعال عند اإلحرام ما يفعله الكبري من الغسل واجلارية مميزين أح

والطيب ونحومها ووليهام هو املتويل لشؤوهنام القائم بمصاحلهام، سواء كان أبامها 

أو أمهام أو غريمها، ويفعل الويل عنهام ما عجزا عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهام فعل 

يت بمنى ومزدلفة والطواف ما سوى ذلك من املناسك؛ كالوقوف بعرفة واملب

والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف هبام وسعي هبام حممولني، 

واألفضل حلاملهام أال جيعل الطواف والسعي مشرتكني بينه وبينهام، بل ينوي 

الطواف والسعي هلام، ويطوف لنفسه طوافًا مستقاّل ًويسعى لنفسه سعيًا مستقاّل ً 

 ........   «َدْع ما يريبك إىل ما ال يريبك»: باحلديث الرشيفاحتياطًا للعبادة وعماًل 

 

رد إن كان  الصبي يعقل عقل مثله حيرم بنفسه وإن كان اليعقل عقل مثله حيرم عنه وليه وجيج

ويمنع الطيب، وما يمنع منه الكبري، ثم إن م يطق امليش يطاف به حمموالً وكذلك السعي بني 

ه إن م يمكنه بنفسه، وحكم املجنون حكم الصبي وإذا ارتكب الصفا واملروة ويرمي عنه ولي

ه إن كان أحرم بنفسه وإن أحرم به الصبي املحرم شيئًا من حمظورات اإلحرام جتب الفدية يف مال

 لغـصبي ثم بـصبي ولو حج الـويل أو يف مال الـال الــاء يف أهنا جتب يف مـفقهــف الـتلـاخـفيه ول
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فإن نوى احلامل الطواف عنه وعن املحمول أجزأه ذلك يف أصح القولني؛ ألن 

م يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك  النبي 

 .واهلل املوفق واجبًا لبينه 

ويؤمر الصبي املميز واجلارية املميزة بالطهارة من احلدث والنجس قبل الرشوع 

لكبري، وليس اإلحرام عن الصبي الصغري واجلارية الصغرية يف الطواف كاملحرم ا

بواجب عىل وليهام بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فال حرج 

 .عليه واهلل أعلم

 

 .حجه حمسوبًا عن فرض اإلسالم وكذلك العبد إذا حجاليكون 

 .« ... ،ثم إن كان الصيب دون التمييز نوى عنه اإلحرام وليه » :قوله

دع مـا يريبك إىل ما ال يريبك »فظه ، ول(3334)برقم  صحيح اجلامع الصغري يف احلديث

 (.2132) برقم يف اإلرواء «ريبة فإن الصدق طمأنينة والكذب
 .« ...فإن نوى احلامل الطواف عنه وعن احملمول أجزأه ذلك  » :قوله

v (1) قال الشيخ العثيمني
يأمره بنية اإلحرام، وإن كان  إن الصبي إن كان مميزًا فإن وليه: 

ثم إن كان قادرًا عىل امليش ( والطواف كذلك)غري مميز فإنه ينعقد إحرامه بأن ينوي عنه وليه 

 .مشى وإن م يكن قادرًا محله وليه أو غريه بإذن وليه وهكذا يف السعي، واحللق أو التقصري

 يشق، فإن اإلحرام هبم هل األوىل أن حيرم الصغار باحلج والعمرة؟ إن كان يف وقت ال

إذا أحرم الصبي . خري، إن كان يف ذلك مشقة فاألوىل عدم اإلحرام ربام يشغله عن أداء نسكه

 فهل يلزمه اإلمتام؟ ومذهب أيب حنيفة أنه ال يلزمه اإلمتام ألنه غري مكلف وال ملزم بالواجبات

                                                             

 .22ص 3الرشح املمتع جـ (6)
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وهذا القول هو األقرب للصواب، والذي نرى يف املسألة أن إذا كان الصبي يعقل النية فنوى 

إذا اف بنفسه أما ي ألنه ملا نوى الصبي صار كأنه طومحله وليه فإن الطواف يقع عنه وعن الصب

أما أن تطوف أوال ثم تطوف : كان اليعقل النية فإنه اليصح أن يقع طواف بنيتني فيقال لوليه

 .عن الصبي وأما أن تكل أمره إىل شخص حيمله بدالً عنك

جيب عليه احلج ألنه  والعبد إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه جيزئه ألننا نقول ال

 .سقط عنه الفرضكالفقري، إذا حج بإذن سيده فإنه ي
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 يف َبَياِن َمْحُظوَرات اإلْحَرام َوَما ُيَباُح ِفْعلِه ِلْلَمْحَرِم

جيوز للمحرم بعد نية اإلحرام سواء كان ذكرًا أو أنثى أن يأخذ شيئًا من  الو

 .................................................................................   شعره

 

جيوز للمحرم بعد نية اإلحرام سواء كان ذكرًا أو أنثى أن يأخذ شيئًا من  الو » :قوله

 .« شعره

ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې     ۋ  ۋ ] تعاىل اهلل الق ى  ى  ائ  

 .[691: البقرة ] [ۈئ  ۈئ وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ 

وهو يف املسجد فسألته عن هذه  جرة إىل كعب بن عقعدت : عن عبداهلل بن معقل قال

ملت نزلت يف كان يب أذى من رأيس فح: فقال كعب [وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ]اآلية 

ما كنت ُأرى أن اجلهد بلغ منك ما أرى »: يتناثر عىل وجهي فقال والقمل  ىل رسول اهللإ

صوم ثالثة أيام : ، قال[وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ]أجتد شاًة، فقلت ال، فنزلت هذه اآلية 

«أو اطعام ستة مساكني نصف صاع طعامًا لكل مسكني فنزلت يف خاصة وهي لكم عامة
(1)

. 

v(2) نوويقال ال
 أو نحومها فله ىل حلق الرأس لرضر من قمل أو مرضإحتاج اأن من : 

ەئ  ەئ  وئ]: تعاىل اهلل قال ،حلقه يف اإلحرام وعليه الفدية  وبني [...ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

                                                             

سائي ن، وال(6121)، وأبو داود (2789) ماجه، وابن (5982)، والرتمذي (5182)، ومسلم (6161)رواه البخاري  (6)

 .228ص  1رشح مسلم جـ (5)   (.2/692)
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ري بني هذه األنواع أنه خميمة واألحاديث متفقة عىل أن اآلية الكر أن الصيام ثالثة أيام  النبي

 .د العلامء إنه خمري بني الثالثةالثالثة وهكذا احلكم عن

ماحكى عن أيب حنيفة والثوري أن نصف  عىل القول بظاهر هذا احلديث إال تفق  العلامءاو

الصاع لكل مسكني إنام هو يف احلنطة فأما التمر والشعري وغريمها فيجب صاع لكل مسكني 

من حنطة أو نصف صاع  نبل رواية أن لكل مسكني مدعن أمحد بن حو  وهذا خالف نصه

عرشة  من غريه وعن احلسن البرصي وبعض السلف أنه جيب إطعام عرشة مساكني أو صوم

 .أيام وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود

v (1) قال البغوي
ختار الطعام يطعم كل مسكني نصف صاع سواء أطعم حنطة أو اإذا : 

 أطعم كل إىل أنه إن تصدق بالربشعريًا أو مترًا أو زبيبًا، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي 

مسكني نصف صاع وأن تصدق بتمر أو زبيب أطعم كل واحٍد صاعًا، واألول أصح ألن 

«اكنيأو أطعم ثالثة آصع من متٍر عىل ستة مس» احلديث
(2)

أو أطعم ستة مساكني »واحلديث ، 

«فرقًا من زبيب
(3)

ويف احلديث  ،ثبت بإختالف الروايات أن الفرق بني أنواع الطعام يف القدرف 

 عند ري عذرخيري بني أن حيلق رأسه بعذر أو بغت الفرق يف وال ،ةأن فدية األذى خمريدليل عىل 

 .أكثر أهل العلم

v (4) ابن دقيققال 
، اآلية واحلديث معًا يقتيض التخيري بني هذه اخلصال الثالثلفظ : 

 .تقتيض التخيري( أو)ألن كلمة 

                                                             

 (.5184)رواه مسلم  (5)  .477ص 4رشح السنة جـ (6)

حسن، لكن ذكر الزبيب منكر  «...أو أطعم»لرواية ( 471)، قال األلباين يف ضعيف أيب داود برقم (6117)رواه أبو داود  (2)

 .264ص 2وكذا قال الصنعاين يف رشح العمدة جـ. واملحفوظ التمر كام يف أحاديث الباب

 .262ص 2رشح العمدة جـ (4)
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يف تعليقه عىل هذا القول v نعاينوقال الص
(1)

ابن رواية التخيري ولتعني وقد مجع بني  :

بل املراد أنه استخربه  :v ، وقال النوويىل ترجيح الرتتيب ال إجيابهإ أن فيه اإلشارة عبدالرب

 .إن مل جيده أخربه أنه خمريو ،دهفإن كان واح هل معه هدي أوالً 

خيري من أفتاه أوالً إجتهادًا منه فعني النسك ثم أتى الت وأقرب األقوال فيه القول بأن 

 .اآليةعند اهلل تعاىل يف 

v (2) ابن حزمقال 
ىل حلق الرأس وهو حمرم ملرض أو صداع أو لقمل أو إحتاج اومن : 

ا شاء البد له  جلرح به أو نحو ذلك مما يؤذيه فليحلقه وعليه أحد ثالثة أشياء، وهو خمري يف أُّيه

 حلق رأسه لغري رضورة أو حلق بعض رأسه دون بعض عامدًا عاملًا أن ذلك ال فإن ،من أحدها

يشء يف ذلك ألن اهلل تعاىل مل يوجب الكفارة إال عىل من حلق رأسه  وال .جيوز بطل حجه

الدين مامل فهو رشع يف ، جيوز أن يوجب فيه فدية أو غرامة أو صيام ملرض أو أذى به فقط، وال

ى بذلك حالقًا بعض رأسه فإنه مل يسم ال وأما من قطع من شعر رأسه ما .يأذن به اهلل تعاىل

إن حلق : v قال أبو حنيفة ،ال أتى منكرًا ألن اهلل مل ينه املحرم إال عن حلق رأسهيعيص و

 لرضورة فعليه صدقة ماتيرس فان حلق ربع رأسه فهو خمري بني نسك ما أقل من الربع رأسه

: قالوا كلهم ،وقال أبو يوسف بنصف الرأس، وعن حممد بن احلسن بحلق عرش رأسه ،شاء

ليس يف : فإن حلق رأسه لغري رضورة فعليه دم الجيزئه بدله صيام وال إطعام، وقال الطحاوي

 .حلق بعض الرأس يشء

 .، ونعوذ باهلل من البالءستهزاء وشبيه باهلزلاوهذه وساوس و: قال أبو حممد

                                                             

 .261ص 2العدة جـ (6)

 .558ص 2املحىل جـ  (5)
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ن حلق أو نتف شعرات ناسيًا أو جاهاًل أو عامدًا فيطعم شيئًا من طعام أ: v وقال مالك

وهذا قول . ه الفدية املذكورة يف حديث كعبفإن حلق أو نتف مايكون فيه إماطة األذى فعلي

 .دليل عىل صحته ال

سيًا ُمد ويف الشعرتني كذلك إن يف نتف شعرة أو حلقها عامدًا أو نا: v وقال الشافعي

ان يف الثالث فصاعدا كذلك دم فإن حلق رأسه بنورة فهو حالق يف اللغة ففيه ما فيه يف مد

 يشء يف ذلك ألنه مل حيلقه النتف غري احللق فإن نتفه فال. احلالق من كل ماذكرنا بأي يشء حلقه

 .[مج  جح      مح  جخ]

v (1) وقال ابن رشد
ل مالك عليه فدية بغري رضورة فقاواختلفوا فيمن أماطه : 

 .املنصوص عليها

العامد يف : فقال مالك ،أن حلق دون رضورة فإنام عليه دم فقط: وقال الشافعي وأبو حنيفة

ذلك والنايس واحد وهو قول أبو حنيفة والثوري والليث وقال الشافعي يف أحد قوليه وأهل 

 ،من حليته رأسه الشعرة والشعرتني أو واختلفوا فيمن نتف من ،فدية عىل النايس الظاهر ال

يف الشعرة : ، وقال احلسنليس عليه يشء إال أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية: فقال مالك

ختلفوا يف حلق الشعر من سائر او ،ان والثالث دم وبه قال الشافعي وأبو ثورمد والشعرتني مد

 .فيهيه فدية وقال داود ال فدية اجلسد فاجلمهور عىل أن ف

v (2) وقال الشيخ العثيمني
ستدالل عىل حلق الشعر الرأس استدللنا باآلية فهو افإذا : 

 نسك وهذاـهي إسقاط شعرية من شعائر ال رتفةـلة الـعـاس فالـقيـية الشعر بالـقـظ وعىل بـفـبالل

                                                             

 .144ص 6بداية املجتهد جـ  (6)

 .627ص 8الرشح املمتع جـ (5)
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حيرم إال حلق الرأس  التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه ألجل الرتفة وعىل هذا الرأي ال

أخذ شيئًا من األصل احلل فيام يأخذه اإلنسان من الشعور فال نمنع إنساناً ي: فقط وقالوا أيضاً 

شعوره إال بدليل وهذا هو األقرب، ولكن البحث النظري له حال والتطبيق العميل له حال 

أخرى، ولو أن اإلنسان جتنب األخذ من شعوره كشاربه وأبطه وعانته إحتياطًا لكان هذا جيدًا 

لقول إذا وا ،لكن أن نلزمه ونأثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع لإلباحة فهذا فيه نظر

به إماطة  ىل ظاهر القرآن إذا حلق ماإوأقرب األقوال -حلق مابه إماطة األذى فعليه دم 

إذا حلق حلقًا يكاد يكون : أي يكون ظاهرًا عىل كل الرأس وهو مذهب مالك أي -األذى

 :كاماًل يسلم به الرأس من األذى والدليل

ەئ  ەئ  وئ ] -1 ائ    إذا كان به أذى من رأسه إال مافهو الحيلق  [ې  ې        ى  ى  ائ  

 .يامط به األذى فعليه دم

«احتجم وهو حمرم يف رأسه»:  ن النبيأ -2
(1)

. 

يمكن سوى ذلك  امة يف الرأس من رضورهتا أن حيلق الشعر من مكان املحاجم والواحلج

 فتدى، وعىل هذا فنقول من حلق ثالث شعرات أو أربعًا أو مخساً اأنه  ومل ينقل عن النبي 

إمتثال ) حيل ألن لدينا قاعدة ال يسمى حلقًا، وهل حيل له ذلك؟ أو عرشين فليس عليه دم وال

 (.وامتثال النهي اليتم إال برتك مجيعه ،األمر اليتم إال بفعل مجيعه

v (2) بن تيميةاقال 
حتاج اوله أن حيك بدنه إذا حكه وحيتجم يف رأسه وغري رأسه وإن  :

 يمكن ذلك احتجم يف وسط رأسه وهو حمرم وال  وثبت أن النبيأن حيلق شعرًا لذلك جاز 

                                                             

 (.6575)، ومسلم (6122)رواه البخاري  (6)

 .12ص 51جمموع الفتاوى جـ (5)
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غتسل وسقط يشء من شعره بذلك مل يرضه وإن تيقن اوكذلك إذا  ،إال مع حلق بعض الشعر

 .انقطع بالغسلأنه 

ة النبيعليه األلباين يف حجوهذا ما أكد 
(1)

   بن تيمية وابن حزم عليهاونقل قول. 

v (2) قال الشنقيطي
ومل ( حتجم يف رأسها  بأن النبي)إن مجيع الروايات املرصحة  :

امة، ولو وجبت عليه يف ذلك دي إلزالة ذلك الشعر من أجل احلجفتايرد يف يشء منها أنه 

واآلية الينهض كل النهوض ألن  .البيان عن وقت احلاجة الجيوزري فدية لبينها للناس ألن تأخ

يف حلق بعضه وقد قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه نص  اآلية واردة يف حلق مجيع الرأس ال

وهذا اإلختالف يدل عىل عدم النص الرصيح يف حلق  ك اختلف العلامء فيهولذل ،رصيح

شعرًا قلياًل ألجل متكن آلة ة يف من أزال تتعني داللة اآلية عىل لزوم الفدي بعض الرأس فال

 .موضع الوجع واهلل أعلم امة مناحلج

جل متكن آلة إن أكثر أهل العلم منهم األئمة األربعة عىل أنه إن حلق الشعر أل :واحلاصل

وأما احلك فإن كان يف  .ومها عندنا له وجه من النظر قوين عدم لزإو ،امة لزمته الفديةاحلج

الينبغي أن خيتلف يف جوازه، وإن كان يف موضع فيه شعر كالرأس، وكان موضع الشعر فيه 

ن كان بقوة بحيث حيصل به نتف بعض إبرفق بحيث الحيصل به نتف بعض الشعر فكذلك و

ن شاء اهلل يف مسألة احلك ومل أعلم يف ذلك بيشء إالشعر فالظاهر أنه الجيوز وهذا هو الصواب 

 .ابن عمر وعائشة باحلك بأساً اآلثار عن الصحابة ومل ير وإنام يف بعض   ىل النبيإمرفوع 

 

                                                             

 .58ص حجة النبي  (6)

 .252ص 2أضواء البيان جـ (5)
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v (1) وقال الشنقيطي
جاء يف بعض الروايات أن النسك املذكور يف اآلية  علم أن مااو :

البقرة
(2)

كام عند سعيد بن أن النسك املذكور يف اآلية شاة  ثابت منهو صحيح  معارضتها بام

 فهي ال. «أن كعب بن عجرة ذبح شاة ألذى كان أصابه وهذا أصوب»: منصور عن أيب هريرة

 والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من الالزم وال( شاة)تعارض الروايات الصحيحة الدالة عىل 

 .أهل العم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاءخالف بني  وال. هلل تعاىلمانع والعلم عند ا

شبه أيضًا أن له أن يفعلها حيث شاء ألن فدية األذى أواألظهر عندي يف النسك والصدقة 

وسامها نسكًا ومل  بالكفارة منها باهلدي وألن اهلل مل يذكر للفدية حماًل معينًا، ومل يذكره النبي 

ن ينوي بالنسك املذكور اهلدي فيجري عليه حكم اهلدي يسمها هديًا، والظاهر أنه المانع من أ

يصح يف غري احلرم إال أنه الجيوز له األكل منه ألنه يف حكم الكفارة كام قالُه علامء املالكية  فال

 .وعند احلنفية ومن وافقهم خيتص النسك املذكور باحلرم والعلم عند اهلل تعاىل

سده أو بعضه فليس يف ذلك نص رصيح وأما كان الذي حلقه بعض شعر رأسه أو شعر ج

سنة وإمجاع وألن اهلل تعاىل إنام ذكر يف أية الفدية حلق الرأس وظاهرها حلق  من كتاب وال

فيه مقنع جيب  مجيعه البعضه والعلامء خمتلفون يف ذلك ومل يظهر لنا يف مستندات أقواهلم ما

 .الرجوع إليه والعلم عند اهلل تعاىل

 وأن يزل عنه به أذى وأما تلزم به فدية أن حيصل له بذلك ترفه صحابه ماأفذهب مالك و

 ظفرـفنة وكذلك عندهم الـتصدق بحـيلزم فيه الـقليل الحيصل به ترفة وال إماطة أذى فـحلق ال

                                                             

 .586ص 2أضواء البيان جـ (6)

( 472)ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم « أن ُّيدي هديًا بقرة فأمره النبي »لفظه ( 6129)يف رواية أيب داود برقم  (5)

 (.منكر –بقرة  –ضعيف وقوله : )وقال
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 .أذىماطة إلالواحد ال 

أعلم ليشء منها مستندًا من  علم أين الاوإذا علمت أقوال األئمة رمحهم اهلل يف شعر اجلسد ف

قد  سد عىل شعر الرأس بجامع أن الكلنص كتاب أو سنة، واألظهر أهنم قاسوا شعر اجل

جتهادهم يف حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض احيصل بحلقة الرتفة والتنظيف، والظاهر أن 

 .اط والعلم عند اهلل تعاىلاملن أنواع حتقيق

 .« أو أظفاره » :قوله

v (1) ابن رشدال ق
س الثياب املخيطة وحلق منعه املحرم من لبا واجلمهور عىل أن كل ما 

ستباحه فعليه الفدية ومل يفرقوا بني الرضر وغريه يف هذه األشياء اأنه إذا  الرأس وقص األظفار

وحكى  ،فيه دم: وقال قوم ،اإلظفار يشء قص ليس يف: وقال قوم ،وكذلك إستعامل الطيب

 .بن املنذر أن منع املحرم من قص األظفار إمجاعا

إن أخذ ظفرًا واحدًا أطعم  :وأبو ثور ، فقال الشافعيواختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره

وقال أبو  ،دمسكينًا واحدًا، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينني وإن أخذ ثالثًا فعليه دم مقام واح

 .اليشء عليه حتى يقصها كلها: حنيفة يف أحد أقواله

v (2) بن تيميةاوقال 
ومما ينهى عنه املحرم أن يتطيب بعد اإلحرام يف بدنه أو ثيابه أو  :

سه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا مل يكن فيه طيب أيتعمد لشم الطيب وأما الدهن يف ر

 .يقطع شعره يقلم أظفاره وال وال ،ففيه نزاع مشهور وتركه أوىل

 

                                                             

 .142ص  6البداية جـ (6)

 .12ص 51جمموع الفتاوى جـ (5)
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v (1) ابن حزمقال 
إن قلم املحرم أظفار أربع أصابع من كل يد من : وقال أبو حنيفة :

أظفار كف واحدة فقط أو رجل شاء، فإن قلم  يديه ومن كل رجل من رجليه فعليه إطعام ما

 .واحدة فقط فعليه دم

إن قلم مخسة أظفار من يد واحدة أو من رجل واحدة أو من يدين : بن احلسناوقال حممد 

يشء عليه حتى  وقال أبو يوسف كقول أيب حنيفة، وقال الطحاوي ال. أو من يديه فعليه دم

من قلم من أظفار ما يميط به : ه فتجب عليه الفدية، وقال مالكيقلم مجيع أظفار يديه ورجلي

 .فليطعم مداً  واحداً  من قلم ظفراً : ، وقال الشافعيعن نفسه أذى فالغدية

نعلم أحدًا  عجبوا هلذه األقوال الشنيعة التي الحظ هلا يف يشء من وجوه الصواب والأف

نكرس ظفره أن يطرحه عنه وأن ارم إذا بن عباس ال بأس عىل املحاقاهلا قبلهم، وقد ذكرنا عن 

 .يميط عن نفسه األذى

بن املسيب ومحاد ليس منهم أحد جعل يف ابن جبري واوهو قول عكرمة والنخعي وجماهد و

 .ذلك شيئاً 

فعليه دم وعن  أذىن قصها لغري إيشء عليه ف به فال إن قص أظفاره ألذى: وعن عطاء

ذا يعرف من الصحابة ويلزم من رأى يف إماطة خمالف إلبن عباس يف ه احلسن مثل ذلك وال

 األذى الدم أن يقول بقول الشعبي يف إجياب إماطة األذى بقلع الرضس ونعم ويف البول ويف

 .الغائط ألن كل ذلك إماطة األذى

v (2) ابن املنذروقال 
 .مجعوا عىل أن املحرم ممنوع من أخذ الشعر وتقليم األظفاروأ :

                                                             

 .517ص 2املحىل يف جـ  (6)

 .49اإلمجاع ص (5)
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v (1) قال الشيخ العثيمني
نبوي لكنهم قاسوه  ين والآقر تقليم األظفار مل يرد فيه نص ال :

لكن نقل بعض العلامء اإلمجاع عىل أنه من املحظورات فإن  ،عىل حلق الشعر بجامع الرتفه

وتقليم األظفار يشمل بأي يشء كان بالتقليم أو  ،صح هذا اإلمجاع فال عذر يف خمالفته بل ليتبع

 .بالقص أو بغري ذلك أو باخللع ويشمل أظفار اليد والرجل

v (2) وقال الشنقيطي
أنه : هب مالكوقد اختلف أهل العلم يف ذلك فالصحيح من مذ :

 ،وإن قلم ظفرًا واحدًا إلماطة أذى عنه لزمته الفدية ،إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته فدية مطلقاً 

ينبغي أن خيتلف يف أن الظفر إذا انكرس  وال ،وإن قلمه إلماطة أذى لزمه إطعام حفنة بيد واحدة

 .علمينمو كحطب شجر احلرم واهلل أ يشء فيه ألنه بعد الكرس ال جاز أخذه وال

 :بن املنذراقال :وقال ابن قدامة يف املغني ،أن حكم األظفار كحكم شعر: ومذهب الشافعية

 .يه الفدية بأخذها يف قول أكثرهمأمجع أهل العلم عىل أن املحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعل

أعلم  يلزمه فاعلم أين ال وإذا عرفت مذاهب األئمة يف حكم قص املحرم أظفاره وما

إما لزوم الفدية فلم يدع فيه إمجاعًا  ،بن املنذراذكرنا عن  مستندًا من النصوص إال ماألقواهلم 

فإنه يدل عىل  ابة والتابعني من تفسري آية احلججاء عن جاء عن بعض السلف من الصح وإال ما

واآلية املذكور هي  ،هلمنع املحرم من أخذ أظفاره كمنعه من حلق شعره حتى يبلع اهلدي حم

 .[59:  احلج] [ھ  ھ  ے] ىلقوله تعا

يب حاتم عن ابن عباس يف قوله أأخرج ابن جرير وابن : " الدر املنثور " وقال السيوطي يف

ھ  ے]  يباـرأس ولبس ثـق الـلـرامهم من حـفث وضع إحـتــبال)يعني  :الــق [ھ  

                                                             

 .622ص 8جـ الرشح املمتع (6)

 .582ص 2أضواء البيان جـ (5)
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 (.وقص األظفار

التفث حلق العانة ونتف اإلبط واألخذ من : وعن ابن أيب شيبة عن حممد بن كعب قال

 .ونحو هذا كثري يف كالم املفرسين وإن فرس بعضهم بغريه ،الشارب وتقليم األظفار

أهنا  سيامً  رم والىل املحإأن األظفار كالشعر بالنسبة  التفسري املذكور فاآلية تدل عىلوعىل 

فدل عىل أن  [ھ  ھ  ے ... ڻ  ڻ  ۀ]معطوفة بثم عىل نحر اهلدايا 

ۅ    ۋ  ۋ ] قال تعاىل ،احللق وقص األظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر مكا

 .يشء عليه أن من حلق قبل أن ينحر ال  وقد بني النبي [ۅ  ۉ    ۉ  ې

من  كان يف املناسك ما :اجلوهري يف صحاحه التفثقال  :ويؤيد التفسري كالم أهل اللغة

 .ار والشارب وحلق الرأس والعانةاألظف نحو قص

األظفار  كان من نحو قص حمركة يف املناسك الشعث وما :التفث: وقال صاحب القاموس

 .والشارب وحلق العانة وغري ذلك

 .الشعر وقص الظفار: التفث: وقال صاحب اللسان

هو الرمي واحللق والتقصري والذبح وقص األظفار و  :فثالت: وقال صاحب العني

 .، وهذه صورة إلقاء التفث لغةوذكر الزجاج والفراء نحوه ،الشارب واألبط

v (1)ابن باز قال الشيخ 
فدية وهكذا  من أخذ من شعره أو ظفره ناسيًا فال إثم عليه وال :

 .املؤاخذة عىل ذلكسه أو لبس خميطًا ناسيًا فإن اهلل رفع أتطيب أو غطى ر

 

                                                             

 .681ص 5فتاوى إسالمية جـ (6)
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 .« تطيبأو  » :قوله

إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن  كنت أطيب رسول اهلل »: قالت dشة ن عائع

«يطوف بالبيت
(1)

. 

وال ثوبًا مسه ... ال يلبس املحرم»:  اهللبن عمر ريض اهلل عنهام قال رسول اورواية 

«ورس وال زعفران
(2). 

 وهو حمرم فقال النبي  أن رجاًل وقصه بعريه ونحن مع رسول اهلل بن عباس اوعن 

 :«وم ال ختمروا رأسه فإن اهلل يبعثه يًا وسدر وكفنوه يف ثوبني وال متسوه طيباغسلوه بامء و

«القيامة ملبياً 
(3)

يويف رواية النسائ ،
(4)

اغسلوا املحرم يف ثوبيه للذين أحرم فيهام وأغسلوه بامء »: 

 .«وسدر

v (5) قال النووي
ستحباب الطيب عند إرادة افيه داللة عىل : dحلديث عائشة  

بتداؤه يف اإلحرام وهذا مذهبنا وبه ابأس بإستدامته بعد اإلحرام وإنام حيرم  اإلحرام وأنه ال

ففيه داللة إلستباحة الطيب بعد  .بعني ومجاهري املحدثني والفقهاءالصحابة والتاخالئق من 

 .وهذا مذهب الشافعي والعلامء كافةرمي مجرة العقبة واحللق وقبل الطواف 

v (6) وقال الشوكاين
 .وب إستعامله يف بدنهجي وأمجعوا عىل أن الطيب ال: بن املنذراقال : 

الــوق
(7)

 عىل من قد صار حمرمًا جممع عليه واألحاديث القاضية بتحريمهطيب ـإن حتريم ال :

                                                             
 (.5114)، والنسائي (2745) ماجه، وابن (6842)، وأبو داود (5161)، ومسلم (6229)رواه البخاري  (6)

 (.5959) ماجه، وابن (122)، والرتمذي (6154)، وأبو داود (6/6688)، ومسلم (6245)رواه البخاري  (5)

 ( .5112)، ومسلم (6518)رواه البخاري  (2)

 .221ص  1رشح مسلم جـ  (2)   .698ص 4يف اإلرواء جـ (4)

 .622ص 5سيل اجلرار جـ (8)   .222ص 2نيل األوطار جـ (1)



  يف َبَياِن َمْحُظوَرات اإلْحَرام َوَما ُيَباُح ِفْعلِه ِلْلَمْحَرِم: اْلَفْصُل اْلثَّاِمُن
343 

......................................................................................... 

 

ستمرار املحرم عىل طيب كان قد تطيب اعليه كثرية ثابتة يف الصحيحني وليس اخلالف إال من 

 .له عنه عند اإلحرامرم ثم مل يغسبه قبل أن حي

v (1) ابن رشدوقال 
 الطيب كله حيرم عىل املحرم باحلجأن العلامء أمجعوا عىل أن : 

ختلفوا ملا يبقى من أثره عليه بعد اإلحرام فكرهه قوم وأجازه اوالعمرة يف حال إحرامه و

أن رجاًل جاء إىل »: ة ملالك من جهة األثر حديث صفوان، واحلجآخرون وممن كرهه مالك

إما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثالث مرات وأما اجلبة ... بُجبَّة مضمخة  بطيب النبي 

«فأنزعها
(2)

. 

v (3) وقال البغوي
ستدامته بعد اإلحرام اليوجب الفدية وهو مذهب أكثر اوإن  :

استدام ولبس إن تطيب بام يبقى أثره بعد اإلحرام عليه الفدية كام لو : وقال أبو حنيفة ،الصحابة

 .املحيط واحلديث حجة عىل من كره ذلك وليس كاللبس

v (4) قال الشنقيطي
عي وأمحد الفرق عندهم بني أن مالكًا والشاف إن األئمة الثالثة :

عندهم إن فعله قصدًا يأثم به  ب جسده كله أو عضوًا منه أو أقل من عضو فكل ذلكيطي

وإن كان يف  ،الجتب عليه الفدية إال إذا طيب عضوا كامالً : v وتلزمه، وقال أبو حنيفة

 .لسني خمتلفني فعليه دم لكل واحدجم

مذكر ومؤنث، : إن الطيب عندهم نوعان: وأما مذهب مالك يف الطيب للمحرم فحاصله

 ؤنثـبنفسج، وإما املـورد والـياسمني والـرحيان الـكال أثره،فى ظهر رحيه وخيـر فهو ما يـأما املذك

                                                             

 .218ص 6بداية املجتهد جـ (6)

 (.6169)، وأبو داود (1/6617)، ومسلم (4912)رواه البخاري  (5)

 .529ص 4رشح السنة جـ (2)

 .511ص 2أضواء البيان جـ (4)
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فإما  ،كاملسك والورس والزعفران والكافور العنرب والعود يظهر رحيه ويبقى أثره، فهو ما

فدية يف مسه والتطيب به ولو غسل يديه بامء الورد فال فدية  املذكر فيكره شمه والتطيب به وال

ن التطيب به عندهم حرام إوأما املؤنث الطيب ف ،عليه عندهم يف ذلك ألنه من الطيب املذكر

 .ب أو باليدومعنى التطيب بالطيب عندهم إلصاقه بالثو ،وفيه الفدية

اهة متاديه الطيب دون عينه بجلوسه يف حانوت عطار فال فدية عليه مع كرفإن علق به ريح 

 .يف حانوت العطار

 :وحاصل مذهب اإلمام أمحد يف هذه املسألة

يتخذ منه كنبات الصحراء من كالشيح والقيصوم والفواكه كلها  ينبت للطيب وال ال ما -1

 لعصفور وهذا النوع مباح شمه والينبته اآلدميون لغري قصد الطيب كاحلناء وا من األترج وما

 .فدية منه

 .ب كالرحيان والنرجس منها وجهانيتخذ منه طي ينبته اآلدميون للطيب وال ما -2

وهذا النوع إذا  ،ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج والياسمني وهو ما -3

 ستعامل الطيب والاستعمله وشمه ففيه الفدية، ومذهب الشايف أن حيرم عىل الرجل واملرأة ا

ستعامل الطيب عنده هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسة عىل افرق عنده بني القليل والكثري و

 .استعامله عامداً وحمل وجوب الفدية  ،الوجه املعتاد يف ذلك الطيب

ستعمل الطيب مبني عىل قاعدة الزوم الفدية لألخشم الذي الجيد ريح الطيب إذا  :قلت

باملظان اليتخلف حكمته ألن مناط احلكم مظنة وجود حكمة العلة فلو ختلفت أن املعلل : هي

 .صورة مل يمنع ذلك من لزوم احلكميف 

 ثريةـاء  كـتلفوا يف أشيـخايب للمحرم يف اجلملة إال أهنم ـطـون عىل منع الـأهنم جممع: علماو
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كالرحيان والياسمني فمناط حتريمها كوهنام طيباً  املناطختالفًا من نوع اإلختالف يف حتقيق ا

 .مناط التحريم ليس موجودًا ألهنا اليتخذ منهام الطيب فليسا بطيب ،فيخالفه اآلخر

سنة عىل  دليل من كتاب وال ستعامل الطيب والافقون عىل لزوم الفدية يف أهنم مت: علماو

ستعمل الطيب وهو حمرم يلزمه الفدية ولكنهم قاسوا الطيب عىل حلق الرأس اأن من 

املنصوص عىل الفدية فيه إن وقع لعذر يف آية، وأظهر أقوال أهل العلم أن الفدية الالزمة كفدية 

فتحصيل أن مذاهب األئمة األربعة متفقون عىل أن فدية الطيب  ،األذى وهي عىل التخيري

وتغطية الرأس واللبس وتقليم األظفار كفدية حلق الرأس املنصوص عليه، وقد بينا أنه مقتىض 

 .تفاق األصل والفرع يف احلكم والعلم عند اهلل تعاىلااألصول لوجوب 

س بلبس املحرم له أب وأنه ال العصفر كثرة من قال من أهل العلم بأنه ليس بطيب: وقال

والظاهر  ،بأس بلبس النساء له وهن حمرمات وقد قدمنا حديث أيب داود املرصح بأنه ال

بحسب الدليل أن املعصفر الجيوز لبسه وإن جوزه كثري من أجالء العلامء من الصحابة ومن 

 .أحق باإلتباع  بعدهم ألن السنة الثابتة عن النبي

تحقيق منع لبس املعصفر وظاهر النصوص اإلطالق أي سواء كان يف وهبذا كله تعلم أن ال

اإلحرام أو غريه كام رأيت، ومجع بعض العلامء بني األحاديث التي ذكرناها يف صحيح مسلم 

الدالة عىل منع لبس املعصفر مطلقًا وبني حديث أيب داود الدال عىل إباحته للنساء يف اإلحرام 

ىل النساء فيكون ممنوعًا إالنسبة للرجال وحديث اجلواز بالنسبة بأن األحاديث املنع أنام هي ب

 .اعتمد هذا اجلمع الرتمذيللرجال، جائزًا للنساء وتتفق األحاديث وممن 

الحيل لبسه للرجال وحيل للنساء ألن ظاهر  ن الظاهر بحسب الدليل أن املعصفرفأتضح أ

 نهيـاديث الـتعميم إال أن أحـينة عىل الفار قرـكـعموم وكونه من ثياب الـاديث النهي عنه الـأح
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ختصص باألحاديث املتقدمة املرصحة بجوازه للنساء وكونه من ثياب الكفار، الينايف أن ذلك 

 .والفضة والديباج واحلريربالنسبة للرجال دون النساء كام يف الذهب 

خيفى أن احلناء مل يثبت فيه يشء مرفوع و أكثر أنواع الطيب مل تثبت يف خصوصها  وال

 اختلف فيه أهل العلم من األنواع منا أن الذيالزعفران والورس واملسك وقد: نهانصوص م

 .هلل تعاىليق املناط والعلم عند ان ذلك من نوع اإلختالف يف حتقإهل هو طيب أو ليس بطيب 

v (1) وقال الشيخ العثيمني
أن الطيب يعطي اإلنسان : واحلكمة من املحظورات الطيب :

پ  ڀ   ڀ  ]: نشوة وربام حيرك شهوته ويلهب غريزته وحيصل بذلك فتنة له واهلل تعاىل يقول

ٺ  ٺ والطيب . هو فيه من العبادة فلذلك هنى عنه ثم أنه قد ينسبه ما [ڀ  ڀ    ٺ  

 .الطيب يف رأسه ويف حليته وصدره وظهره ويف أي مكان من بدنه ويف ثوبه أيضاً هنا يشمل 

هذا  ا أقرب للصواب وأما شمه ليختربهم الطيب لكن إن تلذذ به فحرام وهذأنه الحيرم ش

ساؤوا إساءة بالغة ألهنم أر السود قد رى أن الذين يضعون الطيب يف احلجونحن ن ،البأس به

، ألن من جعلوه يف جوانب الكعبة اليمسحا تالم احلجر إذا أبيتماسسوف حيرمون الناس من 

شديدًا عليه خصوصًا مع  غسله يكون فيه أذىا: ر أو مسحه وأصابه طيب وقيل لهقبل احلج

 .الزحام

الشيخ وقال
(2)

والقاعدة العامة يف هذا أن مجيع حمظورات اإلحرام إذا فعلها اإلنسان ناسيًا : 

فقال  [ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ] يشء عليه لقوله تعاىل أو جاهاًل أو مكرهًا فال

ھ  ے  ے] ولقوله تعاىل ،علتـقد ف: اىلـعـاهلل ت ھ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

                                                             

 .628ص 8الرشح املمتع جـ (6)

 (.496)سؤال رقم 221فتاوى أركان اإلسالم ص  (5)
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ولقوله تعاىل يف خصوص الصيد وهو من حمظورات  [ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ې]اإلحرام  ن يكون حمطور اإلحرام من اللباس أفرق يف ذلك بني  وال [ۉ  ې  ې  

ن كان بعض العلامء فرق إوالطيب ونحومها أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحومها و

إلنسان يعذر فيه ابني هذا وهذا ولكن الصحيح عدم التفريق ألن هذا من املحظور الذي 

 .باجلهل والنسيان واإلكراه

إذا تطيب أو لبس جاهاًل »: قول عطاء أنه يقول( 6148) ونقل البخاري معلقًا فوق رقم

 .«أو ناسيًا فال كفارة عليه

 :مالحظة

v (1)بن باز اقال الشيخ 
الجيوز له وهو حمرم أن يغسل يديه أو غريمها من جسمه : 

 .من أنواع الطيب بمسك أو نحوه بصابون مصنوع

ولكن نقل سيد سابق
(2)

: وز أن يغتسل  بصابون له رائحة، وقالعند الشافعية واحلنابلة جي :

( ورق النبق)نان والسدر ستعامل الصابون وغريه من كل مايزيل األوساخ كاألشاوجيوز 

 .واخلطيمي

 .« جيوز للذكر خاصة أن يلبس خميطًا على مجلته وال » :قوله

ال يلبس » :قال ؟يلبس املحرم ما   سئل رسول اهلل :ريض اهلل عنهام قالبن عمر ان ع

املحرم القميص وال العاممة وال الربنس وال الرساويل وال ثوبًا مسه ورس وال زعفران وال 

«اخلفني إال أال جيد نعلني فليقطعهام حتى يكونا أسفل من الكعبني
(3)

. 

                                                             

 .411ص 6فقه السنة جـ (5)   (.2295)فتاوى اللجنة الدائمة رقم  (6)

 (.122)، والرتمذي (6154)، وأبو داود (6/6688)، ومسلم (6245)رواه البخاري  (2)
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عىل هيئته التي فصل وخيط عليها كالفانلة والرساويل واخلفني واجلوربني : يعني

جيد إزارًا جاز له لبس الرساويل، وكذا من مل جيد نعلني جاز له لبس  ال أنإال 

: قال  بن عباس الثابت يف الصحيحني أن النبيااخلفني من غري قطع؛ حلديث 

 .«لد إزاراً فليلبس الرساويمن مل جيد نعلني؛ فليلبس اخلفني ومن مل جي»

 

 .«...  على هيئته اليت فصل وخيط عليها كالفانلة والسراويل: يعين » :قوله

من مل جيد إزاراً فليلبس رساويل » خيطب بعرفات  سمعت النبي: بن عباس قالان ع

«ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني
(1)

. 

يف هامشه v قال األلباين ابن عباس يف اإلرواءحديث 
(2)

زاد النسائي يف آخر : تنبيه

شرتاط اوهذا إسناد جيد فيه أن : ابن الرتكامينوقال  «وليقطعهام أسفل من الكعبني» احلديث

 بن عباس شاذة بالالكن هذه الزيادة يف حديث : قلت .ابن عباسالقطع مذكور يف حديث 

ن حديث جابر دليل قاطع عىل وهم من زادها يف حديثه وللحديث شاهد م «وليقطعهام» ريب

«من مل جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد إزارًا فليلبس رساويل» مرفوعًا بلفظ
(3)

. 

v (4) قال الشوكاين
شرتط اجلمهور قطع اخلف وفتق الرساويل ويلزمه الفدية عندهم او :

إلمكان اجلمع  ارض، واحلق أنه التعإذا لبس شيئًا منهام عىل حاله فيحمل املطلق عىل املقيد

 .بحمل املطلق عىل املقيد ينهامب

v (5) نوويـال الــوق
 وقال مالك ،جيب قطعهام قال أمحد جيوز لبس اخلفني بحاهلام والـف: 

                                                             
 (.5926) ماجه، وابن (124)، والرتمذي (6159)، وأبو داود (4/6681)، ومسلم (6146)رواه البخاري  (6)

 .694ص 4جـ( 6762)اإلرواء  (5)

 (.2/252)أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأمحد  (2)

 .241ص 2نيل األوطار جـ (4)

 .262ص  1رشح مسلم جـ (2)
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ثم  ،إال بعد قطعهام أسفل من الكعبنيالجيوز لبسهام : وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلامء

مالك والشافعي ومن  عدم النعلني هل عليه فدية أم ال؟ فقالاختلف العلامء يف البس اخلفني ل

عليه الفدية : وقال أبو حنيفة وأصحابه ، يشء عليه ألنه لو وجبت فدية لبينها ال :وافقهام

 .لق الرأس حيلقه ويفدي واهلل أعلمىل حإحتاج اكام إذا 

رخص يف لبس اخلفني عند عدم النعلني ومل يذكر  أنه  :يف الزاد v بن القيماقال 

الفدية ورخص يف حلق الرأس مع فدية وكالمها حمظور بدون العذر والفرق بينهام أن أذى 

الرأس رضورة خاصة التعم فهي رفاهية للحاجة و أما لبس اخلفني عند عدم النعلني فبدل 

ومن  ،دله وحلق الرأس فليس ببدليقوم مقام املبدل واملبدل هو النعل الفدية فال فدية يف ب

 .خمالفته النص املطلق باجلواز اشرتط القطع يف اخلف خالف القياس مع

هذا القول الصنعاين يف سبل السالم وأيد
(1)

خ اإلسالم ابن تيميةوشي 
(2)

. 

v (3) ل األلباينوقا
فليلبس اإلزار والرداء ونحومها والنعلني ومها كل مايلبس عىل  :

 .لوقايتهام مما اليسرت الكعبنيني الرجل

v (4) ونقل الصنعاين
بن تيمية إذا كان كذلك اقال : بن تيمية رمحه اهللاعن  أقواالً  

بن عمر ويقيد به أو يكون ناسخًا له أو ابن عباس املتأخر فإما أن يبنى عىل حديث افحديث 

هذا هو غري قطع وأوالً أمرهم بقطعها ثم رخص هلم من لبسهام مطلقًا من   يكون النبي

 .الذي جيب محل احلديث عليه

                                                             

 .944ص  5جـ (6)

 .16ص  51جمموع الفتاوى جـ (5)

 .56رسالة مناسك احلج والعمرة ص (2)

 .595ص 2العدة يف رشح العمدة جـ (4)
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ألق عيل ثوبًا فألقيت عليه برنسًا »: ابن عمر القر وهو حمرم فقالورواية عن نافع قال وجد 

إسناده : ي األلباينأ :قلت «أن يلبسه املحرم تلقي عيل ثوبًا قد هنى رسول اهلل : فأخره وقال

صحيح
(1)

. 

v (2) بن تيميةاقال 
كان من جنس اإلزار والرداء فله أن يلتحف  جيوز أن يلبس كل ما: 

قلوبًا وجيعل أسفله أعاله عرضًا ويلبسه م بالقباء واجلبة والقميص ويتغطى به باتفاق األئمة

يقطعه  فله أن يلبس اخلف وال ،يغطى رأسه إال حلاجة باللحاف وغريه ولكن ال ويتغطى

  هذا أصح قويل العلامء ألن النبي ،يفتقه وكذلك إذا مل جيد إزارًا فإنه يلبس الرساويل وال

 .ابن عمررخص يف البدل يف عرفات كام رواه 

... »: قول عائشة ريض اهلل عنهام قال( 6228)وأورد البخاري يف صحيحه معلقًا فوق رقم

ومل تر عائشة بالتهبان
(3)

 . بأسًا للذين يرحلون َهْوَدَجها 

يف رشحه v وقال احلافظ
(4)

حجت ومعها وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور أهنا : 

 تخذوا التبابني فيلبسوهنا وهمـء فأمرهتم أن يوا رحلها يبدو منهم اليشدوكانوا إذا ش اغلامن هل

بن التني يف اويف هذا ردَّ عىل  «يشدون هودجها» خمترصًا بلفظ حمرمون وأخرجه من وجه آخر

أرادت النساء ألهنن يلبسن املخيط بخالف الرجال وكأن هذا رأي رأته عائشة وإال ) قوله

 (.عه للمحرمفرق بني التبان والرساويل يف من فاألكثر عىل أنه ال

 

                                                             

 .695ص 4اإلرواء جـ (6)

 .15ص 51جمموع الفتاوى جـ (5)

 .شبه الرساويل يلبسه املالحون قصري يسرت العورة املغلظة فقط: التٌّبان (2)

 .278ص 2فتح الباري جـ (4)
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v (1) وقال البغوي
ز طرفيه عىل بن عمر عقد الثوب عليه إنام غرامل يكن : قال نافع :

إزاره
(2)

. 

التعقد : فقال ،حمرمأخالف بني طريف ثويب من ورائي ثم أعقده وأنا : بن عمراوسئل رجل 

شيئاً 
(3)

 .ومل تر عائشة بالتبان بأساً  

v (4) بن تيميةاوقال 
بان ونحوه وله أن يعقد كان يف معنى الرساويل كالت يلبس ما وال :

ىل إحتاج ايعقده فإن  ىل عقده فالإحيتاج  داء العقده كاإلزار ومهيان النفقة والرىل إحيتاج  ما

اع وليس حينئذ وهل املنع من عقد منع كراهة أو حتريم فيه نزعقده ففيه نزاع واألشبه جوازه 

 .داءابن عمر أنه كره عقد الرنقل عن  ما عىل حتريم ذلك دليل إال

وقال
(5)

 .ان أبلغ من الرساويلبوكذلك الت :

v (6) وقال الشيخ العثيمني
يلحق به التبان، والتبان عبارة عن رساويل : والرساويل :

تصل إال إىل نصف الفخذ ألن يف الواقع رساويل لكن كمه قصري وألهنا  ال :أي ،قصرية األكامم

 .لتلبس عادة كام يلبس الرساوي

 

 

                                                             

 (.6981)حتت رقم  285ص 4رشح السنة جـ  (6)

 (.241)مسند الشافعي  (5)

 .(248)مسند الشافعي  (2)

 .15ص 51جمموع الفتاوى جـ (4)

 .661ص 56جمموع الفتاوى جـ (2)

 .627ص 8الرشح املمتع جـ (1)
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ىل لبسهام لفقد إحتاج ابن عمر من األمر بقطع اخلفني إذا اورد يف حديث  وأما ما

أمر بذلك يف املدينة ملا سئل عام يلبس املحرم   النعلني فهو منسوخ؛ ألن النبي

يف لبس اخلفني عند فقد النعلني ومل  نَ ذ  من الثياب ثم ملا خطب الناس بعرفات أَ 

وتأخري البيان  ،يأمر بقطعهام، وقد حرض هذه اخلطبة من مل يسمع جوابه يف املدينة

فثبت بذلك  عن وقت احلاجة غري جائز كام قد علم يف علمي أصول احلديث والفقه

 .واهلل أعلم  نسخ األمر بالقطع ولو كان ذلك واجبًا لبينه

وجيوز للمحرم لبس اخلفاف التي ساقها دون الكعبني؛ لكوهنا من جنس 

 .......................................................................  ،النعلني

 

ىل لبسهما إحتاج ابن عمر من األمر بقطع اخلفني إذا اورد يف حديث  وأما ما » :قوله

 .«... لفقد النعلني فهو منسوخ

v (1) ال الشيخ العثيمنيق
ال، فاجلوارب حرام عىل : اجلواب هل حيرم عليها اجلوارب؟ :

نعم حيرم عليه القفازان وبعضهم حكى يف ذلك  ؟وهل حيرم عىل الرجل القفازان الرجال،

اإلمجاع
(2)

وال تلبس » وهلذا قال يف املرأة ،ألنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين 

يمكن أن  ه والشق لعه من أسفل أن أتسع اجليب وإالوإذا أراد خلع القميص أن خي. «القفازين

ىل أن إحيتاج  أنه خيلعه خلعًا عاديًا وال: فالصواب ،خيلعه من فوق ولكن هذا القول ضعيف

للمرأة فوق  ، واخلفونقل البخاري قول عائشة أهنا مل تر بأساً  .زله من أسفليشقه وال أن ين

 (.6242)رقم 

                                                             

 .624ص 8الرشح املمتع جـ (6)

 .أما لبس الرجل القفازين فلم خيالف يف منعه أحد: 516ص 2قال الشنقيطي يف األضواء جـ (5)
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v (1) وقال الشوكاين
عليه من املخيط  عىل أن املحرم ينزع ما وقد استدل هبذا احلديث :

ينزعه  ال :شقه، وقال النخعي والشعبي يلزمه عند اجلمهور متزيقه وال من قميص أو غريه وال

بن أيب شيبة عنها وعن عيل واحلسن وأيب قالبة امن قبل رأسه لئال يصري مغطيًا لرأسه، أخرجه 

«وأما اجلبة فأنزعها.. رجل متضمّح بطيب»يب داود املذكورة أورواية 
(2)

. 

v (3) قال الشيخ العثيمني
الذي يظهر يل أنه اليلبس اخلفني إال عند احلاجة إما إذا مل  :

 .يلبس حيتاج فال حاجة كام يف وقتنا احلارض فال

v (4) بن تيميةاوقال 
وهلذا كان الصحيح أنه  ل أن حيرم يف نعلني أن تيرس له،واألفض :

ن ذلك سواء كادون الكعبني مثل اخلف املكعب واجلمجم واملداس ونحو  جيوز أن يلبس ما

 .واجدًا للنعلني أو فاقدًا هلام

v (5) ابن رشدوقال 
ومجهور العلامء عىل إجازه لباس اخلفني ومقطوعني ملن مل جيد  :

وبه قال  ،عليه الفدية: فقال مالك ،واختلفوا فيمن لبسهام مقطوعني مع وجود النعلني ،النعلني

 .فدية عليه، والقوالن عن الشافعي ال :أبو ثور وقال أبو حنيفة

v (6) بغويوقال ال
 ،ىل وجوب الفدية ألنه مل يؤذن فيه إال عند عدم النعلإذهب قوم  :

 .يشء عليه ألنه يف معنى النعل بعضهم ال وقال

 

                                                             
 .249ص 2نيل األوطار جـ (6)

 (.6169)، وأبو داود (4912)رواه البخاري  (5)

 .649ص 8الرشح املمتع جـ (2)

 .29ص 51جمموع الفتاوى جـ (4)

 .282ص 4رشح السنة جـ (1)  .212ص 6البداية جـ (2)
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 ............. ،وجيوز له عقد اإلزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل املقتيض للمنع

 

v (1) وقال الشنقيطي
وأظهر قويل أهل العلم عندي أن لبس اخلف املقطوع مع وجود  :

 .ل تلزم به الفدية واهلل أعلمالنع

 .« وجيوز له عقد اإلزار وربطه خبيط وحنوه لعدم الدليل املقتضي للمنع » :قوله

v (2) ابن حزم الق
عن عمرو بن دينار قلت  ،يعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء وللمحرم :

إنه كان : بن عتيبةاعن احلكم  ،أعقده :قال ؟ينحل إزاري يوم عرفة: أيب الشعثاءن زيد ب جلابر

أنه مل ير بأسًا أن  :وعن احلسن البرصي ىل قفاه،يرى بأسًا أن يتوشح املحرم بثوبه ويعقده ع ال

أن جيعل عليه مرارة  أنه أباح للمحرم ينكرس ظفره: بن جبريايعقد املحرم ثوبه عىل نفسه، وعن 

نكرس وليس عليه يف اجيرب املحرم عظمه إذا : عن إبراهيم وجماهد قاال ،يشءبأمر يف ذلك ومل  ي

 .ذلك كفارة

نكرست يد املحرم أو شج عصب عىل الشج والكرس وعقد عليه ومل جيعل اإذا : عن جماهد

يعقد املحرم عىل اجلرح البأس أن : وعن حممد بن عيل وسعيد بن املسيب ،يف ذلك شيئاً 

 .والقرحة

v (3) ال الشنقيطيق
يه اخليطان وأن جيعل عل ند الشافعية أن يعقد اإلزار ويشدوجيوز ع :

إما  لك من مصلحة اإلزار اليستمسك إال بنحو ذلك،زة ويدخل فيها التكة ألن ذله مثل احلج

 ىل العقدإووجه تفريقهم بني اإلزار والرداء إن اإلزار حيتاج  ،عقد الرداء فهو حرام عندهم

 .الرداءبخالف 

                                                             

 .515ص 2أضواء البيان جـ (6)

 .592ص 8املحىل جـ (5)

 .516ص 2أضواء البيان جـ (2)
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ومذهب اإلمام أمحد يف جواز عقد اإلزار ومنع عقد الرداء  كمذهب الشافعي وجيوز عند 

يف وسطه مندياًل أو عاممة أو حباًل ونحو ذلك إذا مل يعقده فإن عقده منع  أمحد أن يشداإلمام 

 .عىل وسطه يف بعضه  جيوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شدذلك عنده وإنام

تعقدها ويدخل بعضها يف  حزم عاممة عىل وسطه ال: قال أمحد يف حمرم: يف املغني وقال

ها عىل وسطه ت وعليه عاممة قد شدر يطوف بالبيبن عمارأيت : قال طاوس: بعض ثم قال

 .ند املالكية لرضورة العمل خاصةفأدخلها هكذا أن مثل هذا جيوز ع

v (1) وقال الشيخ العثيميني
لو أن رجاًل عقد الرداء عىل صدره فليس حرامًا ألن الرداء  :

ليس كلبس القميص بل هو رداء مشبك،  ج عن كونه رداء ولو شبكه بمشبكخير ن عقد الإو

ىل عانته فيبقى إبعض الناس توسعوا يف هذه املسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته لكن 

 .كأنه قميص ليس له إكامم وهذا الينبغي

كان هو الذي يبارش  يسقط والسيام عند احلاجة كام لو أما إذا زره بزر واحد من أجل أالو

 .بأس بهالعمل ألصحابه فهذا ال

أي الينفتح ثم يلفه عىل بدنه ويشده بحبل فهل نقول هذا  فبعض الناس يلبس إزارًا خميطاً 

 جائز؟

الرساويل، فالرساويل لكل قدم كم والقميص يف  يشبه القميص وال أنه جائز ألنه ال: نقول

 بأس به ويستعمله بعض الناس اآلن ألنه أبعد عن كم أيضًا، فهذا البدن، ولكل يدأعىل ال

 .اإلزار فهو إزار ويكون حالالً إنكشاف العورة مادام يطلق عليه إسم 

 

                                                             

 .626ص 8متع جـالرشح امل (6)



 343 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

ىل ذلك برفق إحتاج اوجيوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه وحيكه إذا 

 ...................... ،حرج عليه سه يشء بسبب ذلك فالأوسهولة فإن سقط من ر

 

 أنه الجيوز أن تلبس ما فليس هلا ثياب معينة لإلحرام إالشاءت  األنثى فلها أن تلبس ما

 .وحيرم عليها القفازان والنقاب ،ربجًا وزينةيكون ت

v (1) قال الشيخ األلباين
 .«الحرج»املنطقة واحلزام عىل اإلزار وعقده عند احلاجة  شد :

v (2) بن تيميةاوقال 
ىل عقده فال إحيتاج  ىل عقده كإزار والرداء الإحيتاج  وله أن يعقد ما :

 .جوازه حينئذٍ ىل عقده ففيه نزاع واألشبه إحتاج ايعقده فإن 

ىل ذلك برفق إحتاج اوجيوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه وحيكه إذا  » :قوله

 .« حرج عليه سه شيء بسبب ذلك فالأوسهولة فإن سقط من ر

v (3) ابن حزمال ق
عن عكرمة عن  ،وجاز للمحرم دخول احلامم والتدلك وغسل رأسه :

 .يصنع بوسخ املحرم شيئاً  اهلل تعاىل الإن : بن عباس دخل محام اجلحفة وهو حمرم وقالا

اب باجلحفة ونحن حمرمان يتني أما قل عمر بن اخلطألقد ر: بن عباس قالاوعن عكرمة أن 

ورأي مالك عىل من غيب رأسه يف املاء الفدية وخالف كل من ذكرنا  ،التغطيس يف املاء املامقلة

فأحتكام إىل أيب أيوب األنصاري واختلف ابن عباس واملسور بن خمرمة يف غسل املحرم رأسه 

  وأخربه أنه رأى رسول اهلل ،سه وهو حمرمأليه عبداهلل بن حنني فوجده يغسل رإووجها 
عائشة أم املؤمنني بأن تنقض رأسها   يغسل رأسه وهو حمرم وقد ذكرنا أمر رسول اهلل

 .ومتشط وهي حمرمة

                                                             

 .66رسالة مناسك احلج و العمرة ص (6)

 .15ص 51جمموع الفتاوى جـ (5)

 .581ص  2املحىل جـ (2)
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البأس بدخول املحرم احلامم وهو قول أيب حنيفة : وعن عطاء وإبراهيم النخعي قاال

 .أيب سليامنوالثوري والشافعي و

ك أيوب األنصاري فصب عىل رأسه ثم حرىل أيب إفأحتكام  ابن عباسوحديث املسور مع 

«يفعل هكذا رأيته »: رأسه بيديه فاقبل هبام وأدبر وقال
(1)

( 6/252/2) ورواية مالك، 

ىل بعري وأنا إيغتسل  اخلطاب  بينام عمر بن :عن يعىل بن أمية أنه قال( 6779) والشافعي

أمري املؤمنني : يا يعىل أصبب عىل رأيس؟ فقلت»: أسرت عليه بثوب إذ قال عمر بن اخلطاب

«ما يزيد املاء الشعر إال شعثًا فسمى اهلل تعاىل ثم أفاض عىل رأسه: أعلم، فقال عمر 
(2)

. 

تعال أباقيك أينا أطول نفسًا يف : قال يل عمر ونحن حمرمون باجلحفة»: بن عباساورواية 

«املاء
(3)

. 

v (4) وقال احلافظ
بن اقال  ،للمحرم أي ترفهًا وتنظفًا وتطهرًا من اجلنابةباب اإلغتسال : 

 عدا ذلك وكأن املصنف اأمجعوا عىل أن للمحرم أن يغتسل من اجلنابة واختلفوا يف م: املنذر

وروي يف املوطأ عن نافع  ،روي عن مالك أنه كره للمحرم  أن يغطي رأسه يف املاء ىل ماإأشار 

«حمرم إال من إحتالمكان ال يغسل رأسه وهو »بن عمر اعن 
(5)

. 

اً ـاس معلقـبن عباري قول ـبخــاورواه ال
(6)

 الـق ،«حرم احلاممـدخل املي»: بن عباساال ـوق :

                                                             

، واإلرواء (5924) ماجه، وابن (5/1)، والنسائي (6147)، وأبو داود (5116)، ومسلم (6147)رواه البخاري  (6)

(6769.) 

 (.6757)صحيح، اإلرواء  (5)

 (.6756)صحيح، اإلرواء  (2)

 .19ص 4فتح الباري جـ (4)

 (.8)رقم ( 6/254)املوطأ  (2)

 (.6147)فوق رقم  (1)
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 شيبة كراهة بن أيباوروى  ،يوب عن عكرمةأوصله الدارقطني والبيهقي من طريق : احلافظ

 .ذلك عن احلسن وعطاء

v (1) وقال النووي
: ويف هذا احلديث فوائد منها :حلديث أيب أيوب األنصاري  

ومنها قبول  ،ينتف شعراً  وإمرار اليد عىل شعره بحيث ال ،غتسال املحرم وغسله رأسهاجواز 

ىل النص وترك اإلجتهاد إومنها الرجوع  ،ن قبوله كان مشهورًا عند الصحابةإخرب الواحد و

 . والقياس

واتفق العلامء عىل جواز غسل املحرم رأسه وجسده من اجلنابة بل هو واجب عليه وإما 

 .غسله تربداً 

فمذهبنا ومذهب اجلمهور جوازه بال كراهة وجيوز عندنا غسل رأسه بالسدر واخلطمي 

وقال أبو حنيفة ومالك هو حرام موجب  ،راً ينتف شعرًا فال فدية عليه مامل ينتف شع بحيث ال

 .فديةلل

v (2) عيدوقال ابن دقيق ال
اإلغتسال الواجبة وأما إذا كان تربدًا من  فيه دليل عىل جواز :

ر له أن يغسل رأسه بالسد: فقالوا صحابهأالشافعي جييزه وزاد  ،ختلفوا فيهاوجوب فقد  غري

ستدل باحلديث عىل هذا ان إعليه الفدية ف: وقال مالك وأبو حنيفة ،فدية عليه واخلطمي وال

 فال يقوي ألن املذكور حكاية حال ال غسل رأسه باخلطمي وما يف معناه: أعني ،املختلف فيه

 ، ومع اإلحتامل التكون هي املختلف فيها وحتتمل أالعموم لفظ وحكاية احلال حتتمل أن 

 .تقوم حجة

                                                             

 .212ص 1رشح مسلم جـ (6)

 .212ص 2العدة رشح العمدة جـ (5)
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v (1) قال اإلمام البغوي
جيوز للمحرم اإلغتسال ودخول احلامم ودخول املاء وتغيب  :

ما يعبأ اهلل »: بن عباس محامًا باجلحفة وهو حمرم وقالاودخل  ،رأسه فيه عند عامة العلامء

«بأوساخنا شيئاً 
(2)

. 

v (3) ابن رشدوقال 
اتفقوا له غسل رأسه يف اجلنابة واختلفوا يف كراهية غسله من غري  :

 ومحل مالك حديث ،بأس بغسله رأسه، وقال مالك بكراهية ذلك ال: اجلنابة، فقال اجلمهور

ة إمجاعهم عىل أن املحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر أيب أيوب عىل غسل اجلنابة واحلج

ا عىل منع تفقواها أو بعضها وغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلث وهو الوسخ والوإلقاء التف

غسله رأسه باخلطمي
(4)

. 

 واختلفوا ،يشء عليه ال :وقال أبو ثور وغريه ،فتدىاإن فعل ذلك  :بو حنيفةأوقال مالك و

 احلامم، فكان مالك يكره ذلك وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود البأس بذلك يف

ألن  دخول احلامم وهو حمرم واألحسن أن تكره دخوله: بن عباساوروي  ،والفدية عند مالك

 .املحرم منهى عن إلقاء التفث

v (5) بن تيميةاوقال 
غتسل وسقط يشء من شعره بذلك مل يرضه وإن تيقن اكذلك إذا  :

باإلتفاق وكذلك لغري  ىل ذلك وله أن يغتسل من اجلنابةإحتاج انقطع بالغسل ويفتصد إذا اأنه 

 .اجلنابة

                                                             
 .212ص 4رشح السنة جـ (6)

 (.6117)مسند الشافعي رقم  (5)

 .211ص 6بداية املجتهد جـ (2)

 .نبات من فصيلة اخلبازيات معمر كثري النفع يدق ورقة يابسًا وجيعل غسالً للرأس فينقيه: اخلطمي (4)

 .12ص 51جمموع الفتاوى جـ (2)
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v (1) قال األلباين
 ،يوبأاإلغتسال لغري إحتالم ولو بدلك الرأس حلديث أيب  حرج ال :

 .ابن تيميةوحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر حلديث أيب أيوب وبه قال شيخ اإلسالم 

v (2) قال الشنقيطي
ن كان جلنابة كإحتالم فال خالف إوأما غسل الرأس والبدن باملاء ف: 

يف وجوبه، وإن كان لغري ذلك فهو جائز عىل التحقيق ولكن ينبغي أن يكون برفق لئال يقتل 

 يغي أن خيتلف فيه لثبوته عن بالنبينب رأسه واغتسال املحرم وغسله رأسه البعض الدواب يف 

 نة الثابتة عنهوكلام خالف الس  فهو مردود عىل قائله. 

وإن إزالة الوسخ بالتدلك يف  ،خالف فيه تنظيف فيه ال فتحصل أن مطلق الغسل الذي ال

ه ل أهل العلم فيه وحجاحلامم وغسل الرأس باخلطمي ونحو ذلك فيه خالف كام رأيت أقوا

 بن عباس يف املحرم الذي خرَّ عن بعريهايشء فيه، حديث  من قال من التدلك وإزالة الوسخ ال

منع إزالة  فقد أمرهم أن يغسلوه بامء وسدر وإن األصل عدم الوجوب واحتج من ،ومات

ھ  ے] بأن الوسخ من التفث وقد دلت آية: الوسخ عىل إزالة التفث الجتوز  [ھ  

إن اهلل تعاىل يباهي بأهل عرفات أهل السامء »بحديث  واحتجوا أيضاً  ،قبل وقت التحلل األول

«أنظروا إىل عبادي جاؤوين شعثًا غرباً : فيقول هلم
(3)

. 

«احلاج الشعث التفل»:  يقال بالنبابن عمر عن  أخرج الرتمذي وابن ماجةو
(4)

. 

فال ينبغي أن خيتلف  إما جمرد الغسل الذي اليزيده إال شعثًا كام قال عمر : قال مقيده

 ص فيهـرأس باخلطمي فال نـتدلك يف احلامم وغسل الـوأما ال ،يوب املتفق عليهأث أيب ـفيه حلدي

                                                             

 .66مناسك احلج والعمرة ص (6)

 .257ص 2أضواء البيان جـ (5)

 .رواه البيهقي بإسناد صحيح (2)

 (.5191) ماجه، وابن (5991)أخرجه الرتمذي  (4)
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رجوع إليه والعلم عند علم له دليال جيب الأواألحسن تركه إحتياطًا، وأما لزوم الفدية فيه فال 

 .اهلل تعاىل

سمعت : أهنا قالترواية أم علقمة بن أيب علقمة ل « ىل ذلكإحتاج اوحيكه إذا  » :قولهو

نعم فليحكه وليشدد ولو : أحيك جسده؟ فقالت»: سأل عن املحرمت ي عائشة زوج بالنب

«ربطت يداي ومل أجد إال رجيل حلككت
(1)

. 

معلقًا يف صحيحه v وقال البخاري
(2)

 .باحلك بأساً   بن عمر وعائشةاومل ير  :

v (3) بن تيميةاوقال 
وسقط يشء من غتسل اوكذلك إذا  ،وله أن حيك بدنه إذا حكه :

 .ه وإن تيقن أنه انقطع بالغسلشعره بذلك مل يرض

v (4) قال الشنقيطي
ينبغي أن خيتلف يف  شعر فيه ال وأما احلك فإن كان يف موضع ال :

حيصل به نتف بعض الشعر  جوازه، وإن كان يف موضع فيه شعر كالرأس وكان برفق بحيث ال

عر فالظاهر أنه الجيوز وهذا هو فكذلك وإن كان بقوة بحيث حيصل به نتف بعض الش

وإنام فيه  ي إيل بالنبالصواب إن شاء اهلل يف مسألة احلك ومل أعلم يف ذلك بيشء مرفوع 

 .بعض اآلثار عن الصحابة 

v (5) وقال الشيخ العثيمني
حيرم عىل املحرم أن حيك رأسه إال أن حكه ليتساقط  ال :

 يلـوق ،رضهـنه اليإصد فـاحلكة ثم سقط يشء بغري قع ـولكن من حكه بداف ،هو حرامـشعر فــال

                                                             
 (.سنده حسن يف الشواهد: )269ص  4، وقال حسني العوايشة يف املوسوعة الفقهية جـ (92)أخرجه مالك رقم  (6)

 (.6147)فوق رقم  (5)

 .12ص 51جمموع الفتاوى جـ (2)

 .251ص 2أضواء البيان جـ (4)

 .629ص  8الرشح املمتع جـ (2)
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حيرم عىل املرأة املحرمة أن تلبس خميطًا لوجهها كالربق والنقاب أو ليدُّيا و

 .[رواه البخاري]« تلبس القفازين تنتقب املرأة وال ال» :كالقفازين؛ لقول النبي 

قدر اليدين،  ما خياط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غريمها عىل: «القفازان»و

ويباح هلا من املخيط ما سوى ذلك كالقميص والرساويل واخلفني واجلوارب 

 .........................................................................    ونحو ذلك،

 

 «لو مل أستطع أن أحكه بيد حلككته برجيل: إن قومًا يقولون بعدم حك الرأس، قالت» :لعائشة

من املبالغة يف احلل ورأيت كثريًا من احلجاج إذا أراد أن حيك نقر بأصبعه عىل  dوهذا منها 

 .أن يتساقط شعره كل هذا من التنطعرأسه خوفًا من 

بن عمر وجابر ابن عباس واجواز ذلك عن ( 462)بن أيب شيبة كام يف امللحق صاوروى 

. 

v (1) وقال األلباين
 .بعض الشعر حلديث أيب أيوبمنه حك الرأس ولو سقط  :

وحيرم على املرأة احملرمة أن تلبس خميطًا لوجهها كالربق والنقاب أو  » :قوله

احلديث رواه البخاري وأبوداود « ليديها كالقفازين
(2)

. 

v (3) ابن حزمقال 
 البأس أن يغطي الرجل وجهه بام هو ملتحف به أو بغري ذلك وال: 

يسمى السدل  وال ،املرأة الثوب من عىل رأسها عىل وجههابأس أن تسدل  كراهة يف ذلك وال

والسنة قد فرقت بني الرجل واملرأة يف اإلحرام فوجب عىل الرجل يف اإلحرام كشف  ،نقاباً 

 .يلبسا قفازين واختلفا يف الثياب رأسه ومل جيب عىل املرأة واتفقا يف أن ال

                                                             

 (.الحرج الحرج: )باب 66مناسك احلج والعمرة ص (6)

 (.6755)، األرواء (124)، والرتمذي (6171)، وأبو داود (6121)رواه البخاري  (5)

 .81ص 2املحىل جـ  (2)
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......................................................................................... 

 

 يباح هلا من املخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل واخلفني واجلواربو » :قوله

 .« وحنو ذلك

هنى النساء يف إحرامهن عن  أنه سمع رسول اهلل » :بن عمر ريض اهلل عنهامان ع

القفازين والنقاب وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان 

«الثياب معصفراً أو خزًا أو حليًا أو رساويل أو قميصًا أو خفاً 
(1)

. 

v (2) بن تيميةاقال 
 اتسترت هبأن تلبس الثياب التي إهنا عورة فلذلك جاز هلا ـأما املرأة ف: 

ولو غطت املرأة وجهها  ،أن تنتقب أو تلبس القفازين ي وتستظل باملحمل لكن هنانا النب

 ينقل أحد من ومل ن يمسه فالصحيح أنه جيوز أيضًا،ن كاإبيشء اليمس الوجه جاز باإلتفاق و

ى كام هن وإنام هذا قول بعض السلف «إحرام املرأة يف وجهها»أنه قال  ي أهل العلم عن النب

 .يسرت يديه ورجليه باتفاق األئمةاملحرم أن يلبس القميص  واخلف مع أنه جيوز له أن 

وقال
(3)

وأما املرأة فإهنا مل تنه عن يشء من اللباس ألهنا مأمورة باإلستتار واإلحتجاب فال  :

يرشع هلا ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين ألن ذلك لباس مصنوع عىل قدر 

 .ليهإحاجة هبا  والالعضو 

وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل أو كيديه عىل قولني يف مذهب أمحد وغريه 

ه كام جيايف عن الرأس ما يظلل فمن جعل وجهها كراسه أمرها إذا اسدلت أن جتافيه عن الوج

 .هي مل تنه عن سرت الوجه: قال ومن جعله كاليدين وهو الصحيحبه، 

                                                             

 (.6154)رواه أبو داود  (6)

 .12ص  51جمموع الفتاوى جـ  (5)

 .92ص 55جمموع الفتاوى جـ  (2)
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مخارها عىل وجهها إذا احتاجت إىل ذلك بال عصابة، وإن  وكذلك يباح هلا سدل

كان »: قالت –ريض اهلل عنها  –مس اخلامر وجهها فال  يشء عليها حلديث عائشة 

، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباهبا الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اهلل 

وأخرج . [هماجأخرجه أبو داود وابن ] «من رأسها عىل وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه

 .................................................  الدارقطني من حديث أم سلمة مثله

 

v (1) قال األلباين
تشد عىل  وأما املرأة فال تنزع شيئًا من لباسها املرشوع إال أهنا ال :

تسرت وجهها تلبس القفازين وجيوز للمرأة أن  وجهها النقاب والربقع واللثام أو املنديل وال

ه عىل بيشء كاخلامر أو اجللباب تلقيه عىل رأسها وتسد له عىل وجهها وإن كان يمس الوج

 .الصحيح لكنها التشده عليها

v (2) ابن بازوقال الشيخ 
رام جاهلة للتحريم وحجها واليشء عىل من تربقعت يف اإلح :

 .صحيحة

 ... ىل ذلك بال عصابةإحتاجت اكذلك يباح هلا سدل مخارها على وجهها إذا و » :قوله

». 

 بن ماجهاو ،(1/27)وأمحد  ،(2/41)وعنه البيهقي  ،(6122)خرجه أبو داود أاحلديث 

، قال األلباين من طريق يزيد بن أيب (6754) رواءإلاويف  ،(511)الدارقطني  ،(5922)

وضعيف ( 299) وكذلك ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم، ضعيف :قال احلافظ :زياد

 .261ص  2وضعفه احلافظ يف الفتح جـ ،(5197)واملشكاة  ،(128) بن ماجها

 

                                                             

 .65مناسك احلج والعمرة ص (6)

 (.2614)فتوى اللجنة الدائمة رقم  (5)
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بأس أن تغطي يدُّيا بثوهبا أو غريه وجيب عليها تغطية وجهها وكفيها؛  كذلك ال

ۀ  ]: ؛ ألهنا عورة لقول اهلل سبحانه و تعاىلبإذا كانت بحرضة الرجال األجان

ريب أن الوجه والكفني  والاآلية   [ 26:  النور] [ۀ   ہ  ہ  ہ

ۋ  ۅ  ۅ  ]: وقال تعاىل ،والوجه يف ذلك أشد و أعظم .من أعظم الزينة

 .اآلية [ 22: حزاب األ] [ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائ

 

كنا نخمر وجوهنا ونحن حمرمات »: وعن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر أهنا قالت

«الصديقونحن مع أسامء بنت أيب بكر 
(1)

 :يب بكر قالتأ، وذكر األلباين حتته رواية أسامء بنت 

أخرجه احلاكم وقال صحيح  «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك يف اإلحرام»

: وهو كام قاال وذكر شاهد من حديث عائشة قالت ،عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي

مسه ورس أو زعفران وال تتربقع وال تتلثم  املحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إال ثوباً »

«وتسدل الثوب عىل وجهها إن شاءت
(2)

. 

بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غريه وجيب عليها تغطية وجهها  كذلك ال » :قوله

 .« ... وكفيها

 .668ىل ص إ 28نظر مناقشة ذلك يف كتاب جلباب املرأة املسلمة للشيخ األلباين من ص أ

 

 

 

                                                             

 .صحيح( 6752)اإلرواء  (6)

 .بسند صحيح( 2/48)أخرجه البيهقي  (5)
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من النساء من جعل العصابة حتت اخلامر لرتفعه عن  اتكثريالعتاده اأما ما و

 ولو كان ذلك مرشوعًا؛ لبينه الرسول  .وجهها فال أصل له يف الرشع فيام نعلم

 ........................................................  ألمته ومل جيز له السكوت عنه

 

من النساء من جعل العصابة حتت اخلمار لرتفعه عن  اتكثريالعتاده اأما ما و » :قوله

 .« وجهها فال أصل له يف الشرع فيما نعلم

v (1) ال الشيخ العثيمنيق
م عىل أنه حر  ينقاب لباس الوجه ومل يرد عن النبوال :

 .ا وإنام حرم عليها النقاب فقطاملحرمة تغطية وجهه

v (2) بن تيميةاوقال 
 بيد وال سرتهتا عن الوجه البعود وال تكلف املرأة أن جتاىف وال: 

 .وجههن من غري مراعاة املجافاةيسدلن عىل  كن وأزواجه  ،غري ذلك

v (3) وقال الشنقيطي
وقد قدمنا أن أحرام  املرأة يف وجهها فال جيوز هلا سرتة بام يعد  :

يًا عنه متجافساترًا وهلا سرت وجهها عن الرجال واألظهر يف ذلك أن تستدل الثوب عىل وجهها 

 .ال الصقًا به واهلل أعلم

v (4) وقال الشوكاين
لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث اليصيب : 

البرشة هكذا قال أصحاب الشافعي وغريهم، وظاهر احلديث خالفه ألن الثوب املسدول 

 .نه البرشة فلو كان التجايف رشطا لبياليكاد يسلم من إصابة 

 

                                                             

 .622ص 8الرشح املمتع جـ (6)

 .12ص 51جمموع الفتاوى جـ (5)

 .516ص 2أضواء البيان جـ (2)

 .241ص 2نيل األوطار جـ (4)
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للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو جيوز و

 ........................................................  وجيوز له إبداهلا بغريها .نحوه

 

جيوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه اليت أحرم فيها من وسخ أو و » :قوله

 .«...  حنوه

البأس أن : ل إبراهيمقا :قول إبراهيم النخعي رمحه اهلل تعاىل وقالنقل البخاري معلقًا و

ُيبدل ثيابه
(1)

. 

v (2) وقال احلافظ
 سعيد بن منصور عن إبراهيم( إبراهيم النخعيرواية قول )وصله  :

كان أصحابنا : وعن إبراهيم النخعي ،(شاء يغري املحرم ثيابه ما)وعن عطاء وعن احلسن قالوا 

 .ميمونائتوا بئر إذا 

v (3) قال اإلمام البغوي
يعبأ اهلل  ما: بن عباس محامًا باجلحفة وهو حمرم وقالاودخل  :

 .املحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء: بأوساخنا شيئًا، وقال جابر

v (4) وقال الشنقيطي
بن عباس ريض ابن أيب حاتم عن ابن املنذر وابن جرير واأخرج  :

ھ  ے]اهلل عنهام من قوله  ق الرأس يعني بالتفث وضع إحرامهم من حل: قال [ھ  

 .ولبس الثياب وقص األظفار

إن اهلل يباهي بأهل عرفات مالئكة السامء »: قال  عن رسول اهلل وعن أيب هريرة 

«أنظروا إىل عبادي هؤالء جاؤين شعثًا ُغرباً :فيقول
(5)

. 

                                                             
 (.6242)فوق رقم  (6)

 .261ص 2فتح الباري جـ (5)

 .212ص 4رشح السنة جـ (2)

 (.1/47)نقالً عن السيوطي يف الدر املنثور  588ص 2أضواء البيان جـ (4)

 (.6625)يح الرتغيب والرتهيب رقم صح (2)
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هنى  بي جيوز له لبس يشء من الثياب مسه الزعفران أو الورس؛ ألن الن وال

 .....................................................  ....بن عمراعن ذلك يف حديث 

 

v (1) وقال الشيخ العثيمني
اء ىل ثياب أخرى سوإجيوز للمرأة املحرمة أن تغري ثياهبا  :

 .كان ذلك حلاجة أم لغري حاجة

وقال
(2)

شاءت من الثياب مادامت الثياب  شاءت من الثياب وتلبس ما فإن هلا أن تغري ما :

 .رج عليهح املباحة وكذلك الرجل جيوز أن يغري ثياب اإلحرام بثياب أخرى وال

 ألن النيب  ،جيوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس والر» :قوله

 .« بن عمرانهى عن ذلك يف حديث 

«زعفرانوال ثوبًا مسه ورس وال » :بن عمر ريض اهلل عنهاماواية ر
(3)

ونقل البخاري معلقًا  .

 ال تلبس»قول عائشة التي تقول ( 6121)فوق رقم 

 .«املحرمة ثوبًا بَورٍس أو زعفران

ونقل احلافظ
(4)

ذكر وإنام  أمجعوا أن للمرأة لبس مجيع ما: بن املنذراقال : بن املنذراعن  

 .ه الزعفران أو الورسك مع الرجل يف منع الثوب الذي مستشرت

 

 

 

                                                             
 (.411)رقم  222فتاوى أركان اإلسالم ص (6)

 (.419)لسؤال رقم  222فتاوى أركان اإلسالم ص  (5)

 ماجه، وابن (2/626)، والنسائي (122)، والرتمذي (6154)، وأبوداود (6688)، ومسلم (6245)رواه البخاري  (2)

 (.2819)، وابن حبان (2/41)، والبيهقي (5/2)، وأمحد (5959)

 .262ص 2فتح الباري جـ (4)
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ٱ  ]: وجيب عىل املحرم أن يرتك الرفث والفسوق واجلدال لقول اهلل تعاىل

 [ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
 .[698:  البقرة]

من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته »: أنه قال  وصح عن النبي

 ..................................................................................  .«أمه

 

 .«...  وجيب على احملرم أن يرتك الرفث والفسوق واجلدال » :قوله

احلديث رواه البخاري ومسلم
(1)

وقال  ،«غفر له ما تقدم من ذنبه» ويف رواية الرتمذي ،

وقال يف حاشيته  ،(6792)األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب بعد ذكر هذا احلديث برقم 

ويف رواية البخاري برقم  .هبذا اللفظ شاذ لكن املعنى واحد هو: قلت: لرواية الرتمذي

 .«كام ولدته أمه»بلفظ ( 6169)

«احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة»ورواية أيب هريرة 
(2)

. 

حتت هذا احلديث النووي قال
(3)

 األصح األشهر أن املربور هو الذي الخيالطه إثم مأخوذ : 

يعاود  هو املقبول ومن عالمة القبول أن يرجع خريًا مما كان وال:  وهو الطاعة وقيلمن الرب

يعقبه معصية ومها داخالن فيام قبلهام  الذي ال: رياء فيه، وقيل هو الذي ال: وقيل ،املعايص

ومعنى ليس له جزاء إال اجلنة أنه اليقترص لصاحبه من اجلزاء عىل تكفري بعض ذنوبه بل البد 

 .أعلمأن يدخل اجلنة واهلل 

 

                                                             

 ( .171)، والرتمذي (2/664)سائي ، والن(5119) ماجه، وابن (2581)، ومسلم (6169، 6256)رواه البخاري  (6)

 (.5151)، والنسائي (5111) ماجه، وابن (2581)، ومسلم (6882)رواه البخاري  (5)

 .655ص 9رشح مسلم جـ  (2)
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: «الفسوق»و وعىل الفحش من القول والفعل، يطلق عىل اجلامع: «الرفث»و

بالتي « اجلدال»أما ف. املخاصمة يف الباطل أو فيام الفائدة فيه: «اجلدال»و .املعايص

: ه بل هو مأمور به، لقول اهلل تعاىللهي أحسن إلظهار احلق ورد الباطل فال بأس 

 [ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ]
 .[652:  النحل]

 

: والفسوق وعلى الفحش من القول والفعل، يطلق على اجلماع: والرفث » :قوله

 .« املعاصي

أي )األعرابة : الرفث»: بن عباس ريض اهلل عنهام قالاعن : الرفث، الفسوق، اجلدال

جدال : املعايص كلها، واجلدال: ، والتعريض للنساء باجلامع والفسوق(األفحاش يف القول

وأثبته موقوفًا، وقال وأورده ( 6262)ضعفه األلباين مرفوعًا يف الضعيفة  «الرجل صاحبه

أرى أن املوقوف أوىل من املرفوع وروى البخاري ) :وقال( 15/515/6) الضياء يف املختارة

 (.نحو هذا تعليقاً 

يف صحيحه vوذكر البخاري 
(1)

الرفث اجلامع والفسوق واملعايص »: ابن عباسعن  

 .«واجلدال واملراء

v (2) قال الشنقيطي
 :واألظهر يف معنى الرفث يف اآلية أنه شامل ألمرين :

 .مبارشة النساء باجلامع ومقدماته :أحدمها

 .للنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذاإن أح: الكالم بذلك كأن يقول :والثاين

 .أنه شامل جلميع أنواع اخلروج عن طاعة اهلل عز وجل: واألظهر يف الفسوق

                                                             

 (.6285)حتت رواية رقم  (6)

 .544ص 2أضواء البيان جـ  (5)
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 .ختاصم صاحبك ومتاره حتى تغضبهأن املخاصمة واملراء أي ال: واألظهر يف اجلدال

v (1) ابن حزمقال 
وكل فسوق تعمده املحرم ذاكرًا إلحرامه فقد بطل إحرامه وحجه  :

فلم حيج كام أمر وقال عليه  [پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ]وعمرته لقوله تعاىل 

وأما من فسق غري ذاكر إلحرامه فإنه اليبطل  ،«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد  »السالم 

 ،قسم يف واجب وحق، وقسم يف باطل: واجلدال قسامن ،بذلك إحرامه ألنه مل يقصد إبطاله

 .ق واجب يف اإلحرام وغري اإلحرامفالذي يف احل

ىل سبيل ربه تعاىل إومن جادل يف طلب حق له فقد دعا  [ہ  ہ   ہ  ہ]قال تعاىل 

وسعى يف إظهاره احلق واملنع من الباطل وهكذا كل من جادل يف حق لغريه أو هلل تعاىل 

پ  ]ذاكرًا إلحرامه مبطل لإلحرام وللحج لقوله تعاىل  طل ويف الباطل عمداً واجلدال بالبا

 .وباهلل تعاىل التوفيق [ڀ   ڀ  ڀ

v (2) قال األلباين
تفقوا أنه من جادل يف احلج أن ا :42بن حزم يف املراتب صاقال  :

 بقولهبن حزم رمحه اهلل خالف هذا اإلمجاع يف املحىل اولكن  .اليبطل وال إحرامه حجه

 (.مبطل إلحرامه وللحج واجلدال بالباطل ويف الباطل)

البقرة( 698)يف تفسري آية  v بن كثرياقال 
(3)

أي من أحرم باحلج أو العمرة : فال رفث :

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ]فليتجنب الرفث وهو اجلامع كام قال تعاىل   .[ٱ  

 

                                                             

 .571ص 2املحىل جـ (6)

 .82ص 5حاشية التعليقات الرضية عىل الروضة الندية جـ (5)

 .256ص 6تفسري ابن كثري جـ  (2)
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وكذلك حيرم تعاطي دواعية من املبارشة والتقبيل ونحو ذلك كذلك التكلم به بحرضة 

والنساء إذا ذكروا ذلك الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال : بن عمر يقولاإن  ،النساء

التعريض بذكر اجلامع وهي العرابة يف كالم : الرفث: بن عباساعن  عن طاوس .بأفواههم

بن اوعن  .دونه من قول الفحش الرفث اجلامع وما: العرب وهو أدنى الرفث، وقال عطاء

: بن عمراالرفث غشيان النساء والقبلة والغمزوان يعرض هلا بفحش من الكالم، وعن : عباس

العالية ومكحول وعكرمة وجماهد وإبراهيم وأبو  بن اجلبرياالرفث غشيان النساء كذا قال 

وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس وعطاء اخلراساين 

 .ومقاتل وعبدالكريم بن مالك واحلسن وقتادة والضحاك وغريهم

هنا ه: وقال آخرون(. مجع من السابق)هي املعايص وكذا قال به : بن عباساعن : والفسوق

بن الزبري وجماهد والسدي والنخعي واحلسن وقد يتمسك ابن عمر وابن عباس واالسباب قاله 

وقال عبدالرمحن بن زيد بن  «سباب املسلم فسوق وقتاله كفر» هؤالء بام ثبت يف الصحيح

ڭ  ڭ]الذبح لألصنام، قال تعاىل : الفسوق ههنا)سلم أ : الضحاكوقال  [ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  

 .[حب  خب   مب  ىب  يب]الفسوق التنابز باأللقاب 

 .نا هو مجيع املعايص الصواب معهمالفسوق هه: والذين قالوا

 :فيه قوالن( جدال وال) وقوله

: قال مالك ،املراء يف احلج: بن عباساوعن  ،الجمادلة يف وقت احلج يف مناسكه :أحدمها

قف عند املعرش احلرام باملزدلفة وكانت العرب كانت ت فاجلدال يف احلج واهلل أعلم أن قريشاً 

نحن : ، ويقول هؤالءنحن أصوب: وغريهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤالء

 .أصوب
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 .قطع التنازع يف املناسك احلج واهلل أعلمبن جرير مضمون هذه األقوال وهو اختار اوقد 

أن متاري صاحبك حتى تغضبه : بن مسعوداوعن  .املراد باجلدال املخاصمة: والقول الثاين

بن اوعن  ،(ومجع السابق يف تفسري الرفث) .عباس وأبو العالية وجماهد وسعيدبن او كذا عن 

 .قال اجلدال يف احلج السباب واملراء واخلصومات: عمر

خرجنا : رواه اإلمام أمحد عن أسامء بنت أيب بكر قالت وما ،عكرمة واجلدال الغضب وعن

وزمالة  ،(مركوب وما كان من أدوات السفر)وكانت زمالة أيب بكر حجاجاً   مع رسول اهلل

ن يطلع عليه فأطلع وليس أىل إواحدة مع غالم أيب بكر فجلس أبو بكر ينتظره   رسول اهلل

بعري تضلله فطفق يرضبه : أضللته البارحة، فقال أبوبكر: بعريك؟ فقالمع بعريه فقال أين 

«انظروا إىل هذا املحرم مايصنع»: يبتسم ويقول  ورسول اهلل
(1)

  ولكن يستفاد من قوله 

 .يف أن األوىل ترك ذلك واهلل أعلمكهيئة اإلنكار اللط

v (2) افظوقال احل
 لفحش يف القول، وقالالرفث اجلامع ويطلق عىل التعريض به وعىل ا :

واجلمهور عىل أن املراد به يف اآلية . جامع لكل ما يريده الرجل من املرأة الرفث إسم: األزهري

اجلامع والذي يظهر أن املراد به يف احلديث ماهو أعم من ذلك وإليه نحا القرطبي وهو املراد به 

 (.فإذا كان صوم أحدكم فال يرفث)يف الصيام 

أصله أنفسقت الرطبة إذا : وقال بعض ،معصية أي مل يأت بسيئة وال( ومل يفسق) وقوله

 .جت فسمي اخلارج عن الطاعة فاسقاً خر

وقد . أي بغري ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات( كيوم ولدته أمه)وقوله 

 .«رجع كهيئته يوم ولدته أمه»وقع يف رواية الدارقطني 

                                                             

 .411ص 2فتح الباري جـ  (5)  (.5282) ماجه، صحيح ابن (6175)صحيح أيب داود  (6)
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v (1) وقال النووي
إسم للفحش من القول وقيل هو اجلامع وهذا قول : الرفث :

 .، والفسوق املعصيةاجلمهور

v (2) قال الشوكاين
 مزيد إثم فاعلها فيه وأهنا أشد يدل عىل الرفث والفسوق واجلدال :

 .حترياًم عىل احلاج من غريه

v (3) بن تيميةاقال 
 وال مس بيد يتمتع بقبلة وال وحيرم عىل املحرم الوطء ومقدماته وال :

 .نظر بشهوة

v (4) وقال األلباين
بأس من املجادلة بالتي هي أحسن حني احلاجة فإن اجلدال  وال :

فسق املنهي عنه يف ـضًا كالـغرياحلج أياطل املنهي عنه يف ـالبـاملحظور يف احلج إنام هو اجلدال ب

ہ  ھ   ]فهو غري اجلدال املأمور به يف مثل قوله تعاىل  احلج أيضاً  ہ  ہ   ہ  

ومع ذلك فإنه ينبغي عىل الداعية أن يالحظ  [ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ

يه وإنه إذا صابره يف إذا تبني له أنه الجدوى من املجادلة مع املخالفة لتعصبه ملذهبه أو رأ

أنا »  الجيوز أنه من اخلري له حينئذ أن يدع اجلدال معه لقوله بام ترتب عليه مااجلدال فلر

«زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقاً 
(5)

. 

v (6) بن تيميةاقال 
 .ن رشيح إذا أحرم كأنه احلية الصامءوكا :

                                                             

 .652ص 9رشح مسلم جـ  (6)

 .651ص  5السيل اجلرار جـ  (5)

 .11ص 51جمموع الفتاوى جـ  (2)

 .67مناسك احلج والعمرة ص (4)

 (.6488)صحيح اجلامع الصغري  (2)

 .16ص 51جمموع الفتاوى جـ  (1)
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والغرتة والعاممة أو نحو وحيرم عىل املحرم الذكر تغطية رأسه بمالصق كالطاقية 

 :يف الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات  لقول النبي ؛وهكذا وجهه ذلك

ختمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم  غسلوه بامء وسدر وكفنوه يف ثوبيه والا»

 .وهذا لفظ مسلم .[متفق عليه]« القيامة ملبياً 

 

كالطاقية والغرتة والعمامة أو وحيرم على احملرم الذكر تغطية رأسه مبالصق  » :قوله

 .« حنو ذلك

«يلبس القُمص وال العامئم ال» بن عمر ريض اهلل عنهامارواية ل
(1)

. 

v(2) قال البغوي
بعد ذكر العامئم دليل عىل أنه الجيوز تغطية ( وال الربانس)وقوله  :

 ال :وقال أصحاب الرأي ،بنادره فإن غطى شيئًا منه فعليه الفدية الرأس ال بمعتاد اللباس وال

 .فدية يف سرت أقل من ربع الرأس

 .« ... ؛وهكذا وجهه » :قوله

ابن رشدقال 
(3)

فروى  ،واختلفوا يف ختمري املحرم وجهه بعد إمجاعهم عىل أنه الخيمر رأسه :

وإليه ذهب مالك وروى  ،«أن ما فوق الذقن من الرأس الخيمره املحرم» بن عمرامالك عن 

ري وأمحد وأبو داود وأبو فتدى، وقال الشافعي والثوا ينزعه مكانه فعل ذلك وملأنه إن : عنه

 .مر املحرم وجهه إىل احلاجبنيخي: ثور

 .ابن عباس وسعد بن أيب وقاصوروي من الصحابة عن عثامن وزيد بن ثابت وجابر و

v(4) ابن حزمقال 
 ذلك والبأس أن يغطى الرجل وجهه بام هو ملتحف به أو بغري  ال :

 .كراهة يف ذلك

                                                             

 .282ص  4رشح السنة جـ (5)   (.6688)، ومسلم (6245)رواه البخاري  (6)

 .81ص 2املحىل جـ  (4)    .211ص 6بداية املجتهد جـ  (2)
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v (1) وقال الشيخ العثيمني
 وظاهر كالم املؤلف أن تغطية الوجه ليست حرامًا وال :

ا فتغطية املحرم وجهه ومل يتعرض للوجه وإذا مل يتعرض له فاألصل احلل وعىل هذ .حمظوراً 

وهذا هو املذهبالبأس هبا 
(2)

. 

وهي الرواية الثانية عن إمام )جيوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه  ال: وقال بعض العلامء

بن عباس يف اما من أجازه فبناء عىل صحة اللفظة الواردة يف حديث أو (.2/647أمحد املبدع 

ال ختمروا »: قال  يالصحيحني أن النبففي  «وال وجهه» قصة الرجل الذي وقصته ناقته

 .فقط «رأسه

ختلف العلامء يف صحة هذه اللفظة فمن عنده صحيحة اف «وال وجهه»وروى مسلم أنه قال 

 .جيوز: ، ومن ليست عنده صحيحة قالجيوز أن يغطى املحرم وجهه ال: قال

وقال
(3)

 فيها «وال وجهه»أما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي وجهه ألن لفظ : 

ثريًا تغطية املحرم وجهه البأس به وحيتاجه ك: ضطراب لذلك أعرض الفقهاء عنها وقالواانوع 

 .قد ينام أو عن ذياب أو عرق

v (4) ابن حزموقال 
بن الزبري اكان عثامن بن عفان وزيد بن ثابت و وأما الرجل :

خيمرون وجههم وهم حمرمون
(5)

. 

 

                                                             
 .642ص 8الرشح املمتع جـ  (6)

 (.2/647) املبدع  (5)

 .611ص 8الرشح املمتع جـ  (2)

 .81ص 2املحىل جـ  (4)

 (.271)وابن أيب شيبة كام يف امللحق ( 2/24)البيهقي  (2)
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املحرم يغطي من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغتسل ويغسل : وعن جابر بن عبداهلل يقول

ثيابه
(1)

دون احلاجب واملرأة تسدل ثوهبا من قبل قفاها عىل  املحرم يغطي ما: بن عباساوعن . 

 .هامتها

إباحة تغطية املحرم وجهه وهو قول عطاء وطاوس : عبدالرمحن بن عوف أيضاً وعن 

وجماهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن حممد كلهم أفتى املحرم بتغطية وجهه وبني 

 .بعضهم من الشمس والغبار والذباب وغري ذلك

يغطي  ال: وروى ابن عمر .أصحاهبموهو قول سفيان الثوري والشافعي وأيب سليامن و

 .يدل عىل جواز ذلك بل قد روى عنه ما ،وكرهه ، وقال به مالكاملحرم وجهه

إحرام املرأة يف وجهها وإحرام الرجل : وقال ،الذقن من الرأس فال تغطه: بن عمراوعن 

يف رأسه
(2)

. 

ما نعلم أحدًا قال  حرم وجهه فإن فعل فعليه الفدية،بو حنيفة وأصحابه اليغطي املأوقال 

املحرم اليلزمه كشف وجهه وإنام يلزمه كشف رأسه  إن احلي: ، ونحن نقولهذا قبل أيب حنيفة

املحرم  كان لو ،وزيادة يف الدين رشعًا مل يأذن به اهلل تعاىل. والقياس ضالل( اليسأل عام يفعل)

ك فهو مباح وباهلل تعاىل فإذا مل ينه عن ذل  نه رسول اهللغطية وجهه مكروهًا أو حمرماً لبيت

 .التوفيق

                                                             
 (.2/24)البيهقي  (6)

قاعدة أن إحرام املرأة يف وجهها وهي ضعيفة فهذا إن أرادوا به أنه املحل الذي يمنع فيه : )619ص 8جـ رمحه اهلل قال العثيمني (5)

أن املرأة تكشف وجهها وإنام ورد  لباس معني فهذا صحيح وإن أرادوا به التغطية فهذا غري صحيح ألنه مل يرد عن النبي 

ية للوجه الكشف له لكون النقاب لباس الوجه فكان املرأة هنيت عن لباس الوجه كام هنى النهي عن النقاب، والنقاب تغط

 (.الرجل عن لباس اجلسم ولباس الرأس
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v (1) وقال الشنقيطي
وال ختمروا رأسه » ويف املحرم الذي خرَّ عن راحلته فوقصته فامت :

 .«ملبياً فإن اهلل يبعثه يوم القيامة 

لفاظ أوهذا احلديث ب «وال ختمروا رأسه وال وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »ويف رواية 

عن ختيري الرأس والوجه متعددة ويف بعضها اإلقتصار عىل النهي عن ختمري الرأس وفيها النهي 

وكل  النهي عن مسه بطيب ويف بعضها النهي عن أن يقربوه طيبًا وأن يغطوا وجهه ويف بعضها

 .تغطية املحرم الذكر رأسه أو وجههذلك ثابت وهو نص رصيح يف منع 

وقال
(2)

وقال أبو حنيفة  ،جواز سرت املحرم وجهه :قال النووي وبه قال مجهور العلامء :

 الختمروا وجهه وال رأسـه» ثـري أرجح عندي حلديـقول األخـوهذا ال .الجيوز كرأسه: ومالك

عربة باألجالء الذين خالفوا ظاهره ألن السنة أوىل  ، وال«يبعث ملبياً وقد قدمنا أن العلم كونه 

 .ض هبا املرفوع الصحيح واهلل أعلمباإلتباع واآلثار عن عثامن وزيد ومروان اليعار

قال الشيخ إبراهيم بن صويان صاحب
(3)

ويباح له تغطية وجهه روي عن عثامن وزيد بن  :

ال، ألن يف بعض : عن عرصهم وبه قال الشافعي وعنهيعرف هلم خمالف  بن الزبري والاثابت و

 .«وال  ختمروا وجهه وال رأسه» ألفاظ حديث صاحب الراحلة

v (4) قال النووي
أما ختمري الرأس يف حق املحرم احلي فمجمع عىل حتريمه وأما وجهه  :

ال إحرام يف وجهه بل له تغطيته : بو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي واجلمهورأفقال مالك و

 .يف حق املرأة هذا حكم حمرم احليوإنام جيب كشفه الوجه 

                                                             

 .542ص 2أضواء البيان جـ (6)

 .517ص 2أضواء البيان جـ (5)

 .268ص 6منار السبيل جـ  (2)

 .282ص 4رشح السنة جـ  (4)
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حيرم تغطية وجهه  حيرم تغطية رأسه كام سبق والنه أأما امليت فمذهب الشافعي وموافقيه 

بل يبقى كام كان يف احلياة ويتأول هذا احلديث عىل أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهًا 

مالكًا  بد من تأويله ألن وال غطوا وجهه مل يؤمن أن يغطوا رأسهنام هو صيانة للرأس فإهنم لو إ

والشافعي وموافقوه  ،من سرت رأس امليت ووجههاليمنع : وأباحنيفة وموافقيهام يقولون

 .يقولون يباح سرت الوجه فتعني تاويل احلديث

v (1) وقال البغوي
جل املحرم سرت الوجه عند بعض أهل العلم روي عن وجيوز للر :

«غطى وجهه وهو حمرم»عثامن أنه 
(2)

ىل أن ُحرَم الرجل يف إوذهب قوم  .وهو قول الشافعي 

 .ابن عمرروي ذلك يف جيوز له سرت واحد منهام ي رأسه ووجهه فال

v (3) الشوكاينوقال 
املصنف ههنا لإلستدالل به عىل أنه الجيوز للمحرم تغطية  وساقه :

واحلديث حجة . إحرام يف وجهه ال :وقال الشافعي واجلمهور:وقال النووي  ،رأسه ووجهه

بتحريم تغطية الرأس وتأولوا هذا  وأما تغطية الوجه من مات حمرما وجيوز عند من قال عليهم،

 .ُيلجُئ إليه ُملجيء وهذا تأويل ال( ذلك صيانة للرأس)احلديث 

 :لفاظ متعددةأحديث الرجل الذي سقط عن راحلته يوم عرفة روى إمام مسلم ب *

روا رأسه فإن اهلل » :بلفظ( 5112)الرقم  مِّ نوه يف َثْوَبيِه وال خُتَ يبعثُه اغسلوه بامٍء وسدٍر وكفِّ

 .«يوم القيامة ُملبّياً 

 .«وال ختمروا رأسه وال وججه»( 5111)وبرقم 

                                                             

 .282ص 4رشح السنة جـ  (6)

 .صححه الشيخ مرفوعاً وموقوفًا عىل عثامن بن عفان ( 5199)يف سلسللة الصحيحة رقم  (5)

 .226ص 2نيل األوطار جـ (2)
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 .«ورأسه: وأن يكشفوا وجهه حسبته قال»بلفظ ( 5195)وبرقم 

 .«وال تغطوا وجهه»بلفظ ( 5192)وبرقم 

v (1) وقال األلباين
وال ختمروا »بدل  «التغطوا وجهه»رواية سعيد بن جبري بلفظ  :

أن زيادة : ومجلة القول ،«وال ختمروا رأسه وال وجهه»ومجع بينهام سفيان الثوري بلفظ  «رأسه

الوجه يف احلديث ثابتة حمفوظة عن سعيد بن جبري من طرق عنه فيجب عىل الشافعية أن 

يتأولوه  محد عن رواية عنه كام جيب عىل احلنفية أن يأخذوا باحلديث والأيأخذوا هبا كام أخذ 

 .ة توقيفًا بينه وبني مذهب إمامهمبالتأويل البعيد

ال الشيخوق
(2)

 كان»أنه  ان عن عثامن بن عف( 2/62)ة الدارقطني يف العلل يف رواي 

 .، وقال الدارقطني والصواب موقوف«خيمر وجهه وهو حمرم

v (3) وقال األلباين
وإذا عرفت صحة إسناده فال تعارض بينه وبني املوقوف عىل  :حتته 

  ييمكن أن يكون النب اليشء يمنع من القول بجواز أن عثامن فعل ما عثامن كام هو ظاهر إذ

وقد جاءت آثار كثرية عن الصحابة والتابعني واألئمة املجتهدين بجواز تغطية املحرم  .فعله

مؤيدًا هبا األصل وخرج بعضها ( 92، 8/96)بن حزم يف املحىل الوجهه للحاجة وهبا استدل 

وكفنوه يف  اغسلوه بامء وسدر»فيمن مات حمرمًا   خيالف ذلك قوله وال( 2/24) البيهقي

 (.4/691)رواه مسلم وغريه وهو خمرج يف اإلرواء  «ثوبيه وال ختمروا وجهه ورأسه

لفا أنظر التامم فإن هذا حكم خاص فيمن مات حمرمًا وحديث الرتمجة يف األحياء فاخت

 .البحث يف املحىل

                                                             

 (.6761)اإلرواء حتت رقم  (6)

 .954ص 1سلسلة األحاديث الصحيحة جـ  (2) (.5199)سلسلة األحاديث الصحيحة حتت رقم  (5)



  يف َبَياِن َمْحُظوَرات اإلْحَرام َوَما ُيَباُح ِفْعلِه ِلْلَمْحَرِم: اْلَفْصُل اْلثَّاِمُن
333 

وأما استظالله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحومها فال بأس به كاالستظالل 

ُظلل عليه بثوب حني رمى مجرة  باخليمة والشجرة ملا ثبت يف الصحيح أن النبي 

أنه رضبت له قبة بنمرة فنزل حتتها حتى زالت الشمس يوم  العقبة، وصح عنه 

  .عرفة

 

 ،6149 ،6511) رواه البخاري «يوم العرفة سقط عن راحلته»ورواية الرجل الذي  *

والنسائي  ،(926) والرتمذي ،(2521)بوداود ، وأ(5192 ،5112) مسلم، و(6126

 (.6761) ويف اإلرواء ،(2714) بن ماجهاو ،(5121 ،6972 ،5862 ،5865 ،6972)

 .« ... ستظالله بسقف السيارة أو الشمسية أو حنوهما فال بأس بهاوأما  » :قوله

حجة الوداع فرأيت أسامة وبالالً وأحدمها  حججت مع النبي »: احُلصني قالتم ن أع

«واآلخر رافع ثوبه يسرته من احلر حتى رمى مجرة العقبة آخذ بخطام ناقة النبي 
(1)

. 

حتى  وأمر بقبة من شعر ترضب له بنمرة فأجاز رسول اهلل » ويف حديث جابر الطويل

«أتى عرفة فوجد القبة قد رضبت له بنمرة فنزل هبا
(2). 

v (3) النوويوقال 
خالف  ويف هذا احلديث جواز اإلستظالل للمحرم بقبة وغريها وال :

ه قال كثريون وكرهه مالك ختلفوا يف جوازه للراكب فمذهبنا جوازه وبايف جوازه للنازل و

 .وأمحد

وقال
(4)

بثوب وغريه وهو مذهبنا ومذهب مجاهري العلامء  جواز تظليل املحرم عىل رأسه :

 روايةوعن أمحد  ،فديةـعل لزمته الـن فإالجيوز و: ال مالك وأمحدـوق ،ًا أو نازالً ـان راكبـسواء ك

                                                             

 (.6761)اإلرواء  ، ويف(6124)، وأبوداود (2651)رواه مسلم  (6)

 (.6768)، ويف اإلرواء (2784) ماجه، وابن (6972)، وأبوداود (5946)رواه مسلم  (5)

 .26ص 9رشح مسلم جـ (4)  .467ص 1رشح مسلم جـ (2)
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 مانزاز ووافقونا عىل أنه إذا كان اللو قعد حتت خيمة أو سقف ج هأنه الفدية، وأمجعوا عىل أن

يب أون بحديث عبداهلل بن عباس بن دية وكذا لو استظل بيده وقد حيتجيسريًا يف املحمل الف

رواه الشافعي  «فام رأيته مرضبًا فسطاطًا حتى رجع صحبت عمر بن اخلطاب »: ربيعة قال

برص رجاًل عىل بعريه وهو حمرم قد أريض اهلل عنهام أنه بن عمر اوالبيهقي بإسناد حسن، وعن 

رواه البيهقي بإسناٍد صحيح «أضح ملن أحرمت له»: ستظل بينه وبني الشمس فقالا
(1)

وعن  

ما من حمرم يضحي للشمس حتى تغرب إال غربت بذنوبه حتى »: قال  يعن النبجابر 

 .رواه البيهقي وضعفه «يعود كام ولدته أمه

ا حلصني وهذا املذكور يف مسلم وألنه اليسمى لبسًا وأما اجلمهور بحديث أماحتج و

بن عمر ليس فيه اه ليس فيه هني وكذا فعل عمر وقول حديث جابر فضعيف كام ذكرنا مع أن

 .هني ولو كان فحديث أم احلصني مقدم عليه واهلل أعلم

v (2) وقال الشوكاين
حديث جابر مع كونه  بن عمر الحجة فيه، وبأناوجياب بأن قول  :

 فضلأفيه أنه  ضعيفًا اليدل عىل املطلوب وهو املنع من التظلل ووجوب الكشف، ألن غاية ما

 .ضول ويدع األفضل يف مقام التبليغأن يفعل املف عىل أنه يبعد منه

 

                                                             

وقال ثم أخرج البيهقي عن ( 2/87)أخرجه البيهقي ( صحيح موقوف)لرواية ابن عمر( 6761)قال األلباين يف اإلرواء برقم  (6)

أنه رأى عبداهلل بن أيب ربيعة جعل عىل وسط راحلته عودًا وجعل ثوبًا يستظل به من الشمس وهو حمرم فلقيه ابن عمر  عطاء

رمحه -( األلباين)قال شيخنا : 256ص4وإسناده صحيح أيضاً، وقال حسني العوايشة يف املوسوعة الفقهية جـ: قلت. فنهاه

هذا موقوف )ولذلك قال البيهقي  وإال فام أنكره هو عني ما فعله رسول اهلل  فلعل ابن عمر مل يبلغه حديث أم احلصني -اهلل

 .«املحرم يستظل بام شاء مامل يمس رأسه»يعني فهو أوىل باألخذ به وترجم له ( وحديث أم احلصني صحيح

 .226ص  2نيل األوطار جـ  (5)
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v (1) ابن حزموقال 
وجائز للمحرمني من الرجال والنساء أن تتظللوا يف املحامل وإذا  :

يتظللون يف  يتظللون إذا نزلوا وال: وقال مالك ،صحابناأنزلوا وهو قول أيب حنيفة والشافعي و

وحديث أم احلصني فهذا هو  .تقسيم الدليل عىل صحته فهو خطأركابًا وهذا  املحامل وال

مة وهو قول عطاء واألسود بن عمر يف هذا القول بالالً واسااسواه وقد خالف  ما احلجة ال

 .وغريمها

v (2) بن تيميةاوقال 
وله أن يستظل حتت السقف والشجر ويستظل يف اخليمة ونحو  :

ذلك بإتفاقهم، وأما اإلستظالل باملحامل كاملحارة التي هلا رأس يف حال السري فهذا فيه نزاع 

ابن ى أوأصحابه حيجون وقد ر  ين يضحي ملن أحرم له كام كان النبرم أواألفضل للمح

وهلذا كان السلف يكرهون القباب عىل املحامل وهي املحامل التي هلا رأس . عمر رجاًل ظلل

 .شوفة فلم يكرهها إال لبعض النساكوأما املحامل املك

وقال
(3)

للراكب كام تالزمه العاممة زع الناس فيمن يستظل باملحمل ألنه مالزم وإنام تنا: 

ا انفصاله عنه، فإمعترب اومن رخص فيه  اعترب مالزمته لهمنفصل عنه فمن هنى عنه  لكنه

 .يالزم فهذا يباح باإلمجاع واملتصل املالزم منهي عنه بإتفاق األئمةاملنفصل الذي ال

v (4) وقال الشنقيطي
ه عىل أن بثوب يقيه احلر يدل  يواحلديث يف التظليل عىل النب :

ثبت فيه سنة  ما ،ر واملطر واهلل أعلمإذ الفرق بني األذى من الرب واحل. فالسنة أوىل باإلتباع جائز

 لمـعـلغ من الـب لغ ماـتهدين ولو بـجـتهد من املـنه إىل رأي جمـعدول عـوز الـالجي  رسول اهلل

                                                             

 .567ص 2املحىل جـ  (6)

 .12ص 51جمموع الفتاوى جـ (5)

  .669ص 56جمموع الفتاوى جـ  (2)

 .512ص 2أضواء البيان جـ  (4)
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صحيح رصيح يف جواز  حجة عىل كل أحد، وحديث رمي اجلمرة نص  سنته والعدالة ألن

كم عند ازل أحرى هبذا احلاستظالل املحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الشمس والن

بنه اوي من فعل عمر وقول ما ر احلديث الصحيح املرفوع اليعارضاكب وهذا املالكية من الر

 .ل املحرم والعلم عند اهلل تعاىلستظالابحديث جابر الضعيف يف منع  عبداهلل موقوفًا عليها وال

v (1) قال الشيخ العثيمني
مثل الشمسية فيمسكها اإلنسان وهو حمرم يستظل هبا عن : 

سه أإذا غطى ر: واملذهب احلنابلة ،فدية فيه البأس به والالشمس أو يتقي هبا املطر فإن هذا 

 .م عليه ولزمته الفديةاستظل بمحمل حرستظل بشمسية أو ابمالصق أو 

 وعىل هذا القول الجيوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إال للرضورة وإذا فعل فدى وال

ء تابع لنا، لكن هذا ألنه حيرم علينا أن نستظل بيش ،جيوز للمحرم أن يركب السيارة املغطاة

القول مهجور من زمان بعيد اليأخذ به اليوم إال الرافضة فهم الذين يمشون عليه وأظنهم 

 .ن قبل ماكنا نعرف هذا اليشء منهمأيضًا إنام مشوا عليه أخريًا وإال م

v (2)قال الشيخ األلباين 
  اإلستظالل باخليمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه :

ونحوه اإلستظالل باملحمل قدياًم أو باملظلة الشمسية والسيارة ولو من داخلها حديثًا وإجياب 

الثابت  نظر السليم اليفرق بني اإلستظالل باخليمةـدليل عليه بل ال فدية عىل ذلك تشدد والـال

 فام تفعله بعض معناه وهو رواية عن اإلمام أمحد،يف السنة واإلستظالل باملحمل وما يف 

 .يف الدين مل يأذن به رب العاملنيالطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع 

 

                                                             

 .629ص 8الرشح املمتع جـ (6)

 .66مناسك احلج والعمرة ص (5)
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الرجال والنساء قتل الصيد الربي واملعاونة يف ذلك وحيرم على احملرم من  » :قوله

 .« وتنفريه من مكانه

ٺ  ]تعاىل  اهلل قال ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

 .[91: املائدة ] [ٺ  ٺ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ]وقال تعاىل   .[6: املائدة ] [ڳ  

 .[92: املائدة ] [ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ]: وقال تعاىل 

يأكل منه وحيرم وأن يشري إليه وأن  أن يتعرض لهيصيد صيد البحر وجيوز للمحرم أن 

 .بالقتل أو الذبح أو اإلشارة إليه التعرض لصيد الرب

v (1) ابن كثريقال 
. ما لفظه ميتاً ( طعامه)صيده ما أخذ منه حيًا و: بن عباساقال  :

أي يف حال ( دمتم حرماً  ما)قال عكرمة ملن كان بحرضة البحر والسفر  ،مجع سيار: والسيارة

 .ًا أثم وغرم أو خمطئًا غرم وحرم عليه أكلهصطاد متعمداإحرامكم إذا 

منهم فيهم أبو  خرج حاجًا فخرجوا معه فرصف طائفة  ن رسول اهللأعن أيب قتادة 

 قتادة عىل احلمر فعقر منها أتاناً قتادة مل حيرم فبينام هم يسريون إذ رأو محر وحش فحمل أبو 

 بقي من حلم األتان أنأكل حلم صيد ونحن حمرمون فحملنا ما: فأكلوا من حلمها وقالوافنزلوا 

إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة مل حيرم فرأينا  يارسول اهلل »: قالوا  فلام أتوا رسول اهلل

اً ـانـحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتـمحر وحش ف
(2)

 أنأكل حلم: فنزلنا وأكلنا من حلمها ثم قلنا 

                                                             

 .461ص 2األنثى من احلُمر قاله ابن الدقيق يف رشح العمدة جـ: واألتان (5)  .629ص 5تفسري ابن كثري جـ (6)
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أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار : صيد ونحن حمرمون فحملنا ما بقي من حلمها؟ قال

«حلمهافكلوا ما بقي من : ال، قال: إليها؟ قالوا
(1)

. 

ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت ألصحايب وكانوا حمرمني ناولوين »ويف رواية مسلم 

«نعينك عليه بيشء فنزلت فتناولته واهلل ال: السوط، فقالوا
(2)

. 

فابرصوا محارًا وحشياً وأنا مشغول أخصف نعيل فلم يؤذنوين به وأحبوا لو أين » ويف رواية

كام يف اإلرواء «فأبرصتهوالتفت » ويف رواية ،«أبرصته
(3)

محد وغريهم، أعند البخاري ومسلم و 

ويف رواية البخاري
(4)

فبرص أصحايب بحامر وحش فجعل بعضهم يضحك إىل بعض فنظرت » 

كام يف رشح السنة للبغوي «فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته
(5)

وقال البغوي 
(6)

وفيه دليل : 

وعن . الل فأخذه وذبحه حيل للمحرم أكلهاحل عىل أن املحرم إذا ضحك لرؤية الصيد ففطن

محار وحش وهو حمرم   يأهدى الصعب بن جثامة إىل النب: بن عباس ريض اهلل عنهام قالا

«لوال أنا حمرمون لقبلناه منك»: فرده عليه وقال
(7)

. 

كنا مع طلحة بن عبداهلل ونحن حرم فأهدى له طري وطلحة راقد فمنا » :قال وعن عثامن التيمي

«أكل ومنا من تورع فلام استقيظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول اهلل  من
(8)

. 

                                                             

 (.5148)، ومسلم (6154)رواه البخاري  (6)

 (.5142)رواه مسلم  (5)

 (.6751)حتت رقم  (2)

 (.5287)البخاري  (4)

 (.6911)برقم  (2)

 .211ص 4رشح السنة جـ (1)

 (.5155)، والنسائي (5147)رواه مسلم  (8)

 (.5161)، والنسائي (5125)رواه مسلم  (1)
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 :تنبيه *
... أكلت احلمر: جاء فقال أن رسول اهلل »: حتريم احلمر األهلية عن أنس بن مالك

فأمر مناديًا فنادى يف الناس أن اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس 

«فأكفئت القدور وإهنا لتفور باللحم
(1)

. 

v (2) قال النووي
تفق العلامء عىل حتريم األصطياد عىل املحرم، وقال الشافعي او: 

بالبيع واهلبة ونحومها وأما حلم الصيد فإن صاده أو صيد له حيرم عليه متلك الصيد : وآخرون

فهو حرام سواء صيد له بإذنه أم بغري إذنه، فإن صاده حالل لنفسه ومل يقصد املحرم ثم أهدى 

الحيرم  :من حلمه للمحرم أو باعه مل حيرم عليه هذا مذهبنا وبه قال أمحد وداود وقال أبو حنيفة

الحيل له حلم الصيد أصاًل سواًء صاده أو صاد : وقالت طائفة ،منهصيد له بغري إعانة  عليه ما

بن عباس ابن عمر واله غريه له أو مل يقصده فيحرم مطلقاً حكاه القايض عياض عن عيل و

حتج او .أنه حمرم ومل يقل ألنك صدته لناه برد ل وعللآلية وحديث الصعب بن جثامة 

جلمع بني هذه األحاديث جيب ا: ال أصحابناـق .افعي وموافقوه بحديث أيب قـتــادةالش

وحديث جابر
د ملا قاله أهله هذا رصيح يف الفرق وهو ظاهر يف الداللة للشافعي وموافقيه ور (3)

صيد  اآلخرين وحيمل حديث أيب قتادة عىل أنه مل يقصدهم بإصطياد وعىل حلم مااملذهبني 

ل بأنه حمرم فال يمنع  عل للمحرم لألحاديث املذكورة، وأما قوهلم يف حديث الصعب أنه 

 .ه حمرم فبني الرشط الذي حيرم بهكونه صيد له ألنه إنام حيرم الصيد إذا صيد له برشط أن

                                                             

 (.6947)، ومسلم (2251)البخاري  رواه (6)

 .244ص  1رشح مسلم جـ  (5)

، (648)ضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذي . «صيُد الربِّ لكم حالل وأنتُم ُحُرم مامل تصيدوُه أو ُيَصْد لُكمْ »حديث جابر لفظه  (2)

 (.476)، وضعيف أيب داود (2254)وضعيف جامع الصغري 
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هذا ظاهر يف الداللة عىل حتريم اإلشارة ( إليه إنسان منكم أو أمرُه بيشءهل أشار )وقوله 

واإلعانة من املحرم يف قتل الصيد وكذلك الداللة عليه وكل سبب وفيه دليل للجمهور عىل 

 (.الحتل اإلعانة من املحرم إال إذا مل يمكن إصطياده بدوهنا)أيب حنيفة يف قوله

 فوق رقم( باب اليعني املحرم احلالل يف قتل الصيد)صحيحه بإسم  ب البخاريوبو

(6152). 

v (1) وقال احلافظ
راد هبذه الرتمجة الرد عىل من فرق من أهل الرأي بني اإلعانة أقيل : 

 .التي يتم الصيد بدوهنا فال حترم التي اليتم الصيد إال هبا فتحرم وبني اإلعانة

وقال
(2)

 .ضامن عليه يد إال أن صال عليه فقتله دفعًا فيجوز والالجيوز للمحرم قتل الص: 

وقال
(3)

يصيده  ختلف من ذلك بأن أحاديث القبول حممولة عىل مااومجع اجلمهور بني ما : 

 .ألجل املحرمد حممولة عىل ما صاده احلالل ثم ُّيدي منه للمحرم، وأحاديث الراحلالل لنفسه 

األكل منه أو بعد  يصيد للمحرم قبل إحرامه جيوز له وجاء عن مالك تفصيل آخر بني ما

يمتنع عىل  يصاد ألجله من املحرمني فيمتنع عليه وال إحرامه فال، وعن عثامن التفصيل بني ما

 .املحرم آخر

v (4) قال اإلمام البغوي
ويف احلديث دليل عىل أن املحرم الجيوز له  :حلديث الصعب 

ميتًا جيوز له قبول حلمه وكذلك الجيوز له رشاء الصيد وهو قبول الصيد إذا كان حيًا وإن كان 

 لحم صيٍد وهو حمرم بالعرجـب ىأن عثامن أت»ُروي  .علم وجوز أبو ثور رشاءهـأهل ال ثرـول أكـق

                                                             

 .22ص 4فتح الباري جـ  (6)

 .21ص 4فتح الباري جـ  (5)

 .46ص 4فتح الباري جـ  (2)

 .211ص 4رشح السنة جـ (4)
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«أين لست كهيئتكم إنام صيد من أجيل: أوالً تأكل أنت، فقال: فقالوافقال ألصحابه كلوا، 
(1)

 

سحاق وأصحاب الرأي ابن جبري ومالك والشافعي وأمحد واوإليه ذهب عطاء وجماهد و

ابن عباس وطاوس وذهب قوم إىل أن حلم الصيد حرام عىل املحرم بكل حال يروي ذلك عن 

 .والثوري

v (2) وقال الصنعاين
ويروى هذا عن عيل  ،ل أكله وإن مل يكن منه إعانة عليهالحي: وقيل :

ڀ  ڀ] بن عباس وهو مذهب اهلادوية عماًل بظاهر اآليةابن عمر واو بناًء  [ڀ   ڀ  

بالصيد املصيد وأجيب عنه إن املراد يف اآلية اإلصطياد ولفظ الصيد وإن كان  عىل أنه أريد

املراد يف اآلية احليوان الذي يصاد  وعىل تقدير أنعنيني لكن بني حديث أيب قتادة، مرتددًا بني امل

حديث ووقع البيان بحديث جابر فإنه نص يف فقد ثبت حتريم األصطياد من آيات أخرى ومن 

 .املراد

v (3) ابن رشدقال 
 : ثالثة أقوالختلفوا إذا صاده حالل هل جيوز للمحرم أكله عىلاو :

 .وبه قال أبو حنيفة وهو قول عمر بن اخلطاب والزبري .ه جيوز له أكله عىل اإلطالقإن :قول

 .وريابن عمر والثبن عباس وعيل واوهو قول  .حال هو حمرم عليه عىل كل :وقال قوم

وسبب  ،يد من أجل املحرم حرام عىل املحرمص مامل يصيد من أجل املحرم وما :وقال مالك

 .فهم تعارض اآلثارختالا

                                                             
ونقل رواية أخرى عن عثامن مع مناقشته مع عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام عند أمحد ( 894/81)رواه مالك يف املوطأ رقم  (6)

 649ص 5وقال عبدالرزاق املهدي يف حتقيق أحكام القرآن جـ. 457ص 2كام نقله الصنعاين يف رشح العمدة جـ( 6/677)

 (.65842، 65844)ه الطرباين ملناقشة عثامن مع عيل أنه صحيح موقوف أخرج

 .949ص 5سبل السالم جـ (5)

 .296ص 6البداية جـ  (2)
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وهو هل يتعلق النهي عن األكل برشط القتل أو يتعلق بكل واحٍد : ولإلختالف سبب آخر

إن النهي إنام يتعلق بكل واحد منهام : فمن أخذ بحديث أيب قتادة قال ،منهام النهي عن اإلنفراد

ا  قتادة وإمما بحديث أيبإ: األحاديث مذهب الرتجيح قالذه نفراده فمن ذهب يف هعىل ا

 .واجلمع أوىل: بني األحاديث قال بالقول الثالث، قالوابن عباس ومن مجع ابحديث 

v (1) وقال الشوكاين
وكال املذهبني يستلزم أطراح بعض األحاديث الصحيحة بال : 

يصيده احلالل  ختلفة عىل ماموجب واحلق ما ذهب إليه اجلمهور من اجلمع بني األحاديث امل

 .أو ألجل املحرم ويؤيده حديث جابرلنفسه 

واستفصل الصنعاين هذا املوضوع يف رشحه للعمدة
(2)

فهل جاءت اآلية بيانًا  فإن قلت :قال 

ينبغي  ال: قلت ؟لتحريم حلم الصيد أو لتحريم األصطياد كام قاله بعض العلامء أو كثري منهم

: ذلك فام: فإن قلت ،ن اخلطاب مسوق لبيان األكل ال اإلصطيادصطياد ألالأن يكون لبيان ا

قلت وصف اهلل صيد البحر وطعامه بأنه متاع لنا وللسيارة ثم عطف عليه صيد الرب فله حكمه 

صيد الرب لكم حالل مامل : لعموم هذه اآلية حيث قال  يواإلصطياد ليس بمتاع ولبيان النب

ستدل بالسنة عىل ختصيصه ومل يقولوا اتصيدوه أو مطلقا كام سلف عن عيل وغريه ومنهم من 

عن تيسري البيان يف أحكام  (انتهى)ابن عباس املراد به اإلصطياد دون األكل وهذا تفسري 

 .القرآن

 :ه يرده وجوهآلية اإلصطياد كام أشري إليه فإنملراد من اا وأما ما قاله كثري من العلامء من أن

 ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ] يصاد كقوله تعاىل ام يريد به ما حيث ذكر الصيد فإنإن اهلل تعاىل :أحدها

                                                             

 .214ص 2نيل األوطار جـ (6)

 .451ص 2العدة جـ (5)
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ک  ک  ] بعد قوله تعاىل [ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ  ] و [ٱ  ٻ  ٻ  ٻ] ، [ۅ 

 .[گ    گ

ٱ  ]ىل األعيان نحو قوله تعاىل إام يضاف التحليل والتحريم يف مثل هذا إن أن :الثاين

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ]،  [ڱ  ڱ  ڱ] ، [ٻ  ٻ  ٻ

 .[ژ

يصاد كام عرفت ألنه عطف عليه طعامه  املراد به ما [ٻ  ٻ] أن قوله تعاىل :الثالث

 .بد أن يكون املقرون بالطعام هو النوع اآلخر وهو الرطب الصيد طافيًا فال جيدونه وطعامه ما

يضًا ليس أوالبحر و أن يقال الصيد يف الرببتكلف ب إىل البحر إاليضاف  أن الفعل ال :الرابع

كان بالعكس حلل له علم  بمستقيم ألن الصائد يف البحر وصيده يف الرب حيرم عليه الصيد ولو

 .ي هو الفعلبمكان األصطياد الذ الصيد الذي هو احليوان ال العربة بمكان إن

إنه إذا أطلق صيد الرب وصيد البحر فهم منه الصيد الربي والصيد البحري فيجب  :اخلامس

هذه ىل العني كان املراد الفعل فيها فإيفهم منه التحريم وإذا أضيف  محل الكالم عىل ما

 .مرجحات تبني املراد من اآلية

v (1) حسن خانقال صديق 
كل صيد مأكول بري  واملراد من الصيد عند الشافعي :

غري : يفةوعند أيب حن فذبح األنعام ليس منه وكذا ما ليس بمأكول وكذا الصيد البحري،

 .املأكول قد يكون صيداً 

v (2) شنقيطيـال الــوق
 ۉ  ې]ريمة ـكـعلامء إىل أن معنى هذه اآلية الـذهب مجهور ال :

                                                             

 .677ص 5أضواء البيان جـ (5)  .88ص 5الروضة الندية جـ (6)
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ې  لقتله يف حال كونه ناسيًا  الذاكرًا إلحرامه وخالف جماهد اجلمهور ق لقتله [ې  

خب  مب  ىب  يب] ستدل لذلك بقوله تعاىلاإلحرامه و ة ويف اآلية قرينة واضحة دال. [حب  

ی  ی]عىل عدم صحة قول جماهد وهو قوله تعاىل  فإنه يدل عىل أنه متعمدًا أمرًا  [ی  

كام ترى  [ی  ی  ی] يناسب أن يقال منه أما النايس فهو غري آثم إمجاعًا فال. الجيوز

 .واهلل أعلم

اع يف مأكول اللحم أمجع العلامء عىل منع صيد الرب للمحرم بحج أو عمرة وهذا اإلمج

أيب ي والغزال ونحو ذلك وحترم عليه اإلشارة إىل الصيد والداللة عليه حلديث الظبالوحيش ك

 .قتادة

صاده حمرم الجيوز أكله للمحرم الذي صاده وال ملحرم  وقد أمجع مجيع العلامء عىل أن ما

 ختلف العلامء من أكل املحرم مما صاده حالل عىل ثالثةاو. ه والحلالل غري حمرم ألنه ميتةغري

 .الجيوز له األكل مطلقاً : قيل الأقو

صاده ال إلجله فيمنع األول  صاده ألجله وما بالتفصيل بني ما: وقيل .جيوز مطلقاً : وقيل

 .ايندون الث

 حيل له وبني ما صيد ألجل املحرم فال أظهر األقوال وأقواها دلياًل هو القول املفصل بني ما

 .(1)احلالل ال ألجل املحرم فإنه حيل له صاده

                                                             

فالواجب األخذ بجميعها واستعامهلا كام فكانت هذه األخبار والتي قبلها صحاحاً كلها : ) 512ص 2قال ابن حزم يف املحىل جـ (6)

هذه األخبار فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده احلالل للمحرم ويف . هي دون أن يزاد يف يشء منها ماليس فيه فيقع يف الكذب

رة أكله وهكذا روى عن عائشة وال حرج يف أكله أصالً وال كراهة، فم. التي قبلها ليس فيها هني املحرم عن أكل ما صاده املحل

 (.ومرة مل يأكله مرة قبله ومرة مل يقبله فكل ذلك حسن مباح



  يف َبَياِن َمْحُظوَرات اإلْحَرام َوَما ُيَباُح ِفْعلِه ِلْلَمْحَرِم: اْلَفْصُل اْلثَّاِمُن
333 

......................................................................................... 

 

 :والدليل عىل هذا أمران

 اجلمع بني األدلة واجب متى أمكن ألن أعامل الدليلني أوىل من إلغاء أحدمها وال أن :األول

 .أن يلغي نصوصا صحيحة ومن عدل عنها البد.  هذه الطريقطريق للجمع إال

«صيد الرب لكم حالل وأنتم حرم مامل تصيدوه أو يصيد لكم» حلديث جابر :الثاين
(1)

وقال  

 .قيسأهذا أحسن حديث روي يف هذا الباب و: v الشافعي

فالظاهر أن حديث  «ثم استفصل الشنقيطي يف تقويته» ويف حديث عمرو بن أيب عمرو

ويروى هذا عن عثامن بن عفان  نزاع وهو مجع بني األدلة،حمل الجابر هذا صالح وأنه نص يف 

 قوله وهو ظاهر  :«أو يصيد لكم». 

كله ألحد كائنًا من أنه يذبحه مثاًل فإن ذبحه فهو ميته الحيل أجتوز زكاة املحرم للصيد ب وال

وهبذا  [ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ] كان إذ الفرق بني قتله بالعقر وقتله بالذبح لعموم قوله تعاىل

ي أصحاب الرأسحاق واصحابه واحلسن والقاسم والسامل واألوزاعي وأقال مالك و

بن املنذر هو اقال  ،البأس بأكله: بو ثورأوالشافعي يف أحد قوليه وقال احلكم والثوري و

يوب السختياين يأكله احلالل وهو أحد قويل أوقال عمرو بن دينار و ،بمنزلة ذبيحة السارق

 .الشافعي

يعترب زكاة له، ألن قتل الصيد حرام وألن زكاته  ر أن ذبح املحرم الحيل الصيد والوالظاه

الحتل له هو أكله إمجاعًا، وإذا كان الذبح اليفيد احلل للذابح فأوىل وأحرى أال يفيد لغريه ألن 

 .الفرع تبع لألصل يف أحكامه فال يصح أن يثبت له مال يثبت ألصله قاله القرطبي وهو ظاهر

 

                                                             

 (.542)، وأبوداود، وابن خزيمة، وابن حبان، واحلاكم، والبيهقي، والدارقطني (141)، والرتمذي (2/215)رواه أمحد  (6)
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 :احليوان الربي ثالثة أقسام

 .قسم هو صيد إمجاعًا كالغزال

والعقرب والفأرة  ما القسم الذي البأس بقتله وليس بصيد إمجاعًا فهو الغراب واحلدأةأو

 .والكلب العقور

 .يه كاألسد والنمر والفهد والذئباملختلف فا للقسم وأم

بقتل مخس فواسق يف احلل  أمر رسول اهلل » dوقد روى الشيخان عن عائشة 

«الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور: واحلرم
(1)

بن عمر أن رسول اويف رواية  ،

«مخس من الدواب ليس عىل املحرم يف قتلهن جناح» قال  اهلل
(2)

. 

«أمر حمرمًا بقتل حية بمنى أن النبي »ويف رواية 
(3)

 .الباب كثرية هذا واألحاديث يف. 

 يه بياض حلمل املطلق عىل املقيدواجلاري عىل األصول تقييد الغراب باألبقع وهو الذي ف

 .اختلفوا يف املراد بالكلب العقور

أن السباع العادية ليست من الصيد فيجوز قتلها للمحرم وغريه يف احلرم  :التحقيق *

ة لقتل الكلب عل( العقور) م معلوهلا ألن قولهيف األصول من أن العلة تعموغريه ملا تقرر 

 .فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك

 هو صح يف قوله وأمجع العلامء عىل أن املحرم إذا صاد الصيد املحرم عليه فعليه جزاؤه كام

 .[92: املائدة ] [ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ] تعاىل

                                                             

 (.87 ،18)، ومسلم (6159)البخاري  رواه (6)

 (.85)، ومسلم (6151)رواه البخاري  (5)

 (.6127)واه البخاري ر (2)
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إن قاتل الصيد متعمدًا عاملًا بإحرامه عليه جزاء املذكور يف اآلية وهو قول عامة العلامء 

وال خالف بني العلامء أهنام ال إثم  اهلل تعاىل حكم النايس واملخطئ،خالفًا ملجاهد ومل يذكر 

ې  ې  ]لقوله ، [2: األحزاب ] [ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ]عليهام لقوله تعاىل 

فذهب مجاعة  جلزاء عليهام فاختلف العلامء فيه،أما وجوب ا [ې  ى    ى  ائ  ائ

وذهب بعض  إىل وجوب اجلزاء لداللة األدلة، من العلامء منهم املالكية واحلنفية والشافعية

بو ثور أبن جبري واوبه قال القرطبي وأمحد يف إحدى الروايتني و ،جزاء عليهام ىل أنه الإالعلامء 

 :حتج أهل هذا القول بأمريناس وطاوس كام نقله القرطبي وومذهب داود وروى عن ابن عبا

 .كذلك عىل أن غري املتعمد ليس فإنه يدل [ۉ  ې  ې  ې] مفهوم قوله تعاىل :األول

ًا من ، وهذا القول قوي جددعى شغلها فعليه الدليلاأن األصل براءة الذمة فمن  :الثاين

 .جهة النظر والدليل

منه فعليه جزاء واحد لقتله وليس يف أكله إال التوبة ذا صاد املحرم الصيد فأكل إ

 .واإلستغفار وهذا قول مجهور العلامء وهو ظاهر اآلية خالفًا أليب حنيفة وخالفه صاحباه

ذا قتل املحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه باجلزاء يف كل مرة يف قول مجهور العلامء منهم إ

 .مالك والشافعي وأبو حنيفة وغريهم

v (1) لشيخ العثيمنيقال ا
ن كان غري مأكول فليس فيه فدية إف( وأن قتل صيدًا مأكوالً ) :

 ؟اليقتل ولكن هل يقتل غري املأكول أو

 

                                                             

 .617ص 8الرشح املمتع جـ (6)
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 :ينقسم إىل ثالثة أقسام

 .ما أمر بقتله :األول

 .هنى عن قتله ما :الثاين

 .سكت عنه ما :الثالث

 (.مثل اخلمس)إنه يقتله فأما ما أمر بقتله ف

تل ال يف احلل وال يف احلرم النملة والنحلة واهلدد والرصد فال تق ماهنى عن قتله مثل: الثاين

 .د طائر فوق العصفور منقاره أمحروالرص

ه ألن املؤذي يقتل وكرهه بعضهم ألن اهلل ذى احلق باملأمور بقتلأن إف: سكت عنه الثالث ما

 .خلقه حلكمة وهو األحسن

ي أحوط اجتمع ما اليعيش إال يف الرب وحده أو يف الرب أو البحر ألن احلاقه بالرب: والربي

 .جانب احلظر واإلباحة غلب احلظر

ول نسًا فمثاًل األرنب صيد مأكيمنع حتريم قتله أن يكون أهليًا ومستأ وال: يوأصله الرب

ي واحلاممة أصلها وحيش ألن أصلها بري أصيل، واألرنب املستأنسة كاألرنب املتوحشة بر

 .وعىل هذا فنعترب األصل

جيوز له إمساكه وإن  الصيد الذي يف يد املحرم إن كان قد ملكه بعد اإلحرام فهو إحرام وال

يده املشاهدة أليده  كان قد ملكه قبل اإلحرام وأحرم وهو يف يده فاملذهب أنه جيب عليه إزالة

 .احلكمية

مثل اإلبل والبقر والغنم والدجاج ( ي أصالً بر) هذا مفهوم قوله( والحيرم حيوان إنيس)

 كاهلر حمرم األكل( تل حمرم األكلـق وال)بحر ـالحيرم صيد ال( صيد البحر وال)كل هذه الحترم 
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 ة أنه القيمة له وليس بصيد فال يدخل حتت قوله تعاىلرمًا قتله فليس عليه جزاء والعلفلو أن حم

ڀ  ڀ]  .[ڀ   ڀ  

ضامنه الحيرم ألن هذا : الثاين: فيه قوالن ولو غضب شاة من شخص ذبحها هل حيرم أكلها

 .لصاحبه يف القيمة أو يف املثل لكنه آثم وهو الصحيح

 .املحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعىل غريه ألنه بمنزلة امليتة :مسألة *

 .ىل ذلك فذبح الصيد هل حيلإلو اضطر  :مسألة *

نعم حيل ألنه الحتريم مع الرضورة فلو أن حمرمًا هلك من اجلوع ومل يبق إال أن  :اجلواب

 وإذا قتلتها فهي حالل وهل بقدر ،لك أن تقتلها: يموت أو يقتل هذه الغزالة أو األرنب نقول

 ؟الرضورة أو بتزود ويأكل منها

بح قتلها شيئًا وقد أها هي حالل ويتزود منها ألنه ملا حل قتلها مل يؤثر اإلحرام في :اجلواب

 .للرضورة اآلدمي أكرم

شارك فيه املحرم غريه بمعنى أن هذا الصيد قتله رجالن أحدمها حمرم والثاين  ما :مسألة *

حتباب احلالل حيث إن احلرام مل اجتناب احلرام إال باحيرم عىل املحرم ألنه اليمكن  ،غري حمرم

 .يتميز

 .املعني دون غريه ال أوحيرم عىل املحرم الد: ال العلامءق

 .رم الذي مل يدل فإنه يأكل منهأما املح

v (1) بن تيميةاقال 
يؤذي بعادته الناس كاحلية والعقرب والفأرة  وللمحرم أن يقتل ما :

 يؤذيه من اآلدميني والبهائم حتى لو صال عليه أحد كلب العقور وله أن يدفع ماـغراب والـوال

                                                             

 .11ص 51جمموع الفتاوى جـ (6)
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«من قتل دون ماله فهو شهيد»: قال  يبالقتال قاتله فإن النبومل يندفع إال 
(1)

. 

يشء عليه وإلقاؤها أهون من قتلها  وإذا قرصته الرباغيث والقمل فله إلقاؤها وله قتلها وال

حمرمًا كاألسد والفهد فإذا  قتله وإن كان يف نفسه ب فينهى عنيتعرض له من الدوا وكذلك ما

قتله فال جزاء عليه يف أظهر قويل العلامء وإما التفيل بدون التأذي فهو من الرتفة فال يفعله ولو 

 .يشء عليه فعله فال

وقال يف رشح العمدة
(2)

 ومجلة هذا أن ما آذى الناس أو آذي أمواهلم فإنه قتله مباح سواء :

 .كالسبع أو اليؤمن أذاه مثل احليةكان قد وجد منه األذي 

وقال
(3)

 :عن أمحد روايتني 

 .يقتل السبع عدا عليه أم ال :األوىل

 .وعقره وقال هذه أصح إن شاء اهلل يقتل املحرم لسبع إذا عداه عليه :الثانية

v (4) قال الشيخ العثيمني :مالحظة *
ې  ]ىل املحرم إفإن جزاء الصيد البد أن يبلغ : 

، وهل املراد يف احلرم ذبحًا [92: املائدة ] [ۆئ  ۆئ  ۈئ]ن قال أىل إ [ى  ى  ائ  ائ  ەئ

 فقط أو تفريقًا فقط؟ وتفريقًا أو ذبحاً 

جيب  ن يفرق ماأذبحًا وتفريقًا فام وجب يف احلرم وجب أن يذبح يف احلرم و :اجلواب

نه يف عرفة ووزعه يف منى أو يف مكة فإتفريقه منه يف احلرم وعىل هذا فمن ذبح هدي التمتع 

 .الجيزئه ألنه خالف مكان الذبح

                                                             

 (.6456)، والرتمذي (4885)داود  رواه أبو (6)

 (.6/621)رشح العمدة  (5)

 .521ص 8الرشح املمتع جـ (4)   (.6/647)رشح العمدة  (2)
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ريض -وعقد النكاح واجلامع وخطبة النساء ومبارشهتن بشهوة حلديث عثامن 

 .[رواه مسلم] «خيطب وال ُح ينك   وال رمُ حْ املُ  كُح نْيَ  ال»: قال  أن النبي -اهلل عنه

 

 .« ... ومباشرتهن بشهوة وعقد النكاح واجلماع وخطبة النساء » :قوله

احلديث رواه مسلم وأبوداود
(1)

. 

«تزوج ميمونة وهو حمرم أن النبي » بن عباس ريض اهلل عنهاماوعن 
(2)

. 

«تزوجها وهو حالل أن رسول اهلل »وعن ميمونة بن احلارث 
(3)

. 

ميمونة وهو حمرم وبنى هبا وهو حالل وماتت  تزوج النبي »بن عباس اويف رواية 

«برسف
(4)

. 

v (5) قال احلافظ
 ختلف العلامء يف هذه املسألة فاجلمهور عىل املنع حلديث عثامنا :

تقوم هبا احلجة  وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف يف الواقعة كيف كانت وال «الينكح»

وألهنا حتتمل اخلصوصية فكان احلديث يف النهي عن ذلك أوىل بأن يؤخذ به وقال عطاء 

جيوز للمحرم أن يتزوج كام جيوز له أن يشرتي اجلارية للوطء وتعقب : هل الكوفةأوعكرمة و

بأنه قياس يف معارضة السنة فال يعترب به وأما تأويلهم حديث عثامن بأن املراد به الوطء 

 .«وال ينكح وال خيطب»فمتعقب بالترصيح فيه بقوله 

v(6) قال الشوكاين
بأنه : وأجيب ثانياً  ،الصحابة أجيب عن هذا بأنه خمالف لرواية أكثر :

 ا وهيـفسهـارضة برواية ميمونة نـعـاملـب: اً ـثـالـيب ثـجأو ،رم وهو حاللـا يف أرض احلـزوجهـت

                                                             
 (.6911) ماجه، وابن (5145)، والنسائي (147)، والرتمذي (6146)، وأبو داود (2424)رواه مسلم  (6)

 (.2421)، ومسلم (6128)رواه البخاري  (5)

 (.6914) ماجه، وابن (142)، والرتمذي (142)، وأبوداود (2429)رواه مسلم  (2)

 (.4521)رواه البخاري  (4)

 .221ص 2ل األوطار جـني (1)   .14ص 4فتح الباري جـ (2)
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وكذلك برواية أيب رافع وهو السفري ومها أخرب بذلك ولكنه يعارض هذا  ،صاحبة القصة

أيب رافع بن عباس روايته مثبتة وهي أوىل من النافية وجياب بأن رواية ميمونة وااملرجح إن 

 كاية فعل وهي التعارض رصيح القولابن عباس حأن حديث : وأجيب رابعاً  .كذلك مثبتة

بن عباس أرجح من رواية اوهو ممكن عىل فرض أن رواية ولكن يصار إليه عند تعذر اجلمع 

 .خمصصًا له من عموم ذلك القول   غريه ذلك بأن جيعل فعله

 .إليه اجلمهورإذا تقرر هذا فاحلق أنه حيرم أن يتزوج املحرم أو يزوج غريه كام ذهب 

 ة أو العامة كالسلطانوظاهر النهي عدم الفرق بني من يزوج غريه بالوالية اخلاص

 .والقايض

تزوج ميمونة وهو » :واحلديث أي: 565خمترص مسلم صقال األلباين للحديث الذي يف 

وأشار ( حديث يزيد بن الصم) :أي شاذ عند املحققني ملخالفته للحديث الذي بعده «حمرم

الشافعي
(1)

 .إىل شذوذه 

v(2) وقال النووي
عقد مل  علم أن النهي عن النكاح يف حال اإلحرام هني حتريم فلواو :

ينعقد سواًء كان املحرم هو الزوج أو الزوجة أو العاقد هلام بوالية أو وكالة فالنكاح باطل يف 

 ،كان الزوجان والويل حملني و وكل الويل أو الزوج حمرمًا يف العقد مل ينعقد كل ذلك حتى لو

هدًا يف فهو هني تنزيه ليس بحرام وكذلك يكره للمحرم أن يكون شا «وال خيطب» وأما قوله

 .انعقادهوالصحيح الذي عليه اجلمهور  ،نكاح عقده املحلون

v(3) ابن رشدقال 
، بن عباساإختالف اآلثار لرواية عثامن و والسبب يف إختالفهم: 

 .عىل الكراهة والثاين عىل اجلواز بأن حيمل األول ويمكن اجلمع بني احلديثني

                                                             

 .295ص 6بداية املجتهد جـ (2) .698ص 9رشح املسلم جـ  (5)  (.2/617)يف األم  (6)
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v (1) وقال البغوي
(بن عباس فيها وهم): حكى عن سعيد بن املسيب أنه قال :

(2)
 

واألكثرون عىل أنه تزوجها حالالً فظهر أمر تزوجيها وهو حمرم ثم بنى هبا وهو حالل برسف 

ميمونة حالل  تزوج النبي »: لرواية أيب رافع قال والذي يؤكد قول من قال تزوجها حالالً 

«وبنى هبا حالالً وكنت أنا الرسول بينهام
(3)

، وهذا حديث حسن ورواية مالك عن سليامن بن 

بعث أبا رافع مواله ورجاًل من األنصار فزوجاه ميمونة  أن رسول اهلل »وىل ميمونة يسار م

«باملدينة قبل أن خيرج رسول اهلل 
(4)

. 

 .يف تزوجها بالوكالة قبل األحرام لرواية سليامن بن اليسار وهذا رصيح v بن القيماقال 

v (5)قال األلباين 
بعث أبا رأفة ورجاًل من  أن رسول اهلل » عن سليامن بن يسار :

هذا إسناد  :قلت «باملدينة قبل أن خيرج األنصار فزوجاه ميمونة بنت احلارث ورسول اهلل 

إذا مل خيالف فكيف إذا ) فمثله اليعتد بوصلة: قلت ،صحيح لكنه مرسل ووصله مطر الوراق

 (.خالف خالفه مالك

 

                                                             

 .216ص 4رشح السنة جـ (6)

عن اسامعيل بن : 529ص 2، وقال الشنقيطي يف األضواء جـ(صحيح مقطوع)قال األلباين ( 6142)ويف رواية أيب داود برقم  (5)

التنهض به حجة عىل توهيم ابن عباس ألن الراوي عن سعيد مل ...( وهم ابن عباس)سيب أمية عن رجل عن سعيد بن امل

 .تعرف عينه كام ترى

ولكن الشطر األول منه : وقال( 642)، وضعيف الرتمذي (6149)، ضعفه األلباين يف اإلرواء (416)رواه الرتمذي  (2)

قال األلباين صحيح رقم  «ونحن حالالن برسف ل اهلل تزوجني رسو»: صحيح، كام يف رواية أيب داود عن ميمونة قالت

(6142.) 

 (.889)أخرجه مالك يف املوطأ  (4)

 (.6149)اإلرواء حتت رقم  (2)
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v (1) صنعاينوقال ال
أن النهي يف اخلطبة  يف الثالثة التحريم إال أنه قيل ظاهر النهي :

اإلمجاع فذاك وال أظن صحته وإال فالظاهر هو التحريم ثم رأيت  إن صحللتنزيه وإنه إمجاع ف

هنى عن   يإلنَّ النب: ابن تيميةقال  ،أيضاً بن عقيل احلنبيل إهنا حترم اخلطبة ابعد هذا عن 

 .يعارض ذلك من أثر أو نظر اجلميع هنياً واحدًا ومل يفصل وموجب النهي النحريم وليس ما

v (2) وقال الشنقيطي
وأجاب اجلمهور القائلون يمنع إحرام أحد الزوجني أو الويل  :

بن عباس بأجوبةاعقد النكاح عن حديث 
(3)

: 

أنه إذا اختلف نصان وجب اجلمع بينهام إن أمكن وإن مل  املقرر يف األصولاعلم أوالً أن و

 .يكن وجب الرتجيح

بأن املراد بكونه حمرمًا كونه يف الشهر  ابن عباسووجه اجلمع يف ذلك هو أن يفرس قول 

يف الشهر احلرام وهو ذو القعدة عام سبع يف عمرة القضاء كام ذكره   احلرام وقد تزوجها

ومعلوم إن عمرة القضاء كانت يف الشهر احلرام   كتاب املغازي باب عمرة القضاء،البخاري يف

خالف بني أهل اللسان العريب يف إطالق اإلحرام عىل  وهو ذو القعدة من سنة سبع وال

 .الدخول يف حرمة الهتتك كالدخول يف الشهر احلرام أو يف احلرم أو غري ذلك

با رافع كانا أبن عباس أن ميمونة وامعًا عىل حديث  ومما يرجح به حديث ميمونة وأيب رافع

 بن عباس ليس ببالغ وقت التحمل وقد تقرر يف األصولابالغني وقت حتمل احلديث املذكور و

 .ترجيح خرب الراوي املتحمل بعد البلوغ عىل قبله

                                                             

 .941ص 5بل السالم جـس (6)

 .525ص 2أضواء البيان جـ (5)

 .694ص 5وقد تكلم ابن تيمية يف رشح العمدة بعده ترجيحات منها ما نقله الشنقيطي ببعض الرتجيحات يف جـ (2)
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وإن كان الراجح قبول خرب املحتمل قبل البلوغ إذا كان األداء بعد البلوغ ألن املتفق عليه 

 .أرجح من املختلف فيه وإىل تقديم خرب الراوي املبارش عىل خرب غريه

بن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان يف صحيحهام ومعلوم أن ما ايرجح حديث : فإن قيل

 مسلم والبخاري أرجح مما إنفرد به مسلم؟تفق عليه ا

مل يمنع ذلك من  ابن عباستفاق الشيخني صحة احلديث إىل ايفيده  إن غاية ما: فاجلواب

يب رافع عليه ألهنام أعلم بحال الواقعة منه ألن ميمونة صاحبة الواقعة أترجيح حديث ميمونة و

وأبو رافع هو الرسول املبارش لكل واحد منهام
(1)

تعلقًا خاصًا بنفس الواقعة ليس إلبن عباس  

 .مثله

ومن املرجحات التي رجح هبا بعض العلامء، وما رواه اإلثنان أرجح مما رواه الواحد كام هو 

 .املقرر يف األصول

 يرجح حديثهم إذًا بالكثرة؟: فإن قيل

عند  (حاتاملرج) إهنم وإن كثروا فميمونة وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة وضابط: اجلواب

 .بو رافع أقوى يف ظن الصدق مما أخرب به غريمهاأاألصوليني هو قوة الظن فميمونة و

: قد تقرر يف األصول ،بن عباس التنهض به احلجةاومن أقوى األدلة الدالة عىل أن حديث 

فعال   ييح إذا فعل النبإن النص القويل العام الذي يشمل النبي بظاهر عمومه البنص رص

 . ن ذلك الفعل خمصصًا لذلك العموم القويل فيكون ذلك الفعل خاصًا بهخيالفه كا

 .فإن قيل الحجة يف حديث عثامن إلن املراد بالنكاح فيه وطء الزوجة وليس املراد به العقد

 :فاجلواب من أوجه

                                                             

 (.6149)ضعفه األلباين يف اإلرواء برقم  «وكل أبا رافع يف تزويج ميمونة»  حديث أن الرسول  (6)
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 «ينكح ال»إن يف احلديث قرينتني دالتني عىل أن املراد به عقد النكاح ال الوطء قوله  :األول

 .املراد هي طلب تزوجيها «خيطب وال»وقوله  ،اليزوج املراد به

رسل له عمر بن عبيد اهلل أإن أبان بن عثامن راوي احلديث هو أعلم الناس بمعناه أنه  :الثاين

إن املحرم » أال أراه أعرابياً : وهو عىل املوسم فقال عثامن عىل إبنه طب بنت شيبة بنوكان خي

«الَينكح وال ُينكح
(1)

 . أخربنا بذلك عثامن عن رسول اهلل 

 .ومل يعلم أنه أنكر عليه أحد تفسريه احلديث بأن املراد بالنكاح فيه العقد ال الوطء

وما قدمنا من األحاديث واآلثار الدالة عىل منع التزويج يف حال اإلحرام كحديث  :الثالث

راد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أمرأة ابن عمر عند أمحد أنه سئل عن ا

 .عنه  تتزوجها وأنت حمرم هنى رسول اهلل أال :أو حيج قال

من تزوج وهو حمرم »: ن احلسن عن عيل قالوقد روى البيهقي يف السنن الكربى بإسناده ع

 .«نزعنا منه امرأته

 ، وعن زيد بن ثابت«الينكح املحرم فإن نكح رد نكاحه»: وروى بإسناده أيضًا أن عليًا قال

«تزوج وهو حمرم ففرق بينهام زيد بن ثابت»أنه 
(2)

: قال ، وعن قدامة بن موسىبن عمراوعن  

 .«يفرق بينهام: فقال تزوجت وأنا حمرم فسألت ابن املسيب»

                                                             

 (.2422)رواه مسلم  (6)

وقال حتته (. 6721)صححه األلباين يف اإلرواء برقم  «ني رجالً تزوج وهو حمرمإن عمر فرق بينهام يع»عن أيب غطفان عن أبيه  (5)

الينكح املحرم فإن نكح »: سنده صحيح، وعن عيل قال «الينكح املحرم وال خيطب عىل نفسه وال عىل غريه»: عن ابن عمر يقول

ن مما يؤكد صحته وثبوته عند اخللفاء يدفع اتفاق هؤالء الصحابة عىل العمل بحديث عثام: سنده صحيح أيضًا وقال «رّد نكاحه

احتامل اخلطأ أو نسخ احلديث فلذلك يدل عىل خطأ حديث ابن عباس وإليه ذهب الطحاوي يف الناسخ واملنسوخ خالفاً 

 .لصنيعه يف رشح املعاين
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حرام أحد الزوجني أو الويل مانع من عقد النكاح االذي يظهر يل رجحانه بدليل هو أن 

 يف كتاب اهلل تعاىل وسنةومل يثبت . حلديث عثامن الثابت وملا قدمنا من اآلثار الدالة عىل ذلك

بن عباس معارض بحديث ميمونة وأيب ايشء يعارض ذلك احلديث وحديث  رسوله 

فهذا فعل خاص  (عدم التعارض)ام عليه ولو فرضنا رافع وقد قدمنا لك أوجه ترجيحه

 .القويل بذلك الفعل اليعارض عمومًا قوليًا لوجب ختصيص العموم

 

 اْلَمْسَأَلِةُفُرُع َتَتَعلَُّق ِبَهِذِه 
 

ن املحرم الجيوز له أن يرجتع مطلقته يف حال أ إن أظهر قويل أهل العلم عندي :األول

صداق وال إذن ويل وهو قول  اإلحرام ألن الرجعة ليست بنكاح ألهنا الحيتاج فيها إىل عقد وال

 .العلم األئمة الثالثة وأصحاهبماجلمهور أهل 

جيوز لذلك الوكيل تزوجيها  ل وكياًل عىل تزويج وليته فالإن التحقيق أن الويل إذا وك :الثاين

 .بالوكالة يف حالة إحرامه ألنه يدخل يف عموم احلديث وكذلك وكيل الزوج

حال  ن يزوج بالوالية العامة يفأن السلطان الجيوز له أ علم عنديأظهر قويل أهل ال :الثالث

بدليل خاص من كتاب أو سنة  ن إالجيوز إخراج السلطا إحرامه لدخوله يف عموم احلديث فال

 .ومل يرد بذلك دليل

أن للشاهد املحرم أن يشهد عىل عقد النكاح ألن الشاهد  إن أظهر قويل أهل عندي :الرابع

اليتناوله احلديث وعقد النكاح باإلجياب والقبول والشاهد الصنع له يف ذلك وكره بعض أهل 

 .العلم
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ن املحرم الجيوز له أن خيطب إمرأة وكذلك املحرمة اليزوج أ األظهر عندي :اخلامس

للرجل خطبتها والظاهر إن حرمة اخلطبة كحرمة النكاح فاحلكم بحرمة أحدمها دون اآلخر 

 .ليل عليهد حيتاج إىل دليل خاص وال

ذكره كثري من أهل العلم من أن اخلطبة الحترم وإنام تكره أنه خالف الظاهر  وبه تعلم إن ما

 .دليل عليه من النص وال

إذا وقع عقد النكاح يف حال إحرام أحد الزوجني أو الويل فالعقد فاسد وال حيتاج  :السادس

 .ىل فسخه بطالقإ

ل حالل حالالً يف التزويج ثم أحرم أحدها أو إذا وك أظهر قويل أهل العلم عندي :السابع

كالة السابقة خالفا ملن قال بل له أن يزوج بعد التحلل بالو. املرأة أن الوكالة التنفسخ بذلك

 .بذلك

ذا كان حالالً واملوكل حمرمًا فليس للوكيل احلالل عقد النكاح قبل إأن الوكيل  :والتحقيق

 .بجواز ذلك والشك أن جتويز ذلك غلطحتلل موكله خالفًا ملن حكى وجهًا 

 ارشهتا فيام دون الفرجـأن اإلحرام حيرم بسببه عىل املحرم وطء إمرأته يف الفرج ومب :الثامن

 وقد قدمنا أن الرفث شامل للجامع ومقدماته وال [پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ]

يفسد بذلك  أن حجهامرأته قبل الوقوف بعرفات أن املحرم إذا جامع  خالف بني أهل العلم

ه ع خاصة وإذا فسد حجخالف بينهم ألنه اليفسد احلج من حمظورات اإلحرام إال اجلام وال

 .فعليه إمتام احلج بقضائه وعليه اهلدي

إن اجلامع قبل وقوف العرفة مفسد للحج وعند األئمة األربعة وبعد التحلل  :فتحصيل

 .األول وقبل الثاين اليفسد احلج عند األربعة
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فاعلم أهنم متفقون عىل أن مقدمات اجلامع كالقبلة واملفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام 

 .عىل املحرم

خاصًة مطلقًا لقبلة إن مذهب مالك فساد احلج بمقدمات اجلامع إن أنزل وإن مل ينزل ويف ا

 .عنده إال باجلامع أو اإلنزال يفسد احلج وال هدي وكذلك كل التلذذ خرج بسببه املذي

 .ليلزم بسببه دم سواء أنزل أو مل ينز ومذهب أيب حنيفة إن التلذذ بام دون اجلامع

مرأته دون الفرج بشهوة عليه فدية األذى واإلستمناء ومذهب الشافعي إن بارش ا

 .كاملبارشة

إن أظهر   ،إن وطئ فيام دون الفرج ومل ينزل فعليه دم وإن أنزل فعليه بدنة ب أمحدومذه

أن احلج الفاسد باجلامع جيب قضاءوه فورًا يف العام القابل خالفًا ملن قال  قويل أهل العلم عندي

 .عىل الرتاخي

ما أن الزوجني اللذين أفسدا حجهام يفرق بينهام إذا أحر وأظهر قويل أهل العلم عندي

 بحجة القضاء لياًل يفسدا حجة القضاء أيضًا بجامع آخر كام يدل عليه بعض اآلثار املروية عن

أن الزوجة إن كانت مطاوعة له يف اجلامع يلزمهام مثل مايلزم الرجل  الصحابة واألظهر أيضاً 

 .االهدي عليه ام القابل واألظهر أنه إن أكرههامن اهلدي وامليض يف الفاسد والقضاء يف الع

اعلم أن غاية ما دل قوال أهل العلم يف مجاع املحرم ومبارشته بغري اجلامع فأوإذا علمت 

وأما أقواهلم يف فساد احلج  [پ  ڀ] إن ذلك الجيوز يف اإلحرام لقوله تعاىل عليه الدليل

عىل يشء من أقواهلم يف ذلك دليل من كتاب وال يف سنة م فساده وفيام يلزم يف ذلك فليس وعد

ثًا إال حدي  ي أعلم بيشء مروي يف ذلك عن النبحيتجون بآثار مروية عن الصحابة وملإنام 

 .منقطعًا التقوم بمثله حجة
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أن يكفر كفاه هدي واحد  نه إذا جامع مرارًا قبلأ عندي إن أظهر أقوال أهل العلم :التاسع

ارة أخرىإن كفر لذمته باجلامع الثاين كفو
(1)

ن العمد أمذهب أيب حنيفة ومالك وأمحد  

ويف اجلديد إن  اد احلج، ويف قول القديم للشافعيىل فسإوالنسيان سواء بالنسبة سواء بالنسبة 

 .يشء عليه وطئ ناسيًا أو جاهاًل اليفسد حجه وال

د للحج هو إلتقاء اخلتانني املوجب للحد والغسل واألظهر أن اإلتيان ن اجلامع املفسأعلم او

وظاهر اآلثار املتقدمة إن التفريق بينهام يف حجه  ،يف الدبر كاجلامع يف إفساد احلج وكذلك الزنا

القضاء ال يف مجيع السنة إنام يكون يف املوضع الذي جامعها فيه وعن مالك يفرتقان من حيث 

 .عن أمحد وهو أظهرحيرمان وهو رواية 

، فال علم أن املفسد حجه باجلامع إذا قضاه عىل الوجه الذي أحرم به يف حجه الفاسداو

إما إذا كان قارنا يف احلج الذي أفسده ثم قضاه مفردًا فالظاهر أن الدم الالزم له  أشكال يف ذلك

 .بسبب القران اليسقط عنه بإفراده يف القضاء خالفًا ملن زعم ذلك

إذا جامع املحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إمجاعًا وعليه امليض يف فاسدها  :العارش

والقضاء واهلدي إن كان بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة عند الشافعي وأمحد وأيب 

وإما إن كان بعد الطواف والسعي ولكنه قبل احللق فلم يقل بفساد  ،ثور وهو مذهب مالك

 .ال أحفظ هذا عن غري الشافعي: بن املنذراقال . عمرته إال الشافعي

 

                                                             

فد فإنه يفدي مرة واحدة من كرر املحظور من جنس ولو أكثر من مرة ومل ي: 569ص 8قال الشيخ العثيمني يف رشح املمتع جـ (6)

لكن برشط أال يؤخر الفدية لئال تتكرر عليه بفعل املحظور ولئال يتحيل عىل إسقاط واجب قياسًا عىل إذا تعددت أحداث من 

 .جنس واحد فيكفيه وضوء واحد
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املحرمة التي أكرهها زوجها عىل الوطء حتى أفسد حجها )إن األظهر عندنا لزوم نفقة حج 

لزوجها الذي أكرهها ووجهه ظاهر ( القضاءأي نفقة حج )، ذلك لزوجها (أو عمرهتا بذلك

 .جدًا ألن سببه هو جناية باجلامع الذي الجيوز له رشعًا فالزامه تلك الغرامة الشك يف ظهوره

سواء . إن من أفسد حجه أو عمرته لزمه القضاء عىل الفور ال عىل الرتاخي :احلادي عرش

 .ري فرضًا بالرشوع فيهفل منهام يصكان احلج أو العمرة فرضًا أو نفاًل ألن الن

v (1) قال الشيخ العثيمني
وجة حيرم عقد النكاح سواء كان املحرم الويل أو الزوج أو الز :

ره أن حيرضا عقده إن أما الشاهدان فال تأثري إلحرامهام لكن يك فاحلكم يتعلق هبؤالء الثالثة

. ة، وعقد حمرم ملحل وحملة النكاح حرام هلمعىل حمرمة وعقد حمرم عىل حمل عقد حمل كانا حمرمني

 :من وجهني ابن عباس وميمونة فاجلوابحديث 

 .سبيل الرتجيح :الوجه األول

 .سبيل اخلصوصية :الوجه الثاين

ألن صاحب القصة  تزوج ميمونة وهو حالل ال حرام  يفإن الراجح أن النب :األول

 .واملبارش أدرى هبا من غريه

 .هو حمرم ألنه أملك الناس إلربهأن يتزوج و  ص الرسولفإن من خصائ :الثاين

 :ام أوىلذا تعارض التخصيص أو الرتجيح أُّيولكن إ

بحكم خاص عن أمته واألصل عدم   ينبالرتجيح أوىل لئال خيرج ال :اجلواب

 .اخلصوصية

 .تزوج ميمونة وهو حالل فإذًا الرتجيح أوىل وهو أن الرسول 

                                                             

 .682ص 8الرشح املمتع جـ  (6)
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ه عقد النكاح يف حال اإلحرام ثم بعد اإلحالل دخل الرجل بزوجته لو أن :مسألة *

وأنجبت منه أوالدًا فالبد من عقد جديد ويكون وطؤه األول وطئًا بشبهة وأوالده أوالد 

رشعيون
(1)

. 
عدم الدليل واألصل براءة الذمة وعدم  والدليل( عقد النكاح يف حال اإلحرامة يف الفدي)

والصحيح أنه الفدية فيه بل فيه اإلثم وعدم الصحة  وقال بعض العلامء فيه الفدية،. وبالوج

 .للنكاح

 ال إثم :باجلوا. إذا عقد وهو اليدري أن عقد النكاح يف حال اإلحرام حرام :مسألة *

فهنا فرقنا بني ابتداء النكاح  ترب فيها نفس الواقع وتصح الرجعةالعقود يع يصح ألن عليه وال

 .يبتدئه وال إنام هي رجوع كالطيب يستديمهوبني استدامة النكاح ألن الرجعة التسمى عقدًا 

 .ها إثاًم وأعظمها أثرًا يف النسكاجلامع وهو أشد :املحظور الثامن

واجلامع له  [پ  ڀ]م بنص القرآن بر وهو حمرإيالج احلشفة من قبل أو دوحيصل اجلامع ب

 :حاالن

 .أن يكون قبل التحلل األول :احلالة األوىل

 .أن يكون بعد التحلل األول :احلالة الثانية

مي علامء وعند آخرين الحيل إال بالريكون برمي مجرة العقبة عند كثري من ال :التحلل األول

 .مضافًا إليه احللق أو التقصري

 ة لهـوذبح اهلدي فال عالق. سعيـطواف والـتقصري والـمي واحللق أو الرـبال :ثاينـتحلل الـال

                                                             

نعم نكاحه )قال ( رون بطالن عقد النكاح املحرمهل ت: )225ص 4وقال األلباين يف املوسوعة الفقهية حسني العوايشة جـ (6)

 (.نعم)وسئل هل ترون إبطال حج أو عمرة من جامع أهله فأجاب ( باطل
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 .ل ويمكن التحلل كله مع عدم الذبحبالتحل

تاوى أركان اإلسالموقال يف ف
(1)

بعد التحلل األول فإنه يرتتب عليه اإلثم إذا كان اجلامع : 

وفساد اإلحرام فقط وعليه شاة يذبحها ويوزعها عىل الفقراء أو يطعم ستة مساكني أو يصوم 

 .جيدد اإلحرام ليطوف طواف اإلفاضةثالثة أيام فيخري بني هذه الثالثة و

v (2) ابن بازوقال 
وعليه أن  إذا جامع قبل التحلل األول يفسد حجه وعليه أن يتمه :

 .لك ولو كان حج تطوع وعليه البدنةيقضيه بعد ذ

v (3) وقال الشيخ العثيمني
 :واجلامع قبل التحلل األول يرتتب عليه مخسة أمور :

 .اإلثم -1

 .فساد النسك -2

 .وجوب امليض فيه -3

 .وجوب القضاء -4

 .الفدية وهي بدنة تذبح يف القضاء -5

ىل احلل وحيرمإإذا جامع بعد التحلل األول فإنه جيب أن خيرج  :مسألة *
(4)

أي خيلع ثياب  

 بقى من إحرامه فوجب عليه أنـاضة حمرمًا ألنه فسد ماتـطوف اإلفـلبس إزارًا ورداًء ليـاحلل وي

                                                             

 .251ص  417فتاوى أركان اإلسالم رقم  (6)

 .615ص 5فتاوى إسالمية جـ (5)

 .682ص 8الرشح املمتع جـ (2)

ومذهب أهل املدينة إن وطئ بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه ومن وطئ بعد : )571ص 57قال ابن تيمية يف الفتاوى جـ (4)

أن : أن الوطء بعد التعريف اليفسد وقول من قال : التحلل األول فعليه عمرة وهذا هو املأثور عن الصحابة دون قول من قال

 (.انياً الوطء بعد التحلل األول اليوجب إحراما ث
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أما املبارشة لغري شهوة كام لو أمسك الرجل بيد ( وحترم املبارشة)وقوله .. جيدده وعليه فدية

 .إمرأته فهذا ليس حرامًا وسواًء كانت املبارشة لشهوة باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن

 اإلثم والفدية وهي بدنه لكن النسك: فإن كانت قبل التحلل األول فأنزل ترتب عليه أمران

فإن بارش ومل ينزل بل أمذى أو كان له شهوة ولكن مل يمذ  سد واإلحرام أيضًا اليفسداليف

فليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى فاملبارشة توافق اجلامع يف أن الفدية فيها بدنة وختالف اجلامع 

والدليل القياس عىل اجلامع ألهنا فعل موجب . يف عدم إفساد النسك وال اإلحرام وال القضاء

 .غسل وليس فيها النص وال أقوال الصحابة لكن هذا القياس ضعيفلل

فال  مسألة واحدة وهي وجوب الغسل وإالفاملبارشة مع اإلنزال التوافق اجلامع إال يف 

 قيةنة بل فيها ما يف بفالصحيح أن املبارشة الجتب فيها البد احلج توافقه يف وجوب قضاء

 .املحظورات

v (1) ابن حزمقال 
مرأته ويبارشها مامل يولج ألن اهلل تعاىل مل المحرم أن يقبل ومباح ل :

إجياب الدم من  ط وال عجب أعجب ممن ينهى عن ذلكينه إال عن الرفث والرفث اجلامع فق

 .قول جممع عليه قياس وال سنة وال ذلك قول مل يوجبه قرآن وال

v (2) بن تيميةاوقال 
 مرأة والايطأ شيئا سواًء  وحيرم عىل املحرم الوطء ومقدماته وال :

نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه ومن اإلنزال بغري  مس بيد وال يتمتع بقبلته وال مرأة والاغري 

بشهوة أو أمذى  ّبلاملحظورات إال هبذا اجلنس فإن ق يفسد احلج بيشء من مجاع نزاع وال

 .لشهوة فعليه دم

                                                             

 .519ص 2املحىل جـ (6)

 .11ص 51جمموع الفتاوى جـ (5)
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v (1) قال صديق حسن خان
وأما فساد احلج باجلامع قبل وقوف العرفة فإن كان الدليل : 

عىل هذا الفساد أقوال الصحابة وليس ذلك بحجة فقد عرفت أن قول الصحايب ليس بحجة 

تسليم أن الرفث هو اجلامع  فعىل [پ  ڀ] نام احلجة يف إمجاعهم وأما اإلستدال بقوله تعاىلإ

 ،يدل عليه املنع فيه ال أنه يفسد احلج وإال لزم يف اجلدال أنه يفسد احلج وال قائل بذلك غاية ما

ينقل عنها إال ناقل صحيح تقدم به احلجة وليس  فاحلاصل أن الرباءة األصلية مستصحبة وال

ل طواف الزيارة فهو عاص ههنا ماهو كذلك من وطئ قبل الوقوف أو بعده قبل الرمي أو قب

 عليهـري هذا فـلزمه يشء ومن زعم غـي بطل حجه والـي توبة والــر له بالـغفـوبة وتـعقـيستحق ال

 .يض فليس بني أحد وبني احلق عداوةالدليل املر

v (2) وقال األلباين
 وقد نقل احلافظ يف الفتح :يف حاشيته عىل قول صديق حسن خان 

 ابن حزم يف مراتب اإلمجاعىل ذلك إاإلمجاع عىل إفساد احلج والعمرة باجلامع وسبقه ( 4/45)

م املعتمر مكة ومل يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج، ومل وقيده بأن يكون ذاكرًا مامل يقد: 45ص

يتعقبه شيخ اإلسالم بيشء فالظاهر صحة هذا اإلمجاع فإذا صح فهو الدليل عىل الفساد واهلل 

 .أعلم

ابن تيميةوذكر 
(3)

 خمطئًا ال اجلامع وال أنه اليبطل بفعل يشء من املحظورات الناسيًا وال :

 .وهو أظهر قويل الشافعي: غريه قال

ابن حزمولعل قوله يف اجلدال قول 
(4)

احلج أن حجه اليبطل وال اتفقوا أنه من جادل يف : 

 .إحرامه

                                                             

 .84ص 5حتقيق عىل الروضة الندية جـ (5)   .84ص 5التعليقات الرضية جـ  (6)

 .42املراتب ص (4)   .51رسالة الصيام ص (2)
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 ،أو جاهاًل فال فدية عليه وإن لبس املحرم خميطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً 

وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا أو قلم  .ويزيل ذلك متى ذكر أو علم

 ................................  .أظافره ناسيًا أو جاهاًل فال يشء عليه عىل الصحيح

 

واجلدال بالباطل (: 8/691) بن حزم خالف هذا اإلمجاع الذي نقله هو يف املحىلاولكن 

 .[پ  ڀ]ويف الباطل عمدًا ذاكرًا إلحرامه مبطل إلحرامه وللحج لقوله تعاىل 

 .« ... وإن لبس احملرم خميطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهاًل » :قوله

v (1)تيمية  بناال ق
فإنه قد ثبت بداللة الكتاب والسنة أن من فعل حمظورا وخمطئًا أو  :

يؤاخذه اهلل بذلك حينئذ يكون بمنزلة من مل يفعله فال يكون عليه إثم ومن ال إثم عليه ناسيًا مل 

مرتكبًا ملا هنى عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ومل يفعل ماهنى عنه ومثل  مل يكن عاصيًا وال

 .هذا اليبطل عبادته إنام يبطل العبادات إذا مل يفعل ما أمر به أو فعل ماخطر عليه

 خمطئًا وال اجلامع وال ناسيًا وال أن احلج اليبطل بفعل يشء من املحظورات ال: هذاوطرد 

وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت ألهنا بدل املتلف من جنس  ،غريه وهو أظهر قويل الشافعي

جيب ضامن املتلف بمثله كام لو أتلفه صبي أو جمنون أو نائم ضمنه بذلك وجزاء الصيد إذا  ما

 نايس واملخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية املقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتلهوجب عىل ال

وما سائر املحظورات فليست من هذا الباب وتقليم خطأ بنص القرآن وإمجاع املسلمني، 

األظفار وقص الشارب والرتفه املنايف للتفث كالطيب واللباس وهلذا كانت فديتها من جنس 

 فأظهر األقوال من النايس واملخطئ ،نزلة الصيد املضمون بالبدلفدية املحظورات ليست بم

 .يضمن من ذلك إال الصيدأال إذا فعل حمظورًا 

                                                             

 .655ص 52جمموع الفتاوى جـ (6)
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 .حدها وهو قول أهل الظاهرأوللناس يف أقوال هذا 

ختاره احدى الروايات عن أمحد وايضمن اجلميع مع النسيان كقول أيب حنيفة و :والثاين

 .صحابهأالقايض و

 ليس فيه إتالف كالطيب فيه إتالف كقتل الصيد واحللق والتقليم وما يفرق بني ما :الثالث

ختارها طائفة من أصحابه وهذا القول اواللباس وهذا قول الشافعي وأمحد يف الرواية الثانية و

 .أجود من غريه لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب البقتل الصيد هذا أجود

أن قتل الصيد خطأ اليضمنه وهو رواية عن أمحد فخرجوا عليه الشعر والظفر  :الرابع

 .بطريق األوىل

هو أن الصائم إذا أكل أو رشب أو جامع ناسياً أو خمطئاً فال قضاء عليه و: وكذلك طرد هذا

 .طائفة من السلف واخللفقول 

v (1) قال الشيخ العثيمني
والقاعدة العامة يف هذا أن مجيع حمظورات اإلحرام إذا فعلها : 

فرق يف ذلك بني أن يكون حمظور  وال .جاهاًل أو مكرهًا فال يشء عليه اإلنسان ناسيًا أو

ن إحومها واإلحرام من اللباس والطيب ونحومها أو من قتل الصيد وحلق الشعر الرأس ون

كان بعض العلامء فرق بني هذا وهذا لكن الصحيح عدم التفريق ألن هذا من املحظور الذي 

 .إلنسان باجلهل والنسيان واإلكراهيعذر فيه ا

قال الشيخ
(2)

والصحيح أن مجيع املحظورات تسقط الفدية وإن املعذور بجهل أو نسيان : 

 تقليم وال يف لبسـيف ال صيد والـ اجلامع وال يف اليف ًا الـعله يشء إطالقـرتتب عىل فـأو إكراه الي

                                                             

 .221ص( 496)فتاوى أركان اإلسالم رقم  (6)

 .526ص 8الرشح املمتع جـ (5)
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وحيرم عىل املسلم حمرمًا كان أو غري حمرم ذكرًا كان أو أنثى قتل صيد احلرم واملعاونة 

وحيرم تنفريه من مكانه وحيرم قطع شجر احلرم . يف قتله بآلة أو إشارة، أو نحو ذلك

يعني  –إن هذا البلد »: ونباته األخرض وال ُتْلَتَقُطته إال ملن يعرفها لقول النبي 

اهلل إىل يوم القيامة ال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال خيتىل حرام بحرمة  -مكة

واملنشد هو املعرف، واخلال هو . [متفق عليه ]« خالها، وال حتل ساقطتها إال ملنشد

 ...................  احلشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من احلرم وأما عرفة فمن احلل

 

الدليل من القرآن والسنة والنظر وهكذا يف مجيع املخيط وال يف أي يشء وذكرنا فيام سبق 

املحظورات يف العبادات اليرتتب عليها احلكم إذا كان مع اجلهل أو النسيان أو اإلكراه لعموم 

 نفس من املخالفة أو للتكفري عنـفداء الـارة إنام رشعت لـكفـفدية أو الـزاء أو الـنص ألن اجلـال

 .كان ذاكرًا مل يفعل ملخالفة وهلذا لوالذنب واجلاهل والنايس مل يتعمد ا

وقال عبداهلل اجلربين
(1)

فدية فيه فإما الوطء  فأما عقد النكاح فال يصح ولو جاهاًل وال: 

ثنني اواملبارشة ففيه الفدية مع النسيان عند اجلمهور ألنه من أشهر املحظورات وألن يكون بني 

 .باجلهل والنسيان حوط وبعضهم عذرهويبعد وقوع النسيان منهام وهو األ

وحيرم على املسلم حمرمًا كان أو غري حمرم ذكرًا كان أو أنثى قتل صيد  » :قوله

 .« ... احلرم واملعاونة يف قتله بآلة أو إشارة

ال هجرة ولكن جهاد »: فتتح مكةايوم   يقال النب: اس ريض اهلل عنهام قالبن عباعن 

حرم اهلل يوم خلق السموات و األرض وهو حرام ونية وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد 

 هوـار فـاعة من هنـال فيه ألحد قبيل وال حيل يل إال سـقتـمة وأنه مل حيل الـاقيـحرمة اهلل إىل يوم الـب

                                                             

 .681ص 5فتاوى إسالمية جـ (6)
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يوم القيامة وال يعضد شوكة وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال من عرفها حرام بحرمة اهلل إىل 

يا رسول اهلل إال اإلذخر: قال العباس. وال خيتىل خالهلا
(1)

إال : فإنه لقينهم ولبيتوهم، قال 

«اإلذخر
(2)

. 
«...وال حتل إلحٍد بعدي وال يعضد شجرها لصاغتنا وقبورنا»ويف رواية 

(3)
ونقل البخاري  

هو أن ينحيه من الظلل ينزل ( ينفر صيدها ال) هل تدري ما: حتته عن خالد عن عكرمة قال

 .مكانه

أن مكة حرمها اهلل ومل حيرمها الناس فال حيل المريء يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن » ويف رواية

«يسفك هبا دمًا إن احلرم اليعيذ عاصيًا وال فارًا بدم وال فارًا بخربة
(4)

 .بلية: خربة 

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ]تعاىل  اهلل قال

ڇ  ڇ    ڦڦ   ڇ  ڇ   ڄ   ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڦ  ڄ   ڄ  

گ     ڍ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  

ک  ک  ] قولهابن كثري يف تفسريه ، قال [28 -22:إبراهيم ] [گ  گ  گ   ڳ  ڳ

مكن أهله من إقامة أي إنام جعلته حمرمًا ليت( ماملحر)هو متعلق بقوله : ابن جريرقال  [ک

 .الصالة عنده

                                                             

واإلذخر نبات معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت يف : )17ص 4احلافظ يف الفتح جـقال  (6)

بدالً من احللفاء  السهل واحلزن أهل مكة يسقفون به البيوت بني اخلشب ويسدون به اخللل بني اللبنات يف القبور ويستعملونه

 .(أي احلداد( لقينهم)يف الوقود 

 (.5184)، والنسائي (62697)، والرتمذي (5761)، وأبو داود (2519)، ومسلم (6124)رواه البخاري  (5)

 (.2595)، ومسلم (6122)رواه البخاري  (2)

 (.5181)، والنسائي (179)، والرتمذي (2596)، ومسلم (6125)رواه البخاري  (4)
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رس والروم فالو قال أفئدة الناس ألزدحم عليه : بن جبري وغريهابن عباس وجماهد واوقال 

وقد استجاب  ،فأختص به املسلمون( من الناس)اس كلهم ولكن قال واليهود والنصارى والن

ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ] اهلل ذلك كام قال  . [ہ  ہ  

ڃ  ]وقال تعاىل  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  

چ  .[96: النمل ] [چ    چ   

أي الذي أنام صارت حرامًا رشعًا ( مهاالذي حر)يف تفسريه وقوله تعاىل  v كثري ابنقال 

 .ابن عباسوقدرًا بتحريمه هلا كام ثبت يف الصحيحن عن 

ىث  يث   حج  ]قال تعاىل . [644: البقرة ] [ہ  ہ  ہ  ھ   ھ]تعاىل  اهلل قال

 .[691: البقرة ] [مج  جح   مح   جخ  حخ

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ ]قال تعاىل 

 .[5: املائدة ] [ڭ  ڭ    ڭ

 .[98: املائدة ] [ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ]وقال تعاىل 

َم إبراهيم »  قال رسول اهلل مت املدينة كام َحرَّ م مكة ودعا ألهلها وإين حرَّ إن إبراهيم حرَّ

ها بمثيل ما دعا به إبراهيُم  «ألهل مكةمكة وإين دعوُت يف صاعها وُمدِّ
(1)

. 

v (2) قال النووي
إن هذا البلد حرمه اهلل تعاىل يوم خلق السموات » وقوله  :

م مكة فظاهرها اإلختالف ويف املسألة خالف رأن إبراهيم حويف األحاديث  ،«واألرض

 قيل أهنا: علامء يف وقت حتريم مكةـانية وغريه من الـسلطـكام الـاملاوردي يف األح رهـمشهور ذك

                                                             

 .651ص 9رشح مسلم جـ (5)  (.2277)، ومسلم (5659)رواه البخاري  (6)
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مازالت حمرمة من يوم خلق اهلل السموات واألرض وقيل مازالت حالالً كغريها إىل زمن 

والقول  ،ثم ثبت هلا التحريم من زمن إبراهيم وهذا القول يوافق احلديث الثاين  إبراهيم

األكثرون وأجابوا عن احلديث الثاين بأن حتريمها كان ثابتا  ألول يوافق احلديث األول وبه قالا

ظهره أإىل زمن إبراهيم ف رض ثم خفي حتريمها واستمر خفاؤهمن يوم خلق اهلل السموات واأل

ب إن اهلل كت أجاب عن احلديث األول بأن معناه بالقول الثاين ، ومن قالشاعه ال أنه ابتداءهأو

راهيم سيحرم مكة يف اللوح املحفوظ أو يف غريه يوم خلق اهلل تعاىل السموات واألرض إن إب

 .بأمر اهلل تعاىل

وقال
(1)

ويف  «التعضد هبا شجرة»ويف رواية  «اليعضد شوكه وال خيتىل خالهلا» قوله  :

من الكأل  الرطب :واخلال ،القطع: العضد ،«الخيبط شوكها»ويف رواية  «الخيتىل شوكها»رواية 

واتفق العلامء عىل حتريم قطع  .يرضب بالعصا: ومعنى خيبط ،يؤخذ ويقطع: ومعنى خيتيل

ختلفوا فيام ينتبه اأشجارها التي اليستنبتها اآلدميون يف العادة وعىل حتريم قطع خالها و

ي وقال الشافع ،فدية عليه يأثم وال: فقال مالك ،ختلفوا يف ضامن الشجر إذا قطعهااآلدميون و

يف الشجرة الكبرية بقرة ويف الصغرية : ختلفا فيها فقال الشافعياو ،عليه الفدية :وأبو حنيفة

الواجب يف اجلميع : يفةبن الزبري وبه قال أمحد وقال أبو حنابن عباس واوكذا جاء عن  ،شاة

 .القيمة

v (2) افظقال احل
اهلل تعاىل خص الفقهاء الشجر املنهي عن قطعه بام ينبته : يال القرطبق :

ختلف فيه واجلمهور عىل اجلواز وقال الشافعي اا ينبت بمعاجلة آدمي فري صنع آدمي فأمغ من

 :فقال مالك ،نوع األولـطع من الـق واختلفوا يف جزاء ما ،امةابن قدزاء ورجحه ـيف اجلميع اجل

                                                             

 .22ص 4فتح الباري جـ (5)  .659ص 9رشح مسلم جـ (6)
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: وقال الشافعي ،يؤخذ بقيمته هدي :وقال أبو حنيفة ،يستغفر: وقال عطاء ،الجزاء فيه بل يأثم

 .لطربي بالقياس عىل جزاء الصيدحتج ااو ،يف العظيمة بقرة وفيام دوهنا شاة

v (1) قال البغوي
من اليؤذي منه، فأما املؤذي  أي اليقطع وأراد به ما «اليعضد شوكه» :

وظاهر احلديث يوجب حتريم قطع . الشوك فال بأس يقطعه كاحليوان املؤذي البأس بقتله

غرسه اآلدميون أو نبت من غري غرس وهو ظاهر  أشجار احلرم عىل العموم سواء يف ذلك ما

وال ينفر » نبت من غري غرس آدمي ىل ماإمذهب الشافعي وفيه قول آخر أن النهي مرصوف 

عىل املحرم  ُّياج فإن أصاب من صيد املحرم فعليه ما صطياد والالاليعرتض له با «صيده

أن غالماً من قريش قتل محامًة من محام مكة فأمر ابن »روي عن عمر بن دينار  ،يصيب الصيد

«عباس أن يفدي بشاة
(2)

ختلف أهل العلم يف لقطة احلرم فذهب قوم ا «اليلتقط لقطته»وقوله  

يتصدق هبا حتى  يستنفعها وال يملكها بحال وال ف أبدًا والإىل أنه ليس لواجدها غري التعري

 يظفر بصاحبها بخالف لقطة سائر البقاع وهو أظهر قويل الشافعي وذهب األكثرون إىل أنه

 .الفرق بني لقطة احلرم واحلل

ويكره عىل مذهب الشافعي نقل تراب احلرم وإخراج احلجارة عنه لتعلق حرمة احلرم هبا 

أهنا كانت حتمل من ماء زمزم وخترب أن »تكره نقل ماء زمزم للتربك فقد روي عن عائشة  وال

«كان حيمله رسول اهلل 
(3)

. 

                                                             
 .465ص 4رشح السنة جـ (6)

، قال احلافظ يف (6721)، وصححه األلباين يف اإلرواء (2/572)، والبيهقي (112)رواية عمرو بن دينار أخرجه الشافعي  (5)

وروي ابن أيب شيبة عن شيخ من أهل مكة أن محامًا كان عىل البيت فذرق عىل يد عمر فاشار عمر بيده : )28ص 4الفتح جـ

 (.فطار فوقع عىل بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر عىل نفسه بشاة وروي من طريق أخرى عن عثامن نحوه

 (.112)صحيح، ويف الصحيحة ( 912)رواه الرتمذي برقم  (2)
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v (1) ابن حزمقال 
أصاًل وال أن يقام فيها قصاص حيل أن يسفك يف حرم مكة دم ب وال :

يسجن فيها أحد فمن وجب عليه يشء من ذلك أخرج عن احلرم وأقيم عليه احلد  حد وال

وهذا عموم الجيوز أن خيص منه يشء وأما  [ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ ھ]لقوله تعاىل 

وأما من  ،فتطهريه من العصاة واجب [ەئ  وئ  وئ  ۇئ]إخراج العايص لقوله تعاىل 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿٹ  ]تعدى عليه يف احلرم فليدفع عن نفسه قال تعاىل 

بأس بإخراج  ىل احلل والإحجارته  خيرج يشء من تراب احلرم وال وال [ٹ  ٹ  ٹ

 .هي لألرض ومل يأت يف املاء حتريمماء زمزم حرمة احلرم 

v (2) قال صديق حسن خان
حكم : تبار املامثلة، الثاينإع: أحدمها أقول ههنا أمران :

ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ]العدلني  وظاهره أن العدلني إذا حكام بغري  [ې  ى  ى  

املامثل مل يلزم حكمهام جعل الظبـي مشبهًا بالشاة دون التيس خمالف للمشاهد وكذلك احلاممة 

فإهنا التشبه الشاة يف يشء من األوصاف وإذا صح عن بعض السلف أنه حكم يف يشء منها 

يكون باملثل كام رصح به  نبشاة فذلك غري الالزم لنا ملا عرفت من ان حكم العدلني البد أ

 .القرآن

وقال
(3)

أنه الجيب عىل من قتل صيدًا أو قطع شجرًا من حرم املدينة الجزاء  أقول عندي :

جيب عىل احلالل يف صيد  قيمة بل يأثم فقط ويكون ملن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه وال وال

 اىلـاجلزاء الذي ذكره اهلل تعان حمرمًا فعليه ـوأما من ك ،حرم مكة وال شجرة يشء إال جمرد اإلثم

                                                             

 .277ص 2ىل جـاملح (6)

 .81ص 5الروضة الندية جـ (5)

 .14ص 5الروضة الندية جـ (2)
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روى عن كة لعدم ورود دليل تقوم به احلجة وما ييف شجرة م د وليس عليه يشءإذا قتل الصي

أنه المالزمة بني النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر ، واحلاصل بعض السلف الحجة فيه

وبني وجوب اجلزاء أو القيمة بل النهي يفيد بحقيقة التحريم واجلزاء والقيمة الجيبان إال بدليل 

إال ذكر اجلزاء فقط فال جيب وليس فيها  [ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ]ومل يرد دليل إال قوله تعاىل 

 .غريه

v (1) بن تيميةاقال 
من  ن كان غري حمرم والإاحلرم اليقطع شيئًا من شجرة ولكن نفس  :

غرس الناس أو زرعوه فهو هلم وكذلك مايبس من النبات جيوز  ما ماأنباته املباح إال األذخر و

ينفرد صيده مثل  يصطاد به صيدًا وإن كان لنا من املاء كالسمك عىل الصحيح بل وال أخذه وال

أن يقيمه ليقعد مكانه
(2)

وليس يف الدنيا  ،بني البتيها وهو ما  مدينة رسول اهللوكذلك حرم  

يسمى غريمها حرمًا كام يسمى اجلهال  غريه إال هذان احلرمان وال حرم البيت املقدس وال

 حرم املقدس وحرم اخلليل واحلرم اجلمع عليه حرم مكة، وأما املدينة فلها حرم أيضاً : فيقولون

(وج)حرم ثالث إال يفعند اجلمهور ومل يتنازع املسلمون يف 
(3)

وهو واٍد بالطائف وهو عند  

 .بعضهم حرم وعند اجلمهور ليس بحرم

v (4) شنقيطيـال الــق
 اتهـبـطع شجرة ونـكي ممنوع وأن قـعلامء أن صيد احلرم املـأمجع ال: 

                                                             

 .12ص 51جمموع الفتاوى جـ  (6)

وقد خالف عكرمة : )28ص 4نقل البخاري معلقًا قول عكرمة وهو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، قال احلافظ يف الفتح جـ (5)

 (.أخرجه ابن أيب شيبة. البأس بطرده مامل يفيض إىل قتله: عطاء وجماهد فقاال

، (446)األلباين يف ضعيف أيب داود برقم ضعفه  «صيدوج وعضاهه حرام حمرم هلل»: قال لرواية الزبري قال إن رسول اهلل  (2)

 (.5841)، املشكاة (6182)وضعيف اجلامع الصغري 

 .661ص 5أضواء البيان جـ (4)
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طرف الجيوز قطعه إمجاعًا وهو  ،اعلم أن شجر احلرم ونباته طرفان وواسطة ،حرام إال األذخر

زرعه اآلدميون  ما أنبته اهلل يف احلرم من غري تسبب اآلدميني، وطرف جيوز قطعه إمجاعًا وهو ما

ختلف فيه وهو ما غرسه اآلدميون من غري امن الزروع والبقول والرياحني ونحوها، وطرف 

وقال قوم منهم الشافعي  ،املأكول واملشموم كاألثل والعوسج فأكثر العلامء عىل جواز قطعه

 .وحيرم قطع الشوك والعوسج ،باملنع وهو أحوط يف اخلروج من العهدة

وروي ذلك عن عطاء وجماهد وعمرو بن  ،بن قدامة قال القايض وأبو اخلطاب الحيرماقال 

 .شبه السباع من احليواندينار والشافعي ألنه يؤذي بطبعه فأ

قياس شوك احلرم عىل سباع احليوان مردود من وجهني (أقوال)
(1)

: 

 .أن السباع تتعرض ألذى الناس وتقصده بخالف الشوك :األول

 .ياس املخالف للنص فاسد اإلعتباروالق «ال يعضد شوكه» أنه خمالف لقوله  :الثاين

 عض العلامء وهو مذهب الشافعيزه بواختلف يف قطع اليابس من الشجر واحلشيش فأجا

فهم ألن اخلال هو الرطب في «وال خيتىل خاله» ألنه كالصيد امليت وهو ظاهر قوله وأمحد 

 .منه أنه البأس بقطع اليابس

 .ن استثناء األذخر إشارة إىل حتريم اليابسأالجيوز واستدلوا ب: وقال بعض العلامء

نقلع من الشجر بغري انكرس من األغضان وا بأس باإلنتفاع بام وال: v بن قدامةاوقال 

 ورد يف نعلم فيه خالفًا ألن اخلرب إنام سقط من الورق نص عليه أمحد وال ما فعل آدمي وال

 عمومـائم واألصح املنع لـعلف البهـشب احلرم املكي هل جيوز أخذه لـتلف يف عــواخ ،قطعــال

 

                                                             

 .باب صيد احلرم وشجره 287ص 2كذلك رد عليه الشوكاين يف النيل جـ (6)
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األدلة
(1)

. 

إن احلالل إذا قتل صيدًا يف احلرم املكي فجمهور العلامء منهم األئمة األربعة وعامة فقهاء 

أن أبا حنيفة قال ليس فيها الصوم  اء وهو كجزاء املحرم املتقدم إالاألمصار عىل أن عليه اجلز

 .ألنه إتالف حمض من غري حمرم

مة ومل يرد يف جزاء صيد احلرم وخالف يف ذلك داود الظاهرى حمتجًا بأن األصل براءة الذ

 .فيبقى عىل األصل الذي هو براءة الذمة وقوله هذا قوي جداً  نص

روي ذلك عن عمر وعثامن  ،واحتج اجلمهور بأن الصحابة قضوا يف محام احلرم املكي بشاة

ستدلوا ابن عباس ومل ينقل عن غريهم خالفهم فيكون إمجاعًا سكوتيًا وابن الزبري واوعيل و

بقياسه عىل صيد املحرم بجامع أن الكل صيد ممنوع حلق اهلل تعاىل وهذا الذي ذكرنا عن مجهور 

 :شيئانالعلامء من أن كل ما يضمنه املحرم يضمنه من يف احلرام يستثنى منه 

القمل فإنه خمتلف يف قتله يف اإلحرام وهو مباح يف احلرم بال خالف :األول
(2)

. 

 .الصيد املائي مباح يف اإلحرام بال خالف :الثاين

سنة وال إمجاع  أجد دلياًل أوجب به يف شجر احلرم فرضًا من كتاب وال ال :بن املنذراقال 

 م واديـإس( وج)إباحة صيد علامء عىل ـمجاهري العلم أن او ،نستغفر اهلل: ال مالكـول كام قـوأق

                                                             

د صيده وال يقطع شجره إال حلاجة جبل الثور الذي بمكة فهذا احلرم أيضًا اليصا: )11ص 51قال ابن تيمية يف الفتاوى جـ (6)

رخص إلهل املدينة يف هذا حلاجتهم إىل ذلك إذ  كآلة الركوب واحلرث ويؤخذ من حشيشه ما حيتاج إليه للعلف فإن النبي 

 .ليس حوهلم ما يستغنون به عنه بخالف احلرم املكي

املحظورات والتعديل عىل القياسات التثبت به احلجة مل يرد ما يدل عىل أنه من : )621ص 5قال الشوكاين يف السيل اجلرار جـ (5)

وقد أذن الكعب أن حيلق راسه والقمل يتناثر عىل وجهه وهلك بحلقه وإلقائه عىل األرض وأنه خيشى منه الرضر والعلة جواز 

 (.قتلها كوهنا ضارة فيدخل يف ذلك حلل ضار والقمل من مجلته
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 .جرةوقطع ش بالطائف،

v (1) قال الشيخ العثيمني
وحرم  ،حرم مكة: يوجد يف الدنيا إال حرمان علم أنه الاو :

ى حرمًا وما يوجد يف بعض التعبريات ثالث احلرمني عبارة املقدس فال يسموأما بيت . املدينة

 .واختلف العلامء يف وادي وج يف الطائف والصحيح أنه ليس بحرم. ينبغي جتنبها

والصحيح أن الصيد إذا دخل به اإلنسان من احلل فهو حالل ألنه ليس صيدًا للحرم بل 

ٻ  ٻ  ]بحري جيوز صيده يف احلرم أن ال وصيد البحري، والصحيح هو صيد ملالكه ٱ  

 .وهذا عام [ٻ

من شجر اآلدمي وعىل  كان من شجر احلرم ال ىل احلرم فيفيد أن املحرم ماإالشجر مضاف 

 ىل احلرم بلإيضاف  هذا فام غرسه اآلدمي أو بذره من احلبوب فإنه ليس بحرام ألنه ملكه وال

كان ميتًا  فخرج بذلك ما. ليس بحرام ىل مالكه، فاحلشيش الذي ينبت بفعل اآلدميإيضاف 

 .فإنه حالل شجرة قد ماتت فهي حالل غصنًا منكرسًا حتت الشجرة فهو حالل

بن اإن هذه األشجار أو احلشائش ليس فيها جزاء وهذا مذهب مالك و: قال بعض العلامء

 وهو احلق ألنه ليس يف السنة دليل صحيح يدل عىل وجوب ،املنذر ومجاعة من أهل العلم

فيحتمل أنه من باب التعزير ولو كان اجلزاء واجبًا  اجلزاء فيها وما ورد عن بعض الصحابة 

نقطع الترشيع ا ي ب عليهم وبوفاة النبجي إذ اليمكن أن يدع أمته بال بيان ما ، لبينه

 .هنا فرقًا بني الصيد واألشجاروليس هذا من باب القياس ألن 

هو صيد وجيعل فيه » :سألت رسول اهلل عن الضبع فقال :ورواية عن جابر بن عبداهلل قال

«كبش إذا صاره املحرم
(2)

. 

                                                             

 (.6727)صحيح اإلرواء  (5)   .541ص 8الرشح املمتع جـ (6)
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إن عمر بن اخلطاب قىض يف الضبع بكبش ويف الغزال ويف األرنب بعناق ويف »وعن جابر 

 .«بجفرةالريبوع 

وقىض فيها عمر وابن »( 6726)قلت هذا إسناد صحيح قاله األلباين يف اإلرواء حتت رقم 

قال األلباين  «ويف الغزال شاة قىض هبا عمر»ورواية  ،(6726)صحيح اإلرواء  «عباس بكبش

 (.6725)صحيح موقوفًا اإلرواء 

ويف األرنب عناق ويف  إن عمر بن اخلطاب أنه حكم يف الضبع يصيبه املحرم شاة» عن جابر

 (.6722) صحيح موقوفًا اإلرواء «الريبوع جفرة ويف الظبي كبش

 أنه جعل يف محام احلرم عىل املحرم واحلالل يف» بن عباساعن ( 2/572) وأخرج البيهقي

ما كان » ويف رواية أخرى عنه ،(6721)إسناده صحيح اإلرواء حتت رقم  «كل محامة شاة

 (.6721) وإسناده صحيح أيضا حتت رقم «ثمنه إذا أصابه املحرمسوى محام احلرم ففيه 
يف احلاممة شاة ويف بيضتني درهم ويف النعامة جزور ويف البقرة بقرة ويف »بن عباس اعن 

 .يف اإلرواء( 6749)سنده ضعيف حتت رقم  «احلامر بقرة

 :مالحظة *

«أهون قتيل»: بن عمرافقال  ،إين قتلت قملة وأنا حمرم: أن رجاًل أتا عبداهلل بن عمر فقال
(1)

 

 (.هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري) أخرجه البيهقي وقال األلباين

أخرجه البيهقي قال األلباين  «وما هنيتم إال عن قتل الصيد» عباس يف قتل القملةابن وعن 

 .إسناده جيد( 6722) يف اإلرواء برقم

 

                                                             

 (.6724)اإلرواء  (6)
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 اْلَكْحُل

 

v (1) قال الشوكاين
يدل عىل أن الكحل والدهن من حمظورات  مل يثبت ما: أقول: 

من مكروهاته واألصل احلل وليس لنا أن نثبت مامل يثبت من املحظورات ويؤيد  اإلحرام وال

«َأدَهن غرُي ُمَقتٍَّت »  يأن النب :بن عمراعن  ،اجلواز
(2)

. 

 وكذلك يف ضعيف ،ضعيف اإلسناد( 121) بن ماجة برقماقال األلباين يف ضعيف 

 (.612)الرتمذي 

v (3) وقال الشنقيطي
أظهر أقوال أهل العلم عندي أن القمل الجيوز قتله وأخذه من  :

 .هكان قتله جيوز ملا صرب عىل آذا الرأس بدليل قصة كعب لو

v (4) قال النووي
حتاج اواتفق العلامء عىل أن املحرم أن يكتحل بكحل الطيب فيه إذا  :

فدية عليه فيه وأما اإلكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه مجاعة منهم  إليه وال

دمها بالصرب»اق ويف مذهب مالك قوالن سحاأمحد و «ورجل اشتكى عينه وهو حمرم ضمَّ
(5)

. 

v (6) وقال الشنقيطي
طيب فيه لرضورة الوجع  وأما تضميد العني بالصرب ونحوه مما ال :

فدية فيه كام أمجعوا عىل أنه إن دعته الرضورة إىل تضميد العني  فال خالف فيه بني العلامء وأنه ال

 .طيب أن ذلك جائز له وعليه الفديةونحومها بام فيه 

                                                             
 .658ص 5سيل اجلرار جـ (6)

 (.2712) ماجه، وابن (915)رواه الرتمذي  (5)

 .256ص 2أضواء البيان جـ (2)

 .212ص 1رشح مسلم جـ (4)

 .251ص 2أضواء البيان جـ (1)  (.5189)رواه مسلم  (2)
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 َحْمُل اْلسِّاَلُح ِبَمكَِّة
 

«ال حيل ألحدكم أن حيمل بمكة السالح»: يقول  يعن جابر قال سمعت النب
(1)

. 

v (2) قال النووي
هذا النهي إذا مل تكن حاجة فإن كانت جاز هذا مذهبنا ومذهب  :

 هذا حممول عند أهل العلم عىل محل السالح لغري رضورة وال: قال القايض عياض ،اجلامهري

وكرهه احلسن : قال ،وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء ايضحاجة فإن كانت جاز قال الق

عام عمرة القضاء بام رشطه   يدخول النب متسكًا بظاهر احلديث وحجة اجلمهور البرصي

عكرمة عن اجلامعة  وشذ: م الفتح متأهبًا للقتال قالعا  من السالح يف القراب ودخوله

حتاج إليه محله وعليه الفدية ولعله أراد إذا كان حمرمًا ولبس املغفر والدرع ونحومها اإذا : فقال

 .يكون خمالفا للجامعة فال

القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة يف ذي  اعتمر النبي » عن الرباء 

«اليدخل مكة سالحًا إال يف القراب: قاضاهم
(3)

قال ) ونقل البخاري فوق هذا احلديث معلقاً  ،

 (.فتدى ومل يتابع عليه يف الفديةاعكرمة إذا خيش العدو لبس السالح و

v (4) قال الشوكاين
لكن برشط للعذر والرضورة ( مكة)دليل عىل جواز محل السالح بـ :

فيخصص عموم حديث جابر يف مسلم فيكون هذا النهي فيام   أن يكون يف القراب كام فعله

 رضورة وإىل هذا ذهب اجلامهري من أهل العلم عىل محل السالح لغريـاجة والـعدا من محله للح

                                                             

 (.2594)رواه مسلم  (6)

 .624ص 9رشح مسلم جـ (5)

 (.6144)رواه البخاري  (2)

 .225ص 2نيل األوطار جـ (4)
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قال  ،ن كانت حاجة جاز، قال وهذا مذهب الشافعي ومالك وعطاءإرضورة وال حاجة ف

ليه محله عليه الفدية إحتاج اإذا : وكرهه احلسن متسكًا هبذا احلديث قال وشذَّ عكرمة فقال

 عة واحلق ماولعله أراد إذا كان حمرمًا ولبس املغفر أو الدرع ونحومها فال يكون خمالفًا للجام

ذهب إليه اجلمهور ألن فيه اجلمع بني األحاديث وهكذا خيصص بحديث الباب عموم قول 

 (.وأدخلت السالح احلرم ومل يكن السالح يدخل احلرم)بن عمر يف كتاب العيد ا

 غري  مل يكن السالح يدخل احلرم لغري حاجة إال للحاجة فإنه قد دخل به فيكون مراده

أن رسول »بن عمر اكام روى للعمرة   يوم الفتح هو وأصحابه ودخولهمرة كام يف دخوله 

خرج معتمراً فحال كفار قريش بينه وبني البيت وقاضاهم عىل أن يعتمر العام املقبل  اهلل 

«وال حيمل سالحًا عليهم إال سيوفاً 
(1)

. 

v (2) قال الشنقيطي
وأصحابه   يذكورة ليس فيها الترصيح بأن النبأن األحاديث امل :

تقلدوهنا ويمكن أن يكونوا محل السالح معهم يف رحاهلم يف أوعيته من غري أن يتقلدوه وعىل 

 .يث عىل تقلد املحرم محائل السيوفهذا اإلحتامل فال حجة يف األحاد

v (3) ابن حزمقال 
املنطقة عىل إزاره إن شاء أو عىل جلده وحيتزم بام  وللمحرم أن يشد :

من احلمولة عىل رأسه ويعصب عىل رأسه لصداع أو جلرح وجيرب كرس شاء  شاء وحيمل ما

 .يشء عليه يف كل يشء من ذلك ذراعه أو ساقه ويعصب عىل جراحه وال

v(4) قال األلباين
املنطقة واحلزام عىل اإلزار وعقده عند احلاجة والتختم كام جاء يف  شد :

 . العنقالنظارة وحمفظة النقود عىلبعض اآلثار ومثله وضع ساعة و

                                                             

 (.5/654)، وأمحد (5876)رواه البخاري  (6)

 .66مناسك احلج والعمرة ص (4) .592ص 2املحىل جـ (2) .518ص 2أضواء البيان جـ (5)
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v (1) قال الشيخ العثيمني
تلحق باخلمسة التي ذكرها  لو لبس اإلنسان ساعة يف يده هل :

 ؟النبي 

لبس يف عينيه مرآة  اشكال فيه لو تكون باخلاتم واخلاتم جائز ال شبه ماأتلحق و ال: اجلواب

ع يف فمه ـولو وض ،مسةـلة يف هذه اخلـاز إذ ليست داخـذنه سامعة جأاز ولو وضع يف ـج

ولو لبس حذاء خمروزًا فيه خيوط جاز ألنه ليس خفًا بل هو نعل خمروز  ،سنان جازأ تركيبه

ولو تقلد اإلنسان بسيف أو بفرد جاز ألنه اليدخل فيام  .بخرزاته مل خيرج عن كونه نعالً وهو 

ه قربة ولو ربط بطنه بحزام جاز ولو علق عىل كتف ،معنى لفظًا وال ال  نص عليه الرسول

مل  ما حيرم عدًا فام كان بمعناه احلقناه به وما عدَّ   املهم أن الرسول ماء جاز أو وعاء نفقة جاز

 .كنا فيه باألصل احلليكن بمعناه مل يلحقه به وما شك

v (2) قال الشنقيطي
املنطقة واهليامن يف  ذكره النووي من كون جواز شد ما: قال مقيده :

بن عمر يف أصح الروايتني فيه نظر وروي البيهقي عن عائشة اوسطه وهو قول العلامء كافة إال 

«البأس بشد املنطقة حلفظ النفقة»: قالت
(3)

. 

يشم املحرم الرحيان : بن عباساقال ( 6228)قال البخاري معلقًا يف صحيحه فوق رقم 

يتختم ويلبس اهلميان وطاف : وقال عطاء ،وينظر يف املرآة ويتداوى بام يأكل الزيت والسمن

 .وهو حمرم وقد حزم عىل بطنه بثوب بن عمرا

v (4) شنقيطيـال الــق
 صد بهـقـمل ي املرآة البأس به ماظر املحرم يف ـأن جمرد ن: قيقـتحـال :

                                                             

 .626ص 8الرشح املمتع جـ (6)

 .589ص 2أضواء البيان جـ (5)

 (.2/19)رواه البيهقي  (2)

 .261ص 2أضواء البيان جـ (4)
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طيب أو زينة ونحو  اإلستعانة عىل أمر من حمظورات اإلحرام كنظر املرأة فيها لتكتحل بام فيه

 .ذلك

سنده  «وما بأس ليستوثق من نفقته»: أهنا سئلت عن اهلميان للمحرم قالت وعن عائشة

صحيح
(1)

. 

 يف وسط»ويف رواية  ،«احتجم وهو حمرم أن النبي » بن عباس ريض اهلل عنهاماعن 

«رأسه
(2)

«حلي اجلمل: احتجم يف رأسه وهو حمرم من وجع كان به بامء ُيقال له»ويف رواية ، 
(3)

. 
قال النووي

(4)
هذا احلديث دليل جلواز احلجامة للمحرم وقد أمجع العلامء عىل  ويف :

ن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية إجوازها له من الرأس وغريه إذا كان له عذر يف ذلك و

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ]: لقطع الشعر فإن مل يقطع فال فدية عليه ودليل املسألة

كان له عذر يف احلجامة يف وسط الرأس ألنه ال   يوهذا احلديث حممول عىل أن النب [وئ

ينفك عن قطع الشعر إذا أراد املحرم احلجامة لغري حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام 

لتحريم قطع الشعر وإن مل تتضمن ذلك بأن كانت يف موضع الشعر فيه فهي جائزة عندنا وعند 

عن احلسن البرصي فيها الفدية ويف بن عمر ومالك كراهتها وااجلمهور وال فدية فيها، وعن 

هذا احلديث قاعدة من مسائل اإلحرام وهي أن احللق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من 

 .حرمات يباح للحاجة وعليه الفديةامل

                                                             

 .255ص 4املوسوعة الفقهية جـ (6)

 (.2716)  ماجه، وابن (129)، والرتمذي (6122)، وأبو داود (5188)، ومسلم (6122)رواه البخاري  (5)

 (.6/521)، وأمحد (6121)، وأبو داود (5181)، ومسلم (2877)رواه البخاري  (2)

 .215ص  1رشح مسلم جـ  (4)
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وقال الشوكاين
(1)

واحلافظ 
(2)

واستدل  هبذا احلديث عىل جواز القصد وربط اجلرح  :

رتكاب امل وقطع العرق وقلع الرضس وغري ذلك من وجوه التداوي إذا مل يكن يف ذلك والد

 .فدية عليه يف يشء من ذلك هني املحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر وال ما

v(3) بن تيميةاقال 
حتاج ان إوحيتجم يف رأسه وغري رأسه ووله أن حيك بدنه إذا حكه  :

 .يمكن إال مع حلق بعض الشعر أن حيلق شعرًا لذلك جاز وال

v (4) قال األلباين
اإلحتجام ولو حيلق الشعر مكان احلجم وبه قالت احلنابلة لكنهم  :

 .فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي  أوجبوا عليه الفدية وال دليل هلم بل هو مردود بإحتجامه

«احتجم وهو حمرم عىل ظهر قدمه من وجع كان به» ي رواية أنس أن النب ويف
(5)

. 

v (6) قال البغوي
 قد رخص عامة أهل العلم يف احلجامة للمحرم من غري أن يقطع :

 .شعرًا فإن قطع شعر فعليه الفدية

v (7) وقال الشنقيطي
واحلاصل أن أكثر أهل العلم األئمة األربعة عىل أن حلق الشعر  :

تلزم به الفدية من حلق الشعر وأن عدم لزومها  ألجل متكن آلة احلجامة لزمته الفدية يف قدر ما

واستدل أهل العلم بأحاديث احلجامة عىل جواز الفصد وربط  ،عندنا له وجه من النظر قوي

اجلرح والدمل وقلع الرضس واخلتان وغري ذلك من وجوه التداوي إذا مل يكن يف ذلك حمظور 

 .فال خالف يف جوازه بني أهل العلموأما السواك يف اإلحرام ، وقطع الشعركالطيب 

 

         
                                                             

 .12ص  51جمموع الفتاوى جـ (2) .12ص  4فتح الباري جـ (5)  .221ص 2نيل األوطار جـ (6)

 (.2/694)، والنسائي (6128)رواه أبو داود  (2)  .66مناسك احلج والعمرة ص (4)

 .252ص 2أضواء البيان جـ (8)  .212ص 4رشح السنة جـ (1)
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 ِفيَما َيْفَعُلُه اْلَحاجُّ ِعْنَد ُدُخوِل َمكََّة

فعل  ستحب له أن يغتسل قبل دخوهلا ألن النبي افإذا وصل املحرم إىل مكة 

 ................................................................................    .ذلك

 

 ستحب له أن يغتسل قبل دخوهلا ألن النيب افإذا وصل احملرم إىل مكة  » :قوله

 .« فعل ذلك

إذا دخل أدنى احلرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي » cبن عمر اكان : ن نافع قالع

«الصبح ويغتسل وحيدث أن النبي كان يفعل ذلكطوى ثم يصيل به 
(1)

أن » ويف رواية قال نافع، 

«ابن عمر كان يقدم مكة إال بات بذي طوى
(2)

أن رسول اهلل »: بن عمراقال  ، ويف رواية مسلم

 بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة»
(3)

. 

v(4) قال النووي
منها اإلغتسال لدخول مكة وأنه يكون بذي  يف هذا الروايات فوائد :

ا وهذ: قال أصحابنا ،طوى ملن كانت له يف طريقه ويكون بقدر بعدها ملن مل تكن يف طريقه

 .الغسل سنة فإن عجز عنه تيمم

v (5) قال احلافظ
اإلغتسال عند دخول مكة مستحب عند مجيع العلامء : بن منذراقال  :

لدخول مكة هو يف  والغسل وضوءجيزئ منه الكثرهم وقال أ ،وليس يف تركه عندهم فدية

 .للطواف ةاحلقيق

                                                             

 (.1311)، ومسلم (1771)البخاري  رواه (2)  (.1687)، وأبو داود (1751)رواه البخاري  (1)

 .777ص 1فتح الباري جـ (7)  .9ص  9رشح مسلم جـ (4) (.1311)رواه مسلم  (1)
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بسم اهلل والصالة »: له تقديم رجله اليمنى ويقول ن  ىل املسجد احلرام س  إفإذا وصل 

أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من  ،والسالم عىل رسول اهلل

 ...................................   .«فتح يل أبواب رمحتكااللهم  ،الشيطان الرجيم

 

v (1) بن تيميةاقال 
 :غسالأوال عن أصحابه يف احلج إال ثالثة   يومل ينقل عن النب :

 .أصل له سوى ذلك ال غسل اإلحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم العرفة وما

 .فال أصل له اف واملبيت باملزدلفةسوى ذلك كالغسل لرمي اجلامر وللطو وما :وقال

v(2) قال العثيمني
ستعامل املاء ابن تيمية إىل أن الطهارة املستحبة إذا تعذر فيها اوذهب : 

ڄ   ]يتيمم هلا لقوله تعاىل  فإنه ال ڄ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ ڤ  ڤ    ڤ  

، فإذا كان الرشع أنام جاء بالتيمم يف احلدث فال يقاس [8: املائدة ] [ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

 .أنه تيمم لإلحرام  يقياس فيها ومل يرد عن النب عليه غري احلدث ألن  العبادات ال

 .«. .. له تقديم رجله اليمنى ويقول ّنىل املسجد احلرام ُسإفإذا وصل  » :قوله

نة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك الُيمنى وإذا »: قال ن أنس بن مالك ع من السُّ

«خرجت أن تبدأ برجلك اليرسى
(3)

بسم اهلل اللهم »إذ دخل املسجد قال   كان رسول اهلل ،

«بسم اهلل اللهم صل عىل حممد: صل عىل حممد، وإذا خرج قال
(4)

. 

اللهم افتح :  وليقل إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم عىل النبي » : وقال رسول اهلل

«اللهم إين أسألك من فضلك: يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل
(5)

. 

                                                             

 .53ص 5الرشح املمتع جـ (2)  .54ص 28جمموع الفتاوى جـ (1)

 (.2456)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

 (.46)لطيب األلباين صحيح الكلم ا (4)

 .التسليم عند اخلروج: وقال وزاد يف رواية( 49)صحيح الكلم الطيب رقم  (7)
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يقول ذلك عند دخول سائر املساجد وليس لدخول املسجد احلرام ذكر خيصه و

ىل الكعبة قطع التلبية قبل أن يرشع يف إ فإذا وصل .فيام أعلم ثابت عن النبي 

 ....................................................  الطواف إن كان متمتعًا أو معتمراً 

 

أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه » املسجد قالإذا دخل   وكان رسول اهلل

«ُحفَظ منّي سائر اليوم: فإذا قال ذلك قال الشيطان: قال. القديم من الشيطان الرجيم
(1)

. 

 .« ... يقول ذلك عند دخول سائر املساجدو » :قوله

 أردف الفضل فأخرب الفضل أنه مل يزل يلبي حتى رمى»  يأن النب cابن عباس ن ع

«اجلمرة
(2)

. 

«أنه كان يمسك عن التلبية يف العمرة إذا إستلم احلجر»بن عباس اوعن 
(3)

صحيح  

 .موقوف

إذا دخل : قال ابن عمر: سئل عطاء متى يقطع املعتمر التلبية؟ فقال» :ويف رواية البيهقي قال

قول ابن : يا أبا حممد أهيام أحب إليك؟ قال: حتى يمسح احلجر، قلت: احلرم، وقال ابن عباس

ثم روى عن  :وقال ،(1399)يف اإلرواء حتت رقم  v قاله األلباين ،سنده صحيح «عباس

وكان ابن : يلبي يف العمرة حتى يستلم احلجر ثم يقطع قال كان ابن عباس » :جماهد قال

يلبـي يف العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل عىل التكبري والذكر حتى  عمر 

 .سنده صحيح أيضاً  «احلجريستلم 

 

                                                             

 (.73)صحيح الكلم الطيب رقم  (1)

 (.916)، والرتمذي (1358)، ومسلم (1867)رواه البخاري  (2)

 (.176)، وضعيف الرتمذي (1399)اإلرواء  (1)
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v (1) وقال مالك
كان يقطع التلبية يف احلج إذا انتهى إىل »عن نافع أن عبداهلل بن عمر  :

يغدو من منى إىل عرفة فإذا غدا ترك احلرم حتى يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة ثم يلبي حتى 

 .«التلبية وكان يرتك التلبية يف العمرة إذا دخل احلرم

v (2) قال احلافظ
رمي اجلمرة يوم لبية تستمر إىل أن الت( ابن عباس) ويف هذا احلديث :

بن عباس أنه كان ابن املنذر بإسناد صحيح عن اوروى . النحر وبعدها يرشع احلاج يف التحلل

التلبية شعار احلاج فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي مجرة » :يقول

حججت مع عمر احدى عرشة » :بن عباس قالاوروى سعيد بن منصور من طريق  ،«العقبة

بو حنيفة والثوري وأمحد أوبإستمرارها قال الشافعي و ،«حجة وكان يلبـي حتى يرمي اجلمرة

بن املنذر وسعيد بن ارواه  .ىل املوقفإيقطعها إذا راح : وقالت طائفة ،سحاق وأتباعهماو

منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أيب وقاص وعيل وبه قال مالك وقيده بزوال 

وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن  ،وهو قول األوزاعي والليث ،الشمس يوم عرفة

عمر فلام أفاض إىل مجع جعل يلبـي، فقال  حججت مع عبداهلل بن» :عبدالرمحن بن يزيد قال

«أعرايب هذا فقال عبداهلل أنيس الناس أم ضلوا: رجل
(3)

ىل أن كل من روي إوأشار الطحاوي  ،

ومجع  ،ترشع عرفة أنه تركها لإلشتغال بغريها من الذكر ال عىل أهنا ال عنه ترك التلبية من يوم

هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند  واختلفوا أيضاً  ،ختلف من اآلثارايف ذلك بني ما 

 .ثاين أمحد وبعض أصحاب الشافعيفذهب إىل األول اجلمهور وإىل ال ؟متام الرمي

                                                             

 (.1/116/48)املوطأ  (1)

 .863ص 1فتح الباري جـ (2)

 (.1348)،  والنسائي (1363)ورواه مسلم برقم  (1)
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v (1) وقال الشوكاين
أن التلبية تستمر إىل رمي مجرة العقبة وإليه ذهب اجلمهور وقالت  :

لكن يعاود التلبية إذا خرج  ،بن عمرايقطع املحرم التلبية إذا دخل احلرم وهو مذهب : طائفة

عن  ابن خزيمة والبيهقيىل املوقف وروى إيقطعها إذا راح : وقالت طائفة ،من مكة إىل عرفة

من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى مجرة  أفضت مع النبي » :بن عباس عن الفضل قالا

«العقبة ويكرب مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة
(2)

هذا حديث  :بن خزيمةاقال  ،

حتى »وأن املراد بقوله  ،بن خزيمةاواألمر كام قال  رس ملا أهبم يف الروايات األخرىصحيح مف

الزيادة مقبولة خارجة من خمرج صحيح غري منافية  فإن هذه ،أي أتم رميها «رمى مجرة العقبة

ي يف ظاهره أنه يلب «حتى يستلم احلجر» للمزيد وقبوهلا متفق عليه كام تقرر يف األصول قوله

نه ويف حال مشيه حتى يرشع يف اإلستالم ويستثنى م ،حال دخوله املسجد وبعد رؤية البيت

 .األوقات التي فيها دعاء خمصوص

v (3) قال النووي
دليل عىل أنه يستديم التلبية  «مل يزل يلبي حتى بلغ اجلمرة»وقوله : 

يب حنيفة أوهذا مذهب الشافعي والثوري و ،حتى يرشع يف رمي مجرة العقبة غداة يوم النحر

وحكى عن عيل  ،ومجاهري العلامء من الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار ومن بعدهم يب ثورأو

 ،ي حتى تزول الشمس يوم عرفةور الفقهاء يف املدينة أنه يلبمجهبن عمر وعائشة ومالك واو

ي حتى يفرغ من يلب: اسحاق وبعض السلفوقال أمحد و ،ي بعد الرشوع يف الوقوفيلب وال

 عده والـاديث بــصحيح مع األحـشافعي واجلمهور هذا احلديث الـودليل ال ،عقبةـرمي مجرة ال

                                                             

 .112ص 1نيل األوطار جـ (1)

 (.7/115)، والبيهقي (2665)رواه ابن خزيمة  (2)

 .29ص 9رشح مسلم جـ (1)
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فقد  «مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة» تباع السنة، وقولهاحجة لألخرين يف خمالفتها فيتعني 

يجمع بني ع يف الرمي لسحاق ملذهبهام وجييب اجلمهور عنه بأن املراد حتى رشاحيتج به أمحد و 

 .الروايتني

v (1) وقال البغوي
ند أكثر أهل والعمل عىل هذا ع :حلديث الفضل مع رسول اهلل  

رة العقبة يوم ي حتى يرمي مجيزال يلب فمن بعدهم أن احلاج ال  يالعلم من أصحاب النب

، قال فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف ألنه من أسباب التحلل: فأما املعتمر .النحر ثم يقطعها

وهو قول أكثر أهل العلم  ،«يلبي املعتمر حتى يفتتح الطواف مستلاًم وغري مستلم»: ابن عباس

 ،ىل بيوت مكة قطعهاإنتهى اإذا : وقال بعضهم ،سحاقاوبه قال الثوري والشافعي وأمحد و

وعن عروة بن الزبري  ،«أنه كان يرتك التلبية يف العمرة إذا دخل احلرم» :بن عمراوروي عن 

 ،نتهى إىل احلرمافإنه يقطع التلبية إذا  من أحرم بالعمرة من بعض املواقيتوقال مالك في ،ثلهم

 .يرى البيتومن أحرم من التنعيم يقطعها حتى 

v (2) بن تيميةاقال 
محد وغريمها مع فقهاء الكوفة ما أوأخذ فقهاء احلديث كالشافعي و :

أنه مل يزل يلبي حتى رمى »فإنه قد ثبت عنه   عليه مجهور الصحابة والسلف بتلبية رسول اهلل

ىل أن إهل املدينة كاملك أوذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعني و، «العقبة مجرة

وسنة  ،ىل املقصدإفتنقطع بالوصول  ،ألهنا أجابة ،إىل املوقف بعرفةالتلبية تنقطع بالوصول 

 .تباعهااهي التي جيب  رسول اهلل 

ىل إىل هذا املوقف فإنه قد دعى بعده إىل عرفة وإن كان قد وصل إن الواصل إف: وأما املعنى

 فإذا رشع يف الرمي ،ىل اجلمرةإىض الوقوف بمزدلفة فقد دعى ـفإذا ق ،فةـموقف آخر وهو مزدل

                                                             

 .94ص 28جمموع الفتاوى جـ (2)  .143ص 4رشح السنة جـ (1)
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ق والذبح يفعله حيث أحب من دعاؤه ومل يبق مكان يدعى إليه حمرمًا ألن احللنقىض افقد 

ي بالعمرة إىل أن يستلم احلجر وإن كان أنه يلب  أيضًا بام ثبت عن النبي احلرم، وهلذا قالوا

ن يصل احلرم فإنه وإن وصل إليه فإنه أىل إي لك قالوا يلبتبعه من أهل املدينة كامابن عمر ومن ا

ي حال سريه ال حال الوقوف بعرفة أنه إنام يلب نعم يستفاد من هذا املعنى ،البيت مدعو إىل

ىل إفأما التلبية حال سري من عرفة  ،وهذا مما اختلف فيه أهل احلديث ،ومزدلفة وحال املبيت هبا

 .فق من مجع األحاديث الصحيحة عليهىل منى فاتإاملزدلفة ومنها 

v (1) قال العثيمني
ويف احلج إذا رشع يف  ،ة يف العمرة إذا رشع يف الطوافوتقطع التلبي :

وقيل يقطعها  ،وقال مالك يقطع التلبية يف العمرة إذا وصل احلرم ،رمي مجرة العقبة يوم العيد

هىل البيت أورآإإذا وصل 
(2)

. 

v (3) قال األلباين
لبيك اللهم لبيك، لبيك الرشيك لك لبيك، »  يويلبي بتلبية النب :

 إلتزام تلبيته «لبيك إله احلق» وكان من تلبيته  ،«الرشيك لك ،والنعمة لك وامللكإن احلمد 

  ي الزيادة عليها جائزة إلقرار النبأفضل وإن كانت  لبيك ذا املعارج »كانوا يزيدون

لبيك وسعديك واخلري بيديك والرغباء إليك »بن عمر يزيد اكان  ،«لبيك ذا الفواضل

«والعمل
(4)

. 

                                                             

 .723ص  451فتاوى أركان اإلسالم رقم  (1)

املتمتع إذا رشع يف الطواف قطع التلبية، والتلبية إنام تكون قبل الوصول إىل املقصود فإذا : 114ص 5وقال يف رشح املمتع جـ (2)

وصل فال حاجة إىل التلبية وإن املفرد والقارن يقطعان عند رمي مجرة العقبة يوم العيد وألن برميه مجرة العقبة رشع فيام حيصل 

 .به التحلل وهو الرمي

 .18مناسك احلج والعمرة ص (1)

 (.1793)داود  صحيح أيب (4)
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يؤذي  ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيرس ذلك وال ،احلجر األسود واستقبلهم قصد ث

فإن شق التقبيل استلمه  .«بسم اهلل واهلل أكرب»: ويقول عند إستالمه ،الناس باملزامحة

 وال .«اهلل أكرب» :شار إليه وقالأستالمه ان شق إف ،وقبَّل ما استلمه به صا،بيده أو ع

 .....................................................................    ،يقبل ما يشري به

 

ما من قلب يلبي إال لبى ما عن يمينة وعن شامله من شجر وحجر حتى تنقطع »: وقال 

«األرض من هنا وهنا، يعني عن يمينه وشامله
(1)

. 

فام ترك  خرجت مع رسول اهلل » : ابن مسعودوله أن خيلطها بالتلبية والتهليل لقول 

«التلبية حتى رمى مجرة العقبة إال أن خيلطها بتلبية أو هتليل
(2)

فإذا بلغ احلرم املكي ورأى بيوت  ،

 .التلبية ليتفرغ لإلشتعال بغريها مكة أمسك عن

إذا دخل أدنى احلرم أمسك عن التلبية ثم يبيت  cكان ابن عمر » :قال  عن نافع

«كان يفعل ذلك به الصبح ويغتسل وحُيِدث أن النبي بذي طوى ثم يصيل 
(3)

وحديث ، 

«أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل»
(4)

كنا نرصخ »وقال جابر ، 

«بذلك رصاخاً 
(5)

. 

 .« ... يستلمه بيمينه ويقبلهثم  ،م قصد احلجر األسود واستقبلهث » :قوله

حتى إذا أتينا البيت معه استلم »يف احلديث الطويل للحج  جابر بن عبداهلل  نع

«الركن
(6)

. 

                                                             

 ( .2/116)رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب  (1)

 (.1751)رواه البخاري  (1)   .بسند جيد( 1/415)رواه أمحد  (2)

 (.1146)رواه مسلم  (7) (.2922) ، وابن ماجه(629)، والرتمذي (1614)رواه أبو داود  (4)

 (.1354) ه، وابن ماج(1937)، وأبوداود (2941)رواه مسلم  (8)
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يف حجة الوداع عىل بعري يستلم الركن  طاف النبي » :قال cبن عباس اوعن 

«بمحجن
(1)

. 

يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه  رأيت رسول اهلل » :ويف رواية أبا الطفيل

«ويقبل املححجن
(2)

. 

بالبيت يف حجة الوداع عىل راحلته يستلم احلجر  طاف رسول اهلل » :ويف رواية جابر

«بمحجنه ألن يراه الناس وليرشف وليسألوه فإن الناس غشوه
(3)

. 

هذا حممد هذا حممد حتى : نكُثر عليه الناس يقولو إن رسول اهلل » :بن عباساوقال 

عواتُق خرج ال
(4)

 ال يرضب الناس بني يديه فلام كثر عليه وكان رسول اهلل : من البيوت قال 

«ركب وامليش والسعي أفضل
(5)

. 
ُيَقبُِّل احلجر  "يعني عمر بن اخلطاب"رأيت األصيلع » :عن عبداهلل بن رسجس قال

واهلل إين ألُقبِّلك وإين أعلم أنك حجُر وأنَّك ال َترُضُّ وال َتنَفُع ولوال أين رأيُت رسول : ويقول

«قبلك ما َقبَّلُتَك  اهلل 
(6)

. 

بك  رأيت رسول اهلل : رأيُت عمر َقبََّل احلجر وألتزمه وقال» :وعن سويد بن غفلة قال

«حفياً 
(7)

. 

                                                             

 (.1835)رواه البخاري  (1)

 (.1663)، وأبو داود (1381)رواه مسلم  (1)  (.1659)، وأبو داود (1388)رواه مسلم  (2)

التي تتزوج سميت : العواتق مجع عاتق وهي البكر البالغة أو املقاربة للبلوغ وقيل: )14ص 9قال النووي يف رشح مسلم جـ (4)

 (.بذلك ألهنا عتقت من استخدام أبوهيا وابتذاهلا يف اخلروج والترصف التي تفعله الطفلة الصغرية

 (.2941) ابن ماجه، و(1376)رواه مسلم  (8)   (.1344)رواه مسلم  (7)

 (.2918)، والنسائي (1383)مسلم  رواه (5)
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ما تركته منذ رأيت : رأيت ابن عمر يستلم احلجر بيده ثم َقبَّل يدُه وقال»: عن نافع قال

«يفعله رسول اهلل 
(1)

ما تركت إستالم هذين الركنني اليامين واحلجر منذ رأيت »ويف رواية  ،

«يستلمها يف شدة  وإلرخاء   رسول اهلل 
(2)

. 

ويف مسند الشافعي
(3)

رأيت ابن عباس جاء يوم الرتوية مسبداً »: عن أيب جعفر قال 
(4)

رأسه  

 " اإلرواء " سنده صحيح يفقال األلباين  ،«فـقبل الركن ثم سجد عليه ثالث مرات

برقم  " اإلرواء " قال األلباين يف ،بن عباسابن عمر واالسجود عىل احلجر فعله  .(4/111)

رأيت عمر بن اخلطاب قبَّل »: بن عمر قالاعن  " جممع الزوائد " ونقل يف صحيح،( 112)

أي )قلت  .«هكذا رأيت رسول اهلل : احلجر وسجد عليه ثم عاد فقبَّلُه وسجد عليه ثم قال

ًا واهلل سبق أن السجود عىل احلجر األسود ثابت مرفوعًا وموقوف فيبدو من جمموع ما :(األلباين

 .أعلم

رأيت جابر بن عبداهلل وأبا هريرة وأبا سعيد اخلدري وابن » :وروى البيهقي عن عطاء قال

فقلت لعطاء وابن عباس، قال وابن : إذا استلموا احلجر قبلوا أيدهيم، قال ابن جريج عمر 

 " اإلرواء " ،هذا سند صحيح عىل رشط مسلم :(األلباين)قلت  .«كثرياً  "بتحس"عباس 

قلت وابن عباس، »بن جريج به وزاد اعن ( 1317)وقد أخرجه الشافعي : وقال ،(4/111)

 «فلم أستلمه إذاً : هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال: نعم وحسبت كثريًا قلت: قال

 .(4/111) " اإلرواء " إسناده جيد :(األلباين)قلت 

                                                             

 (.1374)رواه مسلم  (1)

 (.1375)مسند الشافعي  (1) (.2972)، والنسائي (1371)، ومسلم (1838)رواه البخاري  (2)

قبَّله وقد رواه األزرقي وعليه حلة مرجالً رأسه فقبل وسجد عليه ثم : )وقال 962ص 2ونقل الصنعاين يف سبل السالم جـ (4)

 (.وسجد عليه ثالثاً 
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 رأيت رسول اهلل »: فقال ؟عن إستالم احلجر cبن عمر اسأل رجل  ويف رواية

اجعل، أرأيت باليمن رأيت : قلت أرأيت إن زمحت أرأيت إن غلبت؟ قال: يستلمه ويقبله، قال

«يستلمه ويقبله رسول اهلل 
(1)

. 

v (2) قال احلافظ
اجعل أرأيت عند » يشعر بأن الرجل يامين وقد وقع يف رواية أيب داود: 

فأنكر عليه ذلك، وأمره  إنام قال له ذلك ألنه فهم منه معارضة احلديث بالرأي «ذلك الكوكب

بن عمر مل ير الزحام عذرًا يف ترك ان أخذ به ويتقي الرأي والظاهر أإذا سمع احلديث أن ي

رأيت ابن عمر يزاحم »: حممد قال قاسم بنـوقد روى سعيد بن منصور من طريق ال ،اإلستالم

ومن طريق أخرى أنه قيل له يف ذلك فقال هوت األفئدة إليه فأريد أن  ،«عىل الركن حتى يدمى

وروى الفاكهي عن سعيد بن  ،يرفع به صوته يكون فؤادي معهم، واملستحب يف التقبيل أن ال

ترفع هبا صوتك كقبلة النساء إذا قبلت الركن فال: جبري قال
(3)

. 

ا أردت إستالم احلجر فإن يا عمر إنك رجل قوي فال تؤذ الضعيف وإذ»:  يقال النب

 .«خال لك فاستلمه وإال فاستقبله وكرب

قال حسني العوايشة
(4)

م والذهبيان واحلاكابن حببن خزيمة واصححه الرتمذي و: 
(5)

. 

                                                             

 (.2/172)، وأمحد (2948)، والنسائي (681)، والرتمذي (1833)رواه البخاري  (1)

 .835ص 1فتح الباري جـ (2)

 (.التصويت بتقبيل احلجر األسود)من البدع : 114ص قال األلباين يف حجة النبي  (1)

 .182ص 4املوسوعة الفقهية جـ (4)

. وقال حمققه أمحد حممد شاكر إسناده ضعيف إلهبام الشيخ الذي روى عنه أبو يعفور العبدي( 193)د رقم ويف مسند اإلمام أمح (7)

فيه راو مل ي سم، وقال حمققه عبداهلل الدرويش قال عن أيب يعفور قال سمعت : قال اهليثمي( 7458)ويف جممع الزوائد برقم 

، (6913)، وعبدالرزاق (138)ورواه الطحاوي يف التهذيب . شيخًا بمكة يف إمارة احلجاج حيدث عن عمر بن اخلطاب

 (.29269)وأورده عيل احلسن يف املوسوعة الضعيفة برقم ( 7/63)والبيهقي 
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اهلل احلجر يوم القيامة وله عينان يبرص هبام ولسان ينطق به ليبعثن » : بن عباس قالاعن 

«ويشهد عىل من استلمه بحق
(1)

. 

ال حسني ، ق«ان اخلطايا حطاً مسح احلجر األسود والركن اليامين حيط» :وقال

العوايشة
(2)

يف  بن عباساورواية  .بن حبان واحلاكم والذهبياحسنه الرتمذي وصححه 

 يف صحيح الرتغيب «مسح احلجر والركن اليامين»ورواية  ،(2162) برقم ابن ماجهصحيح 

 (.1119)رقم ب

«واهلل ليبعثنه اهلل يوم القيامة» :بن عباساويف رواية 
(3)

أي متلبسًا هبا : بحق :وقال األلباين ،

تعظيم احلجر  ال بحق وهو دين اإلسالم وإستالمه بحق وهو طاعة اهلل واتباع سنة نبيه 

 .نفسه

يأيت الركن يوم القيامة » : قال رسول اهلل: قال cعن عبداهلل بن عمرو بن العاص 

«أعظم من أيب قبيس له لسان وشفتان
(4)

. 

نزل احلجر األسود من اجلنة وهو أشدُّ » : قال رسول اهلل: قال cبن عباس اوعن 

دته خطايا بني آدم «بياضًا من اللبن فسوَّ
(5)

. 

«بياضًا من الثلج أشد» :بن خزيمةاويف رواية 
(6)

احلجر »: ويف رواية رواه البيهقي، 

 ضعيف اجلامع الصغري " ضعيف يف رواية البيهقي «حتى سودته خطايا أهل الرشك... األسود

 (.2847) والضعيفة ،(2585)رقم ب "

                                                             

، وصحيح (2518)و( 2517)، والتعليق عىل صحيح ابن خزيمة (2756)، املشكاة (2944)و( 2162) ابن ماجهصحيح  (1)

 .181املوسوعة ص (2)  (.1144)الرتغيب رقم 

 (.1147)صحيح الرتغيب  (4)  (.1144)صحيح الرتغيب رقم  (1)

 (.2816)سلسلة األحاديث الصحيحة  (8) (.655)، والرتمذي (1148)صحيح الرتغيب  (7)
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: ىل الكعبة يقولإوهو مسند ظهره   سمعت رسول اهلل :قال c ابن عمروعن 

الركن واملقام ياقوتتان من يواقيت اجلنة ولوال أن اهلل طمس نورمها ألضاءتا ما بني املرشق »

«واملغرب
(1)

. 

هام من » :ويف رواية ولوال ما مسه من خطايا بني آدم ألضاء ما بني املرشق واملغرب، وما مسَّ

«ي عاهة  وال سقيم إال شفيذو
(2)

. 

ولوال ما مسه من أنجاس اجلاهلية ما مسه ذوعاهة إال ُشفي وما عىل األرض » :ويف رواية

«يشء من اجلنة غريه
(3)

«ومن يف األرض من اجلنة غريه وكان أبيض كاملاء» ورواية .
(4)

 .ضعيف 

احلجر األسود والركن : يل ال أراك تستلم إال هذين الركنني ما: cقال رجل إلبن عمر 

 «إن إستالمهام حيط اخلطايا»: يقول  إن أفعل فقد سمعت رسول اهلل :بن عمرافقال  ؟اليامين

«إن مسحهام كفارة للخطايا»ويف رواية 
(5)

مسح احلجر والركن اليامين حيط اخلطايا » ويف رواية ،

«حطاً 
(6)

. 

«احلجر األسود نزل به ملك من السامء» :وحديث
(7)

 .قال األلباين موضوع 

احلجر يف األرض يمني اهلل عز وجل فمن مسح يده عىل احلجر فقد بايع اهلل » :وحديث

«عزوجل أال ُيعصيه
(8)

 .موضوع 

                                                             

 (.656)، والرتمذي (1145)صحيح الرتغيب  (1)

 (.1145)صحيح الرتغيب حتت رقم  (2)

 (.2819)و( 1177)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

 (.2847)، وسلسلة األحاديث الضعيفة (2586)ضعيف اجلامع الصغري  (4)

 (.1119)، صحيح الرتغيب رقم (979)رواه الرتمذي  (7)

 (.2551)، وضعيف اجلامع الصغري (2867)سلسلة األحاديث الضعيفة رقم   (6)    (.1119)صحيح الرتغيب حتت رقم  (8)

 (.2589)، ضعيف اجلامع الصغري (2864)سلسلة األحاديث الضعيفة  (5)
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 " الضعيفة "يف  ضعيف «يصافح هبا عباده احلجر األسود يمني اهلل يف األرض» :وحديث

(221)رقم 
(1)

. 

 " ضعيف اجلامع " يف «كان إذا استلم الركن قبله ووضع خده األيمن عليه» :وحديث

(4115.) 

احلجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طوياًل ثم التفت فإذا  استقبل رسول اهلل »  :وحديث

أي تصب الدموع أي شوقًا  «ههنا تسكب العربات: هو بعمر بن اخلطاب يبكي فقال ياعمر

ضعيف  " و ،(819) "بن ماجه اضعيف  " ضعفه األلباين يف .إىل اهلل تعاىلوخوفًا وحياًء 

 (.1111) " اإلرواء " و ،(8393) " اجلامع

v (2) كاينقال الشو
ستحباب تقبيل احلجر األسود إليه ذهب اجلمهور من الصحابة ا :

بن عباس وطاوس ابن املنذر عن عمر بن اخلطاب واوحكى  ،والتابعني وسائر العلامء

وبه قال اجلمهور و  ،أنه يستحب بعد تقبيل احلجر السجود عليه باجلبهة: والشافعي وأمحد

 .القايض عياض بشذوذ مالك يف ذلكض عرتاو ،روي عن مالك أنه بدعة

بالبيت عىل بعري كلام أتى الركن أشار إليه بيشء كان  طاف النبي »: بن عباس قالاوعن 

«عنده وكرب
(3)

. 

                                                             

احلجر األسود يمني اهلل يف األرض فمن صافحه وقبّله فكأنام صافح »: ورواية ابن عباس عند ابن قتيبة يف غريب احلديث أنه قال (1)

عن ابن عباس موقوفًا إليه والوقف أشبه وإن كان يف سنده ضعيف : )275ص 1قال األلباين يف الضعيفة جـ «اهلل وقبّل يمينه

هذا حديث ال يصح، وقال : حديث باطل، وقال ابن اجلوزي يف العلل: 75وقال الشيخ العثيمني يف القواعد املثىل ص(. جداً 

لتفت إليه، وقال ابن تيمية  .196ص 8يف الفتاوى جـ( روي باسناد ال يثبت ) :ابن العريب حديث باطل فال ي 

 .193ص  1نيل األوطار جـ (2)

، والنسائي (1/214)، وأمحد (2946) ابن ماجه، و(1655)، وأبو داود (1252)، ومسلم (1811)رواه البخاري  (1)

(2974.) 
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v (1) قال احلافظ. (كنالتكبري عند الرباب )حلديث بإسم ب البخاري فوق ابو
وفيه : 

v (2) ينوقال الشوكا .ستحباب التكبري عند الركن األسود يف كل طوافها
دليل عىل  :

كن ويقبل يده فإن مل إن السنة أن يستلم الر: استحباب التكبري حال استالم الركن قال اجلمهور

اكتفى ذلك اليشء فإن مل يستطيع أشار إليه و لمه بيده أستلمه بيشء يف يده وقبلتستطيع أن يست

 .بذلك

v (3) قال احلافظ
إنام قال ذلك عمر ألن الناس : قال الطربيية عمر بن اخلطاب روا :

ويف  اجلهال من باب تعظيم بعض األحجار،كانوا حديثي عهد بعبادة األصنام فخيش أن يظن 

قول عمر هذا التسليم للشارع يف أمور الدين وحسن اإلتباع فيام مل يكشف عن معانيها وهو 

جلهال وقع لبعض ا فيام يفعله ولو مل يعلم حكمته وفيه دفع ما  تباع النبياقاعدة عظيمة يف 

ة وقال الطربي يف بقائه أسود عربة ملن له بصري ،ة ترجع إىل ذاتهمن أن يف احلجر األسود خاص

 .جر الصلد فتأثريها يف القلب أشدثرت يف احلافإن اخلطايا إذا 

وقال
(4)

بخالف الركن اليامين فيستلمه  ستحباب اجلمع بني التسليم والتقبيلايستفاد منه  :

 .فقط

v (5) بن تيميةاقال 
  ويقبله إن أمكن والباالً فيبتدئ من احلجر األسود يستقبله إستق :

فإن مل يمكن استلمه وقبل يده وإال أشار إليه محة عليهيؤذي أحدًا باملزا
(6)

. 

                                                             
 .191ص 1نيل األوطار جـ (2)  .836ص 1فتح الباري جـ (1)

 .838ص 1فتح الباري جـ( 4)  .793ص 1فتح الباري جـ (1)

 .85ص 28جمموع فتاوى جـ (7)

اللهم إيامناً بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً : بسم اهلل واهلل أكرب وإن شاء قال: ويقول إذا استلمه  : )85ص 28وقال بعد هذا جـ (8)

 . بعهدك واتباعاً لسنة نبيك حممد
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v (1) قال الشيخ العثيمني
واحلجر األسود هو الذي يف الركن الرشقي اجلنويب من  :

وخيطيء من يقول احلجر األسعد فإن هذه التسمية بدعية فيحاذي احلجر األسود بكل  ،الكعبة

بدنه، فلو وقف أمام احلجر وبعض بدنه خارج احلجر فإن طوافه ليس صحيحًا فالبد أن 

قبل ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليامين فيبتديء من  يدل عىل أنه ال. حياذي احلجر األسود بكله

 بتدأ طوافه من احلجر األسود ومن التنطع يف دين اهلل فالا  ية ألن النباحلجر فإن هذا بدع

بل يبتديء من احلجر ويستلمه أي  ،ينبغي أن خيطو اإلنسان خطوة واحدة قبل احلجر األسود

أن احلجر األسود يمني »: أنه قال  يابن عباس عن النب يمسحه بيده، وقد ورد من حديث

 يوهذا احلديث اليصح عن النب، «فكأنام صافح اله عزوجلاهلل يف األرض وأن من صافحه 

 بن عباس ممن عرف باألخذ عن اإلرسائيليات فال ابن عباس من قوله وا، ولكن ذكر عن

ألن العلامء ذكروا أن من رشط كون اخلرب مرفوعًا حكاًم إذا أخرب  ،يعول عىل قوله يف مثل هذا

 .به صحايب أن اليكون الصحايب معروفًا باألخذ عن بني إرسائيل

حيث  حمبة من شك ال ، اجلواب الثاين بالظياًم هلل لكونه حجرًا أو تع حمبة له( لهبويق)

كًا به ا بدنه أو صبيانه الصغار تربل فيمسح هبيتربك به كام يصنعه بعض اجلها كونه حجرًا وال

 .فإن هذا من البدع وهو نوع من الرشك

 :وقد قال جمنون ليىل

ياِر ديـار  ليىلـــرُّ عىل الــأم    دِّ

 داِر وذا اجلـدارِ ـبِّل ذا اجلــأ ق

يار شغْفَن َقلبِي  بُّ الدِّ  وماح 

                                                             

 .286ص 5الرشح املمتع جـ (1)
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يارَ  بُّ َمْن َسَكَن الدِّ  ولكن ح 

 

القرب إليه فكذلك تقبيلنا للحجر األسود  ان إذا أحب شخصًا أحب مسكنه وأحبفاإلنس

ل يده بدون مسح بحمبة اهلل وتعظياًم وحمبة القرب منه، فإنه يستلمه بيده ويقبل يده ال أنه يق

، «بسم اهلل واهلل أكرب»بتداء الطواف اومنه عند   يورد عن النب وبدون إستالم ويقول ما

بن اكام كان  «واتباعًا لسنة نبيك حممد  اللهم إيامنًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاًء بعهدك»

 .يقول ذلك cعمر 

الزحام فال حرج أن يثري وهو  إنه عند اإلشارة يستقبله لكن إذا شق مع كثرة: والظاهر

 .ماش

v (1) وقال األلباين
اللهم إيامنًا بك وتصديقًا بكتابك : كان إذا استلم احلجر قال»لرواية  

وهذا سند واٍه  ،عن عيل " األوسط " خرجه الطرباين يفأموقوف ضعيف  «واتباعًا سنة نبيك

وزاد يف آخره . : ..ستلم احلجر قالابن عمر إذا اكان  :عن نافع قال ،(7815) برقم رجهثم أخ

 .يضاً أقلت وهذا سند ضعيف  «ثم يصيل عىل النبي »

 .«بسم اهلل واهلل أكرب: كان إذا استلم الركن قال» :c بن عمراورواية 

( 2/245)" التلخيص " قال احلافظ يف .(7/59)والبيهقي  ،(6694)عبدالرزاق وروى 

 .سنده صحيح

v (2) ال األلباينــوق
 تسمية قبلهـيستقبله إستقباالً فيكرب والـىل احلجر األسود فإثم يبادر  :

                                                             

 (.1349)سلسلة األحاديث الضعيفة برقم  (1)

 .23مناسك احلج والعمرة ص (2)
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بن عمر موقوفًا ووهم من ذكره مرفوعاً اصحت عن 
(1)

ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد  

فإن مل يمكنه تقبيله أستلمه بيده ثم قبل  ،اسابن عبوعمر و  عليه أيضًا فقد فعله رسول اهلل

  يزاحم عليه لقوله طوفة وال أشار إليه بيده ويفعل ذلك يف كل فإن مل يمكنه اإلستالم ،يده

بن حبان ابن خزيمة واصححه الرتمذي و «يا عمر إنك رجل قوي فال تؤذي الضعيف»

 ." احلج الكبري " واحلاكم والذهبي وهو خمرج يف

ليبعثن اهلل احلجر يوم القيامة له عينان يبرص هبام »:  احلجر فضل كبري لقولهويف إستالم 

مسح احلجر األسود والركن اليامين » :وقال، «ولسان ينطق به ويشهد عىل من استلمه بحق

واحلجر »: وقال ،ان واحلاكم والذهبيابن حبحسنه الرتمذي وصححه  «حيطان اخلطايا حطاً 

صححه الرتمذي  «بياضًا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الرشك األسود من اجلنة وكان أشدُّ 

 .ابن خزيمةو

v (2) قال األلباين
اللهم إيامنًا بك وتصديقًا »: قوهلم عند إستالم احلجرمن البدع  :

 بن عمر موقوفًا بسندين ضعيفني والاوقد روى ذلك عن عيل و: وقال يف هامشه ،«بكتابك

خر آو بلتبس عليه راانه قد إف( ورجاله رجال صحيح)بن عمراتغرت بقول اهليثمي يف حديث 

 .كام قد بينته  يف السلسلة

 

                                                             

وأما التسمية فلم أرها يف حديث مرفوع وإنام صح عن ابن عمر أنه كان إذا استلم : )75ص وقال األلباين يف حجة النبي  (1)

وغريه بسند صحيح كام قال النووي والعسقالين ووهم ابن القيم ( 7/59)أخرجه البيهقي  «بسم اهلل واهلل أكرب»: احلجر قال

فذكره من رواية الطرباين مرفوعًا وأنام رواه موقوفًا كالبيهقي كام ذكر احلافظ يف التلخيص فوجب التنبيه عليه حتى اليلصق 

 (.بالسنة الرصحية ماليس منها

 .114ص حجة النبي  (2)
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وقال سعيد بن عبدالقادر باشنفر يف رسالته
(1)

هذا  بعد ذكر قول األلباين اآلنف ذكره: 

الدعاء الذي حكى الشيخ رمحه اهلل أنه بدعة إستحبه مجهور أهل العلم من الشافعية واحلنابلة 

بسم اهلل واهلل أكرب اللهم إيامنًا »بتداء الطواف االرجل عند  :ستحبوا أن يقولاواألحناف فقد 

 .«بك وتصديقًا بكتابك ووفاًء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك حممد  

ابن تيمية عن الشافعي وأمحد رمحهم اهلل وبذلك قال شيخ اإلسالم وهذا القول مروي 

 :وحجتهم يف ذلك ماييلومجهور أهل العلم 

يا رسول : قال  يأخربت أن بعض أصحاب النب: بن جريج قالاقال الشافعي عن  -1

بسم اهلل واهلل أكرب إيامنًا باهلل وتصديقًا بام جاء به رسول »قولوا : قال ؟ستلمناااهلل كيف نقول إذا 

«اهلل 
(2)

. 

«كان يقول اللهم تصديقًا لكتابك وسنة نبيك» بن أيب شيبة عن عيلاقال  -2
(3)

. 

ثم يستلمه «الل هم إيامناً » بن عمر قالاأخرج الطرباين عن  -3
(4)

. 

«...همالل»بن عباس قال اأخرج عبدالرزاق عن  -4
(5)

. 

الإله إال اهلل، واهلل أكرب، اللهم تصديقًا بكتابك وسنة » وأخرج أيضًا عن النخعي أنه قال -5

«نبيك 
(6)

v(7) ، قال اإلمام الشافعي
يقول كلام حاذي الركنني بعد اهلل أكرب وال إله إال  :

 .ذكر به وصىل عىل رسوله فحسن اهلل وما

                                                             
 .54ص كتاب حجة النبي  نظرات يف (1)

 (.5/214)البيهقي معرفة السنن واآلثار  (2)

 (.7/59)، البيهقي الكربى (13/185)املصنف  (1)

 (.1/243)، واهليثمي يف املجمع (7641)يف األوسط (4)

 (.2/168)األم  (5) (.13/185)، وابن أيب شيبة (6695)املصنف  (8)  (.6699)املصنف  (7)
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من احلدث األصغر  أن يكون الطائف عىل طهارة: ويشرتط لصحة الطواف

 ....................   واألكرب ألن الطواف مثل الصالة غري أنه رخص فيه يف الكالم

 

 بعض هذه الروايات ونقل الشوكاين ،" رشح املمتعال " ثم نقل قول الشيخ العثيمني يف

 .وسكت عليها

 «...وتصديقًا بكتابكاللهم إيامنًا بك »بتداء طوافه اوإن قال يف : vبن باز اوقال الشيخ 

 " بن تيمية يفاوقال  ،" التحقيق واإليضاح ".  يفهو حسن ألن ذلك قد روى عن النب

اهلل »وقل  ،ئت احلجر األسودأنصه يف رواية الرتمذي ثم  عن اإلمام أمحد ما " رشح العمدة

األحزاب وحده، أكرب اهلل أكرب، ال إله إال اهلل وحده الرشيك له صدق وعده ونرص عبده وهزم 

ال إله إال اهلل وحده الرشيك له، له امللك وله احلمد حيي ويميت وهو حي اليموت، بيده اخلري 

 .«وهو عىل كل يشء قدير

روى احلاكم يف املستدرك :وفائدة* 
(1)

حفظوا ا» بن عباس يقولاعن سعيد بن جبري كان  :

رب قـنعني بام رزقتني »ركنني ـوكان يدعو به بني ال  يإىل النبهذا احلديث وكان يرفعه 

حلديث صحيح اإلسناد ووافقه قال احلاكم هذا ا ،«فيه وأخلف يل كل غائبة يل بخري وبارك يل

ربنا »ظن أن غري الدعاء املأثور املشهور بني الركنني ذه الفائدة التي ذكرناها حتى اليي وهالذهب

 .دعة واهلل أعلمب «...آتنا يف الدنيا
أن يكون الطائف على طهارة من احلدث األصغر  :لصحة الطوافيشرتط و » :قوله

 .« واألكرب ألن الطواف مثل الصالة غري أنه رخص فيه يف الكالم

«أن أول يشء بدأ به حني قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت»قالت  dعن عائشة 
(2)

. 

                                                             

 (.1/477)املستدرك  (1)

 (.2991)، ومسلم (1841)رواه البخاري  (2)
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«أن الحيج بعد العام مرشك وال يطوف بالبيت عريان»:  وحديث أيب بكر الصديق 
(1)

. 

أن أقيض املناسك كلها إال الطواف  حضت فأمرين رسول اهلل »: قالت dعن عائشة 

«بالبيت
(2)

«أفعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حتى تطهري»وعنها ، 
(3)

. 

الطواف حول البيت مثل الصالة إال أنكم تتكلمون فيه »: قال  يابن عباس أن النبعن 

«فمن يتكلم فيه فال يتكلم إال بخري
(4)

. 

 .«السجودطهر بيتي للطائفني والعاكفني والركع » قال اهلل لنبيه  :بن عباس قالاوعن 

الطواف بالبيت بمنزلة الصالة إال أن اهلل » : وقد قال رسول اهلل ،فالطواف قبل الصالة

«قد أحل فيه النطق فمن نطق فال ينطق إال بخري
(5)

. 

v (6) قال احلافظ
حني قدم  أن أول يشء بدأ به النبي » d أورد يف حديث عائشة :

 .«توضأ ثم طاف»مكة أنه 

 «خذوا عني مناسككم»  اإلشرتاط إال إذا أنضم إليه قولهوليس فيه داللة عىل 

 شرتاط الوضوء للطواف قال اجلمهور وخالف فيه بعض الكوفيني ومن احلجة عليهم قولهاوب

  غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري»لعائشة ملا حاضت».  

 

                                                             

 (.8478)رواه البخاري  (1)

 (.2981) ابن ماجه، و(8/115)، وأمحد (947)صحيح سنن الرتمذي  (2)

 (.137)رواه البخاري  (1)

، وصحيح  (585)صحيح، وصحيح الرتمذي ( 1132)، ويف اإلرواء (4/222)، وابن خزيمة (983)رواه الرتمذي  (4)

 (.2517)النسائي 

 (.1/175)أخرجه احلاكم وصححه األلباين يف اإلرواء  (7)

 .841ص 1فتح الباري جـ (8)
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وقال
(1)

باب تقيض احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت وإذا )ب البخاري بإسم بو :

وأورد املسألة  ،جزم احلكم األول لترصيح األخبار ،(سعى عىل غري وضوء بني الصفا واملروة

 d (عائشة) روي عن مالك يف حديث الثانية مورد اإلستفهام لإلحتامل وكأنه أشار إىل ما

يشرتط عىل إشرتاط الوضوء للسعي ألن السعي  فال: قلت ،«وألبني الصفا واملروة»بزيادة 

وقد . متنع لذلك ال إلشرتاط الطهارة لهايتوقف عىل تقدم الطواف قبله فإذا كان الطواف ممتنعًا 

. «تقيض احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة»بن عمر اروي عن 

بن املنذر عن أحد من السلف إشرتاط الطهارة اومل يذكر  ابن أيب شيبة بإسناد صحيح،أخرجه 

إذا » بن عمر بإسناد صحيحابن أيب شيبة عن ارواه  للسعي إال عن احلسن البرصي وأما ما

سناد اوهذا  وعن احلسن مثله ،«تسعفل ا واملروةطافت ثم حاضت قبل أن تسعى بني الصف

 .ه يفرق بني احلائض واملحدثاحلسن فلعل صحيح عن

أن هلا أن تسعى  «...أفعيل» d كأن البخاري فهم من حديث عائشة: بن بطالاوقال 

ه وهو قول خيالف توجيه الذي قدمت وإذا سعى عىل غري وضوء وهو توجيه جيد ال وهلذا قال

ويف معنى  ،واحلديث ظاهر يف هني احلائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل .اجلمهور

 .ع من الكوفيني إىل عدم اإلشرتاطاحلائض اجلنب واملحدث وهو قول اجلمهور وذهب مج

v (2) قال الشوكاين
دليل عىل أنه جيب سرت العورة يف  «وف بالبيت عريانال يط»قوله  :

حال الطواف، فذهب اجلمهور إىل أنه رشط وذهبت احلنفية واهلادوية إىل أنه ليس برشط 

 رشط وقد ذهب اجلمهور إىل أن الطهارة غري واجبة وال .ف يف الطهارة كاخلالف يف السرتاخلال

                                                             

  .841ص 1فتح الباري جـ (1)

 .198ص 1نيل األوطار جـ (2)
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 .يف السعي

v (1) قال الشوكاين
طاف طاهرًا   يت أن النبإنام يثبت وجوب هذه الطهارة إذا ثب :

 أي متوضئًا وضوء الصالة أو أمر الطائفني بذلك، وال يدل عىل هذا الوجوب منعه 

يدل إال عىل أن احلائض  للحائض أن تطوف بالبيت فإن املانع من ذلك إنام هو حيضها فال

يفيد عدم وجوب كون الطواف عىل طهارة ألنه مل يأمرها إال بانتظار  ممنوعة من البيت بل فيه ما

الطواف بالبيت » نقطاع حيضها ومل يأمرها بأن تتوضا للطواف وهكذا اليدل عىل ذلك حديثا

فإنه ليس املراد أنه كالصالة يف مجيع أحكامه التي من مجلتها الطهارة فإنه مل يقع فيه يشء  «صالة

وأما . هو خارج عنها وهو الطهارة من أركاهنا وال من أذكارها فكيف يستدل به عىل وجوب ما

 يصحان إال من متطهر فهذا اإلستدالل اإلستدالل بكون آخر الطواف ركعتي الطواف ومها ال

يفصل بينهام فاصل  تم عىل تقدير وجوب املواالة بني الركعتني وبني الطواف بحيث الإنام ي

ه طاف إىل بينهام فدل ذلك عىل أنو  يدل عىل هذا إال أن يقال أنه يتسع للطهارة ومل يرد ما

، فهذا هو الدليل عىل «أنه توضأ ثم طاف بالبيت... أن أول يشء بدأ به»نعم قد ثبت  ،متوضئاً 

الوجوب وإما  أفعاله يف احلجن الطواف عىل طهارة وقد تقرر أن األصل يف كل وجوب كو

ستمر عليه ذلك كمن اكونه جيزئ للطواف زائل العقل فذلك للعذر العارض له السيام من 

من إجياب الطهارة غلب املرض وخيش أنه يفوته الطواف وليس هذا بمناقض ملا تقدم 

 .فلألعذار حكمها

ابن رشدقال 
(2)

مجاعهم عىل أنه من سنته اختلفوا يف جواز الطواف بغري طهارة مع ا :

 :وقال أبو حنيفة ،سهواً  الجيزيء طواف بغري طهارة عمدًا وال :فقال مالك والشافعي ،الطهارة

                                                             

 .813ص 1بداية املجتهد جـ (2)  .146ص 2سيل اجلرار جـ (1)
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 .عادة وعليه دمجيزيء ويستحب له اإل

وقد  «يصنع احلاج غري أن ال تطويف صنعي ماا»وعمدة من رشط الطهارة يف الطواف 

وعمدة من أجاز الطواف بغري . «...الطواف بالبيت صالة إال أن أحل فيه»حيتجون بحديث 

عبادة يشرتط  طهارة وليس كلمجاع العلامء عىل جواز السعي بني الصفا واملروة من غري اطهارة 

 .فيها الطهر من احليض يشرتط فيها الطهر من احلدث

v (1) ابن قدامةقال 
واف، وذلك ألنَّ الطهارة اهرًا من ثياب طاهرة يعني يف الطيكون ط :

 من احلدث والنجاسات والستارة رشائط لصحة الطواف يف املشهور عن أمحد، وهو قول مالك

ة ف طًا للزيارة يف متطهر أعاد ماوالشافعي وعن أمحد أن الطهارة ليست رش ن خرج إىل إكان بمك 

ة وعنه فيمن طاف للزيارة وهو بلده جربه بدم، وكذلك خيرج يف الطهارة من النجس والستار

 .ليس يف يشء من ذلك رشطاً : يفةقال أبو حن ،الطهارة اليشء عليه ناس

v (2) قال النووي
ل إلثبات الوضوء فيه دلي «توضأ ثم طاف... أول يشء بدأ به»قوله  :

األئمة عىل  وقد أمجعت «لتأخذوا عني مناسككم» :فعله ثم قال   يللطواف ألن النب

هو رشط لصحة : وأمحد واجلمهورفقال مالك والشافعي  .أنه يرشع الوضوء للطواف

 .حتج اجلمهور هبذا احلديثامستحب ليس برشط و: وقال أبو حنيفة ،وافالط

الطواف  هذا احلديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أنأن : وجه الداللة

 اسابن عبفعله هو داخل يف املناسك فقد أمرنا بأخذ املناسك ويف حديث  واجب، ألن كل ما

 ابنوالصحيح عند احلفاظ أنه موقوف عىل  ،ولكن رفعه ضعيف ،«...طواف بالبيت صالةــال»

                                                             

 (.1/193)املغني  (1)

 .447ص 6رشح مسلم جـ (2)
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انترش قول الصحايب بال نترش وإذا اايب عباس وحتصل به الداللة مع أنه موقوف ألنه قول الصح

 .خمالفة كان حجه عىل الصحيح

v (1) بن تيميةاقال 
وهلذا يؤمر . والطواف بالبيت كالصالة، إال أن اهلل أباح فيه الكالم :

أن يكون متطهرًا الطهارتني الصغرى والكربى ويكون مستور العورة، جمتنب النجاسة ائف الط

لعلامء فإنه مل التي جيتنبها املصيل، والطائف طاهرًا لكن يف وجوب الطهارة يف الطواف نزاع بني ا

 أنه أمر بالطهارة للطواف وال هني املحدث أن يطوف ولكنه طاف  ينقل أحد عن النبي

مفتاح الصالة الطهور » ض عن الطواف، وقال النبي ثبت عنه أنه هنى احلائطاهرًا، لكنه 

«وحتريمها التكبري وحتليلها التسليم
(2)

كان يفتتح بالتكبري  فالصالة التي أوجب هلا الطهارة ما 

وخيتم بالتسليم كالصالة التي فيها ركوع وسجود كصالة اجلنازة وسجديت السهو، وأما 

 .فليسا من هذاالطواف وسجود التالوة 

يشرتط له الطهارة باإلتفاق، واملعتكفة احلائض تنهى  واإلعتكاف يشرتط له املسجد وال

سألت  :عن اللبث يف املسجد مع احليض وإن  كانت تلبث يف املسجد وهي حمدثة، قال عبداهلل

 يطوف بالبيت وهو غري متويضء، ألن الطواف بالبيت أحب إيل أل: فقال( أي إمام أمحد) أيب

املرأة احلائض إذا مل  ،شرتاط الطهارة فيه ووجوهبااواية عن أمحد يف اختلفت الروقد  ،صالة

ين بمكة، ففي أحد قويل العلامء الذيمكنها طواف الفرض إال حائضًا بحيث اليمكنها التأخر 

جاسة أو اجلنب أو املحدث أو حامل الن يوجبون الطهارة عىل الطائف إذا طافت احلائض

أه  الطواف وعليه دم إما شاة وإما بدنة مع احليض واجلنابة وشاة مع احلدث مطلقًا أجز

 .األصغر

                                                             

 (.1)، والرتمذي (18)رواه أبو داود  (2)  .86ص 28جمموع الفتاوى جـ (1)
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 ومنع احلائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصالة، وقد يعلل بأهنا ممنوعة من املسجد كام

ۆئ    ]إلبراهيم  نع منه باإلعتكاف وكام قال مت ۇئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 تفق العلامء عىل أنه الجيب للطواف ماافمنعت احلائض من دخوله، وقد  [127: البقرة ] [ۆئ

يبطلها من األكل والرشب  يبطله ما جيب للصالة، من حتريم وحتليل وقراءة وغري ذلك، وال

 يرى الطهارة رشطًا بل منع احلائض حلرمة املسجد أنه الوالكالم، وهلذا كان مقتىض تعليل من 

وقد أمر اهلل  ة،جيوز هلا دخول املسجد عند احلاج ة، كامذلك عند احلاج مقتىض قوله أنه جيوز هلا

 يشرتط له الطهارة، وال كع السجود والعاكف فيه التعاىل بتطهريه للطائفني والعاكفني والر

إىل لبثها فيه اق املسلمني، ولو أضطرت العاكفة احلائض تفاجتب عليه الطهارة من احلدث ب

اتفاق ون والطهارة رشط للصالة بفهم املصل( الركع السجود)ا للحاجة جاز ذلك أم

 .قضاًء وال أداءً   الاملسلمني، واحلائض ال تصيل

 .يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو باملصيل و يكون قساًم ثالثًا بينها هذا حمل اإلجتهاد

اس وقد ابن عبولكن هو ثابت عن  ي بمل يثبت عن الن «الطواف بالبيت صالة» ولهوق

إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه » ه قالابن عباس أنروى مرفوعًا، وقد نقل بعض الفقهاء عن 

لوجوه ليس املراد أنه نوع من الصالة التي يشرتط هلا الة من بعض اريب أنه يشبه الص وال «دم

«إذا أتى أحدكم املسجد فال يشبك بني أصابعه فإنه يف صالة» قولههارة، وهكذا الط
(1)

وقوله ، 

«إن العبد يف صالة ما كانت الصالة حتبسه ومادام ينتظر الصالة»
(2)

. 

 

                                                             

 (.168)، والرتمذي (782)بو داود رواه أ (1)

 (.849)، ومسلم (455)رواه البخاري  (2)
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تفاق العلامء، ولو قدمت املرأة اطاهرًا إذا أمكنها ذلك بفال جيوز حلائض أن تطوف إال 

. بعرفة، وتفعل سائر املناسك كلهايف احليض إال الطواف حائضًا مل تطف بالبيت ولكن تقف

 .ذلك عىل الصحيح من قويل العلامء وإن اضطرت إىل الطواف فطافت أجزأها

وقال
(1)

 :؟ عىل القولنيالةهل يشرتط للطواف رشوط الص :

 .يشرتط كقول مالك والشافعي وغريمها :اأحدمه

 حنيفة وغريه، وهذا القول هو اليشرتط وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أيب :الثاين

الطواف »ة إال قوله فإن املشرتطني يف الطواف كرشوط الصالة ليس معهم حج ،الصواب

الرشعية تدل عىل مل يكن هلم فيه حجة واألدلة   يوهذا لو ثبت عن النب،«بالبيت صالة

مفتاح » :جتناب نجاسة بل قالامل يوجب عىل الطائفني طهارة وال   يخالف ذلك، فإن النب

 حيرم فيه ما الة والجيب يف الص جيب فيه ما واف ليس كذلك، والوالط «...الصالة الطهور

 .الة، فبطل أن يكون مثلهاحيرم يف الص

يت فكانت الطهارة وغريها رشطًا فيها ذكروا من القياس أهنا عبادة متعلقة بالبوقد 

 .الة وهذا القياس فاسدكالص

قة بالبيت، ومل يذكروا دلياًل عىل ذلك لم أن العلة يف األصل كوهنا متعلنس ال: يقال

 .ةبني فيه أن املشرتك بني األصل والفرع هو علة احلكم أو الدليل العل والقياس الصحيح ما

 ،تكون إال بطهارة واف والصالة الالركعتني بعد الطالطائف البد أن يصيل : فإن قيل

ام املواالة، وليس إتصاهلام واف فيه نزاع وإذا قدر بوجوهبام مل جتب فيهلطوجوب ركعتي ا: وقيل

 طب حمدثًا ثم توضأـأنه لو خ  الة باخلطبة يوم اجلمعة، ومعلومال الصـاتصواف بأعظم من بالط
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كعتني بطريق األوىل، وإذا از، فألن جيوز أن يطوف حمدثاً ثم يتوضأ ويصيل الر اجلمعة جوصىل

أن تكون واجبة، وبني أن تكون سنة ومها  اطهارة ليست رشطًا يبقى األمر دائرًا بني  أنتبني

 .قوالن للسلف

v (1) ابن حزمقال 
جيوز ألحد أن يطوف بالبيت عريان، فإن فعل مل جيزه، فإن غطى  وال :

پ]نكشف ساهيًا، قال تعاىل اى عريان، فإن يسم ودبره فال قبله  [ٻ  ٻ  پ  پ     

حيرم إال عىل احلائض فقط،  واف بالبيت عىل غري طهارة جائز وللنفساء، والوالط [11:  عرافاأل]

واف بالبيتاملؤمنني إذا حاضت من الطمنع أم   ألن رسول اهلل
(2)

وولدت أسامء بذي  

احلليفة، فأمرها عليه السالم بأن تغتسل وهتل ومل ينهها عن الطواف فلو كانت الطهارة من 

هتم الوقوف بعرفة واملزدلفة جازابني وال فرق ( وما كان ربك نسياً )لطواف لبينه رشوط ا

ىل غري طهارة وبني جواز الطواف عىل غري طهارة فا واملروة ورمي اجلمرة عوالسعي بني الص

حاضت امرأة وهي »: إال حيث منع من النص فقط، روينا عن سعيد بن منصور عن عطاء قال

من  املؤمنني مل تر الطهارة ، فهذه أم«تطوف مع عائشة أم املؤمنني فأمتت هبا عائشة بقية طوافها

مرأة االوارد يف ذلك، فلو حاضت  نقول هبذا من احليض خاصة للنص واف، والرشوط الط

، فإذا بد ذلك سواء وتقطع وال ف إال شوط أو بعضه، أو أشواط فكلومل يبق هلا من الطوا

واف املروة، ألهنا مل تنه إال عن الطفا وا أن تطوف بني الصكانت طافته، وهل طهرت بنت عىل ما

 .رقف فكذلك مل ينه اجلنب وال النفساء عن الطواف وال ،بالبيت فقط

 

                                                             

 .166ص 7املحىل جـ (1)

 ...(.ئضوال جيوز أن يطوف بالبيت عريان وال احلا: )21قال األلباين يف مناسك احلج والعمرة ص (2)
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v (1) وقال صديق حسن خان
واف أو رشطيته كام زعمه أقول أما فرضية الوضوء للط :

وهذا جمرد فعل الينتهض  ،«ثم طاف أنه توضأ »: البعض، فغاية ما يف ذلك حديث

خذوا عني » :إنه بيان لقوله بداخل يف عموم املناسك حتى يقول للوجوب، وليس الوضوء

 كان سيام وقد حيتمل أن يكون ملا يتعقب الطواف من الصالة، وال وضوءففعله لل ،«مناسككم

 أوىل يف احلج فمالزمته لذلك خل املسجد إال متوضأ يف غري احلجاليد. 

هارة رشطًا أو فرضاً ض أن تطوف فليس فيه دليل عىل أن املنع هلا لكون الطه للحائوأما منع

املساجد  للطواف، إلحتامل أن يكون املنع هلا لكون الطواف من داخل املسجد وهي ممنوعة من

َم، فغايته أن لِّ  .الطهارة من احليض هي الرشط ال الوضوء ولو س 

ه به يف مجيع بيه يمقتىض ملساواة املشبس التشفلي «الطواف بالبيت صالة» :وحديث

 .األوصاف بل اإلعتبار التشابه يف أخص األوصاف وليس هو الوضوء

وقال األلباين يف تعليقه عليه ،وحيرم الطواف احلائض طواف القدوم وكذا طواف الوداع
(2)

 

يشء عليها، إذا مل  بن تيمية إىل جواز طواف احلائض والاذهب شيخ اإلسالم  :يف هامشه

نتظارهم إياها يف ايمكنها أن تطوف طاهرًا بأن تتأخر حتى تطهر لذهاب رفقتها وعدم 

 .واألصل الطهارة واهلل أعلم: ، قلتالفتاوى

v (3) قال الشنقيطي
شرتاط الطهارة من احلدث واخلبث وسرت العورة يف اعلم أن ا :

 صحابه وهو مشهورأشافعي وـابه والـأصحمنهم مالك و ،علمـثر أهل الـول أكـطواف، هو قـال

                                                             

 .97ص 2الروضة الندية جـ (1)

 .98ص (2)

 .117ص 7أضواء البيان جـ (1)
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 تشرتط للطواف طهارة وال ال: مذهب اإلمام أمحد وخالف اإلمام أبو حنيفة اجلمهور فقال

فدل   ،«أنه توضأ ثم طاف بالبيت» d حديث عائشة: ة منها، واحتج اجلمهور بأدلسرت عورة

يف هذا احلديث فعل مطلق وهو اليدل  للطواف من الطهارة، فإن قيل وضوءه ه البد عىل أن

دليالن  قد دل أن وضوءه : ، واجلوابعىل الوجوب، فضاًل عن كونه رشطًا يف الطواف

 :الزم البد منه عىل أنه

وهذا األمر للوجوب والتحتم فلام توضأ  «خذوا عني مناسككم»حديث  :أحدمها

 .متثاالً ألمرهاللطواف، لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف 

أن فعله يف الطواف من الوضوء له ومن هيئته التي أتى به عليها كلها بيان  :الدليل الثاين

وقد تقرر يف ،  [29:  جاحل] [ۓ  ڭ  ڭ] وتفصيل ملا أمجل يف قوله تعاىل

إذا كان لبيان نص من كتاب اهلل فهو عىل اللزوم والتحتم، ومن   يالنب األصول أن فعل

 «حتى تغتسيل»ويف لفظ  ،«غري أن التطويف بالبيت حتى تطهري» d حديث عائشة: أدلتهم

ي هو احليض، فيفهم عها من الطواف هواحلدث الذيدل مسلك اإليامء والتنبيه عىل أن علة من

جيوز أن تكون علة النهي عن طوافها وهي : فإن قيل. لطوافلشرتاط الطهارة من اجلنابة امنه 

 .حائض وأن احلائض التدخل املسجد

 «حتى تغتسيل –حتى تطهري »: قال  أن نص احلديث يأبى هذا التعليل ألنه: فاجلواب

 .وهو ظاهر ،حتى ينقطع عنك الدم: ذكر لقال فلو كان املراد ما

إن وقف  اعلم أن علامء احلديث قالواو «...ةالطواف بالبيت صال» احلديث: ومن أدلتهم

 .اس أصح من رفعهابن عبهذا احلديث عىل 
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ل عن درجة احلسن، ومما يؤيد ذلك ممن روى رفعه عن عطاء سفيان اليق: قال مقيده  

ختالطه وعىل هذا فهو االثوري وقد ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة ألنه روى عنه قبل 

 عىل أنه يشرتط فيه ما يدل «الطواف صالة»ألن قوله . شرتاط الطهارة وسرت العورةادليل عىل 

 خاص كامليش فيه واإلنحراف عن القبلة والكالم ونحو ما أخرجه دليل صالة إاليشرتط يف ال

 .ذلك

م له خمالف عن الصحابة، فيكون شتهر ومل يعلاوأنا لو سلمنا أنه موقوف فهو قول صحايب 

شرتاط اعتضد بام ذكرنا قبله من األحاديث الصحيحة وبينا وجه داللتها عىل اة السيام وقد حج

 .الطهارة للطواف

قال مقيده و ،«وال يطوف بالبيت عريان» من أدلتهم: العورة للطوافاط سرت شرتاا وإم

ٻ  ] عليه كتاب اهلل وجوب سرت العورة للطواف يدل: عفا اهلل عنه وغفر له ٻ  ٻ  ٻ  

پ     پ  :وإيضاح داللة هذه اآلية عىل سرت العورة والطواف يتوقف عىل مقدمتني ،[پ  

إذا كان له تعلق بسبب  أن تفسري الصحايب املقرر يف علوم احلديث أن تعلم أن :األوىل

 .فع كام أوضحناهالنزول أن له حكم الر

أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية الدخول عند مجاهري األصوليني وهو  :الثانية

 .الصواب إن شاء اهلل تعاىل

ٻ  پ  پ     پ]سبب النزول قوله تعاىل  فاعلم أن زينتهم التي ومن  [ٻ  ٻ  ٻ  

 .مسجد لبس ثياهبم عند املسجد احلرام للطواف ذها عند كلأمروا بأخ

ستنادًا ابلبس الثياب للطواف  [ٻ  ٻ]اس مايدل عىل أنه فرسَّ ابن عبثبت عن 

 .لسبب النزول
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من : كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول» :بن عباس اعن سعيد بن جبري قال 

 الـيوم يبدو بعضه أو كله فام بدأ منه فال أحله، فـنزلت: يعريين تطوافًا جتعله عىل فرجها، وتـقـول

پ]هذه األية  (1).« [ٻ  ٻ  پ  پ     
 

 .حكم الرفع والبيت املذكور بعده علق هذا التفسري بسبب النزول فلهولت

 

 من اجلهم عظيم ظله              كم من لبيب عقله يضله جهم

 

 بسبب النزول ، فتبني بام ذكر أن ومجاهري علامء التفسري مطبقون عىل هذا التفسري املتعلق

 .معًا عىل سرت العورة للطواف القرآن والسنة الصحيحة دال  

v (2)قال الشيخ العثيمني 
  يالنبريان فأنه اليصح طوافه ألمر طاف وهو ع :

وكان الناس يف اجلاهلية إن حصلوا عىل ثياب من قريش أخذوها  «اليطوف بالبيت عريان»

عارية أو رشاء أو هدية، فطافوا هبا وإال فال عىل أن بعض العرب وإن كانوا من قريش يقولون 

لكن قد يطوف وهو مل يسرت الواجب  ،النطوف بثيابنا ألهنا ثياب عصينا اهلل فيها، فال نطوف هبا

ىل الركبة، فيطوف فال يصح طوافه ألنه مل إبأن تكون عليه ثياب رقيقة وعليه رساويل التصل 

 .بني الرسة والركبة يسرت عورته إذ البد من سرت ما

 :صابته نجاسة يف ثوبه أو بدنه فإن الطواف اليصح والدليلأفإذا 

 .تصح الصالة مع النجاسة فكذلك الطوافإن الطواف بالبيت صالة، كام ال -1

 فإذا أمر بتطهري مكان الطائف الذي هو ،قائمنيـائفني والـتطهري بيته للطـوألن اهلل أمر ب -2

                                                             

 (.2978)، والنسائي برقم (5485)رواه مسلم  (1)

 .294ص 5الرشح املمتع جـ (2)
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بك  ،اللهم إيامناً : بتداء طوافهاوإن قال يف  ،وجيعل البيت عن يساره حال الطواف

فهو حسن؛ ألن  . تباعًا لسنة نبيك حممداو ،ووفاء بعهدك ،وتصديقًا بكتابك

 .......................................................    ، ذلك قد روي عن النبي

 

 .هري مالبسه املتعلقة من باب أوىلمنفصل عنه، فتط

الطهارة من احلدث األصغر واألكرب، وهذا مذهب اجلمهور : فيشرتط يف الطواف

وء للطواف، وأجاب عن هذه إىل أنه اليشرتط الوض وذهب شيخ اإلسالم رمحه اهلل، واستدلوا

أنه اليشرتط يف الطواف  :وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس( كام نقلنا) األدلة

ينبغي أن  وال  ياتباعًا للنبفضل وأكمل  وأشك  الطهارة من احلدث األصغر، لكنها بال

ىل القول بام ذهب إكن أحيانًا يضطر اإلنسان خيل هبا اإلنسان ملخالفة مجهور العلامء يف ذلك، ل

لو أحدث أثناء طوافه يف زحام شديد فالقول بأنه يلزمه، أن يذهب : إليه شيخ اإلسالم مثل

ويتوضأ ثم يأيت يف هذا الزحام الشديد السيام إذا مل يبق عليه إال بعض شوط ففيه مشقة شديدة، 

رًا بينًا، فإنه الينبغي أن نلزم الناس به بل نتبع كان فيه مشقة شديدة ومل يظهر فيه النص ظهو وما

واضح مناف لقوله تعاىل  ام الناس بام فيه مشقة بغري دليللزاهو األسهل واليرس، ألن  ما

سمعت :قال cعن عبداهلل بن عمر و .[ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ]

«من طاف بالبيت وصىل ركعتني كان كعتق رقبة»: يقول  رسول اهلل
(1)

. 

 .« ... ،وجيعل البيت عن يساره حال الطواف » :قوله
قدم مكة أتى احلجر فاستلمه ثم مشى عىل يمينه فرمل  ملا أن رسول اهلل » : جابر عن

«ثالثًا ومشى أربعاً 
(2)

. 
                                                             

، (678)، والرتمذي (1216/173)رواه مسلم  (2) (.2527)، وغريه ويف اإلرواء (2191) ابن ماجهصحيح سنن  (1)

 (.1135)، واإلرواء 75ص ، وحجة النبي (1/194)، وأمحد (7/226)والنسائي 
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v (1) قال الشوكاين
ستدل به عىل مرشوعية ميش الطائف ا «ثم مشى عىل يمينه»قوله  :

وقد ذهب إىل أن هذه الكيفية رشط  ،عىل يمينه جاعاًل البيت عن يساره استالم احلجربعد 

 .فلو عكس مل جيزه: ف األكثر قالوالصحة الطوا

v (2) وقال البغوي
عن وجيب أن يبتديء الطواف من احلجر األسود فيجعل البيت  :

الطواف بأن جعل البيت عىل  دليل عىل أنه لو نكس وحديث جابر ،يساره ويميش عىل وجهه

د مادام بمكة يعي: وقال أصحاب الرأي ،يمينه ويميش عىل وجهه ال حيسب وهو قول الشافعي

 .فإن فارق مكة أجزأه دم

v (3) قال الشنقيطي
الذي فيه من الركن علم أن صفة الطواف بالبيت أن يبتدئ طوافه ا :

فيحاذي بجميع بدنه مجيع احلجر فيمر مجيع بدنه عىل مجيع احلجر، وذلك  .احلجر األسود

بحيث يصري مجيع احلجر عن يمينه ويصري منكبه األيمن عند طرف احلجر ويتحقق أنه مل يبق 

إىل جهة وراءه جزء من احلجر ثم يبتدئ طوافه مارًا بجميع بدنه عىل مجيع احلجر جاعاًل يساره 

 .البيت ثم يميش طائفاً 

v (4) بن تيميةاقال 
 فيبتدئ من احلجر األسود يستقبلهإذا دخل املسجد بدأ بالطواف  :

وإن شاء  ،«بسم اهلل واهلل أكرب»ستلمه اويقول إذا  ،ثم ينتقل للطواف وجيعل البيت عن يساره

 .وجيعل البيت عن يساره «واتباعًا لسنة نبيك حممد ... اللهم إيامنًا بك وتصديقاً »: قال

 

                                                             

 .194ص 1نيل األوطار جـ  (1)

 .294ص 4رشح السنة جـ (2)

 .126ص 7أضواء البيان جـ (1)

 .85ص 28جمموع الفتاوى جـ (4)
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قال سعيد بن عبدالقادر باشنفر
(1)

اللهم إيامنًا بك » استالم احلجره من البدع القول عند عد :

«...وتصديقاً 
(2)

. 

ستحبه مجهور أهل العلم  من الشافعية واحلنابلة اهذا الدعاء الذي حكى الشيخ أنه بدعة 

 «...بسم اهلل، واهلل أكرب اللهم»بتداء الطواف استحبوا أن يقول الرجل عند اواألحناف فقد 

ثم نقل عن  ،ومجهور أهل العلم :بن تيميةاقال  ،وهذا القول مروي عن الشافعي وأمحد وبذلك

ستالم احلجر عند ابن عمر عند اوعن  ،(13/185) بن أيب شيبةاعيل بن ايب طالب عند 

 ،(6696) " املصنف " بن عباس عند عبدالرزاق يفاوعن  ،(7641) " األوسط " الطرباين يف

بن أيب اوعن جماهد عند  ،(6695) " املصنف " وعن النخعي عند عبدالرزاق يف

 .(13/185)شيبة

v (3) قال الشيخ العثيمني
 :ذلك ماييلوجيعل البيت عن يساره والدليل عىل  :

«لتأخذوا عني مناسككم»طاف هكذا جعل البيت عن يساره وقال   أن النبي -1
(4)

. 

 عىل تقديم  ينبفسوف ينرصف وقد حث الر ام احلجإن اإلنسان إذا وقف أم -2

 .ىل اليمني ولزم أن تكون الكعبة عن يسارهإنرصف ينرصف ااأليمن وإذا 

نرصف اوأيضًا باب الكعبة من املرشق والباب هو وجه الكعبة وخلفه وبر الكعبة فإذا  -3

 .م وجه الكعبة عىل دبرهاقد قدعن يمينه جعل الكعبة عن يساره ف

 لف فيكونـرس يف الـيها األيمن عىل األيـعتمد فـاره يـبيت عن يسـركة إذا جعل الـأن احل -4

                                                             

 .54لأللباين ص نظرات يف كتاب حجة النبي  (1)

 .117ص حجة النبي  (2)

 .254ص 5الرشح املمتع جـ (1)

 .رواه مسلم وأبو داودو ،(1354)اإلرواء  (4)
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عتمد األيرس عىل األيمن فإن األيرس يكون هو الو  هذا أوىل ألنه يعلوا عىل األيرس بخالف ما

األعىل
(1)

. 

وحمبته فصار  وحمل تعظيم اهلل  أن القلب من جهة اليسار وهو بيت تعظيم اهلل  -5

وعبادته وتعظيمه من البيت  من املناسب أن جيعل البيت عن يساره ليقرب حمل ذكر اهلل 

 .تباع السنةااملعظم فيكون القلب مواليًا للبيت إذ جعل الكعبة عن يساره وأعالها لنا 

 

 َأْن َيُكوُن اْلطََّواُف َخاِرُج اْلَبْيت

 

ڭ  ڭ] تعاىل اهلل الق  .[29: احلج ] [ۓ  

: نعم قلت: عن اجَلْدِر أمن البيت هو؟ قال سألت رسول اهلل »: قالت d عن عائشة

: أن بابه مرتفعًا، قالفام ش: إن قومك قرصت هبم النفقة، قلت: فلم مل ُيدِخلوه يف البيت، قال

 دهم يففعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولوال أن قومك حديـث عه

«أن تنكر قلوهبم لنظرت أن أدخل اجلدر يف البيت وأن ألزق بابه باألرضاجلاهلية، فأخاف 
(2)

. 
لوال حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة وجلعلتها عىل أساس ابراهيم فإن »ويف رواية 

«قريشًا حني بنت البيت استقرصت وجلعلت هلا خلفاً 
(3)

ما أرى رسول » cفقال ابن عمر  ،

«ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتمم عىل قواعد ابراهيم اهلل 
(4)

. 

                                                             

احلركة الدورية يعتمد فيها اليمنى عىل اليرسى فلام كان اإلكرام يف ذلك للخارج (: 1/5)قال شيخ اإلسالم كام يف اإلنصاف  (1)

 .جعل لليمني

 (.2977) ابن ماجه، و(1218)، ومسلم (1764)رواه البخاري  (2)

 (.1229)، ومسلم (1671)رواه البخاري  (4)  (.1225)، ومسلم (1767)رواه البخاري  (1)
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 ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل اهلل وجلعلت هلا باهبا باألرض وألدخلت فيها من» ويف رواية

«احلجر
(1)

هلدمت الكعبة فالزقتها باألرض وجعلت هلا بابني بابًا رشقيًا وبابًا غربيًا » ويف رواية ،

«وزدُت فيها ستة أذرع من احلجر فإن قريشًا اقترصهتا حيث بنت الكعبة
(2)

. 

حرتق البيت زمن يزيد بن معاوية حني غزاها أهل الشام فكان من أمره املا : عن عطاء قال

ئهم ا كان تركه ما ر  ِّرهبم-بن الزبري حتى قدم الناس املوسم يريد أن جي  عىل أهل الشام  -أو حي 

 هيا الناس أشريوا عيلَّ يف الكعبة أنقضها ثم أبني بنائها أو أصلح ماأيا : فلام صدر الناس قال

رق يل رأي فيها، أرى أن تصلح ماوهى منها: بن عباساوهى منها، قال   .فإين قد خ 

 حجارًا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبيألم الناس عليه ووتدع بيتًا أس
(3)

فقال إبن  

ه: الزبري بكم إين مستخري ريب ثالثًا، . لوكان أحدكم أحرتق بيت ه ماريض حتى جَيد  فكيف بيت ر 

بأول  ثم عازم عىل أمري فلام مضت ثالث، أمجع رأيه عىل أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل

لقى منه حجارًة فلام مل يره الناس أصابه أأمر من السامء، حتى صعده  رجل ف الناس يصعد فيه

بن الزبري أعمدًة فسرت عليها الستور حتى ايشء تتابعوا، فنقضوه حتى بلغوا به األرض فجعل 

ارتفع بناؤه  
(4)

. 

فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف : قال: ... إين سمعت عائشة تقول :بن الزبرياقال 

 فبنى عليه البناء ،ناس إليهـًا نظر الـفزاد فيه مخس أذرع من احلجر حتى أبدى أس :الــق ،اسـنـال

                                                             

 (.1211)رواه مسلم  (2)  (.1213)رواه مسلم  (1)

من أن جيئ من بعدك أمري فيغري الذي ال آ»أخرجه الفاكهي عن عطاء قال ابن عباس له : 752ص 1وقال احلافظ يف الفتح جـ (1)

 .«ضعت

: إن كنت هادمها فال تدع الناس بال قبلة، فقاله جابر: وقد كان ابن عباس أشار عىل ابن الزبري قال له)قال النووي يف رشحه  (4)

 (.صلوا إىل موضعها فهي القبلة
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ع، وجعل له ستقرصه فزاد يف طوله عرِش  اوكان طول الكعبة ثامنية عرش ذراعًا فلام زاد فيه  أذر 

 .بابني أحدمها يدخل منه واآلخر خيرج منه

ابن الزبري ىل عبد امللك بن مروان خيربه بذلك وخيربه أن إبن الزبري كتب احلجاج اتل فلام ق

إنا لسنا من »ليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبدامللك إنظر  قد وضع البناء عىل أ س

ه إىل أبنائه وُسدَّ تلطيخ ابن الزبري يف يشء، أما ما زا د يف طوله فأقره وأما ما زاد فيه من احِلجر فردُّ

«الباب الذي فتحه فنقضه وأعادُه إىل بنائه
(1)

. 

ما : وفده احلارث بن عبداهلل عىل عبدامللك بن مروان يف خالفته فقال عبدامللك: ويف رواية

 :ال احلارثسمعه منها قكان يزعم أنه  سمع من عائشة ما -بن الزبريايعني -با خبيب أأظن 

إن قومك »:  قال رسول اهلل: قلت ؟قال سمعتها تقول ماذا قال: بىل، أنا سمعته منها

استقرصوا من بنيان البيت ولوال حداثة عهدهم بالرشك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من 

عليه الوليد بن  بعدي أن يبنوه فهلمي ألريك ما تركوا منه، فأراها قريبًا من سبعة أذرع، وزاد

وجلعلت هلا بابني موضوعني يف األرض رشقيًا وغربياً وهل تدرين مل (: راوي احلديث)عطاء 

: قال: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم: قال عبدامللك للحارث... كان قومك رفعوا باهبا

«وددت أين تركته وما حتمل: فنكَت ساعة بعصاه ثم قال
(2)

. 

قاتل اهلل ابن الزبري حيث : بن مروان بينام هو يطوف بالبيت إذ قالأن عبدامللك »: ويف رواية

يا عائشة لوال حدثان قومك : يكذب عىل أم املؤمنني يقول سمعتها تقول قال رسول اهلل 

دُث  ال: ال احلارث بن عبداهللـ، فق...فرـكـبال  تقل هذا يا أمري املؤمنني فأنا سمعت أم املؤمنني حُتَّ

                                                             

 (.1212)رواه مسلم  (1)

 (.1211)رواه مسلم  (2)
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«لو كنت سمعتُه قبل أن أهدمُه لرتكته عىل ما بنى ابن الزبري: هذا، قال
(1)

. 

v (2) قال النووي
عليه  بنته املالئكة، ثم إبراهيم: بنى البيت مخس مرات: قال العلامء: 

هذا البناء وله مخس وثالثون سنة وقيل مخس   يثم قريش يف اجلاهلية، وحرض النب ،السالم

بن الزبري ثم احلجاج بن يوسف، واستمر إىل اآلن عىل بناء احلجاج وقيل اوعرشون، ثم بناه 

 .بني مرتني آخريني أو ثالثاً 

 بن أنس عن يغري عن هذا البناء وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك وال: قال العلامء

ناشدتك اهلل يا أمري املؤمنني أن جتعل هذا البيت : بن الزبري، فقال مالكاهدمها وردها إىل بناء 

 .لعبة للملوك اليشآء أحد إال نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس

يصح حتى يطوف خارجاً من  يصح طوافه يف يشء من احلجر وال عىل جداره، وال وال

 .هو الصحيحمجيع احلجر وهذا 

إن طاف يف احلجر وبقي يف مكة : وبه قال مجيع علامء املسلمني سوى أيب حنيفة فإنه قال

 .ال إعادة أراق دمًا وأجزأه طوافهأعاده وإن رجع من مكة ب

v (3) وقال احلافظ
قمنا هبا ثالثًا ننتظر أىل منى فإخرجنا  :بن عينية عن جماهد قالاوقال  :

واتبعوا .. »يب أويس أويف رواية  .الزبري عىل جدار الكعبة هو بنفسه فهدمبن ارتقى االعذاب، و

قواعد إبراهيم من نحو احلجر فلم يصيبوا شيئًا حتى شق عىل ابن الزبري ثم أدركوها بعدما 

 كشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال اخللف من اإلبلـأمعنوا فنزل عبداهلل بن الزبري ف

                                                             

 (.1217)رواه مسلم  (1)

 .94ص 9رشح مسلم جـ  (2)

 .789ص 1فتح الباري جـ (1)
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فانفضوا له أي حركوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوه بنيانًا، مربوطًا بعضه 

ببعض فحمد اهلل وكربه ثم أخرض الناس فأمر بوجوههم وارشافهم حتى شاهدوا ما شاهدوه 

كنت يف األمناء الذين مجعوا عىل » وعن عطاء قال، «أو بنيانًا متصاًل فأشهدهم عىل ذلكور

حفره فحفروا قامة ونصفًا فهجموا عىل حجارة هلا عروق تتصل بزرد عرق املروة فرضبوه 

فرتكه مكشوفا ثامنية ... » ويف رواية عبدالرزاق ،«فارجتت قواعد البيت فكرب الناس فبنى عليه

ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيرضب هبا من ناحية الركن فيهتز الركن ... وا عليهأيام ليشهد

 .«اآلخر

وقد شهدت ابن الزبري حني »: قال يزيد بن رومان( 41) برقم " الصحيحة " ويف رواية يف

هدمه وبناه وأدخل فيه احلجر وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السالم حجارة متالمحة كأسنمة 

 .«اإلبل متالحكة

يف صحيحه v وقال األلباين
(1)

قد قام بتحقيق هذا  ولقد كان عبداهلل بن الزبري  :

ة الكعبة بعده إىل وضعها اإلصالح بكامله إبان حكمه يف مكة، ولكن السياسة اجلائرة أعاد

عادة بنائها عىل أساس إبراهيم افاقرتح عىل املسؤولني أن يبادروا إىل توسيع الكعبة و .السابق

نقاذًا من مشاكل الزحام عىل باب الكعبةالرغبة النبوية الكريمة وحتقيقًا ل
(2)

.  

                                                             

 .53ص 1جـ  (1)

بدون مرضة فلو أهنا بنيت عىل قواعد  إال أن اهلل حقق ما أراده الرسول : )292ص 5قال الشيخ العثيمني يف رشح املمتع جـ (2)

إبراهيم وجعل هلا باب يدخل منه الناس وباب خيرجون منه هللك الناس وال سيام يف األزمنة األخرية حيث يتقاتلون عىل ما هو 

دون الكعبة بكثري فامظنكم لو دخل الناس من هذا الباب والكعبة مسقوفة ضيقة ألهلك الناس بعضهم بعضًا، لكن حصل 

هبذا احلجر فجعل احلجر هو من الكعبة بابان يدخلون وخيرجون منه، مع كونه مكشوف الفضاء اليرض  د الرسول مرا

 (.وهذا من حكمة اهلل عزوجل
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«إن يف ثقيف كذابًا وُمبرياً »:  وقال رسول اهلل
(1)

. 

بن عمر اَمرَّ عليه ( أي مصلوباً )يت عبداهلل بن الزبري عىل غقبة املدينة أر: عن أيب نوفل

 (ثالثاً )، أما واهلل لقد كنت أهناك عن هذا (ثالثاً ) با خبيبأالسالم عليك يا  :فوقف عليه فقال

حم، أما واهلل ألمة  أما واهلل إن كنت ما( أي املنازعة الطويلة) امًا قوامًا وصوالً للرَّ علمت صو 

 .أنت رشها ألمة خري

 أرسل إىل أمهفبلغ احلجاج موقف عبداهلل وقوله  فأنزل عن جذعه فالقى يف قبور اليهود، ثم 

كيف رأيتني »: حتى دخل عليها فقال( يتبخرت)ق انطلق يتوذ... فأبت ... أسامء بنت أيب بكر

أما إن رسول اهلل ... رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك: لتصنعُت بعبداهلل؟ قا

  وأما الكذاب فرأيناه، وأما املبري فال اخالك إال إياه فقام ( أن يف ثقيف كذابًا ومبرياً )حدثنا

«عنها ومل ُيراجعها
(2)

. 

يم، وفعل إن ابنك احلد يف هذا البيت، وإن اهلل عزوجل أذاقه من عذاب أل»: فقالويف رواية 

سنده صحيح «...كذبت كان برًا بالوالدين صوامًا وقواماً : به ما فعل فقالت
(3)

. 

«..وصلبه منكوساً »بن الزبري املا قتل احلجاج ( 8/172)ويف رواية أمحد 
(4)

. 

وحتته رواية البيهقي
(5)

ملا قتل احلجاج ابن الزبري دخل احلجاج عىل أسامء بنت أيب بكر »: 

ولكن انتظر حتى : يا أمه إن أمري املؤمنني أوصاين بك فهل لك من حاجة؟ فقالت: فقال هلا

 .«مبري املنافقني: وقال احلجاج... يقول أحدثك بام سمعت من رسول اهلل 

                                                             

 (.1716)، سلسلة األحاديث الصحيحة (8441)رواه مسلم  (1)

 (.1716)سلسلة األحاديث الصحيحة حتت رقم  (1)   (.8441)رواه مسلم  (2)

 (.8/461)دالئل النبوة  (7) (.1716)ألحاديث الصحيحة حتت رقم سلسلة ا (4)
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v (1) قال النووي
قبحه أدعى أن أاملختار أيب الثقفي كان شديد الكذب ومن : الكذاب :

 واملبرياملختار بن أيب عبيد : يأتيه وأتفق العلامء عىل أن املراد بالكذاب هنا( عليه السالم)جربيل 

 .احلجاج بن يوسف، واهلل أعلم

أستمتعوا من هذا البيت فإنه قد ُهدم مرتني » : قال رسول اهلل: قال cبن عمر اعن 

«ويرفع يف الثالثة
(2)

. 

«التقوم الساعة حتى الحيجَّ البيت»: قال  يعن النب وعن أيب سعيد اخلدري 
(3)

. 

َويَقتنِي من احلبشة»:  قال رسول اهلل: قال عن أيب هريرة  ِّرُب الكعبة ذو السُّ «خيخ
(4)

. 

«كأين بِه أسود َأْفَحَج يقلُعها حجرًا حجراً » :قال  يعن النب cابن عباس وعن 
(5)

. 

 

 اْلطََّواُف َراِكًبا

 

بالبيت وبالصفا واملروة يف حجة الوداع عىل  طاف رسول اهلل » :قال  ن جابرع

«...ألن يراه الناس... راحلته 
(6)

أين   ىل رسول اهللإشكوت : وعن أم سلمة أهنا قالت، 

 ىلإحينئذ يصيل   فطفت ورسول اهلل ،«اس وأنت راكبةـويف من وراء النـط» :الـقـف ،أشتكي

                                                             

 .118ص 18جـ( 8441)رشح مسلم حتت رقم (1)

 (.977)، وصحيح اجلامع الصغري رقم (1471)سلسلة األحاديث الصحيحة  (2)

 (.5419)، صحيح اجلامع الصغري(2413)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

 (.1798)رواه البخاري  (4)

 (.1797)البخاري  رواه (7)

، وأبو داود (1/241)، وأمحد (2946) ابن ماجه، و(2974)، والنسائي (1384)، ومسلم (1835)رواه البخاري  (8)

(1667.) 
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(الطوروكتاٍب مسطورٍ )بـجنب البيت وهو يقرأ 
(1)

. 

نأخربين عن الطواف بني الصفا واملروة راكبًا أ: قلت إلبن عباس: عن أيب الطفيل قال ة و س 

فلام كثروا عليه ركب وامليُش والسعيٌّ ... كثر عليه الناس قال إن رسول اهلل » ؟هو

«أفضل
(2)

. 

َب الش َب ( لعذرباب الطواف راكبًا )م سإوكاين يف نيل األوطار ببو  البخاري صحيحه  وبو 

 (.1811)فوق حديث أم سلمة ( اكباً باب املريض يطوف ر)سم إب

v (3) وقال احلافظ
وكالم الفقهاء  ،وال داللة فيه عىل جواز الطواف راكبًا لغري عذر: 

  كوب مكروه تنزهيًا والذي يرتجح املنع ألن طوافه اجلواز إال أن امليش أوىل والريقتيض

 «طويف من وراء الناس»سلمة  أن حيوط املسجد، ووقع يف حديث أموكذا أم سلمة كان قبل 

 متنع داخله إذ اليؤمن التلويث فالاوإذا حوط املسجد  ،هذا يقتيض منع الطواف يف املطاف

 .جيوز بعد التحويط بخالف ما قبله

v (4) وقال الشوكاين
...(يشتكي وهو )ابن عباس وقول ( ألن يراه الناس)قوله  :

(5)
 

كان لعذر فال يلحق به  حة بأن طوافه فإن هذه األلفاظ كلها مرص( كثروا عليه امفل)وقوله 

 .لهعذر  من ال

                                                             

 (.8/293)وأمحد ( 2981)ابن ماجهو( 1662)وأبو داود( 1385)، ومسلم(1811)رواه البخاري  (1)

 (.2917) هابن ماج، و(1667)، وأبو داود (1344)رواه مسلم  (2)

 .828ص  1فتح الباري جـ (1)

 .433ص  1نيل األوطار جـ  (4)

ضعفه األلباين يف « ...قدم مكة وهو يشتكي فطاف عىل راحلته أن رسول اهلل »( 1661)رواية ابن عباس عند أيب داود برقم  (7)

 (.439)ضعيف أيب داود برقم 
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 اْلصَّاَلُة يف اْلَكْعَبِة

 

ملا قدم أبى أن يدُخل البيت وفيه اآلهلة فأمر  أن رسول اهلل »: قال cبن عباس ان ع

: هبا فُأخِرَجْت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسامعيل يف أيدهيام األزالم فقال رسول اهلل 

قاتلهم اهلل أما واهلل قد علموا أهنام مل يستقسام هبا قط فدخل البيت فكربَّ يف نواحيه ومل ُيصلِّ 

«فيه
(1)

. 

دخل الكعبة هو وأسامة وبالل وعثامن بن طلحة  أن رسول اهلل » cبن عمر اعن 

احلجبـيُّ 
(2)

فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسألت بالالً حني خرج ما صنع رسول : 

جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه وثالثة أعمدة  وراءُه، وكان البيُت : قال اهلل 

 عىل ستَِّة أعمدة  ثم ص
«ىليومئذ 

(3)
ونسيُت »: قال بني العمودين تلقاء وجهه قال...  ويف رواية .

«أن أسألُه كم صىل
(4)

. 

«... ملا دخل البيت دعا يف نواحيه ُكّلها... »بن عباس اويف رواية 
(5)

. 

«ال: البيت يف عمرته قال أدخل النبي »ويف رواية 
(6)

 ونقل البخاري معلقًا فوق رقم ،

 .«عمر ريض اهلل عنهام حَيُجُّ كثريًا وال يدخُل وكان ابن »قال ( 1833)

                                                             

 (.2327)، وأبو داود (1831)رواه البخاري  (1)

 ،(احلجبيون)ن بن طلحة وأقاربه منسوب إىل حجابة الكعبة ويقال لعثام: احلجبـي  : 69ص 9قال النووي يف رشح مسلم جـ (2)

خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة الينزعها منكم إال »: مفتاح الكعبة إليه وأيب شيبة بن عثامن بن أيب طلحة وقال ودفع النبي 

 .«ظامل

 (.1215)مسلم ، و(195)رواه البخاري  (1)

 (.1224)رواه مسلم  (7)  (.1216)رواه مسلم  (4)

 (.1228)، ومسلم (1833)رواه البخاري  (8)
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ويطوف سبعة أشواط ويرمل يف مجيع الثالثة األول من الطواف األول وهو 

طواف القدوم سواء كان معتمرًا، أو : الطواف الذي يأيت به أول ما يقدم مكة أي

 بعة الباقيةمتمتعًا، أو حمرمًا باحلج وحده، أو قارنًا بينه وبني العمرة، ويميش يف األر

 

قال صاحب عون املعبود العظيم آبادي
(1)

حنيفة وأمحد قال الشافعي والثوري وأبو :

 .يصح فيها صالة النفل وصالة الفرضواجلمهور 

كنت أحُب أن أدُخَل البيت وُأَصيلِّ فيه فأخذ رسول اهلل »: قالت dعن عائشة ويف رواية 

 َصيلِّ يف احلجر إذا أردت دخول البيت فإنام هو قطعة من : بيدي فأدخلني يف احلجر فقال

«البيت، فإن قومك اقترصوا حني بنوا الكعبة فأخرجُوُه من البيت
(2)

. 

v (3) بن تيميةاقال 
سنة مؤكدة، بل دخوهلا حسن  دخول الكعبة ليس بفرض وال :

ية، وإنام دخلها عمرة القض عمرة اجلعرانة وال وال يف العمرة، ال مل يدخلها يف احلج  يوالنب

وه ويذكره فإذا دخل مع ة ومن دخلها يستحب له أن يصيل فيها ويكرب اهلل ويدععام فتح مك

اب خلفه، فذلك هو املكان الذي صىل وبني احلائط ثالثة أذرع والب الباب تقدم حتى يصري بينه

ئطه فمن افيًا واحلجر أكثره، من البيت من حيث ينحني حايدخلها إال ح وال  يفيه النب

 .دخله فهو كمن دخل الكعبة

 .«. .. يطوف سبعة أشواط ويرمل يف مجيع الثالثة األول من الطواف األولو » :قوله

كان إذا طاف بالبيت الطواف األول خبَّ ثالثًا ومشى   أن رسول اهلل» cبن عمر ان ع

«... أربعاً 
(4)

. 

                                                             

 .4ص 8عون املعبود جـ (1)

 (.1316)، وابن خزيمة (8/92)، وأمحد (2912)، والنسائي (658)، والرتمذي (2328)رواه أبو داود  (2)

 (.1315) رواه مسلم (4)   .63ص 28جمموع الفتاوى جـ (1)
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كان إذا طاف يف احلج والعمرة أول ما يقدم فأنه يسعى   أن رسول اهلل» ويف رواية عنه

«... ثالثة أطواف  بالبيت ثم يميش أربعة
(1)

. 

«من احلجر إىل احلجر ثالثًا ومشى أربعاً   رمل رسول اهلل»ويف رواية 
(2)

اس ابن عبوعن  ،

c إن رسول اهلل»: قال   قدم مكة فقال املرشكون إن حممدًا وأصحابه ال يستطيعون أن

أن يرملوا ثالثاً ويمشوا  فأمرهم رسول اهلل : يطوفوا بالبيت من اهُلذل، وكانوا حيسدونه قال

«... أربعاً 
(3)

. 

وأصحابه مكة، وقد وهنتهم مُحّى يثرب قال  قدم رسول اهلل : قال» ويف رواية عنه

ًة فجلسوا مما ييل احلجر : املرشكون أنه يقدم عليكم غدًا قومخ قد وهنتهم احُلّمى ولُقوا منها شدَّ

 أن يرملوا ثالثة أشواط  ويمشوا ما بني الركنني لريى املرشكون جّلَدهم فـقال وأمرهم النبي 

ء الذين زعمتم أن احلّمى قد وهنتهم هؤالء أجلد من كذا وكذا، قال ابن هؤال: املرشكون

«ومل يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال األبقاء عليهم: عباس
(4)

قال  :واألبقاء ،

 (.فقأي الر)النووي يف رشح مسلم 

«ورمل بالبيت لرُيى املرشكني قوتهُ   إنام سعى رسول اهلل»: بن عباساويف رواية قال 
(5)

، 

وكانوا إذا بلغوا الركن اليامين وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، »ويف رواية 

«تقول قريش كأهنم الغزالن
(6)

. 

                                                             
 (.2941)، والنسائي (1691)، وأبوداود (1316)، ومسلم (1818)رواه البخاري  (1)

 (.1343)رواه مسلم  (2)

 (.1667)، وأبوداود (1344)رواه مسلم  (1)

 (.2947)، والنسائي (1668)، وأبو داود (1346)، ومسلم (1832)رواه البخاري  (4)

 (.1668)رواه أبو داود  (8) (.2959)، والنسائي (1349)، ومسلم (1849)رواه البخاري  (7)
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مالُن اآلن والكشف عن املناكب وقد أطاء اهلل »قال  وعن عمر بن اخلطاب  فيم الرَّ

«اإلسالم ونفى الكفر وأهله ومع ذلك ال ندع شيئًا ُكنا نفعله عىل عهد رسول اهلل 
(1)

. 

ما لنا وللرمل إنام كنا رآءينا به املرشكني وقد أهلكهم اهلل ثم : ثم قال... »ويف رواية عنه 

«فال نحبُّ أن نرتكه يشء صنعُه النبي : قال
(2)

. 

v(3) قال الشنقيطي
عىل خصوصية بذلك الوقت بل ثبت  مل مل يرد فيه دليل يدلأن الر: 

 .يف حجة الوداع بعد زوال السبب عىل بقاء مرشوعيته وهو رمله  يدل ما

v(4) قال النووي
مل يثب وثبًا والر هو إرساع امليش مع تقارب اخلطأ وال :الرمل :

ن ذلك إال يف طواف العمرة، ويف يس مستحب يف الطوافات الثالث األول من السبع، وال

نام يرشع أصحهام أنه إ: طواف واحد يف احلج واختلفوا يف ذلك الطواف ومها قوالن للشافعي

 ،يتصور يف طواف الوداع يف طواف يعقبه سعي يتصور ذلك يف طواف القدوم واإلفاضة وال

ولو  ،خل بالرمل يف الثالث األول من السبع، مل يأت به يف األربع األواخرأوقال أصحابنا فلو 

بة مل يمكنه الرمل للزمحة أشار يف هيئة مشيه إىل صفة الرمل ولو مل يمكنه الرمل بقرب الكع

للزمحة أمكنه إذا تباعد عنها، فاألوىل أن يتباعد ويرمل ألن فضيلة الرمل هيئة للعبادة يف نفسها 

تعلق بنفسها يف نفسها فكان تقديم ما والقرب من الكعبة هيئة يف موضع العبادة، ال
(5)

أوىل  

 .واهلل أعلم

 

                                                             

 (.2169) ابن ماجه، وصحيح (1882)صحيح سنن أيب داود  (1)

 .13ص 9رشح مسلم جـ (4) .114ص 7أضواء البيان جـ (1) (.1837)رواه البخاري  (2)

فإن مل يكن الرمل للزمحة كان خروجه إىل حاشية املطاف والرمل أفضل من قربه إىل : 86ص 28قال ابن تيمية يف الفتاوى جـ (7)

 .البيت، بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكامل السنة فهو أوىل
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ي بني الصفا واملروة ة السعيرشع هلن شد يرشع للنساء، كام ال واتفق العلامء عىل أن الرمل ال

رمل أن ال ...يشء عليه هذا مذهبنا مل حيث رشع له فهو تارك السنة والولو ترك الرجل الر

أن  أمرهم النبي »: ابن عباس قالىل احلجر، وحديث إيرشع يف مجيع املطاف من احلجر 

بن عباس افمنسوخ باحلديث األول، ألن حديث  «يرملوا ثالثة أشواط ويمشوا ما بني الركنني

حجة الوداع سنة عرش رمل   يفلام حج النب... لقضاء سنة سبع قبل فتح مكةكان يف عمرة ا

 . احلجر فوجب األخذ هبذا املتأخرمن احلجر إىل

v (1) وقال الشنقيطي
ملا تقرر يف : اليتعني النسخ الذي ذكره النووي: قال مقيده :

يلزم النسخ اآلخر منهام األول  تعارض بينهام فال األصول عن مجاعة من العلامء أن األفعال ال

واجب  فجائز أن الفعلبن عباس يف عمرة القضاء والروايات األخرى يف حجة الوداع احديث 

 .يف وقت ويف وقت آخر بخالفه

v (2) قال الشوكاين
م ألنه طواف مل إنام يرشع يف طواف القدوفيه دليل عىل أن الر :

ودليل عىل أنه ... ي عليه اجلمهورالرمل يف الطواف األول، وهو الذ دليل عىل مرشوعية األول

 .يرمل يف ثالثة أشواط كاملة

v (3) وقال احلافظ
مل فلو تركه يف ثالثة األوىل مل يقضيه يف األربعة يرشع تدارك الر وال :

 جال وخيتص بطواف يتعقبه سعي عىل املشهور والبالر تتغري، وخيتص ألن هيئتها السكينة وال

 واحلق الوجوب ألن فعله  ،واف القدومـتلف يف وجوب طـخاو ...رتكه عند اجلمهورـدم ب

                                                             

 .111ص 7أضواء البيان جـ (1)

 .168ص  1نيل األوطار جـ (2)

 (.4/252)فتح الباري  (1)
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ڭ] مبني ملجمل واجب وهو قوله   وقوله [ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  

 ه إال مايف حج  يوهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النب ،«خذوا عني مناسككم»

 .خصه الدليل

v (1) ال الشنقيطيق
ن الرمل يف  : األشواط الثالثة األول من أول طواف يطوفه القادم َيسُّ

وعىل ذلك عامة أهل العلم إال من  ان طواف عمرة أو طواف قدوم يف حجة سواًء كمك إىل

مل  يف األشواط األول مل يقضه يف ا ،شذ زم يل واب والألشواط األخرية عىل الصوإن ترك الرَّ

 .ب فيه الدمبرتكه دم عىل األظهر لعدم الدليل خالفًا ملن أوج

v (2) خانوقال صديق حسن 
ن أحرم من مكة وعليه أهل سن طواف القدوم ملي وال :

ۓ  ]لقوله تعاىل  ىل فرضية الطواف للقدوم وهو احلقوقد ذهب اجلمهور إ العلم،

(3) [ڭ  ڭ
. 

v(4) قال الشيخ العثيمني
فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره مل يصح، كام لو  :

 ة فإنه يرملـوكذلك من أحرم دون ذلك ولكنه بعيد عن مك ،اعيةـصالة الربـالا من ـقص شيئـن

                                                             

 .113ص 7أضواء البيان جـ (1)

 .68ص 2الروضة الندية جـ (2)

وأكثر أهل العلم عىل ... فذهب مالك وأصحابه أن الطواف القدوم واجب جيرب بدم: 141ص 7قال الشنقيطي يف األضواء جـ (1)

 .أن طواف القدوم ال يلزم برتكه يشء

القدوم ال يشء عليه ومن حججهم أنه ال يشء عليه أنه حتية  ذهب اجلمهور إىل أن من ترك طواف: وقال احلافظ يف الفتح

 .فلم جيب كتحية املسجد

اختلف يف وجوب طواف القدوم فذهب مالك والثوري وبعض الشافعية إىل أنه : 168ص 1وقال الشوكاين يف النيل جـ

مبني ملجمل واجب هو  له هو كتحية املسجد، واحلق الوجوب ألن فع: إنه سنة، وقال الشافعي: فرض، وقال أبو حنيفة

 .257ص 5الرشح املمتع جـ (4)  .«خذوا عني مناسككم»وقوله [  ے  ھ  ھ]قوله 
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هو اإلرساع يف امليش مع : يبتدئ كل شوط باحلجر األسود وخيتم به، والرمل

ويستحب له أن يضطبع يف مجيع هذا الطواف دون غريه، . مقاربة اخلطى

 . عىل عاتقه األيرس،أن جيعل وسط الرداء حتت منكبه األيمن وطرفيه : واالضطباع

 

كان من أهل مكة، ودخل مكة وأحرم من مكان بعيد، فإنه يرمل يف طواف القدوم  حتى لو

هو : ملالكتفني كام يفعله اجلهال بل الرمل ليس هو هز والر أربعة،أشواط ثم يميش  ثالثة

حيث كان الرمل يف حجة  ، بل قارب اخلطأيمد خطوه امليش بقوة ونشاط بحيث يرسع لكن ال

ويف  ي بني الركنني رمل النب ى ماالثالثة حتاألشواط  يف كل كنإىل الركن الوداع، من الر

ألن غيظ  ملرشوعية،كن اليامنى فقط فدل ذلك عىل بقاء اإىل الركن عمرة القضاء من الر

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ]قال تعاىل  ،إىل اهلل ا يقرب املرشكني مم

ہ  ہ  ڻ  ڻ رمل مع البعد أإذا دار األمر بني أن . [123: التوبة ] [ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     

م األول ف: اجلواب ؟ام أقدمأهيعن الكعبة وبني أن أميش مع القرب ف أرمل ولو بعدت عن قدَّ

ا كام لقة بزماهنا أو مكاهنقة بذات العبادة أوىل من املراعاة املتعالكعبة ألن مراعاة الفضيلة املتعل

رجاًل حني دخل عليه وقت الصالة وهو حاقن أو بحرضة الطعام األوىل أن يقيض  لو أن

حاجته ويأكل طعامه ولو أدى إىل تأخري الصالة عن أول وقتها ومثال أن شخصًا أراد أن يصيل 

يف الصف األول وحوله ضوضاء وتشويش أو حوله رجل له رائحة كرهية األوىل أن يتجنب 

ألن هذا يتعلق بذات ... لحة الكرهية ولو أدى ذلك إىل ترك الصف األوالضوضاء والرائ

 .العبادة

هو اإلسراع يف املشي : ، والرمل بتدئ كل شوط باحلجر األسود وخيتم بهي » :قوله

 .« مع مقاربة اخلطى
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«طاف بالبيت مضطبعاً وعليه ُبرد أن النبي »ن عيل بن أمية ع
(1)

. 

وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة فرملوا بالبيت  أن رسول اهلل » cبن عباس اوعن 

«وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم قد قذفوها عىل عواتقهم اليرسى
(2)

. 

«رمل من احلجر األسود حتى انتهى إليه ثالثة أطواف  رأيت رسول اهلل»عن جابر 
(3)

. 

v (4) قال الشوكاين
دخل إزاره حتت أبطه مضطبعًا من الضبع وهو العضد وهو أن ي :

أنه : طرفه عىل منكبه األيرس ويكون منكبه األيمن مكشوفًا واحلكمة يف ذلك األيمن، ويرد

بن املنذر قال استحبابه اجلمهور سوى مالك قاله  ايعني عىل إرساع امليش وقد ذهب إىل 

ملإنام يستحب اإلض: أصحاب الشافعي ن فيه الرَّ  .طباع يف طواف ي سَّ

v (5) قال العثيمني
وإظهار القوة والنشاط إذ   ياإلقتداء بالنب: واحلكمة من ذلك :

إذا رشع يف الطواف يفعل اإلضطباع إال  لتحف والتف بردائه، وأنه الاهو أنشط لإلنسان مما لو 

وهو كذلك، والعجب من جهل كثري من الناس اليوم أهنم يضطبعون من حني أن حيرموا 

ويستمروا إىل أن حيلوا، وهذا من اجلهل وعدم تنبيه العامة وإال فلو نبه العامة عىل ذلك لعلموا 

تدئ بطواف أنه به ألهنم يريدون اخلري، وهذا يشمل املعتمر عمرة متتع واملعتمر عمرة مفردة، يب

 يصيل حتية املسجد وهو كذلك فإن من دخل املسجد للطواف أغناه الطواف عن حتية املسجد ال

 .ومن دخله للصالة أو الذكر أو القراءة فإنه يصيل ركعتني كام لو دخل أي مسجد آخر

                                                             
 (.2191) ابن ماجه، صحيح (862)صحيح الرتمذي  (1)

 (.2767)، املشكاة (1879)صحيح أيب داود  (2)

 (.1342)رواه مسلم  (1)

 .165ص 1نيل األوطار جـ (4)

 .288ص  5الرشح املمتع جـ (7)
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ويفعل من يطوف طواف القارن واملفرد للقدوم، وليس هذا بواجب أعني طواف القدوم 

وهو يصيل الفجر يف مزدلفة   يأنه أتى النب» ودليل ذلك حديث عروة بن مرضس 

من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى   يرك جباًل إال وقف عنده فقال النبت خربه، أنه ماأف

«ذلك بعرفة لياًل أو هنارًا فقد تم حجه وقىض تفثهندفع وقد وقف قبل 
(1)

. 

ي طواف القدوم أن يبدأ به قبل ومل يذكر طواف القدوم فدل هذا عىل أنه ليس بواجب وسم

ىل البيت وأناخ راحلته وطاف ولكن إذا شق عىل إإذا دخل مكة عمد   يكل يشء فالنب

فاملسألة مبناها  وحيط رحله فال حرجاإلنسان هذا العمل، وأراد أن يذهب إألى مكان سكناه 

 .عىل السنية فقط

v (2) قال األلباين
يسويه إذا فرغ من : وقال األثرم ،فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه :

 .ابن قدامة يف املغنياألشواط التي يرمل فيها واألول أوىل بظاهر احلديث كام قال 

v (3) وقال الصنعاين
فإذا قىض طوافه سوى ثيابه ومل ويضطبع يف األشواط السبعة  :

v (4) ، وقال العثيمنييضطبع من ركعتني الطواف
وم اإلضطباع مرشوع يف طواف القد :

 .وأما يف غريه فإنه ليس بمرشوع

v (5) وقال الشنقيطي
ن  الر : ل طواف يطوفه يف األشواط الثالثة األوىل من أومل ي سَّ

 .زم برتكه دم عىل األظهر لعدم الدليليل وال مكة، سواًء كان عمرة أو حج القادم إىل

                                                             
( 1388)، ويف اإلرواء (2442) ابن ماجه، صحيح سنن (1318) ابن ماجه، و(691)، والرتمذي (1973)رواه أبوداود  (1)

 .صحيح

 .965ص 2سبل السالم جـ (1)  .76ص حجة النبي  (2)

 .743ص ( 495)فتاوى أركان اإلسالم رقم (4)

 .113ص  7أضواء البيان جـ (7)
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 ..........................  ،إن شك يف عدد األشواط بنى عىل اليقني وهو األقلو

 

v (1) بن تيميةاوقال 
 .... يستحب أن يضطبع يف هذا الطوافكذلك  :

v (2) ابن رشدوقال 
وأمجعوا عىل أنه ال رمل عىل من أحرم باحلج من مكة من غري  :

 .وهم املتمتعون ألهنم قد رملوا يف حني دخوهلم حني طافوا للقدومأهلها 

طواف  كل: v جوا رمل أم ال؟ فقال الشافعيواختلفوا من أهل مكة هل عليهم إذا ح

 بن عمر الاقبل عرفة مما يوصل بينه وبني السعي فإنه يرمل، وكان مالك يستحب ذلك وكان 

 .روى عن مالك يرى عليهم رماًل إذا طافوا بالبيت عىل ما

 .« بنى على اليقني وهو األقل إن شك يف عدد األشواطو » :قوله

v (3) ال صديق حسن خانق
األقرب واهلل أعلم إن الطواف يوافق الصالة فمن شك  :

الصواب، فإذا أمكنه ذلك عمل  و سبعة أشواط فليطرح الشك وليتحرشواط أأهل طاف ستة 

كام ورد يف ذلك الدليل الصحيحبن عىل األقل عليه، وإن مل يمكنه فلي
(4)

. 

v (5)وقال الشيخ العثيمني 
أما من شك فإنه ينظر، إما أن يشك بعد الفراغ من كل  :

 طواف وإما أن يشك يف أثناء الطواف فإن الشك يف أثناء الطواف فهل يبني عىل اليقني أو عىلـال

                                                             

 .86ص 28جمموع الفتاوى جـ (1)

 .835ص 1البداية جـ (2)

 .68ص 2الروضة الندية جـ (1)

إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدِر كم صىل ثالثاً أم أربعاً فليطرح الشك » قال رسول اهلل : قال عن أيب سعيد اخلدري  (4)

لَم فإن كان صىل مخساً ش فعن لُه صالتُه وإن كان صىل إمتاماً ألربع كانتا ترغيامً وليبني عىل استيقن ثم يسجد سجدتني قبل أن ُيسِّ

عليك بكثرة »، ويف رواية (1213) ابن ماجه، و(1215)والنسائي، (1324)، وأبوداود (1252)مسلمرواه « للشيطان

رتمذي ، وال(1391)رواه مسلم  «السجود هلل فإنّك ال تسجد هلل سجدًة إال رفعَك اهلل هبا درجًة، وحط عنك هبا خطيئةً 

 (.1421) ابن ماجه، و(1116)، والنسائي (166)

 .267ص  5الرشح املمتع جـ (7)
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ويف ذلك خالف كاخلالف يف من شك يف عدد ركعات الصالة فمن : اجلواب  ؟غلبة الظن

مثال ذلك يف أثناء الطواف  ،العلامء من قال يبنى عىل غلبة الظن ومنهم من قال يبني عىل اليقني

فإن كان الشك متساوي األطراف جعلها مخسة  ؟شواطأ هل طاف مخسة أشواط أو ستة شك

وأن ترجح أهنا ستة فمن العلامء من يقول  ،ألنه متيقن، وإن ترجح أهنا مخسة جعلها مخسة

والصحيح أنه يعمل بغلبة يبني عىل اليقني وجيعلها مخسة، : لبذلك، وجيعلها ستة ومنهم من قا

هذا فيجعلها ستة ويأيت بالسابع، وأما بعد الفراغ من الطواف واإلنرصاف الظن كالصالة وعىل 

يلتفت إليه مامل يتيقن األمر، ألن الشيطان ربام يأيت  يؤثر وال عن مكان الطواف فإن الشك ال

لتفت إىل مثل ذلك لفسدت عليه ااإلنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه دينه فيشككه ولو 

 يف قلق وانفتح عليه باب الوسواس والشيطان حيرص  أن يكون اإلنسان عباداته وصار دائامً 

 .دائاًم يف قلق وحزن

وأن تيقن أنه ترك شوطًا فحينئذ يعمل باليقني ويرجع ويأيت بالشوط ولكن يف الغالب أن 

 .ولكن إذا فرضنا وجب أن يأيت بشوطيقع  هذا ال

v (1) قال األلباين
نتهى من الشوط السابع غطى كتفه األيمن وأنطلق إىل مقام افإذا  :

 .[ۉ  ې  ې  ې   ې]إبراهيم وقرأ 

v (2) وقال الصنعاين
 .ثيابه ومل يضطبع يف ركعتي الطواففإذا قىض طوافه سوى  :

 

 

                                                             

 .21مناسك احلج والعمرة ص (1)

 .965ص 2سبل السالم جـ (2)
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 .إذا شك هل طاف ثالثة أو أربعة جعلها ثالثة وهكذا يفعل يف السعيف

بردائه فيجعله عىل كتفيه وطرفيه عىل وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي 

 .صدره قبل أن يصيل ركعتي الطواف

 

 .« ... إذا شك هل طاف ثالثة أو أربعة جعلها ثالثةف » :قوله

v (1) ال األلباينق
نطلق إىل مقام انتهى من الشوط السابع غطى كتفه األيمن وافإذا  :

 .[ۉ  ې  ې  ې   ې ]إبراهيم وقرأ 

v (2) وقال الصنعاين
 .ثيابه ومل يضطبع يف ركعتي الطواففإذا قىض طوافه سوى  :

 

 اْلُوُقوُف يف اْلطََّواِف

 

قال  ونقل معلقاً ، (86إذا وقف يف الطواف رقم  :باب)ب البخاري يف صحيحه بإسم وب

ىل حيث قطع عليه إم يرجع إذا سل: لصالة، أو يدفع عن مكانهعطاء فيمن يطوف فتقام ا

 .ومل يذكر حتته حديث عبدالرمحن بن أيب بكر بن عمر واويذكر نحوه عن 

v (3) وقال احلافظ
أن من أقيمت عليه الصالة وهو : روي عن احلسن ىل ماإكأنه أشار  :

مىض وخالفه اجلمهور فقالوا يبني وقيده مالك  يبني عىل ما من الطواف فقطعه، أن يستأنفه وال

وقال أبو  ،الطواف أوىل فإن خرج بنىبصالة الفريضة وهو قول الشافعي ويف غريها إمتام 

 ،طول القيام يف الطواف بدعة :افعـختار قطعة للحاجة، وقال ناقطعه ويبني وـحنيفة وأشهب ي

                                                             

 .21مناسك احلج والعمرة ص (1)

 .965ص 2سبل السالم جـ (2)

 .816ص 1فتح الباري جـ (1)
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قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه ) :بن جريجاوحصل نحوه عبدالرزاق عن ( عطاء)وقول

قال فأردت  أن أركع قبل أن  ،يعتد به نعم وأحب إيل  أن ال: اعتد به أجيزئ؟ قالعىل الصالة و

عن عطاء  :وقال سعيد بن منصور، (متنع من الطواف ال أوف سبعك إال أن: قال ،أتم سبعي

صيل عليها ثم يرجع أنه كان يقول يف الرجل يطوف بعض طوافه ثم حترض اجلنازة خيرج في

عن مجيل بن )وصل نحو سعيد بن منصور ( بن عمرا)وقول ،بقي عليه من طوافه فيقيض ما

قام فبنى عىل ما مىض  أقيمت الصالة فصىل مع القوم ثمبن عمر طاف بالبيت فاقال رأيت : زيد

 (.من طوافه

v (1) قال الشنقيطي
يف أثناء أظهر قويل العلامء عندي أنه إن أقيمت الصالة وهو  :

يستمر يف طوافه مقدمًا إمتام الطواف عىل الصالة، وممن قال  الطواف أنه يصيل مع الناس وال

حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وأصحاهبم وأبو ثور، ابن عمر وسامل وعطاء وأبو: بذلك

جيوز قطع الطواف إال للصالة املكتوبة  وروي ذلك عنهم يف السعي أيضًا ولكن عند املالكية ال

ن قطعه إخاصة إذا أقيمت وهو يف أثناء الطواف ويبني عندهم إن قطعه للصالة خاصة و

الطواف جيوز قطعه  إن: ستأنف، ومن قال من أهل العلممىض منه بل ي عىل ما لغريها مل يبن

للصالة عىل اجلنازة واحلاجة الرضورية كالشافعية واحلنابلة ويبني عىل ما أتى به فإن كان قطعه 

أنه يبتدئ من املوضع الذي وصل إليه ويعتد : الشوط فأظهر قويل أهل العلم عندييف أثناء 

يقول  ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف وكذلك لو أحدث يف أثناء الطواف عند من

 .إنه يتوضأ

 

                                                             

 .131ص 7أضواء البيان جـ (1)
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v (1)لشيخ العثيمني قال او
إذا أقيمت الصالة واإلنسان يطوف سواء طاف عمرة أو : 

 طواف حج أو طواف تطوع، فإنه ينرصف من طوافه ويصيل ثم يرجع ويكمل الطواف وال

حاجة إىل إعادة  نتهى إليه من قبل والايستأنفه من جديد  ويكمل الطواف من املوضع الذي 

ن أن يمك بني عىل أساس صحيح وبمقتىض إذن رشعي فالسبق  الشوط من جديد ألن ما

 .يكون باطاًل إال بدليل رشعي

v (2)ابن باز وقال الشيخ 
إذا أقيمت الصالة وهو يف أثناء الطواف فإنه يصيل وبعد  :

 بقي من طوافه إذا كان الشوط غري كامل، والشوط الكامل هو ما فراغه من صالته يكمل ما

احتياط وخروج من ذا مل يكن كاماًل بدأ من احلجر وهذا فيه كان من احلجر األسود، فإ

 .اخلالف

v (3) بن تيميةاقال 
 فاملواالة يف الطواف والسعي أوكد منه يف الوضوء ومع هذا فتفريق :

 .يستأنف الطواف املكتوبة تقام أو جنازة حترض ثم يبني عىل الطواف وال

v (4) ابن حزمقال 
طاف وكذلك السعي ألنه  بنى عىل ماومن قطع طوافه لعذر أو لكل  :

 د بطل طوافه ألنه مل يطف كام أمر،طاف كام أمر فال جيوز إبطاله فلو قطعه عابثًا فق قد طاف ما

وقال
(5)

قيمت الصالة أو عرضت له صالة جنازة أو أومن كان يف طواف فرض أو تطوع ف: 

ويتمه وكذلك من عرض عرض له بول أو حاجة فليصل وليخرج حلاجته ثم ليبن عىل طوافه 

 .فرق له يشء مما ذكرنا يف سعيه بني الصفا واملروة وال

                                                             

 .719ص( 497)فتاوى أركان اإلسالم،  رقم السؤال  (1)

 .181ص 2فتاوى إسالمية جـ (2)

 .64ص 21جمموع الفتاوى جـ (1)

 .216ص  (7)   .169ص 7املحىل جـ (4)
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 ،والروائح الطيبة ،طوافهن بالزينة :ومما ينبغي إنكاره عىل النساء وحتذيرهن منه

وعدم التسرت وهن عورة؛ فيجب عليهن التسرت وترك الزينة حال الطواف وغريها 

رجال؛ ألهنن عورة وفتنة ووجه املرأة هو من احلاالت التي خيتلط فيها النساء مع ال

ڳ  ڳ       ڳ  ]: جيوز هلا إبداؤه إال ملحارمها لقول اهلل تعاىل أظهر زينتها فال

جيوز هلن كشف الوجه عند تقبيل احلجر  فالاآلية،  [11: النور] [ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

جر ستالم احلالوإذا مل يتيرس هلن فسحة  ،األسود إذا كان يراهن أحد من الرجال

وذلك خري هلن وأعظم  ،جيوز هلن مزامحة الرجال بل يطفن من ورائهم وتقبيله فال

 ..............................ل  أجرًا من الطواف قرب الكعبة حال مزامحتهن الرجا

 

 .« ... طوافهن بالزينة :ومما ينبغي إنكاره على النساء وحتذيرهن منه» :قوله

إذا منع ابن »وذكر رواية عطاء ( باب طواف النساء مع الرجال)سم اوب البخاري بابًا بب

مع الرجال؟  النساء الطواف مع الرجال، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي  هشام

كيف خيالطن : إي لعمري لقد أدركته بعد احلجاب، قلت: أبعد احلجاب أو قبل؟ قال: قلت

 اهلل عنها تطوف حجرةمل يكن خيالطن، كانت عائشة ريض: الرجال؟ قال
(1)

من الرجال ال  

إنطلقي عنك وأبت خيرجن : إنطلقي نستلم يا أم املؤمنني، قالت: ختالطهم فقالت إمرأة

متنكرات
(2)

بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن 
(3)

حتى يدخلن  

ف ثبريـوجا وعبيد بن عمري وهي جماورة يف ئشة أنــال وكنت أتى عــاوأخرج الرج
(4)

 لت وماـق 

                                                             

 .أي ناحية: حجرةً  (1)

 .أي مسترتات: متنكرات (2)

 .وهو يف طريق منى: بشري (4) .أي وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال خمرجني منه: ق من (1)
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وال يرشع الرمل واالضطباع يف غري هذا الطواف وال يف السعي وال للنساء؛ ألن 

مل يفعل الرمل واالضطباع إال يف طوافه األول الذي أتى به حني قدم  النبي 

خاضعًا لربه متواضعاً  مكة ويكون حال الطواف متطهرًا من األحداث واألخباث

 .....................................................................................   له

 

هي يف قّبة  تركّية: حجاهبا؟ قال
(1)

هلا غشاء وما بيننا وبينها غري ذلك ورأيت عليها درعاً  

داً  «ُمورَّ
(2)

 
(3)

. 
طويف من وراء الناس وأنت : أين اشتكي فقال شكوت إىل رسول اهلل » ورواية أم سلمة

والطور وكتاب  )حينئذ  يصيل إىل جنب البيت وهو يقرأ  راكبة فطفت ورسول اهلل 

«(مسطور  
(4)

. 

 .«... للنساء يف السعي وال ضطباع يف غري هذا الطواف والاليشرع الرمل وا وال» :قوله

v (5) ال البغويق
بني  عىل النساء سعي بالبيت والليس : بن عمر قالاوروى نافع عن  :

سعي يف  ضطباع والارمل عىل املرأة يف الطواف وال  وهذا قول أهل العلم أنه ال .الصفا واملروة

 .ليها امليش عىل العادةفا واملروة إنام عالطواف بني الص

v(6) قال الشنقيطي
شرتاط الطهارة من احلدث واخلبث وسرتة العورة يف اعلم أن ا :

حكاه املاوردي عن مجهور : وقال النووي يف رشح املهذب ،قول أكثر أهل العلم الطواف هو

 .العلامء

                                                             
 .قب ة صغرية من لبود ترضب يف األرض: تركية (1)

 .قميصًا لونه لون الورد: درعًا مورداً  (2)

 (.1816)رواه البخاري  (1)

 (.1819)رواه البخاري  (4)

 .117ص 7أضواء البيان جـ (8)  .132ص 4رشح السنة جـ (7)
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وقال
(1)

سرت  اخلبث وال تشرتط له طهارة احلدث وال علم أن مجهور العلامء أن السعي الا: 

يبطله  مرأة وهي حائض فالسعي صحيح والاالعورة، فلو سعى وهو حمدث أو جنب أو سعت 

 . مة األربعة ومجاهري أهل العلمذلك وممن قال به األئ

v (2) بن تيميةاقال 
يؤمر الطائف أن يكون متطهرًا الطهارتني الصغرى والكربى  :

املصيل والطائف طاهرًا لكن يف وجوب ويكون مستور العورة جمتنب النجاسة التي جيتنبها 

 .هارة يف الطواف نزاع بني العلامءالط

وقال
(3)

 جتب فيه بال تشرتط يف الطواف وال ثم تدبرت  وتبني يل أن طهارة احلدث وال :

 . كن تستحب فيه الطهارة الصغرىريب ول

 

 اْلنِّيَُّة ِلْلطََّواِف

 

v (4) ال الشنقيطيق
 أن الطواف ال: العلامء وأصحها إن شاء اهللعلم أن أظهر أقوال ا: 

وعىل ... ىل نية ختصه ألن نية احلج تكفي فيه وكذلك سائر أعامل احلج كالوقوف بالعرفةإيفتقر 

 .، وهو قول اجلمهورهذا أكثر أهل العلم ودليله ألن نية العبادة تشمل مجيع أجزائها

v (5) وقال الشيخ العثيمني
ط التعني بل تشرتط فيه يشرت الإنه : وقال بعض العلامء :

 ىل أنإعمرة، من حني أن حيرم ـنية شاملة للـانت هذه الـعمرة كـإذا نوى الـوعىل هذا ف طواف،ـال

                                                             

 .189ص 7أضواء البيان جـ (1)

 .136ص (1)  .86ص 28جمموع الفتاوى جـ (2)

 .171ص 7أضواء البيان جـ (4)

 .265ص 5الرشح املمتع جـ (7)



  ِفيَما َيْفَعُلُه اْلَحاجُّ ِعْنَد ُدُخوِل َمكََّة: اْلَفْصُل اْلتَّاِسُع
444 

يستحب له أن يكثر يف طوافه من ذكر اهلل والدعاء وإن قرأ فيه شيئًا من القرآن و

كر يف السعي ذ وال .غريه من األطوفة جيب يف هذا الطواف وال فحسن وال

وإما ما أحدثه بعض الناس من ختصيص كل شوط  .دعاء خمصوص خمصوص وال

بل مهام  ،من الطواف أو السعي بأذكار خمصوصة أو أدعية خمصوصة فال أصل له

 ........................................................   تيرس من الذكر والدعاء كفى

 

يشرتط تعيني الطواف  أنه ال: وهذا القول هو الراجح ،حيل منها والطواف جزء من العمرة

مادام متلبسًا بالنسك ومع كونه الراجح نظرًا هو األيرس للناس ألن الناس مع الزحام ربام 

 .ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة يغيب عن

 .«... ء ثر يف طوافه من ذكر اهلل والدعاـيستحب له أن يكو » :قوله

v (1) بن تيميةاال ق
ويستحب له يف الطواف أن يذكر اهلل تعاىل ويدعوه بام يرشع وإن قرأ  :

بتعليمه بل  بأمره وبقوله وال وال  يه ذكر حمدود عن النبالقرآن رسًا فال بأس وليس في

حتت امليزاب ونحو يذكره كثري من الناس من دعاء معني  يدعو فيه بسائر األدعية املرشوعة وما

 .ذلك فال أصل له

v (2) األلباينقال 
وليس للطواف ذكر خاص فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ماشاء اهلل : 

ويف  «الطواف بالبيت صالة ولكن اهلل أحل فيه النطق فمن نطق فال ينطق إال بخري»:  لقوله

و حديث رواه الرتمذي وغريه والرواية األخرى للطرباين وه «فأقّلوا فيه الكالم» :رواية

 .(21) " اإلرواء " صحيح كام يف

 

                                                             

 .86ص 28جمموع الفتاوى جـ (1)

 .21مناسك احلج والعمرة ص (2)
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v (1) قال الشيخ العثيمني
 ليس هناك دعاء خاص باحلج والعمرة بل يقول اإلنسان ما :

ويكتب يف املناسك الصغرية التي تقع يف أيدي احلجاج والعامر من األدعية  شاء من دعاء،

يظنون أهنا  هو معلوم، املخصوصة لكل شوط أقول إن هذا من البدع وفيها من املفاسد ما

 .ثم يعتقدون التعبد بتلك األلفاظ املعنية  يأمروا رد عن النب

 

 اْلَكالُم يف اْلطََّواِف

 

ب البخاري بابًا بإب أن » cبن عباس اوذكر حديث ، (باب الكالم يف الطواف)سم و 

مرَّ وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يدُه إىل انسان بسري أو بخيط  أو بيشء غري ذلك   النبي

«ُقدُه بيِدهِ : بيده ثم قال فقطعُه النبي 
(2)

. 

v (3) قال احلافظ
بذلك ألن أي إباحته وإنام مل يرصح ( باب الكالم يف الطواف)قوله : 

 بن عباساىل حديث إبمطلق الكالم ولعله  أشار  اخلرب ورد يف كالم يتعلق بأمر معروف ال

«الطواف بالبيت صالة»
(4)

.  

حيرم  شغل املرء به نفسه يف الطواف ذكر اهلل وقراءة القرآن وال أوىل ما: v بن املنذراقال  

 .لمالكالم املباح إال أن الذكر أس

                                                             

 .744ص( 731)وى أركان اإلسالم رقمفتا (1)

 (.1131)، وأبو داود (1823)رواه البخاري  (2)

 .817ص 1فتح الباري جـ (1)

قال . «الطواف حول البيت صالة إالّ أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فال يتكلم إال بخري»ويف الصحيح الرتغيب والرتهيب بلفظ  (4)

 (.1141)صحيح برقم 
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 ،يقبله وال« بسم اهلل واهلل أكرب»: ين استلمه بيمينه وقالفإذا حاذى الركن اليام

يكرب عند حماذاته؛  يشري إليه وال ستالمه تركه ومىض يف طوافه والافإن شق عليه 

علم ويستحب له أن يقول بني الركن اليامين نفيام   ألن ذلك مل يثبت عن النبي

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ] واحلجر األسود

 .«اهلل أكرب»: ستلمه وقبله وقالا، وكلام حاذى احلجر األسود [231: البقرة] [ې

 ............................  رب،ستالمه وتقبيله أشار إليه كلام حاذاه  وكافإن مل يتيرس 

 

v (1) ابن حزمقال 
فضل ألن النص مل والكالم مع الناس يف الطواف جائز وذكر اهلل أ: 

 .يأت بمنع من ذلك

v(2) وقال البغوي
يتكلم إال بذكر اهلل أو  والكالم يف الطواف مباح ويستحب أن ال :

أقِّلوا الكالم يف الطواف فإنام أنتم يف »بن عمر اوقال  بن عباس،افقد روي عن  ،حاجٍة أو علم

«صالة
(3)

. 

 وال « بسم اهلل واهلل أكرب »: فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال » :قوله

 .« يقبله
كنني  مل أر رسول اهلل »: أنه قال cعن عبداهلل بن عمر  يمسح من البيت إال الرُّ

«اليامنني
(4)

. 

«ت إال الركن األسود والذي يليهيستلم من أركان البي مل يكن رسول اهلل »ويف رواية 
(5)

. 

                                                             

 .138ص 4رشح السنة جـ (2)   .686ص 7املحىل جـ (1)

 (.796)، والشافعي يف املسند (7/222)رواه النسائي  (1)

 (.2949)، والنسائي (1654)، وأبو داود (1373)، ومسلم (1839)رواه البخاري  (4)

 (.1371)رواه مسلم  (7)
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«ال يستلم إال احلجر والركن اليامين  أن رسول اهلل»ويف رواية 
(1)

. 

ما تركت استالم هذين الركنني اليامين واحلجر مذ رأيت »: قال بن عمراويف رواية عن 

«يف شّدة وال رخاءيستلمهام  رسول اهلل 
(2)

. 

ومن يتقي شيئًا من البيت وكان معاوية يستلم األركان، »: ويف رواية أيب الشعثاء أنه قال

ليس يشء من البيت مهجورًا : إنه ال يستلم هذان الركنان، فقال: cفقال له ابن عباس 

هنَّ  «وكان ابن الزبري ريض اهلل عنهام يستلُمُهنَّ كلَّ
(3)

. 

ربنا آتنا يف »بني الركنني  يقول ما  سمعت رسول اهلل: لسائب قالوعن عبداهلل بن ا

«الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
(4)

. 

v (5) قال احلافظ
 ،وصله أمحد والرتمذي واحلاكم «كان معاوية يستلم األركان»وقوله  :

كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية ال يمر بركن إال أستلمه فقال ابن »عن أيب طفيل قال 

مل يستلم إال احلجر واليامين، فقال معاوية ليس يشء من البيت  إن رسول اهلل : عباس

 «مهجورا
(6)(7)

ابن الزبري ستالم ابن التني تبعًا إلبن القصار امحل ...( ابن الزبريكان )وقوله  .

 .عمر الكعبة أتم البيت عىل قواعد إبراهيمهلام ألنه ملا 

                                                             

 (.1372)رواه مسلم  (1)

 (.2972)، والنسائي (1371)، ومسلم (1838)رواه البخاري  (2)

 (.1836)رواه البخاري  (1)

 (.1888)، صحيح سنن أيب داود (1669)رواه أبو داود  (4)

 (.1836)حتت رقم  831ص 1الباري جـفتح  (7)

بأنا مل ( ليس يشء يف البيت مهجوراً )وأجاب الشافعي عىل قول من قال : 177ص 1وقال الصنعاين يف العدة يف رشح العمدة جـ (8)

ان ترك ندع إستالمهام هجرًا للبيت وكيف هنجره ونحن نطوف به وكنا نتبع السنة فعالً وتركاً ولو كان ترك إستالمهام هجراً لك

 (.676)رواه الرتمذي  (5)  .إستالم ما بني األركان هجراً وال قائل به
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 بن الزبري ملا فرغ من بناء البيت وأدخل فيه مناإن : فقد أخرج األزرقي يف كتاب مكة فقال

 عتمر وطاف بالبيتاىل التنعيم وإاحلجر ما أخرج منه ورد الركنني عىل قواعد إبراهيم خرج 

 .واستلم األركان األربعة

كون احلجر األسود فيه وكونه عىل قواعد : األول له فضيلتان :يف البيت أربعة أركان

ستلم الثاين فقط ل األول ويب فلذلك يقامإبراهيم، وللثاين الثانية فقط، وليس لآلخرين يشء منه

يستلامن هذا عىل رأي اجلمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن اليامين  يقبل اآلخرين وال وال

 .أيضاً 

v (1) قال العثيمني
ذات يوم فجعل يستلم األركان  وقد طاف أمري املؤمنني معاوية  :

فعلل بعلة . إنه ليس يشء من البيت مهجوراً : بن عباس فقال له معاويةااألربعة فأنكر عليه 

لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة »: بن عباساعقلية والعلة العقلية قد تكون ساقطة قال له 

«من البيت إال الركنني اليامنيني فقال صدقت حسنة ومل يستلم النبي 
(2)

. 

ان ألن الصحابة يريدون احلق أينام ك( امينيالش)ستالم الركن الشاميل والغريب اوكف عن 

 .مل يستلم إال هذين الركنني  كن اليامين ألن النبيوصار يستلم احلجر األسود والر

v (3) وقال النووي
: ن اليامنيان مها الركن األسود والركن اليامين إنام قيل هلامفالركنا :

العمران  :القمران وأبو بكر وعمر :والشمس والقمر األبوان األب واألم للتغليب كام قيل يف

 .األسودان: والتمر واملاء

                                                             

 .261ص 5الرشح املمتع جـ (1)

، وصححه أمحد شاكر يف حتقيق (7/55)، والبيهقي (13811)، والطرباين يف الكبري (1/248)، وأمحد (683)رواه الرتمذي  (2)

 (.1655)املسند 

 .15ص 9رشح مسلم جـ (1)
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ستحبه بعض السلف وممن او( الشاميان)يمسح الركنني اآلخرين  واتفق اجلامهري عىل أنه ال

بن الزبري وجابر وأنس وعروة وأبو الشعثاء، اواحلسني إبنا عيل و احلسن: امستالمهاكان يقول ب

نام كان فيه إو :يستلامن قال أمجعت أئمة األمصار والفقهاء عىل أهنام ال: وقال القايض أبو الطيب

 .يستلامن واهلل أعلم خالف لبعض الصحابة والتابعني وانقرض اخلالف وأمجعوا عىل أهنام ال

v (1) الشنقيطيقال 
ستالم احلجر األسود للطائف اخالف بني العلامء يف استحباب  ال :

ففيه للعلامء ثالثة : وأما الركن اليامين ،ومجاهريهم عىل تقبيله وأنه عجز وضع يده عليه وقبلها

 :أقوال

ستالمه وهذا هو مذهب ايقبل بل تقبل اليد بعد  ستالمه باليد والاأنه يستحب  :األول

 .يب هريرةأبو سعيد اخلدري وأعن جابر و قال النووي وروي ،الشافعي

فيه من غري تقبيل وهو مشهور مذهب عىل يقبل يده بعده بل يضعها  أنه يستلمه وال :الثاين

 .مالك وأمحد

 .أنه يقبله وهو مروي عن أمحد :الثالث

v(2) بن رشداقال 
ستالم الركنني األسود واليامين ان من سنة الطواف أواتفقوا عىل  :

 . أنه أنام يستلم الركنان فقطالنساء فذهب اجلمهور إىل للرجال دون

v (3) قال الشوكاين
يف الركن اليامين إال جمرد اإلستالم ال التقبيل إال   ومل يثبت عنه: 

إذا استلم الركن اليامين  كان النبي » اس قالبن عبايف رواية رواها البخاري يف تأرخيه عن 

«قبله
(4)

. 

                                                             

 .835ص 1بداية املجتهد جـ (2)  .148ص 7أضواء البيان جـ  (1)

 (.18591)يف املوسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة برقم  (4)  .177ص 2سيل اجلرار جـ (1)
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سناده عبداهلل بن مسلم وهو ضعيف وزاد الدارقطني اورواه أيضًا أبو يعيل والدارقطني ويف 

«كان يضع خده عليه أنه » يف هذا احلديث
(1)

، ولكن الثابت يف الصحيحني وغريمها من 

 .قبيل ووضع اخلد مل يثبت كام عرفتكان يستلمه فقط ورواية الت  بن عمر أن النبياحديث 

وقال
(2)

روي عن  ينفي التقبيل فإن صح ما بن عمر عىل التسليم مااقتصار انعم ليس يف : 

 .تعني العمل به: بن عباسا

v (3) ن خانسقال صديق ح
 ستالمهاماوكان يقول عند : سبل السالم قال صاحب :

قال األلباين ،«اهلل أكرب»: وكان كلام أتى احلجر يقول «بسم اهلل واهلل أكرب»
(4)

تبع يف ذلك : قلت: 

يصح وإنام  ال  ىل النبيإبن القيم يف الزاد وقد بينت يف التعليقات اجلياد أن رفعه ا العالمة

 .بن عمراصح موقوفًا عىل 

v (5) الدقيقبن اوقال 
دل عليه احلديث أوىل فإن الغالب عىل العبادات  تباع مااو :

ظهار معنى ااإلتباع، السيام إذا وقع التخصيص مع توهم اإلشرتاك يف العلة وهنا أمر زائد وهو 

 .ستالماللتخصيص غري موجود فيام ترك فيه 

v(6) قال األلباين
يقبله فإن مل يتمكن من  وال ةويستلم الركن اليامين بيده يف كل طوف :

 ستلمـي وال [ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ] ويقول بينهام ،ارة إليه بيدهـرشع اإلشـستالمه مل تا

                                                             

ووضع »بلفظ ( 4115)، ويف ضعيف اجلامع الصغري (15342)يف املوسوعة اآلحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة برقم  (1)

 .«األيمن عليهخده 

 .191ص 1نيل األوطار جـ (2)

 .93ص 2الروضة الندية جـ (1)

 .يف هامشه 93ص 2تعليقه عىل الروضة جـ (4)

 .21مناسك احلج والعمرة ص (8)  .178ص 1أحكام األحكام جـ (7)
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v (1) بن تيميةاقال شيخ اإلسالم  :وقال يف هامشه  تباعاً للنبياالركنني الشاميني 
 :

اإلستالم هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما يف األرض من 

ل قبَّ ت   لم والتوصخرة بيت املقدس فال تس. طاهنا ومقابر األنبياء والصاحلنياملساجد وحي

يستتاب فإن ختذه دينًا امن وبإتفاق األئمة، وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع املحرمة، 

 .تاب وإال قتل

طفت مع »: مية قالأوأمحد والبيهقي عن يعيل بن ( 6947) روى عبدالرزاق وما أحسن ما

، فلام كنت عند الركن الذي ييل الباب مما ييل احلجر عمر بن اخلطاب ويف رواية مع عثامن 

ه يستلمه فهل رأيت: بىل، قال: قلت أما طفت مع رسول اهلل : أخذت بيده ليستلمه فقال

 .«أسوة حسنة فأنفذ عنك فإن لك يف رسول اهلل : ال، قال: قلت

v (2) بن تيميةاقال 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ] خيتم طوافه بني الركنني بقوله  وكان النبي :

  .س يف ذلك ذكر واجب بإتفاق األئمةكام كان خيتم سائر دعائه بذلك ولي [ۋ   ۅ

وقال
(3)

يستلم من األركان إال  وال ،بسم اهلل واهلل أكرب( احلجر األسود)ستلمه اويقول إذا  :

ستلمهام خاصة ألهنام عىل قواعد إبراهيم اإنام   الركنني اليامنني دون الشاميني فإن النبي

يقبل واآلخران  واآلخران مها يف داخل البيت، فالركن األسود يستلم ويقبل واليامين يستلم وال

 .ه باليدقبالن واإلستالم هومسحي يستلامن وال ال

وقال
(4)

تفقوا عىل أن اليامنني يستلامن واتفقوا عىل تقبيل األسود، وتنازعوا يف تقبيل او: 

 :ثالثة أقوال معروفة اليامين عىل

                                                             

 .86ص 28جمموع الفتاوى جـ (1)

 .81ص 25جـ (4) .85ص (1)  .86ص 28جمموع الفتاوى جـ (2)
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فإن  .تقبل اليد، وهذا هو الصحيح يستلم وال: وقيل. يستلم وتقبل اليد: وقيل. يقبل :قيل

ثواب فيام ليس  أجر وال ستلمه والاستلمه ومل يقبله، ومل يقبل يده ملا اأنه   الثابت عن النبي

عامل األو)مستحب فإن األجر والثواب إنام يكون عىل األعامل الصاحلة،  بواجب وال

ر عىل ذلك ويثاب فهو جاهل ضال جومن اعتقد أنه يؤ ،واجبة وإما مستحبةإما  (الصاحلة

 .نيكالذي يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا سجد لقبور األنبياء والصاحل يءخمط

ما »بن عمر اقال  «... إن قومك قرصت هبم النفقة» d لرواية عائشة cبن عمر اقال 

ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتمم عىل قواعد  أرى رسول اهلل 

«إبراهيم
(1)

. 

 ،«وال طاف الناس وراء احلجر إال بذلك... » زاد لفظ( 1652) ويف رواية أيب داود برقم

أن ابن عمر كان يزاحم عىل الركنني زحامًا ما رأيت أحدًا من » عن عبيدبن عمري عن أبيه

يا أبا عبدالرمحن أنك تزاحم عىل الركنني زحامًا ما رأيت : يفعله فقلت أصحاب النبي 

إن : يقول إن أفعل فإين سمعت رسول اهلل : يزاحم عليه، فقال أحدًا من أصحاب النبي 

مسحهام كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف هبذا البيت سبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة، 

ال يرفع أخرى إال حط اهلل عنه هبا خطيئة وكتبت له هبا ال يضع قدماً و: وسمعته يقول

«حسنة
(2)

. 

v (3) وقال املباركفوري
 رأيت: ن منصور عن القاسم بن حممد قالقلت روى سعيد ب: 

 أريد أنـاألفئدة إليه ف هوت: يلـريق آخر أنه قـومن ط ،دمىركن حتى ي  ـال زاحم عىلـبن عمر يا

                                                             

 (.2529)، وابن خزيمة (2/97)، وأمحد (979)رواه الرتمذي  (2)              (.1229)، ومسلم (1671)رواه البخاري  (1)

 .674ص 1حتفة األحوذي جـ (1)
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( أسبوعاً )ووقع يف املشكاة ( سبوعاً )وقوله ( 4/251)كام يف الفتح  .يكون فؤادي معهم

يام السبعة، وقال ألأي سبع مرات، واألسبوع ا( طاف أسبوعاً ) :باأللف قال يف اجلمع

قال السيوطي مل يأت فيه بزيادة أو نقص،  ،(فأحصاه)ي سبعة أشواط كام يف رواية أ: القارئ

 .ترب يف الطواف من الرشوط واآلدابيع بأن يكمله ويراعي ما: وقال القارئ

" ب والرتهيبصحيح الرتغي " وورد األلباين يف
 (1)

: cبن عمر اعن : الروايات التالية 

وعنه  :حتته وذكر ،(1119رقم )وقال األلباين صحيح لغريه  ،«أن استالمهام حيط اخلطايا... »

: وذكر حتته ،وقال صحيح لغريه «ومن طاف أسبوعًا حيصيه وصىل ركعتني كان كعدل رقبة»

ما رفع رجل قدمًا وال وضعها إال كتب له عرش حسنات وحط عنه عرش سيئات ورفع له » وعنه

وذكر رواية ، «... عنه خطيئة وكتب درجةكتب له حسنة ومحَّ »وذكر روايتني  ،«عرش درجات

 (.1143)صحيح لغريه رقم  «من طاف بالبيت أسبوعًا، ال يلغوا فيه كان كعدل رقبة يعتقها»

نقص  زيادة وال أي حيرص عدده فيجعله سبعًا ال( حيصيه)قوله : وقال األلباين يف هامشه

يزيد  يها من التمسك بالعدد والوفيه إشارة إىل أن فضائل العبادات املقيدة بعدد مسمى البد ف

 .ينقص فتنبه وال

v(2) قال الشيخ العثيمني
فيحاذي احلجر األسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق : وقول :

بسم اهلل واهلل » بتداء طوافهاومنه عند   ورد عن النبي ما: أي ،ورد َقبَّل يده ويقول ما

«أكرب
(3)

 .يقول ذلك c بن عمراكام كان  «...اللهم إيامنك بك» 

                                                             

 .251ص 5الرشح املمتع جـ  (2)  (.1119)حتت رقم  28ص 2جـ (1)

، قال احلافظ يف (بسم اهلل واهلل أكرب: )أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال(: 7/59)، والبيهقي (6694)روى عبدالرزاق  (1)

قال األلباين يف الضعيفة ( اللهم إيامنًا بك وتصديقًا بكتابك وإتباعًا سنة نبيك)وقوله . وسنده صحيح(: 2/245)التلخيص 

 (.1349)موقوف ضعيف رقم 
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 قتداء برسول اهللاوأما يف الطوافات األخرى فإنه يكرب كلام حاذى احلجر 
(1)

واإلشارة  

يستلم احلجر  ويف آخر الشوط يستلم الركن اليامين وال ،ىاليمن باليد اليمنى كام أن املسح باليد

نتهى طوافه، انتهى إىل احلجر األسود ابالركن اليامين مرَّ وهو يف طوافه، وإذا  األسود ألنه إذا مرَّ 

 ، يف آخر شوط ألن التكبري تابع لإلستالم، واليكرب أيضاً  يستلم احلجر األسود وال وهلذا ال

والركن اليامين سمي يامنيًا ألنه من  ،أول الشوط وليس يف آخر الشوط ستالم اآلن والتكبري يفا

وماذا يقول  (احلجر والركن اليامين والشاميل والغريب)جهة اليمن من الكعبة ذات أركان أربعة 

غريه ألن ذلك مل يرد  تكبري وال ًا فيستلم بال قول والئشييقول  ال استالمه الركن اليامينعند 

  يف عهد الرسول أن كل ما وجد سببه)والقاعدة الفقهية األصولية الرشعية   عن النبي

 .ومل يفعله فالسنة تركه

التكبري عند ن يس اليكرب وعىل هذا ف يستلمه ومل يكن  فالركن اليامين كان الرسول

 وقال شيخ اإلسالم [ ...ۈ  ٴۇ]سود ألويقول بني الركن اليامين واحلجر ا ،ستالمها

v:  واملناسبة يف ذلك أن هذا اجلانب من الكعبة هو آخر الشوط وكان النبي  خيتم دعاءه

غالبًا هبذا الدعاء
(2)

فهذه مل ترد عن  (عزيز يا غفار وأدخلنا اجلنة مع الربار يا)وأما الزيادة  .

ينبغي أن يتخذها تعبدًا هلل لكن لو دعا مل ينكر عليه ألن هذا حمل دعاء ولكن  وال  النبي

: أنه قال أيضا  وروي عن النبي ،غري صحيح...( ربنا آتنا)جلملة جيعله مربوطًا هبذه ا

لكن حديث ضعيف «...( ربنا آتنا)اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة و »
(3)

. 

                                                             

البخاري  «عىل بعري كلام أتى عىل الركن أشار إليه بيشء يف يده وكرب طاف رسول اهلل »: بن عباس ريض اهلل عنهام قال عن ا (1)

(1811.) 

 .كام كان خيتم سائر دعائه بذلك...( ربنا آتنا)خيتم طوافه بني الركنني بقوله  وكان النبي : 86ص 28قال يف جـ (2)

 (.2793)، واملشكاة (7861)، وضعيف اجلامع (843)برقم  ماجهابن ضعفه األلباين يف ضعيف  (1)
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من طاف بالبيت سبعًا وال يتكلم إال بسبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل » :ويف رواية

ضعيف يف ضعيف اجلامع  «... أكرب وال حول وال قوة إال باهلل حميت عنه عرش سيئات وكتب

كان إذا طاف بالبيت إستلم احلجر والركن »عن عمر  ،(843)بن ماجة اوضعيف ( 7861)

 (.4571)صحيح اجلامع( 2356)الصحيحة  .«يف كل طواف

 

 َمْشُروِعيَُّة اْلِتَزام اْلُمْلَتِزم يف اْلطََّواِف

 

ثم ذكر عن ( 2116) فوق رقم " الصحيحة " يف vلباين ألكتب هذا العنوان الشيخ ا

طفت مع »: قال حسنه بلفظ( 2195)بن ماجة اويف صحيح : عمرو بن شعيب عن أبيه

: عبداهلل بن عمرو فلام فرغنامن السبع، ركعنا يف دبر الكعبة، فقلت أال تتعوذ باهلل من النار؟ قال

صدره  قال ثم مىض فاستلم الركن ثم قام بني احلجر والباب فألصق... أعوذ باهلل من النار

وقال يف الصحيحة «يفعل هكذا رأيت رسول اهلل : ويديه وخده إليه ثم قال
(1)

ووجدت له  :

أي ) قلت (.هذا امللتزم بني الركن والباب) :بن عباس قالاشاهدًا موقوفًا قويًا عن جماهد عن 

أنه كان يلصق بالبيت »ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه  ،سناد صحيحاوهذا  :(األلباين

بسند صحيح ( 9347) وسنده صحيح أيضًا، وروى عبدالرزاق أيضاً  «صدره ويده وبطنه

وروى عبدالرزاق  ،و يتعوذ بني الركن والبابهبن عباس واجئت  :أيضًا عن جماهد قال

رواية جماهد  لكن ،ًا من البيتئيلزم شي بن عمر كان الابإسناد صحيح عن نافع أن ( 9371)

 نيـما ب»ث ـحدي وأما ،ولـايف كام هو مقرر يف علم األصـمقدم عىل الن ثبتـثبت واملـألنه م ،أوىل

                                                             

 .151ص 7جـ (1)
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سناد إف «الركن واملقام ملتزم من دعا من ذي حاجة أو كربة أو ذي غمة فرج عنه بإذن اهلل

 .(2149) و( 4687) ه يف الضعيفةتبينضعيف جدًا كام 

وقال فيها
(1)

من طرق يقوي بعضها بعضًا، ولذلك أوردته   وقد روي اإللتزام من فعله: 

وذكرت له فيه شواهد ( 2116)، وخرجته يف الصحيحة 466صحيح اجلامع الصغري  يف

 .موقوفة صحيحة عن مجع من الصحابة 

v (2) بن تيميةاقال 
بني احلجر األسود والباب ،فيضع  امللتزم وهو ماوأن أحب أن يأيت  :

ل اهلل تعاىل حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل أعليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويس

غريه والصحابة  أن يكون حال الوداع أو فرق بني فإن هذا اإللتزام ال قبل طواف الوداع ذلك

 .كانوا يفعلون ذلك حني يدخلون مكة

اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك »بن عباس االدعاء املأثور عن  وإن شاء قال يف

ثم ، «...محلتني عىل ما سخرت يل من خلقك وسريتنى يف بالدك حتى بلغتني بنعمتك إىل بيتك

 .لتزام للبيت كان حسناً اولو وقف عند الباب ودعا هناك من غري ) :ذكر دعاء طوياًل وقال

v (3) قال الشيخ العثيمني
  وهذه مسألة اختلف فيها العلامء مع أهنا مل ترد عن النبي :

قولون يفعله عند كانوا يفعلون ذلك عند القدوم والفقهاء ي وإنام عن بعض الصحابة 

 مل يكن بأس به ما وعىل هذا فاإللتزام ال) :وقال ،بن عباساوذكر الدعاء املأثور عن  ،املغادرة

 (.فيه أذية وضيق

                                                             

 .489ص 13جـ (1)

 .59ص 28جمموع الفتاوى جـ (2)

 .432ص 5الرشح املمتع جـ (1)
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وراء زمزم واملقام والسيام عند الزحام واملسجد كله حمل  بأس بالطواف من الو

ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل  ،للطواف ولو طاف يف أروقة املسجد أجزأه ذلك

ذلك وإن  له تيرس ذافإذا فرغ من الطواف صىل ركعتني خلف املقام إ تيرس ذلك ذاإ

ن أن يقرأ ذلك لزحام ونحوه صالمها يف أي موضع من املسجد ويس له مل يتيرس

 ........   ،[ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ]و  [ٱ  ٻ  ٻ  ٻ] :فيهام بعد الفاحتة

 

v (1) وقال األلباين
فيضع صدره ووجهه وذراعيه  وله أن يلتزم ما بني الركن الباب :

من طريقني يرتقي احلديث هبام إىل مرتبة   وري ذلك عن النبي :وقال يف هامشه ،عليه

وهذا ) :وقال ،بن عباس ااحلسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن مجيع من الصحابة منهم 

 ذلك خمرج يف الصحيحة عن فعل عروة بن الزبري أيضًا وكلوصح ( امللتزم بني الركن والباب

 .بن تيمية يف ذلكاثم نقل قول  ،(2116)

 .« ... بالطواف من وراء زمزم واملقام والسيما عند الزحامبأس  الو » :قوله

v (2) بن تيميةاال ق
ملتصلة وراها من السقائف ا امممن وراء قبة زمزم و يطوف وجيوز أن :

 .بحيطان املسجد

v (3) بن حزماقال 
يف الزحام ألن التباعد  جيوز التباعد عن البيت عند الطواف إال وال :

 .معنى له   ال وعبث  بخالف فعل رسول اهلل  عمل

 .« ... ذلك له تيسر ذافإذا فرغ من الطواف صلى ركعتني خلف املقام إ » :قوله

واختذوا من مقام إبراهيم )ثم نفذ إىل مقام إبراهيم عليه السالم فقرأ ... »: رواية جابر يفو 

 هياأا ـل يـركعتني قل هو اهلل أحد وقـيف ال أرـقان يــك.. بيتـم بينه وبني الــال املقـعــج، ف(صىلـم

                                                             

 .22مناسك احلج والعمرة ص (1)

 .193ص 7املحىل جـ (1)  .86ص 28جمموع الفتاوى جـ (2)
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«الكافرون
(1)

. 

«...ثم صىل خلف املقام ركعتني... » cبن عمر اوعن 
(2)

. 

يصيل  cبن عمر اكان : قال نافع: 89باب ( 1821) رقم ونقل البخاري معلقًا فوق

قلت للزهري إن عطاء يقول جتزئه املكتوبة من : سامعيل بن أميةالكل سبوع ركعتني، وقال 

 .سبوعًا قط إال صىل ركعتني  مل يطف النبي السنة أفضل: ركعتي الطواف فقال

إذا أقيمت : فقال هلا رسول اهلل ... شكوت إىل رسول اهلل »ويف رواية أم سلمة 

«صالة الصبح فطويف عىل بعريك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت
(3)

. 

 -أو وافقني ريب يف ثالث-وافقت اهلل يف ثالث  : قال عمر بن اخلطاب » وعن أنس قال

بعض  النبي  ، ثم ذكر احلجاب ومعاتبة...يا رسول اهلل لو اختذت مقام إبراهيم مصىل: قلت

«أزواجه
(4)

. 

يطوف بعد الفجر ويصيل  cرأيت عبداهلل بن الزبري »: وعن عبدالعزيز بن رفيع قال

«ركعتني
(5)

. 

v (6) وقال احلافظ
عىل كل سبع صالة ركعتني وكان ال »بن عمر اوعند عبدالرزاق عن  :

 .كل أسبوع ركعتني مضت السنة أن مع: بن أيب شيبة عن الزهري قالاوعند  «يقرن

خذوا » مل يفعله وقد قال  ألسابيع خالف األوىل من جهة أن النبياوأن األقران بني 

 وعن أيب حنيفة وحممد يكره وأجازه ،يب يوسفأافعية وـول أكثر الشـوهذا ق ،«مـكاسكـعني من

                                                             

 (.1821)رواه البخاري  (2)  (.2941)رواه مسلم  (1)

 (.1813)رواه البخاري  (7) (.4461)رواه البخاري  (4)  (.1828)رواه البخاري  (1)

 .819ص 1فتح الباري جـ (8)
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فلم يصل » وقوله( حديث أم سلمة) واألصح أهنام سنة كقول اجلمهور ،اجلمهور بغري كراهة

جواز صالة الطواف خارجًا من املسجد إذ  ل عىلأي من املسجد أو من مكة فد «حتى خرجت

ستدل به عىل أن من نيس ركعتي الطواف او ،عىل ذلك  قرها النبيألو كان رشطًا الزمًا ملا 

حتملت قراءته ا: بن املنذراوقال ... قول اجلمهور قضامها حيث ذكرمها من حل أو حرم وهو

طائف ن أمجع أهل العلم عىل أن الأن تكون صالة الركعتني خلف املقام فرضاً لك (...واختذوا)

 .جتزئه ركعتا الطواف حيث شاء

v (1) بن رشداوقال 
نقضاء الطواف اوأمجعوا عىل أن من سنة الطواف ركعتني بعد  :

يفرق بني  نقضاء كل أسبوع، وأجاز بعض السلف أن الاومجهورهم أنه يأيت هبا الطائف عند 

 لكل أسبوع ركعتني، وهو مروي عن عائشةيفصل بينهام بركوع ثم يركع  األسابيع وأن ال

d ثالثة األسابيع ثم تركع ست ركعاتتفرق بني  أهنا كانت ال. 

v (2) قال الشنقيطي
 مأمجع العلامء عىل مرشوعية صالة ركعتني بعد الطواف ولكنه :

 .كعتي الطواف هل حكمهام الواجب أو السنيةراختلفوا يف 

واجبتان واستدلوا لوجوهبا بصيغة األمر يف أن ركعتي الطواف : فقال بعض أهل العلم

 ...(.واختذوا)قوله 

 ركعتني خلف املقام متمثاًل بذلك األمر وقد ملا طاف قرأ هذه اآلية وصىل  والنبي: قالوا

أن ركعتي الطواف : وقال مجهور العلامء .ألمر يقتيض الوجوبوا «خذوا عني مناسككم» قال

 وم والليلة فقال هل عيلَّ غريمها؟ـيات يف الـومخس صل» وااستدل، واتـمن الواجب سنن الـمن ال

                                                             

 .836ص 1بداية املجتهد جـ (1)

 .149ص 7أضواء البيان جـ (2)
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«ال إال أن تطوع: قال
(1)

. 

وقد جياب  ء من الصالة غري اخلمس املذكورةجيب يش ويف هذا احلديث الترصيح بأنه ال

ال إال أن » هلذا اإلستدالل بأن األمر بصالة ركعتي الطواف خلف املقام وارد بعد قوله 

 .والعلم عند اهلل تعاىل «تطوع

ٻ  ] واملستحب أن يقرأ بـ  [ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ويف الثاين  [ٻٱ  ٻ  

يشرتط يف صحة صالهتام أن تكون  خلف املقام،  ال ر أهل العلم عىل أن ركعتي الطوافومجهو

: حد قويل أهل العلمأصالمها يف أي موضع غريه صح ذلك ولو طاف يف وقت هني ف لوبل 

 .هني عن النافلة فيه ىل وقت الإيؤخرمها 

ىل وقت إعىل هذين األمرين أعني صحة صالهتام يف موضع آخر، وتأخري صالهتام  ومما يدل

بعد الصبح  باب الطواف)ذكره البخاري  يف صحيحه  غري وقت النهي، الذي طاف فيه ما

 (.والعرص

مل تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح حتى  يصيل ركعتي الطواف ما: بن عمراوكان 

 كعتني خلف املقام بلراشرتاط كون الصىل الركعتني بذي طوى وفعل عمر، يدل عىل عدم 

ن تأخريمها عن وقت النهي هو الصواب وعزاه إتصح صالهتام يف أي موضع صالمها فيه، و

ذوات األسباب اخلاصة  إن: ًا قول من يقول من أهل العلماجلمهور وقد قدمنا مراربعضهم إىل 

أن درأ : تدخل يف عموم النهي يف أوقات النهي والقاعدة املقررة يف األصول من الصلوات ال

 .املفاسد مقدم عىل جلب املصالح

 

                                                             

 (.6)، ومسلم (48)رواه البخاري  (1)
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 ،إن صالة ركعتي الطواف جائزة يف أوقات النهي بال كراهة: صحابهأوقال الشافعي و

 :واستدلوا

يا بني عبد مناف ال متنعوا أحداً طاف هبذا »: قال  يحديث جبري بن مطعم عن النب -1

«البيت وصىل آية ساعة شاء من ليل أو هنار
(1)

وهذا الذي ذكرنا عن الشافعي وأصحابه حكاه  

 (.عن مجع من الصحابة والتابعني: )بن املنذرا

ال صالة بعد العرص حتى تغرب الشمس »ومما استدلوا به عىل ذلك عن أيب ذر مرفوعًا  -2

هذا : يف التلخيص v حجر بناقال  «وال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إال بمكة

بن خزيمة يف او ،(2/481)والبيهقي  ابن عدي،و ،(7/187) احلديث رواه الشافعي وأمحد

هذا هو حاصل ما احتج به  .أنا أشك يف سامع جماهد من أيب ذر: بن احلجرا صحيحه، وقال

تلك صحابه وحجة خمالفهم هي عموم األحاديث الواردة يف النهي عن الصالة يف أالشافعي و

 .األوقات وظاهرها العموم

يصلح  وأنت خبري بأن حديث جبري بن مطعم ال: يف نيل األوطار v وقال الشوكاين

لتخصيص أحاديث النهي املتقدمة، ألنه أعم منها من وجه وأخص من وجه وليس أحد 

أن : والقاعدة املقررة يف األصول vوهو كام قال ن اآلخر، العمومني أوىل بالتخصيص م

إذا كان بينهام عموم وخصوص من وجه فإهنام يظهر تعارضهام يف الصورة الذي  النصني

 ومـمـنهي عـديث البري وأحـاـث جـــون حديضًا كـينهام، وأيـيح بـجـيجب الـرتا فـان فيهـجيتمع

                                                             

، وابن خزيمة (4/63)، وأمحد (1274) ابن ماجه، و(767)، والنسائي (1694)، وأبوداود (668)رواه الرتمذي  (1)

، (753)، وصحيح النسائي (1318) ابن ماجه، وصحيح (866)، صحيح الرتمذي (5933)، وصحيح اجلامع (1263)

 (.461)واإلرواء 
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ن أحاديث النهي عامة يف مكة وغريها خاصة يف أهو وخصوص من وجه كام ذكره الشوكاين 

أوقات النهي، وحديث جبري عام يف أوقات النهي وغريها خاص بمكة حرسها اهلل، فتختص 

ينهى عن  أحاديث النهي بأوقات النهي يف غري مكة وخيتص حديث جبري باألوقات التي ال

ان يف أوقات النهي يف مكة فعموم أحاديث النهي يشمل مكة الصالة فيها بمكة، وجيتمع

وغريها وعموم إباحة الصالة يف مجيع الزمن يف حديث جبري يشمل أوقات النهي وغريها يف 

مكة فيظهر التعارض يف أوقات النهي يف مكة فيجب الرتجيح، وأحاديث النهي أرجح من 

 :حديث جبري من وجهني

 .الصحيحأهنا أصح منه لثبوهتا يف  -1

تقرر يف األصول أن النص الدال عىل النهي يقدم عىل النص الدال عىل اإلباحة  هو ما -2

 .ب املصالح والعلم عند اهلل تعاىلألن درأ املفاسد مقدم عىل جل

وقال
(1)

وقات النهي عن أخالف بني من يعتد به من أهل العلم أن الطواف جائز يف  ال: 

 .طاف وقت هني صالة الركعتني إذا الصالة، ويف

v (2) قال الشيخ العثيمني
صحيح  «...يا بني عبد املناف ال متنعوا»  يوقول النب :

جيوز هلم أن يمنعوا أحدًا طاف هبذا البيت يف أي  وهذا رصيح بأنه ال ،(5933)اجلامع الصغري 

الصالة هني عن  أنه ال: فظاهره ،بعد الصبح وال يف أي وقت بعد العرص وال ساعة كانت، ال

يف املسجد احلرام ولو يف أوقات النهي وعىل هذا فيتنازع يف اإلستدالل هبذا احلديث من 

 :وجهني

                                                             

 .174ص (1)

 .-ةالطبعة اجلديد – 62ص 2الرشح املمتع جـ (2)
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الصالة بأس بالطواف يف كل وقت وأنتم ختصون  بأس بالصالة وال إن ظاهره أنه ال -1

 .بركعتي الطواف

حيل هلم أن يمنعوا أحدًا من  إن احلديث موجه إىل والة األمور يف املسجد احلرام أنه ال -2

 .الصالة فيه

وعىل كل سيئاتنا إن شاء اهلل أن ركعتي الطواف جائزة ال هلذا احلديث ولكن ألن هلا سببًا 

 .األسباب جيوز فعلها يف وقت النهيوذوات 

وقال
(1)

إن ماله سبب جيوز فعله يف أوقات النهي كلها ملا  ل الصحيح يف هذه املسألةوالقو :

 :ييل

 .قوى من العموم املخصوصأن عمومه حمفوظ أي مل خيصص والعموم املحفوظ أ -1

«من نام عىل صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» الفرق بني العموم يف قوله ما -2
(2)

وقوله ، 

من نام عن صالة أو »إذا قلتم أن قوله  «جيلس حتى يصيل ركعتني إذا دخل أحدكم املسجد فال»

من » والفرق، فإن قوله"عامًا يف الوقت أيضًا  «...إذا دخل» فليكن قوله عام يف الوقت، «نسيها

خاص يف الصالة عام يف  «...إذا دخل»وكذلك  –خاص يف الصالة عام يف الوقت  "«...نام

الصالة بعد »وتقولون إنه خمصوص لعموم  «...من نام»الوقت فكيف تأخذون بعموم 

 .«...إذا دخل»تأخذون بعموم  وال «بعد العرص»أو  «الصبح

لئال يتشبه باملرشكني فإذا أحيلت الصالة عىل سبب  إهنا مقرونة بسبب، ألن النهي -3

 .معلوم كانت املشاهبة بعيدة أو معدومة

                                                             

 .66ص (1)

 .(863)رواه مسلم  (2)
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«تتحروا الصالة ال»أنه يف بعض ألفاظ أحاديث النهي  -4
(1)

. 

 .صىل للسبب: ال إنه متحٍر بل يقالوالذي يصيل لسبب اليق

وذكر األلباين
(2)

 «كان اليدع ركعتني قبل الفجر وركعتني بعد العرص» d حديث عائشة 

ويتخلص مما سبق أن الركعتني بعد العرص سنة إذا صليت العرص معها قبل أصفرار : وقال

 .الشمس

وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة احلريصني عىل إحياء السنن وإماتة البدع أن يصلوا هاتني 

 «...من سن يف اإلسالم سنة حسنة»  الركعتني كلام صلوا العرص يف وقتها املرشوع لقوله

 .التوفيقوباهلل 

v (3) وقال الشيخ العثيمني
صيل ركعتني خلف املقام لفعل بعد الفراغ من الطواف ي :

ألجل أن يشعر بفائدة عظيمة وهي أن فعله ...( وأختذوا)وينبغي إذا تقدم أن يقرأ   يالنب

 .ىل اهلل سبحانه والذل  ألوامرهللعبادة إمتثاالً ألمر اهلل عز وجل حتى تتحق بذلك اإلنابة ا

 . ارتفع بناء الكعبة فبنى عليهحني( عليه الصالة والسالم)ألنه قام عليه : وسمي املقام

ب من املقام أفضل إذا دار األمر بني أن يصيل قريباً من املقام مع كثرة حركته لرد  كلام قر 

 : املارين بني يديه أو مع التشويش وبني أن يصيل بعيدًا عن املقام ولكن بطمأنينة فاهيام أفضل

 (.وىل باملراعاة مما يتعلق بمكاهناألن مايتعلق بذات العبادة أ)الثاين أفضل : اجلواب

 

                                                             

 .(626)مسلمو ،(783)البخاريرواه  (1)

 .(2923)يف الصحيحة برقم (2)

 .133ص 5الرشح املمتع جـ (1)
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 .يف ذلك،  ثم يقصد احلجر األسود فيستلمه بيمينه إن تيرس ذلك إقتداًء بالنبي 

 

يف  ثم يقصد احلجر األسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك إقتداًء بالنيب  » :قوله

 .« ذلك

«ثم رجع إىل الركن فأستلمه.. ثم نفذ إىل مقام إبراهيم »: يف حديث جابر 
 (1)

. 

فيه داللة ملا قاله الشافعي ...( ثم رجع إىل الركن)قوله : يف رشح مسلم vقال النووي 

وغريه من العلامء، أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصالته خلف 

املقام أن يعود إىل احلجر األسود يستلمه واتفقوا أنه ليس بواجب، وإنام هو سنة لو تركه مل 

 .يلزمه دم

v(2)قال ابن تيمية 
ثم إذا صالمها استحب له أن يستلم احلجر ولو أخر ذلك بعد : 

 .طواف األفاضة جاز

v (3)قال الشيخ العثيمني 
والظاهر أن إستالم احلجر ملن اراد أن يسعى وأما من طاف : 

ن له إستالمه وهذا اإلستالم للحجر كالتوديع ملن قام من  طوافًا جمردًا مل يرد أن يسعى فإنه اليس 

ن تقبيله يف هذه املرة وال اإلشارة  جملس فإنه إذا أتى إىل املجلس سل م، وإذا غادر سل م واليس 

 .إليه بل إن تيرس أن يستلمه فعل وإال إنرصف من مكانه إىل املسعى

v(4)وقال األلباين 
ثم إذا فرغ من الصالة ذهب إىل زمزم فرشب منها، وصب عىل : 

رأسه
(5)

 .يستلمه عىل التفصيل املتقدمثم يرجع اىل احلجر األسود فيكرب و 

                                                             
 .51ص 28جمموع الفتاوى جـ (2)  .(1937)، وأبوداود (2941)مسلم رواه  (1)

 .24مناسك احلج والعمرة ص (4)   .134ص 5الرشح املمتع جـ (1)

 ولكن األلباين استقدم إىل هذا الوقت( 2941)ذكر رشب ماء زمزم ذكره العلامء بعد طواف األفاضة كام يف حديث جابر مسلم (7)

،  وكذلك ذكره الشيخ ابن باز بعد طواف اإلفاضة كام سيأيت إن شاء (76)ص عىل رواية إمام أمحد كام ذكره يف حجة النبي 

 .اهلل تعاىل
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ثم خيرج إىل الصفا من بابه فريقاه أو يقف عنده والرقي عىل الصفا أفضل أن تيرس 

 [ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ڌ]: ويقرأ عند بدء الشوط األول قوله تعاىل
 .[176: البقرة ]

ال إله إال اهلل، »: ويستحب أن يستقبل القبلة عىل الصفا وحيمد اهلل ويكربه ويقول

واهلل أكرب، ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد حيي ويميت وهو 

عىل كل يشء قدير، ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده ونرص عبده وهزم األحزاب 

 .............، ثم يدعو بام تيرس  رافعًا يديه، ويكرر هذا الدعاء ثالث مرات   «وحده

 

وذكر يف حجة النبي
(1)

  ثم رجع إىل الركن فاستلمه: قال. 

 .« ...ويستحب أن يستقبل القبلة ...   ثم خيرج إىل الصفا من بابه » :قوله

ڌ   ڎ   ]ثم خرج من الباب إىل الّصفا فّلام دنا من الّصفا قرأ »: كام يف حديث جابر 

فاستقبل فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت ( أبدأ بام بدأ اهلل به)، [ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ال إله إال اهلل وحده الرشيك له له امللك وله احلمد، وهو عىل كل : )القبلة فوّحد اهلل وكرّبه وقال

ثم دعا بني ( يشء قدير، ال إله إال اهلل وحده، أنجز وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده

طن الوادي سعى ذلك فقال مثل هذا ثالث مرات ثم نزل إىل املروة حتى إذا انصّبت قدماه يف ب

حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى املروة ففعل عىل املروة كام فعل عىل الصفا حتى إذا كان آخر 

«طوافه عىل املروة
 (2)

. 

 

                                                             

 .76ص (1)

 (.2941) رواه مسلم (2)
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«مل يطف بني الصفا واملروةما أتم اهلل حّج إمرئ والعمرته »: dعن عائشة 
 (1)

. 

«فلعمري ما أتم اهلل حّج من مل يطف بني الصفا واملروة»: ويف رواية
 (2)

. 

«الطواف بينهام فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهام قد سن رسول اهلل »: ويف رواية
 (3)

. 

 –ومناة صنم بني مكة واملدينة  –كان رجال من األنصار ممن هيل ملناة يف اجلاهلية »: وعنها

يانبي اهلل إنا كنا نطوف بني الصفا واملروة تعظياًم ملناة، فهل علينا من حرج أن نطوف هبام : قالوا

ڈ  ڈ  ژ ]فأنزل اهلل عز وجل حتت رقم  "اإلرواء  "، وقال األلباين يف « [ڌ   ڎ  ڎ  

 .بسند صحيح( 8/182)، وأخرجه أمحد (1351)

دخلت عىل دار أيب حسني يف نسوة من قريش ورسول »: أيب جترأة قالت وحديث حبيبة بنت

يطوف بني الصفا واملروة وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول  اهلل 

صحيح «إسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعي: إلصحابه
(4)

. 

إىل احلجر  فدخل مكة فأقبل رسول اهلل  أقبل رسول اهلل »: قال وعن أيب هريرة 

فأستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعاله حتى ينظر إىل البيت فرفع يديه فجعل يذكر اهلل 

«عز وجل ماشاء اهلل أن يذكره ويدعوه
(5)

. 

v (6)قــال الشنقيطي 
 اختلف العلامء يف السعي بني الصفـا واملروة يف احلج والـعمرة هل: 

                                                             

 (.1386)رواه مسلم  (1)

 .(2968)، وابن ماجه(1389)مسلمرواه  (2)

 (.1351)رواه مسلم  (1)

 .(1352)اإلرواء  (4)

 .(2576)، وابن خزيمة (2/716)، وأمحد(1686)، وأبو داود (64/1563)مسلم رواه  (7)

 .177ص 7أضواء البيان جـ (8)
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هو ركن من أركان احلج والعمرة اليصح واحد منهام بدونه والجيرب بدم أو هو واجب جيرب بدم 

 .أو سنة اليلزم برتكه دم

إنه ركن من أركان احلج والعمرة مالك والشافعي وأصحاهبام وعائشة وإسحاق : وممن قال

 .ورواية عن أمحدوأبو ثور وداود 

وروي عن أمحد أنه ركن اليتم احلج إال به، وممن قال أنه : يف املغني vوقال ابن قدامة 

أبو حنيفة وأصحابه واحلسن وقتادة والثوري، وممن روي أن السعي سنة : واجب جيرب بدم

. ابن مسعود وأ يبُّ بن كعب وأنس وابن عب اس وابن الزبري وابن سريين. اليلزم برتكه دم

 :احلج والعمرة استدلواأنه ركن من أركان : والذين قالوا

ڈ  ڈ  ژ ]منها قوله تعاىل  ڎ   يدل  عىل أن  السعي بينهام أمر حتم البد  [ڌ   ڎ  

مما يدل عىل أن شعائر اهلل الجيوز : وقال مقيده –منه ألن شعائر اهلل عظيمة الجيوز التهاون هبا 

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ]التهاون هبا وعدم إقامتها  ٹ  ]ه وقول .[2: املائدة ] [ۀ  

 .[12: احلج ] [ڦٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      
«طاف يف حجه وعمرته بني الصفا واملروة سبعاً   أن النبي»ومن أدلتهم 

(1)
. 

 :وقد دل عىل أن ذلك البد منه دليالن

إذا كان لبيان نص جممل من كتاب اهلل  ما قدمنا أنه تقرر يف األصول أن فعل النبي  -1

ڌ   ڎ   ]أن ذلك الفعل يكون الزمًا، وسعيه بني الصفا واملروة فعل بني املراد من قوله 

 يعني( نبدأ بام بدأ اهلل به) ، والدليل عىل أنه فعله بيانًا لآلية وهو قوله [ڎ  ڈ  ڈ  ژ

                                                             

 .(154)، ومسلم(1891)البخاري رواه  (1)
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 .الصفا

، وقد طاف بني الصفا واملروة سبعًا فيلزمنا أن «لتأخذوا عني مناسككم»: قال أنه  -2

گ  ]نأخذ عنه ذلك ولو تركناه لكنا خمالفني أمره  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  

أمرئ وال عمرته مل يطف ما أتم اهلل حج »ومن أدلتهم . [99: احلجر ] [ ڳگ  ڳ ڳ  ڳ  

«بني الصفا واملروة
(1)

. 

فيها الداللة الواضحة عىل أن السعي  dفهذه الروايات الثابتة يف الصحيحن عن عائشة 

 .بني الصفا واملروة ركن البد منه، وأن من مل يسع مل يتم له حج وال عمرة

وقال
(2)

اعلم أن مجهور العلامء عىل أن السعي ال تشرتط له طهارة احلدث وال اخلبث وال : 

سرت العورة، فلو سعى، فالسعي صحيح وال يبطله ذلك، وممن قال به األئمة األربعة ومجاهري 

أهل العلم، وحجة اجلمهور عىل أن السعي ال تشرتط له طهارة هي ما تقدم من حديث عائشة 

 .إال الطواف بالبيت دليل عىل أن السعي ال تشرتط له الطهارة ها النبي املتفق عليه قد أمر

واعلم أن مجهور أهل العلم يشرتطون يف السعي الرتتيب وهو أن يبدأ بالصفا وخيتم 

باملروة، فإن بدأ باملروة مل يعتد بذلك الشوط، وممن قال باشرتاط الرتتيب مالك والشافعي 

واألوزاعي وداود ومجهور العلامء، وعن أيب حنيفة  وأمحد وأصحاهبم واحلسن والبرصي

 .خالف يف ذلك

واعلم أن مجهور أهل العلم عىل أن السعي ال يصح إال بعد الطواف، فلو سعى قبل 

 الطواف مل يصح سعيه عند اجلمهور، منهم األئمة األربعة، ونقل املاوردي وغريه اإلمجاع عليه،

                                                             

 .(1386)مسلم رواه  (1)

 .189ص (2)
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 .وحكى ابن املنذر عن عطاء وبعض أهل احلديث أنه يصح، وحكاه أصحابنا عن عطاء وداود

لتأخذوا »: مل يسع يف حج وال عمرة إال بعد الطواف، وقال وحجة اجلمهور أن النبي 

 .فعلينا أن نأخذ ذلك عنه «عني مناسككم

: واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بام رواه أبو داود عن أسامة بن رشيك قال

يا رسول اهلل سعيت قبل أن أطوف : حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قال  خرجت مع النبي »

الحرج الحرج إال عىل رجل أقرتض عرض رجل : أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا فكان يقول

«لذي حرج وهلكمسلم وهو ظامل له فذلك ا
 (1)

 .، وهذا اإلسناد صحيح

وهذا احلديث الصحيح يقتيض صحة السعي قبل الطواف ومجاهري أهل العلم عىل خالفه، 

 .وأنه اليصح السعي إال مسبوقًا بالطواف

وهذا : قال النووي يف رشح املهذب يف حديث أسامة بن رشيك بعد ذكر صحة اإلسناد

أي : سعيت قبل أن أطوف: طايب وغريه وهو أن قولهاحلديث حممول عىل مامحله عليه اخل

 .سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف اإلفاضة واهلل أعلم

يعني طواف اإلفاضة الذي هو ركن وال ينايف ذلك أنه سعي بعد : قبل أن أطوف: فقوله

 .طواف القدوم الذي هو ليس بركن

د والشامي وأصحاهبم عىل أنه مالك وأمح: واعلم أن مجهور أهل العلم منهم األئمة الثالثة

يشرتط يف صحة السعي أن يقطع مجيع املسافة بني الصفا واملروة يف كل شوط، فلو بقي منها 

 .بعض خطوة مل يصح سعيه

 أنه لو سـعى راكـبـًا أو طــاف راكبًا أجزأه ذلك ملا: اعلم أن األظهر أقــوال أهل الـعلم دليال

                                                             

 .(2311)أبو داود رواه  (1)
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طاف يف حجة الوداع بالبيت وبني الصفا واملروة وهو عىل  قدمنا يف يف الصحيح من أنه 

"اإلرواء  "راحلته كام يف 
(1)

من حديث جابر بن عبداهلل وعبداهلل بن عباس كام يف مسلم  

 (.1/115)وأمحد( 7/133)والبيهقي ( 2/42)والنسائي ( 4/84)و( 4/85)

ال جيزئه السعي وال الطواف راكبًا إال لرضورة، : ومعلوم أن من أهل العلم من يقول

ومنهم من منع الركوب يف الطواف وكرهه يف السعي إال لرضورة، واألظهر هو ما قدمنا ألن 

 .«ككمخذوا عني مناس»: طاف راكبًا وهو اليفعل ما يسوغ فعله وقد قال النبي  

v (2)قال النووي 
مذهب مجاهري العلامء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم أن السعي : 

: بني الصفا واملروة ركن من أركان احلج اليصح إال به وال جيرب بدم وال غريه، وممن قال هبذا

: هو تطوع، وقال أبو حنيفة: مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور، وقال بعض السلف

خذوا عني »: وقال: سعى وجربه بدم وصح حجه ودليل اجلمهور أن النبي  هو واجب

، واملرشوع سعي واحد واألفضل أن يكون بعد طواف القدوم، وجيوز تأخريه إىل ما «مناسككم

 .بعد طواف اإلفاضة

v (3)وقال ابن تيمية 
ثم خيرج إىل الطواف بني الصفا واملروة، ولو أخر ذلك إىل بعد : 

 (.جاز طواف اإلفاضة

v (4)قال األلباين 
ثم يعود ادراجه ليسعى بني الصفا واملروة فإذا دنا من الصفا قرأ قوله : 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ ]: تعـاىل  ، ثم يبدأ بالصفـا فريتقي(نبدأ بام بدأ اهلل به: )، ويـقول[ڌ   ڎ  

                                                             

 .(1116)اإلرواء  (1)

 .24ص 9رشح مسلم جـ (2)

 .51ص 28جمموع الفتاوى جـ (1)

 .24مناسك احلج والعمرة ص (4)
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ليس من السهل اآلن رؤية البيت إال يف بعض األماكن : عليه حتى يرى الكعبة، وقال يف هامشه

من الصفا فإنه يراه من خالل األعمدة التي بنى عليها الطابق الثاين من املسجد، فمن تيرس له 

: فليستقبل الكعبة فيوحد اهلل ويكربه ويقول. ذلك قد اصاب السنة وإال فليجتهد والحرج

مثل حديث جابر، ويدعو بني ذلك، فيميش إىل ...( أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب الإله إال اهلل  اهلل)

العلم املوضوع عن اليمني واليسار وهو املعروف بامليل األخرض ثم يسعى منه سعيًا شديدًا إىل 

ال يقطع »: واديًا أبطح فيه دقاق احلصا وقال  العلم اآلخر الذي بعده وكان يف عهده 

أخرجه النسائي، ثم يميش صعدًا حتى يأيت املروة فريتقي عليها ويضع فيها ما  «بطح إال شداً األ

صنع عىل الصفا من استقبال القبلة والتكبري والتوحيد والدعاء، وهذا شوط ثم يعود حتى 

، حتى يتم له سبعة .يرقى عىل الصفا يميش موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهذا شوط ثان

وإن  خرها عىل املروة، وجيوز أن يطوف بينهام راكبًا وامليش أعجب إىل النبي أشواط هناية أ

فال بأس لثبوته عن مجع من  «ربِّ اغفر وارحم إنك أنت األعز األكرم»: دعا يف السعي بقوله

السلف
(1)

حسني العوايشة( ركنية السعي بني الصفا واملروة)، ونقل عن األلباين 
(2)

يف املوسوعة  

 .الفقهية

v (3)ال ابن تيمية وق
عند : ولو أخر بعد طواف اإلفاضة جاز فإن احلج فيه ثالثة أطوفة: 

: يقال له( عرفة)هو بعد التعريف : القدوم والدخول والورود، والطواف الثاين: الدخول يقال

 الـوداع وإذا: طواف اإلفـاضة والزيـارة وهو طواف الـفرض الذي البد منه، والـطواف الثـالث

                                                             

 .عن ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحني( 4/86)رواه ابن أيب شيبة  (1)

 .152ص 4املوسوعة الفقهية جـ (2)

 .51ص 28موع الفتاوى جـجم (1)
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سعى عقيب واحد منها أجزأه، فمن وصل إىل أسفل البناء أجزأه السعي، وإن مل يصعد فوق 

فاق البناء، وإن مل يسع يف بطن الوادي بل مشى عىل هيئته مجيع ما بني الصفا واملروة أجزأه بات

 .العلامء وال يشء عليه

v (1)قال الشيخ العثيمني 
وأصل السعي أن يتذكر اإلنسان حال أم إسامعيل كام يف : 

البخاري
(2)

نعم يشرتط فلو بدأ بالسعي : ، فهل يشرتط أن يتقدم السعي بعد الطواف؟ اجلواب

ما تقولون : قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف ألنه وقع يف غري حمله، فإن قال قائل

الحرج؟ : سعيت قبل أن أطوف، قال: أنه سئل فقال له رجل فيام صح عن رسول اهلل  

ما ثبت يف احلج ثبت يف العمرة ألن : أن هذا يف احلج وليس يف العمرة، فإن قيل: اجلواب

الطواف والسعي يف احلج ويف العمرة كالمها ركن
(3)

إن هذا قياس مع : اجلواب أن يقال. 

ن اإلخالل يف الرتتيب يف احلج اليؤثر فيه شيئًا، ألن احلج تفعل فيه مخس أنساك يف الفارق أل

 .يوم واحد، فال يصح قياس العمرة عىل احلج يف هذا الباب

أنه جيوز مع النسيان : أجازوا بالتقديم، وذهب بعض أهل العلم: وقال عطاء وبعض العلامء

ة رشط يف السعي وهذا أصح، ولكن لو واألفضل أن يسعى عىل طهارة، واملواال. أو اجلهل

فرض إن اإلنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس أو احتاج إىل املرافق فخرج يقيض حاجته 

 .ثم رجع نقول الحرج ألن املواالة هنا فاتت للرضورة

 

                                                             

 .138ص 5الرشح املمتع جـ (1)

 (.1184)برقم  (2)

فمن كان متمتعًا فقدم السعي يف احلج عىل (: 716)ص( 491)يف فتاوى أركان اإلسالم رقم  vوقال الشيخ العثيمني  (1)

م السعي عىل الطواف فهذا ال بأس به لقول النبي   .(الحرج:)الطواف أو مفردًا أو قارنًا مل يكن سعى مع طواف القدوم فقد 
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ثم ينزل فيميش إىل املروة حتى يصل إىل العلم األول فيرسع الرجل يف امليش إىل 

فال يرشع هلا اإلرساع بني العلمني، ألهنا عورة  الثاين، أما املرأة أن يصل إىل العلم 

. وإنام املرشوع هلا امليش يف السعي كله، ثم يميش فريقى املروة أو يقف عندها

والراقي عليها أفضل إن تيرس ذلك ويقول ويفعل عىل املروة كام قال وفعل عىل 

فهذا إنام  [ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ]الصفا ماعدا قراءة اآلية وهي قوله تعاىل 

ثم ينزل   يرشع عند الصعود إىل الصفا يف الشوط األول فقط تأسيًا بالنبي

فيميش يف موضع مشيه ويرسع يف موضع اإلرساع حتى يصل إىل الصفا، يفعل 

فعل ما ذكر وقال   ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط ألن النبي

كثر يف سعيه من الذكر والدعاء بام تيرس، ويستحب أن ي «خذوا عني مناسككم»

 وأن يـكون مـتطهرًا من احلدث األكرب واألصغر، ولو سعى عىل غـري طهـارة أجـزأه

 

وقال
(1)

إذا سعى املعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه اليعيد إال السعي فقط، وذلك ألن :  

امء إىل أنه إذا سعى وذهب بعض التابعني وبعض العل. الرتتيب بني الطواف والسعي واجب

 .قبل الطواف من العمرة ناسيًا أو جاهاًل فال يشء عليه كام لو كان ذلك يف احلج

v (2)قال ابن قدامة 
أمجع أهل العلم عىل أنه ال رمل عىل النساء حول : قال ابن املنذر: 

وال البيت وال بني الصفا واملروة وليس عليهن أضطباع وذلك ألن األصل فيهام اظهار اجللد 

يقصد ذلك يف حق النساء، ألن النساء يقصد فيهن السرت ويف الرمل واإلضطباع تعرض 

 .للكشف

                                                             

 .743ص (1)

 .(1/194)املغني  (2)
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ذلك، وهكذا لو حاضت املرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، ألن 

ل السعي حلق . الطهارة ليست رشطًا يف السعي وإنام هي مستحبة كام تقدم فإذا كمَّ

ه، واحللق للرجل   .....أفضل، فإن قرص  وترك احللق للحج فحسن،   رأسه أو قرصَّ

 

ثم ينزل فيمشي إىل املروة حتى يصل إىل العلم األول فيسرع الرجل يف  » :قوله

 .« ...املشي إىل أن يصل إىل العلم الثاني، 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ]: قال اهلل تعاىل

 .[25: الفتح ] [ۉې
ويف  ،«فمن كان منكم ليس معه هدي فيحل وليجعلها عمرة»: ويف حديث جابر الطويل

«أحلوا من أحرامكم فطوفوا بالبيت وبني الصفا واملروة وقرّصوا وأقيموا حالالً »: رواية
(1)

. 

«ومن كان معه هديخ  فحّل الناس كلهم وقرّصوا إال النبي »: ويف رواية مسلم
(2)

. 

عند  أعلمت أيّن قرّصت من رأس رسول اهلل : قال يل معاوية»: ويف رواية ابن عباس

«املروة بمشقص  
 (3)

. 

v (4)قال النووي 
ويف هذا احلديث جواز اإلقتصار عىل  :يف رشح حديث معاوية  

التقصري وإن كان احللق أفضل سواء يف احلاج أو املعتمر أال أنه يستحب للمتمتع أن يقرص يف 

ليقع يف أكمل العبادتني، وفيه أنه يستحب أن يكون تقصري املعتمر أو العمرة وحيلق يف احلج 

 حممول عىل أنه قـرص عن الـنبي( معـاوية)حـلـقه عند املروة، ألهنا موضع حتلله، وهذا احلديث 

                                                             

 .81ص حجة النبي   (1)

 (.2941)برقم  (2)

 .(1613)، وأبوداود (1311)ومسلم  ،(1513)البخاري رواه  (1)

 .477ص 6رشح مسلم جـ (4)
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  يف عمرة اجلعرانة ألن النبي  يف حجة الوداع كان قارنا وثبت أنه  حلق بمنى وفرق

أبو طلحة شعره، فال جيوز محل تقصري معاوية عىل حجة الوداع وال يصح محله أيضًا عىل عمرة 

القضاء الواقعة يف سنة سبع من اهلجرة ألن معاوية يومئٍذ مل يكن مسلاًم إنام أسلم يوم الفتح سنة 

 .امن هذا هو الصحيح املشهورث

v (1)وقال ابن تيمية 
 فإذا طاف بني الصفا واملروة حل من إحرامه كام أمر النبي : 

أصحابه ملا طافوا هبام أن حيلوا إال من كان معه هدي فال حيل حتى ينحره، واملفرد والقارن ال 

وكذلك أمرهم النبي  حيالن إال يوم النحر ويستحب له أن يقرص من شعره ليدع احلالق للحج 

 م عليه باإلحرام  .وإذا أحل  حل  له ما حر 

v (2)وقال األلباين 
فإذا انتهى من الشوط السابع عىل املروة قص  شعر رأسه وبذلك : 

م عليه باإلحرام ويمكث هكذا حالالً إىل يوم الرتوية، ومن كان  تنتهي العمرة، وحل  له ما حر 

 ق اهلدي من احلل فعليه أن يتحلل إتباعًا ألمر النبي أحرم بغري عمرة احلج ومل يكن سا

 .وإلتقاء غضبه وأما من ساق اهلدي فيظل يف إحرامه وال يتحلل إال بعد الرمي يوم النحر

v (3)قال الشيخ العثيمني 
 .احللق أو التقصري بالنسبة للعمرة واجب: 

وقال
(4)

 حاج متمتع طاف وسعى للعمرة ولبس مالبسه العادية ومل يقرص ومل حيلق؟ : 

هذا تاركًا لواجب من واجبات العمرة وهو احللق أو التقصري وعليه عند أهل : اجلواب

 .العلم أن يذبح فدية يف مكة ويوزعها عىل فقراء مكة، وهو باق عىل متتعه وعمرته صحيحه

                                                             

 .51ص 28جمموع الفتاوى جـ (1)

 .25مناسك احلج والعمرة ص (2)

 .746ص 735فتاوى أركان اإلسالم رقم  (1)

 .736لسؤال  749ص (4)
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 .وإن كان خارج مكة فإنه يويص من يذبح له الفدية بمكة

وقال
(1)

 .لكنه سيبقى عىل إحرامه حتى يقرص أو حيلق:  

وقال
(2)

ال يشرتط املواالة بني الطواف والسعي، ولكن األفضل أن يكون السعي مواليًا : 

 .للطواف

وقال
(3)

فاملفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي احلج : 

 (فال يعيده مرة أخرى بعد طواف اإلفاضة

وقال
(4)

إذا حج اإلنسان قارنًا فإنه جيزئه طواف احلج وسعي احلج عن العمرة، واحلج : 

دوم كام فعل مجيعًا ويكون طواف القدوم طواف السنة وإن شاء قدم السعي بعد طواف الق

وإن شاء آخره إىل يوم العيد بعد طواف اإلفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي  النبي  

 فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف اإلفاضة فقط وال يسعى ألنه سعى من قبل. 

v (5)وقال ابن باز 
فإن سعى قبل الطواف جهاًل منه فال حرج يف ذلك، وقد ثبت أنه : 

فدل ذلك عىل أنه إن قدم السعي  «ال حرج » : سعيت قبل أن أطوف قال: قال سأل رجل 

 .أجزأه لكن السنة أن يطوف ثم يسعى

 

 

                                                             
 .773ص  (1)

 .776ص  (2)

 .782ص  (1)

 .781ص  (4)

 .172رسالة فتاوى تتعلق باحلج والعمرة ص (7)



  ِفيَما َيْفَعُلُه اْلَحاجُّ ِعْنَد ُدُخوِل َمكََّة: اْلَفْصُل اْلتَّاِسُع
449 

وإذا كان قدومه مكة قريبًا من وقت احلج فالتقصري يف حقه أفضل؛ ليحلق، بقية 

ملا قدم هو وأصحابه مكة يف رابع ذي احلجة أمر من   رأسه يف احلج؛ ألن النبي

هلدي أن حيل ويقرص ومل يأمرهم باحللق وال بد يف التقصري من تعميم مل يسق ا

الرأس وال يكفي تقصري بعضه، كام أن حلق بعضه ال يكفي، واملرأة ال يرشع هلا إال 

 .....................التقصري واملرشوع هلا أن تأخذ من كلِّ ضفرية قدر أنملة فأقل،  

 

ليحلق،  ؛من وقت احلج فالتقصري يف حقه أفضل وإذا كان قدومه مكة قريبًا » :قوله

 .« ملا قدم هو وأصحابه مكة يف رابع ذي احلجة ألن النيب  ؛بقية رأسه يف احلج

وأصحابه صبح رابعة من ذي احلجة مهّلني  قدم النبي »: قاال عن جابر وابن عباس 

«باحلج
 (1)

. 

باحللق وال بد يف التقصري أمر من مل يسق اهلدي أن حيل ويقصر ومل يأمرهم  » :قوله

 .« من تعميم الرأس وال يكفي تقصري بعضه، كما أن حلق بعضه ال يكفي

v (2)قال العثيمني 
والتقصري هو األخذ من الشعر مجيعه ولكن برشط أن يمر  عىل مجيع : 

الرأس كام أنه يف الوضوء يمر  عىل مجيع الرأس فكذلك يف التقصري، وقال للذي قرص من بعض 

 .أنه مل يتم تقصريه: الرأس

واملرأة ال يشرع هلا إال التقصري واملشروع هلا أن تأخذ من كلِّ ضفرية قدر  » :قوله

 .« أمنلة فأقل

ليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء »: عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال رسول اهلل 

«التقصري
(3)

. 
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 .عىل ذلكهي رأس األصبع، وال تأخذ املرأة زيادة : واألنملة

كَِر؛ فقد متت عمرته واحلمد هلل وحل  له كل يشء حرم عليه  فإذا فعل املحرم ما ذ 

باإلحرام، إالَ أن يكون قد ساق اهلدي من احلل فإنه يبقى عىل إحرامه حتى حيل من 

 .احلج والعمرة مجيعاً 

وأما من أحرم باحلج مفردًا أو باحلج والعمرة مجيعًا فيسن له أن يفسح إحرامه 

أمر   ىل العمرة ويفعل ما يفعله املتمتع إال أن يكون ساق اهلدي؛ ألن النبيإ

 .«لوال أين سقت اهلدي ألحللت معكم»: أصحابه بذلك وقال

 

فإذا فعل احملرم ما . هي رأس األصبع، وال تأخذ املرأة زيادة على ذلك: واألمنلة » :قوله

 .« ...فقد متت عمرته  ؛ُذِكَر

عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة  خرجنا مع رسول اهلل »: قالت dعن عائشة 

باحلج فأما من أهل باحلج  ومنّا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل باحلج وأهل رسول اهلل 

«أو مجع احلج والعمرة مل حيّلوا حتى كان يوم النحر
 (1)

. 

الذي أمرتكم به  افعلوا ما أمركم به فإين لوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل»: ويف رواية

«ولكن الحيل مني حرام حتى يبلغ اهلدي حمّله
(2)

 . 

فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل احلالل حتى إذا كان يوم »: قال جابر: ويف رواية

«الرتوية
(3)

. 

كم ولوال هدي حلللت كام حتلون، ولو »: ويف رواية قد علمتم أين أتقاكم هلل وأصدقكم وأبر 

«مريأستقبلت من أ
 (4)

. 
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وإذا حاضت املرأة ونفست بعد إحرامها بالعمرة مل تطف بالبيت وال تسعى بني 

الصفا واملروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقرصت من رأسها ومتت 

عمرهتا بذلك، فإن مل تطهر قبل يوم الرتوية؛ أحرمت باحلج من مكاهنا الذي هي 

بني احلج والعمرة،  مقيمة فيه وخرجت مع الناس إىل منى، وتصري بذلك قارنة

وتفعل ما يفعله احلاج من الوقوف بعرفة وعند املشعر ورمي اجلامر، واملبيت 

بمزدلفة، ومنى، ونحر اهلدي، والتقصري، فإذا طهرت؛ طافت بالبيت وسعت بني 

الصفا واملروة طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرهتا مجيعاً؛ 

 أهنا حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال هلا النبي - عنها ريض اهلل –حلديث عائشة 

 :«[متفق عليه] «افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري. 

وإذا رمت احلائض والنفساء اجلمرة يوم النحر وقرصت من شعرها حل هلا كل 

ها يشء حرم عليها باإلحرام كالطيب ونحوه إال الزوج حتى تكمل حجها كغري

 .من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل هلا زوجها

 

وإذا حاضت املرأة ونفست بعد إحرامها بالعمرة مل تطف بالبيت وال تسعى  » :قوله

 .« ...بني الصفا واملروة حتى تطهر، 

v (1)قال الشيخ العثيمني 
إمرأة حاضت  ومل تطف طواف اإلفاضة وتسكن : السؤال: 

 اململكة وال تستطيع التأخر؟خارج 

 :إذا كان األمر كام ذكر ففي هذا احلال جيوز هلا أن تفعل واحدًا من أمرين: اجلواب
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 .أن تستعمل إبرًا توقف هذا الدم وتطوف، إذا مل يكن عليها رضر يف هذه األبر -1

إما أن تتلجم بلجام يمنع من سيالن الدم وتطوف للرضورة وهذا القول هو القول  -2

 :الراجح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وخالف ذلك واحد من أمرين

 .ال حيل لزوجها مبارشهتا إما أن تبقى عىل ما بقى من إحرامها بحيث -1

وإما أن تعترب حمرصة تذبح هديًا وحتل من إحرامها ويف هذه احلال ال تعترب هذه احلجة  -2

 .هلا

وكال األمرين أمر صعب، األمر األول وهو بقاؤها عىل مابقى من إحرامها، واألمر الثاين 

م ابن تيمية مثل الذي يفوت عليها حجها فكان القول الراجح هو ماذهب اليه شيخ اإلسال

هذه احلال للرضورة، أما إذا كانت املرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فالحرج عليها 

أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف احلج ويف هذه املدة ال حتل لألزواج ألهنا مل حتل 

 .التحلل الثاين

v (1)قال الشيخ ابن باز 
لسعي فاألفضل أن يكون تلزم الطهارة يف الطواف فقط أما ا: 

 .عن طهارة وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك

v (2)وقال العثيمني 
أي من احلدث والنجس أيضًا فلو ( أي السعي الطهارة)وتسن فيه : 

سعى حمدثًا أو سعى جنب أو سعت املرأة وهي حائض فإن ذلك جمزئ لكن األفضل أن يسعى 

 .عىل الطهارة
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v (1)قال ابن تيمية 
فال جيوز حلائض أن تطوف إال طاهرة إذا امكنها ذلك بإتفاق العلامء : 

مت املرأة حائضًا مل تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر املناسك كلها مع  ولو قد 

حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إىل الطواف  احليض إال الطواف فإهنا تنتظر

 .فطافت أجزأها ذلك عىل الصحيح من قويل العلامء

وقال
(2)

وليس يف املناسك ماجتب له الطهارة إال الطواف فإن الطواف بالبيت جتب له : 

الجتب له  الطهارة بإتفاق العلامء، وأما الطواف بني الصفا واملروة ففيه نزاع واجلمهور عىل أنه

 .الطهارة وماسوى ذلك الجتب له الطهارة بإتفاق العلامء

وقال
(3)

وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع احليض ترجع حمرمة، أو تكون : 

كاملحرص أو يسقط عنها احلج أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه األقوال كلها خمالفة ألصول 

رصح بيشء منها يف هذه الصورة وإنام كالم كالم مطلق ، الرشع مع أين مل أعلم إمامًا من األئمة 

أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها احلالل واحلرام : وحقيقة األمر: وقال قبل هذا

الختتص باإلحرام، وهلذا كان طواف الفرض أنام جيب بعد التحلل األول، فيطوف احلجاج 

النساء وهلذا لو جامع أحدهم يف هذه  وهم حالل قد قضوا حجهم ومل يبق عليهم حمرم إال

 .احلال مل يفسد نسكه بإتفاق األئمة

وقال
(4)

وإن حاضت وطهرت قبل يوم النحر سقط عنها طواف القدوم، وطافت طواف : 

 اإلفــاضة يوم الـنحر وبعده وهي طــاهر، وكذلك لو طـافت طواف األفـاضة وهي طــاهر، ثم
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حاضت فلم تطهر قبل اخلروج فإنه يسقط عنها طواف الوداع، وإن حاضت قبل طواف 

اإلفاضة فعليها أن حتتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك وعىل من معها أن حيتبس ألجلها 

السلف والناس يردون مكة وكانت املرأة إذا أمكنه ذلك، وملا كانت الطرقات آمنة يف زمن 

يمكنها أن حتتبس هي وذو حمرمها تطهر ثم  تطوف فكان العلامء يأمرون بذلك وربام أمروا أن 

 . «أحابستنا هي»: حتتبس ألجل احليض حتى يطهرن كام قال النبي 

أمرأة مع قوم حاضت قبل اإلفاضة فيحتبسون : أمري وليس بأمري: وقال أبو هريرة 

 .ألجلها حتى تطهر وتطوف

وأما هذه األوقات فكثري من النساء أو أكثرهن اليمكنها اإلحتباس بعد الوفد والوفد ينفر 

بعد الترشيق بيوم أو يومني أو ثالثة وتكون هي قد حاضت ليلة النحر فال تطهر إىل سبعة أيام 

عدم الرفقة التي تقيم معها أو أكثر وهي ال يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر إما لعدم النفقة أو ل

أو خلوف الرضر عىل نفسها، وتارة يمكنهم ذلك لكن اليفعلونه فتبقى هي معذورة فهذه 

إنام تفعل ما تقدر عليه من الواجبات ويسقط : املسالة التي عمت هبا البلوي، فيتوجه أن يقال

ام وأوىل عنها تعجز عنه فتطوف وينبغي أن تغتسل وإن كانت حائضًا كام تغتسل لإلحر

 :وتستثفر كام تستثفر املستحاضة وأوىل وذلك لوجوه

 :إن هذه اليمكن فيها إال أحد أمور مخسة -1

تقيم حتى تطهر وتطوف وان مل يكن هلا نفقة وال مكان تأوى إليه بمكة وإن : إما أن يقال -

فيأخذ  مل يمكنها الرجوع إىل بلدها، وإن حصل هلا باملقام بمكة من يستكرهها عىل الفاحشة

 .ماهلا إن كان معها مال
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بل ترجع غري طائفة بالبيت وتقيم عىل مابقى من إحرامها إىل أن يمكنها : وإما أن يقال -

 .الرجوع وإن مل يمكنها بقيت حمرمة إىل أن يموت

بل تتحلل كام يتحلل املحرص ويبقى متام احلج فرضًا عليها تعود إليه : وإما أن يقال -

كاملحرص عن البيت مطلقًا لعذر، فإنه يتحلل من إحرامه ولكن مل يسقط الفرض عنه بل هو 

 .باق يف ذمته بإتفاق العلامء

ال إجيابًا وال من ختاف أن حتيض فاليمكنها الطواف طاهرًا التؤمر باحلج : وأما أن يقال -

إستحبابًا ونصف النساء أو قريب من النصف حيضن أما يف العارش أو ما قبله باأليام ويستمر 

حيضهن إىل مابعد الترشيق بيوم أو يومني أو ثالثة فهؤالء يف هذه األزمنة يف كثري من األعوام 

حدة حجت أو أكثرها، اليمكنهن طواف اإلفاضة مع الطهر فالحيججن ثم إذا قدر أن الوا

فالبد هلا من أحد األمور الثالثة املتقدمة إال أن يسوغ هلا الطواف مع احليض ومن املعلوم أن 

الوجه األول الجيوز أن تؤمر به فإن يف ذلك من الفساد يف دينها ودنياها وما يعلم باإلضطرار 

 :أن اهلل ينهى عنه والثاين كذلك لثالثة أوجه

قى حمرمًا إىل أن يموت فاملحرص بالعدو له أن يتحلل بإتفاق أن اهلل مل يأمر أحدًا أن يب -أ

 .العلامء

 .إذ أمكنها العود فعادت أصاهبا يف املرة الثانية نظري ما أصاهبا -ب

إجياب سفرين كاملني للحج من غري تفريط منه وال عدوان ومل يوجب احلج إال مرة  -جـ

أهنا تتحلل كام يتحلل املحرص فهذا أقوى، لكن هذا القدر : واحدة وأما التقدير الثالث أن يقال

وهي أن تفعل : اليسقط عنها فرض اإلسالم، فإذا تبني فساد هذه األقسام األربعة بقي اخلامس

 اولة لذلكـنصوص املتنـعجز عنه وهذا هو الذي تدل عليه الـا ما تـط عنهـسقـيه ويدر علـقـما ت
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 .واألصول املتشاهبة له وليس يف ذلك خمالفة األصول

 

         



  يف ُحْكِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوِم اْلثاِمِن واْلُخُروُج إىل ٌمَنى: اْلَفْصُل اْلَعاِشُر
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 ىل ٌمَنىواْلُخُروُج ِإ ِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوِم اْلثاِمِنُحْكيف 

استحب للمحلني بمكة  - وهو الثامن من ذي احلجة - فإذا كان يوم الرتوية

 ............................   أهلها اإلحرام باحلج من مساكنهم؛ ومن أراد احلج من

 

فإذا كان يوم  :ُحْكِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوَم اْلثاِمَن واْلُخُروُج إىل ٌمَنىيف َفصٌل  » :قوله

 .« ... الرتوية

v(1) قال الشوكاين :يوم الرتوية
وإنام سمي بذلك ألهنم كانوا يروون إبلهم فيه  :

ثرت عيون، وأما اآلن فقد ك يكن فيها إذ ذاك آبار وال ويرتوون من املاء ألن تلك األماكن مل

 .جدًا واستغنوا عن محل املاء

v(2) وكذلك قال العثيمني
فالثامن  ،ىل الثالث عرش كلها هلا أسامءإومن الثامن  :ثم قال :

حلادي عرش يوم القر والثاين عرش يوم يوم الرتوية والتاسع يوم عرفة والعارش يوم النحر و ا

حجر ابنوقد ذكر  .ول والثالث عرش يوم النفر الثاينالنفر األ
(3)

ال يف تسمية يوم الرتوية بأقو 

 .أخرى وذكر بأهنا شاذة

وهو الثامن من ذي احلجة استحب للمحلني مبكة ومن أراد احلج من أهلها  » :قوله

 .« ... ؛اإلحرام باحلج من مساكنهم

 :الـق ىل منىإحرم إذا توجهنا ـملا أحَللنا ، أن ن أمرنا رسول اهلل » :الــق ابر ـلرواية ج

                                                             

 .317ص 7رشح املمتع جـال (2)   .084ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .707ص 3جـ الباري فتح يف (3)
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«فأهللنا من األبطح
(1). 

باحلج فلام قدمنا مكة أمرنا أن خيل ونجعلها عمرًة  أهللنا مع رسول اهلل » :ويف رواية

أهيا الناس أِحلوا فلوال » :فقال  يا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبفكرب ذلك علين

فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل احلالل : قال ،«اهلدي الذي معي فعلت كام فعلتم

«لنا باحلجحتى إذا كان يوم الرتوية وجعلنا مكة بظهٍر أهل
( 82) ويف رواية البخاري باب .(2)

وسئل » :وذكر حتته ،(ىل منىإباب اإلهالل من البطحاء وغريها للمكي وللحاج إذا خرج )

ي يوم الرتوية إذا صىل بريض اهلل عنهام يل عمر ابنوكان : عطاء عن املجاور ُيلبـي باحلج قال

يوم الرتوية فأحللنا حتى   يالنبقدمنا مع »: ، وعن جابر«واستوى عىل راحلتهالظهر 

 ابنوقال  ،«أهللنا من البطحاء»: وقال أبو الزبري عن جابر ،«نا باحلجوحعلنا مكة بظهر لبي

 .«هيل حتى تنبعث به راحلته ي مل أر النب»: عمر

v(3) تيمية ابنقال 
فإذا كان يوم الرتوية أحرم وأهل باحلج فيفعل كام فعل عند امليقات : 

نام إ  يج مكة هذا هو الصواب وأصحاب النبأحرم من مكة وإن شاء من خاروإن شاء 

زل فيه من البطحاء والسنة أن حيرم من املوضع الذي هو نا ي حرموا كام أمرهم النبأ

 .وكذلك املكي حيرم من أهله

v(4) قال الشيخ العثيمني
هو املمتع ألنه أحل من إحرامه أو من كان من أهل : املحل :

 ،عدهـب بله والـق اق يف مكة حالالً فيُسن هلم اإلحرام باحلج يوم الرتوية الـنه حمل ألنه بكة، فإـم
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ينبغي : قالواواستثنى بعض العلامء املمتع إذا مل جيد اهلدي فإنه يصوم السابع والثامن والتاسع 

 ،ولكن هذا قول ضعيف ،أن حيرم يف اليوم السابع ليكون صوم الثالثة كلها يف احلج

 يتقدم باألحرام عن اليوم الثامن وما ذكره من التعليل مقابل بقول الرسول أنه ال: والصحيح

 « وهلذا فإهنم جيوزون أن يصوم من حيث أن حيرم  ،«ىل يوم القيامةإدخلت العمرة يف احلج

يستثنى  وعليه فال  يام باحلج، مع أنه مل يرد عن النببالعمرة وعليه فال وجه لتقديم اإلحر

 .بجواز اإلحرام قبل اليوم الثامن أحد

 يأن النب: هو نازل فيه ودليل ذلك حيرم من مكة بل حيرم من مكانه الذي أنه ال: وابوالص

 خرج لظاهر مكة األبطح ونزل هناك وأحرم الناس من هذا »من الطواف والسعي  ملا فرغ

«املكان
(1). 

 .ن حيرم من املكان الذي هو فيه سواء يف مكة أو غريهاأن وعىل هذا يس

ن أن حيرم من حتت ميزاب الكعبة وهو يصب يف احلجر يس: أن بعض العلامء قال: والعجب

والقال هبذا القول  ،الصحابة أحرموا من األبطح من مكاهنموهذا خمالف لظاهر السنة ألن 

 .جمتهد

جيزيء اإلحرام باحلج من احلل فاحلرم ميقات من يف مكة يف احلج  واحلل  أنه ال :املسألة

جيوز أن  فكذلك ال ،جيوز أن حيرم بالعمرة من احلرم ميقات من يف مكة يف العمرة فكام أنه ال

 .حد األقوال يف املسألة، وهذا أ حيرم باحلج من احلل

فال  م من احلرم ولكن لو أحرم من احللينبغي أن خيرج من احلرم وأن حير أنه ال :والراجح

 .ىل احلرمإبأس ألنه سوف يدخل 

                                                             

 .البخاري ومسلم رواه (1)
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أقاموا باإلبطح وأحرموا باحلج منه يوم الرتوية عن أمره   يألن أصحاب النب

 يومل يأمرهم النب   ند امليزاب، وكذا عنده أو عىل البيت فيحرموا إأن يذهبوا

عًا لعملهم كان ذلك مرشو ولو ،ىل منىإالوداع عند خروجهم  بطوافمل يأمرهم 

 .-ريض اهلل عنهم  - وأصحابه  يتباع النباإياه، واخلري كله يف 

يفعل ذلك عند  ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه باحلج كام

ىل منى قبل الزوال أو إد إحرامهم باحلج يسن هلم التوجه وبع. إحرامه من امليقات

صلوا بمنى ىل أن يرموا مجرة العقبة ويُ إيوم الرتوية ويكثروا من التلبية بعده من 

كل صالة يف وقتها  نة أن يصلواوالس ،الظهر والعرص واملغرب والعشاء والفجر

 .قرصًا بال مجع إال املغرب والفجر فال يقرصان

 

v(1) األلباينقال 
فإذا كان يوم الرتوية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة أحرم وأهل  :

باحلج فيفعل كام فعل عند اإلحرام بالعمرة من امليقات من اإلغتسال والتطيب ولبس اإلزار 

 .يقطعها إال عقب رمي مجرة العقبة والرداء والتلبية وال

 .حيرمون من مكةل فيه حتى أهل مكة وحيرم من املوضع الذي هو ناز

 ... أقاموا باإلبطح وأحرموا باحلج منه يوم الرتوية  ألن أصحاب النيب » :قوله
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه باحلج كما يفعل ذلك عند إحرامه 

 .«...  من امليقات

رسول ىل منى فأهلوا باحلج، وركب إفلام كان يوم الرتوية توجهوا » :لرواية جابر الطويل

 ياًل حتى طلعتـلـث قـكـثم م ،رـفجـاء والـعشـغرب والـعرص واملـظهر والـصىل هبا الـف  اهلل

                                                             

 .27مناسك احلج والعمرة ص (1)
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«الشمس
(1). 

أخربين بيشء عقلته عن : قلت سألت أنس بن مالك »: عن عبدالعزيز بن رفيع قال

 ؟فأين صىل العرص يوم النفر: بمنى، قلت: قال ؟أين صىل الظهر والعرص يوم الرتوية  يالنب

«أفعل كام يفعل أمراؤك: ثم قال ،باألبطح: قال
(2). 

بمنى ركعتني   صىل رسول اهلل» :عن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام قال

«وعثامن صدرًا من خالفتهبو بكر  وعمر أو
(3). 

ركعتني ومع أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني ثم   يصليت مع النب»: ةويف رواي

«تفرقت بكم الطروق فياليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان
(4). 

بمنى الظهر والعرص واملغرب   صىل بنا رسول اهلل»: ريض اهلل عنهام قال عباس ابنوعن 

«ىل عرفاتإوالعشاء والفجر ثم غدا 
(5). 

v(6) قال احلافظ
كان حيب إذا استطاع أن يصيل الظهر بمنى يوم »أنه  عمر ابنوعن  :

عن نافع  " املوطأ " يف عمر ابنوحديث  ،صىل الظهر بمنى  وذلك أن رسول اهلل ،«الرتوية

من سنة احلج أن يصيل اإلمام » :خزيمة واحلاكم عن عبداهلل بن الزبري قال بنوال ،عنه موقوفاً 

 وفيه «حيث يصيل ُأمراؤك فصل» :وقوله ،«ىل عرفةإبعدها والفجر بمنى ثم يغدون  الظهر وما
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فأشار  ،يواظبون عىل صالة الظهر ذلك اليوم بمكان معني األمراء إذا ذاك كانوا الأشعار بأن 

ويف احلديث أن السنة أن يصيل احلاج  ،أنس إىل أن الذي يفعلونه جائز وإن كان اإلتباع أفضل

: وروى الثوري يف جامعه عن عمرو بن دينار قال ،وهو قول اجلمهور ،الظهر يوم الرتوية بمنى

وقد تقدمت أن السنة أن يصليها بمنى فلعله  .«لزبري صىل الظهر يوم الرتوية بمكةا ابنرأيت »

 :قال عباس ابناملنذر من طريق  ابننقله عمرو عنه لرضورة أو لبيان اجلواز، وروى  فعل ما

إن من السنة أن »: الزبري ابناملنذر يف حديث  ابنقال  ،«ىل منىإإذا زاغت الشمس فلريح »

وال : ، قال به علامء األمصار قال«هر والعرص واملغرب والعشاء والصبح بمنىيصيل اإلمام الظ

ثم روى  ،أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب عىل من ختلف عن منى ليلة التاسع شيئاً 

 ابنقال  ،«أهنا مل خترج من مكة يوم الرتوية حتى دخل الليل وذهب ثلثه» d عن عائشة

بأس أن يتقدم احلاج  ال: أن احلسن وعطاء قاال وقت مباح إال ىل منى يف كلإواخلروج : املنذر

ىل منى قبل يوم الرتوية بيوم أو يومني، وكرهه مالك وكره اإلقامة بمكة يوم الرتوية حتى إ

 .معة فعليه أن يصليها قبل أن خيرجيميس إال أن أدركه وقت اجل

v(1) وقال
بناء عىل أن القرص هبا ختلف السلف يف املقيم بمنى هل يقرص أو يتم او: 

كان كذلك لكان أهل منى  وتعقبه الطحاوي بأنه لو ،ختار الثاين مالكاو ؟للسفر أو للنسك

 يهل مكة القرص بمنى لقال هلم النبلو مل جيز أل: وقال بعض املالكية ،قائل بذلك يتمون وال

 «للنسكني مكة وبني منى مسافة القرص فدل عىل أهنم قرصوا وليس ب ،«أمتوا. 

فذكر البخاري رواية عبدالرمحن بن يزيد  «فليت حظي من أربع ركعات ركعتان» :وقوله

 :قيل ذلك لعبداهلل بن مسعود ـف ،اتـبمنى أربع ركع ان ـا عثامن بن عفـصىل بن»: قولـي
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«ركعتني وصليت  صليت مع رسول اهلل: فاسرتجع ثم قال
(1). 

وهذا يدل عىل أنه كان يرى اإلمتام جائزًا وإال ملا كان له حظ من األربع وال  :وقال احلافظ

مسعود ملا وقع عنده من خمالفة  ابنمن غريها فإهنا كانت تكون فاسدة كلها، وإنام اسرتجع 

عتب عىل عثامن ثم صليت : مسعود صىل أربعًا فقيل له ابنن أ»رواه أبوداود  األوىل ويؤيد ما

وهذا يدل عىل أنه مل يكن  ،«أكره اخلالف أين ال»ويف رواية البيهقي  ،«اخلالف رش: أربعًا فقال

املشهور عن أمحد أنه عىل اإلختيار : قدامة ابنيعتقد أن القرص واجب كام قال احلنيفة، وقال 

هور الصحابة والتابعني واحتج الشافعي عىل عدم الوجوب وهو قول مج ،والقرص عنده أفضل

 .تفاقهماربعًا بأبأن املسافر إذا دخل يف صالة املقيم صىل 

 حتت رواية عروة عن عائشة أقواالً يف سبب إمتام عثامن  " الفتح " وذكر احلافظ يف

d قال  ،«فرضت ركعتني فأقرت صالة السفر وأمتت صالة احلرض الصالة أول ما» :قالت

«ل عثامنتأولت ما تأو: قال ؟بال عائشة تتم ما»: فقلت لعروة :الزهري
(2). 

v(3) وقال احلافظ
( كام تأول عثامن) ظهر يل أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله ثم :

ختلفت يف تأويل عثامن اويقويه أن األسباب  ،التشبيه بعثامن يف اإلمتام ال إحتاد تأويلهام

ن عائشة أ» [النساء]جرير يف تفسري سورة  ابنوقد أخرج  ،عائشة فتكاثرت بخالف تأويل

كان يف حرب وكان خياف   يأن النب: لحتجوا عليها تقواكانت تصيل يف السفر أربعًا فإذا 

 بمن كان شاخصاً  اً ـقرص خمتصـان يرى الـواملنقول أن سبب إمتام عثامن أنه ك ،«فهل ختافون أنتم
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محد بسند أرواه  وأما من أقام يف مكان يف أثناء سفره فله حكم املقيم فيتم، واحلجة فيه ما ،سائراً 

م علينا معاوية حاجًا صىل بنا ظهرًا ركعتني ا قدمل»: حسن عن عباد بن عبداهلل بن الزبري قال

 ابنلقد عبت أمر : ىل دار الندوة فدخل عليه مروان وعمر وبن عثامن فقاالإبمكة ثم انرصف 

 لصالة إذا قدم مكة صىل هبا الظهروكان عثامن حيث أتم ا :قال ،عمك ألنه كان قد أتم الصالة

ة قرص الصالة فإذا فرغ من احلج وأقام بمنى والعرص والعشاء أربعًا، ثم إذا خرج إىل منى وعرف

  يعائشة وعثامن كانا يريان أن النبالوجه الصحيح يف ذلك أن : بطال ابنأتم الصالة، وقال 

 .ةلك عىل أمته فأخذ ألنفسهام بالشد ألنه أخذ باألي ر من ذإنام قرص

لترصيح الراوي  ي، لكن الوجه الذي قبله أوىلرجحه مجاعة من آخرهم القرطب وهذا ما

 .السبب

إنام صىل عثامن بمنى أربعًا ألن »: فروى الطحاوي وغريه من هذا الوجه عن الزهري قال

كام يف رواية عند  ،«األعراب كانوا كثروا يف ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصالة أربع

ن ولك ،«وصاحبيه  أن القرص سنة رسول اهلل: أنه أتم بمنى ثم خطب فقال»: البيهقي

زلت  أمري املؤمنني ما يا»: جريج أن أعرابيًا ناداه يف منى ابنث طغام فخفت أن يستنوا عن يحد

مانع أن يكون هذا  وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا، وال ،«أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتني

أصل سبب اإلمتام وليس بمعارض للوجه الذي أخرتته بل يقويه من حيث أن حالة اإلقامة يف 

ليه إجتهاد إوهذا ما أدى  ،ىل قياس اإلقامة املطلقة عليها بخالف السائرإأثناء السفر أقرب 

من طريق هشام  عثامن، وأما عائشة فقد جاء عنها سبب اإلمتام رصحيًا وهو فيام أخرجه البيهقي

 ابنيا : صليت ركعتني فقالت لو: أهنا كانت تصيل يف السفر أربعًا فقلت هلا»: بن عروة عن أبيه

 .إسناده صحيح .«يشق عيل أختي إنه ال
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ويدل عىل  ،فضلأيشق عليه  ن اإلمتام ملن الأقرص رخصة ووهو دال عىل أهنا تأولت أن ال

ي أنه سافر مع النب» :رواه أبو يعىل والطرباين بإسناد جيد عن أيب هريرة  ختيار اجلمهور، ماا

  ىل مكة حتى يرجع إومع أيب بكر وعمر فكلهم كان يصيل ركعتني من حني خيرج من املدينة

 .«بمكةىل املدينة يف السري ويف املقام إ

v(1)وقال الشوكاين
تدل عىل أن السنة أن يصيل احلاج الظهر يوم  وأحاديث الباب :

 .ن قول احلافظ يف الفتح بكاملهثم نقل ما نقلنا أوالً م، وهو قول اجلمهور ،الرتوية بمكة

وقال
(2)

 :قال النووي فيه بيان سنن  وركب رسول اهلل :وقوله :

أن الركوب يف تلك املواضيع أفضل من امليش كام أنه يف مجلة الطريق أفضل من  :إحداها

 .ح يف الصورتني أن الركوب أفضلهذا هو الصحي ،امليش

 .أن يصيل بمنى هذه الصلوات اخلمس :والثانية

 أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع هذا املبيت سنة وليس بركن وال واجب :الثالثة

 .ال دم عليه باإلمجاعفلو تركه ف

 .خيرجوا من منى حتى تطلع الشمس ستحباب أن الافيه ( ثم مكث قليالً ): وقوله

v(3) وقال النووي
وأن السنة أن  ،واجب هذا املبيت سنة ليس بركن وال :بعد هذا القول 

 .وهذا متفق عليه ،لشمسخيرجوا من منى حتى تطلع ا ال

v(4) اينـال األلبــق
 ظهر ويبيتـثم ينطلق إىل منى فيصيل فيها ال...  الرتويةان يوم ـفإذا ك :

                                                             

 .048ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .043ص 3نيل األوطار جـ (2)

 .014ص 8جـرشح مسلم  (3)

 .27مناسك احلج والعمرة ص (0)
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 بالناس من أهل مكة صىل  ي؛ ألن النبفرق بني أهل مكة وغريهم وال

كان واجباً  وغريهم بمنى وعرفة ومزدلفة قرصًا، ومل يأمر أهل مكة باإلمتام ولو

 .هلم  نه؛ لبيعليهم

 

 .مجعائر الصلوات اخلمس قرصًا دون فيها حتى يصيل س

v(1) وقال
 .طلع الشمسخيرجوا منها حتى ت أن السنة البيات يف منى وأن ال :

v (2)وقال الشيخ العثيمني 
وأن يبيت بمنى ليلة التاسع وعىل هذا فيصيل الظهر والعرص  :

نى وإنام مجع يف مل يكن جيمع يف م  يا من منى قرصًا بال مجع ألن النبواملغرب والعشاء كله

 .عرفة ويف مزدلفة

v(3) تيمية ابنوقال 
والسنة أن يبيت احلاج بمنى فيصلون هبا الظهر والعرص واملغرب  :

وأما اإليقاد فهو  ، ينها حتى تطلع الشمس كام فعل النبخيرجون م والعشاء والفجر وال

إليقاد تفاق العلامء، وإنام اإليقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة وأما اابدعة مكروهة ب

 .عرفة فبدعة أيضاً بمنى أو 

صلى بالناس من أهل مكة   ألن النيب ؛والفرق بني أهل مكة وغريهم » :قوله

 ؛كان واجبًا عليهم وغريهم مبنى وعرفة ومزدلفة قصرًا، ومل يأمر أهل مكة باإلمتام ولو

 .« هلم  لبينه

v(4) تيمية ابنقال 
ويصيل  ،أهل مكة وغريهم قرصًا ومجعاً  ويصيل خلفه مجيع احلاج :

 وكذلك جيمعون الصالة بعرفة ،ويقرص أهل مكة وغري أهل مكة ،رصاً ـفة ومنى قـبعرفة ومزدل

                                                             

 .73حجة النبي ص (1)

 .313ص 7رشح املمتع جـال (2)

 .72ص 27الفتاوى جـ جمموع (0)   .72ص 27الفتاوى جـ جمموع (3)
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بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا   يكام كان أهل مكة يفعلون خلف النبومزدلفة ومنى 

خلفاؤه أحدًا من أهل مكة  وال  يمر ريض اهلل عنهام ومل يأمر النبيفعلون خلف أيب بكر وع

ومن حكى  «أمتوا صالتكم فإنا قوم سفر»قالوا هلم بعرفة ومزدلفة ومنى  أن يتموا الصالة وال

أنه قال ذلك يف غزوة الفتح ملا صىل هبم   يم فقد أخطأ ولكن املنقول عن النبذلك عنه

وهناك كان يصيل  ،بمكة، وأما يف حجه فإنه مل ينزل بمكة ولكن كان نازالً خارج مكة

ا معه وملا ىل منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغريهم وملا رجع رجعوإبأصحابه ثم ملا خرج 

  يومل حيد النب ،«قوم سفرأمتموا صالتكم فإنا »: وا معه ومل يقل هلمصىل بمنى أيام منى صل

 ،منى مناخ من سبق: ومل يكن بمنى أحد ساكنًا يف زمنه وهلذا قال ،بزمان بمسافة وال السفر ال

ن أهنا سكنت يف خالفه عثامن وأنه بسبب ذلك أتم عثامن الصالة ألنه كان يرى أ: ولكن قيل

 .املسافر من حيمل الزاد واملزاد

v(1) قال الشوكاين
أمجع أهل العلم عىل أن اإلمام جيمع بني الظهر : املنذر ابنقال  :

جيوز إال ملن بينه  أنه ال: وذكر أصحاب الشافعي ،والعرص بعرفة وكذلك من صىل مع اإلمام

مجع فجمع   يوليس بصحيح فإن النب: قال ،وبني وطنه ستة عرش فرسخًا إحلاقًا له بالقرص

وا أمت»: برتك اجلمع كام أمرهم برتك القرص فقال معه من حرضه من املكيني وغريهم ومل يأمرهم

 .أخري البيان عن وقت احلاجةجيوز ت نه هلم إذ الولو حرم اجلمع لبي ،«نا سفرإف

 

 

                                                             

 .011ص 3نيل األوطار جـ (1)
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ن أن ويس ،ىل عرفةإثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه احلاج من منى 

 ...................................  ، تي ر ذلك لفعله ذاىل الزوال، إإينزلوا بنمرة 

 

ويسن أن  ،ىل عرفةإثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه احلاج من منى  » :قوله

 .« تيسر ذلك لفعله  ذاىل الزوال، إإينزلوا بنمرة 

ثم مكث قليالً حتى طلعت الشمس وأمر بقبٍة من شعٍر ترضب له » : ويف رواية جابر

تشك قريش أنه واقف عند املشعر احلرام كام كانت قريش  وال  فسار رسول اهلل ،بنمرة

حتى أتى عرفة فوجد القبة قد رضبت له بنمرة فنزل هبا   فأجاز رسول اهلل ،تضع يف اجلاهلية

«حتى إذا زاغت الشمس فأمر بالقصواء فُرحلت له فأتى بطن الوادي
(1). 

من منى حني صىل الصبح يف   غدا رسول اهلل»: ريض اهلل عنهام قال عمر ابنورواية 

صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل اإلمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان 

«ُمَهجرًا فجمع بني الظهر والعرص  عند صالة الظهر راح رسول اهلل
(2). 

ىل عرفات عن إسألت أنسًا ونحن غاديان من منى : وعن حممد بن أيب بكر بن عوف قال

ي فال ُينَكُر عليه، وُيَكرُب املَكرُب كان يلبي امللب»: قال ؟ يالتلبية كيف كنتم تصنعون مع النب

«فال ُينكر عليه
(3). 

v(4) قال الشوكاين
وقال  ،هلم عىل ذلك  واحلديث يدل عىل التخيري والتلبية لتقريره :

وهو عند الصخرة الساقطة بأصل   يستحُب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول اهلل: املاوردي

ىل عرفاتإاجلبل عىل يمني الذاهب 
(5)

 ر والتوجه وقتشتداد احلانصف النهار عند : واهلاجرةُ  ،

                                                             

 .(2/123) وأمحد ،(1313)أبو داود  رواه (2)    (.2301)مسلم  رواه (1)

 .014ص 3نيل األوطار جـ (0) .(1281، 270) مسلمو ،(1713،  374)البخاري  رواه (3)

 .«وليست نمرة من عرفات» :74ص " ي حجة النب " قال األلباين يف (1)
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ىل هذا إشار البخاري أاهلاجرة يف ذلك اليوم ُسنة ملا يلزم من تعجيل الصالة ذلك اليوم وقد 

 .أي من نمرة( لرواح يوم عرفةباب التهجري با) :احلديث فقال

v(1) قال النووي
يدخلوا  نة أن النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى ألن السستحباب الافيه  :

اليت الظهر والعرص مجعًا، فالسنة أن ينزلوا بنمرة فمن بعد زوال الشمس وبعد ص عرفاٍت إال

ىل مسجد إم اإلمام هب وال فإذا زالت الشمس سارة رضهبا ويغتسلون للوقوف قبل الزكان لُه قب

وخطب هبم خطبتني خفيفتني وخيفف الثانية جدًا، فإذا فرغ منها صىل هبم الظهر  إبراهيم 

 .ىل املوقفإوالعرص جامعًا بينهام فإذا فرغ من الصالة سار 

 ،ازلخالف يف جوازه للن ويف هذا احلديث جواز اإلستظالل للمحرم بقبة وغريها وال

 تقف باملشعر احلرام، وهو جبل يفقريشًا كانت يف اجلاهلية  إن «...تشك قريش وال» :وقوله

وكان سائر العرب يتجاوزون  ،املزدلفة قزح، وقيل إن املشعر احلرام كل: املزدلفة يقال له

 يقف يف املشعر احلرام عىل عادهتم، وال  يعرفات فظنت قريش أن النباملزدلفة ويقفون ب

ک  ]ىل عرفات، ألن اهلل تعاىل أمره بذلك يف قوله تعاىل إ  ييتجاوزه فتجاوزه النب ک  

وإنام كانت قريش تقف  ،، أي سائر العرب غري قريش[133:  بقرةال] [گ  گ  گ   گ

فأجاز »: وقوله، م اهلل فال نخرج منهاحلرم وكانوا يقولون نحن أهل حر باملزدلفة ألهنا من

 :وقوله ،ىل عرفاتإأما أجاز فمعناه جاوز املزدلفة ومل يقف هبا بل توجه  ،« رسول اهلل

وجد القبة قد رضبت فنزل »ألنه ف ر بقوله ، فمجاز واملراد قارب عرفات «حتى أتى عرفة»

، وقدمنا أن دخول عرفات قبل صاليت الظهر وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات ،«...هبا

 .«أمر بالقصواء» والعرص مجيعًا خالف السنة وقوله

                                                             

 .014ص 8رشح مسلم جـ (1)



 016 واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحج َواْلُعْمرِة َواْلزَيارِةالتْحِقيُق : َشْرُح ِرَساَلُة 

........................................................................................ 

 

وقال
(1)

القصواء : دذهنا، وقال أبو عبيأالقصواء التي قطع طرف : األعرايب ابنقال : 

 .املقطوعة األذن عرضاً 

v(2) تيمية ابنقال 
 ة لكن يف هذه األوقات الفهذه السنىل عرفات إبعد ذلك يذهب  ثم :

وال ومنهم من يدخلها ويدخلوهنا قبل الز ، يد يذهب أحد إىل نمرة وال إىل مصىل النبيكا

ص عن فيه نق لكن ،قبل التعريف وهذا الذي يفعله الناس كله جيزي معه احلجلياًل ويبيتون هبا 

 .السنة

v(3) قال احلافظ
يف  عمر ابن خُيالف اج أن الاحلجىل إكتب عبدامللك : عن سامل قال 

عرفة حني زالت الشمس فصاح عند رسادق احلجاج  وأنا معه يوم  عمر ابنفجاء  ،احلج

واح إن كنت تريد الر: لَك يا أبا عبدالرمحن؟ فقال ما: عصفرة فقالفخرج وعليه ملحفة م

فنزل حتى  ،أخرجنظرين حتى أفيض عىل رأيس ثم فأ: قال ،نعم: قال ،قال هذه الساعة ،السنة

ُ اخلطبة وَعجلر  ،تريُد السنة فقلُت زان كنتخرج احلجاج فسار بيني وبني أيب 
الوقوف فأقرصر

أي : اجفصاح عند رسادق احلج ،صدق: فجعل ينظر إىل عبداهلل فلام رأى ذلك عبداهلل قال

أنظرين اج لعبداهلل يث الغسل للوقوف بعرفة لقول احلجويف هذا احلد: بطال ابنقال  .خيمته

 غتسالهاإنام أنتظره حلمله عىل أن  عمر ابنوحيتمل أن يكون  .وأهل العلم يستحبونه فأنتظره،

كان يغتسل لوقوفه عشية  عمر ابنعن نافع عن  " املوطأ " عن رضورة، نعم روى مالك يف

قي قي املنكر األعظم من سفك الدماء وغريه حتى يتاج مل يكن يتإن احلج: املنري ابنقال  .عرفة

 تدونـقـي اس الأن النــولعلمه ب ،نهيـنجع فيه الـي علمه بأنه الـل عمر ابنوإنام مل ينهه  ،عصفرـامل

                                                             

 .01ص 8رشح مسلم جـ (1)

 .(1774)حتت حديث رقم  711ص 3جـ الباري فتح (3)   .73ص 27الفتاوى جـجمموع  (2)
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وفيه صحة الصالة خلف الفاسق  ،ام أطاع لذلك فرارًا من الفتنةفإن عمر ابنا وأم ،باحلجاج

لظهر والعرص يف أول وقت  بعرفة حني تزول الشمس للجمع بني ايلإوجه إىل املسجد وإن الت

 .املرء من متعلقات الصالة كالغسل يشتغل به يرض التأخر بقدر ما ة والالظهر سن

v(1) قال الشيخ العثيمني
نمرة قرية الً بنمرة، وىل عرفة وينزل أوإاسع فيسري اليوم الت :

 .قرب عرفة وليست من عرفة وهذا النزول نزول الراحة أو النسك

  يألن النب ،أنه نزول راحةوحيتمل  ،أنه نزول نسك: اجلواب املعروف عند العلامء

ألن منى مشعر ونمرة ليست  ،«منى مناخ من سبق» :وقال  ،رضبت لُه القبة يف نمرة

 نإاحة فينزل هبا لكن املعروف إن النزول هبا سنة وليس من أجل الر. بمشعر عىل هذا القول

وينزل  ،م جيدون راحة بالغةتي ر وهي معروفة اآلن وبعض احلجاج ينزلون فيها وحيدثوننا إهن

 .ت الشمس ركب من نمرة إىل عرفةىل أن تزول الشمس فإذا زالإ

v(2) لباينوقال األ
رفة وهو يلبي أو يكرب كل نطلق إىل عافإذا طلعت شمس يوم عرفة  :

 ينكر عليه ويكرب املكرب فال ي امللبي فال، وهم معه يف حجته يلب يذلك فعل أصحاب النب

. قبل الزوال ىل ماإينكر عليه ثم ينزل بنمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل هبا 

 .رنة ونزل فيها وهي ُقبيل عرفةىل عُ إفإذا زالت الشمس رحل 

هذا النزول والذي بعدُه قد يتعذر اليوم حتقيقه لشدة الزحام فإذا جاوزمها : وقال يف هامشه

 .شاء اهلل ىل عرفة فال حرج إنإ

 

                                                             

 .313ص 7رشح املمتع جـال (1)

 .28مناسك احلج والعمرة ص  (2)
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v(1) تيمية ابنقال 
من املقام بمنى يوم الرتوية   تضمنته سنة رسول اهلل وأما ما :

التي بني املشعر احلرام وعرفة إىل ( ُعرنة)واملبيت هبا الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم املقام بـ

الزوال والذهاب منها إىل عرفة واخلطبة والصالتني يف أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كاملجمع 

يعرفه لغلبة العادات  وأكثر الناس اليميزه  عليه بني الفقهاء وإن كان كثري من املصنفني ال

 .املحدثة

v(2) وقال األلباين
وقال يف هامشه ،(اإلغتسال ليوم عرفة) :من بدع عرفة :

(3)
أما  :

وقد  ،فهو ضعيف جداً  «كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة  أن النبي » :حديث

فقال v تيمية ابنخفي عىل 
(4)

عن أصحابه يف احلج إال ثالثة  وال ومل ينقل عن النبي  :

ل قوله ولكن قال يف أو .ة والغسل يوم عرفةغسل اإلحرام والغسل عند دخول مك: غتسالا

 .وغريه ومل ينقل عمر ابنوروى عن  واإلغتسال لعرفة قد روى عن النبي 

وقال سعيد بن عبد القادر
(5)

اإلغتسال يوم ) ليوم عرفة من البدع َعدُه رمحُه اهلل اإلغتسال :

 ستحبه يفاوليس ببدعة وقد وهم الشيخ يف عده من البدع هنا وخفي عليه أنه  ،عرفة مستحب

 يستدل به عىل إستحباب اإلغتسال للعيدين ما وأحسن ما: حيث قال( 1/177) " اإلرواء "

: قال ؟عن الغسل سأل رجل عليًا »: روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال

 الغسل الذي هو الغسل قال يوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم ،ال: الـقـف. وم إْن شئتـل يغتسل كا

                                                             
 .178ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)

 . حجة النبي (2)

 .123ص  حجة النبي (3)

 .70ص 27جمموع الفتاوى جـ  (0)

 .33لأللباين ص  نظرات يف كتاب حجة النبي (1)
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 .وسنده صحيح .«حر ويوم الفطرالن

إلحرامه قبل أن حيرم ولدخول ن عبداهلل بن عمر كان يغتسل أ»روى مالك عن نافع : قلُت 

ن أ»: ويف رواية حممد بن احلسن الشيباين قال أخربين مالك عن نافع ،«مكة ولوقوفه عشية عرفة

هذا حسن وليس : قال حممد ،«كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حني يريد أن يروح عمر ابن

بواجب
(1)

 .وهذا سندان صحيحان: ، قلت

 ابنسمعُت  :يب سنان الشيباين قالأعن رجل من أهل البرصة عن  وأخرج عبدالرزاق

إين ألغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ويوم اجلمعة ومن اجلنابة »: يقول عباس

«واإلحتالم ومن احلامم وإذا احتجمت
(2). 

الغسل يوم اجلمعة ويوم األضحى ويوم »: يب ليىلأعن عبدالرمحن بن  أيب شيبة ابنوأخرج 

هل من غسل غري يوم  :قلت لعبدالرمحن: ة وعن يزيد قالالفطر ويوم عرفة ويوم دخول مك

«يوم األضحى ويوم الفطر ويوم عرفة: قال نعم ؟اجلمعة
(3)

. 

 

 

 

 

 

                                                             

 .170املوطأ ص (1)

 (.1717) رقم( 3/343) املصنف (2)

 .للمزيد .ذكر يف الغسل يوم عرفة يف احلج :باب( 3/043)أيب شيبة  بنوانظر املصنف ال، (1418) صنف رقمامل (3)
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ن لإلمام أو نائبه أن خيطب الناس خطبة تناسب احلال بني فإذا زالت الشمس س

بتقوى اهلل وتوحيده رشع للحاج يف هذا اليوم وبعده، ويأمرهم ي فيها ما

يوصيهم فيها بالتمسك  ،وحيذرهم من حمارمه ،واإلخالص له يف كل األعامل

 بالنبي قتداءااألمور  ليهام يف كل  إ، واحلكم هبام والتحاكم  بكتاب اهلل وسنة نبيه

،   ون الظهر والعرص قرصًا ومجعًا يف وقت األوىل صل  وبعدها ي ،هيف ذلك كل

 .[رواه مسلم من حديث جابر]   لفعله ؛ذان واحد وإقامتنيأب

 

فإذا زالت الشمس سن لإلمام أو نائبه أن خيطب الناس خطبة تناسب احلال  » :قوله

 .« يشرع للحاج يف هذا اليوم وبعده، بني فيها ما

v(1) وذكر األلباين
لت»: رواية جابر وقال  لُه  حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء َفُرحر

إن دمائكم وأموالكم حرام  :فخطب الناس وقال  ،أتى بطن الوادي( ركب حتى)فـ

مر أكل يشء من ( إن( )و)عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال 

ن أول دم أضع من دمائنا أموضوع ودماء اجلاهلية موضوعة، و( هاتني)اجلاهلية حتت قدمي 

كان مسرتضعًا يف بني سعد فقتلته هذيل وربا ( عبداملطلب ابن) ربيعة بن احلارث ابندم 

ربا عباس بن عبداملطلب فإنه موضوع ُكلُه فاتقوا اهلل يف  ضع رباناأاجلاهلية موضوع وأول ربا 

 فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، وإن لكم عليهن أن ال ،النساء

ن فعلن ذلك فارضبوهن رضبًا غري مربح، وهلن عليكم يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإ

عتصمتم به كتاب اهلل الن تضلوا بعد إن  وإين قد تركت فيكم ما ،رزقهن وكسوهتن باملعروف

 (رساالت ربك) نك قد بلغتأنشهد : قالوا: ائلونـعني فام أنتم ق( مسؤولون)ألون ـوأنتم تس

                                                             

 .71ص  حجة النبي (1)
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ىل السامء إصبعه السبابة يرفعها أفقال ب( ألمتك وقضيت الذي عليك)وأديت ونصحت 

 .«د، اللهم أشهداللهم أشه: وينكتها إىل الناس

أقام فصىل العرص ومل يصل بينهام شيئا ثم أقام فصىل الظهر ثم ( بنداء واحد)ثم أذن بالل 

حتى أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل ( القصواء)  ثم  ركب رسول اهلل

الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس 

ردف وقال وقفت ههنا وعرفة كلها موقف وا)، وذهبت الصفرة قلياًل حتى غاب القرص

 .(زيد خلفهُ  ابنسامة أ

وقال
(1)

لسنة أيضًا التلبية يف أوقف يدعو رافعًا يديه، ومن   جاء يف غري حديث أنه» :

: فقد قال سعيد بن جبري :383ص " منسكه " موقفه عىل عرفة خالفًا ملا ذكره شيخ اإلسالم يف

خيافون من : فقلُت  ؟أسمع الناس يلبون يل ال سعيد ما يا: بعرفة فقال يل عباس ابنوكنا مع 

لبيك اللهم  لبيك فإهنم قد تركوا السنة من : فقال ،من فسطاطه عباس ابنقال فخرج  ،معاوية

«بغض عيل 
ثم روى الطرباين .(2)

(3)
وقف بعرفات فلام   أن رسول اهلل»: عباس ابنعن  

 .وسنده صصحه احلاكم ووافقه الذهبي ،«إنام اخلري خري اآلخرة: لبيك اللهم لبيك قال: قال

يف موقفه هذا مفطرًا فقد   من فعلها أخرجه البيهقي وكان  وعن ميمونة زوج النبي

رسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف عىل بعريه فرشبه كام يف الصحيحن عنهاأ
(4)

. 

 

                                                             

 .73يف هامشه ص (1)

 .(1/113)والبيهقي  ،(1/070) أخرجه احلاكم (2)

 .(1/111)األوسط يف  (3)

 .(1771)و( 1718)البخاري « ب فرشبهبرشا فبعث إىل النبي  شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي » :عن أم الفضل (0)
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v(1)وقال
ثم يصيل بالناس الظهر والعرص قرصًا ومجعًا يف وقت الظهر ويؤذرن هلام أذانًا  :

يصيل بينهام شيئًا ومن مل يتي ر لُه صالهتام مع اإلمام فليصلهام كذلك  واحدًا وإقامتني، وال

سفل اجلبل الرمحة أوحدُه أو مع من حوله من أمثاله، ثم ينطلق إىل عرفة فيقف عند الصخرات 

إن تي ر لُه ذلك وإال فعرفة كلها موقف ويقف مستقباًل القبلة رافعًا يديه يدعوا ويلبي ويكثر 

قلت أنا والنبييون عشية  أفضل ما»:   إنه خري الدعاء يوم عرفة لقولهفيها من التهليل ف

وإن زاد  ،«رشيك له، له امللك ولُه احلمد وهو عىل كل يشء قدير إله إال اهلل وحده ال ال: عرفة

، واقف يف عرفة أال يصوم هذا اليوموالسنة لل ،جاز «إنام اخلري خري اآلخرة» يف التلبية أحياناً 

أنه تطوع قبل الظهر وبعد العرص هنا ويف سائر   وكذلك مل ينقل عنه: قلت :هامشهوقال يف 

ترصىل شيئًا من الرو  سفاره ومل يثبت أنهأ  .اتب فيها إال سنتي الفجر والور

«ريض اهلل عنهام إذا فاتته الصالة مع اإلمام مجع بينهام عمر ابنوكان »: قال البخاري
(2). 

v(3) قال احلافظ
وقد ذهب اجلمهور إىل أن ذلك اجلمع املذكور خيتص بمن يكون  :

مسافرًا برشطه وعن مالك واألوزاعي وهو وجه للشافعية أن اجلمع بعرفة مجع للنسك فيجوز 

ن أ: الزبري يقول ابنسمعت »: املنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن حممد ابنلكل أحد، وروى 

فإذا فرغ من خطبته  ،شمس خيطب فيخطب الناسمن سنة احلج إن اإلمام يروح إذا زالت ال

، وصله إبراهيم احلريب يف املناسك عن «( عمر ابنكان ...)نزل فصىل الظهر والعرص مجيعًا 

 ، وأخرج«كان إذا مل يدرك اإلمام يوم عرفة مجع بني الظهر والعرص يف منزله» :عمر ابنن أافع ـن

                                                             

 .28مناسك احلج والعمرة ص (1)

 .(1772)معلقًا يف صحيحه فوق رقم  (2)

 .710ص 3جـ الباري فتح (3)
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القبلة  ستقبالاويستحب ، ةَ نَ كلها موقف إال بطن ُعرَ و ،ثم يقف الناس بعرفة

ستقبل القبلة وإن مل يستقبل استقباهلام ايتي ر فإن مل  وجبل الرمحة إن تي ر ذلك

ودعائه  - سبحانه - اجلبل، ويستحب للحاج يف هذا املوقف أن جيتهد يف ذكر اهلل

 ..............................................  ويرفع يديه حال الدعاء ،والترضع إليه

 

وهبذا قال اجلمهور وخالفهم يف  ،املنذر من هذا الوجه ابنوأخرجه  ،الثوري عن نافع مثله

وخالف أبا حنيفة  ،خيتص اجلمع بمن صىل مع اإلمام: بو حنيفة قالواأذلك النخعي والثوري و

هذا فقد روى حديث مجع  عمر ابنومن أقوى األدلة هلم صنيع  ،يف ذلك صاحباه والطحاوي

خيتص  وكان مع ذلك جيمع وحده فدل عىل أنه عرف أن اجلمع ال ،بني الصالتني النبي 

 .باإلمام

ستقبال القبلة اويستحب ، ةََنوكلها موقف إال بطن ُعَر ،ثم يقف الناس بعرفة » :قوله

 .« ... وجبل الرمحة إن تيسر ذلك

«كان إذا دعا بدأ بنفسه» :يف رواية
باطن كفِه إىل كان إذا دعا جعل » :ويف رواية، (1)

«وجهه
(2). 

عاء وأبخُل الناس أعجز الناس من عجز عن الد»:  النبي قال: قال يب هريرة أعن و

«من بخل بالسالم
هماج ابنويف حديث صحيح  .(3)

(4)
إن ربكم حي كريم يستحي من عبده » :

  قال النبي :ريض اهلل عنهام عباس ابنعن و. «(خائبتني)أن يرفع إليه يديه فريدمها صفراً 

                                                             

 .(2218) املشكاة ،(0724)صحيح اجلامع  (1)

 .(0721) صحيح اجلامع (2)

 .(1400)وصحيح اجلامع  ،(741) الصحيحة (3)

 .(317)برقم  (0)
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إله إال اهلل  ال :كثر من قولأن ي سن  ويُ  ،قرأ شيئًا من القرآن فحسن وإن لبى أو

ملا  رشيك له، له امللك وله احلمد حيي ويميت وهو عىل كل يشء قدير؛ وحده ال

أنا  وأفضل ما قلت ،دعاء يوم عرفة :خري الدعاء»: أنه قال  عن النبي يرو

رشيك له، له امللك وله احلمد حيي ويميت  إال اهلل وحده الإله  ال: والنبيون من قبيل

: أحب الكالم إىل اهلل أربع»: أنه قال  وصح عنه .«وهو عىل كل يشء قدير

 .«هلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكربسبحان ا

 

مُتد يديك املسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك واإلستغفار أن تشري بأصبع واحدةٍ واإلبتهاُل »

«مجيعاً 
(1). 

«تسألوه بظهورها إذا سألتم اهلل فسألوه ببطون أكفكم وال»: ويف حديث
(2). 

إله إال اهلل  ال :أن يكثر من قول سّنوُي ،قرأ شيئًا من القرآن فحسن وإن لبى أو » :قوله

 .« ... ؛شريك له، له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو على كل شيء قدير وحده ال

برقم  " املشكاة "، ويف (1143)برقم " الصحيحةسلسلة األحاديث  "احلديث يف 

 (.3270)برقم  " صحيح اجلامع "، ويف (2138)

سبحان اهلل واحلمد هلل وال : أحب الكالم إىل اهلل أربع»: أنه قال  وصح عنه » :قوله

 .« «إله إال اهلل واهلل أكرب

 " و ،(1011)برقم  " مسلمصحيح خمترص  "يف  «يرضك بأهين بدأت وال... »: ويف آخره

 (.173)برقم  " صحيح اجلامع

                                                             

 .(7730) صحيح اجلامعو ،(1338) يب داودصحيح أ (1)

 .(131) الصحيحة األحاديث سلسلة (2)
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«سبحان اهلل وبحمده: أحب الكالم إىل اهلل أن يقول العبد» : وعن أيب ذر
(1). 

 ثالثاً ...  هلل ملالئكته سبحان ريب وبحمدهصطفاه ااأحب الكالم إىل اهلل تعاىل ما » : وعنه

»
(2). 

«أحب األعامل إىل اهلل أن متوت ولسانك رطُب من ذكر اهلل»:   وعن معاذ
(3). 

عبدي إذا ذكرتني خاليًا ذكرتك خاليًا وإن »: قال اهلل تعاىل :ريض اهلل عنهام عباس ابنوعن 

«مالٍء ذكرتك يف مالٍء خري منهم وأكربذكرتني يف 
(4). 

 ،يذكرين عبد يف نفسه إال ذكرته يف مالٍء يف مالئكتي ال» :قال اهلل تعاىل :وعن معاذ بن أنس

«يذكرين يف مالٍء إال ذكرته يف الرفيق األعىل وال
(5). 

«سوى ذلك كان يستحب اجلوامع من الدعاء ويدُع ما» :d وعن عائشة
(6). 

 أحب إم  اا ألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكربُ » :وعن أيب هريرة 

«طلعْت عليه الشمس
(7). 

 

                                                             

 .(170) صحيح اجلامع ،(1347)خمترص مسلم  (1)

 (.171) صحيح اجلامع (2)

 .(171) امعصحيح اجل (3)

 (.0320) صحيح اجلامع ،(1411) الصحيحة (0)

 (.0331) صحيح اجلامع (1)

 (.0303) صحيح اجلامع ،(1332) صحيح أيب داود (7)

 .(1437)صحيح اجلامع  ،(1341)  مسلمخمترص (7)
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ينبغي اإلكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب وينبغي اإلكثار ف

أيضًا من األذكار واألدعية الواردة يف الرشع يف كل وقت والسيام يف هذا املوضوع 

ن اهلل سبحا» تار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلكويف هذا اليوم العظيم وخي

ڻ  ڱ ڱں ںڻ ڻ ڻ ] وبحمده سبحان اهلل العظيم

لُه النعمة ولُه الفضل  ،نعبد إال إياه إله إال اهلل وال ال»، [87: األنبياء] [ۀۀ

 .............. ،«لصني له الدين ولو كره الكافرونال إله إال اهلل خم ،ولُه الثناء احلسن

 

ينبغي اإلكثار من هذا الذكر وتكراره خبشوع وحضور قلب وينبغي اإلكثار ف » :قوله

 .« ... أيضًا من األذكار واألدعية الواردة يف الشرع يف كل وقت

: كلمتان خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن» :يب هريرة أعن 

«سبحان اهلل العظيمسبحان اهلل وبحمده 
(1). 

 .« [78: األنبياء] [  ۀڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ] » :قوله

إله إال أنت سبحانك إين كنُت من  ال»: إذ دعا هبا وهو يف بطن احلوت (ذي النون)دعوة 

 قط إال  «الظاملني
ٍ
«ستجاب اهلل لهُ امل َيدُع هبا رجل مسلم يف يشء

(2). 

ال إله  ،لُه النعمة ولُه الفضل ولُه الثناء احلسن ،نعبد إال إياه إال اهلل والإله  ال» » :قوله

 .« «إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون

: ولفظه ،(1338) برقم والنسائي ،(1147)برقم  وأبو داود ،(1302) برقم مسلمرواه 

 رشيك له، لُه امللك إال اهلل وحده الإله  ال» :الزبري يقول يف دُبر ُكل  صالٍة حني ُيسلم ابنكان 

                                                             

 (.0172) صحيح اجلامع ،(1340)خمترص مسلم  (1)

 (.122)الكلم الطيب  ،(3383)صحيح اجلامع  (2)
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ] قوة إال باهلل حول وال ال»

 ،اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري»، [241: بقرةال] [ېې  ې  ې  

جعل او ،وأصلح يل آخريت التي فيها معادي ،صلح يل دنياي التي فيها معايشأو

 ...........................،  «يل من كل رش واملوت راحة ،احلياة زيادة يل يف كل خري

 

هُيَلُل  كان رسول اهلل» :وقال ،«قوة إال باهلل حول وال ولُه احلمُد وهو عىل كل يشء قدير  وال

رن ُدُبَر ُكل صالةٍ   .«هبر

 .« قوة إال باهلل حول وال ال » :قوله

«إال باهلل فإهنا من كنز اجلنة ةقو حول وال أكثر من ال» : عن جابر بن عبداهلل
(1). 

قوَة إال  حول وال ال: تقول ؟أال أدلك عىل كلمٍة من حتت العرش من كنز اجلنةِ » :ويف رواية

«أسلَم عبدي واستسلم: فيقول اهللُ ،باهلل
(2). 

ې  ې  ] » :قوله  [ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 .« [102: بقرةال]

اآلخرة حسنة وقنا  ربنا آتنا يف الدنيا حسنًة ويف: يدُعو هلاكان أكثر دعوة » : عن أنس

«عذاب النار
(3). 

 .« ... ،اللهم أصلح لي ديين الذي هو عصمة أمري» » :قوله

 (.7801) برقم مسلماحلديث رواه 

                                                             

 (.3480) هماج وصحيح ابن ،(2313)املشكاة  ،(1241)صحيح اجلامع  (1)

 (.2321)املشكاة  ،(2710)صحيح اجلامع الصغري  (2)

 (.1347)و( 0842) صحيح اجلامع ،(1873) خمترص مسلم (3)
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اللهم »، «وشامتة األعداء ،وسوء القضاء ،الشقاء ودرك ،أعوذ باهلل من جهد البالء»

ومن  ،والبخل ومن اجلبن ،ومن العجز والكسل ،نواحلزإين أعوذ بك من اهلم 

بك اللهم من الربص واجلنون  أعوذ .وقهر الرجال ومن غلبة الدين ،املأثم واملغرم

فو والعافية يف الدنيا ـلعألك اـاللهم إين أس، امـاألسق يئومن س ،ذامجـوال

 .............................................................................،  واآلخرة

 

 .« «ومشاتة األعداء ،وسوء القضاء ،ودرك الشقاء ،أعوذ باهلل من جهد البالء» » :قوله

 رقمبالصحيحة  األحاديث سلسلةيف و ،(0/217)برقم البخاري احلديث رواه 

(1101.) 

 ،ومن اجلنب والبخل ،ومن العجز والكسل ،اللهم إني أعوذ بك من اهلم واحلزن » :قوله
أعوذ بك اللهم من الربص واجلنون  .ومن غلبة الدين وقهر الرجال ،ومن املأثم واملغرم

 .« األسقام يئومن س ،واجلذام

 :بدون املقطع األخري( 1283)برقم صحيح اجلامع يف و ،(7/118) برقم البخاريرواه 

ومع هذا املقطع مع بعض الزيادة ذكره األلباين ،«...أعوذ بك من الربص»
(1)

 :وهذا لفظه

اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجُلبن والُبخل واهلرم والقسوة والغفلِة والعلية والذلِة »

واملسكنِة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوِق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء واعوذ بك 

ء األَسقاممن الصمَم والَبكِم واجل ََ ِِ و «نون واجُلذاِم والرَب
(2). 

 .« اللهم إني أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة » :قوله

 ما»: قطعة من احلديث بعده ويف لفظ( 2/332)ه برقم ماج ابنصحيح يف و ،أبوداودرواه 

                                                             

 .(1281) يف صحيح اجلامع برقم (1)

 .(1281)ويف صحيح اجلامع  ،(874)اء اإلروو ،(2074)ويف املشكاة  (2)
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عورايت سرت االلهم  .اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل ومايل

وآمن روعايت
(1)

 ،وعن شاميل ،وعن يميني ،ومن خلفي ،حفظني من بني يدياو 

 ....................................،  حتتيوأعوذ بعظمتك أن أغتال من  ،ومن فوقي

 

«من دعوة يدعو هبا العبد أفضل من اللهم إين اسألك املعافاة يف الدنيا واآلخرة
(2)

 يا» :ويف لفظ ،

«الدعاء بالعافيةعم أكثر 
(3). 

 .« اللهم إني أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومالي » :قوله

اللهم إين أسألك العفو والعافية يف » :ومتام احلديث ،(3/317)صحيح سنن أيب داود يف 

سرت االلهم  ،أهيل ومام والعفو والعافية يف ديني ودنياى  اللهم إين أسألك ،الدنيا واآلخرة

 ،وأحفظني من بني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شامم  ومن فوقي ،عورايت وآمن روعايت

«وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي
(4). 

وعن  ،ومن خلفي ،حفظين من بني يدياسرت عوراتي وآمن روعاتي وااللهم  » :قوله

 .« وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت ،ومن فوقي ،وعن مشالي ،مييين

 (.1270) رقمب " اجلامع الصغريصحيح  " يف

 

 

 

                                                             

 .والفزعهو اخلوف : الروع (1)

 .(3147)ه ماج صحيح ابن (2)

 .(1123) الصحيحةسلسلة األحاديث  (3)

 (.321)ه ماج صحيح ابن (0)
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اللهم ، وما أنت أعلم به مني ،رسايف يف أمريإو ،غفر يل خطيئتي وجهيلااللهم 

 غفر يل ماااللهم ، وكل ذلك عندي ،وخطئي وعمدي ،غفر يل جدي وهزيلا

أنت املقدم  .وما أنت أعلم به مني ،وما أرسرت وما أعلنت ،قدمت وما أخرت

 ،اللهم إين أسألك الثبات يف األمر، كل يشء قديروأنت عىل وأنت املؤخر 

 ،وأسألك قلباً سليامً  .وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ،والعزيمة عىل الرشد

تعلم وأستغفرك ملا  وأعوذ بك من رش ما .تعلم وأسألك من خري ما ،ولسانًا صادقاً 

 ...........................................................   ،؛ إنك عالم الغيوبتعلم

 

 ،وما أنت أعلم به مين ،سرايف يف أمريإو ،غفر لي خطيئيت وجهليااللهم  » :قوله
قدمت  غفر لي ماااللهم ، وكل ذلك عندي ،وخطئي وعمدي ،غفر لي جدي وهزليااللهم 

أنت املقدم وأنت املؤخر  .وما أنت أعلم به مين ،وما أسررت وما أعلنت ،وما أخرت
 .« كل شيء قديروأنت على 

يف  .«وأنت عىل كل يشٍء قدير...  اللهم اغفر م  خطيئتي وجهيل» :األذكار الثالثة من قوله

 (.1270)برقم  " صحيح اجلامع الصغري " حديث

وأسألك شكر نعمتك  ،والعزمية على الرشد ،اللهم إني أسألك الثبات يف األمر » :قوله
وأعوذ بك  .تعلم وأسألك من خري ما ،ولسانًا صادقًا ،وأسألك قلبًا سليمًا .وحسن عبادتك

 .« تعلم وأستغفرك ملا تعلم؛ إنك عالم الغيوب من شر ما

 " صحيح الكلم الطيب "، ويف (3047)برقم  " سنن الرتمذي " يف v صححه األلباين

 (.311) برقم " املشكاة "، ويف (140،71) برقم
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 ،ب غيظ قلبيوأذه ،اغفر يل ذنبي - عليه الصالة والسالم - اللهم رب النبي حممد

اللهم رب السموات ورب األرض ورب ، وأعذين من مضالت الفتن ما أبقيتني

، فالق احلب والنوى، منزل التوراة واإلنجيل العرش العظيم ربنا ورب كل يشء

قبلك أنت األول فليس  والقرآن، أعوذ بك من رش كل يشء أنت آخذ بناصية،

 وأنت ،فوقك يشءيشء، وأنت اآلخر فليس بعدك يشء، وأنت الظاهر فليس 

نفيس  اللهم أعط .قض عني الدين وأغنني من الفقرا ،فليس دونك يشء الباطن

اللهم إين أعوذ بك من  .أنت وليها وموالها ،وزكها وأنت خري من زكاها ،تقواها

 .وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من اجلبن واهلرم والبخل ،العجز والكسل

 

وأذهب غيظ  ،اغفر لي ذنيب - عليه الصالة والسالم - اللهم رب النيب حممد » :قوله

 .« .قض عين الدين وأغنين من الفقرا ... ،قليب

 (.7827)برقم مسلم رواه 

 .أنت وليها وموالها ،وزكها وأنت خري من زكاها ،اللهم أعط نفسي تقواها » :قوله
وأعوذ بك من  ،وأعوذ بك من اجلنب واهلرم والبخل ،اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل

 .« عذاب القرب

( 1073)والنسائي  ،(1287)برقم  " صحيح اجلامع "يف و ،(7800) برقم مسلمرواه 

اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلبن والبخل واهلرم وعذاب القرب وفتنة »: بلفظ

اللهم آِت نفيس تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها، اللهم إين  .الدجال

 .«ُيستجاب هلا تشبع ومن دعوة ال خيشع ومن نفس ال ينفع ومن قلب ال أعوذ بك من علم ال
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وبك خاصمت،  ،وإليك أنبت ،وعليك توكلت ،وبك آمنت ،اللهم لك أسلمت

يموت واجلن واإلنس  أنت احلي الذي اللني ال إله إال أنت، أعوذ بعزتك أن تض

 ومن نفس ال ،خيشع ومن قلب ال ،ينفع ذ بك من علم الواللهم إين أع .يموتون

اللهم جنبني منكرات األخالق واألعامل  .يستجاب هلا ومن دعوة ال ،تشبع

كفني االلهم  .اللهم أهلمني رشدي وأعذين من رش نفيس .واألهواء واألدواء

 ................................  .وأغنني بفضلك عمن سواكبحاللك عن حرامك 

 

وبك خاصمت،  ،وإليك أنبت ،وعليك توكلت ،وبك آمنت ،اللهم لك أسلمت » :قوله

 .« ميوت واجلن واإلنس ميوتون أعوذ بعزتك أن تضلين ال إله إال أنت، أنت احلي الذي ال

 " صحيح اجلامع الصغري "يف و ،(7837) برقم مسلمو ،(7383) برقم البخاريرواه 

 (.1343)برقم 

 ،تشبع ومن نفس ال ،خيشع ومن قلب ال ،ينفع ذ بك من علم الواللهم إني أع » :قوله

 .« يستجاب هلا ومن دعوة ال

 (.1231)و( 1281)و( 1237)برقم  " الصغري صحيح اجلامع "احلديث يف 

 .« واألدواءاللهم جنبين منكرات األخالق واألعمال واألهواء  » :قوله

 (.2071)برقم  " املشكاة "، ويف (1238)برقم  " صحيح اجلامع الصغري "احلديث يف 

 .« اللهم أهلمين رشدي وأعذني من شر نفسي » :قوله

 (.3080)برقم  " سنن الرتمذي " و ،(1377)برقم  " صحيح أيب داود " يف احلديث

 .« عمن سواككفين حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك االلهم  » :قوله

 (.277)برقم  " السلسلة الصحيحة " و ،(1824)برقم  " صحيح الرتغيب "احلديث يف 
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اللهم إين أسألك اهلدى  .اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى

مل أعلم،  علمت منه وما اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما .والسداد

وأسألك من خري  مل أعلم، علمت منه وما وآجله ماعاجله  وأعوذ بك من الرش كله

ستعاذ منه عبدك اوأعوذ بك من رش ما .  سألك منه عبدك ونبيك حممد ما

أو عمل وأعوذ  اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب اليها من قول . ونبيك حممد

أن جتعل كل قضاء قضيته  وأسألك ،رب إليها من قول أو عملبك من النار وما ق

 ...............................................................................، يل خرياً 

 

 .« اللهم إني أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى » :قوله

 (.1271)برقم  " صحيح اجلامع الصغري "يف و ،(7802)برقم مسلم رواه 

 .« اهلدى والسداد اللهم إني أسألك » :قوله

 :ولفظه ،(2081)برقم  " املشكاة "ويف  ،(7312)برقم  " صحيح اجلامع الصغري "يف 

 رواه .«تك الطريق وبالسداد تسديدك السهميا عيل سِل اهلل اهلدي والسداد وأذكر باهلدى هداي»

 (.7803)برقم  مسلم

مل أعلم، وأعوذ  منه وماعلمت  اللهم إني أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما » :قوله
وأسألك أن جتعل كل قضاء  ...مل أعلم،  علمت منه وما عاجله وآجله ما بك من الشر كله
 .« قضيته لي خريًا

 » :ولفظه ،(1102) برقم " السلسلة الصحيحة " ويف ،حبان ابنو ،وأمحد ه،ماج ابنرواه 

وأعوذ بك من الرش  ،مل أعلم وماعلمت منه  ما ،اللهم إين أسألك من اخلري ُكله عاجله وآجله

 بدكـألك عـا سـري مـألك من خـلم، اللهم إين أسـمل أع اـلمُت منه ومـع اـم ،لهـله وآجـاجـله عـك
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رشيك له، له امللك وله احلمد حيي ويميت بيده اخلري  اهلل وحده ال إله إال الو

 وال ،واهلل أكرب ،وال إله إال اهلل ،هللواحلمد  ،سبحان اهلل .وهو عىل كل يشء قدير

عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت  اللهم صل   ،قوة إال باهلل العيل العظيم حول وال

وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام  ،عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

 ................................  م وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميدباركت عىل إبراهي

 

ليها من إقرب  وأعوذ بك من رش ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إين أسألك اجلنة وما ،ونبيك

ليها من قوٍل أو عمٍل، وأسألك أن جتعل كل إوأعوذ بك من النار وما َقرب  ،قوٍل أو عملٍ 

 .«َقضاٍء قضيته م  خرياً 

شريك له، له امللك وله احلمد حيي ومييت بيده اخلري  الاهلل وحده  إله إال الو » :قوله
 حول وال وال ،واهلل أكرب ،وال إله إال اهلل ،واحلمد هلل ،سبحان اهلل .وهو على كل شيء قدير
 .« قوة إال باهلل العلي العظيم

 " صحيح اجلامع "، ويف (1177)برقم  مسلمو ،عند البخاري عن عبادة بن الصامت

 برقم " صحيح اجلامع الصغري " و  ،(2/112) " صحيح الرتمذي "و  ،(173)برقم 

سبحان اهلل ... إله إال اهلل وحدهُ  ال: من تعار من الليل فقال حني يستيقظ»: ولفظه .(7117)

اللهم اغفر م  أو دعا : قوة إال باهلل، ثم قال حول وال واحلمُد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال

 (.1213)برقم  " املشكاة " ويف .«فتوضأ ثم صىل قبلت صالتهُ ُه قام أستجيب ل

على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل  اللهم صلِّ » :قوله
وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم  ،إبراهيم إنك محيد جميد

 .« وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد

 (.324)اإلرواء و ،(837) " صحيح أيب داود "و  ،(0017)برقم  " صحيح اجلامع "يف 
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« ُكل ُدعاٍء حمجوٌب حتى ُيصيل عىل النبي» :ويف رواية
(1). 

صلوات وَحط عنه هبا عرش من صىل عيل صالًة واحدًة صىل اهلل عليه عرش » :ويف رواية

«سيئاٍت ورفعه هبا عرش درجات
(2). 

يصعُد منه يشٌء حتى ُتصيل عىل  أن الدعاء موقوف بني السامء واألرض ال» :ويف رواية

«نبيك
(3). 

«البخيل من ذكرُت عنده فلم يصل عيل» :ويف رواية
(4). 

«من نيس الصالة عيل ُخطيء طريق اجلنة» :ويف رواية
(5). 

  ييف صفة صالة النب ولفظ الصالة
(6)

 ،محد وأبو يعيل بسند صحيحأأخرجه : قال 

 . وراجع كتاب صفة صالة فقد ذكر عدة الروايات يف الصلوات عىل النبي

إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ باملدحة والثناء عىل اهلل بام هو أهله ثم َلُيصل » :ويف رواية

«ثم ليسأل بعد فإنه أجدُر أن ينجح عىل النبي 
 ابنموقوف يف حكم املرفوع عن  :وقال .(7)

 .مسعود

 

                                                             

 .(1771)صحيح الرتغيب  ،(2431)حيحة الصسلسلة األحاديث  (1)

 .(1717) صحيح الرتغيب (2)

 (.1777) صحيح الرتغيب (3)

 .(1783)صحيح الرتغيب  (0)

 (.1782) صحيح الرتغيب (1)

 177ص (7)

 .(3240)الصحيحة سلسلة األحاديث  (7)
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 .« [ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ]

تقدم من األذكار واألدعية  ويستحب يف هذا املوقف العظيم أن يكرر احلاج ما

 .الدعاءلح يف وي  كان يف معناها من الذكر والدعاء والصالة عىل النبي وما

إذا دعا كرر الدعاء ثالثًا   وكان النبي .ويسأل ربه من خريي الدنيا واآلخرة

 .- عليه الصالة والسالم - فينبغي التأيس به يف ذلك

 

 .« [ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ] » :قوله

حسنًة ربنا آتنا يف الدنيا حسنًة ويف اآلخرة »:  كان أكثر دعاء النبي: قال عن أنس 

«وقنا عذاب النار
فإذا أراد أن  ،وكان أنس إذا أراد أن يدعوا بدعوة دعا هبا»: وعند مسلم .(1)

 .«يدعو بدعاٍء دعا هبا فيه

جعل اهلل عليكم صالة قوم أبرار يقومون : كان إذا اجتهد ألحد يف الدعاء قال» :ويف رواية

«الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمٍة والفجار
(2). 

تقدم من األذكار واألدعية  ويستحب يف هذا املوقف العظيم أن يكرر احلاج ما » :قوله

 .« ... إذا دعا كرر الدعاء ثالثًا فينبغي التأسي به يف ذلك  وكان النيب ...

«كان إذا دعا دعا ثالثاً وإذا سأل سأل ثالثاً »: قال  مسعود ابنيف رواية 
(3). 

أعادها ثالثًا حتى ُتفهم عنُه وكان إذا أتى عىل قوم فسلم كان إذا تكلم بكلمٍة » :ويف رواية

«عليهم سلم عليهم ثالثاً 
(4). 

                                                             

 (.3717) ، صحيح الرتغيب(7781) مسلمو ،(777)يف األدب املفرد البخاري رواه  (1)

 .(1814) الصحيحةسلسلة األحاديث  (2)

 .(3072)الصحيحة  ويف  ،(1/173) مسلمو، (0317، 1413)البخاري  رواه (3)

 .(.0730) صحيح اجلامع الصغريو ،(3073) الصحيحةويف  ،(720) البخاري رواه (0)
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خاضعًا جلنابه  متواضعًا له - سبحانه - ويكون املسلم يف هذا املوقف خمبتًا لربه

وحياسب نفسه وجيدد  ،وخياف عذابه ومقته ،منك رًا بني يديه يرجو رمحته ومغفرته

ويباهي هبم  ،هلل فيه عىل عبادهوجممع كبري، جيود ا ،ألن هذا يوم عظيم ؛توبة نصوحاً 

الشيطان يف يوم هو فيه أدحر وال  َى ئر رُ  وما ،ويكثر فيه العتق من النار ،مالئكته

ود اهلل عىل جيوم بدر وذلك ملا يرى من  َى ئر رُ  أصغر وال أحقر منه يف يوم عرفة إال ما

ريض  - ويف صحيح مسلم عن عائشة .ه ومغفرتهليهم وكثرة إعتاقإعباده وإحسانه 

من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدًا من النار من  ما»: قال  أن النبي - اهلل عنها

 .«؟ما أراد هؤالء: وإنه ليدنوا ثم يباهي هبم املالئكة فيقول ،يوم عرفة

 

متواضعًا له خاضعًا  - سبحانه - ويكون املسلم يف هذا املوقف خمبتًا لربه » :قوله

 .« ... ،جلنابه منكسرًا بني يديه يرجو رمحته ومغفرته

ويف  ،(1737)برقم  صحيح اجلامع الصغريو ،(703)برقم  خمترص مسلميف احلديث 

«أشهدوا مالئكتي أين قد غفرت هلم» :رواية
(1). 

يا بالل : وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال( عرفات)بـ  وقف النبي» :ويف رواية

معارش الناس : فأنصت الناس فقال ، أنصتوا لرسول اهلل: أنصت م  الناس، فقام بالل فقال

أتاين جربيل آنفاً فأقرأين من ريب السالم وقال إن اهلل عز وجل غفر ألهل عرفات وأهل املشعر 

هذا لكم : قال ؟رسول اهلل هذا لنا خاصة يا: قالفقام عمر بن اخلطاب ف ،وضمن عنهم التبعات

«كثر خري اهلل وطاب: فقال عمر ،ىل يوم القيامةإوملن أتى من بعدكم 
(2). 

                                                             

 (.1110) صحيح الرتغيب (1)

 .(1111) صحيح الرتغيب (2)
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فينبغي للمسلمني أن يروا اهلل من أنفسهم خريًا وأن هيينوا عدوهم الشيطان 

ستغفار من مجيع الذنوب اللذكر والدعاء ومالزمة التوبة واوحيزنوه بكثرة ا

ىل أن إمشتغلني بالذكر والدعاء والترضع يزال احلجاج يف هذا املوقف  واخلطايا وال

ىل مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية إنرصفوا افإذا غربت  ،تغرب الشمس

 ...............................................   ،  لفعل النبي ؛وأرسعوا يف املتسع

 

ىل عباي جاؤوين إأنظروا : إن اهلل ُيباهي بأهل عرفات أهل السامء فيقول هلم» :ويف رواية

«شعثًا ُغرباً 
(1). 

ختطو خطوة إال كتب اهلل لُه هبا حسنًة أو  ن راحلته الأفإن له حني خيرج منه بيته »: ويف رواية

أنظروا إىل  :فإن اهلل عزوجل ينزل إىل سامء الدنيا فيقول( عرفة)حط عنه هبا خطيئة فإذا وقف بـ

عبادي شُعثاً ُغربًا أشهدوا أين قد غفرت هلم ذنوهبم وإن كانت عدد قطر السامء ورمل عالج 

يدري أحٌد مالُه حتى يوافاه يوم القيامة وإذا حلق رأسه فلُه بكل شعرة  وإذا رمى اجلامر ال

ولدته سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قىض آخر طواٍف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم 

«أمهُ 
(2). 

فينبغي للمسلمني أن يروا اهلل من أنفسهم خريًا وأن يهينوا عدوهم الشيطان  » :قوله

 .« ... ستغفارالوحيزنوه بكثرة الذكر والدعاء ومالزمة التوبة وا

فاض من عرفاٍت كان يسرُي العنق فإذا أحني   ن رسول اهللأ» : عن أسامة بن زيد

«وجد فجوًة نص
(3). 

                                                             

 (.1112) صحيح الرتغيب (1)

 (.1111) صحيح الرتغيب (2)

 (.3430) مسلمو ،(1777)البخاري رواه  (3)
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فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرُة قلياًل حتى غاب » : ويف رواية جابر

ُِ وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اهلل وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها   القر

«حتى أتى نزدلفة...( أهيا الناس السكينة السكينة) :ليصيب مورك رجله ويقول بيده اليمنى
(1). 

«جياف اخليل واإلبلإيا أهيا الناس عليكم بالسكينة فإن الرب ليس ب» :ويف رواية
(2). 

وراءه   يوم عرفة فسمع النبي  إنه دفع مع النبي» :ريض اهلل عنهام عباس ابنوعن 

أهيا الناس عليكم بالسكينة فإن : ليهم وقالإزجرًا شديدًا ورضبًا وصوتًا لإلبل فأشار بسوطِه 

«الرب ليس باإليضاع
 .أي اإلرساع .(3)

v(4) تيمية ابنقال 
بليس يف يوم هو ارؤى  نه ماإوجيتهد يف الذكر والدعاء هذه العشية ف  :

وال أغيظ وال أدحض من عشية عرفة ملا يرى من تنزيل الرمحة وجتاوز اهلل فيه أصغر وال أحقر 

رؤي يوم بدر، فإنه رأى جربيل يزع املالئكة ويصح وقوف  سبحانه عن الذنوب والعظام إال ما

وأما األفضل فيختلف بإختالف ، احلائض وغري احلائض وجيوز الوقوف ماشيًا وراكباً 

وأما صعود اجلبل الذي هناك فليس من  ،يقف ببطن عرفة وعرفة كلها موقف وال... الناس

هلا  وكذلك القبة التي فوقه التي يقالالسنة ويسمى جبل الرمحة ويقال لُه إالل عىل وزن هالل 

يستحب دخوهلا وال الصالة فيها والطواف هبا من الكبائر، وكذلك املساجد التي  قبة آدم ال

لعتيق فهو كان غري البيت ا وما ة أو بحجرة النبي أما الطواف هبا أو بالصخر ،عند اجلمرات

 .من أعظم البدع املحرمة

                                                             

 .(2301) مسلم رواه (1)

 .(7880) صحيح اجلامع (2)

 .(1771) البخاري رواه (3)

 .73ص 27الفتاوى جـ  جمموع (0)
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وقف حتى غربت الشمس   ألن النبي ؛نرصاف قبل الغروبالجيوز ا وال

لوا هبا املغرب ثالث مزدلفة ص ىلإفإذا وصلوا  .«خذوا عني مناسككم»: وقال

 لفعل النبي ؛إليه معًا بأذان وإقامتني من حني وصوهلركعات والعشاء ركعتني مج

،  وما  ،املغرب أو بعد دخول وقت العشاء ىل مزدلفة يف وقتإسواء وصلوا

ط حىص اجلامر من حني وصوله إىل مزدلفة قبل الصالة اقتلايفعله بعض العامة من 

يأمر أن مل   ن ذلك مرشوع فهو غلط ال أصل له، والنبيأمنهم عتقاد كثري او

؛ ومن أي موضع لقط احلىص ىل منىإنرصافه من املشعر ايلتقط له احلىص إال بعد 

 ...............،  من منى هطاقتلاه من مزدلفة بل جيوز طاقتلايتعني  ذلك، وال أجزأه

 

وقف حتى غربت الشمس   ألن النيب ؛نصراف قبل الغروبالجيوز ا وال » :قوله

 .« ... «خذوا عين مناسككم»: وقال

حيث أفاض من عرفة مال إىل الشعب   أن النبي» :عنهامعن أسامة بن زيد ريض اهلل 

«الصالة أمامك: فقلُت يا رسول اهلل أتصيل؟ فقال ،فقىض حاجتُه فتوضأ
(1). 

الشَعب األيرس دون املزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت  فلام بلغ رسول اهلل » :ويف رواية

فركَِب حتى أتى املزدلفة فصىل ثم ردِف الفضل رسول ... عليه الوضوء فتوضأ وضوءًا خفيفاً 

«غداة مجعٍ   اهلل
(2)

ريض اهلل عنهام يفعل ذلك عمر ابن، وكان 
 (3)

. 

فجاء املزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم ... من عرفة   رفع النبي» : وعن أسامة بن زيد

 اخ كل إنساٍن بعريُه يف منزله ثم أقيمت الصالة فصىل وملـثم أن ،غربـصىل املـف ،صالةـيمت الـأق

                                                             

 .(1773) البخاري رواه (2)   .(1777) البخاري رواه (1)

 .(1778) البخاري رواه (3)
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«ُيصل بينهام
(1). 

فأتينا املزدلفة حني األذان ( مسعود ابن) حج عبداهلل »: بن يزيد يقولعن عبدالرمحن 

ذان وأقام ثم صىل املغرب وصىل بعدها ركعتني ثم دعا أالعتمة أو قريباً من ذلك فأمر رجاًل ف

: ثم صىل العشاء ركعتني فلام طلع الفجر قال –ذن وأقام أف -بعشائه فتعشى ثم أمر، أرى رجالً 

: يصيل هذه الساعة إال هذه الصالة يف هذا املكان من هذا اليوم، قال عبداهلل ال كان  إن النبي

والفجر حني يبُزغ  ،صالة املغرب بعدما يأيت الناس املزدلفة: مها صالتان حُتوالِن عن وقتهام

«يفعله رأيت النبي : قال ،الفجر
(2). 

بني املغرب والعشاء بجمع ليس بينهام  مجع رسول اهلل »: ريض اهلل عنهام عمر ابنعن 

«سجدة وصىل املغرب ثالث ركعاٍت وصىل العشاء ركعتني
صالمها بأقامٍة » :ويف رواية .(3)

«واحدةٍ 
 (4)

. 

«يف هذا املكان  ، هكذا صىل بنا رسول اهلل...قامٍة واحدة إب... » :ويف رواية
(5). 

املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني ومل حتى أتى املزدلفة فصىل هبا »:  ويف رواية جابر

«يسبح بينهام شيئاً 
(6). 

v(7)قال النووي
اجلمع بني املغرب والعشاء يف وقت العشاء يف هذه الليلة يف املزدلفة  :

وهذا جممع عليه لكن اختلفوا يف حكمه فمذهبنا أنه عىل اإلستحباب فلو صالمها يف وقت 

 .وقتها جاز وفاتته الفضيلةاملغرب أو يف الطريق أوكل واحدة يف 

                                                             

 .(3487) مسلمو ،(1772)البخاري  رواه (1)

 .(3433) مسلم رواه (3)   (.1771) البخاريرواه  (2)

 .(1334) أبو داودو ،( 3142،  3141) مسلم رواه (0)

 .30ص 3رشح مسلم جـ  (7) .(2301) مسلم رواه (7)  (.3143) مسلم رواه (1)
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وقد سبق يف  ،إنه صالمها بإقامة واحدة: ويف الرواية األخرى...( وأقيمت الصالة)قولُه 

عىل الروايتني األوليني ألن  وهذه الرواية مقدمة ،بأذان واحد وإقامتني: حديث جابر الطويل

  مع جابر زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة وألن جابرًا اعتنى احلديث ونقل حجة النبي

أنه يستحب األذان لألوىل منهام  عتامد وهذا هو الصحيح من مذهبنامستقصاة فهو أوىل باإل

بد من هذا  إقامة، والإن كل صالة هلا : قامة ويتأول حديث إقامة واحدةإويقيم لكل واحدة 

ستحباب املبادرة اوفيه دليل عىل  ،ليجمع بينه وبني الرواية األوىل وبينه أيضًا وبني رواية جابر

 وفيه أنه ال ،بصاليت املغرب والعشاء أول قدومه املزدلفة وجيوز تأخريمها إىل قبيل طلوع الفجر

وأما إذا  ،الثانية لقوله ثم أناخيرض الفصل بني الصالتني املجموعتني إذا كان اجلمع يف وقت 

الة الثانية جيوز الفصل بينهام فإن فصل بطل اجلمع ومل تصح الص مجع بينهام يف وقت األوىل فال

 .إال يف وقتها األصيل

v (1) وقال النووي
ىل وقت العشاء إإن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر املغرب  :

بينهام يف املزدلفة ولكن مذهب أيب حنيفة وطائفة أنه ويكون هذا التأخري بنية اجلمع ثم جيمع 

ا أنه ابنوجيوز ألهل مكة واملزدلفة ومنى وغريهم والصحيح عند أصح ،جيمع بسبب النسك

جيوز إال ملسافر سفرًا يبلغ به مسافة القص مجع بسبب السفر فال
(2). 

 

                                                             
 .017ص 8جـ  يف رشح حديث جابر (1)

كان مجعه ألجل السفر جلمع قبل هذا اليوم  وهذا ليس بحق فإنه لو: )32ص 27جمموع الفتاوى جـيف  v قال ابن تيمية (2)

أنه مجع يف السفر وهو نازل إال مرة واحدة وأنام كان جيمع يام الترشيق ومل جيمع فيها، السيام ومل ينقل عنه أوبعده وقد أقام بمنى 

فاجلمع ليس من خصائص ... غريها يف السفر إذا جد به السري وإنام مجع لنحو الوقوف ألجل أال يفصل بني الوقوف بصالة وال

 (.السفر
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مجع بينهام يف وقت املغرب أو أرض عرفات أو يف الطريق أو يف أي موضع آخر وصىل  لو

وبه قال مجاعات من  ،وهذا مذهبنا ،كل واحدة يف وقتها جاز مجيع ذلك لكنه خالف األفضل

وقال أبو  ،وقاله األوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب احلديث ،والتابعنيالصحابة 

 ،جيوز إال لعذر ال: وقال مالك ،جيوز قبلها يشرتط أن يصليهام باملزدلفة وال :حنيفة والكوفيني

مل يصل نافلة تسمى سبحة إلشتامهلا عىل التسبيح ففيه املواالة بني ( مل يسبح بينهام)وقوله 

والصحيح عندنا أنه ليس  ؟خالف يف هذا ولكن هل ورشط أم ال وال ،املجموعتنيالصالتني 

 .خالف برشط بل هو سنة مستحبة أما إذا مجع بينهام يف وقت األوىل فاملواالة رشط بال

v(1) قال احلافظ
جتمع  فيها مع حواء اأي املزدلفة سميت مجعًا ألن آدم ( بجمع)قوله : 

 .دنا منها :أي ،زدلف إليهااو

وقيل ألهنم جيتمعون فيها  ،وروى عن قتادة أهنا سميت مجعًا ألهنا جيمع فيها بني الصالتني

ىل منى أو اإلزدالف الناس منها مجيعًا أو إأما اإلجتامع الناس هبا أو إلقرتاهبم  ،وسميت املزدلفة

 .ىل حواء منهاإىل اهلل أو اإلزدالف آدم إللنزول هبا يف كل زلفة من الليل أو إلهنا منزلة وقربة 

ومن تنفل بينهام مل  ،املنذر اإلمجاع عىل ترك التطوع بني الصالتني يف املزدلفة ابنونقل 

 .مسعود ابنسصح أنه مجع بينهام ويعكر عىل نقل اإلتفاق فعل 

v(2) قال األلباين
قام وصىل العشاء قرصًا أفإذا وصلها أذن وأقام وصىل املغرب ثالثًا ثم  :

 .بعد العشاء شيئاً  يصيل بينهام وال وإن فصل بينهام احلاجة مل يرضه ذلك وال ،ومجع بينهام

 

                                                             

 .777ص 3جـ الباري فتح (1)

 .34مناسك احلج والعمرة ص (2)
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v(1) وقال
هذا هو الصحيح مما يف بعض املذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خالف السنة  :

 أنظر ،بعض الطرق فإنه شاذ كام أن األذان مل يرد أصاًل يف بعض األحاديث وإن ورد ذلك يف

 ((.3/73)نصب الراية )

v(2) تيمية ابنقال 
 ،يزاحم الناس أن يصليها مع العشاء بمزدلفة وال إىلفيؤخر املغرب  :

ن إاملزدلفة صىل املغرب قبل تربيك اجلامل إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء و إىلفإذا وصل 

بني  املشعر احلرام وهي ما: أخر العشاء مل يرض ذلك ويبيت بمزدلفة ومزدلفة كلها يقال هلا

 .بطن عرنة إىلومأزمي عرفة 

v(3) قال العثيمني
وقف يف  جيوز الوقوف فيه ولو بطن عرنة من عرفة ولكن مع ذلك ال :

 ،الوادي ودفع منه فحجُه غري صحيح ألن هذا ليس من عرفة رشعًا وإن كان منها تأرخيياً 

ويسن أن جيمع بني الظهر والعرص، وأنه لو مل جيمع بينهام فال حرج ومها صحيحتان، وملاذا 

 جتامعال: اجلواب ؟َيسن له اجلمع كانت السنة اجلمع مع أن الناس نازلون واملسافر النازل ال

جتامعهم عىل العبادة لُه شأن كبري يف الرشيعة واجلمع ألجل حتصيل اجلامعة مرشوع االناس و

يام املطر املؤذيأكام يرشع يف 
(4). 

األفضل أن يقف راكبًا إال إذا كان وقوفه عىل األرض أخشع لُه وأحرض : ولو قال قائل

إن مراعاة الكامل )قررناه  القواعد ماينايف القواعد الرشعية ألن من  لقلبه لكان أوىل وهذا ال

 إن كان األخشع لك واألحرض وعليه فنقول ،(الذايت للعبادة أوىل باملراعاة من الكامل يف املكان

                                                             

 .71ص  حجة النبي (1)

 .70ص 27جمموع الفتاوى جـ (2)

 .323ص 7رشح املمتع جـال (3)

 .13ص 20وكذلك بمثل هذا رد عليهم ابن تيمية جمموع الفتاوى جـ (0)
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كان اجلبل خلف  األرض وتستقبل القبلة حتى ولو فعل وإال فعىلالقلبك أن تقف يف السيارة ف

ظهرك ألن الكعبة أفضل من اجلبل وعند العامة تستقبل اجلبل ولكن هذا ناتج عن اجلهل وعىل 

أما من صعد اجلبل تعبدًا فصعوده ممنوع ألنه يكون بدعة فكل  ،طلبة العلم أن يبينوا للناس

 .ه مرشوعه إرشادًا للجهال فصعودبدعة ضاللة، وأما من صعد

وإذا حلق اإلنسان امللل فال حرج أن يسرتيح إما بنوم أو بقراءة القرآن أو بمذاكرة مع 

 .لدعاء ويتفرغ لُه تفرغًا كامالً لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار با ،إخوانه أو بمدارسة القرآن

منه أدع اهلل لنا ورأيت  :جاءك إنسان وقال ن كل إنسان يدعو لنفسه، ولكن لوأواألفضل 

 بأس يف هذا احلال أن تدعوا له تطيبًا لقلبه وربام نه الإأن تدعو له وهو يؤمن ف إىلالتشوق 

 .يكون يف ذلك خشوع أيضًا والدليل أنه مل يرد منع

ولو صىل املغرب والعشاء يف ، مزدلفة وجيمع هبا بني العشائني إىلثم يدفع بعد الغروب 

 الطريق فام احلكم؟

قال ألسامة   النبيأنه لو صىل يف الطريق مل جيزئه ألن  إىلحزم  ابنذهب : اجلواب

  النبينه لو صىل يف الطريق ألجزأه لعموم قول أ إىل: وذهب اجلمهور ،«الصالة أمامك»

ألنه لو وقف  «الصالة أمامك»ألسامة   وأما قوله ،«جعلت م  األرض مسجدًا وطهوراً »

مزدلفة لكان يف  إىلأن يصلوا  إىلليصيل وقف الناس ولو أوقفهم يف هذا املكان وهو مرشئبون 

وربام جيب أن يصيل يف الطريق وذلك إذا أخشى خروج وقت صالة العشاء  ،ذلك مشقة عليهم

فقال  واختلف العلامء يف حكم املبيت يف مزدلفة ،نه جيب أن يصيل يف الطريقإبمنتصف الليل ف

ركن كالوقوف بعرفة ألن : واجب جيرب بدم، وقال البعض :سنة، وقال بعضهم :بعض العلامء

 [چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ] :ولـقـاىل يـاهلل تع
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 .«وقفت هاهنا ومجع كلها موقف»: سواها بعرفة حينام قال  النبيو، [138:  بقرةال]

 .واجب جيرب بدم :أنه ولكن القول الوسط أحسن األقوال

v(1) قال الشنقيطي
 :ثالثة مذاهب إىلفقد اختلف العلامء يف حكمه  :

 .أن املبيت بمزدلفة واجب جيرب بدم -1

 .يتم احلج بدونه أنه ركن ال -2

 .أنه سنة وليس بواجب -3

مالك وأمحد وأبو حنيفة : بأنه واجب جيرب بدم وهو قول أكثر أهل العلم منهم: والقول

 .بو ثورأوالشافعي يف املشهور عنه وعطاء والزهري وقتادة والثوري وإسحاق و

نه ليس بركن فلو أ: قد ذكرنا أن املشهور من مذهبنا: يف رشح املهذب v قال النووي

وهبذا قال مجاهري العلامء من السلف : اابنصحأب وقال القايض أبو الطي ،تركه صح حجه

 .واخللف

ئمة التابيعني وبعض الشافعية واخلمسة أيصح احلج إال به مخسة من  أنه ركن ال: وممن قال

قد قدمنا أن اإلستدالل : قال مقيدهُ  ،علقمة واألسود والنخعي واحلسن البرصي: املذكورون

أدرك عرفة ولو يف آخر جزء من ليلة النحر قبل أن من ) بحديث عبدالرمحن بن يعمر الدييل

(الصبح أنه تم حجه وقىض تفثه
(2)

عىل عدم ركنية املبيت بمزدلفة صحيح وأن داللته عىل ذلك  

 رص عىل أن يفعلـاج أن حيـنبغي للحـك أنه يـش وال ،ولـارة كام هو معروف يف األصـداللة إش

                                                             

 .184ص 1جـ البيان أضواء (1)

فيه فإن  ليس دليالً عىل ذلك بدليل ذكر الصالة( أي هذا)ن احلديث أ: 143ص 2قال األلباين يف تعليقه عىل الروضة الندية جـ (2)

 .هذا ليس ركنًا اتفاقاً 
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 .والعلم عند اهلل تعاىل .فيبيت بمزدلفة  النبيكفعل 

 :فروع تتعلق هبذه املسألة

خالف  وهذا ال ،وقد قدمنا أن املزدلفة كلها موقف فحيث وقف منها أجزأه :الفرع األول

 .العلامءفيه بني 

 .اعلم أنه ينبغي التعجيل بصالة الصبح يوم النحر بمزدلفة يف أول وقتها :الفرع الثاين

فذهب  ،علم أن العلامء اختلفوا يف القدر الذي يكفي يف النزول باملزدلفةا :الفرع الثالث

يصيل املغرب والعشاء ويتعشى يكفيه يف نزول  أن النزول بمزدلفة بقدر ما إىلصحابه أمالك و

واألظهر عندي يف هذه املسألة هو أنه ينبغي أن يبيت  ،فاض منها قبل نصف الليلأمزدلفة ولو 

مع من اكتفى  دليل مقنعًا جيب الرجوع إليه من حدد بالنصف األخري وال إىل الصبح ألنه ال

 .بالنزول

 .منى قبل طلوع الفجر إىل بأس بتقديم الضعفة أنه ال :الفرع الرابع

v(1) وقال الشوكاين
واحلاصل أن األدلة قد دلت عىل وجوب املبيت بمزدلفة، وعىل  :

لشمس فهذه واجبات مجع العشاءين هبا وعىل صالة الفجر فيها، وعىل الدفع منها قبل رشوق ا

يف حديث عروة بن   فرائضه، السيام صالة الفجر بمزدلفة لقوله احلج وفرائض من

من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل أو هناراً » :مرضس

 .من مل يصل الفجر باملزدلفة يتم حج فإن هذه العبارة تفيد أنه ال ،«فقد تم حجُه وقىض تفثه

v(2) وقال
 إىل أن وقد ذهب مجاعة من أهل العلم منهم جماهد وقتادة والزهري والثوري :

                                                             

 .178ص 2سيل اجلرار جـ (1)

 .017ص 3نيل األوطار جـ (2)
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 .سحاق وأيب ثورامن مل يقف باملشعر فقد َضيَع ُنُسكًا وعليه دم وهو قول أيب حنيفة وأمحد و

v(1)باز  ابنوقال الشيخ 
 ،وقال بعضهم أنه ركن ،املبيت بمزدلفة واجب عىل الصحيح: 

 ،ومن تركه فعليه دم ،والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب ،وقال بعضهم أنه مستحب

ينرصف منها إال بعد صالة الفجر وبعد األسفار يصيل فيها الفجر وجيوز للضعفة  والسنة أن ال

وُيسُن رفع  ،من النساء والرجال والشيوخ اإلنرصاف من مزدلفة يف النصف األخري من الليل

 . فعل يف عرفة ومزدلفة كلها موقفاليدين مع الدعاء يف مزدلفة مستقباًل القبلة كام

v(2) تيمية ابنوقال 
عرفات  إىلمشعر مثل ذهابه  إىليزال يلبي يف ذهابه من مشعر  وال: 

تلبية فإنه املزدلفة حتى يرمي مجرة العقبة فإذا رشع يف الرمي قطع ال إىلوذهابه من عرفات 

 .حينئذ يرشع يف التحلل

v(3) رشد ابنقال 
هو من فروض احلج ومن فاته : فقال األوزاعي ومجاعة من التابعني :

وفقهاء األمصار يرون أنه ليس من فروض احلج وأن من فاته  ،كان عليه حج قابل واهلدي

الليل إن دفع منها إىل بعد نصف : v وقال الشافعي ،الوقوف باملزدلفة واملبيت هبا فعليه دم

 .قدم ضعفة أهله  صح عنه أنه وعمدة اجلمهور ما ،األول ومل يصل هبا فعليه دم

 

 

 

                                                             

 .118فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة ص (1)

 .70ص 27جمموع الفتاوى جـ (2)

 .724ص 1بداية املجتهد جـ (3)
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 َمْن َأْدَرَك اإِلَماَم ِبَجْمٍع َفَقْد َأْدَرَك اْلَحجَّ

 

وهو بعرفة فسالوه   أن ناسًا من أهل نجٍد أتوا رسول اهلل» :عن عبدالرمحن بن يعمر

أيام منى  ،من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج ،احلج عرفة :فأمر مناديًا فنادى

«ومن تأخر فال إثم عليه ،فمن تعجل يف يومني فال إثم عليه ،ثالثة
احلج يوم عرفة » :ولفظه .(1)

فمن تعجل يف يومني فال إثم ، ليلة مجع فتمم حجه أيام منى ثالثةمن جاء قبل صالة الصبح من 

 .عليه ومن تأخر فال إثم عليه

باملزدلفة حني خرج عىل الصالة   أتيت رسول اهلل» :عروة بن مرضس الطائي ويف رواية

تركت من  يا رسول اهلل إين جئت من جبل طيء أكللُت راحلتي وأتعبت نفيس واهلل ما :فقلت

من شهد صالتنا هذه ووقف معنا  : فقال رسول اهلل ؟فهل م  من حج ،وقفت عليهحبل إال 

«حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل أو هنارًا فقد تم حجه وقىض تفثه
(2). 

 .أعييت دابتي: (أكللُت )

 .رتفعاستطال واجتمع فاطال من الرمل وهو ما  وهو ما :(حبل)

 .مها جبل سلمى وجبل أجا :وطيء( اجلبل رميل)

يا أمري »: أن هبار بن األسود جاء يوم النحر و عمر بن اخلطاب ينحر هديه فقال وروي

مكة فطف أنت  إىلإذهب : فقال عمر ،املؤمنني أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة

 ابلـام قـان عـفإذا ك ،عواـرجارصوا وـثم احلقوا أو ُاق ،ان معكمـحروا هديًا إن كـومن معك وان

                                                             

وصحيح  ،(2001) هماج صحيح ابنو ،(1717) دوصحيح أيب دا، و(741)صحيح الرتمذي ويف  ،(883)الرتمذي رواه  (1)

 (1470)ويف اإلرواء برقم  ،(2822)النسائي 

 .(1477)رقم باإلرواء  (2)
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«فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع ،فحجوا وأهدوا
(1). 

v(2) قال الشوكاين
وقت  :فقال ،متسك هبذا أمحد بن حنبل :(لياًل أو هناراً )قوله  :

بني طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد ألن  بل وقته ما ،خيتص بام بعد الزوال الوقوف ال

بعد الزوال  وأجاب اجلمهور عن احلديث بأن املراد بالنهار ما ،مطلقان( الليل والنهار)لفظ 

 ،قف قبلهواخلفاء الراشدين بعده مل يقفوا إال بعد الزوال ومل ينقل عن أحد أنه و  بدليل أنه

املراد  :قيل :(وقىض تفثه)وقوله  ،فيه خيفى ما فكأهنم جعلوا هذا الفعل مقيدًا لذلك املطلق وال

 .املحرم عند حله من تقصري الشعر يصنعه عليه من املناسك والتفث ما أنه أتى بام به

قال سفيان : قال الرتمذي ،أي احلج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة :(احلج عرفة)قوله 

  النبيوالعمل عىل حديث عبدالرمحن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب  :الثوري

جيزئ عنه إن جاء بعد طلوع  ن من مل يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته احلج والأ: وغريهم

 .وهو قول الشافعي وأمحد وغريمها ،الفجر وجيعلها عمرة وعليه احلج من قابل

نه يكفي الوقوف يف جزء من أ: ليلة املبيت باملزدلفة وظاهره( جاء ليلة اجلمع من)قوله 

 نه الأ: وبه قال اجلمهور وحكى النووي قوالً  ،ولو يف حلظه لطيفة يف هذا الوقت ،أرض عرفه

ثالثة ) واألحاديث الصحيحة ترده قوله ،قترص عليه فقد فاته احلجاومن  ،يكفي الوقوف ليالً 

يوم النحر وهي الثالثة التي بعد  ،م املعدودات وأيام الترشيق وأيام رمي اجلامروهي األيا( يامأ

كان يوم النحر  ولو ،جيوز النفر يوم ثاين النحر مجاع الناس عىل أنه الالوليس يوم النحر منها 

 ترشيق فنفر يف يومـام الـيأمن ( فمن تعجل يف يومني)من شاء يف ثانية  ،من الثالث جلاز أن ينفر

                                                             

 .وهذا سند صحيح :قال األلباين ،(1478) رقمباإلرواء  (1)

 .011ص 3نيل األوطار جـ  (2)
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 إىلومن تأخر عن النفر يف اليوم الثاين من أيام الترشيق  ،الثاين منها فال إثم عليه يف تعجيله

من عمل بالرخصة وتعجل فال إثم عليه يف العمل : وإن املراد ،اليوم الثالث يف تاخريه

أن املراد  إىلبالرخصة ومن ترك الرخصة وتأخر فال إثم عليه يف ترك الرخصة وذهب بعضهم 

 .كن ذكررا معًا واملراد أحدمهاوضع اإلثم من املتعجل دون املتأخر ول

v(1) رشد ابنقال 
الزوال وأفاض منها قبل قبل ( عرفة)وأمجعوا عىل أن من وقف بـ :

وأنه إن مل يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل  ،يعتد بوقوفه ذلك الزوال أنه ال

 .طلوع الفجر فقد فاته احلج

فقال مالك عليه  ،واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس

 .فرشط صحة الوقوف عنده هو أن يقف ليالً  ةوباجلمل ،احلج من قابل إال أن يرجع قبل الفجر

بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب أال  (عرفة)من وقف بـ : وقال مجهور العلامء

وأمجعوا عىل أن . ختلفوا يف جوب الدم عليه وعمدة اجلمهور حديث عروة بن مرضساأهنم 

حني غربت  ( عرفة)بوقوفه بـ ومن اشرتط الليل احتج ،أنه بعد الزوال( هناراً )املراد بقوله 

 .الشمس

نه أاملغيب قد نبأ حديث عروة بن مرضس  إىل( عرفة)ن وقوفه بـأ: لكن اجلمهور أن يقولوا

 .هة األفضل إذ كان خمريًا بني ذلكعىل ج

v(2) قال الشنقيطي
أمجعوا عىل أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع الفجر يوم النحر وهو مل  :

 ار وكان جزء النهارـوف عرفة بني الليل والنهـومن مجع يف وق ،احلج إمجاعاً اته ـيأت عرفة فقد ف

                                                             

 .718ص 1بداية املجتهد جـ (1)

 .172ص 1جـأضواء البيان  (2)
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ومن اقترص عىل جزء من الليل دون النهار صح  ،الذي وقف فيه من بعد الزوال فوقوفه تام

 .دم عليه بأنه ال: حجه ولزمه دم عند املالكية خالفًا جلامهري أهل العلم القائلني

ن من مجع بني الليل والنهار أو ،إن الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج إمجاعاً : واحلاصل

دون النهار فوقوفه تام وال دم  ن من اقترص عىل الليلأو ،من بعد الزوال فوقوف تام إمجاعاً 

منهم الشافعي وأبو حنيفة  ،عليه عند اجلمهور خالفًا للاملكية، وعند اجلمهور حجه صحيح

 .وعطاء والثوري وأبوثور وهو الصحيح من مذهب أمحد

أما من اقترص يف وقوفه عىل الليل دون النهار أو النهار بعد الزوال دون الليل : وقال مقيدهُ 

 .ال فيه دلياًل عدم لزوم الدمقوفأظهر األ

الطهارة فيصح وقوف اجلنب خالف بني أهل العلم يف صحة الوقوف دون  علم أنه الاو

 .واحلائض

v(1) قال العثيمني
ولو وقف قبل الغروب بلحظة ثم دفع بعد الغروب فحجه صحيح،  :

غابت وإن وقف هنارًا ثم قبل الغروب نظرت فإن عاد إليها قبل الغروب صح حجه وإن 

 ،الغروب إىلألن ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة  ،الشمس قبل أن يعود صح حجه وعليه دم

ومن  ،عاد قبل الغروب يشء عليه كام لو إذا عاد بعد الغروب  فقد عاد يف وقت الوقوف إنه ال

وقد » : النبيوقف لياًل بأن مل يأت إىل عرفة إال بعد غروب الشمس فإنه جيزئه لعموم قول 

 .«قبل ذلك بعرفة لياًل أو هنارًا تم حجه وقىض تفثه وقف

 

                                                             

 .333ص 7رشح املمتع جـال (1)
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أما يف   النبيب قتداءا؛ لتقاط سبع يف هذا اليوم يرمي هبا مجرة العقبةا :والسنة

رشين حصاة يرمي به اجلامر األيام الثالثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وع

 .الثالث

 

  قتداء بالنيبا ؛مجرة العقبةلتقاط سبع يف هذا اليوم يرمي بها ا :والسنة » :قوله
أما يف األيام الثالثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي به اجلمار 

 .« الثالث

اإلستجامر تو ورمي اجلامر َتو والسعي بني » : قال رسول اهلل: قال  ويف رواية جابر

«الصفا واملروة تو
(1). 

v(2) وقال النووي
 .وتشديد الواو وهو الوترتح التاء بف :الَتو :

رمى عبداهلل مسعود مجرة العقبة من بطن » :ويف رواية أخرى عن عبدالرمحن بن يزيد قال

«الوادي بسبع حصيات
(3). 

v(4) وقال الشيخ العثيمني
تسعًا وأربعني وإنام  يأخذ السبعني وال والصحيح أنه ال :

اجلمرة ألن اليشء الذي ليس عليه دليل يأخذ احلىص كل يوم يف يومه من طريقه وهو ذاهب إىل 

 .ة هو الدليليكون عدم فعله السيام يف العباد

v(5) قال احلافظ: وكلمة مجرة العقبة
مجرة العقبة هي اجلمرة الكربى وليست من منى : 

 واجلمرة إسم ،ار عندها عىل اهلجرةـاألنص  النبيايع ـبل هي حد من جهة مكة، وهي التي ب

                                                             
 .(3134) رواه مسلم (1)

 .13ص 3رشح املسلم جـ (2)

 .(318)مسلم و ،(1707) البخاريرواه  (3)

 .307ص 3رشح املمتع جـال (0)

 .701ص 3جـ الباري فتح (1)
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ألن ذلك مل ينقل عن  ؛رمي به من غري غسيلاحلىص بل ييستحب غسل  وال

 .................................................................،  وأصحابه  النبي

 

مجارًا ن العرب تسمى احلىص الصغار أ :وقيل ،جتامع الناس هباالاملجتمع احلىص سميت بذلك 

 .فسميت تسمية اليشء بالزمة

v(1) قال الشنقيطي
جتامع احلجيج عندها الالتجمع : شتاق اجلمرة من التجمر بمعنىاف :

إشتقاق اجلمرة من أمجر إذا أرسع ألن الناس : يرموهنا، وقيل ألن احلىص يتجمع فيها وقيل

 .والعلم عند اهلل تعاىل .أظهرها القول األول والثاينو ،يأتون م رعني لرميها

v(2) وقال الشيخ العثيمني
مرة وقد أدركتها يف ظهر جبل الصقة به لكنه وكانت اجل :

 .لناس إليها وكان حتتها واٍد يميشجبل ليس بالرفيع يف عقبه، وهلذا تسمى مجرة العقبة يصعد ا

v(3) يووقال النو
يأخذ منها حىص مجار أيام الترشيق أيضًا وهي : اابنوقال بعض أصح :

الترشيق من غري املزدلفة  أن يأخذ حىص مجار أيام: ثالث وستون حصاة، وقال بعضهم

ل عن الشافعي رمحه اهلل تعاىل  .لكن اجلمهور عىل هذا ،وكالمها قد ُنقر

ألن ذلك مل ينقل عن  ؛يستحب غسل احلصى بل يرمي به من غري غسيل وال » :قوله

 .« وأصحابه  النيب

v(4) قال الشيخ العثيمني
نه يغسله تطهريًا لُه إن كانت قد أصابته أ: قال بعض العلامء :

مل   النبيألن  ،ن غسله بدعةأ: نجاسة أو تنظيفًا لُه إن مل تكن أصابته نجاسة، والصحيح

 .يغسلهُ 

                                                             

 .140ص 1جـ البيان أضواء (1)

 .314ص 3رشح املمتع جـ ال (2)

 .207اإليضاح ص (3)

 .301ص  3رشح املمتع جـال (0)
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 ........................................................،   يرمى بحىص قد رمي به وال

 

غسل احلصيات قبل الرمي: بدع الرمي من :وقال من البدع الرمي v وأعده األلباين
(1)

. 

v(2) قال النووي
ىص اجلامر بل مل أزل وال إكرُه غسل ح: قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :

 .أعمله وأحبه

 .« يرمى حبصى قد رمي به وال » :قوله

v(3) قال النووي
 عباس ابنمن اجلمرات التي رماها هو أو غريه ألنه روي عن  وُيكره :

ك فع  وماُتقبل منها ر ما» :قال ريض اهلل عنهام ، «ال ذلك لَسد ما بني اجلبلنيولو ،مل ُيَتَقبْل ُترر

ولو رمى بركل  ،نتشار ما ُرمي فيها ومل ُيَتَقبلالا فكره أخذها من مجيع منى ابنوزاد بعُض أصح

 .جاز كرهناه له ما

v(4) حزم ابنقال 
أما رميها بحىص قد  ،جائز ورمي اجلامر بحىص قد رمي به قبل ذلك :

 .يب حنيفة وأصحابهسنة وهو قول أ رمي به، فألنه مل ينه عن ذلك قرآن، وال

و مل يتقبل منه ترك ول أن حىص اجلامر ما تقبل منه رفع وما عباس ابنقد روي عن  :فإن قيل

 ال ذلك لكان هضابا تسد الطريق؟

 فكان ماذا؟ ،نعم: قلنا

 وقد يتصدق املرء بصدقة فال ،من عمرو فيستقبل من زيدوإن مل يتقبل رمي هذه احلىص 

 .العني آخر فيتصدق هبا فتقبل منه يقبلها اهلل تعاىل منُه ثم يملك تلك

v(5) تيمية ابنوقال 
 .يرمي بحىص قد رمى به لكن ال :

                                                             

 .10والعمرة صمناسك احلج  (1)

 .208اإليضاح ص  (3)   .208اإليضاح ص  (2)

 .133ص 1املحىل جـ (0)

 .77ص  27جـجمموع الفتاوى  (1)
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v(1) وقال العثيمني
 :ترم بحصاة رمي هبا وعللوا بام ييل أي القوله  : 

يرفع احلدث وهذه حصاة مستعملة يف عباده  أن املاء املستعمل يف الطهارة الواجبة ال .1

 .جيوز أن تتوضأ باملاء املستعمل واجبة فال جيوز أن يرمي هبا ثانية، كام ال

 : وكال التعليلني عليل. عتاقه مرة أخرىان العبد إذا اعتق يف كفارة مل جيزئ أ .2

ن احلصاة املرمي أ: قال ه عىل خمتلف فيه ألن بعض العلامءفإنه قياس خمتلف في :أما األول

 .والقياس البد أن يتفق الطرفان عىل حكم األصل ،vوهذا مذهب الشافعي  ،هبا جمزئة

يرفع احلدث بل يرفع احلدث وحينئٍذ إذا بطل   أن املاء املستعمل ال أنا ال أسلم: أما إذا قال

 .األصل املقيس عليه بطل املقيس

ىل الكفار ثم حاربنا إأن العبد إذا اعتق صار حرًا ولو قدر أن هذا العبد ذهب : وأما الرقبة

 .ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيقًا وجاز أن يعتق يف الكفارة

ن احلصاة املرمي هبا جمزئة، وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس أ: إذًا القول الراجح

ألنه أحيانًا تسقط منك احلصاة وأنت عند احلوض وتتحرج أن تأخذ مما حتت قدمك فإذا قلنا 

 .ن أن يأخذ من حتت قدمه ويرمي هبابالقول الراجح أمكن اإلنسا

v(2) قال الشنقيطي
الدليل عىل ذلك، وأنه لو يلزم غسل احلىص لعدم  واألقرب أنه ال :

رمى بحصاة نجسة أجزأُه ذلك لصدق إسم الرمي عليه، وعدم نص عىل إشرتاط طهارة 

 .احلىص مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم

بعدم األجزاء واألقرب أنه لو رمى بحصاة قد رمى هبا أهنا جتزئه، لصدق : وقول بعضهم

 وال عىل عدم أجزائه ولكن األحوط يف اجلميعنص عىل منع ذلك، ـا، وعدم الـإسم الرمي عليه

                                                             

 .243ص 1جـ البيان أضواء (2)   .303ص 3رشح املمتع جـال (1)
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من النساء والصبيان ونحوهم  اءوجيوز للضعف ،ويبيت احلاج يف هذه الليلة بمزدلفة

 ..................   .حلديث عائشة وأم سلمة وغريمها .أن يدفعوا إىل منى آخر الليل

 

 .اخلروج من اخلالف

من النساء والصبيان  اءوجيوز للضعف ،مبزدلفةويبيت احلاج يف هذه الليلة  » :قوله

 .« حلديث عائشة وأم سلمة وغريهما .وحنوهم أن يدفعوا إىل منى آخر الليل

حتى أتى املزدلفة فصىل هبا املغرب والعشاء »: ر بن عبداهلل ريض اهلل عنهامويف رواية جاب

حتى طلع الفجر وصىل   اهللبأذاٍن واحٍد وإقامتني ومل ُيسبح بينهام شيئًا ثم اضطجع رسول 

«الفجر حني تبني له الصبح بأذاٍن وإقامةٍ 
(1). 

ليلة مجع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن   النبيأسـتأذنت سودة » :قالت dعن عائشة 

«هلا
 ويف رواية .«فأذَن هلا فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعة» :ولفظه .(2)

كام أستأذنتُه سودة فأصيل الصبح بمنًى فأرمي   أستأذنُت رسول اهللودِْدُت أين كنُت » :عنها

«اجلمرة قبل أن يأيت الناُس 
ُتفيُض إال مع  وكانت عائشة ال»: عن القاسم ويف رواية .(3)

«اإلمام
(4)

«فأكون أدفع بإذنه أحب إم  من مفروٍح به»: ويف رواية قوهلا ،
(5)

. 

 .يفرح به من كل يشء ما :أي( مفروح)وقوهلا  :v (6) قال احلافظ

 ون عندـفه أهلِه فيقفـقدم ضعـان عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام يُ ـوك»: املـة عن سـويف رواي

                                                             

 .(2301) مسلمرواه  (1)

 .(3147) ومسلم ،(1784) البخاريرواه  (2)

 .(3148)رواه مسلم  (3)

 .(3147)رواه مسلم  (0)

 .(3147)، ومسلم (1718)رواه البخاري  (1)

 .777ص 3جـ الباري فتح (7)
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هلم ثَم يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن بدا  املشعر احلرام باملزدلفة بليٍل فيذكرون اهلل ما

«يدفع فمنهم من يقدم ِمنًى لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك
(1). 

ليلة املزدلفة يف ضعفة   النبيأنا ان قدم » :ريض اهلل عنهام يقول عباس ابنوعن 

«أهله
(2). 

«من مجع بليل( أو قال يف الضعفة)يف الثقل  بعثني رسول اهلل» : ويف رواية
(3)

. 

 ابنأي ) :قلت  ي اهللبسحر من مجع يف ثقل نب  بعث يب رسول اهلل» :ويف رواية

ال، إال كذلك بسحر قلت : بعث يب بليل طويل قال: قال عباس ابنن أأبلغك ( جريج لعطاء

«ال إال كذلك: قال أين صىل الفجر؟رمينا اجلمرة قبل الفجر، و: عباس ابنفقال  ،له
(4). 

هنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت ُتصيل فصلت أ»: عن أسامء ،عن عبداهلل موىل أسامء

هل غاب القمر؟ : ال فصلت ساعًة ثم قالت: يا َنبـي هل غاب القمر قلت: ساعة ثم قالت

الصبح يف فأرحتلوا فارحتلنا ومضينا حتى رمت اجلمرة ثم رجعت فصلت : قلت نعم، قالت

نا إال قد غلسنا: منزهلا، فقلُت هلا  (َأذرَن للظُعن يا ُبني إن رسول اهلل: قالت: يا هنتاه ما أرر

»«
(5). 

v(6) تيمية ابنال ـق
 والسنة أن يبيت بمزدلفة إىل أن يطلع الفجر فيصىل هبا الفجر يف أول :

                                                             

 .(3117) ومسلم ،(1777) البخاريرواه  (1)

 .(3110)مسلمو ،(1778)البخاري  رواه (2)

 .(3113) مسلم رواه (3)

 .(3117) مسلم رواه (0)

 .(3114) مسلمو ،(1773) البخاريرواه  (1)

 .71ص 27جمموع الفتاوى جـ (7)
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الوقت ثم يقف باملشعر احلرام إىل أن يسفر جدًا قبل طلوع الشمس، فإن كان من الضعفة 

ينبغي ألهل  وال ،ىل منى إذا غاب القمرإكالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة 

وة أن خيرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا هبا الفجر ويقفوا هبا، ومزدلفة كلها الق

موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل وهو جبل امليقدة وهو املكان الذي يقف فيه الناس اليوم 

 . من الفقهاء باسم املشعر احلراموقد بنى عليه بناء وهو املكان الذي خيُصه كثري

v(1) وقال
أنه مجع باملسلمني مجيعهم بعرفة بني الظهر والعرص   ومن سنة رسول اهلل :

وكان معه خلق كثري ممن منزله دون مسافة القرص من أهل مكة  ،وبمزدلفة بني املغرب والعشاء

ومل يأمر حارضي املسجد احلرام بتفريق كل صالة يف وقتها وال أن يعتزل املكيون  ،حوهلا وما

 ،فإن هذا مما يعلم باإلضطرار ملن تتبع األحاديث إنه مل يكن. معه العرصونحوهم فلم يصلوا  

وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأمحد وعليه يدل كالم أمحد، وإنام غفل قوم من 

 ،عتقدوا أنه إنام مجع ألجل السفراأصحاب الشافعي وأمحد عن هذا فطردوا قياسهم يف اجلمع ف

ن مجعه ألجل السفر جلمع قبل هذا اليوم وبعده، وقد أقام بمنى أيام وهذا ليس بحق فإنه لو كا

الترشيق ومل جيمع فيها السيام ومل ينقل عنه أنه مجع يف السفر وهو نازل إال مرة واحدة، وإنام كان 

جيمع يف السفر إذا جد به السري وإنام مجع لنحو الوقوف ألجل إال يفصل بني الوقوف بصالة 

 .أنه جيوز اجلمع ألجل ذلك من الشغل املانع من تفريق الصلوات: أمحد غريها كام قال وال

إن قرص الصالة بعرفة وبمزدلفة ومنى أيام  :وهلذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأمحد

جيوز إال للمسافر الذي ُيباُح لُه القرص عندهم طردًا للقياس واعتقادًا أن القرص مل  الترشيق، ال

 جل قرصأليقيمه أمرُي مكَة  أن املوسم ال: حتى أمر أمحد وغريه ،اجلمعالف ـيكن إال للسفر بخ

                                                             

 .32ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)
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 .الصالة

وذهب طوائف من أهل املدينة وغريهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأمحد 

 .يون وغريهم وأن القرص هناك ألجل النسكإىل أنه يقرص املك

أمر من صىل خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من   النبيإنه مل يثبت أن : واحلجة مع هؤالء

املكيني أن يتموا الصالة، كام أمرهم أن يتموا ملا كان يصيل هبم بمكة أيام فتح مكة حني قال 

 .«أمتوا صالتكم فإنا قوم سفر» :هلم

v(1) قال الشنقيطي
أن  خيفى أن ظاهر الروايات ال: قال مقيده عفا اهلل عنه وغفر له: 

ومجيع من معه مجعوا وقرصوا، ومل يثبت يشء يدل عىل أهنم أمتوا صالهتم بعد سالمه   النبي

بل ذاك اإلمتام يف مكة وقد قدمنا أن حتديد مسافة القرص مل يثبت  ،عرفة مزدلفة وال يف منى وال

 . النبيفيه يشء عن 

سم السفر لغة تقرص فيه الصالة كام ايطلق عليه  هو أن كل ما أقوى األقوال دليالً  وإن

ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ] :أوضحنا ذلك بأدلته يف سورة النساء يف قوله تعاىل

 .[141:  نساءال] [جب  حب  خب

v(2) القيم ابنوقال العالمة 
يَحنْير  "َهَكَذا َجاَء يفر  : حر ًحا  "الصَّ َأنَّ : برهر َعْن ميمونةُمرَصَّ

َيامر النَّبري وا يفر صر ، َوَمنْ  ...َيْوَم َعَرَفَة،  النَّاَس َشك   اجْلَْمعر
كر ، َواَل بررَتْ مْتَامر ُه : َقاَل  َومَلْ َيْأُمْرُهْم براإْلر إرنَّ

ا َقْوٌم َسْفٌر » :َقاَل هَلُمْ  ُّوا َصاَلَتُكْم َفإِنَّ اَم َقاَل هَلُْم َفَقْد َغلرَط فريهر َغَلًطا  «َأمِت ا َقبريًحا، َوإرنَّ َم َومْهً
َبي نًا، َوَوهر

َة،  ُد برَمَساَفةٍ  ...َذلرَك يفر َغَزاةر اْلَفْتحر برَجْوفر َمكَّ  َويفر َهَذا َأْوَضُح َدلريٍل َعىَل َأنَّ َسَفَر اْلَقرْصر اَل َيَتَحدَّ

                                                             

 .178ص 1جـ البيان أضواء (1)

 .(2/217) زاد املعاد (2)
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 اْلَبتََّة،
اَلةر اٍم َمْعُلوَمٍة، َواَل َتْأثررَي لرلن ُسكر يفر َقرْصر الصَّ اَم التَّْأثررُي ملرَا َجَعَلُه اهللَُّ َسَبًبا  َمْعُلوَمٍة، َواَل برَأيَّ َوإرنَّ

ُدونَ  َوُهوَ   املَُْحد 
، َواَل َوْجَه ملرَا َذَهَب إرَلْيهر نَّةر َفُر، َهَذا ُمْقَتىَض الس   .السَّ

v(1) قال احلافظ
واستدل باحلديث عىل مجع التأخري وهو إمجاع بمزدلفة لكنه عند  :

 .ند احلنفية واملالكية بسبب النسكالشافعية وطائفة بسبب السفر وع

v(2) وقال الشوكاين
أمجع أهل العلم عىل أن اإلمام جيمع بني الظهر : املنذر ابنقال  :

جيوز اجلمع إال  أنه ال: وذكر أصحاب الشافعي ،والعرص بعرفة، وكذلك من صىل مع اإلمام

مجع   النبيوليس بصحيح ألن : قال. ملن بينه وبني وطنه ستة عرش فرسخًا إحلاقًا لُه بالقرص

فجمع معُه من حرضه من املكيني وغريهم ومل يأمرهم برتك اجلمع كام أمرهم برتك القرص فقال 

 .جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ولو حرم اجلمع لبينُه هلم إذ ال ،(نا قوم سفرإأمتوا ف)

 

 َصالُة اْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء يف َطِريِق اْلُمْزَدِلَفِة

 

v(3) حزم ابنوقال 
بد  جتزيء صالة املغرب تلك الليلة إال بمزدلفة وال ال: وأما قولنا :

املصىل  :قال ؟يا رسول اهلل أتصيل» :بد فلام رويناُه عن أسامة قال وبعد غروب الشفق وال

ترك الصالة املغرب وأخرب بأن املصىل من أمام وأن الصالة من أمام  فإذا قصد  ،«أمامك

فقد أخرب بأن موضع الصالة ووقت الصالة من أمام فصح يقينًا أن  ،فاملصىل هو موضع الصالة

 .ليس مصىل وال الصالة فيه صالةقبل ذلك الوقت وما قبل ذلك املكان  ما

                                                             

 .771ص 3جـ الباري فتح (1)

 .011ص 3نيل األوطار جـ (2)

 .121ص  1املحىل جـ (3)
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v(1) قال النووي
ولو مجع بينهام يف وقت املغرب يف أرض عرفات أو يف  :اابنقال أصح :

لكنه خالف األفضل هذا  ،الطريق أو يف موضع آخر وصىل كل واحدة يف وقتها جاز مجيع ذلك

شهب وفقهاء أبو يوسف وأوبه قال مجاعات من الصحابة والتابعني وقاله األوزاعي و ،مذهبنا

جيوز  يشرتط أن يصليهام باملزدلفة وال: وقال أبو حنيفة وغريه من الكوفيني ،أصحاب احلديث

جيوز أن يصليهام قبل املزدلفة إال َمْن به أو بدابته عذر فلُه أن يصليهام قبل  ال: وقال مالك ،قبلها

 .زدلفة برشط كونه بعد مغيب الشفقامل

v(2) تيمية ابنقال 
ىل وقت العشاء إن اجلمع بمزدلفة إنام املرشوع فيه تأخري املغرب إف: 

بالسنة املتواترة واتفاق املسلمني وما علمت أحدًا من العلامء سوغ له هناك أن يصيل العشاء يف 

 .ُه أن يصليها يف طريقه عىل قولنيوإنام اختلفوا يف املغرب هل ل ،طريقة

v(3) قال العثيمني
 ،يف الطريق ألجزأهُ ( املغرب والعشاء)ذهب اجلمهور إىل أنه لو صىل  :

«جعلت م  األرض مسجدًا وطهوراً » : النبيلعموم قول 
(4)

 : وأما قول الرسول ،

فوجهه أنه لو وقف ليصيل وقف الناس ولو أوقفهم يف هذا املكان  ألسامة «الصالة أمامك»

حتتمل فكان هديه  ربام ال ،ىل أن يصلوا إىل مزدلفة لكان يف ذلك مشقة عليهمإوهم مرشئبون 

 جعلت م  » :هدي رفق وتيسري، لكن لو أن أحدًا صىل فإن صالته تصح لعموم احلديث

 .وهذا هو الصحيح «األرض مسجدًا وطهوراً 

 

                                                             

 . حديث جابر( 2301)حتت رقم  017ص 8رشح املسلم جـ (1)

 .37ص 20جمموع الفتاوى جـ (2)

 .337ص 3جـرشح املمتع ال (3)

 .(027) البخاريرواه  (0)
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صالة بمنتصف الليل فإنه وربام جيب أن يصيل يف الطريق وذلك إذا خيش خروج وقت 

يمكن أن يصل معه  جيب أن يصيل ولو عىل السيارة ألنه ربام يكون السري يميش مشيًا ضعيفًا ال

ىل مزدلفة قبل منتصف الليل، وليس احلظ واقفًا حتى يمكن أن ينزل ويصيل ثم يركب ففي إ

من الرشوط واألركان  كنههذا احلال إذا اضطر أن يصيل يف السيارة فليصل وعليه أن يأيت بام يم

 .والواجات

 

 اْلتََّنفُُّل َبْيَن اْلصَّالَتْيِن

 

v(1) قال الشوكاين ؛«ومل يسبح بينهام» :قوله يف احلديث
 ،أي مل يتنفل( مل يسبح بينهام) :

 تفقوا عىل أن السنةاألهنم  ،اإلمجاع عىل ترك التطوع بني الصالتني باملزدلفة املنذر ابنوقد نقل 

يف  ويشكل عىل ذلك ما ،ومن تنفل بينهام مل يصح أنه مجع ،اجلمع بني املغرب والعشاء باملزدلفة

دعا بعشائه فتعشى ثم صىل  أنه صىل بعد املغرب ركعتني ثم:  مسعود ابنالبخاري عن 

 .العشاء

v(2) وقال احلافظ
مسعود عىل جواز التنفل بني الصالتني إن أراد  ابنواستدل بحديث  : 

يكون  حجة فيه ألنه مل يرفعه وحيتمل أن ال وال ،مسعود تعشى بينهام ابناجلمع بينهام لكون 

وظاهر صنيعهر يدل عىل ذلك لقوله إن املغرب حتول عن وقتها فرأى أنه وقت  ،قصد اجلمع

 وكان يرى أن العمل بني الصالتني ال ،وحيتمل أن يكون قصد اجلمع ،هذه املغرب خاصة

 .يقطعه إذا كان ناويًا للجمع

                                                             

 .017ص  3نيل األوطار جـ (1)

 .774ص 3جـ الباري فتح (2)
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v(1) وقال النووي
 ،فمعناه مل يصل بينهام نافلة( مل يسبح بينهام) :حتت حديث جابر 

 ففيه املواالة بني الصالتني املجموعتني وال ،شتامهلا عىل التسبيحالوالنافلة ُتسمى سبحة 

 لكن اختلفوا هل هو رشط أم ال؟ ،خالف يف هذا

هو رشط أما : اابنة وقال بعض أصح،والصحيح عندنا أنه ليس برشط بل هو سنة مستحب

 .ت األوىل فاملواالة رشط بال خالفإذا مجع بينهام يف وق

 النبيتنفل يف املزدلفة بني الصالتني بدعة كام يف رسالة حجة ال v وأعد الشيخ األلباين


(2)

بعد الفريضتني  ىل السنة العشاء والوترإصالة سنة املغرب بني الصالتني أو مجعها  :قال 

 .كام يقول الغزايل

v(3) وقال الشيخ العثيمني
هل يرشع أن حييى تلك الليلة بالقراءة والذكر والصالة أم  :

 السنة النوم؟

اضطجع حتى طلع الصبح، وهل يصيل الوتر يف   السنة النوم ألن الرسول: اجلواب

 تلك الليلة؟

لكن عىل  ،أوتر تلك الليلة  النبيغريه فيام نعلم أن  مل يذكر يف حديث جابر وال: اجلواب

وعدم ، إنه يوتر تلك الليلة: فنقول ،سفراً  يدع الوتر حرضًا وال سبيل العموم األصل أنه كان ال

رشعًا والرشع البد أن نه لو تركه لكان ألالنقل ليس نقاًل للعدم ولو تركه تلك الليلة لنقل 

 .حيفظ وينقل

                                                             

 .017ص 8رشح مسلم جـ (1)

 .123ص  (2)

 .301ص 3رشح املمتع جـال (3)
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v(1) ولكن رد عىل الشيخ األلباين سعيد بن عبدالقادر يف رسالته
هني الشيخ عن : قال :

كتفى بام ذكره من االتنفل بعد العشاء يف مزدلفة ليلة العيد وَعدُه ذلك بدعة غري صحيح ولو أنه 

صح عنه يف أحياء ليلتي العيدين شيئًا لكان  مل حيي تلك الليلة وال  النبيالقيم أن  ابنقول 

 :وذلك للتايل ،حسناً 

أهنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت تصيل فصلت  :عن أسامء ،عن عبداهلل موىل أسامء .1

«فصلت ساعة، ال: قلت ؟يا بني هل غاب القمر»: ساعة ثم قالت
(2). 

فهذه أسامء ريض اهلل عنها من فقهاء الصحابة مل تر حرجاً يف التنفل بعد العشاء ورأته قربة 

 .بدعة ال

ضعفة أهله فيقفون عند املشعر  وكان عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام يقدم»: عن سامل .2

بدا هلم ثم يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع  احلرام باملزدلفة بليل فيذكرون اهلل ما

«فمنهم من يقدم منى لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة
(3). 

 .نرصافهماوظاهر احلديث أهنم يشتغلون بالذكر حتى يايت وقت 

مل ينه عنها أو   النبيالتنفل بعد العشاء ليس دليل عىل بدعيتها ألن   النبي فرتك

 .يكرهها

ترك التنفل بعد صالة العشاء ليلة مزدلفة كراهة ذلك   يلزم من ترك رسول اهلل فال

يلزم حتريمها أو بدعيتها إن مل تكن  ألشياء ال  النبيفضاًل عن حتريمه أو عده بدعة، وترك 

 :تدل عىل ذلك مثال ذلك هناك داللة

                                                             

 .83ص لأللباين  النبي نظرات يف كتاب حج (1)

 .(1231)مسلم رواه  (3)  .(1231)برقم  وعند مسلم ،البخاريرواه  (2)
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مما أخرجه مسلم
(1)

 .«صائاًم يف العرش قط  ما رأيت رسول اهلل»: قالت dعن عائشة  

هذا احلديث مما يوهم كراهة صوم العرش واملراد بالعرش هنا  :قال العلامء :v قال النووي

وهذا مما يتأول فليس يف صوم هذه التسعة كراهة بل : قالوا ،األيام التسعة من أول ذي احلجة

ما من أيام »وثبت يف البخاري . ستحبابًا شديدًا السيام التاسع منها وهو يوم عرفةاهي مستحبة 

وليلُة : قلت ،يعني العرش األوائل من ذي احلجة «يف هذهالعمل الصالح فيها أفضل منه 

 .مزدلفة من هذه العرش

يصوم شهرًا   النبيمل يكن »: قالت dيضًا مثبت يف الصحيح عن عائشة أومثال ذلك 

كان يصوم شعبان » :ولفظ املسلم ،البخاريرواه  «أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله

 .«كله، كان يصوم شعبان إال قليالً 

فلو أن أحدًا مل يصم يف شعبان وصام أكثر املحرم هل ينهى عن ذلك ويقال هذه بدعة، فإن 

رواه  «أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل املحرم» :قال  النبيقيل هذه ليست بدعة ألن 

عىل األعامل الصاحلة   النبيكذا حث : عىل صيام شهر حمرم قلنا  النبيمسلم، فقد حث 

الصالة ليلة مزدلفة مع حثه عىل قيام الليل عامة يف احلرض   النبيفرتك  ،يف عرش ذي احلجة

 .جيعله بدعة والسفر وحثه عىل العمل الصالح يف هذه العرش ال

من عرفة، فنزل الشعَب فبال، ثم توضأ ومل يسبغ   دفع رسول اهلل»: ويف رواية أسامة

قيمت الصالة أالصالة أمامك فجاء املزدلفة فتوضأ فاسبغ ثم : قال ،الصالة: الوضوء فقلت له

«فصىل املغرب ثم
(2). 

                                                             

 .(1177)برقم  (1)

 (.1772) البخاري رواه (2)
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v(1) العثيمنيقال الشيخ 
هل يسن أن ينزل اإلنسان يف أثناء الطريق ويف املكان الذي  :

 إن كان سار فيه ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفا أوال؟ نزل فيه الرسول 

ىل إملا وصل  أنه : والدليل عىل هذا ،تفاقًا بمقتىض الطبيعةاال، ألن هذا وقع : اجلواب

بعد صالة املغرب حطوا رحاهلم ثم صلوا  مزدلفة ووقف صىل املغرب قبل حط الرحال ثم

 .تفاقاً اتعبدًا ولكن  نزل هناك ال  العشاء فهذا دليل عىل أن رسول اهلل

«ثم أقيمت العشاء فصالها ،فصىل املغرب ،ثم أقيمت الصالة» :عباس ابنيف رواية 
(2). 

«صالمها بإقامة واحدة» :ويف رواية
والعشاء صىل املغرب ثالثاً » :عمر ابنورواية  .(3)

«ركعتني بإقامة واحدة
(4). 

v(5) وقال األلباين
 .شاذ إال أن يزاد لكل صالة( واحدةبإقامة )لكن قوله  :

v(6) قال النووي
نه أتى املزدلفة فصىل هبا املغرب والعشاء أويف حديث جابر الطويل  :

علم وزيادة الثقة ألن مع جابر زيادة : وهذه الرواية مقدمة عىل األوليني ،بأذان واحد وإقامتني

 .وهذا هو الصحيح ،فهو أوىل باإلعتامد ،مقبولة

بد من هذا ليجمع بينه وبني الرواية  ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صالة هلا إقامة وال

 .وىل وبينه أيضًا وبني رواية جابراأل

                                                             

 .337ص 3رشح املمتع جـال (1)

 (.3487)سلم رواه م (2)

 .(3141)مسلم  رواه (3)

 (.3142) مسلمرواه  (0)

 .(024) ضعيف أيب داود لرواية ابن عمر رقم (1)

 .30ص 3جـ مسلمرشح  (7)
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 ُحْكُم امُلِبيُت يف اْلُمْزَدِلَفِة

 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ]: تعاىل اهلل قال

ک  ک  گ  گ    کڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

ڳ      ڱ  ڱ  ڱ   ڳڳ    .[133 - 138:  بقرةال] [ڱگ   گ  ڳ  

v(1) قال احلافظ
من مر : وقد اختلف السلف يف هذه املسألة فكان بعضهم يقول :

ي وقت كان من الليل فال دم عليه أبمزدلفة فلم ينزل هبا فعليه دم، ومن نزل هبا ثم دفع منها يف 

فقد َضيَع ُنسكاً ً من مل يقف هبا : ولو مل يقف مع اإلمام، وقال جماهد وقتادة والزهري والثوري

 :وروي عن عطاء وبه قال األوزاعي ،سحاق وأيب ثوراوهو قول أيب حنيفة وأمحد و ،وعليه دم

بنت الشافعي  ابنوإنام هو منزل من شاء نزل به ومن شاء مل ينزل به، وذهب  ،دم عليه مطلقاً  ال

 ابنر إىل ترجيحه ونقله املنذ ابنوأشار  ،يتم احلج إال به خزيمة إىل أن الوقوف هبا ركن ال ابنو

املنذر عن علقمة والنخعي والعجب أهنم قالوا من مل يقف هبا فاتُه احلج وجيعل إحرامه عمرة، 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ] :واحتج الطحاوي بأن اهلل مل يذكر الوقوف وإنام قال

وقد أمجعوا عىل أن من وقف هبا بغري ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر املذكور يف  [ڌ

 .يكون فرضاً  الكتاب ليس من صلب احلج فاملوطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن ال

v(2) وقال صديق حسن خان
يقف باملزدلفة،  ن كثريًا من احلجاج الأ: قال النحاس : 

 بيتـألن من ترك امل ،اـمنع منهـري ومن قدر أن يـجيب عىل األميبني، وهذه بدعة  ف فالـن وقإو

                                                             

 .(1777)حتت رقم  770ص  3جـ الباري فتح (1)

 .142ص 2الندية جـالروضة  (2)



  يف ُحْكِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوِم اْلثاِمِن واْلُخُروُج إىل ٌمَنى: اْلَفْصُل اْلَعاِشُر
006 

......................................................................................... 

 

خزيمة ومجاعة من العلامء إىل أن املبيت  ابنباملزدلفة وجب عليه إراقة دم يف األظهر، وذهب 

ورشط املبيت أن يكون يف  ،بغريه جيرب بدم وال ذا تركه فسد حجه، والهبا ركن، فعىل هذا إ

دم ولو أعاد إليها قبل الفجر ساعة من النصف الثاين من الليل فلو رحل قبله مل يسقط عنه ال

 .سقط

v(1) وقال النووي
والصحيح من  ،ختلف العلامء يف مبيت احلاج باملزدلفة ليلة النحراو :

وبه قال فقهاء الكوفة وأصحاب . من تركه لزمه دم وصح حجهنه واجب أمذهب الشافعي 

وهو قول  ،غريه دم وال هو سنة إن تركه فاتته الفضيلة وال إثم عليه وال: احلديث وقالت طائفة

يصح حجه وهو حمكي عن النخعي وغريه وبه قال  مجاعة وقالت طائفة ال: الشافعي وبه قال

خزيمة وحكى عن  ابنبنت الشافعي و ابندالرمحن ومها أبو عب: اابنإمامان كبريان من أصح

فضيلة  سنة وال ن املبيت باملزدلفة يف هذه الليلة ليس بركن وال واجب والأ: عطاء واألوزاعي

 .فضيلة فيه وهذا قول باطل فيه، بل هو منزل كسائر املنازل إن شاء تركه وإن شاء مل يرتكه وال

v(2) ونقل أبو مالك كامل بن السيد
أهل العلم يف حكم الوقوف باملزدلفة  اختلف :

 :واملبيت هبا عىل ثالثة أقوال

الزبري من الصحابة وإليه ذهب  ابنو عباس ابنوهو مذهب : ومن فاته احلج: أنه ركن (أ 

القيم  ابنيدل عليه وهو إختيار  النخعي والشعبي وعلقمة وأهل الظاهر ويف مذهب مالك ما

 :وحجتهم ،(2/213) يف الزاد

 .[ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ ]: قوله تعاىل .1

                                                             

 .(3147)حتت رقم 02ص 3رشح مسلم جـ (1)

 .200ص 2نة جـصحيح فقه الس (2)
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من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف »: حديث عروة بن املرضس .2

َفُفهم منه أن من مل يقف باملزدلفة مل يتم  ،«بعرفة قبل ذلك لياًل أو هنارًا فقد تم حجه وقىض تفثه

 .حجه

 .خرج خمرج البيان للذكر املأمور به يف اآلية الكريمة  النبيفعل  .3

 :ستدلوااومن تركه عليه دم وحجه صحيح وهذا مذهب مجهور العلامء و: أنه واجب ( ب

 .«احلج عرفة ومن جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» :احلديث .1

 .الوقوف بمزدلفة ركنًا مل يصح حجهولو كان 

النساء بالليل ُعلم أنه   فلام قدم رسول اهلل. شرتك فيه الرجال والنساءالكان ركنًا  لو .2

 .ليس بركن

بات  فإنه لو ،بأن املنطوق فيهام ليس بركن إمجاعاً : وأجابوا عن اآلية وحديث عروة

ن املبيت ليس من رضورة ذكر اهلل أباملزدلفة ومل يذكر اهلل ومل يشهد الصالة فيها صح حجه، ثم 

 .هبا وكذلك شهود صالة الفجر

فاض من عرفة يف آخر ليلة النحر أمكنه ذلك فتعني محل ذلك عىل جمرد اإلجياب أو أفإنه لو 

 .ستحبابالالفضيلة أو ا

احلديث اإلمتام الذي يصح اليشء بدونه مع التحريم  فيكون املراد بإمتام احلج يف: قلت

 .ويؤيد هذا من أدرك عرفة واملزدلفة ومل يطف طواف اإلفاضة فلم يتم حجه باإلمجاع

والقول بوجوب الوقوف باملزدلفة واملبيت هبا هو أعدل األقوال وأرجحها، إال أنني أحتفظ 

يصح  ال بحق، واحلق يعرف بالدليل واللزامه بدم اجلربان ألن األصل حرمة مال املسلم إاعىل 

 .القياس يف الكفارات عىل األصح وإن كان هذا خالف اجلامهري
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 .رواية عن أمحد رمحُه اهلل تعاىل وهو قول ضعيف وهو: أنه سنة (ـ ج

v(1) الشنقيطيوقال 
والقول بأنه واجب جيرب  :ختلف العلامء إىل ثالثة مذاهبافقد  :

هو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأمحد وأبو حنيفة والشافعي يف املشهور عنه وعطاء : بدم

 .بو ثورأسحاق واوالزهري وقتادة والثوري و

أن من أدرك عرفة »ستدلوا بحديث عبدالرمحن ا: نه واجب وليس بركنأأما الذين قالوا ب

ومعلوم أن هذا الواقف  ،«ولو يف آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه  وقىض تفثه

 .شك بعرفة يف آخر جزء من ليلة النحر، قد فاته املبيت بمزدلفة قطعًا بال

عند  هي املعروفة ستدالل هبذا احلديث عىل هذا احلكم صحيح وداللته عليهالن اأالظاهر 

 .أهل األصول بداللة اإلشارة

فيلزم ذلك املعنى املقصود أمر : أن يساق النص ملعنى املقصود وضابط داللة اإلشارة هي

مل يذكر حديث  علم أنه اينفك، فإذا علمت ذلك ف آخر غري مقصود باللفظ لزومًا ال

عبدالرمحن بن يعمر املذكور لقصد بيان حكم املبيت بمزدلفة ولكنه ذكره قاصدًا بيان أن من 

أدرك الوقوف بعرفة يف آخر جزء من ليلة النحر أن حجه تام وهذا املعنى املقصود يلزمه حكم 

 .املبيت بمزدلفة آخر غري مقصود باللفظ وهو عدم ركنية

ستدالل بحديث عبدالرمحن عىل عدم ركنية املبيت بمزدلفة الاقد قدمنا أن : قال مقيده

شك أنه ينبغي  وال ،ن داللته عىل ذلك داللة إشارة كام هو معروف يف األصولأصحيح، و

 .فيبيت بمزدلفة  النبيللحاج أن حيرص عىل أن يفعل كفعل 

 

                                                             

 .184ص 1جـ البيان أضواء (1)
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v(1) وقال األلباين
 " زاد املعاد "ومتام البحث أنظره يف )حلديث عبدالرمحن بن يعمر  

يستفاد منه أن احلديث ليس دلياًل  ما( 0/101)عليه ( وقد ذكرت يف التعليقات 310ص 1جـ

وأعده عبدالعظيم البدوي يف كتابه  ،عىل ذلك بدليل ذكر الصالة فيه فإن هذا ليس ركنًا إتفاقاً 

 0موسوعته جـ)، ونقل عنه حسني العوايشة يف (207ص)الوجيز من الركن الثالث  من احلج 

ل ركنية صالة الفجر ووجوب نحن نقو ،نقول بركنية املبيت نحن ال :أنه قال (331ص

 .املبيت

v(2) وقال الشيخ العثيمني
 .اجب جيرب بدمأنه و: أحسن األقوالولكن القول الوسط : 

v(3) باز ابنوقال الشيخ 
 ،قوال أهل العلمأاملبيت بمزدلفة واجب عىل الصحيح من  :

 .ومن تركه فعليه دم

كانت قريش ومن دان دينها يقفون باملزدلفة وكانوا ُيسمون »: قالت dوحديث عائشة 

أن يأيت   نبيهوجل  احُلْمَس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلام جاَد اإلسالم أمر اهلل عز

 [ک  ک  گ  گ  گ   گ]عرفات فيقف هبا ثم يفيض منها فذلك قوله تعاىل 

«[133:  بقرةال]
(4). 

كانت العرب تطوف بالبيت عراة إال احُلمُس، وقريش وما َولدت »: عن هشام عن أبيه قال

والنساء وكانت كانوا يطوفون ُعراًة إال أن تعطيهم احُلمس ثيابًا فيعطى الرجال الرجال والنساء 

 نفيُض إال من ال: يقولون ،ان الناس كلهم يبلغون عرفاتـوك ،زدلفةـخيرجون من امل احُلمُس ال

                                                             

 .143ص 2يف تعليقه عىل الروضة الندية جـ (1)

 .338ص 3رشح املمتع جـال (2)

 .118ص فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة (3)

 .(.1314) أبوداودو، (2301) مسلمو، (0124) البخاريرواه  (0)
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«ىل عرفاتإرجعوا  (أفيضوا من حيث أفاض الناس) :احلرم فلام نزلت
(1). 

 أضللُت بعريًا م  فذهبت أطلُبه  يوم عرفة فرأيت رسول اهلل »: جبري بن مطعم قالعن 

واهلل إن هذا ملن احُلمس فام شأنه ههنا وكانت قريش ُتَعد من : واقفًا مع الناس بعرفة فقلُت 

«احُلمس
(2). 

v(3) قال النووي
احلُمُس هم القريش ومن : قال أبو اهليثم :يف رشح األحاديث املتقدمة 

َسموا : ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس سموا مُحسًا ألهنم حتمسوا يف دينهم أي تشددوا وقيل

 .ىل السوادإمُحسًا بالكعبة ألهنا محساء حجرها أبيض يرضب 

 

 ِمْقَداُر اْلُمِبيُت يف اْلُمْزَدِلَفِة

 

v(4) قال النووي
 :هذا املبيت ثالثة أقوال عندناويف أقل املجزى من  :

 .ساعة يف النصف الثاين من الليل: الصحيح

 .ساعة يف النصف الثاين أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس: والثاين

 .معظم الليل واهلل أعلم: والثالث

v(5) قال الشنقيطي
ختلفوا يف القدر الذي يكفي يف النزول باملزدلفة، ان العلامء أاعلم : 

 يصيل املغرب والعشاء، ويتعشى يكفيه نزول بمزدلفة بقدر ماـىل أن الإابه ـوأصحفذهب مالك 

                                                             

 .(2307)مسلم  رواه (2)   .(2307) مسلمرواه  (1)

 .023ص  8رشح مسلم جـ (3)

 .017ص 8رشح مسلم جـ (0)

 .181ص 1جـ البيان أضواء (1)
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ىل أنه إن دفع منها إيف نزول مزدلفة ولو أفاض منها قبل نصف الليل وذهب الشافعي وأمحد 

ىل أنه دفع إبعد نصف الليل أجزأه وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم، وذهب أبو حنيفة 

منها قبل الفجر لزمه دم ألن وقت الوقوف عنده بعد الصالة الصبح ومن حرض املزدلفة يف 

 .ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف ومن تركه ودفع لياًل فعليه دم إال إن كان لعذر

ىل الصبح ألنه ال دليل مقنعًا جيب إهو أنه ينبغي أن يبيت  :واألظهر عندي يف هذه املسألة

كتفى بالنزول وقياسهم األقوياء عىل امع من  الرجوع إليه مع من حدد بالنصف األخري وال

 ألنه ال: لضعفة أهله  النبيكان الدفع بعد النصف ممنوعًا ملا رخص  إنه لو: الضعفاء قائلني

يف قياس القوي عىل الضعيف  خيفى ما ألحد يف حرام قياس مع وجود الفارق وال يرخص

خالف بني العلامء أن السنة أنه يبقى بجميع حتى  الذي رَخص لُه ألجل ضعفه كام ترى، وال

يطلع الفجر كام تقدم ومن املعلوم أن مجعًا واملزدلفة واملشعر احلرام أسامء مرتادفة يراد هبا يشء 

 .ملن خصص املشعر احلرام بقزح دون باقي املزدلفة واحد خالفاً 

v(1) قال النووي
ما املشعر احلرام هذا هو الصحيح وبه جاء القرآن وتظاهرت به أو :

املشعر : يثالروايات احلديث واملراد به هنا ُقَزْح وقال مجاهري املف رين وأهل السري واحلد

 .احلرام مجيع املزدلفة

v(2) وقال العثيمني
جبل صغري معروف يف مزدلفة وعليه املسجد املبنى  واملشعر احلرام :

أي مزدلفة وسميت مجعًا ألن الناس يف اجلاهلية جيتمعون فيها كلهم ويف ( مجع)عليه اآلن و

 ىل عرفة ألن عرفة منإخيرجون  جتتمع قريش مع غريهم، ألهنم يقفون يف مزدلفة، ال عرفات ال

                                                             

 .017ص 8رشح مسلم جـ (1)

 .302ص 3رشح املمتع جـال (2)
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احلل فمن أجل هذا سميت مجعًا ألهنا جتمع الناس كلهم وسميت باملشعر احلرام ألنه داخل يف 

 .عرفة: رام مزدلفة واملشعر احلاللحدود احلرم فاملشعر احل

v(1) ويف تفسري القرطبي
وقيل : قاله قتادة املغرب والعشاءألنه جيمع ثم : ويسمى مجعاً : 

: جتامع آدم فيه مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها وبه سميت املزدلفة، وجيوز أن يقالال

 .ن شعائر احلج ووصف باحلرم حلرمتهسميت بفعل أهلها ألهنم يزدلفون والدعاء عنده م

v(2) وقال الشيخ العثيمني
: قالوا ،أن يدفعوا من مزدلفة ليالً  إذن للضعفة  النبيأن : 

نتصف الليل فقد مىض أكثر الليل يف مزدلفة وإذا أمىض أكثر الليل أجزأه، ولكن يف هذا افإذا 

بعث الضعفة من أهله بليل   يطابق الدليل، فالدليل هو أن الرسول احلكم نظر ألنه ال

ر وتعيينها بام بعد النصف تصدق عىل النصف األول وعىل النصف الثاين، والسح( ليل)وكلمه

جيوز الدفع قبل منتصف الليل : ىل دليل، ومن املعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلناإحيتاج 

 .ألنه دفع بليل

الواجب املبيت معظم الليل، فإن نصف الليل ليس هو معظم الليل ألن الناس : ثم إذا قلنا

 مزدلفة حيتاج إىل ساعة ونصف أو دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس واملسري من عرفة إىل

يب بكر إهنا كانت تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت أساعتني، ومن ثم كان من فقه أسامء بنت 

عتربت اوغروب القمر يكون بعد ميض ثلثي الليل تقريبًا وقد يزيد قليلاًل أو ينقص وكأهنا 

الناس من املزدلفة إذا نصف الليل، لكن أعتربت النصف من نزول الناس يف مزدلفة ونزول 

 ىل غروب الشمسإنصف فإنه يزيد عىل النصف احلقيقي الذي هو من طلوع الشمس ـاعتربنا ال

                                                             

 .(2/021)تفسري القرطبي  (1)

 .338ص 3رشح املمتع جـال (2)
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ن املعترب غروب أ: بنحو هذا املقدار الذي اعتربته أسامء وهو غروب القمر وهذا هو الصحيح

 ن املعترب البقاء من مزدلفة أكثر الليل ولكن يؤخذ من الليل املسافة ماأ: القمر وإن شئت فقل

هلل عنها هو املطابق ليه أسامء ريض اإىل وصول مزدلفة فيكون ما ذهبت إبني الدفع من عرفة 

 .عظم الليلمل

v(1) تيمية ابنقال 
ن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من إف: 

يطلع الفجر  ينبغي ألهل القوة أن خيرجوا من مزدلفة حتى ىل منى إذا غاب القمر والإمزدلفة 

 .فيصلوا هبا الفجر

v(2) حزم ابنقال 
بمزدلفة من وأما بطالن حج من مل يدرك مع اإلمام صالة الصبح : 

من أدرك مجعاً مع اإلمام والناس حتى يفيضوا منها » :الرجال فلام حدثناه عن عروة بن مرضس

 .«فقد أدرك احلج ومن مل يدرك مع اإلمام والناس فلم يدرك

ڍ  ڍ     ] :تعاىل اهلل وقال چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   چ  

حج لُه  وذكر اهلل تعاىل عندها فرض يعيص من خالفه وال ،فوجب الوقوف بمزدلفة [ڌ

ألنه مل يأت بام أمر إال أن إدراك صالة الفجر فيها مع اإلمام هو الذكر املفرتض ببيان رسول اهلل 

 النبيحتج بعضهم بقول او ،املذكور  «وليس احلديث بامنع من أن يكون  ،«احلج عرفة

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ]: تعاىل اهلل وقد قال ،غري عرفة احلج إذا جاء بذلك النص

ڭ  .شك والبيت غري عرفة بال ،[37:  آل عمران] [ڭ  ڭ  

 

                                                             

 .71ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)

 .127ص 1املحىل جـ (2)



  يف ُحْكِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوِم اْلثاِمِن واْلُخُروُج إىل ٌمَنى: اْلَفْصُل اْلَعاِشُر
051 

......................................................................................... 

 

ڦ   ڦ  ڦ]وسوى تعاىل بني األمر بعرفة واألمر بمزدلفة يف القرآن    ڤ  ڤ  ڤ  

 .[3:  التوبة] [ڦ  ڄ  ڄ

ألن فيه فرائض ثالثًا من  ،يكون فيه من فرائض احلج يشء يكون يوم احلج األكرب وال وال

يكون جائزًا إال غداة يوم النحر ومجرة العقبة وطواف  فرائض احلج وهو الوقوف بمزدلفة ال

ن النساء أن مزدلفة أشد فروض احلج تأكيدًا وأضيقها وقتًا، وأما قولنا أوصح  ،اإلفاضة

 .ء بخالف فلام رويناه عن أسامءوالصبيان والضعفا

v(1) قال احلافظ
حزم الشطط فزعم أنه من مل يصل صالة الصبح  ابنرتكب اوقد  :

قدامة خمالفته هذه  ابنلتزامًا ملا ألزمه به الطحاوي ومل يعترب ابمزدلفة مع اإلمام أن احلج يفوته 

فحكى اإلمجاع عىل األجزاء كام حكاه الطحاوي وعند احلنفية جيب برتك الوقوف ملن ليس به 

 .ر ومن مجلة األعذار عندهم الزحامعذ

v(2) ونقل حسني العوايشة
نقول بركنية املبيت نحن نقول  نحن ال: عن األلباين قوله 

أنه ) التفريق بني األمرين واحلديث الواضح الرصيحبركنية صالة الفجر ووجوب املبيت جيب 

ة من الليل أو النهار فقد تم معنا يف مجع وكان قد وقف عىل عرفة ساع( من صىل صالتنا هذه

، فجعل صالة الصبح من مزدلفة والوقوف بعرفة شيئًا واحدًا ثم رتب بأنه قد تم حجة، حجه

 .مذا أخل بأحد األمرين فحجه مل يتومعنى ذلك أنه إ

v(3) ال الشيخ العثيمنيـق
 ن ظاهر حديث عروة بن امُلرضس يقتيض أن من أدرك صالةأ: 

                                                             

 .771ص 3جـ الباري فتح (1)

 .331ص 0يف املوسوعة جـ (2)

 .304ص 3رشح املمتع جـال (3)
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 ىل املزدلفة إال بعد طلوع الفجر وبعدإيصلون  الفجر يف أوهلا فإنه جيزئه، وبعض احلجاج ال

فإهنم يكونون كالذين عذروا عن  ،إن هؤالء أحرصوا أكراها: وقال بعض العلامء ،صالة الفجر

ألنه يشبه الصالة إذا فاتت  ،ىل الصوابإوقت الصالة حتى خرج وقتها وهذا القول أقرب 

 أنه ال: بأنه يسقط الوقوف ألنه فات وقته مل يكن بعيدًا، فالراجح: لعذر فإنه يقضيها ولو قيل

 .ألنه ترك هذا الواجب عجزًا عنهُ  بدميلزم 

 

 َفْضُل اْلُوُقُف يف اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم

 

وقد كادت الشمس أن تؤوب ( عرفات)بـ   النبيوقف »: قال  عن أنس بن مالك

معارش : فقال ،فأنصت الناس ، أنصتوا لرسول اهلل: فقال ،يا بالل أنصت م  الناس: فقال

إن اهلل عزوجل غفر ألهل عرفات : آنفًا فأقرأين من ريب السالم وقالأتاين جربائيل  :الناس

رسول اهلل هذا لنا  يا: فقال فقام عمر بن اخلطاب  ،وأهل املشعر وضمن عنهم التبعات

كُثر خري اهلل : هذا لكم وملن أتى من بعدكم إىل يوم القيامة، فقال عمر بن اخلطاب: خاصة؟ قال

«وطاب
(1). 

 

 اْلَفْجِر يف اْلُمْزَدِلَفِةَصالُة 

 

مجع بني : صىل صالة لغري ميقاهتا إال صالتني  النبيرأيت  ما» :قال مسعود  ابنعن 

«املغرب والعشاء وصىل الفجر قبل ميقاهتا
(1). 

                                                             

 (.3140) مسلمو ،(1782) البخاريرواه  (2)  (.1111) صحيح الرتغيب والرتهيب (1)
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مسلمويف رواية 
(1)

 .«قبل وقتها بغلسٍ » :بلفظ 

v(2) قال النووي
وصىل الفجر يومئٍذ قبل ميقاهتا املعتاد، ولكن بعد حتقق طلوع الفجر  :

قبل طلوع الفجر ألن ذلك ليس بجائز بإمجاع  املراد قبل وقتها املعتاد ال( قبل وقتها)فقوله 

: مسعود صىل الفجر حني طلع الفجر باملزدلفة ثم قال ابنوقد ثبت يف البخاري أن  ،املسلمني

 .صىل الفجر هذه الساعة إن رسول اهلل 

خرجنا مع عبداهلل إىل مكة ثم قدمنا مجعًا »: البخاري عن عبدالرمحن بن يزيد قال يةرواويف 

مل  :وقائل يقول ،طلع الفجر :ثم صىل الفجر حني طلع الفجر قائل يقول...  فصىل الصالتني

إن هاتني الصالتني حولتا عن وقتهام يف هذا املكان : قال  إن رسول اهلل: ثم قال ،يطلع الفجر

«املغرب والعشاء فال يقدم الناُس مجعًا حتى ُيعتموا وصالة الفجر هذه الساعة
(3)

العتمة وهو  .

 .وقت العشاء اآلخرة

v(4) وقال الشنقيطي
يوم النحر بمزدلفة يف أول اعلم أنه ينبغي التعجيل بصالة الصبح  :

صالها قبل ميقاهتا  ،ليس املراد قبل طلوع الفجر ألن ذلك ممنوع إمجاعاً  ورواية البخاري ،وقتها

 .ولكن بعد حتقق طلوع الفجر ،املعتاد

v(5) وقال الشيخ العثيمني
 صالها حني تبني لهُ  ن الرسول أقد ثبت  يف السنة  :

 .الُصبح ومل يتأخر فصالها بغلسٍ 

                                                             
 .(3141)برقم  (1)

 .01ص 3رشح مسلم جـ  (2)

 .(1783)البخاري  هروا (3)

 .180ص 1جـ البيان أضواء (0)

 .302ص 3رشح املمتع جـال (1)
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لوا الفجر، ثم يف حقهم أن يقيموا هبا إىل أن يص وأما غريهم من احلجاج فيتأكد

ىل إيقفوا عند املشعر احلرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر اهلل وتكبريه والدعاء 

 ...........................  ،ستحب رفع اليدين هنا حال الدعاءوي ،اً أن يسفروا جد  

 

وأما غريهم من احلجاج فيتأكد يف حقهم أن يقيموا بها إىل أن يصلوا الفجر، ثم  » :قوله
ىل أن إيقفوا عند املشعر احلرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر اهلل وتكبريه والدعاء 

 .« ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء ،ًايسفروا جّد

ُثم َركَِب القصواءَ  …» :يف حديث جابر الطويل
(1)

حتى أتى املشعر احلرام، فاستقبل ، 

القبلة، فدعاُه وكربُه وَهلَله َوَوحدُه، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع 

«...الشمس
(2). 

القصواء التي قطع طرف أذهنا واجلدع أكثر منُه كل قطع يف األذن جدع : األعرايب ابنقال 

القصواء املقطوعة األذن : قال أبو عبيد ،فإن جاوز الربع فهي عضاء واملخرضم مقطوع األذنني

املخرضمة مقطوعة الواحدة والعضباء : وقال اخلليل ،عرضًا واملخرضمة النصف فام فوق

 .لذنمشقوقة ا

«املزدلفة كلها موقف» :حديث
وقف عىل قزح    النبيملا أصبح » : وعن عيل .(3)

«فقال هذا قزح وهو املوقف ومجع كلها موقف
(4). 

                                                             

 ،(اجلدعاء) يف آخر احلديث خطب عىل القصواء ويف غري مسلم :يف حديث جابر 01ص 8يف رشح مسلم جـ v قال النووي (1)

 ،وهذا كله يدل عىل أهنا ناقة واحدة خالف ما قاله ابن قتيبة ،(خمرضمة) وآخر ،(العضباء) ويف آخر ،(خرماء)ويف حديث آخر 

 .حلزم والقصو واخلرضمة يف اآلذانالعضب واجلدع وا :وقال احلريب

 (.2301) مسلمرواه  (2)

 .(7732)صحيح اجلامع الصغري  (3)

 .(742)وصحيح الرتمذي  ،(1741) صحيح أيب داود (0)



  يف ُحْكِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوِم اْلثاِمِن واْلُخُروُج إىل ٌمَنى: اْلَفْصُل اْلَعاِشُر
057 

......................................................................................... 

 

ن إ: صىل بجمع الصبَح، ثم وقف فقال شهدُت عمر »: بن ميمون قال وعن عمر

خالفهم،   النبين أأرِشق ثبري، و: يفيضون حتى تطلع الشمُس ويقولون املرشكني كانوا ال

«ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس
(1). 

v(2) قال النووي
وقال مجاهري املف رين وأهل السري واحلديث املشعر احلرام مجيع  :

خالف  فيه لكن اختلفوا يف وقت  من مناسك احلج وهذا الاملزدلفة، فيه أن الوقوف عىل قزح 

يزال واقفًا  وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلامء، ال عمر ابنمسعود و  ابنالدفع منه، فقال 

 .يدفع منه قبل األسفار: وقال مالك ،فيه يدع ويذكر حتى يسفر الصبح جداً 

v(3) تيمية ابنوقال 
هو املكان و ،عند قزح أفضلمزدلفة كلها موقف لكن الوقوف  :

 .سم املشعر احلراماالذي خيصه كثري من الفقهاء ب

v(4) قال الشنقيطي
خالف فيه  أن املزدلفة كلها موقف فحيث وقف منها أجزأه وهذا ال :

 .بني العلامء

v(5) قال صديق حسن
حلرام بدعة أيضًا ويستقبل تركهم السنة يف الوقوف باملشعر ا :

وما أحق الذكر عند املشعر : أقول ،(عنده ويدعوُه ويكربه وهيلله ويوحدهُ فيذكر اهلل ) القبلة

خذوا عني » ومندرجًا حتت قوله  احلرام بأن يكون واجبًا أو نسكًا ألنُه مع كونه مفعوالً لهُ 

 [ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ ] قرآين بصيغة األمرـفيه أيضًا النص ال «مناسككم

                                                             
 .(1780) البخاري رواه (1)

 .017ص 8جـرشح مسلم  (2)

 .71ص 27جمموع الفتاوى جـ (3)

 .180ص 1جـ البيان أضواء (0)

 .143ص 2الروضة الندية جـ (1)
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 (.ىل قبل طلوع الشمسإ)والوقوف هو النسك الرابع من مناسك احلج  ،(ويقف به)

v(1) قال الشيخ العثيمني
ىل أن يسفر جدًا إحيمد اهلل ويكربه ويدعو اهلل رافعًا يديه  :

يدخل يف سفر الصبح ويرى الناس بعضهم بعضًا ثم ينطلق قبل أن  ،القبلة ويكون مستقبل

وكان من  ،يدفعون من مزدلفة إال إذا طلعت الشمس تطلع الشمس خالفًا ألهل اجلاهلية ال

ري جبل معروف هناك كان رفيعًا تبني به الشمس بث ،نغري أرشق ثبري كي ما: عباراهتم املورثة

قبل غريه مما حوله من اجلبال، وكانوا يرقبون هذا اجلبل فإذا أرشق دفعوا إذًا أهل اجلاهلية 

يبادرون األسفار يف أول الليل ويف آخره ألهنم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ويدفعون 

الوقتني فيسري بسكينة بدون م يف فخالفه من مزدلفة بعد طلوع الشمس أما الرسول 

 .إرساع

v(2) قال احلافظ
أرشق أي أدخل يف الرشوق وثبري جبل معروف وهو عىل يسار  :

 "كيام نغري" ،ىل منى وهو أعظم جبال مكة، عرف برجل من هذيل اسمه ثبري دفن فيهإالذاهب 

:   من حديث عيلوروى الطرباين ،اإلفاضة الدفعة...  معناه كيام ندفع للنحر قالُه الطربي

وقد نقل الطربي  ،«هذا املوقف وكل املزدلفة موقف: فوقف عىل قزح وأردف الفضل ثم قال»

وكان : املنذر ابناإلمجاع عىل أن من مل يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف، قال 

 .العلم يقولون بظاهر هذه األخبار الشافعي ومجهور أهل

 

 

                                                             

 .303ص 3رشح املمتع جـال (1)

 .778ص  3جـ الباري فتح (2)
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 َرْفُع اْلَيَدْيِن ِعْنَد اْلدَُّعاِء

 

املسألة أن َترفع يديك َحذو منكبيك، واإلستغفاُر أن تشري بأصُبع واحدٍة »: احلديث

«واإلبتهاُل مُتد يديك مجيعاً 
(1). 

«أفضل العبادة الدعاء» :عباس ابنعن 
(2)

. 

«إذا سأل أحدكم فليكثر فإنام يسأل ربه» :d عن عائشة
(3). 

«نه ليس دوهنا حجابإف ،ن كافراً إاتقوا دعوة املظلوم و»:  عن أنس بن مالك
(4). 

«يزيد يف العمر إال الرب وال ،َيرد القضاء إال الدعاء ال» : عن سلامن
(5). 

يستجيب  ن اهلل الأادعوا اهلل تعاىل وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا » : يب هريرةأعن 

«دعاًء من قلب غافل اله
(6)

. 

«يا عم أكثر الدعاء بالعافية» :c عباس ابنعن 
(7). 

أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين فإذا ذكرين يف  :يقول اهلل تعاىل» : عن أيب هريرة

نفسه ذكرته يف نفيس وإن ذكرين يف مأٍل ذكرته يف مأل خري منهم وإن تقرب إيل شربًا تقربُت إليه 

«يل ذراعًا تقربت إليه باعًا وأن أتاين يميش أتيته هرولةإذراعًا وإذا تقرب 
(8). 

                                                             

 (.1338) صحيح أيب داود ،(7730) صحيح جلامع الصغري (1)

 .(1321)الصحيحة  سلسلة األحاديث (3)  .(1173)الصحيحة سلسلة األحاديث  (2)

 .(777) الصحيحة سلسلة األحاديث (0)

 .(110) الصحيحة سلسلة األحاديث (1)

 .(130) الصحيحة سلسلة األحاديث (7)

 (.1123) الصحيحة سلسلة األحاديث (7)

 .والنسائي ،و الرتمذي ،(1087)وصحيح الرتغيب  ،ومسلم ،البخاريرواه  (8)
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 جيب عليهم القرب من املشعر وال أجزأهم ذلك، وال ؛وحيثام وقفوا من مزدلفة

 «ع كلها موقفومج –عىل املشعر : يعني –ت ههنا وقف» : النبيصعوده، لقول 

ىل منى قبل إنرصفوا ا؛ اً سفروا جد  أفإذا  ،ومجع هي مزدلفة .[رواه مسلم يف صحيحه]

ب  استح رحم إىل فإذا وصلوا طلوع الشمس وأكثروا من التلبية يف سريهم

 .......................................................................،   اإلرساع قليالً 

 

من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل باملال أن ينفقه وَجُبن عن » :c عباس ابنعن 

«العدو أن جياهدُه فليكثر ذكر اهلل
(1). 

وال اجلهاد : قيل، العذاب من ذكر اهلل تعاىلعمل آدمي عماًل أنجى لُه من  ما» : عن جابر

«وال اجلهاد يف سبيل اهلل إال أن يرضب بسيفه حتى ينقطع :قال ؟يف سبيل اهلل
(2). 

 جيب عليهم القرب من املشعر وال أجزأهم ذلك، وال ؛وحيثما وقفوا من مزدلفة » :قوله

 .« «كلها موقفومجع  –على املشعر : يعين –وقفت ههنا » : صعوده، لقول النيب

 (.3411) النسائيو ،(1347) أبو داودو ،(2303)برقم  رواه مسلماحلديث 

ىل منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية يف إنصرفوا ا ؛ًاسفروا جّدأفإذا  » :قوله

 .« حمسر استحب اإلسراع قلياًل إىل سريهم فإذا وصلوا

«َفَحرَك قليالً حتى أتى بطن حُمَرٍس، »: ويف حديث جابر الطويل
(3). 

أردف الفضل، فأخرب الفضل أنه مل يزل   النبيأن »: ريض اهلل عنهام عباس ابنوعن 

«ُيلبـي حتى رمى اجلمرة
(4). 

                                                             

 .(1037)صحيح الرتغيب  (1)

 .(1037)الرتغيب صحيح  (2)

 .(1781) البخاري رواه (0)   .(2301) مسلم رواه (3)
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ىل املزدلفة، ثم أردف إمن عرفة   النبيأن أسامة بن زيد كان ردف »: ويف رواية عنهُ 

«ُيَلبـي حتى رمى مجرة العقبة  النبيمل يزل : الفضل من املزدلفة إىل منى قال فكالمها قاال
(1). 

رفعوا عن بطن عرفة و املزدلفة كلها موقف وارفعوا عن اعرفة كلها موقف و»: احلديث

«بطن حُمرس وشعاب منى كلها منحر
(2). 

v(3) قال النووي
ُسمي بذلك ألن فيها أصحاب الفيل : حُم َْر  : يف حديث جابر :

ي رع املايش وحيرك الراكب : اابنصحأح ر فيه، فهي سنة من سنن السري يف ذلك املوضع، قال 

 .ون ذلك قدر رمية حجر، واهلل أعلمدابته يف وادي حم ر ويك

v(4) تيمية ابنوقال 
يزال يلبـي يف ذهابه من  وال ،فإذا أتى حم رًا أرسع قدر رمية بحجر :

مشعر إىل مشعر مثل ذهابه إىل عرفات وذهابه من عرفات إىل مزدلفة حتى يرمي مجرة العقبة 

 .تلبيةفإذا رشع يف الرمي قطع ال

v(5) قال الشيخ العثيمني
وحُم ر بطن واد عظيم وهبذا نعرف أن بني املشاعر أدوية فبني  :

وادي ُعرنة وبني املشعرين احلرامني منى ومزدلفة واٍد  املشعر احلرام واملشعر احلالل واٍد وهو

وقيل أرسع ألن اهلل أهلك فيه أصحاب  ،العلامء يف سبب اإلرساعافأختلف . وهو وادي حُم ْر 

 النبيالفيل فينبغي أن ي رع ألن املرشوع لإلنسان إذا َمر بأرايض العذاب أن ُي رع كام فعل 

  َعضـوب ،نع رأسهـزجر الناقة عليه الصالة والسالم وق ار ثمود يف غزوة تبوكـر بديـحني م 

                                                             
 .(1787 – 1787) البخاري رواه (1)

 .(1130)السلسلة الصحيحة حتت رقم  إسناده صحيح يف :قال األلباين (2)

 .018ص 8رشح مسلم جـ (3)

 .71ص 27جمموع الفتاوى جـ (0)

 .303ص 3رشح املمتع جـال (1)
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ثم رموها من حني وصوهلم  ى قطعوا التلبية عند مجرة العقبةمنإىل فإذا وصلوا 

 ...................،  ويكرببسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة 

 

: أن الرسول أرسع فيها، وقالالناس يتخذ اليوم هذه األماكن سياحة ونزهة والعياذ باهلل مع 

«تدخلوا عىل هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم ما أصاهبم ال»
(1). 

فيه خطر عظيم ألن اإلنسان إذا دخل عىل هؤالء فقلبه يكون غري لني خاشع فيكون قاسيًا 

املراد أن صاهبم من التكذيب والتويل وليس أمع مشاهدته آثار العذاب حينئذ يصيبه ما 

يصيبكم العذاب والرجز احليس، فقد يراد به العذاب والزجر املعنوي أن يقسو قلب اإلنسان 

 .فيكذب باخلرب ويتوىل عن األمر

يف   النبيوتعليل إرساع  ،ىل النزهة هم للضحك  أقرب منهم للبكاءإوالذين يذهبون 

 ،قال لُه املُغمس حول األبطحواد حُم ر بذلك ألن أصحاب الفيل مل هيلكوا هنا بل من مكان يُ 

أرسع ألهنم كانوا كانوا يف اجلاهلية يقفون يف هذا الوادي   النبيإن : وقال بعض العلامء

أن خيالفهم كامخالفهم يف اخلروج من عرفة ويف اخلروج   النبيراد أجماد آبائهم فأويذكرون 

 .ن مزدلفة ولعل هذا أقرب التعاليلم

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ] :تعاىل اهلل وهلذا قال چ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    .[138:  بقرةال] [کڌڌ   ڎ  ڎ      

منى قطعوا التلبية عند مجرة العقبة ثم رموها من حني إىل فإذا وصلوا  » :قوله

 .« وصوهلم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكرب

 الوسطى التي خترج عىل اجلمرة الكربى، حتى أتىطريق ـثم سلك ال»:  ابرـيف حديث ج

                                                             

 .(2381) مسلمو ،(3244) البخاري رواه (1)
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«اجلمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات ُيكرب مع ُكل حصاةٍ منها
(1). 

، بسبع مجرة العقبة من بطن الواديرمى عبداهلل بن مسعود »: عن عبدالرمحن بن زيد قال

«حصيات ُيكرب مع كل حصاةٍ 
(2). 

«اإلستجامر تو، ورمي اجلامر َتو» : وعن جابر
(3). 

«ي حتى رمى اجلمرةُيلب»: بلفظ عند البخاري  عباس ابنويف روايتني 
(4)

. 

v(5) قال الشنقيطي
العقبة ختلفوا يف الوقت الذي جيوز فيه رمي مجرة اعلم أن العلامء ا :

فذهبت  ،من الضعفة وغريهم، مع إمجاعهم عىل أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأُه ذلك

ىل أن الوقت الذي جيزيء فيه رمي مجرة العقبة، هو إبتداء نصف األخري إمجاعة من أهل العلم 

وقال النووي يف رشح  ،أيب ليىل ابنالشافعي وأمحد وعطاء و: وممن قال هبذا ،من ليلة النحر

 .أيب مليكة وعكرمة بن خالد ابنهذب وبه، قال عطاء وأمحد ومذهب أسامء بنت أيب بكر وامل

ول وقته يبتديء من بعد طلوع الشمس وهو مذهب أإىل أن  ذهبت مجاعة من أهل العلمو

وذهب بعض أهل العلم إىل أن أول وقته للضعف من طلوع الفجر  ،مالك وأيب حنيفة

 .القيم ابنو إختيار وه ،ولغريهم من بعد طلوع الشمس

أرسل » :dستدلوا برواية عائشة اوالذين يقولون جيوز يف النصف األخري من ليلة النحر 

«مرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضتبأم سلمة ليلة النحر فرمت اجل  النبي
(6). 

                                                             
 (.318) مسلمرواه  (2)   (.2301) مسلمرواه  (1)

 (.3134) مسلمرواه  (3)

 .(1787)و ( 1781) برقم (0)

 .187ص 1جـ البيان أضواء (1)

 .(023) برقم  " ضعيف أيب داود " باين يفوضعفه األل ،(1302) أبو داود رواه (7)



 056 واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحج َواْلُعْمرِة َواْلزَيارِةالتْحِقيُق : َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

v(1) وقال النووي
وقال الزيلعي  ،وأما حديث عائشة يف إرسال أم سلمة فصحيح :

ذكره الزيلعي بأنه  وأما ما ،غبار عليه إسناده صحيح ال: ورواه البيهقي يف سننه الكربى قال

 .غبار عليه مل أرُه يف سننه الكربى وقد ذكر احلديث فيها بدون التصحيح املذكور صحيح ال

 ،ذكره النووي من كون إسناد أيب داود املذكور صحيحًا عىل رشط مسلم صحيح وأقول ما

أنه مضطرب متنًا وسندًا وممن ذكر أنه ضعفه اإلمام أمحد : مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائالً 

 .وغريه

فيمن َقدم من أهلِه   قدمني رسول اهلل»: عن أم سلمة قالت: رواه اخلاللوتعتضد بام 

 .«ىل منىإفرميت بليل ثم مضيت إىل مكة فصليت هبا الصبح ثم رجعت : قالت ،ليلة املزدلفة

رماها وقت الضحى   النبيأن : جيوز رميها إال بعد طلوع الشمس ال: وأما من قال

 .«خذوا عني مناسككم» :وقال

بعث بضعفة أهله »:  النبيأن  عباس ابنصحاب السنن وغريهم عن أرواه  ما :ومنها

«يرموا اجلمرة حتى تطلع الشمس فأمرهم أن ال
(2). 

رات مجزدلفة أغيلمة بني عبداملطلب عىل ليلة امل  قدمنا رسول اهلل»: عباس ابنويف لفظ 

 .«الشمسترموا اجلمرة حتى تطلع  أي بني ال: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول

 .وهذا حديث صحيح ،(1304)اللطح الرضب اللني : بو داودأقال 

والعمل عىل هذا احلديث عند  ،حديث حسن صحيح عباس ابنحديث  :وقال الرتمذي

 ائيـنسـرتمذي و الـصحيح، رواه أبو داود وال :هذبـرح املــــنووي يف شـال الــوق ،علمـأهل ال

                                                             

 .رشح املهذب (1)

 .(132/ 1)الكربى  يف البيهقيو ،(3421)ه ابن ماجو ،(833) الرتمذيو ،(1301) أبو داودرواه  (2)
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القيم  يف زاد املعاد  حديث صحيحح صححُه الرتمذي  ابنوغريهم بأسانيد صحيحة، وقال 

 .وغريه

وأما حجة من قال بجواز رمي مجرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل طلوع الشمس دون 

 .جيوز له رميها إال بعد طلوع الشمس ن غريهم الإوغريهم 

رصيح أن أسامء رمت اجلمرة قبل طلوع الشمس بل بغلس  ،فمنها حديث أسامء املتفق عليه

 .ذن لألقوياء الذكورأأذن للظعن ومفهومه أنه مل ي وهو بقية الظالم ورصحت بأنه 

ضعفة أهله وأن منهم من يقدم نه كان يقدم أ :املتفق عليه فإن فيه عمر ابنومنها حديث 

ريض اهلل  عمر ابنوكان  ،منى لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة

املتفق عليه يدل داللة  عمر ابن، وحديث  أرخص يف أولئك رسول اهلل: عنهام يقول

مفهومه واضحة عىل الرتخيص للضعفة يف رمي مجرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس و

 .أنه مل يرخص لغريهم يف ذلك

ن أ: إن الذي يقتيض الدليل رجحانه يف هذه املسألة: وقال مقيدُه عفا اهلل عنه وغفر له

 جيوز هلم رمي مجرة العقبة إال بعد طلوع الشمس وأن الضعفة والنساء ال الذكور األقوياء ال

 .ينبغي التوقف يف جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس

ا رميهم أعني الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر فهو حمل النظر فحديث عائشة عند أيب وأم

 .عند أصحاب السنن يقتيض منعه عباس ابنداود يقتيض جوازه، وحديث 

هي أن جيمع بني النصني إن أمكن اجلمع وإال فالرتجيح : والقاعدة املقررة يف األصول

وقت فضيلة : العلم فجعلوا لرمي مجرة العقبة وقتنيبينهام، وقد مجعت بينهام مجاعة من أهل 

 ،عىل وقت اجلواز وحديث عائشة ،عىل وقت الفضيلة عباس ابنومحلوا حديث  ،ووقت جواز
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 .والعلم عند اهلل تعاىل .ولُه وجه من النظر

وأما الذكور األقوياء فلم يرد يف الكتاب وال السنة دليل يدل عىل جواز رميهم مجرة العقبة 

قبل طلوع الشمس ألن مجيع األحاديث الواردة يف الرتخيص يف ذلك كلها يف الضعفة وليس 

لُه من أجل  يشء منها يف األقوياء الذكور وقدمنا أن قياس القوي عىل الضعيف الذي رخص

 .ه قياس مع وجود الفارق وهو مردودضعف

v(1) القيم ابنوقال 
تعارض بني هذه األحاديث فإنه أمر الصبيان  ثم تأملنا فإذا أنه ال: 

ُعذر هلم يف تقديم الرمي، وأما من قدمه من  فإنه ال ،يرموا اجلمرة حتى تطلع الشمس أن ال

ف عليهن من مزامحة الناس وحطمهم، وهذا النساء، فرمني قبل طلوع الشمس للُعذر واخلو

الذي دلت عليه السنة جواز رمي الرمي قبل طلوع الشمس لعذر بمرض أو كرٍب َيُشُق عليه 

 .جيوز له ذلك وأما القادر الصحيح فال ،مزامحة الناس ألجله

 :ويف املسألة ثالثة مذاهب

كقول الشافعي وأمحد رمحهم اهلل  ،اجلواز بعد نصف الليل مطلقًا للقادر والعاجز :أحدمها

 .تعاىل

 .كقول أيب حنيفة ،جيوز إال بعد طلوع الفجر ال :والثاين

والذي  ،كقول مجاعة من أهل العلم ،جيوز ألهل القدرة إال بعد طلوع الشمس ال :والثالث

نصف الليل وليس مع حدُه بالنصف  نام هو التعجيل بعد غيبوبة القمر الأدلت عليه الُسنة 

 .واهلل أعلم .لدلي

 

                                                             

 .232ص 2زاد املعاد جـ (1)
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v(1) قال الشوكاين
واحتج املجوزون للرمي الفجر بحديث أسامء ولكنه خمتص : 

عىل  عباس ابنبحمل حديث  عباس ابنىل اجلمع بينه وبني حديث إحاجة  وال ،بالنساء

رخصة له، ومن  واألدلة تدل عىل أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس ملن كان ال ،الندب

ول ليلة النحر أجيزيء يف  كان له رخصة كالنساء وغريهن من الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه ال

 .إمجاعاً 

v(2) وقال الشيخ العثيمني
وقت الرمي بالنسبة جلمرة العقبة يوم العيد يكون ألهل  :

يستطيع مزامحة  القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد، ولغريهم من الضعفاء ومن ال

يب أالناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي يف حقهم من آخر الليل، وكانت أسامء بنت 

ىل منى إفإذا غاب دفعت من مزدلفة  ،بكر ريض اهلل عنهام ترتقب غروب القمر ليلة العيد

كان بعيدًا عن  ا آخره فإنه إىل غروب الشمس من يوم العيد، فإذا زحام أوورمت اجلمرة، أم

طلوع الفجر  ىلإيؤخرُه  ىل الليل فال حرج عليه يف ذلك ولكنه الإاجلمرات واجب أن يؤخره 

 .من اليوم احلادي عرش

v(3) وقال
 يدفع أحد من مزدلفة إال بعد أن يصيل الفجر ما مل يكن ضعيفًا أو وأنه ال :

 .يأثم واملسألة من باب األفضلية دفع فإنه ال ضعيف ومع ذلك لو صاحب

v(4) األلباين وقال الشيخ
جيوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من  أنه ال: 

 بد هلم من صف الليل، فالـفة بعد نـزدلـهلم أن يرحتلوا من امل ـصذين يرخـاء الـنسـضعفة والـال

                                                             

 .013ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .174فتاوى أركان اإلسالم ص (2)

 .311ص  3رشح املمتع جـال (3)

 .84ص  حجة النبي (0)
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قدم أهله وأمرهم أن   النبيأن » عباس ابناإلنتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون حلديث 

يصلح أن  وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وال ،«يرموا مجرة العقبة حتى تطلع الشمس ال

 النبييب بكر رمت اجلمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة أيعارض بام يف البخاري أن أسامء بنت 

،  ألنه ليس رصحيًا أهنا فعلت ذلك بإذن منه  بخالف إرحتاهلا بعد نصف الليل، وقد

ذن بذلك للظعن فمن اجلائز أهنا فهمت من هذا لإلذن، اإلذن أيضًا أ  النبيرصحت بأن 

 . عباس ابنالذي حفظه   ل ومل يبلغها هنيهبالرمي بلي

ىل الليل، فيستطيع أن يتمتع هبا من إوأن هناك رخصة بالرمي يف هذا اليوم بعد الزوال ولو 

يسأل يوم   النبيكان »: قال: أيضاً  عباس ابنجيد املشقة يف الرمي ضحى والدليل حديث 

 ،حرج إذبح وال: قال ،أن أذبح حرج فسأله رجل، فقال، حلقت قبل ال: النحر بمنى فيقول

 .رواه البخاري وغريه «حرج ال: فقال ،رميت بعد ما أمسيُت : قال

فأحفظ هذه الرخصة فإهنا تنجيك من الوقوع  ،حزم ابنىل هذا ذهب الشوكاين ومن قبله إو

لفه كثري من املتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي خيا يف إرتكاب هني الرسول 

 .رضورةاحلجاج بزعم ال

v(1) وقال الشيخ
 أرسلني رسول اهلل»: يقول عباس ابنعن ( 2/03)أخرجه النسائي  :

 يف ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا اجلمرة». 

 ليس نصًا يف أهنم رموا قبل طلوع الشمس فال( رمينا اجلمرة) إسناده صحيح وقولهُ : قلت

 .الرمي حتى تطلع الشمسسيأيت من الروايات املرصحة بنهيهم عن  يعارض ما

 

                                                             

 .272ص 0جـإرواء الغليل  (1)
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يرموا  يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني ال  كان رسول اهلل»: وعن عطاء به بلفظ

إسناده : قلت ،(2/14) والنسائي ،(1301) أخرجه أبوداود .«اجلمرة حتى تطلع الشمس

 .ن له طرق أخرى تأيتإصحيح ف

يوم النحر فرمينا اجلمرة مع   النبيكنت فيمن بعثه » :ريض اهلل عنهام عباس ابنوعن 

فرمينا اجلمرة مع ) وقولهُ  ،إسناده ضعيف: قلت ،أخرجه الطحاوي والطيالييس .«الفجر

 .منكر ملخالفته ما يأيت( الفجر

كان يأمر نساءه وثقله صبيحة مجع أن يفيضوا مع أول   النبيأن »: ويف رواية أخرى عنه

 .أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند جيد .«يرموا اجلمرة إال مصبحني الفجر بسواد وال

ويف رواية أمحد
(1)

رحل ناسًا من بني هاشم بليل قال  ن رسول اهلل أ»: عن شعبة عنهُ  

إسناده : قلت .«تطلع الشمس يرموا اجلمرة حتى شعبة أحسبه، قال ضعفتهم وأمرهم أن ال

 .صحيح

: ليلة املزدلفة  قال رسول اهلل :ويف رواية عنه عند األئمة ولفظ األعمش وهو أحفظهم

يرمني أحد منكم العقبة حتى  ي هاشم تعجلوا قبل زحام الناس والبن اي، يبن اي أخي، يبن اي»

ترموا اجلمرة حتى  ال: قدم ضعفة أهله وقال  النبيأن »: ولفظ املسعودي ،«تطلع الشمس

 .إسناده صحيح: قلُت  .حديث حسن صحيح :وقال الرتمذي ،«تطلع الشمس

رات مجزدلفة أغليمة بني عبداملطلب عىل ليلة امل  قدمنا رسول اهلل»: ويف رواية عنه

 أخرجه أبوداود .«ترموا اجلمرة حتى تطلع الشمس ي الابن: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول

 ،ريهمــوغ ،(1/031) اويـطحـوال ،(3421)ه اجـم ابنو ،(2/14) ائيـنسـالو ،(1304)

                                                             

 .(1/203)املسند  (1)
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 .وهو حديث صحيح عند الرتمذي

يف الرتخيص بالرمي قبل طلوع   النبييصح حديث مرفوع رصيح عن  علم أنه الاو

 ،دون علمه أو إذنه  ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع يف حجته وغاية ما ،الشمس للضعفة

أخرجه  ،ضعيف «بأم سلمة ليلة النحر  أرسل رسول اهلل» :d ومن ذلك حديث عائشة

 .والبيهقي ،(1302)أبو داود 

 :ويف لفظ ،«مكة فتصيل هبا الصحيحفأمر أن تعجل اإلفاضة من مجع حتى تأيت »: ويف رواية

يوم  أمرها رسول اهلل »: وعن أم سلمة قالت ،«فرمت مجرة العقبة وصلت الفجر بمكة»

 .«النحر أن توايف صالة الصبح بمكة

v(1) وقال احلافظ
هكذا رواه مجاعة عن أيب معاوية وهو آخر حديث : قال البيهقي: 

صىل الصبح يومئٍذ باملزدلفة فكيف   النبيوقد أنكره أمحد بن حنبل ألن  ،الشافعي املرسل

 .ا أن توايف معه صالة الصبح بمكةيأمره

يصح إستدالل  ولذلك فال. ضطرابه إسنادًا ومتناً ال ،ن احلديث ضعيفأ: وخالصة القول

ولو  ،احلديث ذكره من أن املبيت يف املزدلفة إىل بعد نصف الليل لعدم ثبوت املصنف به عىل ما

لقيم قد ا ابنثم رأيت  ،يصح إستدالله به لغريهن صح فداللته خاصة بالضعفة من النساء فال

 .ضعف أيضًا هذا احلديث

v(2) القيم ابنقال 
كان اإلمام أمحد يرفع حديث أم سلمة هذا : v عبدالرب ابنقال  :

 رماها قبل طلوع الشمس ملختلفوا يف رميها قبل طلوع الشمس فمن ا: وقال أبوداود ،ويضعفه

                                                             

 .التلخيص (1)

 . " هتذيب السنن " يف (2)
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 ،رماها بعد طلوع الشمس  ن رسول اهللأوحجته : عبدالرب ابنقال  ،جيزهر وعليه اإلعادة

 املنذر أنه ال ابنزعم : وقال ،فمن رماها قبل طلوع الشمس كان خمالفًا للسنة ولزمه إعادهتا

ن يف ذلك أولو علمت : قال ،يعلم خالفًا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه جيزئه

أنه جيب اإلعادة عىل من : املنذر ابنفمقتىض مذهب  ،خالفًا ألوجبت عىل فاعل ذلك اإلعادة

ليس يف هذا دليل عىل جواز رميها بعد نصف الليل  وحديث أسامء ،رماها قبل طلوع الشمس

ىل إسامء بعد غيابه من مزدلفة أوقد ذهبت  ،ىل قبيل الفجرإن القمر يتأخر يف الليلة العارشة إف

ن إفهي واقعة عني ومع هذا فهي رخصة للظعن، و ،منى فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده

ختيار اوهذا قول أمحد يف رواية و ،لوع الفجردلت عىل تقدم الرمي، فإنام تدل عىل الرمي بعد ط

 .صحاهبامأاملنذر وهو مذهب مالك وأيب حنيفة و ابن

 

 اْلرَِّمُي يف اْللَّْيِل

 

حرج،  ال: يسأل يوم النحر بمنى فيقول  النبيكان » :ريض اهلل عنهام قال عباس ابنعن 

 ،رميت بعدما أمسيُت : وقال ،حرج أذبح وال: قال ،حلقت قبل أن أذبح: فسأله رجل فقال

«حرج ال: فقال
(1). 

v(2) قال الشنقيطي
فمن  ،ىل آخر هنار يوم النحرإاعلم أن وقت رمي مجرة العقبة يمتد  :

أمجع أهل العلم عىل : عبدالرب ابنرماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها يف وقت هلا، قال 

 .أن من رماها يوم النحر قبل املغيب فقد رماها يف وقت هلا وإن مل يكن مستحبًا هلا

                                                             

 .(1731) البخاري رواه (1)

 .131ص 1جـ البيان أضواء (2)
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لياًل ومنهم من قال رميها ليالً يرميها : لعلمفإن فات يوم النحر ومل يرمها فقال بعض أهل ا

 .قضاء ال أداءً 

أن »: عمر ابنعن نافع موىل ( 224كتاب احلج )وروى مالك يف املوطأ : v قال النووي

ة أخ لصفية بنت أيب عبيد نفست باملزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا من بعد أن غربت ابن

 .«ومل ير عليها شيئاً أن ترميا : مرالشمس من يوم النحر فأمرمها عبداهلل بن ع

 ،ة أخيهاابنيرى أن رميها يف الليل أداًء ملن كان لُه عذر كصفية و عمر ابنعىل أن : وهو دليل

 .مالك وأصحابه ألن مذهبه قضاء الرمي الفائت يف الليل وغريه: وممن قال يرميها ليالً 

 منى حتى ُيميس؟سئل مالك عمن نيس مجرة من اجلامر يف بعض أيام : ويف املوطأ قال حييى

فإن كان ذلك بعدما . ليوم أية ساعة ذكر من ليل أو هنار كام يصيل الصالة إذا نسيها: قال

 .ها فعليه اهلديخيرج من صدر وهو بمكة أو بعد ما

ن غربت الشمس من يوم النحر وهو مل يرم مجرة العقبة مل يرمها يف إ: وقال بعض أهل العلم

سحاق، وقال اوهبذا قال أبو حنيفة و ،ل الشمس من الغدر رميها حتى تزوولكن يؤخ ،الليل

 . «أرم وال حرج»  النبييرميها لياًل لقول : الشافعي وحممد بن املنذر ويعقوب

فإذا عرفت أقوال أهل العلم يف الرمي لياًل هل جيوز أوالً وعىل جوازه هل هو أداء أو 

 قضاء؟ 

وإسم املساء يصدق بجزء  ،بحديث البخارياستدل : علم أن من قالوا بجواز الرمي ليالً اف

 .من الليل

ن مراد السائل بقوله أ: جيوز الرمي لياًل ردوا اإلستدالل هبذا احلديث قائلني والذين قالوا ال

 قوله يوم النحرـترصحيه بـف ،ار قبل الليلـشمس يف آخر النهـبعد ما أمسيت يعني به بعد زوال ال
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ن السؤال وقع يف النهار والرمي  بعد اإلمساء وقع يف النهار، ألن املساء يطلق لغة أيدل عىل 

 .ىل الليلإعىل ما بعد وقت الظهر 

أي بعد دخول املساء وهو يطلق عىل  (رميت بعد ما أمسيت) :الباري فتحوقال احلافظ يف 

 . لكون الرمي املذكور كان بالليلىل أن يشتد الظالم فلم يتعنيإبعد الزوال  ما

ىل إوقال بعضهم  ،ىل صالة املغربإاملساء بعد الظهر  :املنظور يف لسان العرب ابنوقال 

 .نصف الليل

 :وأجاب أصحاب الرأي األول

يشمل لفظُه  (رميت بعدما أمسيت): بعد قول السائل( حرج ال)  النبيأن قول  :األول

ألن العربة بعموم  ،عربة به نفي احلرج عمن رمى بعدما أمسى وخصوص سببه بالنهار ال

ولفظ املساء عام جلزء من النهار وجزء من الليل وسبب ورود  ،بخصوص السبب اللفظ ال

 .احلديث املذكور خاص بالنهار

هو أعم من يوم النحر وهو  ما عباس ابنيف بعض روايات حديث أنه ثبت  :اجلواب الثاين

يكون إال  ومعلوم أن الرمي فيها ال ،صادق قطعًا بحسب الوضع اللغوي ببعض أيام الترشيق

ينرصف إال إىل الليل ألن الرمي فيها بعد الزوال  ال( رميت بعد ما أمسيت) فقولهُ  ،بعد الزوال

 .معلوم فال يسئل عنه صحايب

رميت بعدما ... يسأل أيام منى  كان رسول اهلل»: قال عباس ابناية النسائي عن ويف رو

أيام منى بصيغة اجلمع صادق هذا احلديث صحيح اإلسناد، وقوله و « (الحرج: )قال ،أمسيت

بأكثر من يوم واحد فهو صادق بحسب وضع اللغة ببعض أيام الترشيق والسؤال عن الرمي 

 .ىل الليل كام بيناإينرصف إال  بعد املساء فيها ال
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ة أخيها كان هلام ابنإن صفية و: وقد يقال ،عمر ابنقدمنا يف املوطأ عن  ما :اجلواب الثالث

والعلم عند اهلل  .ة أخيهاابنة أخيها عذرها النفاس ليلة املزدلفة وهي عذرها معاوية ابنعذر ألن 

 .تعاىل

v(1) وقال الشوكاين
ىل آخر الوقت الذي إفيكون وقته من طلوع الشمس يف يوم النحر : 

رميت »: فقال عباس ابنوأما ما أخرجه البخاري وغريه من حديث  ،يطلق عليه أنه ضحى

 .رتخيص ملن جهل الوقت ال ملن علمهففيه ال «إفعل وال حرج :فقال ،بعد ما أمسيت

v(2) باز ابنقال الشيخ 
ويقال  ،يرمي أول اجلامر يوم العيد وهي اجلمرة التي تيل مكة: 

ولكن  ،مجرة العقبة يرميها يوم العيد وإن رماها يف النصف األخري من ليلة النحر كفى ذلك: هلا

د غروب ىل غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعإاألفضل أن يرميها ضحى ويستمر 

 .الشمس لياًل عن يوم العيد

v(3)وقال الشيخ األلباين
أن هناك رخصة بالرمي يف هذا اليوم بعد الزوال ولو إىل الليل  :

 .عباس ابنفيستطيع أن يتمتع هبا من جيد املشقة يف الرمي ضحى والدليل حديث 

v(4) حزم ابنوقال 
 ،مل تطلع الشمس من يوم النحر عن رميها ما  النبيإنام هنى  :

وأما الرمي قبل طلوع  ،باح رميها بعد ذلك وإن أمسى وهذا يقع عىل الليل والعيش معاً أو

إباحة الرمي قبل : وروينا عن طائفة من التابعني ،حدًا ال إمرأة وال رجالً أالشمس فال جيزيء 

 .حجة يف أحد مع رسول اهلل  طلوع الشمس وال

                                                             

 .173ص 2سيل اجلرار جـال (1)

 .123فتاوى تتعلق بأحكام احلج ص (2)

 .84ص  حجة النبي (3)

 .132ص 1املحىل جـ (0)
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v(1) قال الشيخ العثيمني
الفجر من أما رمي مجرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع  :

فالرمي يف النهار  ،اليوم احلادي عرش، ويبتديء من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم

إذا  ،ال أنه يف هذه األوقات مع كثرة احلجج وغشمهم وعدم مباالة بعضهم ببعضإأفضل 

أنه لو حرج عليه كام  خاف عىل نفسه من اهلالك أو الرضر أو املشقة الشديدة فإنُه يرمي لياًل وال

رمى لياًل بدون أن خياف هذا فال حرج عليه ولكن األفضل أن يراعي اإلحتياط يف هذه املسألة 

 .يرمي لياًل إال عند احلاجة إليه وال

 

 ُحْكُم اْلرَِّمُي

 

v(2) قال الشوكاين
قترص صاحب الفتح او ،أن الرمي واجب باإلمجاع علم أنه قد قيلاو :

أنه عند املالكية سنة وحكى عنهم أن رمي مجرة العقبة  وقالىل حكاية الواجب عن اجلمهور ع

نام رشع حفظًا للتكبري إأن الرمي : جرير عن عائشة وغريها  ابنوحكى  ،ركن يبطل احلج برتكه

بيان ملجمل واجب وهو   واحلق أنه واجب ملا قدمنا من أن أفعالهُ  ،ن تركه وكربُه أجزأهُ إف

خذوا عني » :وقوله  [ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ] قوله تعاىل

 .«مناسككم

v(3) قال الشنقيطي
يام الترشيق واجب، جيرب بدم عند مجاهري العلامء أاعلم أن الرمي يف  :

 خالف بينهم يف أنه ليس بركن ألن وال ،عددهاـدماء فيه وعدم تـعدد الـعىل إختالف بينهم يف ت

                                                             

 .117فتاوى أركان اإلسالم ص (1)

 .013ص 3نيل األوطار جـ (2)

 .244ص 1جـ البيان أضواء (3)
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احلج يتم قبله ويتحلل صاحبه التحلل األصغر واألكرب فيحل لُه كل يشء حرم عليه باإلحرام 

رمى فيها   النبيفحجُه تام إمجاعًا قبل رمي أيام الترشيق ولكن رميها واجب جيرب بدم ألن 

 .«لتأخذوا عني مناسككم» :وقال

v(1) قال الشنقيطي
ن مجهور العلامء عىل أن رمي مجرة العقبة واجب جيرب بدم أاعلم  :

حتج اجلمهور او ،هو ركن: وخالف عبدامللك بن املاجشون من أصحاب مالك اجلمهور فقال

لتأخذوا »: رماها وقال  النبيحتج املاجشون بأن او ،يام الترشيقأبالقياس عىل الرمي يف 

 .«عني مناسككم

 .مرات يوم النحر إال مجرة العقبةيرمي من اجل وأمجع العلامء عىل أنه ال

v(2) فقال النووي
رمي مجرة العقبة يوم وهو جممع عليه وهو واجب وهو أحد أسباب  :

هذا قول  ،يام الترشيق فحجه صحيح وعليه دمأفلو ترك رمي مجرة العقبة حتى فاتت  ،التحلل

 .وهو الصحيح ،الشافعي واجلمهور

ونقل حسني العوايشة
(3)

سألت شيخنا رمحه اهلل )قوله  :ن شيخ األلباين رمحه اهلل تعاىلع 

 (.نعم: تعاىل هل ترون وجوب رمي اجلامر؟ فأجاب

v(4) وقال أبو مالك كامل بن السيد سامل
ىل أن رمي اجلمرات إذهب مجهور العلامء  :

 :عندهم دليل إجيابه ،تركه فمن تركه لزمه دمجيوز  واجب ال

«لتأخذوا عني مناسككم»:  حديث جابر .1
(5). 

                                                             

 .131ص 1جـ البيان أضواء (1)

 .(3118) حتت رقم 07ص 3رشح مسلم جـ (2)

 .040ص 0يف كتابه موسوعة الفقهية املي رة جـ (3)

 (.1237) مسلمرواه  (1)   .208ص 2صحيح فقه السنة جـ (0)
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«إنام جعل الطواف بالبيت وبالصفا واملروة ورمي اجلامر إلقامة ذكر اهلل» :حديث .2
(1). 

 .إسناده ضعيف

 .ليكون فاصاًل بني احلل واإلحرام وألنه عمل يرتتب عليه احلل فكان واجباً  .3

 

 اْلرَِّمُي ِبَسْبِع َحِصَياٍت

 

«فرماها بسبع حصيات»:  يف رواية جابر
بسبع »: ورواية عبدالرمحن بن زيد .(2)

«حصيات
«الرمي اجلامر َتو»:  ورواية أخرى عن جابر .(3)

(4). 

v(5) الشنقيطيقال 
اعلم أن التحقيق يف عدد احلصيات التي ترمي هبا كل مجرة أهنا سبع  :

حصيات، فمجموع احلىص سبعون حصاة سبع منها ترمي هبا مجرة العقبة يوم النحر، والثالث 

والستون الباقية تفرق عىل األيام الثالثة يف كل يوم إحدى وعرشون حصاة لكل مجرة سبع، 

أن من ترك حصاة واحدة كمن  صحابه ومن وافقهمألك قول مالك ووأحوط األقوال يف ذ

 .جيزئه الرمي بخمس أوست: ترك رمي اجلميع، وقال بعض أهل العلم

رمى   النبيواألوىل أال ينقص يف الرمي عن سبع حصيات ألن : v قدامة ابنوقال 

عليه ينقص أكثر من ذلك نص  بسبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتني فال بأس وال

 ينبغي أن يشء عليه، وال فال اً ـإن رمي بست ناسي: اق وعنهـسحاول جماهد وـوهو ق ،يعني أمحد

                                                             

ضعيف  "و  ،(110) " ضعيف الرتمذي " و ،(014) " ضعيف أيب داود "يف و ،(342) والرتمذي ،(1888)رواه أبوداود  (1)

 (.2417) " اجلامع الصغري

 .(3134) مسلم رواه (0) .(318) مسلم رواه (3)  .(2301) مسلم رواه (2)

 .211ص 1جـ البيان أضواء (1)
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وعن  ،بسبعبايل رميت بست أو أما : يقول عمر ابنيتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بيشء، وكان 

رمى   النبيصحاب الرأي ألن أىل مذهب الشافعي وإن عدد السبع رشط ونسبه أ: أمحد

 .بسبع

 النبيجيوز أقل من سبع حصيات للروايات الصحيحة عن  التحقيق أنه ال: وقال مقيده

 : فال ينبغي العدول  «لتأخذوا عني مناسككم»أنه كان يرمي اجلامر بسبع حصيات مع قوله

عن ذلك لوضوح دليله وصحته وألن مقابله مل يقم عليه دليل يقارب دليله والعلم عند اهلل 

 ما رمى يبنى عىل اليقني وروى البيهقي عن عيل  تعاىل، والظاهر أن من شك يف عدد ما

 .يؤيدهُ 

v(1) قال احلافظ
باب رمي اجلامر ) البخاري الذي بوب باسم :أيوأشار يف الرتمجة  :

 ،«ام  رميت اجلامر بست أو سبعأبما » :قال عمر ابنرواه قتادة عن  ىل رد ماإ( بسبع حصيات

أيب شيبة من طريق قتادة،  ابن، أخرجه عمر ابنأنكر ذلك وقتادة مل يسمع من  عباس ابنوأن 

يتصدق بيشء، : ومن طريق طاوس ،من رمى بست فال يشء عليه: وروى من طريق جماهد

يف : وعن الشافعية ،من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك جيربه بدم: وعن مالك واألوزاعي

ن ترك أقل من أ: ترك حصاة مد، ويف ترك حصاتني مدان، ويف ثالثة فأكثر دم، وعن احلنفية

 .جلمرات الثالث فنصف صاع وإال فدمنصف ا

v(2) وقال الشوكاين
دليل عىل أن رمي اجلمرة يكون بسبع  فيه( ورمى بسبع)وقوله : 

 .عمر ابنحصيات وهو َيردَُ  قول 

                                                             

 .701ص 3جـ الباري فتح (1)

 .024ص 3نيل األوطار جـ (2)
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v (1) وقال اإلمام البغوي
 .جيوز أقل من سبع حصيات وال :

v(2) حزم ابنوقال 
عينية عن  ابنوأما العدد فإن الناس اختلفوا وروينا من طريق : 

رميت بسبع : رميت بست وقال بعضنا: جلسنا فقال بعضنا: يب وقاص قالأجماهد أن سعد بن 

فلم يعب بعضنا عىل بعض
بأس بام رمى به  الومن طريق عبدالرزاق عن أبا حبة يفتي بأنه  .(3)

v(4) وقال الشوكاين ،اإلنسان من عدد
يكون دلياًل بمجرد ترك  ولكن هذا احلديث ال :

 .أطلع عىل يشء من ذلك وقرره  النبين أإنكار الصحابة عىل بعضهم بعضًا إال أن يثبت 

v(5) وقال
إجياب هذا الدم يف هذه املناسك من التقول ( يف نقصه وتغريقه دم)وأما قوله : 

 .مل يقل عىل الرشع بام

 .بو حبةأصدق : فأخربه فقال عمر ابنىل إاحلىص فجاء عبداهلل بن عمرو 

من فاتته اجلامر : من ترك حصاة فإنه يطعم مترة أو لقيمة وعن عطاء: وروينا عن طاوس

 .يام منى فعليه دمأيومًا تصدق بدرهم، ومن فاتته حتى تنقيض 

رمي بحصاة من أنسيت أن : عمر بنوروينا عن طريق عبدالرزاق عن أيب جملز قلت ال

 (نفيةـاحل ابنشيخ هو حممد ـهذا ال) شيخـىل ذلك الإذهب ا: عمر ابنال يل ـقـف ،اجلمرةى ـصـح

                                                             

 .338ص 0رشح السنة جـ (1)

 .131ص 1املحىل جـ (2)

سنده صحيح  :(1033) وقال األلباين يف تعليقه عىل الروضة يف مسند أمحد ،(3477) األلباين يف سنن النسائي رقمصححه  (3)

 ،(1377) داود أيب يف صححه األلباين«بسٍت أو بسبعٍ  رماها رسول اهلل» ورواية قتادة عن ابن عباس. عىل رشط الشيخني

 النسائي برقم «فرماها بسبع حصيات...  كنت ردرف النبي»اس غريب خمالف حلديث ابن عب :وقال ،(3478) والنسائي

 (.0/231)واإلرواء  ،(3473)

 .(2403)حتت هذه الرواية برقم  033ص  3نيل األوطار جـ (0)

 .184ص 2سيل اجلرار جـال (1)
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 ،فقال يل لو نسيُت شيئًا من صاليت ألعدت: قال فسألته ،جع فأخربين بام يقولفسأله ثم أر

 .أصاب: عمر ابنفقال 

وعن طاوس وعروة بن . من نيس اجلمرة رماها بالليل حني يذكر: قال عمر ابنوروينا عن 

 .يرمي بالليل هو قول سفيان ومل يوجبوا يف ذلك شيئاً : الزبري والنخعي واحلسن قالوا كلهم

ذلك عليه يف كل حصاة نسيها طعام مسكني نصف صاع حنطة إال أن يبلغ : قال أبو حنيفة

عليه يف احلصاة الواحدة فأكثر إن نسيها دٌم، و إن ترك بدنة، فإن مل جيد فبقرة : وقال مالك. دماً 

 .فإن مل جيد فشاة فإن مل جيد فصيام

عليه يف حصاة واحدة ُمد طعام ويف احلصاتني ُمدان ويف ثالث : وأما الشافعي فمرة قال

احلصاتني ثلثا دم ويف ثالث فصاعدًا دُم، فصاعدًا دٌم، وقد روي عنه يف حصاة ثلث دم، ويف 

 قول صاحب وال وهذه األقوال املذكورة كلها ليس يشء منها جاء به نص وال رواية فاسدة وال

 .؟!القائل بكل قول عمن ذكرناه عنهقال بيشء منها أحد نعلمه قبل  قياس وال تابع وال

عند مسلم  ويف رواية جابر (متعاقبات)وقول الشيخ 
(1)

اها بسبع حصيات، ُيكرب فرم» 

 .«مع ُكل حصاة منها

v(2) قال النووي
وفيه أنه َيسن التكبري مع كل حصاة، وفيه أنه جيب  :حتت حديث جابر 

التفريق بني احلصيات فريميهن واحدًة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة، حسب ذلك كله 

حصاة واحدة عندنا وعند األكثرين وموضع الداللة هلذه املسألة يكرب مع كل حصاة فهذا 

 .«ني مناسككملتأخذوا ع» ترصيح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله 

                                                             

 .(2301)برقم  (1)

 .018ص  8رشح مسلم جـ (2)
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v(1) العثيمني وقال الشيخ
واألصل يف العبادة الواحدة املكونة من عدد أن تكون  :

اهلل أكرب مع كل حصاة وهبذا تعرف احلكمة من رمي اجلمرات قال : وكلام رمى قال ،متوالية

احلكمة  ،«إنام جعل الطواف بالبيت ويف الصفا واملروة ورمي اجلامر إلقامة ذكر اهلل»  النبي

ومتام التعبد، ألن كون اإلنسان يأخذ حىص ويرضب به هذا  إقامة ذكر اهلل وتعظيم اهلل 

ف املعنى الذي من املكان يدل عىل متام إنقياده إن النفوس قد إلنتقاد اىل اليشء إال بعد أن تعر

 .(أجله رشع

v(2) وقال الشيخ األلباين
اللهم اجعله حجًا )وأما زيادة  ،(ويكرب مع كل حصاة) :

 (.1147) برقم كام بينتُه يف الضعيفة  التي يذكر بعض املصنفني فلم تثبت عنه...( مربوراً 

v(3) وقال
رغاًم للشيطان وحزبه، اللهم اجعل »الزيادة عىل التكبري قوهلم  :يف بدع الرمي 

، وقول «بكتابك واتباعًا لسنة نبيكحجي مربورًا، وسعي مشكورًا وذنبـي مغفورًا، اللهم إيامنًا 

بسم اهلل، اهلل أكرب، وصدق اهلل »: بعض املتأخرين وَيسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي

 .«(وكره الكافرون)ىل قوله إ... وعده

v(4) وقال سعيد بن عبدالقادر
ىل الضعيفة وجدنا الشيخ رمحه اهلل تعاىل إوبالرجوع : 

عن عبداهلل بن  ،(11/2)واخلطيب يف تلخيص  ،(1/123)أخرج البيهقي يف سننه : قال

ستبطن الوادي ثم رمى اجلمرة ا عمر ابنرأيت سامل بن عبداهلل يعني : سامة قالأحكيم حدثني 

 ًا مربورًا، وذنباً ـعله حجـرب، اللهم اجـرب، اهلل أكـاهلل أك» :صاةـل حـكرب مع كـات يـصيـع حـسبـب

                                                             

 .308ص 3رشح املمتع جـال (1)

 .31صمناسك احلج والعمرة  (2)

 .10مناسك احلج والعمرة ص (3)

 .81لأللباين ص نظرات يف كتاب حجة النبي  (0)
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كان يرمي اجلمرة   النبيحدثني أيب أن  :فقال ؟فسالته عام صنع «مغفورًا، وعماًل مشكوراً 

وقد  ،واهلل أعلم .عبداهلل بن حكيم ضعيف: قال البيهفي .قلت يف هذا املكان ويقول مثل ما

 . روى باسناد آخر ولكنه ضعيف

عن حممد بن عبدالرمحن بن يزيد عن ( 1/027) محد يف مسندهأاحلديث أخرجه : قلت

اللهم اجعله حجًا »: يكرب مع كل حصاة وقال ،كنت مع عبداهلل حتى انتهى إىل مجرة العقبة: بيهأ

قال أمحد  ،عليه سورة البقرةنزلت أهنا كان يقوم الذي  ها: ثم قال ،«مربورًا وذنبًا مغفوراً 

سنده جيد، وذكره احلافظ يف الفتح وسكت  :وقال الساعايت ،(0471) إسناده صحيح :شاكر

واحلديث  ،(1/123) " الكربى " والبيهقي يف ،(33)خرجه أبو يعيل يف مسنده أو ،عليه

 .يب سليمأرجاله كلهم ثقات وإن كان تكلم يف ليث بن 

v(1) قدامة ابنقال  ،أهل العلموقد روى هذا الذكر عن بعض 
اللهم »ن قال إو: 

 .كانا يقوالن نحو ذلك عمر ابنمسعود و ابنفحسن فإن  «...اجعله

 .كانوا يستحبون ذلك: اهيم النخعيل إبروقا

v(2) وقال شيخ اإلسالم
اهلل »: يكرب يف أثر كل حصاة يقول :قال أمحد يف رواية املروزي :

 .«تبور وجتارة لن... أكرب اللهم اجعله

ويف اإلصناف
(3)

بأس من هذه  مما سبق يظهر أنه ال «...اللهم» :نقل حرب يرمي ثم يقول 

 .الزيادة واهلل أعلم

                                                             

 .(3/027)املغني  (1)

 .(2/134) رشح العمدة (2)

 .(1/30)اإلصناف  (3)
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v(1) تيمية ابنوقال 
اللهم »: قال مع ذلكويستحب أن يكرب مع كل حصاة وإن شاء  :

 .«...اجعله حجًا مربوراً 

v(2) وقال الشوكاين
ستحباب هذا الدعاء مع افيه  «...اللهم اجعله» لرواية أمحد قوله :

 .يشء عليه وأمجعوا عىل أن من مل يكرب ال: قال يف الفتح ،التكبري

v(3) وقال النووي
حفظًا ن رمي اجلامر إنام رشع أ ناسجرير عن بعض ال ابنوحكى : 

أي )قدمناه  ، والصحيح املشهور ماdتركه وكرب أجزأُه ونحوه عن عائشة  للتكبري، ولو

  .(وجوب الرمي

 .يشء عليه مجعوا عىل أنه ترك التكبري الأ: وقال القايض

v(4) باز ابنوقال الشيخ 
يعترب رمي حصاة .. فإن رميه :عمن رمي احلىص دفعة واحدة 

رمى مرتبًا وقال   الواجب أن يرمي حصاة مرتبًا، ألن الرسولواحدة وهذا غري جمزيء ألن 

 واألمر يف األصل يقتيض الوجوب، إال إذا دل الدليل عىل رصفه وال ،«خذو عني مناسككم»

 .املسألةصله يف هذه أنعلم دلياًل يرصفه عن 

 

 

 

 

                                                             

 .71ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)

 .021ص 3نيل األوطار جـ (2)

 .07ص  3رشح مسلم جـ (3)

 .128ص عمرةفتاوى تتعلق بأحكام احلج وال (0)
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 َرِمُي اْلِجَماِر ِبَحَصى َقْد َرِمَي ِبِه َقْبُل

 

v(1) حزم ابنقال 
رمي اجلامر بحىص قد رمي به قبل ذلك جائز ألنه مل ينه عن ذلك : 

أن حىص  عباس ابنقد روى عن : فإن قيل: صحابهأيب حنيفة وأوهو قول  ،سنة قرآن وال

 ،نعم: قلنا. مل يتقبل منه ترك، ولوال ذلك لكان هضابًا تسد الطريق اجلامر ما تقبل منُه رفع وما

العني آخر فيتصدق هبا فتقبل  يقبلها اهلل تعاىل منه ثم يملك تلك وقد يتصدق املرء بصدقة فال

 .منه

v(2) قال الشيخ العثيمني
ن احلصاة املرمي هبا جمزئة وهذا مع كونه هو أ: القول الراجح :

الصحيح أرفق بالناس، ألنه أحيانًا تسقط منك احلصاة وأنت عند احلوض وتتحرج أن تأخذ 

 .ن أن يأخذ من حتت قدمه ويرمي هبافإذا قلنا بالقول الراجح أمكن اإلنسا ،مما حتت قدمك

رمي هبا أم اللب عىل ظنك أنه قد وأرم به سواء غ :وقال
(3). 

v(4) وقال الشنقيطي
واألقرب أنه لو رمى بحصاة قد رمى هبا جتزئه لصدق إسم الرمي  :

حلوط يف اجلميع اخلروج من عليها وعدم النص عىل منع ذلك وال عىل عدم أجزائه ولكن ا

 .اخلالف

v(5) وقال الشيخ األلباين
إذ  مانع من رمي اجلمرات بحصيات قد رمي هبا علم أنه الو :

 .تيمية بنحزم خالفًا ال ابنوبه قال الشافعي و ،مل يرد أي دليل عىل املنع

                                                             

 .133ص 1املحىل جـ (1)

 .303ص 3رشح املمتع جـال (2)

 (.1170)سؤل رقم  117ص ورسائل فتاوىجمموع  (3)

 .82ص حجة النبي  (1)   .243ص 1جـ البيان أضواء (0)
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v(1) تيمية ابنوقال 
يرمي بحىص قد رمي  ولُه أن يأخذ احلىص من حيث شاء لكن ال :

 .به

 

 اْلَحِصَياُتِصَفُة 

 

 .«مثل حىص احلذف» : يف حديث جابر

أهيا » :يقول  النبيسمعت : بن احلوص اإلزدي عن ُأمه قالت وعن عمرويف رواية 

«ُيقُتل بعضكم بعضًا إذا رميتم اجلمرة فارموا بمثل حىص اخلذف الناُس ال
(2). 

«عليكم بحىص اخلذف الذي يرمى به اجلمرة» :عباس ابنويف رواية 
(3)

. 

 ،القط م  حىص» :غداة العقبة وهو عىل ناقته  قال رسول اهلل عباس ابنويف رواية 

أمثال هؤالء  :فلقطت له سبع حصيات هن حىص اخلذف فجعل ينفضهن يف كفه ويقول

هيا الناس إياكم والغلو يف الدين فإنام أهلك من كان قبلكم الغلو يف أيا :ثم قال ،فارموا

«الدين
(4). 

v(5) قال النووي
: اابنهو نحو حبة الباقال، وقال أصح: قال العلامء( حىص اخلذف) :

 واحلذف رميك بحصاة أو) :، وقال يف اللسانصغر جاز وكان مكروهاً أولو رمى بأكرب منها أو 

                                                             
 .77ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)

 (.2001) " الصحيحة "ويف  ،(1723) " صحيح أيب داود "، ويف (3428)ه ماج ابنو ،(1377) أبو داود رواه (2)

 .(3478) مسلم (3)

 .(1283)الصحيحة و ،(2873) النسائيسنن صحيح  ،(2011)ه ماج صحيح ابن (0)

 .31ص 3رشح مسلم جـ (1)



 566 واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحج َواْلُعْمرِة َواْلزَيارِةالتْحِقيُق : َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

 (.سبابتيكنواة تأخذها بني 

v(1) وقال الشنقيطي
جيوز الرمي باخلشب والعنرب  ينبغي أن يرمي إال باحلجارة وال ال: 

 .ألحجار النفيسة كالياقوتاو ،واجلواهر

v(2) تيمية ابنقال 
رمي اجلامر ويف ذبح الكبش أنه فعل أوالً ملقصود ثم رشعه اهلل ُنسكًا  :

ط احلىص ودون البندق وان ك ره جاز والتقاويستحب أن يكون فوق احلمص  :وعبادًة، وقال

أفضل من تكسريه من اجلبل
(3)

. 

v(4) قال العثيمني
يذكر من أن  وأما ما ،واحلاصل أهنا أكرب من احلمص ودون البندق :

صار بعض العامة  هذا ال أصل له وعىل هذا املفهوم الرمي هنا إنام هو اإلغاظة الشيطان، فإن

أكرب حصاة بإنفعال شديد، وغضب شديد حممر العينني يرضب بقبل أإذا أقبل عىل اجلمرة 

 .جيدها وبالنعال واخلشب

v(5) ونقل عن الشيخ األلباين صاحب املوسوعة الفقهية حسني العوايشة
لكن : قوله :

 .لكنه تذكري بتلك احلادثة اجلليلةليس هناك شيطان قابع لريميه احلجاج، و

ملا أتى إبراهيم خليُل اهلل املناسك » : قال  النبيىل إريض اهلل عنهام رفعه  عباس ابنعن 

عرض له الشيطان عند مجرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض، ثم عرض له 

 الثةـاخ يف األرض ثم عرض له عند اجلمرة الثـات حتى سـانية، فرماه بسبع حصيـعند اجلمرة الث

                                                             
 .243ص 1جـ البيان أضواء (1)

 .213ص 17جمموع الفتاوى جـ (2)

 .77ص 27جـجمموع الفتاوى  (3)

 .308ص 3رشح املمتع جـال (0)

 .040ص 0جـاملوسوعة الفقهية  (1)
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الشيطان ترمجون، وملة أبيكم  :عباس ابنقال  ،فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض

«إبراهيم تتبعون
 .أي غاص فيها: ساخ .(1)

يدري أحد ماله حتى  اجلامر الوإذا رمى »:  النبيريض اهلل عنهام عن  عمر ابنوعن 

«يوفاه يوم القيامة
(2). 

«وأما رميك اجلامر، فلك بكل حصاةٍ رميتها تكفري كبريةٍ من املوبقات»: ورواية أخرى
(3)

. 

إذا رميت اجلامر، كان لك نورًا يوم »:  النبيريض اهلل عنهام عن  عباس ابنوعن 

«القيامة
(4). 

 

 ِحْكَمُة اْلرَِّمُي

 

v(5) قال الشنقيطي
شك يف أن حكمه الرمي يف اجلملة هي طاعة اهلل فيام أمر  اعلم أنه ال :

نام جعل الطواف إ» :d يف رواية أيب داود عن عائشة  متثال أمره عىل لسان نبيهابه ذكره ب

 .«روة ورمي اجلامر إلقامة ذكر اهللبالبيت وبني الصفا وامل

v(6) وقال النووي
هذا اإلسناد كله صحيح إال عبيد اهلل فضعفُه أكثرهم ضعفًا يسريًا، : 

ويف  ،حديث حسن: بوداود فهو حسن عنده وروي الرتمذي هذا احلديث وقالأومل يضعف 

 .بعض النسخ حسن صحيح فلعله أعتضد برواية أخرى

                                                             

 (.1/131) " الكربى "يف  البيهقيو، (1117) صحيح الرتغيب والرتهيب (1)

 .37ص 3صحيح الرتغيب جـ  (3)   .(1111) صحيح الرتغيب (2)

 (.2111)الصحيحة  ،(1117)صحيح الرتغيب  (0)

 .رشح املهذب (7)    .211ص 1جـ البيان أضواء (1)
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 ،شك عبداهلل وقد وثقه مجاعة وضعفه آخرون، وحديثه هذا معناه صحيح بال: وقال مقيده

ٻ  ٻ  پ]: ويشهد لصحة معناه قوله تعاىل ألنه يدخل  [243:  لبقرةا] [ٻ  ٻ  

 [پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ]: رمي اجلامر بدليل قوله تعاىل بعدهُ  يف ذكر املامور به

وذلك يدل عىل أن الرمي يرشع إلقامة ذكر اهلل كام هو واضح، ولكن هذه احلكمة  [243:  لبقرةا]

براهيم خليل اهلل املناسك عرض له إملا أتى »: مرفوعاً  عباس ابنإمجالية وقد روى البيهقي عن 

وقد روى هذا احلديث احلاكم يف املستدرك مرفوعًا  ،«وملة أبيكم إبراهيم تتبعون... الشيطان

وعىل هذا الذي ذكره البيهقي، فذكر  ،ا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاهوقال هذ

اهلل الذي يرشع الرمي إلقامته هو اإلقتداء بإبراهيم يف عداوة الشيطان ورميه وعدم اإلنقياد 

ہ  ہ  ہ  ہ]: واهلل يقول ،إليه ىل إفكان الرمي رمز وإشارة  [0:  متحنةامل] [ڻ   ۀ  ۀ  

وقوله  ،[7:  فاطر] [ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ] التي أمرنا اهلل هبا يف قولهعداوة الشيطان 

 .[14:  كهفال] [ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ] منكرًا عىل من وااله

 .ومعلوم أن الرجم باحلجارة من أكرب مظاهر العداوة

v(1) وقال النووي
أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها : قال العلامء :احلكمة يف الرمي: 

يفهمه،  يأمر بالعبث، ثم معنى العبادة قد يفهمه املكلف، وقد ال معنى قطعًا، ألن الرشع ال

: ىل اهلل تعاىل، واحلكمة يف الصومإالتواضع واخلضوع وإظهار اإلفتقار : فاحلكمة يف الصالة

إقبال العبد : مواساة املحتاج، ويف احلج: زكاةك ر النفس وقمع الشهوات، واحلكمة يف ال

 اداتـومن العب ،ىل مواله ذليالً إال العبد ـىل بيت فضله اهلل كإقبإعيدة ـافة بـرب من مسـعث أغـأش

                                                             

 .رشح املهذب (1)
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والرمي، فكلف العبد هبام ليتم إنقياده، فإن هذا النوع الحظ السعي : يفهم معناها التي ال

 .رد إمتثال األمر وكامل اإلنقيادحيمل عليه إال جم للنفس فيه، وال للعقل وال

ذكره الشيخ النووي من أن حكمة السعي والرمي غري معقولة املعنى غري  ما: قال مقيده

قصة ترك إبراهيم هاجر وإسامعيل يف  عباس ابنرواه البخاري عن  حكمة السعي ما ،صحيح

فذلك سعي »:  النبيقال  :عباس ابنقال  ،ففعلت ذلك سبع مرات ،ثم أتت املروة ،يف مكة

«الناس بينهام
(1)

 .أيضاً وقد قدمنا يف حديث البيهقي املذكور حكمة الرمي . 

 

 ِمْن َأْيَن َيْرِمي َجْمَرُة اْلَعَقَبة؟

 

يستحب أن يرمي من بطن الوادي بحيث تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن تي ر له 

أنه حني رمى مجرة العقبة » :ريض اهلل عنهام مسعود ابنيف حديث جابر و  النبيذلك لفعل 

«عرتضها فرمىاإذا حاذى بالشجرة إستبطن الوادي حتى 
(2). 

v(3) قال النووي
الوادي فيستحب أن يقف حتتها يف ستحباب كون الرمي من بطن ا: 

بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة واجلمرة ويرميها 

مجعوا عىل أنه من أو ،ءباحلصيات السبع، وهذا هو الصحيح يف مذهبنا وبه قال مجهور العلام

 .يام الترشيق فيستحب من فوقهاأحيث رماها جاز وأما رمي باقي اجلمرات يف 

 

                                                             

 .(3370)البخاري  رواه (1)

 .(1237) ومسلم ،(1714)اري البخ رواه (2)

 .07ص 3رشح مسلم جـ  (3)
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v(1) قال الشيخ العثيمني
صقة به جبل  دركتها يف ظهر جبل الأوكانت اجلمرة وقد : 

 النبيف ،ليس بالرفيع يف عقبة وهلذا ُتسمى مجرة العقبة، يصعد الناس إليها وكان حتتها واد يميش

 هذا مقام » :مسعود ابنوقال  ،رمى من بطن الوادي ومل يصعد عىل اجلبل لريمي من فوقه

«الذي أنزلت عليه سورة البقرة
هذا وإن تي ر ويف الوقت احلارض قد يكون صعبًا وقد  .(2)

بخشوع  ن ترميهاأاملهم  ،«ن مراعاة ذات العبادة أوىل من مراعاة مكاهناأ»ذكرنا قاعدة نافعة 

 .ستحضار أنك يف العبادةاو

v(3) وقال الشنقيطي
ن أيشتغل بيشء قبل الرمي فاستحب  ن السنة أنه إذا أتى منى الأ: 

ن أخذ إشك أنه  وال ،يأخذ احلىص من منزله بمزدلفة لياًل يشتغل عن الرمي بلقطة إذا أتى منى

 .احلىص من غري املزدلفة أنه جيزئه

v(4) تيمية ابنقال 
وهذه غفلة  ،أنه يستحب صالة العيد بمنى يوم النحرإعتقاد بعضهم : 

وخلفاءه مل يصلوا بمنى عيدًا قط، وإنام صالة العيد بمنى هي   النبيعن السنة ظاهرة، فإن 

ن أمحد أمجرة العقبة فرمي مجرة العقبة ألهل املوسم بمنزلة صالة العيد لغريهم، وهلذا استحب 

يوم النحر بعد اجلمرة كام   النبيتكون صالة أهل األمصار وقت النحر بمنى، وهلذا خطب 

ام أن الطواف حتية املسجد كانت خيطب يف غري مكة بعد صالة العيد، ورمي اجلمرة حتية منى ك

 .احلرام

v(5) الــوق
 لـعيد ألهـصالة الـعقبة هلم كـمرة الـل رمي جـب ،يدـالة عـمنى صـيس بـول: 

                                                             

 .314ص 3رشح املمتع جـ ال (1)

 .(1237) ومسلم ،(1774) البخاري رواه (2)

 .131ص 1جـ البيان أضواء (3)

 .77ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)   .33ص 27جمموع الفتاوى جـ (0)



  يف ُحْكِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوِم اْلثاِمِن واْلُخُروُج إىل ٌمَنى: اْلَفْصُل اْلَعاِشُر
569 

......................................................................................... 

 

بل كانت خطبته  ،عرفة بمكة وال عيدًا يف السفر ال مل يصل مجعة وال  النبياألمصار، و

 . جيهر بالقراءة يف الصالة بعرفةخطبة مجعة ومل بعرفة خطبة نسك ال

 

 اْلتَّْلِبَيُة َقْبَل اْلشُُّرِع يف اْلرَِّميَقْطُع 

 

v(1) قال الشنقيطي
وإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية، وأنه وقت انعقاد اإلحرام : 

يقطع التلبية، حتى يرشع يف رمي مجرة  علم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل، أن احلاج الاف

 .إياهاحتى ينتهي رميه : أهل العلموقال بعض  ،العقبة

ثبت يف صحيح  ما: قوال أهل العلمأوالدليل عىل أن القول هو الصواب دون غري من 

مسلم
(2)

ي حتى بلغ مل يزل يلب  أن رسول اهلل»:  النبيمن حديث الفضل وكان رديف  

 .(قطع التلبية عند الرشوع يف الرميي حتى بلغ اجلمرة هو حجة من قال)ه ، وقول«اجلمرة

«مل يزل لبى حتى رمى مجرة العقبة»: يضاأوعن الفضل 
ي حتى هو حجة من قال يلب .(3)

ن رواية مسلم حتى رمى مجرة أو ،أنه يقطعها عند الرشوع يف رمي العقبة واألظهر ،ينتهي رميه

 .العقبة يراد به الرشوع يف رميها ال اإلنتهاء منه

 ،أهنا ركن ،واجبة جيب برتكها دم ،أهنا سنة لتلبية فقد اختلف أهل العلم فيهوأما حكم ا

وأما كوهنا مسنونة أو مستحبة أو واجبة يصح احلج بدوهنا، وجترب بدم فكل ذلك مل يرد فيه 

 .والعلم عند اهلل تعاىل دليل خاص واخلري كله يف إتباعه 

                                                             

 .238ص 1جـ البيان أضواء (1)

 .(278)برقم  (2)

 .(277) مسلم رواه (3)
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v(1) وقال الشيخ العثيمني
ويقطع التلبية عند البدء يف الرمي، ألنه إذا بدء رشع لُه ذكر  :

 .وهو التكبريآخر 

v(2) وقال الشيخ األلباين
 .ويقطع التلبية مع آخر حصاة: 

v(3) تيمية ابنوقال 
حتى يرمي مجرة  ،ىل مشعرإي يف ذهابه من مشعر يزال يلب وال :

 .الرمي قطع التلبية ، فإذا رشع يفالعقبة

v(4) القيم ابنوقال 
فرماها راكبًا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة، يكرب مع كل : 

ي حتى رشع يف الرمي، ورمى بالل التلبية، وكان يف مسريه ذلك يلب حصاة، وحينئذ قطع

 .قته واآلخر ُيظللُه بثوب من اجلروأسامة معه أحدمها آخذ بخطام نا

v(5) قال الشوكاين
هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند متام الرمي فذهب  :

خزيمة  ابنروى  ىل الثاين أمحد وبعض أصحاب الشافعي ويدل هلم ماإىل األول وإمجهورهم 

حصاة ثم قطع التلبية مع آخر فلم يزل يلبـي حتى رمى مجرة العقبة ويكرب مع كل »: عن الفضل

«حصاة
(6)

ن املراد أو ،هذا حديث صحيح مف ر ملا أهبم يف الروايات األخرى: خزيمة ابن، قال 

خزيمة، فإن هذه الزيادة مقبولة  ابنواألمر كام قال . أي أمتها «حتى رمى مجرة العقبة»: بقوله

 .لخارجة من خمرج صحيح غري منافية للمزيد وقبوهلا متفق عليه كام تقرر يف األصو

                                                             

 .314ص 3رشح املمتع جـال (1)

 .31مناسك احلج والعمرة ص (2)

 .71ص 27جمموع الفتاوى جـ (3)

 .237ص 2جـ املعاد زاد (0)

 .332ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .(1/137) البيهقيو ،(2887)ابن خزيمة  رواه (7)
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 الوادي وجيعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛ويستحب أن يرميها من بطن 

إذا وقع احلىص يف املرمى،  ن رماها من اجلوانب األخرى أجزأه، وإ النبيلفعل 

وقوعه فيه، فلو وقعت احلصاة يف  :يشرتط بقاء احلىص يف املرمى وإنام املشرتط وال

 وممن رصح بذلك .نه أجزأت يف ظاهر كالم أهل العلماملرمى ثم خرجت م

ويكون حىص اجلامر مثل حىص اخلذف،  ،«رشح املهذب»يف  - رمحه اهلل - النووي

 .وهو أكرب من احلمص قليالً 

 

خزيمة يف رسالته مناسك احلج والعمرة  ابنبرواية  v واستشهد الشيخ األلباين

v(1) ، وقال صبحي حسن احلالق(237ص 0جـ)واإلرواء  (31ص)
خزيمة  ابنأخرجه  :

 ال: 131ص 1حزم يف املحىل جـ ابنوقال  ،(3/133)أنظر الفتح  ،بإسناد صحيح( 2887)

 .إال مع أخر حصاة من مجرة العقبة يقطع التلبية

ويستحب أن يرميها من بطن الوادي وجيعل الكعبة عن يساره ومنى عن  » :قوله

وقع احلصى يف ، وإن رماها من اجلوانب األخرى أجزأه إذا  لفعل النيب ؛ميينه

 .« ... املرمى،

هكذا رمى  :جعل البيت عن يساره ومنًى عن يمينه ورمى بسبع وقال» : مسعود ابنعن 

« الذي أنزلت عليه سورة البقرة
(2). 

ستبطن الوادي افأتى مجرة العقبة ف» :ولفظه مسعود  ابنو يف حديث جابر 

«فاستعرضها فرماها من بطن الوادي
(3). 

                                                             

 .170ص 2حتقيق سيل اجلرار جـ (1)

 (.1708) البخاري رواه (2)

 .(3124) مسلم رواه (3)
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حجة الوداع فرايت أسامة وبالالً وأحدمها   النبيحججت مع »: وعن أم احلصني قالت

«واآلخر رافع ثوبُه يسرتُه من احلر حتى رمى مجرة العقبة  النبيآخذ بخطام ناقة 
(1). 

v(2) الشنقيطيقال 
يكفي  أن األقرب فيام يظهر لنا أنه البد من رمي احلصاة بقوة، فال :

إنه رمي، : وضعها باليد يف املرمى، ألن ذلك ليس برمي يف العرف، خالفًا ملن قال طرحها، وال

وأنه البد من وقوع احلصاة يف نفس املرمى، وهو اجلمرة التي حييط هبا البناء واستقرارها فيه 

أنه جيزئه، وأهنا لو : ثم تدحرجت حتى خرجت منه ،أهنا وقعت من املرمى: ملن قال خالفاً 

إن ذلك جيزمُه بخالف ما لو جاءت : رضبت شيئًا دون املرمى، ثم طارت، وسقطت يف املرمى

جتزيء،  يف حممل أو يف ثوب رجل، فتحرك املحمل أو الرجل فسقطت يف املرمى فإهنا ال

فأطارت حصاة أخرى، فجاءت هذه احلصاة األخرى يف  جاءت دون املرمى وكذلك لو

جتزئه، ألن احلصاة التي رماها مل تسقط يف املرمى، وإنام وقعت فيه احلصاة التي  املرمى، فإهنا ال

جيزئه : جيزئه خالفًا ملن قال طارهتا وإهنا إن أخطأت املرمى ولكن سقطت قريبًا منه، إن ذلك الأ

 .باحلجارةينبغي أن يرمي إال  وأنه ال

v(3) قال النووي
 .املرمىوأمجعوا عىل أن الرمي جيزيه عىل أي حال رماه إذا وقع يف  :

v(4) قال الشيخ العثيمني
 .ض سواًء رضبت العمود أم مل ترضبهاملقصود أن تقع يف احلو :

v(5) وقال
حاج رمى مجرة العقبة من جهة الرشق ومل يسقط احلجر يف احلوض : سئل :

 الثالث عرش هل يلزمه إعادة الرمي كله؟وهو يف اليوم 

                                                             

 .(.3127) مسلمرواه  (1)

 .242ص  1جـ البيان أضواء (2)

 .14ص 3رشح مسلم جـ (3)

 .110فتاوى أركان اإلسالم ص جمموع  (1)   .308ص 3رشح املمتع جـال (0)
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يلزمه إعادة الرمي كله وإنام يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط، وعىل هذا  ال: اجلواب

جيزئه الرمي الذي رماه من جهة الرشق إذا مل  يعيد رمي العقبة فقط يرميها عىل الصواب، وال

يسقط احلىص يف احلوض، الذي هو موضع الرمي، وهلذا لو رماها من اجل ر من الناحية 

 .الرشقية أجزأ ألنه يسقط يف احلوض

إذا مل تصب مجرة أو مجرتان من اجلامر السبع املرمى ومىض يوم أو يومان، فهل يعيد : وسئل

 بعدها من الرمي؟ لزمه فهل يعيد مارمي هذه اجلمرة؟ وإذا 

بعدها، وذلك ألن  يلزمه إعادة رمي ما أنه يكمل النقص مطلقًا وال: والصواب عندي

يعتقد أن عليه شيئا مما  الرتتيب يسقط باجلهل أو بالنسيان ، وهذا الرجل قد رمى الثانية وهو ال

جيب عليه رمي  احلصا فارمه، والنقص من  قبلها فهو بني اجلهل والنسيان وحينئذ نقول له ما

ىل أن املرمى جمتمع احلصا وليس العمود املنصوب للداللة عليه، فلو إحب أن أنبه أبعدها،  ما

 .احلصيات فرميه صحيح، واهلل أعلم رمى يف احلوض ومل يصب العمود بيشء من

v (1) باز ابنوقال الشيخ 
 ماذا جيب عىل من رمى أحد احلصوات فلم تقع يف: سئل :

 وض اجلمرة الكربى من شدة الزحام؟ح

دم  إن أمكنه أن يرمي بدهلا دون حرج رمى واحدة عنها وإال أجزأه مارمى وال: اجلواب

 .عليه وال إطعام

 

 

 

                                                             

 .134رسالة فتاوى تتعلق بأحكام احلج ص (1)
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 اْلرَِّمُي َراِكَبًا

 

يرمي مجرة العقبة يوم النحر عىل ناقة له   رأيت رسول اهلل»: عن قدامة بن عبداهلل قال

«طرد، وال إليك إليك رضب وال صهباء، ال
(1)

 (.إبتعد إبتعد: أي: إليك إليك) ، وقوله

«يرمي اجلمرة عىل راحلته يوم النحر  النبيرأيت » :ورواية جابر 
(2)

. 

v(3) قال الشوكاين
عىل أن رمي الراكب بجمرة العقبة أفضل من رمي ستدل به ا :

 .كان راكبًا لعذر اإلزدحام  جابوا عن احلديث بأنهأوبه قالت الشافعية واحلنفية و ،الراحل

v(4) وقال
وجه لتخصيص  الرمي راكبًا وراجاًل فكان الكل سنًة وال  فقد ثبت عنه :

 .أحد األمرين بالندب

v(5) قال الشنقيطي
يستحب رمي مجرة العقبة راكبًا : مجاعة من أهل العلم قالوان أاعلم  :

 .إن أمكن ورمي أيام الترشيق ماشيًا يف الذهاب واإلياب إال اليوم األخري فريمي فيه راكباً 

وهو قد رمي مجرة العقبة راكبًا ورمي أيام   النبيهو اإلقتداء ب: وأظهر األقوال يف املسألة

 .، واهلل أعلمشيًا ذهابًا وإياباً الترشيق ما

 

 

                                                             
 .(2723)املشكاة  ،(2870) صحيح النسائيو ،(2071)ه ماج صحيح ابنو ،(718) صحيح الرتمذي (1)

 .(1301) مسلم رواه (2)

 .024ص 3نيل األوطار جـ (3)

 .173ص 2سيل اجلرار جـ (0)

 .214ص 1جـ البيان أضواء (1)
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 ،بسم اهلل» :ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه

 ...................................................،  «واهلل أكرب، اللهم هذا منك ولك

 

 .« ثم بعد الرمي ينحر هديه » :قوله

وكلمة النحر يستعمل لإلبل والذبح للبقرة والضأن واملعز، ألن الذبح يف أعىل الرقبة 

 .v(1) ليه الشيخ العثيمنيإشار أسفلها كام أوالنحر يف 

واهلل أكرب، اللهم هذا منك  ،بسم اهلل» :ويستحب أن يقول عند حنره أو ذحبه » :قوله

 .« «ولك

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ  ] :تعاىل اهلل قال  .[121:  نعاماأل] [ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  

 .[118:  نعاماأل] [يئمئ  ىئ      ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ] :قال تعاىلو

يوم الذبح كبشني أقرنني أملحني موجئني فلام   النبيذبح »:  ويف حديث جابر

اهيم حنيفًا وما أنا إين وجعهت وجهي للذي فطر السموات واألرض عىل ملة إبر: وجههام قال

رشيك له وبذلك أمرت وأنا  ن صاليت ونسكي وحمياي واايت هلل رب العاملني الإ ،املرشكنيمن 

«من املسلمني، اللهم منك ولك عن حممد وأمته، بسم اهلل واهلل أكرب، ثم ذبح
(2). 

«بسم اهلل واهلل أكرب، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني» :ويف رواية
 :(منك)معنى  .(3)

 .تعبدًا ورشعًا وإخالصاً  :(لك)و ،عطاًء ورزقاً 

 

 

                                                             

 .021 – 311ص 3رشح املمتع جـاليف  (1)

 .(2021) صحيح أيب داود (2)

 .(1377)مسلم  رواه (3)
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 .................  ،اإلبل قائمة معقولة يدها الي رى رىل القبلة، والسنة نحإويوجهه 

 

 .« اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى رىل القبلة، والسنة حنإويوجهه  » :قوله

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ] :تعاىل اهلل قال  .[37:  احلج] [ے  ۓ  

 .قياماً ( صواف: )ريض اهلل عنهام عباس ابنوقال  (:البدن قائمة)قال البخاري حتت باب 

«بيده سبع بدٍن قياما  النبيونحر » :وعن أنس 
(1). 

ريض اهلل عنهام أتى عىل رجل قد أناخ بدنته  عمر ابنرأيت » :جبري قال ابنوعن زياد 

«أبعثها قيامًا مقيدة سنة حممد : ينحرها قال
(2). 

صحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليرسى أو  النبيأن » :عن عبدالرمحن بن سابط

«بقى من قوائمها قائمة عىل ما
(3). 

v (4) قال الشيخ العثيمني( وجبت جنوهبا)ويف اآلية 
يعني سقط عىل  :(وجبت) :

األرض وتكون الي رى هي املعقولة، ألن الذابح سوف يأتيها من اجلهة اليمنى وسيمسك 

عقلت اليد اليمنى لرضبت الناحر بركبتها إذا احست ويكون عليه  احلربة بيده اليمنى، ولو

. سنةلخطر، وإذا نحرها فهي سوف تسقط عىل اجلانب األي ر التي به اليد املعقولة هي هذه ا

يستطيع ذلك كام هو املعروف عندنا اآلن يف بالدنا فإهنم يربكوهنا  لكن إذا كان اإلنسان ال

وإذا مل . ويعقلون يدهيا ورجليها ويلوون رقبتها ويشدون بحبل عىل ظهرها ثم ينحروهنا

ن متون فال حرج أن يعلقها وينحرها باركة، والنحر أيستطيع وخاف عىل نفسه أو البهيمة 

 رسع من موت الضأن واملعز والبقر وذلك ألن النحرأل الرقبة وهلذا متوت اإلبل كون يف أسفـي

                                                             

 .(1712) البخاري رواه (1)

 .(1324) مسلمو ،(1713)البخاري  رواه (2)

 .(1113) يب داودأصحيح  (3)

 .024ص 3رشح املمتع جـال (0)
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؛ ترك السنة وأجزأته ىل غري القبلةإلغنم عىل جنبها األي ر، ولو ذبح وذبح البقر وا

 ....................،    لتوجيه إىل القبلة عند الذبح سنة وليس بواجبألن ا ذبيحته؛

 

الدم من القلب ب رعة ولو أهنا ذبحت من عند الرأس لكانت تتأمل قريب من القلب فيتفجر 

ىل حمل الذبح بعيدًا فيتأخر موهتا فكان من إبني القلب  من الذبح ألن الدم سيكون جمراه ما

 .احلكمة أن ينحر وخيرج الدم ب رعة ثم متوت ب رعة

ذ إه أي ر للذابح نألوأما غريها فالسنة أن تذبح من عند الرأس ويكون عىل اجلنب األي ر 

ن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها عىل اجلنب األي ر ثم يضع رجله عىل رقبتها ثم أ

فإنه ( أع ر)يعمل باليد اليمنى وهو الذي يسمى سها ويذبح وإذا كان الرجل الأيمسك بر

 يضجعها عىل اجلنب األيمن ألن ذلك أسهل له ثم أن األفضل أن تبقى قوائمها مطلقة أي

 :اليدين والرجلني وذلك لوجهني

 .ريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحركأأنه  .1

فراغ الدم من البدن ألنه مع احلركة خيرج الدم كله ومعلوم أن تفريغ الدم إأنه أشد يف  .2

 .ألن الدم حيتقن هبا فيفسد اللحم أطيب للحم وأحسن وأكمل ومن ثم صارت امليتة حراماً 

ترك السنة  ؛ىل غري القبلةإوذبح البقر والغنم على جنبها األيسر، ولو ذبح  » :قوله

 .« ألن التوجيه إىل القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب ؛وأجزأته ذبيحته

ويف رواية  ،«فلام وجهها»: ملا ورد يف احلديث (التوجيه إىل القبلة سنة وليس بواجب)قوله 

خمترص ( 334)رقم بموقوفًا وعلقه البخاري بصيغة اجلزم  عمر ابنمالك بسند صحيح عن 

 .البخاري

v(1) قال عبدالعظيم آبادي
 .نحو القبلة :أي( فلام وجههام) :

                                                             

 .311ص 8عون املعبود جـ (1)
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v(1) قال الشوكاين
ليس عىل هذا دليل ال من كتاب  :أقول( وندب اإلستقبال)وقوله  :

قيل من أن القول بندب اإلستقبال يف الذبح قياس عىل  وال من سنة وال من قياس وما

دليل عىل األصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه  األضحية فليس بصحيح ألنه ال

بدليل تقوم به إثباته إال  جيوز كائن كام هو كائن يف الفرع، والندب حكم من أحكام الرشع فال

 .احلجة

v(2) رشد القرطبي ابنقال 
ستحبوا ذلك ان قومًا إف: ما إستقبال القبلة بالذبيحةأو :

يستقبل القبلة والكراهية واملنع  وقومًا أجازوا ذلك، وقومًا أوجبوه وقومًا كرهوا أن ال

 .موجودان يف املذهب، وهي مسألة مسكوت عنها

دليل عىل إشرتاط ذلك وليس يف الرشع يشء يصلح أن واألصل فيها اإلباحة إال أن يدل ال

 .ن أصاًل تقاس عليه هذه املسألةيكو

v(3) تيمية ابنوقال 
 .ويرشع أن يستقبل هبا القبلة :

v(4) قال الشيخ العثيمني
ىل إيعني يوجه احليوان ( ىل غري القبلةإأن يوجهه ... ويكره) :

والدليل عىل أنه يكره مل يذكر الفقهاء رمحهم غري القبلة ولكن لو فعل فال بأس والذبيحة حالل 

واهلل  ،بسم اهلل» :نه حني وجه أضحيته قالأ  النبيذكر عن  اهلل دلياًل يف ذلك وغاية ما فيه ما

يلزم من ترك  ىل القبلة، وهذا يدل عىل أن التوجيه سنة والإحني وجهها يعني وجهها  «أكرب

 رتكـان كل إنسان يـراهة لكـكـألنه لو لزم من ترك السنة الره أهل العلم ـراهة كام ذكـكـالسنة ال

                                                             

 .222ص 3سيل اجلرار جـ (1)

 .781ص 1بداية املجتهد جـ (2)

 .173ص 27جمموع الفتاوى جـ (3)

 .371ص 7رشح املمتع جـال (0)
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مسنونًا يكون قد فعل مكروهًا، وليس كذلك وإنام الكراهة حكم إجيايب البد له من دليل، وقد 

 ذبح عبادة وليس ذبح عادة ومعلوم أن العبادة هلا من اخلصائص ماضحيتني ألنه أيقول وجه 

ىل القبلة إذا مل إستحباب توجيه الذبيحة اأنا أطالبكم بالدليل عىل : ليس للعادة فلو أن أحدًا قال

هذا فعل  :لكن نقول ،يف األضحية واهلدي والعقيقة النذر نعم داخل يف هذا ،تكن من الذبائح

وجههام فليكن   ن الرسولأعبادة والعادة، فعليه الدليل وإذا ثبت واحد فمن فرق بني ال

رمحهم اهلل يف هذه املسألة  ىل دليل وال أعلم للفقهاءإهذا هو املرشوع إنام القول بالكراهة حيتاج 

 .دليل

v(1) قال صديق حسن خان
ن إوأما استقبال القبلة، فليس يف السنة ما يدل عىل هذا، ف :

ىل إنه وجههام أفليس فيه  «فلام وجههام» ستقبال القبلة هو قوله يف احلديثاكان الدال عىل 

وال أعلم دلياًل يدل عىل مرشوعية اإلستقبال حال الذبح وما  ،القبلة، بل املراد وجههام للذبح

 ،دليل عىل األصل حتى يصلح للقياس عليه قيل قياس عىل األضحية فليس بصحيح ألنه ال

غبار عىل تعبري الشارح  ال :باين يف تعليقاته عىل الروضة يف هامشه يقولوهذا ما أكد عليه األل

دليل عىل اإلستحباب  فإنه أراد باملرشوعية الندب واإلستحباب كام يدل عليه السياق، وإذ ال

 .ة عن اإلبتداع يف الدين وهذا منهفهو مكروه غري مرشوع ألنه داخل يف عموم األدلة الناهي

v(2) وقال األلباين
أنه  عمر ابنوروي عن : ويذبحها مستقباًل هبا القبلة، وقال يف هامشه :

 .يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح كان

ره أن يأكل ذبيحت ذبحت بإسناد صحيح عنه أنه كان يك( 8181) برقم وروي عبدالرزاق

 .لغري اهلل

                                                             

 .33مناسك احلج والعمرة ص (2)   .11ص 3جـروضة الندية  (1)
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 ُحْكُم اْلتَّْسِمَيُة على الذَِّبيَحِة

 

v(1) قال الشيخ العثيمني
 تسقط ال والتسمية عىل الذبيحة رشط من رشوط التزكية، وال :

 سهوًا وال تسقط عمدًا وال الرشوط، والرشط ال وذلك ألهنا من الً جه سهوًا وال عمدًا وال

ڍ  ڍ    ]، فقال [121:  نعاماأل] [ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ] :وألن اهلل تعاىل قال ،جهالً 

ومل يقيد ذلك بام إذا ترك إسم اهلل عليه عمدًا وهنا يلتبس عىل بعض الناس  [ڌ    ڌ    ڎ  ڎ

فنقول بىل قال اهلل ذلك ولكن  ؟ [ائ  ائ ې  ې  ې  ى    ى ] فيقول أليس اهلل قال

 :هنا فعلني

 .فعل الذابح :األول

 .فعل اآلكل :الثاين

فيمن   النبيولذلك قال  ،يلحق هذا حكم هذا وكل واحد منهام يتميز عن اآلخر وال

هل ذكر إسم اهلل عليه أم » :يدري أحدهم سألوه عن قوم حديثي عهد بالكفر يأتون باللحم وال

«سموا أنتم وكلوا: قال  ال؟
(2). 

ن الفعل إذا وقع من أهله إبتصحيح فعل غريه، ف ألن اإلنسان مطالب بتصحيح فعله وال

فإذا أكلنا نسياناً أو  ،تأكلوا مما مل يذكر إسم اهلل عليه ال: فإن األصل السالمة والصحة ونقول

ائ]: جهاًل فليس علينا يشء لقوله تعاىل أما  ،[287:  بقرةال] [ې  ې  ې  ى    ى  ائ  

 .جيوز أكلها ن هذه الذبيحة مل يسم عليها فالأن نعرف إ

                                                             

 .022ص 3رشح املمتع جـال (1)

 .(1312) البخاري رواه (2)
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ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ] تعاىل اهلل فإذا نيس التسمية فقد قال: وأما فعل الذابح

 .[287:  بقرةال] [ائ

 كيف تؤاخذونه وقد نيس؟: قال قائلفإذا 

فنقول اآلن ليس عليك إسم بعد التسمية ولو تعمدت ترك التسمية لكنت . نؤاخذه ال: قلنا

ولو صىل  ،آثام ملا يف ذلك من إضاعة املال وإفساده، وأما اآلن فال يشء عليك ألنك نايس

ألن الطهارة من احلدث  اإلنسان وهو حمدث ناسيًا فليس عليه إثم وصالته باطلة جيب أن تعاد

تسقط بالنسيان ولكن يعذر الفاعل بعد اإلثم وهذا واضح  رشط وإذا كانت رشطًا فإهنا ال

وكذلك التسمية أيضًا أن التسمية عىل الذبيحة أو عىل الصيد اختلف فيها العلامء عىل أقوال 

 :هي

يصح  نة حلديث الإنام هي س ،عىل الصيد وال عىل الذبيحة ال ،جتب أن التسمية ال :األول

«ذبيحة املسلم حالل وإن مل يذكر إسم اهلل عليها»
(1). 

 .ن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان واجلهل يف الذبيحة والصيد أ :الثاين

تسقط يف  ن التسمية رشط يف الذبيحة والصيد وتسقط سهوًا يف الذبيحة والأ :الثالث

 .الصيد

وهذا قول  شيخ  ،تسقط بالنسيان واجلهل والصيد والن التسمية رشط يف الذبيحة أ :الرابع

 .وهو الذي تدل عليه األدلة تيمية ابناإلسالم 

حتل  ال: قلنا ؟نيس أن يسمى عىل بعري قيمته مخسة اآلف ريال أرأيتم لو: فإن قال قائل

 .در اهلل لإلنسان أن يضيع عليهيق هذا من مجلة ما: فيقال ،فتضيع مخسة اآلف ريال

                                                             

 .(2137) وضعفه يف اإلرواء برقم ،(2433) ضعيف جامع الصغري (1)
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v(1) قال الشوكاين
يدل عىل  لكنه قد ورد ما ،حتل الذبيحة بدوهنا ن التسمية رشط الأ :

فإنه يسمى عليها ويأكل كام يف  ؟لتبس عىل اآلكل هل ذكر اسم اهلل عىل الذبيحة أم الاأنه إذا 

البخاري
(2). 

ندري أذكر اسم اهلل عليه أم  رسول اهلل إن قومًا يأتوننا باللحم ال يا» :d ويف رواية عائشة

وكانوا حديثي عهد بالكفر فهذا يدل داللة بينة عىل : قالت «سموا عليه أنتم وكلوا: فقال  ،ال

لتبس عىل األكل هل وقعت التسمية من الذابح أم ال؟ إنه يكتفي بالتسمية منه عند انه إذا أ

ن التسمية فرض عىل الذابح واعادهتا فرض عند األكل عىل املرتدد وليس يف أاألكل، فاحلاصل 

 .التسمية سنة فقط كام قاله مجاعة نأيدل عىل  هذا احلديث ما

ط هذه الفريضة إال األحاديث العامة الواردة يدل عىل أن النسيان يسق فليس يف األدلة ما

ې  ې  ]: أنه قال عند الدعاء حكى عن اهلل   النبين أبرفع اخلطأ والنسيان وقد قدمنا 

 .قد فعلت وذلك ثابت يف الصحيح [ې  ى    ى  ائ  ائ

v(3) وقال صديق حسن خان
ينايف وجوب التسمية  وهذا ال «سموا عليه أنتم وكلوا»: 

 سم اهلل عند الذبح أماعىل الذابح بل فيه الرتخيص لغري الذابح إذا شك يف اللحم هل ذكر عليه 

 .ال؟ فإنه جيوز له أن يسمى ويأكل

v(4) وقال
ختالف نحلهم وتباين طرائقهم حالل ألن اأقول ذبائح مجيع املسلمني عىل  :

 اً ـح إال ذاكرًا إلسم اهلل حتقيقـيذب ل مسلم الـسمه، وكامل يذكر عليه  ا عن أكل ماـنام هنانإ اهلل 

                                                             

 .221ص 3سيل اجلرار جـ (1)

 .(1147)برقم  (2)

 .77ص 3جـ الندية روضةال (0)   .11ص 3جـ الندية روضةال (3)
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 .ل الكتاب تابعة لتحليل أطعمتهمأو تقديرًا عىل أي مذهب كان وذبائح أه

ما أهنر الدم وذكر اهلل عليه »: الذبيحة ما يف حديث رافع ن الذبح الذي حتل بهأ :فاحلاصل

 .أخرجه اجلامعة ،«فكلوا

ي بدعة وقع هي مما يذكر عليه اسم اهلل ومع أوذبيحة املسلم عىل أي مذهب كان ويف 

 اإللتباس هل وقعت التسمية من املسلم أم ال؟

 .«وكلواسم اهلل اذكروا أ»قد دل الدليل عىل احلل ملا أخرجه البخاري 

 .بإعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من مل يسم سواء كان مسلام أو غري مسلم حالل فأمره 

ڌ    ڎ  ڎ] وحيمل قوله تعاىل عىل عدم الذكر الكيل عند الذبح  [ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    

فاللحم إذا سمي عليه اآلكل عند األكل  ،سم اهللاوعند األكل وهو الظاهر من نفي  ذكر 

عربة  افر مل يسم يكون مما ذكر اسم اهلل عليه، وهذا من املوضوع بمكان والوالذابح ك

من كان حديث عهد باجلاهلية بل اإلعتبار  بخصوص السبب وهو كون عائشة عن اللحامن

 .بعموم اللفظ كام يف األصول

لألوثان ن ذبيحة الكافر حالل إذا ذكر عليها اسم اهلل ومل هيل هبا لغري اهلل كالذبح أ :واحلق

 .ونحوها

ڌ    ]: سم اهلل عىل الذبيحة وقال تعاىلايذكر  الكافر ال: فإن قلت ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    

 .يذكر اسم اهلل عىل ذبيحته يتم إال بعد العلم بأن الكافر ال هذا ال: قلت ،[ڎ  ڎ

وأما اإلحتجاج لعدم اشرتاط التسمية بحديث اللحامن فليس فيه دليل عىل عدم إشرتاط 

 .مية مطلقًا، بل عدم إشرتاطها عند الذبحالتس
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 :وحاصل البحث

غري ذابح لغري اهلل وأهنر الدم، وفرى األوداج فليس  أنه إذا ذبح الكافر ذاكرًا إلسم اهلل 

 .حتريم هذه الذبيحة الواقعة عىل هذه الصفةيدل عىل  يف األية ما

وأما ذبح . ن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح اهلل تعاىل وسمى فالدليل عليهأفمن زعم 

وهكذا إذا ذبح غري ذاكر إلسم اهلل  ،الكافر لغري اهلل فهذه الذبيحة حرام، ولو كانت من مسلم

 يث ذبحا مجيعًا هللفإن إمهال التسمية منه كإمهال التسمية من مسلم ح . 

عىل من قال  سالم الذابح، الإوإذا عرفت هذا، الح لك أن الدليل عىل من قال بإشرتاط 

ىل اإلستدالل عىل عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى اإلمجاع غري إيسقط، فال حاجة  بأنه ال

بد من محلها عىل ذبيحة كافر ذبح لغري اهلل أو مل  مسلمة، وعىل تقدير أن هلا وجه صحة، فال

 .سم اهلل تعاىلايذكر 

v(1) وقال الشيخ العثيمني
 :رشوط الزكاة :

 .عند إرادة الفعل وليس عند شحذ الشفرة ،التسمية :األول

 .يتحقق إال بقطع الوجودين يعرفان عند الناس بالرشايني ال ،إهنار الدم :الثاين

قصد  تصح تذكيته ولو سمى ألنه ال أن يكون الذابح عاقال، فإن كان جمنونًا فإنه ال :الثالث

 .له

 .أن يكون مسلاًم أو كتابياً  :الرابع

 .صاد صيداً ً يف احلرم ،يكون احليوان حمرمًا حلق اهلل أن ال :اخلامس

 

                                                             

 .020ص 3الرشح املمتع جـ (1)
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v(1) قال أبو بكر العريب
ولكن نشري إىل  ،مسألة مشكلة جداً  ترك املسلم التسمية عمداً  :

 :اختلف العلامء يف مرتوك التسمية عىل ستة أقوال: نكتة تتعلق باملقصود، فنقول

 .قاسم وأبو حنيفة ابنقاله مالك و ،إن تركها سهوًا أكلت وإن تركها عمدًا مل تؤكل -1

 .قاله احلسن والشافعي ،إن تركها عامدًا أو ناسيًا تؤكل -2

 .سريين وأمحد ابنقاله  ،إن تركها عامدًا أو ناسيًا حرم أكلها -3

 .وهو ظاهر قول الشافعي ،إن تركها متعمدًا كره أكلها ومل حترم -4

 .أمحد بن حنبل ،التسمية رشط يف إرسال الكلب دون السهم -5

أما  ،جيب أن تعلق هذه األحكام بالقرآن والسنة والدالئل املعنوية: قال القايض أبو بكر -6

ی  ی  ی] :القرآن ڌ    ڎ  ڎ] و [ىئ  ىئ  ی   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ     ما » :والسنة ،[ڇ  

وأما النايس  ،وهذه أدلة ظاهرة غالبة عالية من أظهر األدلة .«أهنر الدم وذكر اهلل عليه فكلوا

وليس  ،[121:  نعاماأل] [ڈ  ڈ] :للتسمية عىل الذبيحة فإهنا مل حترم عليه ألن اهلل قال

وكذلك املتعمد ليس بفاسق إن أكلها إمجاعًا، : فإن قيل. حترم عليه النايس فاسقا بإمجاع فال

 .سألة إجتهاد اختلف العلامء فيهاألهنا م

 :ثالثة أحوالخيلوا من  وإن تارك التسمية عمدًا ال

سامء اهلل وتوحيده فال أقلبي مملوء من : ضجع الذبيحة ألنه يقولأن يرتك التسمية إذا إ .1

 .افتقر إىل ذكر ذلك بلساين فذلك جيزيه

هنا ليست بقربة فهذا جيزيه لكونه عىل إليس هذا موضع التسمية رصحية ف: وإن قال .2

 .وتقليداً مذهب يصح اعتقاده إجتهادًا للمجتهد فيه 

                                                             

 .242ص 2أحكام القرآن جـ (1)
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 .تؤكل ذبيحته أسمي وأي قدر للتسمية فهذا متهاون كافر فاسق ال ال: ن قالإ .3

اب النايس ستحالة خطالليه إيتوجه  والذي نعتمد عليه يف صورة النايس أن اخلطاب ال

 .فالرشط ليس بواجب عليه

v(1) قال أبو مالك كامل بن السيد
فإن تعمد تركها وهو قادر عىل النطق هبا مل تؤكل  :

ڇ  ڍ  ]: تعاىل اهلل ذبيحته عند اجلمهور ومن نسيها أو كان أخرس أكلت ذبيحته قال ڇ  

 .«... ما أهنر الدم» :وحلديث رافع ،[ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎڈ  ڈ

وقال الشافعي وهو رواية  ،اجلمهور التسمية عىل الذبيحة عند التذكر والقدرةولذا اشرتط 

فلو  ،«سموا عليه أنتم وكلوا» :d أهنا مستحبة وليست بواجبة حلديث عائشة :عن أمحد

كانت التسمية رشطا ملا حلت الذبيحة مع الشك يف وجودها ألن الشك يف الرشط شك فيام 

 .رشطت له

ڇ  ]يذكروهنا وأجابوا عن قوله  أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم الواستدلوا بأن اهلل 

 ،ذبح لألصنام ما: سم غري اهلل يعنياذكر عليه  بأن املراد ما [ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ

ڈ  ] :وسياق اآلية دال عليه فإنه قال ،[3:  ائدةامل] [پ  پ  پ      ڀ   ڀ] بدليل قوله تعاىل

ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ] :واحلالة التي تكون فيها فسقًا هي اإلهالل لغري اهلل كام قال تعاىل ،[ڈ

 .[101:  نعاماأل] [ڭ  ڭ

وقال عبدالعظيم بدوي
(2)

فمن تركها عامدًا مل حتل  التسمية عىل الذبيحة رشط يف حاهلا: 

 .ذبيحته

                                                             

 .333الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز ص (2)   .371ص 2صحيح فقه السنة جـ (1)



  يف ُحْكِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوِم اْلثاِمِن واْلُخُروُج إىل ٌمَنى: اْلَفْصُل اْلَعاِشُر
565 

......................................................................................... 

 

v(1) جريين ابنوقال 
 :إشرتط العلامء للذبح أربعة رشوط :

 .أهلية املذكي بأن يكون مسلاًم أو كتابيًا متمسكًا بكتابه :األول

 .سم اهلل عند الذبحاذكر  :الثاين

 .ظفراً  تكون عظاًم وال تكون حادة ولو من حجارة أو قصب وال نأاآللة ب :الثالث

ذبحه ألنه ال إثم  أما إذا ترك ناسيًا فلعل الصواب أنه حيل ما. قطع احللقوم واملرئ :الرابع

ائ] :عليه لقوله تعاىل وضع عن أمتي » :ويف احلديث ،[ې  ې  ې  ى    ى  ائ  

 .عمدًا فاألصح حتريم ذبيحتهمية فأما إن ترك التس ،«...اخلطأ والنسيان

v(2) باز ابنوقال 
جيوز أكل ذبائح الكفار غري أهل الكتاب من اليهود والنصارى  ال: 

ألن اهلل سبحانه مل يبح لنا  ،نواع الكفارأسواًء كانوا جموسًا أو وثنيني أو شيوعيني أو غريهم من 

 .طعام أهل الكتاب الإمن أطعمة الكفار 

األفتاءوقالت اللجنة الدائمة 
 (3)

صول اإليامن أكان اليهود والنصارى كافرين بكثري من : 

وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم املحصنات ومل يكن كفرهم  ،التي جاءت يف التوراة واإلنجيل

 فال ، النبيوشكرهم وحتريفهم لكتبهم مانعًا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم يف عهد 

 .يوم القيامة ن إجرائها عليهم إىليكون مانعًا م

وقالت اللجنة
(4)

اهلل عليها فإنه حيل أكلها  اسمنه ذكر أإذا ذبح الكتايب الذبيحة وعلمنا  :

ۉ  ۉ   ې] :اىلـوله تعـلدخول ذلك يف عموم ق  نهأن علمنا إ، و[1:  ائدةامل] [ۋ  ۅ  ۅ  

                                                             

 .77ص 3فتاوى إسالمية جـ (1)

 .88ص 3فتاوى إسالمية جـ (2)

 .33ص 3فتاوى إسالمية جـ (0)   .34ص 3فتاوى إسالمية جـ (3)
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ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ]  حيل أكلها لدخول ذلك يف عموم غري اهلل فإنه ال اسمذكر  ڇ  

نه ذكر التسمية أو تركها جاز األكل منها ألن األصل حل ذبائحهم لعموم أن جهلنا إ، و[ڎ

ۉ  ۉ   ې] :قوله تعاىل  .[ۋ  ۅ  ۅ  

v(1) وقالت
خيتلف حكم الذبائح حاًل وحرمة بإختالف حال الذابحني فإن كان الذابح  :

مل يعلم ذكر  اهلل عىل ذبيحتة أو اسممسلاًم ومل يعلم عنه أنه أتى بام ينقص أصل إسالمه وذكر 

ىل اإلسالم وهو يدعو إوكذا من انتسب  ،فذبيحته حالل بإمجاع املسلمني ،اهلل عليها أم ال اسم

يقدر عليه إال اهلل ويستغيث بغري اهلل فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنني والزنادقة  غري اهلل فيام ال

 .حتل ذبائحهم فال

v(2) تيمية ابنقال 
هي مستحبة كقول : والتسمية عىل الذبيحة مرشوعة لكن قيل :

واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أيب حنيفة ومالك وأمحد يف املشهور : وقيل ،الشافعي

جتب مطلقًا فال تؤكل الذبيحة بدوهنا سواًء تركها عمدًا أو سهوًا رواية عن أمحد : عنه، وقيل

وهو قول غري واحد من السلف وهذا أظهر األقوال، فإن الكتاب والسنة قد علق احلل بذكر 

 .[0:  ائدةامل] [ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے]  موضعاهلل يف غري اسم

اهلل عليه حلمل أمر  اسمإذا وجد اإلنسان حلاًم قد ذبحه غريه جاز له أن ياكل منه ويذكر 

التسمية عليها واجبة بالكتاب  ،«سموا أنتم وكلوا»الناس عىل الصحة والسالمة كام يف رواية 

لكن إذا مل يعلم اإلنسان هل سمي الذابح أم مل يسم أكل منها  ،والسنة وهو قول مجهور العلامء

 .نه مل يسم مل يأكل وكذلك األضحيةن تيقن أإو

                                                             

 .141ص 3إسالمية جـفتاوى  (1)

 .101ص 31جمموع الفتاوى جـ (2)
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v(1) وقال الشيخ العثيمني
أما فعل غريكم فليس عليكم منه يشء وقد ترجم جمد الدين : 

بأن الفعل إذا صدر من أهله فاألصل فيه الصحة والسالمة،  عىل هذا احلديث v تيمية ابن

 للحقنا بذلك حرج شديد ال يفية الذبح وهل سمي الذابح أم الننا كلفنا أن نبحث عن كأولو 

يتحمل، بل يمكن أنه مل يسم، حتى املسلم يمكن أنه خنق، فكل يشء حمتمل لكن األصل يف 

هله السالمة وهبذا يسرتيح اإلنسان، ويسلم من القلق الذي حيصل فيام لو أالفعل الواقع من 

 .هتدى لهاذبح الكتايب الذبيحة و

ۉ   ې]: واحلمد هلل عىل التيسري لقوله تعاىل ۅ  ۉ   وقد  ،[1:  دةائامل] [ۋ  ۅ  

ىل الرشط اإلسالمي وهو أهنار الدم إأهنم اآلن رجعوا : أخربين بعض اإلخوة الذين يف أمريكا

بشق الودج ثم يدخلون آلة مع الودج الثاين وينفخوهنا بشدة، من أجل أن خيرج الدم مندفعًا 

 .ي فروهمن الودج األول الذ

 :األحاديث

«الدم فكل ليس السن والظفرما أهنر »: عن رافع بن خديج مرفوعاً  .1
(2). 

فند بعري، وكان يف القوم خيل يسري فطلبوه   النبيكنا مع : ويف رواية أخرى عنه .2

إن هلذه البهائم أوابد الوحش، » : النبيهوى إليه رجل بسهم فحبسه اهلل فقال أ، فعياهمأف

«فام غلبكم منها فاصنعوا به كذا
(3). 

«الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته وإن ذبحتم فأحسنوا»: احلديث .3
(4). 

                                                             

 .027ص 3الرشح املمتع جـ (1)

 .(2122) اإلرواءو ،البخاري ومسلم رواه (2)

 .(2130)برقم  اإلرواء ، ويفمتفق عليه (3)

 (.2104)برقم  اإلرواء ويف ،مسلم رواه (0)
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«أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح» :عمر ابنأثر  .4
(1). 

فإذا قتلتم فأحسنوا ن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء أ»: وس مرفوعاً أعن شداد بن  .5

«القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته، فلريح ذبيحته
(2)

. 

«زكاة اجلنني زكاة أمه»: عن جابر مرفوعاً  .6
(3)

. 

بكبشني أملحني، فرايته واضعاً قدمه عىل   النبيضحى »: قال عن أنس  .7

«صفاحهام يسمى ويكرب، فذبحهام بيده
(4)

. 

وذكر البخاري معلقاً  .8
(5)

 .«يدهينأأمر أبو موسى بناته أن ُيضحني ب» :

v (6) وذكر احلافظ
سنده  ،«أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بـيدهن»: 

 .صحيح

نحر رسول : قال ؟هذا ما: فُدِخَل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت» :dعن عائشة  .9

«عن أزواجه  اهلل
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من ) :وبوبه بإسم ،البخاريرواه  .(7)

هن  (.غري أمرر

 

                                                             

 (.2100) اإلرواء (1)

 .(21044) اإلرواء: صحيح (2)

 .(2133)اإلرواء  :صحيح (3)

 .(1474) مسلمو ،(1118) البخاري رواه (0)

 .(1113)فوق رقم  (1)

 .23ص 14جـ الباري فتح (7)

 .(1743) البخاري رواه (7)
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ہ  ہ  ہ   ] :لقوله تعاىل ب أن يأكل من هديه وهيدي ويتصدقويستح

 ....................................................   [28:  احلج] [ھہ  ھ  

 

ہ  ہ  ] :تعاىلويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله  » :قوله

ہ  ھ    .« [17: احلج ] [ھہ   

دخروا أإنام هنيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا و»: مرفوعا dعن عائشة 

«وتصدقوا
(1)

. 

«ىل املدينةإ  كنا نتزود حلوم اهلدي عىل عهد رسول اهلل»: قال عن جابر 
(2). 

يصبحن بعد ثالثة وبقي يف من ضحى منكم فال » : النبيقال : كوع قالعن سلمة بن األ

كلوا، : سول اهلل، نفعل كام فعلنا العام املايض؟ قالر يا: بيته منه يشء، فلام كان العام املقبل قالوا

«ردت أن تعينوا فيهاأدخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأطعموا، وأو
(3). 

 .[28: احلج ] [ھہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ]: تعاىل اهلل قال

ۈ  ۈ  ٴۇ]: قال تعاىلو ۆ    . [37:  احلج] [ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

 

 ُحْكُم اأَلْضِحَيُة

 

v(4) وقال الشيخ العثيمني
أن األضحية واجبة وهو مذهب أيب حنيفة : أما القول الثاين :

 ن الظاهر وجوهباأ: رمحه اهلل حيث قال تيمية ابنختاره شيخ اإلسالم امحد وأورواية عن اإلمام 

                                                             

 .(1477) مسلمرواه  (1)

 .(841) الصحيحةسلسلة األحاديث  (2)

 .048ص 3الرشح املمتع جـ (0)   .(1173) البخاري رواه (3)
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ژ  ] :ن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم ألن اهلل سبحانه ذكرها مقرونة بالصالة يف قولهأو

ۈ  ] و [2:  كوثرال] [ڑ ژ  ڑ ۆ   ۆ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   :  نعاماأل] [ۈڭ  

172]. 

وأما العاجز الذي  ،لكن برشط القدرة لوجوب أظهر من القول بعدم الوجوبفالقول با

ي له أن يبدأ بالدين تلزمه األضحية بل إن كان عليه دين ينبغ نه الإليس عندُه إال مؤنة أهله ف

 .قبل األضحية

v(1) قال الشوكاين
 .ال بعدم الوجوب بام يصلح للرصفومل يأت من ق: 

v(2) وقال
يصح عن أحد من  ال :حزم ابنوقال  ،ىل أهنا غري واجبةإوقد ذهب اجلمهور  :

وهبذا تعرف أن احلق ما قاله األقلون  .الصحابة أهنا واجبة وصح أهنا غري واجبة عن اجلمهور

 .سعة له ال أضحية عليه من كوهنا واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة، فمن ال

v(3) قال الشنقيطي
هنا سنة أىل إفذهب أكثر أهل العلم  ،العلم يف حكمهااختلف أهل  :

 .وبه قال أكثر أهل العلم ،هذا مذهبنا :وقال النووي ،جتب عليه مؤكدة يف حق املورس وال

حًا بينًا أنه الذي يظهر يل مثل هذا الذي مل تتضح فيه داللة النصوص عىل يشء معني إيضا

ألن أداءها هو  ،اخلروج من اخلالف فيه فال يرتك األضحية مع قدرته عليها يتأكد عىل اإلنسان

 .والعلم عند اهلل تعاىل .الذي يتيقن به براءة الذمة

 

                                                             

 .070ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .228ص 3سيل اجلرار جـال (2)

 .017ص 1جـ البيان أضواء (3)
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كانا اليضحيان عن أهلهام خمافة أن يرى أهنام »: وروي عن أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام

«ذلك واجباً 
(1). 

أين ألدع األضحى وإين ملورس، »: قال ثم روى عن أيب مسعود األنصاري : ثم قال

 .إسناده صحيح: قلت ،«خمافة أن يرى جرياين أنه حتم عيل

 

 اأَلْكُل َواإِلْطَعاُم مْن اأَلْضِحَيِة

 

v(2) كثري ابنقال 
ىل وجوب األكل من األضاحي وهو إستدل هبذه اآلية من ذهب ا :

فكلوا »: وعن إبراهيم ،قول غريب والذي عليه األكثرون أنه من باب الرخصة أو اإلستحباب

يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمني فمن شاء أكل ومن شاء مل  كان املرشكون ال: قال «منها

ہ  ہ   ]واستدل من نص القول بأن األضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله يف اآلية  ،يأكل

والقول اآلخر . نصف للمضحي ونصف للفقراء: فجزأ نصفني ،[ہ   ہ  ھ

ۈ   ] لقوله تعاىل ،أهنا جتزأ ثالثة أجزاء، ثلث له وثلث هيديه وثلث يتصدق به ۆ  ۆ  

 ،هو املضطر الذي عليه البؤس (:قفريالبائس ال): قال عكرمة ،[37:  احلج] [ۈ  ٴۇ

: (املعرت)املستغني بام أعطيته وهو يف بيته، و: (القانع): عباس ابنقال  .املتعفف: (الفقري)و

: (املعرت)املتعفف، و: (القانع): يسأل، ويف رواية عنه الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه وال

 .السائل

                                                             

 .(3/231)يهقي رواه البو ،(1133) رقمبصححه األلباين يف اإلرواء  (1)

 .028ص 1من سورة احلج جـ( 28) يف تفسري اآلية (2)
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v(1) قال الشوكاين
ستدل هبذا األمر من قال بوجوب األكل من ا :(وكلوا) قوله: 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ]وقد حكاه النووي عن بعض السلف ويؤيده . األضحية

فيه دليل عىل  :(تصدقوا)و ،ومحل اجلمهور هذه األوامر عىل الندب واإلباحة ،[28: احلج ] [ھ

اإلطعام  اسميقع عليه  الواجب ما: وبه قالت الشافعية قالوا ،وجوب التصدق من األضحية

بالثلث  أن يأكل الثلث ويتصدق وأدنى الكامل: كون بمعظمها قالواويستحب أن ي ،والصدقة

 .كل النصف ويتصدق بالنصفوهيدي الثلث ويف قول هلم يأ

«بدا لكم وأطعموا وأدخروا فكلوا ما» وقولهُ 
(2)

 ،دليل عىل عدم تقدير األكل بمقدار: فيه 

 .(وأطعموا) مل يستغرق بقرينة قوله ن كثر ماأشاء و ن للرجل أن يأكل من أضحيته ماأو

v(3) تيمية ابنقال 
ن أكل أكثرها أو أهداه أو أكله أو إويتصدق بثلثها وهيدي ثلثها و :

 .ليها جازإطبخها، ودعا الناس 

v(4) وقال األلباين
كام   النبيىل بلدة كام فعل إأن يتزود منه وله أن يأكل من هديه و :

 .فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا املدينة: قال ،«كلوا وتزودوا» :قال الرسول   يف رواية جابر

ٴۇ] وعليه أن يطعم الفقراء منها وذوي احلاجة لقوله تعاىل  [ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 .[37:  احلج]

v(5) قال الشيخ العثيمني
 والرسول ،ىل دليل من السنةإولكن حتديدها بالثلث حيتاج  :

 «تصدق بكل حلم اإلبل يف اهلدي إال القطع التي أختارها  أن جتمع يف قدٍر وتطبخ»
(6)

. 

                                                             

 .أمحد والنسائيو ،(1114) الرتمذيو ،(1487) مسلم رواه (2)  .033ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .30صاحلج والعمرة مناسك  (0)  .173ص 27جمموع الفتاوى جـ (3)

 .(1218)مسلم  رواه (7)  .007ص 3الرشح املمتع جـ (1)
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 َوْقُت اْلذَّْبُح َأو اْلنَّْحُر

 

 .[243:  بقرةال] [ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ]: تعاىل اهلل قال

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ]: قال تعاىلو  [ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 .[28:  احلج]

v(1) قال الشوكاين
األحاديث الصحيحة الثابتة يف الصحيحن أو أحدمها ويف غريمها  :

فرق بني  وال ،فمن ذبح قبل الصالة مل جتزه، وعليه اإلعادة ،قاضية بأن وقتها من بعد الصالة

وأما آخر وقت الذبح  ،ذبح قبل صالة العيد اجلامعة تلزمه فال من تلزمه الصالة ومن ال

جيزئه الذبح إال يوم النحر أو  فمن زعم أنه ال «الترشيق ذبحيام أكل »فحديث جبري بن مطعم 

بني لنا   النبييام الترشيق فهذا احلديث وما يقويه يرد عليه، ووجه الرد أن أأنه جيزيء بعد 

دليل ينتهض  يام الترشيق كلها ذبح، فمن زعم أن غريها وقت للذبح فعليه الدليل والأأن 

 .للقول به

v(2) قال الشنقيطي
هي أيام  أن األيام املعدودات: ذه املسألةن شاء اهلل يف هإوالتحقيق  :

الترشيق التي هي أيام رمي اجلمرات وحكى عليه غري واحد اإلمجاع ويدل عليه قوله تعاىل 

يام أ ن األيام املعلومات هيأو ،[243:  بقرةال] [پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ] متصاًل به

وقد رجح  ،واليومان بعده واخلالف يف الثالث عرش هل هو منهاالنحر فيدخل فيها يوم النحر 

 .نها، ورجح بعضهم أنه ليس منهان الثالث عرش مأبعض أهل العلم 

                                                             

 .238ص 3سيل اجلرار جـال (1)

 .300ص 1جـ البيان أضواء (2)
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v(1) حزم ابنقال 
وم النحر وثالثة أيام واحدة وهي يواأليام املعدودات واملعلومات  :

 .بعده

v(2) قال الشيخ العثيمني
يوم العيد وثالثة : يام الذبح أربعةأأن  ولكن أصح األقوال :

 :يام بعده و الدليل عىل ذلك ما ييلأ

«يام الترشيق ذبحأكل » :احلديث .1
وهذا نص يف املوضوع ولوال ما أعل به من  .(3)

 .اإلرسال والتدليس لكاف فاصاًل يف النزاع

«يام أكل ورشب وذكر اهلل عز وجلأ أيام الترشيق» :واحلديث .2
(4)

. 

ريض اهلل  عمر ابنأن هذه األيام الثالثة كلها تتساوى بتحريم صيامها لقول عائشة و .3

«يضمن إال ملن مل جيد اهلدييام الترشيق أن أمل يرخص يف » :عنهام
(5)

. 

 .أليام الثالثةاإن هذه األيام كلها أيام لرمي اجلمرات فال خيتص الرمي بيومني بل كل  .4

ومل يفرق أحد من العلامء فيام نعلم بني هذه  ،أهنا كلها يرشع فيها التكبري املطلق واملقيد .5

ن وقت الذبح يستمر من بعد صالة أو ،األيام الثالثة يف التكبرية فهي مشرتكة يف مجيع األحكام

وهو  تيمية ابنختاره شيخ اإلسالم االعيد يوم النحر إىل آخر أيام الترشيق وهذا القول الذي 

 .عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل الوارد

v(6) ال األلباينق
 يام العيد، يوم النحر وهو يوم احلج األكرب وثالثةأووقت الذبح أربعة : 

                                                             
 .318ص 1املحىل جـ (1)

 .031ص 3الرشح املمتع جـ (2)

 .(0137)صحيح اجلامع الصغري  (3)

 .(1830)البخاري  رواه (1)  .(1101) مسلم رواه (0)

 .30مناسك احلج والعمرة ص (7)
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حبان وهو قوي  ابنأخرجه أمحد وصححه  «يام الترشيق ذبحأكل » أيام الترشيق لقوله 

 (.2077) برقم عندي بمجموع طرقه ولذلك خرجته يف الصحيحة

v(1) يقال القرطب
يام منى أخالف بني العلامء أن األيام املعدودات يف هذه االية هي  وال :

رمي اجلامر وهي واقعة عىل  أيامالترشيق وأن هذه الثالثة األسامء واقعة عليها وهي  أياموهي 

 .اج منها يف يومني بعد يوم النحرالثالثة األيام التي يتعجل احل

v(2) كثري ابنقال 
األيام )و ،أيام الترشيق( األيام املعدودات) :عباس ابنقال  :

 ابنو عمر ابن، يوم النحر وثالثة بعده وروي عن أيامربعة أويف رواية  ،أيام العرش :(املعلومات

يب مالك والنخعي واحلسن وقتادة أجبري و ابنيب موسى وعطاء وجماهد وعكرمة وأالزبري و

 .والزهري ومقاتل والضحاك وغريهم مثل ذلك

والقول األول هو  ،«هي ثالثة يوم النحر ويومان بعده»:  يب طالبأوقال عيل بن 

ڀ   ] :املشهور وعليه دل ظاهر اآلية الكريمة حيث قال ڀ     ٺ  ٺ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ٻ   ] :فدل عىل ثالثة بعد النحر، ويتعلق بقوله [243:  بقرةال] [ٺ   ٺ  ٿ     ٿ ٻ  ٻ  

 .[ٻ  پ

ىل آخر أيام إوأن الراجح يف ذلك مذهب الشافعي وهو أن وقت األضحية من يوم النحر 

شهرها الذي أالترشيق، ويتعلق به أيضًا الذكر املؤقت خلف الصلوات ويف وقته أقوال للعلامء 

ىل صالة العرص من آخر أيام الترشيق وهو آخر إدل عليه العمل أنه من صالة الصبح يوم عرفة 

 .ولالنفر األ

                                                             

 .البقرة (243)آية  1ص 3يف تفسريه جـ (1)

 .البقرة( 243) يف تفسري آية (2)
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v(1) رشد ابنوقال 
النحر فذهب مالك يف املشهور ختالفهم يف الليايل التي تتخلل أيام ا :

ىل جواز إجيوز الذبح يف ليايل أيام الترشيق وال النحر، وذهب الشافعي ومجاعة  أنه ال: عنه

اإلشرتاك الذي من أسم اليوم ذلك أن العرب يطلقه عىل النهار  وسبب اختالفهم ،ذلك

ائ  ] :ومرة يطلقه عىل األيام دون اليايل مثل ،« فتمتعوا يف دارهم ثالثة أيام »والليلة مثل 

 .[7:  اقةاحل] [ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

v(2) وقال العثيمني
يكره إال أن خيل ذلك بام ينبغي يف األضحية  فالصواب أن الذبح ال :

ليه إألن الذبح بالليل ربام يعمد : وقيل ،فيكره يف هذه الناحية ال من كونه ذبحًا يف الليل

 .يتصدقوا فلهذا كره الذبح بالليل أجل أن الالبخالء من 

 

 َيْوُم اْلَحجُّ اأَلْكَبُر

 

 . [3:  توبةال] [ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ]: تعاىل اهلل قال

كثري ابنقال 
(3)

 أياموهو يوم النحر الذي هو أفضل : يوم احلج األكرب :يف تفسري اآلية 

 .املناسك وأظهرها وأكثرها مجعاً 

v(4) وقال الشوكاين
فذهب مجع  ،يةآلوقد اختلف العلامء يف تعني هذا اليوم املذكور يف ا :

 ح ألنـواألول أرج ،رفةـرون أنه يوم عـوذهب آخ ،رـريـج ابنه ـرجحو ،رـنحـوم الـنهم أنه يـم

                                                             

 .777ص 1بداية املجتهد جـ (1)

 .033ص 3الرشح املمتع جـ (2)

 .111ص 0جـتفسري القرآن العظيم  (3)

 .011ص 2فتح القدير جـ (0)
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 .ىل املرشكني أن يبلغهم يوم النحرإأمر من بعثه إلبالع هذا   النبي

 .[3 - 1:  فجرال] [پپ  پ        ٻٻ  ٻ       ٻٱ         ]: تعاىل اهلل وقال

يوم : عن يوم احلج األكرب؟ فقال سألت رسول اهلل » :أيب طالب  ابنعن عيل 

«النحر
(1). 

وقف يوم النحر بني اجلمرات يف احلجة  أن رسول اهلل »: ريض اهلل عنهام عمر ابنعن 

«هذا يوم احلج األكرب: يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: التي حج فقال
(2). 

أال حيج بعد العام : بعثني أبوبكر يف من يؤذن يوم النحر بمنى» :أن أبا هريرة قال: ويف رواية

«مرشك وال يطوف بالبيت عوريان و يوم احلج األكرب يوم النحر
(3). 

«يوم النحر يوم احلج األكرب: اأي يوم هذا؟ قالو "ثالث مرات"أهيا الناس » :ويف رواية
(4). 

v(5) حزم ابنوقال 
يكون  أن يوم احلج األكرب هو يوم النحر وال  خرب رسول اهللأو :

 يوم احلج األكرب إال وغريه يوم احلج األصغر وحمال ممتنع أن يكون هو يوم احلج األكرب، وال

يكون فيه فرائض احلج فصح أن مجلة فرائض احلج يف يوم احلج األكرب وهو الوقوف بمزدلفة 

يوم احلج األكرب هو يوم النحر أال ترى أنه : وعن سعيد بن جبري قال ،ورمي اجلمرة واإلفاضة

صدق سعيد ألن من فاتته عرفة : قلت ،إذا فاته عرفة مل يفته احلج وإذا فاته يوم النحر فاته احلج

 .(يوم احلج األكرب)اهلل تعاىل ألنه يقف ليلة يوم النحر وأما يوم النحر فإنام سامه

                                                             
 .(317)صحيح الرتمذي و، (1774)اود أيب دصحيح  (1)

 .(1301)أبو داود  رواه (2)

 (.1307)أبوداود و، (1307)مسلم  رواه (3)

 .(0144)النسائي  رواه (0)

 .128ص 1املحىل جـ (1)
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 َمَكاُن اْلذَّْبِح َواْلنَّْحِر

 

 .[33:  احلج] [چڃ  ڃ چچ چ]: قال اهلل تعاىل

 .[137:  بقرةال] [ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې] :تعاىلوقال 

 .[31:  ائدةامل] [ۆئ  ۆئ  ۈئ]: وقال تعاىل

 .[21:  فتحال] [ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ]: وقال تعاىل

«قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر» :حلديث جابر 
(1). 

«وكل منى منحر وكل املزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر» :ويف رواية
(2). 

 .يكون الذبح يف حدود احلرمن أو

v(3) قال الشيخ العثيمني
فإن ذبحه خارج احلرم مل جيزيء ولو ذبح هدي املتعة والقران  :

يف عرفة مل جيزيء ألنه يف غري املكان املعترب رشعًا فإذا ذبحه يف عرفة فكأنام ذبحه يف الصني ولو 

 .ىل أبعد الدنياإىل عرفة مل جيزيء فاحلل واحد من عرفة إذبح يف الصني مثاًل وجاء به 

v(4) وقال
جيب أن يرصف ملساكني احلرم بل  هدي املتعة والقران هدي شكران فال :

جتزيء  وال ،هيدي ويتصدق عىل مساكني احلرمو حكمه حكم األضحية أي أنه يأكل منه

 فلو ذبح اإلنسان هدي التمتع والقران يف مكة ثم خرج بلحمه ،الصدقة عىل غري مساكني احلرم

                                                             

 .(1218)مسلم رواه  (1)

 (.2073)ه ماج ابنسنن وصحيح  ،(1747) يب داودأصحيح سنن  (2)

 .337ص 3الرشح املمتع جـ (3)

 .271ص 3الرشح املمتع جـ (0)
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ىل جدة أو ما أشبه ذلك وأكل هناك ووزع عىل الفقراء فال جيزئه ألنه البد أن يكون ملساكني إ

 .يعه ملساكني احلرمجيب توز احلرم فيضمن ما

 .واهلدي الذي لرتك واجب جيب أن يتصدق بجميعه عىل مساكني املحرم

واهلدي الواجب لفعل املحظور غري الصيد جيوز أن يكون يف احلرم وأن يكون يف حمل فعل 

ن يذبح ويفرق أجاز أن يذبح ويفرق خارج احلرم حيث وجد السبب فإنه جيوز  املحظور وما

راد أن ينقله إىل احلرم فال أولكن لو  ،ودم االحصار حيث وجد األحصارعكس،  يف احلرم وال

من كان داخل احلرم سواء كان داخل مكة أو خارج مكة لكنه داخل . بأس مساكني احلرم

فرق بني أن يكون املساكني من أهل مكة أو من اآلفاقيني للحجاج الفقراء فال  حدود احلرم وال

 .بأس

: ىل احلرم لقوله تعاىلإن جزاء الصيد البد أن يبلغ إالصيد فويستثنى من املحظور جزاء 

 .ذبحًا وتفريقاً  [ۆئ  ۆئ  ۈئ]

v(1) وقال
 :ييل رشوط اهلدي ما: 

وقال، أن يبلغ السن املعترب رشعاً  .1
(2)

تان يف البقر ستة أشهر يف الضأن وسنة يف املعز وسن: 

 .ومخس سنني يف اإلبل

العوراء بني عورها، واملريضة » ،أن يكون اهلدي سلياًم من العيوب املانعة من األجزاء .2

«البني مرضها، والعرجاء البني ضلعها، والعجفاء التي التنقي
(3). 

                                                             

 .133ص 3الرشح املمتع جـ (1)

 .018ص 3الرشح املمتع جـ (2)

 .(887) صحيح اجلامع الصغري (3)
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ن دم املتعة جيوز تقديم الذبح بعد اإلحرام بالعمرة ولو قبل إف، الذبحن يكون يف زمن أ .3

ىل احلج مع أنه إىل منى ليحج ألن الصيام ملن مل جيد اهلدي جيوز أن يكون قبل اخلروج إاخلروج 

 .بدل وهذا هو املشهور عند الشافعية

يوم العيد  ن هدى املتمتع البد أن يكون يف أيام الذبحأأنه يشرتط الزمان و: والصحيح

«ال أحل حتى أنحر»وثالثة أيام بعده حلديث 
 .وال إحالل إال يوم العيد .(1)

يصح إال يف احلرم فاألضحية تصح يف كل  أن يكون يف مكان الذبح فهدي املمتع ال .4

 .مكان

وقال ،ن يكون من هبيمة األنعامأو .5
(2)

ڻ  ]: اإلبل والبقر والغنم لقوله تعاىل وهي:  ں  

 النبيوأما اهلدي فاألفضل فيه اإلبل بال شك ألن  ،[28:  احلج] [ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

  (.مائة بعري)أهدى إباًل 

v(3) وقال
يشرتط له وقت معني إال من ساق  فالرشوط األضحية أربعة وأما اهلدي ال: 

هلدي يف العمرة فيذبحه حني وأما من ساق ا ،يذبحه قبل يوم النحر اهلدي من احلج فإنه ال

 .وصوله

 [ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ]: وأن يكون من غري حارضي املسجد احلرام

 .[137:  بقرةال]

v(4) قال الشنقيطي
 فقد خالف فعله( يوم النحر)فمن أجاز ذبح هدي التمتع قبل ذلك  :

 مل عامةـرى عليه عـوج ،ابه من بعدهـان عليه أصحـك الف ماـقرآن وخـال الـمـاملبني إلج 

                                                             

 .(1031)البخاري  رواه (1)

 .374ص 1جـ البيان أضواء (0) .011ص 3الرشح املمتع جـ (3) .043ص 3الرشح املمتع جـ (2)



  يف ُحْكِم اإِلْحَراِم ِباْلَحج َيْوِم اْلثاِمِن واْلُخُروُج إىل ٌمَنى: اْلَفْصُل اْلَعاِشُر
566 

......................................................................................... 

 

يثبت بنص صحيح عن صحايب واحد أنه نحر هدي متتع أو قران قبل يوم النحر  املسلمني وال

لتأخذوا » مبينًا به إمجال اآليات القرآنية وأكده بقوله  جيوز العدول عن هذا الذي فعله فال

 .«(عني مناسككم

فإذا عرفت مما ذكرنا أن احلق الذي دل عليه الكتاب والسنة وفعل اخللفاء الراشدين 

 .التمتع والقرآن قبل يوم النحر جيوز نحر هدي هو أنه ال. وغريهم من كافة علامء املسلمني

لتحلل جيوز ا شك أن اهلل جل وعال يف حمكم كتابه بني أن اهلدي له حمل معروف ال وال

 وال [137:  بقرةال] [ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې]بحلق الرأس قبل بلوغه إياه وذلك قوله 

يمكنه التحلل وحلق الرأس حتى يبلغ اهلدي  شك أن املانع له من فسخ احلج يف العمرة أنه ال

كان جيوز ذبحه عند اإلحالل من العمرة أو  حمله ومن الرضوري البدهيي أن هدي التمتع لو

يتحلل بعمرة ويذبح هديه عندما حتلل منها فيكون متمتعًا ذابحًا عند   اإلحرام باحلج أنه

الفراغ من العمرة أو عند اإلحرام باحلج فلام رصح بإمتناع هذا وعلله بأنه قلد هديه وعلم أنه 

 .جيوز ذبحه قبل يوم النحر كام هو واضح ال

التمتع عند اإلحرام باحلج أو بعد الفراغ  وقد علمت مما ذكرنا أن القائلني بجواز ذبح هدي

من  من العمرة كالشافعي وأيب اخلطاب من احلنابلة ليس معهم حجة واضحة من كتاب اهلل وال

:  بقرةال] [ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی]فعل أحد من الصحابة وأن متسكهم بأية  وال  سنة نبيه

ظهر لنا يف  ليها هذا ماإوبعض األحاديث ليس يف يشء منه حجة ناهضة جيب الرجوع  ،[137

 .ه املسألة والعلم عند اهلل تعاىلهذ
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صح أقوال أالترشيق يف  أيامىل غروب شمس اليوم الثالث من إويمتد وقت الذبح 

 حر اهلدي أوثم بعد ن بعده أيامأهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثالثة 

دعا بالرمحة واملغفرة   النبيألن  ؛قرصه، واحللق أفضلذبحه حيلق رأسه أو ي

 ........................................   وللمقرصين واحدة للمحلقني ثالث مرات

 

 .« اللهم أهلمين رشدي وأعذني من شر نفسي » :قوله

ۈ  ٴۇ  ]: تعاىل اهلل قال ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ڭ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

 .[27:  فتحال] [ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ ۋ 

واملقرصين : قالوا ،اللهم ارحم املحلقني»: قال  النبيريض اهلل عنهام أن  عمر ابنعن و

اللهم ارحم : واملقرصين يا رسول اهلل؟ قال: قالوا ،رحم املحلقنيااللهم : سول اهلل؟ قالر يا

«واملقرصين: واملقرصين يا رسول اهلل؟ قال: اقالو ،املحلقني
(1). 

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ   ] :قال تعاىل ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ہ  ھ   ھ  ے  ھہ  ہ  ہ     .[23 - 28:  احلج] [ھ  

 .احللق أو التقصري: ومن قضاء تفثهم

هنم مل أ: قيل يا رسول اهلل مل ظاهرت للمحلقني ثالثًا وللمقرصين واحدة قال»:  ويف رواية

«يشكو
(2). 

v(3) قال سيد سابق
ىل أنه واجب إوقد اختلف مجهور الفقهاء يف حكمه فذهب أكثرهم  :

 .أنه ركن من أركان احلج ىلإجيرب تركه بدم وذهبت الشافعية 

                                                             

 .(1341) مسلمو ،(1727) البخاري رواه (1)

 .104ص 1فقه السنة جـ (3)   .(2074)ه صحيح ابن ماج (2)
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v(1) وقال النووي
 .احلج والعمرةركاهنام أومذهبنا املشهور وركن من : 

v(2) وقال أبو مالك بن السيد السامل
تفق مجهور العلامء عىل أن حلق الشعر الرأس أو ا :

وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة وذهب الشافعي يف  ،تقصريه واجب من واجبات احلج

 .ور عنه والراجح يف مذهبه أنه ركناملشه

v(3) وقال عبدالعظيم بدوي
 الدليل عىل هذا أو ذاك كام أخربين وسبب اختالفهم هو :

 .بذلك شيخنا األلباين حفظه اهلل

v(4) قال العثيمني
  النبيأن : الصواب أنه نسك وعبادة وقربة هلل والدليل عىل هذا :

لو أخر احللق أو التقصري عن  ،يدعو إال ليشء مطلوب رشعاً  وال ،دعا للمحلقني وللمقرصين

جيوز تأخريه عن شهر ذي احلجة  ولكن الذي يظهر أنه ال ،أيام الترشيق أو عن شهر ذي احلجة

 ثم علم فإننا نقول أحلق أو قرص وال ،نه نسك لكن أن كان جاهاًل وجوب احللق أو التقصريأل

 .يشء عليك فيام فعلت من حمظورات

v(5) وقال الشنقيطي
ن احللق نسك فدل دعاءه للمحلقني بالرمحة مرارًا عىل أن احللق أ: 

 .بالرمحة  النبيستحق فاعله دعاء انسك ألنه لو مل يكن قربة هلل تعاىل ملا 

v(6) القيم ابنقال 
 «...طيبت» :d اآلية وحديث الدعاء للمحلقني وحديث عائشة :

 .ُنُسك وليس بإطالق من املحظورات إلحالله قبل أن حيل دليل أن احللق

                                                             
 .10ص 3رشح مسلم جـ (1)

 .274ص 2صحيح فقه السنة جـ (2)

 .208صالوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز  (3)

 .313ص 3الرشح املمتع جـ (0)

 .214ص 2جـ املعاد زاد (7)   .042ص 1جـ البيان أضواء (1)
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تقرص من واملرأة  ،د من تقصريه كله كاحللقيكفي تقصري بعض الرأس بل الب وال

 .أقلف كل ضفرية قدر أنملة

 

v(1) وقال العثيمني
إطالق من املحظور وليس نسكًا بناء ينوب مناب احللق فعل أي  :

قال بعضهم يف التسليم يف الصالة أن املراد حمظور كأن املقصود أن يعلم أنه حتلل من إحرامه كام 

 .الصواب أنه نسك وعبادة وقربة هللينايف الصالة وهذا القول ضعيف و فعل ما

v(2) حجر ابنوقال 
 .القول بأن احللق نسك قول اجلمهور: 

v(3) وقال الشنقيطي
 .أظهر القولني عندي أن احللق ُنسكو: 

واملرأة  ،البد من تقصريه كله كاحللقيكفي تقصري بعض الرأس بل  وال » :قوله

 .« تقصر من كل ضفرية قدر أمنلة فأقل

v(4) قال العثيمني
أن التقصري البد أن يكون شاماًل لرأسه بحيث يظهر ملن رآه أنه  :

مقرص، ال من كل شعرة بعينها وذكر ذلك خالفًا ملن قاله بعض أهل العلم أنه يكفي أن يقرص 

 .ه ذلك البد أن يقرص من مجيع شعرهالرأس أو ما أشبمن ثالث شعرات أو من ربع 

v(5) قال الشنقيطي
يكفي فيها حلق ثالث شعرات فصاعدًا،  :قال الشافعي وأصحابه :

يكفي حلق ربع الرأس أو تقصري ربعه بقدر األنملة، وقال : ألن الثالث مجع، قال أبو حنيفة

 . مجيعهجيب حلق مجيع الرأس أو التقصري :مالك وأمحد و أصحاهبام

 يلزم تتبع كل شعرة يف وال ،وال عندي أنه يلزم حلق مجيع الرأس أو تقصري مجيعهـأظهر األق

                                                             
 .313ص 3الرشح املمتع جـ (1)

 .717ص 3جـ الباري فتح (2)

 .137ص 1جـ البيان أضواء (3)

 .314ص 3الرشح املمتع جـ (0)

 .042ص 1جـ البيان أضواء (1)
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 .التقصري ألن فيه مشقة كبرية

«التقصري ليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء»: احلديث
(1)

. 

v(2) قال الشنقيطي
مجيع رأسها ويكفيها قدر وجوب تقصري املرأة : والصواب عندنا: 

 .األنملة

 :يعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور

 .اإلمجاع عىل عدم حلقهن يف اجلمع -1

 .أحاديث جاءت بنهي النساء عن حلق -2

 .أنه ليس عملنا -3

 .أنه تشبه بالرجال وهو حرام -4

 .جتوز أنه مثلة واملثلة ال -5

أمجعوا عىل أال حلق عىل النساء وإنام : املنذر ابنقال : واإلمجاع قال النووي يف رشح املهذب

فقال  ،ألن شعر املرأة من مجاهلا ،عليهن التقصري ويكره هلن احللق ألنه بدعة يف حقهن وفيه ُمثلة

 .كل قرن مثل األنملة تقرص من: سحاق وأبو الثوراوالشافعي وأمحد و عمر ابن

ن حلق امرأة شعر رأسها نقص يف مجاهلا وتشوية هلا فهو مثلة وبه تعلم أن العرف الذي إ

ىل قرب أصوله سنة أفرنجية خمالفة ملا إصار جاريًا يف كثري من البالد بقطع املرأة شعر رأسها 

ات التي عمت كان عليه نساء املسلمني ونساء العرب قبل اإلسالم فهو من مجلة اإلنحراف

 .يف الدين واخللق والسمت وغري ذلكالبلوى هبا 

                                                             

 (.1707)صحيح سنن أيب داود و ،(741)الصحيحة سلسلة األحاديث  (1)

 .043ص 1جـ البيان أضواء (2)
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ء حرم عليه لمحرم كل يشلي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح وبعد رم

 ...........................،  التحلل األول: باإلحرام إال النساء ويسمى هذا التحلل

 

v(1) قال الشيخ العثيمني
سها إن كان هلا ضفائر أو بأطرافهر إن أأن املرأة متسك ضفائر ر: 

 .دار ذلك سنتيمرتات إثنان تقريباً مل يكن هلا ضفائر وتقص قدر أنملة ومق

ىل جانبه إخذوا أشار : أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق»:  عن أنس بن مالك

«األيمن ثم األيرس
(2). 

حج أو عمرة كان إذا حلق رأسه يف » :ريض اهلل عنهام عمر ابنوروى مالك عن نافع أن 

«أخذ من حليته وشاربيه
(3). 

وأما حالقك رأسك، فلك » :قال لألنصاري  النبيريض اهلل عنهام أن  عمر ابنعن 

«بكل شعرة حلقتها حسنة ومتحى عنك هبا خطيئة
(4). 

نه ليس من شعرك شعرة تقع يف األرض إال إوأما حلقك رأسك ف» :وعن عبادة بن الصامت

«لك نورًا يوم القيامة كانت
(5). 

«يف حجته  حلق رسول اهلل»: ريض اهلل عنهام عمر ابنوعن 
(6). 

لمحرم كل شيء حرم عليه لوبعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح  » :قوله

 .« التحلل األول: باإلحرام إال النساء ويسمى هذا التحلل

إلحرامه قبل أن حيرم، وحِللِه قبل أن يطوف   النبيكنت أطيب »: قالت dعن عائشة 

«بالبيت
(7). 

                                                             

 .312ص 3الرشح املمتع جـ  (1)

 .(340)املوطأ  (3)  .(3133) مسلم رواه (2)

 .باب األول ،(24) ورقم ،(1174) صحيح الرتغيب حتت رقم (1)  .(1174) صحيح الرتغيب (0)

 (.1817) ومسلم ،(1133) البخاري (7)  .(1727) البخاري رواه (7)
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«أن معي اهلدي فال أحل حتى أنحر» :ويف احلديث
(1). 

«إذا رميتم فقد حل لكم كل يشء»: ويف رواية
(2). 

 ،إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل يشء إال النساء»: ريض اهلل عنهام قال عباس ابنوعن 

يضمخ رأسه   أما أنا فقد رأيت رسول اهلل: فقال ؟والطيب :عباس ابنفقال له رجل يا 

«باملسك أفطيب ذلك أم ال
(3). 

v(4) قال احلافظ
ستدل به عىل حل الطيب وغريه من حمرمات اإلحرام بعد رمي مجرة ا :

العقبة ويستمر إمتناع اجلامع، ومتعلقاته عىل الطواف بالبيت، وهو دال أن للحج حتللني فمن 

ن احللق نسك كام هو قول اجلمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف إستعامل الطيب إقال 

 .ذكورة عليهوغريه من املحرمات امل

v(5) ال الشوكاينق
ستدل احلنفية والشافعية عىل أنه حيل بالرمي جلمرة العقبة كل ا :

 .حيل به باإلمجاع حمظورات اإلحرام إال الوطء للنساء فإنه ال

v(6) تيمية ابنقال 
وإذا فعل ذلك فقد حتلل بإتفاق املسلمني التحلل األول،  ،ثم حيلق: 

 فيلبس الثياب ويقلم أظفاره وكذلك له عىل الصحيح أن يتطيب  ويتزوج وأن يصطاد وال

 .قى عليه من املحظورات إال النساءيب

                                                             

 .(1177) البخاري رواه (1)

 .(1378)أيب داود  سنن صحيح (2)

 .(233)الصحيحة و ،(2077)ه صحيح ابن ماج (3)

 .114ص 3جـ الباري فتح (0)

 .027ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .77ص 27جمموع الفتاوى جـ (7)
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v(1) قال العثيمني
الرمي والنحر واحللق أو التقصري إذا فعل هذه : فعندنا ثالثة أشياء :

: والقول الثاين ،حل من كل يشء إال النساء وطًأ ومبارشًة وعقدًا وهذا هو املشهور من املذهب

وهو الصحيح أنه جيوز عقد النكاح بعد التحلل األول  تيمية ابنوهو إختيار شيخ اإلسالم 

 .ويصح

أنه : حيل بمجرد الرمي وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم فقال بعض العلامء أنه ال

حيل بالرمي أي  رمي  مجرة العقبة سواًء حلق أم مل حيلق، واستدلوا بأن اإلنسان يقطع التلبية إذا 

 ،قحيل إال بعد الرمي واحلل أنه ال: رشع يف الرمي أي أن ُنسكه انتهى، ولكن الذي يظهر يل

 .التحلل األول إال بالرمي واحللق حيل والصواب أنه ال

v(2) قال الشنقيطي
 أنه بمجرد رمي مجرة العقبة يوم النحر حيل له كل: فمذهب مالك :

 .يشء إال النساء والصيد والطيب

: ثنني من ثالثةإأنه عىل القول بأن احللق نسك حيصل التحلل األول ب: ومذهب الشافعي

واحللق وطواف اإلفاضة فإذا فعل إثنني من هذه الثالثة حتلل التحلل األول رمي مجرة العقبة 

حتل )فإن فعل الثالث منها حتلل التحلل الثاين وباألول حيل عنده كل يشء إال النساء وبالثاين 

 ...(.النساء

هو أنه إن رمى مجرة العقبة ثم حلق حتلل التحلل األول وبه حيل عنده : محدأومذهب اإلمام 

 .ء إال النساء فإن طاف طواف اإلفاضة حلت لُه النساءكل يش

 ائشة متفق عليه رصيح يفـيب حيل له بالتحلل األول حلديث عـتحقيق أن الطـال: ال مقيدهـق

                                                             

 .312ص 3الرشح املمتع جـ (1)

 .137ص 1جـ البيان أضواء (2)
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 .حيل إال بالتحلل األخري تفث وأن اجلامع الذلك، وكذلك لبس الثياب وقضاء ال

وأما حيلة الصيد بالتحلل األول فهي حمل النظر ألن األحاديث فيها ترصيح لُه كل يشء إال 

يمكن أن  [31:  ائدةامل] [ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ] النساء ومل يتعرض حلل الصيد وظاهر قوله

أنه متلبس باإلحرام يف اجلملة وإن كان بعد التحلل األول ألن ُحرمة اجلامع تدل عىل  يتناول ما

 .ان حرامًا عليه واهلل تعاىل أعلمك قد حل له بعض ما

 

 ِخْطَبُة اْلنَّْحُر

 

v(1) ونقل األلباين
أي يوم : يوم النحر فقال خطبنا »: وقال جابر  :رواية جابر 

أي بلد : شهرنا هذا، قال: قالوا ؟فأي شهر أعظم حرمة: قال ،يومنا هذا: فقالوا ؟أعظم حرمة

فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف : قال ،بلدنا هذا: قالوا ؟أعظم حرمة

ه ماج ابنويف رواية  .«اللهم أشهد: قال ،نعم: قالوا ؟هل بلغت ،بلدكم هذا يف شهركم هذا

«هذا يوم احلج األكرب» :قال
(2). 

v(3) وقال
رتفاع الضحى، خيطب يوم النحر بمنى بني اجلمرات حني إويسن لإلمام أن : 

أنظر  ،وأبو داود عن مجع من الصحابة ،(807)وخمترص البخاري. يعلم الناس مناسكهم

ووصله أبو داود أنظر  ،رواه البخاري تعليقاً ( وبني اجلمرات) ،(1741) صحيح أيب داود

 (.1714، 1743)أيب داود  كام يف صحيح( 1470)ويف اإلرواء  ،(1744) صحيح أيب داود

                                                             

 .88ص  حجة النبي (1)

 .(2082) هابن ماجسنن صحيح  (2)

 .37مناسك احلج والعمرة ص (3)



 576 واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحج َواْلُعْمرِة َواْلزَيارِةالتْحِقيُق : َشْرُح ِرَساَلُة 

 ؛ليطوف طواف اإلفاضة ىل مكة؛إله بعد هذا التحلل التطيب والتوجه  ويسن

إلحرامه قبل   كنت أطيب رسول اهلل» :قالت - ريض اهلل عنها - حلديث عائشة

 .[أخرجه البخاري ومسلم] «أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت

ركان أوهو ركن من  الزيارةطواف اإلفاضة وطواف : ويسمى هذا الطواف

ھ  ھ  ے  ]: وجل يتم احلج إال به، وهو املراد يف قوله عز احلج ال

 ..................،  [23: احلج ] [ڭے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

 

v(1) تيمية ابنقال 
 .يوم النحر بعد اجلمرة  النبيخطب  :

 ؛ليطوف طواف اإلفاضة ؛ىل مكةإويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه  » :قوله

 .« ... طواف اإلفاضة وطواف الزيارة: ويسمى هذا الطواف... 

أفاض يوم النحر، ثم رجع، فصىل الظهر   أن رسول اهلل»: ريض اهلل عنهام عمر ابنعن 

«بمنى
(2). 

ىل البيت إىل املنحر فنحر ثم ركب فأفاض إانرصف   النبيأن »: يف حديث جابر 

«فصىل بمكة الظهر
(3). 

«الظهر يوم الرتوية قال، بمنى صىل »:  يف رواية أنسو
(4). 

ڭ  ڭ   ]: تعاىل اهلل قال  .[23: احلج ] [ڭۓ  

 فذكرت ذلك: قالت ،اضتـصفية بنت حيي بعدما أفاضت ـح»: التــق dشة ـائـعن ع

                                                             

 .33ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)

 .(1338) أبوداودو ،(3112) مسلم رواه (2)

 .(2301)مسلم  رواه (3)

 .(3113)مسلم  رواه (0)
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أهنا قد أفاضت وطافت   يا رسول اهلل :قلت ؟(أحابستنا هي): فقال ، لرسول اهلل

«(فلتنفر إذن)  :قال ،بالبيت ثم حاضت بعد اإلفاضة
(1). 

v(2) قال النووي
وأنه يستحب فعله يوم النحر  ،طواف اإلفاضة هذا احلديث إثبات يف: 

هو طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج،  أمجع العلامء عىل أن هذا الطواف وقد ،وأول النهار

يصح احلج إال به، واتفقوا عىل أنه يستحب فعله يوم النحر، بعد الرمي، والنحر، واحللق،  ال

بعد أيام  عليه باإلمجاع، فإن أخره إىل ما دم فإن أخره عنه وفعله يف أيام الترشيق، أجزأه وال

يشء عليه عندنا، وبه قال مجهور العلامء، وقال مالك وأبو  الترشيق، وأتى به بعدما أجزأه، وال

 .لمإذا تطاول لزمه معه دم، واهلل أع: حنيفة

حتت حديث جابر وقال
(3)

هذا الطواف ركن من أركان احلج بإمجاع املسلمني، وأول وقته  :

من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي مجرة العقبة، وذبح اهلدي واحللق ويكون ذلك عندنا 

ضحوة يوم النحر وجيوز يف مجيع يوم النحر بال كراهة ويكره تأخريه عنه بال عذر، وتأخريه عن 

حيرم تأخريه سنني متطاولة وال أخر لوقته، بل يصح مادام  الترشيق أشد كراهة، وال أيام

يرشع يف طواف  أنه ال واتفق العلامء عىل ،طه أن يكون بعد الوقوف بعرفاتاإلنسان حيًا ورش

ضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم، ولو طاف بنية ااإلفاضة رمل، وال 

الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف اإلفاضة بال خالف عندنا 

جيزيء طواف  ال: وقال أبو حنيفة وأكثر العلامء ،ليهيه الشافعي، واتفق األصحاب عنص عل

 .اإلفاضة بنية غريه

                                                             

 .هماج مسلم وأبو داود والرتمذي وابنو ،(1733)البخاري  رواه (1)

 .013ص 8رشح املسلم جـ (3)   .73ص 3رشح املسلم جـ (2)
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وسامه  ،طواف الزيارة، وطواف الفرض والركن: سامء أيضاً أعلم أن طواف اإلفاضة له او

إنام طواف الصدر طواف الوداع، واهلل : وأنكره اجلمهور قالوا ،الصدرا طواف ابنبعض أصح

 .أعلم

ووجه اجلمع بينهام  ،«صىل الظهر بمكة» ورواية جابر ،«صىل الظهر بمنى» عمر ابنرواية 

ىل منى فصىل إلظهر بمكة يف أول وقتها، ثم رجع طاف لإلفاضة قبل الزوال ثم صىل ا أنه 

بأصحابه حني سألوه ذلك، فيكون متنفاًل بالظهر الثانية التي بمنى، وهذا الظهر هبا مرة أخرى 

صىل   ببطن نخل، أحد أنواع صالة اخلوف فإنه  كام ثبت يف الصحيحني يف صالته

صحابه الصالة بكامهلا وسلم هبم، ثم صىل بالطائفة األخرى تلك الصالة مرة أبطائفة من 

  النبيما احلديث الوارد عن عائشة وغريها أن أخرى، فكانت له صالتان وهلم صالة، وأ

لطواف اإلفاضة،  أخر الزيارة يوم النحر إىل الليل، فمحمول عىل أنه عاد للزيارة مع نسائه ال

اجلواب يف رشح املهذب بد من هذا التأويل للجمع بني األحاديث وقد بسطت إيضاح هذا  وال

 .واهلل أعلم

v(1) قال األلباين
واختلفوا يف  ،أنه صىل الظهر بمنى عمر ابنكذا قال اجلابر وقال  :

ىل اجلمع بني القولني ولكن النفس مل تطمئن ليشء من ذلك راجع إالرتجيح وذهب بعضهم 

 .رشح مسلم للنووي وزاد املعاد ونيل األوطار

v(2) وقال الشنقيطي
ثم  ،صىل الظهر بمكة كام قال جابر وعائشة أنه  ووجه اجلمع :

وهبذا اجلمع  ،ىل منى فصىل بأصحابه الظهر مرة أخرى كام صىل هبم صالة اخلوف مرتنيإرجع 

 ائشةـريض اهلل عنهام وع عباس ابنعن  اري يف صحيحهـال البخـوق ،نووي وغري واحدـجزم ال

                                                             

 .107ص 1جـ البيان أضواء (2)  .يف حاشيته 31ص حجة النبي  (1)
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d :« النبيأخر   خمالفة ملا يف حديث  الرتمذي وأمحدوصله أبو داود و ،«ىل الليلإالزيارة

 :وللجمع بينهام أوجه من أظهرها عندي إثنان عمر ابنجابر و

طاف طواف الزيارة يف النهار يوم النحر، كام أخرب به جابر وعائشة   النبيأن  :األول

ىل منى فيبيت هبا، وإتيانه البيت يف إصار يأيت البيت لياًل، ثم يرجع  ، ثم بعد ذلكعمر ابنو

 ابنوقال البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم عن  عباس ابنليايل منى، وهو مراد عائشة و

فكأن البخاري : حجر يف الفتح ابنوقال . «كان يزور البيت أيام منى  النبيأن »: عباس

عىل  عمر ابنعقب هذا بطريق أيب حسان، ليجمع بني األحاديث بذلك فيحمل حديث جابر و

 .عىل بقية األيام وهذا اجلمع مال إليه النووي وهذا ظاهر هذا عباس ابناليوم األول وحديث 

فنشأ الغلط من بعض الرواة . طواف الوداع ليالً   النبيأن الطواف الذي طافه  :الثاين

 .يف تسميته بالزيارة ومعلوم أن طواف الوداع كان ليالً 

ولو فرضنا أن أوجه اجلمع غري مقنعة : القيم يف زاد املعاد وقال ابنىل هذا اجلمع مال إ

أنه طاف طواف الزيارة هناراً أصح مما عارضها فيجب  عمر ابنفحديث جابر وعائشة و

 .عليه والعلم عند اهلل تعاىليمها تقد

v(1) وقال
الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد اإلفاضة من عرفة ومزدلفة كام فعل : 

: فإنه طاف طواف اإلفاضة يوم النحر بعد رمي مجرة العقبة والنحر واحللق وقال  النبي

 .«خذوا عني مناسككم»

بنصف ليلة النحر وال أعلم لذلك أن أول وقته يدخل : والشافعية ومن وافقهم يقولون

 اضة، فلم يرد فيه نص، ومجهور العلامء عىل أنه ال آخر لوقته،ـًا، وأما آخر وقت اإلفـياًل مقنعـدل

                                                             

 .101ص 1جـ البيان أضواء (1)
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 .ختلفوا يف لزوم الدم بالتأخرابل يبقى وقته مادام صاحب النسك حيًا ولكن العلامء 

v(1) قال النووي
وال أعلم خالفًا بينهم يف أن من آخره وفعله يف أيام : املنذر ابنقال : 

 ،دم ال: دم عليه فإن أخره من أيام الترشيق، فقد قال مجهور العلامء كمذهبنا الترشيق أجزأُه وال

املنذر وهو رواية  ابنعينية وأبو ثور وأبو يوسف و ابنعطاء وعمرو بن دينار و: وممن قال به

ىل وطنه قبل الطواف لزمه العود وعليه دم للتأخري وهو إإن رجع  :وقال أبو حنيفة ،عن مالك

 .لدم حتى يرد الرشع به واهلل أعلمدليلنا أن األصل عدم ا: رواية مشهورة عن مالك

v(2) ينقال الشوكا
دليل عىل ذلك كام قدمنا، وقال فال( فمن أخره فدمُ ) وأما قوله: 

(3)
 :

إن  عباس ابندليل عىل ذلك إال قول  فقد قدمنا أنه ال( يف الرمي اجلامر( )ويلزمه)وأما قوله 

 .حايب ليس بحجة عىل أحد من العبادصح عنُه وقد عرفت أن قول الص

v(4) قال العثيمني
يتم احلج إال به، فإذ تركه  ركان احلج الأطواف اإلفاضة ركن من  :

اإلنسان فإن حجه مل يتم، والبد أن يأيت به فريجع ولو من بلده فيطوف طواف اإلفاضة ويف 

 .ته، ألنه مل يتحلل التحلل الثاينجيوز له أن يستمتع بزوج هذه احلال مادام مل يطف ال

v(5) وقال
إال إذا كان هناك عذر،  ،خريه عن شهر ذي احلجةجيوز تأ والصواب أنه ال: 

ويبقى عىل حله األول إذا أخر  ،حيل له أن يؤخره نه الإأما إذا كان لغري عذر ف ...، كمرض

 .وهذا هو الذي عليه مجهور العلامءطواف اإلفاضة عن يوم العيد، 

                                                             
 .رشح املهذب (1)

 .182ص 2سيل اجلرار جـال (2)

 .178ص 2سيل اجلرار جـال (3)

 .101إلسالم صافتاوى أركان جمموع  (0)

 .313ص 3الرشح املمتع جـ (1)
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v(1) وقال صديق حسن خان
األدلة تدل عىل عدم وجوب طواف الزيارة عىل : أقول :

يصح بدوهنا، فعىل املجتهد أن يبحث عن  التعيني، فضاًل عن كونه ركنًا من أركان احلج التي ال

يستطيع صعوده من كان هيابًا للقيل  التي قلد فيها األخر األول، وجعل عليها سورًا ال املسائل

كان كذلك، قل أن يكشف  والقال، وجمنوطًا بأسواط آراء الرجال، وهو دعوى اإلمجاع فإن ما

عن أصله ومستنده، إال من كان من األبطال املؤهلني للنظر يف الدالئل، الفارقني بني العايل 

 .بل هم أقل من القليل، واهلل املستعان( وقليل ماهم)لسافلمنها وا

طوافك »أنه قال هلا : d عند الشيخني وغريمها من حديث عائشة  وقد ثبت عنه

 .«بالبيت وبني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك

من أحرم باحلج والعمرة، » :قال أنه  عمر ابنوأخرج الشيخان وغريمها من حديث 

: وهذا يدل عىل أن الواجب ليس إال طواف واحد ال ثالثة ،«واحد وسعي واحدأجزأُه طواف 

 .، والوداع ةطواف القدوم، والزيار

أنه حج، فطاف بالبيت ومل يطف »: عمر ابنرواه الشيخان وغريمها عن  ويدل عليه ما

 .«طوافًا غري ذلك

v(2) وقال األلباين
عن )وقوله  :حتت أقوال صديق حسن خان يف نفيه الطواف الثالثة 

لفاظ هذا احلديث يف ألقد تتبعت  (.أنه حج فطاف بالبيت ومل يطف طوافًا غري ذلك عمر ابن

 ،وهو تساهل منه السيام وقد زاد فيه أنباًء عىل فهمه ،البخاري ومسلم فلم أر فيهام هذا اللفظ

 .ومل يطف طوافًا غري ذلك وال أصل هلذه الزيادة عندمها

                                                             

 .(التعليقات الرضية) 110ص 2الروضة الندية جـ (1)

 .111يف تعليقه عىل الروضة ص  (2)
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كان قارنًا كام  عمر ابنوالناظر يف ألفاظهام يتأمل، يتبني له خالف ما قاله الشارح، ذلك ألن 

أين قد أوجبت حجة مع عمرة، فانطلق حتى ابتاع بقدير هديًا، ثم طاف هلام : قال يف رواية هلام

 .طوافًا واحدًا بالبيت، وبني الصفا واملروة ثم مل حيل منهام حتى حل منها بحجة يوم النحر

من مجع بني احلج والعمرة كفاه طواف واحد ومل حيل حتى حيل منهام : وكان يقول زاد مسلم

 .مجيعاً 

فأنت ترى أنه ليس فيه نفي طواف اإلفاضة والوداع، بل قصده بيان أن القارن يكتفي أن 

 .يطوف لقدومه طوافًا واحدًا حلجه وعمرته

الشارح، وهو قوله بعد  عىل ما ذهب إليه –بظاهره  –نعم يف بعض الروايات عنه ما يدل 

فطاف بالبيت وبالصفا واملرة ومل يزد عىل ذلك ومل ينحر ومل حيلق ومل يقرص ومل حيلل : قول نافع

من يشء حرم، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قىض طواف احلج والعمرة 

 . كذلك فعل رسول اهلل: عمر ابنبطوافه األول، وقال 

v(1)وهلذا قال احلافظ 
القدوم عن طواف اإلفاضة وهو وهذه ظاهره أنه اكتفى بطواف  :

 .مشكل

  كذلك فعل رسول اهلل: لكن هذا الظاهر غري مراد من احلديث والدليل قوله فيه: قلت

كان يف حجه قارنًا وأنه طاف لذلك طوافًا واحدًا ثم طاف طواف  فإنه من املعلوم أنه 

نفسه يف البخاري  عمر ابناإلفاضة ثم طواف الوداع كام ورد عن مجع من الصحابة منهم 

 .وغريه

 كتفائه بطوافه األول عن ما بعدهاعىل   كذلك فعل رسول اهلل: فإذا محل قوله يف احلديث

                                                             

 .1ص 0فتح الباري جـ (1)
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فوجب  ،جيوز من اإلفاضة والوداع كام فهم الشارح واستشكله احلافظ تناقض حديثاه وهذا ال

 كتفائه لقدومه بطوافاذكرناه من  خيتلف مع حديثه اآلخر وليس هو إال ما محله عىل معنى ال

 .كتفاء به عام بعده من الطوافالحلجه وعمرته، ال 

 .ن البحث حيتمل الزيادة ولكن املجال ضيق فنكتفي هبذاإوبعد ف

 :والبد من التنبيه عىل أمرين آخرين

أعني أن  ،عمر ابنحتجاج املؤلف بحديث عائشة هو مثل احتجاجه بحديث ان أ :األول

عائشة كانت قارنة وأيضًا فإهنا كانت حائضًا حني قدمت مكة، فلم تستطيع أن تطوف حتى 

 يقاس هبا الرجال والنساء الطاهرات كام ال قضت مناسكها كلها كام يف البخاري وغريه فال

 .خيفى

ھ  ]: أنه فاته الدليل عىل وجوب طواف الزيارة وهو قوله تعاىل :واآلمر اآلخر ھ  

وهو طواف اإلفاضة كام جزم   [ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ے  ے 

 .كثري وغريه ابنبه الشوكاين يف النيل وكذا 

v(1) وقال الشوكاين
اإلكتفاء بطواف واحد وقد احتج أبو ثور ... عمر ابنروى عن  ما :

بعد  «...دخلت العمرة يف احلج»حيتج به  عىل اإلكتفاء بطواف واحد للقارن ومن مجلة ما

اإلتباع فال يلتفت إىل ما والسنة الصحيحة أحق ب ،ىل عمل آخر غري عملهإحتتاج  دخوهلا فيها ال

 .خالفها

v(2) يقـالدق ابنال ـق
 نفر حتىـت اضت الـن املرأة إذا حأو ،اضة البد منهـأن طواف اإلف :

                                                             

 .031ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .048ص 3جـ رشح العمدة العدة (2)
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أن عدم  فإن سياق يدل عىل( أهنا قد أفاضت)فقيل ،«...أحابستناهي»  تطوف لقوله

 .طواف اإلفاضة موجب للحبس

v(1) تيمية ابنقال 
ذلك يوم وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف اإلفاضة إن أمكنه  :

 .رشيق فإن تأخريه عن ذلك فيه نزاعالنحر وإال فعله بعد ذلك لكن ينبغي أن يكون يف أيام الت

 

 َهْل اْلتَّْصِحيُب ُسنٌَّة؟

 

«عشية النَفر( األبطح)من الُسنة النزول بـ» :قال عن عمر بن اخلطاب 
(2). 

صىل الُظهر والعرص واملغرب والعشاء ثم رقد رقدة بامُلحصب   النبيأن » :عن أنس 

«ىل البيت فطاف بهإثم ركب 
(3). 

صىل الظهر والعرص واملغرب والعشاء   النبيأن »: ريض اهلل عنهام عمر ابنعن 

«يفعله عمر ابنبالبطحاء ثم هجع هجعًة، ثم دخل مكة وكان 
(4). 

«وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون باألبطح  النبيأن »: عمر ابنعن 
(5). 

كان يرى التحصيب سنة، وكان يصيل الظهر يوم النفر باحلصبة، قال  عمر ابنن أ :عن نافع

«واخللفاء بعده  قد َحصَب رسول اهلل»: نافع
(6). 

                                                             

 .77ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)

 .(2771)الصحيحة سلسلة األحاديث  (2)

 (.1770) البخاري رواه (3)

 .أبو داود رواه (0)

 (.3110)مسلم  رواه (1)

 (.3111) مسلم رواه (7)
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ننزل غدًا، إن شاء اهلل بخيف بني كرنانة، »: أنه قال  عن رسول اهلل عن أيب هريرة 

«حيث تقاسموا عىل الكفر
إن قريشًا وبني كنانة حالفت عىل بني هاشم، وبني »وذاك  .(1)

يعني بذلك   يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول اهلل يناكحوهم وال أن المطلب، 

«املُحصب
(2)

. 

ألنه كان   نزل األبطح ليس بسنة، إنام نزلُه له رسول اهلل»: قالت d عن عائشة

«أسمح خلروجه إذا خرج
(3)

. 

ليس التحصيُب بيشء، إنام هو منزٌل نزله رسول »: ريض اهلل عنهام قال عباس ابنوعن 

«اهلل
(4)

. 

v(5) قال النووي
باألبطح يوم النفر وهو املحصب وأن أبا بكر وعمر   النبينزول  :

هو  :ينزالن به ويقوالن كانا ال عباس ابنن عائشة وأو ،كانوا يفعلونه واخللفاء  عمر ابنو

، ومذهب الشافعي ومالك واجلمهور مقصود فحصل خالف بني الصحابة  منزل إتفاقي ال

يشء  مجعوا عىل أن من تركه الأواخللفاء الراشدين وغريهم، و  إقتداء برسول اهللاستحبابه 

عليه، ويستحب أن يصيل به الظهر والعرص واملغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله 

إسم ليشء واحد، وأصل اخليف كلام انحدر عن اجلبل : املحصب واألبطح وخيف بني كنانة

 .وارتفع عن امليل

ختفاء وعىل هنا شكرًا هلل تعاىل عىل الظهور بعد اإل  وكان نزوله: بعض العلامءوقال 

 .إظهار دين اهلل تعاىل

                                                             

 .(3117) مسلم رواه (3) .(3172) مسلم رواه (2) .(3171) مسلم رواه (1)

 .70ص 3رشح مسلم جـ (1) .(3113) مسلم رواه (0)
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v(1) قال الشوكاين
قد  ،فعلهاأي من املناسك التي يلزم ( ليس التحصيب بيشء)قوله  :

وقد  ،ستحباب نزول املحصب مع اإلتفاق أنه ليس من املناسكااملنذر اخلالف يف  ابننقل 

شك أن  وال ،«نزهلا إال من أجيل واهلل ما»: أهنا قالت d عن عائشة( 7/201)روى أمحد 

وحكى النووي عن  ،عىل ذلك وفعله وقد فعله اخللفاء بعده  النزول مستحب لتقريره

 .أنه مستحب عند مجيع العلامء القايض عياض

v(2) وقال احلافظ
أراد أنه ليس من  عباس ابنواحلاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة و: 

ال   فعالهأراد دخوله يف عموم التأيس بأ عمر ابنيلزم برتكه يشء ومن أثبته ك املناسك فال

 .اإللزام بذلك

v(3) القيم ابنقال 
إظهار شعائر اإلسالم يف املكان الذي أظهروا فيه   النبيفقصد  :

أن يقيم شعار التوحيد يف مواضع   شعائر الكفر والعداوة هلل ورسوله وهذه كانت عادته

 .ى مسجد الطائف موضع الالت والعزىأن يبن  النبيمر أشعائر الكفر والرشك كام 

v(4) وقال الشيخ األلباين
جزم أن التحصيب سنة ( يعني عمر بن اخلطاب)فإذا هو : 

بذلك السيام ( عمر ابنيعني ) هابنأطمأن القلب إىل أنه يعني أهنا سنة مقصودة أكثر من قول 

 :فقد أجاب املحققون بجوابني ،«...نحن نازلون غداً » ويؤيده حديث

 .أن املثبت مقدم عىل النايف :األول

منافاة بينهام وذلك أن النايف أراد أنه ليس من املناسك فال يلزم برتكه يشء  أنه ال :الثاين

 . إلزام بذلكال راد دخوله يف عموم التأيس بأفعاله أواملثبت 

                                                             

 .274ص 2زاد املعاد جـ (3) .131ص 3جـ الباري فتح (2) .002ص 3نيل األوطار جـ (1)

 .(2771)رقم  الصحيحة حتت حديثسلسلة األحاديث  (0)
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م بعد الطواف وصالة الركعتني خلف املقام يسعى بني الصفا واملروة إن كان ث

 .السعي حلجه والسعي األول لعمرتهمتمتعًا، وهذا 

خرجنا مع : حلديث عائشة قالت ؛سعي واحد يف أصح أقوال العلامءيكفي  وال

ل باحلج مع دي فليهمن كان معه ه» :فذكرت احلديث وفيه فقال  رسول اهلل

فطاف الذين أهلوا بالعمرة »: إىل أن قالت «ل منهام مجيعاً حيل حتى حي العمرة ثم ال

د أن رجعوا من منى آخر بع بالبيت وبالصفا واملروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً 

 .[رواه البخاري ومسلم] «حلجهم

آخر بعد أن  ثم طافوا طوافاً  عن الذين أهلوا بالعمرة - ريض اهلل عنها -وقوهلا 

عىل أصح األقوال يف  تعني به الطواف بني الصفا واملروة ،رجعوا من منى حلجهم

فليس دت بذلك طواف االفاضة راأ: تفسري هذا احلديث، وأما قول من قال

 ما يع وقد فعلوه، وإنام املراد بذلكألن طواف اإلفاضة ركن يف حق اجلم بصحيح؛

 بعد الرجوع من منى ثانيةمرة وهو الطواف بني الصفا واملروة  خيص املتمتع

ويدل عىل صحة  لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد هلل وهو قول أكثر أهل العلم

ريض  - عباس ابنعن  جمزومًا به رواه البخاري يف الصحيح تعليقاً  ذلك أيضًا ما

 النبيزواج أاملهاجرون واألنصار و أهلَّ » :ل عن متعة احلج فقالأنه سئ - اهلل عنهام

 فلام قدمنا مكة قال رسول اهلل يف حجة الوداع وأهللنا : «جعلوا إهاللكم ا

ولبسنا  فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء« باحلج عمرة إال من قلد اهلدي

ثم امرنا عشية  ،«حيل حتى يبلغ اهلدي حمله من قلد اهلدي فإنه ال»: وقال .الثياب
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 .«غنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروةفإذا فر الرتوية أن هنل باحلج

 .واهلل أعلم .نتهى املقصود منه وهو رصيح يف سعي املتمتع مرتنيا

وأصحابه مل يطوفوا بني الصفا واملروة   النبيرواه مسلم عن جابر أن  وأما ما

 ؛طوافهم األول فهو حممول عىل من ساق اهلدي من الصحابة .إال طوافًا واحداً 

 النبيو .لوا من احلج والعمرة مجيعاً حتى ح  النبيألهنم بقوا عىل إحرامهم مع 

 ليه ليس ع العمرةووالعمرة وأمر من ساق اهلدي أن هيل باحلج  قد أهل باحلج

 .كام دل عليه حديث جابر املذكور وغريه من األحاديث الصحيحة إال سعي واحد

ىل يوم النحر ليس عليه إال سعي إفرد احلج وبقي عىل إحرامه أوهكذا من 

ه ذلك عن السعي بعد فإذا سعى القارن واملفرد بعد طواف القدوم كفا ،واحد

وبني حديث جابر  عباس ابنوهذا هو اجلمع بني حديثي عائشة و طواف اإلفاضة

 .وبذلك يزول التعارض وحيصل العمل باألحاديث كلها املذكور

ثبتا قد أحديثان صحيحان و عباس ابنومما يؤيد هذا اجلمع أن حديثي عائشة و

كام  املثبت مقدم عىل النايفوالسعي الثاين يف حق املتمتع وظاهر حديث جابر ينفي 

املوفق  - سبحانه وتعاىل - ث واهللهو مقرر يف علمي األصول ومصطلح احلدي

 .قوة إال باهلل حول وال للصواب، وال

 

ثم بعد الطواف وصالة الركعتني خلف املقام يسعى بني الصفا واملروة إن كان  » :قوله

 .« ... متمتعًا، وهذا السعي حلجه والسعي األول لعمرته

 فطاف الذين كانوا أهلوا: قالت... يف حجة الوداع  النبيخرجنا مع » :d عن عائشة
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بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة ثم َحلوا، ثم طافوا طوافاً واحدًا بعد أن رجعوا من منى، 

«فإنام طافوا طوافًا واحداً  وأما الذين مجعوا احلج والعمرة
 (.1117)البخاري.(1)

«طوافك بالبيت وسعيِك بني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتِك »: وعنها
(2)

. 

«يسعك طواُفك حلجك وعمرتك» :ولفظ
جيزيء عنك طوافك بالصفا واملروة عن »و .(3)

«حجك وعمرتك
(4). 

«هلام طواُف واحدمن قرن بني حجه وعمرتِه أجزأُه »: مرفوعاً  عمر ابنعن 
(5). 

من أحَرَم باحلج والعمرة، أجزأُه طواٌف واحٌد وسعٌي واحد منهام، حتى حيل » :ويف لفظ

«منهام مجيعاً 
(6). 

صحابُه بني الصفا أوال   النبيمل يطف »: عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام يقول

«واملروة إال طوافًا واحداً 
«طوافه األولإال طوافًا واحدًا » :ويف لفظ .(7)

(8)
. 

ضعفه األلباين .«أخر طواف يوم النحر اىل الليل  النبيأن » :عباس ابنحديث 
(9)

. 

v(10) وقال الشوكاين
أنه يكفي القارن حلجته وعمرته  وهبذه األدلة متسك من قال :

 .وجابر وعائشة عمر ابنوهو مالك والشافعي وهو حمكي عن  ،طواف واحٌد وسعٌي واحد

ي مسعود والشعب ابنيب طالب وأقال النووي وهو حمكي عن عيل بن : قال أبو حنيفة

 .والنخعي، أنه يلزم القارن طوافان وسعيان وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسفة

                                                             
 .مسلم رواه (3) .(1837) أبو داود رواه (2) (.1117)البخاري  رواه (1)

 .(308) الرتمذي رواه (7)  (.2371)ه ماج ابنو ،(2/77)أمحد  رواه (1) .(1211)مسلم  رواه (0)

 .(3471) مسلم رواه (8) .(3470) مسلم رواه (7)

 (.710)ه ماج وضعيف ابن ،(113)وضعيف الرتمذي  ،(031) يف ضعيف أيب داود (3)

 .030ص 3نيل األوطار جـ (14)
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v(1) بن السيد ساملقال أبو مالك 
اختلف العلامء يف طواف القارن واملتمتع عىل ثالثة  :

 :مذاهب

مسعود وهو قول سفيان  ابنوهو مروي عن عيل و ،أن عىل كل منهام طوافني وسعيني -1

 .يب حنيفة وإحدى الروايات عن أمحدأالثوري و

 ابنو تيمية ابننص عليه أمحد واختاره  ،أن عىل كل منهام طوافًا واحدًا وسعيًا واحداً  -2

 .القيم

وهو مذهب مالك والشافعي  ،أن عىل املتمتع طوافني وسعيني وعىل القارن سعي واحد -3

 .دوظاهر مذهب أمح

وأما القوالن اآلخران فسبب اخلالف بينهام تعارض األحاديث  ،فأما القول األول فضعيف

 .الواردة يف ذلك

القيم ابنقال 
(2)

: فأما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفي واملثبت مقدم عىل النايف، أو يقال: 

فإهنم إنام سعوا سعيًا واحدًا ومل  –وهم قلة  –وساق اهلدي   النبيمراد جابر من قرن مع 

مدرج يف حديثها، فهذه ...( فطاف) يرد عموم الصحابة، أو ُيعلل حديث عائشة بأن قوهلا

 .هاثالث طرق للناس يف حديث

أما دعوى األدراج فيلزم منها ختطئة جبال احلفظ الثقات بغري بينة كالزهري وغريه، : قلُت 

شك فيه ولُه طرق تؤيده، وهو دليل عىل أن املتمتع عليه طوافان وسعيان  فحديثها ثابت ال

 :أنه سئل عن متعة احلج فقال عباس ابنمل حيفظ جابر ويشهد له حديث  وعائشة قد حفظت ما

                                                             

 .237ص 2صحيح فقه السنة جـ (1)

 .زاد املعاد (2)
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طفنا بالبيت وبالصفا  «اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي» : قال رسول اهلل

فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة  ،واملروة وأتينا النساء لبسنا الثياب

  .أخرجه البخاري تعليقًا جمزوماً فقد تم حجنا وعلينا اهلدي، 

وهذا مؤكد ملا دل عليه حديث عائشة من أن املتمتع يلزمه طواف وسعي لعمرة ثم حيل 

واحد وسعي  ويلزمه طواف وسعي آخران بعد اإلفاضة من عرفة وأما القارن فعليه طواف

 .اجلمهورواحد عند 

v(1) قال الشيخ األلباين
كذا  ويف حاشيته «ومل يطوفوا بني الصفا واملروة» يف رواية جابر :

فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت »: حيث قالت dوفصلت عائشة :  أطلق جابر 

منى، وأما الذين مجعوا وبني الصفا واملروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا أخر بعد أن رجعوا من 

 .أخرجه الشيخان. «احلج والعمرة، فإنام طافوا طوافًا واحداً 

v(2) القيم ابنقال 
فأما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفي واملثبت مقدم عىل النايف، أو  :

وساق اهلدي، كأيب بكر وعمر وطلحة وعيل وذوي   النبيمراد جابر من قرن مع : يقال

 اليسار، فإهنم إنام سعوا سعيًا واحدًا، وليس املراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة

d الخ... بأن قوهلا فطاف. 

 . يف احلديث مدرج من قول هشام، وهذه ثالث طرق للناس يف حديثها واهلل أعلم

جتوز السيام إذا كان مثل  ألن ختطئة الثقة بدون حجة الوالطريق األخري منها ضعيف : قلت

 ابنالك عن ـام، ألنه من رواية مـشـث هـديـريق احلـيس يف طـل :لُت ـقـت فـتدركـام، ثم اسـهش

                                                             

 .87ص  حجة النبي (1)

 .زاد املعاد (2)
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 يف الصحية، فمن اخلطأ واإلدراج؟ عنها فهذا إسناد غايةشهاب عن عروة بن الزبري 

 d وقد روي يف حديث عائشة :يف مناسك احلج قال تيمية ابنثم وجدت شيخ اإلسالم 

 .من قول عائشة أهنم طافوا مرتني، لكن هذه الزيادة قيل إهنا من قول الزهري ال

 ؟(قيل)والزهري جبل يف احلفظ، فكيف خيطأ بمجرد

فريد به  تيمية ابنفمن العجيب أن يعتمد عىل ذلك  :هذه الطبقة فأقول زيد اآلن يفأو

بعضهم عىل أنه يستحب طوافان  –يعني الزيادة  –حتج هبا اوقد  :فيقول d حديث عائشة

ىل إدخلت العمرة يف احلج »: بالبيت، وهذا ضعيف واألظهر ما يف حديث جابر، ويؤيده قوله

 .«يوم القيامة

يساوى حكايته، كام عرفت ومما  شك فيه وما أعل به ال صحيح الحديث عائشة : قلت

 :يؤكد ذلك شيئان

. القاسم عن أبيه عنها به ابنعن عبدالرمحن ( 223)رقم ب( املوطأ)ن له طريقاً يف أ :األول

 .وهذا سند صحيح أيضًا كاجلبل ثبوتاً 

 .أنه سئل عن متعة احلج عباس ابنأن له شاهدًا رصحيًا صحيحًا من حديث  :واآلخر

يف حجة الوداع فلام قدمنا مكة قال   النبيأهل املهاجرون واألنصار وأزواج : فقال

طفنا بالبيت وبالصفا  ،جعلوا إهاللكم باحلج عمرة، إال من قلد اهلديا»:  رسول اهلل

 .«...فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة.. ولبسنا الثياب ... واملروة

تعليقًا جمزومًا ورواه مسلم خارج صحيحه موصوالً وكذا اإلسامعييل يف أخرجه البخاري 

 .وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح( 1/23)مستخرجه ومن طريقه البيهقي يف سننه 
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مل  ، ويؤيد أهنا حفظت ماdفهذا كله يؤكد بطالن دعوى اإلدراج يف حديث عائشة 

، ويدل عىل أن املتمتع البد له من الطواف مرة أخرى بني الصفا واملروة، ويف حيفظ جابر 

فائدة أخرى مهمة جدًا، وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه، ومفهومه أن  عباس ابنحديث 

قل من أن يدل عىل الوجوب أه، فهذا إن مل يدل عىل أنه ركن فال من مل يفعل ذلك مل يتم حج

 .فكيف اإلستحباب

 «...دخلت العمرة»:  ذهب إليه من عدم املرشوعية بقوله وأما تأييد شيخ اإلسالم ما

 . النبيثبت األمر به من  خيفى ضعفه، بعد ما فال

v(1) قال الشنقيطي
 :ىل ثالثة مذاهبإأن العلامء اختلفوا يف طواف القارن واملتمتع  :

ن عىل املتمتع أن ذلك يكفيه حلجه وعمرته وإعىل القارن طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا و .1

 .طوافني وسعيني وهذا مذهب مجهور العلامء منهم مالك والشافعي وأمحد يف أصح الروايات

 .صحابهأوطوافني وهذا مذهب أيب حنيفة ون عىل كل واحد منهام سعيني أ .2

 .هنام معًا يكفيهام طواف واحد وسعي واحد وهو مروي عن أمحدأ .3

فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع خمالفيهم  ،أما اجلمهور املفرقون بني القارن واملتمتع

 .يقاومها ما

فهذا نص رصيح متفق عليه، يدل عىل الفرق بني  ية عائشة يف حجة الوداع عند مسلموروا

 ن القارن يفعل كفعل املفرد واملتمتع يطوف لعمرته، ويطوف حلجه فالأو ،القارن واملتمتع

ن إ: يف البخاري وقول من قال عباس ابنوجه للنزاع يف هذه املسألة بعد هذا احلديث وحديث 

 القيم وهو ابنواحد يف حديث عائشة هذا السعي، له وجه من النظر واختاره ـاملراد بالطواف ال

                                                             

 .111ص 1جـ البيان أضواء (1)
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فهذه النصوص تدل عىل صحة هذا القول املفرق بني القارن واملتمتع وهو قول . وجيه عندي

 .و الصواب إن شاء اهللمجهور العلامء وه

v(1) وقال
أن يطوف ويسعى حلجه بعد رجوعه من منى أنه  ومما يوضح من جهة املعنى :

هيل باحلج باإلمجاع، واحلج يدخل يف معناه دخوالً جمزومًا به الطواف والسعي فلو كان يكفيه 

 فيه والطواف  هالله باحلج إهالالً بحج، الإطواف العمرة التي حل منها وسعيها، لكان 

 .يف الرشع، والعلم عند اهلل تعاىلسعي، وهذا ليس بحج يف العرف وال 

v(2) قال الشيخ العثيمني
 هل يكفي واحد وسعي واحد للقارن؟: يف جواب السؤال 

إذا حج اإلنسان قارنًا فإنه جيزئه طواف احلج وسعي احلج عن العمرة واحلج مجيعا : اجلواب

  النبيويكون طواف القدوم طواف سنة، وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كام فعل 

 . النبيفضل لفعل أىل يوم العيد بعد طواف اإلفاضة، ولكن تقديمه إوإن شاء أخره 

نه سعى من قبل، أليسعى  ف طواف اإلفاضة فقط، والفإذا كان يوم العيد فإنه يطو

 dلعائشة   والدليل عىل أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة واحلج مجيعًا قول الرسول

«طوافك بالبيت وبالصفا واملروة يسعِك حلجك وعمرتك» :وكانت قارنة
  النبيفبني   .(3)

 .أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة مجيعاً 

من حج مفردًا أو سعى بعد طواف القدوم فهل عليه سعي بعد : وقال يف جواب سؤال

 طواف اإلفاضة؟

                                                             

 .128ص 1جـ البيان أضواء (1)

 .173أركان اإلسالم ص فتاوى (2)

 .(1837)أبو داود  رواه (3)
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ليس عليه سعي بعد طواف اإلفاضة، فاملفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف : اجلواب 

 .يعيده مرة أخرى بعد طواف االفاضةن هذا السعي هو سعي احلج فال إالقدوم، ف

يده الصنعاينأوهذا ما 
(1)

حديث عائشة دليل عىل أن القارن يكفيه طواف واحد  :بقوله 

 عمر ابنفاألحاديث متواردة عىل معنى حديث عائشة عن  ،وسعي واحد للحج والعمرة

 .وجابر وغريمها

v(2) وقال املباركفوري
جيب عليه إال طواف  هو أن القارن ال: القول الراجح: قلت :

 .واحد كاملفرد

وقال صديق حسن خان
(3)

األدلة القاضية بأن الواجب عىل القارن ليس إال طواف : أقول :

لطواف الواحد والسعي يشك عامل باحلديث أن أدلة ا واحد وسعي واحد قوالً وفعال وال

 .الواحد أرجح

v(4) وقال النووي
يكرر بل  طوافه األول فيه دليل عىل أن السعي يف احلج أو العمرة ال :

 كان قارنا  النبيأن  ألنه بدعة وفيه دليل ملا قدمناه يقترص منه عىل مرة واحدة ويكره تكراره

 .لقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحدوا

v(5) تيمية ابنقال 
مجهور العلامء وليس عىل املفرد إال السعي واحد وكذلك القارن عند  :

 سعيـالـتفى املتمتع بـكاإذا ـف ،روايتني عن أمحدـح الـصأواهلم وهو ـح أقـذلك املتمتع يف أصـوك

                                                             
 .1442ص 2سبل السالم جـ (1)

 .838ص 3التحفة جـ (2)

 .30ص 2الروضة جـ (3)

 .28ص 3رشح مسلم جـ (0)

 .77ص 27جمموع الفتاوى جـ (1)
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دخلت »واألظهر ما يف حديث جابر ويؤيده  ،األول أجزأه ذلك كام جيزيء املفرد والقارن

فاملتمتع من حيث أحرم بالعمرة دخل احلج لكنه فصل بتحلل ليكون أي ر  «العمرة يف احلج

 .الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة عىل احلاج وأحب

v(1) القيم ابنقال 
ىل مكة قبل الظهر راكبًا فطاف طواف اإلفاضة إ ثم أفاض  :

ومل يصح  ،طواف الصدر ومل يطف غريه ومل يسع معه هذا هو الصوابوطواف الزيارة وهو 

 .عنه يف السعيني حرف واحد بل كلها باطلة

«فاض فيهأمل يرمل يف السبع الذي   النبيأن » :ريض اهلل عنهام عباس ابنعن 
(2)

. 

 

         

 

                                                             

 .214ص 2جـ املعاد زاد (1)

 .(2083)صحيح ابن ماجه  (2)
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 يف َبَياِن َأْفَضِليَِّة َما َيْفَعُلُه اْلَحاجُّ َيْوَم اْلنَّْحَر

واألفضل للحاج أن يرتب هذه األمور األربعة يوم النحر كام ذكر فيبدأ أوالً 

برمي مجرة العقبة، ثم النحر، ثم احللق أو التقصري، ثم الطواف بالبيت والسعي 

فإن قدم . بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا مل يسعيا مع طواف القدوم

يف ذلك،  رخصة عن النبي بعض هذه األمور عىل بعض أجزأه ذلك لثبوت ال

ألنه من األمور التي تفعل يوم النحر  ؛ويدخل يف ذلك تقديم السعي عىل الطواف

افعل وال »: فام سئل يومئذ عن يشء قدم وال أخر إال قال: فدخل يف قول الصحايب

ملا يف  ؛وألن ذلك مما يقع يف النسيان واجلهل فوجب دخوله يف هذا العموم «حرج

 .........................................................  .والتسهيل  ذلك من التيسري

 

واألفضل للحاج أن يرتب : يف َبَياِن َأْفَضِليَِّة َما َيْفَعُلُه اْلَحاجُّ َيْوَم اْلنَّْحَرَفصٌل  » :قوله
ثم احللق هذه األمور األربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أواًل برمي مجرة العقبة، ثم النحر، 

 .« ... أو التقصري،

لونه فجاء أيف حجة الوداع بمنى، للناس يس  عن عبداهلل بن عمرو قال وقف رسول اهلل

جاءُه رجل  ثم «إذبح وال حرج»: ، قالشُعر، فحلقُت قبل أن أنحرأرُجٌل فقال يا رسول اهلل مل 

 فام سئل: الـ، ق«إرم وال حرج»: الـفق ،رميأعر فنحرت قبل أن ـشأا رسول اهلل مل ـال يـقـآخر ف
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أخرجه ]« حرج ال» :أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال وقد ثبت عن النبي 

تضح بذلك دخوله يف العموم من غري اف .[سامة بن رشيك بإسناد صحيحأأبو داود من حديث 

 .قشك واهلل املوف

 

َر إال قال  رسول اهلل مَ َ وال ُأخِّ «افعل وال حرج»: يومئٍذ عن يشء ُقدِّ
(1)

. 

إين أفضُت : وأتاه آخر فقال ،«إرم وال حرج» فقال ،رميأإين حلقُت قبل أن  :ويف رواية عنه

«إرم وال حرج» قال ،إىل البيت قبل أن أرمي
(2)

. 

: قيل له يف الذبح واحللق، والرمي والتقديم والتأخري، فقال أن النبي »بن عباس اوعن 

«الحرج
(3)

. 

«حرج ال»: فقال ،سميتأما  رميت بعد: وقالويف رواية عنه 
(4)

. 

«إذبح وال حرج»: قال ،ذبحأطفت قبل أن : وقال آخر
(5)

. 

 .[691: البقرة] [ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې ]: قال تعاىل

 [ڭھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ]: وقال تعاىل

 .[99: جاحل]

 .« ...، أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف وقد ثبت عن النيب  »: قوله

يا : حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل  خرجت مع رسول اهلل: أسامة بن رشيكرواية 

 حرج ال ال»: و قدمت فكان يقولخرت شيئًا أأسعيت قبل أن أطوف أو   رسول اهلل

«حرج
(6)

. 

                                                             

 (.3613)رواه مسلم  (9)  .(3613)رواه مسلم  (6)

 .61لأللباين ص حجة النبي  (1) (.6331)رواه البخاري  (1) (.3616)، ومسلم (6331)رواه البخاري  (3)

 .أيب داود سنن ، وصححه األلباين يف صحيح(9339)، وابن خزيمة (9361)رواه أبو داود  (1)



  يف َبَياِن َأْفَضِليَِّة َما َيْفَعُلُه اْلَحاجُّ َيْوَم اْلنَّْحَر:  ِدَي َعَشراَفْصُل اْلَحاْل
777 

......................................................................................... 

 

v (1) قال األلباين
 :اعلم أن أفعال يوم النحر أربعةو 

 .رمي مجرة العقبة .1

 .ثم الذبح .2

 .ثم احللق  .3

 .فاةةطواف اإل ثم .4

 .فدية عليه والسنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدم بعضها عىل بعض جاز وال

v (2) وقال النووي
 وهو مذهبنا قال مجاعة من السلفوهبذا : بعدما نقله األلباين عنه 

نام خيتلفان يف إواتفقوا عىل أنه الفرق بني العامد والساهي يف ذلك يف وجوب الفدية وعدمها و

 .عند من يمنع التقديم، واهلل أعلماإلثم 

v (3) قال احلافظ
رمي مجرة العقبة، ثم نحر : شياءأإن وظائف يوم النحر باإلتفاق أربعة  :

مجع العلامء عىل مطلوبية هذا أوقد  .ثم طواف اإلفاةةلق أو التقصري اهلدي أو ذبحه، ثم احل

وقال  ،واختلفوا يف جواز تقديم بعضها عىل بعض فأمجعوا عىل األجزاء يف ذلك ،الرتتيب

بن عباس ومل يثبت عنه أن من قدم شيئًا عىل يشء فعليه دم وبه قال اروي عن : v القرطبي

وذهب الشافعي ومجهور السلف بن اجلبري وقتادة واحلسن والنخعي وأصحاب الرأي ا

فهو  «حرج ال» والعلامء وفقهاء أصحاب احلديث إىل اجلواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل

 .اهر يف رفع اإلثم والفدية معاً ظ

                                                             

 .61ص حجة النبي  (6)

 .19ص 9رشح مسلم جـ (9)

 .396ص 3فتح الباري جـ (3)
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عىل التوسعة يف تقديم بعض هذه األشياء عىل  احلديث يدلظاهر : v قال الطحاوي

أي ال إثم يف ذلك الفعل وهو كذلك ملن  «حرج ال»وله ال ألنه حيتمل أن يكون ق: البعض ق

كان ناسيًا أو جاهاًل وأما من تعمد املخالفة فتجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوب الفدية 

أخريه وقال جيوز ت حينئذ ألنه وقت احلاجة وال  كان واجبًا لبينه حيتاج إىل دليل ولو

 .احلرج إال وقد أجزأ الفعل  يمل يسقط النب: الطربي

v (1) ابن دقيق العيدوقال 
فأختار الشافعي  ،ختلفوا فيام لو تقدم بعضها عىل بعضافقد  :

ألنه بو حنيفة يمنعان تقديم احللق عىل الرمي أجواز التقديم وجعل الرتتيب مستحبًا ومالك و

 .ٍذ يكون حلقًا قبل وجود التحللنييومئ

 .يشء عليه إن كان جاهاًل وإن كان عاملًا ففي وجوب الدم روايتان فال ونقل عن أمحد

ن الدليل دل أوهذا القول يف سقوط الدم عن اجلاهل والنايس دون العامد قوي من جهة 

 .«كمخذوا عني مناسك»يف احلج بقوله   عىل وجوب اتباع أفعال الرسول

فيخصص احلكم ( مل أشعر)إنام قرنت بقول السائل  ذه األحاديث املرخصة يف التقديموه

وأما من أسقط الدم وجعل ذلك  ،هبذه احلالة وتبقى حالة العمد عىل أصل وجوب اإلتباع

عىل نفي اإلثم والدم معًا فال يلزم تأخري البيان ( الحرج)نه حيملإخمصصًا بحالة عدم الشعور ف

 .حلاجةعن وقت ا

مل جيز  ومشى أيضًا عىل القاعدة يف أن احلكم إذا ُرتِّب عىل وصف يمكن أن يكون معترباً 

 .ا الُيساويه بهأطِّراحه وإحلاق غريه مم

 

                                                             

 .396ص 3العدة رشح العمدة جـ (6)
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 لعدم التكليف واملؤاخذة واحلكم علق به، فالن عدم الشعور وصٌف مناسب أشك  وال

 .يساويه حلاق العمد به إذا الإيمكن إطراحه ب

فإنه قد يشعر بأن الرتتيب مطلقًا غري ( الحرج فام سئل عن يشء)فإن متسك بقول الراوي 

 .مراعي يف الوجوب

حال اوي إنام تعلق بام وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إىل وهذا األخبار من الر

قى حجة يب و عدمه واملطلق اليدل عىل أحد اخلاصني بعينه فالأالسؤال وكونه وقع عن العمد 

 .يف حال العمد، واهلل أعلم

v (1) بن تيميةاوقال 
إذا أخل بالرتتيب بني الذبح واحللق فإن اجلاهل يعذر بال خالف  :

  يوالسنة إنام جاءت عن النب: ايتانرو( أي اإلمام أمحد)يف املذهب وأما العامل املتعمد فعنُه 

خروا بال علم، مل يتعمد أألهنم قدموا و «حرج إفعل وال»كان يسأل عن ذلك فيقول  أنه

  [ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې ]  فالقرآن قد جاء بالرتتيب لقولهواملخالفة للسنة وإال

 .«إين قلدت هديى، ولبدُت رأيس فال أحل وأحلق حتى أنحر»:  يوقال النب

ڭ  ڭ  ]: وقوله ۓ   ھ  ے  ے   ۓ   أدل   [ڭھ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ] :عىل الرتتيب من قوله  .[ڌ   ڎ  

v (2) وقال الصنعاين
علم أن إجياب الدم يف هذه الفعال والرتوك يف احلج مل يأت ا: أقول :

 .أن من قدم شيئًا عىل يشء فعله دمبن عباس ومل يثبت عنه ابه نص نبوي إنام روي عن 
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v (1) ال العثيمنيق
إن هذا إنام : وقال بعض العلامء املحقيقني كإبن دقيق العيد وغريه :

 إفعل وال»  يولكن ملا قال النب.( ..مل أشعر)ظملن كان معذورًا ألن يف بعض األلفا يكون

هذه األزمان  وهي للمستقبل، ومل يقترص فهو املوافق ملقاصد الدين اإلسالمي يف مثل «حرج

 .ألن ذلك أيرس للناس

v (2) قال الشنقيطي
عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر  قال مقيده الذي تدل :

مقدم عىل احللق لكن من حلق قبل أن ينحر فال حرج عليه من إثم والدم فمن ذلك ما أخرجه 

لبس  وهي تدل داللة ال ابن عباس واألحاديث بمثل هذا كثريةبن عمر والشيخان من حديث ا

 نكرة يف( الحرج) فدية ألنه قوله فيها عىل أن من حلق قبل أن ينحر اليشء عليه من إثم وال

ت عىل الفتح، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص رصيح يف سياق النفي ركبت مع ال فبين

إذن نص رصيح يف عموم النفي جلميع أنواع احلرج من إثم وفديه، واهلل العموم فاألحاديث 

 .أعلم

يتضح محل األحاديث املذكورة عىل من قدم احللق جاهاًل أو ناسيًا وإن كان سياق  وال

يف بعض تلك األحاديث الواردة يف الصحيح  ابن عمر يدل عىل أن السائل جاهل، ألنحديث 

ل فيجب إستصحاب عمومها حتى يدل دليل عىل التخصيص ليس فيها ذكر النسيان وال اجله

 .بالنسيان واجلهل

وقد تقرر أيضًا يف علم األصول أن جواب املسؤل ملن سأله اليعترب فيه مفهوم املخالفة ألن 

 إلخراج املفهوم عن حكم ختصيص املنطوق بالذكر ملطابقة اجلواب للسؤال، فلم يتعني كونه
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 .وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد يف السؤال ال مفهوم له املنطوق

شعور اليستلزم سؤال ـوتعلق سؤال بعضهم بعدم ال :يف نيل األوطار v وقال الشوكاين

 .جيوز إطراحها بإحلاق العمد هبا والأنه خيتص احلكم بحالة عدم الشعور،  به حتى يقال غريه

وهلذا يعلم أن التعديل يف التخصيص عىل وصف عدم الشعور املذكور يف سؤال بعض 

 .السائلني غري مفيد للمطلوب

 

 اْلسَِّعُي َقْبَل اْلطََّواف

 

v (1) ويال اإلمام البغق
إذا سعى بني الصفا واملروة قبل أن يطوف بالبيت يف احلج أو  :

لم إال ما ُحكَي فال حيسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل الع يف العمرة،

.. سعيت قبل أن أطوف»اسامة بن رشيك جيزئه سعيه واحتج بام روى عن  عن عطاء أنه قال

وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة ويكون  ،«الحرج

ه أن يعيده بعد طواف اإلفاةة، فأما من مل يكن سعى عقيب طواف جيب علي وال ،حمسوبًا لهُ 

 .ف بعرفة الحيسب قبل طواف اإلفاةةالقدوم فسعيه بعد الوقو

v (2) العثيمنيقال 
فمن العلامء من طعن يف صحة هذه  «سعيت قبل أن أطوف»احلديث  :

 :واجلواب عن ذلك ،املراد بذلك سعي احلج ملن كان قارنًا أو مفرد: الرواية ومنهم من قال

 .فاحلديث صحيح وال مطعن فيه :ما األولأف

 أل عن سعي حصل يفــيام، وإنام سأفإن هذا الرجل مل يسأل عن سعي سبق منذ  :وأما الثاين
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 إن هذا السعي الذي كان بعد طواف القدوم ألن ظاهر حال قوليصح أن ن ذلك اليوم وال

 .السائل اليقتيض هذا

أركان اإلسالموقال يف فتاوى 
(1)

 هل جيوز تقديم السعي عىل الطواف؟: يف جواب سؤال 

وقف  أما بالنسبة لتقديم سعي احلج عىل طواف اإلفاةة فهذا جائز ألن النبي  :اجلواب

فمن كان  «حرج ال» وقيل له سعيت قبل أن أطوف فقال يوم النحر وجعل الناس يسالونه

متمتعًا فقدم السعي يف احلج عىل الطواف أو مفردًا أو قارنًا ومل يكن سعي مع طواف القدوم 

 .«حرج ال»  يالطواف فهذا البأس به لقول النب فقدم السعي عىل

وقال
(2)

الطواف الصواب أنه الفرق بني يوم العيد وغريه يف أنه جيوز تقديم السعي عىل  :

 .حتى ولوكان بعد يوم العيد

v (3) قال الشنقيطي
هل العلم عىل أن السعي اليصح، إال بعد طواف، أن مجهور أاعلم  :

وغريه فلو سعى قبل الطواف مل يصح سعيه عند اجلمهور منهم األئمة األربعة، ونقل املاوردي 

بن املنذر عن عطاء وبعض أهل احلديث أنه احكى  عليه، قال النووي يف رشح املهذب اإلمجاع

 ال» اسامة بن رشيكواحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بام رواه أبو داود عن  ،يصح

وهذا احلديث الصحيح يقتيض  ،وهذا اإلسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات معروفون «حرج

نه اليصح السعي إال مسبوقًا ألطواف ومجاهري أهل العلم عىل خالفه وصحة السعي قبل ا

 .بالطواف
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سامة بن رشيك بعد أن ذكر صحة اإلسناد أيف رشح املهذب يف حديث  v وقال النووي

سعيت قبل أن  عليه اخلطايب وغريه وهو أن قوله حممول عىل ما محله املذكور وهذا احلديث

 .أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف اإلفاةة، واهلل تعاىل أعلم: أطوف

عد ينايف ذلك أنه سعي ب طواف اإلفاةة الذي هو ركن وال: قبل أن أطوف يعني فقوله

 .طواف القدوم الذي هو ليس بركن

ابن حزمقال 
(1)

يف رمي اجلمرة واحللق والنحر والذبح وطواف اإلفاةة والطواف وجائز : 

هيا شئت الحرج يف يشء من ذلك أبالبيت والسعي بني الصفا واملروة أن تقدم أهيا شئت عىل 

 (.سامة بن رشيكأثم ذكر حديث )

من بدأ بالصفا واملروة : وعن سفيان الثوري قال عطاء ،فأخذ هبذا مجهور من السلف: وقال

اليشء عليه فيام : وقال الشافعيول سفيان، قبل البيت أنه يطوف بالبيت وقد أجزأ عنه وبه يق

 .أخرأ وقدم إال من طاف بني الصفا واملروة قبل الطواف بالبيت فعليه دم

دعاوى بال دليل المن قرآن وال  كل هذه األقوال يف غاية الفساد ألهنا كلها: قال أبو حممد

 .من قول صاحب وال من قياس وال من رأي سديد من سنة وال
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رمي مجرة العقبة؛ : واألمور التي حيصل للحاج هبا التحلل التام ثالثة وهي

، فإذا فعل هذه فاةة مع السعي بعده ملن ذكر آنفاً إلاحللق أو التقصري وطواف او

حرام من النساء والطيب وغري ذلك، ومن إلعليه باالثالثة؛ حل له كل يشء حرم 

التحلل هذا بسمى يإال النساء و حرامثنني منها حل له كل يشء حرم عليه باإلافعل 

 .األول

 

 .« ... واألمور اليت حيصل للحاج بها التحلل التام ثالثة »: ولهـق

v(1) قال العثيمني
التقصري إذا فعل هذه أو الرمي والنحر واحللق : فعندنا ثالثة أشياء 

 .يشء إال النساء حل من كل

بأن اإلنسان يقطع  ، واستدلواأنه حيل بالرمي سواًء حلق أم مل حيلق: قال بعض العلامءو

أنه الحيل إال بعد  ، لكن الذي يظهر يلنتهىاالتلبية إذا رشع يف الرمي وهذا يعني أن نسكه 

كنت أطيب النبي صىل اهلل عليه وسلم » اوالدليل حديث عائشة ريض اهلل عنه ،الرمي واحللق

«إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت
(2)

. 

 .التحلل األول إال بالرمي واحللق أنه الحيل :والصواب

إذا فعل إثنني من ثالثة حل التحلل األول فلو رمى وحلق : والفقهاء توسعوا يف ذلك فقالوا

أنه حيل بالرمي أو  ألول مع أن الذي ورد يف السنةل ارمى وطاف أو حلق وطاف حل التحل أو

ملا كان طواف اإلفاةة مؤثرًا يف التحلل الثاين فليكن مؤثرًا يف  ، لكنهم قالواالرمي مع احللق

التحلل األول وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الثاين إن كان متمتعًا أو 

 .رنًا ومل يكن سعى مع طواف القدومقا
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إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل يشء » :حديث عائشة ريض اهلل عنها

«إال النساء
(1)

وللحديث ( وحلقتم) ةعيف بزيادة( 6311) برقم " اإلرواء "قال األلباين يف  

وقد أوردته  ،«إذا رميتم اجلمرة، فقد حل لكم كل يشء إال النساء» :بن عباس بلفظاشاهد عن 

وبينت فيه اإلختالف يف رفعه ووقفه وإن األكثر عىل ( 939) برقم " السلسلة الصحيحة "يف 

حديث  شاهدًا من ألن له ،(وحلقتم) الوقف وأنه حديث صحيح لغريه بدون زيادة املذكورة

طيبت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إلحرامه حني أحرم وحلله قبل أن يطوف » :عائشة

 .«بالبيت

v (2) ابن حزمقال 
فصح أن اإلحرام قد بطل بدخول وقت الرمي واحللق والنحر، : 

احللق الذي كان  ينحر، طاف أو مل يطف وإذا حل له رمى أومل يرم حلق أومل حيلق نحر أو مل

حرامًا يف اإلحرام فبالشك أنه قد بطل اإلحرام وبطل حكمه وإذا كان ذلك فقد حل له الصيد 

ب فصح خيط ينكح وال وكذلك الزواج والتزويج ألن النص إنام جاء بأن الينكح املحرم وال

احلج  ع مادام يبقى من فرائضبخالف اجلمع فحرم الرفث وهو اجلام أن هذا إحرام عىل املحرم

 .وحل له النساء فإمجاع الخالف فيهرانه فقد تم حجه وق   طاف بالبيت وسعى فإن يشء

 (.613)رقم ( الطيب بعد رمي اجلامر)صحيحه بإسم  v وبوب البخاري

v (2) قال األلباين
أن املحرم إذا رمى مجرة العقبة حل له كل يشء إال النساء ولو مل حيلق  :

 «وحني رمى مجرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت طيب رسول اهلل » :شةـائـحلديث ع
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بو ثور أوهبذا قال عطاء ومالك و ،صله عندمهاأرواه أمحد بسند صحيح عىل رشط الشيخني و

 .نى وهو الصحيح إن شاء اهلل تعاىلبن قدامة يف املغامحد قال أبو يوسف وهو رواية عن أو

 وأما إشرتاط احللق مع الرمي كاميف بعض املذاهب مع خمالفته هلذا احلديث الصحيح فليس

إذا رميتم وحلقتم يف رواية وذبحتم حل لكم كل »فيه حديث يصلح للمعارةة أما حديث 

 .ضطرب املتن كام بينته يف الضعيفةفهو ةعيف اإلسناد م «اليشء إال النساء

v (1) قال الصنعاين
بمجموع األمرين رمي مجرة العقبة واحللق حيل كل حمرم عىل املحرم  :

إال الوطء بعد إال النساء إال بعد طواف اإلفاةة والظاهر أنه جمموع عىل حل الطيب وغريه 

 .الرمي وإن مل حيلق

v (2) قال الشنقيطي
 :ذاهب العلامء يف مسألة التحللم :

حيل له كل يشء إال النساء والصيد  بمجرد رمي مجرة العقبة يوم النحرأنه  :فمذهب مالك

 .والطيب والطيب مكروه عنده بعد رميها ألحرام

 حيل به كل يشء إال النساء وقالواإذا حلق أو قرص حل التحلل األول و :ومذهب أيب حنيفة

 .الطواف ن احللق هو املحلل دونإ

ن ثالثة أنه عىل القول بأن احللق النسك حيصل التحلل األول بإثنني م :ومذهب الشافعي

رمي مجرة العقبة واحللق وطواف اإلفاةة فإذا فعل إثنني من هذه الثالثة حتلل التحلل  هي

ل باألول حيل كل يشء إال النساء وبالثاين حتلثالث منها حتلل التحلل الثاين واألول وإن فعل ا

 مها رمي مجرة لتحلل األول حيصل بواحد من إثننيالنساء وعىل القول بأن احللق ليس بنسك فا

                                                             

 .996ص 9سبل السالم جـ (6)

 .691ص 1أةواء البيان جـ (9)
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 .العقبة وطواف اإلفاةة

 األول وبه حيل له كل يشء حلق حتلل التحلل عقبة ثمأن رمي مجرة ال :ومذهب اإلمام أمحد

 .إال النساء فإن طاف طواف اإلفاةة حلت له النساء

 .أو ليس بنسك مل نعلم له نص يدل عليه ،ن احللق نسكأ: وماذكرناه عن الشافعي

والظاهر أنه رأى هذه األشياء هلا مدخل يف التحلل وقد دل النص الصحيح عىل حصول 

 .الطواف كواحد منهام لق فجعل هوالتحلل األول بعد الرمي واحل

بالتحلل األول حلديث عائشة املتفق عليه وهو رصيح التحقيق أن الطيب حيل : وقال مقيده

 .وحديث عائشة مل يتعرض حلل الصيدبذلك وأما حلة الصيد بالتحلل األول فهي حمل النظر 

لل مكن أن يتناول مابعد التحي [91: املائدة ] [ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ] :وظاهر قوله تعاىل

اإلحرام يف اجلملة وإن كان قد حل له بعض ل ألن حرمة اجلامع تدل عىل أنه متلبس باألو

 .ماكان حرامًا عليه واهلل تعاىل أعلم

 

 َمْن َتَحلََّل ِبَرِمِي اْلَجْمَرَة َوَأْمَسى َوَلْم َيُطُف اإِلَفاَضَة
 

v(1) قال الشيخ األلباين
نفسه إذا أراد أن عليه أن يطوف طواف اإلفاةة يف اليوم  :

يستمر يف متتعه املذكور وإال فإنه إذا أمسى ومل يطف عاد حمرمًا كام كان قبل الرمي، فعليه أن 

إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم اجلمرة أن » : ينزع ثيابه ويلبس ثويب اإلحرام لقوله

 البيت رصتم ٌحرماً  حتلوا من كل ما حرمتم منه إال النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا

                                                             

 .39مناسك احلج والعمرة ص (6)
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«هليئتكم قبل أن ترموا اجلمرة، قبل أن تطوفوا به
 (1)

. 

وملا أطلع عىل هذا بعض أفاةل أهل العلم بعضهم بادر إىل تضعيفه كام كنت فعلُت أنا 

م يف التهذيب بن القيانفيس يف بعض مؤلفايت بناًء عىل الطريق التي عند أيب داود مع أهنا قواها 

واحلافظ يف التلخيص بسكوته عليه، فقد وجدت له طريقًا أخرى يقطع الواقف عليها بأنتفاء 

ىل مرتبة الصحة ولكنها ملا كانت يف مصدر غري متداول عند اجلامهري إعنه وارتقائه الضعف 

فقد عمل باحلديث  ،خفيت عليه كام خفيت عيّل من قبل( رشح معاين اآلثار للطحاوي)وهو 

 .أهل العلم منهم عروة بن زبري مجاعة من

v(2) قال الشيخ العثيمني
علم منه أنه يبقى عىل حله  األول إذا أخر طواف اإلفاةة عن :  

يوم العيد وهذا هو الذي عليه مجهور العلامء، بل حكى إمجاعًا أنه اليعود حرامًا لو أخره حتى 

تغرب الشمس من يوم العيد، ولكن ذكر يف هذا خالف عن بعض التابعني حلديث ورد عن 

الشمس يوم العيد ومل يطف فإنه يعود حرامًا كام كان  يف ذلك مقتضاه أنه لو غابت  النبـي

 .باألمس

ولكنه اليعّول عليه لشذوذه وعدم عمل األمة به، وذلك أن األمة اليمكن أن ختالف مثل 

هذا احلديث الذي تتوافر اهلمم والدواع عىل نقله والعمل به، ألن من املعلوم أنه ليس كل 

ثم أنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل، واليعود . العيداحلجج يطوفون طواف اإلفاةة يف يوم 

للحرام إال إذا عقد إحرامًا جديدًا، أما جمرد عدم املبادرة بطواف اإلفاةة فإنه اليكون سببًا 

 .«إنام األعامل بالنيات وإنام لكل أمريء مانوى»:  لعود التحريم بال نية لقول الرسول

                                                             

 .(9916) صحيح اجلامع ،(6311) صحيح أيب داود (6)

 .319ص 3رشح املمتع جـال (9)
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قال سعيد بن عبدالقادر
(1)

 " زوائد املسند " هذا احلديث أخرجه عبداهلل بن أمحد يف: قلت : 

 ،(9916) " صحيحه " بن خزيمة يفاوأخرجه  ،(6999) وأخرجه أيب داود ،(1/991)

من طريق  " الكربى " وأخرجه البيهقي يف ،(6/193) " املستدرك " وأخرجه احلاكم يف

 .ال أعلم أحدًا من الفقهاء قال به :v وقال البيهقي(. 1/633) احلاكم

v(2) بن حزماقال 
هذا األثر اليصح ألن أبا عبيدة وإن كان مشهور الرشف واجلاللة  : 

 (.وقد قال به عروة بن الزبريفليس معروفًا باحلفظ ولو صح لقلنا به 

v(3) قال النووي
فرع يف بيان حديث مشكل خمالف ملا ذكرناه واإلسناد صحيح  :

التدليس واملدلس  واجلمهور عىل اإلحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال حدثنا وأنام عابوا عليه

أحدًا من  أعلم ال :v حتج به، وإذا أثبت أن احلديث صحيح فقد قال البيهقياإذا قال حدثنا 

 .الفقهاء قال به

فيكون احلديث منسوخًا دّل اإلمجاع عىل نسخه فإن اإلمجاع الينسخ ولكن يدّل عىل : قلت

 .مناسخ واهلل أعل

 :هذا احلديث ةعيف ألمرين: قلت

 (.مقبول)يف إسناده أبو عبيدة بن عبداهلل بن زمعة قال احلافظ عنه :األول

 .يرةونه انفرد بحديث فهناك من أهل العلم من ال إذا يف إسناده حممد بن إسحاق :الثاين

 يفوذكر األلباين ةعف هذا الطريق ولكن صحح احلديث للطريق التي أخرجها الطحاوي 

                                                             

 .91لأللباين ص  نظرات يف كتاب حجة النبـي (6)

 .(3/691)املحىل  (9)

 .(6/931)املجموع  (3)
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ويستحب للحاج الرشب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بام تيرس من 

يف صحيح مسلم  وي عن النبـي كام رُ  «ماء زمزم ملا رشب له»الدعاء النافع، و

وشفاء »: زاد أبو داود .«إنه طعام طعم»: قال يف ماء زمزم النبـي  عن أيب ذر أن

 .«قمس

 

 .رشح معاين اآلثار

 .بن هليعةافهذان احلديثان يف إسنادمها 

ثم رد عىل رواية . يعة يف مواةع كثرية يف الضعيفةبن هلاوشيخنا األلباين قد ةعف رواية 

فاملساء يطلق عىل  ،«فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت»:  وهناك أمر آخر وهو قوله ،عروة

وهكذا كان فقهاء هذه األمة ، ( 3/113) " الفتح " كام قال احلافظ يف ،ىل الليلإبعد الزوال  ما

يبحثون عن الشواذ من األحاديث واألحكام التي مل يعمل هبا سلف هذه  وعلامؤها الربانيون ال

يمكن أن  اس هبا لعلمهم وثقتهم أن سلفهم الة والتابعني فيبثوها ويفتنوا الناألمة من الصحاب

 .وسنذكر طرفًا من هدهيم يف هذاوسنته   خيالفوا نبيهم

ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء مبا تيسر من  » :قوله

يف صحيح مسلم عن  وي عن النبـي كما ُر «ماء زمزم ملا شرب له»الدعاء النافع، و

 .« «وشفاء سقم»: زاد أبو داود .«إنه طعام طعم»: قال يف ماء زمزم أبي ذر أن النبـي 

عام من خري ماء عىل وجه األرض ماء زمزم، فيه ط»: بن عباس ريض اهلل عنهام مرفوعاً اعن 

«الطعم وشفاء من السقم
 (1)

. 

«رشب لهُ ماء زمزم ملا » : وعنه قال رسول اهلل
(2)

. 

                                                             

 .(6311)سلسلة األحاديث الصحيحة  (6)

 .(663)الصحيحة  ،(6699) اإلرواء ،(9161) هبن ماجاصحيح  ،(6611)صحيح الرتغيب  (9)
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 –كنا نسميها شباعة » :سمعته يقول: بن عباس ريض اهلل عنهام قالاعن أيب الطفيل عن 

«وكنا نجدها نعم العون عىل العيال –يعني زمزم 
 (1)

. 

«دعا بسجل من ماء زمزم فرشب منه و توضأ  أن النبـي» :وحديث عيل 
 (2)

سنده  

 .حسن

: بن عباس جالسًا فجاءُه رجل فقالاكنت عند : عن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر قال

إذا رشبت منها : وكيف؟ قال: قال فرشبت منها كام ينبغي قال: ين جئت؟ قال من زمزمأمن 

فامحد اهلل عزوجل فإن  ثالثًا وتضلع منها فإذا فرغتستقبل القبلة، واذكر إسم اهلل، وتنفس اف

«يتضلعون من زمزم بيننا وبني املنافقني إهنم ال إن آية ما»: قال  رسول اهلل
 (3)

 .ةعيف 

فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جربيُل عليه السالم » :قال  أن رسول اهلل عن أيب ذر 

«ففرج صدري، ثم غسلُه بامء زمزم
 (4)

. 

من زمزم فرشب وهو قائم،   ُسقيُت رسول اهلل» :عباس ريض اهلل عنهام قالبن اوعن 

«كان يومئٍذ إال عىل بعريه فحلف عكرمة ما: قال عاصم
 (5)

«واستسقى وهو عند البيت» 
 (6)

. 

«زمزم طعاُم طعٍم، وشفاُء ُسقمٍ »: مرفوعاً   عن أيب ذر
 (7)

. 

 

                                                             

 .(9161)الصحيحة  ،(6613)صحيح الرتغيب  (6)

 .(69)و( 6691)اإلرواء  (9)

 .(6691)برقم ويف اإلرواء ،(111)ابن ماجه  رواه (3)

 .(6131)البخاري  رواه (1)

 .(1916)مسلم و ،(6133)البخاري  رواه (1)

 .(1919)مسلم  رواه (1)

 .(3139) صحيح اجلامع (3)
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ىل زمزم فرشب منها وصب عىل إذهب ( ركعتني عند املقام)إذا فرغ من الصالة »: حديث

«رأسه
 (1)

 .حديث صحيح 

«إهنا مباركة وهي طعام طعٍم وشفاء سقم» :حديث
 (2)

 .حديث صحيح

ت  ما» :أيب ذر يف خرب إسالمه املطول عن كان يل طعام إال ماء زمزم فسمنت حتى تكَّسر

«هنا طعام طعمإإهنا مباركة  : قال رسول اهلل ،عكن بطني
 (3)

. 

أنزعوا بني عبداملطلب فلوال أن : فأتى بني عبداملطلب يسقون عىل زمزم فقال»: رواية جابر

«يغلبكم الناس عىل سقياتكم لنزعُت معكم
 (4)

. 

كان   هنا كانت حتمل من ماء زمزم وخترب أن رسول اهللأ»: وعن عائشة ريض اهلل عنها

«حيمله
 (5)

. 

كان  أهنا كانت حتمل من ماء زمزم وخترب أن رسول اهلل »: عن عائشة ريض اهلل عنها

«حيمل ماء زمزم يف األداوي والقرب وكان يُصبُّ عىل املرىض ويسقيهم
 (6)

. 

v(7) قال النووي
زمزم فهي بئر املشهورة يف املسجد احلرام وبينها وبني الكعبة ثامن  :

 .وثالثون ذراعًا قيل سميت زمزم لكثرة ماءها يقال ماء زمزوم زمزم زمازم إذا كان كثرياً 

 

                                                             

 .(6693)اإلرواء  (6)

 .(6311)الصحيحة  (9)

 .(1/631) وأمحد ،(9133) مسلمرواه  (3)

 .(9916) مسلمو ،(6131)وهو عند البخاري  ،96ص  حجة النبـي (1)

 .(913)الرتمذي  رواه (1)

 .(663) الصحيحة (1)

 .196ص 6رشح مسلم جـ (3)
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لزمزمة جربيل : نفجرت وزمها إياه، وقيلالضم هاجر ريض اهلل عنها ملائها حني : وقيل

 .يه السالم وكالمه عند فجره إياهاعل

v(1) وقال احلافظ
إنام سميت زمزم ألهنا مشتقة من اهلزمة واهلزمة الغمز : عن جماهد : 

 .أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه ،بالعقب يف األرض

v(2) بن تيميةاوقال 
وُيستحب أن يرشب من ماء زمزم ويتضلع منه، ويدعوا عند رشبه  :

 .ُيستحب اإلغتسال منها بام شاء من األدعية الرشعية وال

وقال
(3)

 .ء زمزم فقد كان السلف حيملونهومن محل شيئًا من ما :

v(4) بن حزماقال 
 .ماء زمزم وأن يستقي بيده منهاويستحب اإلكثار من رشب  : 

v(5) العريب املالكيبن اقال 
وكذلك يكون يوم القيامة ملن  : لقصة إسالُم أيب ذر 

مع املتوكلني وهو يفضح  صحت نيتُه وسلمت طويتُه ومل يكن به مكذبًا وال رشبه جمربًا فإن اهلل

 .املجرمني

ولقد كنُت بمكة مقياًم يف ذي احلجة سنة تسع وثامنني وأربعامئة وكنت أرشب ماء زمزم 

كثريًا وكلام رشبته نويت به العلم واإليامن حتى فتح اهلل يل بركتُه يف املقدار الذي يرسُه يل من 

ان العلم ونسيت أن أرشبه للعمل وياليتني رشبته هلام حتى يفتح اهلل عيلَّ فيهام ومل يقدر فك

 .نسأل اهلل احلفظ والتوفيق برمحتهىل العلم أكثر منه إىل العمل وإصغوي 

                                                             
 .199ص 3جـ الباري فتح (6)

 .63ص91الفتاوى جـجمموع  (9)

 .61ص91الفتاوى جـجمموع  (3)

 .963ص 1املحىل جـ (1)

 .33ص 3جـ [33:  إبراهيم]أحكام القرآن تفسري آية  (1)
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v(1) بن القيماقال 
وقد جربُت أنا وغريي من اإلستشفاء بامء زمزم أمور عجيبة  :

أمراض فربأت بإذن اهلل وشاهدُت من يتغذى به األيام ذوات العدد  ستشفيُت به من عدةاو

جيد جوعًا ويطوف مع الناس كأحدهم وأخربين أنه ربام بقى  قريبًا من نصف الشهر أو أكثر وال

 .امع هبا أهله ويصوم ويطوف مراراً عليه أربعني يومًا وكان لُه قوة جي

وذكر الشيخ األلباين
(2)

 :وقال ،ى زمزم فرشب ثّم استقبل القبلةأت :قول عبداهلل بن املبارك 

«وهذا أرشبه لعطش القيامة ثم رشبهُ »
(3)

. 

بن عباس ريض اهلل عنهاماوذكر دعاء 
(4)

بن عباس إذا اوكان » :رواية احلاكم يف املستدرك 

 .«اللهم أسألك علاًم نافعًا ورزقاً واسعاً وشفاء كل داء: رشب ماء زمزم قال

v(5) قال احلافظ
ألنه  –قائاًم أي مارشب  –فذكرت ذلك لعكرمة فحلف باهلل مافعل  :

 .كان حينئذ راكباً 

بن عباس أنه أناخ فصىل ركعتني، فلعل اوقد تقدم أن عند أيب داود من رواية عكرمة عن 

لكن ثبت عن عيل . رشبه من زمزم كان بعد ذلك ولعل عكرمة إنام أنكر رشبه قائاًم لنهيه عنه

 .فيحمل عىل بيان اجلواز «رشب قائامً  أنه »عند البخاري 

«زجر عن الرشب قائامً   يعن أنس أن النب »و 
 (6)

. 

                                                             

 .(3/699) املعاد زاد (6)

 .(6693) يف اإلرواء حتت رقم (9)

 .البيهقي واخلطيب يف تأرخيهرواه  رواه (3)

 .339ص (6691) حتت رقميف اإلرواء  (1)

 .133ص 3جـ الباري فتح (1)

 .(633) الصحيحةويف  ،(1919) مسلمرواه  (1)
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«يرشبنر أحٌد منكم قائاًم فمن نيس فليستقيء ال» :مرفوعاً  عن أيب هريرة 
 (1)

. 

«لو يعلم الذي يرشب وهو قائم ما يف بطنه إلستقاء» :وعنه مرفوعاً 
(2)

. 

v(3) قال النووي
أن النهي فيها حممول عىل كراهة التنزيه وأما رشبه قائاًم : والصواب :

فمحمول عىل  (فمن نيس فليستقيء)وقوله  ،تعارض فبيان للجواز فال أشكال وال

 .اإلستحباب والندب

v(4)وقال الشيخ األلباين 
وظاهر النهي ففي هذه األحاديث يفيد حتريم الرشب قائاًم بال : 

رشب قائاًم فأختلف العلامء يف التوفيق بينهام   يكثرية أن النبوقد جاءت أحاديث  ،عذر

ىل إبن حزم فذهب اواجلمهور عىل أن النهي للتنزيه واألمر باإلستسقاء لإلستحباب وخالفهم 

يساعد عليه لفظ زجر وال  القول بالتنزيه ال ، ولعل هذا هو األقرب للصواب وأنالتحريم

أيَّسك أن يرشب معك : قِه؟ قال ملمرُه قال»: رشب قائامً  األمر باإلستسقاء وكذلك قوله للذي

«فإنه قد رشب معك من هو رشر منه  الشيطان: ال، قال: اهلر، قال 
(5)

فيه تنفري شديد عن الرشب  

وأما إخال ذلك يقال يف ترك مستحب وأحاديث الرشب قائاًم يمكن أن حتمل عىل العذر  ،قائامً 

 .معلقةضيق املكان أو كونه القربة ك

v(6) بن القيماوقال 
بل بيان منه أّن : هذا نسخ لنهيه عن الرشب قائاًم، وقيل: فقيل :

 .بل للحاجة وهذا أظهر: وىل، وقيلالنهي عىل وجه اإلختيار وترك األ

                                                             
 .(9631، 631)الصحيحة  (9)  .(631) الصحيحةويف  ،(1913) مسلمرواه  (6)

 .(1919) حتت رقم 691ص 63رشح املسلم جـ (3)

 (.631)و( 633) الصحيحة حتت رقم (1)

 .والدارمي والطحاوي وهذا سند صحيح ،(3993) أخرجه أمحد (1)

 .(9/913) املعاد زاد (1)
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وبعد طواف اإلفاةة والسعي ممن عليه سعي يرجع احلجاج إىل منى فيقيمون 

هبا ثالثة أيام بلياليها ويرمون اجلامر الثالث يف كل يوم من األيام الثالثة بعد زوال 

الشمس وجيب الرتتيب يف رميها فيبدأ باجلمرة األوىل وهي التي تيل مسجد اخليف 

ه عند كل حصاة ويسن أن يتأخر عنها فريميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يد

وجيعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والترضع، ثم 

يرمي اجلمرة الثانية كاألوىل، ويسن يتقدم قلياًل بعد رميها وجيعلها عن يمينه 

م ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثريًا ثم يرمي اجلمرة الثالثة وال يقف عندها، ث

يرمي اجلمرات يف اليوم الثاين من أيام الترشيق بعد الزوال كام رماها يف اليوم األول 

 ...............  ويفعل عند األوىل والثانية كام فعل يف اليوم األول اقتداء بالنبـي 

 

v(1) وقال النووي
ىل إأما من زعم نسخًا أو غريه فقط غلط غلطًا فاحشًا وكيف يصار  :

 .التأريخ وأنى له بذلك واهلل أعلمالنسخ مع إمكان اجلمع بني األحاديث لو ثبت 

 

وبعد طواف اإلفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع احلجاج إىل منى  » :قوله

 .« ... فيقيمون بها ثالثة أيام بلياليها ويرمون اجلمار الثالث

اجلمرة الدنيا بسبع حصيات ُيكربر أنه كان يرمي » :بن عمر ريض اهلل عنهاماعند سامل عن 

عىل إثر كلر حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طوياًل، ويدعوا ويرفع 

يديه ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشامل فيستهلُّ ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طوياًل 

 ة من بطن الوادي، واليقف عندهاويدعوا ويرفع يديه، ويقوم طوياًل، ثم يرمي مجرة ذات العقب

                                                             

 .691ص 63رشح مسلم جـ (6)
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«يفعلهُ   هكذا رأيت النبـي: ثم ينرصف فيقول
 (1)

. 

النحر يوم   يرمى النب»:  قال جابر :(رم اجلامر)حتت باب  v قال البخاري

 .«والذلك بعد الزضحى، ورمى بعد 

إذا : متى أرمي اجلامر؟ قال»: بن عمر ريض اهلل عنهاماسألت : ثم قال مسَعر عن َوَبَرة قال

ني فإذا زالت الشمس رمينا: قال ،رمى إمامك فأرمه، فأعدُت عليه ملسألة «كنا نتحر
 (2)

. 

اجلمرة يوم النحر ضحًى وأما بعد فإذا زالت  رمى رسول اهلل »: قال عن جابر 

«الشمس
 (3)

. 

كان إذا رمى اجلامر مشى إليها ذاهبًا   يأن النب»: بن عمر ريض اهلل عنهاماعن 

«وراجعاً 
(4)

. 

: قيل ،كربر مكرب قط إال ُبرش ما أهل ُمِهلٌّ قط إال برش وال» :مرفوعاً  عن أيب هريرة 

«نعم: قال ؟باجلنة
 (5)

. 

«كان إذا رمى مجرة العقبة مىض ومل يقف»: بن عباس ريض اهلل عنهام قالاعن 
 (6)

. 

v(7) بن تيميةاقال 
ىل منى فيبيت هبا، ويرمي اجلمرات الثالث، كل يوم بعد إثم يرجع  :

 ميش إليهاـستحب أن يـنيف، ويـىل مسجد احلإاجلمرة األوىل التي هي أقرب ـوال، يبتديء بزـال

                                                             

 .(6316)البخاري  رواه (6)

 .(6311)البخاري  رواه (9)

 .(3313)ابن ماجه و ،(691) الرتمذيو ،(6936) أبو داودو ،(3696)مسلم  رواه (3)

 .(6969)الصحيحة سلسلة األحاديث  (1)

 .(6196)الصحيحة سلسلة األحاديث  (1)

 .(9333)الصحيحة سلسلة األحاديث  (1)

 .36ص 91فتاوى جـجمموع ال (3)
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اللهم اجعله حجًا »: فريميها بسبع حصيات، ويستحب له أن يكرب مع كل حصاة، وإن شاء قال

 موةع الىل إ، ويستحب لُه إذا رماها أن يتقدم قلياًل «مربورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفوراً 

ىل إيصيبه احلىص، فيدعوا اهلل تعاىل مستقبل القبلة رافعًا يديه بقدر سورة البقرة، ثم يذهب 

فعل عند األوىل، ثم يرمي الثالثة  اجلمرة الثانية فريميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما

م الثاين من يقف عندها، ثم يرمي يف اليو وهي مجرة العقبة، فريميها بسبع حصيات أيضًا وال

 .وهو األفضل رمى يف األول ثم إن شاء رمى يف اليوم الثالث أيام منى مثل ما

v(1) وقال احلافظ
دليل عىل أن السنة أن يرمي  :«إذا رمى إمامك»: بن عمرايف حديث  

: وبه قال اجلمهور وخالف فيه عطاء وطاوس فقاال ،والد الزاجلامر يف غري يوم األةحى بع

إن : وال، وقال إسحاقورخص احلنفية يف الرمي يف يوم النفر قبل الز ،جيوز قبل الزوال مطلقاً 

 .أعاد إال يف اليوم الثالث فيجزئهوال رمى قبل الز

v(2) قال الشنقيطي
الزوال  بعد جيوز الرمي يف أيام الترشيق إال إعلم أن التحقيق أنه ال: 

 . يالثبوت ذلك عن النب

ن قول عطاء وطاوس بجواز الرمي يف أيام أتعلم   يوهبذه النصوص الثابتة عن النب

ن أ: الترشيق قبل الزوال وترخيص أيب حنيفة يف الرمي يوم النفر قبل الزوال وقول إسحاق

  عل النبيوال يف اليوم الثالث أجزأه كل ذلك خالف التحقيق ألنه خمالف لفرمي قبل الز

يشء   ومل يرد يف كتاب اهلل وسنة نبيه ،«لتأخذوا عني مناسككم» الثابت عند املعتضد بقوله

مستندله ألبتة مع خمالفته للسنة الثابتة  وال أيام الترشيق الفالقول بالرمي قبل الز ،خيالف ذلك

 .ينبغي ألحد أن يفعله والعلم عند اهلل تعاىل فال  عنه

                                                             

 .933ص1جـ البيان أةواء (9)   .339ص 3جـ الباري فتح (6)
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فيبدأ باجلمرة األوىل التي تيل مسجد  ،علم أنه جيب الرتتيب يف رمي اجلامر أيام الترشيقاو

ا كذلك فريميه ،ىل مجرة العقبةإطوياًل ثم ينرصف  ااحلنيف فريميها كالتي قبلها ثم يقف فيدعو

ىل إثم يقف فيدعوا طوياًل ثم ينرصف  ،حصاة حصيات مثل حىص احلذف يكرب مع كل بسبع

حو الذي وهذا الرتتيب عىل ن ،بل ينرصف إذا رمى ،يقف عندها مجرة العقبة فريميها كذلك وال

فإن مل يرتب اجلمرات بأن بدأ بجمرة  ،وأمر بأخذ املناسك عنه  يذكرنا هو الذي فعله النب

وهبذا قال مالك والشافعي وأمحد ومجهور أهل  ،العقبة مل جتزئه الرمي منكسًا فيكون مردوداً 

وهو  ،ن مل يعد أجزأهإالرتتيب املذكور سنة فإن نكس الرمي أعاده و: وقال أبو حنيفة ،العلم

إن : الذي هو قول اجلمهور وعىل الصحيح ،«تنهض ال»واحتجوا بأدلة  ،قول حسن وعطاء

ترتيب برشط لو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم األوىل أو بدأ بالوسطى ورمى الثالث مل 

 .عليه أن يرمي الوسطى ثم األخريةجيزءه األوىل لعدم الرتتيب يف الوسطى واألخرية ف

ىل إي خالف بني العلامء أن بقية اليوم وقت للرم ن أول وقت رميها بعد الزوال والإو

ذي احلجة الذي مع إمجاعهم عىل فوات وقت الرمي بغروب اليوم الثالث عرش من  الغروب

 .هو رابع يوم النحر

v(1) قال الشيخ العثيمني
ستقبال القبلة إأن مجرة األوىل والوسطى يمكن أن جتمع بني  :

 ،ستقبال اجلمرةإستقبال القبلة وإيمكن أن جتمع بني  أما يف العقبة فال ،وإستقبال اجلمرة

ل إستقبال اجلمرة ألن الدعاء التابع  :قال العلامء ،نام يقف بعد األوىل والوسطىإ ولذلك فضِّ

دعو يف الصالة فليدع راد أن يأنسان إذا إلن اإ ،يكون بعدها للعبادة يكون يف جوف العبادة وال

 أول األشواط ال يف آخرهاا واملروة يكون يف ـعرف أيضًا أن الدعاء عىل الصفـوبه ن ،قبل السالم

                                                             

 .313ص 3رشح املمتع جـال (6)
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نتهى من السعي عند املروة اوآخر الشوط كام كان التكبري أيضًا يف مقدمة الشوط، وعليه فإذا 

ىل التقبيل أو اإلستالم أو إحاجة  وال ،نتهى من الطواف عند احلجر ينرصفاوإذا  ،ينرصف

 .اإلشارة

 :ييل جيزيء قبل الزوال ما والدليل عىل أنه ال

 .«لتأخذوا عني مناسككم» :وقال رمى بعد الزوال  يان النبأ .1

 .أول وقتها وملا فيه من التيسريملا فيه من فعل العبادة يف   يكان جائزًا لفعله النب لو .2

بادر بالرمي حني زالت الشمس فريمي قبل أن يصيل الظهر، ولو جاز   أن الرسول .3

وهذا  ، يقره النبأولو مرة بيانا للجواز أو فعله بعض الصحابة و ، قبل الزوال لفعله

 .هو القول الراجح

يل عىل التحديد بالغروب ألن دل أنه ال: وذهب بعض العلامء إىل إجزاء الرمي لياًل وقال

 .بفعله ومل حيدد آخره لهحدد أو  يالنب

 ،«حرج ال :قال ،رميت بعد ما أمسيت»كام يف صحيح البخاري  وقد سئل الرسول 

مل يقل بعد ما أمسيت يف  وملا مل يستفصل الرسول  ،واملساء يكون آخر النهار ويف أول الليل

 .آخر النهار أو يف أول الليل علم أن األمر واسع يف هذا

الليل تابعًا للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان احلج والليل فيه مانع أن يكون  ثم أنه ال

 .ىل طلوع الفجرإن وقت الوقوف يمتد إتابع للنهار، ف

يتيرس لإلنسان الرمي يف النهار، فله أن يرمي يف الليل، وإذا تيرس  وهلذا نرى أنه إذا كان ال

ألن ) نة، فإنه يرمي يف الليللكن مع األذى واملشقة ويف الليل يكون أيرس له وأكثر طمأني

 (.الفضل املتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة من املتعلق بزمن العبادة
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 ذلك، والومادام أنه ليس هناك دليل صحيح رصيح حيدد آخر وقت الرمي فاألصل عدم 

 .ينبغي أن نلزم الناس بذلك

 :ولكن نقول ،أن الرتتيب ليس برشط ولكنه ندب: وقال بعض أهل العلم

 :مادام اإلنسان يف سعة فيجب الرتتيب وأنه لو سألنا يف أيام الترشيق فقال

ذهب وأرم مرتبًا، لكن إذا كان األمر قد فات بفوات إ: أنه رمى منكسًا يسهل علينا أن نقول

إين رميت من غري أعلم فبدأت بجمرة العقبة فال بأس بأفتائه : الترشيق وجاء وسأل فقالأيام 

بوجوب الرتتيب بينها وليس هناك إال   بأن رميه صحيح ألنه ليس هناك قول عن الرسول

 .«لتأخذوا عني مناسككم»جمرد الفعل وعموم 

 ،النسيانأعضاء الوةوء باجلهل ورتتيب بني يسقط ال: سيام أن كثريًا من العلامء وقالوا وال

فهذا يدل عىل أنه إذا  ،وبني الصالتني املجموعتني باجلهل ،وبني الفوائت باجلهل والنسيان

 ألنه أتى بالعبادة لكن عىل وجه غري ،نه يسقط عن اإلنسانإأختل الرتتيب لعذر من األعذار، ف

 .مرتب

آخر يوم إال يف حال واحدة من  جيوز أن يؤخر رمي اجلمرات إىل نه الأ: فالقول الصحيح

سيام يف أيام احلر  منزله بعيد من الشامل أو من الرشق ويصعب عليه أن يرتدد كل يوم ال

ىل آخر يوم ويرميه مرة واحدة، ألن هذا أوىل بالعذر إبأس أن يؤخر الرمي  والزحام فهناك ال

 .أن جيمعوا الرمي يف يوم  يعاة الذين رخص هلم النبمن الر

من كان قادرًا والرمي عليه سهل لقربه من اجلمرات أو لكونه يستطيع أن يركب وأما 

 .السيارات حتى يقرب من اجلمرات فإنه جيب أن يرمي كل يوم يف يومه

 وأما ،لكن إذا كان لعذر يسقط عنه اإلثم ،عذرـعليه دم ولو لـترشيق فـام الـيأإن آخره عن ـف
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ترشيق واجب من واجبات احلج وكذا املبيت والرمي يف اليومني األولني من أيام ال

 .بمنى يف الليلة األوىل والثانية واجب إال عىل السقاة والرعاة ونحوهم فال جيب

 

 .بد منه جربه بالدم فال

والرمي يف اليومني األولني من أيام التشريق واجب من واجبات احلج وكذا  » :قوله

 .« املبيت مبنى يف الليلة األوىل والثانية واجب إال على السقاة والرعاة وحنوهم فال جيب

أن يرموا يوم  لرعاء اإلبل يف البيتوتة  رخص رسول اهلل»: حديث عاصم بن عدي قال

«بعد النحر، فريمونه يف إحدمهاالنحر ثم جيمعوا رمي يومني 
 (1)

. 

أن يبيت   ستأذن رسول اهللاأن العباس بن عبداملطلب »: بن عمر ريض اهلل عنهاما عن

«فأذِن لهُ  بمكة ليايل منى من أجل سقايته،
 (2)

. 

«الراعي يرمي بالليل، ويرعى بالنهار» : حديث
(3)

. 

v(4) قال اإلمام البغوي
قون فيها حلوم أيام الترشيق سميت به إلهنم :  كانوا ُيرشِّ

 .األةاحي أي يقطعوهنا و يقددوهنا

v(5) قال الصنعاين
فإهنم كانوا يغرتفونه بالليل وجيلونه يف  ،وهي ماء زمزم «... ستأذنا» :

فإن فيه  ،ين النحر وثالثة إال ملن له عذراحلياض سبياًل، فيه دليل عىل أنه جيب املبيت بمنى ليلة ثا

بسقايته وأنه  دلياًل عىل أنه جيوز ألهل األعذار عدم املبيت بمنى وأنه غري خاص بالعباس وال

 .ية جاز له ماجاز ألهل سقاية زمزمأحدث أحد سقا لو

                                                             
ويف  ،(9113) ماجهصحيح ابن و ،(9631) صحيح النسائيو ،(313)صحيح الرتمذي و ،(6931)صحيح أيب داود  (6)

 .(6363)اإلرواء 

 .(3611) مسلم، و(6311)البخاري  رواه (9)

 .(9133) سلسلة األحاديث الصحيحة (3)

 .999ص 9سبل السالم جـ (1)   .311ص 1رشح السنة جـ (1)
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وقال
(1)

والرخصة تقتيض أن  ،وهي بعض الفاظ احلديث( رخص) البخارييف ترمجة  :

ويف قول للشافعي ورواية عن أمحد وهو مذهب  ،مقابلها عزيمة وبوجوب املبيت قال اجلمهور

حيصل املبيت  واخلالف يف وجوب الدم برتكه مبني عىل هذا اخلالف وال ،احلنفية أنه سنة

 .إالبمعظم الليل

v(2) بن الدقيقاوقال 
 .ى أنه من مناسك احلج وواجباتهاملبيت بمنحكم  :

v(3) وقال الصنعاين
قال  ،ن إعداد املاء للوافدين من احلجاج أمر قديمأعلم او :

ىل مكة ويسكبُه يف حياض من آدم بفناء إكان عبد مناف حيمل املاء يف الروايا والقرب : األزرقي

حفر زمزم كان يشرتى الزبيب فينبذه الكعبة للحاج ثم فعله إبنه هاشم بعده ثم عبداملطلب فلام 

 .يف املاء زمزم ويسقى الناس

خوته سنًا إثم وىل السقاية من بعده ولده العباس وهو يومئذ من أحدث : بن إسحاقاقال 

 .وهي اليوم إىل بني العباس  مرها رسول اهللأفلم تزل بيده حتى قام اإلسالم وهي بيده ف

: قال يف رواية بكر بن عبداهلل املزين من سقاية العباس يف حجة الوداع كام  وقد رشب

يل أرى بني عمكم يسقون العسل  ما: بن عباس عند الكعبة فأتاه أعرايب فقالاكنت جالسًا مع »

بنا من  احلمد هلل ما :بن عباسافقال  ؟واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من ُبخل

ستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فرشب اعىل راحلته وخلفه أسامة، ف  يقدم النببخل  حاجة وال

 فال نريد تغيري ما أمربه رسول اهلل «أحسنتم وأمجلتم كذا فاضعوا»: وسقى فضله أسامة وقال

 ». 

                                                             

 .163ص3رشح العمدة يف العدة جـ (9)   .166ص 3العدة للرشح أحكام األحكام جـ (6)

 .(3611)رواه مسلم  (1)    .166ص 3العدة جـ (3)
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رواية البخاريويف 
(1)

انتزعوا بني عبداملطلب فلوال أن يغلبكم الناس عىل سقياتكم » :

 .«نكم عىل عمل صالحإإعملوا ف» :ويف لفظ، «لنزعت معكم

v(2) قال الشوكاين
الواقع بيانًا ملجمل القرآن والسنة فأفاد   وقد ثبت ذلك من فعله :

البيتوتة فإن الرتخيص هلم يدل عىل أنه تقدم من ترخيصه للرعاء يف  ذلك فرةيتُه ويؤيده ما

مة عىل غريه وبذلك اس فإنه يدل عىل أنه عزيللعب  عزيمة عىل غريهم وهكذا ترخيصه

 .تتأكد الفرةية

v(3) قال العثيمني
 .ًا بل يميل إىل امللوحةن ماء زمزم ليس عزبًا حلوإ :

وقال
(4)

يدل عىل أن ما يقابل ( رخص)ألنه كلمة  ،أنه واجب: املبيت بمنى والصحيح: 

أنا مل : ني اليوم يأتيه السائل ويقولينفعل كام يفعل بعض املفت الرخصة عزيمة البد منه ولكن ال

 .ىل منى إال بعد الفجرإومل أصل  ،أدرك الليل كله يف منى فات عيل بعض الليل وأنا يف مكة

 .مل يلزمهم اهلل به يعترب عدواناً ام ن إلزام املسلمني بألفهذا غلط  ،عليك دم: فيقول

 :وجوب املبيت يف منى

ألن السقاية بيد العباس فكان يسعى احلجاج ماء  ،والرخصة تقابلها عزيمة :(رخص) .1

أي أن  ،وإظهار الكرم الضيافة ويف اجلاهلية إستجالبًا للناس أن حيجوا زمزم جمانًا تعبدًا هلل 

دموهنم من أجل تشجيعهم أهل مكة ينتفعون إقتصاديًا من احلجاج فيسهلون هلم األمور وخي

 .عىل احلج

                                                             

 .(6131)برقم  (6)

 .663ص 9جـ اجلرار سيل (9)

 .313ص 3رشح املمتع جـال (3)

 .319ص 3رشح املمتع جـال (1)
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 .وقد بات يف منى «لتخذوا عني مناسككم»  يقول النب .2

والرعاية رعاية إبل احلجاج وذلك أن الناس فيام سبق حيجون عىل اإلبل فإذا نزلوا من منًى 

وقد  ،ىل حمالت أخرى من أجل الرعيإهلذا يذهب هبا الرعاة  ،ىل من يرعى إبلهمإاحتاجوا 

 .للرعاة أن يدعوا املبيت بمنًى ليايل منى إلشتغاهلم برعاية األبل  رخص النبي

من يامثلهم يشتغلون بمصالح احلجيج كرجال املرور وصيانة أنابيب وهل يلحق هبؤالء 

 املياه واملستشفيات وغريها؟

نعم يلحقون هبؤالء لتامم أركان القياس وهذا موجود متامًا فيمن يشتغلون : اجلواب

 .بمصالح الناس يف هذه األيام فريخص هلم أن يبيتوا خارج منى

 ارج منى هل يقاس عىل هؤالء أو الومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خ

 يقاس؟

 .أنه يقاس بجامع العذر يف كل منهم: قال بعض أهل العلم

ألن هذا عذره خاص و السقاة والرعاة عذرهم عام  ،يقاس عىل هؤالء أنه ال: وقال بعضهم

 ،قياسه عىل الرعاة والوالية، وأما الذي عذره خاص للمصلحة العامة فهو يشبه الرعاية

 .قياس مع الفارقوالسقاة 

 أن الرسول والدليل عىل هذاولكن ليعلم أن املبيت يف منى ليس بذاك املؤكد كالرمي مثاًل 

  مل يسقط الرمي عن الرعاة وأسقط املبيت عنهم، فدل هذا عىل أن املبيت يف منى وإن

 .عددناه من الواجبات أهون من الرمي

قال عليه  ؟جل مل يبيت يف منى ليلة واحدةر: وهلذا خيطيء بعض الناس فيام نرى فإذا قيل له

 عليه دم إذا ترك الليلتني لكان له يشء من الوجه ألنه ترك جنسًا من: الـلو قـف ،دم بليلة واحدة
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إما إذا ترك  ،عليه دم مع أن الوجوب فيه نظر: الليايل ثم يقالالواجبات، أما إذا ترك لليلة من 

عليه قبضة من : أحيانًا يقول v وهلذا كان اإلمام أمحد ،جزءًا من جياب الدم عليه نظر واةح

 .أي ملء اليد .طعام

وال أعلم هلذا دلياًل من ويفهم منه أهل السقاية والرعاية جيوز هلم ترك املبيت باملزدلفة 

 .السنة

 ما رأيكم يف جنود املرور واألطفاء واألطباء واملمرةني هل ترخصون هلم؟

منى مل يقل أحد من  نإإلن املبيت يف املزدلفة أوكد من املبيت يف منى بكثري، ف ،ال: جلوابا

 .يصح قياسه عىل ليايل منًى  وال ،العلامء أن املبيت هبا ركن من أركان احلج

v(1) قال الشنقيطي
ىل إتحقيق أن أيام الترشيق كاليوم الواحد بالنسبة ال: قال مقيده: 

يشء عليه كام هو مذهب أمحد  فمن رمى عن يوم منها يف يوم آخر منها أجزأه وال ،الرمي

جيوز تأخري  للرعاء يف ذلك ولكن ال  يإلذن النب ،ومشهور مذهب الشافعي ومن وافقهام

 .الرضوري، واهلل أعلمىل يوم آخر إال لعذر فهو وقت له ولكنه كالوقت إيوم 

م الترشيق يف أنه إن قىض رمي اليوم األول والثاين من أيا: وأظهر قويل أهل العلم عندي

وال جيوز تقديم رمي الثاين  ،ينوي تقديم الرمي عن اليوم األول قبل الثاين اليوم الثالث منها

ن تقديم إوالظاهر أنه  ،نرىستناد إىل دليل كام ابالنية ألوجه لتقديم املتأخر وتأخري املتقدم من 

 .ألنه كاملتالعب خالفًا ملن قال جيزئه، واهلل أعلم ،جيزئه الثاين ال

علم أن اوإذا عرفت أقوال أهل العلم يف حكم من أخل بيشء من الرمي حتى فات وقته، ف

 بن عباس ريضااء عن ـج ب عليه دم هو ماـرمي كله وجـدليلهم يف إمجاعهم عىل أن من ترك ال

                                                             

 .931ص 1جـ البيان أةواء (6)
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من نيس من نسكه شيئًا أو تركه فيهرق دمًا وهذا صحر عن إبن عباس موقوفًا »: اهلل عنهام أنه قال

«عليه وجاء عنه مرفوعًا ومل يثبت
(1)

. 

الدماء التي قالوا بوجوهبا غري الدماء الثابتة بالنص ن وجه استدالل الفقهاء به عىل سائر إ

 :خيلو من أحد أمرين أنه ال

 .جمال للرأي فيه، وعىل هذا فال إشكال أن يكون له حكم الرفع بناء عىل أنه تعبد ال :األول

نه موقوف ليس له حكم الرفع فهو فتوى من أأنه لو فرض أنه مما للرأي فيه جمال و :الثاين

 . خري أسوة بعد رسول اهلل  يعلم هلا خمالف من الصحابة وهم صحايب جليل مل

v(2) وقال العثيمني
 ،مشهور عند العلامء بن عباس ريض اهلل عنهامااألثر املشهور عن  :

ا قول صحايب ليس للرأي فيه إن هذ ا عليه وجوب الفدية برتك الواجبواستدلوا به وبنو

 .فوجب العمل به ،جمال

يمكن أن يكون صادرًا عن إجتهاد وتكون للرأي فيه جمال وذلك أن : وقال بعض العلامء

يت فيها دم، ألن يف األمرين أيقيس ترك الواجب عىل فعل املحرم أي فعل املحظورات اإلحرام 

بن عباس بنى هذا احلكم عىل إجتهاد، وإذا بناه عىل إجتهاد افيكون  ،معًا انتهاك حلرمة النسك

 .ن قول صحايب وليس مرفوعاً فإنه يكو

وإن كان يف  ،من من باب اإلجتهاد ونحن نفتي الناس بالداملسألة عىل هذا التقرير تكو :إذاً 

لزامهم االنفس يشء من ذلك لكن من أجل إنضباط الناس ومحلهم عىل فعل املناسك الواجبة ب

 وتتوب إليه سهل األمر عليه معليس عليك أن تستغفر اهلل : امي إذا قلت لهُ ـذا اليشء ألن العهب

                                                             

 .ةعيف مرفوعًا وثبت موقوفاً  :v قال األلباين ،(6633)اإلرواء  (6)

 .333ص 3متع جـ ملرشح اال (2)
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 .أن التوبة النصوح أمرها صعب

v(1) قال الشوكاين
ىل إبلهم إجيوز هلم أن يرموا اليوم األول من أيام الترشيق ويذهبوا  :

فاهتم يف اليوم الثاين مع  النفر األول ثم يأتوا يف اليوم الثالث فريموا ما فيبيتوا عندها ويدعوا يوم

وهو أهنم يرمون مجرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم  وفيه تفسري ثانٍ  ،رمي اليوم الثالث

 ،فاهتم ثم يرمون عن ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون يف اليوم الثاين من الترشيق فريمون ما

 .وكالمها جائز

v(2) بن حزماقال 
يشء عليه إال الرعاء وأهل  ومن مل يبيت ليايل منى بمنى فقد أساء وال: 

بمنى ومل  سقاية العباس فال نكره هلم املبيت يف غري منى بل للرعاء أن يرموا يومًا وبات 

 .فقط  يأمر باملبيت هبا فاملبيت هبا سنة وليس فرةًا ألن الفرض إنام هو أمره

 .للرعاء وترخيصه هلم وإذنه للعباس دليل عىل أن غريهم بخالفهمإن إذنه : فإن قيل

أمر باملبيت والرمي فكان يكون هؤالء  إنام كان يكون هذا لو تقدم منه  ،ال: قلنا

فنحن ندري أن هؤالء مأذون هلم  مستثنني من سائر من أمروا، وأما إذا مل يتقدم منه أمر 

 يبيتن ال» : م عىل اإلباحة، وعن عمر بن اخلطابمنهيًا فه وليس غريهم مأمورًا بذلك وال

أنه كره  :بن عمراوعن  ،بن عباس مثل هذااهذا، وعن  وصح ،«أحد من وراء العقبة أيام منى

 .صالً أاملبيت بغري منى أيام منى ومل جيعل واحد منهم يف ذلك فدية 

v(3) وقال العثيمني
يام أالوسطى عن ثالثة  أن يرمي األوىل عن ثالثة أيام ثمجيزيء  ال :

 .ىل تداخل العباداتإثم العقبة عن ثالثة ألن ذلك يفيض 

                                                             

 .691ص 1املحىل جـ (9)   .139ص 3نيل األوطار جـ (6)

 .316ص 3رشح املمتع جـال (3)
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ل من منى جا  َز َلُه ذلكثم بعد الرمي يف اليومني املذكورين من أحبَّ أن يتعجَّ

َر وباَت الليلَة الثالثَة َوَرَمى اجلَْمرات يف  ، َوَمْن َتَاخَّ مس  َوخَيُْرُج قبَل ُغُروب  الشَّ

ٻ  ٻ  ٻ    ٱ] :كام قال اهلُل َتَعاىل لث  فهو أفَضل وأعظُم أْجراً لّثااليوم  ا

 ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ْ َيَتعجل ُهوَ  ي وألن النب .[933:  البقرة] [ٹ َص ل لناس يف التعجل َومَل َبْل  َرخَّ

وال ُثمَّ َأَقاَم بمنى َحتى َرمى اجلمرات يف اليو رحَتَل َقْبَل أن ام  الثالث َعرَش َبْعَد الزَّ

 ......................................................................   .ٌيَصيلِّ الظُّْهر

 

v(1)بن باز اقال الشيخ 
لكن السنة أن يرمي  ،جيوز الرمي بعد الغروب عىل الصحيح :

 .لُه الرمي بعد الغروب عىل الصحيحبعد الزوال قبل الغروب هذا هو األفضل، وإذا مل يتيرس ف

«يزور البيت كل ليلة من ليايل منى كان » :بن عباس ريض اهلل عنهاماعن 
(2)

. 

v(3) قال األلباين
ويرشع له أن يزور الكعبة ويطوف هبا كل ليلة من ليايل منى، وجيب  :

واألفضل أن يصيل يف  ،عىل احلاج من أيام منى أن حيافظ عىل الصلوات اخلمس مع اجلامعة

 .هحسن إسناد «صىل يف مسجد اخليف سبعون نبياً » : مسجد اخليف إن تيرس له لقوله

 ثم بعد الرمي يف اليومني املذكورين من أحبَّ أن يتعجَّل من منى جاَز َلُه ذلك » :قوله

... ». 

v(4) العثيمنيقال 
 :احلادي عرش والثاين عرش لقول اهلل تعاىل: املراد باليومني: 

 ،دوداتــعـام املـــيمن هذه األ: أي [ ڀ   ڀ   پ   پ    پپ  ٻ   ٻ   ٻ    ٻ]

                                                             

 .(631) سلسلة األحاديث الصحيحة (9)   .691فتاوى احلج والعمرة ص (6)

 .333ص 3رشح املمتع جـال (1)   .39مناسك احلج ص (3)



 777 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

پ  پ  ڀ   ] :وبعض العوام يظنون أن املراد بقوله ،هي أيام الترشيقواأليام املعدودات 

ولكن هذا غلط مل يقل به أحد  ،فيتعجلون يف احلادي عرش ،يوم العيد واحلادي عرش [ڀ

 :وقوله ،وإنام املراد من تعجل يف يومني من هذه األيام الثالثة أيام الترشيق ،من أهل العلم

يف يومني وذلك ليصدق أنه خرج  ،بل أن تغرب الشمسمن منى ق: أي( خرج قبل الغروب)

 .بعد الغروب مل يكن تعجل يف يومني ألن اليومني قد فاتا ىل ماإلو أخر اخلروج  إذ

ڀ]: أن اهلل تعاىل قال :والدليل للظرفية، والظرف البد أن يكون أوسع من  :(يف)، [ڀ   

أنه إذا » :وقد ورد عن عمر . د أن يكون اخلروج يف نفس اليومنيب املظروف وعليه فال

 .«أدركه املساء فإنه يلزمه البقاء

v(1) بن تيميةاقال 
ى يرمي مع الناس يف اليوم فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حت :

 .الثالث

v(2) قال األلباين
 " املحىل "بن حزم يف اليه إوعليه مجاهري العلامء خالفًا ملا ذهب  :قلت :

ڀ]: واستدل هلم النووي بمفهوم قوله تعاىل پ  ڀ    فقال [ٺڀ ڀ   پ  
(3)

واليوم : 

من أدركه املساء يف اليوم الثاين : بن عبداهلل قاالاوبام ثبت عن عمر و .سم للنهار دون الليلإ

ى يرمي ينفرن حت ال»بن عمر اعن ( املوطأ) :، ولفظىل الغد حتى ينفر مع الناسإبمنى فليقم 

وأخرجه عن مالك اإلمام حممد ،«من الغداجلامر 
(4)

 .نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة وهبذا :

                                                             

 .36ص 91جـ الفتاوى جمموع (6)

 .36مناسك احلج والعمرة ص (9)

 .(6/963) يف املجموع (3)

 .933ص أوطامل (1)
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......................................................................................... 

 

v(1) قال الشنقيطي
األظهر عندي أنه لو ارحتل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر  :

أنه لو غربت عليه الشمس : واألظهر عندي أيضاً  ،مل خيرج منها أنه يلزمه املبيت والرمييف منى 

ومها وجهان  ،جيوز لُه اخلروج يبيت ويرمي خالفًا ملن قال لهُ  وهو يف شغل اإلرحتال أنه

 .شهوران عند الشافعية، واهلل أعلمم

التشيق، هل هو واجب أو مستحب مع ن العلامء اختلفوا يف املبيت يف منى ليايل أيام أواعلم 

 .إىل أنه واجب: ب مالك وأصحابهإمجاعهم عىل أنه مرشوع، فذه

: ومذهب الشافعي من طريقني ،إن عدم املبيت بمنى ليايل منى مكروه: ومذهب أيب حنيفة

ن أ: أنه سنة، ومذهب اإلمام أمحد: أنه واجب، والثاين: أصحهام وأشهرمها قوالن أصحهام

 .ليايل منى واجب يت بمنىاملب

يدخل يف  يام منى نسك من مناسك احلجأأظهر األقوال دلياًل أن املبيت بمنى  أن: علماف

 .من نيس من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دماً : بن عباساقول 

 :والدليل عىل ذلك ثالثة أمور

 .«لتأخذوا عني مناسككم» :وقال بات هبا الليايل املذكورة  يأن النب .1

ويف رواية  ،«رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى  يأن النب» :يف الصحيحني .2

لرخصة احلديث دليل عىل وجوب املبيت وأن التعبري با :يف الفتح v وقال احلافظ ،«أذن»

اإلذن وقع للعلة املذكورة إذا مل توجد مل حيصل اإلذن، وبالوجوب  يقتيض أن مقبلها عزيمة وأن

 .قال اجلمهور

 االً يدخلوهنمـاج من املبيت خارج ويرسل رجـكان يمنع احلج اب ـعمر بن اخلطن أ .3

                                                             

 .963ص 1جـ البيان أةواء (6)
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 .ين الذين أمرنا باإلقتداء هبميف منى وهو من اخللفاء الراشد

وقال أبو مالك كامل بن السيد
(1)

اجلامر أول وثاين أيام الترشيق  إذا رمى احلاج: النفر األول :

ىل مكة ويسمى هذا اليوم يوم النفر األول وبه يسقط رمي اليوم الثالث من إفإنه جيوز له أن ينفر 

وله أن ينفر النفر األول قبل غروب الشمس ثاين أيام الترشيق يف مذهب . أيام الترشيق إتفاقاً 

 .مل يطلع الفجر من ثالث أيام الترشيق ه أن ينفر مااجلمهور وعند احلنفية ل

يام الترشيق وهو رابع أيام أذا رمى احلاج اجلامر الثالث يف اليوم الثالث من إ: النفر الثاين

 .وبه تنتهي مناسك منى ،النحر انرصف من منى إىل مكة

«يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال  يرمى النب»: قال عن جابر 
(2)

. 

«كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا»: بن عمر ريض اهلل عنهاماوعن 
(3)

. 

v(4) بن القيماقال 
ر أو بعدها؟ والذي ومل يزل يف نفيس هل كان يرمي قبل صالة الظه :

كان يرمي : يرمي قبل الصالة ثم يرجع فيصيل ألن جابرًا وغريه قالوا يغلب عىل الظن أنه كان

ن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع إزوال الشمس برميه وأيضا فإذا زالت الشمس فعقبوا 

يوم النحر ملا دخل وقت الرمي مل يقدم عليه شيئًا من   يوالنب ،الشمس لرمي يوم النحر

كان »: بن عباس ريض اهلل عنهاماعن  ابن ماجهوأيضًا عند الرتمذي و ،عبادات ذلك اليوم

قدر ما إذا فرغ من رميه صىل »: ابن ماجهزاد  ،«يرمي اجلامر إذا زالت الشمس  رسول اهلل

 عثامن أبو شيبة وال اجهـابن ماد ـويف إسن ،اةـاج بن أرطـرتمذي حجـولكن يف إسناد ال ،«الظهر

                                                             

 .911ص 9صحيح فقه السنة جـ (6)

 .البخاري معلقاً و ،(3696) مسلم رواه (9)

 .(6311)البخاري  رواه (3)

 .911ص 9جـ املعاد زاد (1)
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وجيوز لويل الصبي العاجز عن مبارشة الرمي أن يرمي عنه مجرة العقبة وسائر 

لعاجزة عن الرمي يرمي وهكذا البنت الصغرية ا ،اجلامر بعد أن يرمي عن نفسه

ومعنا النساء والصبيان فلبينا  حججنا مع رسول اهلل»: حلديث جابر قال عنها وليها

 .[أخرجه ابن ماجه] «عن الصبيان ورمينا عنهم

 

 .تج به، لكن ليس يف الباب غري هذاحي

 (.113) برقم ابن ماجهاأللباين يف ةعيف  ابن ماجهوةعف رواية 

v(1) بن تيميةاقال 
الصلوات اخلمس ثم أقام باملسلمني أيام منى الثالثة يصيل هبم  :

 .مقصورة غري جمموعة

وجيوز لولي الصيب العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه مجرة العقبة  » :قوله

 .«...  ،وسائر اجلمار بعد أن يرمي عن نفسه

 «والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهمحججنا مع رسول اهلل ومعنا النساء »: احلديث

 ينظر حجة النبوا ،(613) رقمبوةعيف الرتمذي  ،(119) ابن ماجهةعيف  ، يفةعيف

 (13ص) وقال
(2)

كل من حفظت عنه من أهل العلم يرمي عن : بن املنذراقال  :نصه ما 

والزهري ومالك وبه قال عطاء  ،بن عمر يفعل ذلكاكان  ،يقدر عىل الرمي الصبي الذي ال

 .سحاقاوالشافعي و

وأما التلبية  ،خالف فيها، ففيه مقنع، وإال فقد عرفت حال احلديث فإذا كانت املسألة مما ال

يلبي عنها غريها هي  مجع أهل العلم عىل أن املرأة الأوقد  :عن النساء فقد قال الرتمذي عقبه

 .ها ويكره هلا رفع الصوت بالتلبيةي عن نفستلب

                                                             

 .69ص 91الفتاوى جـ جمموع (6)

 .(3/911)ويف املغنى  ،13ص  ييف حجة النب (9)
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لقول   سن أو محل أن يوكل من يرمي عنهللعاجز عن الرمي ملرض أو كربوجيوز 

وهؤالء ال يستطيعون مزامحة الناس ، [61 : التغابن] [ہ  ہ  ہ  ھ] :اهلل تعاىل

أن يوكلوا  يرشع قضاؤه هلم فجاز هلم عند اجلمرات وزمن الرمي يفوت وال

بخالف غريه من املناسك فال ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان 

ألن من أحرم باحلج أو العمرة ولو كانا نفلني لزمه إمتامهام لقول اهلل  ؛حجه نافلة

يفوت  وزمن الطواف والسعي ال [691:  البقرة] [ۓ  ڭ  ڭ  ڭ] :تعاىل

 .بخالف زمن الرمي

ولكن  زدلفة ومنى فال شك أن زمنها يفوتواملبيت بم وأما الوقوف بعرفة

وألن  هذه املواةع ممكن ولو مع املشقة بخالف مبارشته للرمي؛ حصول العاجز يف

 .الرمي قد وردت اإلستنابة فيه عن السلف الصالح يف حق املعذور بخالف غريه

ئب أن وجيوز للنارشع منها شيئًا إال بحجة، والعبادات توقيفية ليس ألحد أن ي

 ،وهو يف موقف واحد ستنيبه كل مجرة من اجلامر الثالثعن م يرمي عن نفسه ثم

يرجع فريمي عن مستنبيه  ل رمي اجلامر الثالث عن نفسه ثمجيب عليه أن يكم وال

لعدم الدليل املوجب لذلك، وملا يف ذلك من املشقة واحلرج  ؛يف أصح قويل العلامء

:  احلج] [ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ] :ولـقــي - اىلــعـانه وتــسبح –واهلل 

36]. 
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وا وال»:  يوقال النب وا َيرسِّ  رسولأصحاب وألن ذلك مل ينقل عن  .«ُتعرسِّ

ألنه مما تتوافر  هنم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل؛حني رموا عن صبيا  اهلل

 .اهلمم عىل نقله، واهلل أعلم
 

وجيوز للعاجز عن الرمي ملرض أو كرب سن أو محل أن يوكل من يرمي عنه  » :قوله

 .«...  ،[61 : التغابن] [ہ  ہ  ہ  ھ]: لقول اهلل تعاىل

v(1) قال الشنقيطي
ل وبه قا ،إذا عجز احلاج عن الرمي فله أن يستنيب من يرمي عنه :

 .كثري من أهل العلم وهو الظاهر

 .ابن ماجهأما الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم حلديث جابر عند 

أما الرمي عن املريض ونحوه ممن كان له عذر غري الصغر فال أعلم له مستندًا من النقل إال 

وبعض   [ہ  ہ  ہ  ھ] :يقدر عليه، واهلل تعاىل يقول أن اإلستنابة يف الرمي هي غاية ما

وبعضهم يقيس الرمي  ،أهل العلم يستدل لذلك بالقياس عىل الصبيان بجامع العجز يف اجلميع

 .يف رشح املهذب v عىل أصل احلج كام قال النووي

يام الرمي باقية فقد قدمنا قول مالك أإذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر املستنيب و

 ،يلزمه وقال بعض أهل العلم ال ،ب مع لزوم الدمرواه عنه النائ أنه يقيض كل ما: يف املوطأ

 .ب إعادته وهو مشهور مذهب الشافعيولكن تند

يام أأنه إذا زال عذر املستنيب و ل أهل العلم عندي يف هذه املسألةأظهر أقوا: وقال مقيده

نام وقعت لرضورة إألن اإلستنابة  ،يشء عليه رمي عنه وال أنه يرمي مجيع ما الرمي باق بعضها

 .عليه أن يبارش فعل العبادة بنفسهالعذر فإذا زال العذر والوقت باق بعضه ف
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وقال
(1)

يف فعلها يف وقت دليل واةح   يعبادة مؤقتة باإلمجاع فإذن النب أن رمي اجلامر :

عىل أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلك العبادة املؤقتة، ألنه ليس من املعقول أن تكون هذه 

يف فعلها يف زمن   يوقت معروف وياذن النب العبادة مؤقتة بوقت معني ينتهي باإلمجاع يف

 قت الذي أذن رسول اهلليصح بحال، وإذا تقرر أن الو ليس من أجزاء وقتها املعني هلا فهذا ال

 واألداء يف إصطالح أهل  ظنقضاء يف فعل العبادة املؤقتة فيه أنه من وقتها علم أهنا أداء ال

 .تاألصول هو إيقاع العبادة يف وقتها املعني هلا رشعًا ملصلحة اشتمل عليها ذلك الوق
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 عَلى اْلُمَتَمتِِّع َواْلَقاِرِن اْلدَّمِّ وِبُجُو يف

وجيب عىل احلاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا ومل يكن من حارضي املسجد احلرام، 

دم وهو شاة أو ُسبع
(1)

بدنة أو سبع بقرة، وجيب أن يكون ذلك من مال حالل  

 ............................طيب ال يقبل إال طيبًا،  - تعاىل – وكسب طيب؛ ألن اهلل

 

وجيب على احلاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا ومل يكن من حاضري املسجد  » :قوله

 .« ... احلرام، دم وهو شاة أو ُسبع بدنة أو سبع بقرة،

مب   ىب  يب  جت    ]: تعاىلاهلل قال  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ىئ  

ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ  .[691: البقرة] [حت  ختمت  ىت  يت  جثمث  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ]: وقال تعاىل ڇ  ڇ  ڍ   ڇ  ڇ  

 .[43: احلج] [ژ

 :أي)جماهد سميت البدن لبدهنا اإلبل والبقر والغنم واملعز، قال : هبيمة األنعام وهي

(سمنها
(2)

. 

vقال الشيخ العثيمني 
 (3)

 :رشوط األضحية :

 .أن تكون من هبيمة األنعام وهي األبل والبقر والغنم .1

                                                             

 .اهـ املصحح. بضم السني املهملة والباء املوحدة (6)

 .364ص 4الرشح املمتع جـ (4)  (.6169)رواه البخاري معلقا فوق رقم  (2)
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اإلبل مخس سنني، والبقر سنتان، واملعز سنة، : أن تكون قد بلغت السن املعتربة رشقا .2

 .والضأن ستة أشهر

 .السالمة من العيوب .3

يشرتط له وقت معني إال من ساق اهلدي يف  أن تكون يف وقت الذبح، وإما اهلدي ال .4

 .فيذبحه حني وصوله يذبحه قبل يوم النحر، وإما من ساق اهلدي يف العمرة احلج فإنه ال

 v قال الشنقيطي
(1)

 :اهلدي املنصوص عليه فهو أربعة أقسام: 

جاء عنهم الترصيح بأن إسم التمتع  هدي التمتع ويدخل فيه الِقران ألن الصحابة  .1

عمران بن حصني وغريمها والصحابة ن كام قدمنا واضحًا عن ابن عمر ويف اآلية صادق بالِقرا

 .العرب وبداللة القرآنهم أعلم الناس بلغة 

ۈ ]: دم األحصار .2 ۆ     ۈ    .[691: البقرة] [ۇ  ۇ  ۆ  

ائ  ائ  ەئ ]: دم جزاء الصيد .3 ې  ې  ى  ى    .[99: املائدة] [ۉ  ې  ې  

ۆئ  ۈئ  ۈئ ]: دم فدية األذى .4  .[691: البقرة] [وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   

 .(دم الوطء ودم النذر) :وزاد بعضهم
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 َكْم َيْجِزيَء مَن اْلَهِدي؟

 

 v قال الشنقيطي
(1)

جيزيء فيه فالتحقيق أنه ما تيرس من اهلدي وأقلُه شاة جتزيء  وأما ما: 

بدنه أو بقرة يكفي فلو اشرتك سبعة أن سبع : ضحية، وأعاله بدنه، وأوسطه بقرة، والتحقيق

 .من املتمتعني يف بدنة أو بقرة وذبحت أجزأت عنهم للنصوص الصحيحة الدالة عىل ذلك

أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهام يقوم مقاة الشاة ويدخل يف عموم : والتحقيق

ۆ ] ۈ ۆ    والروايات الصحيحة حجة عىل كل من خالف ذلك كاملك من أن ،[ۈ  

 .اإلشرتاك يف اهلدي اليصح من أن حديث جابر أنام كان باحلديبية حيث كانوا حمرصين

 .أن البدنة الجتزيء عن أكثر من سبعة: وأظهر قويل أهل العلم عندي

الذي يظهر يل أن هو الصواب يف هدي املتمتع الذي نص اهلل يف كتابه عىل أنه ما استيرس من 

كفي يف ذلك سبع البدنة وسبع البقرة عن املتمتع الواحد اهلدي أنه شاة أو بدنة أو بقرة وي

 وتكفي البدنة عن سبعة متمتعني لثبوت الروايات الصحيحة بذلك ومل يقم من كتاب اهلل وال

 .نص رصيح يف حمل النزاع يقاومها سنة نبيه 

أن البدنة تكفي يف اهلدي عن سبعة أخص يف حمل النزاع من حديث رافع بن : ورواية جابر

ألن هذا هو يف القسمة،  «جعل البعري يف القسمة يعدل عرشًا من الغنم أنه » :خديج

وحديث جابر يف خصوص اهلدي واألخص يف حمل النزاع مقدم عىل األعم والعلم عند اهلل 

 .تعاىل
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 أن أخص يشء يف حمل النزاع وأرصحه فيه وأوضحه يف حديث جابر، إما: حلاصلوا

يف  كنا مع النبي » :حديث رافع فهو يف قسمة الغنيمة ال يف اهلدي، وأما حديث ابن عباس

 .فطاهره أنه يف الضحايا. «سفر فحرض األضحى فاشرتكنا يف البقرة تسعة ويف البدنة عرشة

أصح منه فالذي يظهر أن املتمتع يكفيه سبع بدنه وأن النص فحديث جابر : وعل كل حال

 .والعلم عند اهلل تعاىل ،الرصيح الوارد بذلك ينبغي تقديمه عىل أنه يكفيه عرش بدنه

 v قال صديق حسن اخلان
(1)

يعارض هذا احلديث  وال .لبقرة عن سبعجتزيء البدنة وا: 

بسبع شياه هو يف اهلدي وتعديلها  حديث رافع بن خديج ألن تعديل البدنة ابن عباس وال

 .بعرش هو يف األضحية والقسمة

 v قال ابن حزم
(2)

أن اهلدي الواجب عىل املتمتع رأس من الغنم أو من اإلبل أو من : 

ۈ ] :البقر أو رشك يف بقرة أو ناقة بني عرشة فأقل لقوله تعاىل  .[ۆ  ۆ     ۈ  

أكثر من سبعة أو عن أقل من سبعة  ورواية جابر وغريهم وليس فيه منع من نحرمها عن

وكن  ،«ذبح عمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن أن رسول اهلل » : لرواية أيب هريرة

رضوان اهلل عليهن تسعًا خرجت منهن عائشة ألهنا مل حتل لكنها أردفت حجًا عىل عمرهتا فبقي 

 [ىئ  ىئ ]والبقر يقع عىل العرشة وأقل وأكثر فاآلية . ثامن مل يسقن اهلدي فهذا أكثر من سبعة

 .للتبعيض( من)و

 كالبعري يف جواز ورواية رافع بن خديج فصح أن الشاة بإزاء عرش البعري مجلة وإن البقرة

 اإلشرتاك فيها يف اهلدي الواجب وهو قول ابن عباس وسعيد بن املسيب وإسحاق وبه نقول ملا
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 .ذكرنا وباهلل التوفيق

 v وقال الشوكاين
(1)

عرشة والبقرة عن سبعة فرتده األحاديث أما كونه البدنة عن : 

الصحيحة، وأن البدنة والبقرة وأن كل واحد منهام عن سبعة وإليه ذهب اجلمهور وال يعارض 

حديث رافع بن  هذا يف األضحية وهي باب آخر غري اهلدي وال. روي عن ابن عباس هذا ما

 .خديج فإن هذا يف القسمة وهي باب آخر

يف سفر فحرض األضحى فاشرتكنا يف اجلزور  مع رسول اهلل  كنا» :رواية ابن عباس قال

«عن عرشة والبقرة عن سبعة
(2)

. 

«البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال نحرنا يف احلديبية مع النبي » :عن جابر 
(3)

. 

عمن اعتمر من نسائه يف حجة الوداع بقرة   ذبح رسول اهلل» :عن أيب هريرة 

«بينهن
(4)

. 

يف حجة الوداع بقرة   نحر عن آله حممد  أن رسول اهلل» :ريض اهلل عنهاعن عائشة 

«واحدة
(5)

. 

«قسم فعدل عرشة من الغنم ببعري أنه » :حديث رافع بن خديج
(6)

. 

 v قال ابن القيم
(7)

 :وهذه األحاديث خترج عىل أحد وجوه ثالثة: 

                                                             

 .693ص 2السيل اجلرار جـ (6)

 (.2941)صحيح ابن ماجة  (2)

 (.6416)، اإلرواء (2941)، صحيح ابن ماجة (4612)رواه مسلم  (4)

 (.2941)صحيح ابن ماجة  (3)

 (.2934)صحيح ابن ماجة  (9)

 (.6916)، ومسلم (2366)رواه البخاري  (1)

 .231ص 2زاد امليعاد جـ (1)
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 .أحاديث السبعة أكثر وأصح: أما أن يقال .1

عدل البعري بعرشة من الغنم، تقويم يف الغنائم ألجل تعديل القسمة، أما : وأما أن يقال .2

 .كونه عن سبعة يف اهلدايا، فهو تقدير رشعي

أن ذلك خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة واإلبل ففي بعضها كان البعري : وأما أن يقال .3

 .واهلل أعلم .يعدل عرش شياه فجعله عن عرشة ويف بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة

 

 َهْل عَلى اْلَقاِرِن َدمٌّ؟

 

 v قال ابن حزم
(1)

عىل : والشافعي قاالهدي عىل القارن، فإن مالكًا  وأما قولنا وال: 

شبه بني  القارن هدى وحكمه كحكم املتمتع سواء يف تعويض الصوم منه إن مل جيد هديًا، ال

القارن واملتمتع ألن املتمتع جيعل بني عمرته وحجه أحالالً وال جيعل القارن بني عمرته وحجه 

ًا واملتمتع يطوف أحالالً، فإن القارن اليطوف إال طوافًا واحدًا وال يسعى إال سعيًا واحد

طوافني ويسعى سعيني فإن القارن البد له من عمل احلج مع عمرته واملتمتع إن مل يرد أن حيج 

 علة جتمع بني القارن مل يلزمه أن حيج والقياس اليكون إال عىل علة جامعة بني احلكمني وال

 .واملتمتع

 v قال ابن القيم
(2)

الناس، والذي عليه الصحابة هذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن : 

والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه اهلدي كام يلزمه املتمتع بل هو متمتع حقيقة يف لسان 

 ابة، هذه الطريقة الالئقة بظاهريته و ظاهريته أمثاله ممن الفقه له يف علل األحاديث كفقهـالصح
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يلتفتون إىل قول من خالفهم ممن ليس له  األئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية هبا وهؤالء ال

ذوقهم ومعرفتهم بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بني اجليد والرديء 

 .وال يلتفتون إىل اخلطأ من مل يعرف ذلك

 v ثيمنيقال الع
(1)

أن القارن ال دم عليه ظاهر قول املؤلف وهو ما ذهب إليه داود : 

فأصل بني العمرة واحلج ألن  ،بد من متتع فال [ىئ  ىئ  ىئ] :أن اهلل قال: الظاهري قال

 .نتهاءاللغاية والغاية البد هلا من إبتداء و( إىل)

وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن  ،وأما القارن فليس بني عمرته وحجه متتع

فمن متتع بالعمرة مع احلج لقلنا إن القارن يدخل يف ذلك : ولو قال ،[ی ىئ  ىئ  ىئ  ی  ]

لكن ملا قال إىل احلج علمنا  ،ألن القارن يف احلقيقة متتع بالعمرة يف ترك السفر هلا سفرًا مستقالً 

 .أن هناك إنفصاالً بني العمرة واحلج

كيف جيب : أجيب عىل القارن اهلدي؟ قال: قال vا سأل ابن مشيش اإلمام أمحد وهلذ

بالقياس  ُيشري إىل أن وجوب الدم عىل القارن إنام هو vوجوبًا وقد قاسوه عىل املتمتع؟ كأنُه 

 فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام؟

والفرع يف العلة املوجبة، والعلة املوجبة للدم ألن القياس التام البد أن يشرتك فيه األصل 

َ هلذا الناسك متتعًا تامًا بني  يف التمتع الذي يكون فيه إنفصال بني العمرة واحلج هي أن اهلل يرسر

العمرة واحلج والقارن ليس كذلك ألنه سيبقى حمرمًا من حني أن حيرم إىل يوم العيد وإذا كان 

 .كذلك فإنه اليصح القياس

 .أن دم جيب عىل املتمتع دون املفرد والقارن: القرآن مع الظاهريفظاهر 
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األحوط لإلنسان واألكمل لنسكه أن هيدي، ألن من هدي الرسول : لكن مع هذا نقول

  اإلهداء التطوعي فكيف بإهداء اختلف العلامء يف وجوبه وأكثر العلامء عىل الوجوب وهو

شك أوىل وأبرأ للذمة وأحوط، فإن كان قد وجبت فقد أبرأت ذمتك، وأن مل يكن واجبًا فقد  ال

 .تقربت إىل اهلل به

 v قال الشنقيطي
(1)

 القارن يلزمه ماواعلم أن من يعتد به من أهل العلم أمجعوا عىل أن : 

يلزم املتمتع من اهلدي والصوم عند العجز عن اهلدي وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة 

وعىل هذا فهو داخل يف عموم  ،عن بعض أجالء الصحابة بأن الِقران داخل يف إسم التمتع

ين وانتفع اآلية وكال النسكني فيه متتع لغة، وكل من القارن واملتمتع انتفع بإسقاط أحد السفر

 .القارن عند اجلمهور باندراج أعامل العمرة يف احلج

وقال مجاعة من أهل العلم أن الِقران مل يدخل يف عموم اآلية بحسب مدلول لفظها وهو 

ىئ  ىئ  ی ] :تعاىل األظهر ألن الغاية يف قوله تدل عىل ذلك، والذين قالوا هذا  [ی  ىئ  

يلزم املتمتع عامة العلامء  اه وعىل أن القارن يلزمه ماألنه يف معن ،هو ملحق به يف حكمه : قالوا

 . عربة به إال من شذ شذوذًا المنهم األئمة األربعة 

خيفى أن مذهب أمحد خمالف ملا زعموه رواية، وأن  وسؤال ابن مشيش لإلمام أمحد ال

 .القارن كاملتمتع يف احلكم

حكي عن  ىل القارن خالفًا إال ماوال نعلم يف وجوب الدم ع: يف املغنى v قال ابن قدامة

 .وروي ذلك عن طاوس ،دم عليه داود أنه ال

 أن ابن داود ملا دخل مكة سئل عن القارن هل جيب عليه دم؟ : وحكى ابن املنذر
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وذكر النووي أن العبدري حكى . فجرر برجله، وهذا يدل عىل شهرة األمر بينهم ،ال: فقال

يلزم املتمتع، ومن  هذا القول عن احلسن بن عيل بن رسيج والتحقيق خالفه وأنه يلزمه ما

عائشة كانت قارنة، : النصوص الدالة عىل ذلك حديث عائشة املتفق عليه، قال املجد يف املنتقى

أزواجه بقرة، وهو يدل عىل أن القارن عليه دم، وأكثر أهل العلم عىل عن  ونحر الرسول 

ألنه متمتع أو يف حكم املتمتع  ،دم عليه أن القارن إن كان أهله حارضي املسجد احلرام أنه ال

مج  جح   مح   جخ  حخ] وهو قول مجهور : يف املغني v قال ابن قدامة ،[ىث  يث   حج  

 .العلامء

أن القارن كاملتمتع يف أن كال منهام إن كان من حارضي  حاصل هذا الكالم: قال مقيده

جيب عىل  ال: قال أصحابنا :يف رشح املهذب v دم عليه، قال النووي املسجد احلرام ال

هذا هو املذهب وبه قطع اجلمهور،  ،جيب عىل املتمتع حارضي املسجد احلرام دم الِقران كام ال

ومذهب مالك وأصحابه كمذهب الشافعي وأمحد يف أن القارن إن كان من حارضي املسجد 

 .دم عليه ال احلرام

 " رشوط وجوب دم املتمتع " يف vوقال 
(1)

التمتع بالعمرة فمعلوم أن كل من اعتمر : 

ه حارضي السجد احلرام أنه يف أشهر احلج ثم حل من عمرته ثم حج من عامة ومل يكن أهل

 .متمتع

وقد بيننا أن الصحابة بينوا أنه يشمل الِقران من حيث أن كاًل منهام عمرة يف أشهر احلج مع 

 .ختالف كام هو واضحااحلج وإن كان بني حقيقتيها 

 

                                                             

 .431يف ص (6)



 528 التَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِة: َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

واعلم أن العلامء اشرتطوا الوجوب هدي التمتع رشوطًا منها ما هو جممع عليه، ومنها ما 

 :هو خمتلف فيه

فإن اعتمر يف غري أشهر احلج مل يلزمه دم ألنه مل جيمع بني  ،أن يعتمر يف أشهر احلج :األول

 .النسكني

 .أنه حيج يف تلك السنة التي اعتمر يف أشهر احلج منها :الثاين

 .يعود إىل بلدة أو ما يامثله يف املسافة أن ال :الثالث

أن األئمة األربعة متفقون عىل أن السفر بعد العمرة واإلحرام باحلج من منتهى  :واحلاصل

البد أن يرجع : ذلك السفر مسقط لدم التمتع أال أهنم خمتلفون يف قدر املسافة فمنهم من يقول

 ،لذي جاء منه ثم ينيشء سفرًا للحج وحيرم من امليقاتبعد العمرة يف أشهر احلج إىل املحل ا

يكفيه أن يرجع إىل بلده أو يسافر مسافة مساوية ملسافة بلده، وبعضهم يكفي : وبعضهم يقول 

 .يكفيه أن يرجع إلحرام احلج إىل ميقاته: عنده سفر مسافة القرص، وبعضهم يقول

 ال: ، قالوا[مح   جخ  حخ ىث  يث   حج  مج  جح  ] :فهموه من قوله تعاىل ودليلهم ما

فرق بني حارضي املسجد احلرام وبني غريهم إال أن غريهم ترفهوا بإسقاط أحد السفرين 

الذي هو السفر للحج بعد السفر للعمرة، وإن سافر للحج بعد العمرة زال السبب فسقط الدم 

 .بنه ريض اهلل عنهامابزواله وعضدوا ذلك بآثار رووها عن عمر و

 .العلامء يف اليشء الذي ترجع إليه اإلشارة يف اآلية وناقشنا أدلتهاموقد قدمنا قويل 

أن اإلشارة راجعة إىل نفس التمتع : ومن وافقه vوبينا أنه عىل القول الذي يراه البخاري 

وعىل القول  ،فال دليل يف اآلية عىل أقوال األئمة التي ذكرنا ،متعة هلم أصالً  وأن أهل املكة ال

 والصوم عند العجر ،تمتع وهو لزوم ما استيرس من اهلديـاآلخر أن اإلشارة راجعة إىل حكم ال
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 .ن النظر كام ترىعنه ال نفس التمتع فاستدالل األئمة هبا عىل األقوال املذكورة له وجه م

 .أن اإلستدالهلم هبا أنام يصح عىل أحد التفسريين يف مرجع اإلشارة يف اآلية :واحلاصل

 ،أراقة دم التمتع ولو سافر لعدم رصاحة داللة اآلية يف إسقاطه: واألحوط عندي

ختاره ابن املنذر اولإلحتامل اآلخر الذي متسك به البخاري واحلنفية وممن قال بذلك احلسن و

 .لعموم اآلية قالُه يف املغني، والعم عند اهلل تعاىل

 .أن يكون من غري حارضي املسجد احلرام :الرابع

أهنم أهل احلرم ومن : وأظهر األقوال أهل العلم عندي يف املراد بحارضي املسجد احلرام

 .تقرص فيها الصالة، ومن عىل مسافة دون مسافة القرص فهو كاحلارض بينه وبينه مسافة ال

ما قال به بعض أهل العلم من أنه يشرتط نية التمتع باحلج إىل العمرة عند اإلحرام  :اخلامس

بالعمرة، قال ألنه مجع بني عبادتني يف وقت إحدامها فمحل النية وقت اإلحرام بالعمرة، وقال 

ينوي عند إبتداء األوىل : مل يفرغ من أعامل العمرة، وقال بعضهم لُه نية التمتع ما: بعضهم

 .منهام

هو ما اشرتطه بعض أهل العلم من كونه احلج والعمرة املذكورين عن شخص  :السادس

 .ذلك عن نفسه ال عن غريه تأت يعتمر بنفسه وحيج بنفسه وكل واحد

 .أن حيل من العمرة قبل إحرامه باحلج فإن أحرم قبل حله منها صار قارناً  :السابع

يعد متمتعًا حتى حيرم بالعمرة من  هو ما اشرتطه بعض أهل العلم من كونه ال :الثامن

 .امليقات ألنه كأنه من حارضي املسجد احلرام وال خيفى سقوط هذا الرشط

وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا أتى بأفعال العمرة ثم رجع إىل بلده ثم حج من عامه أو 

 .يقات هل يسقط عنه الدم بذلك كالتمتع أوالً سافر مسافة قرص ثم أحرم باحلج من امل
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يسقطه السفر، وقد بينا أن األحوط عندنا  أن دم الِقران ال: وأقرب األقوال عندي للصواب

الِقران بوجوب اهلدي عىل املتمتع وعدم رصاحة اآلية يسقطه السفر لترصيح  أن دم التمتع ال

وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حارضي املسجد احلرام له  ،يف سقوطه بالسفر

 .وجه من النظر، ألنه اكتفى عن النسكني بعمل أحدمها عىل قول اجلمهور

 v وقال العثيمني
(1)

 :اختلف العلامء عىل ثالثة أقوال 

 .يسقطه اهلدي سواًء طال أو قرص أن السفر إىل بلد احلاج أو إىل غريه ال :األول

 .أن السفر مسافة قرص يسقط اهلدي سواًء إىل بلده أو بلٍد آخر :الثاين

وإن سافر  ،التفصيل أن سافر إىل أهله ثم عاد فأحرم باحلج فإنه يسقط عنه اهلدي :الثالث

اجح ألنه أنشأ سفرًا جديدًا غري سفر العمرة، فإن وهذا القول هو الر. يسقط إىل غري أهله ال

 .وهو مروي عن عمر وابنه ،متمتعاً  السفر مفارقة الوطن فيكون مفردًا ال

v وقال األلباين
(2)

والقارن  ،وكذلك عىلٌّ  ،كان قارناً  قد علم أن النبي  :قلت: 

 .ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب فهديه  ،جيب عليه اهلدي فعليه

 

 اإِلْشَعاُر َواْلتَّْقليُد

 

ثم دعا ببدنة  ،صىل الظهر بذي احلليفة أن رسول اهلل » :عن ابن عباس ريض اهلل عنهام

فاشعرها من صفحة سنامها األيمن ثم سألت الدم عنها وقلدها بنعلني ثم ركب راحلته فلام 

«استوت عىل البيداء أهل باحلج
(3)

. 
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 (.6192)، وأبو داود (6234)رواه مسلم  (4)
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ثم أشعرها وقلَّدها ثم بعث هبا  فتلُت قالئد ُبدِن رسول اهلل » :قالت d عن عائشةو

«إىل البيت فام َحُرَم عليه يشء كان لُه حالً 
(1)

. 

«مرًة إىل البيت غناًم فقلدها أهدى رسول اهلل » :dوعنها 
(2)

. 

 v قال الشوكاين
(3)

 األشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك: 

وقد ذهب إىل مرشوعيته  ،عالمة عىل كوهنا هديًا ويكون ذلك يف صفحة سنامها األيمن

 .اجلمهور من السلف واخللف

 vقال ابن القيم 
(4)

حكمة األشعار تعظيم شعائر اهلل وإظهارها وعلم الناس بأن هذه : 

تساق إىل بيته تذبح لُه وُيتقرب هبا إليه عند بيته كام ُيتقرب إليه بالصالة إىل بيته  قرابني اهلل 

فرشع ألوليائه وأهل  ،عليه أعداؤه املرشكون الذين يذبحون ألرباهبم ويصلون هلا عكس ما

م وصالهتم هلل وحده وأن يظهروالشعائر توحيده غاية إلظهار ليعلو توحيده أن يكون نسكه

دينه عىل كل دين فهذه هي األصول الصحيحة التي جاءت السنة باألشعار عىل وفقها وهلل 

 .احلمد
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 .إعالم املوقعني (3)
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وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديًا أو غريه سواء كانوا ملوكًا أو 

ديه عن نفسه ويغنيه عام يف أيدي الناس؛ ملا جاء هي غريهم إذا يرس اهلل له من ماله ما

فإن ، ومدح من تركه .يف ذم السؤال وعيبه يف األحاديث الكثرية عن النبـي 

عجز املتمتع والقارن عن اهلدي؛ وجب عليه أن يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة 

النحر وإن شاء إذا رجع إىل أهله، وهو خمري يف صيام الثالثة إن شاء صامها قبل يوم 

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی    جئ   ]: قال تعاىل .صامها يف أيام الترشيق الثالثة

حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث   حج  مج  

 .[691: البقرة] [جح   مح   جخ  حخ

مل ُيرخص يف أيام الترشيق أن »: ويف صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قاال

واألفضل أن  .وهذا يف حكم املرفوع إىل النبـي « ملن مل جيد اهلدي من إالصي

 يقدم صوم األيام الثالثة عىل يوم عرفة؛ ليكون يف يوم عرفة مفطرًا؛ ألن النبي 

وألن الفطر يف هذا اليوم  ،وقف يوم عرفة مفطرًا وهنى عن صوم يوم عرفة بعرفة

أنشط له عىل الذكر والدعاء وجيوز صوم الثالثة األيام املذكورة متتابعة ومتفرقة؛ 

جيب عليه التتابع فيها بل جيوز صومها جمتمعة ومتفرقة ألن  وكذا صوم السبعة ال

، - عليه الصالة والسالم - مل يشرتط التتابع فيها وكذا رسوله - سبحانه - اهلل

جت   حت  ] :لقوله تعاىل ،ل تأخري صوم السبعة إىل أن يرجع إىل أهلهواألفض

 .[خت
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والصوم للعاجز عن اهلدي أفضل من سؤال امللوك وغريهم هديًا يذبحه عن 

فال بأس به ولو  ؛نفسه، ومن أعطى هدياً أو غريه من غري مسألة وال إرشاف نفس

رشاء اهلدي من املال  إذا مل يشرتط عليه أهل النيابة: أي ؛كان حاّجًا عن غريه

املدفوع له، وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال احلكومة أو غريها شيئًا من اهلدي 

ألنه من التآكل  ؛باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا ال شك يف حتريمه

 .بالكذب، عافانا اهلل واملسلمني من ذلك

 

غريه سواء كانوا ملوكًا أو وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديًا أو  »: قوله

 .« ... ؛يهديه عن نفسه ويغنيه عما يف أيدي الناس غريهم إذا يسر اهلل له من ماله ما

فمن مل جيد هديًا فليصم ثالثة أيام يف  قال النبـي »: رواية ابن عمر ريض اهلل عنهام قال

«احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله
(1)

. 

مل يرخص يف أيام الترشيق أن ُيصمن إال ملن مل » :عنهامحديث ابن عمر وعائشة ريض اهلل 

«جيد اهلدي
(2)

. 

 v قال احلافظ
(3)

ويتحقق  ،أي مل جيد اهلدي بذلك املكان...( فمن مل جيد هدياً ) :قوله: 

 ،لكن حيتاج إليه ألهم من ذلك أو جيده ،ذلك بأن يعدم اهلدي أو يعدم ثمنه حينئذ أو جيد ثمنه

يعه أو يمتنع من بيعه إال بغالئه فينقل إىل الصوم كام هو نص القرآن لكن يمتنع صاحبه من ب

هذا هو األفضل فإن صامها قبل : أي بعد اإلحرام، وقال النووي( يف احلج)واملراد بقوله 

 وأما قبل التحلل من العمرة فال عىل الصحيح قالُه املالك ،اإلهالل باحلج أجزأُه عىل الصحيح

                                                             

 (.6221)، ومسلم (6196)رواه البخاري  (6)

 .(6991)رواه البخاري  (2)

 .169ص 4فتح الباري جـ (4)
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 .وجوزه الثوري وأصحاب الرأي

 v قال الشنقيطي
(1)

اختلف العلامء يف ذلك  ؟فهل جيوز له أن يصوم أيام الترشيق الثالثة: 

 :عىل قولني

 .جيوز صوم أيام الترشيق للمتمتع أنه ال :األول

أهنا جيوز صومها مطلقًا وال خيفى بعد هذا القول : جيوز له صومها وفيها قول ثالث :الثاين

 .وسقوطه

 مسألة صوم أيام الترشيق للمتمتع يظهر يل فيها أهنا بالنسبة إىل النصوص: قال مقيده

الرصحية يرتجح فيها عدم جواز صومها وبالنظر إىل صناعة علم احلديث يرتجح فيها جواز 

صحيح )، وإيضاح هذا أن عدم صومها حديث نبيشة اهلذيل وكعب بن مالك يف صومها

وكال احلديثني رصيح يف كوهنا أيام أكل ورشب وهو نص صحيح رصيح يف عدم  (مسلم

 .صومها فظاهره اإلطالق يف املتمتع الذي مل جيد هديًا ويف غريه

صومها للمتمتع  من القرآن يدل عىل جواز وال ومل يثبت نص رصيح من لفظ النبي 

 .الذي مل جيد هدياً 

وأما بالنظر إىل صناعة علم احلديث فالذي يرتجح هو جواز صوم أيام الترشيق للمتمتع  

الذي مل جيد هديًا ألن املشهور الذي عليه مجهور املحدثني أن قول الصحايب أمرنا بكذا أو هنينا 

 .فع فهو موقوف لفظًا مرفوع حكامً عن كذا أو رخص لنا يف كذا أو حل لنا كذا له كله حكم الر

 :وقد يرتجح عند الناظر عدم صومها للمتمتع من وجهني

 ًا مرفوع حكاًم عىلـوف لفظــا موقـوصومه ،اً ـًا رصحيـوع رفعـــا مرفــأن عدم صومه :األول

                                                             

 .419ص 9أضواء جـ (6)



  عَلى اْلُمَتَمتِِّع َواْلَقاِرِن ُوُجوِب اْلدَّمِّيف :  اْلَفْصُل اْلثَّاِنَي َعَشَر
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 .املشهور واملرفوع رصحيًا أوىل بالتقديم من املرفوع حكامً 

أن اجلواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي ألن ترك املباح أهون من إرتكاب منهي عنه،  :الثاين

وقد حيتج املخالف بأن دليل اجلواز خاص باملتمتع ودليل النهي عام واخلاص يقيض عىل العام 

 .والعلم عند اهلل

 صوم األيام الثالثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها عىل القول بأن أيام الترشيق الفإن أخر 

يصومها املتمتع، وعىل القول بأنه يصومها إنام خيرج وقتها بانتهاء أيام الترشيق وهل عليه 

 .قضاؤها بعد ذلك؟ ال أعلم يف ذلك نصًا من كتاب اهلل وال من سنة رسوله 

أن صوم الثالثة للعاجز عن اهلدي جيوز قبل التلبس : والنواعلم أن أبا حنيفة وأمحد يق

 .بإحرام احلج

وهذا أقرب لظاهر  ،جيوز صومها إال بعد التلبس بإحرام احلج ال: وعند مالك والشافعي

 .القرآن

 .واعلم أن العاجز عن اهلدي ففي حجه ينتقل إىل الصوم ولو غنيًا يف بلده هذا هو الظاهر

بعد الرجوع إىل أهله فالذي يظهر يل لزومه ملن مل جيد اهلدي مطلقًا أما لزوم صوم السبعة 

يسقط بحال ألن وجوبه ثابت بالقرآن فال يمكن إسقاطه إال بدليل واضح، جيب  وأنه ال

الرجوع إليه، فجعل الدم بدالً منه إن فات صوم الثالثة يف وقتها ليس عليه دليل يوجب برتك 

 .[حت  خت   جت] :العمل برصيح القرآن يف قوله

إن وجب عليه الصوم  فال يرشع فيه حتى قدر عىل اهلدي هل ينتقل : واختلف أهل العلم

إىل اهلدي ألن الصوم أنام لزم للعجز عن اهلدي وقد زال بوجوبه وهذا أن وقع قبل يوم النحر 

  والقولنيـوات وقت األيام الثالثة فهو حمل الـال ينبغي أن خيتلف فيه، أما إن وجد اهلدي بعد ف
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يلزمه الرجوع إىل احلج  أنه ال: فاألظهر عندي فيه. نص فيه إذا وجد بعد أن صام يومًا أو يومني

 .ألنه دخل يف الصوم بوجه جائز وأنه ينبغي له أن ينتقل إىل اهلدي
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 اأَلْمُر ِباْلَمْعُروِف على اْلَحجَّاِج َوَغْيِرِهم وِبُجُو يف

األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  :من أعظم ما جيب عىل احلجاج وغريهمو

واملحافظة عىل الصلوات اخلمس يف اجلامعة كام أمر اهلل بذلك يف كتابه، وعىل لسان 

 .رسوله 

وأما ما يفعله الكثري من الناس من سكان مكة وغريها من الصالة يف البيوت 

وتعطيل املساجد فهو خطأ خمالف للرشع فيجب النهي عنه، وأمر الناس باملحافظة 

أنه قال البن أم مكتوم ملا استأذنه أن يصيل  عىل الصالة يف املساجد ملا ثبت عنه 

: قال« هل تسمع النداء بالصالة؟»: جديف بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن املس

 ..............................  «ال أجد لك رخصة»: ويف رواية .«فأجب»: نعم، قال

 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  :من أعظم ما جيب على احلجاج وغريهمو » :قوله
واحملافظة على الصلوات اخلمس يف اجلماعة كما أمر اهلل بذلك يف كتابه، وعلى لسان 

 .« ... رسوله 

رواه مسلم، وأبو داود، وأمحد، والنسائي: حديث ابن مكتوم
(1)

. 

 

 

                                                             

 .(5/101) النسائيو ،(6/656) أمحدو ،(555) أبو داودو ،(366) ابن ماجهصحيح ، ويف (356)مسلم رواه  (1)
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نطلق أثم  ،ثم آمر رجاًل فيؤم الناس ،لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام»: وقال 

 .«الة فأحرق عليهم بيوهتم بالناريشهدون الص إىل رجال ال

من » :قال وغريه بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبـي  ابن ماجهويف سنن 

ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود  .«فلم يأت فال صالة له إال من عذرسمع النداء 

الصلوات حيث فليحافظ عىل هؤالء  ؛من يرسه أن يلقي اهلل غدًا مسلامً »: قال

هنن من سنن اهلدى، ولو أنكم إو ينادي هبن؛ فإن اهلل رشع لنبيكم سنن اهلدى

لرتكتم سنة نبيكم، ولو تركتم  ؛ف يف بيتهيف بيوتكم كام يصيل هذا املتخل صليتم

ىل مسجد من إيعمد  ن الطهور ثموما من رجل يتطهر فيحس ،لضللتم ؛سنة نبيكم

إال كتب اهلل له بكل خطوة خيطوها حسنة ويرفعه اهلل هبا درجة وحيط  ؛هذه املساجد

النفاق ولقد كان يتخلف عنها إال منافق معلوم  ولقد رأيتنا وما .عنه هبا سيئة

 .«ادي ب ن الرجل ن حتى يقام يف الصفالرجل يؤتى به هي

 

ثم  ،ثم آمر رجاًل فيؤم الناس ،لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام»: وقال  »: قوله

 .«. ... «يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار نطلق إىل رجال الأ

رواه البخاري، ومسلم «..لقد مهمت » :حديث
(1)

فال صالة له إال »: وحديث ابن عباس، 

رواه مسلم، : ، وحديث ابن مسعود(5/663)، واإلرواء (365) ابن ماجهصحيح  «من عذر

وأبو داود، والنسائي، و ابن خزيمة
(2)

. 

 

                                                             

 .(366) ابن ماجه، ويف صحيح (1641)، ومسلم (366)رواه البخاري  (1)

 (.361) ابن ماجه، صحيح (1646)، و ابن خزيمة (5/104)، والنسائي (550)، وأبو داود (1643)رواه مسلم  (5)
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املائدة( 105)قال الشنقيطي يف تفسري آية 
(1)

والنهي عن مسائل تتعلق باألمر باملعروف : 

 :املنكر

 .اعلم أن كاًل من األمر واملأمور جيب عليه إتباع احلق املأمور به :املسألة األوىل

يشرتط يف اآلمر باملعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف  :املسألة الثانية

عام ليس   ينهى عنه منكر ألنه إذا كان جاهاًل بذلك فقد يأمر بام ليس بمعروف وينهى وأن ما

 .بمنكر وال سيام يف هذا الزمن الذي عم فيه اجلهل وصار فيه احلق منكرًا واملنكر معروفاً 

يشرتط يف جواز األمر باملعروف أال يؤدي إىل مفسدة أعظم من ذلك املنكر  :املسألة الثالثة

 ويشرتط يف وجوبه مظنة النفع به فإن جزم –إلمجاع املسلم ن عىل إرتكاب أخف الرضرين 

 . –بعدم الفائدة فيه مل جيب عليه 

 :األمر باملعروف له ثالث حكم

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ] :إقامة حجة اهلل عىل خلقه :األوىل ڇ  

 .[135: النساء ] [ڎ  ڎ  ڈ

 .خروج األمر من عهده التكليف باألمر باملعروف :الثانية

ڦ  ڦ  ] :رجاء النفع املأمور :الثالثة  .[55: الذاريات] [ڄڤ  ڦ  ڦ  

(األمر باملعروف والنهي عن املنكر)يف باب  v قال الشيخ العثيم ن
(2)

األمر باملعروف : 

 .والنهي عن املنكر فرض كفاية

 :ىل أمورإاألمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج 

                                                             

 .161ص 5أضواء البيان جـ (1)

 .504ص 1رشح رياض الصاحل ن جـ (5)
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 .أن يكون اإلنسان عاملًا باملعروف واملنكر :األول

أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر وال تأخذ الناس بالتهمة أو  :الثاين

 .بالظن

 .ثم إن الذي ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون رفيقًا بأمره رفيقًا يف هنيه

 .هو أعظم منه أال يزول املنكر إىل ما :الثالث

اختلف العلامء يف إشرتاط أن يكون اآلمر والناهي فاعاًل ملا أمر به تاركًا ملا هنى عنه  :الرابع

وينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يقصد بذلك إصالح . يشرتط والصحيح أنه ال

 .اخللق وإقامة رشع اهلل أال يقصد اإلنتقام من العايص أو اإلنتصار لنفسه

 :نازعة والة األمور بالرشوطم

 .جيوز اخلروج عىل األئمة بد من علم جمرد الظن ال أن تروا فال .1

 .جيوز اخلروج عليهم فسق والة األمور ال. أن نعلم كفرًا ال فسقاً  .2

 .الكفر البواح معناه الكفر الرصيح .3

 .عندكم من اهلل برهان يعني دليل قاطع عىل أن هذا كفر .4

مثاًل فال جتوز املنازعة حتى تكون لدينا قدرة عىل إزاحته فإذا مل يكن لدينا  إذ رأينا هذا

القدرة فال جتوز املنازعة، ربام يقىض عىل بقية الصاحلة وتتم سيطرته، وهذا إلقاء النفس إىل 

التهلكة، فوالة األمور عليهم حقوق عظيمة كام أن عىل املويل عليهم حقوقًا عظياًم جيب عليهم 

 .ا هبا لوالة األمرأن يقومو

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن أناسًا يتكلمون فيه ويف خالفته فجمع أرشاف الناس 

 نعم أنت خليفة: الواـكون مثل أيب بكر وعمر؟ قـأنكم تريدون منا أن ن»: ال هلمـائهم وقـووجه
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 وهذا .«كر وعمركونوا أنتم مثل رجال أيب بكر وعمر لكن نحن مثل أيب ب: وهم خلفاء، قال

 .هتم كام تكونون يويل عليكم جواب عظيم، فالناس إذا تغريوا البد أن يغري اهلل وال

تغريوا عليك ومل بال الناس قد  يا عيل ما: وذكروا أن رجاًل من اخلوارج جاء إىل عيل فقال له

ورجايل أنت  ،ألن رجال أيب بكر وعمر أنا وأمثايل» :يتغريوا عىل أيب بكر وعمر؟ قال

 .«وأمثالك
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رتكاهبم اواحلذر من  .- تعاىل - جتناب حمارم اهللاجاج وغريهم وجيب عىل احل

 ،وأكل مال اليتيم، والغش يف املعامالت ،وأكل الربا ،والرسقة ،واللواط ،كالزنا

 ،والكرب ،وإسبال الثياب ،ورشب املسكرات والدخان ،اخليانة يف األماناتو

ستعامل آالت او ،والسخرية باملسلم ن ،والنميمة ،والغيبة ،والرياء ،واحلسد

ستامع األغاين اوأشباهها، و ،واملزامري ،والرباب ،والعود ،سطواناتالالهي، كاامل

واملعاملة باملسري  ،والشطرنج ،واللعب بالنرد ،من الراديو وغريه ؛ت الطربوآال

فإن هذه  ،والرضا بذلك ؛ات األرواح من اآلدمي ن وغريهموهو القامر وتصوير ذ

يجب أن فكل زمان ومكان،  كلها من املنكرات التي حرمها اهلل عىل عباده يف

 هم ألن املعايص يف هذا البلدحيذرها احلجاج وسكان بيت اهلل احلرام أكثر من غري

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ] :قال اهلل تعاىلقد و .األم ن إثمها أشد وعقوبتها أعظم

فإذا كان اهلل قد توعد من أراد أن يلحد يف  [55: احلج] [ڄ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

شك أهنا أعظم وأشد فيجب احلذر  ال! احلرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ 

 .ومن سائر املعايص ،من ذلك

ذر من هذه املعايص وال حيصل للحجاج بر احلج وغفران الذنوب إال باحل

من حج فلم » :أنه قال ي هلل عليهم كام يف احلديث عن النبم اوغريها مما حر

 .«يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه

 

للحجاج بر وال حيصل  ... جتناب حمارم اهللاوجيب على احلجاج وغريهم  »: قوله

 .« ...احلج وغفران الذنوب، 
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رواه البخاري، ومسلم «من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه» :حديث
(1)

. 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ]: قال اهلل تعاىل چ  

 .[10: لنحلا] [ڑڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ]: تعاىل اهلل قالو

 .[66: ألعرافا] [ڱک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

«فكانام غمس يده يف حلم اخلنزير ودمهمن لعب بالنرد شري »: مرفوعاً  عن بريدة 
(2)

. 

«من لعب بالنرد فقد عىص اهلل ورسوله»: مرفوعاً  وعن أيب موسى 
(3)

. 

«ينظر اهلل إىل من جرَّ ثوبه خيالء ال»: مرفوعاً  عن ابن عمر و
(4)

. 

«أن اهلل يبغض الفاحش واملتفحش»: مرفوعاً  عن أسامة و
(5)

. 

«اهلل يعذب املصورين بام صورواأن »: مرفوعاً  عن ابن عباس و
(6)

. 

«ن هذا الدنيا والدرهم أهلكا من قبلكم ومها مهلكاكمإ» :مرفوعاً  عن أيب موسى و
(7)

. 

سيكون يف آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت »: وعن سهل بن سعد مرفوعاً 

«املعازف والقينات واستحلَّت اخلمر
(8)

. 

                                                             

 (.1650)، ومسلم (1551) رواه البخاري (1)

 (.3554)صحيح اجلامع الصغري (5)

 (.3551)صحيح اجلامع الصغري  (6)

 (.1433)صحيح اجلامع (5)       (.3406)صحيح اجلامع  (6)

 (.1411)صحيح اجلامع  (3)

 (.1306)سلسلة األحاديث الصحيحة  (3)

 (.6335)صحيح اجلامع  (4)
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والنذر  ،ستغاثة هبمالوا ،دعاء األموات: من هذه املنكرات وأعظم منها وأشد

أو يردوا  ،أو يشفوا مريضه رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند اهلل والذبح هلم؛ ،هلم

وهو دين مرشكي  ،وهذا من الرشك األكرب الذي حرمه اهلل .غائبه ونحو ذلك

إلنكاره والنهي عنه، فيجب عىل كل  ؛اجلاهلية وقد بعث اهلل الرسل وأنزل الكتب

إن كان قد  ؛فرد من احلجاج وغريهم أن حيذره وأن يتوب إىل اهلل مما سلف من ذلك

الرشك األكرب حيبط  نأل ،توبة منهالسلف منه يشء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد 

األنعام ] [ۇ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ]: كام قال اهلل تعاىل األعامل كلها

 :44]. 

لنبـي والكعبة واألمانة كاحللف با ،احللف بغري اهلل: ومن أنواع الرشك األصغر

شاء اهلل وشئت، ولوال اهلل  ما: وقول ،الرياء والسمعة: ومن ذلك، ونحو ذلك

ملنكرات الرشكية فيجب احلذر من هذه ا ؛وأشباه ذلك ،هذا من اهلل ومنك ،وأنت

من حلف بغري اهلل فقد كفر أو » :لأنه قا ي والتوايص برتكها؛ ملا ثبت عن النب

 .[أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي بإسناد صحيح]« أرشك

من كان » : قال رسول اهلل : قال -ريض اهلل عنه  - ويف الصحيح عن عمر

« من حلف باألمانة فليس منا» :أيضاً  وقال  .«حالفًا فليحلف باهلل أو ليصمت

فسئل  .«أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر»: أيضاً  وقال  [أخرجه أبو داود]

 ما: ولكن قولوا ،شاء اهلل وشاء فالن تقولوا ما ال»: وقال  .«الرياء» :عنه فقال

 .«شاء اهلل ثم شاء فالن
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 ،شاء اهلل وشئت يا رسول اهلل ما :بن عباس أن رجاًل قالا أخرجه النسائي عنو

 .«اهلل وحدهشاء  بل ما !؟أجعلتني هلل نداً »: فقال

 

والنذر دعاء األموات واإلستغاثة بهم، : وأشدُّ من هذه املنكرات وأعظم منها »: قوله

أو يردوا غائبه  ،رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند اهلل أو يشفوا مريضه ؛والذبح هلم ،هلم

 .« ... وحنو ذلك

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے]: قال اهلل تعاىل  .[64: النساء] [ڻ  

ڄ  ڄ ]: وقال تعاىل  .[16: لقامن ] [ڦ  ڄ    

ۇ ]: وقال ڭ        .[64: النساء] [ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 .[113: النساء] [گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ]: وقال

«من حلف باألمانة فليس منّا» :حديث
(1)

. 

«من حلف بغري اهلل فقد أرشك» :حديثو
(2)

. 

«...الرشك األصغرن أخوف ما أخاف عليكم إ» :حديثو
(3)

. 

«...شاء اهلل وشاء فالن ما: التقولوا» :حديثو
(4)

. 

«من كان حالفًا فليحلف باهلل أو ليصمت» :حديثو
(5)

. 

 

                                                             
 (.16)الصحيحة( 3506)صحيح اجلامع (1)

 (.5065)سلسلة األحاديث الصحيحة  (5)

 (.1555)، صحيح اجلامع (151)سلسلة األحاديث الصحيحة  (6)

 (.3603)، صحيح اجلامع (163)سلسلة األحاديث الصحيحة  (6)

 (.3641)، صحيح اجلامع (1011)خمترص مسلم  (5)
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ومدينة  ،والواجب عىل أهل العلم من احلجاج واملقيم ن يف بلد اهلل األم ن

 ،هلم موا الناس ما رشعل  ع  أن ي   - عليه الصالة والتسليم - رسوله الكريم

ما حرم اهلل عليهم من أنواع الرشك واملعايص، وأن يبسطوا ذلك بأدلته هم ووحيذر

ىل النور وليؤدوا بذلك ما إبينوه بيانًا شافيًا؛ ليخرجوا الناس بذلك من الظلامت يو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]: أوجب اهلل عليهم من البالغ والبيان، قال اهلل سبحانه

 واملقصود من ذلك، [143: آل عمران ] [پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ

 ؛حتذير علامء هذه األمة من سلوك مسلك الظامل ن من أهل الكتاب يف كتامن احلق

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ]: قال تعاىلو .إيثارًا للعاجلة عىل اآلجلة

  ڭہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 [ۉ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ
ىل إحاديث النبوية عىل أن الدعوة وقد دلت اآليات القرآنية واأل .[130 -151: البقرة ]

ه من أفضل القربات وأهم الواجبات خلقوا ل ىل ماإوإرشاد العباد  - سبحانه - اهلل

چ  چ  ]: ىل يوم القيامة كام قال اهلل تعاىلإوأهنا هي سبيل الرسل وأتباعهم 

 .[66: فصلت ] [ڈ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ]: وقال عز وجل

عىل خري  من دل  »: ي وقال النب .[104: يوسف ] [گ ک  ک  ک  ک   گ

 .[أخرجه مسلم يف صحيحه]« مثل أجر فاعله فله
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ألن هيدي اهلل بك رجاًل واحدًا خرٌي لك من مح  ر » :-ريض اهلل عنه  - وقال لعيل

 .[متفق عليه]« النعم

فحقيق بأهل العلم واإليامن أن  ؛ت واألحاديث يف هذا املعنى كثريةواآليا

 لعباد إىل أسباب النجاة؛اوإرشاد  - سبحانه - يضاعفوا جهودهم يف الدعوة إىل اهلل

فيه األهواء رص الذي غلبت وحتذيرهم من أسباب اهلالك والسيام يف هذا الع

امة والشعارات املضللة وقل  فيه دعاة اهلدى وكثر فيه اهلد   ئوانترشت فيه املباد

 .قوة إال باهلل العيل العظيم حول وال وال ،فاهلل املستعان ،دعاة اإلحلاد واألباحية

 

ومدينة والواجب على أهل العلم من احلجاج واملقيمني يف بلد اهلل األمني  »: قوله

 .« ...، رسوله الكريم عليه الصالة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع اهلل هلم

صحيح  "ويف ، (501)برقم  " املشكاة "يف  .«من دل عىل خري فلُه مثل أجر فاعله»حديث 

 (.3561)برقم  " اجلامع الصغري

رواه البخاري  .«ألن هيدي اهلل بك رجاًل واحدًا خري لك من محر النعم» :حديثو

 (.5630)، ومسلم (6301)

صحيح اجلامع  "يف . «من كتم علاًم عن أهله ُأجلم يوم القيامة جلامًا من نار» :حديثو

 .(3513)برقم  " الصغري
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 من اْلطَّاَعاِت يف ِإْسِتْحَباِب اْلتََّزوَُّد

وطاعته، والعمل الصالح مدة إقامتهم  ،ويستحب للحجاج أن يالزموا ذكر اهلل

 ،ألن احلسنات يف احلرم مضاعفة يكثروا من الصالة والطواف بالبيت؛بمكة، و

والسيئات فيه عظيمة شديدة، كام يستحب هلم اإلكثار من الصالة والسالم عىل 

وجب عليهم أن يطوفوا  ؛فإذا أراد احلجاج اخلروج من مكة، رسول اهلل 

احلائض والنفساء فال وداع إال  ف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيتبالبيت طوا

إال أنه  ،الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أمر»: حلديث ابن عباس قال عليهام؛

فإذا فرغ من توديع البيت وأراد اخلروج  .[متفق عىل صحته]« خفف عن املرأة احلائض

لقهقري؛ ألن وال ينبغي له أن يميش ا ،مىض عىل وجهه حتى خيرج ؛من املسجد

وقد قال . بل هو من البدع املحدثة وال عن أصحابه ي ذلك مل ينقل عن النب

إياكم وحمدثات »: وقال  «ليس عليه أمرنا فهو رد   من عمل عمالا »: ي نبال

 .«األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 .نسأل اهلل الثبات عىل دينه والسالمة مما خالفه إنه جواد كريم

 

يالزموا ذكر ويستحب للحجاج أن  :من اْلطَّاَعاِت يف ِإْسِتْحَباِب اْلتََّزوَُّدَفصٌل  » :قوله
 ،وطاعته، والعمل الصاحل مدة إقامتهم مبكة، ويكثروا من الصالة والطواف بالبيت ،اهلل
... ». 
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«عهده بالبيتينفرن أحد حتى يكون آخر  ال»: عن ابن عباس ريض اهلل عنهام مرفوعاا 
(1)

. 

أن ينفر الرجل حتى يكون آخر  هنى رسول اهلل » :عن ابن عمر ريض اهلل عنهام مرفوعاا 

«عهده بالبيت
(2)

. 

: فقال حاضت صفية بعدما أفاضت فذكرت ذلك لرسول اهلل dعن عائشة

«فلتنفر: أهنا قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك، قال رسول اهلل : أحابستناهي؟ فقلت»
(3)

. 

«فال إذن مروها فلتنفر... » :روايةويف 
(4)

. 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال  ي أن النب» :وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام

«أنه خفَّف عن املرأة احلائض
(5)

. 

«من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد» :حديث
(6)

. 

قال النووي وهو قول أكثر العلامء  ،دليل عىل وجوب طواف الوداع: v(7) قال الشوكاين

والذي : يشء يف تركه، قال احلافظ هو سنة ال: ويلزم برتكه دم، وقال مالك وداود وابن املنذر

جيب برتكه يشء وقد اجتمع يف  رأيته إلبن املنذر يف األوسط أنه واجب لألمر به إال أنه ال

شك أن  ن للمجمل الواجب والبه وهنيه عن تركه وفعله الذي هو بيا الوداع أمره  طواف

 .ذلك يفيد الوجوب

                                                             

 (.0942) صحيح ابن ماجه (1)

 (.0941) صحيح ابن ماجه (0)

 (.0940) صحيح ابن ماجه (3)

 (.0943) صحيح ابن ماجه (9)

 (.1301)، ومسلم (1555)رواه البخاري  (5)

 (.6341)، صحيح اجلامع الصغري (1035)خمترص مسلم  (6)

 .995ص 3نيل األوطار جـ (5)
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......................................................................................... 

 

أظهر القولني يف طواف الوداع دليالا أنه واجب، أما لزوم الدم يف : v(1) قال الشنقيطي

 .تركه فيتوقف عىل دليل صالح إلثبات ذلك

إذا طاف للوداع فإنه يرجع القهقري إذا أراد أن خيرج من املسجد وال : v(2) قال العثيمني

 .السالم عليك يا بيت اهلل، فإن هذا كله من البدع: يقف عند الباب فيكرب ثالثاا ويقول

مسألة جيب أن ينبه الناس عليها ألن أكثرهم إذا أخر طواف اإلفاضة فطافه : v(3) وقال

 أنه ال: ى الوداع فقط وال طرأ عىل باله طواف اإلفاضة فنقول يف هذه احلالعند اخلروج نو

جيزيء ألن طواف اإلفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعىل منه وال جيزيء األدنى عىل 

 .األعىل

فإن طوافه لإلفاضة يكفيه عن طواف الوداع سواء نوى طواف : v(4)وقال الشيخ ابن باز 

 .اإلفاضة أو مل ينو، وليس عىل احلائض والنفساء الوداعالوداع مع طواف 

فيطوف طواف الوداع، وهذا الطواف واجب عند اجلمهور لكن : v(5) قال ابن تيمية

 .يقف وال يلتفت وال يميش القهقري يسقط عن احلائض فإذا وىل ال

 

         

                                                             
 .199ص 5أضواء البيان جـ (1)

 .350ص 3الرشح املمتع جـ (0)

 .355ص  3املمتع جـالرشح  (3)

 .162يف رسالته فتاوى احلج ص (9)

 .54ص 06جمموع الفتاوى جـ (5)



  يف َأْحَكاِم اْلزَِّياَرِة َوآَداِبَها: اْلَفْصُل اْلَخاِمَس َعَشَر 
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 يف َأْحَكاِم اْلزَِّياَرِة َوآَداِبَها

قبل احلج أو بعده؛ ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب  وتسن زيارة مسجد النبي 

صالة يف مسجدي هذا خري »: قال رسول اهلل : قال - ريض اهلل عنه - هريرة

 .«صالة فيام سواه إال املسجد احلراممن ألف 

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة »: قال وعن ابن عمر أن النبي 

 .[رواه مسلم]« فيام سواه إال املسجد احلرام

صالة يف »: قال رسول اهلل : قال - ريض اهلل عنهام - وعن عبداهلل بن زبري

وصالة يف  ،املسجد احلراممسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام سواه إال 

أخرجه أمحد وابن خزيمة وابن ]« املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي هذا

 .[حبان

صالة يف مسجدي هذا »: قال أن رسول اهلل  - ريض اهلل عنه - وعن جابر

أفضل من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل 

 .[هأخرجه أمحد و ابن ماج]« من مائة ألف صالة فيام سواه

 

قبل احلج أو  وتسن زيارة مسجد النيب :  يف َأْحَكاِم اْلزَِّياَرِة َوآَداِبَها َفصٌل » :قوله

 .« ... ؛بعده
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«... صالة يف مسجدي» :حديث
(1)

. 

الصالة يف املسجد احلرام بمئة ألف صالة والصالة يف مسجدي بألف صالة »وحديث 

 ضعيف الرتغيب والرتهيب " يف v قال األلباين .«والصالة يف بيت املقدس بخمسمئة صالة

منكر ":
(2)

. 

: أهيام أفضل تذاكرنا ونحن عند رسول اهلل : قال رواية أيب ذر  :واللفظ املحفوظ

صالة يف مسجدي أفضل من »: أم بيت املقدس؟ فقال رسول اهلل  أمسجد رسول اهلل 

ألرض ربع صلوات فيه ولنعم املصيل هو وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من اأ

«حيث يرى منه بيت املقدس خري له من الدنيا مجيعا  
(3)

. 

تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا ومسجد احلرام ومسجد  ال» :حديثو

رواه البخاري ومسلم «األقىص
(4)

. 

 

 

 

 

                                                             

، ويف (9391،  9393)، وصحيح اجلامع الصغري (1111)، صحيح ابن ماجة (1911)، ومسلم (1111)رواه البخاري  (1)

 (.9381)صحيح اجلامع « فإين آخر األنبياء وإن مسجدي آخر املساجد»لفظ 

 (.111)رقم ب (2)

أخرجه  :218ص " متام املنة " يف v، وقال األلباين (8/111)احلاكم و، (1/283) " مشكل اآلثار " أخرجه الطحاوي يف (9)

 .صحيح :(1111)رقم ب " صحيح الرتغيب " احلاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كام قاال، وقال يف

 (.9911)، ومسلم (1131)رواه البخاري  (8)
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 َفَضاِئُل َبَلُد اْلَحَرام

 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ ]: عاىلت اهلل قال :رامحرمت مكة بلد اهلل احل .1

 .[11:  نملال] [چڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   چ  

مه اهلل يوم خلق السموات واألرض فهو حرام بحرمة اهلل إىل » :واحلديث أن هذا البلد َحرَّ

«يوم القيامة
(1)

. 

پ  پ     پٻ  ٻ    ٻٱ  ٻ  ]: تعاىل اهلل قال :اهلل تعاىل هبا يف كتابه قسم .2

 .[2 - 1:  بلدال] [چڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ]: ، وقال تعاىل[تنيال] [ڀپ 

أن جيعله بلدًا آمنًا، ودعا أن جيعل » :دعا  :ملكة وأهلها دعوة إبراهيم اخلليل  .3

وإىل بلدهم، ودعا أن يرزقهم من الثمرات، ودعا أن يبعث قلوب املسلمني متيل وهتفوا إليهم 

 .«فيهم نبيًا منهم

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ٿ   ٿ  ٿ  ]: تعاىل اهلل قال

ڇ    ڦڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     ڍڇ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 - 91:  إبراهيم] [ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

93]. 

ڇ]: اىلــتع الــوق چ  چ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  

                                                             

 (.2/133)رواه مسلم  (1)
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ڌ     .[121:  لبقرةا] [ڌڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    

ھ  ھ  ]: تعاىل وقال ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ہ  ہ  ہ    ھ  

 .[11:  قصصال] [ۇ  ۆ

ما أطيببك من بلد وما أحبك إيلَّ ولوال أن قومك » :احلديث :أحب البالد إىل اهلل .4

«أخرجوين ما سكنت غريك
(1)

. 

«إنك خلري أرض اهلل وأحبُّ اهلل إىل اهلل ولوال أين أخرجت منك ما خرجت»: ويف رواية
(2)

. 

ليس بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة واملدينة ليس من »: احلديث :يدخلها الدجال ال .5

«نقاهبا نقب إال عليه مالئكة صافني حيرسوهنا
(3)

. 

أن اإلسالم بدأ غريبا  وسيعود غريبا  كام كان وهو يأرز بني »: احلديث :مأرز اإليامن .6

«املسجدين كام تأرز احليية يف حجرها
(4)

. 

وصالة يف السمجد احلرام أفضل ... »: احلديث :أجر الصالة يف املسجد احلراممضاعفة  .7

«من مائة ألف صالة فيام سواه  
(5)

. 

وقد رجح كثري من العلامء أن مضاعفة الصالة يشمل احلرم كله، ُسئل التابعي عطاء بن أيب 

رم كله؟ فقال يا أبا حممد هذا الفضل الذي يذكر يف املسجد احلرام وحدُه أو يف احل :vرباح 

«بل يف احلرم كله فإن احلرم كله مسجد»: عطاء
(6)

. 

                                                             
 (.9123)رواه الرتمذي  (1)

 (.9113) ، وابن ماجه(9121)رواه الرتمذي  (2)

 (.821)رواه مسلم  (8)   (.8/11)البخاري رواه  (9)

 (.1111) صحيح ابن ماجه (1)

 (.1838)مسند الطيالييس رقم (3)
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v(1) قال ابن تيمية
والصالة وغريها من القرب بمكة أفضل واملجاورة بمكان يكثر فيه : 

كان وتضاعف السيئة واحلسنة بمكان أو زمان فاضل ذكره القايض إيامنه وتقواُه أفضل حيث 

 .وابن اجلوزي

 فال شك أن الصالة يف املسجد احلرام املحيط بالكعبة أفضل وتبعث يف النفس الطمأنينة

 .نرشاح الصدر وكثرة اجلمع والقرب من الكعبةاو

v(2) قال ابن القيم
  النبيأن ( أي صلح احلديبية)وروى اإلمام أمحد يف هذه القصة : 

كان يصيل يف احلرم وهو مضطرب يف احلل، ويف هذا كالداللة عىل أن مضاعفة الصالة بمكة 

صالة يف املسجد » خيص هبا املسجد الذي هو مكان الطواف وأن قوله تتعلق بجميع احلرم ال

ٹ  ٹ]: كقوله تعاىل «احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي :  توبةال] [ٿ  ٹ  

وكان  [1:  إلرساءا] [ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ]: ، وقوله تعاىل[23

 .اإلرساء من بيت أم هاين

v(3)ورجحه الشيخ ابن باز 
. 

ٿ   ]: تعاىل اهلل قال :حتريم اإلحلاد يف احلرم .8 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 .[21:  احلج] [ڄڄ  ڄ  

 

                                                             

 .119اإلختيارات الفقهية ص (1)

 .211ص 9عاد جـزاد امل (2)

 (8/191)يف جمموع فتاوى ابن باز  (9)
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سنة اجلاهلية ملحد يف احلرم ومبتغ يف اإلسالم : أبغض الناس إىل اهلل ثالثة»: احلديث

«ومطلب دم إمريء بغري حق هيرق دمه  
(1)

: قال ،، وسئل ابن عمر ريض اهلل عنهام عن الكبائر

«واإلحلاد يف البيت احلرام قبلتكم أحياء  وأمواتا  ... اإلرشاك باهلل»
(2)

. 

چ  چ  ڇ  ڇ  ]: تعاىل اهلل قال :حتريم القتال وسفك الدماء بمكة وإيذاء قاطينها .9

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ]: ، وقال تعاىل [31:  عنكبوتال] [ڌ  ڌڎ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ

 .[121:  بقرةال] [ۅ     ۉ

«أن حيمل السالح بمكة هنى رسول اهلل »: احلديث
(3)

. 

وأن هذا بلد حرمه  اهلل يوم خلق » :، وقال الرسول «يسفك هبا دما   ال»: احلديث

«السموات واألرض
(4)

. 

ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ]: وقال تعاىل ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 .[11:  آل عمران] [ہ  ہ  ہ   ھ]: ، وقال تعاىل[111:  بقرةال] [ڦڤ  

ٺ  ٿ  ]: تعاىل اهلل قال :حتريم دخول الكفار واملرشكني مكة .11 ٺ  ٺ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٹ    .[23:  توبةال] [ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

«حيج بعد العام مرشك أن ال» :يف العام التاسع واحلديث يف بعث أيب بكر 
(5)

. 

                                                             
 (.12/211)رواه البخاري  (1)

 (.3) صحيح األدب املفرد ،األدب املفرد يف البخاري (2)

 (.2/131)رواه مسلم  (9)

 (.3/111)رواه البخاري  (8)

 (.931)رواه البخاري  (1)
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 فال ينفر صيدها وال... »: احلديث :حتريم الصيد وقطع الشجر وأخذ اللقطة يف احلرم .11

«ملنشدحتل ساقطتها إال  خيتيل شوكها وال
(1)

. 

v قال احلافظ :حكم دخول مكة بغري إحرام .12
 (2)

وحاصلُه أنه خص اإلحرام بمنى : 

 «ممن أراد احلج والعمرة» :احلج والعمرة واستدل بمفهوم قوله يف حديث ابن عباس أراد

 .يلزمه اإلحرام فمفهومه أن املرتدد إىل مكة لغري قصد احلج والعمرة ال

 

 َفَضاِئُل اْلَمِديَنُة

 

«أن إبراهيم حرم مكة وإين حرمت  املدينة»: احلديث
(3)

. 

ها أو ي قتل صيدها إين حرمت ما»: احلديث «بني البتي املدينة أن ي قطع ِعضاه 
(4)

. 

«إن اهلل سمى املدينة طابة»: احلديث
(5)

. 

جرها»: احلديث «إن اإليامن ليأِرز  إىل املدينة كام تأِرز احليَّة إىل ح 
(6)

. 

«بقرية تأكل القرى يقولون هلا يثرب وهي املدينة أمرت»: احلديث
(7)

. 

يدعها أحد  رغبة  عنها إال أبدَل اهلل فيها من هو  املدينة خرٌي هلم لو كانوا يعلمون ال»: احلديث

«خري منه  وال يثبت  أحد  عىل ألوائها وجهدها إال كنت له  شفيعا  أو شهيدا  يوم القيامة
(8)

. 

                                                             

 (.1911)، ومسلم (2898)رواه البخاري  (1)

 .11ص 8فتح الباري جـ (2)

 (.9918)رواه مسلم  (9)

 (.9988)رواه مسلم  (1)  (.9911)رواه مسلم (8)

 (.9981)، ومسلم (1311)رواه البخاري  (1)  (.1313)رواه البخاري  (3)

 (.9911)رواه مسلم  (3)



 754 َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِةالتَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ : َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

ىل ثور، من أحدث فيها حدثا  أو آوى حمدثا  فعليه لعنة اهلل إبني َعرِي  املدينة حرم ما»: احلديث

«عدال   يقبل اهلل منه رصفا  وال واملالئكِة والناس أمجعني ال
(1)

. 

اللهم بارك لنا يف ثمرنا وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف »: احلديث

«مّدنا
(2)

. 

 

ل ها الطاعون وال الدجال»: احلديث «عىل أنقاب املدينة مالئكة ال يدخ 
(3)

. 

أذابه  اهلل  كام يذوب  امللح  يف  –يعني املدينة  –من أراد أهل هذه البلدة بسوء »: احلديث

«املاء
(4)

. 

«مسجد كعبة ومسجدي ومسجد إيليا: إنام ي سافر  إىل ثالثة مساجد»: احلديث
(5)

. 

«مابني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي عىل حويض»: احلديث
(6)

. 

إال أنَّ املدينة كالكري خترج اخلبيث التقوم الساعة حتى تنفي املدينة رشارها كام ... »: احلديث

«يدينفي الكري  َخَبَث احلد
(7)

. 

 

                                                             

 (.9918)، ومسلم (1331)خاري رواه الب (1)

 (.9921)رواه مسلم  (2)

 (.9991)، ومسلم (1331)رواه البخاري  (9)

 (.9981)، ومسلم (1311)رواه البخاري  (8)

 (.9912)رواه مسلم  (1)

 (.9911)، ومسلم (1333)رواه البخاري  (3)

 (.9991)رواه مسلم  (1)
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فإذا وصل الزائر إىل املسجد؛ استحب له أن . واألحاديث يف هذا املعنى كثرية

بسم اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، »: يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول

أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم 

كام يقول ذلك عند دخول سائر املساجد، وليس لدخول « افتح يل أبواب رمحتك

ذكر خمصوص، ثم يصيل ركعتني فيدعو اهلل فيهام بام أحب من خريي  سجده م

بني  ما»: الدنيا واآلخرة، وإن صالمها يف الروضة الرشيفة؛ فهو أفضل لقوله 

َي  ثم بعد الصالة يزور قرب النبي « بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة وَقربر

 أدب وخفضب نبي ه قرب الافيقف جت - ريض اهلل عنهام - صاحبيه أيب بكر وعمر

السالم عليك يا رسول »: قائالً  - عليه الصالة والسالم - صوت ثم يسلم عليه،

ريض اهلل  - ؛ ملا يف سنن أيب داود بإسناد حسن عن أيب هريرة«اهلل ورمحة اهلل وبركاته

ى ما من أحد ُيَسّلم عيّل إال رد اهلل عيل روحي حت»: قال رسول اهلل : قال - عنه

السالم عليك يا نبي اهلل، السالم »: ، وإن قال الزائر يف سالمه«أرّد عليه السالم

عليك يا خرية اهلل من خلقه، السالم عليك يا سيد املرسلني وإمام املتقني، أشهد 

أنك قد بلغت الرسالة، وأديت األمانة، ونصحت األمة، وجاهدت يف اهلل حق 

عليه  - ويصيل عليه، ن أوصافه فال بأس بذلك، ألن هذا كله م. «جهاده

ويدعو له؛ ملا قد تقرر يف الرشيعة من رشعية اجلمع بني الصالة  - الصالة والسالم

 [ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ]: والسالم عليه؛ عماًل بقوله تعاىل

 هلام ويرتىض ويدعو - ريض اهلل عنهام - ثم يسلم  عىل أيب بكر وعمر [13: األحزاب ]
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 .عنهام

 

 ليمنى عند دخولهفإذا وصل الزائر إىل املسجد استحب له أن يقدم رجله ا »: قوله

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل، أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم  »: ويقول

 .«...  « وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رمحتك

إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا من السنة »: قال عن أنس بن مالك 

«خرجت أن تبدأ برجلك اليرسى
(1)

افتح يل .... اللهم صل عىل حممد» :حديث وتقول، و

" صحيح اجلامع "و ،  " صحيح الكلم الطيب "يف  «أبواب رمحتك
(2)

أعوذ باهلل » :، ورواية

" صحيح أيب داود " يف «...العظيم
(3)

 «ومنربي روضة من رياض اجلنةما بني بيتي » :حديث، و

رواه البخاري ومسلم
 (4)

. 

«ما من أحد يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد عليه السالم»: حديث
(5)

. 

v (6) قال ابن تيمية
املساجد الثالثة هلا فضل فإهنا بناها أنبياء ودعو الناس إىل السفر : 

إليها، فاخلليل دعا إىل املسجد احلرام، وسليامن دعا إىل بيت املقدس، ونبينا دعا إىل الثالثة 

واملقصود أن مسجد الرسول . ولكن جعل السفر إىل املسجد احلرام فرضًا واآلخرين تطوعاً 

 جل العبادة فيه والصالة فيه بألف صالة وليس يشء من ذلك ألجل فضيلة السفر إليه أل

 .القرب بإمجاع املسلمني

                                                             

 (.2813)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

 (.113)، صحيح اجلامع (12، 11)صحيح الكلم الطيب من  (2)

 (.881)صحيح أيب داود  (9)

 (.1133)، وصحيح اجلامع (1911)، ومسلم (1111)رواه البخاري  (8)

 (.1311)، وصحيح اجلامع (2233)سلسلة األحاديث الصحيحة  (1)

 .189ص 21جمموع الفتاوى جـ (3)
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v (1) وهذا ما أكد عليه الشيخ العثيمني
 .vوانترص لقول ابن تيمية  

v (2) وقال ابن تيمية
ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك املسجد احلرام لكن زاد : 

فيهام اخللفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم املزيد يف مجيع األحكام، وهكذا كان 

الصحابة يسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبيل احلجرة ومستدبري القبلة عند أكثر العلامء 

يستقبل القبلة، واتفقوا عىل أنه ال يستلم احلجرة وال : قولكاملك والشافعي أمحد وأبو حنيفة ي

 .يقبلها وال يطوف هبا وال يصيل إليها

يا أكرم  ،يا خرية اهلل من خلقه ،يا نبي اهلل ،السالم عليك يا رسول اهلل»: وإذا قال يف سالمه

وكذلك إذا صىل عليه  ،أيب هو وأمي فهذا كله من صفاته ب «ا إمام املتقني، ياخللق عىل ربه

وال يدعوا هناك مستقبل احلجرة فإن هذا كله منهي عنه  ،السالم عليه فهذا مما أمر اهلل بهمع 

واحلكاية املروية عنه أنه أمر املنصور أن . بإتفاق األمة ومالك من أعظم األئمة كراهية لذلك

لنفسه فإن هذا بدعة  يستقبل احلجرة وقت الدعاء كذب عىل مالك وال يقف عند القرب للدعاء

ومل يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون يف 

 .«...ال جتعلوا قربي عيدا  » :، وقال«اللهم ال جتعل قربي وثنا  يعبد»: قال مسجده فإنه 

وقال
(3)

لمون كان املسلمون يف عهد أيب بكر وعمر وعثامن وعيل يصلون يف مسجده ويس: 

عليه يف الصالة وكذلك يسلمون عليه إذا دخلو املسجد وإذا خرجوا منه وال حيتاجون أن 

 السالم كام يفعله بعضـعوا أصواهتم بـقرب ويرفـكرم وال أن يتوجهوا نحو الـقرب املـيذهبوا إىل ال

                                                             

 .913ص 9يف الرشح املمتع جـ (1)

 .31ص 23جمموع الفتاوى جـ (2)

 .119ص 21جمموع الفتاوى جـ (9)
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رجلني  وقد رأى عمر بن اخلطاب  ،بل هذا بدعة مل يستحبها أحد من العلامء ،احلجاج

ترتفع يف مسجد  أما علمتام أن األصوات ال»: يرفعان أصواهتام يف مسجده ورآمها غريبني فقال

وعذرمها باجلهل فلم يعاقبهام، وكان  «لو أنكام من أهل البلد ألوجعتكام رضبا   ،ل اهلل رسو

وكانت هي وحجر نسائه يف رشق املسجد وقبليه  dملا مات دفن يف حجرة عائشة  النبي 

مل يكن يشء من ذلك داخاًل يف املسجد واستمر األمر عىل ذلك إىل أن انقرض عرص الصحابة 

دخلت أثم بعد ذلك يف خالفة الوليد بن عبد امللك بنحو سنة من بيعته وسع املسجد و ،باملدينة

يمكن أحد من  وكانت مغلقة ال ،فيه احلجرة للرضورة، وبقيت حجرة العائشة عىل حاهلا

ئشة يف اال لدعاء وال لغري ذلك إىل حني كانت عال لصالة عندها و  الدخول إىل قرب النبي

مات عامة  ال احلجرة بأكثر من عرشين أو ثالثني سنة، وقدل إدخاحلياة وهي توفيت قب

أنه مل يبق باملدينة إال جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام فإنه آخره من مات هبا سنة : الصحابة قيل

 .ثامن وسبعني قبل إدخال احلجرة بعرش سنني

ك بنوا عليها حائطًا مللوهلذا ملا أدخلت احلجرة يف مسجده املفضل يف خالفة الوليد بن عبدا

حرفوُه لئال يصيل أحد إىل قربه الكريم، إن السفر إىل مسجده وزيارة قربه كام يذكره وسنموه و

األئمة املسلمني يف مناسك احلج عمل صالح مستحب، وجيب الفرق بني الزيارة الرشعية التي 

علامء املسلمني تنازعوا وبني الزيارة البدعية التي مل يرشعها بل هنى عنها، و سنها رسول اهلل 

بعضهم فرق : فيمن سافر ملجرد زيارة قبور األنبياء والصاحلني هل يقرص الصالة؟ عىل قولني

إن السفر ملجرد زيارة القبور حمرم كام هو مذهب مالك : بني قبور األنبياء وغريهم وقال

 بسفره الوأصحابه وقول املتقدمني من أصحاب الشافعي وأمحد فهؤالء عندهم أن العايص 

 يعلمون أن هذا حمرم، إذا قرصوا فيه الصالة كان ذلك افرون الـصالة، لكن الذين يسـقرص الـي
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 .جائزًا وال إعادة عليهم

حيلف بيشء من املخلوقات  مع اتفاقهم بأنه ال وهلذا تنازع الناس هل حيلف بالنبي 

املعظمة كالعرش والكريس والكعبة واملالئكة، فذهب مجهور العلامء كاملك والشافعي وأيب 

 .حيلف بالنبي وال ينعقد اليمني ال :حنيفة وأمحد

وقال
(1)

يصيل فيه واملهاجرون  ومن اعتقد أنه قبل القرب مل تكن لُه فضيلة إذ كان النبي : 

األنصار وإنام حدثت لُه الفضيلة ملا أدخل احلجرة يف مسجده فهذا اليقوله إال جاهل مفرط و

 .يف اجلهل أو كافر مكذب ملا جاء به مستحق للقتل

وقال
(2)

وليست مساكن األنبياء ال أحياء وال أمواتًا بأفضل من املساجد هذا هو الثابت : 

 .بنص الرسول واتفاق علامء أمته

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .212ص (1)

 .212ص (2)
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وصاحبيه ال يزيد  إذا سلم عىل الرسول  - ريض اهلل عنهام - عمر وكان ابن

السالم »، «السالم عليك يا أبا بكر»، «السالم عليك يا رسول اهلل»: ولهغالبًا عىل ق

، ثم ينرصف وهذه الزيارة أنام ترشع يف حق الرجال خاصة، أما «عليك يا أبتاه

أنه لعن زوارات »: النساء فليس هلن زيارة يشء من القبور، كام ثبت عن النبي 

وأما قصد املدينة للصالة يف « القبور من النساء واملتخذين عليها املساجد والرسج

ونحو ذلك مما يرشع يف سائر املساجد فهو مرشوع والدعاء فيه  مسجد الرسول 

ويسن للزائر أن يصيل الصلوات . يف حق اجلميع ملا تقدم من األحاديث يف ذلك

وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصالة النافلة؛  اخلمس يف مسجد الرسول 

اغتنامًا ملا يف ذلك من األجر اجلزيل، ويستحب أن يكثر من صالة النافلة يف 

ما »: وضة الرشيفة؛ ملا سبق من احلديث الصحيح يف فضلها وهو قول النبي الر

صالة الفريضة فينبغي للزائر وغريه أما « منربي روضة من رياض اجلنةبني بيتي و

ألول بام استطاع، وإن كان يف الزيادة القبلية ملا اأن يتقدم إليها وحيافظ عىل الصف 

من احلث والرتغيب يف الصف األول  جاء يف األحاديث الصحيحة عن النبي 

صف األول ثم مل جيدوا إال أن لو يعلم الناس ما يف النداء وال»: مثل قوله 

تقدموا فأمتوا يب »: ألصحابه ، ومثل قوله [متفق عليه]« الستهموا هيستهموا علي

أخرجه ]« وليأتم بكم من بعدكم، وال يزال الرجل يتأخر عن الصالة حتى يؤخره اهلل

 بسند حسن أن النبي  - ريض اهلل عنها - وأخرج أبو داود عن عائشة [مسلم

 ، وثبت عنه«ال يزال الرجل يتأخر عن الصف املقدم حتى يؤخره اهلل يف النار»: قال
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 ون كام تصف املالئكة عند رهبا؟»: أنه قال ألصحابه يا رسول : قالوا« أال َتصفُّ

يتمون الصفوف األول، »: وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال  اهلل

 ....................................................  [رواه مسلم]« ويرتاصون يف الصف

 

ال يزيد  وصاحبيه إذا سلم على الرسول  رضي اهلل عنهماوكان ابن عمر  »: قوله

السالم عليك »، «السالم عليك يا أبا بكر»، «السالم عليك يا رسول اهلل»: غالبًا على قوله

 .« ... ،«يا أبتاه

برقم  " خمترص مسلم "يف  .«...لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول» :حديث

 (.1991)برقم   " صحيح اجلامع "و ، (233)

صحيح  "و  ،(339) " صحيح أيب داود "و  رواه مسلم، .«...تقدموا فأمتوا يب»: حديثو

 (.2131) " اجلامع

 "يف  .«يتأخرون عن الصف األول حتى يؤخرهم اهلل يف النار ال يزال قوم»: حديثو

 (.111) " صحيح الرتغيب "و  ،(332) " صحيح أيب داود

 " صحيح أيب داود "ويف  رواه مسلم، .«...أال تصفون كام تصف املالئكة»: حديثو

 (.2383) " صحيح اجلامع "و  ،(331)

 " صحيح الرتمذي "يف  .«لعن زوارات القبور أن رسول اهلل » :أيب هريرة حديث و

 (.1231) " صحيح ابن ماجه "و  ،(389)

زائرات القبور واملتخذين عليها  لعن رسول اهلل »: أما حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام

و ، (131) " أحكام اجلنائز "و  ،(11) " ضعيف الرتمذي "ضعيف، يف . «املساجد والرسج

 «زوارات»، وصح بلفظ (113) " ضعيف النسائي "و  ،(8311) " ضعيف اجلامع الصغري "

 .«الرسج»دون 
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 ِزَياَرُة اْلنَِّساُء ِلْلُقُبوِر

 

نقل أبو مالك كامل بن السيد
(1)

 :ثالثة أقوالللعلامء يف هذه : األقوال وقال 

 .التحريم :أحدمها

 .يكره :والثاين

نقاًل )وبه قال مالك وبعض األحناف  ،محدأوهو رواية عن  ،مباح من غري كراهة :والثالث

وهو الّراجح برشط أن تكون الزيارة ألجل تذكرة  ،(1/13)بن القيم يف هتذيب السنن اعن 

 (.املوت واآلخرة مع جتنب املحرمات

v (2) قال األلباين
 :ستحباب زيارة القبور لوجوهاوالنساء كالّرجال يف  :

كان شاماًل للرجال شك أن النهي  فال ،ملا هنى عن زيارة القبور يف أّول األمر :األول

 .أراد به  اجلنسني أيضاً إنام ( فزوروها)وقوله  والنساء معًا،

هنا ترق القلوب إف» مشاركتهن الرجال يف العلة التي من أجلها رشعت زيارة القبور :الثاين

 .«وتدفع العني وتذكر اآلخرة

 :قد رخص هلن يف زيارة القبور يف احلديثني  ي أن النب :الثالث

م املؤمنني أيا »: يب مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من املقابر فقلت هلاأعن عبداهلل بن  .1

هنى   كان رسول اهللأليس : من قرب عبدالرمحن بن أيب بكر، فقلت هلا: ين أقبلت؟ قالتأمن 

 يـقـبيهـالو ،(1/913)اكم ـأخرجه احل «ارهتاـعم، ثّم أمرت بزيـن: تـالــبور قـقــارة الــعن زي

                                                             

 .333ص 1صحيح فقه السنة جـيف  (1)

 .131أحكام اجلنائز ص (2)



  يف َأْحَكاِم اْلزَِّياَرِة َوآَداِبَها: اْلَفْصُل اْلَخاِمَس َعَشَر 
788 

......................................................................................... 

 

إسناده  :(1/133) " الزوائد " وقال البوصريي يف ،(صحيح) :ي، قال الذهب(8/13)

 .صحيح وهو كام قاال

: قلت :قالت ،ربك يأمرك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم أن»: فقال :dعن عائشة  .2

السالم عىل أهل الّديار من املؤمنني واملسلمني ) :قويل :قال ؟ قول هلم يا رسول اهللأكيف 

أخرجه مسلم  .«ويرحم اهلل املستقدمني منّا واملستأخرين وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون

 ( .3/212) وأمحد ،(1/233)والنسائي  ،(9/18)

رواه  «دمةأن الصرب عند أول الص... » املرأة التي رآها عند القرب  يإقرار النب :الرابع

 .خاري ومسلمالب

زيارة القبور والرتدد عليها ألن ذلك قد يفىض إىل خمالفة  اإلكثار من جيوز هلن لكن ال

 لعن رسول اهلل»وهذا هو املراد إن شاء اهلل باحلديث املشهور  ،جالرشيعة مثل الصياح والترب

 (ويف لفظ) لعن اهلل زوارات القبور». 

v (1) قال العثيمني
 ،زيارة املرأة من كبائر الذنوب أن: والصحيح :بعد نقل اخلالف 

 :ودليل ذلك

  .إال عىل كبرية من كبائر الذنوبيكون  واللعن ال «لعن زائرات القبور»  يأن النب .1

إذا زارت حصل هلا البكاء  ،املرأة ضعيفة التحمل قوية العاطفة رسيعة اإلنفعال أن .2

املقابر بر تكون يف مكان خال خيشى  فالغالب أن، اجليوب ولطم اخلدود ، وربام شقوالعويل

 .عليها من الفتنة أو العدوان عليها
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والذي يرتجح  وقربي صاحبيه، اب من فقهاء احلنابلة قرب النبي  واستثنى األصح

 ال النبي أن قول : واجلواب( حديث عائشة)، ماذا تقولون يف أنه ال إستثناء: عندي

رق بني يف: اجلواب( البقيع)وحديث عائشة األخرى يف ذكر  ،يعارض بقول أحد كائن من كان

فإذا مرت بدون قصد  ،يارة وإذا مرة باملقربة بدون قصد الزيارةاملرأة إذا خرجت بقصد الز

 .ن تدعوا هلمأيارة فال حرج أن تسلم عىل أهل القبور والز

وإن كانت  ،للنسبة فال اشكال( زوارات)ن كانت إو( زوارات)و( زائرات)وحديث 

 .فيه زيادة علم فيؤخذ به( ئراتزا)ن لفظ إللمبالغة ف

v (1) بن تيميةاقال 
النساء مل يدخلن يف  والصحيح أن :حلديث اإلذن يف زيارة القبور

 .. ..  زيارة القبور لعدة أوجهاإلذن يف
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وغريه قبل الزيادة وبعدها   واألحاديث يف هذا املعنى كثرية وهي تعم مسجده

ومعلوم أن  ،أنه كان حيث أصحابه عىل ميامن الصفوف  وقد صح عن النبي

فعلم بذلك أن العناية  الروضة؛ عن يمني الصف يف مسجده األول خارج

 نأو ،بالصفوف األول وميامن الصفوف مقدمة عىل العناية بالروضة الرشيفة

 ،املحافظة عليهام أوىل من املحافظة عليهام أوىل من املحافظة عىل الصالة يف الروضة

 .واهلل املوفق ل األحاديث الواردة يف هذا الباب واضح ملن تأمنِي وهذا بَ 

ن ألن ذلك مل ينقل ع ؛لها أو يطوف هباتمسح باحلجرة أو يقبجيوز ألحد أن ي وال

قضاء   جيوز ألحد أن يسأل الرسول وال، السلف الصالح بل هو بدعة منكرة

طلب إال من ي ألن ذلك كله ال يج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك؛حاجة أو تفر

ودين اإلسالم مبني  ،وعبادة لغريه ،وطلبه من األموات رشك باهلل - سبحانه - اهلل

 :عىل أصلني

،  الرسولأال يعبد إال بام رشعه  :الثاينو، يعبد إال اهلل وحده أال :أحدمها

 ..........................  ، وأن حممدًا رسول اهلل إله إال اهلل وهذا معنى شهادة أن ال

 

وغريه قبل الزيادة   واألحاديث يف هذا املعنى كثرية وهي تعم مسجده »: قوله

 .«...  ،أنه كان حيث أصحابه على ميامن الصفوف  وبعدها وقد صح عن النيب

َك َفإِن َفَعلرَت َفإِنََّك إِذًا ِمَن ]: تعاىل اهلل قال ُع ِمن ُدوِن اهللِّ َما الَ َينَفُعَك َوالَ َيرُضُّ َوالَ َتدر

املنِِيَ   .[113: يونس] [الظَّ

َثاُلُكمر ]: قال تعاىلو ُعوَن ِمن ُدوِن اهللِّ ِعَباٌد َأمر ِذيَن َتدر  .[118: األعراف ] [إِنَّ الَّ



 788 َواْلُعْمّرِة َواْلزَِّيارِةالتَّْحِقيُق واإِلَضاُح ِلَكِثرٍي ِمن َمَساِئِل اْلَحجِّ : َشْرُح ِرَساَلُة 

......................................................................................... 

 

v (1) بن تيميةاقال 
وأما دعاء الرسول وطلب احلوائج منه وطلب شفاعته عند قربه أو  :

فكيف   يال الوقوف عند القرب للدعاء النبوال أط ،بعد موته فهذا مل يفعلُه أحد من السلف

دع يل أو يشتكي أيا رسول اهلل اشفع يل أو : فضاًل أن يستقبله ويستشفع به ويقول بدعائه لنفسه

ن هذا كله من فعل النصارى وغريهم من املرشكني إف ،إليه مصائب الدين والدنيا أو يطلب منه

ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه األمة ليس هذا من فعل السابقني األولني من املهاجرين 

 .ا أمر به أحد من أئمة املسلمنيمم واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان وال

v (2) وقال
وأن  ،يرشك به يشء أن يعبد اهلل وحده ال: ودين اإلسالم مبنى عىل األصلني :

هلل وأشهد أن إله إال ا أشهد أن ال»: وهذان مها حقيقة قولنا ، يعبد بام رشعُه عىل لسان نبيه

 .«حممدًا عبده ورسوله

خوفًا ورجاًء وإجالالً فاإلله هو الذي تأهلُُه القلوب عبادة واستعانة وحمبة وتعظياًم و

 .وإكراماً 

 هو املبلغ عن اهلل تعاىل أمره وهنيه وحتليله وحتريمه فاحلالل ما حلله واحلرام والرسول 

واسطة بني اهلل وبني خلقه يف تبليغ أمره وهنيه ووعده   رشعه والرسول حرمه والدين ما ما

 .بلغه ووعيده وحتليله وحتريمه وسائر ما
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 - ألهنا ملك اهلل الشفاعة؛  جيوز ألحد أن يطلب من الرسول وهكذا ال

 .[88:  لزمرا] [گ  گ  ڳ  ڳ] :منه كام قال تعاىل فال تطلب اإل ،- سبحانه

 اللهم .وعبادك املؤمنني اللهم شِفع يّف مالئكتك .اللهم شِفع يفَّ نبيك» :قولتف

 يطلب منهم يشء ال الشفاعة وال وأما األموات فال .ونحو ذلك« فراطيأشِفع يف 

ألن امليت قد انقطع و ،ذلك مل يرشع غريها سواء كانوا أنبياء أو غري أنبياء؛ ألن

 .الشارعا استثناه عمله إال مم

 : قال رسول اهلل: قال -ريض اهلل عنه  - ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة

ولد أو  ،جارية أو علم ينتفع به صدقة :بن آدم انقطع عمله إال من ثالثاإذا مات »

 يف حياته ويوم القيامة  يلشفاعة من النبنام جاز طلب اوإ .«صالح يدعو له

أما يف الدنيا فمعلوم  ،فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب ،لقدرته عىل ذلك

اشفع : فيجوز للمسلم أن يقول ألخيه ،ولغريه ًا به بل هو عام لهوليس ذلك خاّص 

وجيوز للمقول له ذلك أن يسأل اهلل  ،ادع اهلل يل: ىل ريب يف كذا كذا بمعنىإيل ا

وأما يوم القيامة فليس ، طلبه ذلك املطلوب مما أباح اهلل إذا كان ؛ويشفع ألخيه

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ]: كام قال اهلل تعاىل - سبحانه - ذن اهللإأن يشفع إال بعد  ألحد

حلاقها إجيوز  وأما حالة املوت فهي حالة خاصة ال .[211:  بقرةال] [ۋ  ۋ   ۅ

نقطاع عمل امليت ال ،بحال اإلنسان قبل املوت وال بحالة بعد البعث والنشور

بكسبه إال ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من األموات مما استثناه رهتانه او

بعد وفاته حي حياة برزخية   يشك أن النب حلاقه بذلك، الإجيوز  الشارع فال
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من جنس  أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل املوت وال

وهلذا  ؛- سبحانه - ها إال اهلليعلم حقيقتها وكيفيت بل حياة ال ،حياته يوم القيامة

اهلل  ما من أحد يسلم عيل إال ردّ » :السالمعليه احلديث الرشيف قوله عليه تقدم يف 

ذلك عىل أنه ميت وعىل أن روحه قد  فدل .«روحي حتى أرد عليه السالم عيل

 ..........................................  .فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السالم

 

 - الشفاعة؛ ألنها ملك اهلل  جيوز ألحد أن يطلب من الرسول وهكذا ال »: قوله

 .«...  [44:  لزمرا] [گ  گ  ڳ  ڳ] :منه كما قال تعاىل فال تطلب اإل ،- سبحانه

دِ ]: تعاىل اهلل قال نِي َشَفاَعُتُهمر َشيرئًا إاِلَّ ِمن َبعر اَمَواِت اَل ُتغر َلٍك يِف السَّ َأن َيأرَذَن اهللَُّ  َوَكم ِمن مَّ

ىَض  َن َيَشاُء َوَيرر
 .[23:  نجمال] [ملِ

 :ورشوط الشفاعة إثنان

َفُع ِعنرَدُه إِالَّ  ] :كام قال اهلل تبارك وتعاىل :ذن من اهلل للشافع أن يشفعإلا .1 ِذي َيشر َمن َذا الَّ

نِِه   .[211:  لبقرةا] [بِإِذر

َتىَض َواَل ]: كام قال تعاىل :رضاه من املرشوع .2 َِن ارر
َفُعوَن إاِلَّ ملِ  .[23:  نبياءاأل] [َيشر

الً  ]: كام قال تعاىل َُن َوَريِضَ َلُه َقور محر َفاَعُة إاِلَّ َمنر َأِذَن َلُه الرَّ َمئٍِذ الَّ َتنَفُع الشَّ  .[111:  طه] [َيور

«...إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث»: حديثو
(1)

 "، و  " خمترص مسلم "يف  

 ." صحيح اجلامع
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وهو أمر متفق عليه  ،من القرآن والسنة معلومة  ة عىل موتهوالنصوص الدال

يمنع حياته الربزخية كام أن موت الشهداء مل يمنع  ولكن ذلك ال ،بني أهل العلم

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ]: حياهتم الربزخية املذكورة يف قوله تعاىل

 .[131:  آل عمران] [ڻں  ں  ڻ  ڻ  

ليه بسبب كثرة من يشبه يف إنام بسطنا الكالم يف هذه املسألة؛ لدعاء احلاجة إو

فنسأل اهلل لنا وجلميع  .لرشك وعبادة األموات من دون اهللىل اإهذا الباب ويدعوا 

 .واهلل أعلم. خيالف رشعه املسلمني السالمة من كل ما

ول القيام هناك وط  وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قربه

فوق صوت  أصواهتم هنى األمة عن رفع - سبحانه - ألن اهلل فهو خالف املرشوع؛

وحثهم عىل غض  ،بالقول كجهر بعضهم لبعض وعن اجلهر له ، يالنب

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ]: وت عنده يف قوله تعاىلالص

  ۇہھ  ھ  ھ  ھ     ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   

 .[9 - 2:  اتاحلجر] [ائې     ى  ى  

 ،ىل الزحامإواإلكثار من تكرار السالم يفيض  وألن طول القيام عند قربه 

رشعه اهلل  وذلك خيالف ما ، وارتفاع األصوات عند قربه ،وكثرة الضجيج

فال ينبغي للمؤمن  ًا وميتاً حمرتم حيّ   وهو للمسلمني يف هذه اآليات املحكامت

وار وهكذا ما يفعله بعض الز، عند قربه ما خيالف األدب الرشعي أن يفعل
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مستقباًل للقرب رافعًا يديه يدعو فهذا كله خالف وغريهم من حتري الدعاء عند قربه 

من  بل هو ،تباعهم بإحسانأو  لف الصالح من أصحاب رسول اهللما عليه الس

لفاء الراشدين عليكم بسنتى وسنة اخل» : يوقد قال النب ،حدثاتالبدع امل

وا عليها بالنواجذ املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضُّ
(1)

ياكم وحمدثات األمور وإ 

وقال . [أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن] «بدعة ضاللة دثة بدعة وكلفان كل حم

: «ويف رواية ، [البخاري ومسلمأخرجه ] «ليس منه فهو رد من أحدث يف أمرنا هذا ما

زين )ورأى عيل بن احلسني . «من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»: ملسلم

: فنهاه عن ذلك وقال ي رجاًل يدعو عند قرب النب -  عنهامريض اهلل -( العابدين

 ال»: أنه قال ي عن رسول اهلل يب عن جدأثك حديثًا سمعته من ال أحدأ

فإن تسليمكم يبلغني أينام  وصلوا عيل ،بيوتكم قبوراً  وال ،عيداً تتخذوا قربي 

يفعله بعض  وهكذا ما .[املختارة لواحد املقديس يف كتابهأخرجه احلافظ حممد بن عبد ا] «كنتم

من وضع يمينه عىل شامله فوق صدره أو حتته كهيئة  الزوار عند السالم عليه 

غريه من  عند السالم عىل وال جتوز عند السالم عليه  املصيل فهذه اهليئة ال

كام حكى  تصلح إال اهلل وخضوع وعبادة ال ألهنا هيئة ذل   امللوك والزعامء وغريهم؛

عن العلامء، واألمر يف ذلك جيل  «الفتح»يف  - رمحه اهلل - ذلك احلافظ ابن حجر

وأما من غلب عليه  ،قام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالحواضح ملن تأمل امل

وسوء الظن بالدعاة إىل هدي السلف  ،والتقليد األعمى ،واهلوى ،التعصب

                                                             

 .أي باألرضاس: بالنواجذ (1)



  يف َأْحَكاِم اْلزَِّياَرِة َوآَداِبَها: اْلَفْصُل اْلَخاِمَس َعَشَر 
788 

 ؛سواه ىل اهلل، ونسأل اهلل لنا وله اهلداية والتوفيق إليثار احلق عىل ماإفامره  ،الصالح

ستقبال القرب اوكذا ما يفعله بعض الناس من  .لئوخري مس - سبحانه - نهإ

قبله من  هذا من جنس ما شفتيه بالسالم أو الدعاء فكل وحتريكالرشيف من بعيد 

وهو هبذا العمل  ،مل ياذن به اهلل يف دينه ما َث دِ ينبغي للمسلم أن حُير  وال ،املحدثات

هذا  - رمحه اهلل - وقد أنكر اإلمام مالك ىل املواالة والصفاءإىل اجلفاء منه إأقرب 

ومعلوم أن  .«إال ما أصلح أوهلا لن ُيصلح آخر هذه األمة» :العمل وأشباهه وقال

وخلفائه الراشدين   يه األمة هو السري عىل منهاج النبل هذالذي أصلح أو

مة إال متسكهم صلح آخر هذه األتباعهم بإحسان، ولن يُ أوصحابته املرضيني و

هم يف الدنيا مني ملا فيه نجاهتم وسعادهتم وعزوفق اهلل املسل، بذلك وسريهم عليه

 .جواد كريمواآلخرة إنه 

 

وهو أمر متفق  ،من القرآن والسنة معلومة  والنصوص الدالة على موته »: قوله
مينع حياته الربزخية كما أن موت الشهداء مل مينع  ولكن ذلك ال ،عليه بني أهل العلم

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ]: حياتهم الربزخية املذكورة يف قوله تعاىل

 .«...  [961:  عمرانآل ] [ڻں  ڻ  ڻ  

v(1) قال احلافظ
احلكمة يف هذه : قال العلامء :يف وضع اليمنى عىل اليرسى يف الصالة 

 .ىل اخلشوعإقرب أاهليئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث و

v(2) بن تيميةاقال 
ألن لفظ : قالوا  يُزرت قرب النب: لك أن يقول الرجلوقد كره ما :

 .هنى عنه رت يف عرف الناس تتضمن ماالزيارة قد صا

                                                             

 .21ص 21الفتاوى جـ جمموع (2)   .231ص 2جـ الباري فتح (1)
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v (1) وقال
رجل القيام والدعاء أن يبتدع أحد هناك بدعة فكره أن يطيل ال وكره مالك: 

وكره مالك ألهل املدينة كلام دخل  ،كانوا يفعلون ذلك ألن الصحابة ما  يعند قرب النب

وقال مالك رمحة اهلل  ،ألن السلف مل يكونوا يفعلون ذلك  ينسان املسجد أن يأيت قرب النبإ

 .«ولن يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح أوهلا» :عليه

v (2) وقال
من السفر أو إرادته ألن يستحب ألهل املدينة كل وقت بل عند القدوم  ال: 

ومن متام قوله  ،لتحيته بخالف القادمني من السفر وقت يقصد بيتُه كل ذلك حتية له واملحيا ال

v (3) كام يف مناسك احلج لأللباين .«يكون اليوم دينا فام مل يكن يومئٍذ دينًا فال»
. 

 (.1/118)رواه الضياء يف املختارة  حديث عيل بن احلسني زين العابدينو

v (4) وذكره األلباين
 " حتقيق فتح املجيد " وقال األرنؤوط يف ،" حتذير الساجد " يف 

 .صحيح بطرقه وشواهده: 239ص

 ،(2181) " صحيح اجلامع "يف  «عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين»: حديثو

 (.2811) اإلرواءو
 
 
 

                                                             

 .211ص 21الفتاوى جـ جمموع (1)

 .31ص 21الفتاوى جـ جمموع (2)

 .81ص (9)

 .181ص (8)
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يظنه بعض العامة رشطًا يف احلج كام  واجبة وال  يليست زيارة قرب النب :تنبيه

. أو كان قريبًا منه ة يف حق من زار مسجد الرسول وأشباههم بل هي مستحب

شد  الرحل لقصد زيارة القرب، ولكن يسن له شد أما البعيد عن املدينة فليس له

 ،الرحل لقصد املسجد الرشيف، فإذا وصله زار القرب الرشيف وقرب الصاحبني

  وقرب صاحبيه تبعًا لزيارة مسجده - معليه السال - ودخلت الزيارة لقربة

حال إال إىل ثالثة الرِ  شدُّ تُ  ال» :قال  يذلك ملا ثبت يف الصحيحني أن النبو

حال الرِ  كان شدّ  ولو .«حلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىصاملسجد ا: مساجد

أو قرب غريه مرشوعًا لدل األمة عليه  - السالمو الصالة عليه - لقصد قربه

وقد بلغ  .ىل فضله، ألنه أنصح الناس وأعلمهم باهلل واشدهم له خشيةإرشدهم أو

من كل رش، كيف وقد حذر من رهم البالغ املبني، ودل أمته عىل كل خري، وحذ

بيوتكم قبوراً  تتخذوا قربي عيدًا وال ال» :حل لغري املساجد الثالثة وقالشد الر

حال لزيارة والقول برشعية شد الر .«تمصالتكم تبلغني حيث كن وصلوا عيل فإن

من الغلو   يًا، وقوع املحذور الذي خافه النبىل اختاذه عيدإيفيض   قربه

؛ بسبب اعتقادهم رشعية شد واإلطراء كام قد وقع الكثري من الناس يف ذلك

 .- عليه السالم - حال لزيارة قربهالر

 

شرطًا يف احلج كما يظنه بعض  واجبة وال  ليست زيارة قرب النيب: تنبيه »: قوله
 .أو كان قريبًا منه العامة وأشباههم بل هي مستحبة يف حق من زار مسجد الرسول 

 ...». 
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«...تشد الرحال  ال» :حديث
 (1)

 .مسلمو ،البخاريرواه  

«...جتعلوا قربي عيدا  وصّلوا عيلَّ  جتعلوا بيوتكم قبورا  وال ال» :حديثو
 (2)

صحيح  "يف  

 ." اجلامع

v (3) بن تيميةاقال 
دون الصالة يف   يكان قصده بالسفر زيارة قرب النب وأما إذا :

مسجده فهذه املسألة فيها خالف فالذي عليه األئمة وأكثر العلامء أن هذا غري مرشوع وال 

وهلذا مل يذكر ، «...املسجد احلرام : تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد ال»:  مأمور به لقوله

جد الثالثة ال للصالة ن مثل هذا السفر إذا نذره جيب الوفاء به بخالف السفر إىل املساأالعلامء 

 .كر العلامء وجوب ذلك يف بعضهافيها واإلعتكاف فقد ذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .(.9911)مسلم و ،(1131)البخاري رواه  (1)

 .(1221، 1223)صحيح اجلامع  (2)

 .11ص 21الفتاوى جـ جمموع (9)
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تج هبا من قال برشعية شد يروي يف هذا الباب من األحاديث التي حي وأما ما

فهي أحاديث ضعيفة األسانيد بل  - السالمو الصالة عليه - ىل قربهإالرحال 

بن اواحلافظ  ،والبيهقي ،كالدارقطني ؛كام قد نبه عىل ضعفها احلافظ موضوعة

 ديث الصحيحة الدالة عىل حتريم شدجيوز أن يعارض هبا األحا فال وغريهم ،حجر

 .الرحال لغري املساجد الثالثة

ة يف هذا الباب لتعرفها وحتذر وإليك أهيا القاريء شيئًا من األحاديث املوضوع

 :غرتار هباالا

نام أمن زارين بعد ممايت فك» :الثاينو .«جفاينمن حج ومل يزرين فقد » :األول

 ضمنت له ،من زارين وزار أيب إبراهيم يف عام واحد» :الثالثو .«زارين يف حيايت

 .«شفاعتي من زار قربي وجبت له» :الرابعو .«عىل اهلل اجلنة

بن اقال احلافظ  .فهذه األحاديث واشباهها مل يثبت منها يشء عن النبي 

طرق هذا احلديث كلها  :–وايات الر هذه ذكر أكثر ما بعد - «التلخيص»حجر يف 

وجزم شيخ اإلسالم  .ح يف هذا الباب يشءيص ال: وقال احلافظ العقييل .ضعيفة

وحسبك به علاًم وحفظًا  .أن األحاديث كلها موضوعة ،- رمحه اهلل - بن تيميةا

أسبق الناس  -عنهم ريض اهلل  - لكان الصحابة ؛ولو كان يشء منها ثابتاً  .طالعاً او

نبياء ألألهنم خري الناس بعد ا ؛إىل العمل به وبيان ذلك لألمة ودعوهتم إليه

علمهم بحدود اهلل وبام رشعه لعباده وأنصحهم هلل وخللقه، فلام مل ينقل عنهم أو

منها لوجب محل  ؛يشء منها عىل أنه غري مرشوع ولو صحذلك  دلَّ  ؛يشء من ذلك
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ة التي ليس فيها شد الرحال لقصد القرب مجعًا بني لزيارة الرشعيذلك عىل ا

 .مأعل - سبحانه وتعاىل - واهلل األحاديث

 

يروي يف هذا الباب من األحاديث اليت حيتج بها من قال بشرعية شد  وأما ما »: قوله
 فهي أحاديث ضعيفة األسانيد بل موضوعة - السالمو الصالة عليه - ىل قربهإالرحال 

 ...». 

 " الضعيفة األحاديث السلسلة "، يف موضوع .«من زار قربي وجبت له شفاعتي» :حديث

من زارين باملدينة حمتسبا  كنت  له »: حديثو (.1121)برقم  " اإلرواء "ويف  ،(1/38)برقم 

 (.8113)برقم  " الضعيفةالسلسلة األحاديث  "، يف ضعيف .«شهيدا  وشفيعا  يوم القيامة

 " ضعيف الرتغيب"، يف ضعيف. «... فكانام زارين يف حيايتمن زارين بعد مويت»: حديثو

، يف ضعيف. «...من زارين كنت  له شفيعا  أو شهيدا  يوم القيامة»: حديثو (.133)برقم 

 (.131) برقم " ضعيف الرتغيب"

v (1) بن تيميةاقال 
رواه الدارقطني فيام قيل  «من زار قربي وجبت له  شفاعتي»أما قوله  :

وهلذا ذكره غري واحد من املوضوعات ومل يروه أحد من الكتب املعتمدة، وأما  ،بإسناد ضعيف

فهذا مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث بل  «من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين»: احلديث

من » صحيح و فليس منها يشء  وأمثال هذا احلديث مما روى يف زيارة قربه ،هو موضوع

فإن هذه  «من حّج ومل يزرين فقد جفاين»و  «زارين وزار أيب يف عام واحد ضمنت له عىل اهلل اجلنة

 .األحاديث ونحوها كذب

 

         
                                                             

 .13ص 21الفتاوى جـ جمموع (1)
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 يف اْسِتْحَباِب ِزَياَرِة َمْسِجِد ُقَباٍء َواْلَبِقيع

ويستحب لزائر املدينة أن يزور مسجد قباء ويصيل فيه ملا يف الصحيحني من 

يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ويصيل فيه  كان النبي : حديث ابن عمر قال

 .ركعتني

من تطهر يف »: قال رسول اهلل : قال - ريض اهلل عنه - وعن سهل بن حنيف

رواه أمحد والنسائي وابن ]« بيته ثم أتى مسجد قباء فصىل فيه صالة كان له كأجر عمرة

 .[، واللفظ له، واحلاكمهماج

؛ ألن - ريض اهلل عنه - الشهداء وقرب محزةويسن له زيارة قبور البقيع وقبور 

زوروا القبور فإهنا تذكركم »: ولقوله . كان يزورهم، ويدعو هلم النبي 

 .[أخرجه مسلم]« اآلخرة

السالم عليكم أهل »: يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا وكان النبي 

نسأل اهلل لنا ولكم . قونالديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء اهلل بكم الح

 .[أخرجه مسلم من حديث سليامن بن بريدة عن أبيه]« العافية

بقبور  مرَّ النبي : قال - ريض اهلل عنهام - وأخرجه الرتمذي عن ابن عباس

السالم عليكم يا أهل القبور، يغفر اهلل لنا »: املدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال

 .«أنتم سلفنا ونحن باألثر. ولكم
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 تذكر اآلخرة: ومن هذه األحاديث ُيْعلم أن الزيارة الرشعية للقبور يقصد منها

 .واإلحسان إىل املوتى والدعاء هلم والرتحم عليهم

ا زيارهتم لقصد الدعاء عند قبورهم، أو العكوف عندها، أو سؤاهلم قضاء  فأمَّ

هذه زيارة احلاجات، أو شفاء املرىض، أو سؤال اهلل هبم، أو بجاههم ونحو ذلك، ف

 ريض اهلل عنهم - بدعية منكرة مل يرشعها اهلل وال رسوله وال فعلها السلف الصالح

زوروا القبور وال »: حيث قال ، بل هي من اهلجر الذي هنى عنه الرسول -

«تقولوا هجراً 
(1)

وهذه األمور املذكورة جتتمع يف كوهنا بدعة ولكنها خمتلفة املراتب  

عند القبور وسؤاله بحق امليت  - سبحانه - فبعضها بدعة وليس برشك؛ كدعاء اهلل

وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الرشك األكرب؛ كدعاء املوتى واالستعانة هبم 

واحذر واسأل ربك ونحو ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصاًل فيام تقدم، فتنبه 

 .املوفق واهلادي ال إله غريه، وال رب سواه -ه سبحان - التوفيق واهلداية للحق فهو

أوالً وآخرًا، وصىل اهلل وسلم عىل عبده  هذا آخر ما أردنا إمالءه واحلمد 

ورسوله وخريته من خلقه حممد وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 .الدين

 

ويستحب لزائر املدينة أن : يف اْسِتْحَباِب ِزَياَرِة َمْسِجِد ُقَباٍء َواْلَبِقيعَفصٌل  » :قوله

 .« ... يزور مسجد قباء ويصلي فيه

 

                                                             

 .كالمًا سيئًا يتأذي منه األموات كالنياحة والندم، وما أشبه ذلك من املنكرات: أي: «ال تقولوا هجرا  » (1)
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......................................................................................... 

 

«...من تطهر يف بيته ثّم أتى مسجد قباء » :حديث
(1)

. 

«يأيت مسجد ُقباء راكبا  وماشيا  فيُصِّلي فيه ركعتني كان رسول اهلل » :حديثو
(2)

. 

«يأتيه كلَّ سبت   رأيت رسول اهلل » :ويف رواية
(3)

. 

«زوروا القبور فإهنا تذكر اآلخرة» :حديثو
(4)

. 

يار» :حديثو «... السالم عليكم أهل الدي
(5)

. 

«هجرا  زوروا القبور والتقولوا » :حديثو
(6)

. 

 

         

                                                             

 (.1111)، صحيح الرتغيب (4116)صحيح اجلامع  (1)

 (.7734)، ومسلم (1116)رواه البخاري  (2)

 (.7711)رواه مسلم  (7)

 (.7133)، ويف صحيح اجلامع (7276)، وأبو داود (2214)رواه مسلم  (6)

 (.2374)، والنسائي (2216)رواه مسلم  (1)

 (.131)، أحكام اجلنائز (7131)صحيح اجلامع  (4)
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 يف اْلَحجِّ مُّ اْلِبَدُع اْلُمْسَتْحِدَثَةَأُه

 

 :السفر للحّج واإلحرام: واًلأ
 .التلفظ بالنية -1

 .السفر من غري زاد لتصحيح دعوى التوكل -2

حمرم وليعقد عليها عقد الرجل عىل املرأة املتزوجة إذا عزمت عىل احلج وليس معها  -3

 .ليكون معها كمحرم

سفر املرأة مع عصبة من النساء الثقاة بزعمهّن بدون حمرم مثله أن يكون مع إحداهن  -4

 .حمرم فيزعمهن أنه حمرم عليهن مجيعا  
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من  66)انتهيت من كتابة هذا التحقيق والتفصيل العلمي بقوة اهلل وتوفيقه مساء اجلمعة 

 .للهجرة النبوية الرشيفة (6346ول مجادي األ

فله احلمد ملء السموا  واألرض عىل التوفيق واإلعانة واإلرشاد يل بوبويف عىل 

التفصيال  العلمية واملفاهيم الفقهية والدالئل الرشعية التي أكرمني اهلل تعاىل بجمعها 

رمحه اهلل تعاىل ( الشيخ عبداهلل بن باز)مها  الكتب عىل أبوال شيخنا أوترتيبها وكتابتها يف 

وأن جيعل له ويل صدبة جارية وأن يكون علام  نافعا  ينتفع  ،فردوسه بمنه ورمحته وأسكنه  جنا 

تسليام    به املسلمني، والصالة والسالم وبارك عىل نبينا نبي الرمحة وأسباب اهلداية حممد

توب أىل يوم الدين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وإكثريا  

 .إليك

         

                                                             

مجعه حممد صبحي حسن احلالق  وما 444ص 4جـ " سيل اجلرار " ، و344للشيخ األلباين ص " والعمرة مناسك احلج " نظرأ (6)

 .هامش الكتاب يف
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َأُة ليَحجِّ َأِو َغريه َرمِ  النَِّهُي عنح َسَفِر املَرح  155  ...........................................   إاِلَّ بَِمحح
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َرم ؟  117  ............................................................................  َمن ُهم املَحح

 114  ..............................................................................  رشوط املحرم

 148  ..........................................................   والعمرة تطوعا   اإلهثار من اْلج

نَةِ  رُة يف ََجهِع السَّ  141  ................................................................   َجَواُز الُعمح

َبِة من املََعايص َواخُلروُج من املََظاِلِ  :اْلَفْصُل الثَّاِن   149  .........................  يف ُوُجوِب التَّوح

 171  .....................................................................   رشوط التوبة النصوح

 177  .............................   «يقبل إال طهبا     اهلل طهب الإ » :اصتخاب مال اْل ال ليحج

 135  ...............................  ينبغي ليحاج اإلستغناء والتعفف عن مال الناس وسؤاهلم

 139  ................     يقصد بحج  وعمرت  وج  اهلل وعدم الرياء والسمعةأجيب عىل اْلاج 

 144  ...................................    يصاحب أهل الطاعة والفق  يف الدينأينبغي ليحاج 

 197  ............................  ذهابا  وإيابا  من الرهوب والتعامل مع الناس آداب سفر اْلج

َعاءُ  دُّ  199  ......................................................................................  الح

يَِّسا  ُظ الح  581  ...............................................................................  ِحفح

َاجُّ ِعنحَد ُوٌصولِِ  إىِل املحِهَقاِ   :اْلَفْصُل اْلثَّالُِث  َعُيُ  اْلح  585  .................................   تهَم َيفح

 515  ................................................  قص الشارب وقيم اإلظفار وحيق اليحى

 555  ...............................................................  إحرام الرجل اإلزار والرداء

ِرمح  ُهور عىل املحُحح َباس املحَذح يِّ ِريِم الح َمُة يف ََتح كح
 514  ..............................................  اْلحِ

 517  ................................   اِب هَ ثِّ الح  من  اءَ َش  َم بِ  مَ رَ ََت   ح أَ  ةِ أَ رح مَ يح لِ  وزُ جَيُ  :عُ ابِ رَّ الْ  ُل ْص فَ الْ 

 545  ............................................................................  النهة والتيفظ هبا

بَِهةُ  تَّيح  543  .......................................................................................  الح

اِمُس  ِديُدَها: اْلَفْصُل اْْلَ  555  ...........................................   يف املحََواِقهِت املحََكاصِهَُّة وََتح
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ِديُد َمَواِقهُت املحََكاصِهَّةُ   553  .....................................................................   ََتح

َراُم َقبحَل املحِهَقاِ    574  .......................................................................   اإِلحح

َرام َعن املحِهَقاِ   ُم َتأحِخرُي اإِلحح  574  ..........................................................   ُحكح

ادُِس الْ  ُل ْص فَ الْ  َجِّ  :سَّ ُهِر اْلح ِ َأشح ِم َمنح َوَصَل إىَِل املحِهَقاِ  يف َغريح  593  ......................  يف ُحكح

بَِهةُ  تَّيح  188  .......................................................................................  الح

بَِهةُ  تَّيح ُم الح  185  ................................................................................   ُحكح

بِهَّةِ  تَّيح ِزَياَدُة عىل الح  187  ..........................................................................   الح

َجِّ  بِهَُّة اْلح  189  ..................................................................................  َتيح

 114  ............................................................................   الطواف بالبهت

ةَ   115  ................................................................................   ُدُخوُل املحَكَّ

 114  ................................................................  ص اة الرهعتني خيف املقام

ََرمِ  ي يف اْلح نَّهح َقاِ  الح  119  ....................................................  َجَواُز الحصَّ َاِة يف َأوح

 151  ..................................................................   السعي بني الصفا واملروة

 154  ..........................................................................   حيق شعر الرأس

 157  .........................................................................  حمظورا  اإلحرام

 153  ........................................................   شهر اْلجأىل املهقا  يف إالوصول 

 111  ...............................................................................   صواع النسكأ

 147  ....................................................................  صواع النسك أتضلأأي 

 134  ..................................................  لهس ْلارضي املسجد اْلرام إال اإلتراد

 139  ..........................................................................  اإلشكراط يف اْلج

ابِعُ الْ  ُل ْص فَ الْ  ِة اإِلسح َاِم ؟ يف :سَّ ِزئُ  َعن ِحجَّ ِغرِي َهلح جَيح بِِي الحصَّ ِم الحصَّ  144  .................   ُحكح
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َرمِ  :اْلَفْصُل اْلثَّاِمنُ  يِ  لِيحَمحح َرام َوَما ُيَباُح تِعح  191  ........................  يف َبَهاِ  حَمحُظوَرا  اإلحح

 488  ...............................................................................  اإلظفار قص

 484  .....................................................................................  التطهب

 489  ...............................................................................  لباس املخهط

 418  ...............................................................................   لبس اخلفاف

 414  ...........................................................................   جيوز ليمحرم ما

 414  ...............................................................................   غسل الرأس

 454  ..................................................................  ةرم عىل املرأة املحرمحي ما

 454  ....................................................................................  القفازا 

 455  ..................................................................  باح عىل املرأة املحرمةي ما

 457  .................................................................................  سدل اخلمر

 459  ...............................................................................   غسل الثهاب

 415  .................................................................   الرتث والفسوق واجلدال

 413  ...............................................................................  تغطهة الرأس

 441  ...................................................  و الشمسهةأاإلستظ ال بسقف السهارة 

 443  ...........................................................................  قتل الصهد الربي

 471  .................................................................  عقد النكاح وخطبة النساء

 437  ...................................................  تعل حمظورا  اإلحرام جاه ا  أو صاسها  

 434  .....................................................  َتريم قتل صهد اْلرم ليمحرم وغريه

 449  .....................................................................................  الكحل

 498  .........................................................................   محل الس اح بمكة



  َفْهَرُس اْلَمْوُضوَعات
888 

ةَ  :تَّاِسعُ َفْصُل الْ الْ  َاجُّ ِعنحَد ُدُخوِل َمكَّ َعُيُ  اْلح  495  .........................................   تِهَم َيفح

 497  .....................................................  ىل الكعبة وقطع التيبهةإوصول اْلاج 

 585  ..............................................................  تقبهل حجر األسود وتسيهم 

 514  .....................................................................   رشوط صحة الطواف

 553  ......................................................................   صفة الطواف بالبهت

َبهحت َواُف َخاِرُج الح طَّ  518  ............................................................  َأ ح َيُكوُ  الح

ب ا
طََّواُف َراهِ  517  ..............................................................................   الح

َبةِ  َكعح  514  ...........................................................................  الحصَّ َاُة يف الح

 543  .....................................................................  الشك يف عدد الطواف

طََّواِف  ُوُقوُف يف الح  549  ........................................................................  الح

 551  .........................................................................   الرمل واالضطباع

نِّهَُّة لِيحطََّواِف   554  ..............................................................................    الح

طََّواِف  َك اُم يف الح  557  .........................................................................   الح

 553  .......................................................................   است ام الرهن الهمين

طََّواِف  َتِزم يف الح تَِزام املحُيح وِعهَُّة الح ُ  577  .........................................................  َمْشح

 574  ......................................................................  الطواف خارج البهت

 533  ..........................................................   حكام السعي بني الصفا واملروةأ

 591  .........................................   و صفست بعد إحرامها بالعمرةأذا حاضت املرأة إ

ُروُج إىِل ٌمنَىيف  :َعاِشُ الْ  ُل ْص فَ الْ  ج َيْوِم اْلثاِمِن واْْلُ  593  ....................   ُحْكِم اإِلْحَراِم بِاْْلَ

 788  ................................................................................   املبهت بمنى

 787  ...................................................   الص اة بمنى قارا  ألهل مكة وغريهم
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 784  ..............................................................................  الوقوف بعرتة

 714  .............................................................................  املبهت باملزدلفة

َجَّ  َرَك اْلح ٍع َتَقدح َأدح َرَك اإِلَماَم بَِجمح  741  ....................................................  َمنح َأدح

َدلَِفةِ  ِعَشاُء يف َطِريِق املحُزح ِرُب َوالح  755  ..................................................   َص اُة املحَغح

 ِ َ الحصَّ اَتنيح ُل َبنيح تَّنَفُّ  753  .......................................................................   الح

َدلَِفةِ  ُم امُلبِهُت يف املحُزح  775  ....................................................................   ُحكح

َدلَِفةِ  َداُر املحُبِهُت يف املحُزح  773  ....................................................................  ِمقح

ََرامِ  َعِر اْلح ُوُقُف يف املحَشح ُل الح  735  .............................................................   َتضح

 735  ....................................................................  ص اة الفجر يف املزدلفة

ََرامِ  َعِر اْلح ُوُقُف يف املحَشح ُل الح  735  .............................................................   َتضح

 
ِ
َعاء دُّ ِن ِعنحَد الح َهَديح ُع الح  733  ....................................................................   َرتح

 734  ...........................................................   ىل منى ورمي اجلمرا إالتوج  

هحلِ  يَّ ِمُي يف الح رَّ  749  .............................................................................   الح

 791  ................................................................................  حكم الرمي

ِمُي بَِسبحِع َحِصَهاٍ   رَّ  795  ........................................................   (متعاقبا ) الح

َمِر بَِحََص َقدح َرِمَي بِِ  َقبحُل  ِ  385  ........................................................    َرِمُي اجلح

 381  .............................................................................  اْلصها صفة 

 385  ...............................................................................  ة الرميمَ كح حِ 

َعَقَبة؟ ِمي ََجحَرُة الح َن َيرح  383  .................................................................  ِمنح َأيح

ُع  ِميَقطح رَّ ِع يف الح ُ بَِهُة َقبحَل الحْشُّ تَّيح  389  ...........................................................  الح

 314  ................................................................................   با  راهِ  مُي الرَّ 
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 315  .....................................................................   صحر اهلدي بعد الرمي

بِهَحةِ  ِمَهُة عىل الذَّ تَّسح ُم الح  358  ................................................................   ُحكح

 311  ............................................................................   حكم األضحهة

ِحَهةِ  َعاُم منح األَضح ُل َواإِلطح  311  .............................................................  األَهح

رُ  نَّحح ُح َأو الح بح ذَّ ُت الح  315  ......................................................................   َوقح

 314  ............................................................................  هرباألَ  وم اْلجُّ يَ 

 348  ........................................................................  مكا  الذبح والنحر

 344  ..........................................................................   اْليق أو التقصري

 344  ..............................................................................  التحيل األول

 351  ................................................................................  خطبة النحر

 355  ............................................................................  طواف اإلتاضة

 378  .......................................................................  ؟هل التحصهب سنة

 371  .....................................................  (ليمتمتع. )السعي بني الصفا واملروة

رَ  :ادَِ  َشَر اْْلَ  ُل ْص فَ الْ  نَّحح َم الح َاجُّ َيوح َعُيُ  اْلح هَِّة َما َيفح
َضيِ  331  ..........................   يف َبَهاِ  َأتح

 339  ........................................................................  السعي قبل الطواف

 345  ................................................................................  التحيل التام

َرةَ  بَِرِمِي  يََّل َتَ  َمنح  َمح َسى اجلح ح  َوَأمح  345  .........................................  اإِلَتاَضةَ  َيُطُف  َوَل

 344  ...........................................................................  رشب ماء الزمزم

 394  ................................  ىل منى ورمي اجلمرا  أيام التْشيق بعد الزوالإالرجوع 

 488  .............................   يام التْشيقأاليهية األوىل والثاصهة من وجوب املبهت يف منى 

 411  ................................................  ن والصبيجواز الرمي ليمريض وهرب الس
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مِّ  وِب ُج وُ  يف :َشَر  ثَّانَ الْ  ُل ْص فَ الْ  دَّ َقاِر ِ  الح  415  ..................................  عىَل املحَُتَمتِِّع َوالح

 413  .....................................................................  ؟هم جيريء من اهلدي

 458  .........................................................................   هل عىل القار  دم

ِهم وِب ُج وُ  يف :َشَر  لَِث ثَّاالْ  ُل ْص فَ الْ  ِ اِج َوَغريح َجَّ ُروِف عىل اْلح ُر بِاملحَعح  411  ..................   األَمح

ابِعَ الْ  ُل ْص فَ الْ  دُ  :َشَر  رَّ تََّزوَّ َباِب الح تِحح اَعاِ   يف إِسح طَّ  444  ...................................  من الح

ا :َشَر  اِمَس اْْلَ  ُل ْص فَ الْ  َياَرِة َوآَداهِبَ زِّ َكاِم الح  443  ...........................................  يف َأحح

 449  ..........................................................................  تضائل بيد اْلرام

 451  ..............................................................................   تضائل املدينة

 475  ........................................................................   زيارة النساء ليقبور

 431  .....................................   رشطا  يف اْلج واجبة وال  لهست زيارة قرب النبي

ادَِس الْ  ُل ْص فَ الْ  َبِقهع :َشَر  سَّ  َوالح
ٍ
ِجِد ُقَباء َباِب ِزَياَرِة َمسح تِحح  433  ...........................  يف اسح

ِدَثةَ َأهُ  َتحح بَِدُع املحُسح َجِّ  مُّ الح  448  ..............................................................  يف اْلح

 447  ...............................................................   ةرَ وَّ نَ املُ  ةِ ينَ دِ يف املَ  ةُ ارَ يَ زِّ الح  عُ دَ بِ 

 444  ................................................................  سِ دِ قح املَ  ِت هح بَ  يف ةُ ارَ يَ زِّ الح  عُ دَ بِ 

 449  ........................................................................  تهرس املوضوعا 


