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ِّةــــــــمِّ ِّدِِّّــــــمق
ِّ ِّبسمِّاهللِّالرِِّّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّحمنِّالرِِِّّّ ِِِِّّّّ ِّ ِّحيمِّ

ِّ.ومن وااله                                                    احلمد هلل، والص الة والس الم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه 
ِّ:ا بعد    أم  

                                                ومصدر  من مصادر الشريعة، يلي الكتاب والسنة، وهو                                فإن  اإلمجاع أصل  من أصول الدين،
 للنزاع الواقع بني الناس فيما اختلفوا فيه منهما.        وقاطع                                   مستم د  منهما، ومؤك د  ملا فيهما، 

                                                                                   وإن  معرفة املسائل اليت أمجع عليها أهل العلم، أمر  حمت م  وضروري؛ ولذا قال ابن حزم رمحه 
                                   ي رج ع إليه، وي فز ع حنوه، ويكفر من  ،                             )قاعدة  من قواعد امللة احلنيفية اهلل عن اإلمجاع بأنه:

 (.7))مراتب اإلمجاع(( )ص: خالفه، إذا قامت عليه احلجة بأنه إمجاع( 
                                                                           وتربز احلاجة إىل بيان مسائل اإلمجاع، يف وقت  أصبحت فيه ثوابت الدين تتعر ض للنقد! 

                                       ، حمل  شك، وحبث، وإعادة نظر  يف أمرها!!! وصارت األمور املعلومة من الدين بالضرورة
                                                                              ولذا فاحلاجة اآلن ماس ة لبيان هذه املسائل اجملمع عليها؛ وإظهار األصول والفروع املتفق 
عليها؛ إلغالق الباب يف وجه من حياول النيل من الدين، عن طريق حماولة تغيري أصوله، أو 

                                 اخلالف، وشذوذات اآلراء، تارة  أخرى.زعزعة أحكامه، بدعوى التجديد تارة، أو عرض 
                                                                            ويأيت هذا امللخ ص؛ ليقد م أبرز مسائل احلج، اليت ثبت فيها اإلمجاع عند أهل العلم، يف 

                                                          ، يأيت خمتصر ا بدون ذكر األدلة األخرى، ودون عرض نصوص العلماء، احلجخمتلف أبواب 
 اإلمجاع.                                                       وتوثيقها، مقتصر ا على املسألة اجملم ع عليها، ومن نقل فيها

، ضمن اإلصدار الثاين على موقع الدرر السنيةواملوجود ، احلج                       وهو جزء  من مسائل كتاب 
 للموسوعة الفقهية.

املسائل اليت ثبت لدينا فيها إمجاع أهل العلم، وما مل يثبت لدينا مما أبرز هذا وقد أثبتنا 
مبن                   ة املسائل، مقرتنة  مع بقي    ة  مدرج        ذ ك ر ت قد ، احلجحكي فيها اإلمجاع، فهذه يف كتاب 

بقية األدلة، ونقوالت أهل  عرضذهب إىل أحكامها الراجحة، من املذاهب وأهل العلم، مع 
                                                    نسأل اهلل أن ينفعنا مبا عل منا، وأن يعل منا ما ينفعنا.. العلم.

ِّ

ِّ ِّالقسمِّالعلميِّبمؤسِِّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِِِِِّّّّّّ ِّ ِِِّّّ ِّسةِّالدررِّالسنيِِِِِّّّّّ ِِِِِّّّّّ ِّ ِّةِِِِِّّّّّ
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ِّ ِِّّالحجِّركنِِّّم .1 ِِّّ ِِّّ ِّ ِّمنِّفروضهِِّّ ِِّّنِّأركانِّاإلسالم،ِّوفرضِّ ِِّّ ِِِّّّ ِِّّ  ِّ ِّ ِِّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ
 .(2)، وابن حزم(1)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّمنِّشروطِّوجوبِّالحج،ِّاإلسالم .2
 .(4)، وابن قدامة(3)ابن حزم اإلمجاع على ذلك، نقل

ِّالحجِّعلىِّالمجنونعدمِّوجوبِّ .3
 .(6)           ، والنووي  (5)          ابن  قدامة ،ذلكاإلمجاع على نقل 

ِّ ِّالبلوغِّليسِّشرطِِّّ .4 ِّ ِّ ِِّّ ِِِِّّّّ ِّ ِّلصحةِّالحج،ِّفيصحِّمنِّالصبيِِّّاِِِِّّّّ
ِّ.(8)، والقاضي عياض(7)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّالِّيجبِّالحجِّإالِّبالبلوغ .5
 .(10)            ، وابن ج زي(9)ابن املنذر ذلك،نقل اإلمجاع على 

ِّيبلغ .6 ِّلم ِّمن ِّحجة ِّتجزيء ِّبحجِِّّ،ال ِّاإلتيان ِّوعليه ِّاإلسالم، ِّحجة عن
ِّإذاِّبلغِّالفريضة

 .(3)، والقاضي عياض(2)وابن عبد الرب ،(1)وابن املنذر (11)الرتمذي ذلك،نقل اإلمجاع على 

                                                           

 (.51( ))اإلمجاع(( )ص: 1)
 (.41 ))مراتب اإلمجاع(( )ص:( 2)
 (.41اإلمجاع(( )ص: ( ))مراتب 3)
 (.3/213( ))املغين(( )4)
 (.3/213( ))املغين(( )5)
 (.7/20( ))اجملموع(( )6)
 .(7/40،42وينظر ))اجملموع(( للنووي )، (4/398(، ))االستذكار(( )1/103( ))التمهيد(( )7)
 (.7/42( ))اجملموع(( )8)
 .(60( ))اإلمجاع(( )ص: 9)
 (.86( ))القوانني الفقهية(( )ص: 10)
 (.3/265( ))سنن الرتمذي(( )11)
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ِّاالستطاعةِّشرطِِّّفيِّوجوب .7 ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّالحجِِّّ
 .(7)، والنووي(6)، والقرطيب(5)، وابن قدامة(4)ابن حزم اإلمجاع على ذلك، نقل

ِّ ِّليسِّللمرأةِّاإلحرامِّنفالِِّّ .8 ِِِِّّّّ ِِّّ ِّ ِّ ِِِِِّّّّّ ِّ ِِِِّّّّ ِّهاإالِّبإذنِّزوجِِِّّّ
 .(9)، وابن قدامة(8)ابن املنذرنقل اإلمجاع على ذلك، 

المدينة،ِّوالجحفةِّألهلِّالشام،ِّوقرنِّألهلِّنجد،ِّميقاتِّذيِّالحليفةِّألهلِّ .9
ِّويلملمِّألهلِّاليمن

ابن مشس الدين ، و (12)، وابن رشد(11)وابن عبد الرب ،(10)ابن املنذر ،على ذلك اإلمجاعنقل 
 .(13)قدامة

ِّ ِّبِّاإلحرامِّمنِّالميقاتِّلمنِّمرِِّّوِّجوِّ .11 ِِِّّّ ِّ ِِّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ ِّ ِِّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِِّّ أحدِّالنسكين:ِّالحجِِّّاِّ ِّدِِّّمنهِّقاصِِّّ
ِّأوِّالعمرة

 .(15)، والزيلعي(14)النووي ،نقل اإلمجاع على ذلك

                                                           

 .(60( ))اإلمجاع(( )ص: 1)
 (:1/107( ))التمهيد(( )2)
 (.7/42( ))اجملموع(( للنووي )3)
 (.41( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 4)
 (.3/213( ))املغين(( )5)
 (.4/150(( )اجلامع ألحكام القرآن( ))6)
 (.7/63( ))اجملموع(( )7)
 (. 51( ))اإلمجاع(( )ص: 8)
 (.3/458( ))املغين(( )9)
 .(51( ))اإلمجاع(( )ص: 10)
 .(15/143))التمهيد(( ) ،(4/37( ))االستذكار(( )11)
 (.1/324( ))بداية اجملتهد(( )12)
 (.3/207( ))الشرح الكبري(( )13)
 (.8/82( ))شرح النووي على مسلم(( )14)
 (. 2/7( ))تبيني احلقائق(( )15)
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ثمِّرجعِّإلىِّالميقاتِّفأحرمِّمنه،ِّفالِّدمِِّّ،منِّتجاوزِّالميقاتِّبغيرِّإحرام .11
 عليهِّ

 .(2)ومشس الدين ابن قدامة (1)الكاساين ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّالعمرة .12 ِّأو ِّالحج ِّتريد ِّالتي ِّالميقاِّ،المرأة ِّمجاوزة ِّلها ِّيجوز ِّبالِّال ت،
ِّحائضِِّّ ِّكانت ِّلو ِّحتى ِّ ِّإحرام، ِِِّّّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّتحرِِّّاِّ ِّحائض،فإنها ِّوهي ِّإحرامهاِِّّم وينعقد

ِّويصح
 .(5)، وابن رجب(4)، والنووي(3)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

سواءِّكانِِّّ،منِّمنزلهِّللحجِّمنِّكانِّمنزلهِّفيِّمكةِّأوِّالحرم،ِّفإنهِّيحرم .13
ِِّّ ِّمستوطنِِّّ ِّ ِِّّ ِّ ِّاِّأوِّنازالِِِّّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِِِّّّّ

 .(9)، والنووي(8)، والقرطيب(7)، وابن حزم(6)ابن املنذر ،يف اجلملة نقل اإلمجاع على ذلك

ِّ ِّاإلحرامِِّّ .14 ِِّّ ِّ ِّ ِِّّفرائضِّالنسك،ِّحجِّاِّكانِّأوِّعمرةِّمنِِّّ ِّ ِّ ِِّّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِِِِّّّّّ ِِِّّّ ِِّّ
 .(10)نقل اإلمجاع على ذلك، ابن حزم

                                                           

 (.2/165( ))بدائع الصنائع(( )1)
 (3/115( ))الشرح الكبري(( )2)
 (.19/315( ))التمهيد(( )3)
 .(8/172( ))شرح النووي على مسلم(( )4)
 (.1/490( ))فتح الباري(( )5)
 .(51( ))اإلمجاع(( )ص: 6)
 (.42( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 7)
 (.2/367(( )اجلامع ألحكام القرآن( ))8)
 (.8/84( ))شرح النووي على مسلم(( )9)
(، ومل يتعقبه ابن تيمية يف ))نقد مراتب اإلمجاع((، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا 42)مراتب اإلمجاع(( )ص: ( )10)

أنه شرط، وعند اجلميع ال يصح القائلني با للحنفية      خالف   ،ا، فاجلمهور على أنه ركن          ا أو شرط                      بعد ذلك يف كونه ركن  
 احلج بدونه.
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ِّ ِّيستحبِّاإلحرامِّفيِّإزارِِّّ .15 ِِّّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِِّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِّّ ِّورداءِِّّ
 .(2)، وابن تيمية(1)النووي ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّإزارِِّّ .16 ِّالمحرم ِّيجد ِّلم ِّ ِّإن ِِّّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِّ ِّالسراوياِّ ِّلبس ِّلبسِّ، ِّنعلين، ِّيجد ِّلم ِّوإن ل،
ِّالخفين

 .(4)وابن قدامة ،(3)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِِِِِِِّّّّّّّ ِّصورةِّالقِِّّجوازِّاإلتيانِّب .17 ِِِِّّّّ ِّأنِّيحرمِّبالعمرةِّوالحجِّمعِِّّ،ِّوهيِّرانِّاألصليةِّ ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِّ ِِِّّّ ِّا،ِّ
ِّعمرةِِّّ ِّلبيك ِّفيقول: ِّإحرامه، ِّفي ِّبينهما ِِّّ ِّفيجمع ِّ ِّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِِِِّّّّّ ِّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّوحجِِِِِّّّّّ ِّ ِّحجِِِّّّ ِّلبيك ِّأو ِّ ِّا، ِّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِِّّ اِِِّّّ

ِّ(5)وعمرة
 .(7)، واملباركفوري(6)ابن عبد الربز ذلك، نقل اإلمجاع على جوا

لِّع،ِّوهوِّإدخالِّالحجِّعلىِّالعمرةجوازِّ .18 ِّأنِّيحرمِّبالعمرة،ِّثمِّيِّدخِّ ِِّّ  ِّ ِّ  ِِِّّّ ِِِِِّّّّّ ِّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِّ ِِِّّّ ليهاِِّّ
ِّالحجِّقبلِّالشروعِّفيِّالطواف

، وابن أخيه ابن أيب (3)، وابن قدامة(2)، وابن عبد الرب(1)ابن املنذر ذلك،نقل اإلمجاع على 
القول بعدم الصحة  ،والنووي ،، ووصف ابن عبد الرب(6)، والرملي(5)، والقرطيب(4)عمر

ِّ.(7)شذوذبال
                                                           

 (.7/217( ))اجملموع(( )1)
 (.26/109الفتاوى(( )( ))جمموع 2)
 (.3/222( ))اإلشراف(( )3)
 (.3/281( ))املغين(( )4)
هذه الصورة هي نسك النيب صلى اهلل عليه وسلم، وال خالف بني الفقهاء يف صحتها، وإمنا اختلفوا يف املفاضلة  (5)

  .بينها وبني غريها من أنواع النسك
وألهنا  ؛ا(؛ ألن تلبية النيب صلى اهلل عليه وسلم هكذا     وحج               )لبيك عمرة   األفضل أن يقدم العمرة يف التلبية فيقول:و 

 (.7/171سابقة على احلج. ))اجملموع(( للنووي )
 (.8/354( ))التمهيد(( )6)
(، 3/239بن قدامة )شمس الدين ا(، وينظر: ))الشرح الكبري(( ل8/459( ))مرعاة املفاتيح(( للمباركفوري )7)

 (.7/74(، ))شرح السنة(( للبغوي )4/38لماوردي )))احلاوي الكبري(( ل
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أنِّيحرمِّبالعمرةِّفيِّأشهرِّوهيِّللتمتع،ِِّّاألصليةالصورةِّصحةِّاإلتيانِّب .19
ِّيحرمِّبالحجِّبعدِّفراغهِّمنِّالعمرةالحج،ِّثمِّ

 .(10)، والقرطيب(9)، وابن عبد الرب(8)ابن املنذر اإلمجاع على صحة هذه الصورة، نقل

ِّعِّأنِّيحرمِّبالعمرةِّفيِّأشهرِّالحجِّ ِّتِِّّتمميشترطِّلل .21
، وابن أخيه ابن أيب (13)، وابن قدامة(12)، وابن عبد الرب(11)ابن حزم اإلمجاع على ذلك، نقل
 .(14)عمر

ِّالحجِّمن .21 ِّأشهر ِّفي ِِّّ،اعتمر ِّالعام، ِّذلك ِّيحج ِّ ِّحجِِّّوِّفلم ِّالعامِِِّّّ في
ِِّّ ِّفليسِّبمتمتِِِّّّ،القابل ِِّّ ِِِّّّ ِّعِِِّّّ

 .(16)أنه شذوذب ،القول بسواه    ف     ص                    ، وابن قدامة، وو  (15)ابن حزم اإلمجاع على ذلك، نقل

                                                           

 (.3/422( ))املغين(( البن قدامة )1)
 (.15/216) ،(8/229( ))التمهيد(( )2)
 (.3/421( ))املغين(( )3)
 (.3/239( ))الشرح الكبري(( )4)
 (.2/398(( )اجلامع ألحكام القرآن( ))5)
 (.3/323( ))هناية احملتاج(( )6)
 (.4/7(، وينظر: ))فتح الباري(( البن حجر )7/162))اجملموع(( للنووي ) ،(15/219( ))التمهيد(( )7)
 (.56( ))اإلمجاع(( )ص: 8)
 (.344، 8/342( ))التمهيد(( )9)
 (.2/390،391(( )اجلامع ألحكام القرآن( ))10)
 (.49( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 11)
 (.8/347( ))التمهيد(( )12)
 (.3/413املغين(( ))) (13)
 (.3/241)الشرح الكبري(( )( )14)
 (.49( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 15)
 (.3/241)لشمس الدين ابن قدامة ( ))الشرح الكبري(( 16)
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ِّالدمِّعلىِّالمتمتعِّوجوب .22
وابن ، (4)، وابن قدامة(3)، والقرطيب(2)، وابن رشد(1)ابن املنذر على ذلك،        اإلمجاع   نقل

 .(6)والشوكاين ،(5)مفلح

ِّلقِّشعرِّالرأسِّمنِّمحظوراتِّاإلحرامح .23
ِّ.(8)، والنووي(7)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّالرأس .24 ِّشعر ِّحلق ِّفي ِّاألذىِّ،يجب ِّوهيفدية ِّصيامِِّّ، ِّأو ِّشاة، ذبح
ِّةِّمساكينثالثةِّأيام،ِّأوِّإطعامِّست

 .(10)، وابن عبد الرب(9) ابن املنذر ،يف اجلملة اإلمجاع على ذلك نقل

 هِّقصِّماِّانكسرِّمنه،ِّوالِّشيءِّعليهفلِّ،المحرمِّإنِّانكسرِّظفر .25
 .(12)وابن قدامة، (11)ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، نقل

ِّحظوراتِّاإلحرامِّفيِّالبدنِّوالثوبالطيبِّمنِّم .26
ِّ.(3)، والنووي(2)، وابن عبد الرب(1)، وابن حزم(13)ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، نقل

                                                           

 (.3/241ابن قدامة )شمس الدين ( ))الشرح الكبري(( ل1)
 (1/376( ))بداية اجملتهد(( )2)
 (.2/390،391(( )اجلامع ألحكام القرآن( ))3)
 .(3/414( ))املغين(( )4)
 (.5/347( ))الفروع(( )5)
 (.337( ))السيل اجلرار(( )ص: 6)
 (.52( ))اإلمجاع(( )ص: 7)
 (.7/247( ))اجملموع(( )8)
 .(52( ))اإلمجاع(( )ص: 9)
 (.4/385( ))االستذكار(( )10)
 .(52ص: ( ))اإلمجاع((  )11)
 (. 3/150( ))املغين(( )12)
 (.52( ))اإلمجاع(( )ص: 13)
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ِّللذكر .27 ِّالرأس ِِّّ،تغطية ِّالطاقية، ِّمثل: ِّاإلحرام، ِّمحظورات ،ِّوالعمامةمن
ِّ،ِّوماِّأشبهِّذلكوالغترة

ِّ.(7)، وابن القيم(6)، وابن رشد(5)، وابن عبد الرب(4)          ابن  املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّيس .28 ِّأن ِّالمحرم ِّعلى ِّعلىِِّّله،ِّبمالصقِّرأسهِّتريحرم ِّعادةِّ ِّيلبس ِِّّبما ِِّّ ِّ  ِِّّ ِِّّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِّ
ِّ،ِّوالخوذةِّالشماغوِِّّ،والطاقيةِّ،العمامةالرأس،ِّمثلِّ

 . (10)، وابن القيم(9)والنووي  ،(8)ابن حزم ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّ ِّيستظلِِّّيجوزِّللمحرمِّأنِّ .29 ِّ ِِّّ ِّ ِّبمنفصلِِِِّّّّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّتابعِِّّعنه،ِّغيرِِِّّّ كاالستظاللِّبخيمة،ِِِِِِّّّّّّ
ِّأوِّشجرة

 .(14)، وابن القيم(13)والنووي ،(12)، وابن قدامة(11)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّمنِّمحظوراتِّاإلحرامِّ،المخيطِّللذكرلبسِّ .31
 .(3)، وابن رشد(2)، وابن عبد الرب(1)، وابن حزم(15)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

                                                           

 (.42 ( ))مراتب اإلمجاع(( )ص:1)
 (.4/19( ))االستذكار(( )2)
 .(8/75( ))شرح النووي على مسلم(( )3)
 .(53( ))اإلمجاع(( )ص: 4)
 (.4/16، 4/14( ))االستذكار(( )5)
 (.1/327( ))بداية اجملتهد(( )6)
 (.2/225( ))زاد املعاد(( )7)
 (.42( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 8)
 (.8/128( ))شرح النووي على مسلم(( )9)
 (. 2/243))زاد املعاد(( )( 10)
 (.15/111( ))التمهيد(( )11)
 (.3/287( ))املغين(( )12)
 (.7/267( ))اجملموع(( )13)
 (. 2/243( ))زاد املعاد(( )14)
  .(53( ))اإلمجاع(( )ص: 15)
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ِّتلبسِّالمخيطِّلغيرِّالوجهِّوالكفينِّيجوزِّللمرأةِّالمحرمةِّأن .31
 .(6)رشدوابن  (5)وابن عبد الرب (4)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِِِّّّ ِّحرامِِِّّّ(7)لبسِّالخف .32 ِّ ِّعلىِّالرجلِّالمحرِّم،ِّسواءِّكانِّالخفِّصحيحِِِِّّّّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ اِّأوِِِّّّ
ِّ ِّ ِّخرِّقِِّّم ِّن،ِّإالِّلمنِّلمِّيجدِّالنعلياِّ

 .(9)، والنووي(8)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِِِِِِّّّّّّ ِّلبسِّالقفِِِّّّ،يحرمِّعلىِّالرجل .33 ِّازينِِّّ
ِّ.(11)، والشنقيطي(10)ابن قدامة ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِِّّحرامِِّّعلىِّ،ِّلوطءِّفيِّالفرجا .34 ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِّالمحرمِّ
 .(14)، والنووي(13)، وابن رشد(12)ابن عبد الرب ذلك،نقل اإلمجاع على 

ِّفسادِّالنسكِّبالوطء .35
 .(2)والشنقيطي ،(1)، وابن حزم(15)ابن املنذر ذلك،نقل اإلمجاع على 

                                                           

 (.42( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 1)
 .(4/14( ))االستذكار(( )2)
 (.327، 1/326( ))بداية اجملتهد(( )3)
 (.3/220)اإلشراف(( )( )4)
 .(4/14( ))االستذكار(( )5)
 (.327، 1/326( ))بداية اجملتهد(( )6)
                                           ( اخلف: ما ي لبس على الر جل من جلد، أو حنوه.7)
 (.107( ))اإلمجاع(( )ص: 8)
 (.8/73( ))شرح النووي على مسلم(( )9)
 (.138، 3/137( ))املغين(( )10)
 (.2/297( ))منسك الشنقيطي(( )11)
 (.19/55(، ))التمهيد(( )4/257))االستذكار(( )( 12)
 (.1/329( ))بداية اجملتهد(( )13)
 (.414، 7/290( ))اجملموع(( )14)
 (.52( ))اإلمجاع(( )ص: 15)
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ِّفسدِّحجهِّفقدِّمنِّجامعِّقبلِّالوقوفِّبعرفة،ِّ .36
 ،(6)وابن رشد ،(5)، وابن عبد الرب(4)، وابن حزم(3)ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، نقل

ِّ.(7)والشنقيطي

ِّوجوبِّالقضاءِّ،يترتبِّعلىِّالجماعِّفيِّالحجمماِّ .37
 @زيادة جممعني (8)ابن املنذرذلك، نقل اإلمجاع على 

ِّجللمحرمِّأنِّيتجرِّفيِّالح .38
القول                  ، واجلصاص، ووصف  (10)والشنقيطي ،(9)ابن قدامة ،نقل اإلمجاع على جواز ذلك

ِّ.(11)بسواه بالشذوذ

ِّعذرِّيحرمِّطوافِّالحائضِّلغير .39
 .(13)ه الصنعاين        ، وأقر  (12)النووي اإلمجاع على حترمي طواف احلائض، نقل

ِّعدمِّصحةِّالطوافِّخارجِّالمسجدِّالحرامِّ .41
 .(14)ذلك النووي اإلمجاع على نقل

                                                           

 (.42( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 1)
 (5/29( ))أضواء البيان(( )2)
 (.52( ))اإلمجاع(( )ص: 3)
 (.42(  ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 4)
 (.4/258تذكار(( )( ))االس5)
 (.1/370(( ))بداية اجملتهد(( )6)
 (. 5/28( ))أضواء البيان(( )7)
 (.52( ))اإلمجاع(( )ص: 8)
 (.3/313( ))املغين(( )9)
 (.1/89( ))أضواء البيان(( )10)
 (.1/386( ))أحكام القرآن(( )11)
 (.8/147( ))شرح النووي على مسلم(( )12)
 .(1/105( ))سبل السالم(( )13)
 (.8/39))اجملموع(( )( 14)
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ِّماِّقادرِّعلىِّالمشيغيرِّكانِّمنِِّّ .41 ِِِّّّلعذرِّ  ِّ ِّ ِِّّ ِّفطافِّراكبِِّّ،ِِِّّّ ِِّّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّاِّأوِّمحموالِِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِِِّّّ ،ِّفقدِِِِّّّّ
ِّ ِّصحِِّّ ِّطوافهِِّّ

 .(2)وابن تيمية ،(1)ابن عبدالرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّثالثةِّاألشواطِّاألِّوِّلِّمنِّالطوافالرملِّيكونِّفيِّال .42 ِِّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ  ِّ  ِّ ِِِّّّ ِِّّ ِّ ِّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ
 .(5)، والنووي(4)، وابن قدامة(3)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّبطوافِّالقدوم .43 ِِّّالرملِّخاصِّ ِّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ ِّ ِِّّ  ِّ ِِّّ ِِّّ ِِّّ ِّوبطوافِّالمعتمرِِّّ،ِِّّ
 .(7)، وابن قدامة(6)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّفيِّالطوافِّاستالمِّالحجرِّاألسودِّوتقبيلهِِّّ ِّنِِِّّّ ِّسِِِّّّ ِّيِِّّ .44
 .(11)والنووي (10)، وابن رشد(9)، وابن عبد الرب(8)ابن حزم ذلك،نقل اإلمجاع على 

ِّالحجرِّ .45 ِّركن ِّقبل ِّالواقع ِّالركن ِّوهو ِّاليماني، ِّالركن ِّاستالم ِِّّيِّستحبِّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِّ ِِّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ ِّ ِِّّ ِِِّّّ ِِّّ ِِّّ ِِّّ  ِّ ِّ ِِّّ  ِّ
ِِِِِّّّّّ ِّوالِّيقبِِّّاألسود،ِّ ِِِِِّّّّّ ِّله،ِّوالِّيقبِِِّّّ ِّ ِّبهِّهلِّماِّاستلمِِِِّّّّ

ِّ.(13)، وابن رشد(12)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك
                                                           

 (.13/99( ))التمهيد(( )1)
 (.26/188))جمموع الفتاوى(( )( 2)
 (.4/190( ))االستذكار(( )3)
 (.3/184) ((املغين))( 4)
 (.9/8( ))شرح النووي على مسلم(( )5)
 (.4/190( ))االستذكار(( )6)
 (.3/184) ((املغين)) (7)
 (.44( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 8)
 (.164)اإلمجاع(( )ص: ( )9)
 (.1/341( ))بداية اجملتهد(( )10)
 (.8/57( ))اجملموع(( )11)
 (.164( ))اإلمجاع(( )ص: 12)
 (.1/341( ))بداية اجملتهد(( )13)



 

 

12 

www.dorar.net  
 ملخص إمجاعات كتاب احلج مؤسسة الدرر السنية

ِّ ِّيكونِّخلفِّالمقامِّإنِّتيسِِِّّّ،أداءِّركعتيِّالطواف .46 ِِِِّّّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّ ِّرِّذلكِّ
 . (2)، وابن تيمية(1)نقل اإلمجاع على ذلك، النووي

أنِّيعودِّإلىِّالحجرِِّّ،وصلىِّركعتيِّالطوافِّ،يسنِّلمنِّانتهىِّمنِّطوافه .47
ِّفيستلمه

 .(4)وابن عبد الرب، (3)ابن قدامة  ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّصفاِّوالمروةِّلغيرِّالحاجِّوالمعتمربالسعيِّبينِّالالِّيشرعِّالتطوعِّ .48
 .(6)، والشنقيطي(5)ابن حجر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّأنِّيقعِّبعدِّالطوافِّ،فيِّصحةِّالسعييشترطِّ .49
 .(9)ه النووي        ، وأقر  (8)، واملاوردي(7)السرخسي ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّالصفاِِّّ ِّنِِِّّّ ِّسِِِّّّ ِّيِِّّ .51 ِّبين ِّالعالمتينِِّّ،والمروةِّالمشي ِّبين ِّكان ِّما إال
ِّيِِّّ(11)الخضراوين ِّفإنه ،ِّ ِِّّ ِِِِِّّّّّ ِّفيِِّّ،للرجالِِّّ ِّنِِِّّّ ِّسِِِّّّ ِّوذلك ِّبينهما، ِّالشديد السعي

ِّ(11)األشواطِّالسبعةجميعِّ

                                                           

 (.8/175( ))شرح النووي على مسلم(( )1)
 (.26/193( ))جمموع الفتاوى(( )2)
 (.3/191( ))املغين(( )3)
 (.24/416( ))التمهيد(( )4)
 (.3/499))فتح الباري(( )( 5)
 (.4/430( ))أضواء البيان(( )6)
 (.4/46( ))املبسوط(( )7)
 (. 4/157( ))احلاوي الكبري(( )8)
 (.8/72( ))اجملموع(( )9)
                                                                                ( ومها عبارة عن إنارة خضراء على جانيب املسعى ي عرب عنها يف كتب الفقه بامليلني األخضرين.10)
وال  ،أجزأه باتفاق العلماء ،بل مشى على هيئته مجيع ما بني الصفا واملروة ،اخلضراوين( إن مل يسع بني العالمتني 11)

 (. 26/128)البن تيمية ))جمموع الفتاوى((        ي نظر:  .شيء عليه
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 . (2)والنووي، (1)ابن عبد الرب ،ذلكنقل اإلمجاع على 

ِّإالِّلمنِّكانِّلهِّعذرِّ،ضلِّمنِّالركوبأفِّ،المشيِّبينِّالصفاِّوالمروة .51
ِّ.(3)النووي  ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِِّّ ِّراكبِِّّمنِّسعىِّبينِّالصفاِّوالمروةِّ .52 ِّفهذاِّجائزلعذر،ِِّّاِِّّ
 . (6)وابن القيم، (5)وابن قدامة، (4)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

للحاجِّأنِّيخرجِّمنِّمكةِّإلىِّمنىِّيومِّالترويةِّبعدِّطلوعِّالشمس،ِِِّّّ ِّنِِِّّّ ِّسِِِّّّ ِّيِِّّ .53
المغربِّوالعشاءِّوفجرِّخمسِّصلواتِّوهي:ِّالظهرِّوالعصرِّوِّفيهاِّفيصليِّ

ِّيومِّالتاسعال
 .(9)وابن رشد  ،(8)، وابن قدامة(7)ملنذرابن ا ،نقل اإلمجاع على ذلك

54. ِّ ِّمنِّأركانِّالحج،ِّوالِّيصحِّالحجِّإالِّبه، ِّالوقوفِّبعرفةِّركنِّ ِِِِّّّّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِِّّّ ِِّّ ِّ ِِّّ  ِّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِِّّ ومنِّفاتهِِِّّّ
ِّفاتهِّالحجفقدِِّّ،الوقوفِّبعرفة

 .(12)، وابن قدامة(11)، وابن املنذر(10)ابن عبد الرب ،ذلكنقل اإلمجاع على 

                                                           

 (.4/201( ))االستذكار(( )1)
 (.9/7مسلم(( )النووي على ( ))شرح 2)
 (.9/11مسلم(( )النووي على ( ))شرح 3)
 (. 13/99( ))التمهيد(( )4)
 (. 3/199( ))املغين(( )5)
 (.3/18عالم املوقعني(( )إ( ))6)
 (3/308( ))اإلشراف(( البن املنذر )7)
 (.3/365( ))املغين(( )8)
 (1/346( ))بداية اجملتهد(( )9)
 (168( ))اإلمجاع(( )10)
 (.57( ))اإلمجاع(( )11)
 (.3/368( ))املغين(( )12)
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ِّعرنة .55 ِّبوادي ِّالوقوف ِّيصح ِّالمسمِّى:(1)ال ِّالمسجد ِّوال ،ِِّّ  ِّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ مسجدِِِّّّ
ِّأيضِِّّ(2)إبراهيم ِّله ِّويقال ،ِّ ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِّعنِّاِّ ِّخارجة ِّالمواضع ِّهذه ِّبل ِّعرنة، ِّمسجد :
ِّعرفات

ِّ.(6)، والزيلعي(5)وسند،ِّ(4)، والقاضي عياض(3)ابن عبد الرب ،اإلمجاع على ذلكنقل 

ِّيشترطِّلصحةِّالوقوفِّبعرفةِّأنِّيكونِّفيِّوقتِّالوقوف .56
 .(7)ابن حزم اإلمجاع على ذلك، نقل

ِّمنِّأتىِّإلىِّعرفةِّبعدِّفجرِّيومِّالنحرِّفقدِّفاتهِّالحجِّ .57
 .(10)وابن قدامة، (9)وابن عبد الرب ،(8)ابن حزم اإلمجاع على ذلك، نقل

ِّيجزئِّالوقوفِّبعرفةِّعلىِّغيرِّطهارة،ِّوالِّشيءِّعليه .58
 . (12)، وابن قدامة(11)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

                                                           

 البن األثري : واد حبذاء عرفات بني العلمني اللذين على حد احلرم. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر((( وادي عرنة1)
 (.1/539)مادة: عرن(، ))حاشية العدوي(( ) البن منظور )مادة: عرن(، ))لسان العرب((

ة على املوضع الذي صلى فيه النيب                                                                          ( املراد بإبراهيم: ابن حممد العباسي، وقد ب ين املسجد يف يف الدولة العباسية عالم2)
جامع )) صلى اهلل عليه وسلم الظهر والعصر يوم عرفة، وقد مت وضع عالمات لتحديد ماهو من عرفة وما هو من عرنة.

 (.5/1771)للقاري (، وينظر: ))مرقاة املفاتيح(( 4/160البن تيمية ) ((املسائل
 (.3/428(( لشمس الدين ابن قدامة )))الشرح الكبري         ، ي نظر:(13/158( ))التمهيد(( )3)
 (.4/154( ))إكمال املعلم(( )4)
 (.122 -8/120(، وينظر: ))اجملموع(( للنووي )4/136( ))مواهب اجلليل(( )5)
 (.2/25) ( ))تبيني احلقائق((6)
 (..858رقم 7/191( ))احمللى(( )7)
 (.858رقم 7/191( ))احمللى(( )8)

من الليلة  :: )من الليلة احلادية عشر( سبق قلم، ولعل الصوابوضع املشار إليه أعالهيف امل مالحظة: لعل قول ابن حزم
 العاشرة. 

 (.15/201( ))التمهيد(( )9)
 (.3/433(، الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة )3/454( ))املغين(( )10)
 (57( ))اإلمجاع((  )11)
 (.3/372( ))املغين(( )12)
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ِّ ِّلعصرِّبعرفةِّتقديمِّاالجمعِّبينِّالظهرِّواِّ،للحاجِِّّ ِّنِِِّّّ ِّسِِِّّّ ِّيِِّّ .59 ِِّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِِّّّّ ِّ ِّفيِّوقتِّالظهرِّ،ِِّّ
، (4)وابن دقيق العيد ،(3)، والنووي(2)، وابن عبد الرب(1)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

 .(5)وابن تيمية

ِّبعرفاتِّاإلسرارِّبالقراءةِّفيِّصالتيِّالظهرِّوالعصرِِّّ ِّنِِِّّّ ِّسِِِّّّ ِّيِِّّ .61
 .(8)، وابن رشد(7)، وابن عبد الرب(6)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّجمعِِِّّّ ِّنِِِّّّ ِّسِِِّّّ ِّيِِّّ .61 ِّوالعشاء ِّالمغرب ِّصالتي ِّبين ِّمزدلفة ِّفي للحاجِّأنِّيجمع
ِّتأخير

 .(10)، وابن رشد(9)ابن عبد الرب ،اإلمجاع على ذلكنقل 

ِّ ِّستحِِِّّّ ِّيِِّّ .62 ِّالحاجِّمنِّمزدلفةِّقبلِّطلوعِّالشمسأنِّيدفعِِِّّّ ِّبِِِِّّّّ
 .(12)، وابن قدامة(11)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّفيِّالحج .63 ِّرميِّالجمارِّواجبِّ ِّ ِِِِّّّّ ِِّّ  ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ
 .(3)، والشنقيطي(2)، وابن تيمية(1)، والنووي(13)الكاساين ذلك،نقل اإلمجاع على 

                                                           

 (.57( ))اإلمجاع(( )1)
 (.4/325)االستذكار(( )( )2)
 (.185، 8/184(، ))شرح النووي على مسلم(( )8/92( ))اجملموع(( )3)
 (.220( ))إحكام األحكام(( )ص: 4)
 (.6/336( ))جامع املسائل البن تيمية(( )5)
 (.8/92( ))اجملموع(( للنووي )6)
 (.4/325( ))االستذكار(( )7)
 (.2/113( ))بداية اجملتهد(( )8)
 (. 9/269)التمهيد(( )( )9)
 (.1/170( ))بداية اجملتهد(( )10)
 (.4/292( ))االستذكار(( )11)
 (.3/377( ))املغين(( )12)
 (2/136( ))بدائع الصنائع(( للكاساين )13)
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ِّإذاِّتركِّالتكبيرِّعندِّرميِّالجمارِّفليسِّعليهِّشيء .64
 . (5)، وابن حجر(4)القاضي ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّ ِّالمحرِِّّالِّيرميِّ .65 ِّ ِّ ِّيومِّالنحرِّإالِّجمرةِّالعقبةمِِِّّّ
 .(7)وابن عبد الرب ،(6)ابن املنذرعلى ذلك، نقل اإلمجاع 

منِّالرميِّوقبلِِّّأنِّيكونِّيومِّالعيدِّبعدِّأنِّيفرغِّ،السنةِّفيِّوقتِّالنحر .66
 الحلقِّأوِّالتقصير

 .(10)حجر ، وابن(9)رشد وابن (8)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِِّّ ِّلمنِّأهدىِّهديِِِّّّيجوز .67 ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّاِّتطوعِِِّّّ ِّ ِّ ِِّّ ِّيأكلِّمنهِّإذاِّبلغِّمحلِِِّّّأنِّاِِِّّّ ِِِّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِّ ِّهِِِّّّ
ِّ.(13)، والشنقيطي(12)وابن حجر ،(11)، ابن عبد الربذلكاإلمجاع على نقل 

ِِّّ ِّبأنِّلمِّيجدِّهديِِِّّّ،لقارنِّعلىِّالهديإذاِّلمِّيقدرِّالمتمتعِّوا .68 ِّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ فيِّالسوق،ِِّّاِِّّ
ِّ ِّأوِّوجدهِّلكنِّلمِّيجدِّمعهِّثمنه،ِّفإنهِّيصومِّعشرةِّأيامِِّّ ِِِِِِّّّّّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِّ ِِّّ ِِِِّّّّ ِّفيِّالحج،ِّوسبعةِِِِّّّّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِّّ

ِّعإذاِّرج
                                                           

 (.9/42( ))شرح النووي على مسلم(( )1)
 (.17/460( ))جمموع الفتاوى(( )2)
 (. 4/472( ))أضواء البيان(( )3)
 (.9/42النووي على مسلم(( )( ))شرح 4)
 (.3/582( ))فتح الباري(( )5)
 (.58اإلمجاع( )ص: )( 6)
 (.7/268( ))التمهيد(( )7)
 (. 7/267(، ))التمهيد(( )4/394( ))االستذكار(( )8)
 (.1/352( ))بداية اجملتهد(( )9)
 (.3/571( ))فتح الباري(( )10)
 (.2/113( ))التمهيد(( )11)
 (.3/556) ( ))فتح الباري((12)
 (. 5/197( ))أضواء البيان(( )13)
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 .(2)وابن قدامة ،(1)املنذر ابن، نقل اإلمجاع على ذلك

ِّحلقِّجميعِّالرأسِّأفضلِّمنِّتقصيره .69
 .(4)، والنووي(3)ابن عبد الرب ،مجاع على ذلكنقل اإل

ِّيجزئِّالتقصيرِّعنِّالحلق .71
 .(8)وابن حجر(7)، والنووي(6)ابن املنذر، (5)اإلمجاع على ذلكنقل 

ِِِِّّّّ ِّرِّالمرأةِّبالحلقِّبلِّتِـِِّّّ ِّمِِِّّّ ِّؤِِِِِِّّّّّّ ِّالِّتِـِّّ .71 ِِِّّّ ِِّّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِّ ِّرِّ ِّصِِِّّّ ِّقِِِِِِّّّّّّ
 .(12)، والنووي(11)، وابن قدامة(10)، وابن عبد الرب(9)ابن املنذر، اإلمجاع على ذلكنقل 

ِّ ِّاإلفاضةِّركنِِّّطوافِّ .72 ِِّّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِّالحجِّإالِّبهِِّّ ِّحِِّّالِّيصِّ،منِّأركانِّالحجِِّّ
 ،(15)وابن عبد الرب ،(14)وابن حزم ،(13)ابن املنذر ،ة طواف اإلفاضة                اإلمجاع على ركني   نقل

 .(3)، وابن تيمية(2)، والنووي(1)، وابن قدامة(16) وابن رشد

                                                           

 (. 56( ))اإلمجاع(( )ص: 1)
 (.3/417( ))املغين(( )2)
 (.7/267( ))التمهيد(( )3)
 (.8/199( ))اجملموع(( )4)
 (.4/181نظر: ))مواهب اجلليل(( للحطاب )   ي  ( لكن يتعني احللق يف عدة مواضع لدى بعض املالكية، 5)
 (.3/355( ))اإلشراف(( )6)
 (.8/199( ))اجملموع(( )7)
 (.3/564( ))فتح الباري(( )8)
 (.3/359( ))اإلشراف(( )9)
 (.4/317( ))االستذكار(( )10)
 (.3/226( ))املغين(( )11)
 (.8/204( ))اجملموع(( )12)
 (.1/58( ))اإلمجاع(( )13)
 (.1/42( ))مراتب اإلمجاع(( )14)
 (.17/267( ))التمهيد(( )15)
 (.1/343) ( ))بداية اجملتهد((16)
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ِّيسبق .73 ِّأن ِّاإلفاضة،ِّيشترط ِِِّّّطوافِّ ِِِّّّ ِِّّ  ِّ ِِّّ ِّ ِّالوقوفِِِِّّّّ ِّ ِِّّ ِّلإلفاضةِِِِّّّّ ِّطاف ِّفلو بعرفة،
ِّفالِّيسقطِّبهِّفرضِّالطواِّ،قوفِّبعرفةقبلِّالوِّ

 .(4)ابن تيمية ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّسِّ ِّيِِّّ .74 ِّتحبِّ  ِّ ِّ والنحر،ِِّّ،،ِّبعدِّالرمييومِّالنحرفيِّأنِّيكونِّطوافِّاإلفاضةِِّّ
ِّوالحلق

 .(5)النووي ،اإلمجاع على ذلكنقل 

ِّأخِِّّ .75 ِّ ِّإذا ِِّّ ِِّّ ِّالنحرِّ ِّعنِّيوم ِّ ِّوأدِِِّّّ،رِّطوافِّاإلفاضة ِّالتشريقِِّّ ِّفيِّأيام ِّ ِّصحِِِّّّ،اه ِِّّ
ِّطوافهِّوالِّشيءِّعليهِّ

 ِّ.(7)والنووي، (6)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّالمبي .76 ِّعنه ِّويسقط ِّفقط، ِّليلتين ِّمبيت ِّسوى ِّعليه ِّفليس ِّتعجِّل ِِِّّّمن ِِِّّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِِِّّّ ِّ ِِِِِِّّّّّّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ  ِّ ِِِّّّ ِّ تِِّّ
ِّلليومِّالثالثِّعشرِّ،ورميِّالجمرة

 .(9)، وابن قدامة (8)املاوردي ،نقل اإلمجاع على ذلك

77. ِّ ِّالحاج ِّيرمي ِّالتشريقالجمرات ِّأيام ِّفي ِّوهي ِّعشر،ِّ، ِّالحادي اليوم
ِّالثالثِّعشروِّعشر،ِّالثانيِّوِّ
 .(2)، وابن رشد(1)ابن عبد الرب اإلمجاع على ذلك، نقل

                                                           

 (.3/390( ))املغين(( )1)
 (.8/220( ))اجملموع(( )2)
 (.26/302( ))جمموع الفتاوى(( )3)
 (. 231 - 26/203( ))جمموع الفتاوى(( )4)
 (.9/58) (  ))شرح النووي على مسلم((5)
 (.1/59( ))اإلمجاع(( )6)
 (.9/58( ))شرح النووي على مسلم(( )7)
 (.4/199( ))احلاوي الكبري(( )8)
 (.3/401( ))املغين(( )9)



 

 

19 

www.dorar.net  
 ملخص إمجاعات كتاب احلج مؤسسة الدرر السنية

ِّروبِّشمسِّآخرِّيومِّمنِّأيامِّالتشريقينتهيِّوقتِّالرميِّأداءِّوقضاءِّبغ .78
 .(6)والقرطيب ،(5)، وابن رشد(4)ابن عبد الرب ،(3)اإلمجاع على ذلك نقل

ِّإذاِّرمىِّالحاجِِّّالجمارِِّّثانيِّأيامِّالتشريق .79 ِِّّ ِّ ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ ِِِِّّّّ ِّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِّّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِِِّّّ ِّ ِّفيجوزِّلهِّأنِّينفرِّإنِّأحبِِِّّّ،(7)ِّ ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِّ ِِِّّّ
ِّ ِّالتعجِِّّ ِِِِِّّّّّ ِّمنى، ِّمن ِّاالنصراف ِّفي ِّيسوِّل ِّوبذلك ِّاألول، ِّالنفر ِّعنهِّهو قط

ِّالمبيتِّورميِّاليومِّاألخير
 .(9)، واملاوردي(8)ابن قدامة  ،يف اجلملة نقل اإلمجاع على ذلك

ِّالزوالِّ .81 ِّبعد ِّالتشريق ِّأيام ِّمن ِّالثالث ِّاليوم ِّفي ِّالجمار ِّالحاج ِّرمى إذا
ِّأيانصرفِّمنِّمنىِّإلىِّمك ِّوهوِّآخر ِّالثاني، ِّويسمىِّالنفر ِّالتشريق،ِّة، ام

ِّوبهِّتنتهيِّمناسكِّمنى
 .(11)، وابن عبد الرب(10)ابن حزم ،يف اجلملة اإلمجاع على ذلك نقل

ِّ ِّالقادرِّعلىِّالحجِّالِّيجوزِّأنِّيستنيبِّمنِّيحجِِّّ .81 ِّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ ِّ ِِِّّّ ِِّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّ ِّعنهِّحجِِِِِِِّّّّّّّ ِّ ِّةةِّالفريضِِِِّّّّ
ِّ.(2)، وابن حجر(1)، وابن قدامة(12)ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، نقل

                                                           

 (.17/254( ))التمهيد(( )1)
 (.1/353( ))بداية اجملتهد(( )2)
للزيلعي  ))تبيني احلقائق .يرميها ما مل يطلع الفجر من اليوم الرابع عشر أنه عن عطاء أبو العباس السروجي أورد( 3)
 (.2/35حاشية الشليب(( )و 
 (.17/255( ))التمهيد(( )4)
 (.1/353اجملتهد(( )( ))بداية 5)
 (.3/7( ))تفسري القرطيب(( )6)
( أيام التشريق هي ثالثة أيام تلي يوم العيد، وبه يظهر خطأ بعض الناس يف تعجلهم يوم احلادي عشر. ))جملة 7)

 (.17/386(، ))جمموع فتاوى ابن باز(( )13/88البحوث اإلسالمية(( )
 (.3/401( ))املغين(( )8)
 (.4/199(( )( ))احلاوي الكبري9)
 (.914رقم  7/275( ))احمللى(( )10)
 (.4/339( ))االستذكار(( )11)
 .(59( ))اإلمجاع(( )ص: 12)
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ِّفقدِّفاتهِّالحجِّ،جرِّمنِّيومِّالنحرفاتهِّالوقوفِّبعرفةِّحتىِّطلعِّالفمنِّ .82
 .(5)، والنووي(4)، وابن قدامة(3)ابن عبد الرب ،اإلمجاع على ذلك نقل

ِّلزمهِّالقضاءِّ،منِّفاتهِّالحجِّالواجب .83
 .(8)وابن جنيم ،(7)وابن رشد، (6) اجلصاص اإلمجاع على ذلك، نقل

ِّاإلحصارِّيحصلِّبالعدو .84
 .(10)، وابن تيمية(9)ابن قدامة ،ذلكنقل اإلمجاع على 

ِّقتلِّالصيدِّمنِّمحظوراتِّاإلحرام .85
 .(14)، والنووي(13)، وابن قدامة(12)، وابن رشد(11)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّونحوهاِّ،اإلنسيوالدجاجِِّّ،حِّبهيمةِّاألنعاميجوزِّللمحرمِّذب .86
 .(16)، وابن قدامة(15)ابن حزم ،نقل اإلمجاع على ذلك

                                                           

 (.3/223( ))املغين(( )1)
 (.4/70( ))فتح الباري(( )2)
 (.15/201( ))التمهيد(( )3)
 (.3/454( ))املغين(( )4)
 (.8/285( ))اجملموع(( )5)
 (.1/348( ))أحكام القرآن(( )6)
 (.1/370))بداية اجملتهد(( )( 7)
 (.3/61( ))البحر الرائق(( )8)
 (.3/326( ))املغين(( )9)
 (.26/227( ))جمموع الفتاوى(( )10)
 (.52( ))اإلمجاع(( )ص: 11)
 (.1/330( ))بداية اجملتهد(( )12)
 (.3/288( ))املغين(( )13)
 (.7/296( ))اجملموع(( )14)
 (.44( ))مراتب اإلمجاع(( )ص: 15)
 (.3/440)املغين(( )( )16)
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ِّاصطيادِّالحيوانِّالبحريِّوأكلهحرمِّيجوزِّللم .87
 .(2)، وابن قدامة(1)ابن املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّبِّالجزاءِّفيِّقتلِّالصيدِّفيِّالجملةيج .88
 .(5)، وابن قدامة(4)، وابن رشد(3)نقل اإلمجاع على ذلك يف اجلملة، ابن املنذر

ِّفيِّكفِّارةِّقتلِّالصيد-يجوزِّالصيامِّ .89 ِِّّ ِِِِّّّّ ِِِِِّّّّّ ِّ ِِِِّّّّ ِّ ِّأيِِِّّّفيِّ-ِّ ِّمكانِِّّ
 .(7)، وابن قدامة(6)ابن عبد الرب ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّعلىِّالمحرم،ِّوعلىِّالحاللِّ،يِّالحرميحرمِّالصيدِّف .91
 .(9)، والنووي(8)          ابن  املنذر ،نقل اإلمجاع على ذلك

ِّ
ِّ  

                                                           

 (.54( ))اإلمجاع(( )ص: 1)
 (.3/316( ))املغين(( )2)
 (.53( ))اإلمجاع(( )ص: 3)
 (.1/359( ))بداية اجملتهد(( )4)
 (.3/437( ))املغين(( )5)
 (.4/272( ))االستذكار(( )6)
 (.3/471( ))املغين(( )7)
 (.60( ))اإلمجاع(( )ص:8)
 (.9/125) ( ))شرح النووي على مسلم((9)
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ِّسالفهرِّ
 1 .........................................................................  مقدمة

 2 ......................................                      اإلسالم، وفرض  من فروضه                  احلج ركن  من أركان 
 2 .................................................. من شروط وجوب احلج، اإلسالم

 2 ..................................................... عدم وجوب احلج على اجملنون
 2 ....................................                                        البلوغ ليس شرط ا لصحة احلج، فيصح من الصيب

 2 .......................................................... ال جيب احلج إال بالبلوغ
 2 ...... ال جتزيء حجة من مل يبلغ، عن حجة اإلسالم، وعليه اإلتيان حبج الفريضة إذا بلغ

 3 ...................................................                         االستطاعة شرط  يف وجوب احلج
 3 ............................................                                     ليس للمرأة اإلحرام نفال  إال بإذن زوجها

ميقات ذي احلليفة ألهل املدينة، واجلحفة ألهل الشام، وقرن ألهل جند، ويلملم ألهل 
 3 .........................................................................   اليمن

 3 ............                                     منه قاصد ا أحد النسكني: احلج أو العمرة                              وجوب اإلحرام من امليقات ملن مر  
 4 .............. من جتاوز امليقات بغري إحرام، مث رجع إىل امليقات فأحرم منه، فال دم عليه

                                                                                 املرأة اليت تريد احلج أو العمرة، ال جيوز هلا جماوزة امليقات، بال إحرام، حىت لو كانت حائض ا 
 4 ...................................... فإهنا حترم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح

 4 ...                                                                                من كان منزله يف مكة أو احلرم، فإنه حيرم للحج من منزله، سواء كان مستوطن ا أو نازال  
 4 ......................................                                         اإلحرام  من فرائض النسك، حج ا كان أو عمرة

 5 .....................................................                           يستحب اإلحرام يف إزار  ورداء
 5 ...................                                                           إن مل جيد احملرم إزار ا، لبس السراويل، وإن مل جيد نعلني، لبس اخلفني

                                                                               جواز اإلتيان بصورة الق ران األصلية، وهي أن حيرم بالعمرة واحلج مع ا، فيجمع بينهما يف 
 5 .............................                                                    إحرامه، فيقول: لبيك عمرة  وحج ا، أو لبيك حج ا وعمرة

ل عليها احلج قبل الشروع يف                                                                                 جواز إدخال احلج على العمرة، وهو أن حيرم بالعمرة، مث ي دخ 
 5 ......................................................................... الطواف
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صحة اإلتيان بالصورة األصلية للتمتع، وهي أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، مث حيرم باحلج 
 6 .............................................................. بعد فراغه من العمرة

 6 .......................................                                        يشرتط للمتمت ع أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج
 6 ......                                                                        من اعتمر يف أشهر احلج، فلم حيج ذلك العام، وحج  يف العام القابل، فليس مبتمت ع

 7 .......................................................... وجوب الدم على املتمتع
 7 .............................................. الرأس من حمظورات اإلحرامحلق شعر 

جيب يف حلق شعر الرأس، فدية األذى، وهي ذبح شاة، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة 
 7 ......................................................................... مساكني

 7 ......................... إن انكسر ظفر احملرم، فله قص ما انكسر منه، وال شيء عليه
 7 ....................................... الطيب من حمظورات اإلحرام يف البدن والثوب

 8 تغطية الرأس للذكر، من حمظورات اإلحرام، مثل: الطاقية، والعمامة، والغرتة، وما أشبه ذلك
                                                        الصق له، مبا يلبس عادة  على الرأس، مثل العمامة، والطاقية، حيرم على احملرم أن يسرت رأسه مب

 8 ................................................................ والشماغ، واخلوذة
 8 ...........                                                                 جوز للمحرم أن يستظل  مبنفصل  عنه، غري تابع  كاالستظالل خبيمة، أو شجرة

 8 ........................................... لبس املخيط للذكر، من حمظورات اإلحرام
 9 ............................... لكفنيجيوز للمرأة احملرمة أن تلبس املخيط لغري الوجه وا

                                                                                لبس اخلف حرام  على الرجل احملر م، سواء كان اخلف صحيح ا أو خمر ق ا، إال ملن مل جيد النعلني
 9 

 9 ....................................................                             حيرم على الرجل، لبس القف ازين
 9 ...................................................                              الوطء يف الفرج، حرام  على احملرم

 9 ............................................................. فساد النسك بالوطء
 10 ..................................... من جامع قبل الوقوف بعرفة، فقد فسد حجه

 10 .................................... مما يرتتب على اجلماع يف احلج، وجوب القضاء
 10 ........................................................للمحرم أن يتجر يف احلج

 10 ................................................... حيرم طواف احلائض لغري عذر
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 10 .......................................... عدم صحة الطواف خارج املسجد احلرام
، فقد صح  طوافه  11 .......                                                                      من كان غري قادر على املشي لعذر  ما، فطاف راكب ا أو حمموال 

 11 .................................. ف                                          الرمل يكون يف الثالثة األشواط األ و ل من الطوا
 11 ......................................                                       الرمل خاص  بطواف القدوم، وبطواف املعتمر

 11 .....................................                                         ي س ن  استالم احلجر األسود وتقبيله يف الطواف
                                                                                     ي ستحب  استالم الركن اليماين، وهو الركن الواقع قبل ركن احلجر األسود، وال يقب له، وال يقب ل 

 11 ................................................................... ما استلمه به
 12 ..............................                                            اء ركعيت الطواف، يكون خلف املقام إن تيس ر ذلكأد

 12 ......... يسن ملن انتهى من طوافه، وصلى ركعيت الطواف، أن يعود إىل احلجر فيستلمه
 12 ........................ ال يشرع التطوع بالسعي بني الصفا واملروة لغري احلاج واملعتمر

 12 ..................................... يشرتط يف صحة السعي، أن يقع بعد الطواف
                                                  ال ما كان بني العالمتني اخلضراوين، فإنه ي س ن  للرجال،                               ي س ن  املشي بني الصفا واملروة، إ

 12 ............................. السعي الشديد بينهما، وذلك يف مجيع األشواط السبعة
 13 ..................... املشي بني الصفا واملروة، أفضل من الركوب، إال ملن كان له عذر

 13 .................................                                              من سعى بني الصفا واملروة راكب ا لعذر، فهذا جائز
ية بعد طلوع الشمس، فيصلي فيها مخس                                           ي س ن  للحاج أن خيرج من مكة إىل مىن يوم الرتو 

 13 .................... صلوات وهي: الظهر والعصر واملغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع
وال يصح احلج إال به، ومن فاته الوقوف بعرفة، فقد فاته                                 الوقوف بعرفة ركن  من أركان احلج، 

 13 .......................................................................  احلج
              ه أيض ا: مسجد                                                                ال يصح الوقوف بوادي عرنة، وال املسجد املسم ى: مسجد إبراهيم، ويقال ل

 14 ......................................... عرنة، بل هذه املواضع خارجة عن عرفات
 14 ............................. يشرتط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون يف وقت الوقوف

 14 ................................ من أتى إىل عرفة بعد فجر يوم النحر فقد فاته احلج
 14 ................................ جيزئ الوقوف بعرفة على غري طهارة، وال شيء عليه
 15 .................. ا، يف وقت الظهر                                               ي س ن  للحاج، اجلمع بني الظهر والعصر بعرفة تقدي  
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 15 ..............................                                                 ي س ن  اإلسرار بالقراءة يف صاليت الظهر والعصر بعرفات
 15 ...............                                                          ي س ن  للحاج أن جيمع يف مزدلفة بني صاليت املغرب والعشاء مجع تأخري

 15 .............................                                               ي ستح ب  أن يدفع احلاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس
 15 ......................................................                      رمي اجلمار واجب  يف احلج

 16 .................................. إذا ترك التكبري عند رمي اجلمار فليس عليه شيء
 16 ............................................                                     ال يرمي احملر م يوم النحر إال مجرة العقبة

 16 السنة يف وقت النحر، أن يكون يوم العيد بعد أن يفرغ من الرمي وقبل احللق أو التقصري
 16 ..............................                                                  جيوز ملن أهدى هدي ا تطوع ا أن يأكل منه إذا بلغ حمل ه

                                                           والقارن على اهلدي، بأن مل جيد هدي ا يف السوق، أو وجده لكن مل جيد إذا مل يقدر املتمتع 
 16 ............................                                                    معه مثنه، فإنه يصوم عشرة أيام  يف احلج، وسبعة  إذا رجع

 17 ............................................... مجيع الرأس أفضل من تقصريهحلق 
 17 ......................................................... جيزئ التقصري عن احللق

 17 ...................................................                                   ال ت  ؤ م ر املرأة باحللق بل ت  ق ص ر
 17 ...........................             ح  احلج إال به                                   طواف اإلفاضة ركن  من أركان احلج، ال يص

                                                                             يشرتط أن يسبق طواف  اإلفاضة، الوقوف  بعرفة، فلو طاف لإلفاضة قبل الوقوف بعرفة، ال 
 18 ......................................................... يسقط به فرض الطواف

 18 ..........                                                                  ي ستحب  أن يكون طواف اإلفاضة يف يوم النحر، بعد الرمي، والنحر، واحللق
 18                                                                                إذا أخ ر طواف اإلفاضة عن يوم النحر، وأد اه يف أيام التشريق، صح  طوافه وال شيء عليه

فليس عليه سوى مبيت ليلتني فقط، ويسقط عنه املبيت ورمي اجلمرة، لليوم          من تعج ل 
 18 ................................................................... الثالث عشر

ادي عشر، والثاين عشر، والثالث يرمي احلاج اجلمرات يف أيام التشريق، وهي اليوم احل
 18 .......................................................................    عشر

 19 ................ ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب مشس آخر يوم من أيام التشريق
                                                                                  إذا رمى احلاج  اجلمار  ثاين أيام التشريق، فيجوز له أن ينفر إن أحب  التعج ل يف االنصراف 

 19 ............... من مىن، وهو النفر األول، وبذلك يسقط عنه املبيت ورمي اليوم األخري
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إذا رمى احلاج اجلمار يف اليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال انصرف من مىن إىل مكة، 
 19 .................. ويسمى النفر الثاين، وهو آخر أيام التشريق، وبه تنتهي مناسك مىن

 19 ....................                                                       القادر على احلج ال جيوز أن يستنيب من حيج  عنه حج ة الفريضة
 20 ................. من فاته الوقوف بعرفة حىت طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته احلج

 20 .............................................. ج الواجب، لزمه القضاءمن فاته احل
 20 ......................................................... اإلحصار حيصل بالعدو

 20 ................................................. د من حمظورات اإلحرامقتل الصي
 20 .......................... جيوز للمحرم ذبح هبيمة األنعام، والدجاج اإلنسي، وحنوها

 21 ....................................... جيوز للمحرم اصطياد احليوان البحري وأكله
 21 .............................................. جيب اجلزاء يف قتل الصيد يف اجلملة

 21 ..................................           يف أي  مكان -                  يف كف ارة قتل الصيد-جيوز الصيام 
 21 ..................................... حيرم الصيد يف احلرم، على احملرم، وعلى احلالل

ِّ


