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 فضيلة الشيخ 

 - رمحه اهلل -عبدالزمحن بن محاد العمز    

 ىػػػػػ ٖٚٗٔ -ىػػ ٖٗ٘ٔ

 

 الثالث من كتاب اإلسبلـ ) القسم الثاني (الجزء 

 

 تقديم

 د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي     

 األمين العاـ لرابطة العالم اإلسبلمي )سابقاً ( 
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  (األوىل الطبعة) الكتاب هذا طبع مت

 هـ 8241 عام احلج يف وتوسيعه اإلسالمي العامل رابطة طزيق عن

 

 ومن أراد طباعته لوجه اهلل فال مانع 

 الزمحن بن محاد العمز الوقفية بعد موافقة مؤسسة الشيخ عبد
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 مقدمة

 الحمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ... أما بعد

فقد بقيت مسائل الحج والعمرة وأحكامهما مبلزمة للمؤلف الشيخ عبدالرحمن بن حماد 
 ألكثر من ستين سنة، وىذا ىو عدد المرات التي قاـ بها حاجاً لبيت اهلل الحراـ، -اهللرحمو -العمر 

ىجرية، وىي حجتو األخيرة التي سبقت وفاتو بثبلثة أشهر تقريباً،  ٖٙٗٔكاف آخرىا حجة سنة 
من الهجرة النبوية، كما ُيضاؼ في  ٖٚٗٔربيع األوؿ لسنة  الثاني منحيث توفي رحمو اهلل في 

 . -رحمو اهلل–ع الحج، عدد أكبر من العمرات التي قاـ بها سجلة م

عليو خبللها  ؿ ستة عقود، مر  وقد ىيأ ذلك لو سانحة لمباشرة أحواؿ الحج والعمرة خبل
الؼ من مسائل وقضايا الحج والعمرة، ارتبطت بزمانها وظروؼ الحج التي الزمتها، وبشخوصها اآل

وعاداتهم وتقاليدىم، وعقائدىم ومذاىبهم الفقهية، وبتفاوتهم من الرجاؿ والنساء، وبتعدد جنسياتهم 
 في االستقصاء والتشدد أو االقتصار والتساىل.

رغبة غامرة، في جمع الناس ما أمكن، على األصوب  -رحمو اهلل-في وجدانو  كل ذلك أحيا
اؿ الحجاج واأليسر، مما وافق الدليل من القرآف والسنة الصحيحة، وظهر رجحانو، ومناسبتو ألحو 

 والمعتمرين، وفق أصنافهم وظروفهم وحاجاتهم.

 -حين تأليفو ىذا الجزء من كتاب اإلسبلـ –إلى ذلك لم يكن  -رحمو اهلل–وفي سبيل سعيو 
بمعزؿ عن العلماء الكبار المحققين، وعلى رأسهم ىيئة كبار العلماء، وغيرىم ممن عرؼ بالرسوخ 

اً اختياراتو الفقهية حوؿ مسائل الحج والعمرة، طالباً والتحقيق، فقد عرض عليهم الكتاب متضمن
رحمو –النظر فيها وإبداء الرأي بشأنها مقروناً بالدليل المعتبر في حاؿ عدـ االتفاؽ معو، وقد بين 

 ذلك المنهج في التأليف والتثبت، في مقدمتو لهذا الكتاب، فيرجع لها.     -اهلل

قضايا، وسبره لها، كونو معني بتعليمها والفتوى وقد زاد من قوة صلتو بهذه المسائل وال
، بمباشرة والدعوة واإلرشاد بشأنها، إذ كاف من العلماء المكلفين رسمياً من وزارة الشؤوف اإلسبلمية
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إلى سنة حجو األخيرة التي  -رحمو اهلل–التعليم والفتوى والوعظ في الحج، مستمراً على ذلك 
 سبقت وفاتو.

لمهم، الذي جاء بتوفيق اهلل نتاجاً لخبرة طويلة وممارسة عميقة، في مجاؿ وإحياًء لهذا العلم ا
الحج والعمرة، ولصلتو الوثيقة بحاجات الناس وأحوالهم، تقـو مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن حماد 

بذؿ فيو وسعو  في نشر ما -رحمو اهلل–العمر الوقفية، بطباعتو وتقديمو للناس، تحقيقاً لرغبة المؤلف 
 وجهده وتثبتو وتحقيقو، ومدارستو مع أقرانو من العلماء وطلبة العلم، لعل اهلل تعالى يحقق بو ما

 -رحمو اهلل–ىدؼ إليو، من تعليم للناس وتيسير عليهم، وىم يؤدوف مناسكهم، وأف ُيجزؿ بو لو 
 األجر والمثوبة.

 بإحساف إلى يـو الدين.وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم 

 

 مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن حماد الوقفية

 ٜٔٔٓٙٙٓٓ/ٜٕٕٗٓ٘ٗ: ىاتف

 ٜٜٜٜٗٗٚٓٗ٘ٙٙٓٓ:  جواؿ

 sheikh.a.h.alomar@gmail.com:  إلكتروني بريد

 
 

 
  
  

  



  
 

ٙ 
 

 (سابقاً ) معالي األمين العاـ لرابطة العالم اإلسبلمي تقديم

 وعلى آلو وأصحابو أجمعين أما بعد . عالمين وصلى اهلل على نبينا محمد، الحمد هلل رب ال       

 (ٔ) – اهلل رحمو –فإف الكتاب الذي بين أيدينا من تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر 

، غيػر ميسر مختصر بإيضاح، تناوؿ فيو مناسك الحج والعمرة د أجزاء كتابو الشامل عن اإلسبلـأح
مقتصر على األحكاـ الفقهية بل ضم إليها جملة من التنبيهات والتوجيهات التي يحتاج إليها 

، في التوحيد والفقو واآلداب التي تقتضي المناسبة التنويو إليها عند بخاصة والمسلم بعامةالناسػػك 
يارة من العبادات التي والحج والعمرة والز  .من الشعائر الكػػػػػبلـ على منسك من المناسك أو شعيرة

في كتابو ىذا وحذر  -رحمو اهلل – تظػػػهر فيها كثير من األخطاء االعتقادية من مثل ما ذكره المؤلف
، ال يرونهم وقعوا في منكر من أف يكونوا َنَصحو لعامة المسلمينمنو . وىكذا ينبغػػي ألىل العلم 

، ومنكرات االعتقاد علموه في ذلك من الحقي االعتقاد إال أنكػػػػػروه عليهم وعلموىم ما يجب أف
 أخطر وأولى باإلنكار من منكرات األعماؿ . واهلل المستعاف . 

وأنها عبادة   ، خصوصاً ج والعمرة قبل أف يحجوا ويعتمرواوما أحوج الناس إلى التفقو في مناسك الح
 ، فالخطأ فيها قد ال يتدارؾمرة في عمره ، وال تلـز المسلم إالحتاج إلى نفقو كثيرةبدنية ومالية قد ت

 ، وليس كالخطأ في العبادات التي تتكرر كالصبلة والصياـ . بسهولة

، وال في كتابو ىذا سالكاً مسلك التقرير لمذاىب من المذاىب –رحمو اهلل  –ولم يكن المؤلف 
، وينتصر عنده أنو الحق قرر ما استقر، بل ي-رحمهم اهلل جميعاً  -قاصداً لبلنتصار إلماـ من األئمة 

شريعة ؛ فإنهما األصل األصيل الذي قامت عليو الدليل عليو من الكتاب أو السنة لما انتصب
إليو كل تنازع نشب بين المسلمين، كما قاؿ اهلل تعالى  ردالعدُؿ الذي يجب أف يُ  ، والَحَكمُ اإلسبلـ

 بِالل وِ  تُػْؤِمُنوفَ  ُكنُتمْ  ِإف َوالر ُسوؿِ  الل وِ  ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي تَػَناَزْعُتمْ  َفِإف في كتابو العزيز :         

                                                           

 .-رحمو اهلل  –كتبو معالي األمين العاـ لرابطة العالم اإلسبلمي في حياة الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر  ٔ
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ِلكَ  ۚ   اآْلِخرِ  َواْليَػْوـِ  رٌ  ذََٰ والرد إلى اهلل إنما يكوف بالرد إلى كتابو ، (ٜ٘:النساء )   تَْأِويبًل  َوَأْحَسنُ  َخيػْ
 عنو . يكوف بالرد إلى سنتو الثابتة  العزيز كما أف الرد إلى رسولو 

ارضو لكونو ناسخاً لو أو أصح منو، ، وكاف سالماً من خبر يعفمتى ثبت الخبر عن رسوؿ اهلل 
المهيع كاف دأب سلفنا الصالح ، وعلى ىذا اح ما خالفو من أقواؿ الناسطر وجب المصير إليو وا

 أئمتنا األعبلـ .  وىدي

اهلل  رضي -الصرؼ، وخبلؼ ابن عباس مهيد مسػػألة ربا الفضل في بن عبد البر في الت ذكر أبو عمر
بن زيد ذا كاف يداً بيد، وأنو كاف يقوؿ: حدثني أسامة ، إذ أجاز درىماً بدرىمين إفي ذلك -عنهما 

، ثم ساؽ ابن عبد البر من السنة ٕقاؿ : " إنما الربا في النسيئة "أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
، وبين أف حديث أسامو محموؿ على جنسين مختلفين  مطلقاً رمة بيع الدرىم بالدرىمين ما يصرح بح

، وليس في خبلؼ السنة عذر ألحد، إال لمن جهلها ر، ثم قاؿ:كالذىب مع الفضة والبر مع التم
 ومن جهلها مردود إليها محجوج بها . 

ورى اإلماـ الشافعي في باب الغسل بفضل الجنب والحائض في كتابو " األـ " عن مالك عن نافع 
أنو كاف يقوؿ : البأس بفضل المرأة مالم تكن حائضاً أو جنباً . ثم  -اهلل عنهما رضي -ن ابن عمرع

أنت تقوؿ  ضل الجنب والحائض . فقاؿ لو قائل:قاؿ الشافعي : قاؿ مالك البأس أف يغتسل بف
كاف   ؛ إنما تركتو ألف النبي ُحجة بقوؿ مالك ؟ فقاؿ نعم ، ولست أرى قوَؿ أحد مع قوؿ النبي 

. فلم يلتفت الشافعي كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبو  ، فإذا اغتسبل معاً كافيغتسل وعائشة
، كما في قل عنو أنو قاؿ، وىو الذي نُ ثبوت ما يخالفو من السنة النبويةإلى مذىب ابن عمر مع 

لو أف ، لم يكن   إعبلـ الموقعين : أجمع الناس على أف من استبانت لو سنة عن رسوؿ اهلل 
 يدعها لقوؿ أحد من الناس .

                                                           
(     ٕٖٕ/ٕ) والطحاوي( ٕٕٚ٘) ماجو وابن( ٖٕٕ/ٕ) والنسائي( ٜٗ/٘) ومسلم( ٖٔ/ٕ) البخاري أخرجو ٕ

 (.ٕٛ/٘) والبيهقي
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: إذا رويت عن صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وصح عنو أنو قاؿ : إذاوتواتر عنو أنو قاؿ 
ُيسلم بو كل  حديثاً ولم آخذ بو فاعلموا أف عقلي قد ذىب . وىذا من الواضح الذي رسوؿ اهلل 

ير أف الناس إذا تعاملوا مع تفاصيل ، غمسلم صحيح االعتقاد، وال يرغب عنو إال من سفو نفسو
المسائل الفقهية غلبت على بعضهم نزعة التعصب ألقواؿ من يتقلدونهم ومذاىبهم ، فإذا جاء 

، وتكلفوا الحتجاج لقولهم من طريق القياس، أطالوا في االسنة مخالفاً لما قاؿ بو أئمتهمالدليل من 
دعاوى ، ومن ة ضروباً من التأويل البعيد تارةنفي االعتذار عن ترؾ العمل بالدليل الثابت من الس

من أصوؿ ، بدعوى كونو مخالفاً لما قرروا ومن القدح في ثبوتو تارة ثالثة، النسخ بغير دليل تارة أخرى
، أو كونو وارداً من طريق اآلحاد ف الخبر مخالفاً للقياس والقواعد، ككو جعلوىا حاكمة  على السنة

ي لو من الصحابة ، أو لكوف الراو دواعي نقلو مستفيضاً أو متواتراً في موضع تعم بو البلوى وتتوفر 
قض ما سلموا بو في الجملة من وجوب تقديم السنة ، إلى غير ذلك من األعذار التي تنغير فقيو

  على القياس . 

بلغتو   ، ويفترض فيو أنها لم تبلغو أوى السنة إذا تبينت بخبلفوجتهد إلوكاف األولى أف يرد قوؿ الم
 ، أف يقصر علمو عنوال قدحاً في اجتهادهالرجل  يكوف نقصاً في إمامة من وجو ال يصح . وال

صم من الخطأ في ، ومن ذا الذي َسِلم من آفة النسياف أو عُ اإلحاطة بالسنة واستشراؼ نصوصها
، إذا تعارضت في ذىنو بعضها على بعض على الوجو الصحيح ، وفي حملفهم معاني النصوص

 -عي في إماـ من األئمةد  ، أما أف يُ لتعارضها في نفس األمر، فإف التناقض في الشريعة محاؿ ،دفعاً 
ما خالفو عن ، أنو إناً ثابتاً ال وجو للطعن في ثبوتو، إذا قاؿ بقوؿ يخالف حديث-رحمهم اهلل جميعاً 
ضرب من التمحل  ، فهذاده من أف يكوف مؤوالً أو منسوخاً ، وأنو ال يخلو عنيةعلم بو رواية ودرا

 يسيء، ومن يفعل ذلك إنما لة فوؽ منزلتهم التي كانوا عليها، واالرتفاع باألئمة إلى منز والمكابرة
 إليهم من حيث يريد أف يجلهم ويحسن إليهم .

نو يهدي من يشاء إلى صراط ، إن الحق بإذنوينا لما اختلف فيو موفي الختاـ أسأؿ اهلل تعالى أف يهد
بغير  ، ويقينا شر التعصب ألقواؿ الرجاؿ، وأف يفتح قلوبنا لفقو دينو من كتابو وسنة نبيو مستقيم

  –اهلل  رحمو –، وأف يجزي فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمرعلم وال ىدى وال كتاب منير
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ومن  ، وعلى جهوده الكثيرة في سبيل العلم وحث الناس على اتباع المصطفى على ىذا الجهد
، إنو سميع مجيب ، ويوفقو لمزيد من العمل الصالح ، أف يجزيو خيراً ن صالح األمةسلف م

  الدعوات.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم .                       
 

 د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي                        

 األمين العاـ لرابطة العالم اإلسبلمي )سابقاً (    
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 اإلىػداء

وصحبو الكراـ( إلى أصحاب  أىدي ىذا الكتاب المبارؾ: )كتاب اإلسبلـ في بياف ما عليو النبي 
الفضيلة معالي رئيس رابطة العالم اإلسبلمي وأعضائها وإلى أصحاب الفضيلة رؤساء اإلفتاء 

والمرجعيات اإلسبلمية ووزراء التعليم ورؤساء الجامعات وإلى جميع أصحاب الفكر المستنير في 
تفقوا بعد التشاور على أف العالم اإلسبلمي عامة، وإلى أصحاب الفضيلة علماء المذاىب الذين ا

يكوف القرآف الكريم وصحيح السنة النبوية ىما المذىب الحق الجامع للمذاىب اإلسبلمية الذي 
وأمتو وأخذ بو  يجب األخذ بو والرجوع إليو؛ ألنو المنهاج الذي شرعو اهلل سبحانو لرسولو محمد 

هلل عنهم أجمعين ومن تبعهم الخلفاء الراشدوف واألئمة من آؿ البيت وجميع الصحابة رضي ا
َوَأف  َىػَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَات ِبُعوُه َواَل تَػت ِبُعوْا السُُّبَل : -سبحانو وتعالى -بإحساف عمبلً بقوؿ اهلل 

 (.ٖ٘ٔ)األنعاـ:          فَػتَػَفر َؽ ِبُكْم َعن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوص اُكم بِِو َلَعل ُكْم تَػتػ ُقوفَ 

ولقد ساءني كثيراً وساء غيري من أىل العلم واإليماف تفرؽ أىل السنة والجماعة بتعدد مذاىبهم، 
والحمد -ولكن الذي خفف ىذه اإلساءة أنو تفرؽ في بعض الفروع ال في األصوؿ.. فهم متفقوف 

لفروع ، ثم إف اختبلفهم الحاصل في بعض ا-إف شاء اهلل تعالى -في العقيدة كما سيأتي بيانو  -هلل
 ليس من باب التضاد.

وحيث أف التفرؽ الحاصل في مسائل الفروع أدى إلى حشو كتب كل مذىب باآلراء المختلفة مما 
جعل طبلب العلم من أتباع كل مذىب يتيهوف في متاىات تلك الخبلفات فقل  تحصيلهم وانشغلوا 

ذىب بالرجوع إليها واألخذ عن فهم ما دلت عليو األدلة من الكتاب والسنة التي أمرىم أئمة كل م
 .بها امتثاالً ألمر اهلل سبحانو وتعالى وأمر رسولو 

وكاف بودي منذ أمد بعيد أف يكوف بين يدي طبلب العلم كتاب جامع لما دلت عليو اآليات 
واألحاديث من األحكاـ يجمع اهلل بو المسلمين على مذىب الحق الذي كاف عليو السلف الصالح 

جانب اشتمالو على القضايا المعاصرة التي يحتاج المسلموف إلى معرفة التشريع قبل التمذىب إلى 
 والمنهج اإلسبلمي نحوىا، مع فتح باب االجتهاد فيما ال نص فيو من مسائل الفروع.
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في تأليف كتاب موجز جامع لما اتفق على أصولو أئمة  -سبحانو وتعالى -ولذا فقد استخرت اهلل 
والتابعوف وتابعوا التابعين وىو  وىو ما اجتمع عليو أصحاب رسوؿ اهلل  المذاىب اإلسبلمية عامة

 األخذ بالدليل من الوحيين وترؾ ما خالفو.

فإذا رأى القارئ الكريم أي مسألة مقرونة بالدليل المنطوؽ أو المفهـو أو تشملها قاعدة شرعية 
لسنة والجماعة فإنها في خبلؼ مذىب أو أكثر من المذاىب األربعة أو غيرىا من مذاىب أىل ا

المذىب الحق الذي اتفقوا عليو بقولهم: )إذا صح الحديث  -إف شاء اهلل تعالى-حقيقة األمر ىي 
ربوا بقولي عرض الحائط( فاض فهو مذىبي( وبقولهم: )إذا خالف قولي قوؿ رسوؿ اهلل 

)خذوا مما أخذنا منو فإنا نقوؿ القوؿ اليـو ونرجع عنو غدًا( إلى غير ذلك من عباراتهم التي وبقولهم:
يتبرؤف فيها من أي قوؿ يخالف الدليل.. ومصداؽ ذلك: وجود القوؿ القديم والقوؿ الجديد لكل 

 منهم.. بل إنك تجد في بعض المسائل أكثر من قولين لئلماـ الواحد.

عدداً من كبار علماء كل  -وفقها اهلل -تختار رئاسة رابطة العالم اإلسبلمي قترح أف ومع ىذا فإني أ
مذىب ممن ُعرفوا بالتمسك بعقيدة السلف الصالح وىمهم األخذ بالدليل ولهم مكانة في نفوس 

يختارونها من تلك الكتب ومن  خبلصة على -إف شاء اهلل تعالى -وا عُ مِ جْ لكي يُ  ؛أتباع كل مذىب
  اب؛ عسى اهلل أف يجمع شمل المسلمين على الحق إنو على كل شيء قدير.  بينها ىذا الكت

ولما تقدـ أىديت ىذا الكتاب المبارؾ لكل عالم مستنير قد أنار اهلل بصيرتو بنور القرآف والسنة 
وعصمو عن التقليد األعمى؛ ألنو قد استقر في شريف علمو أف الحق ىو ما دؿ عليو الدليل وليس 

ألنو ليس بمعصـو مع احتفاظنا لو باالحتراـ  ؛أو فبلف مهما كانت منزلتو من العلمما قالو فبلف 
 والتقدير وقبوؿ قولو المؤيد بالدليل من القرآف أو السنة الصحيحة.

( ٔىذا وقد جعلت لمسائل كل جزء من أجزاء ىذا الكتاب المبارؾ أرقاماً تسلسلية تبدأ من الرقم )
إف شاء اهلل  -القارئ استذكارىا والرجوع إليها  ليسهل على ؛الجزء للمسألة األولى إلى آخر مسائل

 .-تعالى
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وقد أُفرد ىذا المنسك بالطبع وىو القسم الثاني من الجزء الثالث من )كتاب اإلسبلـ(؛ ليسهل 
 .-إف شاء اهلل تعالى –وانتفاعهم بو توزيعو على حجاج بيت اهلل الحراـ 

يل ال معارض لو شرعاً يتحفني بو أخ في اهلل من العلماء ولست في غنى عن استدراؾ مقروف بدل
 المحققين جزاه اهلل عني خيراً.

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين.

 

 أخوكم في اهلل: عبدالرحمن بن حماد العمر                     
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 بين يدي المناسك
إلى دعوة الناس إلى توحيد اهلل تعالىة دعوة العلماء والدعا    

تعالى وأف يكوف  واجب على كل موحد يقدر اهلل حق قدره أف يدعو إلى توحيد اهلل (ٔ)
ولو تتبع القارئ كبلـ  خلقنا لعبادتو .. -سبحانو وتعالى -ألف اهلل  ذلك ىمو األكبر ؛

الشرؾ وذـ أىلو في   اهلل تعالى لوجد ذكر التوحيد والدعوة إليو ومدح أىلو والنهي عن
 كل صفحة من صفحاتو وما خبل منها من التصريح بذكره فهو بها بالمفهـو .

لعلماء والدعاة يهتموف في حوارىم، وخطبهم، ودروسهم، ( ومن المؤسف أف أكثر إ)
، وىي ، والسياسيةاالجتماعية، واألمور ومحاضراتهم، ومؤلفاتهم بالفضائل، واألحكاـ الفرعية

 ،من مسائل العقيدة كتحكيم الشريعة اإلسبلمية، وبعضهم يركز على جانب ببل شكمن الدين 
ية التي لهم مساىمة واضحة في محاربة الوثن دال تجوالدعوة إلى ذلك وىذا حسن .. ولكن 

، ورفع منزلتهم ضربت أطنابها بين أظهرىم، والمتمثلة في عبادة القبور، والغلو في أصحابها
فات رب العالمين ناسين أف دعوة الرسل ألممهم من البداية  إلى منزلة وص وصفاتهم إلى

كلها متوجهة إلى توحيد ربهم، والنهي عن الشرؾ بو وأف خاتمهم نبينا صلى اهلل عليو النهاية  
  وسلم أخذ بمكة ثبلث عشر سنة جميعها في الدعوة إلى التوحيد.

وة إلى توحيد اهلل تعالى، في الدع ( فليشمر كل عالم وداع إلى اهلل عن ساعد الجدٖ)
ألف مجرد الدعوة إلى توحيد  ؛، وليس باإلجماؿبالتفصيل ، وبياف ذلكوالتحذير من الشرؾ

نتسبين إلى ، يشترؾ فيها المشركوف أنفسهم من الماهلل، وترؾ الشرؾ  إجماالً ببل تفصيل
؛ بأنو مشرؾ، ويغضب أحدىم لو وصف اإلسبلـ فكلهم يقولوف: التوحيد واجب والشرؾ حراـ

تقدـ في .. وقد  ىذا إلهي ءألنهم يظنوف أف الشرؾ ىو عبادة األصناـ وأف يقوؿ اإلنساف لشي
الشهادتين والعبادة والتوحيد والشرؾ وفي المفاىيم السامية في  الجزء األوؿ في بياف معنى

ىذا  في آخر -إف شاء اهلل تعالى - يمناسك الحج بياف ذلك مفصبًل والحمد هلل مع ما سيأت
.المنسك وفي ثناياه من البياف  

سلمين لتوحيده وحسن خواننا المأف يشرح صدورنا وجميع إ -سبحانو وتعالى -أسأؿ اهلل  
. عبادتو آمين  
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 أحكام املهاضك

  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ: الحمد هلل رب العالمين القائل في محكم كتابو 

  چ   مث جث يت ىت متخت حت جت يب              ىب مب خب حب      جب يئ ىئ مئ  حئ جئ یی ی

[، والصبلة والسبلـ على المبعوث بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين نبينا محمد ٜ٘]النساء: 
وفي رواية  ،(ٖ)«يتِ ن  سُ َلْن َتِضلُّوا؛ ِكَتاَب الل ِو وَ  وِ بِ  مْ تُ كْ س  مَ تَ  فْ ا إِ تَػرَْكُت ِفيُكْم مَ »القائل:  

ِكَتاَب الل ِو   :امَ ىُ دَ عْ َلْن َتِضلُّوا بػَ  ينِ ئَ يْ تَػرَْكُت ِفيُكْم شَ »: الحاكم بسند صحيح عن أبي ىريرة 
 أما بعد:  .(ٗ)«َلْن يَػْفَترِقَا َحت ى يَرَِدا َعَلي  اْلَحْوضَ وَ  ،يتِ ن  سُ وَ 

عند قراءتك في مناسك الحج  -ىداني اهلل وإياؾ صراطو المستقيم –فسترى أخي في اهلل  
والعمرة اآلتي ذكرىا مسائل َترّجح لدي القوؿ بها، بعد أف اطمأنت نفسي، لذلك فأرجو أف 

لكنو سيجد إف شاء اهلل  ؛ذلك ىو البر، وبعض القراء قد يستغرب شيًئا من ىذه المسائل
وجاىة وقوة  -على أىل الرسوخ في العلم الذين عصمهم اهلل عن التقليد حين عرضها-تعالى

 بُِنَيت عليو من األدلة، وذلك في مسائل مهمة من العلم في ىذا الباب منها:  ما

 المسألة األولى: أف قوؿ الجمهور يؤخذ منو ويرد فليس كلو حًقا.  (ٔ
 المسألة الثانية: وإنما الحق في أربعة أمور:  (ٕ

 األوؿ: النص الصريح المحكم من القرآف.  

 الثاني: النص الصريح الصحيح من السنة.  
في زمن الخلفاء  ، واإلجماع المعتبر ىو إجماع الصحابة الثالث: إجماع أمة محمد  

ومن لم يبايع منهم في  ،خرواحًدا بعد اآل ؛الراشدين كإجماعهم على اختيار الخلفاء األربعة
المرتدين وإجماعهم على الحاؿ لم يعارض فصار في حكم المبايع، وكإجماعهم على قتاؿ 

ومن لم يظهر المعارضة سكت،  ،قتاؿ الخوارج الذين خرجوا على عثماف وعلي 
وكإجماعهم على  ،وكإجماعهم على جمع القرآف في مصحف واحد وعلى الرسم العثماني

األذاف األوؿ لصبلة الجمعة في عهد عثماف لما دعت الحاجة إليو، وكإجماعهم على دفن 

                                                           

هبما كتاب اهلل تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم »( بلفظ: ٜٗ٘ٔ( أخرجو مالك يف ادلوطأ من رواية حيىي الليثي )ٖ)
 (.ٙٛٔ)( وحسنو األلباين يف ادلشكاة ٖٕٕٔٓ، والبيهقي يف السنن الكربى )«وسنة نبيو

 (.ٖٜٕٚ( وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )ٕٕٗٔٓ(، والبيهقي يف السنن الكربى )ٜٖٔأخرجو احلاكم )( ٗ)
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حيث مات، وكإجماعهم على الرجوع من الشاـ، وعدـ دخوؿ دمشق لوقوع طاعوف  النبي 
عمواس بها. وأم ا إجماع المسلمين على جواز الصبلة خلف اإلماـ محيطين بالكعبة بعد أف  

ن وعهد معاوية يصلوف صفوفًا وراء اإلماـ خلف يوالخلفاء الراشد كانوا في عهد النبي 
]البقرة:    چ ڻ  ڻ ڻ        ڻ ں ں چ: ولو تعالىالمقاـ، فقد دؿ عليو عمـو ق

ٔ٘ٓ .] 
وأما إجماع المسلمين بعد زمن الخلفاء على جعل األذاف فوؽ مكاف مرتفع يقـو عليو المؤذف  

وإف   ،على المكاف المرتفع وىو أذاف المؤذف في عهد النبي  ،، فلو أصل من السنة()المنارة
يُعرؼ بو المسجد وتعرؼ  كاف خارج المسجد. وكذا إجماعهم على جعل المحراب بقدر ما

بو القبلة، وتوسيطو في جهة القبلة فلو أصل أيًضا. وإنما الذي يكره لمخالفتو األصل ىو 
المبالغة في رفع المآذف وزخرفتها وتعميق المحاريب، وىو ما أنكره من أنكره من السلف 

  .(ذابحوسم اه: )الم
عرؼ بو القبلة، فهو مما أجمع عليو المسلموف في كل العالم أما بالقدر اليسير الذي تُ  

اإلسبلمي، بمن فيهم أىل التوحيد الذين ىم بقية السلف وإمامهم كما في ببلد 
  وىو مما تدعو الضرورة إليو. ،الحرمين

يراه إال من خلفو فهذا  وال أما البدعة فهي الزخرفة وتعميق المحراب بحيث يدخل فيو اإلماـ 
يتنافى مع الكتاب  ال أصل لو. وىكذا كل ما دعت الضرورة أو الحاجة الماسة إليو، وىو ال

والسنة، فهو مباح لداللة النصوص على ذلك، ولو كاف فعلو مقصورًا على بعض المسلمين، 
 ڦ  ڦ چ: بل ولو على فرد منهم. وحجية اإلجماع دؿ عليها عدة أدلة منها قولو تعالى

 ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

  .(٘)«اَل َتْجَتِمع أمِتي َعَلى َضبَلَلةِ : »[. وقولو ٘ٔٔ]النساء:         چ
العمل بالقوؿ المرجوح الذي دؿ  عليو الدليل األقل  ؛ويلحق باإلجماع في وجوب العمل بو 

قوة إذا كاف عليو جمهور العلماء، واإلماـ الذي بايعوه ىم وجمهور المسلمين دفًعا ِلَشرٍّ 
شريطة أف ال يكوف ذلك األمر الظاىر بين الجمهور وإمامهم منكًرا مجمًعا على  ،الخبلؼ

                                                           

، وحستنو (، ويف سنده اختتف،، ودتد صتححو احلتاكمٕٜٖاحلاكم )(، و ٕٚٙٔ(، والرتمذي )ٕٕٚٙٚأخرجو أمحد )( ٘)
  (.ٖٖٔٔاأللباين مبجموع طردو يف السلسلة الصحيحة )
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وإنما يجب  ،فبل يجوز للمسلم الموافقة عليو فإف كاف منكًرا قد أجمع على تحريمو .تحريمو
عليو أف يطيع في المعروؼ وال يطيع في المنكر إال إذا وصل إلى حد اإلكراه في منكر فيجوز 

أما الشذوذ عن الجمهور وإمامهم بحجة ذلك المنكر أو األمر  ؛اللمسلم ارتكابو مكرىً 
  .المرجوح فإنو حراـ ال يجوز

المنكر وأىلو بقدر اإلمكاف مع بذؿ النصيحة والدعوة إلى اهلل وعلى كل مؤمن أف يعتزؿ  
بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي ىي أحسن، ودعاء اهلل تعالى لولي األمر وأعوانو 

 . جر من أحسن عمبًل أواهلل ال يضيع  ،بالهداية إلى الحق، والتعاوف معهم على البر والتقوى
نو ال يوجد إجماع معتبر يحتج بو؛ لتفرؽ من بقي من إعصر الخلفاء األربعة، فالمسألة الثالثة: وأّما بعد  (ٖ

حمد بن حنبل أولذا قاؿ بعض المحققين وفي مقدمتهم اإلماـ  ،وكذا التابعين ،الصحابة في األمصار
وذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  .(: )من ادعى اإلجماع بعد عهد الخلفاء الراشدين فقد كذب
 ذكرناه من بناء  في الواسطية أف أي إجماع بعد عصر الصحابة غير منضبط، بخبلؼ ما

فهو إجماع منضبط لوجودىما في عمـو مساجد  ،مبالغة فيو المنارة والمحراب الذي ال
وألف الضرورة داعية إليهما للداللة على المسجد والقبلة، أما وضع الهبلؿ على  ؛المسلمين

 وينبغي أف يشار إلى القبلة بسهم بداًل عن الهبلؿ.  ،ال أصل لوس المئذنة فهو بدعة أر 

المسألة الرابعة: وأما إجماع علماء البلد أو المذىب فليس بإجماع ُمْلزِـ يجب االحتجاج بو،  (ٗ
نو ال إف ؛وكذا اإلجماع الذي يذكره بعض العلماء كإجماعات ابن عبد البر وابن المنذر 

 يسميانو إجماًعا ىو قوؿ الجمهور.  ألف ما ؛يصح منها إال القليل

األمر الرابع: سنة الخليفة الراشد التي لم تخالف نًصا من القرآف أو السنة. أما إذا خالفتو فبل  
أمر بمتعة  للذين عارضوا قولو بأف النبي  ولذا قاؿ عبد اهلل بن عباس  ،يجوز األخذ بها

تنػزؿ عليكم حجارة من السماء بإفراد الحج: )يوشك أف  الحج بقوؿ أبي بكر وعمر 
 . (، وتقولوف: قاؿ أبو بكر وعمرأقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

تقدـ ذكره، وىو وجوب أخذ العالم وطالب العلم المتمكن بالكتاب والسنة،  ومما يؤكد ما 
ومن  ،ىو: أف السلف الصالح )وىم الصحابة والتابعوف وتابعو التابعين -وترؾ التمذىب 

وبقية األئمة الذين لم يكن لهم أتباع( لم يكن لهم  ،التابعين وتابعيهم األئمة الذين لهم أتباع
مذىب يتمذىبوف بو سوى الكتاب والسنة، وكاف العامي ومن قل علمو يستفتي العالم فيفتيو 

ر ىج حمد أبل إف اإلماـ  وكانوا ال يروف اإلفتاء بالرأي. ،بما علمو من الكتاب والسنة
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التي سبق إلى تأليفها أحد األئمة وكبار تبلمذتو، ولم يؤلف كتابًا  ،الذين ينظروف في كتب الرأي
جامًعا في المسائل الفقهية، وإنما جمع كتابو العظيم الذي أخذ أىل السنة منو أكثر ما في  

كلها صحيحة بعد حذؼ الضعيف وىو كتبهم، وكاف يحتوي على أكثر من ثبلثين ألف حديث ٍ 
لكن ابنو قلل من رتبتو بسبب إضافتو األحاديث الضعيفة التي  ؛قرابة عشرة آالؼ حديثٍ 

نو سيكوف من بعدي إحمد قد أوصى ابنو باالحتفاظ بو وقاؿ: أوكاف اإلماـ  حذفها والده.
أعني العلماء وكبار طبلب العلم المقلدين في  -فيقاؿ للمقلدين من أتباع المذاىب  ،اإمامً 

: أال يسعكم ما وسع السلف الصالح في القروف الثبلثة األولى -هادية المسائل االجت
(ٙ)"خذوا مما أخذنا منو"ومنهم أئمة مذاىب أىل السنة وغيرىم، وكلهم يقوؿ:  ،المفضلة

أما  
 العواـ فبل يسعهم إال تقليد من يعلمهم ويفتيهم من العلماء المقلدين أو أىل الحديث. 

                                                           

 .(ٜٖٓ/ٕ(، إعفم ادلودعني )٘ٗٔاالنتقاء يف فضائل الثفثة األئمة الفقهاء البن عبد الرب )ص  انظر: (ٙ)



  
 

ٔٛ 

 

 ،يف يرٍ املهاضك مما ضبكت اإلشازٔ إلٌّ -إى شاء اهلل تعاىل  -أما املطائل اليت ضّأتْ ذكسيا 
 : ِْل فإى مهًا ما ،بالكتاب َالطهٕ اَقد تسكت التكلّد فًّا آخًر

واإللزاـ ال يكوف إال بدليل صريح من القرآف  ا بدـ.المسألة األولى: مسألة إلزاـ من ترؾ واجبً  (٘
 أو السنة الصحيحة أو إجماع الصحابة. 

واالحتماؿ قائم بأنو رأي البن عباس أفتى  ،والدليل الوارد في ذلك موقوؼ على ابن عباس  
لم  ، كرأيو لما أباح متعة النساء، وأباح ربا الفضل، وأباح ما يرويو عن النبي وليس قواًل  ،بو
[، وقد ٘ٗٔ]األنعاـ:   چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ چ: ذكر في قولو تعالىيُ 

وكوىمو  .(ٚ)وىو محـر بميمونة ثبت تحريم ىذه األمور، وكوىمو حينما قاؿ: بزواج النبي 
والصحيح أنو شرب وىو قاعد على بعيره كما في  ،(ٛ)من زمـز وىو قائم بقولو: شرب النبي 

 .(ٜ)البخاري عن عكرمة مولى ابن عباس
، فقد حصل من غيره من أئمة تقدح في مكانة حبر األمة وترجماف القرآف  وىذه األمور ال 

فيما يبلغونو  -عليهم الصبلة والسبلـ  -ألف العصمة إنما ىي للرسل  ،أمثالها الصحابة 
د عاىا لغير الرسل فهو كاذب مفتر على اهلل ورسلو، إال ما أجمعت عليو افمن  ،عن ربهم 

 واهلل المستعاف.  ،وىو اإلجماع المعتبر أمة محمد 
، والقوؿ بأف ىذا القوؿ  ؛ال في رأيو ،ألنو عدؿ ؛والحجة في رواية الصحابي  ألنو غير معصـو

 كما بين ذلك من يروف أف للرأي مجااًل   ،م بول  سَ من ابن عباس مما ال مجاؿ للرأي فيو غير مُ 
 في قوؿ الصحابي: من فعل كذا فعليو كذا. 

 ىذا من وجو.  ،هينا عن كذامرنا بكذا أو نُ وإنما الذي ال مجاؿ للرأي فيو ىو قوؿ الصحابي: أُ  
ف أو السنة:  آف ما يجب فيو الدـ أو الكفارة ورد بو الدليل الصريح من القر إومن وجو آخر: ف 

حصار ، وََكِدـِ اإلكهدي التمتع والِقراف، وحلق الرأس للحاجة كما حصل لكعب بن عجرة 
 لمن لم يشترط، وكجزاء الصيد.

ف ذلك مما أل ؛ا ال يقتصر على واحد فقطبيانً  لبينو النبي  ،ولو كاف في ترؾ الواجب دـ 

                                                           

 (.ٖٚٛٔ( أخرجو البخاري )ٚ)
 (.ٕٕٚٓ(، ومسلم )ٖٚٙٔ( أخرجو البخاري )ٛ)
 (.ٛٔٙ٘( أخرجو البخاري )ٜ)



  
 

ٜٔ 

 

عشرات األلوؼ وحصل منهم  وقد حج مع النبي  ،تعم بو البلوى ويكثر السؤاؿ عنو
قل منو مما يحتاجوف لمعرفتو أما ىو  وبين  ،قل من ىذا األمرأاألسئلة الكثيرة عما ىو 

: كذا أو أمر بكذا . كما أنو  لم يقل: قاؿ رسوؿ اهلل ومما يؤكد ذلك أف ابن عباس 
  ألنو ولد في الشعب في آخر  ؛لم يكن في حجة الوداع قد بلغ سن التحمل، كاف صغيًرا
 الحصار قبيل الهجرة بمدة يسيرة.  أياـ

لم  (ٓٔ)جل السقايةألما أذف للعباس بترؾ المبيت بمنى من   ومن وجو ثالث: أف النبي 
 وكبلىما صاحب عذر مشروع.  ،(ٔٔ)ايأمره بدـ كما أمر كعبً 

  ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ چ: ف قولو سبحانوإومن وجو رابع: ف 

  ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ   ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى   ى ې ې ې

  چ خت حت جت يب ىب مب  خبحب جب  يئ ىئ مئ حئجئ ی ی   ی ی ىئ
بطل القوؿ بمؤاخذة الناسي والمخطئ وتحميلو الدـ إال ما استثناه الدليل  يُ  [ٕٙٛ]البقرة: 

 كما تقدـ.
ف بعض أل ؛ومن وجو خامس: أف القوؿ باالتفاؽ على العمل بقوؿ ابن عباس غير صحيح 

يروف على  ال -من المتأخرين  مكأىل الظاىر وابن تيمية وابن القيم والصنعاني وغيرى-العلماء
 الناسي والمخطئ فدية لآلية الكريمة ولما تقدـ.

وقد قدمنا في مناسك الحج التي ذكرناىا في ": يقاؿ العبلمة الشيخ محمد األمين الشنقيط 
 ،التي يتعدد فيها الدـ، وبعض المسائل التي ال يتعدد فيهاالكبلـ على آية الحج بعض المسائل 

 .(ٕٔ)"في مواضع متفرقة مع عدـ النص على ذلك من كتاب أو ُسّنة

ف كل ما أل ؛إف كل ما لم يثبت من ىذه األمور من صياـ ودـ ال يجب :ونقل قوؿ الظاىرية 
 . (ٖٔ)والعلم عند اهلل ،لو وجو من النظر ؛سكت عنو الوحي فهو عفو

قوؿ اإلماـ  ـونقل الشيخ العبلمة عبد اهلل بن عبد الرحمن البساـ في شرح عمدة األحكا 
                                                           

 (.ٖ٘ٔٔ(، ومسلم )ٖٗٚٔ، ٖٗٙٔ( أخرجو البخاري )ٓٔ)
( من حديث كعب دلا اشتكى ىوام رأسو؛ فأذن لتو ٕٔٓٔ(، ومسلم )ٛٔٛٔ، ٘ٔٛٔ، ٗٔٛٔ( أخرجو البخاري )ٔٔ)

 .يف حلق رأسو، وأمره بالفداء النيب 
 (.ٜٙٔ/٘( أضواء البيان للشنقيطي )ٕٔ)
 (.ٜٙٔ/٘( أضواء البيان )ٖٔ)



  
 

ٕٓ 

 

لم يأت بو نص نبوي  ،علم أف إيجاب الدـ في ىذه األفعاؿ والتروؾ في الحجاالصنعاني: 
ُمَفرٍِّعين على إيجاب الدـ في محبلت  إلى قولو: والعجب إطباؽ الْ  ..وإنما روي عن ابن عباس

 . (ٗٔ)أنو لم يثبت رفعو والدليل كبلـ ابن عباس، وعلمتَ كثيرة، 

ا بالدـ إال بدليل ف األصل براءة الذمة؛ فبل يجوز تكليف من ترؾ نسكً إومن وجو سادس: ف 
، وأما القوؿ: ب ؛صريح ف في تكليفو بالدـ ردًعا لو عن ترؾ الواجب وارتكاب أألنو ماؿ معصـو

 :المحظور فهو مردود من وجوه

 نو تشريع لم يأذف بو اهلل سبحانو. أمنها:  
ا من الدـ ال من اهلل آثم وال ينفعو إراقة والثاني: أف الذي يؤدي الواجب ويترؾ المحظور خوفً  

 .الدـ
ألنو سيدفع قيمة الدـ  ؛ف كاف يجد الماؿ ال يبالي بترؾ الواجب وارتكاب المحظورإوالثالث:  

 نو كفارة لو، وليس كذلك. أا ظنً 

 :اطمأنت نفسي إلى القوؿ ،ابوجوب الدـ على من ترؾ واجبً  :من وجوه ردٍّ القوؿ ولما تقدـ 
 بعدـ وجوبو، واهلل أعلم. 

 ،فهو آثم ؛ا من غير عذر شرعيف من ترؾ الواجب أو ارتكب المحظور متعمدً أب :وإنما أقوؿ 
 بل إنو لو ذبح عن ىذا المتروؾ دوف ندـ وال توبة فبل يُػْعَتدُّ بذبيحتو.  ،وفعلو ينقص كماؿ حجو

وىذا القوؿ  –إف أمكن  -وعليو تدارؾ الواجب  ،فبل إثم عليو ؛ا أو جاىبًل أما إف كاف ناسيً  
 علم. أواهلل  ،بالتيسير وعدـ التعسير   ألمر اهلل تعالى وأمر رسولوامتثااًل 

ىذا وقد أورد المحدث )عبد العزيز بن مرزوؽ الطريفي( في كتابو )شرح حديث جابر( أكثر  
افتتحها بقولو:  ،ا من نسكورد بها القوؿ بوجوب الدـ على من ترؾ شيئً  ؛احد عشر وجهً أمن 

ا من نسكو أو الواجبات ناسًيا أو عامًدا فبل يجب عليو دـ إال ما دؿ الدليل ومن ترؾ شيئً "
فليراِجع كتابَو من أراد المزيد من البياف المؤيد لما تقدـ  (٘ٔ) "مواضع معدودة عليو وىي

أف العبلمة المحدث سليماف العلواف أبطل القوؿ بوجوب  ؛ذكره، وبلغني من بعض أىل العلم
 علم. أالدـ على من ترؾ نسًكا ناسًيا أو جاىبًل من أكثر من عشرين وجًها، واهلل 

                                                           

 (.ٜٖٙ/ٔتيسري العفم شرح عمدة األحكام لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ) (ٗٔ)
 (.ٖٚ)ص لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي( شرح حديث جابر يف احلج ٘ٔ)



  
 

ٕٔ 

 

حينما قاؿ في الشرح  ،ولقد أحسن العبلمة الشيخ )محمد بن صالح بن عثيمين(  
ما الدليل "ا فعليو دـ(: ا لعبارة صاحب متن )زاد المستقنع( وىي: )من ترؾ واجبً الممتع شرحً 

ا يحتاج على أف تارؾ الواجب عليو دـ؟ فأجاب على ىذا السؤاؿ الذي أورده بقولو: ىذا أيضً 
ف أل ؛شدأف إيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب أو أل ؛يوجبو اهلل عليهمإلى دليل واضح 

فإيجاب  ،إسقاط ما يجب تخفيف، وإيجاب ما لم يجب تشديد، والموافق لئلسبلـ التخفيف
ألنو أعظم وفيو قوؿ على اهلل ببل علم، وإشقاؽ على  ؛شد من إسقاط ما يجبأما لم يجب 

د ليس فيو إال شيء واحد وىو إسقاط ما عسى أف وإسقاط ما وجب بمقتضى االجتها ،العباد
لكن ىل فيو تكليف على العباد؟ الجواب: ال، وكذلك في التحريم. فتحريم ما  ؛ ايكوف واجبً 
 . (ٙٔ)"اشد من إباحة ما عسى أف يكوف حرامً أا كاف مباحً 

غيره براءة الذمة، وقوؿ الصحابي المبني على االجتهاد كقوؿ  وقاؿ في موضع آخر: األصل 
 . (ٚٔ)من الناس

فقد بناه على  ،اقلت: وأما بقاء الشيخ محمد بن عثيمين على إيجاب الدـ على من ترؾ واجبً  
، (ٛٔ)"في إيجاب الدـ مصلحة وىي حفظ الناس من التبلعب"ر عنو بقولو: اجتهاده الذي عب  
وذلك ألف الذي ال يردعو  ؛نو قد نقضو بما تقدـ من كبلموإبل  ؛م بوسل  وىو قوؿ غير مُ 
وتعظيم شعائره ال يهمو قيمة الدـ. بل إف الدـ ال يَُكفٍّر عنو إذا لم يكن  الخوؼ من اهلل 

 ا بالتوبة. مقرونً 
المسألة الثانية: عدـ صحة القوؿ بمضي المحـر المجامع قبل التحلل األوؿ قبل االنصراؼ  (ٙ

لعدـ الدليل على  القابل وذبح بدنةه من العاـ ؤ وقضا ،وحجو فاسد ،من عرفة في إحرامو
متعمًدا التوبة إلى اهلل، واستئناؼ اإلحراـ بالحج إف كاف  ماً لك، وإنما الذي عليو إف كاف عالذ

فدية  قضاء عليو وال وقت الوقوؼ باقًيا ولو في ليلة العيد قبل الفجر، وحجو صحيح وال
 واألدلة على ذلك. 

                                                           

 (.ٚٓٗ/ٚ( الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع البن عثيمني )ٙٔ)
 (.ٛٓٗ/ٚ( الشرح ادلمتع )ٚٔ)
 (.ٛٓٗ/ٚ( الشرح ادلمتع )ٛٔ)



  
 

ٕٕ 

 

 اإلحسام مو املّكات

 وفيو مسائل: 
المسألة األولى: يجب على كل حاج ومعتمر يأتي من بلد خلف المواقيت التي وقتها رسوؿ  (ٚ

ف كاف إويحـر عليو تجاوزه من غير عذر شرعي، و  ،أف يحـر من الميقات الذي يمر بو اهلل 
نو يحـر إذا حاذاه في الجو مع االحتياط بمسافة تفاديا لتجاوزه قبل اإلحراـ نتيجة إف ؛بالطائرة
حـر قبلو بمسافة طويلة أو من بلده جاز مع الكراىة مع استحباب تجديد أف إالطائرة، و سرعة 

 النية عند محاذاتو. 
المسألة الثانية: ولكن الذي ىو موضع البحث ىو مشكلة تجاوز الميقات بدوف إحراـ نتيجة  (ٛ

من مكة ولم يحـر بعد وال يستطيع الرجوع إلى  اسهو أو جهل فوصل إلى جدة أو قريبً 
حـر من جدة أو من أولكنو لم يرجع كسبل ف ؛الميقات إال بمشقة وكلفة أو يمكنو الرجوع بيسر

وكذا من لم يحـر إال بعد وصولو إلى مكة وىو حاج. والذي ظهر لي  ،الطريق قبل وصوؿ مكة
 لة األولى التفصيل اآلتي: علم بدليل ما تقدـ من أوجو البياف في المسأأواهلل 

فإحرامو صحيح وال  ،حـر بعد مجاوزتوأأوال: من تجاوز الميقات ولم يحـر ناسيا أو جاىبل ف 
 .شيء عليو

فهو  ،حـر بعد مجاوزتو من غير عذر شرعيأثانًيا: من تجاوز الميقات متعمدا عالما بالوجوب ف 
 .فدية عليو لما تقدـ وإحرامو صحيح وال ،آثم وعليو التوبة إلى اهلل سبحانو

حـر من جدة متعمدا من غير عذر شرعي فبل يخلو أا: من تجاوز الميقات وىو بالطائرة و ثالثً  
ف جدة ميقات فهو مخطئ لتعمده تجاوز الميقات الذي وقتو أإّما أف يكوف بناء على اقتناعو ب

عليو. وإّما أف يكوف وعليو التوبة إلى اهلل سبحانو وإحرامو صحيح وال شيء ، لو الرسوؿ 
إذا لم يكن عليو   لم يحـر بعد فيلزمو الرجوع ليحـر من الميقات الذي وقتو لو الرسوؿ

وإنما عليو التوبة  ،مشقة. وإف لم يرجع مع تيسر الرجوع لو فهو مخالف للسنة وال فدية عليو
 بأف ال يعود إلى ذلك الفعل ويستغفر اهلل تعالى.  :أي

 جدة ميقات، فهو مبني على أمرين:  وأما قوؿ من يرى أف 
األوؿ: جواز اإلحراـ مما ىو محاذ للمواقيت أو ما قبلها لثبوت ذلك عن أمير المؤمنين  



  
 

ٕٖ 

 

أي ما كاف شرؽ المدينة وىو  –لما اشتكى إليو أىل المشرؽ  عمر بن الخطاب 
مشقة اإلحراـ من قرف المنازؿ الذي ىو ميقات أىل نجد ومن أتى عليو من  -العراؽ 
وىذا ىو  ،(ٜٔ)فقاؿ عمر: انظروا حذوىا من طريقكم فحد لهم )ذات عرؽ(، غيرىم
ف الذي حد ذات أب ؛ف الحديث المروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر أل ؛الثابت

لوقفو على عائشة وابن عباس وابن عمر لما  ؛لم يصح (ٕٓ)عرؽ ألىل العراؽ ىو النبي 
 حمد بن حنبل والدارقطني في العلل وابن خزيمة في صحيحو.أذلك عن اإلماـ  يَ ُروِ 

ولم يكن  ،ذات عرؽ س بسنديهما قاؿ: لم يوقت النبي و وروى الشافعي والبيهقي عن طا 
يكن أىل مشرؽ س: ولم و ومعنى قوؿ طا ،(ٕٔ)فوّقت الناس ذات عرؽ ،ٍ أىُل مشرٍؽ حينئذ

 . ألنو لم يفتح في زمن النبي  ؛حينئٍذ )يعني العراؽ(
، ومنهم الشيخ عبد اهلل بن محمود رئيس (عليو من قاؿ: )جدة ميقات ىاألمر الثاني الذي بن 

، والشيخ عدناف بن محمد عرعور من علماء الحديث السلفيين محاكم قطر سابقا 
 ، والشيخ عبد العزيز الطريفي في صفة حجة النبي(المعاصرين في كتابو بعنواف )جدة ميقات

بالقياس  ،للمواقيت القريبة من مكة ومنها: قرف المنازؿ ويلملم ةمحاذاة جد"ىو:  
ألف اإلحراـ بعد تجاوز الميقات ال يجوز إال من مكاف محاذ  ؛وفي ىذا نظر (ٕٕ)"الجغرافي.

 واهلل أعلم.  ة،للميقات من جهة اليمين أو الشماؿ وىذا غير متحقق بالنسبة إلى جد
أّما اإلحراـ من جدة لمن احتاج إليو ممن تجاوز ميقاتو لعذر مشروع كالنسياف والخطأ فهو  

 واهلل أعلم.  ،ـ تجاوز الميقاتلما تقدـ في بياف أحكا ،جائز إف شاء اهلل

ًما بوجوب اإلحراـ منو فقد أما من يتجاوز الميقات الذي يمر بو دوف إحراـ متعمًدا عالِ  
وعليو الرجوع ليحـر منو إف  ، ارتكب خطأ النتهاكو حرمة الميقات الذي وقتو رسوؿ اهلل 

                                                           

 (.ٖٔ٘ٔ( البخاري )ٜٔ)
احلتتافظ ابتتن حجتتر يف احلتتديث وذكتتر ، (ٖٕ٘ٙ(، والنستتائي )ٜٖٚٔأبتتو داود )، و (ٕٜٗ٘ ،ٗٛ٘ٗ) ( أخرجتتو أمحتتدٕٓ)

وانظتر التمييتز لامتام مستلم ، ( ىتذه الوجتوه، ونقتل إعتفد التداردطه واتريه ذلتا٘/ٕالدراية يف ختتريج أحاديتث اذلدايتة )
ودتت درنتا  ما حفظ نافع عن ابتن عمتر أن النتيب  والصحيح احملفوظ من توديت رسود اهلل  (، وداد:ٕٗٔ/ٔ)

 التوىم على مالك.. ألىل العراق، ىذا ما ال حيتمل
 ودت ألىل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت. فأما األحاديث اليت ذكرناىا من دبل أن النيب 

 .(ٜٙٗٔ، والسنن الصغرى للبيهقي )(٘ٔٔالشافعي يف مسنده ) ( أخرجؤٕ)
 .(ٕٙص)لعبد العزيز الطريفي   صفة حجة النيب (ٕٕ)
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أما الدـ فبل يكلف بو لعدـ ثبوت  ،كاف لم يحـر بعد ولم يكن عليو مشقة كبيرة في الرجوع
وعليو التوبة إلى اهلل تعالى إف كاف ليس لو عذر  ،ذلك عن الشارع وإحرامو صحيح إف شاء اهلل

 . ةشرعي في التجاوز ولو كاف أحـر من جد

أو شوٍط كامٍل من األشواط السبعة  ،أو بعض شوط ،المسألة الرابعة: مسألة نقصاف خطوات (ٜ
أو نزوؿ دـ الحيض على المرأة  ،أو الخطأ ،في الطواؼ أو السعي الركن لعذر شرعي كالنسياف

أو الحدث من بوؿ أو  ،أو المرض المانع من اإلكماؿ ،التي اعتقدت عدـ جوازه للحائض
لهبلؾ لو حاوؿ أو شدة الزحاـ التي خاؼ على نفسو منها ا ،غيره الذي لم يستطع منعو

وليس باستطاعتو إكماؿ النقص بعد أف يستريح إما لدواـ العذر أو  ،اإلكماؿ ونحو ذلك
أو يلحقو الضرر لو أتم لشدة الزحاـ واستمراره  ،للمشقة الشديدة التي يتعذر معها اإلتماـ

وات وعدـ استطاعتو البقاء مدة يـو أو أكثر حتى يتمكن من اإلتماـ أو إعادة الطواؼ خشية ف
 رفقتو ونحو ذلك.. فما الحكم والحاؿ كما ذكرنا؟ 

أنو يجب على المستطيع أف يأتي باألشواط السبعة كاملة تأسًيا برسوؿ  ؛بو الذي أدين هلل  
 تّباًعا لسنتو، وأنو ال يجوز تعمد ترؾ خطوة واحدة لغير عذر مشروع. او  اهلل 

ولو الحمد  فإف اهلل  ،كما تقدـ ذكرهأما إذا كاف ترؾ الشوط أو جزء منو لعذر مشروع   
حيث بين لنا سبحانو في الكثير  والمنة قد جعل لنا فرًجا ومخرًجا في كتابو وسنة رسولو 

وأنو لم يكلف أمة  ؛أنو ما جعل علينا في الدين من حرج من اآليات وعلى لساف رسولو 
هلل على قدر االستطاعة بتقوى ا وأمر سبحانو وأمر رسولو  ،ما ال طاقة لها بو محمد 

 ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇچ: [، وقاؿ سبحانوٙٔالتغابن: ]  چ  ھ ہ ہ ہ چ: فقاؿ سبحانو

 [.ٕٙٛ]البقرة:   چ ۈ
فَِإَذا نَػَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه َوِإَذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَْأتُوا ِمْنُو َما : »وقاؿ رسوؿ اهلل  

، فهذه النصوص وما في حكمها دالة داللة قطعية على صحة الطواؼ المذكور، (ٖٕ)«اْسَتطَْعُتمْ 
 وأنو ال إعادة واجبة على صاحبو. 

ولم أقل بذلك  .واهلل أعلم ،فإف األحوط أف يعيده ،وزاؿ عنو العذر ،إال من تيسر لو البقاء 
، بل قد قاال: بصحة الطواؼ إذا أتى بأكثره  تقليًدا لمن أجازه كأبي حنيفة وطاوس

                                                           

 .(ٖٖٚٔمسلم )و ( واللفظ لو، ٕٛٛٚأخرجو البخاري )( ٖٕ)
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 ،وينفق عن الثبلثة الباقية عن كل شوط نصف صاع وىذا ال أقوؿ بو ،كأربعة أشواط
وكذا ما  ،وإنما أعني شوًطا فأقل، ألني ال أرى التقليد وإنما لما تقدـ من االستدالؿ

حقيق المتقدمين استشهدت بو من اختيارات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وغيره من أىل الت
وإنما ألنو مبني على األدلة من  ؛والمتأخرين فإف استشهادي بما كتبوه ليس تقليًدا

 الكتاب والسنة والقواعد الشرعية. 
ومن وجو آخر فإف من أتى باألكثر حتى لم يبق إال القليل يُػَعد شرًعا قد أتى بالكل في كثير  

ية إال فيما ال يمكن تجزئتو كالصبلة والطهارة وىذه من القواعد الشرع ،من أمور الدين والدنيا
فإف المعذور يتم الصبلة على قدر استطاعتو ويتم الوضوء بالتيمم إذا فقد الماء أو عجز عن 

بل  ،استعمالو، والقوؿ بأف الطواؼ صبلة ال يعني أنو كالصبلة في األحكاـ واألفعاؿ واألقواؿ
من يرى وجوبها، والنية، وال يصح قياسو على  ال يجب فيو من أحكاـ الصبلة إال الطهارة عند

 الصبلة أيًضا. 

ومثل ذلك األجير الذي أجر نفسو يوًما كامبًل فعمل ذلك اليـو حتى غربت الشمس فإف أجرتو   
كاملة الزمة في ذمة المستأجر وليس لو الحق في استقطاع جزء من أجرتو مقابل صبلة الظهر 

 والعصر ومدة أكلو بل واستراحتو وسط النهار مع ما يتخللها من نـو جرت بو العادة. 

كقصة الِقْمرِي ة التي اشترط بائعها للمشتري أنها تغرد طيلة النهار لكن المشتري   وما ماثل ذلك 
وجدىا تسكت آخر النهار قبل غروب الشمس فأراد ردىا إلى بائعها فلم يقبل فاحتكما إلى 
اإلماـ مالك في مجلسو بحضرة طبلبو وكاف من بينهم محمد بن إدريس الشافعي، وىو من 

قاؿ لو مالك: إما أف تقبلها أو تسقط عنو جزًءا  ،دعاه المشتريابائع بما أبرزىم فلما اعترؼ ال
 من قيمتها يقابل ما بقي من النهار. 

فسألو الشافعي في الحاؿ قائبًل ألم تعلمنا يرحمك اهلل في درس كذا أف اسم الكل يشمل  
وال يضر  إف البيع صحيح :وقاؿ ،الجزء اليسير الذي نقص منو؟ فأجاب: بلى، ورد الخصماف

" لئن عاش ىذا الفتى ليكونن إماًما" ومعنى :ما نقص من آخر النهار، ثم قاؿ في غيبة الشافعي
 واهلل أعلم.  ،ىذه القصة تؤيده النصوص الشرعية

وىي أنو ال يخفى على من حج وخصوًصا في ىذه  ،المسألة الخامسة: تتعلق برمي الجمار (ٓٔ
األزماف من الزحاـ العظيم الذي يذىب ضحيتو العشرات من الحجاج موتى تحت األقداـ، 
ويناؿ مئات األلوؼ من اإلعياء واإلصابات الشيء الكثير، وال يخفى أف ىذا الزحاـ مستمر 
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خصوًصا بعد الفتوى بجواز الرمي طيلة الليل والنهار خبلؿ يـو العيد وليلتو وأياـ التشريق 
فإنو بالقدر الذي ال يمكن معو  ،وال يخفى أف الزحاـ لو خف في وقت ما ،طواؿ النهار والليل

الوصوؿ إلى الحوض أو القرب منو إال لذوي القوة من الرجاؿ الذين ال يمثلوف إال جزًءا يسيًرا 
 من الحجاج. 

ة آؿ سعود الجسور العمبلقة المكونة من عدة دولة التوحيد حكوم يوأقصد بذلك قبل أف تبن 
 طوابق مع سعتها جزاىم اهلل خير الجزاء. 

وال في  وال يخفى أف الحوض ُمْحَدث في أواخر العهد العثماني لم يكن في عهد النبي  
وأف القصد منو حفظ حصى الجمار حتى ال يتأذى بو  ،عهد الخلفاء الراشدين وال من بعدىم

 الحجاج من ناحية، وداللة الحجاج على موضع الرمي من ناحية أخرى. 
حولو، أو   وحيث أف الشاخص ىو الموضع الذي تّحراه السلف بأنو موضع رمي النبي 

 وحيث أف أكثر الحجاج ال يستطيعوف إيصاؿ الحصى إلى الشاخص وال إلى الحوض. 

هذه الحيثيات فإف الفتوى بأنو البد من وصوؿ الحصى إلى الحوض وما ال يصل ال يعتد بو ل 
فتوى في صحتها نظر، مع احترامي لمن يفتي بذلك من العلماء األجبلء وتقديري لوجهة 
نظرىم ولمن سبقهم إلى ىذه الفتوى من األئمة" ونظًرا لعدـ الدليل الصحيح على وجوب 

الحصى إلى الحوض، ونظًرا إلى أف أكثر الحجاج يرموف بعيًدا عن  إصابة الشاخص أو إيصاؿ
والعلماء يرونهم  ،الحوض والشاخص دوف إصابة أحدىما لعدـ استطاعتهم منذ مئات السنين

ولم يُقِدـ أحد على أف يعلن بطبلف رميهم، وإنما يوجد القوؿ ببطبلنو في  ،من كل مذىب
 .عليهمبعض كتب المفرعين ومناسكهم وتقدـ الرد 

 ،ونظًرا لما تقدـ شرحو من الخطر العظيم على الحجاج الذين طوقتهم بو الفتوى المذكورة 
من التيسير واألمر بو ورفع الحرج ونفي  وبناًء على ما ثبت من كتاب اهلل تعالى وسنة نبيو 

فقد انشرح صدري وظهر لي أف من أتى من الحجاج إلى الجمرات  ،التكليف بما ال يطاؽ
منو الحصى نحو الشاخص  يوبذؿ جهده حتى وصل إلى أقرب مكاف يمكن أف يرم وزاحم

ولكنو يعرض نفسو للخطر لو تقدـ أكثر مما وصل إليو ثم رمى  ؛وىو يعلم أف حصاه لن يصل
من مكانو نحو الشاخص بقدر استطاعتو وَكب ر مع كل حصاة فإف رميو صحيح إف شاء اهلل، 

ألف مجيئو إلى  ؛وذلك ،وال إعادة عليو ،حوض لبعده عنوولو لم يصل من حصاه شيء إلى ال
مواضع الجمرات وتكبده مشقة الوصوؿ إلى أقرب مكاف رمى منو نحو الشاخص بنية صالحة 
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 ،وألنو رمى الحصى واحدة بعد األخرى يكبر اهلل مع كل حصاة؛ وبنية التأسي برسوؿ اهلل 
سبحانو ينالو التقوى من عباده وىو أعلم سبحانو حقيقتو واهلل ألنو  ؛فإف ىذا ىو المراد من الرمي

 واهلل أعلم.  ،وىو الغفور الرحيم

وعدـ استطاعتها البقاء حتى  ،المسألة السادسة: يصح طواؼ الحائض والنفساء عند الضرورة (ٔٔ
أو لعدـ استطاعتو البقاء لنفاد  ،أو لعدـ وجود محـر ينتظر معها ،تطهر لعدـ انتظار رفقتها لها

وذلك ِلَما احتج بو المحققوف من أئمة أىل  ،نفقتو أو لخوفو الضياع والضرر لفوات رفقتو
وفي مقدمة المتأخرين  ،والمتأخر وفي مقدمتهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،العلم المتقدـ منهم

 .جميًعا اإلماـ العبلمة عبد العزيز بن باز 

الذي ىو الدليل على وجوب الطهارة للحائض  (ٕٗ)«َأَحاِبَستُػَنا ِىَي؟: » وأجابوا عن قولو 
بأف ىذا خاص بمن لها رفقة تنتظرىا، أو محـر ينتظر معها كصفية، واهلل أعلم، ومن أراد 
المزيد من البياف فليراجع البحث العظيم الذي كتبو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن ىذا 

 لثامن عشر من فتاواه الكبرى، والخاص بمناسك الحج. الموضوع، وىو موجود في الجزء ا
ربما يتمسك بعض المبتدئين المقلدين من أتباع  المسألة السابعة: فائدة ألبنائي المبتدئين: (ٕٔ

مذاىبهم، وىذا المذاىب اإلسبلمية المشهورة، فيضللوف من يخالف ما يجدونو في كتب 
 خطأ كبير يجب على طالب العلم أف يحذر الوقوع فيو لؤلسباب اآلتية: 

برد ما تنوزع فيو إلى اهلل والرسوؿ )أي  أمر في كتابو وعلى لساف رسولو  األوؿ: أف اهلل  
 ، ال إلى ما قاؿ فبلف أو فبلف من العلماء، ولو كاف من أئمة المذاىب. (القرآف والسنة

ألف مذىب األئمة األربعة وغيرىم ىو رّد ما حصل فيو االختبلؼ إلى الوحيين وقد الثاني: و  
إذا صح الحديث فهو "، وقالوا: (ٕ٘)"خذوا مما أخذنا منو"نهوا أتباعهم عن تقليدىم، وقالوا: 

، ولهذا يوجد للواحد منهم في (ٕٚ)"إنا نقوؿ القوؿ اليـو ونرجع عنو غًدا"، وقالوا: (ٕٙ)"مذىبي
                                                           

حاضت  ، أن صفية بنت حيي زوج النيب ( من حديث عائشة ٕٔٔٔ(، ومسلم )ٚ٘ٚٔ) أخرجو البخاري( ٕٗ)
فقلتتتت: يتتتا رستتتود اهلل إضتتتا دتتتد أفاضتتتت وطافتتتت بالبيتتتت   « َأَحاِبَستتتتُتَنا ِىتتتَى »فقتتتاد:  فتتتذكرت ذلتتتك لرستتتود اهلل 

 «.فَتْلتَتْنِفرْ : »حاضت بعد اإلفاضة، فقاد رسود اهلل 
 (.ٜٖٓ/ٕ(، إعفم ادلودعني )٘ٗٔ( انظر: االنتقاء يف فضائل الثفثة األئمة الفقهاء البن عبد الرب )ص ٕ٘)
انظتتر نستتبتها للشتتافعي يف: ضايتتة ادلطلتتب للجتتتويه  ( ىتتذه ادلقولتتة تنستتب لامتتام أو حنيفتتة واإلمتتام الشتتتافعي ٕٙ)

/ ٔ(، ونسبتها إىل أو حنيفة يف: َرْسم ادلفيت )من رلموعة رسائل ابن عابدين( )ٗٓٔ/ٔ(، اجملموع للنووي )٘ٙٔ/ٔ)
 (.ٚٙٔ/  ٔ(، رد احملتار )ٗ
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 بعض المسائل أكثر من قوؿ. 
الثالث: أف العلماء الكبار المجتهدين الذين لهم مذاىب معروفة بعد القروف المفضلة ليسوا  

األئمة األربعة فقط؛ بل ىم كثير يزيدوف على العشرين كلهم من أىل السنة والجماعة، ولكل 
منهم رأيو الذي يتفق مع غيره أو يختلف، وقد بقيت مذاىبهم مدونة في كتب التفسير وشروح 

وكتب الفروع المطولة ولم تشتهر مذاىبهم لدى العامة ولم يكن لهم أتباع لعدـ  الحديث،
وجود من يتبنى األخذ بها، ونشرىا من األمراء وكبار األتباع المقدمين لديهم كما حصل 

 للمذاىب التي انتشرت واشتهرت كالمذاىب األربعة والمذىب الظاىري وغيرىا. 
عبلـ في العلم مثل مرتبة األئمة األربعة؛ بل إف منهم من يفوؽ وإال فإف مرتبة أولئك العلماء األ 

 بعضهم، ومن أصحاب المذاىب التي لم تنشر: 
محمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وقتادة، والحكم، وإسحاؽ بن  

راىويو، والحسن البصري، وسفياف الثوري، ومجاىد، واألوزاعي، وسفياف بن عيينة، وابن 
ارؾ، والليث بن سعد، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيساف، وعطاء بن السائب، المب

 وأقرانهم. 
ومن جاء بعدىم من األئمة، وأصحاب االجتهاد المعروؼ كابن جرير، وابن تيمية، وابن القيم،  

وابن كثير، وابن حجر العسقبلني. ومن جاء بعدىم كاإلماـ المجدد محمد بن عبد الوىاب، 
ن من أبنائو، وأحفاده، وكبار تبلميذىم أمثاؿ األئمة األعبلـ عبد العزيز بن باز، وعبد والبارزي

الرحمن بن سعدي، ومحمد بن عثيمين، الذين ظهرت إمامتهم في الدين جلية بما رزقهم اهلل 
من حفظ السنة واألخذ بالدليل، وترؾ التقليد فيما ال دليل عليو فجمع اهلل لهم بين معرفة 

وحفظ الحديث والفقو فيهما والعمل الصالح وتوافرت فيهم شروط المجتهد المطلق التفسير، 
الصحيحة المعتبرة ال المتكلفة التي وصفها اإلماـ المجدد بقولو عن المتكلفين من المقلدين: 

؛ بل وسدوا باب االجتهاد باشتراطهم شروطا لعلها ال توجد كاملة في أبي بكر وعمر "
 . (ٕٛ)"يخالف المذىب ولو في المسائل االجتهاديةويتهموف بالزندقة من 

                                                                                                                                                                           

على البحر الرائق  بن عابدينا حاشيتو ،(ٜٖٓ/ٕإعفم ادلودعني ). انظر: ادلقولة تنسب لامام أو حنيفة  ( ىذهٕٚ)
(ٙ/ٕٜٖ.)  
(، وتيستتري العزيتتز احلميتتد شتترح  ٜٖٙانظتتر: رلموعتتة رستتائل يف اإلديتتان والتوحيتتد للشتتي  زلمتتد بتتن عبتتد الوىتتاب )ص( ٕٛ)

 (.ٕٛٔ/ٕكناب التوحيد )
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 :تهبّـٌ

لقد بلغ الجهل والتقليد األعمى بأكثر متفقهة المذاىب الذين تولوا القضاء والفتيا في أزمنتهم  (ٖٔ
تعالى، ابتداء من  في القروف المتقدمة على زمن اإلماـ المجدد محمد بن عبدالوىاب 

حدوث التمذىب بعد وقت األئمة األربعة، أقوؿ: بلغ التفرؽ بين علماء المسلمين إلى اعتناؽ 
أولئك الكثرة منهم مذاىب صوفية ضالة في المعتقد، خالفوا بذلك أئمة أىل السنة في 

لي، ومنهم العقيدة السلفية التي كانوا عليها، فمنهم النقشبندي، ومنهم التيجاني ومنهم الشاذ
القادري، ومنهم األحمدي وغيرىم، بل إنهم يأخذوف ببدع من ينتسبوف إليهم ويتركوف أكثر ما 
أصابوا فيو ويحاربوف من يدعوىم إلى العقيدة الصحيحة واألخذ بالدليل كما تقدـ تفصيل 

 ذلك. 
قد  وال شك أف من تقدـ ذكرىم من المتأخرين وعلى رأسهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  

توافرت فيهم الشروط المعتبرة للمجتهد المطلق، وأما انتماؤىم إلى المذاىب المشتهرة وعدـ 
ادعائهم ألنفسهم رتبة االجتهاد المطلق فذلك راجع إلى تواضعهم، وزىدىم في الشهرة من 
وجو، والنتشار التعصب المحـر في وقتهم من وجو آخر، وأما قلة أو عدـ اعتبارىم في 

ة األربعة فذلك ال يقولو إال العلماء، وطبلب العلم المقلدوف الذين سدوا باب مستوى األئم
االجتهاد وظنوه قد انتهى باألئمة األربعة وما ُدوٍّف في الكتب المنسوبة إليهم، حتى قاؿ 

وأمثالو: إنو مجتهد مذىب ال مجتهد مطلق، وىذا ال يقولو  بعضهم عن اإلماـ ابن تيمية 
د صاحب ىوى؛ ألف اهلل سبحانو قد أعطاه من العلم والفقو في الدين إال جاىل بو أو حاق

والعمل بو ما فاؽ بو بعض األئمة، فهو من أبرز العلماء الربانيين، ولذا قاؿ عنو محدث العصر 
 محمد ناصر الدين األلباني: لو كنت مقلدا أحدا لقلدت شيخ اإلسبلـ ابن تيمية. 

المذاىب من علماء السوء المشركين والمبتدعين الذين  في زمنو من متعصبة أما ما القاه  
في سجن القلعة  وشوا بو إلى السلطاف لقربهم منو فصدقهم لجهلو، وَسَجَنو حتى مات 

بدمشق بعد أف قضى فيو ثبلث سنين تقريًبا، فاضطر الوالي وعلماء السوء إلى االختفاء عدة 
ازتو منهم مئات األلوؼ، مات منهم بضعة أياـ خوفا من نتائج غضبة المسلمين الذين شيع جن

أشخاص بسبب الزحاـ وذلك لمحبة المسلمين لو كما جاء في مناقبو، لما لو فيهم من اآلثار 
الطيبة في مقدمتها: دعوة الناس إلى توحيد اهلل تعالى، ومناظرة المشركين والمبتدعين والرد 

المعركة التي ُىـز فيها التتار. أما الذين عليهم، ومنها جهاده في سبيل اهلل تعالى فهو الذي قاد 
يسبونو في ىذه األزماف فهم أىل الشرؾ والبدع ورثة علماء السوء الذين حاربوه كما حارب 
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 ، واهلل ال يصلح عمل المفسدين. المشركوف رسوؿ اهلل 
ملة ىو وصفات العالم الربانػي الذي وضع اهلل لو القبوؿ في األرض، وتُرجى لو والية اهلل الكا 

لتحقيق معاني الصبر واليقين بآيات اهلل تعالى علًما وإيمانًا وعمبًل وأمارات  من وفقو اهلل 
 ذلك ما يلي: 

 األولى: العلم بالكتاب والسنة. 
 . الثانية: اإلخبلص الكامل هلل 

 في عبادتو للخالق ومعاملتو للخلق.  الثالثة: العمل بالعلم وذلك بالتأسي التاـ برسوؿ اهلل  
 الرابعة: عدـ التقليد فيما ال دليل عليو.  

الخامسة: حسن الخلق والتواضع التاـ والصبر على األذى وكفو، والرفق والعفو والكـر  
 المشروع، وطبلقة الوجو، وبذؿ صنائع المعروؼ. 

 غيرىم. السادسة: نشر العلم والدعوة إلى اهلل تعالى بين المسلمين و  

 السابعة: األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر بين العامة والخاصة. 
 الثامنة: مناصحة والة األمر والدعاء لهم، وترغيب الناس في ذلك والبعد عن مداىنتهم. 
التاسعة: الزىد في الدنيا بالتورع عن الحراـ والمتشابو، وإنفاؽ الفضل من الماؿ في وجوه  

 البر، والزىد في الثناء والظهور. 
 العاشرة: مبلزمة ذكر اهلل وتبلوة القرآف بالتدبر.  
خلق  كما وصفت أـ المؤمنين  الحادية عشرة: ويجمع ذلك كلو: أف يكوف خلقو القرآف. 

 ك. بذل النبي 
مهما بلغت منزلتو من العلماء الربانيين يصل إلى  الثانية عشرة: ليس من يتأسى برسوؿ اهلل  

معصـو وقد رزقو اهلل من اإليماف الكامل واليقين الصادؽ  ألنو ؛ منزلة الرسوؿ 
واإلحساف ما لم يصل إليو أحد سواه من الناس. وىكذا الحاؿ في األخذ بمناسك الحج 

 للتأسي بو في ذلك أنو يصل إلى مرتبتو. لكنو مأجور على قدر استطاعتو ونيتو.  فليس من ُوِفق

الثالثة عشرة: بناًء على ما تقدـ ذكره من كبلـ األئمة األربعة، وأىل الظاىر وغيرىم من أئمة  
تعالى، بأف مذىبهم جميعا ىو األخذ بالدليل من الكتاب والسنة، وبناًء على  الهدى 
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وأتباعهم بذلك ونهيهم عن تقليدىم فيما ىو من اجتهادىم، والذي أدى إلى  أمرىم لتبلمذتهم
اختبلفهم في بعض الفروع نتيجة خفاء الدليل على بعضهم وظهوره للبعض اآلخر، أو أنو لم 
يصح لدى بعضهم، وصح لدى البعض اآلخر من طريق أخرى، أو أنو نتيجة اختبلؼ في فهم 

م جميًعا ىو األخذ بالدليل كما بين ذلك بالتفصيل شيخ المراد من الدليل وإال فإف مذىبه
 . (اإلسبلـ ابن تيمية في كتابو: )رفع المبلـ عن األئمة األعبلـ

في بعض المسائل الفرعية. أّما أصوؿ الدين  وىكذا الحاؿ في اختبلؼ الصحابة  
 فإف الجميع والحمد هلل متفقوف عليها. 

أقوؿ: بناًء على ما تقدـ فإنني اجتهدت، وما توفيقي إال باهلل عليو توكلت واليو أنيب وال حوؿ  
وال قوة إال باهلل العلي العظيم، ىو حسبي ونعم الوكيل، على أف آخذ في ىذا الكتاب المبارؾ 

، بما فيو ىذا الجزء المتعلق بمناسك الحج بالدليل من كتاب اهلل تعالى وصحيح سنة نبيو 
وذلك بعد بذؿ الجهد في معرفة حجة من َخاَلْفُت قولو فكاف تركي لو نتيجة بنائو على رأي أو 

 تقليد أو دليل لم يثبت.
ولهذا فإنني على ثقة إف شاء اهلل تعالى؛ بأف جميع إخوانػي في اهلل من العلماء الذين نور اهلل  

ونني على ما في ىذا الكتاب، بصائرىم، وعصمهم عن الكبر والحسد والتقليد األعمى سيوافق
ويعتبرونو مذىب أىل الحق كلهم من األئمة وغيرىم، إال ما خالف الحق فإنني وإياىم بريئوف 

 منو، واهلل المستعاف. 
الرابعة عشرة: ليعلم كل أخ لي في اهلل من العلماء وطبلب العلم؛ أنني لم أذكر ما ذكرتو في  

أو قد مضى ادٍّعاًء، بأنني من أىل االجتهاد، ولكن المسائل المتقدمة أو غيرىا مما سيأتي 
بالرد فيما تنوزع فيو إلى  امتثاال ألمره سبحانو وأمر رسولو  -إف شاء اهلل تعالى-ذلك مني 

ورجاء أف يثيبني اهلل سبحانو على المساىمة في التخفيف عن المسلمين في  اهلل والرسوؿ 
ببل دليل واضح تقـو بو الحجة، فإف كنت مصيبا  أمور كلفهم بها بعض العلماء اجتهادا منهم

ولو الحمد والمنة، وإف كنت مخطئا فمني ومن الشيطاف، وأستغفر اهلل لذنبي  فمن اهلل 
 وخطئي، واهلل أعلم وصلى اهلل على عبده ورسولو نبينا محمد وآلو وسلم تسليما. 
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 التعسِف باملهاضك َباحلج َالعنسٔ َحكنًنا

معنى المناسك: جمع منسك، وىو عاـ لمكاف العبادة وفعلها، والذبح المسألة األولى:  (ٗٔ
 المشروع الذي ُقصد بو العبادة كاألضحية والهدي. 

ا: أداء مناسك الحج التي شرعها اهلل سبحانو المسألة الثانية: تعريف الحج لغة: القصد، وشرعً  (٘ٔ
]آؿ    چ      ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸        ﮷ ﮶ ﮵﮴ ﮳ ﮲ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ چ: بقولو

وىذا األداء للمناسك البد أف يكوف في أماكنها، وأوقاتها المعينة لها في  [.ٜٚعمراف: 
ألف اهلل حـر الحج إلى غير بيتو، وما يتبعو من األماكن، وىي منى  ؛الكتاب والسنة

وعرفة ومزدلفة في أيامها المعلومة. كما تقدـ بياف ذلك في المفاىيم السامية في الحج، 
 يانو إف شاء اهلل تعالى. وكما سيأتي ب

المسألة الثالثة: حكم الحج: ىو الركن الخامس من أركاف اإلسبلـ الخمسة، فهو فريضة على  (ٙٔ
كل مسلم مكلف مستطيع ذكرا أو أنثى، ومن جحده كفر، ولو أداه ظاىرا كما دلت على 

 ذلك اآلية الكريمة. 

 المسألة الرابعة: أركاف الحج المتفق عليها ثبلثة:  (ٚٔ
 ؿ: عقد النية باإلحراـ بالحج.األو  
 الثاني: الوقوؼ بعرفة في وقتو. 

 الثالث: طواؼ اإلفاضة. 
 المسألة الخامسة: شروط فرضيتو خمسة:  (ٛٔ

ألنو ال يصح للكافر عمل حتى يؤمن باهلل، ويدخل في اإلسبلـ بنطقو  ؛األوؿ: اإلسبلـ 
 بالشهادتين مع اعتقاده لمعناىما وإيمانو بو بأنو الحق. 

ألف فاقد العقل ال يصح حجو إال الفقداف الجزئي الذي يحصل أثناء تأدية  ؛الثاني: العقل 
 بعض المناسك كاإلغماء ونحوه. 

الثالث: البلوغ: ويعرؼ بالنسبة للرجل بأحد األمور اآلتية: بخروج المني من ذكره، بلذة عند  
ولحيتو، فإذا لم يوجد من الشهوة الجنسية، أو نبات الشعر الخشن حوؿ قُبلو، وعلى شاربو 
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ذلك شيء، فإنو يحكم ببلوغو إذا تم لو ثماني عشرة سنة فما فوؽ؛ ألنو من المجرب أف من 
 الذكور واإلناث من لم يبلغ إال في ىذه السن، ومن العبلمات التي قبل البلوغ: خشونة صوتو. 

وبالنسبة للبنت: يعرؼ بلوغها بأف تحيض أو ينبت الشعر الخشن حوؿ قبلها، وتفلك ثدييها، أو يتم  
وىو ابن خمس  أنو عرض على النبي  لها ثماني عشرة سنة فما فوؽ، وما روي عن ابن عمر 
 .، ىذا من وجوعشرة سنة فقبلو فهذا إخبار منو وليس إخبارًا من النبي 

ألشخاص من ذكور وإناث يختلفوف في أجسامهم ووظائفها، فمنهم من فإف ا :ومن وجو آخر 
يبلغ مبكًرا ومنهم من يتأخر، فالمتأخر يُػْنَتظر بو إلى سن ثماني عشرة فما فوؽ، ألنو المتيقن، 

 واهلل أعلم.

البن عمر وىو ابن أربع عشرة، وقبولو وىو ابن خمس  ومن وجو ثالث: فإف رد النبي  
 ألف البعيدة ليست كالتي جوار المدينة. ؛عشرة األصح تفسيره بظروؼ الغزوتين

 الرابع: االستطاعة وىي وجود الزاد والراحلة واألمن والقدرة البدنية. 

بو معو، فإف حجو الخامس: الحرية إال إذا أذف السيد لمملوكو بأف يحج وأعطاه النفقة أو حج  
 صحيح، ويسقط عنو وجوبو إذا عتق على الصحيح.

اَل َيْخُلَوف  »: بالنسبة للمرأة وىو وجود محـر لها عند الجمهور؛ لقولو  :وزيد شرط سادس 
ـَ «رَُجٌل بِاْمَرَأٍة ِإال  َوَمَعَها ُذو َمْحَرـٍ َواَل ُتَساِفِر اْلَمْرَأُة ِإال  َمَع ِذى َمْحَرـٍ  رَُجٌل فَػَقاَؿ يَا َرُسوَؿ  ، فَػَقا

اْنطَِلْق َفُحج  َمَع » :الل ِو ِإف  اْمَرَأِتى َخَرَجْت َحاج ًة َوِإنٍّى اْكُتِتْبُت ِفى َغْزَوِة َكَذا وََكَذا. قَاؿَ 
والمحـر شرط لوجوبو عليها ال لصحتو؛ ألنها لو حجت بدوف محـر فحجها  .(ٜٕ)«اْمَرَأِتكَ 

 صحيح. 
: محـر المرأة ىو من تحـر عليو على التأبيد بسبب شرعي وىو: فائدة في بياف  (ٜٔ المحـر

النسب أو الرضاع أو المصاىرة. أما من تحـر عليو مؤبدا بسبب غير شرعي كالمبلِعَنة على 
 .  المبلِعن فليس بمحـر

 والمحاـر من النسب ىم: 

 األصوؿ من قبل األب، أو من قبل األـ وإف علوا. -ٔ

                                                           

 . واللفظ لو (ٖٔٗٔ(، ومسلم )ٖٙٓٓ( أخرجو البخاري )ٜٕ)
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 البن أو البنت وإف نزلوا. الفروع من قبل ا -ٕ
 اإلخوة من جميع الجهات، وأبناؤىم وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإف نزلوا. -ٖ
 األعماـ من كل جهة، وأعماـ األب واألـ. -ٗ

 األخواؿ من كل جهة، وأخواؿ كل من األب واألـ. -٘
 أبناء األخوات من كل جهة وإف نزلوا. -ٙ

لنسب، وىم كل من تقدـ ذكرىم إذا كانت قرابتهم برضاع ويحـر من الرضاع ما يحـر من ا 
 ُمَحرٍّـ.

ـُ اْلَمص ُة َواَل : »ومن رضاعو أقل من الخمس بأف كانت ثبلث مصات فأكثر لقولو   اَل ُتَحرٍّ
فإنو ينبغي عدـ اعتباره أجنبيا وال محرًما وذلك بأف  .(ٖٓ)«اإِلْمبَلَجُة َواإِلْمبَلَجَتافِ  اْلَمص َتاِف، والَ 

اَل »بترؾ ما يريب، ولحديث:  ال يخلو بالمرأة وال يتزوجها لوجود الشبهة، وألمر النبي 
ـُ اْلَمص ُة َواَل اْلَمص َتافِ  ـُ »، وفي رواية: الذي رواه مسلم عن عائشة  (ٖٔ)«ُتَحرٍّ اَل ُتَحرٍّ

 .(ٖٖ)«اإِلْمبَلَجُة َواإِلْمبَلَجَتافِ »وفي رواية: ، (ٕٖ)«َعَتافِ الر ْضَعُة َأِو الر ضْ 
وقد ذىب إلى ىذا اإلماـ أحمد بن حنبل في أحد الروايتين وىو مذىب إسحاؽ بن راىويو  

وأبو عبيد وأبو ثور، ويروى عن علي وعن عائشة وأـ الفضل وابن الزبير وسليماف بن يسار 
أيضا أف مذىب اإلماـ مالك وابن عمر وسعيد بن . وذكر ابن كثير وسعيد بن جبير 

 . (ٖٗ)المسيب وعروة بن الزبير والزىري التحريم بالرضعة الواحدة لعمـو اآلية
 والمحاـر بالمصاىرة، ىم:  

 أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائو وأبناء بناتو، وإف نزلوا.  -ٔ
 آباء زوج المرأة وأجداده من األب أو األـ، وإف علوا.  -ٕ

                                                           

 (.ٓٗٓٙٔالكربى للبيهقي )والسنن (، ٕٕٙٗابن حبان يف صحيحو )( أخرجو ٖٓ)
 (. ٓ٘ٗٔ( أخرجو مسلم )ٖٔ)
 (.ٔ٘ٗٔأخرجو مسلم ) (ٕٖ)
 (. ٔ٘ٗٔ( أخرجو مسلم )ٖٖ)
]النساء:   چک ک   ک   ک گ گ چ يف دولو تعاىل:  تفسري اإلمام ابن كثريانظر ( ٖٗ)

ٕٖ]. 



  
 

ٖ٘ 

 

أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها وإف نزلن، وىذه األصناؼ  -ٖ
الثبلثة تثبت فيها المحرمية بمجرد العقد الصحيح على الزوجة وإف فارقها قبل الدخوؿ 

 والخلوة. 

أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإف علوا من قبل األب ومن قبل األـ، لكن ال تثبت  -ٗ
لمحرمية في ىؤالء إال بالوطء في نكاح صحيح. أما إف فارقها قبل الدخوؿ والجماع فبل ا

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ: يكوف محرما لبناتها واف نزلن، لقولو تعالى

   چ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ     ڱ
 [. ٖٕ]النساء: 

، أو محـر ممتنع عن الحج معها، فإف الحديث  (ٕٓ المسألة السادسة: إذا لم يكن للمرأة محـر
يدؿ على سقوط فرضيتو عليها. وكذلك لو لم تجد نفقة المحـر الذي ال يلزمو الحج بها فإف 

 فرضية الحج تسقط عنها. 
رىا مع ولكنها لو حجت صح حجها؛ ألف المحـر ليس منسكا، والقوؿ بجواز حجها بل وبسف 

رفقة مأمونة من النساء وكانت أي المرأة معروفة بالصبلح والعفاؼ، وكاف سفرىا لحاجة 
شرعية، وىي ورفقتها يقـو عليهن أمين صالح، قاؿ بو اإلماـ مالك والشافعي وأحمد في رواية 
وعطاء وابن سيرين وقتادة والحكم بن عيينة واألوزاعي، وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

، ونقل ابن مفلح عن ابن تيمية جواز سفر المرأة وحدىا إذا أمنت الطريق(ٖ٘). 
وال يجوز لولي المرأة منعها من أداء فريضة الحج مع محـر لها أو غيرىا من الفرائض،  

 كالصبلة والصـو الواجب، ولها أداء ذلك بدوف إذنو، ويعاقبو ولي األمر إذا لم يقبل الحق. 

ويصح للمرأة أف تحج وتسافر السفر المشروع وىي في العدة ولو كانت معتدة من وفاة أو  
مطلقة ثبلثا على الصحيح، ويصح لها أف تخاطب األجنبي بالقوؿ المعروؼ لحاجة، كما يصح 

 لها أف تعمل في مزرعتها، أو في وظيفة نسائية محتشمة إذا احتاجت لذلك. 
ها إذا لم يتطوع بو ولو كاف زوجها، إذا كاف قد أدى الفريضة وتجب نفقة حج محـر المرأة علي 

واشترط عليها نفقة حجو تطوًعا، أما نفقة حجو حجة الفرض فهي تلزمو على أي حاؿ، وإف 
اشترطت أف يحج بها عند عقد النكاح فهو يلزمو من جملة مهرىا فرًضا أو نافلة، ونفقتها 

                                                           

 (.ٔ٘صعبد العزيز بن مرزوق الطريفي )ل ( شرح حديث جابر يف صفة حج النيب ٖ٘)



  
 

ٖٙ 

 

 ونفقتو تلزمانو ىو. 
يحج الفريضة، وىو واجد نفقة حجو لزمو الحج بامرأتو وأمو إذا كانتا  وإذا كاف المحـر لم 

لم تحجا الفريضة، ونفقة حجو وحج أمو تلزمو ىو مع االستطاعة، وكذا نفقة حج أبيو إذا  
 كاف فقيًرا واالبن غنًيا. 

المسألة السابعة: يجب الحج على الفور على من توافرت لديو شروط وجوبو على القوؿ  (ٕٔ
 جواز تأخيره مشروط بوجود العـز عليو. الراجح، و 

أف   ابن عباسالمسألة الثامنة: وجوب الحج في العمر مرة وما زاد فهو تطوع، لما روى  (ٕٕ
  .(ٖٙ)«اْلَحجُّ َمر ٌة َفَمْن زَاَد فَػُهَو َتَطوُّعٌ »قاؿ:  النبي 

الكريمة المسألة التاسعة: حكم ترؾ الحج جحودا كفر مخرج من الملة، بدليل اآلية  (ٖٕ
ـُ َعَلى َخْمسٍ »المتقدمة؛ ولحديث:   وذكر منها حج البيت.  (ٖٚ)«بُِنَي اإِلْسبل

المسألة العاشرة: ترؾ المستطيع للحج كسبل وتهاونا سنين عديدة بعد العلم بوجوبو حتى مات  (ٕٗ
كبيرة من كبائر الذنوب، لما ورد من الوعيد الشديد في   -قبل أف يحج من غير عذر شرعي 

 ذلك. 
المسألة الحادية عشرة: إف أوصى أف ُيَحج  عنو بعد موتو وجب إنفاذ وصيتو من تركتو، وإف لم  (ٕ٘

 يكن لو تركة لم يلـز وليو الحج عنو. 
المسألة الثانية عشرة: معنى العمرة، لغة: الزيارة. وشرعا: قصد بيت اهلل الحراـ ألداء  (ٕٙ

يقاتو ثم الطواؼ بالبيت والسعي بين الصفا مناسكها، عبادة هلل تعالى، مبتدئًا باإلحراـ بها من م
 والمروة ثم الحلق أو التقصير. 

المسألة الثالثة عشرة: حكم العمرة أنها واجبة في العمر مرة على كل مكلف مستطيع مع  (ٕٚ
َلّما سألتو: أعلى النساء   ألـ المؤمنين عائشة الحج أو في أي وقت، والدليل قولو 

  .(ٖٛ)«نَػَعْم َعَلْيِهن  ِجَهاٌد اَل ِقَتاَؿ ِفيِو اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ »جهاد؟ قاؿ: 

                                                           

فَتَقتتاَد "بلفتظ: ( ٖٖٚٔمستلم )، وأخرجتتو ودتتاد احلتاكم: إستناده صتحيح( ٖ٘٘ٔ(، واحلتاكم )ٕٕٗٙأخرجتو أمحتد )( ٖٙ)
 . "«َلْو دُتْلُت نَتَعْم َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتَطْعُتمْ » :َرُجٌل َأُكلَّ َعاٍم يَا َرُسوَد اللَِّو َفَسَكَت َحَّتَّ دَاذَلَا َثفَثًا فَتَقاَد َرُسوُد اللَِّو 

 .(ٙٔ(، ومسلم )ٛالبخاري ) (ٖٚ)
 ،يَتتا َرُستتوَد اللَّتتِو َأاَل نَتْغتتُزو َوُ َاِىتتُد َمَعُكتتمْ وأخرجتتو البختتاري بلفتتظ: "(، ٜٕٔٓ(، وابتتن ماجتتة )ٖٕٔٙ٘( أخرجتتو أمحتتد )ٖٛ)



  
 

ٖٚ 

 

ألنو عاـ  ؛المسألة الرابعة عشرة: تجب على المكي على الصحيح لحديث عائشة المذكور (ٕٛ
عائشة بذلك لما انتهى الحج وىي  ولكن يجب عليو أف يحـر بها من الحل، ألمر النبي 

 في حكم المكي حينئذ. 

 المسألة الخامسة عشرة: وال تستحب العمرة للحاج بعد حجو مباشرة؛ ألف النبي  (ٜٕ
ألنها  ؛وصحابتو لم يعتمروا، وإنما أذف لعائشة تطييًبا لخاطرىا لػّما حصل منها اإللحاح

مرة، ولم تطف وتسع قبل الحج مع حاضت ولم تتمتع بل صارت قارنة بإدخاؿ الحج على الع
فدؿ  ؛وأصحابو المتمتعين والقارنين، فشق ذلك عليها رغم صحة عمرتها مع حجها النبي 

لها باالعتمار بعد الحج على اإلباحة ال على االستحباب، ولو لم تكن مباحة  إذف النبي 
 ال يجامل بما نهى اهلل عنو. ألنو  ؛لم يأذف لها

 :تنبيو مهم (ٖٓ
كثير من الحجاج أياـ الحج، والمعتمروف في رمضاف على تكرار العمرة عدة مرات يقدـ   

اغتناًما لحضورىم في مكة ظًنا منهم أنهم يحسنوف صنعا، وقد نتج عن ىذا التكرار زحاـ 
عظيم، وحصل بو الضرر بهم وبغيرىم ممن يعتمروف للمرة األولى، وىذا مخالف للسنة، 

وأصحابو لم  والنبي  ،(ٜٖ)«ال َضَرَر، َوال ِضَرارَ »حديث: وفاعلو مؤٍذ للمسلمين، وفي ال
يعتمروا في حجة الوداع سوى مرة واحدة داخلة في الحج، ولم يعتمر بعد ىجرتو خبلؿ عشر 

 (ٓٗ)«تَابُِعوا بَػْيَن اْلَحجٍّ َواْلُعْمَرةِ »سنوات سوى أربع مرات بما فيها التي مع الحج وأما حديث: 
 لمن تيسر لو ذلك في سفرات متعددة.  فإف المراد بو كفعلو 

وال بأس من تكرارىا لؤلموات من الوالدين واألقارب، ولنفسو لمن ال يتمكن من العودة من  
 بلده لكن بدوف إكثار. 

  ڭڭ ڭ ڭ ۓچ  :السادسة عشرة: يلـز إتماـ الحج والعمرة بعد اإلحراـ بهما؛ لقولو تعالى (ٖٔ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى       ې ې ېې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ

 ىب  مب خب حب جب يئ ىئ مئحئ جئ   ی ی  ی       ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ

                                                                                                                                                                           

  (.ٜٔٛ(، وصححو األلباين يف اإلرواء )ٔٙٛٔ) «َلِكنَّ َأْحَسَن اجلَِْهاِد َوَأْْجََلُو احلَْج  » :فَتَقادَ 
 (.ٚٔ٘ٚوصححو األلباين يف صحيح اجلامع ) (،ٖٕٓٗابن ماجة )(، و ٕٚٙٛأمحد )جو ( أخر ٜٖ)
وصتتتتتتتححو األلبتتتتتتتاين يف السلستتتتتتتلة الصتتتتتتتحيحة (، ٖٕٓٙ(، والنستتتتتتتائي )ٓٔٛالرتمتتتتتتتذي )، و (ٜٖٙٙ( أخرجتتتتتتتو أمحتتتتتتتد )ٓٗ)

(ٕٔٓٓ) . 



  
 

ٖٛ 

 

 مص حص مس خس حس جس مخحخ جخ  مح  جح مج حج  يث ىث مثجث يت ىت متخت                حت  جت يب

إال المحصر فإنو يتحلل بعدما يذبح ما تيسر من الهدي ويحلق  [ٜٙٔ]البقرة:   چ جض
 رأسو إذا لم يشترط. 

السابعة عشرة: وال يلـز المحصر القضاء حتى لو لم يشترط على الصحيح؛ ألف اهلل سبحانو  (ٕٖ
في العاـ القابل بعد عاـ الحديبية فبل  لم يأمره بالقضاء في اآلية الكريمة. وأما اعتماره 

ألنو علم بالتواتر أف عددا ممن كانوا معو بالحديبية  ؛يعني أنها عمرة قضاء كما يسميها بعضهم
تخلفوا عن االعتمار معو دوف مانع لهم شرعي، ولو لـز القضاء ألمرىم بو  من أصحابو 

 وذكر العمرة من قابل في الصلح ىو الذي جعل بعض العلماء يسميها بعمرة القضاء. أما النبي
 .(ٔٗ)في األـ فلم يسمها بذلك، وبهذا صرح اإلماـ الشافعي  

فإف حبسني حابس َفَمِحلّػي "الثامنة عشرة: أما من اشترط عند إحرامو بالحج أو العمرة بقولو:  (ٖٖ
لضباعة بنت  ، فإنو يتحلل وال شيء عليو من فدية أو حلق أو قضاء لقولو "حيث حبستني

ُحجٍّي َواْشَتِرِطي َوُقوِلي الل ُهم  َمِحلٍّي َحْيُث »لما أخبرتو قبل اإلحراـ أنها شاكية:  الزبير 
  .(ٕٗ)«َحَبْسَتِني

حتى الَمَلَكين اللَذْيِن يكتباف  التاسعة عشرة: اإلخبلص سر بين العبد وربو ال يعلمو إال ىو  (ٖٗ
ملك الحسنات بكتابتو، وأعظم  الحسنات والسيئات ال يعلماف ذلك، إال إذا أمر اهلل سبحانو

العبادات تحقيق الشهادتين والصبلة والصدقة والصياـ والحج والدعوة إلى اهلل تعالى، فيجب 
على كل مسلم ومسلمة تجريد الحج والعمرة وجميع العبادات من الشرؾ الخفي وىو الرياء 

ألف اإلخبلص هلل  والسمعة وإرادة الدنيا بعمل اآلخرة وغير ذلك من حظوظ النفس المادية؛
  ،ىو األساس والشرط األوؿ لصحة الحج والعمرة وجميع العبادات وقبوؿ اهلل تعالى لها

 مح جح مج   حج يث  ىث   مث           جث يت ىتمت     خت   حت جت يب ىب مب     خب حب     جب  يئ چ: قاؿ اهلل تعالى

 [. ٓٔٔ]الكهف:   چ جس مخ   حخ جخ
َأنَا َأْغَنى الشُّرََكاِء َعْن الشٍّْرِؾ، َمْن َعِمَل َعَمبًل َأْشَرَؾ ِفيِو »وقاؿ سبحانو في الحديث القدسي:  

                                                           

ف ادلتدرس ستابقا باجلامعتة ( طريق الرشد إىل ختريج أحاديث بداية ابن رشد للشي  عبد اللطيف بن إبراىيم العبد اللطيتٔٗ)
 . اإلسفمية 

 .(ٕٚٓٔ(، ومسلم )ٜٛٓ٘( أخرجو البخاري )ٕٗ)



  
 

ٖٜ 

 

نسأؿ اهلل العلي القدير القريب المجيب اإلخبلص لوجهو  ،(ٖٗ)«َمِعي َغْيِري تَػرَْكُتُو َوِشرَْكوُ 
 الكريم واإلصابة في كل قوؿ وعمل والقبوؿ. آمين. 

 

                                                           

 .(ٜٕ٘ٛ( أخرجو مسلم )ٖٗ)



  
 

ٗٓ 

 

 ئل احلج بغري املكلفمو مطا
 َأحكام الهّابٕ عو الغري

المسألة األولى: يستحب الحج واالعتمار بغير المكلف، ولمن تواله أجر، وقد دؿ على  (ٖ٘
نَػَعْم »للمرأة التي رفعت إليو صبيا وقالت: َأِلَهَذا َحجٌّ يَا َرُسوَؿ الل ِو ؟ َقاَؿ:  مشروعيتو قولو 

 .(ٗٗ)«َوَلِك َأْجرٌ 

المسألة الثانية: إذا كاف في الحج أو االعتمار بغير المكلف مشقة عليو أو على وليو أو رفقتو  (ٖٙ
فبل يشرع ذلك بل يكره، وربما ارتفعت الكراىة إلى التحريم إذا كاف في ذلك ضرر بغير 

 المكلف أو وليو أو رفقتو. 

 كلًفا. المسألة الثالثة: الحج بغير المكلف ال يجزيو عن الفريضة إذا صار م (ٖٚ
 والمكلف ىو البالغ العاقل.  
المسألة الرابعة: وأحكاـ غير المكلف إذا حج بو وليو أو اعتمر مثل أحكاـ المكلف ينوي  (ٖٛ

عنو وليو اإلحراـ والطواؼ والسعي والوقوؼ والرمي بعدما ينوي عن نفسو في مقاـ واحد، 
عمرة عن فبلف أو حًجا أو ومحل النية القلب، ويلبي عنو بعدما يلبي عن نفسو قائبل: لبيك 

 فبلنة، ويجنبو محظورات اإلحراـ، ولو فعل محظورًا دوف إرادة وليو فهو عفو. 

 أجزأه ذلك، وكذا في السعي.  -إذا طاؼ بغير المكلف وليو حامبل لو ناويًا طوافو عنهما  

                                                           

 .(ٖٖٙٔ( أخرجو مسلم )ٗٗ)



  
 

ٗٔ 

 

 مو مطائل اإلحصاز َزفض اإلحسام

المسألة األولى: ُاْخُتِلَف في جواز رفض الولي إحراـ غير المكلف، فمنعو بعضهم مستدال بآية  (ٜٖ
، وأجازه البعض اآلخر بحجة أنو غير مكلف، وال يجزيو  األمر باإلتماـ وأنها شاملة لكل محـر
عن حجة اإلسبلـ إذا صار مكلفا، وأف اآلية خطاب للمكلفين فهي مانع لهم فحسب وىو 

 واهلل أعلم. األظهر، 
المسألة الثانية: وُاْخُتِلَف في جواز رفض المتنفل إلحرامو، فقاؿ الجمهور: بعدـ الجواز؛ ألف  (ٓٗ

؛ بحجة أنو تطوع واهلل  آية األمر باإلتماـ عامة للفرض والنافلة، وأجازه من أجازه كابن حـز
ذلك على أف  سبحانو لم يأمر بالحج والعمرة إال في العمر مرة كما جاء في الحديث، فدؿ

 آية اإلتماـ خاصة بالفرض وىو األظهر إذا كاف الرفض لحاجة شديدة، واهلل أعلم. 
وعدمو، وفي المسألة الثالثة: وفي حاؿ إحصار الولي يكوف غير المكلف تبعا لو حاؿ االشتراط  (ٔٗ

 حاؿ عدـ االشتراط في تبعيتو لوليو الخبلؼ المتقدـ في حكم رفض وليو إلحرامو.

ابعة: الحابس الذي ُيِحل اإلحبلؿ ببل قضاء وال فدية لمن اشترطو ىو كل مانع المسألة الر  (ٕٗ
يمنع الدخوؿ إلى مكة أو إكماؿ بقية المناسك؛ مثل المرض الشديد، وفقداف النفقة، 
والسجن، والخوؼ على نفسو، وحيض المرأة أو نفاسها المفوتاف لرفقتها الضرورية، أو 

الحج لتطوؼ طواؼ اإلفاضة إذا كاف يُػَفوٍُّت رفقتو التي ال  لمحرمها الذي يكلفو االنتظار بعد
بد لو منها أو نفقتو، وكذا من حاضت بعد إحرامها بالعمرة مباشرة، وشق عليها االنتظار حتى 

 تطهر لتطوؼ؛ فإف حيضها حابس يبيح لها التحلل. 

واحدة من  المسألة الخامسة: من لم يشترط عند اإلحراـ، فحبسو حابس تحلل بعد أف يذبح (ٖٗ
، ويقسم  ةالغنم تجزي في الهدي، أو ُسبع بدن أو ُسبع بقرة حيث أحصر في الحل أو الحـر

لحمها على فقراء الحـر إف تيسر، وإال فعلى فقراء المكاف الذي أحصر فيو، أو ما قرب منو، 
 أو من يمر بو من أبناء السبيل المحتاجين. 

وال شيء عليو. حتى الصياـ ال يلزمو؛ ألف اهلل  المسألة السادسة: ومن ال يجد الذبيحة يتحلل (ٗٗ
 سبحانو لم يأمر بو إال المتمتع الذي ال يجده.

السابعة: ال يحلق المحصر رأسو أو يقصر حتى يذبح الهدي إف كاف يجده المسألة  (٘ٗ



  
 

ٕٗ 

 

[، ٜٙٔ]البقرة:  چې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ چ: )وُيَسم ى دـ اإلحصار( لقولو تعالى
ا قبل ذبحو فبل  أو ناسيً لكن لو حلق جاىبًل  ،حيث أحصر ومحل بلوغ ىدي المحصر

 حرج. 



  
 

ٖٗ 

 

 مو أحكام الهِّّابٕ

المسألة األولى: ال تصح النيابة عن الغير في الحج والعمرة إال لمن قد أدى الفريضة؛ لقولو  (ٙٗ
ُرَمَة:   َحَجْجَت َعْن نَػْفِسَك ؟ قَاَؿ: اَل َقاَؿ: ُحج  َعْن  لْ ىَ »للذي سمعو يقوؿ: لَبػ ْيَك َعْن ُشبػْ

ُرَمةَ    .(٘ٗ)«نَػْفِسَك، ثُم  ُحج  َعْن ُشبػْ
دليل على أف الحاج أو المعتمر لو أخطأ في النية والتلبية  المسألة الثانية: في حديث شبرمة (ٚٗ

فإنها تنصرؼ إلى الحق وىو الحج عن نفسو، ويستمر في نيتو عن نفسو، ولو كاف قد نوى 
في البداية عن غيره؛ ألف نيتو في البداية عن غيره غير صحيحة حيث إف النية في البداية 

ال إذا كاف صحيًحا، والصحيح أف نية الحج يجب أف تكوف لو، واصطحاب األصل ال يعتبر إ
ألنو جاىل والجاىل ال يؤاخذ، وكذا النسياف  ؛في البداية لو وكونو جعلها لشبرمة ال اعتبار لها

 في النية؛ فإنو ال يصرؼ الحج وال العمرة عمن ىي لو في األصل، واهلل أعلم. 
ة، لكي تشمل جميع فروع المسألة الثالثة: ويدخل في ذلك قاعدة اصطحاب األصل في الني (ٛٗ

العبادة، فلو َأخ َر طواؼ اإلفاضة إلى وقت سفره لكي يكتفي بو عن طواؼ الوداع لكنو نسي 
فنواه وداعا ولم يذكر إال بعد أف سافر ويشق عليو الرجوع؛ فإنو يكفيو إف شاء اهلل عن اإلفاضة 

يبا منها ويتيسر لو الرجوع، وال يَُكل ف بالرجوع. بخبلؼ لو أنو ذكر وىو ال يزاؿ بمكة أو قر 
فاألولى أف يعيد الطواؼ بنية اإلفاضة خروجا من الخبلؼ وإزالة للشك، واهلل أعلم، وإف لم 

 يعد لم تلزمو اإلعادة إف شاء اهلل. 
المسألة الرابعة: والقوؿ بصحة طوافو، وإجزائو عن طواؼ اإلفاضة؛ ألنو لما أحـر بالحج قد  (ٜٗ

واجباتو، كما لو نوى من كبر تكبيرة اإلحراـ ناويا أداء صبلٍة نوى اإلتياف بجميع أركانو و 
مفروضة معينٍة ثم نسي في أثنائها فصلى آخرىا أو بعضا منها بنية النافلة، فإنها فريضتو وال 

 يضره النسياف. 
المسألة الخامسة: بخبلؼ الذي قطع نية طواؼ اإلفاضة، وأكملو بنية النفل متعمدا تأخيره  (ٓ٘

أو قطع الُمَصلٍّي نية الفريضة وأكملها نافلة متعمًدا، أو قطع نية الطهارة أثناء إلى وقت آخر، 
وضوئو ونوى غسل بقية أعضائو للنظافة فقط؛ فإف نيتو تنقطع وال ينعقد طوافو الفرض، وال 

                                                           

وصتتححو األلبتتاين يف صتتحيح  (ٕٜٙ(، وابتتن حبتتان يف صتتحيحو )ٖٜٕٓ(، وابتتن ماجتتة )ٔٔٛٔ( أخرجتتو أبتتو داود )٘ٗ)
 (. ٕٖٛٔاجلامع )



  
 

ٗٗ 

 

صبلتو المفروضة، وال يصح وضوؤه؛ ألنو يشترط لصحة العبادة اصطحاب نيتها حتى يفرغ 
 تنسحب على كثير من العبادات كالزكاة والصياـ واألضحية ونحوىا. منها، وىذه القاعدة 

السادسة: ويشترط في النائب أف يكوف مكلًفا، إف كاف متطوًعا، وإف كاف مستأجًرا أف المسألة  (ٔ٘
يكوف مع التكليف عدال عارفًا بما يلـز من أحكاـ الحج، أو مع رفقة صالحة من أىل العلم يأخذ 

ف معروفا بالغنى، وأنو إنما حج عن الغير ليأخذ الماؿ لحظ نفسو، أما لو بتوجيهاتهم، وأف ال يكو 
 أخذ إلنفاقو في سبيل اهلل وعلى المحتاجين فلو أجراف، إف شاء اهلل. 

المسألة السابعة: ال يجوز لمن يحج لكي يأخذ تكثًرا من غير حاجة أف يستنيب عن غيره، وال  (ٕ٘
مؤذف واإلماـ الذي يطلب ىذه الوظيفة ألجل يجوز لمن عرفو بذلك أف يستنيبو. ومثلو ال

الدنيا من غير ضرورة، وال يجوز لمن عرفو بذلك أف يوظفو بخبلؼ المحب لؤلذاف أو اإلمامة 
وىو أىل لذلك وال سبيل إليها إال بأخذ األجرة وسيلة إليها ليناؿ األجر من اهلل سبحانو، 

أو ينفقو في مصالح المسجد فهو  ويتصدؽ بما زاد عن حاجتو من أجرة األذاف أو اإلمامة
يأخذ؛ ألف ىذا الصنيع ال يفعلو إال من يأخذ ليؤذف أو ليصير إماما، وال يؤذف أو يـؤ الناس لكي 

 ال خبلؽ لهم ممن يتخذوف الدين وسيلة لنيل الدنيا.
أّما العامّي الذي ال يحسن األذاف واإلمامة فإنو يحـر عليو أف يكوف مؤذنًا أو إماًما، ولو كاف  

صالًحا تقيًّا يريد األجر من اهلل، وال يريد الماؿ ألف إمامتو ال تصح إال بمثلو، وألف الذي يلحن 
 في األذاف لحنا يحيل المعنى كأنو لم يؤذف. 

عمرة إذا نذرىما المسلم أو المسلمة مع االستطاعة ولو قد المسألة الثامنة: يلـز الحج وال (ٖ٘
متصبل بنذره فإنو ال يلزمو الوفاء، ومثلو  "إف شاء اهلل"أدى الفريضة، إال أف يستثني بقولو: 

 . (ٙٗ)لم يحنث لما ثبت في الحديث الصحيح -اليمين إذا حلف وقاؿ: إف شاء اهلل 

                                                           

(، ٕٗٓٔوابتتتتن ماجتتتتة )(، ٖٖٓٛ(، والنستتتتائي )ٖٔ٘ٔوالرتمتتتتذي )(، ٕٖٔٙأبتتتتو داود )و (، ٗٚٓٛأمحتتتتد )( أخرجتتتتو ٙٗ)
 (. ٕٕٔٙوصححو األلباين يف صحيح اجلامع )



  
 

ٗ٘ 

 

 مو أحكام اإلحسام َحج املعضُب

: اإلحراـ مصدر أحـر أي: عقد النية بالدخوؿ في مناسك الحج أو العمرة، ىاألولالمسألة  (ٗ٘
مبتدئا ىذه المناسك باجتناب ما نهاه اهلل عنو من المباحات؛ حتى يحل اهلل لو ذلك بأدائو 

 للمناسك التي حرمت عليو ىذه المباحات حتى يؤديها. 
فهو مثل تكبيرة اإلحراـ عند الدخوؿ : وحكمو ركن من أركاف الحج والعمرة، ةالمسألة الثاني (٘٘

 في الصبلة. 

: وال يصح اإلحراـ بالحج إال في ميقاتو الزماني، وىو أشهر الحج المذكورة في ةالمسألة الثالث (ٙ٘
 ٿ ٺٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ  ٻ ٱ چ: قولو تعالى

]البقرة:   چ ڦ ڦ  ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ
وىي شواؿ وذو القعدة والعشر اأُلوؿ من ذي الحجة، والتي تنتهي بانتهاء ليلة  [ٜٚٔ

العاشر، أي: بطلوع فجر يـو عيد النحر، فمن لم ُيحـر بالحج قبل طلوع فجر يـو عيد 
األضحى ال يصح إحرامو بالحج، وال ينعقد بل إذا لم يدرؾ الوقوؼ بعرفة قبل فجر العيد ولو 

 .قليبًل 
وىو واقف بعرفة  سوؿ اهلل ر لما روى عبد الرحمن بن يعمر، أف أُناًسا من أىل نجد أتوا  

َلَة َجْمٍع قَػْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر فَػَقْد َأْدَرَؾ اْلَحج  »فسألوه فأمر مناديا ينادي:  اْلَحجُّ َعَرَفُة َمْن َجاَء لَيػْ
ـُ ِمًنى َثبَلثَةٌ  ، َوَأْرَدَؼ رَُجبًل «ْيِن َفبَل ِإْثَم َعَلْيِو َوَمْن تََأخ َر َفبَل ِإْثَم َعَلْيوِ َفَمْن تَػَعج َل ِفي يَػْومَ  ؛َأي ا

ع ىي ليلة عيد مْ وَجْمُع بفتح الجيم وإسكاف الميم ىي: مزدلفة، وليلة جَ  ،(ٚٗ)هنفَػَناَدى بِ 
 األضحى.

يستطيع : يستنيب المعضوب من يحج عنو الفرض وجوبا على األرجح إذا كاف ةالمسألة الرابع (ٚ٘
المريض مرضا ال يرجى برؤه، وال يستطيع السفر ولو  :دفع أجرة النائب، والمعضوب ىو

ُمعو ؽ إعاقة مانعة لو من وصولو مكة، وكذا الكبير الذي أقعده محموال إال بمشقة. ومثلو الْ 
 الِكَبر والهـر فبل يستطيع السفر. 

                                                           

( ٖ٘ٔٓ(، وابتتتتن ماجتتتتة )ٖٙٔٓ(، والنستتتتائي )ٜٛٛ(، والرتمتتتتذي )ٜٜٗٔأبتتتتو داود )، و (ٜٙٚٛٔ( أخرجتتتتو أمحتتتتد )ٚٗ)
 (.ٕٖٚٔوصححو، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع ) (ٖٓٚٔاحلاكم )و 



  
 

ٗٙ 

 

: ويسن لمن أراد اإلحراـ بحج أو عمرة أف يغتسل، ويتنظف ثم يلبس لباس ةالمسألة الخامس (ٛ٘
ُكْنُت ُأطَيٍُّب َرُسوَؿ »قالت:  اإلحراـ، ويتطيب الرجل قبل أف يعقد النية لحديث عائشة 

ْحَراِمِو ِحيَن ُيْحِرـُ َوِلِحلٍِّو قَػْبَل َأْف َيطُوَؼ بِاْلبَػْيتِ  الل ِو  . وإف تيسر اإلحراـ عقب (ٛٗ)«إِلِ
فحسن، وإال استحب أف يصلي ركعتين ينوي بهما سنة  صبلة مفروضة كما فعل النبي 

 .الوضوء، وإف نوى بهما سنة اإلحراـ فهو مشروع
أف جبريل أتى النبي  عن النبي  لما روى البخاري في ذكر بركة وادي العقيق عن عمر  

 ،(ٜٗ)«ِفي َىَذا اْلَواِدي اْلُمَباَرِؾ َوُقْل ُعْمَرًة ِفي َحج ةٍ  َصلٍّ »وىو في وادي العقيق، وقاؿ لو:  
 .(ٓ٘)والمراد بو: ذو الحليفة وىو غير وادي العقيق الكبير المعروؼ

: يستحب لمريد اإلحراـ ذكًرا أو أنثى إزالة األظافر، والشعر، الذي وردت ةالمسألة السادس (ٜ٘
أي: )السنة بإزالتو كقص الشارب ونتف اإلبط والعانة أو إزالة شعرىما بمزيل الشعر أو بالحلق 

، أما إذا كاف لم يمض على أخذ ىذه الشعور واألظافر إال مدة قصيرة فبل داعي (بما ال يؤذيو
أّما اللحية فحراـ على المحـر وغيره أف يحلقها أو يأخذ منها إال ما يؤذي ألخذ شيء منها. 

 عن ذلك، وأمره بإعفائها.  لنهيو 
: من أراد أف يضحي، ولو وّكل من يذبح عنو أضحيتو، فبل يأخذ من شعره ةالمسألة السابع (ٓٙ

إف تمتع وأظافره شيئا حتى يتحلل التحلل األوؿ يـو العيد، ويعلم أف أضحيتو قد ذبحت، و 
 قصر شعر رأسو فقط ألنو نسك مستثني من المنع، وكذا الحلق للتحلل األوؿ ألنو نسك. 

: والمرأة ال تتطيب لئلحراـ وال للحل؛ ألنها ستخالط الرجاؿ، وىي منهية عن ةالمسألة الثامن (ٔٙ
 ذلك. 

: وال يجوز للرجل أف يطيب مبلبس إحرامو، وإف أصابها شيء غسلو، أما ما ةالمسألة التاسع (ٕٙ
 يعلق بها من طيب جسده فبل حرج. 

: للمحـر ذكًرا أو أنثى أف يغير مبلبس إحرامو للحاجة شريطة أف ال يمسها ةالمسألة العاشر  (ٖٙ
 الطيب، وإف كاف بها شيء من الطيب غسلو قبل أف يلبسها. 

                                                           

 (. ٜٛٔٔ(، ومسلم )ٜٖ٘ٔ( أخرجو البخاري )ٛٗ)
 .(ٓٓٛٔ(، وأبو داود )ٖٗ٘ٔ( أخرجو البخاري )ٜٗ)
 (.ٕٙ/ٔ) عبد اهلل بن جاسر :مفيد األنام للشي  (ٓ٘)



  
 

ٗٚ 

 

وال بأس أف يغتسل لئلحراـ من منزلو، ويتهيأ إذا كانت المدة قصيرة   :ةعشر  ةالمسألة الحادي (ٗٙ
أي: ال )كيـو أو يومين أو ساعات، كمن يسافر بالطائرة ويلبس لباس اإلحراـ، لكن ال يحـر 

، إال إذا وصل الميقات أو حاذاه إف كاف بالطائرة، مع أخذ الحيطة بأف يحـر (يعقد النية ويلبي
 أكثر.  قبل الميقات بدقائق أو

: ويجوز أف يحـر بما أحـر بو فبلف، فإذا عرؼ ما أحـر بو فعل مثلو من ةعشر  ةالمسألة الثاني (٘ٙ
تمتع أوِ قراف أو إفراد رجبل أـ امرأة، لما رواه الشيخاف بسندىما عن أبي موسى األشعري 

 :َوُىَو ُمِنيٌخ فَػَقاؿَ ( وسعى  أي: بعدما طاؼ النبي)بِاْلَبْطَحاِء   َقِدْمُت َعَلى الن ِبيٍّ "قاؿ: 
 :قَاؿَ ، قُػْلُت لَبػ ْيَك بِِإْىبَلٍؿ َكِإْىبَلِؿ الن ِبيٍّ  «؟ِبَما َأْىَلْلتَ » :َقاؿَ  ،نَػَعمْ  :قُػْلتُ  «َأَحَجْجتَ »
أمره باإلحبلؿ ليكوف متمتعا ألنو لم  (ٔ٘)"«َأْحَسْنَت ُطْف بِاْلبَػْيِت َوبِالص َفا َواْلَمْرَوِة ثُم  َأِحل  »

 جعل لو من ىديو.  ، إال أنو لم يحل؛ ألف النبي يسق الهدي، ومثل ىذا فعل علي 
: ويجوز أف يحـر بنية الحج مع المسلمين ولو لم يعين نسًكا معيًنا، فإف ةعشر  ةالمسألة الثالث (ٙٙ

اعتمر وحل قبل الحج فهو متمتع، وإف لم يعتمر قبل الحج وبقى في إحرامو فهو قارف؛ إف 
 نوى الهدي، وإف لم ينو فهو مفرد إذا كاف ليس في نيتو إال الحج، واهلل أعلم. 

 على غير طهارة؛ ألف الطهارة ليست شرطا لئلحراـ.  : يجوز أف يحـرةعشر  ةالمسألة الرابع (ٚٙ

: الحائض والنفساء تحرماف وتفعبلف جميع ما يفعلو الحجاج، غير أف ةعشر  ةالمسألة الخامس (ٛٙ
 ال تطوفا بالبيت إال إذا طهرتا إال إذا اضطرتا للطواؼ في نهاية الحج لعدـ من ينتظر معهما. 

 الماء لمن لم يجده أو يضره استعمالو.  : يقـو التيمم مقاـةعشر  ةالمسألة السادس (ٜٙ

: إذا علمت الحائض أو النفساء أنها لن تطهر قبل يـو عرفة، فإنها ةعشر  ةالمسألة السابع (ٓٚ
تحـر قارنة، وكذا من جاءىا الحيض أو النفاس وىي متمتعة فإنها تنوي الحج مع العمرة، 

 تنوي الِقراف.فتصير قارنة، وإف جاءىا الدـ وىي تطوؼ للعمرة فإنها تخرج و 
 كذا الرجل المتمتع إذا عرض لو ما يُػَفوٍّتو أداء العمرة قبل الحج فإنو ينوي الِقراف.و  
: يشرع للحاج والمعتمر أف يلبي بما نوى من حج أو عمرة، أو بهما معا ةعشر  ةالمسألة الثامن (ٔٚ

: لبيك عمرة فيقوؿ المتمتع: اللهم لبيك عمرة، اللهم يسرىا لي، وتقبلها مني، ويقوؿ القارف
فإف "وحجة، أو لبيك عمرة في حجة، ويقوؿ المفرد: لبيك حجا، ويشترط الكل قائبل: 

                                                           

 (. ٕٕٔٔ(، ومسلم )ٜ٘ٚٔ( أخرجو البخاري )ٔ٘)



  
 

ٗٛ 

 

  ".حبسني حابس َفَمِحلٍّي حيث حبسني
: النية شرط لصحة اإلحراـ بالنسك الذي يريد الحاج، ومحلها القلب، ةعشر  ةالمسألة التاسع (ٕٚ

  .ولكن يشرع النطق بالنسك مع التلبية كما تقدـ

ة العشروف: لو لم ينو المحـر نسكا معينا وإنما أحـر قاصدا الحج مع الناس صح المسأل (ٖٚ
من إحرامو، ولو الخيار في النسك الذي يريد، واألفضل أف يأتي بعمرة ويتمتع ثم يحـر بالحج 

 مكة في اليـو الثامن أو التاسع، وإف ضاؽ عليو الوقت أحـر قارنا، وإف أحـر مفرًدا جاز. 

صح  -والعشروف: والتلبية سنة مؤكدة، وليست فرضا، فلو نوى ولم يلب  ةالمسألة الحادي (ٗٚ
 إحرامو.

والعشروف: لباس اإلحراـ للرجل رداء وإزار، واألفضل البياض مع النظافة وطهارتهما،  ةالثانيالمسألة  (٘ٚ
ومن لم يجد اإلزار جاز إحرامو في السرواؿ، وإف ارتدى ملحفة أو شيئا مخيطا دوف لبسو جاز، 

 والمرأة فيما شاءت من الثياب والخمار شريطة أف تكوف ثياب ستر وحشمة. 

للتلبية شأف عظيم في ميزاف الحسنات إذا صدرت من مؤمن باهلل  والعشروف: ةالمسألة الثالث (ٙٚ
 ؛ عارؼ بمالها من معنى عظيم، من ىذا المعنى: أنها إجابة لنداء أحب محبوب وىو اهلل
  للمجيب بها، ومنو: أنها دليل على صفة السمع هلل  وأنو السميع العليم، ومنو: أنها

كما أف اإلحرـا والطواؼ فهي شعار الحاج اللفظي والطاعة لو سبحانو  دليل اإلخبلص هلل 
 الشعار الجماعي للمسلمين.  -والسعي والوقوؼ بالمشاعر والرمي 

وقتو محدود ال ينبغي للحاج والمعتمر أف يفرط فيو، ويشرع للمرأة أف تلبي   وىي ذكر هلل  
 كالرجل لكن تجعل صوتها بقدر ما تسمع نفسها وال ترفعو ألنو فتنة. 

والعشروف: يبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية عندما يعقد النية باإلحراـ، ويستمر  ةالمسألة الرابع (ٚٚ
ملبيا حتى يشرع في الطواؼ، فإف كاف قارنًا أو مفرًدا فإنو يستمر ملبيا حتى يشرع في رمي 

 جمرة العقبة، والمتمتع يستأنف التلبية عند إحرامو بالحج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. 
والعشروف: وتتأكد التلبية إذا سّلم من الصلوات المفروضة بعد االستغفار  ةالمسألة الخامس (ٛٚ

يستفتح بها التهليل والتسبيح، وعند سماع من يلبي، وعند التقاء الرفقة، وإذا عبل نشًزا أو 
 ىبط واديًا في حاؿ المسير، وإذا استيقظ من النـو وبعد التهليل واالستغفار ما داـ محرًما؛

 ألنو شعاره مع ذكره هلل سبحانو ببقية األذكار. 



  
 

ٜٗ 

 

والعشروف: والسنة أف يكوف النطق بالتلبية فوؽ اإلسرار ودوف رفع الصوت  ةالمسألة السادس (ٜٚ
يَا َأيػَُّها الن اُس اْربَػُعوا َعَلى َأنْػُفِسُكْم »للذين رفعوا أصواتهم بالتلبية والتكبير:  الشديد، لقولو 

 .(ٕ٘)«ُعوَف َأَصم  َواَل َغائًِبا ِإن ُو َمَعُكْم ِإن ُو َسِميٌع َقرِيبٌ فَِإن ُكْم اَل َتدْ 

                                                           

 (. ٕٗٓٚ(، ومسلم )ٕٜٜٕ( أخرجو البخاري )ٕ٘)



  
 

٘ٓ 

 

 مو مطائل املُاقّت الصمانّٕ َاملكانّٕ

 چ: المسألة األولى: مواقيت اإلحراـ بالحج الزمانية، ىي: أشهره التي بينها اهلل سبحانو بقولو (ٓٛ

وىذه األشهر ىي: شواؿ وذو القعدة والعشر األوؿ  [ٜٚٔ]البقرة:   چ ٻ  ٻ ٱ
من ذي الحجة على الصحيح، وبعضهم يرى أف شهر ذي الحجة كلو من أشهر الحج، ويرد 

لم  -ىذا القوؿ أف من لم يحـر بالحج ويقف بعرفة قبل فجر اليـو العاشر من ذي الحجة 
 يصح حجو، بل يجعلها عمرة. 

اـ بالحج ىو اليـو األوؿ من شهر شواؿ، فمن أحـر قبلو لم المسألة الثانية: وأوؿ يـو لئلحر  (ٔٛ
يصح إحرامو بالحج على الصحيح لمخالفتو اآلية الكريمة، وإنما يجدد نيتو إذا دخل شهر 
شواؿ إف كاف العهد قريًبا، وإال جعل إحرامو عمرة، وإف أحـر في أوؿ ليلة من شواؿ صح 

 إحرامو؛ ألف ليلة اليـو تبع لو. 

ثالثة: وإذا أحـر الجاىل بالحكم بالحج قبل دخوؿ شهر شواؿ، وىو ال يريد أف المسألة ال (ٕٛ
يعتمر جاز لو رفض إحرامو بالحج لوقوعو في غير زمنو المشروع، وال شيء عليو على 

 الصحيح، كما لو أحـر بصبلة الظهر ضحى، فإنها ال تنعقد الفرض، ويجعلها نافلة. 
عدـ صحة العبادة قبل وقتها الذي بينو اهلل في كتابو أو المسألة الرابعة: واألصوؿ متفقة على  (ٖٛ

ما لم تكن تجمع جمع تقديم مع التي قبلها، كالعصر مع الظهر والعشاء  في سنة رسولو 
 مع المغرب.

للحاج  المسألة الخامسة: وأما المواقيت المكانية، فهي: األماكن التي وقت رسوؿ اهلل  (ٗٛ
 والمعتمر أف يحـر منها. 

السادسة: والتي ال يجوز لو أف يتجاوزىا متعمًدا، دوف أف يحـر إال لعذر شرعي إال المسألة  (٘ٛ
 إذا كاف ال يريد حجًّا وال عمرة. 

، وىو يريد الحج أو العمرة لزمو أف يعود إلى  (ٙٛ المسألة السابعة: ومن تجاوزىا دوف أف يحـر
 الميقات ليحـر منو. 

زه فبل شيء عليو، إف كاف جاىبل أو ناسيا أو  المسألة الثامنة: فإف لم يرجع وأحـر بعد تجاو  (ٚٛ
 كاف لمانع شرعي آخر. 



  
 

٘ٔ 

 

المسألة التاسعة: وإف تجاوز الميقات متعمدا لغير عذر مشروع، فأحـر فهو آثم، وعليو أف  (ٛٛ
 ، وإحرامو صحيح. يتوب إلى اهلل 

أحـر  : من نزؿ بجدة دوف إحراـ من الميقات رجع إلى ميقاتو ليحـر منو، فإفةالمسألة العاشر  (ٜٛ
من جدة صح إحرامو مع وجوب التوبة إلى اهلل سبحانو عليو؛ إف كاف عالما بوجوب إحرامو من 

 الميقات الذي مر  بو. 
ومن ال ميقات لهم كأىل سواكن، فجدة ميقاتهم، ومن نزؿ من الطائرة بجدة ولم يحـر من  

عة أو للمشقة الشديدة ا أو لعدـ االستطا أو نسيانً ميقاتو لزمو الرجوع، فإف لم يرجع جهبًل 
 أحـر من جدة وال شيء عليو لما تقدـ بيانو. 

صحيح المسألة الحادية عشرة: ويكره إحرامو قبل الميقات لغير عذر مشروع، لكن إحرامو  (ٜٓ
 لعدـ تجاوزه لو، إال من كاف بالطائرة فيشرع لو االحتياط فيحـر قبيل محاذاة الميقات. 

 َوق َت رَُسوُؿ الل وِ »، قاؿ: وبياف المواقيت ىي كما جاء في حديث ابن عباس المسألة الثانية عشرة:  (ٜٔ
وىي مهجورة اآلف، والناس يحرموف من « َوأِلَْىِل الش ْأـِ اْلُجْحَفةَ ( ٖ٘)أِلَْىِل اْلَمِدينَِة َذا اْلُحلَيػَْفةِ  

                                                           

( ادلستتمى أبيتتار علتتي جتتوار ادلدينتتة. ور تتأكتتد معرفتتة )علتتي( التتذي هيتتت امسبتتار باهتتو؛ ألنتتو ورد اهتتو أكثتتر متتن متترة يف ٖ٘)
أودتتات متباعتتدة مباتتات الستتنني ولخرىتتا )علتتي بتتن دينتتار( حتتاكم )دارفتتور( يف الستتودان التتذي اشتتتهر وشتتعبو بالتمستتك 

والبنتتتات للقتتترلن الكتتترال حتتتَّت أضتتتم ال يزوجتتتون إال حافظًتتتا، ىتتتذا باإلستتتفم ومكتتتيم الشتتتريعة اإلستتتفمية ومفتتتيظ األبنتتتاء 
وجزاه خريًا،  احلاكم ىو لخر من رمم ىذه امسبار، وبىن فيها ادلسجد واحلمامات وما حيتاجو الناس دبل مائة سنة 
على حرب كل  وأعاد لشعب دارفور رلدىم اإلسفمي وجلميع الشعوب اإلسفمية، وَدمََّر أعداء اإلسفم الذين تكالبوا

دولة إسفمية تعلن اإلسفم دستورًا ذلا وتتأمر بتادلعرو، وتنهتى عتن ادلنكتر كمتا حصتل يف أفغانستتان ضتد طالبتان، ويف 
العتتراق ضتتتد أىتتتل الستتتنة، ويف فلستتطني ضتتتد محتتتاس، ويف أفريقيتتتا ضتتتد عمتتر البشتتتري يف الستتتودان واحلكتتتم اإلستتتفمي يف 

يف احلرمني الشريفني، وذلك العداء واحلترب باستم اإلرىتاب التذي ديثلتو  دارفور، وكما حيصل من التهديد لدولة التوحيد
 أعداء اإلسفم ادلعتدون بكل معانيو.

فليحتتذر كتتل مستتلم حاكًمتتا أو زلكوًمتتا أن يغتترت بتتدعوى أولاتتك الكفتترة متتن اليهتتود واألمريكتتان واألوربيتتني وأعتتواضم متتن 
ى عدو لاسفم احلق وأىلو أىل السنة يستتحلون دمتاءىم روافض العراق والروافض اجملوس حكام إيران الذين ىم أعد

مبن فيهم اخللفاء الثفثة ما عدا بضعة نفر وحيرفون القرلن ويقذفون أم ادلؤمنني  ويرون دتلهم دربة ويكفرون الصحابة 
ن اهلل وأبناءه ويعبدوضم متن دو  باطًنا ويؤذلون اإلمام علي  ويكذبون برسالة زلمد  عائشة وخيونون جربيل 

ويَدَّعون ذلم علم الغيب وتدبري الكون، فالذين يعتقتدون ىتذا االعتقتاد كفتار الشتك يف كفترىم وإن نطقتوا بالشتهادتني 
وصلوا وصاموا وادعوا اإلسفم، فليحتذرىم كتل مستلم ألن متن يصتدق أعتداء اإلستفم ويتعتاون معهتم ضتد ادلتمستكني 

هم ولتو ادعتى اإلستفم، نستأد اهلل العافيتة لنتا وجلميتع ادلستلمني، باإلسفم وىو يعلم أن ىدفهم حرب اإلسفم فهتو متن



  
 

ٕ٘ 

 

َوأِلَْىِل »بالسيل وأعبله وادي ُمْحرِـ ، المعروؼ «َوأِلَْىِل َنْجٍد قَػْرَف اْلَمَناِزؿِ »رابغ؛ ألنو قبلها، 
فَػُهن  َلُهن  َوِلَمْن َأَتى َعَلْيِهن  ِمْن َغْيِر َأْىِلِهن  ِلَمْن َكاَف يُرِيُد اْلَحج  َواْلُعْمَرَة، َفَمْن   (ٗ٘)اْلَيَمِن يَػَلْمَلمَ 

َها َكاَف ُدونَػُهن  َفُمَهلُُّو ِمْن َأْىِلِو وََكَذاَؾ َحت ى َأْىُل َمك ةَ    .(٘٘)«يُِهلُّوَف ِمنػْ

ألىل العراؽ وقتو أمير المؤمنين ( ٙ٘)المسألة الثالثة عشرة: والميقات الخامس: )ذات عرؽ( (ٕٜ
فلم يصح  (ٚ٘) : أف الذي وقتو رسوؿ اهلل عمر على الصحيح، وأما ما روى عن عائشة 

رفعو، بل ىو موقوؼ على عائشة، والصحيح ما رواه البخاري في صحيحو عن عائشة عن 
َلم ا فُِتَح َىَذاِف اْلِمْصَراِف )البصرة والكوفة( َأتَػْوا ُعَمَر فَػَقاُلوا يَا َأِميَر " :نافع عن ابن عمر قاؿ

َوِإن ا ِإْف َأَرْدنَا قَػْرنًا َشق   ،َوُىَو َجْوٌر َعْن َطرِيِقَنا ،ْرنًاَحد  أِلَْىِل َنْجٍد قػَ  اْلُمْؤِمِنيَن ِإف  َرُسوَؿ الل ِو 
َنا وممن نص على أنو ال  .(ٛ٘)"فَاْنظُُروا َحْذَوَىا ِمْن َطرِيِقُكْم َفَحد  َلُهْم َذاَت ِعْرؽٍ  :قَاؿَ  ،َعَليػْ

، فدؿ ذلك -اإلماـ ابن خزيمة في صحيحو-يصح في توقيت ذات عرؽ، حديث مرفوع 
 على جواز اإلحراـ من المكاف المحاذي للميقات. 

الرابعة عشرة: من مر بالميقات وىو ال يريد حجا وال عمرة ممن قد أدى الفريضة، المسألة  (ٖٜ
ز الميقات دوف إحراـ بالحج إف كاف في عشر وكاف بعيد العهد من مكة ال ينبغي لو تجاو 

تَابُِعوا بَػْيَن اْلَحجٍّ َواْلُعْمَرِة فَِإنػ ُهَما : »ذي الحجة، أو بالعمرة إف كاف الحج بعيدا لقولو 
نُوَب َكَما يَػْنِفي اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديدِ    .(ٜ٘)«يَػْنِفَياِف اْلَفْقَر َوالذُّ

                                                                                                                                                                           

 لمني. 
 .بتهامة يعر، امسن بالسَّْعِديّة ( يلملم: جبلٗ٘)
 .(ٔٛٔٔ(، ومسلم )ٕٙ٘ٔ( أخرجو البخاري )٘٘)
 )الضريبة(. ( ويعر، بتٙ٘)
 ( تقدم خترجيو، والتعليق عليو. ٚ٘)
 .(ٖٔ٘ٔأخرجو البخاري ) (ٛ٘)
وصتتتتتتتححو األلبتتتتتتتاين يف السلستتتتتتتلة الصتتتتتتتحيحة (، ٖٕٓٙ(، والنستتتتتتتائي )ٓٔٛالرتمتتتتتتتذي )، و (ٜٖٙٙ)( أخرجتتتتتتتو أمحتتتتتتتد ٜ٘)

(ٕٔٓٓ) . 
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 مو مطائل حمظُزات اإلحسام

المسألة األولى: معنى المحظور لغة: الممنوع، وشرعا: ىو الشيء الذي حرمو اهلل على  (ٜٗ
 المحـر من المباحات إذا كاف حبلاًل، فإذا حل من إحرامو حل لو. 

 المسألة الثانية: والمحظورات ثبلثة أنواع:  (ٜ٘

 األَل عام للسجال َالهطاء: َيْ ضبعٕ أشّاء: 
 غيره إال شعرًة أو أكثر آذتو فبل بأس بإزالتها وال شيء عليو. أخذ شيء من شعر الرأس أو  األوؿ: 

الثاني: أخذ شيء من األظافر بتقليم أو قطع، إال ظفرا أو أكثر انكسر أو آذاه فلو إزالتو وال  
 شيء عليو. 

وأما قبل عقد النية باإلحراـ فالطيب  الثالث: التطيب بعد عقد النية باإلحراـ، فبل يجوز، 
في جسده ال في لباس إحرامو، فإف أصابو شيء غسلو كما تقدـ، وأما المرأة  مستحب للرجل

فبل تتطيب لئبل يشم الرجاؿ ريحها، وىو ال يجوز، وال يجوز للمحـر ذكًرا أو أنثى شم الطيب 
متعمدا وال استعمالو في مأكوؿ أو مشروب، ومنو الزعفراف والورس وماء الورد، وكل ما لو 

 الكلونيا والصابوف المطيب والمناديل المعطرة.رائحة عطرية واضحة، ك
الرابع: الخطبة وعقد النكاح فلو ُعقد لرجل محـر على امرأة لم يصح العقد ويعاد بعد التحلل  

وما روي عن ابن  ،(ٓٙ)«اَل يَػْنِكُح اْلُمْحِرـُ َوال يُػْنَكُح وال َيْخُطبُ : »الكامل لقوؿ النبي 
ال صحة لو، كما بين ذلك أىل  (ٔٙ)(ْيُمونََة َوُىَو ُمْحِرـٌ تَػَزو َج مَ ) أف النبي  عباس 

وقد  ،(ٕٙ)تزوجها وىو حبلؿ أخبرت أف النبي  التحقيق من المحدثين؛ بل إف ميمونة 
أخرج حديثها اإلماـ أحمد والترمذي، وصححو ابن خزيمة. وروى أبو داود َعْن َسِعيِد ْبِن 

وذكر شيخ اإلسبلـ أف ابن  ،(ٖٙ)"َوِىَم اْبُن َعب اٍس ِفى تَػْزِويِج َمْيُمونََة َوُىَو ُمْحِرـٌ "اْلُمَسي ِب قَاَؿ: 
 عباس حينئذ كاف صغيرا في العاشرة من عمره يفوتو بعض األمور.

                                                           

 (. ٜٓٗٔ( أخرجو مسلم )ٓٙ)
 (. ٓٔٗٔ(، ومسلم )ٖٚٛٔ( أخرجو البخاري )ٔٙ)
 (. ٔٔٗٔ(، والرتمذي )ٔٔٗٔ( أخرجو مسلم )ٕٙ)
 . (ٛٔٙٔوع )وداد األلباين يف صحيح أو داود: صحيح مقط (٘ٗٛٔ( أخرجو أبو داود )ٖٙ)
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 ٱچ: الخامس: المباشرة بتقبيل أو لمس أو نظر بشهوة أو حديث حوؿ ذلك؛ لقولو تعالى 

  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ  ٻ

[، وأما ٜٚٔ]البقرة:   چ ڦ ڦ  ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ
الفسوؽ فهو جميع المعاصي صغيرىا وكبيرىا، ومنو الغيبة والنميمة وقوؿ الزور والسب واللعن 
واستماع األغاني والمعازؼ وتصوير ذوات األرواح، والنظر إلى الصور المحرمة في الصحف، 

ذي طالما أضر أو الشاشة، والتدخين وكل مخدر ومفتر يضر بالمسلم وبمالو كالقات ونحوه ال
منهي عنو ومحظور  (أي: الفسوؽ)وأضاع أوقاتهم، فإف ذلك بإخواننا اليمنيين ودم ر اقتصادىم 

 حاؿ اإلحراـ وفي كل وقت. 
السادس: الجماع وىو أعظم محظورات اإلحراـ من حيث تأثيره عليو، فإف كاف قبل التحلل  

الوقوؼ فإنو يفسد إحراـ الرجل  األوؿ أي: بعد اإلحراـ وقبل الوقوؼ بعرفة، أو في أثناء
وزوجتو إف كانت مطاوعة، وعلى كل منهما التوبة وال يمضياف في فاسده؛ ألنو ال فائدة في 

 ،أمر بذلك، وإنما ىو رأي ثبلثة من الصحابة  إتماـ الفاسد؛ ألنو لم يرد عن النبي 
 لكنو لم يصح، ولو صح فإف رأي الخلفاء الراشدين  وروي عن الخليفتين عمر وعلي 

حجة إذا لم يخالف نًصا، وقد دلت النصوص على عدـ مؤاخذة الناسي والجاىل والمكره، 
 وعلى عدـ صحة القوؿ بالمضي في العبادة الفاسدة، وبهذا قاؿ بعض المحققين كابن حـز

ة سوى ما وردت بو النصوص  ودلت النصوص كذلك على أنو ال يجوز اإللزاـ بفدي :(ٗٙ)قاؿ
 ،(٘ٙ)«من ترؾ نسًكا فعليو دـ: »كما تقدـ بياف ذلك في عدـ صحة قوؿ ابن عباس 

والحجة في رواية الصحابي ال في رأيو كما تقدـ بياف ذلك، وإنما على من جامع ذاكًرا عالًما 
، وتجديد اإلحراـ بالحج إف كاف في يـو عرفة أو في ليلة العيد مختارًا؛ التوبة إلى اهلل 

 ويتماف حجهما وال شيء عليهما. 
ذكر في الفصوؿ رواية عن اإلماـ أحمد: بصحة حج المجامع مع الناسي والجاىل ونحوىما  

قبل التحلل األوؿ، وخرجها القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين، واختارىا شيخ اإلسبلـ ابن 
ية، وصاحب الفائق، وماؿ إليو ابن مفلح في الفروع، وقاؿ: ىذا متجو، ورد ما احتج بو تيم

                                                           

 .(ٚ٘ٛ/ٚالبن حزم ) احمللى (ٗٙ)
ِمتْن نُُستِكِو َمتْن َنِستَى »( بلفتظ: ٜٓٛ)متن روايتة حيتىي (، ومالتك يف ادلوطتأ ٜٜٔٔ) يف الستنن الكتربى أخرجو البيهقتي (٘ٙ)

  .اوثبت مودوفً  ،ضعيف مرفوعا(: ٓٓٔٔداد األلباين يف اإلرواء ) ،«َشْياًا أَْو تَترََكُو فَتْليُتْهرِْق َدًما
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  .(ٙٙ)األصحاب وىو الجديد من قوؿ الشافعي
وإف كاف الجماع بعد التحلل األوؿ أي: بعد الوقوؼ بعرفة والمزدلفة ورمي جمرة العقبة وقبل  

 طواؼ اإلفاضة فحجهما صحيح مع التوبة إلى اهلل تعالى. 

 وإف باشر دوف الفرج، قبل أو بعد الوقوؼ صح حجو وعليو التوبة إلى اهلل تعالى.  
السابع: قتل صيد البر الحبلؿ المتوحش أو صيده كالظبي واألرنب والوبر والحمار الوحشي  

 ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ چ: والطيور والضب لقولو تعالى

[، وال يحل للمحـر أف يُِعين غيره من غير المحرمين على صيده ال بقوؿ وال ٜٙ]المائدة:   چ
فعل وال إشارة، وال يحل لو األكل منو إف صيد لو أو بإعانتو أما إذا لم يكن شيء من ذلك 

، فأكلو ىو  جاز لو األكل منو، لما ثبت أف أبا قتادة  صاد حمارًا وحشيًّا، وىو غير محـر
َىْل َأَشاَر ِإلَْيِو ِإْنَساٌف »فقاؿ:  وكانوا محرمين َفَشكُّوا في أكلهم فسألوا النبي  وأصحابو

  .(ٚٙ)«َفُكُلوا»، يعني: منكم، قالوا: ال. قاؿ: «ِمْنُكْم َأْو َأَمَرُه ِبَشْىٍء؟

 الهُع الثانْ مو حمظُزات اإلحسام، َيُ: 
الثامن من المحظورات: خاص بالرجاؿ وىو تغطية الرأس بمبلصق، وال بأس بحمل متاعو على  

 رأسو، واستظبللو بالخيمة والشمسية وسقف السيارة وثوب ونحوه. 
التاسع خاص بالرجاؿ أيًضا: وىو لبس المخيط إال السرواؿ لمن لم يجد اإلزار، ومن لم يجد  

لى الصحيح؛ ألف القوؿ بقطعهما من اجتهاد ابن عمر النعلين يلبس الخفين وال يقطعهما ع
 ولما روى البخاري عن ابن عباس ، ولم يثبت عن النبي . قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل ،

َمْن َلْم َيِجْد ِإزَارًا فَػْليَػْلَبْس َسَراِويَل َوَمْن َلْم َيِجْد نَػْعَلْيِن فَػْليَػْلَبْس »يخطب بعرفات يقوؿ:  
 ولم يقل بقطعهما.  ،(ٛٙ)«ُخف ْينِ 

 الهُع الثالث مو حمظُزات اإلحسام، َيُ: 
العاشر: وىو تغطية وجو المرأة ويديها بمخيط عليهما، كالنقاب والقفازين، أما سترىما بغير  

مخيط عند الرجاؿ األجانب فهو مشروع؛ ألف وجو المرأة ويديها عند اإلحراـ كجسد الرجل 

                                                           

 (.ٕٚٔ/ٔ)عبد اهلل بن جاسر  :مفيد األنام للشي  (ٙٙ)

 (. ٜٙٔٔ( أخرجو مسلم )ٚٙ)
 (. ٗٓٛ٘( أخرجو البخاري )ٛٙ)
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وليس كرأسو؛ ولما ثبت من أمر النساء بالحجاب لما  ال يجوز تغطيتو بمبلصق مخيط عليو،
 في كشف وجو المرأة ويديها من الفتنة.

من محظورات اإلحراـ: إذا فعل المحـر ذكرا أو أنثى شيئا من المحظورات  :المسألة الثالثة (ٜٙ
جاىبل أو ناسًيا أو مكرًىا أو نائػًما بما في ذلك الجماع فبل شيء عليو على الصحيح، 

 ې ې چقولو تعالى: واردة في رفع الحرج وعدـ المؤاخذة في ذلك، كما في للنصوص ال

 ھ ہ ہ ہ چوقولو سبحانو: ، [ٕٙٛ]البقرة:    چ ائ ائ ى   ى ې

  ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ[، وقولو تعالى: ٘]األحزاب:   چ  ھ  ھ

فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليو فما دونو [، ٙٓٔ]النحل:    چ ڈ ڎ ڎ
 .(ٜٙ)الذنوب من باب أولىمن 

قلت: أم ا قوؿ بعض الفقهاء بفساد حج المجامع الناسي والجاىل، وأف عليو القضاء  
َأَفبَل : »والكفارة؛ ألف النسياف ال يمكن حصولو في أمر الجماع فهو قوؿ مردود بقولو 

، أي: حتى عرفت أنو كاذب في ادعائو الجهل أو النسياف، والحق ىو (ٓٚ)«َشَقْقَت َعْن قَػْلِبوِ 
إفهاـ المجامع بأنو إذا لم يكن ناسًيا وال جاىبًل؛ فإف عليو التوبة إلى اهلل تعالى، وعليو أف 
يجدد إحرامو الذي أفسده بالجماع، وعلى زوجتو الذي عليو إف كانت مطاوعة عالمة بالتحريم 

إذا كاف ال يزاؿ في يـو عرفة أو في ليلة العيد، أما إف كاف بعد انتهاء غير ناسية، وإتماـ حجو 
 وقت الوقوؼ فإنو يحـر بعمرة من عرفة أو غيرىا من الحل. 

فللو الحمد والمنة  (ٔٚ)المسألة الرابعة: وىذه النصوص عامة في محظورات اإلحراـ وغيرىا (ٜٚ
 على تيسيره ورحمتو. 

اـ: إذا فعل المحـر شيئا من محظورات اإلحراـ المسألة الخامسة: من محظورات اإلحر  (ٜٛ
 المذكورة فلو ثبلث حاالت: 

األولى: أف يكوف جاىبل أو ناسيا أو مكرىا، أو زائل العقل فبل شيء عليو، وال إثم لؤلدلة  
 المتقدمة. 

                                                           

 . ( منسك العفمة الشي  زلمد بن عثيمني ٜٙ)
 (.ٖٕٗٙ(، وأبو داود )ٜٙأخرجو مسلم )( ٓٚ)
 ( ادلرجع السابق. ٔٚ)
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الثانية: أف يفعل المحظورات عامدا لعذر شرعي فعليو ما يترتب على المحظور، وال إثم عليو  
 إذا أدى ما يترتب عليو كما سيأتي: 

الثالثة: أف يفعل المحذور عامدا من غير عذر مشروع فعليو اإلثم، وأف يتوب إلى اهلل تعالى مع  
 الفدية فيما فيو فدية. 

 محظورات باعتبار الفدية، ما يأتي: المسألة السادسة: وأقساـ ال (ٜٜ
ما ال فدية فيو: وىو عقد النكاح والخطبة، وغير ذلك من مقدمات الجماع، بل والجماع لعدـ  

 الدليل. 
قبل التحلل األوؿ، وشاة بعده، فبل دليل من القرآف وال من  ةأما القوؿ بأف على المجامع بدن 

، وإنما الذي عليو التوبة الصادقة، فإف كاف السنة وإنما ىو اجتهاد ثبلثة من الصحابة 
الجماع قبل فوات يـو عرفة وليلة العيد فإف المجامع يجدد إحرامو ىو وزوجتو إف كانت 
مطاوعة فيحرماف من مكانهما ويتماف حجهما، وأما القوؿ بفساد حجهما والمضي في فاسده 

وال في السنة األمر بالمضي في ولزـو قضائو من عاـ قادـ فبل دليل عليو؛ بل ليس في القرآف 
 عبادة فاسدة، وقد تقدـ بياف ذلك في محظورات اإلحراـ، واهلل أعلم. 

 ما فديتو جزاؤه: وىو ما يماثلو أو يقـو مقامو، وىو قتل الصيد إال الحمامة فإف فيها شاة.  

 ما فديتو صياـ أو صدقة أو نسك: وىو حلق الرأس من أجل األذى أو لبس المخيط لمرض 
 إذا فعلها لضرورة كتقليم األظافر.  (ٕٚ)ونحوه، وألحق بو العلماء بقية المحظورات

المسألة السابعة: وفدية األذى: صياـ ثبلثة أياـ، أو إطعاـ ستة مساكين لكل مسكين نصف  (ٓٓٔ
 .  صاع، أو ذبح شاة تجزي في األضحية لفقراء الحـر

المسألة الثامنة: ومن فعل أحد ىذه المحظورات متعمدا من غير عذر شرعي فعليو التوبة إلى  (ٔٓٔ
اهلل سبحانو قبل الفدية؛ ألف الذي يُكفر الذنب التوبة الصادقة وليس مجرد الفدية في مسائل 

 الحج وغيرىا. 
بير فيما المسألة التاسعة: صغير الذكور وصغيرة اإلناث إذا أحـر بو وليو حكمو كحكم الك (ٕٓٔ

يحظر عليو في غير إحرامو، غير أنو ال عمد لو وال كفارة عليو، إال أنو يجب على وليو أف 

                                                           

 (.ٜٜٔ/ٚ)الشرح ادلمتع انظر:  (ٕٚ)
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 يجنبو ما يتجنبو ىو من المحظورات. 
المسألة العاشرة: قطع شجر الحـر ليس من محظورات اإلحراـ، وإنما ىو ُمَحر ـ على المحـر  (ٖٓٔ

؛ أما ما كاف خارج الحـر كعرفة والتنعيم والجعرانة فبل مانع من قطعو  وغيره لحرمة الحـر
للحاجة، إال ما يتظلل بو الحجاج فبل يجوز قطعو بأي حاؿ إال ما كاف فيو مضرة ظاىرة على 

 الجميع. 
المسألة الحادية عشرة: المؤذي من الشجر داخل حدود الحـر كغصن شوؾ يلطم المارة أو  (ٗٓٔ

 ا يشرع قتل الفواسق. يشرع قطعو إلزالة ضرره كم -شوؾ يوطأ ويضر كالسعداف 
المسألة الثانية عشرة: تقتل الفواسق المؤذية من الهواـ كالحية والعقرب والكلب العقور  (٘ٓٔ

 والفأرة والحدأة والوزغ والصائل؛ إذا لم يندفع إال بالقتل من إنساف أو حيواف.
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 الطُاف بالبّت َأحكامٌ

 وفيو مسائل مهمة منها: 
 -وىو الكعبة-المسألة األولى: تعريفو: الطواؼ بالشيء: ىو الدوراف حولو. والطواؼ بالبيت  (ٙٓٔ

ىو السير حولها، ابتداء من الحجر األسود )الَمَحّب( حتى ينتهي الطائف بو سبع مرات كل 
 مرة تسمى شوطًا. 

كن: طواؼ المسألة الثانية: حكمو: ركن من أركاف الحج ال يتم إال بو، والمراد بطواؼ الر  (ٚٓٔ
 اإلفاضة بعد الوقوؼ بعرفة والمزدلفة. 

 المسألة الثالثة: وشروط صحتو سبعة:  (ٛٓٔ

 األوؿ: أف يكوف الطائف على طهارة مع االستطاعة.  
الثاني: أف ينوي الطواؼ عبادة هلل تعالى، وامتثاال ألمره وىذا الشرط يخرج من يطوؼ بغيره  

 لمرائي. من غير نية الطواؼ لنفسو، ويخرج المنافق وا

، أو )فرضا(    الثالث: تعيين الطواؼ أي: أف ينوي الطائف نوع طوافو )نفبل( كطواؼ القدـو
كطواؼ اإلفاضة، أو طواؼ العمرة أو طواؼ الوداع أو طواؼ الحج )اإلفاضة والوداع( داخل 

 معو عند تأخير اإلفاضة إلى وقت سفره. 

 الرابع: أف يجعل البيت على يساره.  
الخامس: أف يطوؼ بالكعبة كلها بما في ذلك الِحْجر؛ ألنو منها فلو طاؼ داخل الحجر لم  

أكثر داخل يجز طوافو، إذ البد أف يجعل الحجر على يساره، ولو طاؼ شوطا واحدا أو 
 الحجر والبقية خارجو زاد عدد ما طاؼ داخل الحجر من األشواط؛ ألنها باطلة. 

 حتى يتم األشواط السبعة عند جمهور العلماء.  السادس: أف يبقى على طهارتو 

السابع: أف ال يقطعو بفاصل طويل؛ كأف يخرج من المطاؼ ويجلس جلوسا طويبل لغير ضرورة  
 إال جلسة ليستريح.

 المسألة الرابعة: يجوز للطائف التوقف في مكانو، أو قريبا منو ألداء الفريضة إذا أقيمت الصبلة.  (ٜٓٔ

المسألة الخامسة: يتم الطائف الذي توقف ألداء الصبلة الشوط من مكانو وال يلزمو البداية  (ٓٔٔ
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 من أولو أو قضائو. 
وكذا لو توقف لمانع شرعي من المسير كزحاـ، أو مساعدة محتاج حتى لو مشى راجعا أو  

لحوؽ  يمينا أو شماال ألمر ضروري كالبحث عن امرأة أو صبي أو شيخ كبير خشية ضياعو، أو
 الضرر بو، وكذا لو وقف للصبلة على جنازة فإنو يكمل الشوط من مكانو الذي وقف فيو. 

 المسألة السادسة: إذا شك في عدد األشواط بنى على اليقين وىو األقل.  (ٔٔٔ
المسألة السابعة: ال يجوز أف يتعمد الزيادة على سبعة أشواط، فلو زاد ناسيا أو جاىبل فبل  (ٕٔٔ

عمدا من غير شك في العدد فهو آثم ومبتدع عليو أف يتوب إلى اهلل شيء عليو، وإف كاف مت
 تعالى، وطوافو صحيح إف شاء اهلل تعالى أما الزائد فهو الٍغ. 

شوطا المسألة الثامنة: يجوز للطائف )نفبًل( أف يطوؼ أربعة عشر شوطا، أو إحدى وعشرين  (ٖٔٔ
 ما يُػْنهي طوافو. بنية مضاعفة عدد الطواؼ، ويصلي لكل سبعة أشواط ركعتين بعد

 المسألة التاسعة: ال يجوز أف يتبع طواؼ الفريضة بطواؼ نفل، لمخالفتو لهدي النبي  (ٗٔٔ
 حيث لم يتبع الفرض بنفل في الطواؼ. 

المسألة العاشرة: لو نقص على الطائف شوط أو أقل بسبب مانع شرعي، وال يستطيع إتمامو  (٘ٔٔ
 إال بكلفة ومشقة؛ فإف طوافو صحيح إف شاء اهلل لما تقدـ بيانو. 

المسألة الحادية عشرة: يجوز للحائض والنفساء التي ال تستطيع البقاء حتى تطهر أف تتحفظ  (ٙٔٔ
 وتطوؼ كما سبق بيانو. 

ثانية عشرة: ليس للطواؼ دعاء أو ذكر مخصوص، فلو طاؼ صامتا جاز، ولكن المسألة ال (ٚٔٔ
السنة أف يكبر عند محاذاتو الحجر األسود، ويقوؿ عند البداية: )اللهم إيمانًا بك وتصديقا 

، ويقوؿ بين الركنين: )ربنا آتنا في الدنيا حسنة (تباعا لسنة نبيك ابكتابك ووفاء بعهدؾ و 
 ا عذاب النار( ويشتغل أثناء طوافو بذكر اهلل تعالى، واالستغفار والدعاء. وفي اآلخرة حسنة وقن

المسألة الثالثة عشرة: يصلي بعد فراغو ركعتين خلف مقاـ إبراىيم، ولو بَػُعد عنو امتثااًل ألمر  (ٛٔٔ
، وإف صبلىما في أي اإلخبلص(، و)(اهلل تعالى ويستحب أف يقرأ فيهما بسورتي )الكافروف

جاز ذلك، بل لو أخرىما فصبلىما خارج المسجد جاز ذلك، كما فعل مكاف من المسجد 
كراىة أف يصليهما وقت النهي؛ ألنو وادع فيو؛ وألنو ال يرى جواز الصبلة فيو،   عمر 

 والراجح الجواز لذوات األسباب. 
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 عليو لماوسمي مقاـ إبراىيم؛ ألنو عليو وعلى نبينا الصبلة والتسليم وضعو تحت الكعبة ليرقى  
 ارتفع بناؤىا، ويروى أف قدميو ساخت فيو كرامة من اهلل حتى يثبت عليو، واهلل أعلم. 

لهذا  ويجوز تأخير المقاـ بحيث يزوؿ ضرر تزاحم الناس، كما أخره أمير المؤمنين عمر  
 الغرض، وكاف الصًقا بالكعبة. 

جاعبًل طرؼ ردائو األيمن  المسألة الرابعة عشرة: السنة في طواؼ القدـو أف يطوؼ مضطبًعا (ٜٔٔ
تحت إبطو كاشًفا ذراعو وعضده وكتفو األيمن ويرمل في األشواط الثبلثة األولى، والرمل: ىو 
اإلسراع في المشي مع مقاربة الُخطى إذا تيسر، فإذا انتهى من الطواؼ انتهى االضطباع، وال 

 يشرع االضطباع إال في طواؼ القدـو فقط، واالضطباع خاص بالرجاؿ. 

المسألة الخامسة عشرة: ويسن أف يُػَقبٍّل الحجر األسود إف أمكن ذلك بدوف مشقة، وإال فإف  (ٕٓٔ
وتقبيلها، أو األفضل أف ال يؤذي أحًدا أو يعرض نفسو لخطر الزحاـ، ويكتفي بلمسو بيده 

 بطرؼ عصاه ويقبلو، فإف لم يستطع أشار إليو بالتكبير، وال يقبل ما أشار بو. 

لم يقبل شيًئا غيره، ومن  وال يشرع تقبيل شيء من اآلثار سوى الحجر األسود؛ ألف النبي  
 فعل ذلك بشيء آخر تَػَعبُّدا فقد ابتدع. 

ورجاء أف  وتقبيل الحجر األسود تقرب إلى اهلل، وعبادة لو ليس للحجر، تأسًيا برسوؿ اهلل  
ؿ من الجنة، وكاف أشد بياًضا من اللبن يكوف شاىًدا لمن قبلو يـو القيامة، وقد ورد أنو نز 

والحفرة التي بو نتيجة اعتداء ملحد من غبلة الرافضة لما ضربو  (ٖٚ)فسودتو خطايًا بني آدـ.
 عدة ضربات بمطرقة بيده. 

المسألة السادسة عشرة: السترة للمصلي في المسجد الحراـ كغيره من األماكن في  (ٕٔٔ
مشروعيتها؛ لكنو يعفى عنها في حاؿ الزحاـ الشديد وعدـ وجود المصلي في مكاف بعيد عن 
الزحاـ فبل يلـز المصلي مدافعة المارين ألف الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك المار إذا 

 و إال  أماـ المصلين فبل حرج، إف شاء اهلل. لم يجد طريًقا يمر مع
، وإنما يجب إصابة ونظر المصلي في الصبلة إلى الكعبة لم يصح فيو سنة عن الرسوؿ  

 عينها إذا كاف داخل المسجد وأمكنو رؤيتها أي: يلزمو استقبالها في صبلتو. 

                                                           

( وصتتححو األلبتتاين يف صتتحيح ٖٕٗٔٔوالطتترباين يف الكبتتري )(، ٚٚٛالرتمتتذي )، و (ٖٚٗٓ، ٜٕٙٚ( أخرجتتو أمحتتد )ٖٚ)
 (.ٜٗٗٗاجلامع )
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بقبر أو غيره فقد  المسألة السابعة عشرة: ال يطاؼ بشيء في األرض سوى الكعبة، فمن طاؼ (ٕٕٔ
وقع في محظور عظيم، فإف كاف قصده التبرؾ بصاحب القبر فهو مبتدع ضاؿ عاص هلل، وإف 
اقترف بطوافو االستغاثة بصاحب القبر، ودعاؤه بطلب الحاجات منو فهو مشرؾ باهلل قد صرؼ 

ا أو عبًدا أعظم أنواع العبادة لغير اهلل، وشركو أكبر والعياذ باهلل، وصاحب القبر إف كاف نبيً 
صالًحا بريء منو، وإف كاف ممن يجيز ىذا الفعل في حياتو وال يراه شرًكا فهو ومن يعبده في 
نار جهنم جميًعا، نعوذ باهلل من النار ومن حاؿ أىل النار، كما ثبت ىذا الوعيد في القرآف 

 موتو. الكريم في عدة آيات، وفي السنة الصحيحة إال من تاب إلى اهلل تعالى ووحده قبل 
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 مو أحكام الطعْ بني الصفا َاملسَٔ

المسألة األولى: التعريف، والُحكُم: الصفا والمروة جببلف صغيراف بينهما الوادي يقعاف شرؽ  (ٖٕٔ
الكعبة، وشمالها الشرقي خارج المسجد الحراـ، والسعي بينهما ركن من أركاف الحج عند 

لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم فَِإنٍّى اَل َأْدِرى َلَعلٍّى اَل َأُحجُّ بَػْعَد »، ولقولو: جمهور أىل العلم لفعلو 
، (٘ٚ)«ُطْف بِاْلبَػْيِت َوبِالص َفا َواْلَمْرَوِة ثُم  َأِحل  »؛ ولقولو ألبي موسى األشعري: (ٗٚ)«َحج ِتى َىِذهِ 

َما َأَتم  الل ُو َحج  اْمِرٍئ َواَل ُعْمَرَتُو َلْم َيُطْف بَػْيَن الص َفا »قالت:  وبما رواه مسلم عن عائشة 
  .(ٙٚ)«َواْلَمْرَوةِ 

وابتداًء بما  المسألة الثانية: أشواط السعي: سبعة يبدؤىا الساعي )بالصفا( تأسًيا بالرسوؿ  (ٕٗٔ
 [. ٛ٘ٔ]البقرة:    چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ چ: بو في قولو بدأ اهلل 

المسألة الثالثة: استحباب الطهارة لو، ولكنها ال تجب فيجوز للحائض والنفساء والمحدث  (ٕ٘ٔ
 أف يسعوا وسعيهم صحيح. 

شوط، المسألة الرابعة: يجب على الساعي أف يتم األشواط السبعة ذىابو من الصفا إلى المروة  (ٕٙٔ
 الشوط األوؿ.  ورجوعو من المروة إلى الصفا شوط ثاٍف، وىكذا ولو بدأ بالمروة لم يحتسب

المسألة الخامسة: يجوز للساعي أف يستريح إذا تعب دوف أف يخرج، وإف خرج لضرورة كبوؿ  (ٕٚٔ
ونحوه ورجع في الحاؿ أتم سعيو وال إعادة عليو على الصحيح إف شاء اهلل، وللساعي أف 

 يصلي الفريضة، وعلى الجنازة، ويتم الشوط من حيث وقف. 
المسألة السادسة: ولو نقص شوط أو بعضو لضرورة أو نسياف أو جهل، ولم يتمكن من  (ٕٛٔ

إكمالو، أو كاف يلحقو مشقة كبيرة فسعيو صحيح، إف شاء اهلل، لما تقدـ في حكم من نقص 
 من طوافو مثل ذلك. 

ثًا المسألة السابعة: السنة أف يرقى على الصفا وكذلك على المروة، ويستقبل القبلة، ويكبر ثبل (ٜٕٔ
ويقوؿ: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد، وىو على كل شيء قدير، ال 

                                                           

 (.ٕٜٚٔأبو داود )(، و ٜٕٚٔ( أخرجو مسلم )ٗٚ)
 (. ٕٕٔٔ(، ومسلم )ٜ٘ٚٔ( أخرجو البخاري )٘ٚ)
 (. ٕٚٚٔ(، ومسلم )ٜٓٚٔ( أخرجو البخاري )ٙٚ)
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إلو إال اهلل وحده، أنجز وعده ونصر عبده وىـز األحزاب وحده، ثم يدعو بما يتيسر لو من 
نة الدعاء المشروع، ويسأؿ اهلل خيري الدنيا واآلخرة، وفي مقدمة ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حس

وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، وىذا الذكر والدعاء وىو واقف على الصفا والمروة 
 مستقببلً القبلة رافًعا يديو عند الدعاء. 

المسألة الثامنة: ويسن السعي الشديد لمن ال يضره ذلك إذا ىبط الوادي بين الميلين  (ٖٓٔ
، ال إلو إال اهلل حًقا حًقا، ال األخضرين، وإف دعا قائبًل: رب اغفر وارحم وأنت األعز األك ـر

 إلو إال اهلل تعبًدا ورقًا، فحسن. 
المسألة التاسعة: ليس للسعي دعاء مخصوص لكل شوط، كما أنو ليس للطواؼ بالبيت دعاء  (ٖٔٔ

مخصوص، وَجْعل بعض المتأخرين من األدعية لكل شوط ال أصل لو، ولكن ينبغي للطائف 
ألف  ؛ء بما ىو مشروع، وإف سكت صح سعيو وطوافووالساعي أف يشتغل بذكر اهلل وبالدعا

الشرط لصحة السعي ىو النية هلل وحده، وكونو من الصفا إلى المروة في كل األشواط على 
 نحو ما تقدـ بيانو. 

لذلك، ولعدـ أمره بو، وإنما ىو  المسألة العاشرة: ال يجوز السعي تطوًعا لعدـ فعل النبي  (ٕٖٔ
 واجب للحج والعمرة أو ركن كما عند البعض. 

المسألة الحادية عشرة: تجب المواالة في السعي بأف ال يقطعو إال ألمر مشروع كما تقدـ  (ٖٖٔ
 بيانو. 

المسألة الثانية عشرة: األفضل للحاج والمعتمر أف يمشي في المسعى وفي طوافو بالبيت إذا  (ٖٗٔ
مشقة ويكره الركوب لغير حاجة، أما لحاجة كعجز أو مرض أو تعليم كما فعل لم يكن عليو 

 في طوافو فبل بأس بو.  النبي 

المسألة الثالثة عشرة: الطواؼ بالبيت في الدور الثاني، أو في السطح وكذا السعي على سطح  (ٖ٘ٔ
إال المسعى جائز للحاجة كشدة زحاـ أو مضطر للركوب وال ُيسمح لو بالطواؼ أو السعي 

 فوؽ. 

الرابعة عشرة: لو تقدـ السعي على الطواؼ جاىبًل أو ناسًيا أو لضرورة جاز المسألة  (ٖٙٔ
َعْل »قبل أف أطوؼ؟  للذي سألو قائبل: سعيت يا رسوؿ  وصح سعيو، لقولو  افْػ
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ىذا في الحج، أما العمرة فبل يصح تقديم السعي على الطواؼ على  (ٚٚ)«َواَل َحَرجَ 
 الصحيح.

                                                           

 .(ٖٙٓٔ(، ومسلم )ٕٗٔ( أخرجو البخاري )ٚٚ)
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 احللل َالتكصريمو أحكام 

الحلق: ىو إزالة شعر الرأس جميعو بالموسى، والتقصير: ىو تقصيره مع بقاء شيء تعريف  (ٖٚٔ
 منو، وأىم أحكامو: 

: حكم الحلق أو التقصير: واجب في الحج والعمرة، والحلق أفضل لدعاء ىاألولالمسألة  (ٖٛٔ
  .(ٛٚ)للمحلقين بالمغفرة ثبلث مرات وللمقصرين مرة واحدة النبي

: وقتو: في العمرة بعد السعي، فلو حلق أو قصر قبل أف يسعي أو يطوؼ ةالمسألة الثاني (ٜٖٔ
 جاىبلً أو ناسًيا أعاده بعد الطواؼ والسعي. 

: لو لم يحلق أو يقصر جاىبًل أو ناسًيا ولبس ثيابو بعد الطواؼ والسعي، فإنو ةالمسألة الثالث (ٓٗٔ
إلحراـ إذا كاف ال يزاؿ بمكة، أم ا لو يحلق أو يقصر متى ذكر أو علم بعد أف يلبس لباس ا

 بَػُعَد الَعْهد بأف رجع إلى بلده فإنو يحلق أو يقصر في ثيابو، وال شيء عليو. 
: ليس على المرأة حلق بل ال يجوز لها ذلك، وإنما عليها التقصير، وىو أف ةالمسألة الرابع (ٔٗٔ

 لشعر. تأخذ من أطراؼ شعر رأسها قدر أنملة من كل الجهات بعدما تجمع ا
: األصلع الذي ليس لو شعر يُِمرُّ الموسى على رأسو فيحلق ما يمر عليو من ةالمسألة الخامس (ٕٗٔ

 الشعر ولو شيًئا يسيًرا. 

: البد لمن قصر أف يقصر من جميع جهات رأسو على الصحيح، أما أخذ شعرات من ةالسادسالمسألة  (ٖٗٔ
جهة أو جهتين فإنو ال يجزئ على الصحيح، وعليو اإلعادة، وإف أخذ من الهامة ومن الجهات األربع 

 جاز مع الكراىة. 

ر : الحلق أو التقصير في الحج ال يجوز إال بعد الوقوؼ بمزدلفة، فلو قصةالمسألة السابع (ٗٗٔ
 قبل االزدالؼ أعاد وال شيء عليو، إف كاف جاىبل أو ناسًيا أو مكرًىا. 

: وسنة الحلق أو التقصير في الحج أف يحلق بعد رمي جمرة العقبة وبعد أف ةالمسألة الثامن (٘ٗٔ
: ينحر الهدي، إف كاف عليو ىدي وىو المتمتع والقارف، وإف قدمو على الرمي جاز لقولو 

                                                           

 :، دَاُلوا َواْلُمَقصِّرِيَن يَا َرُستوَد اللَّتِو دَتادَ «اللَُّهمَّ اْرَحْم اْلُمَحلِِّقنيَ »( بلفظ: ٖٔٓٔ(، ومسلم )ٕٚٚٔأخرجو البخاري )( ٛٚ)
 «. َواْلُمَقصِّرِينَ »، دَاَد: ةِ ثَ الِ ، ويف الثَّ «اللَُّهمَّ اْرَحْم اْلُمَحلِِّقنيَ »



  
 

ٙٚ 

 

َعْل َواَل َحَرجَ »  لكل من سألو عن شيء ُقدـ أو ُأخٍّر في يـو العيد.  (ٜٚ)«افْػ
: واجب على الحاج أف يستشعر عند حلق رأسو عظمة اهلل سبحانو الذي ةالمسألة التاسع (ٙٗٔ

يعبده بهذه العبادة التي شرعت في الحج والعمرة، راجًيا أف يغفر لو ويحط عنو ذنوبو، كما 
ر على سبيل التعظيم عبادة ال تكوف إال هلل يحط الموسى شعره، وأف يعلم بأف الحلق والتقصي

 وحده. 

                                                           

 (.ٖٙٓٔ(، ومسلم )ٕٗٔ( أخرجو البخاري )ٜٚ)



  
 

ٙٛ 

 

 )املطنٖ ُِم الرتَِٕ( مو أحكام الُّم الثامو مو ذٓ احلجٕ

: سمي بيـو التروية؛ ألف الحجاج يُػْرُووف القرب أي: يملؤونها بالماء من مكة ىالمسألة األول (ٚٗٔ
 لكي يخرجوا بو إلى منى لعدـ وجود الماء فيو. 

وفي عهد دولة التوحيد )الدولة السعودية( أعزىا اهلل بطاعتو، بذؿ حكامها منذ عهد الملك  
ما في وسعهم حتى أوصلوا الماء إلى منى، والزالوا يطوروف توزيعو حتى وصل  عبد العزيز 

إلى جميع جهات منى، وإلى جميع المشاعر وأماكن تجمع الحجاج فجزاىم اهلل خير الجزاء، 
ِمًنى بهذا االسم )بكسر الميم وفتح النوف مع تنوينها( لكثرة ما يذبح فيو أي: يُمْنِى وقد ُسمٍّي 

 فيو من دماء الهدي والفدي واألضاحي. 

بالحج، وىم إما  : يسن خروج الحجاج إلى منى ضحى اليـو الثامن محرمين ملبينةالثانيالمسألة  (ٛٗٔ
قارف أو مفرد، وىذاف يخرجاف بإحرامهما الذي أحرما بو من قبل، وِإّما متمتع أو مفرد ابتداًء  
كالمكي ومن في حكمو من المقيمين بمكة قبل أشهر الحج، وىذاف يحرماف من منزلهما 

يقصروف ُمفرِدين فإذا وصلوا منى صلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يـو عرفة 
 .(ٓٛ) الرباعية بدوف جمع كما فعل النبي 

وأصحابو وإقراره ذلك حيث لم يأمرىم باإلتماـ، كما أمرىم بو  وقصر أىل مكة مع النبي  
في األبطح لما صلوا معو، دليل من األدلة على عدـ تحديد مسافة القصر بقدر معين من 
األمياؿ كما ىو اجتهاد بعض الفقهاء، ودليل على أف السفر الذي تقصر فيو الصبلة ىو ما 

فهو اجتهاد منو، ال يصح  ؤمنين عثماف أخذت لو أىبة السفر، وأما إتماـ أمير الم
االستدالؿ بو لمخالفتو السنة، ومن شروط العمل بسنة الخليفة الراشد عدـ مخالفتها للدليل، 

اإلتماـ لكنهم أتموا وأجابوا من  ولذا أنكر علماء الصحابة، ابن عباس وابن مسعود 
كة وظن أف حج المكي ألنو تزوج بم ؛استغرب إتمامهم بقولهم: الخبلؼ شر. وعثماف 

 ليس سفًرا. 
وإاّل : ومن كاف منزلو في منى يحـر من منزلو في ضحى اليـو الثامن، وىو الُسنة ةالمسألة الثالث (ٜٗٔ

 في اليـو التاسع قبل الظهر، ولو لم يحـر إال بعد الظهر جاز مع الكراىة إال من عذر. 

                                                           

 (. ٜ٘ٓٔ(، وأبو داود )ٕٛٔٔ، أخرجو مسلم ) جابر ذلك يف جابر بن عبد اهلل الطويل يف صفة حجو ( ٓٛ)



  
 

ٜٙ 

 

 : فإذا طلعت شمس اليـو التاسع توجهوا إلى عرفة محرمين ملبين مكبرين. ةالمسألة الرابع (ٓ٘ٔ
: ومن لم يحرـ إال في اليوـ التاسع ويخرج إلى عرفة دوف أف يأتي ةالخامسالمسألة  (ٔ٘ٔ

إلى منى يجوز لو ذلك، لكن يفوتو فضيلة اإلحراـ في اليوـ الثامن، وفضيلة اإلقامة 
ا.   بمنى يوـ التروية محرًم

: ليعلم الحاج والمعتمر أنو في عبادة ما داـ متلبًسا باإلحراـ ملبًيا، فليحرص ةسادسالمسألة ال (ٕ٘ٔ
 على ذلك الفضل العظيم. 

: ِمَنى مناخ من سبق، فبل يجوز حجز أماكن قبل السماح لسائر الحجاج في ةالمسألة السابع (ٖ٘ٔ
كومية ومراكز أخذ منازؿ لهم إال ما دعت إليو الضرورة لمصلحة الحجاج وغيرىم كالدوائر الح

اإلسعاؼ ورجاؿ األمن والمصحات التي لم يُػْبَن لها أماكن من قبل، بل وال يجوز لمن سبق أف 
َرىا المحتجز، لقولو  ِمًنى ُمَناُخ : »يأخذ زائًدا عن حاجتو، وال يجوز حجز أماكن لكي يُػَؤجٍّ

 .(ٔٛ)«َمْن َسَبقَ 

ومما اختص اهلل سبحانو بو ِمًنى أنو ال يوجد بها البعوض وال الذباب، وما يوجد من ذلك جاء عالًقا  
بأمتعة الحجاج ثم ال يلبث أف يزوؿ وأرضها رمل تمتص المياه وجميع السوائل، وجوىا ألطف أجواء 

 مكة بل ألطف أجواء العالم وأصحها كما ثبت ذلك صحيًا، فللو الحمد والمنة. 

                                                           

 . (ٕٓٙٙوحسنو األلباين يف صحيح اجلامع )(، ٔٛٛ(، والرتمذي )ٜٕٔٓأبو داود )، (ٕٕٛ٘٘أخرجو أمحد )( ٔٛ)



  
 

ٚٓ 

 

 أحكام الُقُف بعسفٕمو 

اْلَحجُّ : »: الوقوؼ بعرفة ىو الركن األعظم من أركاف الحج لقولو ىالمسألة األول (ٗ٘ٔ
 .(ٖٛ)«اْلَحجُّ يَػْوـُ َعَرَفَة َأْو َعَرفَاتٍ »، أو: (ٕٛ)«َعَرَفةُ 

: يسن أف يتوجو الحجاج بعد طلوع شمس يـو عرفة )وىو اليـو التاسع من أياـ ةالمسألة الثاني (٘٘ٔ
 ذي الحجة( من منى ومن مكة ومن أي مكاف محرمين بالحج ملبين مكبرين. 

وال يشرع لمن أتى من بلده يـو عرفة أف يتمتع، بل يحج قارنًا وىو األفضل أو مفرًدا ويتوجو  
وىو كما سبق بيانو: )أف يأتي بعمرة ثم يحل منها لو وقت، مباشرة إلى عرفة ألف التمتع لم يبق 

بعدما يقصر شعر رأسو ويباشر محظورات اإلحراـ التي حرمت عليو باإلحراـ حتى يأتي اليـو الثامن 
، لكن لو أتى صبيحة يـو عرفة محرًما بالعمرة بنية التمتع وطاؼ بالبيت وسعى (ثم يحـر بالحج

وقصر ثم أحـر بالحج وخرج إلى عرفة صحت عمرتو وتمتعو، ولو لم يخلع مبلبس اإلحراـ بل أحـر 
 بها. 

لمن تيسر لو ذلك،  : يسن النزوؿ بنمرة ضحى يـو عرفة تأسًيا برسوؿ اهلل ةالمسألة الثالث (ٙ٘ٔ
و)نَِمَرة( خارج عرفة تحدىا من جهة الغرب، وَحدُّىا مما يلي عرفة بطن ُعرنَة )واٍد خارج عرفة 

من منزلو بنمرة بعدما زالت الشمس فخطب  تقع مقدمة المسجد فيو( ارتحل إليو النبي 
وقصًرا، ومعو  الناس، ثم أمر باألذاف وإقامة الصبلة وصلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم

أىل مكة يقصروف ويجمعوف في عرفة والمزدلفة ومنى، ولم يصل بينهما شيًئا ثم ركب ناقتو 
وأتى الموقف كما في حديث جابر 

 (ٛٗ).  

: يجب على من نزؿ بنمرة أف يرتحل بعد الزواؿ بعدما يصلي الظهر والعصر ةالمسألة الرابع (ٚ٘ٔ
جمع تقديم وقصًرا فيدخل داخل حدود عرفة، ومن كاف في مقدمة مسجد نمرة ينتقل إلى 

والجمهور ال  ،(٘ٛ)«َواْرفَػُعوا َعْن َبْطِن ُعَرنَةَ : »مؤخرتو؛ ألف مقدمتو في بطن ُعرنَة لقولو 

                                                           

( ٖ٘ٔٓ(، وابتتتتن ماجتتتتة )ٖٙٔٓ)(، والنستتتتائي ٜٛٛ(، والرتمتتتتذي )ٜٜٗٔأبتتتتو داود )، و (ٜٙٚٛٔ( أخرجتتتتو أمحتتتتد )ٕٛ)
 (.ٕٖٚٔوصححو، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع ) (ٖٓٚٔاحلاكم )و 
  .إسناده صحيح رجالو ثقات( هبذا اللفظ، ٜ٘ٚٛٔأخرجو أمحد )( ٖٛ)
 (. ٜ٘ٓٔ(، وأبو داود )ٕٛٔٔأخرجو مسلم ) (ٗٛ)
 . (ٖٜٓ، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )(ٕٛ/ٗ( أخرجو أمحد )٘ٛ)



  
 

ٚٔ 

 

وأجاز ذلك اإلماـ مالك وصحح حج من وقف بها وجعل عليو دـ  يجيزوف الوقوؼ بعرنة،
، لكن ذلك غير صحيح لؤلدلة. ومنها: فعلو وقولو: ()ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد

 «. َواْرفَػُعوا َعْن َبْطِن ُعَرنَةَ »

وصلى بالمسلمين صبلتي الظهر ( ٙٛ)خطبتو المشهورة : لما خطب النبي ةالمسألة الخامس (ٛ٘ٔ
جمًعا وقصًرا في وقت الظهر بأذاف واحد وإقامتين، انتقل إلى داخل عرفة حتى انتهى  والعصر

إلى الصخرات الثبلث التي تحت جبل )ِإالؿ( المسمى جبل الرحمة، واستقبل القبلة راكًبا 
 على ناقتو. 

: يشرع لئلماـ أو أمير الحج إف كاف عالًما أو من ينيبو أف يخطب بالناس ةالمسألة السادس (ٜ٘ٔ
قبل صبلة الظهر خطبة واحدة يبدؤىا ببياف معنى الشهادتين، والتحذير من الشرؾ، وبياف ما 

في يقع فيو بعض الناس من أنواع الشرؾ، كاالستغاثة باألموات والطواؼ بقبورىم واالعتقاد 
يعلموف الغيب، ويدبروف األمور، وكالذبح والنذر لهم إلى غير ذلك،  األئمة واألولياء بأنهم

ثم يبين لهم ما حـر اهلل سبحانو عليهم من الربا والدماء واألعراض واألمواؿ، وما ينتشر 
بين الناس من المنكرات ويحذرىم الوقوع فيها ويذكر المسلمين، ووالة أمرىم بما أوجب 

لنهي عن المنكر، واالعتصاـ بحبل اهلل جميًعا، وعدـ اهلل عليهم من األمر بالمعروؼ وا
التفرؽ، ويذكرىم بنعم اهلل عليهم التي أعظمها نعمة اإلسبلـ الذي ألف سبحانو بو بين 
قلوبهم، وصاروا بنعمتو إخوانًا في اهلل أكرمهم عنده أتقاىم لو تعالى، ويدعوىم إلى تحكيم  

 . كتابو وسنة نبيو 

فار عما أنزؿ اهلل عليهم، أو بعض ما أنزؿ عليهم بإيقاعهم في ويحذرىم أف يفتنهم الك 
اعتناؽ مذاىب الكفر كالقومية والشعوبية والشيوعية والديمقراطية أو العلمانية اإلباحية 
باسم الحرية، وأنهم إف وقعوا فيما وقع فيو أعداء اهلل، كعزؿ الدين عن الدولة والحكم 

ا الذي يريده لهم أعداء اإلسبلـ ويودونو؛ كما قاؿ بغير ما أنزؿ اهلل كفروا مثلهم، وىذ
 [. ٜٛ]النساء:   چ ڌ ڌ    ڍ      ڍ ڇ   ڇ ڇ چ: تعالى

: من نزلوا داخل عرفات يجتمع كل من يتيسر لهم االجتماع لصبلة الظهر ةالمسألة السابع (ٓٙٔ
والعصر بعد الزواؿ فيؤذف أحدىم ثم يصلوف قصًرا وجمًعا، وال يشرع لهم أف يخطبوا على 
ىيئة خطبة اإلماـ: أما أف يعظهم أحدىم، ويشرح لهم أحكاـ يـو عرفة والحج في الضحى، 

                                                           

 ( تقدمت يف ادلفهوم السامي للودو، بعرفة. ٙٛ)



  
 

ٕٚ 

 

اجة إليو، وواعظهم الذي يعلمهم الخير مأجور إف شاء أو بعد الصبلة فهو عمل صالح ىم بح
اهلل تعالى، ولكن يجب عليو عدـ اإلطالة، لئبل يشغل المستمعين عن الذكر والدعاء في ذلك 

 اليـو العظيم. 

من أنفسهم في  : يجب على الحجاج وعلى جميع المسلمين أف يُػُروا اهلل ةالمسألة الثامن (ٔٙٔ
ُر الدَُّعاِء ُدَعاُء يَػْوـِ : »خيًرا، فهو يـو عظيم قاؿ عنو  ذلك اليـو المشهود وفي كل يـو َخيػْ

ُر َما قُػْلُت َأنَا َوالن ِبيُّوَف ِمْن قَػْبِلي اَل ِإَلَو ِإال  الل ُو َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو َلُو اْلمُ  ْلُك َوَلُو َعَرَفَة َوَخيػْ
 .(ٚٛ)«اْلَحْمُد َوُىَو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديرٌ 

ويجب على كل مسلم أف ينوي التوبة الصادقة إلى اهلل تعالى من جميع الذنوب، وأف يكثر  
االستغفار والتلبية والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء لو ولوالديو، ولذريتو وأىلو والمسلمين 
بالمغفرة والرحمة، ولئلسبلـ والمسلمين بالنصر، وذلك الذكر والدعاء حق على كل مسلم 

 ، وعليهما االجتهاد في سؤاؿ اهلل الكريم خيري الدنيا واآلخرة. ومسلمة

لدعائو،  : يجب على كل مسلم )ذكًرا أو أنثى( أف يعلم شروط قبوؿ اهلل ةالمسألة التاسع (ٕٙٔ
ويحرص على تحصيلها؛ حتى يكوف مستجاب الدعوة ورجاء أف َيْسَلم من عقاب اهلل تعالى 

الى، ومن فاتو شيء من شروط الدعاء عليو أف يتداركو الذي أعده لمن لم يهتِد بهدي اهلل تع
 بالتخلص من ضده، وىي: 

  چ ۆ ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ: األوؿ: اإلخبلص هلل تعالى: قاؿ تعالى 
 [، والحذر من دعاء غيره؛ فإنو شرؾ أكبر.ٗٔ]غافر: 

َوَأنْػُتْم ُموِقُنوَف بِاإِلَجابَِة، اْدُعوا الل َو : »الثاني: حضور القلب وإيقانو بإجابة اهلل تعالى، قاؿ  
وقد وعد اهلل الداعي باإلجابة، واهلل ال يخلف  ،(ٛٛ)«اٍه الهٍ فَِإف  الل َو اَل َيْسَتِجيُب ِمْن قَػْلٍب سَ 

  ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ  ائ ى چ: الميعاد، قاؿ تعالى

 ڀ چ: [، وقاؿ سبحانوٙٛٔالبقرة: ]  چ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

]غافر:    چ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ
ٙٓ.] 

                                                           

 (.ٖٓ٘ٔ، وحسنو األلباين يف السلسلة الصحيحة )(ٕٗٛ/ٗوأخرجو البيهقي ) ،(ٖ٘ٛ٘أخرجو الرتمذي )( ٚٛ)
 (.ٗٙ٘، وحسنو األلباين يف السلسلة الصحيحة )(ٜٖٚٗالرتمذي )و  ،(٘٘ٙٙ( أخرجو أمحد )ٛٛ)



  
 

ٖٚ 

 

الثالث: الكسب الحبلؿ: فليحذر المسلم )ذكًرا أو أنثى( المكسب الحراـ من أي وجو من  
لما قاؿ: ادع اهلل لي أف أكوف  لسعد  وجوه المكاسب المحرمة، فقد قاؿ النبي 

  .(ٜٛ)«ةِ وَ عَ الد   ابَ جَ تَ سْ مُ  نْ كُ تَ  كَ مَ عَ طْ مَ  بْ طِ أَ  دُ عْ ا سَ يَ »مستجاب الدعوة، قاؿ: 

َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْدُعو ِبَدْعَوٍة : »الرابع: أف ال يَْدُعو بدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم، فقد قاؿ  
ُو َوِإم ا َأْف لَْيَس ِفيَها ِإْثٌم َواَل َقِطيَعُة َرِحٍم ِإال  َأْعطَاُه الل ُو ِبَها ِإْحَدى َثبَلٍث ِإم ا َأْف تُػَعج َل َلُو َدْعَوتُ 

 .(ٜٓ)«د ِخَرَىا َلُو ِفي اآْلِخَرِة َوِإم ا َأْف َيْصِرَؼ َعْنُو ِمْن السُّوِء ِمثْػَلَهايَ 

واالستغفار،  الخامس: أف يبدأ الداعي بحمد اهلل تعالى والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل  
، وإف لم يكن ذلك شرط فهو سبب مهم من أسباب قبوؿ ويختمو بالصبلة على النبي 

 الدعاء. 
: يجب على المسلم أف يحتسب في ذكره هلل تعالى بتبلوة القرآف، أو ةالمسألة العاشر  (ٖٙٔ

التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، لما في ذلك من األجر العظيم وما في مضمونو من دعاء 
 المسألة. 

، ودعو ةعشر  ةالمسألة الحادي (ٗٙٔ ة : دعوتاف تستجاباف ولو كاف الداعي كافًرا، وىما دعوة المظلـو
المضطر، فليحذر المسلم ظلم اآلخرين، وليلجأ إلى اهلل سبحانو في كل شدة متوكبًل عليو 

 ۋ ٴۇ    ۈ ۈ      ۆ ۆ ۇ چ: وحده قاطًعا رجاءه مما سواه، قاؿ تعالى

[، ودعوة الوالد ٕٙ]النمل:  چى ى ې ېې ې   ۉ ۉۅ ۅ ۋ
على ولده مستجابة، فلتحذر األـ وليحذر األب أف يدعو على ولده، فإنها إف وافقت باب 
إجابة مفتوح قبلت، وْليُػَعوٍّد الوالداف نفسيهما على الدعاء ألوالدىما بالهداية والصبلح، ال 

أف يتقبل دعاءنا، وأف يعيذنا  بالدعاء عليهم، نسأؿ اهلل أف يصلح نياتنا وذرياتنا، ونسألو تعالى
من علم ال ينفع، ومن قلب ال يخشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعاء ال يستجاب، ونسألو 

 تعالى أف يعيذنا من دعاٍء يضرنا، آمين. 

: الدعاء عبادة وسؤاؿ من العبد لربو يعطيو بو الخير، ويدفع بو عنو الشر، ةعشر  ةالمسألة الثاني (٘ٙٔ

                                                           

 (.ٕٔٛٔاأللباين يف السلسلة الضعيفة ) ، وضعفو(ٜ٘ٗٙ( أخرجو الطرباين يف األوسط )ٜٛ)
 (.ٗٔٚ٘وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )(، ٖٖٔٛ،ٖٖٚ٘الرتمذي )و  واللفظ لو، (ٜٗٔٔٔأخرجو أمحد )( ٜٓ)



  
 

ٚٗ 

 

وفي الحديث  ،(ٜٔ)«َوِقِني َشر  َما َقَضْيتَ »جاء في دعاء القنوت:  بل ويرد بو القدر؛ كما
 .(ٕٜ)«ِإَلى يَػُوـِ اْلِقَياَمةِ ]يتدافعاف[  ِإف  الَببَلِء لَيَػْنِزُؿ، فَػَيتَػَلق اُه الدَُّعاُء، فَػيَػْعَتِلَجافِ »اآلخر: 

عية، وىي : يجب على الداعي أف يدعو بما ثبتت مشروعيتو من األدةعشر  ةالمسألة الثالث (ٙٙٔ
األدعية الواردة في القرآف على ألسنة الرسل والمبلئكة والصالحين، واألدعية الواردة في سنة 

، وليحذر االعتداء في الدعاء، ومنو: الدعاء باإلثم أو قطيعة الرحم، ودعاء اإلنساف نبينا 
اهلل أو غضبو، على نفسو، أو ولده أو مالو، ومن الدعاء باإلثم دعاء المسلم على أخيو بلعنة 

أو النار أو الفضيحة أو عدـ الصبلح، ومن االعتداء في الدعاء أف يدعو اإلنساف بدعاء 
يبتدعو من عند نفسو ظًنا منو أنو أحسن من األدعية الشرعية؛ كقوؿ بعض الجهاؿ: )اللهم إني 

، وكقولهم: )اللهم إف أردتني بعذاب في (لك اللطف فيوأال أسالك رد القضاء ولكن أس
، وذلك ألف الذي أرشد إليو أرحم الراحمين في كتابو، وعلى (اآلخرة فعجلو لي في الدنيا

أف يسأؿ العبد ربو العفو والعافية في الدنيا واآلخرة، وأف يصرؼ عنو السوء  لساف رسولو 
 .(ٖٜ)«َلِقيُتُموُىْم فَاْصِبُروا اَل تَػَتَمنػ ْوا ِلَقاَء اْلَعُدوٍّ َوَسُلوا الل َو اْلَعاِفَيَة فَِإَذا: »والفحشاء، قاؿ 

اَل يَػَتَمنػ َين  َأَحٌد ِمْنُكْم اْلَمْوَت ِلُضرٍّ نَػَزَؿ بِِو فَِإْف َكاَف اَل بُد  ُمَتَمنػًٍّيا ِلْلَمْوِت فَػْليَػُقْل : »وقاؿ  
ًرا ِلي َوتَػَوف ِني ِإَذا َكاَنْت  ًرا ِليالل ُهم  َأْحِيِني َما َكاَنْت اْلَحَياُة َخيػْ نسأؿ اهلل أف  ،(ٜٗ)«اْلَوفَاُة َخيػْ

 يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير وأف يجعل الموت راحة لنا من كل شر. 
: ينبغي للداعي أف يدعو باألدعية الشرعية الجامعة، وأعظمها األدعية ةعشر  ةالمسألة الرابع (ٚٙٔ

 ۈ ۈ ۆ ۆچ: الواردة في القرآف العظيم وفي مقدمتها: سورة الفاتحة، وقولو تعالى

[، واآليتاف ٕٔٓ]البقرة:   چې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ
 ىئ  ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ چ: األخيرتاف من سورة البقرة، وقولو تعالى

  چ ىب مب خب حب  جب يئىئ مئ   حئ     جئ ی  ی  ی ی چ[، ٛ]آؿ عمراف:    چ ىئ

                                                           

اإلرواء  وصتححو األلبتاين يف(، ٘ٗٚٔ(، والنستائي )ٗٙٗ(، والرتمتذي )ٕ٘ٗٔأبتو داود )، و (ٛٔٚٔ( أخرجو أمحتد )ٜٔ)
(ٕٜٗ). 
، وحستتتنو ور خيرجتتتاه ،ودتتتاد احلتتتاكم: صتتتحيح اإلستتتناد، (ٜٕٛٗ(، والطتتترباين يف األوستتتط )ٖٔٛٔ( أخرجتتتو احلتتتاكم )ٕٜ)

 (.ٜٖٚٚاأللباين يف صحيح اجلامع )
 (. ٕٗٚٔ(، ومسلم )ٜٕٙٙ( أخرجو البخاري )ٖٜ)
 (. ٕٓٛٙ(، ومسلم )ٖٔ٘ٙ( أخرجو البخاري )ٜٗ)
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 .[ٜ]آؿ عمراف: 

 ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: وقولو تعالى 

 ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ى

 [.ٜٗٔ-ٖٜٔ]آؿ عمراف:    چ  ی ی ی

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ: وقولو سبحانو 

 .[٘ٔ]األحقاؼ:   چ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ  چ چچ  ڃ ڃ ڃ

 .[ٔٗ ]إبراىيم:   چ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ      وئ ەئ چ: وقولو تعالى 

 ،ثبلث مرات [ٚٛ]األنبياء:    چ ۀ ڻ ڻ      ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ چ: وقولو تعالى 
 .بعدىا أف يغفر لو ذنوبو ولوالديو ويسأؿ حاجتو المشروعة ويسأؿ اهلل 

 .[ٙٔ]القصص:    چ ڑ     ڑ ژ ژ     ڈ ڈ چ: وقولو تعالى 

   چ ے   ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ    ۀ چ: وقولو سبحانو 
[، وآخر سورة الحشر، ويقرأ قل ىو اهلل أحد والمعوذتين ثبلث مرات بترتيل ٗٚالفرقاف: ]

 وخشوع. 
: يشرع أف يرفع يديو مضمومتين، وأف ينظر إليهما، ويبدأ دعاءه ةعشر  ةالمسألة الخامس (ٛٙٔ

ويستغفر اهلل   باالستعاذة باهلل تعالى من الشيطاف الرجيم ثم بسم اهلل، ويصلى على النبي 
، ثبلثًا، ثم يدعو بما تقدـ من اآليات والسور، ثم يسأؿ اهلل تعالى بما سألو بو رسوؿ اهلل 

ومن ذلك: اللهم لك الحمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك 
السموات واألرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيـو السموات واألرض ومن فيهن، ولك 

نت الحق وقولك الحق، ووعدؾ حق ولقاؤؾ حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيوف الحمد أ
حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك  حق ومحمد 

خاصمت وإليك حاكمت، اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما 
 إلو إال أنت وال حوؿ وال قوة إال بك، اللهم أنت أعلم بو مني أنت المقدـ وأنت المؤخر، ال

رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات واألرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل 
شيء ومليكو، أنت تحكم بين عبادؾ فيما كانوا فيو يختلفوف، اىدني لما اختلف فيو من 
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 .الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
ي على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك الُهَدى والتقى والعفاؼ اللهم أعنِ  

والغنى، اللهم اكفني بحبللك عن حرامك وبفضلك عمن سواؾ، اللهم ال تجعل مصيبتي في 
 ديني وال تجعل الدنيا أكبر ىمي وال مبلغ علمي، وال تسلط علي بذنوبي من ال يرحمني. 

وبدني وفي أىلي، وولدي، ومالي، واجعل الحياة زيادة لي  اللهم عافني في ديني وفي عقلي 
من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، ربي أسألك حسن الخاتمة، وىوف الميتة، 

 .والفوز بالجنة والنجاة من النار
وأسألك رضاؾ، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوؽ إلى لقائك في غير ضراء مضرة، وال  

لهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وعن والدي  ووالديهم وذريتي وإخواني فتنة مضلة، ال
المسلمين، اللهم ال تشمت بنا عدوا وال حاسدا. اللهم إني أسألك كل خير سألكو نبيك 

 .، وأعوذ بك من كل شر استعاذؾ منو نبيك محمد محمد 

ننا المسلمين، اللهم اسقنا من اللهم إني أسألك شفاعتو لي ولوالدي  ووالديهم وذرياتنا وإخوا 
حوضو المورود، وأسألك رضاؾ ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوؽ إلى لقائك في غير 

 ضراء مضرة وال فتنة مضلة، برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين. 

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اهلل ال إلو إال أنت، األحد الصمد الذي لم يلد ولم  
عبدؾ ورسولك، وبأني أشهد أنو بلغ  م يكن لو كفوا أحد؛ وبأني أشهد أف محمًدا يولد ول

 - (ٜ٘)الرسالة، وأدى األمانة ونصح األمة وجاىد في اهلل حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربو
أف تغفر لي ذنوبي وإسرافي على نفسي، وأف تتحمل عني حقوؽ خلقك، وأف تغفر لي 

 .ولوالدي  ووالديهم وذرياتهم وذرياتنا وإخواني المسلمين. آمين

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلو حجا  
وعمبل صالحا متقببل، ربٍّ أصلح نيتي وذريتي وأىلي، اللهم مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا 

استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أىمنا وما ال نهتم لو، اللهم اغفر لي ولوالدي ، رب 
 ارحمهما كما ربياني صغيرا. 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم واألموات، اللهم أعز  

                                                           

 ( ىذا من التوسل إىل اهلل تعاىل باألعماد الصاحلة. ٜ٘)
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سبلـ والمسلمين ودمر أعداء الدين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا اإل
وجميع والة أمور المسلمين، اللهم اجمع شملهم على الحق، واىدىم لتحكيم كتابك وسنة 

واىدىم سبل السبلـ. سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف، وسبلـ على المرسلين،  نبيك 
 ن. والحمد هلل رب العالمي

: يستحب للداعي كلما تعب من رفع يديو أف يضعهما للراحة، ويفصل ةعشر  ةالمسألة السادس (ٜٙٔ
 وعلى آلو، ثم يرفعهما.  بالتلبية واالستغفار والصبلة على النبي 

 كما يستحب لو قبل الغروب أف يذكر اهلل ويدعوه بأذكار المساء وأدعيتو، ومن ذلك:  
 أمسينا وأمسى الملك هلل الواحد القهار، والكبرياء هلل والعظمة هلل والمجد والسلطاف والليل والنهار.  

اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدؾ ال شريك لك، فلك الحمد  
 والشكر. 

 . ا رسواًل نبيً  رضيت باهلل ربا، وباإلسبلـ دينا، وبمحمد  

شهد حملة عرشك، ومبلئكتك وجميع خلقك أنك أنت اهلل ال إلو إال اللهم إني أشهدؾ وأ 
 . ()ثبلثا عبدؾ ورسولك  أنت، وحدؾ ال شريك لك، وأف محمًدا 

اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرؾ والشقاؽ والنفاؽ وسوء المنقلب في الماؿ واألىل  
وشماتة األعداء، ومن شر والولد، وأعوذ بك من جهد الببلء، ودرؾ الشقاء وسوء القضاء 

وأعوذ بك من ىمزات الشياطين، وأعوذ بك ربٍّ أف يحضروف، وأعوذ بك  ،الشيطاف وشركو
أف أشرؾ بك شيئا، وأنا أعلم، وأستغفرؾ من الذنب الذي ال أعلم، أستغفر اهلل الذي ال إلو إال 

 . (ىو الحي القيـو وأتوب إليو )ثبلثًا
 . (وكلت، وىو رب العرش العظيم )سبع مراتحسبي اهلل ال إلو إال ىو عليو ت 

 . (بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمو شيء في األرض وال في السماء وىو السميع العليم )ثبلثًا 
 . (أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق )ثبلث مرات 
شريك لو، لو ال إلو إال اهلل وحده ال "ويقوؿ أثناء ذكره ودعائو من بداية الوقوؼ إلى آخره  

 . ()مائة مرة "وىو على كل شيء قدير ،ولو الحمد ،الملك
 . ()مائة مرة "سبحاف اهلل العظيم ،سبحاف اهلل وبحمده"ويقوؿ:  



  
 

ٚٛ 

 

وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي  ،واهلل أكبر ،وال إلو إال اهلل ،والحمد هلل ،سبحاف اهلل"ويقوؿ:  
، ويتم المائة بػ: ال إلو إال اهلل (ثبلثًا وثبلثين) "العظيم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآلو

 وىو على كل شيء قدير.  ،ولو الحمد ،وحده ال شريك لو، لو الملك

 والتلبية.  ويكثر االستغفار والصبلة على النبي  

       ىئ      مئ     حئ جئی          ی ی چ: العظمة، ومنها آية الكرسي، وقولو تعالىويستحب أف يقرأ آيات  

  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ چ ،[ٖٙٔ]البقرة:    چ   حب جب   يئ

 ھ  ھ  ھ ہ  ہ    ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ ، [ٛٔ]آؿ عمراف:    چ  ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ

  ائ ى ى ې ې چ[، ٔٔٔ]اإلسراء:    چ ﮸ ﮷ ﮶﮵                ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

      ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴   ﮳    ﮲   ۓ  ۓ  ے ے ھ چ[، ٚٙ]الزمر:    چ

             ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮺﮻ 

[. ويقرأ كل من سورة ٕٗ-ٖٕ]الحشر:    چ  ڭ  ڭ      ڭ     ڭ       
 . (اإلخبلص والفلق والناس )ثبلث مرات

 ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ چ: ويختم ذكره ودعاءه بقولو تعالى 

وصلى اهلل وسلم على نبينا  ،[ٕٛٔ-ٓٛٔ]الصافات:   چ  ىب مب خب حب جب يئ
 محمد وآلو، ويستغفر اهلل ثبلثًا. 

: من أحكاـ يـو عرفة: عرفة كلها موقف، وىي محدودة بحدود مبينة ةعشر  ةالمسألة السابع (ٓٚٔ
الحجاج أف يكونوا داخل تلك الحدود بعد الظهر، ومن كاف في قد كتب عليها يجب على 

ا، وال يجوز للحاج أف ينصرؼ عن القبلة ا أو جالسً أي مكاف من عرفة فإنو يستقبل القبلة راكبً 
ا منهم أف مشاىدة الجبل واستقبالو أمر لكي يستقبل الجبل كما يفعلو بعض الجهاؿ ظنً 

 يرد على الصحيح أف لو مزية، ولذا فإف النبي  ا أف الجبل جزء من عرفة لممشروع، علمً 
َوَوقَػْفُت َىا ُىَنا َوَعَرَفُة ُكلَُّها »وإنما جعلو على يمينو، واستقبل الكعبة وقاؿ:  ،لم يستقبلو

 وأما اختياره لذلك الموقف فؤلنو وسط عرفة مكاف تجمع الناس.  ،(ٜٙ)«َمْوِقفٌ 

                                                           

 (. ٕٛٔٔ( أخرجو مسلم )ٜٙ)



  
 

ٜٚ 

 

( بجبل الرحمة ال أصل لها، والبناء الذي فوقو بني : تسمية جبل )إالؿةعشر  ةالمسألة الثامن (ٔٚٔ
من أجل وضع سراج عليو لكي يهتدي بو الحجاج، وخاصة من يأتي إليها ليبًل، وأما الصعود 
عليو للتبرؾ بو فهو بدعة وضبللة، وقادح في حج من يفعل ذلك، وأضل منو من يعبد البنية 

ى، وذلك بصبلتو إليها واستدباره الكعبة وقد التي عليو ويتخذىا وثنا يعبدىا من دوف اهلل تعال
شاىدنا من يفعل ذلك من الجهاؿ كما شاىدنا من يفعل ذلك أماـ باب الدار التي يعتقدونها 

قرب المسجد الحراـ ويستدبروف الكعبة، وىذا شرؾ باهلل تعالى يبطل  مكاف مولد الرسوؿ 
يحة ألنهم اعتادوا على ىذا الشرؾ في عمل صاحبو والعياذ باهلل، وكم ُنصحوا فلم يقبلوا النص

بلدانهم متأسين بعلماء السوء المشركين الذين يجيزوف ىذه الشركيات ويرونها تقربًا إلى اهلل 
 تعالى. 

وال شك أف عواـ كل مجتمع صورة لعلمائو، ومن كاف من علماء المجتمع المشرؾ موحًدا هلل  
ده، فيجب على كل مسلم وخاصة أىل العلم فإنو مغلوب على أمره وال نفوذ لو، وغريب في بل

أف ينهوا عن ىذه االعتقادات الفاسدة، ويدعو الناس إلى إخبلص العبادة هلل وحده ال شريك 
 لو، نسأؿ اهلل للضاؿ الهداية وللمهتدي الثبات على الحق، آمين. 

الشمس  : سنة الوقوؼ بعرفات تبدأ بعد الزواؿ والصبلة إلى أف تغربةعشر  ةالمسألة التاسع (ٕٚٔ
 لمن حضر عرفة نهارًا. 

المسألة العشروف: لو زاؿ عقل الحاج بإغماء أو ببنج من أجل إجراء عملية جراحية لو في  (ٖٚٔ
مستشفى عرفات، أو بسبب نـو طاؿ وقتو فإف وقوفو صحيح ولو غابت الشمس عليو، 
وأفاضت بو رفقتو من عرفات، وىو لم يصح ألنو حضر إلى عرفة في يومها بنية الحج، 

وبقى سكراف  - والعياذ باهلل -بخبلؼ من زاؿ عقلو بفعلو المحـر كمن تعمد شرب المسكر 
من أوؿ يـو عرفة حتى خرج مع الناس، فهذا ال حج لو الرتكابو أعظم الفسوؽ بعد الكفر 
ولزواؿ عقلو بدوف عذر مشروع، إال من تاب إلى اهلل توبة صادقة بعدما أفاؽ وعاد إلى عرفات 

 النحر ملبًيا فحجو صحيح، إف شاء اهلل. قبل فجر يـو 

والعشروف: يجب على من حضر عرفة قبل الغروب أف ال يخرج منها إال إذا  ةالمسألة الحادي (ٗٚٔ
غربت الشمس، ومن خرج قبل الغروب لزمو الرجوع ولو ليبًل إف أمكن، ثم يفيض ولو بعد 

بل شيء عليو إال التوبة قليل فإف لم يعد لعذر مشروع فبل بأس عليو، وإف كاف لغير عذر ف
 واالستغفار.



  
 

ٛٓ 

 

والعشروف: من حضر عرفة قبل الزواؿ بنية الوقوؼ ولبّى فيها وكبر، وذكر اهلل  ةالثانيالمسألة  (٘ٚٔ
 دَ هِ شَ  نْ مَ : »لعروة بن مضرس  سبحانو وخرج قبل الزواؿ لعذر مشروع صح وقوفو لقولو 

لَْيبًل َأْو نَػَهارًا فَػَقْد َتم  َحجُُّو َوَقَضى  ةَ فَ رَ عَ َوَقَف قَػْبَل َذِلَك بِ  دْ قَ ع، وَ فَ دْ َوَوَقَف َمَعَنا َحت ى نَ  هِ ذِ ا ىَ نَ تػَ بَل صَ 
، يعني صبلة الفجر بالمزدلفة، وذلك وقت «هِ ذِ ا ىَ نَ تػَ بَل صَ  دَ هِ شَ  نْ مَ »بقولو:  ومراده  ،(ٜٚ)«تَػَفثَوُ 

 . سؤاؿ عروة لو 
والعشروف: يستفاد من قصة عروة بن مضرس: أنو لم يصل إلى عرفة إال ليبًل  ةالمسألة الثالث (ٙٚٔ

وصحابتو منها، وأنو لم يعرفها ولكنو ما َمّر على جبل أو سهل إال لّبى  بعد انصراؼ النبي 
 عليو ثم تبين لو بعد انصرافو منها أنو دار بها وحضرىا، يتبين من ىذه القصة وفتوى النبي 

 اف:لو بصحة حجو حكم
لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم فَِإنٍّى اَل »: سماحة دين اإلسبلـ ويسره ومن ذلك: أنو ال يلـز من قولو األوؿ: 

إال ما يتيسر للحاج واستطاعو من المناسك ومثل  (ٜٛ)«َأْدِرى َلَعلٍّى اَل َأُحجُّ بَػْعَد َحج ِتى َىِذهِ 
 .(ٜٜ) «ُأَصلٍّيَصلُّوا َكَما رََأيْػُتُموِني »: ذلك، قولو 

 الثاني: أف الحاج إذا قصد الوقوؼ بعرفة فمر بها في وقتو صح وقوفو، ولو لم يعلم بها. 
والعشروف: الجماع في الفرج قبل االنصراؼ من عرفة في يومها إف كاف  ةالمسألة الرابع (ٚٚٔ

متعمدًا غلبتو الشهوة وىو غير جاىل وال ناس وال مكره، عليو التوبة إلى اهلل تعالى ويستأنف 
اإلحراـ بالحج في مكانو ويلبي بو بقية الوقت حتى ينصرؼ، وأما القوؿ ببطبلف حجو ومضيو 

 نة فهو قوؿ ال دليل عليو. في فاسده وقضائو وذبح بد

والعشروف: قولهم يلـز الجمع بين الليل والنهار في الوقوؼ بعرفة يعني: أف  ةالمسألة الخامس (ٛٚٔ
، وقد تقدـ حكم االنصراؼ قبل ال ينصرؼ الحاج إال إذا غربت الشمس كما فعل النبي 

يرجع أثم وعليو الغروب لعذر مشروع أنو جائز، وإف كاف من غير عذر لزمو الرجوع، وإف لم 
 .التوبة إلى اهلل سبحانو، وأما إيجاب الدـ فقد تقدـ أنو ال يجب لعدـ الدليل بذلك

                                                           

( واللفظ لو، وداد الرتمتذي: حتديث حستن صتحيح، وصتححو األلبتاين ٜٔٛ(، والرتمذي )ٜٓ٘ٔ( أخرجو أبو داود )ٜٚ)
 (.ٕٖٔٙيف صحيح اجلامع )

 (.ٕٜٚٔ(، وأبو داود )ٜٕٚٔ( أخرجو مسلم )ٜٛ)
 (.ٛٓٓٙالبخاري ) ( أخرجوٜٜ)



  
 

ٛٔ 

 

فقد تقدـ بياف عدـ  (ٓٓٔ)«من ترؾ نسًكا أو نسيو فعليو دـ: »وأما حديث ابن عباس  
قد بين ما يلـز فيو  صحة االحتجاج بو في اإللزاـ بالدـ لكل من ترؾ نسًكا؛ ألف النبي 

وسكت عما سواه، وما سكت عنو فهو عفو والحمد هلل، ومن وجو آخر: فإف الحديث الدـ 
موقوؼ لم يثبت رفعو فهو رأي البن عباس، والحجة في رواية الصحابي ال في رأيو، إضافة 
إلى ذلك أف ابن عباس في حجة الوداع صغير في سن العاشرة فبل يعقل ما يدعيو من يرونو 

بياف ىذا الحكم المهم لعشرات األلوؼ  ل أف يترؾ النبي في حكم المرفوع بل وال يعق
 ممن حجوا معو، ويقتصر في بيانو على ىذا الغبلـ، واهلل أعلم. 

والعشروف: السنة في االنصراؼ السكينة والرفق بالمسلمين، ومن أعظم  ةالمسألة السادس (ٜٚٔ
الذنوب ظلم بعض السائقين واستغبللهم انشغاؿ رجاؿ المرور والحجاج عن المطالبة 
بالخسائر الناتجة عن الحوادث فبل يبالي السائق الظالم بما يُلحقو باآلخرين من ضرر، ناسًيا 

ترد، وأف اهلل لو بالمرصاد ولكل من يظلم الناس بالسرقة أو أو متناسًيا أف دعوة المظلـو ال 
 .  اإلفساد أو غير ذلك من األذى، وذلك من أعظم اإللحاد في الحـر

والعشروف: السنة أف يصلى الحجاج المغرب والعشاء حاؿ ما يصلوف إلى  ةالمسألة السابع (ٓٛٔ
 ،هم، تأسًيا برسوؿ اهلل مزدلفة جمًعا وقصًرا بأذاف واحد وإقامتين قبل أف يحطوا عن رحال

 لمن تيسر لو ذلك.
والعشروف: من أتى عليو نصف الليل وىو ال يزاؿ في عرفة أو في الطريق قبل  ةالمسألة الثامن (ٔٛٔ

لكي يصلي أف يصل إلى مزدلفة وجب عليو أف يصلي، وال يترؾ الصبلة إلى آخر الليل 
 تبلغ ما ال يبلغو عملو. بمزدلفة؛ ألف تركها حتى يخرج وقتها ال يجوز ونية المؤمن 

والعشروف: ركوب الحاج المتيسر لو المركب أفضل من مشيو ولو كاف قويًا،  ةالمسألة التاسع (ٕٛٔ
 ؛ وألف اهلل سبحانو ما جعل علينا في الدين من حرج. تأسًيا برسوؿ اهلل 

من  حيث تناوؿ قدًحا المسألة الثبلثوف: يسن للحاج أف يفطر يـو عرفة تأسًيا برسوؿ اهلل  (ٖٛٔ
اللبن وىو على راحلتو في الموقف فشربو أماـ الناس؛ لكي ال يصوموا حتى يكوف الفطر أقوى 
لهم على العبادة، أما من عليو صـو كالمتمتع أو القارف الذي ال يجد الهدي فبل بأس بصيامو 

فإف  بها من أوؿ يـو من إحرامو، يـو عرفة؛ ألف صياـ ثبلثة األياـ البد أف يكوف في الحج يبدأ 
                                                           

متتن حتتديث ابتتن عبتتاس مودوفتتا، بلفتتظ: )متتن نستتي متتن نستتكو  (ٜٓٛ(، ومالتتك يف ادلوطتتأ )ٖٓ/٘أخرجتتو البيهقتتي ) (ٓٓٔ)
 .وثبت مودوفا ،ضعيف مرفوعا(: ٓٓٔٔداد األلباين يف اإلرواء ) ،شياا، فليهرق دًما(



  
 

ٕٛ 

 

 كاف متأخًرا صامها أياـ التشريق، وأما يـو العيد فيحـر صيامو. 
: أما غير الحاج فيسن لو صياـ يـو عرفة لما في صيامو من األجر العظيم، فقد قاؿ عنو  

  .(ٔٓٔ)«اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيةَ  يَُكفٍُّر الس َنة»

منصرفو من عرفة حتى يصل والثبلثوف: يشرع للحاج االشتغاؿ في حاؿ  ةالمسألة الحادي (ٗٛٔ
 مزدلفة بذكر اهلل، والتلبية والدعاء. 

وُأذكر كل مسلم ومسلمة عامة والحاج خاصة بأف يجعل في ُحسبانو دائما أف يكوف مغيثًا  
للمكروب معيًنا للضعيف ناصًرا للمظلـو ذاب ا عن أعراض إخوانو المسلمين، معلًما للخير آمًرا 

بالكلمة الطيبة، والموعظة الحسنة حااًل للمشكلة مصلًحا بين بالمعروؼ ناىًيا عن المنكر 
المتشاحنين داال على الخير في البيت وفي المسجد وفي المدرسة، وفي السوؽ وفي 
الرحبلت والزيارات وفي كل األحواؿ، وأخص من بين من أوصيهم بذلك أبنائي الشباب، 

ىم الذين تُعلق عليهم اآلماؿ العظيمة في وبناتي الشابات فهم دائما المعنيوف بالدرجة األولى و 
تحصيل كل خير ونصر اإلسبلـ والمسلمين، نسأؿ اهلل لنا جميًعا الهداية والتوفيق لما يرضيو 

 عنا آمين.
: جاء في المحلي لئلماـ أبي محمد علي بن أحمد بن حـز: فائدة في حكم الخطأ بالوقوؼ بعرفة (٘ٛٔ

ومن أخطا في رؤية الهبلؿ لذي الحجة فوقف بعرفة اليـو العاشر، وىو يظنو التاسع ووقف 
 بمزدلفة الليلة الحادية عشر، وىو يظنها العاشرة فحجو تاـ ال شيء عليو؛ ألف رسوؿ اهلل 

لم يقل: إف الوقوؼ بعرفة ال يكوف إال في اليـو التاسع من ذي الحجة أو الليلة العاشرة منها، 
ا من وقف بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية عشر فبل حج لو، وكذا من وقف بعد طلوع أم

الفجر من الليلة العاشرة وىو يدري فبل حج لو، وقاؿ: فإف صح عنده بعلم أو خبر سابق أف 
ىذا ىو اليـو التاسع إال  أف الناس لم يروه رؤية توجب أنو اليـو الثامن فَػَفْرٌض عليو الوقوؼ في 

يـو الذي صح عنده أنو التاسع، وإال  فحجو باطل، روينا من طريق عبد الرزاؽ بن سفياف ال
الثوري عن عمر بن محمد قاؿ: شهد نفر أنهم رأوا ىبلؿ ذي الحجة فذىب بهم سالم إلى 

يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كاف في اليـو ىشاـ، وىو أمير الحج فلم 
  .(ٕٓٔ)الناس الثاني وقف مع

                                                           

  .(ٕٙٔٔ( أخرجو مسلم )ٔٓٔ)
 (. ٕٜٔ/ٚ( انظر احمللى )ٕٓٔ)



  
 

ٖٛ 

 

في كتابو  وقد ذكر الشيخ الفاضل والداعية اإلسبلمي المعروؼ صالح بن إبراىيم البليهي  
 أف رسوؿ اهلل  )السلسبيل في معرفة الدليل( في مسألة رؤية ىبلؿ رمضاف حديث أبي ىريرة 

وىذا القوؿ ىو قوؿ  ،(ٖٓٔ)«الص ْوـُ يَػْوـَ َتُصوُموَف َواْلِفْطُر يَػْوـَ تُػْفِطُروَف َواأْلَْضَحى يَػْوـَ ُتَضحُّوفَ »قاؿ: 
، وبو قاؿ أبو حنيفة، وعن أحمد يجوز الفطر لمن رأى ىبلؿ شواؿ، وبو قاؿ مالك عمر وعائشة 

 والشافعي وأبو بكر من الحنابلة وابن عقيل ممن صرح بوجوب الفطر سًرا. انتهى. 
قلت: واألحوط بل ربما صار من الواجب أف يقف من ثبتت عنده رؤية الهبلؿ يـو التاسع  

، وكذا ناس واإلماـ في اليـو العاشر، كما فعل سالم حسب الرؤية سرًّا، ثم يقف مع ال
 الحاؿ في صياـ رمضاف، واهلل أعلم. 

أما الذي يقف فرًدا أو جماعة مخالًفا للمسلمين وإمامهم بناًء على اجتهاده أو مذىبو  
المخالف للدليل، وىو اعتماده على الحساب ال على الرؤية فهو مبتدع ضاؿ، قد شذ عن 

 الجماعة وحجو غير صحيح، واهلل أعلم. 

                                                           

 (.ٕٕٗسلة الصحيحة )، صححو األلباين يف السلوداد: حسن اريب، (ٜٚٙ(، والرتمذي )ٕٖٕٗ( أخرجو أبو داود )ٖٓٔ)
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 مو أحكام الُقُف مبصدلفٕ

، وتسمى: مزدلفة، وتسمى: (يم وإسكاف الميم: تسمى: َجْمُع )بفتح الجىالمسألة األول (ٙٛٔ
 ، قد بُِنَي المسجد قريًبا منو، وقد صلى النبي (المشعر الحراـ باسم جبل يسمى: )قُػَزح

صبلة الفجر يـو العاشر بها، ووقف يدعو اهلل سبحانو ويذكره حتى أسفر، ثم دفع إلى منى 
قبل طلوع الشمس خبلفًا لسنة المشركين الذين كانوا ال يدفعوف إال بعد طلوع الشمس، وكانوا 
يقولوف: أشرؽ ثبير كيما نغير )وثبير جبل عاؿ يطل على مزدلفة مما يلي منى مواجًها لمطلع 

، ومزدلفة مشعر من المشاعر، وىي من الحـر يفصل بينها وبين منى )وادي ُمَحس ر( (الشمس
الذي حبس اهلل سبحانو فيو الفيل، ورمى سبحانو أبرىة وجنده بحجارة من سجيل، فأىلكهم 

 –شر مهلك، وصار أبرىة يعانػي من المرض حتى صار كالفرخ، ومات حاؿ وصولو بلده 
فليحذر العصاة والظلمة  –ملحدين في الحـر من عذابو األليم وىكذا يذيق اهلل سبحانو ال

 اإللحاد في الحـر وفي غيره. 

ووادي ُمَحس ر من الحـر ولكنو ليس مشعًرا، وليس من منى وال من مزدلفة لكنو فاصل بينهما  
 عرضو ِبقدر رمية بحجر متوسطة. 

زلوا في مكاف منها يصلوف فيو : مزدلفة كلها موقف، فأي جماعة من الحجاج نةالمسألة الثاني (ٚٛٔ
في الحديث  ويذكروف اهلل مستقبلي القبلة ثم ينصرفوف إلى منى قبل طلوع الشمس؛ لقولو 

َنَحْرُت »، والذي يعبر فيو عن مواقفو لما كاف بمنى يـو النحر: الذي رواه مسلم عن جابر 
َوَوقَػْفُت َىا ُىنَا َوَعَرفَُة ُكلَُّها »، وقاؿ في عرفة: «رَِحاِلُكم يَىا ُىَنا َوِمًنى ُكلَُّها َمْنَحٌر فَاْنَحُروا فِ 

 .(ٗٓٔ)«َوَوقَػْفُت َىا ُىنَا َوَجْمٌع ُكلَُّها َمْوِقفٌ »، وقاؿ في مزدلفة: «َمْوِقفٌ 
: حاؿ ما يصل الحجاج إلى مزدلفة يصلوف المغرب والعشاء جمع تأخير، ةالمسألة الثالث (ٛٛٔ

 ويقصروف العشاء. 
حتى الحجاج من أىل مكة يقصروف في  :فائدة في القصر في السفر: ةالمسألة الرابع (ٜٛٔ

ولم يأمرىم باإلتماـ كما أمرىم  المشاعر في منى وعرفة ومزدلفة، كما فعلوا ذلك مع النبي 
َة َأتِمُّوا َصبلََتُكْم فَِإن ا قَػْوـٌ »باألبطح لما صلوا معو عاـ الفتح، حيث قاؿ:  يَا َأْىَل َمك 

                                                           

 (. ٕٕٚٔ( وذكره البخاري تعليقا بعد ردم )ٕٛٔٔ( أخرجو مسلم )ٗٓٔ)
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المسافة، وىذا من أدلة من يروف أف السفر الذي تقصر فيو الصبلة ال يشترط فيو  (٘ٓٔ)«َسَفرٌ 
 :وإنما ىو الذي تؤخذ لو ُعد ة السفر، وأىبتو، ويفارؽ فيو المرء بلده ولهم أدلة أخرى

في السفر تحديد المسافة التي تقصر فيها الصبلة فيبقى  منها: أنو لم يرد عن النبي  
الحكم في التحديد على العرؼ، وحكم العرؼ يجري على ما اشتهر بين أوساط الناس ال ما 
يجري بين األقوياء الذين اعتادوا قطع المسافات البعيدة على أرجلهم ببل زاد وال راحلة، وال 

 ال يعجز عنو من دوف األقوياء. على الضعفاء العاجزين الذين يعجزوف عما 

الصبلة في مكة قرابة عشرين يوًما؛ كما في صحيح البخاري عن  ومن أدلتهم: قصر النبي  
ـَ الن ِبيُّ » قاؿ:   ابن عباس  وكذا  ،(ٙٓٔ)«ِبَمك َة ِتْسَعَة َعَشَر يَػْوًما ُيَصلٍّي رَْكَعتَػْينِ  َأقَا

قصره في تبوؾ قريًبا من ذلك، وقصر الصحابة في حصارىم ألذربيجاف ستة أشهر، وأما تعليل 
والصحابة قصروا تلك المدد الطويلة ألنهم لم ينووا اإلقامة أكثر من  من يقوؿ: إف النبي 

 ، واهلل أعلم. أربعة أياـ، فهو تعليل عليل وال يعقل ألنو لم يصح عن النبي 

                                                           

ضتتعيف اجلتتامع واللفتتظ لتتو، وضتتعفو األلبتتاين يف  (ٖٜ٘٘) يف الستتنن الكتتربى (، والبيهقتتئٜٕٕ( أخرجتتو أبتتو داود )٘ٓٔ)
 (.ٖٓٛٙالصغري )

 (. ٜٕٛٗ( أخرجو البخاري )ٙٓٔ)
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 :فائدٔ
قاؿ بعدـ جمع صبلة العصر مع الجمعة: شيخنا عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين  (ٜٓٔ

وغيرىما، ولكنو قوؿ ال دليل عليو؛ فيبقى جواز جمع صبلة العصر مع صبلة الجمعة للمسافر  
كما ىو الحاؿ مع صبلة الظهر؛ ألنو األصل، وأم ا التعليل بأف الجمعة تختلف عن الظهر 

 واهلل أعلم. فليس بحجة، 
، ويشترط بمنى فبل يصح األخذ بو لمخالفتو سنة الرسوؿ  وأما إتماـ الخليفة عثماف  

لؤلخذ بسنة الخليفة شرطاف، األوؿ أف ال تخالف النص، والثاني عدـ مخالفة أكابر الصحابة 
العلماء لها، وىذاف الشرطاف مفقوداف في ىذه المسألة، وإنما صلى الصحابة خلفو درئًا 

وأىل  لما قيل لو: تتم وقد قصر النبي  لمفسدة الخبلؼ، كما قاؿ عبد اهلل بن مسعود 
 . وبمثلو قاؿ ابن عباس  ،(ٚٓٔ)"الخبلؼ شر"مكة، فقاؿ: 

: يجب المبيت بمزدلفة لمن أتاىا من أوؿ الليل حتى منتصف الليل ويجوز ةالمسألة الخامس (ٜٔٔ
 . لو بعد ذلك االنصراؼ إلى منى، ولكن السنة المبيت بها حتى يصلي الفجر تأسيًا بالنبي 

والنزوؿ إلى  ،: يجوز للضعفة والنساء والصبياف االنصراؼ بعد نصف الليلةالمسألة السادس (ٕٜٔ
أصحاب األعذار وأوالىم بذلك  ،ويجوز أف يطوفوا اإلفاضة، ويسعى من كاف عليو سعي ،مكة

 المشروعة كالمرأة التي تخشى نزوؿ الحيض ومحرمها الذي معها تبع لها في الحكم. 
: ويرخص ألصحاب الحاجات الذين يخدموف الحجاج في االنصراؼ من ةالمسألة السابع (ٖٜٔ

كأصحاب سيارات األجرة واألطباء والممرضين   ،مزدلفة بعد أف يصلوا بها المغرب والعشاء
 نى أو بمكة ونحوىم. الذين عملهم بم

ألنو أمر مشروع وسنة  ؛: حكم صبلة الليل والوتر باؽ لمن باتوا في مزدلفةةالمسألة الثامن (ٜٗٔ
أما كونو صلى المغرب والعشاء وناـ  ،المنع منها في تلك الليلة  مؤكدة لم يرد عن النبي

ألمرين األوؿ: أف جابًرا لم يرو إال  ؛إلى الفجر فهذا ال دليل فيو على ترؾ ىذه السنة المؤكدة
 ،ألنو لم يرقبو طواؿ الليل ؛الليل أنو لم يقم ما تعلق بالحج وال يلـز من عدـ ذكر قيامو 
كما في الصحيح، ثم إنو لم   ومنهم أسماء  ،وكاف بعض الصحابة يقوموف الليل بمزدلفة

ذلك راجع إلى ما نالو من تعب فإف  ،لم يوتر تلك الليلة، وناـ حتى الفجر يثبت أف النبي 
وقلة نـو وراحة طواؿ يـو عرفة حتى وصل المزدلفة، وال يعني عدـ مشروعية قياـ ما تيسر 

                                                           

 ( عن ابن مسعود. ٖٗٔ/ٖ( أخرجو البيهقي )ٚٓٔ)
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 ڇ  ڇ چ چ چ: بل إنو متأكد ألمر اهلل تعالى بذلك في قولو ،والوتر

[، وال يعني ذلك األمر أنو مقتصر ٜٛٔ]البقرة:    چ ڌ    ڍ ڍ ڇ ڇ
 واهلل أعلم.  ،على الفرائض

أف يتوجو إلى منى فإذا وصلها رمى  ،: السنة إذا انصرؼ الحاج من مزدلفةةالمسألة التاسع (ٜ٘ٔ
ولو وصلها قبل طلوع الشمس، فالسنة أف ال يرمي حتى  ،جمرة العقبة بعد طلوع الشمس

 وامتثااًل ألوامره، لكنو لو رمى قبل طلوعها جاز إف شاء اهلل تطلع الشمس تأسًيا بالرسوؿ
 تعالى. 

: التقاط الحصى يخير الحاج في أخذه من مزدلفة أو من الطريق أو من ِمنى ةالمسألة العاشر  (ٜٙٔ
وإف أخذ الجميع سبعين حصاة لمن يتأخر أو تسًعا  ،ويأخذ سبًعا فقط لرمي جمرة العقبة

 والسنة أف يأخذ حصى كل يـو من أياـ التشريق إذا أراد أف يرمي من ،وأربعين لمن يتعجل جاز
وال يشرع غسل الحصى إال إذا التقطو من أماكن يرى فيها  ،منزلو في منى أو خارج ِمنى

 . نجاسة كبوؿ اآلدميين مثبًل 

وىو مجاوزة الحد في أخذ  ،: يجب على الحاج أف يحذر الغلوةعشر  ةالمسألة الحادي (ٜٚٔ
 وذلك بأف يكوف مثل حصى الخذؼ أو البندؽ أو دمن الغنم فقد أخذ النبي  ،الحصى

بَِأْمثَاِؿ َىُؤالِء بَِأْمثَاِؿ َىُؤالِء، َوِإي اُكْم َواْلغُُلو  فَِإن َما »حصاه الذي التقط لو بهذا المقاس وقاؿ: 
ينِ  َلُكُم اْلغُُلوُّ ِفي الدٍّ  اليهود والنصارى.  :يعني (ٛٓٔ)«َأْىَلَك َمْن َكاَف قَػبػْ

 ،وقطع الحديد والطين المتلبد : وال يجوز الرمي بغير الحصى كالدمنةعشر  ةالمسألة الثاني (ٜٛٔ
ألف ذلك من عمل الشيطاف ويعتبر  ؛ويحـر الرمي بالحجارة الكبيرة أو النعاؿ ونحو ذلك

 وتبلعبو بمنسك الرمي.  الرمي باطبلً لمخالفة الرامي لهدي النبي 

                                                           

(، ٕٚٙٛ(، ، وصتتححو ابتتن خزديتتة )ٜٕٖٓ(، وابتتن ماجتتة )ٖٚ٘ٓالنستتائي )، و (ٕٖٛٗ ،ٔ٘ٛٔ( أخرجتتو أمحتتد )ٛٓٔ)
 (.ٖٕٛٔ)الصحيحة وصححو األلباين يف 
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 مو أحكام الُّم العاشس

 يؤدى فيو من المناسك.  وسمي يـو الحج األكبر لكثرة ما ،ىو يـو عيد األضحى :اليـو العاشر (ٜٜٔ

 مو أحكام اجلناز

 ،: يشرع للحاج إذا وصل ِمنى من مزدلفة ملبًيا مكبًرا أف يبدأ برمي جمرة العقبةىالمسألة األول (ٕٓٓ
ويقطع التلبية إذا شرع في الرمي ويرميها من بطن الوادي جاعبًل  ،مكة يوىي القصوى التي تل

رماىا جميًعا حسبت يكبر مع كل حصاة فلو  ويرمي الحصى واحدة واحدة ،مكة على يساره
 ولو رمى بعضها كثبلث أو أربع لم يحسب ىذا البعض إال واحدة.  ،واحدة

 : يسن بعد الرمي نحر الهدي للقارف والمتمتع الذين يجدانو. ةالمسألة الثاني (ٕٔٓ

: يسن بعد نحر الهدي حلق الرأس أو تقصيره والحلق أفضل وقد دعا رسوؿ ةالمسألة الثالث (ٕٕٓ
  .(ٜٓٔ)للمحلقين بالمغفرة ثبلث مرات وللمقصرين مرة واحدة اهلل 
وإف اقتصر على األخذ  ،: يجب على من قصر أف يأخذ من جميع شعر رأسوةالمسألة الرابع (ٖٕٓ

من جميع جوانبو وىامتو بالمقص جاز مع الكراىة، أما الذي ال يأخذ إال شعرات من جانب أو 
 جانبين فهذا لم يقصر وعليو اإلعادة. 

: يسن بعد الرمي والحلق أو الطواؼ والرمي أو الطواؼ والحلق التحلل ةالمسألة الخامس (ٕٗٓ
وىو أف يتنظف الحاج ويلبس المخيط ويتطيب، ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من  ،األوؿ

كما ىي حاؿ الذين ال يبقوف   ،األظافر والشارب إال اللحية، فإنو يحـر عليو حلقها أو تقصيرىا
  .(ٓٔٔ)«ُقصُّوا الش َواِرَب، َواْعُفوا اللٍَّحى: »لقولو  منها إال القليل

ذكرىا ثنين من ثبلثة وىي الرمي والحلق والطواؼ المتقدـ ا: إذا فعل الحاج ةالمسألة السادس (ٕ٘ٓ
ـ عليو باإل - ـ ذكره، وقد حل لو كل شيء حر ـ إال النساء. تحلل التحلل األوؿ كما تقد  حرا

: ويجوز التحلل األوؿ بعد رمي جمرة العقبة لكن األفضل واألحوط أف ال ةالمسألة السابع (ٕٙٓ
 يتحلل التحلل األوؿ إال بعد اثنين من الثبلثة المذكورة.

                                                           

 (.ٖٔٓٔ(، ومسلم )ٕٚٚٔ( أخرجو البخاري )ٜٓٔ)
 ( بلفظو. ٜٕٕ/ٕوأخرجو أمحد )، ( بنحوهٜٕ٘(، ومسلم )ٕٜٛ٘( أخرجو البخاري )ٓٔٔ)
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: تحـر الزوجة على الحاج وتحـر ىي على زوجها إف كانت حاجة حتى يتم ةالمسألة الثامن (ٕٚٓ
لتقصير والطواؼ بالبيت والسعي نساؾ الثبلثة: الرمي والحلق أو اوىو فعل األ ،التحلل الثاني
 أو غيره إف لم يكن قد سعي قبل الخروج إلى منى.  ،إذا كاف متمتًعا

وإنما تقصر من شعر رأسها قدر أنملة من جميع  ،: ال يجوز للمرأة أف تحلقةالمسألة التاسع (ٕٛٓ
 الجهات.

لما  ،: يجوز تقديم الطواؼ والسعي والرمي ونحر الهدي بعضها على بعضةالمسألة العاشر  (ٜٕٓ
سئل عن تقديم الحلق على الرمي وعن تقديم  أف النبي  ثبت عن عبد اهلل بن عمرو 

قَاَؿ: َفَما رََأيْػُتُو  ،«اْرـِ َواَل َحَرجَ »فقاؿ:  ،الذبح على الرمي وعن تقديم اإلفاضة على الرمي
َعْل َواَل َحَرجَ »ُسِئَل يَػْوَمِئٍذ َعْن َشْيٍء، ِإال  َقاَؿ:   .(ٔٔٔ)«افْػ

قيل لو في الذبح والحلق والرمي والتقديم والػتأخير  أف النبي  ولحديث ابن عباس  
 .(ٕٔٔ)«اَل َحَرجَ »فقاؿ: 

 :ُيْسَأُؿ يَػْوـَ الن ْحِر ِبِمًنى فَػيَػُقوؿُ  عن ابن عباس أيًضا قاؿ: َكاَف الن ِبيُّ  ،البخاري ىولما رو  
َوقَاَؿ رََمْيُت بَػْعَد  «اْذَبْح َواَل َحَرجَ » :قَاؿَ  ،َفَسأََلُو َرُجٌل فَػَقاَؿ َحَلْقُت قَػْبَل َأْف َأْذَبحَ  «اَل َحَرجَ »

  .(ٖٔٔ)«اَل َحَرجَ » :فَػَقاؿَ  ،َما َأْمَسْيتُ 

نساؾ إذا وصل منى من مزدلفة أف يفعل ما فعلو : والسنة في ترتيب األةعشر  ةالمسألة الحادي (ٕٓٔ
 ،ثم ينحر ىديو ثم يحلق ثم يحل التحلل األوؿ ة،وىو: أف يبدأ برمي جمرة العقب ،النبي 

ثم يطوؼ بالبيت ويسعى إف كاف عليو سعي وىو المتمتع أو القارف، والمفرد الذي لم يسع 
قبل الخروج إلى منى وعرفات، أما من يشق عليو ذلك أو يجهلو فبل حرج في التقديم 

  والتأخير كما تقدـ بياف ذلك.

دليل على أف معنى قولو  -« اَل َحَرجَ »لمن قدـ أو أخر:  : في قولو ةعشر  ةالمسألة الثاني (ٕٔٔ
إنما ىو الـز  ،(ٗٔٔ)«لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم َفِإنٍّى اَل َأْدِرى َلَعلٍّى اَل َأُحجُّ بَػْعَد َحج ِتى َىِذهِ : »
واجتناب محظورات اإلحراـ على قدر االستطاعة أما ما  ،تياف بأركاف الحج وواجباتوفي اإل

                                                           

 .(ٖٙٓٔ(، ومسلم )ٚٛ( أخرجو البخاري )ٔٔٔ)
 (.ٖٚٓٔ(، ومسلم )ٖٗٚٔ( أخرجو البخاري )ٕٔٔ)
 (.ٖ٘ٚٔ( أخرجو البخاري )ٖٔٔ)
 (.ٕٜٚٔأبو داود )(، و ٜٕٚٔ( أخرجو مسلم )ٗٔٔ)
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 إف شاء اهلل تعالى.  ،يحصل من تقصير نتيجة جهل أو نسياف أو مانع شرعي فهو معفو عنو
فاضة من : إذا حصل جماع بعد التحلل األوؿ وقبل الثاني أو بعد اإلةعشر  ةالمسألة الثالث (ٕٕٔ

، أما الجماع ةلك على الزوجة إف كانت مطاوعوكذ ،عرفات فعلى الزوج التوبة إلى اهلل سبحانو
قبل اإلفاضة من عرفات فهو محـر وإثم إذا كاف المجامع عالًما بالتحريم ذاكًرا غير ناس 
مختارًا غير مكره، وعليهما أف يحرما بالحج من مكانهما بعرفة احتياطًا إف كاف بوقت الوقوؼ 

وقد تقدـ توجيو ىذا القوؿ وأف األدلة قائمة  ،بقية وحجهما صحيح مع التوبة إلى اهلل سبحانو
 خالفو.  على عدـ صحة ما

ومن  ،: اإلقامة بمنى ليالي وأياـ التشريق واجبة أكثر النهار وأكثر الليلةعشر  ةالمسألة الرابع (ٖٕٔ
وحينئذ  ،ال يجد مكانًا فإنو ينزؿ حيث تنتهي الخياـ خارج منى سواًء جهة مزدلفة أو جهة مكة

كما ىي حاؿ المصلين الذين   ،إف شاء اهلل ،منى ولو أجر من سبقوه إلى منىيعد ساكًنا في 
وال يجدوف مكانًا وليس بينهم وبين المسجد حائل  ئ،يصلوف خارج المسجد عندما يمتل

كشارع تمر منو السيارات أو بنياف يحجب عنهم   ،يخرجهم عن عداد المقتدين باإلماـ
 المسجد والمصلين. 

: أما إقامة من ال يجدوف أماكن بمنى من الحجاج بمنازلهم بمكة فإف ةعشر  ةالمسألة الخامس (ٕٗٔ
وعليهم التوبة إلى اهلل سبحانو، وال يعذر إال لمن لو عذر  ،ذلك ال يجوز لتركهم ىذا الواجب

 واهلل أعلم.  ،شرعي يمنعو من النزوؿ حيث تنتهي بو الخياـ
: إذا نزؿ الحاج إلى مكة ليطوؼ طواؼ اإلفاضة، وفاتو المبيت بِمنى ةعشر  ةالمسألة السادس (ٕ٘ٔ

ومثلو من نزؿ لعذر  ،فلم يرجع إال من الغد لمانع شرعي كالزحاـ ونحوه، فبل حرج عليو
 وكذلك من يعملوف لخدمة الحجاج فإنهم ال تلزمهم اإلقامة بمنى.  ،مشروع آخر

 ،يـو العيد :ىي ،يلـز الحاج اإلقامة خبللها بمنى: األياـ والليالي التي ةعشر  ةالمسألة السابع (ٕٙٔ
  چ ٿ    ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ چ: ويومين بعده بليلتيهما لقولو تعالى

 [. ٖٕٓ]البقرة: 
بعد  : يلـز رمي الجمار الثبلث في اليومين الحادي عشر والثاني عشرةعشر  ةالمسألة الثامن (ٕٚٔ

فإف تعجل ونزؿ إلى مكة فبل يلزمو الرمي في اليـو الثالث حتى لو عاد إلى منى  الزواؿ،
أو ليقيم في خيمتو لعدـ منزؿ لو بمكة، ومثلو من تعجل وركب راحلتو قبل غروب  ،لحاجة

ولو لم يخرج  ،شمس اليـو الثاني عشر لكنو انحبس في الطريق لعذر شرعي فعاد إلى خيمتو
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لكنو  ،وال يلزمو الرمي من الغد ألنو قد تعجل على السنة، تعجلبعد من منى فقد تم لو ال
ىذا ما يراه البعض وال حبس عن الخروج من منى فرجع إلى منزلو كما لو نزؿ خارج ِمنى. 

 دليل لهم سوى ما تأولوه في معنى اليـو وىذا التأويل ال يجوز اإللزاـ بو.

يو الجمار بعد الزواؿ في اليـو الثاني قلت: من نوى التعجل بعد رم: ةعشر  ةالمسألة التاسع (ٕٛٔ
عشر فقد تعجل وإف جلس في منى ألف اآلية الكريمة: )فمن تعجل في يومين( اآلية تعم 
إباحة التعجل من بعد الرمي بعد الزواؿ مطلقا لكنو لو تأخر ورمى في اليـو الثالث فهو 

 األفضل.
وأفضل  ،عليو ضرر بذلك خير لوالمسألة العشروف: ليعلم الحاج أف عدـ تعجلو إذا لم يكن  (ٜٕٔ

لما في ذلك من زيادة األجر ألف إقامتو ليلة الثالث عشر ويومو حتى يرمي بعد  ،من التعجل
السنة تتبعو المصلحة ؛ ألنو لم يتعجل، واتباع تباع لسنة النبي االزواؿ عبادة هلل سبحانو، و 

 الدنيوية، وىي سبلمتو من شدة الزحاـ وحصوؿ النزوؿ إلى مكة بسهولة. 

الحادي عشر  :وىي ،والعشروف: السنة في رمي الجمار في أياـ التشريق ةالمسألة الحادي (ٕٕٓ
بعد أف يدخل وقت  :أي ،والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر أف يرمي بعدما تزوؿ الشمس

ويستمر إلى آخر الليل، ولكنو في النهار أفضل  ما فعل المصطفى ك  ،صبلة الظهر
 وأحوط. 

والعشروف: من رمى قبل الزواؿ للسبلمة من الخطر الناتج عن شدة الزحاـ قبل  ةالمسألة الثاني (ٕٕٔ
وقد أفتى بذلك  ،الحجاج صح رميو للحاجة -بناء الجسور، والذي يستمر إلى الغد لكثرة 

بن كيساف وغيرىما واشتهرت الفتوى بذلك عن كثير من العلماء  وطاوس ،عطاء بن أبي رباح
وما يحصل من الوفيات واإلصابات عند رمي الجمار فبل إنكار لمن فعل  ،لتزايد الحجاج

 الخطر عن نفسو.  ءذلك لدر 
لزواؿ خطر الزحاـ بعد أف بنت دولة  ؛قلت: والذي يظهر عدـ صحة الرمي قبل الزواؿ 

مة الفسيحة المكونة من عدة أدوار بطريقة تفصل بين اآلتي إلى التوحيد الجسور العظي
 الجمرات والراجع منها، واهلل أعلم. 

والعشروف: السنة في رمي الجمار الثبلث في أياـ التشريق أف يبدأ بالصغرى  ةالمسألة الثالث (ٕٕٕ
تقبل التي تلي منى فيجعلها على يساره، فإذا رماىا ابتعد عنها ووقف يدعو رافًعا يديو مس

ويجعلها عن يمينو، فإذا رماىا ابتعد عنها ودعا كما فعل عند  ىثم يذىب إلى الوسط ،القبلة
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ثم يذىب إلى جمرة العقبة فيجعلها على يمينو ومكة على يساره ثم يرميها وال يقف  ،الصغرى
 عندىا. 

اهلل ر والعشروف: والسنة في الرمي أف يرمي الحصى واحدة بعد األخرى يكب ةالمسألة الرابع (ٖٕٕ
 وقد تقدـ صفة حصى الجمار.  ،تعالى مع كل حصاة بنية صالحة راجًيا من اهلل القبوؿ

والعشروف: ال يجوز تسمية الجمرة بالشيطاف ألف رْمَيها ُشرع إلقامة ذكر اهلل  ةالمسألة الخامس (ٕٕٗ
تباع كما ُشرِع الطواُؼ والسعي لذلك، ورَْمُي الشيطاِف وإرغامو وإىانتو إنما تحصل با  ،تعالى

واالجتهاد في التضحية بمراد النفس  ،والعـز على التوبة النصوح هلل  ،السنة في الرمي
 ومحبوبها في سبيل مراد اهلل تعالى كما فعل الخليبلف إبراىيم ومحمد صلى اهلل عليهما وسلم. 

والعشروف: من بذؿ وسعو واجتهد في الوصوؿ إلى الجمرة حتى انتهى إلى  ةالمسألة السادس (ٕٕ٘
ولكنو يشاىد الشاخص ثم رمى حصى الجمار واحدة بعد  ؛الموقع الذي ال يستطيع تجاوزه

 ما يستطيعو من قوة في الرمي لكي يصل األخرى يكبر اهلل مع كل حصاة نحو الشاخص باذاًل 
ولو لم يصل حصاه إلى  ،إف شاء اهلل ،ورميو صحيح ،حصاه إلى المرمى فقد أدى ما عليو

ألف فعلو ىو وسعو الذي كلفو اهلل سبحانو بو وألنو لم يرد نص يلـز بإصابة الشاخص  ؛الحوض
أو سقوط الحصى في الحوض بل إف الحوض محدث في أواخر القرف الثالث عشر الهجري 

 مانية. وذلك في أواخر الدولة العث ،لداللة الناس على مكاف الرمي
والعشروف: يجوز للمريض والشيخ الكبير والنساء والصغار وكل من ال يقدر  ةالمسألة السابع (ٕٕٙ

يجد ما يركبو أف يوكل قويًا أميًنا يرمي عنو،  يستطيع المشي أو يضره أو ال أو ال ،على الزحاـ
اسك الحج ألف غير الحاج ليس ملتزًما بمن ؛والوكيل البد أف يكوف حاًجا حاؿ توكلو عن الغير

 وال متلبًسا بها. 

 ،كأف يرمي عن أسرتو  ؛والعشروف: يجوز للحاج أف يتوكل عن أكثر من واحد ةالمسألة الثامن (ٕٕٚ
أبيو وأمو وزوجتو وأوالده لضعفهم فيأخذ من كل واحد منهم إحدى وعشرين حصاة للجمار 

ثم يرمي  ،ويلتقط عمن ال يحسن التقاط الحصى، ثم يبدأ بالصغرى فيرمي عن نفسو ،الثبلث
ناويًا عن كل واحد منهم الرمي عنو عند أوؿ حصاة ثم يفعل عند  ،خرعن موكليو واحًدا بعد اآل

 . ىويدعو لنفسو ولهم بعد رمي األولى والوسط ،وجمرة العقبة كما فعلو عند األولى ىالوسط
والعشروف: يجوز تأخير رمي الجمار كلها إلى آخر أياـ التشريق، فيرميها بعد  ةالمسألة التاسع (ٕٕٛ

لكنو البد أف يرمي الثبلث  ؛ثم العقبة ىزواؿ الشمس أو بعد العصر مَرتّػَبػة؛ األولى ثم الوسط
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وإف كاف وكيبًل عن أحد رمى عنو مع رميو  ،وىكذا ،لليـو األوؿ ثم يعود فيرمي عن اليـو الثاني
 على الترتيب المذكور.  عن نفسو

وكذلك رمي الجمار كلها لها حكم  ،المسألة الثبلثوف: أياـ منى الثبلثة ولياليها لها حكم واحد (ٜٕٕ
وىو أف الرمي نسك، وإقامة األياـ بمنى نسك ثاف، فمن ترؾ ىذين النسكين أو ؛ واحد

غير عذر مشروع ومن تركهما أو أحدىما ل ،حدىما ناسًيا أو جاىبًل أو مكرىا فبل شيء عليوأ
 أما إلزامو بالدماء فبل دليل عليو، واهلل أعلم.  ،فهو آثم يجب عليو التوبة إلى اهلل سبحانو

 كما فعل النبي   ،والثبلثوف: يلـز الحاج أف يرمي كل جمرة بسبع حصيات ةالمسألة الواحد (ٖٕٓ
إف  ،وال يجوز تعمد إنقاص شيء منها لكن لو نقصت واحدة أو أكثر لعذر مشروع فبل حرج

 شاء اهلل. 
وأف يتذكر بأنو في حاؿ رميو منذ يخرج من خيمتو  ،أوصي الحاج أف يدعو بدعاء الخروج 

فيحتسب على ربو سبحانو أف يكتب لو خطواتو ومشقتو  ةحتى يرجع إليها ىو في عباد
وأف ينقذ من  ،ويأخذ في حسبانو بنية صالحة أف يرشد الجاىل وأف يعين الضعيف ،حسنات

فإنو إذا اصطحب ىذه  ،وأوصيو بذلك في جميع أحوالو حتى يأتيو اليقين ،وقع على األرض
 النية الصالحة عاش كل وقتو في عبادة ولو كاف نائػًما، وذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء. 
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 ْمو أحكام اهلدٓ َاألضاح

والهدي يقـو  ،ألنو سيهدي ؛: ال تشرع األضحية عن الحاج المتمتع والقارفىاألولالمسألة  (ٖٕٔ
يضحي عن نفسو  وغير الحاج تشرع في حقو كما كاف النبي  ،مقامها كما فعل النبي 

أما المفرد الذي ال ىدي عليو فتشرع في حقو األضحية، وقد  ،(٘ٔٔ)وعمن لم يضح من أمتو
تقدـ من الكبلـ في المفاىيم السامية في مناسك الحج عن فضلها والحكمة في مشروعيتها، 

 وفضل الهدي ومشروعيتو بما يغني عن اإلعادة. 

ه شيًئا : يشرع للمفرد الذي يريد أف يضحي أف ال يأخذ من شعره وال من أظفار ةالمسألة الثاني (ٕٖٕ
كما ىي حاؿ غير الحاج الذي يريد أف يضحي إال إذا لم يجد األضحية   ،حتى يذبح أضحيتو

 إف شاء اهلل تعالى.  ،أو قيمتها فإنو يحلق وال حرج
وإشعاره بما يعرؼ بو  ،(ٙٔٔ): يشرع سوؽ الهدي من الحل كما فعل النبي ةالمسألة الثالث (ٖٖٕ

 أنو ىدي كالقبلئد، وشق يسير في سناـ الناقة أو نحو ذلك. 

: ال يجوز حلق الرأس لمن ساؽ الهدي من الحجاج حتى يبلغ الهدي محلو ةالمسألة الرابع (ٖٕٗ
أو في أي مكاف من مكة أو في مكاف اإلحصار لمن أحصر وقد  ،بذبحو يـو النحر في ِمنى

 ساؽ الهدي. 

 ،: يجب على المهدي والمضحي القادر على اختيار الطيب من النعمةامسالخالمسألة  (ٖٕ٘
ألف الهزيلة والمعيبة   ؛وىي السمينة السليمة من األمراض والعيوب ،بل أو البقر أو الغنماإل

ىديًا وال  ئكالعرجاء والعمياء والهرمة والصغيرة التي لم تبلغ السن المشروعة ال تجز 
 أضحية. 

ومن الضأف ما تم لو  ،ومن البقر ما تم لها سنتاف ،ما تم لها خمس سنينبل من اإل ئوالمجز  
وال يجوز التضحية بغير ىذه األصناؼ الثبلثة مع وجود  ،ومن المعز ما تم لها سنة ،ستة أشهر

 واحد منها. 
                                                           

 (، بلفظ: )َشِهْدُت اأْلَْضَحى َمَع َرُسوِد اللَِّو ٕٔ٘ٔ(، والرتمذي )ٕٓٔٛأبو داود )، و (ٖٜٙٗٔ( أخرجو أمحد )٘ٔٔ)
تتا َدَضتتى ُخْطَبتَتتُو أَتَتتى ِبَكتتْبٍ  َفَذَهَتتُو بِيَتتِدِه َودَتتاَد ِبْستتِم اللَّتتِو َوبِاللَّتتِو اللَُّهتتمَّ ِإنَّ  تتْن رَْ ُيَضتتحِّ ِمتتْن بِاْلُمَصتتلَّى فَتَلمَّ  َىتتَذا َعتتهِّ َوَعمَّ

 «.يِت أُمَّ 
 عام ساق اذلدي معو.. ( من حديث جابر أنو حج مع رسود اهلل ٕٙٔٔ( أخرجو مسلم )ٙٔٔ)
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: يسن للمهدي والمضحي أف يباشر ذبحها بنفسو إف كاف قادرًا وإال ةالمسألة السادس (ٖٕٙ
 وسأؿ اهلل سبحانو القبوؿ.  ،وذكر اسم اهلل عليها ،حضرىا

وأف يهدي  ،أو أضحيتو ،: يشرع للمهدي والمضحي أف يأكل من لحم ىديوةالمسألة السابع (ٖٕٚ
 ويتصدؽ. 

وإنما يعطى أجرة  ،: ال يصح إعطاء الجزار أجرتو من لحم الهدي واألضحيةةالمسألة الثامن (ٖٕٛ
  خارجة عنها ويعطى من لحمها صدقة أو ىدية.

: ال يجوز اإلىداء والتضحية بالزرافة والنعامة والظبي وحمار الوحش إذا كاف ةالمسألة التاسع (ٜٖٕ
وإنما القوؿ بجواز ذلك  ،بل وال يجوز لو أكلو ،أو كاف الذي صاده محرًما ،من صيد الحـر

إذا كاف قد صاده حبلؿ من الحل وجاء بو سليًما من الكسر وغيره، وكاف سميًنا قد بلغ سن 
أو كاف مما أتى بو من الحل ورباه أىلو في الحـر أو ولد مما صيد من الحل  ،الو من األنعاـأمث

 ولم يجد واحدة من النعم، واهلل أعلم. 

: من ال يجد الهدي وىو متمتع أو قارف يجب عليو أف يصـو ثبلثة أياـ في ةالمسألة العاشر  (ٕٓٗ
أخير األياـ الثبلثة عن أياـ التشريق إال وال يصح ت ،الحج قبل العيد أو في أياـ التشريق الثبلثة

التي في الحج  :أعني ،ويجوز تفريقها ،وسبعة إذا رجع إلى أىلو ،كمرض أو غيره  ،لعذر مشروع
 وكذا السبعة التي عند أىلو.  ،ياـ جوازىاأفي 
أف يساىم في شرائها قبل  ةأو سبع بقر  ة: البد لمن كاف ىديو ُسبع بدنةعشر  ةالمسألة الحادي (ٕٔٗ

ف مجرد الذبح ليس منسكا، أل ؛ويجوز أف يوكل من يذبحها عنو ولو كاف غير حاج ،أف تذبح
 ألف اإلشراؾ خاص باألضحية.  ؛وال يجوز اإلشراؾ في الهدي وال في دـ الجبراف

 مو أحكام طُاف الُداع

من مكة فيجعلو آخر عهده فقي إذا أراد الخروج يجب طواؼ الوداع على األ :المسألة األولى (ٕٕٗ
وأما من أىلو بمكة أو من حاضري  ،(ٚٔٔ)وكما أمر بذلك، كما فعل النبي   ،بالبيت

 المسجد الحراـ فبل وداع عليو. 

ونحوىم فعليو الوداع ولو كاف أىلو  ةكأىل جد  ،من كاف مسكنو بعيًدا عن مكة :المسألة الثانية (ٖٕٗ
                                                           

 «.ال ينفرن أحد حَّت يكون لخر عهده بالبيت..»( بلفظ: ٕٖٚٔ( أخرجو مسلم )ٚٔٔ)
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 ألنو ليس من حاضري المسجد الحراـ.  ؛دوف المواقيت
ألف بينو وبين مكة مسافة قصر فبل  ؛المسألة الثالثة: وكذا عليو ىدي إذا تمتع على الصحيح (ٕٗٗ

 يعد من حاضري المسجد الحراـ. 

 . المسألة الرابعة: الحائض والنفساء: ليس عليهما وداع لقصة صفية  (ٕ٘ٗ
أو لم  ،مواًل إال إذا لم يجد من يحملومن لم يستطع أف يطوؼ لمرض أو كبر يُطاؼ بو مح 

 يجد أجرة من يحملو فإنو يسقط عنو. 

وكذا من عجز عنو لشدة الزحاـ في  ،و أو تركو جاىبًل ال شيء عليوي: من نسالخامسة المسألة (ٕٙٗ
 جميع األدوار وال يستطيع البقاء خشية فوات رفقتو التي يتضرر بفواتها. 

أما إذا تأخر  ،يجعل طواؼ الوداع عند إرادتو السفر المسألة السادسة: يجب على الحاج أف (ٕٚٗ
ولزمتو  ،انقطع وداعو -أو باع واشترى في تجارة  ،بعد طوافو فناـ ليلة كاملة أو أقاـ يوًما كامبلً 

أو انتظر  ،اإلعادة، أما إذا كاف نومو لمدة من أجل أف يستريح كساعة أو ساعتين أو ثبلث
تلك المدة لحضور رفقتو أو اشترى ما يحتاج إليو في سفره أو ىدية ألطفالو فبل بأس بذلك، 

 إف شاء اهلل.  ،وطوافو صحيح
أما إذا بات خارج حدود الحـر أو أقاـ النتظار رفقتو ليلة أو أكثر في عرفة أو  :ةبعالمسألة السا (ٕٛٗ

بل لو غلبو النـو بعد الوداع في حاؿ انتظار  ألنو قد خرج من مكة ؛التنعيم أو غيرىما فبل حرج
 إف شاء اهلل.  ،رفقتو حتى أصبح، وفي إعادة الطواؼ مشقة، فإف وداعو البارحة كافيو

وليس وجوبو ألنو  ،فقى فقط للوداع: طواؼ الوداع واجب على الحاج األُ ةالمسألة الثامن (ٜٕٗ
، أما المعتمر ولو كاف ولكن ألنو امتثاؿ ألمر رسوؿ اهلل  منسك بالنسبة للحاج اآلفاقي

ألف الحديث الوارد في ذلك لم يصح وىو حديث  ؛أُفقًيا فبل وداع عليو على الصحيح
  .(ٛٔٔ)الحجاج بن أرطاة

جماع وىذا من األدلة على أف طواؼ الوداع : أما المكي فبل وداع عليو باإلةالمسألة التاسع (ٕٓ٘
إذ لو كاف منسًكا للـز المكي كغيره، ولذا فإف َجْعَل بعض الفقهاء لو ليس من مناسك الحج؛ 

 صحة لو.  واجًبا من واجبات الحج ال

                                                           

متتتتتن حتتتتتج ىتتتتتذا البيتتتتتت أو اعتمتتتتتر، فلتتتتتيكن لختتتتتر عهتتتتتده »(، بلفتتتتتظ: ٜٙٗالرتمتتتتتذي )، و (ٜٚٗ٘ٔ( أخرجتتتتتو أمحتتتتتد )ٛٔٔ)
 حلجاج ضعيف ودد خولف، كما داد الرتمذي.، وا«بالبيت..
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: وكذا األُفقى لو أقاـ بمكة ال يلزمو إال إذا ارتحل منها إف كاف حين أقاـ ال ةالمسألة العاشر  (ٕٔ٘
عليو فارتحل، فبل وداع أما من أقاـ بنية السكنى واإلقامة الدائمة ثم طرأ  ،ينوي السكنى بمكة

 عليو لما تقدـ. 

وإنما ىو آثار تروى وىي: أف   : االلتزاـ ليس سنة ثابتة عن النبيةعشر  ةالمسألة الحادي (ٕٕ٘
فإذا وقف الحاج بعد وداعو بين الركن  (ٜٔٔ)أجمعين بعضا من الصحابة التـز كابن عباس 
أو في سجود ركعتي طواؼ الوداع ودعا اهلل سبحانو من  ،)المحب( والباب أو قريًبا من ذلك

 ،قلب حاضر خاشع وبنية صالحة على أف يستقبل ما بقي من عمره بعمل صالح وتوبة نصوح
وأف يعيده  ،ًما غانًماوسأؿ اهلل المغفرة والرحمة وحسن الخاتمة وأف يتقبل منو حجو ويرده سالِ 

 ألنو مشروع في األصل.  ؛لحج بيتو فهذا حسن
اللهم إني " :وىو ،فحسن بالدعاء الوارد عن ابن عباس  ا: وإف دعةعشر  ةالمسألة الثاني (ٖٕ٘

حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في ببلدؾ  ،متكأعبدؾ وابن عبدؾ وابن 
حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإف كنت رضيت عني فازدد عني 
رضا، وإاّل َفُمن  علّى اآلف فارض عني قبل أف تنأى عن بيتك داري، فهذا أواف انصرافي إف 

ك وال عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية أذنت لي غير مستبدؿ بك وال ببيتك، وال راغب عن
وارزقني طاعتك ما أبقيتني، في دنياي والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي 

 .(ٕٓٔ)"جمع لي بين خيري الدنيا واآلخرة، إنك على كل شيء قديراو 
قلت: ويتبع ىذا الدعاء بالدعاء لوالديو ووالديهم وذريتو وأىلو وإخوانو المسلمين ولئلسبلـ  

 ويكثر من االستغفار.  وأىلو بالنصر والتمكين ويصلى على النبي 
يمشي إلى خلفو مستقبل  :أي ،: ال يشرع لمن ودع أف يخرج القهقرىةعشر  ةالمسألة الثالث (ٕٗ٘

ولم يأمر بو ولم يفعلو أصحابو  ألف ىذا العمل بدعة ال أصل لو، لم يفعلو النبي  ؛الكعبة
 . 

                                                           

 (.ٗٙٔ/٘( انظر: سنن البيهقي )ٜٔٔ)
 .(ٕٗٔ/ٕٙ) رلموع الفتاوى البن تيميةوانظر:  (ٗٙٔ/٘( أخرجو البيهقي يف السنن )ٕٓٔ)



  
 

ٜٛ 

 

 مو أحكام املهاضك املتفسقٕ

أو تأكيدىا  ،فيما يلي أذكر جملة من أحكاـ المناسك المهمة لما فيها من زيادة الفائدة 
وأكثرىا ورد في فتاوى الحج لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ومنسك العبلمة الشيخ عبد اهلل بن 
جاسر )مفيد األناـ( وأضواء البياف للعبلمة محمد الشنقيطي، والشرح الممتع على زاد 

 تعالى وغيرىم.  المستقنع للعبلمة الشيخ محمد بن عثيمين 
 كلمة: )قلت( في ثنايا ما أنقلو من الكتب المذكورة: وما بدا لي إضافتو أذكره بعد   

 :(ٕٔٔ)جاء في فتاوى شيخ اإلسبلـ 
فلو  ،المسألة األولى: النية شرط لصحة الحج والعمرة كما أنها شرط لصحة جميع العبادات (ٕ٘٘

أف إنسانًا خرج مع الحجاج للخدمة ونحو ذلك حتى انتهى الحج لكنو لم ينو الحج فإنو ال 
وفعل ما يفعلو الحجاج وعليو الحج باٍؽ أي )الفريضة(  ،حتى لو لبس لباس اإلحراـ ؛حج لو

 . (ٕٕٔ)إذا لم يسبق أف حجها

المسألة الثانية: قلت: لو نوى عامل أو شرطي الحج وأحـر بو وأدى جميع المناسك بنية  (ٕٙ٘
ولم  ويعمل معهم ولكنو لم يلبس لباس اإلحراـ ،خالصة هلل تعالى في معية من ىو بصحبتهم

يتجنب من محظورات اإلحراـ إال الجماع وقتل الصيد، وذلك لمنعو من قبل من ىو بخدمتهم 
وعليو فدية لبس المخيط ونحوه مما تلـز فيو الفدية أما ترؾ المبيت بمنى  ،فإف حجو صحيح

 واهلل أعلم.  ،ألف حكمو حكم السقاة والرعاة ؛الشتغالو بالواجب المكلف بو فبل شيء عليو
ولذا فإنو ال يجب على  ،ة الثالثة: الصحيح أف طواؼ الوداع ليس من واجبات الحجالمسأل (ٕٚ٘

وال من أراد الجلوس بمكة من الحجاج األُفقيين،  ؛من كاف أىلو حاضري المسجد الحراـ
 . (ٖٕٔ)وإنما ىو واجب على األُفقي إذا أراد مغادرة مكة

                                                           

دار عتامر اجلتزار، الناشتتر :  -( رلمتوع الفتتاوى، ادلؤلتف : أمحتتد بتن عبتد احللتتيم ابتن تيميتة احلتتراين، احملقتق : أنتور البتتاز ٕٔٔ)
 م. ٕ٘ٓٓىت /  ٕٙٗٔالوفاء، الطبعة : الثالثة ، 

 (.ٕٕ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٕٕٔ)
 (.٘ٗ/ٗٔ( رلموع الفتاوى: )ٖٕٔ)
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 . (ٕٗٔ)ر تفريط ال دـ عليوالمسألة الرابعة: الواجب إذا تركو الحاج والمعتمر من غي (ٕٛ٘
ألف عمرتهم الطواؼ بالبيت  ؛: ليس على أىل مكة عمرة على الصحيحالخامسة المسألة (ٜٕ٘

  .(ٕ٘ٔ)وطاوس ،وبهذا قاؿ ابن عباس وعطاء بن أبي رباح

المسألة السادسة: قلت: وتصح عمرة المكي إذا خرج وأحـر بها من الحل لما تقدـ بيانو في  (ٕٓٙ
 . قصة اعتمار عائشة 

، قلت: لمرض دائم (ٕٙٔ)ىو الذي يعجز عن الوصوؿ إلى مكة :: المعضوبةالمسألة السابع (ٕٔٙ
، فهذا يستنيب من يحج عنو، وليس بمعضوب من يستطيع الوصوؿ إلى مكة ةأو إعاقة مانع

فهذا يجب أف يحج بنفسو إذا كاف لو مرافق  ،ويتيسر حملو في المطاؼ والمسعى ويُرمي عنو
 مرافقو.  يخدمو ويجد نفقتو ونفقة

: قلت: وىكذا يجب الحج على كل من يستطيع الوصوؿ إلى مكة ولو كاف بو ةالمسألة الثامن (ٕٕٙ
كسلس البوؿ واستطبلؽ الريح واالستحاضة فهذا يغتسل أو   ،عذر شرعي دائم يمنعو الطهارة

وتتحفظ المستحاضة وكذا من بو سلس البوؿ وال يضره ما خرج  ،يتوضأ عندما يريد الطواؼ
 اء طوافو. منو أثن

: وقلت: أما الحائض والنفساء فإنهما تغتسبلف أو تتوضآف وتفعبلف كل ما ةالمسألة التاسع (ٖٕٙ
يفعلو الحجاج والُعمار غير أف ال تطوفا بالبيت حتى تطهرا، وإذا لم يمكن انتظارىما لعذر 
شرعي فإنهما تتنظفاف وتغتسبلف أو تتوضآف وتتحفظاف وتطوفاف وطوافهما صحيح، وىذا ما 

وعلى رأسهم سماحة الشيخ  ،أفتى بو شيخ اإلسبلـ ومن وافقو من المتقدمين ومن المعاصرين
 تعالى.  عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين 

وكل محظور يعفى عنو بالنسياف أو الخطأ أو  ،: كل واجب يسقط بالعجز عنوةالمسألة العاشر  (ٕٗٙ
 . (ٕٚٔ)اإلكراه

وجب عليو الحج ولم يفرط لكنو مات في الطريق  ؿ ما: من حج حاةعشر  ةالمسألة الحادي (ٕ٘ٙ
ولو أجر نيتو وال يلـز الحج  ،ألنو مات غير عاص هلل تعالى ؛وجب أجره على اهلل سبحانو

                                                           

 (.ٕٓٗ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٕٗٔ)
 (.ٕٚ٘/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٕ٘ٔ)
 (.ٖٕٙ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٕٙٔ)
 (.ٖٕٛ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٕٚٔ)
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 . (ٕٛٔ)عنو
ثم  ،ولكنو فرط بالتأخير من غير عذر شرعي ،: أما من وجب عليو الحجةعشر  ةالمسألة الثاني (ٕٙٙ

وال يسقط عنو الفرض بل الحج باٍؽ في  ،خرج إلى الحج فمات في الطريق فلو أجر ما فعلو
 . (ٜٕٔ)ذمتو، وُيَحجُّ عنو من حيث بلغ أو من بلده فيما بعد

 . (ٖٓٔ): لو أحـر بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز ببل نزاعةعشر  ةالمسألة الثالث (ٕٚٙ
إدخاؿ الحج على العمرة يشرع لمن أحـر بالعمرة  :أي ،: قلت: وىذاةعشر  ةالمسألة الرابع (ٕٛٙ

كالحيض والنفاس   ،متمتًعا بها إلى الحج لكن حصل لو مانع من أداء العمرة قبل الحج
ويقوؿ: اللهم لبيك عمرة وحًجا  ،وكالحبس أو المرض للرجل فإنو يدخل الحج على العمرة

: ويكفيو طواؼ واحد وسعي واحد لحجو وعمرتو لقولو  ،ولو لم يسق الهدي ،فيصير قارنًا
حـر بالعمرة ولديو وقت ألدائها أأما من  ،(ٖٔٔ)«َدَخَلِت اْلُعْمَرُة ِفي اْلَحجٍّ ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمةِ »

 فالسنة أف يؤديها ويتمتع. 

 . (ٕٖٔ): لو أحـر بالحج ثم أدخل عليو العمرة لم يجز عند الجمهورةعشر  ةالمسألة الخامس (ٜٕٙ
ويحل ليتمتع ثم  ،: قلت: والمشروع لمن أحـر بالحج أف يجعلو عمرةةعشر  ةالمسألة السادس (ٕٓٚ

 أصحابو بذلك.  يحـر بالحج كما أمر النبي 

: لو أراد المفرد بالحج أف يفسخ الحج إلى العمرة وال يحج لم يجز لو ةعشر  ةالمسألة السابع (ٕٔٚ
 . (ٖٖٔ)وكذا من فاتو الحج يتحلل بعمرة ،إال المحصر فإنو يتحلل بعمرة ،ذلك

أو  ،واعتمر ورجع إلى بلده ،: من سافر إلى مكة في غير أشهر الحجةعشر  ةالمسألة الثامن (ٕٕٚ
 ، وىو األرجح. (ٖٗٔ)بقي في مكة فإف األفضل في حقو اإلفراد عند األئمة األربعة

: اللهم إني نويت ك  ،: التلفظ بالنيةةعشر  ةالمسألة التاسع (ٖٕٚ ذا بدعة كالتلفظ بها كقوؿ المحـر
                                                           

 (.ٕٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٕٛٔ)
 (.ٕٔ/ٕٙوع الفتاوى: )( رلمٜٕٔ)
 (.ٚ٘/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٖٓٔ)
 (.ٕٛٔٔ( أخرجو مسلم )ٖٔٔ)
 (.ٚ٘/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٕٖٔ)
 (.ٜ٘/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٖٖٔ)
 (.ٔٓٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٖٗٔ)
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، فيقوؿ: اللهم لبيك عند إرادة الصبلة، إنما المشروع أف يلبي بما نوى كما فعل النبي 
 . (ٖ٘ٔ)عمرة أو لبيك عمرة وحًجا بحسب ما نوى

  ،المسألة العشروف: معنى اإلىبلؿ بالحج أو العمرة: رفع الصوت بالتلبية بما نواه من أحدىما (ٕٗٚ
 . (ٖٙٔ)كقولو: اللهم لبيك حًجا أو لبيك عمرة

أجل وإذا أخذ شيًئا من شعر رأسو من  ،المسألة الحادي والعشروف: يجوز للمحـر أف يحتجم (ٕ٘ٚ
  .(ٖٚٔ)احتجم وىو محـر الحجامة جاز وال شيء عليو لما ثبت في الصحيحين أف النبي 

أما  ،ومسجد النبي  ،الحراـالمسألة الثانية والعشروف: ليس في الدنيا حـر سوى المسجد  (ٕٙٚ
، وعند الجمهور: ليس بحـر :بيت المقدس فبل ُيسمى حرًما، ووادي )وج( قيل  . (ٖٛٔ)إنو حـر

المسألة الثالثة والعشروف: وللمحـر سواء كاف في الحـر أو خارج الحـر أف يقتل ما يؤذي   (ٕٚٚ
عليو أو على أىلو أو  ولو رد الصائل ،والوزغ والحدأة ةكالكلب العقور والحية والعقرب والفأر 

: مالو آدمًيا أو غيره حتى لو لم يندفع إال بالقتاؿ قاتلو، وإف قتلو فبل شيء عليو لقولو 
 َمْن قُِتَل ُدوَف َماِلِو فَػُهَو َشِهيٌد َوَمْن قُِتَل ُدوَف ِديِنِو فَػُهَو َشِهيٌد َوَمْن قُِتَل ُدوَف َدِمِو فَػُهَو َشِهيدٌ »

  (ٓٗٔ).(ٜٖٔ)«ْىِلِو فَػُهَو َشِهيدٌ َوَمْن قُِتَل ُدوَف أَ 
المسألة الرابعة والعشروف: يجب على كل مسلم حاج أو غير حاج أف يجتنب كل ما فيو  (ٕٛٚ

ألف النظاـ الذي ال يخالف شرع اهلل مشروع إذا كاف فيو مصلحة  ؛مخالفة ألنظمة المرور
 وكل ما فيو إساءة لآلخرين في مكة وغيرىا.  ،للمسلمين

 ،والعشروف: للحاج والمعتمر دخوؿ المسجد الحراـ من أي األبواب الخامسةالمسألة  (ٜٕٚ
وىو اآلف غير  كما دخل النبي   ،لمقابلتو للكعبة ةواألفضل أف يدخل من باب بني شيب

 . (ٔٗٔ)موجود وموقعو على يسار الواقف خلف المقاـ

                                                           

 (.٘ٓٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٖ٘ٔ)
 (.ٕٕٕ/ٕٕ( رلموع الفتاوى: )ٖٙٔ)
 (.ٙٔٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٖٚٔ)
 (.ٚٔٔ/ٕٙالفتاوى: )( رلموع ٖٛٔ)
 (.٘ٗٗٙوصححو األلباين يف صحيح اجلامع )(، ٕٔٗٔ(، والرتمذي )ٕٚٚٗ(، وأبو داود )ٕ٘ٙٔ( أخرجو أمحد )ٜٖٔ)
 (.ٛٔٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٓٗٔ)
 (.ٜٔٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٔٗٔ)



  
 

ٕٔٓ 

 

ويمشي نحو اليسار حتى  ،ألنو المؤدي لباب بني شيبة ؛قلت: ودخوؿ الناس من باب السبلـ 
 يحاذي الحجر األسود ليبدأ الطواؼ. 

دعاء  المسألة السادسة والعشروف: وليس لدخوؿ المسجد الحراـ وال مسجد الرسوؿ  (ٕٓٛ
 وإنما يقدـ رجلو اليمنى ويقوؿ الدعاء الوارد عند دخوؿ أي مسجد.  ،مخصوص

البيت رفع يديو وقاؿ:  إذا رأى  والعشروف: ذكر ابن جرير أف النبي ةالمسألة السابع (ٕٔٛ
ُو َأِو الل ُهم  زِْد َىَذا اْلبَػْيَت َتْشرِيًفا َوتَػْعِظيًما، َوَتْكرِيًما َوَمَهابًَة، َوزِْد َمْن َشر َفُو وََكر َمُو ِمم ْن » َحج 

 (ٖٗٔ).(ٕٗٔ)«اْعَتَمَر َتْشرِيًفا َوَتْكرِيًما َوتَػْعِظيًما َوِبرًّا
والعشروف: إذا دخل الحاج أو المعتمر المسجد بدأ بالطواؼ فهو تحية  ةالمسألة الثامن (ٕٕٛ

 . (ٗٗٔ)فإنو يصلى التحية ثم يجلس ؛المسجد الحراـ، أما من دخلو للصبلة أو الجلوس فيو
وال يقبل إال  ،والعشروف: ال ُيستلم من األركاف إال الركنين األسود واليماني ةالمسألة التاسع (ٖٕٛ

 ،من اآلثار في مكة أو المدينة أو صخرة بيت المقدس ءوال يجوز تقبيل شي ،الحجر األسود
 . (٘ٗٔ)أو غير ذلك وال استبلمو، بل إف فعل ذلك من البدع

غير الكعبة فمن فعل ذلك فهو مبتدع ضاؿ كمن  ءالمسألة الثبلثوف: ال يجوز الطواؼ بشي (ٕٗٛ
بالقبر االستغاثة بصاحبو وطلب قترف بطوافو اومن  ،ولو كاف قبر النبي  ،يطوفوف بالقبور

 . (ٙٗٔ)وىو الدعاء ،ألنو صرؼ أعظم العبادة لغير اهلل ؛الحاجات منو فهو مشرؾ كافر
وفي  ،وابن حـز ،والثبلثوف: ال تشترط الطهارة للطواؼ بالبيت عند أبي حنيفة ةالمسألة الحادي (ٕ٘ٛ

 . (ٚٗٔ)رواية لئلماـ أحمد بن حنبل

المسألة الثانية والثبلثوف: قلت: إف الجمهور يشترطوف الطهارة للطواؼ بالبيت للحائض  (ٕٙٛ
قرر في بحثو المستفيض الذي تقدـ ذكر  وغيرىا، ولكن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

                                                           

لسلة األحاديث الضعيفة ( وداد األلباين يف سٔٛ/ٙ(، وابن أو شيبة يف ادلصنف )ٖٚ/٘( أخرجو البيهقي يف سننو )ٕٗٔ)
 (: موضوع.ٕ٘ٔٗ)
 (.ٕٓٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٖٗٔ)
 (.ٕٓٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٗٗٔ)
 (.ٕٔٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )٘ٗٔ)
 (.ٕٔٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٙٗٔ)
 (.ٕٗٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٚٗٔ)



  
 

ٖٔٓ 

 

خبلصتو أف الحائض إذا لم تستطع البقاء حتى تطهر لعذر شرعي فإنها تغتسل وتتنظف 
 عليها.  ءصحيح وال شي وتستثفر بحفاظو وتطوؼ، وطوافها

ألف  ،المسألة الثالثة والثبلثوف: وللمسلم أف يطوؼ في نعالو ويصلى فيها في الحـر وغيره (ٕٚٛ
َخاِلُفوا اْليَػُهوَد فَِإنػ ُهْم اَل ُيَصلُّوَف ِفى نَِعاِلِهْم َواَل »وقاؿ:  ،كاف يصلى في نعليو  النبي 

َأَحدُُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد فَػْليَػْنظُْر ِفي نَػْعَلْيِو فَِإْف رََأى ِفيِهَما َقَذرًا فَِإَذا َجاَء »وقاؿ:  ،(ٛٗٔ)«ِخَفاِفِهمْ 
  (ٓ٘ٔ).(ٜٗٔ)«َأْو قَاَؿ َأًذى فَػْلَيْمَسْحُهَما َوْلُيَصلٍّ ِفيِهَما

وصار من  ،والثبلثوف: قلت: إنو في زماننا ىذا فرشت المساجد بالسجاد ةالرابعالمسألة  (ٕٛٛ
 ،المستنكر الدخوؿ إليها في النعاؿ فبل ينبغي الدخوؿ فيها منًعا لما يحصل من الفتنة والخبلؼ

، ومع (ومن القواعد الشرعية قاعدة )درء المفاسد مقدـ على جلب المصالح ،ولو كانت طاىرة
 ،أمر بالصبلة فيها ىذا فإنو يجب البياف للناس حتى ال تترؾ السنة بالقوؿ وىو أف النبي 

وبالفعل، وىو الصبلة فيها في البرية، وفي المسجد الذي ال يحصل فيو بسبب الصبلة فيها 
 خبلؼ وفتنة. 

  لم يثبت عن النبي ،(ٔ٘ٔ)«الط َواُؼ بِاْلبَػْيِت َصبلةٌ »والثبلثوف: قوؿ:  الخامسةالمسألة  (ٜٕٛ
فليس المراد بو أنو كالصبلة  ، وإذا صح عن النبي وإنما ىو ثابت من كبلـ ابن عباس 

ألنو ال يجب فيو ما يجب في الصبلة من أركاف  ؛في اشتراط الطهارة وغيرىا من األحكاـ
وواجبات إجماًعا ويصح فيو ما تبطل بو الصبلة إجماًعا كالكبلـ وعدـ استقباؿ القبلة واألكل 

 .والشرب وغير ذلك

ِإَذا تَػَوض َأ َأَحدُُكْم فََأْحَسَن ُوُضوَءُه ثُم  َخَرَج َعاِمًدا ِإَلى اْلَمْسِجِد : »فهذا القوؿ مثل قولو  
 .(ٕ٘ٔ)«َصبَلةٍ  يَفبلَ ُيَشبٍَّكن  يََدْيِو فَِإن ُو فِ 

اَل يَػَزاُؿ اْلَعْبُد ِفي َصبَلٍة َما َكاَف ِفي اْلَمْسِجِد يَػْنَتِظُر الص بَلَة َما َلْم : »ومثل قولو  

                                                           

 (.ٕٖٓٔ(، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )ٕ٘ٙ( أخرجو أبو داود )ٛٗٔ)
 (.ٔٙٗ(، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )ٓ٘ٙ(، وأبو داود )ٜ٘ٛٔٔأمحد )( أخرجو ٜٗٔ)
 (.ٕٗٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٓ٘ٔ)
( ٜٖٕٚ(، وابتتتتن خزديتتتتة )ٚٗٛٔ(، والتتتتدارمي )ٕٕٜٕ(، والنستتتتائي )ٜٓٙ(، والرتمتتتتذي )ٖٙٙٙٔ( أخرجتتتتو أمحتتتتد )ٔ٘ٔ)

 (.ٕٔٔواختلف يف ودفو ورفعو، ورجح األلباين رفعو يف اإلرواء )
 (.ٕٗٗ(، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )ٕٙ٘(، وأبو داود )ٕٛٔٛٔأخرجو أمحد )( ٕ٘ٔ)



  
 

ٔٓٗ 

 

 .(ٗ٘ٔ)ونحو ذلك ،(ٖ٘ٔ)«ِدثْ ُيحْ 
ومعهم أىل مكة  ،بمنى صلى معو الحجاج المسألة السادسة والثبلثوف: لما صلى النبي  (ٜٕٓ

 كما قاؿ لهم لما كاف باألبطح ولم يحدد   ،ولم يقل لهم: أتموا صبلتكم فإنا قـو سفر
 «ِمًنى ُمَناُخ َمْن َسَبقَ »أحد ساكًنا في زمنو ولهذا قاؿ:  السفر بمسافة وال زماف ولم يكن بمنى

ولو وجد فيو سكاف لغير مصلحة المسلمين فهم مغتصبوف وال يُػَغيٍّر وجودىم حكًما  ،(٘٘ٔ)
وحكم منى من حيث  ة،شرعًيا، أما من يسكنهم ولي األمر لمصلحة المسلمين َفُسْكَناُىم جائز 

 القصر وغيره باؽ. 
ىل سعوا بعد الحج  ،ختلف في الصحابة المتمتعين مع النبي اوالثبلثوف:  ةالمسألة السابع (ٜٕٔ

نهم إفقيل:  ؟بعد طواؼ اإلفاضة أـ أنهم اكتفوا بسعيهم األوؿ فاكتفوا بو لعمرتهم وحجهم
سعوا بعد اإلفاضة، وقيل: لم يسعوا، وىذا ىو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قاؿ: لم 

وقد روي في  ،(ٙ٘ٔ)صفا والمروة إال طوافًا واحًدا طوافو األوؿوأصحابو بين ال يطف النبي 
ال من قوؿ  ،إنها من قوؿ الزُّىري :لكن ىذه الزيادة قيل ،(ٚ٘ٔ)أنهم طافوا مرتين حديث عائشة

َدَخَلِت اْلُعْمَرُة ِفي اْلَحجٍّ ِإَلى يَػْوـِ : »عائشة، واألظهر ما في حديث جابر ويؤيده قولو 
فالمتمتع من حين أحـر بالعمرة دخل بالحج لكنو فصل بتحلل ليكوف أيسر  ،(ٛ٘ٔ)«اْلِقَياَمةِ 

، والقوؿ بالسعي الواحد ىو (ٜ٘ٔ)على الحجاج، وأحب الدين إلى اهلل الحنيفية السمحة
ومالك وأبي حنيفة، بل قالوا: إف العمرة ال تجب  ،وىو مذىب الشافعي ،الراجح عند أحمد

 [. ٜٙٔ]البقرة:   چ ڭ ڭ ڭ ۓچ: إال بالشروع فيها لقولو تعالى

الكعبة إال عاـ الفتح، ومن دخلها يستحب لو  والثبلثوف: لم يدخل النبي  ةالمسألة الثامن (ٕٜٕ
فإذا دخل مع الباب تقدـ حتى يصير بينو وبين  ،أف يصلي فيها ويكبر اهلل ويدعوه ويذكره

                                                           

 (.ٙٚٔ( أخرجو البخاري )ٖ٘ٔ)
 (.ٕٙٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٗ٘ٔ)
 (.ٖٔٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )٘٘ٔ)
 ( واللفظ لو .ٜ٘ٛٔ(، وأبو داود )ٕ٘ٔٔ( أخرجو مسلم )ٙ٘ٔ)
العمرة بالبيت وبالصفا وادلروة   حلوا   طافوا طوافا لخر بعد فطا، الذين أىلوا ب»( بلفظ: ٕٔٔٔ( أخرجو مسلم )ٚ٘ٔ)

 «.أن رجعوا من مىن حلجهم وأما الذين كانوا ْجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحدا
 .(ٕٛٔٔمسلم )أخرجو  (ٛ٘ٔ)
 (.ٜٖٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٜ٘ٔ)



  
 

ٔٓ٘ 

 

أكثره في  ، والِحْجرفذلك المكاف الذي صلى فيو  ،الحائط ثبلثة أذرع والباب خلفو
 . (ٓٙٔ)البيت من حيث ينحني حائطو فمن دخلو فهو كمن دخل الكعبة

حراـ لعمرة أو حج للنظافة والثبلثوف: تؤمر الحائض والنفساء باالغتساؿ عند اإل ةالتاسعالمسألة  (ٖٜٕ
، ليس ذلك على (طهارة الجسم والمبلبس ال الطهارة التي تصح بها الصبلة :يعني) ،والطهارة

أسماء بنت  كما أمر النبي   ،ألنو يصح اإلحراـ بدوف طهارة حتى للرجاؿ ؛سبيل الوجوب
وكما أمر عائشة لما حاضت ِبَسِرْؼ أف تغتسل  ،(ٔٙٔ)لما ولدت محمد بن أبي بكر بذلك ،عميس

يأمر النساء بذلك، فيستحب ذلك للحائض التي اضطرت  وكاف ،(ٕٙٔ)وتفعل ما يفعلو الحاج
 . (ٖٙٔ)لطواؼ اإلفاضة لعدـ تمكنها من البقاء حتى تطهر

 ،ودليل مستنبط من ذلك ،جماعالمسألة األربعوف: من القواعد الشرعية أف الُحج ة: النص واإل (ٜٕٗ
فإف  ،من النص أو اإلجماع الذي تقررت مقدماتو باألدلة الشرعية ال بأقواؿ بعض العلماء :أي

 أقواؿ العلماء يحتج لها باألدلة الشرعية وال يحتج بها على األدلة الشرعية. 

والمقلد لمذىب معين تربى عليو وىو ال يحسن األدلة الشرعية ال يصح أف يتكلم في العلم  
 . (ٗٙٔ)اىد على غيره ال يكوف حاكًما والعاقل المقلد يكوف حاكيًا ال مفتيًابكبلـ العلماء، والش

ال شرطًا عند أكثر العلماء كأبي حنيفة  ،واألربعوف: الطهارة للطواؼ واجبة ةالمسألة الحادي (ٜٕ٘
فإذا طافت المرأة على غير طهارة بدوف عذر شرعي أتمت وعليها دـ عند  ،والرواية عن أحمد

ألف الواجب  ؛عليها ءأبي حنيفة وأحمد، وإف كانت على غير طهارة لعذر شرعي فبل شي
 . (٘ٙٔ)يسقط بالعجز عنو عند من يقوؿ بالوجوب

كما تقدـ   ،دليل عليو قلت: إلزامها بالدـ إذا طافت على غير طهارة بدوف عذر شرعي ال 
 إيضاح ذلك. 

ال يسقط بالنسياف بل البد من القضاء أو  ،واألربعوف: المأمور بو أمر وجوب ةالمسألة الثاني (ٜٕٙ

                                                           

 (.٘ٗٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٓٙٔ)
 (.ٜ٘ٓٔداود )(، وأبو ٕٛٔٔ( أخرجو مسلم )ٔٙٔ)
 (.ٖ٘ٓ( أخرجو البخاري )ٕٙٔ)
 (.ٜٛٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٖٙٔ)
 (.ٕٕٓ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٗٙٔ)
 (.ٕٕ٘/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )٘ٙٔ)



  
 

ٔٓٙ 

 

إذا لم يمكن القضاء، وإنما المنهي عنو ىو الذي يسقط بالنسياف والخطأ  ةالكفار 
 . (ٙٙٔ)واإلكراه

الزيارة )اإلفاضة( على  عن اإلماـ أحمد أف من طاؼ طواؼ يواألربعوف: رو  ةالمسألة الثالث (ٜٕٚ
وإف جامع بعد ذلك فحجو  ،غير طهارة ناسًيا حتى يرجع فطوافو صحيح وال شيء عليو

 . (ٚٙٔ)صحيح وال شيء عليو
 ،واألربعوف: ىل يشترط للطواؼ شروط الصبلة؟ فيو قوالف: األوؿ: تشترط ةالمسألة الرابع (ٜٕٛ

 ،وىو مذىب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، والثاني: ال تشترط وىو قوؿ أكثر السلف
ألف المشترطين ليس  ؛وىو مذىب أبي حنيفة وغيره ورواية عن أحمد وىذا القوؿ ىو الصواب

، ولو وىذا لم يثبت عن النبي  ،(ٛٙٔ)«الط َواُؼ بِاْلبَػْيِت َصبلةٌ » :لهم حجة إال قولو 
ـ إف لم يكن  كما تقدـ من بياف مخالفة الطواؼ للصبلة   ةفيو حجثبت فليس لهم  في أكثر األحكا

 .(ٜٙٔ)كلها األمر الذي يعلم منو أنو ليس كالصبلة في اشتراط الطهارة

واألربعوف: األصوؿ متفقة على أنو متى دار األمر بين اإلخبلؿ بوقت العبادة  الخامسةالمسألة  (ٜٜٕ
فإف  ،واإلخبلؿ ببعض شروطها وأركانها كاف اإلخبلؿ ببعض شروطها وأركانها أولى كالصبلة

في غير ما يصح جمعها جمع تقديم مع  :أي)المصلي لو أمكنو أف يصلي قبل وقت الصبلة 
بطهارة وسترة  (والعشاء مع المغرب في حاؿ إباحة الجمع ،التي قبلها كالعصر مع الظهر

فإنو يفعلها في وقتها المشروع  ؛ولم يمكنو ذلك في وقتها ،النجاسة االقبلة مجتنبً  مستقببل
 وذلك بالكتاب والسنة واإلجماع. 

 أو بعد فوات وقتو باإلجماع.  ،وكذلك الوقوؼ بعرفة فإنو ال يجزي قبل وقتو 
كما لو طافتو المرأة   ،فإنو ال يصح قبل وقتو ولو مع الطهارة باإلجماع ،اضةومثلو طواؼ اإلف 

 . (ٓٚٔ)في اليـو التاسع أو الثامن خوفًا من الحيض

                                                           

 (.ٖٕٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٙٙٔ)
 (.ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٚٙٔ)
( ٜٖٕٚ(، وابتتتتن خزديتتتتة )ٚٗٛٔ)(، والتتتتدارمي ٕٕٜٕ(، والنستتتتائي )ٜٓٙ(، والرتمتتتتذي )ٖٙٙٙٔ( أخرجتتتتو أمحتتتتد )ٛٙٔ)

 (.ٕٔٔواختلف يف ودفو ورفعو، ورجح األلباين رفعو يف اإلرواء )
 (.ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٜٙٔ)
 (.ٖٕٓ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٓٚٔ)



  
 

ٔٓٚ 

 

ف الحائض تفعل ما تقدر عليو في الطواؼ إالمسألة السادسة واألربعوف: فإذا تبين ىذا ف (ٖٓٓ
المتناولة لذلك. واألصوؿ ويسقط عنها ما عجزت عنو. وىذا ىو الذي تدؿ عليو النصوص 

  .وليس فيو مخالفة لؤلصوؿ ،المشابهة لو

ومعلـو من النصوص الشرعية وأصوؿ الشريعة السمحة واإلجماع أف المرأة ال تؤمر بالمقاـ  
 ،وال تؤمر بدواـ اإلحراـ ،بمكة مع العجز والضرر والخطر على نفسها وعرضها ودينها ومالها

وال يكفي التحلل وال  ،لسفر وبقاء الضرر من غير تفريط منهاوال بالعود مع العجز وتكرار ا
يسقط بو الفرض. ولو فرض صحة اشتراط الطهارة للطواؼ مع الخبلؼ في ذلك فإنها شرط 

وكذا الستارة  ،ومع ىذا فإف ىذا الشرط يسقط عن المصلي عند العجز عنو ،للصبلة باإلجماع
فإف سقوطها عن الحائض التي ال تستطيع التأخر  ؛التي يستر بها عورتو، وكذا استقباؿ القبلة

 . (ٔٚٔ)حتى تطهر من باب أولى
واألربعوف: إذا تَػَرَؾ الواجب من غير تفريط ولكنو عاجز فإنو يسقط وال دـ  ةالمسألة السابع (ٖٔٓ

 . (ٕٚٔ)عليو، وكذا إف تركو ناسًيا أو جاىبلً أو مكرًىا
يعلم واألربعوف: من وقف بعرفات في اليـو التاسع أو في ليلة العاشر وىو ال  ةالمسألة الثامن (ٕٖٓ

ـ بالحج  . (ٖٚٔ)لقصة ابن مضرس ؛فإف وقوفو صحيح على القوؿ الصحيح - أنها عرفات وىو محر

                                                           

 (.ٖٖٕ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٔٚٔ)
 (.ٕٓٗ/ٕٙ( رلموع الفتاوى: )ٕٚٔ)
َعْن ُعْرَوَة ْبُن ُمَضترٍِّس دَتاَد: أَتَتْيتُت النَّتيبَّ »(، ولفظو: ٜٔٛ(، والرتمذي )ٜٓ٘ٔ( وأبو داود )ٖٕ٘ٙٔ( أخرجو أمحد )ٖٚٔ)

ٍء، أَتْتَعْبُت نتَ  َصْبُت رَاِحَليِت، َواللَّتِو ْفِسي، َوأَنْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوُىَو ِِبَْمٍع فَتُقْلُت: يَا َرُسوَد اللَِّو ِجْاُتَك ِمْن َجبَتَلْي َطيِّ
ِِبَْمٍع،  -يَتْعِه َصَفَة اْلَفْجرِ -َما تَترَْكُت ِمْن َجَبٍل ِإالَّ َودَتْفُت َعَلْيِو، فَتَهْل ِل ِمْن َحجٍّ  فَتَقاَد: َمْن َشِهَد َمَعَنا َىِذِه الصََّفَة 

َِ دَتْبتتَل َذلِتتكَ  تتُو َوَدَضتتى تَتَفثَتتوُ  َوَودَتتَف َمَعنَتتا َحتتَّتَّ نُِفتتيَض ِمْنتتُو َودَتتْد أَفَتتا وصتتححو « ِمتتْن َعَرفَتتاٍت لَتتْيًف أَْو نَتَهتتارًا فَتَقتتْد َ َّ َحج 
 (.ٙٙٓٔاأللباين يف اإلرواء )



  
 

ٔٓٛ 

 

 (ٗٚٔ)مو أضُاء البّاى

 فيلعبلمة محمد األمين الشنقيطي اواألربعوف: جاء في أضواء البياف للشيخ  ةالمسألة التاسع (ٖٖٓ
نتهاء اتفسير سورة الحج: إذا زاؿ عذر المُستنيب وقد أدى النائب عنو ما استنابو فيو قبل 

واألحوط أف يعيد المستنيب فعل العبادة ما داـ وقتها  ،زمن العبادة كالرمي اختلف فيو العلماء
 .(٘ٚٔ)باؽ
الخمسوف: الحكمة في الطواؼ والسعي والوقوؼ بالمشاعر ورمي الجمار ىو إقامة ذكر اهلل كما  (ٖٗٓ

 . ثبت ذلك عن رسوؿ اهلل 
والخمسوف: الصحيح أنو ال ينعقد اإلحراـ بالحج إال في ميقاتو الزمني الذي  ةالمسألة الحادي (ٖ٘ٓ

 .(ٙٚٔ)وىو شواؿ وذو القعدة والعشر األوؿ من ذي الحجة وقتو اهلل 
وىو روايتها ومعها أبو  ،(ٚٚٔ)ميمونة وىو حبلؿ المسألة الثانية والخمسوف: تزوج النبي  (ٖٙٓ

وإف كانت في الصحيحين  (ٛٚٔ)ورواية ابن عباس بأنو تزوجها وىو محـر ،رافع وىو في مسلم
وألف أبا  ،ألف ابن عباس لم يبلغ وقت تحملو الحديث ؛فإنها لم تقبل عند المحققين

 الرسوؿ إلى ميمونة يخطبها فهو أعلم بحاؿ  ىو الرسوؿ الذي أرسلو النبي  (ٜٚٔ)رافع
 وميمونة تؤيده في ذلك ورواية االثنين مقدمة على رواية الواحد.  ،في ىذه الواقعة

  .(ٓٛٔ)المسألة الثالثة والخمسوف: تجوز الرجعة للمحـر عند أكثر أىل العلم (ٖٚٓ
 :جواز الرجعة إذا خاؼ خروجها من العدة بشرطينالمسألة الرابعة والخمسوف: قلت: يتأكد  (ٖٛٓ

 .األوؿ: أف ال يكوف مضارًا 

                                                           

الشتنقيطي، ( أضواء البيان يف إيضاح القرلن بالقرلن، ادلؤلف: زلمد األمتني بتن زلمتد ادلختتار بتن عبتد القتادر اجلكته ٗٚٔ)
 مت ٜٜ٘ٔ -ىت ٘ٔٗٔلبنان، الطبعة:  –التوزيع بريوت الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و 

 (.ٗٚٗ/ٗ( أضواء البيان )٘ٚٔ)
 (.ٔٛٗ/ٗ( انظر: أضواء البيان )ٙٚٔ)
 (.ٔٔٗٔ( أخرجو مسلم )ٚٚٔ)
 (.ٓٔٗٔ(، ومسلم )ٗٔٔ٘( أخرجو البخاري )ٛٚٔ)
نَتُهَمتاتَتَزوََّج َمْيُمونََة َحَفاًل َوبَتىَن » (، ولفظو:ٔٗٛ(، والرتمذي )ٕٕٔٗٚ( أخرجو أمحد )ٜٚٔ) « هِبَا َحَفاًل وَُكْنُت الرَُّسوَد بَتيتْ

 .وصححو األلباين يف صحيح الرتمذي
 (.ٕٚ/٘( أضواء البيان )ٓٛٔ)



  
 

ٜٔٓ 

 

 الثاني: أف ال تكوف تطالب بالخلع لكراىتها للبقاء معو.  
وىو  ،والخمسوف: وقلت: إف الذين ال يجوزوف الرجعة قاسوىا على النكاح الخامسةالمسألة  (ٜٖٓ

 وليس فيها خطبة وال عقد.  ،ألف الرجعة إبقاء لنكاح قد انعقد ؛قياس مع الفارؽ

والخمسوف: ستر المحـر وجهو إذا احتاج لذلك عند النـو ونحوه أو شيًئا  ةالمسألة السادس (ٖٓٔ
وإف كاف لضرورة كشدة برد ونحوه  ؛من رأسو أجازه بعض أىل العلم، واألحوط تجنب ذلك

 فبل حرج إف شاء اهلل. 

والطيب وتقليم األظافر يقاس  والخمسوف: كل دـ وجب بمحظور كاللبس ةالمسألة السابع (ٖٔٔ
. (ٔٛٔ)التخيير بين الذبح والصياـ واإلطعاـ :وىو ،على فدية األذى عند األئمة األربعة

أما الجاىل والناسي فبل  ؛والراجح: أف ىذه الفدية إنما تجب على المتعمد العالم بالحكم
  .شيء عليو كما تقدـ بياف ذلك في محظورات اإلحراـ

ف  أل ؛والخمسوف: كل ما لم يثبت من ىذه المذكورات من صياـ ودـ ال يجب ةالمسألة الثامن (ٕٖٔ
 .(ٕٛٔ)علمأواهلل  ،كل ما سكت عنو الوحي فهو عفو

وليس مثلو لما فيو من  ة،والخمسوف: إشعار الهدي بجرح سناـ الناقة سن ةالمسألة التاسع (ٖٖٔ
مصلحة إظهار ىذه الشعيرة وتعظيمها. وذلك مثل خصاؿ الفطرة كالختاف والحجامة والكي 

 علم. أواهلل  ،والوسم، واإلشعار بجرح السناـ خاص باإلبل والتقليد للبقر والغنم
ذبح الذي عليو خطر الموت وصبغ خفافها  ةالستوف: إذا ىلك ىديو أو بعضو قبل وصولو مك (ٖٗٔ

وال يأكل منها شيًئا ىو ومن معو بل يتركها لمن مر بها  ،ويجعل الدـ على صفحتها ،ي دمهاف
كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي   يأكل منها، كما أرشد لذلك رسوؿ اهلل 

(ٖٔٛ) 

وكذا  ،والستوف: من نذر أف يتصدؽ بجميع مالو يكفيو الثلث عند الجمهور ةالمسألة الحادي (ٖ٘ٔ
 لو نذر أف يخرجو في سبيل اهلل سبحانو. 

 قلت: وىو الصحيح.  

                                                           

 (.ٚٙٔ/٘( أضواء البيان )ٔٛٔ)
 (.ٜٙٔ/٘( أضواء البيان )ٕٛٔ)
 .(ٛٚٔ/٘) أضواء البيانوانظر: ( ٕٖ٘ٔ( أخرجو مسلم )ٖٛٔ)



  
 

ٔٔٓ 

 

نفاذ إالمسألة الثانية والستوف: من نذر أف يصلي في مسجد غير المساجد الثبلثة ال يصح  (ٖٙٔ
   .(ٗٛٔ)«اَل ُتَشدُّ الرٍَّحاُؿ ِإال  ِإَلى َثبَلثَِة َمَساِجدَ »نذره إذا كاف ال يتم إال بشد  الرحاؿ لحديث: 

                                                           

 .(ٕٔٗ/٘) أضواء البيانوانظر:  .(ٖٓ٘ٗ(، ومسلم )ٜٜ٘ٔأخرجو البخاري ) (ٗٛٔ)



  
 

ٔٔٔ 

 

 :مفّد األناممو 

 (٘ٛٔ):ومن مفيد األناـ للشيخ/ عبداهلل بن عبد الرحمن بن جاسر  
ومزدلفة  ،المسألة الثالثة والستوف: َعَرفة من الحل وىي مشعر، وُعَرنَة من الحل وليست مشعًرا (ٖٚٔ

( ووادي محس ر من الحـر وليس مشعًرا. ومنى جميعهما مشاعر  )قلت: وىما من الحـر
وللضعفة من النساء  ،والستوف: الُسنة في الرمي يـو العيد بعد طلوع الشمسالمسألة الرابعة  (ٖٛٔ

وأجاز  .بعد أف يغيب القمر :أي ؛والعاجزين الذين يخشى عليهم من الزحاـ بعد نصف الليل
 الشافعي وأحمد الرمي للقوي والعاجز جميًعا بعد نصف الليل. 

ولعل عدـ ُعذوبتو  ،وىو بركة وشبع وشفاء ،والستوف: شرب ماء زمـز سنة الخامسةالمسألة  (ٜٖٔ
َماُء َزْمَزـَ ِلَما ُشِرَب »ليكوف شربو تعبًدا ال تلذًذا كما قالو ابن عرفة للحافظ ابن حجر، ورواية: 

ـُ طُْعٍم َوِشَفاُء ُسْقمٍ »وحسنها بعضهم، ورواية:  ةضعيفة رواىا ابن ماج ،(ٙٛٔ)«َلوُ   ،(ٚٛٔ)«طََعا
  وأما ما روي أف النبي ة.قائًما على الصحيح إاّل لحاجبدرجة حسن، وشربو قاعًدا ال 

ففي  ،فهو جالس عليو بعدما طاؼ عليو  أما ىو ،فإف معناه: قياـ البعير (ٛٛٔ)شربو قائًما
 :. قَاؿَ «َمَتى ُكْنَت َىا ُىَنا» [:يعني رسوؿ اهلل ]قاؿ  صحيح مسلم في فضائل أبي ذر 

َلٍة َويَػْوـٍ قَاؿَ  :قُػْلتُ  َما   :قُػْلتُ  :. قَاؿَ «َفَمْن َكاَف يُْطِعُمكَ » :َقْد ُكْنُت َىا ُىَنا ُمْنُذ َثبلَثِيَن بَػْيَن لَيػْ
ـٌ ِإال  َماُء زَْمَزـَ . َفَسِمْنُت َحت ى َتَكس َرْت ُعَكُن َبْطِنى َوَما َأِجُد َعَلى َكِبِدى ُسْخَفَة  َكاَف ِلى طََعا

ـُ طُْعمٍ » :ُجوٍع قَاؿَ  َسَقْيُت َرُسوَؿ الل ِو "قاؿ:  وعن ابن عباس  ،(ٜٛٔ)«ِإنػ َها ُمَبارََكٌة ِإنػ َها طََعا
  .(ٜٓٔ) "ِمْن َزْمَزـَ َفَشِرَب َوُىَو قَائٌِم قَاَؿ َعاِصٌم َفَحَلَف ِعْكرَِمُة َما َكاَف يَػْوَمِئٍذ ِإال  َعَلى بَِعيرٍ  

: ما ذكره بعض المبتدعين في مناسكهم من مشروعية التبرؾ بأماكن المسألة السادسة والستوف (ٕٖٓ
، ( ة( و)بيت خديجة)بضريب بسوؽ الليل، ومولد علي  وآثار منها مولد النبي 

                                                           

، ادلؤلتتف: عبتتد اهلل بتتن عبتتد التترمحن بتتن جاستتر النجتتدي، ( مفيتتد األنتتام ونتتور الظتتفم يف مريتتر األحكتتام حلتتج بيتتت اهلل احلتترام٘ٛٔ)
 .م ٜٜٙٔ -ىت  ٜٖٛٔالطبعة: الثانية، ، الناشر: مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة

و الستتيوطي، والبوصتتريي، وصتتححو األلبتتاين يف صتتحيح اجلتتامع ( ، وضتتعفٕٖٙٓ(، وابتتن ماجتتة )ٕٜٛٗٔأخرجتتو أمحتتد ) (ٙٛٔ)
(ٕ٘٘ٓ.) 
 .(ٖٕٚٗ(، وأصلو يف صحيح مسلم )ٚٗٔ/٘أخرجو البيهقي )( ٚٛٔ)
 .(ٕٕٚٓ(، ومسلم )ٖٚٙٔ( أخرجو البخاري )ٛٛٔ)
 .(ٖٕٚٗ( أخرجو مسلم )ٜٛٔ)
 .(ٖٚٙٔ( أخرجو البخاري )ٜٓٔ)



  
 

ٕٔٔ 

 

)وغار حراء( في الجبل المسمى جبل النور، )ودار  والمشهور بمولد السيدة )فاطمة( 
)وغار ثور( في أسفل مكة، ودور الخلفاء ، ()وكرباط عثماف  ،األرقم( التي عند الصفا

، ومساجد كثيرة بنيت (الراشدين )ومولد عمر( وىو كهف في الجبل المسمى )جبل عمر
بمكة والمدينة وغير ذلك من األماكن في المشاعر وغيرىا، والتي حاؾ حولها الخرافيوف 

ب المحـر من ورائها، كل التكسُّ المشركوف األكاذيب، وزينوا للناس زيارتها والتبرؾ بها ابتغاء 
 ذلك ضبلؿ وشرؾ وبدع على المسلم أف يحذره وال ُيصدقو. 

الحصى قرباف فما قُبل منو رفع وما لم "والستوف: روى سعيد بن جبير قاؿ:  ةالمسألة السابع (ٕٖٔ
 .(ٜٔٔ)"يُقبل يبقى

 .(ٕٜٔ)"ما تقبل منها يرفع"قاؿ في المغني: إف ابن عباس قاؿ:  
  .ألنو ال يخالف نًصا وال يُجـز بصدقو إال بدليل صحيح ؛يُكذبقلت: مثل ىذا الخبر ال  
والستوف: وإف اضطرت الحائض إلى الطواؼ فطافت أجزأىا ذلك على  ةالمسألة الثامن (ٕٕٖ

 الصحيح من قوؿ العلماء. 
ولو رفضو لم يعتبر ولم يفسد بل يلزمو  ،والستوف: ليس لمحـر رفض إحرامو ةالمسألة التاسع (ٖٕٖ

 .(ٖٜٔ)المحصر أو الذي أتم حجوإتمامو إال 

السبعوف: قاؿ شيخ اإلسبلـ: والقوؿ بوجوب العمرة على أىل مكة قوؿ ضعيف جًدا مخالف  (ٕٖٗ
 .(ٜٗٔ)للسنة الثابتة

أف يُبَنى لو بمنى  : سئل رسوؿ اهلل والسبعوف: فائدة: قاؿ ابن القيم  ةالمسألة الحادي (ٕٖ٘
شتراؾ االقاؿ: وفي ىذا دليل على  ،(ٜ٘ٔ)«ِمًنى ُمَناُخ َمْن َسَبقَ » ،بناًء يظلو من الحر فقاؿ: ال

 .(ٜٙٔ)وأف من سبق إلى مكاف فهو أحق بو حتى يرتحل عنو وال يملكو بذلك. انتهى ،فيها

أىل السنن، قاؿ ابن القيم في الهدي: الحـر مشاعره كالصفا  ورواه عن عائشة  
                                                           

 (.ٖ٘ٔ/ٕ( ذكره ابن اجلوزي يف أحاديث اخلف، )ٜٔٔ)
 (.ٕٛٔ/٘أخرجو البيهقي )( ٕٜٔ)
 (.ٕٓٔ/ٔ)مفيد األنام  (ٖٜٔ)
 (.ٙ-٘/ٔ)مفيد األنام  (ٜٗٔ)
 . (ٕٓٙٙوحسنو األلباين يف صحيح اجلامع )(، ٔٛٛ(، والرتمذي )ٜٕٔٓأبو داود )، (ٕٕٛ٘٘أخرجو أمحد )( ٜ٘ٔ)
 (.٘ٙ/ٕ)مفيد األنام  (ٜٙٔ)



  
 

ٖٔٔ 

 

والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة ال يختص بها أحد دوف أحد بل ىي مشتركة بين  ةوالمرو 
أف يبنى لو بيت بمنى  ولهذا امتنع  ؛الناس فهي مسجد من اهلل وقفو ووضعو لخلقو

 انتهى.  .(ٜٚٔ)«ِمًنى ُمَناُخ َمْن َسَبقَ »يظلو من الحر وقاؿ: 

، ثم حددت في المسألة الثانية والسبعوف: أوؿ من نصب الحدود للحـر أبونا إبراىيم  (ٕٖٙ
قناع وشرحو: وحد الحـر من طريق الطائف على عرفات قاؿ في اإل ،عصور مختلفة بعد ذلك

سبعة أمياؿ عند طرؼ عرفة، وىذا التحديد يعتبر من الكعبة على الراجح، وفي  ةمن بطن نمر 
نزؿ إلى إبراىيم لما سأؿ اهلل أف يريو المناسك فأراه  أخبار مكة لؤلزرقي: أف جبريل 

ومن جهة  –وجاء إليو بالحجر األسود فوضعو إبراىيم في موضعو بالركن  ،حدود الحـر
فبل مجاؿ لبلجتهاد في وضع  –( ومن جهة جدة عشرة أمياؿ المدينة ثبلثة أمياؿ )التنعيم

، ومن جهة الجعرانة: تسعة أمياؿ، ومن جهة اليمن سبعة أمياؿ.   حدود الحـر
َما بَػْيَن َعْيٍر ِإَلى »المسألة الثالثة والسبعوف: وحدود حـر المدينة كما جاء في الحديث:  (ٕٖٚ

وحـر المدينة ما بين ، (ٜٜٔ)لف أحدوىو جبل صغير مدور خ ،وىو غير ثور مكة (ٜٛٔ)«ثَػْورٍ 
والبريد أربعة فراسخ والفرسخ أربعة أمياؿ )وىو من  ،أي الحرتين وىو بَريُد في بَريد البتيها،

 عير إلى ثور( وَعْير جبل عند الميقات يشبو الحمار. 

 ِإنٍّى»المسألة الرابعة والسبعوف: ويحـر صيد المدينة لحديث عامر بن سعد عن أبيو مرفوًعا:  (ٕٖٛ
ـُ َما بَػْيَن الَبَػَتِى اْلَمِديَنِة َأْف يُػْقَطَع ِعَضاُىَها َأْو يُػْقَتَل َصْيُدَىا ، وىو الحـر المديني ال (ٕٓٓ)«ُأَحرٍّ

 يصاد صيده وال تقطع شجره إال لحاجو. 

والسبعوف: وليس في الدنيا حـر سوى الحرمين مكة والمدينة ال بيت  الخامسةالمسألة  (ٜٕٖ
 .(ٕٔٓ)المقدس وال غيره

المسألة السادسة والسبعوف: إذا نسي المتمتع التقصير بعد أف طاؼ وسعى لعمرتو، وأحـر  (ٖٖٓ
وال شيء عليو إذا كاف ترؾ الحلق أو  ،بالحج مع المحرمين، فإف تمتعو صحيح وحجو صحيح

                                                           

 . (ٕٓٙٙاأللباين يف صحيح اجلامع )وحسنو (، ٔٛٛ(، والرتمذي )ٜٕٔٓأبو داود )، (ٕٕٛ٘٘أخرجو أمحد )( ٜٚٔ)
 .(ٖٓٚٔمسلم )(، و ٘٘ٚٙالبخاري ) ( أخرجوٜٛٔ)
 (.ٕٓ٘/ٔ)مفيد األنام  (ٜٜٔ)
 .(ٖٖٙٔ( أخرجو مسلم )ٕٓٓ)
 (.ٕٔ٘/ٔ)مفيد األنام  (ٕٔٓ)



  
 

ٔٔٗ 

 

 .(ٕٕٓ)التقصير للعمرة جهبًل أو نسيانًا
والسبعوف: واالشتراط سنة. وممن قاؿ بمشروعية االشتراط عند اإلحراـ عمر  ةالمسألة السابع (ٖٖٔ

وبو قاؿ عبيده السلماني وعلقمة واألسود وشريح وسعيد بن  ،وعلي وابن مسعود وعمار 
 دخل النبي "قالت:  وحجتهم ما روت عائشة  ،المسيب وعطاء وعكرمة والشافعي

ُحجٍّي : »، فقاؿ ةفقالت: يا رسوؿ اهلل إني أريد الحج وأنا شاكي ،على ضباعة بنت الزبير
فَِإف  َلِك َعَلى رَبٍِّك َما »وفي رواية:  (ٖٕٓ)«َواْشَتِرِطي َوُقوِلي الل ُهم  َمِحلٍّي َحْيُث َحَبْسَتِني

 .(ٕٗٓ)"«اْسَتثْػنَػْيتِ 
وال قوؿ ألحد مع  "،فالعمرةقل: اللهم إني أريد الحج فإف تيسر وإال "ولقوؿ عائشة لعروة:  

، فكيف من قد ذكرنا قولو من فقهاء الصحابة فهو أولى من قوؿ ابن عمر  قوؿ النبي 
ونص أحمد: وإذا اشترط رجل فبل شيء عليو وإذا كاف معو ىدي فليزمو نحره عند 

 .(ٕ٘ٓ)الحابس

لما دخل مكة أبى أف يدخل  أف رسوؿ اهلل  والسبعوف: عن ابن عباس  ةالمسألة الثامن (ٕٖٖ
قاؿ: فأخرجوا صورة إبراىيم وإسماعيل في  ،البيت وفيو اآللهة، قاؿ: فأمر بها فأخرجت

قَاتَػَلُهْم الل ُو َأَما َوالل ِو َلَقْد َعِلُموا َأنػ ُهَما َلْم َيْستَػْقِسَما : »أيديهما األزالـ، فقاؿ: رسوؿ اهلل 
ورجح البخاري رواية ببلؿ على رواية ابن  ،(ٕٙٓ)«َكبػ َر ِفي نَػَواِحيوِ ِبَها َقطُّ َفَدَخَل اْلبَػْيَت فَ 

 عباس. 
والسبعوف: ولما سألتو عائشة أف تدخل البيت أمرىا أف تصلي في الحجر  ةالمسألة التاسع (ٖٖٖ

 .(ٕٚٓ)ركعتين
المفتاح من عثماف بن طلحة ودخل الكعبة خرج منها وىو  المسألة الثمانوف: لما أخذ  (ٖٖٗ

                                                           

 (.ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ)مفيد األنام  (ٕٕٓ)
 .(ٕٚٓٔ(، ومسلم )ٜٛٓ٘( أخرجو البخاري )ٖٕٓ)
 (.ٕ٘ٗٗ، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )(ٔٔٛٔ(، والدارمي )ٕٙٙٚالنسائي )( أخرجو ٕٗٓ)
 (.ٛٛ/ٔ)مفيد األنام  (ٕ٘ٓ)
 .(ٕٕٚٓ(، وأبو داود )ٔٓٙٔ( أخرجو البخاري )ٕٙٓ)
(. ٕٜٖٚ(، وصححو األلبتاين يف صتحيح اجلتامع )ٙٚٛ(، والرتمذي)ٕٕٛٓ(، وأبو داود )ٕٓٙٙٗو أمحد )( أخرجٕٚٓ)

 (.ٓٓٔ/ٕ)مفيد األنام 



  
 

ٔٔ٘ 

 

[، فدعا عثماف بن ٛ٘]النساء:   چ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ چ: تعالىيتلو قولو 
ُخُذوَىا يَا بني طَْلَحَة َخاِلَدًة تالدًة ال يَػْنزُِعَها ِمْنُكْم ِإال »طلحة فدفع إليو المفتاح، وقاؿ: 

 .(ٕٛٓ)«ظَاِلمٌ 

ىػ وحملوه على ٚ٘والثمانوف: أخذ القرامطة لعنهم اهلل الحجر األسود سنة  ةالمسألة الحادي (ٖٖ٘
نحو أربعين بعيًرا وكلها يهلكها اهلل، ومكث عندىم بضع عشرة سنة )بل أكثر من ذلك( 

وأصاب رئيسهم الجذاـ فراودوه على ترجيعو فامتنع عناًدا إلى أف مات  ،فأصابهم ببلء عظيم
 فرده إلى موضعو وحملو على قعود ىزيل فسمن. وتولى أخوه فتطير من الحجر 

 ،(ٜٕٓ)«اْلَمِديَنُة َحَرـٌ ِمْن َكَذا ِإَلى َكَذا اَل يُػْقَطُع َشَجُرَىا»قاؿ:  روى أنس أف النبي  
 .(ٕٓٔ)«َأْجَمِعينَ اَل ُيْختَػَلى َخبَلَىا َفَمْن فَػَعَل َذِلَك فَػَعَلْيِو َلْعَنُة الل ِو َواْلَمبلَِئَكِة َوالن اِس »ولمسلم: 

والثمانوف: عند أحمد أف الطهارة ليست شرطًا فمتى طاؼ للزيارة غير متطهر أعاد  المسألة الثانية (ٖٖٙ
فإف خرج إلى بلده جبره بدـ، وقاؿ أبو حنيفة: ليس من ذلك شرط يعني ال طهارة  ،ما كاف بمكة

 (.ستر العورة :أي) ةوال الستار 

وقاؿ شيخ اإلسبلـ: الذي ال أعلم فيو نزاًعا أف ليس لها أف تطوؼ مع الحيض إذا كانت قادرة  
 .(ٕٔٔ)ألنو يحـر عليها ؛أثمت (أي والحالة ىذه)على الطواؼ مع الطهر فإنها لو طافت 

والثمانوف: نص األماـ أحمد في إحدى الروايتين أف الرجل لو طاؼ وىو جنب  ةالمسألة الثالث (ٖٖٚ
وفي رواية عليو دـ وفي ثالثة ال يجزئو الطواؼ إلى أف قاؿ:  ،وال دـ عليو ،(ٕٕٔ)ناسًيا صح

  .(ٖٕٔ)وقد دلت أحكاـ الشريعة على أف الحائض أولى بالعذر من الجنب

والوجوب إنما ىو  ،المسألة الرابعة والثمانوف: وقد تبين من كبلـ األئمة وفتاويهم في االشتراط (ٖٖٛ
  .(ٕٗٔ)ورة والعجزال في حاؿ الضر  ةحاؿ القدرة والسع

                                                           

 (.ٕٓٔ/ٕ)مفيد األنام (، ٘ٛ/٘(، ومصنف عبد الرزاق )٘٘ٔ/ٔو الطرباين يف األوسط )( أخرجٕٛٓ)
 .(ٚٙٛٔ( أخرجو البخاري )ٜٕٓ)
 .(ٖٙٙٔ) مسلم( أخرجو ٕٓٔ)
 (.ٜٕٛ/ٔ) عبد اهلل بن جاسر :مفيد األنام للشي  (ٕٔٔ)
 (.ٕٜٕ/ٔ)مفيد األنام  (ٕٕٔ)
 (.ٕٜٕ/ٔ)مفيد األنام  (ٖٕٔ)
 (.ٖٜٕ/ٔ)مفيد األنام  (ٕٗٔ)



  
 

ٔٔٙ 

 

يأتي ىذا الحجر يـو القيامة : »قاؿ: قاؿ  والثمانوف: عن ابن عباس  الخامسةالمسألة  (ٜٖٖ
 -فإف لم يكن الحجر موجوًدا  ،(ٕ٘ٔ)«لو عيناف ينظر بهما ولساف ينطق بو يشهد لمن استلمو

  .(ٕٙٔ)اهلل للكعبة إذا ىدمت ال قدر  لمكانو مثلما يقف مقاببًل وقف مقاببًل  - والعياذ باهلل

المسألة السادسة والثمانوف: ومن لم يمر بميقات يجتهد بالنظر فيما يحاذي المكاف الذي  (ٖٓٗ
قاؿ ألىل العراؽ: فَاْنظُُروا  يمر بو من المواقيت فيحـر منو لما في البخاري: أف عمر 

  .(ٕٚٔ)َحْذَوَىا ِمْن َطرِيِقُكْم 

أي من بعيد[، إذ ]والثمانوف: فإف لم يعلم حذو الميقات أحـر من بُعٍد  ةالمسألة السابع (ٖٔٗ
 اإلحراـ قبل الميقات جائز وتأخيره عنو حراـ. 

 ،(ٕٛٔ)ألنو أقرب المواقيت ة؛والثمانوف: ويحـر من مقدار مرحلتين مثل جد ةالمسألة الثامن (ٕٖٗ
  .(ٜٕٔ)ةإنو يحـر من جدومثلو الذي يأتي عن طريق البحر ال يمر بميقات كمن يأتي من سواكن ف

والثمانوف: ال يجوز صياـ أياـ التشريق تطوًعا وال عن واجب إال عن دـ التمتع  ةالمسألة التاسع (ٖٖٗ
  .(ٕٕٓ)أو قراف فقط

قاؿ  ،وىو ما بين الركن األسود والباب ،المسألة التسعوف: الملتـز موضع إجابة إف شاء اهلل (ٖٗٗ
 من غير التزاـ البيت كاف حسنًا.: ولو وقف عند الباب ودعا ىناؾ شيخ اإلسبلـ 

. مع وجوب اعتقاده أف   قلت: بل ولو كاف بعيًدا لكثرة الزحاـ، ولكن يدعو مقابل الملتـز
ولكنو يدعو  وإنما النافع الضار ىو اهلل  ؛يضر ينفع وال الملتـز وغيره من المخلوقات ال

 بمزيد إجابتو.  في مكاف فضلو اهلل كما يدعو في األوقات التي خصها اهلل سبحانو

الحميدي القرشي األسدي المكي عن عبد اهلل بن الزبير  يوالتسعوف: رو  ةالمسألة الحادي (ٖ٘ٗ
بن حنبل ألىل العراؽ اوىو شيخ البخاري وىو ألىل الحجاز كأحمد  ،صاحب الشافعي

                                                           

(، وداد ٓٛٙٔ(، واحلاكم )ٖٕ٘ٚ(، وابن خزدية )ٜٕٗٗ(، وابن ماجة )ٜٔٙالرتمذي )، و (ٕٕ٘ٔجو أمحد )( أخر ٕ٘ٔ)
 (.ٕٗٛٔ، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )احلاكم: صحيح اإلسناد وعلى شرط الشيخني ور خيرجاه

 (.ٕٔٚ/ٔ)مفيد األنام  (ٕٙٔ)
 .(ٖٔ٘ٔ( أخرجو البخاري )ٕٚٔ)
 (.ٙٙ/ٔ)مفيد األنام  (ٕٛٔ)
 (.ٙٙ/ٔ)مفيد األنام  (ٜٕٔ)
 (.ٖٜٔ/ٔ)مفيد األنام  (ٕٕٓ)



  
 

ٔٔٚ 

 

يقوؿ: سمعت عمرو بن دينار يقوؿ: سمعت ابن عباس  ةيقوؿ: سمعت سفياف بن عيين
وما دعا اهلل « الملتـز موضع يستجاب فيو الدعاء»يقوؿ:  يقوؿ: سمعت رسوؿ اهلل 

عنده أحد إال استجاب لو أو نحو ىذا، قاؿ ابن عباس فواهلل ما دعوت اهلل فيو قط إال 
اهلل فيو قط إال استجاب لي  أجابني، قاؿ عمرو بن دينار: وأنا واهلل ما أىمني أمر فدعوت

منذ سمعت ىذا الحديث من ابن عباس، قاؿ سفياف بن عيينة: وأنا واهلل ما دعوت اهلل فيو 
قط بشيء إال استجاب لي منذ سمعت ىذا الحديث من عمرو بن دينار، إلى آخر ما ذكر 

 .(ٕٕٔ)الشيخ من أقساـ من سلسلة السند على حصوؿ إجابة اهلل لهم في الملتـز
المسألة الثانية والتسعوف: قلت: لقد جربت ذلك سنة إحدى وسبعين وثبلثمائة وألف ىجرية  (ٖٙٗ

، وكاف عمري سبع لما حججت فرضي برفقة أخي محمد ووالدتي وبعض األقارب 
عشرة سنة، وقد مرض أخي عبد العزيز مرًضا شديًدا نتيجة ضربة شمس حتى أشرؼ على 

أف يشفيو بإلحاح فشفاه اهلل سبحانو شفاًء  وت اهلل الموت، فلما طفنا الوداع التزمت ودع
تاًما بعد أف حملناه في السيارة بيومين ومعو الكفن، فعاش عمًرا مديًدا حتى توفاه اهلل، تغمدنا 

 اهلل وإياه ووالدي وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتو آمين. 
العلماء َفض ل تراب قبر النبي  والتسعوف: قاؿ شيخ اإلسبلـ: ال يَعرؼ أحٌد من ةالمسألة الثالث (ٖٚٗ

وال وافقو أحد قط عليو، وما خلق  ،على الكعبة إال القاضي عياض ولم يسبقو أحد إليو 
 كما دلت عليو البراىين.   اهلل خلًقا أكـر عليو من نبينا محمد 

المسألة الرابعة والتسعوف: فائدة: قاؿ في القرى للطبري: ما جاء في كراىة طواؼ المجذوـ  (ٖٛٗ
رأى امرأة مجذومة تطوؼ بالبيت  بن الخطاب ا: أف عمر ةمع الناس عن ابن أبي مليك

فمر بها رجل بعد ذلك،  ،يا أمة اهلل ال تؤذي الناس لو جلست في بيتك، ففعلت"فقاؿ لها: 
 .(ٕٕٕ)"عصيو ميًتاأفقاؿ لها: إف الذي نهاؾ قد مات فاخرجي، فقالت: ما كنت ألطيعو حًيا و 

  .(ٖٕٕ)بن منصور بتغيير بعض اللفظ أخرجو مالك وسعيد
: ووقت الوقوؼ من طلوع فجر يـو عرفة إلى طلوع فجر يـو (ٕٕٗ)والتسعوف الخامسةالمسألة  (ٜٖٗ

                                                           

 (.ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٕ)مفيد األنام  (ٕٕٔ)
 (.ٖٜٔٓعبد الرزاق )(، و ٜٓ٘) مالك( أخرجو ٕٕٕ)
 (.ٜٕٚ/ٔ)مفيد األنام  (ٖٕٕ)
 (.ٕٖ/ٕ)مفيد األنام  (ٕٕٗ)



  
 

ٔٔٛ 

 

بالمزدلفة حين  النحر ىذا ىو المذىب لحديث عروة بن ُمضرس الطائي قاؿ: أتيت النبي 
وأتعبت  ،أكللت راحلتي خرج إلى الصبلة فقلت: يا رسوؿ اهلل إني جئت من َجَبلْي طيء

 دَ هِ شَ  نْ مَ »: فهل لي من حج؟ فقاؿ النبي  ،واهلل ما تركت من جبل إال وقفت عليو ،نفسي
لَْيبًل َأْو نَػَهارًا فَػَقْد َتم  َحجُُّو َوَقَضى  ةَ فَ رَ عَ َوَقَف قَػْبَل َذِلَك بِ  دْ قَ ع، وَ فَ دْ َوَوَقَف َمَعَنا َحت ى نَ  هِ ذِ ا ىَ نَ تػَ بَل صَ 

 وألف ما قبل الزواؿ من يـو عرفة فكاف وقًتا للوقوؼ كما بعد الزواؿ، وتركو  ،(ٕٕ٘)«تَػَفثَوُ 
وقت الفضيلة  الوقوؼ فيو ال يمنع كونو وقًتا للوقوؼ كما بعد العشاء، وإنما وقف النبي 

 .(ٕٕٙ)ةوىذا الحديث دليل على صحة وقوؼ من وقف بعرفة ولو لم يعلم بها ولو لحظ
المسألة السادسة والتسعوف: وقوؼ المغمى عليو صحيح خبلؼ المجنوف والصغير الذي لم  (ٖٓ٘

 يميز فبلبد من الحج إذا عقل. 
اَل َيِحلُّ أَلَحدُِكْم َأْف : »والتسعوف: حديث جابر عند مسلم قاؿ رسوؿ اهلل  ةالمسألة السابع (ٖٔ٘

َة السٍّبَلحَ  والضرورة لما ثبت من حديث  مخصص بما كاف حملو للحاجة (ٕٕٚ)«َيْحِمَل ِبَمك 
في ذي القعدة فأبى أىل مكة أف يدعوه يدخل مكة حتى قاضاىم  البراء قاؿ: اعتمر النبي 

  .(ٕٕٛ)ال يُدخل مكة سبلًحا إال في القراب
والتسعوف: ما يباح أكلو من الغرباف: غراب الزرع ال يحل قتلو وال صيده في  ةالمسألة الثامن (ٕٖ٘

  .(ٜٕٕ)ألنو صيد، وىو أحمر الرجلين والمنقار ؛الحـر
أربع عمرات بعد ىجرتو: عمرة الحديبية التي  والتسعوف: اعتمر النبي  ةالمسألة التاسع (ٖٖ٘

من العاـ القابل، وعمرة الجعرانة بعد حنين والرابعة مع  ةوعمرة القضي ،صده المشركوف عنها
 حجة الوداع. 

تمتع تمتًعا حل فيو بل كانوا  المائة: لم ينقل عن أحد من الصحابة أف النبي  المسألة (ٖٗ٘
وال نقل عن أحد من الصحابة أنو لما قرف طاؼ طوافين وسعى سعيين،  ،يسموف القراف تمتًعا

                                                           

األلباين وصححو ، واللفظ لو، وداد الرتمذي: حديث حسن صحيح (ٜٔٛ(، والرتمذي )ٜٓ٘ٔ( أخرجو أبو داود )ٕٕ٘)
 (.ٕٖٔٙيف صحيح اجلامع )

 (.ٖٖ/ٕ)مفيد األنام انظر:  (ٕٕٙ)
 (.ٖٙ٘ٔ( أخرجو مسلم )ٕٕٚ)
 .(ٖٛٚٔ(، ومسلم )ٗٗٛٔ( أخرجو البخاري )ٕٕٛ)
 (.٘ٙٔ/ٔ)مفيد األنام  (ٜٕٕ)



  
 

ٜٔٔ 

 

وعامة المنقوؿ عن الصحابة الذين نقل عنهم أنو أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا: إنو 
لى الحج ومرادىم بالتمتع القراف، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن تمتع بالعمرة إ

 .(ٖٕٓ)عمر بإسناد أصح من إسناد األفراد ومرادىم بالتمتع القراف كما ثبت ذلك في الصحاح

بعد المائة: فُرض الحج على الصحيح آخر سنة تسع من الهجرة عاـ الوفود بعد  ةالواحدالمسألة  (ٖ٘٘
[، وقد حج ٜٚ]آؿ عمراف:    چ﮴ ﮳ ﮲ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ چ: نزوؿ قولو تعالى

 . على الفور 

المسألة الثانية بعد المائة: من وجب عليو الحج ممن أحـر بو وليو كِقن عتق، أو صغير بلغ،  (ٖٙ٘
  .(ٖٕٔ)«اْلَحجُّ َعَرَفةُ » صح حجو على الصحيح لقولو  -أو مجنوف عقل قبل الوقوؼ 

زوج زوجتو أداء فريضة الحج إذا اكتملت شروط المسألة الثالثة بعد المائة: وال يمنع  (ٖٚ٘
 ويلزمو لها نفقة الحضر أما ما زاد من أجل السفر والحج فعليها.  ،الوجوب

فإذا لم يأذف فلها الحج  ،المسألة الرابعة بعد المائة: ويلزمها استئذانو ألداء فريضة الحج (ٖٛ٘
 بدوف إذنو مع محـر لها. 

بعد المائة: ليس ألحد من الوالدين منع ولدىما من أداء الفريضة إذا  الخامسةالمسألة  (ٜٖ٘
وكذا كل واجب كصبلة مفروضة أو جهاد متعين عليو، وعلى االبن والبنت المكلفين  ،وجبت

 أداء حق اهلل سبحانو الواجب بغير إذنهما إذا لم يأذنا. 

حرامو وال يلـز إتماـ الحج المسألة السادسة بعد المائة: إذا مات المحـر بالحج يدفن في إ (ٖٓٙ
 ألنو يبعث ملبًيا وإف مات قبل اإلحراـ يحج عنو.  ؛عنو

ستنابة في الفرض إال عن ميت أو معضوب كمريض ال بعد المائة: ال تصح اال ةالمسألة السابع (ٖٔٙ
أما النفل فتجوز االستنابة فيو وفي بقيتو لو  ،يرجى برؤه أو معاؽ أو كبير ال يستطيع لكبره

 فل عن اإلكماؿ. عجز المتن

: بعد المائة: ويصح حج من قصده التجارة وإحرامو بنية صالحة لآلية الكريمة ةالمسألة الثامن (ٕٖٙ
 [.ٜٛٔ]البقرة:   چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ چ

                                                           

 (.ٕٚٔ/ٕ)مفيد األنام  (ٖٕٓ)
( ٖ٘ٔٓاجتتتتة )(، وابتتتتن مٖٙٔٓ(، والنستتتتائي )ٜٛٛ(، والرتمتتتتذي )ٜٜٗٔأبتتتتو داود )، و (ٜٙٚٛٔ( أخرجتتتو أمحتتتتد )ٖٕٔ)

 (.ٕٖٚٔوصححو، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع ) (ٖٓٚٔاحلاكم )و 



  
 

ٕٔٓ 

 

 ؛بعد المائة: من أحـر بالحج مفرًدا فالسنة المؤكدة أف يجعلها عمرة ويتمتع ةالمسألة التاسع (ٖٖٙ
 بذلك.  ألمره 

بعد المائة: يسن لمن رأى شيًئا يعجبو أف يقوؿ: لبيك إف العيش عيش  ةالمسألة العاشر  (ٖٗٙ
 لما رأى المشهد الكبير في عرفات.  قاؿ ذلك رسوؿ اهلل  ،(ٕٖٕ)اآلخرة

قوة إال باهلل، وغير المحـر يقوؿ  شاء اهلل ال قلت: يقوؿ ذلك إذا كاف محرًما ويزيد بقولو: ما 
 يلبي.  ىذه الزيادة فقط وال

بعد المائة: تغيير الُمحـر نيتو بعد إحرامو يكوف واجًبا إف أحـر عن  ةعشر  ةالحاديالمسألة  (ٖ٘ٙ
إف كاف أحـر بحج مفرًدا أو أحـر قارنًا،  ةغيره قبل أف يحج لحديث شبرمة ويكوف سنة مؤكد

بالتمتع للمفرد  متثااًل ألمره اولم يسق الهدي، فإنو يلبي بعمرة متمتًعا بها إلى الحج، 
 ذي لم يسق الهدي. والقارف ال

بعد المائة: َيْحُرـ على الحاج كما يحـر على كل مسلم ومسلمة غير  ةالمسألة الثانية عشر  (ٖٙٙ
الحاج االستهزاء بالناس والسب والضحك والمزح المخرج من حدود المروءة وتعاطي شيء 

ب من المحرمات كاالستماع إلى األغاني المحرمة والنظر إلى النساء والصور المحرمة وشر 
ألف المحـر في حاؿ يجب عليو فيها الخشوع والخضوع هلل  ؛المسكرات والمفترات كالدخاف

  في الشرؾ   - والعياذ باهلل -وارتكابو لؤلمور المنهي عنها سبب لعدـ قبولو. أما الوقوع
كاستغاثتو بغير اهلل من األموات والغائبين في أي حاؿ وكاالستهزاء بالدين أو بالمتمسكين بو 

وتصحيح بعض كفرىم كاإلباحية أو فصل الدين عن الدولة، فهو كفر  ،وكمواالة الكافرين
 يحبط حج صاحبو ويخرجو من اإلسبلـ أعاذنا اهلل من ذلك. 

ولبس  ،مرأةاائة: يجوز للمحـر الخضاب بالحنا رجبًل أو بعد الم ةالمسألة الثالثة عشر  (ٖٚٙ
وللمرأة أف تلبس ما تشاء وتتجنب  ،المعصفر والملوف إذا لم يكن في ذلك تشبو بأحدىما

الطيب وال تكتحل ويباح لها الخلخاؿ ونحوه من الزينة كالحلي شريطة أف ال تبدي ذلك أماـ 
 الرجاؿ األجانب. 

: قلت: يجوز للمحـر الخائف على نفسو الهبلؾ بسبب المائةبعد  ةالمسألة الرابعة عشر  (ٖٛٙ
إاّل أف يكوف عاجًزا عنها فبل شيء عليو لقولو  ةالجوع صيد الحـر وأكلو ويلزمو الفدي

                                                           

، ودتد روي موصتوال ( عتن رلاىتد مرستًف ٛٗ/ٚ(، ومن طريقو البيهقتي يف الستنن )ٕٕٔ( أخرجو الشافعي يف مسنده )ٕٖٕ)
 .وسلتصرا عن ابن عباس 



  
 

ٕٔٔ 

 

 [.ٜٔٔ]األنعاـ:    چ ٿ ٿ ٺ ٺ چ: تعالى
 ،بعد المائة: ال يفسد اإلحراـ برفضو )عند الجمهور( واإلحراـ باؽ ةعشر  الخامسةالمسألة  (ٜٖٙ

 ويلـز صاحبو ما يلـز المحـر بارتكاب المحظور وغيره. 

ومن يرى جواز  [.ٜٙٔ]البقرة:   چ ڭ ڭ ڭ ۓ چ: قلت: ودليل الجمهور قولو تعالى 
رفضو إذا كاف غير الفريضة كابن حـز حجتو أف اهلل سبحانو لم يوجب الحج في العمر إال مرة 

 وأف اآلية دليل على إتمامو إذا كاف فريضة. واهلل أعلم.  ،واحدة
بعد المائة: كل ىدي وجزاء وفدية لمساكين الحـر إال ما عجز عن  ةالمسألة السادسة عشر  (ٖٓٚ

أف ىدي التمتع  :أي ،وما يشرع المشاركة في األكل منو كهدي الِقَراف والتمتع ،إيصالو لهم
 ـ. والقراف يشترؾ فيو صاحبو مع فقراء الحر 

بعد المائة: ورد في حدود الحـر على اختبلفها قربا وبعًدا أف إبراىيم  ةعشر  ةالمسألة السابع (ٖٔٚ
[ ٕٛٔ]البقرة:  چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ چلما سأؿ اهلل 

 نزؿ جبريل بالحجر، وأرشده إلى موضعو من الكعبة، وأراه الحدود فوضع في كل حد حجًرا. 
في بطن ُعرنة يـو  :بعد المائة: الخطب المشروعة في الحج ثبلث أولها ةعشر  ةالمسألة الثامن (ٕٖٚ

عرفة، وثانيها: بِمنى يـو النحر بكرة، والثالثة: بمنى في اليـو الثاني من أياـ التشريق بعد 
 .  الزواؿ تأسًيا برسوؿ اهلل

بلوغ  بعد المائة: ورد أف الحجر األسود أضاء فصارت الحدود عند ةعشر  ةالمسألة التاسع (ٖٖٚ
 واهلل أعلم.  ،إضاءتو

ولو بعيًدا تبلفًيا للزحاـ ال  براىيم إالمسألة العشروف ومائة: نقل الحَجر الذي قاـ عليو  (ٖٗٚ
فنقلو من تحت جدار الكعبة إلى موضعو  مانع منو بل ىو مشروع، كما فعل الخليفة عمر 

 الحاضر لكن البد أف يكوف بعد نقلو مقاببل لموضعو الحالي. 
والعشروف ومائة: إف وقف كل الحجاج الثامن أو العاشر خطأ أجزأىم، وإف  ةالحادي المسألة (ٖ٘ٚ

وقف الحجاج إال يسيًرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأىم، قاؿ الشيخ سليماف بن علي في 
منسكو: ولو رأى الهبلؿ طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوؼ بل الوقوؼ مع الجمهور، واختار في 



  
 

ٕٕٔ 

 

وأما القوؿ بتبديع  ،(ٖٖٕ)رآه في التاسع ومع الجمهور وىو حسن، انتهىالفروع أنو يقف من 
من يقف حسب رؤيتو الهبلؿ وإف كاف متأكًدا فبل يصح أف يُبد ع إال إذا جاىر بالمخالفة، أّما 

 وال يجوز تبديعو.  ،إذا لم يجاىر ووقف مرتين فهو على حق إف شاء اهلل

غير حاج ولذا ال تجوز نيابتو في  :والعشروف ومائة: ال يعتد برمي حبلؿ أي ةالمسألة الثاني (ٖٙٚ
 الرمي وغيره. 

لما  (ٖٕٗ)«جَ رَ  حَ اَل : »بعد ذكر قولو  والعشروف ومائة: قاؿ ابن القيم  ةالمسألة الثالث (ٖٚٚ
سئل عن التقديم والتأخير، وقولو بعد قولو: ال حرج ال حرج إال على رجل اعترض عرض رجل 

ىذا الحديث ليس  "سعيت قبل أف أطوؼ"مسلم وىو ظالم فذلك الذي حرج وىلك، وقولو: 
 انتهى.  .بمحفوظ والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض

: ليس على المفرد إال سعي لمائة: قاؿ شيخ اإلسبلـ المسألة الرابعة والعشروف بعد ا (ٖٛٚ
وكذلك القارف عند جمهور العلماء وكذلك المتمتع في أصح قولي العلماء وىو أصح  ،واحد

لم  فإف الصحابة الذين تمتعوا مع النبي  ،الروايتين عن أحمد وليس عليو إال سعي واحد
يطوفوا بين الصفا والمروة إال مرة واحدة قبل التعريف، قاؿ الشيخ عبد اهلل بن جاسر: يؤكد 

َواَل َأْصَحابُُو بَػْيَن الص َفا َواْلَمْرَوِة ِإال  َطَوافًا َواِحًدا َطَواَفُو  َلْم َيُطِف الن ِبىُّ »حديث جابر: 
سعى مع طواؼ القدـو لم يسع بعده، وإف  ، وال يكوف سعي إال بعد الطواؼ فإذا(ٖٕ٘)«اأَلو ؿَ 

 .(ٖٕٙ)لم يسع معو سعى مع طواؼ الزيارة، انتهى ملخًصا
ومما تقدـ  (ٖٕٚ)والعشروف بعد المائة: قاؿ الشيخ في كتابو مفيد األناـ: الخامسةالمسألة  (ٜٖٚ

يتضح أف المتمتع يكفيو سعي واحد بين الصفا والمروة لعمرتو وحجو لحديث جابر المتقدـ 
وإف سعى بينهما مرتين  ،ورواية عن اإلماـ أحمد وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

واحدة لعمرتو وأخرى لحجو عمبًل بحديث ابن عباس المتقدـ، فهو أحوط، وىو قوؿ جمهور 
 واهلل أعلم.  ،العلماء

                                                           

 (.ٖٚ/ٕ)مفيد األنام  (ٖٖٕ)
 .(ٖٙٓٔ(، ومسلم )ٖٙٚٔ( أخرجو البخاري )ٖٕٗ)
 واللفظ لو. (ٜ٘ٛٔ(، وأبو داود )ٕ٘ٔٔ( أخرجو مسلم )ٖٕ٘)
 (.ٕٛ/ٕ)مفيد األنام  (ٖٕٙ)
 (.ٜٛ/ٕ)مفيد األنام  (ٖٕٚ)



  
 

ٕٖٔ 

 

في صحيح البخاري ما نصو: باب المحـر  (ٖٕٛ) المسألة السادسة والعشروف بعد المائة: (ٖٓٛ
أف يؤدى عنو بقية الحج ثم ذكر حديث الرجل الذي وقصتو  ولم يأمر النبي  :يموت بعرفة

 . (ٜٖٕ)راحلتو وىو واقف بعرفة

أي كرمي الجمار " (:الحج ةبقي)قاؿ القسطبلني في شرحو على البخاري بعد قوؿ المصنف  
وإنما لم يأمر النبي  ألنو يبعث يـو القيامة ملبًيا ؛ألف أثر إحرامو باؽ ؛والحلق وطواؼ اإلفاضة

ألنو مات قبل التمكن من أداء بقيتو فهو غير مخاطب بو كمن  ؛أف يؤدى عنو بقية الحج 
انتهى كبلـ  "اًعاشرع في صبلة مفروضة فمات في أثنائها فإنو ال تبعة عليو فيها إجم

 القسطبلني. 

والعشروف بعد المائة: ذكر في فتح الباري، كتاب الحج، قاؿ الطبري: لم  ةالمسألة السابع (ٖٔٛ
، كتاب الحج حديث ابن عباس قاؿ: وقت (ٕٓٗ)الحرج إال وقد أجزأ الفعل يسقط النبي 

 .سنده ضعيف ،ألىل المشرؽ ذات عرؽ  رسوؿ

قلت: ىذا يقوي ما تقدـ بيانو بأف الذي وقت ذات عرؽ أمير المؤمنين عمر   
(ٕٗٔ).  

                                                           

 (.ٜٓ/ٕ)مفيد األنام  (ٖٕٛ)
 (.ٕٙٓٔأخرجو مسلم ) (ٜٗٛٔالبخاري ) أخرجو( ٜٖٕ)
 (.ٕ٘ٗ/٘فتح الباري البن حجر ) (ٕٓٗ)
 (.ٖٔ٘ٔ( أخرجو البخاري )ٕٔٗ)



  
 

ٕٔٗ 

 

 :مو الشسح املنتع

فيما يلي جملة من المسائل المهمة المتفرقة أضيفها إلى ما تقدـ لما فيها من زيادة الفائدة  
 . مما استحسنت إضافتو من الشرح الممتع للعبلمة المجتهد محمد بن صالح بن عثيمين  هابعض

والعشروف بعد المائة: ال يجوز تقديم السعي على الطواؼ في العمرة بخبلؼ  ةالمسألة الثامن (ٕٖٛ
؛ لكثرة أفعاؿ الحج في يـو العيد ومشقة الترتيب (ٕٕٗ)«جَ رَ حَ  اَل »: الحج فقد قاؿ عنو 

  .(ٖٕٗ)العلم بهافيها ولقلة 

والعشروف بعد المائة: المواالة في الطواؼ واجبة إال إذا توقف ألداء الصبلة أو  ةالمسألة التاسع (ٖٖٛ
إلعانة محتاج أو استراحة من تعب، أّما لو أحدث فإنو ينقطع طوافو ويعيده بعدما يتطهر، أما 
السعي فإف في المواالة فيو خبلفًا لغير الحاجة أما ترؾ المواالة لبلستراحة أو قضاء حاجة البوؿ 

  .(ٕٗٗ)ذكرالغائط ويرجع، فهي جائزة وليس فيها خبلؼ يُ أو 
المسألة الثبلثوف بعد المائة: ال يشرع اإلحراـ من تحت ميزاب الكعبة بل إنو من البدع، وقد  (ٖٗٛ

وأصحابو أحرموا من منازلهم  ألف النبي  ؛أخطأ من استحب ذلك من أصحاب المناسك
 . (ٕ٘ٗ)في األبطح وأىل مكة من بيوتهم

والثبلثوف بعد المائة: قلت: لو لم يحـر بالحج إال يـو عرفة ثم توجو إليها أو   ةالحاديالمسألة  (ٖ٘ٛ
 كاف يعمل بها فأحـر بها ولو بعد الزواؿ جاز لو ذلك وحجو صحيح. 

والثبلثوف بعد المائة: وقلت: على اإلماـ أف يخطب بالناس يـو عرفة قبل أف  ةالمسألة الثاني (ٖٙٛ
يبين لهم فيها ما يلـز  ،خطبة واحدة ،يصلي بالناس الظهر والعصر جمًعا تأسًيا بالرسوؿ 

ويحذرىم الشرؾ الذي يقع فيو كثير من  ،وفي مقدمتها توحيد اهلل تعالى ،من أمور الدين
والذبح لهم  ،وطلب الحاجات منهم ،وخاصة االستغاثة باألموات ،المنتسبين إلى اإلسبلـ

واالعتقاد في األئمة واألولياء ومشائخ الطرؽ بأنهم يعلموف الغيب ويدبروف  ،والنذر لهم
  .الكوف

وال يقبل  ،ويبين لهم أف ىذا االعتقاد وىذا العمل شرؾ أكبر يخرج صاحبو من ملة اإلسبلـ 
                                                           

 (.ٖٙٓٔلم )(، ومسٕٗٔ( أخرجو البخاري )ٕٕٗ)
 (.ٜٖٙ/ٚ( انظر: الشرح ادلمتع )ٖٕٗ)
 (.ٕٙٚ، ٕ٘ٚ/ٚ( انظر: الشرح ادلمتع )ٕٗٗ)
 (.ٖٕٛ/ٚ( انظر: الشرح ادلمتع )ٕ٘ٗ)



  
 

ٕٔ٘ 

 

  . حًجا وال غير ذلك من العباداتاهلل منو صبلة وال صوًما وال
وينهاىم  ،وما أوجب اهلل على المسلمين من االعتصاـ بحبلو سبحانو ،ويبين لهم مناسك الحج 

ويبين لهم ما أوجب اهلل سبحانو عليهم حكومات وشعوبًا من  ،ويبين لهم خطره ،عن التفرؽ
وأف رفض حكم اهلل من  ،ويحذرىم الحكم بغير ما أنزؿ اهلل ،التحاكم إلى كتابو وسنة نبيو 

  .نواقض اإلسبلـ
ويحذرىم الوقوع في الربا وفي المعامبلت الربوية وغيره من المعامبلت المحرمة كالقمار  

والتأمين على الحياة أو البضائع أو الممتلكات وكذا البيوع المحرمة كبيع ما ال يملك وبيع 
تهاؾ األعراض وأخذ الماؿ بغير حق ويبين لهم حرمة الدماء وخطر ويحذرىم ان .المجهوؿ

شهد اهلل أو  تعريضها لبلستباحة بإثارة الفتن والخبلؼ بين المسلمين كما بين ذلك النبي 
 سبحانو على ىذا البياف. 

المسألة الثالثة والثبلثوف بعد المائة: قلت: وإذا تحلل التحلل األوؿ يـو العيد ولكنو لم يطف  (ٖٚٛ
الحديث في ألف  ؛واؼ اإلفاضة فإنو يبقى على تحللو أياـ التشريق وال يلزمو أف يعود محرًماط

 والشاذ لو حكم الضعيف.  ،ذلك شاذ لم يحصل العمل بو بين الصحابة وال التابعين
المسألة الرابعة والثبلثوف بعد المائة: ال يصح طواؼ الوداع قبل انتهاء مناسك الحج، فلو  (ٖٛٛ

يرمي بطل طوافو. والذين يوكلوف من يرمي عنهم، ويطوفوف قبل الرمي قد ارتكبوا طاؼ قبل أف 
ألف توكيلهم لغير عذر مشروع ال يصح، والثاني تركهم طواؼ  ؛محذورين: األوؿ ترؾ الرمي

ألف طوافهم غير صحيح وقد ارتكبوا إثما لتهاونهم ببعض مناسك الحج وعليهم التوبة  ؛الوداع
 إلى اهلل سبحانو. 

والثبلثوف بعد المائة: قاؿ الشيخ في الشرح الممتع: لو أف مفتًيا أفتى بغير  ةلمسألة الخامسا (ٜٖٛ
 .(ٕٙٗ)ألنو ألزمو بما لم يلزمو اهلل بو ؛بتضمينو :علم فقاؿ للحاج: عليك دـ ففعل، نقوؿ

قلت: يفهم من ذلك أنو لو وافقت الفتوى حًقا لم يضمن المفتي شيًئا ولو كاف جاىبًل لكن  
ألف من يفتي بغير علم قد قاؿ  ؛على المسلم أف يعلم بأنو ال يجوز لو اإلفتاء إال بعلميجب 

 وىذا من أعظم الكبائر، نعوذ باهلل من ذلك.  ،على اهلل ما ال يعلم
المسألة السادسة والثبلثوف بعد المائة: يجب على من أخر طواؼ اإلفاضة ليكفيو عن طواؼ  (ٜٖٓ

                                                           

 (.ٖٓٙ/ٚ( انظر: الشرح ادلمتع )ٕٙٗ)



  
 

ٕٔٙ 

 

إذ لو نواه وداًعا ما صح عن اإلفاضة  ،في األصل وينوي الوداع بالتبع الوداع أف ينويو
والعكس صحيح. أما إذا كاف في نيتو اإلفاضة أصبًل لكنو نسي استحضارىا عند الطواؼ 

 ألف اصطحاب األصل من القواعد الشرعية إال إذا تعمد قطعو.  ؛إف شاء اهلل ،فطوافو صحيح

لمائة: ال يجوز على الصحيح ذبح الهدي واألضحية قبل يـو والثبلثوف بعد ا ةالمسألة السابع (ٜٖٔ
وأصحابو لم يذبحوا إال يـو العيد وأياـ  ألف النبي  ؛العيد وال بعد أياـ التشريق

. إال من عين ىديا أو أضحية فضاعت ولم يجدىا إال بعد أياـ التشريق فإنو (ٕٚٗ)التشريق
. أما  ،يجوز لو ذبحو ويجزيو عن الهدي أو األضحية والهدي وال يجوز ذبحو إال داخل الحـر

 األضحية ففي أي مكاف. 

                                                           

 (.ٕٛٔٔ( أخرجو مسلم )ٕٚٗ)



  
 

ٕٔٚ 

 

 :إكسام اإلضالم للنسأٔ َزفعٕ شأنًا يف أحكامٌ

في قصة توقف  عثيمين والثبلثوف بعد المائة: استنبط الشيخ محمد بن  ةالمسألة الثامن (ٕٜٖ
ومشورة  ،(ٕٛٗ)بأف يحلقوا ويحلوا عن حلق رؤوِسهم في الحديبية وقد أمرىم النبي  الصحابة 
 عليو بأف يبدأ ىو بالحلق فوائد عظيمة وىي:  أـ سلمة 

 وجوب الحلق على المحصر الذي لم يشترط لورود السنة بو.  
 وجوب الهدي على المحصر الذي لم يشترط بنص القرآف.  

 عدـ وجوب الصياـ على من ال يجد الهدي؛ ألف اهلل سبحانو لم يأمر بو كما أمر بو في التمتع.  
 التعليم واالقتداء بالفعل أحيانًا يكوف أبلغ من القوؿ.  
 . رجاحة عقل أـ سلمة  

 قبوؿ رأي المرأة إذا كاف صوابًا واستشارتها كالرجل.  
 .(ٜٕٗ)أف اإلصابة في الرأي قد تغيب عن أفضل الخلق وتظهر لمن دونو كما في ىذه القصة 

  .قلت: وغيرىا كما في غزوة بدر وتأبير النخل 
ونعود إلى بياف ضماف اإلسبلـ لحقوؽ المرأة ، اإلسبلـ وحده ىو الذي ضمن حقوؽ المرأة 

 على أكمل وجو. 

 ـ سلمة أإلى  والثبلثوف بعد المائة: قلت: إف قصة شكوى الرسوؿ  ةالمسألة التاسع (ٖٜٖ
لمشورتها من األدلة على أف اإلسبلـ ىو  تردد أصحابو في أمر الحلق واإلحبلؿ وقبولو 

الذي رفع من شأف المرأة وأعلى مكانتها في كل أمر شريف عظيم لو األىمية والمكانة 
 ومن ذلك:  ،المحترمة في المجتمع

أف اهلل سبحانو كلفها كالرجل بعبادتو وبين أنو خلقها كالرجل لذلك وال يكلف اهلل  
سبحانو بالتكاليف إال أىل العقوؿ. فهي في اإلسبلـ كالرجل إنساف عاقل مكرـ 

 محترـ لو حقوؽ وعليو حقوؽ. 
لما كانت خلقتها الجسمية ومشاعرىا النفسية تختلف عن الرجل جعل اهلل سبحانو وظيفتها  

                                                           

 (.ٖٕٔٚ(، )ٜ٘ٙٔ(، )ٜٗٙٔ( أخرجو البخاري )ٕٛٗ)
 (.ٖٛٔ/ٚ( انظر: الشرح ادلمتع )ٜٕٗ)



  
 

ٕٔٛ 

 

تتبلءـ مع خلقتها الجسدية والنفسية فجعل عمل الرجل خارج المنزؿ في المكتب والمصنع 
وىو بهذه المهنة يكتسب الماؿ لينفق  ،والمزرعة والتجارة والبناء والصيد والجندية والمنجم

على نفسو وزوجتو وأوالده. ولذلك جعل اهلل القوامة لو عليها وحملو المسؤولية في تأمين 
كن والحماية من المخاوؼ لزوجتو وأطفالو لكي تعيش الزوجة وأطفالها في منزلها العيش والس

عيًشا سعيًدا بعيًدا عن المكدرات والمنغصات، وجعل اهلل سبحانو وظيفتها داخل منزلها وىي 
وتهيئة الجو المريح  ،الحمل واإلرضاع وتربية أطفالها وصنع الطعاـ لها ولزوجها وأطفالها

ألنو  ؛سعيد حاؿ عملو خارج المنزؿ (أي الزوج)لها وأطفالها ولزوجها، فهو والحياة السعيدة 
قد خرج وقد تناوؿ وجبة إفطار ىنيئة مع أسرتو مع ما تميزت بو من توفير في الصرؼ وأماف 
من الغش وسوء الطبخ الذي يحصل في المطاعم. وفي الوقت نفسو فإنو يشعر بالسعادة 

ألنو يتذكر أف زوجتو وأطفالو ينتظروف رجوعو إليهم ليتناولوا  ؛والنشاط والراحة في أداء عملو
 جميًعا طعاـ الغداء، وتقر أعين بعضهم ببعض ويجد وسائل الراحة بعد العمل مهيأة لو. 

فالمرأة تعيش في بيتها اآلمن المريح وتقر عينها بالزوج واألوالد وتؤدي أربع وظائف رئيسة ال  
ألنها ال تتبلءـ مع خلقتو وطبعو الذي فطره اهلل  ؛ بواحدة منهايستطيع الرجل القياـ بها بل وال

عليو، فلو خرجت من بيتها لتعمل كالرجل الحتاجت إلى أربع موظفات تدفع لهن ىي وزوجها 
إضافًة إلى حرماف األطفاؿ من حناف األمومة  ،أجورًا ال يستطيع الزوجاف الحصوؿ عليها

باإلضافة إلى شقاء الزوجين نتيجة حرمانهما من أسباب الراحة  ،وتعريضهم ألخطار أخرى
 والسعادة المتقدـ ذكرىا. 

وسبب لحدوث المشاكل والطبلؽ  ،بل إف عمل المرأة خارج البيت سبب لحرمانها من الزواج 
بين المتزوجات وأزواجهن، وسبب لتنشئة األطفاؿ تنشئة غير سليمة تبقى آثارىا السيئة معهم 

 ومع مجتمعهم مدى الحياة.  ومع أسرىم
ضمن اإلسبلـ للمسلمة الحياة السعيدة الشريفة قبل وجودىا وبعده في جميع أدوار  

فأمر كبل من الزوجين أف يختار زوجو صاحب دين وخلق  ؛حياتها كما ضمنها للرجل كذلك
بره ليكوف ىذا االختيار سبًبا في نجابة الولد وصبلحو، و  ؛من أسرة محترمة محافظة شريفة

بوالديو، وأمر اهلل سبحانو في دين اإلسبلـ باإلحساف إلى األوالد عامة والبنات خاصة 
وقد جعل اهلل سبحانو تربية البنت  ،ووعد المحسن إلى بناتو بالجنة وسعادة الدنيا واآلخرة

المحسن لبناتو بأنهن ستر لو عن  وإكرامها أفضل من تربية االبن، وقد وصف النبي 
 النار. 
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وىيأ اهلل سبحانو للمرأة المسلمة الحياة الزوجية السعيدة المبكرة بأف جعل تكاليف الزواج من  
المهر وغيره على الزوج ولذا فإنها ال تتحمل ىم التكاليف الزوجية كما ىي الحاؿ عند 
الغربيين وغيرىم من غير المسلمين ومن المسلمين الذين يعيشوف بعيدين عن تعاليم اإلسبلـ 

 ة. السامي
وفي الوقت نفسو فإف اهلل سبحانو ورسولو  –ولكنها تختار من يعجبها من الخطاب وتتزوجو  

يأمرىا ويأمر وليها الذي لو الوالية عليها أف يتسامحا مع الزوج في المهر والتكاليف  
وإف كاف الزوج فقيًرا ال دخل لو وقد توافر فيو  ،فيقببلف منو ما تيسر من الماؿ ،الزوجية

طاف األساسياف للزوج الصالح وىما التمسك بدين اإلسبلـ، والخلق الفاضل الشريف الشر 
ألف األسرة المسلمة تريد البنتها الزوج الصالح الذي يكرمها  ؛فإف المرأة ووليها يرحباف بو

وفي الوقت نفسو ربتها أسرتها على أف تساعد الزوج  ،ويحميها ويعفها جنسًيا بالزواج المشروع
 نو تكاليف الحياة الزوجية، وذلك بحفظ مالو واالقتصاد في الصرؼ. بما يخفف ع

وفي الوقت نفسو سمح لها اإلسبلـ بالعمل المناسب لفطرتها وخلقتها الجسدية والنفسية   
كعملها في   ،كتدريس البنات والخياطة ونحوىا من المهن النسائية داخل بيتها أو خارجو

للرجاؿ واالختبلط بهم الذي يؤدي إلى  ةمستشفى خاص بالنساء بشرط أف ال تكوف معرض
وكأف تعمل مع زوجها في مزرعتهما أو رعي غنم  ،عتداء على عرضها وشرفهاإىانتها واال

ولكن البد من إذنو  –لهما ونحو ذلك، وَكْسُبها لها إال ما تبرعت بو لزوجها وعيالها منو 
 ك العمل، ورضاه لما قد يترتب عليو من نقص في أداء واجباتها نحو زوجها. لها بذل

 ،منذ والدة البنت في اإلسبلـ يأمر بإكرامها كاالبن، بل وتزيد عليو فيما ىو من خصائص األنوثة 
وىو تزيينها بما يتيسر لؤلبوين توفيره لها من الذىب والمجوىرات والمبلبس النسائية الجميلة 

 ۀ چ: قاؿ اهلل تعالى في القرآف العظيم واصًفا ىذا اإلكراـ للمرأة ،الساترة منذ سن الطفولة

َخيػْرُُكْم : »[، وقاؿ رسوؿ اهلل ٛٔالزخرؼ: ]   چ ھ ھ   ھ ھ ہ ہ  ہ ہ
ال يكرمهن "وقد تعارؼ المسلموف على المثل القائل:  ،(ٕٓ٘)«أَلْىِلِو َوأَنَا َخيػْرُُكْم أَلْىِلى َخيػْرُُكمْ 

 . "إال كريم وال يهينهن إال لئيم
وقد أكـر اهلل سبحانو المرأة منذ خلقها من ضلع أبينا آدـ فأخبر سبحانو أف العمل والكدح  

                                                           

وصتححو األلبتاين يف  (ٜٚٚٔ( ودتاد: حستن صتحيح، وابتن ماجتة )ٜٖ٘ٛ(، والرتمذي )ٜٜٛٗداود )( أخرجو أبو ٕٓ٘)
 (.ٕ٘ٛالسلسلة الصحيحة )
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وأف عليو اإلنفاؽ على المرأة وقد تبلعب أعداء الرسل بأوامر اهلل  ،خارج المنزؿ على الرجل
نجيل عند النصارى فغيروا ما جعل في كتبهم فحرفوىا كما حصل في التوراة عند اليهود واإل

ومنها: أف الكد والعمل على الرجل،  ،اهلل سبحانو للمرأة من الكرامات التي جاء بها القرآف
فقاؿ  ،يتها في راحة وأماف، والقياـ بوظائفها الطبيعية المتقدـ ذكرىاوأف على المرأة القرار في ب

اهلل تعالى في سورة طو مبييًنا آلدـ أنو إف أطاع الشيطاف فسيهبط من الجنة إلى األرض ىو 
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ: وزوجو حواء وسيكوف الشقاء والكدح عليو ىو

ولم يقل اهلل سبحانو: فتشقياف بالكدح والعمل وإنما  [،ٚٔٔطو: ]   چ ڎ ڌ ڌ  ڍ
 ذلك خاص بالرجل. 

فالحفظ التاـ لحقوؽ المرأة واإلكراـ واالحتراـ التاماف للمرأة ال يوجد إال في اإلسبلـ منذ  
فقد أوجب اهلل على أوالدىا من البنين والبنات أف يكرموىا  ،الطفولة حتى صارت أمًّا وجدةً 

وأوجب اهلل سبحانو للمسلم البار بوالديو الجنة وتوعد العاؽ  ،ويكرموا آباءىم غاية اإلكراـ
لوالديو بالنار، وأمر اهلل سبحانو األوالد بالدعاء لوالديهما زيادة على برىما بالخدمة واإلكراـ 

 ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ ںں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ: فقاؿ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ: [. وقاؿ تعالىٕٗ-ٖٕ]اإلسراء:   چ ﮾ ﮽  ﮼         ﮻ ﮺

 [. ٖٙ]النساء:   چ ں  ں ڱڱ
ـِ دَ قْ أَ  تَ حْ تَ  الجنةُ : »وقاؿ رسوؿ اهلل محمد   للذي استأذنو  وقاؿ  .(ٕٔ٘)«اتِ هَ م  اأْلُ  ا

  .(ٕٕ٘)«َأَحيٌّ َواِلَداَؾ قَاَؿ نَػَعْم قَاَؿ َفِفيِهَما َفَجاِىدْ » :ليخرج إلى الجهاد في سبيل اهلل

والعناية باألـ  ،واآليات القرآنية واألحاديث النبوية كثيرة في الحث على بر الوالدين 
 ؟الن اِس ِبُحْسِن َصَحابَِتيَمْن َأَحقُّ "لصاحبو الذي قاؿ:  فقد قاؿ رسوؿ اهلل  ،بصفة أخص

ثُم  » :قَاؿَ  ؟ثُم  َمنْ  :قَاؿَ  «ثُم  ُأمُّكَ » :قَاؿَ  ؟ثُم  َمنْ  :قَاؿَ  «ثُم  ُأمُّكَ » :قَاؿَ  ؟ثُم  َمنْ  :قَاؿَ  «أُمُّكَ » :قَاؿَ 

                                                           

(، وصتتح ٕٙٙٙ، وضتتعفو األلبتتاين يف ضتتعيف اجلتتامع )( بستتند ضتتعيفٜٔٔ( أخرجتتو القضتتاعي يف مستتند الشتتهاب )ٕٔ٘)
صتتتتحيح ودتتتتاد: "( ٕٛٗٚ، ٕٕٓ٘واحلتتتتاكم )( ٖٗٓٔعنتتتتد النستتتتائي )« فالزمهتتتتا فتتتتإن اجلنتتتتة متتتتت رجليهتتتتا»بلفتتتتظ: 
 ، وداد األلباين يف صحيح النسائي: حسن صحيح.ووافقو الذىيب، اإلسناد"

 .(ٜٕٗ٘(، ومسلم )ٕٜٚ٘(، )ٖٗٓٓ( أخرجو البخاري )ٕٕ٘)
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ولهذا فإف من أعظم اإلحساف  ،بأقاربو األقرب فاألقرب ثم أوصى  ،(ٖٕ٘)"«أَبُوؾَ 
الذي يعبد المسلم الصادؽ في إسبلمو بو ربو، بعد توحيد اهلل تعالى وأداء أركاف 

ألف اهلل سبحانو جعل رضاه عن المسلم  ؛أف يبر والديو ويحسن إليهما -اإلسبلـ 
ا برضا والديو.   مقروًن

أف اهلل سبحانو بّشر  -من البراىين الدالة عقلًيا على أف اإلسبلـ ىو الدين عند اهلل وىو الحق  
البار بأمو وأبيو )المحسن إليهما(  في كتابو القرآف العظيم وعلى لساف رسولو محمد 
سبحانو فأما اللتاف في الدنيا: فإف اهلل  .ببشارتين في الدنيا والثالثة في الدار اآلخرة بعد الموت

ويوفقو للخير ويدفع عنو الشر، والثانية: يرزقو اهلل أوالًدا صالحين يبرونو  ،يبارؾ في عمره
ويحسنوف إليو. وأما البشارة التي في اآلخرة فهي: أف اهلل يكرمو بإدخالو الجنة )دار النعيم بعد 

مهمل لهما المسيء لوالديو، ال ، وتوعد اهلل سبحانو في كتابو وعلى لساف رسولو (الموت
ثنتاف في الدنيا، األولى: أنو يشقى في حياتو، ويعيش عيًشا نكًدا يتسلط ابثبلث عقوبات. 

عليو أعداؤه، والثانية: أف أوالده يهينونو ويسيئوف إليو حتى يتمنى موتهم. وفي اآلخرة قد 
 توعده اهلل بالعذاب في النار. 

يئين إلى والديهم قد تحقق منها ما ىو في وىذه البشارات للبارين بوالديهم، واإلنذارات للمس 
الدنيا، وشهدىا الناس جيبًل بعد جيل، ولهذا قيل في المثل المتفق عليو: )البر سلف والعقوؽ 

أف كبل العملين مع الوالدين من خير أو شر سيراه ولدىما من أوالده ولذا ورد في  :سلف( أي
وىذا من مئات البراىين التي تقدـ بعض منها في  ،(ٕٗ٘)ُكْم(األثر: )بَػرُّوا آباءَُكْم تَػبَػرُُّكْم َأبْػَناؤُ 

ىذا الكتاب المبارؾ، والتي جاء اإلخبار بها في القرآف الكتاب المنزؿ من عند اهلل تعالى على 
والتي بلغها عليو الصبلة والسبلـ في أحاديثو لجميع الناس  رسولو خاتم المرسلين نبينا 

 وال يبلغها إال رسوؿ من عنده سبحانو.  ،والتي ىي إخبار بغيوب ال يعلمها إال اهلل عبلـ الغيوب
والوعيد بالعذاب في النار  ،وأما الوعد بالنعيم في الجنة بعد الموت للبار المحسن للوالدين 

سيلقاىا اإلنساف ال محالة بعد موتو، نسأؿ اهلل لكل مسلم  للمسيء إليهما فهي حقيقة
 ومسلمة أف يرزقهما بر والديهما، آمين. 

                                                           

 .(ٕٛٗ٘(، ومسلم )ٜٔٚ٘( أخرجو البخاري )ٖٕ٘)
، ودتتاد يح اإلستتناد ور خيرجتتاهىتتذا حتتديث صتتح( ودتتاد: ٜٕ٘ٚ(، واحلتتاكم )ٕٓٓٔأخرجتتو الطتترباين يف األوستتط )( ٕٗ٘)

 (.ٜٖٕٓ، وضعفو األلباين يف السلسلة الضعيفة )بل سويد ضعيفالذىيب: 
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وىو الخروج لقتاؿ  ،وقد أكرـ اهلل سبحانو المرأة في اإلسبلـ فلم يأمرىا بالجهاد 
ولما فيو من تعريضها  ،الكفار مع الرجاؿ لما فيو من ترويع ال تستطيع أف تتحملو
من تعريضها ولما فيو  ،لؤلسر فتكوف بأيدي من يهتكوف عرضها ويدوسوف كرامتها

 وتعريض المسلمين المجاىدين للفتنة الجنسية التي ىي أعظم سبب للهزيمة.
نتهاؾ شرفها وكرامتها  اوىكذا حـر اإلسبلـ عليها أف تعرض نفسها ألي وضع يترتب عليو  

جنبي كالسائق والخادـ والطبيب والموظف في مكتبو أو صاحب المتجر كالخلوة بالرجل األ
أو المهنة، وىما مختفياف عن األنظار، وكذا حـر عليها أف تسافر ولو في الطائرة مع الناس 

ألنها تتعرض في المطار وفي الطائرة لرجل يجلس جوارىا فيبلطفها بالكبلـ، أو  ؛بدوف محـر
يقدـ لها خدمات وإف كاف فاسًقا وىم الكثرة، ربما يحاوؿ أف يمس يدىا أو كتفها أو رجلها 

الكارثة وترتبط  - والعياذ باهلل -أو يكوف جميبًل فتفتتن بو فتحصل  ،أثناء الرحلة وغفلة الناس
بلقة الجنسية المحرمة في الطائرة وبعدىا بمعرفة كل منهما لآلخر وعنوانو، فيحصل بينهما الع

اَل َيْخُلَوف  : »االتصاؿ المحـر والعبلقة المحرمة ولو بعد حين، ولهذا قاؿ رسوؿ اهلل 
جنبي أو السفر وال يقولن من يسمح لحرمتو بالخلوة باأل، «َأَحدُُكْم بِاْمَرَأٍة فَِإف  الش ْيطَاَف ثَالِثُػُهَما

ولكن  ؛وحدىا بأنو واثق بها إال مغفل ضعيف الغيرة أو عادمها. وال يعني ىذا عدـ الثقة بالمرأة
كما أنو ال   ،خطر الفتنة الجنسية عاـ للجنسين فبل يجوز للرجل أف يعرض نفسو لفتنة النساء

 يجوز للمرأة أف تعرض نفسها لبلفتتاف بالرجاؿ. 
والكفر أف يتوبوا إلى اهلل من الجريمة التي ينادوف بها باسم حرية فهل آف لدعاة اإلباحية  

نحل من كل فضيلة، وداس كرامة المرأة وشرفها وأولجها في المهن االمرأة تقليًدا للغرب الذي 
وعرضها لجميع المكاره وَحَرَمها وَحَرـَ الرجل وحـر األطفاؿ من السعادة  ،الشاقة خارج بيتها

چ : وصدؽ اهلل العظيم إذ يقوؿ ،مع المسلم المتمسك بتعاليم اإلسبلـالتي ينعم بها المجت

 ڑ چ: ويقوؿ سبحانو [.ٙٗ]الحج:     چۆئ   ۆئ  ۈئ ۈئ           ېئ ېئ ېئ      ىئ          ىئ ىئ 

 وهلل در القائل:  ،[ٛ]فاطر:   چ گ گ ک ک ک ک
 (ٕ٘٘)يُػْقَضى على المرء في أياـ محنتو     حتى يرى حسًنا ما ليس بالحسن

أّما إنصاؼ اإلسبلـ للمرأة في بقية الحقوؽ فقد جاء في ذروة العدؿ التي لم ولن يصل إلى  
                                                           

األديتتب الشتتاعر  (ذيتتل الشتتقائق)يحتتىي بتتن علتتي بتتن نصتتوح ادلعتترو، بنتتوعي والتتد عطتتائي صتتاحب تنستتب األبيتتات ل( ٕ٘٘)
 (.ٜٕٕ/ٖ) خفصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، انظر: ادلشهور
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 مستواىا أي قانوف إلى يـو القيامة. 
فقد كانت في الجاىلية قبل اإلسبلـ محرومة من الميراث، وكذا في جميع الديانات الضالة  

ود والنصارى. وكذا في المجتمعات بما فيها اليهودية والنصرانية ألنهما ديناف قد حرفهما اليه
وإف َور َث اليهود والنصارى البنت  –الجاىلية األخرى وإف كاف شيء منها ينتمي إلى اإلسبلـ 

في  - والعياذ باهلل -بل يرمياف من قبل أوالدىما  ،أو االبن مثبًل فإنهم يحرموف األبوين غالًبا
 دور العجزة إف وجدا أو أحدىما. 

فوف بهما وال بحقهما، أما األخ واألخت وكل قريب فإنو منبوذ ال يعترفوف بو بل إنهم ال يعتر  
في حين أف اإلسبلـ  ،ومن على شاكلتها من المجتمعات األخرى ،في المجتمعات الغربية

، وأف يورث إذا لم يوجد من ىو أقرب منو ممن يحجبو  أوجب أف يوصل كل قريب، وأف يكـر
اءت الوصية في القرآف العظيم بأف يوِصي من حضره ولكنو مع ىذا فقد ج .عن الميراث

الموت وىو صاحب ماؿ لمن ال يرث بالمعروؼ، وجعل لصاحب الماؿ الحق في أف يتصرؼ 
وفي أعماؿ البر التي ينتفع بها بعد  ،في ثلث مالو فأقل؛ فيوصي بو لآلخرين الذين ال يرثوف

 موتو. 
لكفر إلى أف يوصي بعضهم بثروتو لكلبو زيادة أّما الغربيوف فقد وصل بهم الجهل والحماقة وا 

ألف أكثرىم  ؛والغالب أنهم ال يعرؼ بعضهم بعضا ؛على قطيعتو وحرمانو لقرابتو إف كاف يعرفهم
أوالد زنا والعياذ باهلل؛ لعيشهم في مجتمعات كافرة ضالة تعبد المادة والمهنة وُتَشرٍّع لها 

الشخصية، وما يوجد في توريث اإلسبلـ األبناء نظمها اإلباحية باسم الديمقراطية والحرية 
والبنات واألخوة واألخوات األشقاء من إعطاء الذكر ضعف األنثى، فذلك عين العدالة 

ألف اإلسبلـ جعل الكّد والكسب وتكاليف الحياة المالية لؤلسرة على  ؛والرحمة للجنسين
 الرجل أما المرأة فلم يكلفها بشيء من ذلك كما تقدـ بيانو. 

 ؛ومن إكراـ اإلسبلـ للمرأة أنو أعفاىا من الوظائف الخطيرة كرئاسة الدولة والقضاء للرجاؿ 
ألف تلك الوظائف تحملها الهم وتصرفها عن وظائفها الطبيعية التي تسعد بها ىي وزجها 

 وألف تلك الوظائف رجالية بحتة.  ؛وأوالدىا
لما يترتب عليها من طلب حضورىا وأكـر اإلسبلـ المرأة بأف أعفاىا من تحمل الشهادة  

إال فيما يتعلق بالماؿ واألمور الخاصة بالنساء كالكشف على  ؛في المحاكم والدوائر
البكارة وما تدعو الحاجة إليو كالكشف عن دواخل المرأة فإف االعتبار في ذلك 
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 لشهادتها ىي ال لشهادة الرجل. 
ال في حاالت الضرورة كاإلنقاذ ولم يجعل اإلسبلـ للرجل النظر إلى عورة المرأة إ 

والعبلج الضروري الذي ال يوجد طبيبة تقوـ بو، وإني آلمل من أىل الغيرة لدين اإلسبلـ 
أف يضموا ىذه التكملة لما تقدـ في ىذا الكتاب المبارؾ من حقوؽ الوالدين وحقوؽ 

ستقلة المرأة في اإلسبلـ، فيجعلوىا وغيرىا من المواضيع الهامة األخرى في رسائل م
 إف شاء اهلل تعالى.  ،تترجم إلى اللغات األخرى ليعم نفعها
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 مو أحكام شِازٔ مطجد الهيب 

والصبلة فيو من أي مسافة كانت إذا تيسر  المسألة األولى: تشرع زيارة مسجد الرسوؿ  (ٜٖٗ
َىَذا َوَمْسِجِد اْلَحَراـِ  ياَل ُتَشدُّ الرٍَّحاُؿ ِإال  ِإَلى َثبلَثَِة َمَساِجَد َمْسِجدِ : »ذلك للمسلم لقولو 

 .(ٕٙ٘)«َوَمْسِجِد اأَلْقَصى
 المسألة الثانية: أف مشروعيتها مستحبة وليست فرًضا.  (ٜٖ٘
المسألة الثالثة: أنو ال عبلقة لها بالحج، ولكنها في أي وقت كاف، وما يروى من أحاديث  (ٜٖٙ

من زارني وزار »وكحديث:  ،(ٕٚ٘)«من حج ولم يزرني فقد جفاني: »تربطها بالحج كحديث
فهي جميعها موضوعة وال أصل لها كما  (ٕٛ٘)«أبي إبراىيم في عاـ واحد وجبت لو شفاعتي

ألف زيارتها  ؛بين ذلك حفاظ الحديث، أّما كثرة من يزور من الحجاج بعد الحج أو قبلو فذلك
 مع الحج أيسر لمشقة الزيارة المستقلة من بلدانهم وكثرة تكاليفها. 

الرابعة: دؿ الحديث المتقدـ وغيره على أف السفر إلى أي مكاف )سوى المساجد  المسألة (ٜٖٚ
وأنو ليس  ،الثبلثة( من أجل عبادة اهلل تعالى فيو والتقرب إليو سبحانو بزيارتو بدعة وال يجوز

عن ذلك حتى ولو كاف  بل ىو بعد عن اهلل سبحانو لمخالفة الزائر لنهي النبي  ،قربة
 المكاف المزور مسجًدا.

ثم إذا كاف السفر لزيارة القبور والمشاىد فإف كاف : وأعظم في االبتداع واإلالخامسة المسألة (ٜٖٛ
من أجل زيارتها الزيارة الشرعية المشروعة للحاضر فهي بدعة ال تجوز لمن يشد لها الرحل 

ها واالستغاثة بأىلها وطلب الحاجات وصاحبها آثم، وإف كانت الزيارة من أجل الطواؼ ب
أو أحد األولياء فإنها شرؾ أكبر  أو أحد أئمة آؿ البيت  منهم حتى وإف كاف النبي 

ونبي اهلل تعالى وآؿ بيتو وأولياؤه بريئوف منها وممن يفعلها كما تقدـ بياف  ،وعبادة لغير اهلل
 ذلك في المفاىيم السامية. 

                                                           

 واللفظ لو. (ٖٓ٘ٗ(، ومسلم )ٜٜ٘ٔأخرجو البخاري )( ٕٙ٘)
، ودتاد األلبتاين : موضتوعا( ونقل عتن الصتاااين وابتن اجلتوزي دوذلمتٖٙٙ، ٕٖٓ/ٕ( ذكره العجلوين يف كشف اخلفا )ٕٚ٘)

 (: موضوع.٘ٗيف سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة )
، ودتاد األلبتاين يف سلستتلة : موضتوعمتاتيميتة دوذلابتن و ( ونقتل عتن النتووي ٜٕٖ/ٕ( ذكتره العجلتوين يف كشتف اخلفتا )ٕٛ٘)

 (: موضوع.ٙٗاألحاديث الضعيفة وادلوضوعة )
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ن أراد السفر إلى المدينة أف يقوؿ: أسافر لزيارة مسجد المسألة السادسة: المشروع لم (ٜٜٖ
 . الرسوؿ 

 : فإذا وصل إلى المسجد بدأ بصبلة تحية المسجد ثم يأتي إلى قبره ةالمسألة السابع (ٓٓٗ
ثم ينصرؼ وال يزيد في السبلـ  ويسلم عليو ثم يسلم على صاحبيو  ،فيقف تلقاء وجهو

عليو على المشروع وىو: السبلـ عليك يا رسوؿ اهلل ورحمة اهلل وبركاتو، صلى اهلل عليك 
وأديت األمانة ونصحت  ،وعلى آلك وسلم تسليًما، وإف زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة

 لسبلـ. ال يزيدوف على ا لؤلمة وجاىدت في اهلل حق جهاده فهو حسن، وكاف الصحابة 
ويطيل الوقوؼ ناداه:  رجبًل يقف عند فرجة على قبر النبي  وقد رأى علي زين العابدين  

، فقاؿ: ال تفعل، ولكن ماذا تصنع يا ىذا؟ قاؿ: أسلم وأصلي على رسوؿ اهلل "وقاؿ: 
َفَصلُّوا َحْيثَُما ُكْنُتْم »سلم وانصرؼ وصّل عليو أينما كنت، فإني سمعت أبي عن جدي يقوؿ: 

ُلغُِني   .(ٕٓٙ)"فأنت يا ىذا ومن باألندلس سواء (ٜٕ٘)«َعَلي  فَِإف  َصبَلَتُكْم تَػبػْ

بل إف ذلك من البدع  ،: ال يشرع التمسح بالحجرة النبوية وال بغيرىا من اآلثارةالمسألة الثامن (ٔٓٗ
ي الحجرة لقائها فإوما يفعلو الجهاؿ من كتابة أوراؽ أو عقد األسبلؾ والخرؽ و  ،المنهي عنها

المقابر كل ذلك من أعماؿ الجاىلية والوثنيين المشركين يجب على المسلم أف أحد أو في 
ِإَذا َسأَْلَت : »قاؿ  ،يبتعد عن ذلك وأف يتعلق باهلل وحده ويتوكل عليو وحده ويسألو وحده

وفي القرآف الكريم اآليات الكثيرة التي يأمر  ،(ٕٔٙ)«فَاْسَأِؿ الل َو، َوِإَذا اْستَػَعْنَت َفاْسَتِعْن بِالل وِ 
اهلل سبحانو عباده فيها بسؤالو وحده واعتقاد النفع والضر فيو وحده والتوكل عليو وحده، 
ويبين فيها سبحانو أف صرؼ شيء من ذلك لغيره شرؾ بو سبحانو وأنو بريء منو ورسَلو 

 [.ٛٔالجن: ]   چ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ چ: قاؿ تعالى ،وعباَده الصالحين

 [.ٓٔٔ ]الكهف:   چ جس مخ   حخ جخ مح جح مج   حج يث  ىث   مث           جث يت چ: وقاؿ تعالى 

   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چ: وقاؿ تعالى 

                                                           

 (.ٕٕٙٚوصححو األلباين يف صحيح اجلامع ) (،ٕٕٗٓأبو داود )، و (ٜٓٚٛ( أخرجو أمحد )ٜٕ٘)

( ٕٕٖ، وذكرىتتا ابتتن تيميتتة يف ادتضتتاء الصتتراط ادلستتتقيم )ص (ٖٗ٘ٚ، ٕٗ٘ٚابتتن أو شتتيبة )والقصتتة يف مصتتنف ( ٕٓٙ)
  (.٘ٛعن سعيد بن منصور، واأللباين يف مذير الساجد )ص 

 (.ٜٚ٘ٚ(، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )ٕٙٔ٘أخرجو الرتمذي ) (ٕٔٙ)
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 [. ٓٙ]غافر:   چ ڤ

      ائ ى ى ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: وقاؿ تعالى 

 [. ٜٗٔ]األعراؼ:    چ ەئ   ائ

 [. ٖٕ]المائدة:    چ مئ                حئ جئ ی ی ی چ: وقاؿ تعالى 

 ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: وقاؿ تعالى 

 ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ  ڳڳ ڳ ڳ    گ  گ گ  گ ک ک  ک ک

 [. ٗٔ-ٖٔ]فاطر:    چ ڻ  ڻ      ڻ

وما يروى من أخبار حوؿ موضوع التمسح باألحجار واآلثار )سوى الحجر األسود( جميعها  
)من  :وضعها المشركوف في كتبهم وعلموىا للعواـ مثل مكذوبة على رسوؿ اهلل ة موضوع

 . (حسن ظنو في حجر نفعو

وال  ،بل يجب التأدب معو : ال يجوز رفع الصوت بالسبلـ على رسوؿ اهلل عةالمسألة التاس (ٕٓٗ
 . ةبليجوز استدبار القبلة في حاؿ الدعاء واستقباؿ القبر بل يجب على الداعي أف يستقبل الق

: يجتهد الزائر في أف يصلي الفرائض في المسجد النبوي ويكثر فيو من ةالمسألة العاشر  (ٖٓٗ
كما   ؛النوافل وخاصة في الروضة الشريفة رجاء أف يكتب اهلل سبحانو لو بكل صبلة ألف صبلة

ٌر ِمْن َأْلِف »حيث قاؿ:  ثبت ذلك عنو  َواُه ِإال  َصبَلٍة ِفيَما سِ َصبَلٌة ِفي َمْسِجِدي َىَذا َخيػْ
ـَ   .(ٖٕٙ)«ئة صبلةمبخمس بيت المقدسوالصبلة في »وجاء  (ٕٕٙ)«اْلَمْسِجَد اْلَحَرا

: يشرع لمن وصل المدينة أف يزور أىل البقيع وشهداء أحد الزيارة ةعشر  ةالمسألة الحادي (ٗٓٗ
وىي التي ال يزيد الزائر فيها على السبلـ عليهم والدعاء لهم ويتذكر بتلك الزيارة  ،الشرعية
ـُ َعَلى »ومما ورد في صفة السبلـ والدعاء لمن زار قبور المسلمين أف يقوؿ:  ،اآلخرة الس بَل

يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِلِميَن َويَػْرَحُم الل ُو اْلُمْستَػْقِدمِ  يَن ِمن ا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن َوِإن ا ِإْف َشاَء َأْىِل الدٍّ
وإف كانوا أىل  ،(ٕ٘ٙ) «الل ُهم  اَل َتْحرِْمَنا َأْجَرُىْم َواَل تَػْفِتن ا بَػْعَدُىمْ » ،(ٕٗٙ)«الل ُو ِبُكْم َلبَلِحُقوفَ 

                                                           

 .(ٜٖٗٔ(، ومسلم )ٜٓٔٔ( أخرجو البخاري )ٕٕٙ)
مع ( وضتتتتعفو األلبتتتتاين يف ضتتتتعيف اجلتتتتاٛٔٔ/ٕ(، والبتتتتزار يف مستتتتنده )ٖٔ/ٕأخرجتتتتو البيهقتتتتي يف الستتتتنن الصتتتتغرى )( ٖٕٙ)

(ٖٕ٘ٔ.) 
 .(ٜٗٚ( أخرجو مسلم )ٕٗٙ)
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 وصحبو ودعا لهم.  مهات المؤمنين وآؿ بيت رسوؿ اهلل أالبقيع وشهداء أحد زاد بذكر 
، فقد َكاَف : تسن زيارة مسجد قباء والصبلة فيو تأسًيا برسوؿ اهلل ةالمسألة الثانية عشر  (٘ٓٗ

  .(ٕٚٙ)«الص بَلُة ِفي َمْسِجِد قُػَباٍء َكُعْمَرةٍ »:  ويقوؿ ،(ٕٙٙ)يَْأتِيِو ُكل  َسْبتٍ 

: أما غير مسجد قباء ومقبرة البقيع وشهداء أحد فبل تشرع زيارتو، ال ةالمسألة الثالثة عشر  (ٙٓٗ
ألنها جميًعا من مبتدعات الخرافيين الذين يأكلوف  ؛المساجد السبعة وال غيرىا من األماكن

 وكل ما يروونو في فضلها فهو كذب ال أصل لو.  ،أمواؿ الناس بالباطل

أنواع زيارة : ُأذَكٍّر كل أخ لي في اإلسبلـ ذكًرا أو أنثى بما تقدـ ذكره من ةالمسألة الرابعة عشر  (ٚٓٗ
 ليجتهدوا في أف يزور الزيارة الشرعية ويحذروا ما سواىا.  ؛اآلتي ذكرىا القبور الثبلثة

 النوع األوؿ: الزيارة الشرعية المأمور بها وىي التي يقصد منها الزائر ثبلثة أمور:  
وىذا من دواعي االستعداد لما بعد الموت بمحاسبة النفس  ،األوؿ: نفع نفسو بتذكر اآلخرة 

ُكْنُت نَػَهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَػُزوُروَىا فَِإنػ َها تُذَكٍّرُُكْم : »قولو ولزـو تقوى اهلل تعالى ل
  .(ٕٛٙ)«اآْلِخَرةَ 

ألف الميت قد انقطع عملو فهو ينتفع  ؛الثاني: نفع إخوانو األموات من المسلمين بالدعاء لهم 
 بدعاء الحي، ويفرح بو، ويؤجر الداعي بدعائو إلخوانو المسلمين. 

الثالث: أف ال يزيد على السبلـ على األموات والدعاء لهم بما تقدـ ذكره ونحوه من الدعاء  
 المشروع. 

وىي التي يقصد  ،النوع الثاني من الزيارة: الزيارة البدعية المحرمة التي يأثم بها الزائر وال يؤجر 
منها: التبرؾ باألموات والتمسح بقبورىم أو االستشفاء بترابها ودعاء اهلل لنفسو عندىم ظًنا منو 

 أف ذلك موضع إجابة. 

                                                                                                                                                                           

 (.ٖٖٓٚ(، وضعفو األلباين يف ضعيف اجلامع )ٙٗ٘ٔ(، وابن ماجة )ٜٕٙٗٗأمحد )أخرجو  (ٕ٘ٙ)
 (.ٜٜٖٔ( ومسلم )ٜٔٔٔالبخاري )( أخرجو ٕٙٙ)
، وصتتححو (، ودتتاد الرتمتتذي: حتتديث أستتيد حتتديث حستتن اريتتبٔٔٗٔ(، وابتتن ماجتتة )ٕٖٗ( أخرجتتو الرتمتتذي )ٕٚٙ)

 (.ٕٖٚٛاجلامع ) األلباين يف صحيح
 .( واللفظ لوٖٕ٘ٔوأمحد ) (ٜٚٚ( أخرجو مسلم )ٕٛٙ)
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التي يقصد بها  :وىي ،النوع الثالث: الزيارة الشركية التي يكفر من فعلها وال يعتبر مسلًما 
اؼ بقبورىم، أو يأتي إليهم بالنذور التي ينذرىا الزائر دعاء األموات وطلب الحاجات منهم والطو 

لهم، أو يذبح على أعتاب قبورىم أو يعتقد فيهم أو في من يعتقد فيو الوالية أنو ينفع ويضر ويعلم 
كما ىي حاؿ كثير من الضالين المشركين رغم نطقهم بالشهادتين وصبلتهم   ،الغيب ويدبر األمور

 .ةالهداينسأؿ اهلل لنا ولهم  ،وصيامهم وحجهم


