


 

 

 1كتاب املناسك 

 كتـاب المـنـاسـك


َوِلُكلِّ " : قال تعاىل  ، تعبد فالن أي تنسك: وهو التعبد ، يقال _ بفتح السني وبكسرها _ مجع منسك :  المناسك
 .أي متعبداً يتعبدون فيه  [43: احلج ] "أُمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسكاً 

أن  النسك أو املنسك أكثر ما يطلق على :  لوقيلكثرة أنواعها ، :  قيل: ناسك وسميت أعمال الحج والعمرة بالم
واحلج والعمرة  [161: األنعام ]"ُقْل ِإنَّ َصالَِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن : " ة قال تعاىل يحالذب

 .فيهما منسكاً كاهلدي والفدية ومها من النسك الذي مبعىن الذبح 
احلج ، فاملناسك إذاً املتعبدات كلها ، وقد غلب مواضع متعبدات : املناسك ( : " ـ161صـ) قال صاحب املطالع 

 " إطالقها على أفعال احلج لكثرة أنواعها 
الوجوب ،  والعمرة ، وبيان وجوهبا ، وشروط عنوان يذكر حتته أحكام املناسك من احلج( كتاب املناسك ) واملقصود أن 

 .ما ، وواجباهتما ، وحمظوراهتما على من جيبان ، وصفتهما ، وأركاهنو 
تعريف الحج والعمرة  -

 .القصد :  الحج لغة
.التعبد هلل تعاىل بأداء مناسك احلج على ما جاء يف سنة رسول :  وشرعاً 
احلج بفتح احلاء وبكسرها جيوز فيه الوجهان والفتح أشهر ، على عكس شهر ذي احلجة بفتح احلاء وكسرها : فائدة 

 .شهر ولكن الكسر أ
 .الزيارة :  العمرة لغة
.سنة رسول   بأداء مناسك العمرة على ما جاء يفالتعبد هلل تعاىل:  وشرعاً 

 فضل الحج والعمرة 
- :جاء يف فضل احلج والعمرة أحاديث كثرية منها 

 . ليهمتفق ع" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة : "  قوله 
 .متفق عليه "  من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه : " قوله و 
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 1 كتاب املناسك 

من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبداً من النار ، من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ، ثم يباهي بهم ما  : " قوله و 
 .رواه مسلم " ما أراد هؤالء : المالئكة ، فيقول 

 .على فضل احلج والعمرة  إىل غري ذلك من األحاديث الدالة
 متى فرض الحج ؟

 .وهو شاذ : قبل اهلجرة ، وهذا أضعف األقوال ، قال ابن حجر يف الفتح  :قيل 
- : واختلفوا في أي سنة وأشهر األقوال ، بعد اهلجرة :وقيل
وأن هذه اآلية متصلة بقوله [196: لبقرة ا]"  َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلّلهِ : " سنة ست ، واستدلوا بقول اهلل تعاىل  :قيل

وقد نزلت هذه اآلية يف  "  َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً َأْو بِِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ : " تعاىل 
 .يف احلديبية يف ذي القعدة سنة ست بال خالف كعب بن عجرة 

 .تسع وأن اآلية السابقة إمنا فيها إمتام احلج والعمرة بعد الشروع فيهما وليس فيها فرضية احلج فرض احلج سنة :وقيل 
فإهنا وإن نزلت  [196: البقرة ]"  َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِّلهِ : "وأما قوله تعاىل : "  1/111قال ابن القيم يف زاد املعاد 

ية احلج ، وإمنا فيها األمر بإمتامه وإمتام العمرة بعد الشروع فيهما ، وذلك ال يقتضي سنة ست عام احلديبية فليس فيها فرض
 فمن أين لكم نزول فرضه إىل التاسعة أو العاشرة ؟: فإن قيل  .وجوب االبتداء 

اهلل نزل عام عام الوفود ، وفيه قدم وفد جنران على رسول _ وفيها آية وجوب احلج _ ألن صدر سورة آل عمران  :قيل 
  وهذا القول هو األرجح واهلل أعلم "، وصاحلهم على أداء اجلزية ، واجلزية إمنا نزلت عام تبوك سنة تسع. 

 ؟كم مرة حج واعتمر النبي 
 .من اهلجرة النبوية  رة واحدة وهي حجة الوداع سنة عشرإال ممل حيج النيب 

 "ة سوى حجة الوداع وال خالف أهنا كانت سنة عشر وال خالف أنه مل حيج بعد هجرته للمدين: " قال ابن القيم 
 ة الوداع وهي يف ذي احلجة فاعتمر إال أربع ُعَمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت مع حجومل يعتمر النيب 

 .عمرة احلديبية سنة ست للهجرة وصده املشركون  -1
 .عمرة القضاء سنة سبع للهجرة  -1
 .مثان للهجرة عمرة اجلعرانة بعد فتح مكة سنة  -4

 كل هذه الُعَمر يف شهر ذي القعدة باإلمجاع والرويات الصحيحة  "  :قال الشنقيطي 
 .يف رمضان  عمرته اليت مع حجته يف ذي احلجة ، فلم يعتمر النيب  -3
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 4 كتاب املناسك 

يف ذي  ةعمرة من احلديبي: أربع ُعَمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت كانت مع حجته  اعتمر رسول اهلل : عن أنس قال  
القعدة ، وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة وعمرة من اجلعرانة حيث قسم غنائم حنني يف ذي القعدة ، وعمرة مع 

 .متفق عليه " وحج حجة واحدة " ويف رواية " حجته 
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  [باب حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما ] 
 :مسائل  تسعُ  فيه

 حكم الحج والعمر ة :  المسألة األولى
 .واجب دلَّ على وجوبه الكتاب والسنة واإلمجاع فهو فرض من فروض اإلسالم وركنه اخلامس : كم الحج ح

 :ويدل على ذلك 
يَن َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اهلل َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلمِ " : قوله تعاىل  :من الكتاب 

 وحرف على لإلجياب  [99: آل عمران ]"
 وحج البيت لمن استطاع إليه سبيالً ... بني اإلسالم على خمس " : قال  حديث ابن عمر أن النيب  :ومن السنة 

 . متفق عليه  "
)  ة اجملتهدوابن رشد يف بداي ، (ـ 31صـ) فقد نقله غري واحد من أهل العلم كابن حزم يف مراتب اإلمجاع :  وأما اإلجماع

1/413 ) . 
 " املرء يف عمره حجة واحدة  على وأمجعوا على أن( :" ـ43صـ) وقال ابن املنذر يف اإلمجاع 

 حكم العمرة -
 .أن العمرة واجبة يف العمر مرة واحدة : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح

- :ويدل على ذلك 
: "  فقال إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن: ل فقا النيب  أنه أتى" حديث أيب رزين العقيلي  -1

بأن صيغة األمر هنا واردة  جياب رواه أمحد وأصحاب السنن وصححه الرتمذي واحلاكم ، لكن"  حج عن أبيك واعتمر
   .ضي اجلواز ال الوجوب تأهنا تق:  بعد سؤال ، وقد قرر مجاعة من األصوليني

الحج : نعم عليهن جهاد ال قتال فيه : هل على النساء جهاد ؟ قال يارسول اهلل : قلت :  حديث عائشة قالت -1
إسناده صحيح وأصله : " رواه أمحد وابن ماجة وصححه مجع من أهل العلم وله شواهد كثرية قال ابن حجر "  والعمرة

 .يف الصحيحني 
من صيغ الوجوب ، كما ذكر ذلك " على " الوجوب ألن  ظاهر يف" عليهن " فقوله  : " 9/3قال ابن عثيمني يف املمتع 

 "أهل أصوله الفقه ، وعلى هذا فالعمرة واجبة 

                                                 
 . من وضع الشارح وليست من وضع الماتن ] [  واب التي بين القوسين المعقوفين األب  
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 .ححهخزمية وابن حبان والدار قطين وص رواه ابن"  وأن تحج وتعتمر: " وفيه   حديث عمر يف سؤال جربيل للنيب -4

س وزيد بن ثابت وسعيد بن املسيب وسعيد بن ذلك عن ابن عمر وابن عبا روي : قول بالوجوب قال ابن قدامةالوفي 
 .جبري وعطاء وجماهد واحلسن وطاووس وابن سريين والشعيب 

ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم  ذي يظهر مبقتضى الصناعة األصوليةوال: "  4/649قال الشنقيطي يف أضواء البيان 
 .والقول بوجوب العمرة أحوط خاصة ملن َقِدر عليها .الوجوب 

 وهل تجب العمرة على المكي ؟ -
 : على قولينواملقصود باملكي أهل مكة هل جتب عليهم العمرة ؟ 

 .أهنا ال جتب عليهم ، وهو رواية يف املذهب واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية :  القول األول
ا ، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم ال يضركم يا أهل مكة أن ال تعتمرو : " بقول ابن عباس رضي اهلل  عنهما أنه قال :  واستدلوا

 .رواه ابن أيب شيبة ، وألن العمرة الزيارة وأهل مكة جماورون للحرم ال يسمون زوَّاراً " وبني احلرم بطن الوادي 
 .واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجحأهنا ُتشرع يف حقهم العمرة كغريهم وهو الرواية الثانية يف :  والقول الثاني

تشمل ن األدلة من الكتاب والسنة عامة دم الدليل الذي خيصص عدم مشروعية العمرة ألهل مكة ، إذ أبع:  واستدلوا
لعموم النصوص كذلك أثر ابن عباس السابق خمالف مجيع الناس وال يوجد دليل يدل على خروج املكي من احلكم العام ، و 

. 

 .ةشروط وجوب الحج والعمر :  المسألة الثانية
 ان على كل مسلم مكلَّف حر قادر احلج والعمرة جيب

االسالم والعقل والبلوغ واحلرية : ومجلة ذلك أن احلج إمنا جيب خبمس شرائط : "  4/9قال ابن قدامة يف املغين  -
 "واالستطاعة ال نعلم يف هذا كله اختالفاً 

  1/161وابن هبرية يف اإلفصاح  1/419جملتهد بداية ونقل هذا االتفاق ابن رشد يف 
- :وب الحج والعمرة على فوج

َوَما " : كان أو مرتداً ، ألن الكافر ال تصح منه العبادة  لقول اهلل تعاىل   ياً فال جيب على الكافر أصل:  المسلم -1
ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ َأنَـُّهْم َكَفُروْا بِالّلِه َوِبَرُسوِلِه  إهنا غري واجبة على الكافر ، : ا وإذا قلن [43: التوبة ]"  َمنَـَعُهْم َأن تـُْقَبَل ِمنـْ

وسائر فروع اإلسالم ، وتقدم يف أول كتاب الصالة أن ترك احلج  فال يعين ذلك أنه ال يعاقب عليها بل يعاقب الكافر على
 .الكافر خماطب بفروع الشريعة 

 .فال جيب على الكافر وال يصح منه (  شرط وجوب وصحة) فاإلسالم شرط لوجوب صحة احلج فهو 
... رفع القلم عن ثالثة : " واملكلَّف  هو البالغ العاقل فال جيب احلج على الصغري أو اجملنون ، حلديث : المكلَّف -1

 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي " واجملنون حىت يعقل والصغري حىت يبلغ 
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اقل وال يصح منه ألن فال جيب على اجملنون ألنه غري ع(  شرط وجوب وصحة) فالعقل شرط لوجوب وصحة احلج فهو 

 .احلج عمل بدين حيتاج إىل نية 
فال جيب احلج على الصغري لعدم بلوغه ولو (  شرط وجوب وإجزاء) فهو وأما البلوغ فهو شرط لوجوب وإجزاء احلج 

رواه  "نعم ولك اجر : أهلذا حج ؟ قال : "  حج فإنه يصح منه حلديث ابن عباس حينما رفعت امرأة صبياً للنيب 
 .م  ، لكن ال جيزئه عن حجة اإلسالم فإذا بلغ البد أن حيج حجة اإلسالم مسل

 " وقد أمجع أهل العلم أن الصيب إذا حج قبل أن يدرك فعلية احلج إذا أدرك : "  1/114قال الرتمذي يف سننه 
ات شعر العانة ، ، وإنب لإالنزا: سبق أن البلوغ حيصل بواحدة من عالماته وهي للذكور ثالث عالمات وهي :  ف ائدة

 .ومتام مخس عشرة سنة ، وتزيد اإلناث أمراً رابعاً وهو احليض 
اآلخر رقيقاً فال جيب عليه احلج وذلك ألن العبد ه خنرج العبد الرقيق واملبعَّض وهو من أُعتق بعضه وبَِقي بعض:الحر -3

متفق عليه ، وأما " املبتاع  يشرتطذي باعه إال أن من باع عبداً مال فماله لل"  الكامل الرَّق هو وماله لسيده لقول النيب 
العبد املبعَّض يف رقِّه فيملك من املال بقدر ما فيه من احلرية فإذا كان نصفه حر وعنده عشر رياالت كان له منها مخسة 

النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن  َوِلّلِه َعَلى" رياالت ، فالعبد ال جيب عليه احلج لفقده شرط احلرية فهو ال يستطيع احلج واهلل يقول 
 ألنه ال مال له بل هو وماله لسيده فكمال احلرية  [99: آل عمران ] "اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً 

 وهل هو شرط لصحة الحج ؟ ( شرط للوجوب )  
 أنه ليس شرطاً لصحة احلج فإذا حج الرقيق صح منه احلج ، وهل كمال احلرية شرط لإلجزاء ؟ الصحيح

  -:لى قولين ع
أُعتق فإن حجه السابق ال جيزئه عن حجة اإلسالم أنه شرط لإلجزاء أي أن العبد إذا حج حال رقِّه مث :  القول األول

 .وبه قال أكثر العلماء  وهو قول المذهب وجيب عليه احلج بعد العتق إذا وجد لذلك سبيالً 
بلغ فعليه حجة اإلسالم ، وأميا عبد حج مث عتق فعليه حجة أميا صيب حج مث : " حبديث ابن عباس مرفوعاً :  واستدلوا
 .  رواه ابن خزمية واحلاكم والبيهقي " اإلسالم 

ة اإلسالم ، وذلك أنه ليس شرطاً لإلجزاء فالعبد إذا حج حال رقَّه مث أُعتق فحجه السابق جيزئه عن حج:  القول الثاني
، ومن أجل حق السيد ، فإذا أعطاه سيده املال وأذن له ، فإنه  الرقيق من أجل أنه ال جيد ماالً أن إسقاط احلج عن 

 ثرأوأما . واملسلم مل يؤمر باحلج مرتني بل مرة واحدة وهذا قد فعل  وهو قول قويمكلَّف بالغ عاقل فيجزئ عنه احلج 
 .بل هو موقوف على ابن عباس  لنيب ل ابن عباس فإنه ال يصح مرفوعاً 

ي فريضة احلج بنفسه ألنه بأن يؤد وهو القادر يف ماله وبدنه فهذا هو الذي يلزمه احلج أداءً هو املستطيع :  القادر -4
قادر مباله وبدنه ، فإن كان عاجزاً مباله قادراً ببدنه لزمه احلج أداًء أيضاً بنفسه كأن يكون من أهل مكة ويستطيع أن خيرج 

 .احلج  للحج بقدميه وال حيتاج إىل مال  فهذا قادر ببدنه فيلزمه
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وإن كان قادراً مباله عاجزاً ببدنه فهذا عجزه ينقسم إىل قسمني ، إما أن يكون عجزه عجزاً يُرجى زواله فهذا ينتظر حىت 

 (وستأيت أحكام االستنابة   بإذن اهلل ) عجزه يلزمه أن ينيب من حيج عنه  ه مث حيج ، أو يكون ال يرجى زواليزول عجز 
- :أقسام القدر تنقسم إلى أربعة  إذاً 

 .عليه احلج بنفسه فوراً  ر باملال والبدن ، فهذا جيبالقد:  األول
دون املال ، فهذا جيب عليه احلج بنفسه أيضاً إن استطاع املشي واستطاع أن حيصِّل قوته الذي  بدنالقدر بال: الثاني 

 .ممن يستطيع املشي إىل املشاعر حيتاجه يف احلج كأن يكون من أهل مكة وال يشق عليه اخلروج إىل املشاعر أو غريه 
- :من حالين باملال دون البدن كأن يكون عاجزاً فهذا الخيلو ة القدر :  الثالث

 أن يُرجى زوال عجزه فينتظر حىت يربأ ويزول عجزه مث حيج بنفسه وليس له أن يستنيب : ى الحال األول
ال يستطيع فهذا جيب عليه أن يستنيب من حيج أو يعتمر الذي  أن ال يُرجى زوال عجزه كالكبري واملريض:  الحال الثانية

 .عنه على القول الصحيح وهو قول مجهور العلماء 
اعة فاالستطاعة شرط لوجوب احلج فهي أن يكون عاجزاً مباله وبدنه ، فهذا يسقط عنه احلج والعمرة لعدم االستط:  الرابع

 .فغري املستطيع ال جيب عليه احلج (  شرط وجوب فقط) 
- :يدل على ذلك و 
 [99: آل عمران ] " َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً " قوله تعاىل -1 
 "وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال .... بين اإلسالم على مخس " حديث ابن عمر املتفق عليه مرفوعاً  -1

العقل شرطان للوجوب والصحة ، والبلوغ شرط للوجوب واإلجزاء ، والقدرة شرط اإلسالم و : إذاً على ماسبق شروط احلج 
 .إلجزاء على قولني سبق توضيحهما لللوجوب فقط ، وكمال احلرية شرط للوجوب وهل هو شرط 

 ما هي االستطاعة ؟ :  المسألة الثالثة
 أراد احلج أو العمرة مستطيعاً ؟مْن  سبق  أن االستطاعة شرط من شروط احلج البد من توفره فمىت يُطلق على

 .أن من وجد زاداً وراحلة يسمى مستطيعاً ، وبه قال مجهور العلماء  :المذهب 
يارسول اهلل ، مالسبيل ؟ : قيل : قال " من استطاع إليه سبيال " يف قوله عز وجل   حبديث أنس عن النيب: واستدلوا 

 كم رواه الدارقطين واحلا "  الزاد والراحلة: " قال 
 .بل هو من مراسيل احلسن عن النيب  مرفوعاً  وهو حديث ضعيف اليثبت

رواء اانظر )  "الصواب عن قتادة عن احلسن عن النيب  مرسالً ، وأما رفعه عن أنس فهو وهم : " قال ابن عبد اهلادي 
   (                               161/ 3الغليل لأللباين 
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ف عوليس يف املرسالت أض: " نه قال وقال السيوطي عن اإلمام أمحد أ" احلسن فيها ضعف مراسيل : " قال الدارقطين 

ولو  ضعيففاحلديث (  196/ 1انظر تدريب الراوي "  ) من مرسالت احلسن وعطاء ، فإهنما يأخذان عن كل واحد 
 .شواهد كثرية كلها ضعيفة 

صول إىل مشاعر احلج بال مشقة عظيمة زائدة على مشقة هي إمكان الو : أن االستطاعة : واهلل أعلم  والقول الراجح
السفر العادية مع األمن على النفس واملال واملقصود أن االستطاعة تكون على قدر طاقة الناس فال يشرتط فيها الزاد 

 .له راحلة والراحلة فقد جيد املرء الزاد والراحلة وال يستطيع املسري ، وقد يستطيع آخر املشي على رجليه وهو مل يكن 
ومن َقُدَر على املشي فهو مستطيع ، فاهلل عز وجل ملا " من استطاع إليه سبيال " ألن اهلل تعاىل يقول يف كتابه :  والتعليل

 .ألزم الناس فرض احلج شرط االستطاعة وهي لفظة عامة يدخل حتتها كل من استطاع مباله أو بدنه 
األمور الثالثة هذه  ل أن يغادر إىل حجه بل ال يسمى مستطيعاً إال بتوفرهناك أمور ثالثة تشغل ذمة احلاج قب :تنبيه 
 -:وهي
 قضاء الواجبات : األول 

بكفارة البد أن يبدأ هبا  مشغولةه كالديون ، والكفارات ، والنذور ، فمن ذمته ذلب اإلنسانكل ما جيب على : الواجبات 
بد أن يبدأ بنذره فيشرتي شاة ويذحبها ، فإذا كان عنده مال إن  ر يف أن يذبح شاة فالذن يكون عليه نأ، أو كفيقضيها 

ن يويف بنذره أو أتى بالكفارة مل يتمكن من احلج ، وإن حج مل يوف بنذره أو بكفارته ، فهذا ليس بقادر إال بعد أ أوىف
- :والديون تنقسم إلى قسمين ته ، وكذلك قضاء الديون ، بنذره أو يدفع كفار 

 .فيجب الوفاء هبا قبل الذهاب إىل احلج  : ديون حالَّة -1
حينئٍذ جيب عليه فحيج به  كالتقسيط مثاًل فإذا غلب على ظنه أنه يوفيه إذا حلَّ األجل وعنده اآلن ما:  ديون مؤجلة -1

 .احلج 
 ما يسدُّ به دينه ووجد من يحج به مجاناً ، وال يعطيه شيئاً فهل يحج ؟لديه  من كان عليه دين وليس -

من بعض احلمالت اخلريية اليت يتربع ويتكفل هبا احملسنون فمن وجد من  احلاضر حيج معه وهذا حيصل كثرياً يف وقتنانعم 
 أيام احلج حيج به جماناً وعليه دين فإنه حيج معهم ، إال أن يكون له عمل يُْدخل عليه مااًل حبيث إنه لو بقي يف بلدته يف

 .بقاؤه خري له من حجه حلصَّل مااًل يسد به دينه فهنا وعمل 
 لو أن صاحب الدين أذن لمن كان عليه الدين أن يحج ، فهل يكون قادراً ؟ -

إذن ، املسألة شغل الذمة أو عدم ال ، ألن املسألة ليست إذناً أو عدم  :فالجواب : "  16/ 3قال ابن عثيمني يف املمتع 
ج فإن ذمته ال تربأ من الدين ، بل يبقي الدين يف ذمته ، شغلها ، ومن املعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن حي

فنقول له اقض الدين أواًل مث حج ، ولو القيت ربك قبل أن حتج ، ومل مينعك من ذلك إال قضاء الدين ، فإنك تالقي 
 "بعض املدينني من أن العلة عدم إذن الدائن ، فإنه ال أصل له  هوما يظن... ربك كامل اإلسالم 
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 النفقات الشرعية  :الثاني 

 هرها الشرع كالنفقة على نفسه وأهله وعياله ، فالبد ملن أراد احلج أن يَؤمِّن ألهلقهي اليت أ :والنفقات الشرعية 
 هوعياله ما يعيشون به من النفقة أثناء ذهابه إىل احلج حبيث لو أن عنده عشرة آالف لاير فإذا حج هبا نقصت نفقة أهل

 هله وعياله تعذَّر احلج ، فهل حيج ولو نقصت النفقة أو ال حيج ؟وعياله وإن أنفق على أ
 ال حيج ألن هذه النفقة الشرعية يف ذمته فينفقها على أهله وعياله ولكن ماهو مقدار النفقة اليت جيعلها لكفايته:  الجواب
 إىل احلج ؟ياله حىت يذهب عوكفاية 

 .أو صناعة  أو بضاعةٍ  على الدوام من عقارٍ  كفيه وتكفي عائلتهتالبد أن تكون النفقات  :المذهب 
أن يكون عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه فقط ، وهو قول : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .مجهور العلماء 

دوام حياته هذا ال  لتقدير بأنه ال يكون مستطيعاً إال إذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عيالهاألن  :التعليل 
يستطيعه غالب األغنياء ألنه قلَّ من يثق من األغنياء أن عنده من املال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام فكيف بسائر 

 .الناس 
 الحوائج األصلية : الثالث 

اجها اإلنسان كثرياً  أن يكون عنده مال زائد عن حوائجه األصلية ، واحلوائج األصلية هي اليت حيت احلج أي البد ملن أراد
قول له بع كتبك أو أقالمك أو سيارتك حىت نكالكتب واألقالم والسيارة والثالجة وما أشبه ذلك فهذه حوائج أصلية فال 

حيتاج  حتج ألنه يتضرر بإنفاق مايف يده ، لكن لو كان له نسختان من كتاب باع أحدمها وحج ، أو كانت له سيارتان ال
 . بع واحدة وحج بثمنها وأبق األخرى عندك وهكذاله إال واحدة منهما نقول 
قضاء الواجبات والنفقات الشرعية واحلوائج األصلية البد من توافرها حىت يكون من أراد احلج : إذاً هذه األمور الثالثة 

 . مستطيعاً 

 الحج يجب في العمر مرة واحدة على الفور:  المسألة الرابعة
- :عمر مرة واحدة مايلي والدليل على أن الحج يجب في ال

 [99: آل عمران ]"  َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً : " قوله تعاىل  :من الكتاب  -1
 .واهلل عز وجل يف هذه اآلية أطلق ومن حج مرة واحدة دخل حتت هذا اإلطالق 

يارسول اهلل احلج يف كل سنة أو مرة : " فقال  حابس سأل النيب حديث ابن عباس أن األقرع بن  :السنة  من -1
 .رواه اخلمسة إال الرتمذي واللفظ أليب داود "  بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع: واحدة ؟ قال 
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أيها الناس قد فرض اهلل : " فقال  خطبنا رسول اهلل : وأصل احلديث يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة قال 

لو قلت "  :فقال رسول اهلل . حىت قاهلا ثالثاً . فسكت . أكل عام يارسول اهلل : فقال رجل " حج فحجوا عليكم ال
 " نعم لوجبت ولما استطعتم 

دليل على أن احلج لو كان كل سنة حلصل للناس من التعب واملشقة الشئ الكثري ( لما استطعتم )  ويف قوله النيب 
مىن وال مزدلفة وال عرفة ولكن هذا من تيسري اهلل على عبادة بأن أوجبها مرة واحدة  والمتألت املشاعر هبم ومل تكفهم

 . على ذلك  فاحلمد هلل
وابن حزم ( ـ43صـ) اإلمجاع  هانعقاد اإلمجاع على وجوب احلج مرة واحدة يف العمر ونقل اإلمجاع ابن املنذر يف كتاب -4

 .وغريهم من أهل العلم  4/6وابن قدامة يف املغين  9/19والنووي يف اجملموع ( ـ31صـ)يف مراتب اإلمجاع 
 الحج على الفور أم على التراخي ؟ وهل يجب -

وبه قال ، أنه جيب أداء احلج على الفور إذا متت شروط الوجوب السابقة : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 .اجلمهور 

- :ويدل على ذلك 
فاهلل سبحانه أوجب حج البيت [99: آل عمران ]" اِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً َوِلّلِه َعَلى النَّ : " قوله تعاىل  

 .ملن استطاع إليه سبيال وأداء الواجب على الفور 
رواه مسلم ، واألمر يقتضي وجوب "  إن اهلل فرض عليكم الحج فحجوا: " قال  حديث أيب هريرة أن النيب  -1

 .الفورية 
 .آلفات ما مينعه من احلج مستقبالً فيكون عاجزاً ااإلنسان قد يعرض له من  للذمة فإنأ أبر  أن املبادرة يف احلج -4
أن هذه اآلية نزلت يف : فقالوا "  َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِّلهِ " من قال أن احلج جيب على الرتاخي استدل بقوله تعاىل  -

إال سنة عشرة ، ونوقش هذا االستدالل مبا سبق بأن هذه اآلية  وجوب احلج ومل حيج النيب احلديبية سنة ست وفيها 
بعد الشروع فيهما ولو كانت دليالً على الوجوب ملا اختلف  ةليست دالة على وجوب احلج ، بل األمر بإمتام احلج والعمر 

 .سنة التاسعة وسبقت األدلة على ذلك كان يف ال  احلجِ  ضَ رْ اآلية وسبق أن فَـ  ههلذ ةالعلماء يف وجوب العمر 
في السنة العاشرة ولم يحج في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج إذا كان  لماذا حج النبي : فإن قيل  -

 الحج على الفور ؟
- :لم يحج في السنة التاسعة السببين  أن النبي : فالجواب 

كن النيب مومل يت_ اسعة وهذا هو الذي وقع يف تلك السنة أنه كان من املتوقع أن حيج املشركون يف السنة الت -1
 أرسل النيب املشركني أن يطوفوا عراة ، ولذا من منع رباءة وأن ال حيج بعد العام مشرك ي بعلياً بعد أيب بكر يناد

 .متفق عليه من حديث أيب هريرة وكان ذلك يف السنة التاسعة " عريان بالبيت وال يطوف 
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يف أمر دينهم ويعلمهم ما يهمهم  همواستقبلهم ليفقه لتاسعة هي سنة الوفود فقد كثر الوفود على النيب أن السنة ا -1

 .وجيب عليهم 
وكان الناس يف السابق يطوفون عراة بالبيت إال من وجد ثوباً من احُلُمس من قريش ، فإنه يستعريه منهم ويطوف به ، أما 

ا بثياهبم بل يطوفون عراة حىت النساء فكانت املرأة تطوف عارية ، وتضع يدها من كان من غري قريش فال ميكن أن يطوفو 
  -:على فرجها وتقول 

 اليوم يبدو بعضه أو كله     وما بدا منه فال أحله                            
 

ق أو الصبا بعرفة صح حجهما فرضاً :  المسألة الخامسة ِِ  إن زال الرَّ
م باحلج مث أعتقه سيده يف احلج وهو بعرفة فإنه يصح من هذا العبد وجيزئه عن فرضه ، وقلنا بعرفة لو أن عبداً أحر : مثاله 

رواه أمحد وأبو داود ، وكذلك الصيب إذا أحرم باحلج مث بلغ يف (  الحج عرفة)  ألن عرفه ركن احلج األعظم لقول النيب 
فلما بلغ بعرفة حتوَّل  له داية إحرامه كان حجه مبثابة النافلةعرفة فإن حجه يصح وجيزئه عن فرضه ، مع أن هذا الصيب يف ب

نقلبت إىل فرض بدون أن ينوي الفرض من أوهلا امث نفله فرضاً ، وهذه املسألة تصلح أن تكون لغزاً فيقال عبادة أوهلا نفاًل 
يف عرفة ، على اخلالف السابق عتق أو قبلها ، وكذلك حج الرقيق إذا أهو حج الصيب إذا بلغ يف عرفة : ، فيكون اجلواب 

 . فيما إذا حج الرقيق مث اعتق بعد احلج فهل جيزئه عن حجة اإلسالم وسبق توضيح القولني
خرى بعد بلوغه والرقيق ق مث عاد إىل عرفة ليقف هبا مرة أعتق الرقيأوإذا دفع الصيب أو الرقيق من عرفة مث بلغ الصيب أو  -

أن يكون ذلك قبل طلوع الفجر من يوم النحر ألن وقت الوقوف بعرفة ميتد إىل طلوع  بعد عتقه فوقوفه جيزئ أيضاً بشرط
 . الفجر من يوم النحر 

إىل نية  تقروأما اجملنون فال يدخل يف إحرامه إال إذا أفاق من جنونه ألن اجملنون ال يصح إحرامه ألن اإلحرام عبادة تف
 .واجملنون ال نية له 

هذه العمرة  الصيب قبل أن يشرع يف الطواف فإنأحرم الرقيق أو الصيب مث أعتق الرقيق أو بلغ  وأما يف العمرة فإنه إذا -
فال جتزئ هذه العمرة عن الفرض وهذا  هجتزئ عن الفرض وأما إن كان عتق الرقيق أو بلوغ الصيب بعد الطواف أو يف أثناء

 .واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجحقول 

 سائل في حج وعمرة الصبي م:  المسألة السادسة
عن حجة وعمرة اإلسالم ، وهذا قول مجهور العلماء بل نُقل  هوإن  كان ال جيزئ سبق أن الصيب يصح منه احلج والعمرة 

 اإلمجاع على ذلك نقله ابن املنذر وغريه 
ولك  نعم: ج ؟ قال أهلذا ح: صبياً فقالت  أن امرأة رفعت إىل النيب : " ويدل على أنه يصح منه حديث ابن عباس 

 .رواه مسلم "  أجر
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وأمجعوا على أن الصيب الذي ال يطق ...وأمجعوا على أن الصيب يطاف به ( " ـ61،66صـ) إلشراف اقال ابن منذر يف 

 " الرمي أنه يرمى عنه 
اً كما أن له أن للصيب حج: " أمجع عليه الناس ومل خيتلفوا  مما وهذا: "  1/149وقال الطحاوي يف شرح معاين اآلثار 

 " صالة 
- :مسائل في حج الصبي  -

 كيف يحج الصبي ؟:  [ ]مسألة 
بين أحرم ، ألنه مييز ، وإن كان غري مميز فإنه ينعقد  يا: اإلحرام ، فيقول  إن الصيب إن كان مميزاً فإن وليَّه يأمره بنية: ول نق

ة الطواف ، وإن مل يكن مميزاً فينويه عنه وليه ، مث إن كان قادراً إحرامه بنية وليَّه عنه ، وأما الطواف فإن كان مميزاً أمره بني
دراً محله وليَّه أو غريه بإذن وليَّه ، ويقال يف السعي كما قيل يف الطواف ، أما احللق أو على املشي مشى ، وإن مل يكن قا

 [9/11انظر املمتع . ] التقصري فأمره ظاهر 
ز كالذي له سنة أو سنتان فيحرم عنه وليه الدخول يف نسك احلج  وليه ، وبني غري املميِّ ز فينوي بإذن إذاً يُفرق بني املميِّ 

 .والعمرة أ
 من هو الولي الذي ُيحرم عن الصبي ؟ : [2]مسألة 

أن املراد بالويل هو وليُّه باملال ، وهم األب ، مث بعد ذلك الوصي مث بعد ذلك احلاكم القاضي :  المذهباملشهور من 
 .ري ، فلو أن أمه أحرمت عنه أو أن أخاه أو جده أحرم عنه كل هؤالء ال ميكن أن حيرموا عنه فقط ال غ

أو أم أو أخ أو جد أو غري ذلك ممن يتوىل أمره يف  أن وليَّه يف احلج كل من يتوىل أمره من أب: واهلل أعلم  والقول الراجح
 .احلج 
ي فهل يصح أن يطوف الحامل عن نفسه وعن الصبي إذا كان الصبي محمواًل ال يستطيع المش:  [3]مسألة 

 بطواف واحد ؟
ألن احلامل آلة ،   ول ، فإنه يقع عن احملمول وال يقع عن نفسهميصح ، وإذا نوى عن نفسه وعن احمل الأنه  : المذهب 

 .للمحمول فصار احملمول كالراكب 
أي أن الصيب يعقل ) ذا كان مميِّزاً أو غري مميِّز فإذا كان مميِّزاً الصيب احملمول بني إ يف أنه يُفرَّق: واهلل أعلم  والقول الراجح

 .ذلك الطواف  ونوى حامله وأجزأ عنهما مجيعاً نوى الصيب ( النية 
وإن كان غري مميِّز فإنه ينوي عن الصيب فيطوف به مث ينوى عن نفسه ويطوف عن نفسه طوافاً آخراً ، أو أنه جيعل شخصاً 

 .ه وينوي عنه وهو ينوي عن نفسه آخر حيمله بداًل عن
 .وعن الصيب بطواف واحد فهنا وقع طواف واحد بنيَّتني وهذا ال يصح  عنه أنه إذا كان الصيب غري مميِّز فنوى:التعليلو 
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إما أن : ه لوليِّ  يصح أن يقع طواف بنيتني فيقال أما إذا كان ال يعقل النية فإنه ال: "  9/14قال ابن عثيمني يف املمتع 

طوف أوالً ، مث تطوف بالصيب ، وإما أن تكل أمره إىل شخص حيمله بداًل عنك ، فإن طاف بنيتني فالذي نرى أنه يصح ت
 " احلامل دون احملمول 
وهو أنه يصح منهما مجيعاً على اإلطالق سواًء كان الصيب مميِّزاً أو غري مميِّز فالطواف جيزئ عنهما  :وهناك قول ثالث 

 .مجيعاً 
 :  واستدلوا

يث ح"  نعم ولك أجر: أهلذا حج ؟ قال : فقالت   حبديث ابن عباس عند مسلم يف املرأة اليت رفعت صبياً للنيب  -1
يستفصل من هذه املرأة يف كون ابنها مميِّزاً أو غري مميِّز ومل يأمرها بطوفني ، مع أن املقام مقام بيان ، وال جيوز  ملإن النيب 

 .اجة تأخري البيان عن وقت احل
وقالوا إنه وإن كان غري مميِّز ففي نية احلج نوى وليُّه عن نفسه وعن الصيب مع أن احلج واحد فكذلك أيضاً الطواف  -1

 .ورجح هذا القول عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل أن القول الراجح أحوط واهلل أعلم،إذا كان واحداً وهذا قول قوي جداً إال 
 جر الحج لمن يكون ؟إذا حج الصبي فأ[ : 4]مسألة 
ولوليِّه أجر أيضاً ألن النيب "  َمْن َعِمَل َصاِلحاً َفِلنَـْفِسهِ " : أجر احلج يكون للصيب ألن اهلل عز وجل يقول : نقول 
 فدل على أن ( ولك أجر حجه : ) ومل يقل " نعم ولك أجر : " قال كما يف حديث ابن عباس السابق قال للمرأة

 .، وأن أجر تعليمه ورعايته يف حجه يكون للويل أجر احلج يكتب للصيب 
 هل األولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة أم األولى عدم ذلك ؟[ : 5]مسألة 

اجلواب يف هذا تفصيل ، وهو إن كان يف وقت ال يشق فإن اإلحرام هبم خري ، ألن : "  9/11قال ابن عثيمني يف املمتع 
أما إن كان يف ذلك مشقة  و " نعم ولك أجر: ه الصيب ، وسألته هل له حج ؟ قال قال للمرأة اليت رفعت ل النيب 

كأوقات الزحام يف احلج أو العمرة يف رمضان ، فاألوىل عدم اإلحرام ألنه رمبا ُيشغل وليه عن أداء نسكه الذي هو مطالب 
 "به على الوجه األكمل ، وقد يرتتب على ذلك مشقة شديدة على الصيب وأهل الصيب 

الصبي إذا كان محمواًل هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره أثناء الطواف مع أن الغالب أن تكون [ : 6]مسألة 
 عن يمينه ؟
 .البد أن تكون عن يساره  :المذهب 

 .أنه ليس بشرط : واهلل أعلم  والقول الراجح
أي وجه محل عليه ، وملا يف ذلك من  أن له حجاً على" نعم ولك أجر : " للمرأة  ظاهر قول النيب :  ويدل على ذلك

 (9/11انظر املمتع )  .املشقة
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 فض إحرامه ؟تلو رفض الصبي الحج أو العمرة فهل ير [ : 7]مسألة 

واحلج والعمرة بالنسبة  أنه يلزمه اإلمتام أي ال يرفض احلج وال العمرة ، ألن احلج والعمرة جيب أمتام نفلهما ،: المذهب 
 .إلمتام ، فيلزمه ا للصيب نفل

 .أنه ال يلزمه اإلمتام ، فإن شاء مضى وإن شاء ترك : واهلل أعلم  والقول الراجح
ألن هذا الصيب غري مكلَّف ، وال ملزم بالواجبات فقد رُفع عنه القلم ، وملا يف ذلك من املشقة على وليِّه : والتعليل 

 .خاصة يف الوقت احلاضر 
وهو يف احلقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا احلاضر ، ألنه رمبا يظن : "  9/11لقول قال ابن عثيمني يف املمتع مرجحاً هذا ا

الناس ، كثرياً اليوم ،  املسألة مشكلة وهذا يقع من  يكون على خالف ما يتوقع ، فتبقىالويل أن اإلحرام بالصيب سهل ، مث
  "هذه املشكلة  فإذا أخذنا هبذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا

َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ " اإلمتام لقوله تعاىل  عليه وأما الكبري فال ميكنه أن يرفض احلج بأي حال من األحوال بل جيب :تنبيه 
- :فال ميكن لإلنسان أن خيرج منه إال بواحد من أمور ثالثة   " َواْلُعْمَرَة ِلّلهِ 
 .يخرج من حجه ففيتم نسكه  إمتام النسك بأن يقضي من حجه :ول األمر األ

 .اإلحصار ، ومثله أيضاً االشرتاط وسيأيت بإذن اهلل تعاىل  :األمر الثاني 
 .الردة نسأل اهلل السالمة  :األمر الثالث 

وماعدا هذا األمور الثالثة ال ميكن أن خيرج الكبري من حجه ، وهذا من الفروق بني احلج وبقية العبادات فبقية العبادات 
 .لها بطلت فلو شرع يف صالة الظهر مثاًل مث أبطلها بطلت لكن بالنسبة للحج ال ميكن ذلك طبإذا أ

- :يتبيَّن مما سبق أن المناسك بالنسبة للصبي تنقسم إلى قسمين :  ف ائدة
 .مناسك يقدر عليها فهذه يفعلها بنفسه  : القسم األول
 .ه مناسك ال يقدر عليها فهذه يفعلها عنه ولي :القسم الثاني 

ىن واملبيت مبزدلفة هذه يقدر عليها فاألصل أن يفعلها هو بنفسه ، لكن الرمي مثاًل الوقوف بعرفة واملبيت مب :ل ذلك مثا
  . مكن منه فهذا يتواله عنه وليهتقد ال ي
تنب حمظورات وأيضاً جي( املخيط ) الصيب بالنسبة لإلحرام وحمظورات اإلحرام كالكبري فُيجرَّد من املالبس :  أخرى  ف ائدة

 .كالكبير تماماً   ب وحلق الشعر وتقليم األظفار وغريها من األحكامياإلحرام كالط

- :نابة مسائل في اإل : المسألة السابعة
 .ال يُرجى برؤه  لمرضٍ َمْن لم يستطع الحج لكبر سٍن أو [ :  ]مسألة 
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ال يُرجى برؤه وكان عنده مال  ملرضٍ سنه أو  أن من عجز عن احلج بنفسه لكرب: أعلم واهلل  المذهب وهو القول الراجح

 .يلزمه أن يقيم من حيج عنه وهذا قول مجهور العلماء 
 :ويدل على ذلك 

إن فريضة اهلل على عباده أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يثبت يارسول اهلل : أن امرأة من خثعم  قالت : عن ابن عباس  -1
 .متفق عليه . ك يف حجة الوداع وذل" نعم : على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال 

إن أيب شيخ كبري ال يستطيع الركوب ، : فقال حديث  عبداهلل بن الزبري قال جاء رجل من خثعم إىل رسول اهلل  -1
نعم : قال  ؟رأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيهأ: قال .... فريضة اهلل يف احلج فهل جيزئ أن أحج عنه ؟ ته وأدرك
 "إسناده صاحل : " 1/114اه أمحد والنسائي ، وقال ابن حجر يف التلخيص رو " حج عنه : ،قال 

السن أو مرٌض ال يرجى برؤه  ائل أن من أعجزه كربُ فهذان احلديثان خصصا هذه احلالة يف عدم االستطاعة ، فقد يقول ق
رجى زوال ج بنفسه واليُ بينا أن من كان له مال وعجز عن احل غري مستطيع فال جيب عليه احلج ، ولكن هذين احلديثني

ب عليه أن ينتظر حىت وعنده مال فإنه جييستنيب يف حجه ، وسبق أن من كان مريضاً يُرجى برؤه عجزه جيب عليه أن 
 .يزول مرضه مث حيج هو بنفسه فال جيوز له أن يستنيب 

امرأة حتج عنه وجيوز للمرأة أن دلَّ حديث ابن عباس السابق يف حج املرأة عن أبيها أنه جيوز أن يقيم الرجل :  ف ائدة -
 تقيم رجاًل حيج عنها ، وهل جيوز للرجل أن يقيم أكثر من واحد ليحج عنه يف عام واحد ؟

جيوز ذلك ، لكن إذا أناب اثنني فأكثر يف فريضة فأيهما يقع حجه عن : اجلواب : "  44/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع 
 هـ.أ" ون الثانية نفالً أوالً ، وتكمن أحرم : جلواب ا الفريضة ؟
 يحج عنه هل يجب على النائب أن يحرم من بلد المستنيب ؟ رجالً  لو أن رجاًل أقام:  [2] مسألة
يف السن قادراً مباله دون بدنه ويسكن يف بلدة الرياض وأراد أن ينيب رجاًل ليحج عنه وهذا الرجل كبرياً لو أن رجاًل   :مثاله 

ب أن يأيت إىل الرياض حىت يبدأ حجه من بلد املستنيب ؟ وكذلك لو كان من اهلند أو من مكة ، فهل يلزم هذا النائ
 املغرب فهل يلزمه أن يبتدئ حجه من هناك ؟

 أنه يلزمه ذلك  :المذهب 
 .أنه ال يلزمه ذلك : واهلل أعلم  والقول الراجح

ن املنيب سافر من الرياض إىل مكة لغرض غري ألن الطريق من بلد املنيب إىل مكة ليس مقصوداً لذاته ، فلو أ: والتعليل 
احلج مث دخل عليه وقت احلج وهو يف مكة فأراد أن حيج مل يلزمه أن يذهب إىل بلده الرياض حىت يبتدئ حجه من هناك 

، بل حيرم بالفرض من مكة ، ألن الطريق من بلده إىل مكة ليس مقصوداً لذاته وإمنا لعدم إمكان احلج إال بسلوك ذلك 
 .ريق الط

 من لم يحج عن نفسه هل يجوز له أن يحج عن غيره ؟:  [2] مسألة
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 .أنه ال جيوز له ذلك :  المذهب
أخ يل أو قريب : ؟ قال  َمْن شبرمة" : لبيك عن شربمة قال : مسع رجاًل يقول حبديث ابن عباس أن النيب : واستدلوا 

 هرواه أبو داود وابن ماج" عن شبرمة ثم حج حج عن نفسك : ال قال : قال " حججت عن نفسك " : قال . يل 
وهذا احلديث اختلف يف "  فسك ، ثم احجج عن شبرمةنفاجعل هذه عن : " وصححه ابن حبان ويف رواية ابن حبان 

رفعه ووقفه فقد رجح وقفه على ابن عباس اإلمام أمحد والطحاوي وابن املنذر ، ورجح رواية الرفع ابن حبان ، والبيهقي 
 .طان والنووي وابن حجر وابن باز وغريهم وابن الق

 ال يشرتط أن يكون النائب قد حج عن نفسه :  والقول الثاني
اليت جاءت تسأل عن حجها ألبيها فقال هلا النيب عمية خثللمرأة ال حبديث ابن عباس عندما قال النيب :  واستدلوا
 ": ومل يسأهلا هل حجت عن نفسها أم ال " حجي عنه. 

 .وأنه ال حيج عن غريه حىت حيج عن نفسه  ذهب هو األقرب واهلل أعلموقول الم
واألظهر تقدمي احلديث اخلاص الذي فيه قصة شربمة ، ألنه تعارض عام : "  4/113قال الشنقيطي يف أضواء البيان 

 " وخاص ، فال حيج أحد عن أحد حىت حيج حجة اإلسالم 
ض ال يرجى برؤه ثم عوفي من ذلك المرض فهل يلزمه أن يحج مرة لو أن رجاًل أقام من يحج عنه لمر :[ 2] مسألة
 أخرى ؟

- :هذه المسألة لها ثالثة أقسام  
 .أن يعاىف املنيب قبل إحرام النائب :  القسم األول

رجل ال يستطيع احلج لكونه مريض مرضاً ال يرجى برؤه يف الظاهر مث أناب شخصاً لكن حيج عنه وقبل أن حيرم  :مثاله 
ب َمنَّ اهلل على املنيب بالشفاء فشفي مث أحرم النائب وهو مل يعلم بشفاء املنيب وحج وانتهى من حجه ، فهل جيزئ النائ

 هذا احلج عن املنيب أم ال ؟
أنه يلزم املنيب أن حيج حجة أخرى بنفسه ، وأن هذه احلجة اليت حجها النائب : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح

بل تكون له مبنزلة النفل ، وهذه املسألة تصلح أن تكون لغزاً فيقال رجل صح حج نفله قبل فرضه مع  ال جيزئ عن فرضه
 .أن األصل أنه ال ميلك أن يتنفل باحلج حىت حيج الفرض 

 هللأيها الناس إن ا" وحديث "  َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً " : قوله تعاىل :  ويدل على ذلك
ذره عوغريها من األدلة العامة اليت توجب احلج على الصحيح املعاىف القادر وهذا زال "  كتب عليكم الحج فحجوا

تيمم وقبل أن يدخل يف الصالة وجد املاء ،  هذه املسألة لو أن إنساناً رينظ قبل أن يدخل نائبه يف احلج ، و وأصبح معاىف
 .أن يتوضأ وهنا أيضاً املنيب جيب عليه احلج فما احلكم ؟ جيب عليه 

 .أن يعاىف املنيب بعد انتهاء النائب من حجه :  القسم الثاني
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رجل ال يستطيع احلج لكونه مريض مرضاً ال يرجى برؤه مث أناب شخصاً ليحج عنه فذهب  النائب وحج وبعد أن  :مثاله 

 فهل جيزئه ذلك عن حجة اإلسالم أم ال ؟انتهى من حجة َمنَّ اهلل عز وجل على املنيب بالشفاء 
 أن هذا احلج جيزئ عن املنيب: واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح

أن هذا املنيب فعل ما أُمر به شرعاً ، ومن فعل ما أُمر به شرعاً خرج من العهدة وبرئت الذمة فال يطالب مرة  :والتعليل 
 [ أن من أتى مبا أُمر به برئت ذمته مما أُمر به ] أو [ مضمون  أن ما ترتب على املأذون غري] أخرى والقاعدة 
 أن يعاىف بعد إحرام النائب وقبل متام نسكه  :القسم الثالث 

رجل ال يستطيع احلج لكونه مريض مرضاً ال يرجى برؤه مث أناب شخصاً ليحج عنه فذهب النائب فلمَّا أحرم  :مثاله 
املنيب بالشفاء وهذا قبل أن يتم النائب نسكه فهل جيزئه ذلك عن حجة اإلسالم  ودخل يف نسكه َمنَّ اهلل عز وجل على

 أم ال ؟
أن هذا احلج جيزئ املنيب ويقال يف التعليل كما قيل يف تعليل القسم الثاين وأن : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح

مر به  ًً  .من أتى مبا أُمر به برئت ذمته مما ُأ
- :سائل في حج المرأة م :المسألة الثامنة 

 لوجوب الحج على المرأة وجود الَمْحَرم يشترط [ :  ]مسألة 
 .واهلل أعلم المذهب وهو القول الراجح وهذا قول 

- :ويدل على ذلك 
هلا حمرم ال تستطيع  مل يكنواملرأة إذا"   َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً : " اهلل عز وجل  قول -1

 .إىل احلج سبيال 
ال يخلون رجل بامرأة إال ومعها ذو محرم ، وال تسافر : " يقول  مسعت رسول اهلل : حديث ابن عباس قال  -1

يارسول اهلل إين اكتتبت يف غزوة كذا وانطلقت امرأيت حاجة ، فقال رسول : فقام رجل فقال "  امرأة إال ومعها ذو محرم
 .متفق عليه "  انطلق فحج مع امرأتك: "  اهلل 

- :وهذا الشرط تحته مسائل نأخذها على سبيل اإلجمال 
 اشتراط المحرم للمرأة هل هو شرط وجوب تكليف أو شرط للزوم األداء ؟:  [ ] مسألة 

 .حلج لعدم احملرم واملقصود هل املرأة إذا مل جتد احملرم تعترب غري مكلفة أو أهنا تعترب مكلفة لكن ال جيب عليها أداء ا
أن اشرتاط احملرم للمرأة إذا كان شرط وجوب تكليف فلم جتد املرأة حمرماً حىت ماتت فإنه ال جيب أن  :فائدة الخالف 

فلم جتد املرأة لزوم األداء اً لتعترب غري مكلفة وماتت على ذلك ، وأما إذا كان شرط ألهناخُيرج من تركتها ما حُيَُج به عنها 
ط ، و به عنها ألهنا تعترب مكلفة بالغة عاقلة حرة توفرت فيها الشر  جيب أن خُيَرج من تركتها ما حُيجُّ ماتت فإنه حمرماً حىت 

 فهل اشرتاط احملرم للمرأة شرط وجوب تكليف أم شرط للزوم األداء ؟
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 .أنه شرط وجوب تكليف : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح

من شروط الوجوب  واالستطاعة " ِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً وَ : "  قول تعاىل: ويدل على ذلك 
 .وعلى هذا ال تكون مكلفة باحلج ألهنا غري مستطيعة 

ادون بلغت سبع سنوات ، أما م اليت األنثى اليت جيب هلا احملرم هي كل أنثى لعورهتا حكم واليت لعورهتا حكم هي : ف ائدة
 .السابعة فليس لعورهتا حكم 

 من هو المحرم ؟:  [2] مسألة
- :من  احملرم يشمل كالً 

 الزوج  -أ 
األب ، واالبن ، واألخ ، والعم ، واخلال ، وابن األخ ، وابن : التأبيد بنسب ، وهم سبعة  على من حترم عليه – ب

 .األخت 
أبوها من الرضاع ، وابنها من الرضاع ، وأخوها من الرضاع  هم سبعة كالنسب سواء ، أيما كان بسبب الرضاع ، و  –ج 

 .ها من الرضاع ، وابن أختها من الرضاع اع ، وخاهلا من الرضاع ، وابن أخي، وعمها من الرض
أبو زوجها ، وابن زوجها ، وزوج بنتها ، وهوالء حيرمون  مبجرد العقد وحىت لو : من حترم عليهم مبصاهرة ، وهم أربعة  -د

 .ال يكون حمرماً إال إذا دخل بإمها والرابع زوج أمها ا فإهنا تبقى حمرميتهم ، طلقو 
  

- :شروط المحرم هي :  [3] مسألة
 أن يكون مسلماً  - 

 .أنه البد أن يكون احملرم مسلماً فإذا كان كافراً فليس مبحرم  وهذا قول المذهب
وهذا  "ال تسافر امرأة إال مع ذي محرم " مسلماً لعموم األدلة  أنه ال يشرتط أن يكون احملرم: واهلل أعلم  والقول الراجح

يشمل املسلم والكافر ، فإذا حجَّت املسلمة وكان أبوها كافراً صحَّ أن يكون هلا حمرماً بشرط أن يكون أميناً فإذا مل يكن 
ن من السفر معه أميناً فليس مبحرم هلا وال متٌ  ًّّ  .كّّ

 عاقاًل  أن يكون بالغاً  -2
وهو األظهر واهلل أعلم ألن الصغري أو اجملنون حيتاج إىل من ينظر إليه ويرعاه واملقصود من احملرم محاية  المذهبول وهذا ق

 .املرأة وصيانتها ، ومن كان صغرياً أو جمنوناً ال يستطيع ذلك 
 يشرتط ذلك ويكفى اشرتط بعضهم أن يكون احملرم ذا بصر أي ليس بأعمى واشرتطوا أيضاً العدالة ، والصحيح أنه ال -

 .عن العدالة األمانة 
 أن يكون ذكراً  -3
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 .حمرماً لألنثى ، ولو قلنا بأهنا تكون حمرماً لقلنا بأهنا تسافر لوحدها  التكون وعلى هذا فاألنثى

 
ج حجة اإلسالم لكن لم يأذن تح مإذا كانت المرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها وهي ل:[4] مسألة
 ؟زوجها

إذا وجب احلج على املرأة فال يشرتط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن حتج : اجلواب : "  9/31ال ابن عثيمني يف املمتع ق
 "، ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق 

 
 نفقة المحرم على من تكون ؟: [ 5]مسألة 

 ت له النفقة ؟جيب على احملرم أن خيرج معها إذا بذل تكون نفقة احملرم على املرأة وهل
انطلق ) للرجل  أنه ال جيب عليه أن خيرج معها وحينئٍذ ال تكون مستطيعة وال مكلفة ، وأما قول النيب  :الصحيح 

يف  تشرعألن املرأة قد امرأتهأن حيج مع  كما يف حديث ابن عباس السابق فنقول هذا أمره النيب ( فحج مع امرأتك 
 .أن يسافر معها  السفر وال طريق للخالص من ذلك إال

 .وإن سافرت املرأة بال حمرم أمثت وصح حجها 
 

ثم بعد ذلك أيست من وجود المحرم فهل لها أن معه، ولم تحج إذا وجدت المرأة المحرم ثم فرطت:  [6] مسألة
 تستنيب ؟

أن وجدت احملرم فرطت أي أخرت احلج بعد  اأنه جيب عليها أن تستنيب ، ألهن:واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 . 

 .إذا مات من لزمه الحج والعمرة فإنه ُيخرج من تركته ما ُيحج ويُعتمر به عنه :  المسألة التاسعة
 .واهلل أعلم  وهذا قول المذهب وهو القول الراجح

- :ويدل على ذلك 
اتت أفأحج عنها ؟ ، إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ميارسول اهلل : أن امرأة قالت : " حديث ابن عباس  -1

 .البخاريرواه "  اهلل أحق بالوفاءهلل فادين أكنت قاضيته ، اقضوا  أمكنعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على : قال 
إهنا مل حتج قط ، : قالت _ صومي عنها _ قال للمرأة اليت سألت عن أمها أهنا ماتت ومل تصم  نه أحديث بريدة  -1

 .رواه مسلم  " حجي عنها: أفأحج عنها ؟ قال 
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هلل اأرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اقضوا : " يف حديث ابن عباس السابق يف قول النيب  : ف ائدة

حلج والعمرة ومتت الشروط يف حقه اشبه احلج يف هذه احلالة بالدين ، وعلى هذا من لزمه  أن النيب " فاهلل أحق بالوفاء 
رج من تركته قبل اإلرث والوصية ما يكفي للحج والعمرة وما بقي فإنه للوصية والورثة ، مث مات ومل حيج أو يعتمر فإنه خيُ 

احلالة خُيرج من الرتكة ه فكما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته قبل الوصية والورثة فكذلك تكلفة حجه وعمرته يف هذ
 .قبل الوصية والورثة 

وعمرته من تركته أي من مجيع ماله مث نأخذ  هفإننا نأخذ ما يكفي حلج ى وقال ثلث مايل يف طرق اخلريرجل أوص: مثاله 
 . الثلث مما تبقى من تركته وما بقي فللورثة
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 باب المواقيت
 :فيه خمُس مسائل  
 .احلد : للغة امجع ميقات ، وهو يف :  المواقيت -

 .مكان العبادة وزماهنا  :وفي االصطالح 
- :ن والمواقيت في الحج تنقسم إلى قسمي

 ".....وميقات أهل املدينة : " مواقيت مكانية ، وقد بيَّنها صاحب الزاد بقوله  :القسم األول 
 ......."وأشهر احلج : " مواقيت زمانية ، وقد بيَّنها صاحب الزاد بقوله  :القسم الثاني 

 

- :المواقيت المكانية هي :  المسألة األولى
  ميقات أهل المدينة ذو الحليفة: أوالً 

 .تصغري احلََلَفة وهو شجر بري معروف ، مسي هذا املكان هبذا االسم لكثرة هذا النوع من الشجر فيه :  الُحَلْيفة -
احلُليفة يقول أهل العلم أهنا قرية بينها وبني املدينة ستة أو سبعة أميال ، وأما يف وقتنا احلاضر وصلها العمران ودخلت  -

 .يف حدود املدينة النبوية 
احلليفة أبعد املواقيت من مكة ، والعلماء رمحهم اهلل يقولون بينها وبني مكة عشرة أيام ، أما يف وقتنا  يقات ذمي -

 .احلاضر مع وجود املواصالت السريعة بينها وبني مكة مايقرب من أربعمائة ومخسني كيلو مرت 
وهي تسمية ( أبيار علي )قيق ، ويسمى أيضاً ذو احلليفة واد يقع على حافة وادي العقيق ولذلك يسمى أيضاً وادي الع-

 .باطلة خمتلقة 
وتسمى وادي العقيق ، .... فذو احلليفة أبعد املواقيت : " 16/99قال شيخ اإلسالم يف منسكه ضمن جمموع الفتاوى 

وهو كذب  ال العامة بئر علي ، لظنهم أن علياً قاتل اجلنَّ هباجهّّ  هسميومسجدها يسمى مسجد الشجرة ، وفيها بئر تُ 
 "فإن اجلنَّ مل يقاتلهم أحد من الصحابة ، وعلي أرفع قدراً من أن يثبت اجلن لقتاله ، وال فضيلة هلذا البئر وال مذمة 

" أو أبيار علي " آبار علي " رف أيضاً باسم عويُ ( : " ..... ـ63صـ)وقال الشيخ بكر أبو زيد يف معجم املناهي اللفظية 
فيها وهذا من وضع  اجلن قاتل –رضي اهلل عنه  –أن علياً : ة مكذوبة ، خمتلقة موضوعة ، هي وهي تسمية مبنيَّة على قص

اق فلنهجر التسمية فر فينبغي أن يكون حمل هجر و  قومابين على االختال_ ال مسَّاهم اهلل باخلري وال صبَّحهم _ الرافضة 
 "ذو احلليفة " : ولنقل  املكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بني شفيت النيب 

 ميقات أهل الشام الُجْحَفة : ثانياً 
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أهل الشام يشمل أهل فلسطني وسوريا ولبنان واألردن وجهاهتم ، ويدخل معهم يف امليقات أهل مصر واملغرب ، وذلك  -

 .أهنم إذا أتوا عن طريق الرب ميرون باجلحفة فيحرمون منها 
قريبة من رابغ ، ومسيت اجلحفة هبذا االسم ألنه اجتحفها السيل بضم اجليم وسكون احلاء وهي قرية :  فةحْ الجُ  -

 .وصارت خراباً يف الزمن السابق فصار الناس حيرمون من رابغ وهجروا اجلحفة 
احلمى  تلَ قِ نُ وذلك ألن سكاهنا كانوا اليهود فَـ  أن يُنقل محى املدينة إىل احلجفة ملا دخلت احلمى املدينة دعا النيب  -

 .لما زال عنها اليهود زال عنها احلمى إىل اجلحفة ف
فة تأيت يف الدرجة الثانية يف البعد عن مكة ، وتبعد عن مكة مائتني كيلو مرت تقريباً ،  حْهيَـَعة ، واجلمَ فة حتسمى اجل -

 .فة ميقات وبين فيها مسجد ، ورجع الناس وأصبحوا اآلن حيرمون منها حويف وقتنا احلاضر ُبين يف اجل
ف بأهلها إىل اجلبل الذي هناك جحمسيت بذلك ، ألن السيل أ: قيل : "  1/414إلسالم يف شرح العمدة قال شيخ ا -

 " بنقل محى املدينة إليها وهي اليت دعا النيب .... 
 أهل اليمن يلملم ميقات : ثالثاً 
أَلْمَلم ، : ة ، ويقال دية جنوب مكاز ، ويسمى هذا اجلبل ليوم بالسعاسم جبل يف طريق الساحل من احلج:  يلملم -

 .يرمرم : ويقال له أيضاً 
كان على ميني الكعبة من أهل اليمن وماكان يف جهتهم ، وبني يلملم ومكة مرحلتان ، أربعون ا كل م: املقصود باليمن  -

 .ميالً 
 ميقات أهل نجد قرن: رابعاً 

ذا االسم ويسمى بوادي السيل الكبري وعلى حماذاته قرن املنازل ، والقرن جبل ومسي الوادي الذي مير هناك هب: يقال له  -
 .فيحرم من وادي السيل الكبري أو من وادي حمرم ( كرى ) وادي حمرم على طريق اهلدا 

أهل جند ومن يأت على طريقهم من أهل املشرق ، ألن أهل املشرق أصبحوا يأتون من طريق جند قرن املنازل حمرم  -
 . فيحرمون من السيل الكبري 

جلبل مطل على قرن املنازل ، فقرن الثعالب اسم قرن املنازل ويقال له أيضاً قرن الثعالب والصحيح أن قرن الثعالب غري  -
 عرفات قريب من مسجد اخليف بينه وبني مسجد اخليف سبعمائة مرت تقريباً ، ومسي بقرن الثعالب لكثرة ما يأوي إليه من

 .الثعالب 
 ت عرق ميقات أهل المشرق ذا: خامساً 

إخل وكل من كان على جهتهم من أهل املشرق ، .....  ندهلااملقصود بأهل املشرق العراق وإيران وباكستان وأفغانستان و  -
 نقرية مندثرة اليوم وطريقها مهجور ، وكانت هذه القرية ميقات ألهل املشرق الذي: العرق هو اجلبل الصغري ، وذات عرق 
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هم يأتون بسياراهتم فاخلريبات وأما أهل املشرق اليوم : حيرمون من الضريبة اليت يقال هلا اليوم  بل سابقاً وكانوايأتون على اإل

 .من الطريق املعبَّد الذي مير مبيقات أهل جند فيحرمون منه 
 .وأبعد املواقيت ذو احلليفة مث اجلحفة وأما الثالثة الباقية فهي متقاربة يف املسافة إىل مكة 

آلن ، فذو احلليفة تسمى أبيار علي ، واجلحفة صار اوهذه األمساء ليست باقية : "  9/36يف املمتع قال ابن عثيمني  -
َبة ، ولكن األمكنة  يْـ ل الكبري ، وذات عرق تسمى الضَّر بدهلا رابغ ، ويلملم تسمى السعدية ، وقرن املنازل يسمى السي

 "واحلمد هلل مازالت معلومة مشهورة للمسلمني مل تتغري 
 الذي حدَّ هذه المواقيت ؟من 

 .هو الذي وقَـَّتها   نيبخالف بأن ال ، وقرن املنازل ، ال واجلحفة،  ذو احلليفة ، ويلملم: املواقيت األربعة 
وقََّت رسول اهلل ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام : " حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :  ويدل على ذلك

ن املنازل ، وألهل اليمن يلملم ، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن كان يريد احلج اجلحفة ، وألهل جند قر 
 .متفق عليه " ون منها والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهلُّه من أهله ، وكذلك أهل مكة يهلّّ 

- :ولني أو عمر بن اخلطاب على ق ففيه خالف َمْن الذي وقَّته هل هو النيب " ذات عرق " وأما ميقات  
 . أن الذي وقَّته النيب :  القول األول
 :واستدلوا 

رواه ..." َهلُّ أهل العراق من ذات عرق لُّ أهل المدينة من ذي الحليفة ومُ هَ مُ : " قال حديث جابر أن النيب  -1
 .ولكن شك الراوي وهو أبو الزبري يف رفعه . مسلم 

 . رواه أبو داود والنسائي وصححه األلباين" العراق ذات عرق وقََّت ألهل : "  حديث عائشة أن رسول اهلل  -1
وقد أعلَّه اإلمام  اه أمحد وأبو داود وهو حديث منكررو " وقت ألهل املشرق العقيق : " حديث أنس أن رسول اهلل  -4

  ( 3/131انظر اإلرواء )   . مسلم يف كتابه التمييز 
 .طاب هو عمر بن اخل أن الذي وقته:  والقول الثاني

ن إيا أمري املؤمنني : ملا فُتح هذان املصران يعين البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا : " حبديث ابن عمر قال :  واستدلوا
فانظروا حذوها من : حدَّ ألهل جند قرناً ، وهو َجْور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرناً شقَّ علينا ، قال  رسول اهلل 

 .  رواه البخاري " ق طريقكم ، فحدَّ هلم ذات عر 
كموافقته يف احلجاب واملقام وغري ذلك ، ولعل عمر مل يبلغه توقيت النيب  إن هذا من موافقات عمر للنيب  :وقيل 

 َّوافق توقيته توقيت النيب و ت عمر ذلك لذات عرق فوق  وهذا من موافقاته له. 
 . عمر بن اخلطاب القول الثاين وأن الذي وقَـَّته هو  :واألظهر واهلل أعلم 

َهلُّ :وأما أدلة القول األول 
ُ
 حديث جابر عند مسلم فقد جاء من طريق أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبداهلل ُيسأل عن امل
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ُمَهلُّ أهل املدينة من ذي احلليفة ، والطريق األخرى اجلحفة ، وُمَهلُّ : " فقال (  أحسبه رفع إىل النيب ) مسعت : ؟فقال 

 احلديث ، ولكن شك الراوي عن جابر وهو أبو الزبري يف هذا احلديث هل هو مرفوع إىل النيب .... ات عرق العراق ذ
 . أي أظنه( : أحسبه ) أم موقوف على جابر ، ومعىن 

َهلُّ ؟ فقال اوجاء يف رواية أن أب
ُ
ى عن متام أنه انته: مسعت ، مث انتهى ، واملعىن : الزبري مسع جابر بن عبداهلل ُيسأل عن امل

 .رفع احلديث 
 محيد ، عن القاسم بن حممد ، عن عائشة  أيبوأما حديث عائشة فقد جاء من طريق املعاىف بن عمران ، عن أفلح 

( ـ113انظر كتابه التمييز صـ) أيب محيد ، وممن أعلَّه اإلمام مسلم به، وقد أنكره اإلمام أمحد واعتربه من منكرات أفلح 
انظر ) روي أخبار يف ذات عرق أنه ميقات أهل العراق ، وال يثبت عند أهل احلديث منها شئ  قد: وقال ابن خزمية 

أو الذي وقته عمر بن اخلطاب أو كان من  وعلى كل حال سواء الذي وقته النيب (  ـ1613صحيح ابن خزمية صـ
 .هل املشرق ذات عرق ميقات أ ن ميقات والعلماء جممعون على أنآلاعلى كل حال هو  موافقات عمر للنيب 

 [هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ]  معنى قول النبي  -
املدينة ، والشام ، واليمن ، وجند ، واملشرق ، هذه املواقيت ألهل هذه : أي أن أهل هذه األماكن السابقة  :هن لهن 

 .البالد 
ن ميرَّ النجدي أاقيت على غري ميقات أهل بلده ، كأي إذا مَّر أحد من أهل هذه املو :  ولمن أتى عليهن من غير أهلهن

رم من ذي احلليفة مع أن احلليفة فإنه جيوز له أن حُيرم منها ، أو كأن مير الشامي على ذي احلليفة فإنه جيوز أن حي على ذي
 -:فة وهي تأيت بعد ذي احلليفة ولكن ميقاته اجلح

 لميقات الثاني ألنه ميقاته وألنه أقرب إلى مكة ؟ليحرم من ا ههل يجوز لمن مرَّ على ميقات أن يتجاوز 
على املدينة وميقات ذي احلليفة ، هل جيوز له أن يتجاوز ميقات ذي احلليفة  امي ميقاته اجلحفة ، ومرَّ بطريقهالش: مثال 

ليفة ، هل ليحرم من ميقاته اجلحفة وألنه أقرب إىل مكة ؟ وكذلك النجدي إذا جاء بطريقه إىل املدينة وميقات ذي احل
 ؟ ( السيل الكبري) جيوز له أن يتجاوز ميقات ذي احلليفة ليحرم من ميقاته قرن املنازل 

ذي احلليفة وهذا  لنجدي يف املثال السابق أن حيرما منأنه ال جيوز له ذلك ، بل جيب على الشامي وعلى ا :المذهب 
 .قول مجهور العلماء 

 .متفق عليه عن ابن عباس " ن وملن أتى عليهن من غري أهلهن هن هل: "  بعموم قول النيب : واستدلوا 
من كان من غري أهلها فيعترب هذا امليقات  أن جعل هذه املواقيت ألهلها وملن أتى عليها من غري أهلها ، أي فالنيب 

 .الذي مرَّ به ميقات له 
مليقات اآلخر له ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن ا كان  أنه ال بأس أن يتجاوز امليقات إىل ميقات آخر إذا : والقول الثاني

 .تيمية 
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ميقاته اجلحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على املدينة  نْ ومَ ( : " ـ119صـ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف االختيارات 

 " فلهم تأخري اإلحرام إىل اجلحفة ، وال جيب عليهم اإلحرام من ذي احلليفة 
 .وهو القول األول  واألحوط األخذ برأي الجمهور

ليحرم من اجلحفة وهو ليس ميقاتاً له  هوأما إذا كان امليقات الثاين ليست ميقاتاً له كأن مير النجدي بذي احلليفة ويتجاوز 
 .فأكثر أهل العلم على عدم جواز ذلك 

 من أين يحرم من كان في مكة للحج والعمرة ؟:  المسألة الثانية
 :في الحج : أوالً  

من مكة من أي  م حلجهمكة سواء كان مقيماً هبا أو غري مقيم أي سواء كان من أهل مكة أو غريهم فإنه حير  من كان يف
 .موضع منها ، وهذا بإمجاع العلماء 

، وكذلك أهل  هومن كان دون ذلك فمهله من أهل" ..... حديث ابن عباس السابق يف املواقيت وفيه :  ويدل على ذلك
 .عليه  متفق" ون منها مكة يهلّّ 

 "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة " ويف لفظ 
على قول مجهور العلماء للمكي أن حيرم من مىن أي خارج مكة ومىن تعترب داخله يف حدود احلرم ، وهذا  وكذلك جيوز

رمون منها وهذا جائز ، ولكن غلون يف أمور احلجاج فيدركهم يوم الرتوية وهم يف مىن فيحتحيصل كثرياً ألهل مكة الذين يش
 تعترب خارج احلرم فهل جيزئ ؟  وعرفات هل جيوز هلم أن حيرموا للحج من عرفات
 لم أنه جيزئ فيصح إحرامه ، وهو كمن أحرم قبل امليقات وهو القول الراجح واهلل أع:  المذهب وهو قول جمهور العلماء

 متفق عليه " الرتوية وجعلنا مكة بظهر أهللنا للحج  حىت إذا كان يوم: " حديث جابر وفيه  :ويدل على ذلك 
 في العمرة  : ثانياً 

من كان يف مكة  وأراد العمرة فإنه حُيرم من احِلل أي من أي موضع خارج احلرم ، وأقرب مكان للحل ملن كان يف مكة هو 
من كان يف مكة فإنه حيرم لعمرته من التنعيم ، وأبعدها من جهة جدة ، واحلرم له حدود معروفة إىل اآلن ، واملقصود أن 

 .احلل وهو قول األئمة األربعة 
 :ويدل على ذلك 

 عبدالرمحن بن أيب بكر أن يـُْعِمرَ  يف حجة الوداع فلما طهرت أمر النيب  حديث عائشة عندما حاضت مع النيب  -1
ن احلرم ليس ميقاتاً أفدل ذلك . متفق عليه عائشة من التنعيم فخرج هبا إىل التنعيم فأحرمت بالعمرة من التنعيم واحلديث 

  .عبدالرمحن بن أيب بكر أن خيرج بأخته إىل التنعيم وهو أدىن احلل  ولو كان ميقاتاً للعمرة مل يأمر النيب للعمرة ،
ل عطاء قا" كم وبني احلرم بطن الوادي ال تعتمروا فإن أبيتم فاجعلوا بينال يضركم يا أهل مكة أن : " قول ابن عباس  -1
 .بن أيب شيبة رواه ا" يريد بطن الوادي من احلل : 
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أن العمرة هي الزيارة ومن أحرم من داخل احلرم ال يُعدُّ زائراً له ، بل البد أن خيرج إىل احلل مث يدخل احلرم فيسمى  -4

 .زائراً 
 رة من أين يحرم ؟رن المقيم في حرم مكة إذا أراد اإلحرام بالحج والعمااختلف العلماء في الق: مسألة 

عرفنا فيما سبق أن أهل مكة أو من كان يف مكة ولو من غري أهلها إذا أرادوا أن حيرموا باحلج أحرموا من نفس مكة من 
احلرم وإذا أرادوا أن حيرموا بالعمرة فإهنم حيرمون من أدىن احلل ، ولكن اختلف العلماء فيمن كان من أهل مكة وأراد أن 

العمرة يف احلج فيحرم هلما مجيعاً فهل حيرم من مكة ألن اإلحرام باحلج من مكة أو البد أن خيرج إىل حيج قارناً أي يدخل 
 أدىن احلل من أجل أنه أدخل عمرته يف حجه واإلحرام بالعمرة من احلل ؟

 .أنه جيزئه أن حيرم من مكة ، وهو قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح
متفق عليه ، وألن عمل العمرة قد دخل يف احلج " حىت أهل مكة يهلون من مكة "  بعموم قول النيب :  اواستدلو  

عتمر أن جيمع ج ، وأما من قال إنه ال جيزئ قالوا ألنه البد أن خيرج من احلرم فيحرم من احلل ألنه البد للمفكان املعترب احل
تعترب من احلل ويكون قد مجع  وعرفات ه سيخرج يف يوم عرفة إىل عرفاتنقول أنه لو أحرم من مكة فإنبني احلل واحلرم ، 

 . بني احلل واحلرم 
من كان دون املواقيت اخلمسة السابقة فإنه حيرم للحج أو العمرة من أهله أي من مكانه مثل أهل جدة وخليص  :ف ائدة  

 . وعسفان وغريها من املناطق اليت دون املواقيت 
متفق " فمن كان دون ذلك فمهله من أهله : "  بن عباس السابق يف املواقيت قال النيب حديث ا :ويدل على ذلك 

 .عليه
- :أقسام  ةأصبحت أماكن اإلحرام على ثالث إذاً 

من كان مسكنه قبل املواقيت اخلمسة فإنه حيرم من ميقاته كما يف التحديد السابق ألهل املواقيت اخلمسة :  القسم األول
 .والعراق واليمن وغريهم ومن كان على طريقهم  السابقة كأهل جند

تاج أن يذهب إىل املواقيت كأهل من كان دون املواقيت اخلمسة فيحرم من مكانه الذي هو فيه فال حي :م الثاني القس
 .جدة وحبرة وخليص والشرائع وغريهم 

 .من أدىن احلل من كان يف مكة أي داخل احلرم ، فيحرم للحج من مكانه وللعمرة  :القسم الثالث 

 إذا مرَّ المسلم المكلَّف بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم ؟  :المسألة الثالثة  
- :هذه المسألة ال تخلو من ثالث حاالت 

 .والعمرة أأن مير هبذه املواقيت وهو يريد احلج  :الحال األول 
اد احلج أو العمرة واإلحرام من امليقات واجب فال أنه يلزمه أن حُيرم ، ألنه أر : واهلل أعلم  فالمذهب وهو القول الراجح

 .جيوز له أن يتعداه حىت حُيرم وبه قال مجهور العلماء 
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يعتمر من قبل أن مير هبذه املواقيت وهو ال يريد احلج أو العمرة ولكن مل يسقط فرضه  أي مل حيج ومل  :الحال الثانية 

أن حُيرم ، ألن احلج والعمرة واجبان على الفور وهذا وصل إىل  أنه يلزمه: واهلل أعلم  فالمذهب وهو القول الراجح
 .وهو قول مجهور العلماء . امليقات فال جيوز له أن يتعداه إال وهو حمرم الستطاعته على احلج والعمرة 

 .رة أن مير هبذه املواقيت وهو ال يريد احلج والعمرة وقد أسقط فرضه منها أي سبق له احلج والعم :الحال الثالثة 
مريض يف مكة أو حضور درس أو شراء بيت أو حنو  يريد حجاً أو عمرة بل يريد زيارةن يكون مرَّ هبذه املواقيت وهو ال كأ

 ؟ ذلك وسبق له أن حج واعتمر فهل يلزمه أن حيرم من امليقات
علماء واستثنوا من ذلك من ه بغري إحرام وهو قول مجهور الادأنه يلزمه أن حيرم من امليقات وال جيوز أن يتع : فالمذهب

 يجوز له جتاوز امليقات بال إحرامحطاب وحنوه فجة تتكرر كمن يرتدد لنقل بضاعة أو دخل مكة لقتال أو خوف أو حا
 .على أي حال كان  فرضه أنه ال يلزمه أن حيرم من امليقات مادام أنه أسقط: واهلل أعلم  والقول الراجح
 : ويدل على ذلك

لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد  هن: "  لسابق يف املواقيت حيث قال النيب حديث ابن عباس ا -1
  .أن اإلحرام منهن ملن أراد احلج أو العمرة  فبنيَّ النيب متفق عليه ،" الحج والعمرة 

 .رواه البخاري  معلقاً بصيغة اجلزم " أنه دخل مكة حالال : " ورد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  -1
 . ألصحابه وأيضاً لو كان املرور بامليقات موجباً لإلحرام  لكل أحد لبيَّنه النيب 

 احلديث رواه الطرباين وهو حديث ضعيف ألن"  ال يجاوز أحد الميقات إال محرماً : " وأما حديث ابن عباس مرفوعاً 
 .يف إسناده حصني بن عبدالرمحن اجلزري وهو سيء احلفظ 

إن كان يريد احلج أو العمرة أو كان احلج أو العمرة فرضاً عليه ، : " فيمن مرَّ باملواقيت  44/ 9ملمتع قال ابن عثيمني يف ا
أديت الفريضة ومررت هبذه املواقيت وال تريد احلج وال  دأما إذا كنت ق...أي مل يؤد الفريضة من قبل ، فإنه يلزمه أن حيرم 

 " ك عن مكة أم قصرت العمرة ، فليس عليك إحرام سواء طالت مدة غيبت

 المواقيت الزمانية  :المسألة الرابعة  
 سبقت املواقيت املكانية والقسم الثاين هو املواقيت الزمانية واملقصود هبا أشهر احلج هذه هو القسم الثاين من املواقيت فقد

 فما هي أشهر الحج ؟
 .م النحر آخرها يو  وعشر من ذي احلجةأشهر احلج شوال وذو الَقْعَدة : المذهب 

  .وذو احلجة  أن أشهر احلج شوال وذو الَقْعَدة: والقول الراجح واهلل أعلم 
- :ويدل على ذلك 

واملشهور يف اللغة العربية أن أقل اجلمع ثالثة [199: البقرة ]"اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت  ":أن هذا ظاهر قول اهلل تعاىل  -1
 . ثةمجع وأقل اجلمع ثال( أشهر ) فكلمة 
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،  1/113ذكره السيوطي يف الدر املنثور " شوال وذو القعدة وذو احلجة  " اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت " : ورد عن عمر  -1

، وأيضاً ورد عن ابن عباس أخرجه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم  9/61وكذا ورد عن ابن عمر وصححه ابن حزم يف احمللى 
. 

احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة آخرها يوم النحر يرتتب على هذا القول بأن  وأما قول املذهب بأن أشهر
التشريق احلادي عشر والثاين عشر والثالث  تكون بعض أعمال احلج ليست داخله يف أشهر احلج فمثاًل الرمي يف أيام

ذهب ج وهي خارجة عن حتديد املاملبيت مبىن من أعمال احل عشر من أعمال احلج وليست داخلة يف أشهر احلج وكذلك
 أو التقصري أو طواف اإلفاضة ، فكيف خنرجها من أشهر احلج ؟ احللق رألشهر احلج وكذلك من أخَّ 

 :فائدة الخالف 
واهلل ألصومن ثالثة أيام من أشهر احلج ، : فائدة اخلالف يف حتديد األشهر احلرم فيما لو حلف إنسان على ميني وقال 

ين ، والثاين والعشرين ، والثالث والعشرين ، فعلى قول املذهب ال يكون باراً بيمينه وجيب عليه أن ر شعوصام احلادي وال
مل يأت مبا حلف ألنه أشهر احلج انتهت ، وعلى القول الراجح قد أتى بيمينه ألن أشهر احلج ال  كفِّر عن ميينه ألنيُ 

 .تنتهي إال بدخول شهر حمرم 

 بل الميقات اإلحرام ق:  المسألة الخامسة
 هل جيوز أن حيرم اإلنسان باحلج قبل امليقات املكاين أو الزماين ، أو بالعمرة قبل امليقات املكاين ؟

 حكم اإلحرام بالحج قبل الميقات الزماني : أوالً 
ت شخص أحرم باحلج من شهر رمضان ، ومن املعلوم أن أشهر احلج تبدأ من شوال فهذا أحرم باحلج قبل امليقا: مثاله 

 الزماين فهل ينعقد إحرامه باحلج ؟
 .أن اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج ينعقد حجاً مع الكراهة : المذهب 

 .، وينعقد عمرة  أنه ال ينعقد حجة: واهلل أعلم  والقول الراجح
أشهر معلومة وسبق أن  يف فالتوقيت هنا لإلحرام باحلج وأنه"  اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت " : قوله تعاىل :  ويدل على ذلك

 .ابتداء أشهر احلج من  شوال 
رواه البخاري معلقاً " شهر احلج أمن السنة أنه ال حيرم باحلج إال يف : " حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  -1

 .بصيغة اجلزم 
 " ني مناسكم لتأخذوا ع" :  وقد قال " شهر احلج يف حجة الوداع فقد أحرم يف أ أن هذا الفعل النيب  -4
فعلى هذا ال ينعقد " ال : سئل عن الرجل أيهل باحلج قبل اشهره ؟ قال " ورد عند الدارقطين أن جابر بن عبداهلل  -3

دخلت العمرة يف "  حجه وينعقد عمرة ألن العمرة هي احلج األصغر ، فإذا مل ينعقد األكرب  انعقد األصغر قال النيب 
 .مسلم رواه " احلج إىل يوم القيامة 
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 .ة قبل الميقات المكاني حكم اإلحرام بالحج أو العمر : ثانياً 
ة مث بعد ذلك حاذى شخص أراد احلج أو العمرة فانطلق من بلدته الرياض فنوى اإلحرام من بلدته وركب الطائر : مثاله 

حرم قبل احلليفة فهذا أأن يأيت ذا يف املدينة النبوية قبل  ت املكاين ، أو كأن حيرم من مسكنهحرم قبل امليقاامليقات فهذا أ
 .امليقات املكاين فهل ينعقد إحرامه ؟ 

أن إحرامه ينعقد مع الكراهة وبه قال مجهور العلماء وذلك ألنه أحرم ودخل يف نسكه : واهلل أعلم  المذهب وهو الراجح
 .امليقات  يصل قبل أن
حرم ، وليس االغتسال  قد أ اإلنسان ونوى الدخول يف نسكه فاملقصود باإلحرام هو نية الدخول يف النسك فإذا لّبَّ  :تنبيه 

ته، ويبدأ بتلبيكما يظنه بعض الناس فإذا اغتسل احملرم ولبس اإلزار والرداء فال يتعرب حمرماً حىت ينوى الدخول يف نسكه 
خول يف نسكه ويبدأ يف فإذا حاذى امليقات ينوي الدوعليه فيجوز لإلنسان أن يغتسل ويلبس لباس اإلحرام قبل امليقات ، 

 .من امليقات ال قبله تلبيته فيعترب حمرماً  
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 باب اإلحرام
 :مسائل  سبعُ  فيه

 .نية الدخول يف التحرمي ، بأن حٌيرِّم اإلنسان على نفسه أشياء كانت مباحة قبل الدخول يف اإلحرام :  اإلحرام لغة
 .يس املقصود به نية احلج أو العمرة نية الدخول يف نسك احلج أو العمرة ، ول: شرعاً 

  -:فبينهما فرق 
فعلى سبيل املثال رجل نوى احلج هذا العام ، فليس معىن ذلك أنه من نيته يُعترب حمرماً فهذا يباح له فعل حمظورات اإلحرام  

ظورات اإلحرام من كالتطيب والنكاح وغريها من احملظورات ولكنه إذا نوى الدخول يف نسك احلج فهنا ال يباح له فعل حم
اإلحرام تنب حمظورات ما عزم على احلج أو العمرة فال جياإلنسان حينمع التطيب وحنوه فعلى هذا نية احلج أو العمرة تكون 

إال بعد أن ينوى الدخول يف نسك احلج أو العمرة ، وكذلك من قال أريد أن أصلي الظهر فإنه بنيته مل يدخل يف صالة 
 .مما حيرم على املصلي من الكالم وحنوه حىت يدخل يف الصالة الظهر فال حيرم عليه 

 ما ُيسن فعله عند اإلحرام :  المسألة األولى
 .فمن أراد الدخول يف نسك احلج أو العمرة يستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة : االغتسال  - 

 :ويدل على ذلك 
 .رواه الرتمذي وحسنه " جترَّد إلهالله واغتسل  أنه رأى النيب " حديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنه  -1
_ أيب بكر  بن أي ولدت ابنها حممد_نفست يف ذي احلليفة _أيب بكر  امرأة_حديث جابر أن أمساء بنت عميس  -1

 .رواه مسلم " فري بثوب وأحرمي ثاغتسلي واست: كيف أصنع ؟ قال   فأرسلت للنيب 
عائشة حينما  وغسلها ذلك ال يبيح هلا الصالة ، وأيضاً أمر النيب  ءنفساباالغتسال مع أهنا كانت  فأمرها النيب 

 .هالل احلج كما يف الصحيحني حاضت أن تغتسل إل
 [ ـ44انظر اإلمجاع صـ] جائز بغري اغتسال املنذر اإلمجاع على أن اإلحرام  ونقل ابن

 هل يستحب لمن تعذَّر عليه الماء أن يتيمم لإلحرام ؟ -
 ن يكون مريضاً فهل يتيمم لإلحرام بداًل عن الغسل ؟أراد أن حُيرم وُعِدم املاء أو تعذَّر معه استعمال املاء كأ رجلٌ :مثاله 

 .أنه يستحب للمحرم التيمم إذا تعذَّر معه املاء   :المذهب 
 .أنه إذا تعذَّر معه استعمال املاء فال يستحب له التيمم : واهلل أعلم  والقول الراجح
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ن الغسل عند اإلحرام يُراد به التنظف ، والتيمم ليس فيه تنظف حسي وهكذا كل غسل مسنون فإنه يراد به أل :التعليل 
 التنظف فال ُيشرع التيمم بداًل عنه إذا تعذَّر استعمال املاء ، وأما الطهارة الواجبة فإن التيمم يشرع بداًل عنها إذا تعذَّر املاء

مستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو ال روا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ هوإن كنتم جنبًا فاطّ " : قال تعاىل 
وتعذَّر عليه استعمال املاء فإنه ال يتيمم ورجح هذا  اإلحرام فاحلاصل أن من أراد[ 6املائدة ]  " فلم تجدوا ماًء فتيمموا

 .القول شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن قدامة 
والصحيح أنه غري مسنون ، ألنه غسل غري واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه  : "  96 / 4قال ابن قدامة يف املغين 

كغسل اجلمعة ، والفرق بني الواجب واملسنون أن الواجب شرع إلباحة الصالة والتيمم يقوم مقامه يف ذلك ، واملسنون يراد 
 . للتنظف وقطع الرائحة ، والتيمم ال حُيصُِّل هذا بل حيصل شعثاً وتغبرياً 

 التنظف  -2
خذ الشعور الزائدة من اإلبط لق بسنن الفطرة كتقليم األظافر وأما يتع :إذا ُقرن التنظف مع الغسل فالمراد بالتنظف 

 .والعانة وقص الشارب وقطع الرائحة الكريهة 
 .يستحب ملن أراد اإلحرام التنظف  أنه: المذهب 

للمسلم على الدوام سواء عند اإلحرام أو غريه فليست من خصائص أن سنن الفطرة مستحبة : واهلل أعلم  والقول الراجح
أنه كان خيصص أخذها عند اإلحرام وعليه إذا احتاج املسلم عند إحرامه أن يأخذ من  اإلحرام وسننه ومل يرد عن  النيب  

فيحتاج إىل أخذها فال استحبوا ذلك قالوا إن هذه األشياء قد تطول بعد اإلحرام  نسنن الفطرة استحب له  ذلك ، فالذي
فمىت وجدت علة األخذ من سنن الفطرة واحتاج أخذها [ الحكم يدور مع علته ] القاعدة تقول  نقول يستطيع ، وعليه

 . وجد حكم االستحباب وأما إذا مل توجد العلة فال وجه لالستحباب واهلل أعلم
التنظيف ، كتقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة  وإن احتاج إىل: "  119/ 16قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى  -

كذلك مل يكن له ذكر فيما نقله الصحابة ، لكنه مشروع  و وحنو ذلك فعل ذلك ، وهذا ليس من خصائص اإلحرام ، 
 " حبسب احلاجة ، وهكذا يشرع ملصلي اجلمعة والعيد على هذا الوجه 

 التطيب  -3
 .إحرامه يف بدنه دون ثيابه ُيسن ملن أراد اإلحرام أن يتطيب عند 

- :ويدل على ذلك 
 .متفق عليه " إلحرامه قبل أن حيرم ، وحللِّه قبل أن يطوف  كنت أطيب النيب : حديث عائشة قالت  -1
 .متفق عليه " م رِ وهو حمُْ _ وحليته : ويف رواية _  الطيب يف َمْفرِق النيب  كأين أنظر إىل وبيص:عائشة قالت حديث -1
 [ يفرق شعره فرقتني  ق رأسه فقد كان النيب رِ فْ أي مَ : ق رِ فْ وملعانه ، مَ  هأي أثر : الطيب  صوبي] 
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 إذا أراد المسلم أن يتطيب عند إحرامه فأين يضع الطيب ؟ -
 .أنه يضعه يف شعره وحليته وبدنه دون ثيابه  :المذهب 

 -:أقسام  ةسم إلى ثالثتنقإحرامه  عند أن مواضع تطيب املسلم: واهلل أعلم  والقول الراجح
الطيب يف  صكأين أنظر إىل وبي  "ماوردت به السنة وهو التطيب يف الرأس واللحية ، كما يف حديث عائشة السابق  -أ

 .متفق عليه " م رِ وهو حمُْ _ وحليته : ويف رواية _  َمْفرِق النيب 
وال : " .......قال  ابن عمر أن النيب ماوردت به السنة على منع تطييبه وهي ثياب اإلحرام ، كما يف حديث  -ب

ب الثياب مكروه ، يعلى أن تطي المذهبمتفق عليه ، وكان الزعفران يستخدم طيباً ، و"  ثوباً مسَّه زعفران أو ورس يلبس
 .والقول الثاين أنه حمرم ورجحه ابن عثيمني 

ذلك  أن أس واللحية وسبق قول املذهب أهنم يروناً وهو التطيب يف البدن دون الر عمامل ترد به السنة ال حثاً وال من -ج
به ولكن استحبه أهل العلم ، واألفضل أن يقتصر اإلنسان على يتطيمستحب ، وهو ليس من املواضع اليت ورد عن النيب 

 . وإن طيَّب بدنه فحسن  ماوردت به السنة وهو الرأس واللحية
 عد ذلك سال الطيب حتى أصاب ثيابه على رأسه ولحيته ثم ب الطيب إذا تطيب المحرم فوضع -

- :هنا انتقل بنفسه كما أنه أيضاً ال تضر استدامة الطيب بعد اإلحرام فهنا عندنا مسألتان  الطيب ألن ، ال يؤثر
له التطيب قبل أن يدخل أن احملرم ُيسن  اإلحرام ، إذ دوم بعدييبقى من الطيب و  واملقصود هبا ما: استدامة الطيب : أوالً 
إذا دخل يف نية نسكه فإنه ال جيوز التطيب بعد ذلك ألن هذا من حمظورات اإلحرام و أو عمرته كما سبق ،  ية حجهيف ن

فهذه تسمى  ه قبل دخوله يف النسك أو شم رائحتهولكن لو استدام معه الطيب بعد نيَّته بأن رأى أثر الطيب الذي تطيب ب
 . استدامة الطيب وهذه ال تضر 

 .متفق عليه" م رِ وهو حمُْ  الطيب يف مفرق النيب  صنظر إىل وبيأكأين : حديث عائشة قالت  -: ويدل على ذلك
 .ا دخل يف نسكه موهو حمرم أي بعد هفعائشة رضي اهلل عنها ترى أثر الطيب وملعانه يف مفرق

 .هو الذي نقله  حىت أصاب الثياب ، فهذا أيضاً ال يؤثر ألن الطيب هنا انتقل بنفسه وليس سيالن الطيب: ثانياً 
طيَّب عند اإلحرام إىل مكة فنضمِّد جباهنا بالسُّكِّ امل كنا خنرج مع النيب : " حديث عائشة قالت :  ويدل على ذلك

نوع من : ك والسُّ ] رواه أبو داود وصححه األلباين ، " فال ينهاها  ت إحدانا سال على وجهها فرياه النيب قفإذا عر 
 [الطيب خملوط 

إذا كان احملرم سوف يتوضأ ، وإذا طيب رأسه فسوف ميسح رأسه بيديه ، : مسألة : "  9/66ال ابن عثيمني ق:  ف ائدة
سح دَّ لنفسك خرقة تضعها يف يدك ، إذا أردت أن متعِ وإذا مسح رأسه بيديه لصق شئ من الطيب بيديه ، فهل نقول أَ 

 ؟ رأسك حىت ال متس الطيب
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الدين ومل يرد ، وكذلك ال ميسح رأسه بعود أو جلد ، إذاً ميسحه بيده وسوف يعلق  ال ، بل هذا من التنطع يف:  الجواب
لكن الذي يظهر . الطيب بيده ، فعلى املذهب أنه جيب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب فوراً وذلك حىت يذهب رحيه 

 "يل أن هذا مما يُعفى عنه ، فاحملرم مل يبتدئ الطيب 
وع للرجال والنساء إال أن طيب املرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته حلديث عائشة السابق عند التطيب عند اإلحرام مشر  -

ولكن إذا حصل للنساء " إىل مكة فنضمِّد جباهنا بالسُّكِّ املطيَّب عند اإلحرام  كنا خنرج مع النيب : " أيب داود قالت 
 .مثالً فنمنع النساء حينئٍذ من الطيب  كالسيارة  حمظور من الطيب كاجتماع النساء والرجال األجانب يف مكان واحد

 التجرد من المخيط  -4
فُيسن ملن أراد اإلحرام أن يتجرد من املخيط قبل الدخول يف اإلحرام أي قبل أن ينوي الدخول يف النسك سواء كان حجاً 

  وهو الراجح املذهبهذا قول أو عمرة ، أما إذا دخل يف النسك فإنه جيب عليه أن يتجرد من املخيط و 
 .أعلم واهلل 
فهذا فعله خالف السنة ألن ، رجل عليه ثيابه مث قال لبيك اللهم لبيك فنوى الدخول يف نسكه مث جترد من ثيابه :  همثال

ولو أحرم وعليه ثيابه نقول صح إحرامك ولكن جيب عليك أن ختلع ، السنة أن تتجرد من املخيط مث تدخل يف النسك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . النيب  فال يلزمه أن يشق ثوبه بل خيلعه حسب العادة وهو بذلك خالف سنة، أخري ثيابك مباشرة دون ت
- :ويدل على ذلك 

حرم بعمرة وهو أكيف ترى يف رجل : يارسول اهلل :" فقال  لي بن أمية يف الرجل الذي جاء إىل النيب عحديث ي - 
اغسل : تى برجل فقالأين الذي سأل عن العمرة ؟ فأُ : فجاءه الوحي ، فقال  ساعةً  متمضخ بطيب ؟ فسكت النيب 

متفق عليه ، ووجه "  لجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجكالطيب الذي بك ثالث مرات ، وانزع عنك ا
 .بنزعها  أن هذا الرجل كانت عليه اجلبة وذلك بعد إحرامه فأمره النيب : الداللة 

 .رواه الرتمذي ( جترد إلهالله  أن النيب ) حديث زيد بن ثابت  -1
حرم وعليه ثياب أجب يف اإلحرام وليس شرطاً فيه فلو للباس وااوالتجرد من : "  16/113قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى  -

 "عليه أن ينزع اللباس احملظور و وباتفاق أهل العلم ، ،  اهلل  هصح ذلك بسنة رسول
 ما معنى المخيط ؟

: سيأيت بإذن اهلل يف باب حمظورات اإلحرام أن املقصود باملخيط هو ماِخْيَط على قدر العضو أو على البدن كله مثل 
ص ، والسراويل ، والفنيلة ، واجلبة وغريها من اللباس الذي خيط على قدر األعضاء فال بد للمحرم أن يتجرد من هذا القمي

هو إبراهيم ( املخيط ) عربَّ هبذه اللفظة وهي  اللباس ، وليس املقصود باملخيط هو ما فيه خياطة كما يظنه البعض وأول من
 . فأحدثت إشكااًل عند الناس النخعي رمحه اهلل وهو من فقهاء التابعني

 لبس اإلزار والرداء األبيضين النظيفين   -4
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 [ ما يُرتدى به على املنكبني: والرداء  ما ُيشد على الوسط ،: اإلزار  ]
من سنن اإلحرام أن يلبس الرجل إزاراً ورداًء  أبيضني نظيفني ، وال يشرتط أن يكونا جديدين وكلما كان اإلزار والرداء 

عن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً  كلما كان أحسن حلديث ابن مسعود عند مسلم ملا سئل النيب أنظف  
 ويدل على مشروعية لبس اإلزار والرداء حديث ابن عمر عند أمحد أن النيب " إن اهلل جميل يحب الجمال : " فقال 
 ( ما يتعلق بالنعال واملخيط يف باب حمظورات اإلحرام بإذن اهلل وسيأيت " )  وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين: " قال 

وُيسن أن يكون اإلزار والرداء أبيضني وجيوز غريها من األلوان ، ولكن لبس األبيض مستحب حلديث ابن عباس أن النيب  -
  أبو داود والرتمذي ، واملرأة رواه أمحد و " كم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتا: " قال

 . ليس هلا لباس خاص باإلحرام
ويستحب أن حيرم يف ثوبني نظيفني فإن كانا أبيضني فهما أفضل ، وجيوز : "  16/111قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى  -

ه من األلوان وجيوز أن حيرم يف األبيض وغري .... أن حيرم يف مجيع أجناس الثياب املباحة من القطن و الكتان والصوف 
 "اجلائزة وإن كان ملوَّناً 

 أن يكون إحرامه عقب صالة -5
يستحب ملن أراد اإلحرام والدخول يف نسكه أن يكون ذلك بعد صالة وهذه الصالة إما أن تكون فرضاً كصالة الظهر كما 

الضحى أو الوتر أو ركعيت  أو صالة العصر أو غريها من الصلوات املفروضات ، وإما أن تكون بعد نفل كسنة فعل النيب 
 .الوضوء ملن اعتاد على احملافظة عليها 

- :ويدل على ذلك 
صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : أتاني آت من ربي ، فقال : " قال  أن النيب حديث عمر عند البخاري  -1

حيتمل أن املراد : قال ابن باز ) الوادي املذكور هنا هو ذو احلليفة فهي تسمى وادي العقيق كما سبق ، "  عمرة في حجة
 ( صالة الفريضة 

كان ابن عمر رضي اهلل عنهما إذا أراد اخلروج إىل مكة يأيت مسجد ذي احلليفة ، فيصلي مث يركب ، : عن نافع قال  -1
 . رواه البخاري" يفعل  هكذا رأيت رسول اهلل : وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، مث قال 

 .حيتمل أن هذه الصالة هي صالة الظهر : علم قال بعض أهل ال
فدلَّ أن " أهل باحلج والعمرة حني صلى الظهر  أن النيب  : " حديث أنس بن مالك عند أيب داود -: ويدل على ذلك

ووافق ب له أن حيرم بعدها وإن مل يوافق ذلك حِ يف امليقات استُ  إمنا أهل بعد صالة الظهر ، فإذا وافق احملرم صالةً  النيب 
نافلة كالوتر أو الضحى أو غريها من النوافل أحرم بعدها ، وهل ُيسن للمحرم أن يصلي ركعتني حُيرم بعدمها أي خيصص 

 ؟  هاتني الركعتني لإلحرام
 إلحرام أم ال ؟اهل لإلحرام صالة خاصة تسمى سنة أو ركعتي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





            
 

 

 44 اإلحرام  باب 

ا إذا مل يوافق احملرم صالة فرض يف امليقات ُسنَّ له أن لإلحرام سنة خاصة ، وبه قال مجهور العلماء ، فعلى هذ: المذهب 
 .أن يصلي ركعتني لإلحرام مث حيرم بعدمها 

 . أن اإلحرام ليس له سنة خاصة ، وهو رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم:  والقول الثاني
مث إذا استوت به ناقته قائمة عند  كان يركع بذي احلليفة ركعتني  واستدل أصحاب القول األول حبديث ابن عمر أن النيب 

من  تأتاني آ: " قال  أن النيب وحبديث عمر السابق عند البخاري  رواه مسلم ،" مسجد احلليفة أهل هبؤالء لكلمات 
 "  عمرة في حجة: صّل في هذا الوادي المبارك ، وقل : ربي ، فقال 

اديث إمنا هي صالة الظهر كما دلَّ على ذلك حديث أنس بن وردَّ أصحاب القول الثاين بأن هذه الصالة الواردة يف األح
رواه أبو داود ، وعلى هذا فاألقرب واهلل أعلم أنه ليس " أهل َّ باحلج والعمرة حني صلى الظهر  مالك السابق أن النيب 

 .لإلحرام سنة خاصة 

 حكم نية النسك :  المسألة الثانية
لدخول يف النسك فال يكفي كونه فال بد أن ينوي ا( ة النسك يف أول الباب وسبق تعريف ني) نية الدخول يف النسك شرط 

 .بساً لباس اإلحرام ، وال تكفي جمرد التلبية ال
رجٌل لبس لباس اإلحرام بعدما اغتسل مث قص أظفاره فال شئ عليه مع أن تقليم األظفار من حمظورات اإلحرام : مثال 

يُقلِّم أظفاره ويطيِّب  أن جرد لبس اإلحرام فلهمبآلن ألنه مل ينو فال يكون حمرماً ا ولكن هذا الرجل مل يدخل يف اإلحرام حىت
 .بدنه ألنه مل ينو الدخول يف النسك ، وكذلك لو أنه لّبَّ فال تكفي إلحرامه حىت ينو الدخول يف النسك 

متفق  "ما نوى  ئما لكل امر إنما األعمال بالنيات وإن: "  قال حديث عمر بن اخلطاب أن النيب :  ويدل على ذلك
 .عليه 

 (اللهم إني أريد نسك كذا ) تلفظ بالمنوي فيقول يهل يستحب للمحرم أن 
اللهم إين أريد احلج أو اللهم إين أريد العمرة فتقبلها مىن أو حيدد : العمرة أو احلج مثاًل أن يقول أي هل يستحب ملن أراد 

و اللهم إين أريد أ( إذا كان قارناً ) هبا إىل احلج أو اللهم إين أريد حجاً وعمرة  احلج فيقول اللهم إين أريد العمرة متمتعاً 
 (إذا كان مفرداً ) احلج 

أنه يستحب للمحرم أن ينطق مبا أحرم من حج أو عمرة ، كقوله اللهم إين أريد حجاً وعمرة أو نويت احلج  :المذهب 
 .  والعمرة وهو قول مجهور العلماء 

 . ةـأنه ال يشرع للمحرم أن ينطق مبا أحرم ، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمي: واهلل أعلم  والقول الراجح
دليل شرعي واليوجد دليل  عدم الدليل على النطق مبا أحرم وإذا قلنا باالستحباب فهذا حكم شرعي حيتاج إىل: والدليل 

أن ذلك ال ُيشرع  فالصحيحن يهأنه نطق بذلك فعنه  ر وحج حجة واحدة ومل يردمَ اعتمر أربع عُ  على ذلك بل إن النيب 
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اللهم إين أريد أن أصلي : اً هبا إىل احلج كمن يقول قبل الصالة عاللهم إين أريد العمرة متمت: ن يقول أوأن النطق باإلحرام ك
 .ُيشرع  الكله   االظهر أربع ركعات فيسرها يل أو قبل الوضوء اللهم إين أريد أن توضأ وهذ

أنه ال يستحب شئ من ذلك وال كان يتكلم بشئ : والصواب املقطوع به ( : " ـ19صـ) يخ اإلسالم يف منسكه قال ش -
 "من ألفاظ النية ، الهو وال أصحابه 

مث بعد ذلك إذا جاء يوم  ، لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك: أن يقول ( متمعتاً ) وعلى هذا ُيشرع ملن أراد أن يليب إذا كان 
) وإذا كان ،  لبيك حجاً ، وأما لبيك عمرة متمتعاً هبا إىل احلج فلم يرد هبذا اللفظ عن النيب : احلج ويقول الرتوية أهل ب

 .قال لبيك حجاً لبيك اللهم لبيك ( ُمْفرِداً ) لبيك عمرة وحجاً لبيك اللهم لبيك وإذا كان : قال ( قارناً 
وهذا هو املفرد ) ا من أهل باحلج اهلل فمنَّ  ا مع رسول خرجن: " حديث عائشة يف الصحيحني قالت :  ويدل على ذلك

 ( "وهذا القارن ) ا من أهل بالعمرة واحلج ومنَّ ( وهذا املتمتع ) ا من أهل بالعمرة ومنَّ  (
ومل يشرع ألحد أن يقول ... وكذلك احلج إمنا كان يستفتح اإلحرام بالتلبية : "  11/111قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى  -

 "بل جعل التلبية يف احلج كالتكبري يف الصالة .... اللهم إين أريد العمرة واحلج : اً ، اليقول يئلتلبية شقبل ا

 حكم االشتراط للمحرم :  المسألة الثالثة
أي اللهم إن ( اللهم إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين  ) :أن يشرتط احملرم عند اإلحرام فيقول : شتراط معناه االو 

 . فقة أو حنو ذلك فمحلي حيث حبستينع من مرض أو عدو أو ذهاب نمان ينمنع
 هل ُيشرع االشتراط لكل محرم ؟ و  

 .أن االشرتاط مستحب لكل حمرم على اإلطالق :  المذهب
 .هذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .أن االشرتاط يستحب ملن كان خائفاً  واإل فال : واهلل أعلم  والقول الراجح 

فهذا _ وسيأيت بإذن اهلل _ أن ال يتم النسك كما يف حديث ضباعة بنت الزبري  ىخص عليه بوادر املرض وخيشش:  مثال
ن انطلق هبا أن تتعطل به يف الطريق فيشرتط إله أن يشرتط ، أو كأن يكون مركوبه ضعيفاً كالسيارة الكثرية العطل وخيشى 

 .وحنو ذلك 
- :ويدل على ذلك 

حجي واشترطي : " ة ، فقال عَ جِ إين أريد احلج وأجدين وَ اهلل يارسول : ة بنت الزبري قالت حديث عائشة أن ضباع -1
فلم يأمرها النيب "  فإن لك على ربك ما استثنيتي: " متفق عليه وعند النسائي "  اللهم محلي حيث حبستني: وقولي 
 خيف فال يشرتط  ملنسكه لعارض اشرتط ومن  يتم باالشرتاط إال عندما أخربته أهنا وجعة ، فدل على أنه من خاف أال 

 .ر وحجة واحدة ومع ذلك مل يشرتط مَ حيث اعتمر أربع عُ  كما فعل النيب 
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صح القول باالشرتاط عن : " حيث قال  3/9ورد عن مجع من الصحابة االشرتاط كما ذكر ذلك ابن حجر يف الفتح  -1
وهذا من أدلة املذهب ونقول أيضاً ورد عن بعض الصحابة " عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة 

رواه " أنه مل يشرتط  حسبكم سنة نبيكم: أنه كان ينكر االشرتاط يف احلج ويقول : " إنكار االشرتاط كابن عمر 
 .النسائي 

لفظ باالشرتاط وال يفيد أن املشرتط يت( اللهم حملي حيث حبستين : قويل ) لضباعة بنت الزبري  قول النيب  : ف ائدة
 .في بالنية تيك

- :له فائدتان : فائدة االشتراط 
 .أنه إذا عاقه عائق من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة وحنوه فإنه حيل من إحرامه :  ىاألول
 [ 9/94، واملمتع  116/ 1انظر الشرح الكبري . ] أنه إذا حلَّ من إحرامه فال دم عليه :  ةالثاني
 على نفسها من الحيض تشترط ؟ هل إذا خافت المرأة -

 وهل من اخلوف أن ختاف احلامل من النفاس ، أو الطاهر من احليض ؟: فإن قيل :  9/93قال ابن عثيمني يف املمتع 
نعم وال شك ، ألن املرأة إذا نفست ال تستطيع أن تؤدي النسك ، مث إن مدة النفاس تطول غالباً ، واحلائض  : فاجلواب 

 .لها أو رفقتها ال يبقون معها حىت تطهر ، فإهنا إذا  كانت تتوقع حصول احليض تشرتطكذلك ، إذا كان أه

 أنواع النسك ؟: المسألة الرابعة  
مَتَتٌُّع وإْفراٌد وِقرَاٌن ، وباتفاق العلماء أن من أراد نسك احلج فهو خُميـٌَّر بني هذه األنساك الثالثة :  األنساك في الحج ثالثة 
 [  314/ 4ري انظر فتح البا]  .

- :ويدل على ذلك 
عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل حبج وعمرة ، خرجنا مع رسول اهلل : " حديث عائشة قالت  

، رواه مسلم " فمنا من أهل باحلج مفرداً ، ومنا من قرن ، ومنا من متتع : " متفق عليه ، ويف رواية " ومنا من أهل حبج 
 .ن حبج وعمرة وأما املفرد فباحلج فقط قارن خيرجاتع والتمفامل

 ( ان رَ التمتع واإلفراد والقِ ) صفة األنساك الثالثة 
 صفة التمتع: أوالً 

 .أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ، مث يفرغ منها مث حيرم باحلج يف نفس العام 
- :تمتع البد له من ثالثة أمور مال : شرح التعريف
وعليه _ وسبق أن أشهر احلج تبدأ من شوال مع ذي القعدة و ذي احلجة _ رم بالعمرة يف أشهر احلج أن حي: األمر األول 

 .ي إىل احلج فليس مبتمتع بقفلو أحرم بالعمرة يف رمضان و 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





            
 

 

 43 اإلحرام  باب 

وهنا التقصري أفضل من احللق ألن املتمتع _ أن يفرغ من عمرته يف أشهر احلج بأن يطوف ويسعى ويقصِّر :  األمر الثاني
إذن املتمتع ال بد أن يفرغ من عمرته _ فيجعل احللق يف املرة األخرى  همرة أخرى يف حج هاج إىل األخذ من شعر سيحت

 .نه لو أحرم بالعمرة يف أشهر احلج مث أدخل عليه احلج قبل أن يطوف فإنه سيكون قارناً أويتحلل منها وسيأيت 
ن العمرة وأحل ومتتع مبا أحل اهلل له ، فإنه حيرم باحلج يف نفس أن حيرم باحلج يف عامه أي بعد أن فرغ م: األمر الثالث 

وعليه لو أن شخصاً أحرم بالعمرة يف أشهر احلج يف شوال مثالً مث حتلل منها مث أحرم باحلج يف العام القادم فليس . العام 
 .مبتمتع ألنه البد أن حيرم باحلج يف نفس العام 

ون عمرته وحجه يف سفرة واحدة من بلده ، فلو فرغ من عمرته يف أشهر احلج مث رجع كتحىت يكون متمتعاً البد أن :  تنبيه
 .إىل بلده مث أنشأ سفراً جديداً للحج فال يسمى متمتعاً بل يكون مفرداً يف حجه 

طلق شخص انطلق إىل العمرة يف شوال مثالً فقضى عمرته مث رجع إىل الرياض فلما كان يوم الثامن من ذي احلجة ان:  مثال
مث أحرم باحلج فهذا ال يسمى متمتعاً بل يكون مفرداً ألنه أنشأ سفراً جديداً وجاء فيه باحلج وحده وأما إذا رجع إىل غري 

سواء  أال يسافر مطلقاً  واالذين اشرتاطلمذهب الحنابلة خالفاً  القول الصحيحبلدته مث أحرم باحلج فيسمى متمتعاً على 
انطلق من الرياض مث أحرم بالعمرة وفرغ منها مث سافر إىل املدينة النبوية ومكث  هلو أن: املثال  سبيللبلدته أو لغريها ، فعلى 

فهذا يسمى متمتعاً على القول الصحيح ألنه مل ينشئ سفراً جديداً من  باحلج فيها فلما كان اليوم الثامن من احلج أحرم
 فرين عمرته وحجه ولو مل يكن ألهلهأهله خالفاً ملذهب احلنابلة الذين يسمونه مفرداً ألنه سا

" أهل بالعمرة يف أشهر احلج مث أقام حىت حيج فهو متمتع ، وإذا رجع إىل أهله فليس متمتعاً  اإذ" ويشهد لذلك قول عمر 
 . 4/13والبيهقي  9/149وحنوه أيضاً عن ابن عمر روامها ابن حزم 

و أنه أحرم بالعمرة يف أشهر احلج وليس من نيته أن حيج مث بدا ل: مسألة : "  34/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع :  ف ائدة
 له بـَْعُد أن حيج ، أيكون متمتعاً ؟

 "ال ، ألن الرجل ليس عنده نية للحج : اجلواب 
: ألنه متتع بإسقاط أحد السفرين ، وقيل : مسي املتمتع متمتعاً ألنه يتمتع مبحظورات اإلحرام بني العمرة واحلج ، وقيل  -
 [3/433انظر التمهيد البن عبد الرب . ] ين معاً  ر ملأل

 ان صفة الِقرَ : ثانياً 
 .مجيعاً ، أو حيرم بالعمرة مث يدخل معها احلج قبل شروعه يف طواف العمرة  واحلج أن حيرم بالعمرة

- :والِقران له ثالث صور 
، أو لبيك حجاً وعمرة لكن األفضل أن يقدم  لبيك عمرة وحجاً : أن حيرم بالعمرة واحلج مجيعاً ، فيقول :  الصورة األولى

 .العمرة لداللة حديث عمر اآليت 
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صلِّ في هذا الوادي المبارك : أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال : " حديث عمر مرفوعاً : ودليل هذه الصورة 
 .رواه البخاري "  عمرة في حجة: وقل 

 دخل عليها احلج قبل الشروع يف الطواف أن حيرم بالعمرة وحدها مث يُ :  الصورة الثانية
واحلديث متفق أن هُتلَّ باحلج ، ف فأمرها النيب رِ سَ حديث عائشة حني أحرمت بالعمرة وحاضت بِ : ودليل هذه الصورة 
: " قال هلا كما يف لفظ مسلم  هلا أن هُتل باحلج ليس إبطااًل للعمرة ، ويدل على ذلك أن النيب  عليه ، وأمر النيب 

وذهب بعض العلماء إىل أن هذه الصورة ال ُيصار إليها "  وافك بالبيت وبين الصفاء والمروة يسعك لعمرتك وحجكط
إال يف حال الضرورة كحال عائشة رضي اهلل عنها وذهب عامة الفقهاء إىل جواز هذه الصورة مطلقاً يف حال الضرورة 

 .حلج على العمرة وغريها ونقل بعضهم اإلمجاع على ذلك وأنه جيوز إدخال ا
 .أن حيرم باحلج أواًل مث يُدخل العمرة عليه :   الصورة الثالثة

دخلها مع احلج أله إدخال العمرة ف الصورة أن يكون جامعاً بني احلج والعمرة فأهل باحلج أواًل مث بدا هاملقصود هبذ: تنبيه 
نية احلج إىل نية العمرة يف إحرامه ذلك ليصري متمتعاً فهذا  وليس املقصود أن يُهلَّ باحلج مث حيوِّهلا إىل عمرة  أي أنه أبطل

 . أصحابه أن يفعلوا كما سيأيت بإذن اهلل  سنة ألمر النيب 
 مث يُدخل العمرة عليه وهل جيوز ذلك  أن حيرم باحلج أوالً  :إذن الصورة الثالثة 

كرب وعلى هذا يكون أتى باحلج وحده مفرداً أن هذه الصورة ال جتوز ،ألنه ال يصح إدخال األصغر على األ:   المذهب
 .فيبقى على إحرامه إىل يوم العيد 

 .ان أن هذه الصورة جائزة وهي من صور الِقرَ : واهلل أعلم  والقول الراجح
 "باحلج  وأهل رسول اهلل : " .. ما جاء يف حديث عائشة املتفق عليه حيث قالت  :ويدل على ذلك  
صلِّ في : " كما يف حديث عمر عند البخاري وقال له جاءه جربيل  ن النيب إباحلج مث أهل  فبيَّنت أن النيب  

فأمره أن يدخل العمرة على احلج وهذا يدل على جواز "  حجةو  عمرة في حجة أو عمرة: هذا الوادي المبارك ، وقل 
 . ةهذه الصور 

 ألصغر على األكرب جمرد قياس فيه نظر ، فإن النيب والقول بأنه ال يصح إدخال ا: "  9/36قال ابن عثيمني يف املمتع  
ومسى العمرة حجاً أصغر ، فال مانع وال تناقض وهذا القول دليله قوي "  دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: " قال 

 " نسكني ب نه بدل من أن يأيت بنسك واحد أتىبلى يستفيد ، أل: نه ال يستفيد بذلك شيئاً ؟ قلنا إ ":إن قالوا ف. 
 صفة اإلفراد : ثالثاً 

 .لبيك حجاً : أن حيرم باحلج فقط ، فيقول 
 .ان فله ثالث صور كما سبق هلما إال صورة واحدة وأما الِقرَ  فالتمتع واإلفراد ليسا
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 وهل يشترط للمفرد أن يأتي بعمرة بعد الحج ؟
 .ذلك  واشرتاطالصحيح أنه ال يشرتط ذلك لعدم الدليل خالفاً لبعض احلنابلة الذين ا

والذين استحبوا اإلفراد من الصحابة إمنا استحبوا أن حيج يف سفرة " ....  16/114قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى  -
ويعتمر يف أخرى ، ومل يستحبوا أن حيج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية ، بل هذا مل يكونوا يفعلونه قط ، اللهم إال أن 

 " يكون شيئاً نادراً 
 هدي إن كان متمتعًا  على األفقي

 ولكن َمن هو األفقي ؟ عسبق لنا معرفة املتمت
ألن حاضر املسجد احلرام ال جيب عليه دم أما _ بإذن اهلل  هوسيأيت تعريف_ هو َمْن مل يكن حاضر املسجد احلرام :  األفقي

شرة أيام ثالثة منها يف احلج وسبعة جيد فإنه يصوم ع حاضر املسجد احلرام فإن عليه دم إن كان متمتعاً فإذا مل من مل يكن
 .إذا رجع إىل أهله 
َفَمن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة  : "قوله تعاىل  -:ويدل على ذلك 

َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم تِْلكَ  : البقرة ]"          َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبـْ
يف املتمتع فقط دون القارن وأهل العلم قاسوا القارن على املتمتع وقالوا إنه كما جيب على املتمتع فيجب  آلية نص  او  [196

، خالفاً للظاهرية الذين مل  1/131اإلفصاح  يف ونقل اإلمجاع على ذلك ابن هبريةعلى القارن إذا مل يكن حاضر املسجد 
النص مل يرد إال يف املتمتع فقط وهو قول قوي إال أن األحوط لإلنسان إذا كان قارناً أن يهدي  يوجبوا الدم على القارن ألنَّ 

يوم النحر وكانت قارنة كما عند مسلم وعليه فإن ذبح عن عائشة بقرة  خروجاً من اخلالف وإلمجاع العلماء وألن النيب 
 .القارن واهلل أعلم ، كاملتمتع ينحر هدياً إن مل يكن حاضر املسجد احلرام وأما املفرد فال دم عليه 

 َمن هم حاضروا المسجد الحرام ؟ -
ن الذي دون مسافة القصر املسجد احلرام أهل احلرم ومن كان بينه وبني احلرم دون مسافة القصر أل يأن حاضر : المذهب 

 .يعترب من أهل البلد 
إن املراد حباضري املسجد احلرام هم أهل مكة وأهل احلرم ، أي من كان من أهل مكة ولو كان : واهلل أعلم  والقول الراجح

يف مكة  يف احلل كمن سكن جوار التنعيم أو وراءه ألن التنعيم يعترب من احلل إال أنه داخل يف مكة ، وكذلك من مل يكن
 .لكن داخل حدود احلرم فإنه يعترب من حاضري املسجد احلرام كمن سكن يف مىن فهو خارج مكة لكنه يف حدود احلرم 

 القارن يسوق معه الهدي من بلدته وهل لمن ساق الهدي أن يتمتع ؟ -
على إحرامه حىت ينحر يصح ملن ساق اهلدي أن يتمتع ، فإذا قضى عمرته وقبل أن حيلق حيرم باحلج ويبقى : المذهب 
 .ل منهما مجيعاً هديه مث حي

 .عدم صحة التمتع ملن ساق اهلدي ، وهو قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  والقول الراجح
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أنه على هذه الصورة ال حيل حىت يذبح هديه يوم النحر فال يسمى  ذعدم إمكان التحلل بني العمرة واحلج إ :والتعليل 
 . ومتتع مبا كان حمظوراً عليه قبل إحرامه مث حيرم حبجة  من عمرةٍ  من حلَّ متمتعاً فاملتمتع هو 

 ؟ هي أفضل األنساك الثالثة ما:  المسألة الخامسة
وألن "  َفَمن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ : " يف القرآن بقوله  هأن أفضل األنساك التمتع ، ألن اهلل عز وجل ذكر :  المذهب 

فإنه حج قارناً كما ثبت من حديث  ن استدل حبج النيب ارَ ل القِ أصحابه ممن مل يسق اهلدي ، ومن فضَّ ر به أم النبي 
ابن عمر وحديث عمران عند مسلم ، وأيضاً مبا ثبت من حديث عمر وعائشة عند البخاري وحديث أنس يف الصحيحني 

املوطأ وال  يفكما   اإلفراد بعد النيب  علىوعمر وعثمان  ، ومن فضَّل اإلفراد استدل مبواظبة اخللفاء الراشدين أيب بكر
 . شك أهنم يفعلون األفضل حىت قيل أهنم حجوا مفردين أربعاً وعشرين عاماً 

 -:التفصيل كما يلي : واهلل أعلم  والقول الراجح
ه أحرم بالعمرة نراد أفضل له ألأن يسافر للعمرة يف أشهر احلج مث يرجع إىل بلدته مث يسافر للحج فهذا اإلف:  الحالة األولى

يف سفرة مستقلة وباحلج يف سفرة مستقلة ، أو يسافر إىل مكة قبل أشهر احلج مث يعتمر ويقيم فيها حىت حيج فهذا اإلفراد 
 .حىت قال شيخ اإلسالم باتفاق األئمة : أفضل له أيضاً 
مكة يف أشهر احلج فهذا إن ساق اهلدي فالقران أفضل  أن جيمع بني احلج والعمرة يف سفرة واحدة بأن قدم:  الحالة الثانية

 .، وإن مل يسق اهلدي فالتمتع أفضل
 [4/31ـ ، ونيل األوطار 4انظر منسك شيخ اإلسالم صـ] وهبذا التفصيل جتتمع األدلة وهو اختيار شيخ اإلسالم  
 .الة الثانية ل أشهر احلج مث رجع إىل بلدته مث قدم مكة للحج ، فحكمه كاحلبأما إن اعتمر قو 

 متعة ثم حاضت قبل طواف العمرة المرأة إذا حجت مت: المسألة السادسة  
ن تطهر إال بعد ستة لة حج متتع يف اليوم اخلامس مثاًل وأحرمت مث حاضت قبل طواف العمرة و امرأة خرجت حاجَّ : مثال 

 أيام أي يف اليوم احلادي عشر أي بعد الوقوف بعرفة فماذا تفعل ؟ 
أنه جيب عليها أن حترم باحلج لتكون قارنة ألهنا ال تستطيع أن تدخل املسجد وال تطوف بالبيت وهي حائض  :المذهب 

 .هذا قول مجهور العلماء و . فتدخل احلج على العمرة فتحرم باحلج لتكون قارنة ويسقط عنها طواف القدوم 
رواه مسلم ، وقد قال هلا "  أهلي بالحج"  حديث عائشة حينما حجت متمتعة فقال هلا النيب : ويدل على ذلك  

 .فهذا صريح يف أهنا كانت قارنة "  يسعك طوافك لحجك وعمرتك" يوم النفر كما ثبت عند مسلم أيضاً  النيب 
 .إن حاضت املتمتعة أثناء الطواف خرجت وأحرمت باحلج  :تنبيه  -

العمرة إال بعد فوات الوقوف بعرفة أن حيرم باحلج بأن جيوز ملن أحرم متمتعاً مث عرض له عارض ال ميكنه إدراك :  ف ائدة
 .يدخل احلج على العمرة  فيكون قارناً 
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سافر من املدينة بعدما أحرم من ذي احلليفة متمتعاً فأحرم بالعمرة مث عرض له عارض بأن تعطلت سيارته يف  لرج: مثال 
أحرم : معه العمرة إال بعد فوات الوقوف ، فنقول له  الطريق وعلم أنه ال ميكنه إصالحها إال بعد وقت طويل ال يستطيع

باحلج لتكون قارناً إذ أنه لو بقي على إحرام العمرة مل يصل إال يف اليوم التاسع فلو ذهب لقضاء عمرته رمبا يفوته الوقوف 
 .بعرفة الذي يفوت بفواته احلج فهذا حيرم باحلج كما سبق ليكون قارناً 

 بعد انتهاء طواف العمرة حاضت أي قبل سعي العمرة فما الحكم ؟لو أحرمت المرأة متمتعة و 
ال  هامرأة أحرمت  بالعمرة متمتعة إىل احلج ، مث طافت وبعد الطواف حاضت ، فهذ"  9/111قال ابن عثيمني يف املمتع 

تسعى وهي آلن ، ألن من شروط جواز إدخال احلج على العمرة أن يكون قبل الطواف ، لكن ا ميكن أن حترم باحلج 
حائض ، ألن السعي ال يشرتط له طهارة ، فيجوز سعي اجلنب واحلائض وسعي احملدث حدثاً أصغر ، لكن على طهارة 

أفضل وأداء كل العبادات على طهارة أفضل ، وإذا جاء وقت احلج وهي مل تطهر أحرمت به وال مينعها احليض من اإلحرام  
اغتسلي واستثفري : " كيف أصنع ؟ قال  ها نفست فأرسلت إىل النيب أن أمساء بنت عميس رضي اهلل عن: والدليل 

 "  بثوب وأحرمي
واهلل أعلم لعدم اشرتاط الطهارة  القول الراجح لطواف فإنه يكمل طوافه وال شئ عليه علىمن أحدث حدثاً أصغر أثناء ا -

وسبق توضيح املسألة ) م ابن تيمية من احلدث األصغر يف الطواف لعدم وجود نص صحيح صريح وهو اختيار شيخ اإلسال
 ( يف كتاب الطهارة باب مايشرع له الوضوء 

 متى يلبي المحرم ؟ :  المسألة السابعة
 [ لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك : " ] هي قول  التلبية

 فمىت يقول احملرم هذه التلبية ؟
بعد : بعد اإلحرام ، وقيل : فقيل :  الفقهاء أن التلبية جائزة من حني اإلحرام واختلفوا يف وقت األفضلية ال خالف بني 

 .من حني بدأ بالسري سواء ماشياً أو راكباً : ركوب الراحلة ، وقيل 
 .قب صالة أن األفضل أن يليب بعد اإلحرام وسبق أن اإلحرام يستحب ع: واهلل أعلم  فالمذهب وهو القول الراجح

 :ويدل على ذلك 
يا أبا العباس عجباً ال ختالف أصحاب : " قلت لعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما : مارواه سعيد بن جبري قال  -1

حجة واحدة  إين ألعلم الناس بذلك إمنا كانت من رسول اهلل : حني أوجب فقال  يف إهالل رسول اهلل  رسول اهلل 
باحلج  حاجاً فلما صلى يف مسجده بذي احلليفة ركعتني أوجب يف جملسه فأهل ج رسول اهلل فمن هنالك اختلفوا  خر 

ما عال لف مث مضى رسول اهلل .... وأدرك ذلك أقوام  فسمع منه أقوام فحفظوا عنه مث ركب فلما استقلت به ناقته أهل
رواه أمحد وأبو " ه وأهل حني عال شرف البيداء على شرف البيداء أهل أمي اهلل لقد أوجب يف مصاله وحني استقلت  به ناقت

 . داود وصححه احلاكم على شرط مسلم 
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: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال : " وهو بوادي العقيق يقول  مسعت رسول اهلل : " حديث عمر قال  -1
 .رواه البخاري " عمرة في حجة : صل في هذا الوادي المبارك وقل 

صلى الظهر بالبيداء مث ركب وصعد جبل البيداء وأهل باحلج والعمرة حني صلى : "  ل اهلل حديث أنس أن رسو  -4
رجاله رجال الصحيح إال أشعث بن ( :  3/416) قال الشوكاين يف نيل األوطار ، رواه أمحد وأبو داود والنسائي " الظهر 

 .عبدامللك احلمراين وهو ثقة 
من ذي احلليفة حني  أن إهالل رسول اهلل " بعد ركوب الراحلة حبديث جابر  استدل من قال بأفضلية التلبية:  ف ائدة

ديث ابن عمر املتفق عليه ، واستدل من قال بأفضلية التلبية من حني ابتداء السري رواه البخاري وحب" ستوت به راحلته ا
ونوقشت هذه األدلة " إذا توجهنا إىل مىن أن حنرم  أمرنا رسول اهلل : " سواء راكباً أو ماشياً حبديث جابر عند مسلم قال 

راحلته أو حني بدأت السري به أن يكون قد أهل قبل ذلك من حني إحرامه  به حني استوت بأنه ال مينع من إهالل النيب 
من إحرامه وبعضهم مسعه حني استوى على راحلته وبعضهم مسعه حني بدأ مسريه كما ذكر  أهلَّ  هوأن بعض الصحابة مسع

 . ، وإمنا ابتداء التلبية إمنا كان من إحرامه وسبق أن إحرامه إمنا كان عقب صالة  قديث الساباحلبن عباس يف ذلك ا
 أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة إمرك ، والتثنية يف التلبية معناها إجابة بعد إجابة وإقامة( لبيك اللهم لبيك ) ومعىن  -

حىت إذا : فقال ( التوحيد) تلبية عظيمة مساها جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه ري من ذلك ، وهي ثواملراد التك بعد إقامة
مجهور العلماء ، وسبق أن نية  قول استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد والتلبية حكمها سنة على قول املذهب وهو

 . اإلحرام شرط 
 هل له أن يزيد على هذه التلبية ؟ -

وعن عمر " لبيك إله احلق  كان من تلبية رسول اهلل : " وصححه احلاكم عن أيب هريرة قال  روى اإلمام أمحد والنسائي
رواه ابن أيب شيبة ، وعن أنس أنه كان يقول يف " النعماء والفضل احلسن  ذا لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك: " أنه كان يزيد 

 . 4/119يف التمهيد  ذكره ابن عبد الرب" لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً : "  تهتلبي
من هؤالء الكلمات  هالل رسول اهلل كان عمر بن اخلطاب يهل بإ: " قال  وورد عن بعض الصحابة كما روى ابن عمر

 رواه مسلم ، وورد عن نافع: لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسعديك ، واخلري يف يديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل : ويقول 
كما عند مسلم أيضاً ، فإن زاد ماورد عن الصحابة فال بأس إال أن األفضل مالزمة تلبية النيب ابن عمر كان يقول ذلك   أن
   . 
ومع األسف أنك تسمع بعض الناس يف احلج أو العمرة يقوهلا وكأهنا أنشودة ال : "  111/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع  -

ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لبيك اللهم لبيك ، لبيك : " يأتون باملعىن املناسب تقول 
 " وامللك ال شريك لك " مث يقولون " إن احلمد والنعمة لك " لكن هم يقفون على " لك 
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فمنا املكرب ومنا  حججنا مع النيب : " وللحاج أن يكرب بدل التلبية يف وقت التكبري كعشر ذي احلجة ، حلديث أنس  -
 .ليه متفق ع" املهل 
 يسن في التلبية أن يجهر بها الرجل وُتِسرُّ بها المرأة  -

 . فالسنة للرجل أن جيهر بالتلبية وهو قول مجهور العلماء 
- :ويدل على ذلك 

 أتاني جبريك فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم باإلهالل: " قال  حديث السائب بن خالد أن النيب  -1
 .والرتمذي وصححه ورواه  النسائي  رواه أمحد وأبو داود" 
كنا نصرخ بذلك " رواه البخاري ، وقول جابر أيضاً وأيب سعيد اخلدري " مسعتهم يصرخون هبا صراخاً " ولقول أنس  -1

 .هم قرواه مسلم ووردت أخبار عن الصحابة أهنم يلبون حىت تبح حلو "صراخاً 
 .حىت أمسع مابني اجلبلني رواه ابن أيب شيبة وصححه ابن حجر  ّبكنت مع ابن عمر فل:  املزين قال بكر بن عبداهلل

فضل التلبية كما يف حديث سهل بن سعد عند الرتمذي أنه ال يسمع صوت املليب من حجر وال مدر وال  يف أيضاً ما جاء
 .شجر إال شهد له يوم القيامة 

وأما املرأة فيكره أن جتهر هبا فالسنة أن ُتسر  (163 /1) ورفع الصوت بالتلبية سنة باتفاق األئمة انظر اإلفصاح البن هبرية
به شئ يف امن ن هبا بأن ختفض من صوهتا وهو قول مجهور العلماء بقدر ما ُتسمع رفيقتها خشية الفتنة كما أمر النيب 

ال أنه أمر متفق عليه ، فمع كون التسبيح من أجل العبادات إ" صالته أن يسبح فقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
 .املرأة أن تصفق ألهنا إذا سبحت فتنت الرجال 
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 36 اإلحرام  تباب حمظورا

 باب محظورات اإلحرام
 :مسائل أربُع فيه 

 معنى المحظورات والحكمة منها  : المسألة األولى
          [11: اإلسراء ]" َوَما َكاَن َعطَاء رَبَِّك َمْحظُوراً : " املمنوع ، ومنه قوله تعاىل :  اللغةاحملظورات مجع حمظور وهو يف  -
 أي ممنوعاً " حمظوراً و 

املمنوعات بسبب اإلحرام ، وهي تسعة حمظورات حصرها العلماء بالتتبع واالستقراء وتنقسم إىل ثالثة :  االصطالحويف 
- :أقسام 

 .قسم حمرم على الذكور واإلناث كالتطيب مثالً  -1
 . صق مثالً قسم حمرم على الذكور فقط كتغطية الرأس مبال -1
 .قسم حمرم على اإلناث فقط كلبس النقاب  -4
ه، وتربية النفس على التقشف البعد عن الرتفُّ : قيل يف ذلك عدة حكم منها : من منع احملرم من بعض املباحات  الحكمة -

، وأيضاً تنبيه  إىل مراقبته ، ويف ذلك استكمال العبادة يف مجيع البدن فيكون أقرب ذكر بتجرده القدوم على ربهيت، ول
 .اإلنسان أثناء إحرامه إىل أنه يف عبادة ال ينبغي له أن يشتغل بغريها 

- :محظورات اإلحرام هي : المسألة الثانية  
 حلق الشعر : أوالً 

 .واملقصود به حلق شعر الرأس وهو من حمظورات اإلحرام دلَّ على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع 
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ "  :فمن الكتاب قوله تعاىل  -1  [196: البقرة ]" َوالَ َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ
: قال "  م رأسكآذاك هوآ:" ة وهو حمرم فقال له مر به باحلديبي ومن السنة حديث كعب بن عجرة أن رسول اهلل  -1

صع من تمر على ستة آأو أطعم ثالثة   مذبح شاة ، أو صم ثالثة أيااحلق رأسك ، ثم ا: "  نعم ، فقال له النيب 
 .رواه البخاري ومسلم "  مساكين

اإلمجاع فقد أمجع أهل العلم على أن حلق شعر الرأس من حمظورات اإلحرام ، ونقل اإلمجاع غري واحد من أهل  اوأم -4
وغريهم من أهل  9/193حمللى وابن حزم يف ا 1/149 التمهيد وابن عبد الرب يف( ـ 49صـ ) العلم كابن املنذر يف اإلمجاع 

 . العلم 
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 النص ورد في شعر الرأس فقط فهل يقاس عليه شعر بقية البدن كاإلبط و الشارب ونحوه ؟: مسألة 
 .على أن األخذ من شعر بقية البدن من حمظورات اإلحرام : األربعة قول مجهور العلماء ومنهم األئمة  وهو المذهب
- :مبا يلي  واستدلوا

وقالوا قضاء التفث   [19: احلج ] ثُمَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ : "  عز وجل قول اهلل -1
رواه ابن " يعين بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص األظافر وحنو ذلك : كما ورد عن ابن عباس قال 

رواه ابن أيب "رب وتقليم األظافر حلق العانة ونتف اإلبط واألخذ من الشا: التفث : " مد بن كعب قال جرير ، وعن حم
وقص الشارب ونتف تقليم األظفار التفث يدخل فيه املفسرين و أئمة اللغة أن قضاء  شيبة ، وأيضاً ورد عن طوائف من

 . اإلبط وحلق العانة
 [ 111/ 1، ولسان العرب  163/ 1س احمليط ، والقامو  193/ 1انظر خمتار الصحاح ]  
ر رأسه قص الشارب فقد ترفَّه كما لو حلق شع وأحلق العانة  وأنتف اإلبط فن أخذ من شعر بقية البدن إ: قالوا  -1

 .واحملرم ممنوع من الرتفه 
سل مىت شاء وهذا ته أن يغفاحملرم له أن يأكل من الطيبات ما شاء ول هأن منع احملرم من الرتفه ليس على إطالق والصحيح

 .من الرتفه ، واملنع من الرتفه علة من العلل اليت ذكرها الفقهاء يف مشروعية حمظورات اإلحرام 
 .، وهو قول ابن حزم ومذهب الظاهرية  اإلحرام أن األخذ من شعر بقية البدن ليس من حمظورات:  القول الثاني

قية البدن من حمظورات اإلحرام ، فالنص  الوارد يف شعر الرأس فقط دون عدم الدليل على أن األخذ من شعر ب:  ودليلهم
جيوز لإلنسان أن يأخذ من الشعور وال مننع أحداً إال بدليل ، وهو قول قوي إال أن  هن األصل أنإ: شعر بقية البدن ، وقالوا 

 .القول األول أحوط واهلل أعلم 
األصل احلل فيما يأخذه اإلنسان من الشعور ، فال مننع : قالوا أيضاً و : " ....  116/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع  -

ولكن البحث النظري له حال ، والتطبيق العملي له حال . إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إال بدليل ، وهذا هو األقرب 
ؤمثه إذا نداً ، لكن أن نلزمه و أخرى ، ولو أن إنساناً جتنب األخذ من شعوره كشاربه ، وإبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جي

 "  أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع لإلباحة ، فهذا فيه نظر 
 ماهي الفدية في حلق الرأس ؟ - 

  هي صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع أو ذبح شاة: الفدية 
والقمل يتناثر على  ملت إىل رسول اهلل كان يب أذى من رأسي فح: " حديث كعب بن عجرة قال : ويدل على ذلك 

ففدية من صيام أو صدقة : " ال ، فنزلت " ؟ فقلت  يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ماكنت ُأرى الجهد: وجهي ، فقال 
 .متفق عليه " هو صوم ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني نصف صاع طعاماً لكل مسكني أو ذبح شاة : قال "  أو نسك
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اهمح أن اإلطعام ال يشرتط فيه التمليك الصحي:  ف ائدة أجزأ كما تقدم يف فدية  ، فلو أطعم املساكني فعشاهم أو غدَّ
أن مُيلِّك املساكني طعاماً غري مطبوخ لكل مسكني نصف صاع من األرز أو غريه مما يقتاتونه فقد أمر النيب  هرمضان ، ول

  إنه يشرتط أن توزع : لذي يقتاتونه ، وأما ذبح الشاة فقيل كعب بن عجرة أن يطعم من التمر ألنه كان من طعامهم ا
واهلل أعلم  ألظهراإنه ال يلزم ذلك بل ُتدفع إىل مستحقيها يف املكان الذي فُعل فيه احملظور وهو : على مساكني احلرم وقيل 

فيها  م ثالثة أيام فال يشرتطاحلاجة ، وأما صيا ن عن وقتألن احلديث ليس فيه تقييد مبساكني احلرم وال جيوز تأخري البيا
 [ ما أطلقه الشرع ُعمل به على إطالقه ] القاعدة تقول  التتابع لعدم الدليل وألن

 ؟هو قدر الشعر الذي  يجب فيه الفدية  ما -
شعرة  من حلق: ، وقالوا ألن أقل اجلمع ثالثة : أن من حلق ثالث شعرات فأكثر وجبت عليه الفدية ، قالوا : المذهب 

 .ثالث شعرات فأكثر فعليه الفدية  ومن حلق، وشعرتني طعام مسكينني ، ه طعام مسكني فعلي
أن الفدية تلزمه إذا حلق من شعر رأسه ما حيصل به إماطة األذى حبيث يكون ظاهراً على كل : واهلل أعلم  والقول الراجح

 .الرأس 
- : ويدل على ذلك

َِ : " أن هذا هو ظاهر القرآن حيث قال تعاىل  -1 َمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ِصَياٍم َأْو َف
 [196: البقرة ]" َصَدَقٍة َأْو ُنُسك

متفق عليه ، واحلجامة يف الرأس ألبد " أنه احتجم وهو حمرم يف رأسه "  سكما يف حديث ابن عبا  أنه ثبت عن النيب  -1
ال من أجل تدى ألن الشعر الذي يز فأنه ا لذي يف مكان احلجامة ، ومل ينقل عن النيب للحاجم أن يأخذ الشعر ا

 .لبقية الشعر فال مياط به األذى احلجامة قليل بالنسبة 
 وهل يجوز للمحرم أن يأخذ من شعره إذا كان المأخوذ قليالً ؟

الشعر منهي عنه حال اإلحرام واحملرم مأمور الجيوز له أن يأخذ من شعر رأسه وال شعرة واحدة ألن األخذ من : الجواب 
وأما إذا  [ عه يعه ، وامتثال النهي اليتم إال برتك مجيامتثال األمر ال يتم إال بفعل مج] والقاعدة تقول بامتثال أمر النيب 

القول  فيه الفدية سواء احتجم حلاجة أو لغري حاجة على بأس به وال جتب كان أخذه للشعر من أجل احلجامة فهذا ال
 .احتجم وهو حمرم  به قال املذهب بل هو قول مجهور العلماء حلديث ابن عباس السابق أن النيب الصحيح و 

به تعيني الدم  ال يقصدون عليك دم يف مثل هذا كما يف منت صاحب الزاد: العلماء يف حمظورات اإلحرام إذا قالوا : تنبيه 
صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع أو ذبح  فقط بل يقصدون بذلك الفدية وهي التخيري بني

الصيد فإن فيه مثله كما سيأيت بإذن اهلل ، الشاهد من  ءجزا فيه بدنه وإال ل األول فإنشاة إال اجلماع يف احلج قبل التحل
كلَّف وظن أنه يتعني عليه الدم ، من عوام الناس يظن أنه إذا قيل له يف حمظورات اإلحرام عليك دم بذلك ت اً ذلك أن كثري 

 .والواجب التوضيح يف مثل هذه املسائل ويقال له أنت باخليار بني الدم والصيام واإلطعام 
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 هل يجوز للمحرم أن يمشط رأسه أو يحك رأسه ؟ -
ئ فال نعم جيوز للمحرم أن ميشط رأسه إن احتاج لذلك ولكن برفق وكذلك جيوز له أن حيك رأسه ولو سقط من شعره ش

، وال داعي ملا يفعله بعض الناس بأن يطرق رأسه بداًل عن حكه خوفاً من أن  ولكن برفق أيضاً  يضره الحتياجه لذلك
 . رواه البخاري. قاهلا ثالثاً "  هلك المتنطعون: " يقول  وهذا من التنطع يف الدين والنيب  يتساقط الشعر

لو مل أستطع أن : إن قوماً يقولون بعدم حك الرأس ؟ قالت : " لعائشة  وروى مالك يف املوطأ والبيهقي يف سننه أنه قيل
 .وهذا من املبالغة عنها رضي اهلل عنها يف حله " أحكه بيدي حلككته برجلي 

يريد أن  يبني أنه ال داعي " حك حىت خيرج العظم : وأيضاً قال األعمش حني سأله سائل عن مقدار حك الرأس فقال 
 .س للتنطع يف حك الرأ

أما حك احملرم رأسه فال أعلم خالفاً يف إباحته ، وقد حكى ابن املنذر جوازه عن ابن : "  133/ 9قال النووي يف اجملموع 
عمر وجابر وسعيد بن جبري والثوري وأصاحب الرأي وإسحاق ، وبه قال ابن املنذر ومل يذكر فيه خالفاً ، لكن قالوا برفق 

 .لئال ينتف شعراً 
جيوز للمحرم أن ميشط رأسه ، والدليل من كتاب وال سنة وال إمجاع على منعه من ذلك وال حترميه : " لقيم وقال ابن ا -

مل يدل كتاب دليل يفصل بني املتنازعني ، فإنه يه نزاع والفإال ف فإن أِمن من تقطيع الشعر مل مينعه من تسريح رأسه ، و.... 
 .وال سنة وال إمجاع على منعه 

[ الصيام أو الصدقة أو النسك ] لرأس هو احملظور الوحيد الذي دلَّ النص على وجوب فدية األذى فيه حلق ا:  ف ائدة
فيه  وأما غريه من حمظورات اإلحرام كتغطية الرأس أو الطيب أو حلق بقية شعر البدن وحنوها فال يوجد نص يف إجياب الفدية

الرأس ، وذكر العلماء أن العلة فيها الرتفه فكما أن حلق شعر بطريق القياس على فدية حلق  وإمنا أوجب العلماء الفدية
الرأس حيصل به النظافة والرتفه فكذلك بقية احملظورات تشرتك يف نفس العلة فقاسوها على حلق شعر الرأس ، وسبق أن هذا 

للباس فله أن اوال من الرتفه يف  القياس قد ينازع بأن احملرم ليس ممنوعاً من الرتفه يف األكل فله أن يأكل ماشاء من الطيبات ،
 .تسخ وال من الرتفه يف إزالة األوساخ فله االغتسال مىت شاء ايغريِّ إحرامه إذا 

 ر افتقليم األظ: ثانياً 
 :ر فيه خالف هل هو من احملظورات أم ال كاخلالف السابق يف حلق شعر بقية البدن ، على قولني افوتقليم األظ
 .ات وهو قول مجهور العلماء أنه من احملظور  :المذهب 
فقد ذكر ابن عباس أن  [19: احلج ]"  ثُمَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم  : "مبا تقدم قول اهلل عز وجل :  واستدلوا

يم ملنذر اإلمجاع على أن تقلالتفث وضع اإلحرام وحلق الرأس ولبس الثياب وقص األظفار وحنو ذلك وأيضاً حكى ابن ا
كما سيأيت يف القول الثاين فإن صح   الظاهرية وخالف يف ذلك  1/111اإلحرام كما يف  اإلقناع  ر من حمظوراتافاألظ

 .إتباعه جيب ذلك اإلمجاع جيب أن ُيصار إليه و 
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 . أن تقليم األظفار ليس من حمظورات اإلحرام ، وهو قول ابن حزم ومذهب الظاهرية:  والقول الثاني
ز لإلنسان أن يقلِّم أظفاره إن األصل أنه جيو : الدليل على أن تقليم األظفار من حمظورات اإلحرام ، وقالوا  عدم:  ودليلهم

 .نع أحداً إال بدليل ، واهلل تعاىل أعلم وال من
دية املذهب على أن من قلَّم ظفراً واحداً فعليه إطعام مسكني ومن قلَّم ظفرين إطعام مسكينني وثالثة فعليه الف:  ف ائدة

 .ألنه أقل اجلمع وال دليل على هذا التفصيل 
رواه ابن " إذا انكسر ظفر احملرم فليقصه : " إذا انكسر ظفر احملرم فقصَّه فال شئ عليه ، ملا ثبت عن ابن عباس أنه قال  -

وصاحب ( ـ49صـ)  أيب شيبة ، وال يُعرف فيه خالف بني أهل العلم ونقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر يف اإلمجاع 
 .، وكذلك لو خرج يف عينه شعر فأزاله فال شئ عليه 3/161االستذكار 

 .تغطية الرأس بمالصق : ثالثاً 
الصق الرأس مباشرة كالغرتة والعمامة ا هو م: جل مبالصق ، واملقصود باملالصق وهذا هو احملظور الثالث وهو تغطية رأس الرَّ 
  . جل من حمظورات اإلحرام باإلمجاعوالطاقية وما أشبه ذلك ، وتغطية الرأس للرَّ 

- :ويدل على ذلك 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه : ... قال  حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف الذي وقصته راحلته فمات فإن النيب  -1

 .متفق عليه " في ثوبين وال تخمروا رأسه 
"  وال يلبس العمامة وال البرنس.....: " النيب  مايلبس احملرم قال حديث ابن عمر يف الصحيحني ملا سئل النيب  -1

 . احلديث 
 [والربنس هو ثوب رأسه منه ملصق به ، والعمامة يدخل فيها كل ما غطى به الرأس كالطاقية والغرتة ] 
 (ـ 13صـ) واإلمجاع منعقد على ذلك كما نقله ابن املنذر يف اإلمجاع  -4

 كالشمسية والمحمل ونحو ذلك فما الحكم ؟  إذا كانت تغطية الرأس بغير مالصق: مسألة 
حرم عليه ذلك ( اهلودج الذي يركب عليه على البعري ) على أن ذلك ال جيوز وأنه إذا استظل بشمسية أو حممل :  المذهب

ا ولزمته الفدية وعلى هذا أيضاً ال جيوز للمحرم أن يركب السيارة املغطاة ألنه يستظل هبا فإن اضطر إىل ذلك فدى ، وهذ
 .إال الرافضة اليوم  به قول قدمي ال يعمل
 .أن ذلك جائز وأنه ليس من حمظورات اإلحرام : واهلل أعلم  والقول الراجح
حجة الوداع فرأيت أسامة وبالاًل  حججت مع رسول اهلل : حديث أم احلصني رضي اهلل عنها قالت :  ويدل على ذلك

رواه مسلم ، وهذا كاالستظالل " ثوبه يسرته من احلر حىت رمى مجرة العقبة واآلخر رافع  وأحدمها آخذ خبطام ناقة النيب 
 . باخليمة والشجرة 
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رواه " أضح ملن أحرمت له : وهو حمرم فقال له  هأنه أبصر رجاًل على بعري " مبا ثبت عن ابن عمر : واستدل املذهب 
يف حديث أم احلصني حيث ُسرت بثوب  لنيب البيهقي وصححه النووي ، ونوقش هذا احلديث بأنه معارض ملا ثبت عن ا

 .وأيضاً لو كان حمظوراً ألمره ابن عمر بالفدية وبني له أنه ال جيوز 
"  وقد قال النبي  وأصحابه حجوا ضاحني مل يتخذوا حمماًل على ظهور اجلمال واستدلوا أيضاً مبا رواه مسلم أن النيب 

لل عليه ضربت له قبة بنمرة ، وأنه ظُ  ه مسلم من حديث جابر أن النيب ونوقش أيضاً مبا روا"  لتأخذوا عني مناسككم
 . عند رمى مجرة العقبة كما يف حديث أم احلصني السابق 

- :ستر الرأس للمحرم على أقسام :  ف ائدة
 .أن يسرته مبا يُلبس عادة كالطاقية والغرتة والعمامه ، فهذا حرام بالنص واإلمجاع :  األول
 .لبد رأسه بشئ كاحلناء أو العسل أو الصمغ لكي يهبط ، فهذا جائز بالنص واإلمجاع أن ي:  الثاني
 .أي واضعاً شيئاً يلبد شعره " يهل ملبداً  رأيت النيب : " مارواه البخاري عن ابن عمر قال  :ذلك ل ويدل

 .ه ألنه ال يقصد به سرت الرأس حمل العفش وحنوه ، فهذا البأس بكأن يغطيه مبا ال يُقصد به التغطية والسرت  :الثالث 
حلديث ابن عباس  فال جيوز ال يُلبس عادة ولكنه مالصق يُقصد به التغطية كمن يغطي رأسه بقرطاس اأن يغطيه مب:  الرابع

 .متفق عليه (  وال تخمروا رأسه) السابق 
 والصحيحل خالف بني أهل العلم ل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة وحممل البعري وحنوه ، فهذا حملأن يظ:  الخامس

 .جوازه خالفاً للمذهب 
أن يستظل مبنفصل عنه غري تابع له كاالستظالل بالشجرة واخليمة والبناء وثوب يضعه على شجرة وحنو ذلك :  السادس

عند ضربت له قبة بنمرة ، وحلديث أم احلصني السابق  فهذا جائز باإلمجاع ملا رواه مسلم من حديث جابر أن النيب 
 .بثوب   النيب رت مسلم حيث سُ 

 تغطية وجه المحرم : مسألة 
 .أنه جيوز للمحرم أن يغطي وجهه : المذهب 
 :واستدلوا 

وسيأيت أهنا واردة عند مسلم وأن ( وجهه ) فالبخاري مل يذكر "  وال تخمروا رأسه" حبديث ابن عباس يف الصحيحني  - 
 .لعلم بالشذوذ البخاري أعرض عنها وحكم عليها بعض أهل ا

رواه البيهقي ، وقال " كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن احلكم خيمرون وجوههم وهم حرم : " روى القاسم قال  -1
يغطي احملرم : "  رواه الدارقطين والبيهقي ، وكذلك قال جابر " إحرام املرأة يف وجهها ، وإحرام الرجل يف رأسه :" ابن عمر 

 .رواه البيهقي " طي وجهه وهو نائم أنفه من الغبار ، ويغ
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 .أنه ال جيوز للمحرم أن يغطي وجهه :  والقول الثاني
  .رواه مسلم " ...وال تخمروا رأسه وال وجهه : " حبديث ابن عباس وفيه :  واستدلوا

 .وقالوا أن هذه اللفظة حمفوظة وليست شاذة وأن هلا طرقاً كما عند النسائي ومسند اإلمام أمحد 
واألفضل أن ال يغطي وجهه إال عند احلاجة لوروده عن مجع من الصحابة ، فإذا احتاج  ، واهلل أعلم القول األول ربواألق

إليه احملرم يفعله كأن حيتاج أن يضع الرداء على أنفه عن الغبار أو دخان السيارات وحنو ذلك من الروائح ، وأما إذا مل حيتج 
 .لذلك فاألفضل تركه 

 لمخيط لبس ا: رابعاً 
 .حمظورات اإلحرام وهو لبس املخيط وهذا هو احملظور الرابع من 

  -:ويدل على ذلك  
وال  صَ مُ ال يلبس القُ "  مايلبس احملرم من الثياب ؟ قال رسول اهلل  يارسول اهلل : حديث ابن عمر أن رجاًل قال  -1

علين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من العمائم وال السراويالت وال البرانس وال الخفاف إال أحد ال يجد ن
وال يلبس " متفق عليه ، ويف رواية للبيهقي وصححها " الكعبين ، وال تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس 

 "   القباء
ال بدنه باخللوق فق وقد أحرم بالعمرة ولبس اجلبة ومضخ حديث يعلي بن أمية يف قصة الرجل الذي جاء إىل النيب  -1

 . رواه مسلم "صانع في حجك  أنتخلع عنك الجبة واغسل الخلوق واصنع في عمرتك ما ا: "  له النيب 
وشرح العمدة لشيخ اإلسالم ( ـ 13صـ) بن املنذر اإلمجاع ال بانظر مرات] انعقد اإلمجاع على أنه من حمظورات اإلحرام  -4
]  ، [، والفنيلة  يشاهبه مثل الكوت ب ذو األكمام ويلحق به مابالضم مجع قميص وهو الثو  : صَ الُقمُ ]  ( [ ـ 691صـ) 

ع سراويل وهو املئزر مج :السراويالت[    ] مجع عمامة وهي ما يلف على الرأس ويقاس عليها الشماغ والطاقية : العمائم
مجع  : الخفاف] ،  [الرأس أي أن فيه قطعة تغطي رأسه مجع برنس وهو ثوب شامل للبدن و  : البرانس]  ، [ذو األكمام 

 خف وهو مايلبس على القدم ساتر هلا من جلد ويقاس عليه الشرَّاب 
يلبس فوق القميص مفتوح  ثوب :القباء ] ، [  أنواع الطيب يب الرائحة لونه أمحر ويقاس عليهنبت ط : الورس] ، [  اليوم

 [من األمام 
  -:ذه األحكام قبل الشروع في أحكام لبس المخيط البد من تنبيهات توضح ه -
هو املعمول وامللبوس على قدر البدن أو قدر عضو من أعضائه حبيث حييط به كالقميص والسراويل  :المقصود بالمخيط * 

وحنوها فال بأس هبا ، وليس املقصود  نذاعة واخلامت والنظارة ومساعة األواجلبة والكوت واجلورب والفنيلة وحنوها ، أما الس
واألحذية اليت  ةنه ال جيوز لبس كل ما فيه خيط كاألحزمأوط كما يظنه من يسمع هذا اللفظ فظنوا باملخيط هو ما فيه خي
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قيل التابعي إبراهيم النخعي من فقهاء التابعني ( باملخيط ) فيها خيوط وهذا غري صحيح ، وأول من عربَّ عن هذا األشياء 
 نا اليوم والتعبري مبا وردت به السنة أفضل وأحكم وهذا اللفظ مل يرد يف السنة وإمنا تناقله الفقهاء إىل عصر 

أن هذا امللبوس على قدر البدن إذا مل يُلبس بأن وضع وضعاً فال يضر كمن وضع القباء وهو الثوب الواسع له أكمام  *
ن أخذ مفتوح الوجه فوضعه وضعاً دون أن يُدخل كميه فال يُعد لبساً  ألن الناس ال يلبسونه على هذه العادة ، أو كم

 .القميص ولفه عليه ليكون إزاراً فال يضر أيضاً 
ما يلبس احملرم أجاب عن األشياء اليت ال يلبسها احملرم ألن اليت يلبسها  عيف حديث ابن عمر السابق ملا سئل  أن النيب  *

يت ال يلبسها حمصورة فدل هذا على أن األشياء ال( ال يلبس كذا وال كذا ) وإمنا قال ( يلبس كذا وكذا )  يقل كثري فلم
حلديث ، ففيه بيان أن كل ماعدا هذه املذكورات وما يشاهبها فإنه يلبسه احملرم وهذا امقيدة عند أهل العلم كما هو ظاهر 

 .وحسن جوابه  من جوامع الكلم وبالغة النيب 
وما يلحق هبا ( س واخلفاف القميص والعمامة والسراويالت والربن) أن األشياء اخلمسة اليت ذُكرت يف احلديث وهي  *

 .ويضاف إليها اجلبة خمتصة بالذكور بإمجاع أهل العلم 
   -:قسم إلى أقسام نالمخيط  الذي ينهى عنه ي: مسألة 

 ماورد النص به : القسم األول 
اخلفاف ص والعمائم والربانس والسراويل و الُقمُ : ر وحديث يعلى بن أمية وهي وهي األشياء اليت جاءت يف حديث ابن عم

 .والقباء واجلبة ، فهذه داخلة يف املنهي عنه فيحرم على احملرم  لبسها 
 ما كان في معنى المنصوص عليه  :القسم الثاني 

الفنيلة واجلوارب والكوت والطاقية وحنوها ، فهذه األشياء يف معىن املنصوص عليه فيحرم على احملرم لبسها ، ألن  :مثل 
ثالت ، وحكى مجع من العلماء اإلمجاع على أنه حيرم على املسلم احملرم أن يلبس ما ُصنع على الشريعة ال تفرق بني املتما

ال ن بطَّ ابوعلى عضو من أعضائه كابن عبد الرب والقرطيب وابن قدامة وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن هبرية و أالبدن كله 
 وغريهم 

 .ماليس في معنى المنصوص عليه : القسم الثالث 
يف فمه أو حذاًء خمروزاً  األسنانلبس الساعة والنظارة ومساعة األذن واخلامت وتركيبة  : يه الحل والجواز وهذا مثلاألصل فف

مشداً على ركبته أو فخذه أو ربط بطنه حبزام وحنو ذلك فاألصل  اً أو وضع على كتفه قربة أو وضعأو تقلد سيفاً أو سالح
 .فيه احلل 

وقتنا الحاضر في اإلزار وهي خياطة اإلزار على شكل التنورة بحيث يوضع لها سير  بقي عندنا مسألة اشتهرت في -
 مطاط يخاط فيها من األعلى ، فهل يدخل في معنى المنصوص عليه أم ال ؟

  -:على قولني 
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 .أنه يف معىن املنصوص عليه فيحرم على احملرم لبسه  :  القول األول
  -:عدة أمور منها بواستدلوا 

اه من اإلمجاع فقالوا بأن العلماء حيكون اإلمجاع على أنه ال جيوز للمحرم أن يلبس ما خيط على البدن كله أو ما نقلن -1
فهم ، وابن بطال يف شرح على عضو من أعضائه ومن الذين حكوا هذا اإلمجاع ابن عبد الرب يف التمهيد ، والقرطيب يف امل

ابن تيمية يف شرح العمدة ، وابن هبرية يف اإلفصاح وغريهم حيكون اإلمجاع  البخاري ، وابن قدامة يف املغين ، وشيخ اإلسالم
 .، وهذا اإلزار قد خيط على جزء البدن السفلي 

 " لتأخذوا عني مناسككم" كما يف حديث جابر عند مسلم   مل يكن إزاره خميطاً ، وقال  قالوا بأن النيب  -1
والنقبة هذه نوع من السراويل ، والسراويل ( النـُْقَبة  )معروفاً يف لغة العرب باسم وقالوا أيضاً بأن اإلزار هبذا الشكل كان  -4

 .داخلة يف النهي 
ة مثل خرقة جُيعل أعالها كالسراويل ، وأسفلها كاإلزار ، وقيل النـُّْقبَ :  النـُْقَبة: "  141/ 13قال ابن منظور يف لسان العرب 

ثوب كاإلزار ، جيعل له :  النـُْقَبة: قال اجلوهري . هي سراويل بغري ساقني : اويل وقيل ة حنو السر النطاق ، إال أنه خميط احُلزَّ 
 "، وُيشد كما ُيشد السراويل   قُحْجزة خميطة من غري نيف

لة من قال بعدم جواز لبس هذا النوع خص أدلب إذا كان خميطاً  فهذا ميف لغة العر  اً وقالوا أيضاً أن اإلزار ال يسمى إزار  -3
 .اإلزار من 

 .أنه جيوز للمحرم لبسه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني عليه رمحة اهلل :  والقول الثاني
ملا سئل مايلبس  فإن النيب  وهذا إزار والن األصل احلل(  وليحرم أحدكم في إزار ورداء: ) قال  واستدلَّ بأن النيب 

هذه املسألة حمل خالف هل هذا اإلزار صنع  تكون مباحة وتبقىماعدا هذه األشياء احملرم ؟ عدد ماحيرم عليه فدل على أن 
من العلماء حيكون اإلمجاع على  اً للمسلم أن يرتك مثل هذا فيحتاط لذلك مادام أن مجع واألحوطعلى قدر البدن أم ال ؟ 

السفلي من البدن ومثل هذا صنع على قدر اجلزء  ع على قدر البدن أو عضو من أعضائهأنه ال جيوز للمحرم أن يلبس ماصن
 .فيحتاط املسلم من لبس هذا اإلزار ويرتكه واهلل أعلم 

 من لبسه ناسياً أن يخلعه بسرعة ؟ على لبس المخيط من محظورات اإلحرام ، فهل يجب: مسألة 
كثرياً فطاف وسعى ، مث لبس ثوبه وسراويله مث تذكر أنه مل يُقصِّر أو مل حيلق ، وهذا حيصل   بعمرة رجل أتى:  مثال ذلك

 فماذا نقول له ؟
،  كتزال على إحرام الجيب فوراً أن تغريِّ املالبس ، ألنك : نقول له "  9/144رمحه اهلل يف املمتع  الشيخ ابن عثيمنيقال 

إذا كنت يف مسجد عليك أن : مثالً _ واحملرم ال جيوز أن يلبس القميص وال طرفة عني ، لكن يؤجل بقدر العادة فال نقول 
 .والقول بوجوب خلع القميص فوراً قال به املذهب أيضاً . أهـ  " م الناس ، أو تسرع يف السيارة وحنو ذلك جتري أما

 [ من احتاج إلى فعل محظور فعله وفدى كما في حديث كعب بن عجرة] : قاعدة  -
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 44 اإلحرام  تباب حمظورا

َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً " اآلية  سه فاحتاج إىل أن حيلق رأسه فنزلترأ مُّ حصل مع كعب بن عجرة حني آذاه هوآما:  مثاله
احلق وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة " :   فقال له النيب"  َأْو بِِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

 (وسيأيت توضيح ذلك يف باب الفدية بإذن اهلل تعاىل " ) مساكني لكل مسكني نصف صاع أو اذبح شاة 
 حكم عقد اإلزار أو الرداء بمشبك ونحوه ؟: مسألة 
 عقد اإلزار بمشبك ونحوه : أوالً 

 .أنه جيوز عقد اإلزار ، وبه قال مجهور العلماء : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 . ألن اإلزار خُيشى منه انكشاف العورة ، فللحاجة جاز ذلك : والتعليل 

 حنوه عقد الرداء مبشبك و : ثانياً 
 .لذلك  أنه ال جيوز عقد الرداء لعدم حاجته: وبه قال مجهور العلماء  المذهب

أنه جيوز عقده وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية خاصة عند احلاجة لذلك ، فإذا احتاج لذلك فال بأس :  والقول الثاني
املخيط الذي خيط على شئ من أعضاء ولكن بعض الناس يبالغ فتجد أنه يضع مشابك كثرية جداً حىت يكون الرداء ك

 .البدن فإذا كان كذلك فإنه مينع من ذلك واهلل أعلم 
وله أن يعقد ما حيتاج إىل عقده كاإلزار ومهيان النفقة ، والرداء ال ( : " ـ14صـ)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منسكه  -

 . " شبه جوازه حنيئذٍ واألاحتاج إىل عقده ففيه نزاع ،  حيتاج إىل عقده ، فال يعقده ، فإن
 .المحرم إذا لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين ، وإذا لم يجد إزاراً يجوز له لبس السراويل : مسألة 
 إذا لم يجد النعلين : أوالً 

وعاً سرت القدم ويكون من جلد  فإذا مل جيد النعلني فإنه جيوز له لبس اخلفني حلديث ابن عباس مرفيسبق لنا أن اخلف هو ما
 .متفق عليه "  من لم يجد النعلين فليلبس الخفين" 

 ولكن إذا لبس الخفين هل يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين ؟
 .أنه جيب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبني : قول مجهور العلماء 

رواه "  يكونا أسفل الكعبين إال أحد ال يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى: " حبديث ابن عمر وفيه : واستدلوا 
 .البخاري 

 .أنه ال جيب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبني :  قول المذهبوالقول الثاين 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم : " خيطب بعرفات  مسعت النيب : حبديث ابن عباس قال :  واستدلوا

من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن " وأيضاً حديث جابر مرفوعاً  متفق عليه ،"  يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم
 .رواه مسلم "  لم يجد إزاراً فليلبس سراويل
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خيطب على املنرب ، وحديث ابن عباس وجابر بعده ،  أن األمر بالقطع يف حديث ابن عمر كان باملدينة والنيب : وقالوا 
وهذا " انظروا أيهما كان قبل : " بن دينار روى احلديثني معاً مث قال  يف حجة الوداع ، وأن عمرو كان  وحديث ابن عباس

 .واهلل أعلم  المذهب هو القول الراجحيدل على النسخ ، وقول 
وال يقال إن حديث ابن عمر يقيِّد حديث ابن عباس ألن ابن عباس كان يف مجع غفري يف يوم عرفة ولو كان مقيِّداً له 

 .تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز و . الحتاج إىل بيان القيد 
 إذا لم يجد إزاراً : ثانياً 

متفق " اراً فليلبس سراويل ومن مل جيد إز " من مل جيد إزاراً فإنه جيوز له أن يلبس السراويل حلديث ابن عباس السابق مرفوعاً 
مع عدم وجود النعلني أو لبس السراويل ، وأيضاً حديث ابن عمر وجابر أيضاً السابقني والصحيح أن من لبس اخلفني عليه 

وال  لو أن عليه دم لبيَّنه النيب  قول بالفدية ال دليل عليه ، إذمع عدم وجود اإلزار ال فدية عليه وهو قول املذهب ، وال
 .جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة 

تيش لبس ثوباً أو قميصاً من أجل أن ال متنعه ما يفعله بعض الناس أنه حيرم بإزار ورداء فإذا وصل إىل نقاط التف:  ف ائدة
من حمظورات اإلحرام فال جيوز  حملظورٍ بسبب عدم محله تصريح احلج يعترب عاصياً هلل ومرتكباً  الشرطة من الدخول إىل مكة

 ( 11/131،131انظر جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني ) له ذلك 
 استعمال الطيب : خامساً 

 .س من حمظورات اإلحرام ، فال جيوز للمحرم استعمال الطيب وهذا هو احملظور اخلام
- :ويدل على ذلك 

متفق " وال تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران وال الورس" :  ما السابق وفيه  حديث ابن عمر رضي اهلل عنه -1
 .عليه

 [يب الرائحة نبات أصفر يصبغ به الثياب ط:  الورسنبات بصلي يصبغ به الثياب ، :الزعفران ]  
 .رواه مسلم "  اغسلوه وال تقربوه طيباً : "  حديث ابن عباس يف الذي وقصته ناقته قال النيب  -1

 (  133/ 1انظر اإلفصاح البن هبرية ) واتفق األئمة على أن استعمال الطيب من احملظورات 
 الحكمة من تحريم الطيب على المحرم  -

أعلم أن الطيب من أسباب دواعي اجلماع ، وألنه ينايف كذلك حال احلاج ، فإن احلاج سبب حترمي الطيب على احملرم واهلل 
 (  94/ 3للنووي  مسلم انظر شرح) أشعث أغرب 

أن الشارع حرم الطيب على احملرم لكونه من أسباب دواعي الوطء ، فتحرميه : "  4/144قال ابن القيم يف إعالم املوقعني 
 ."من باب سد الذريعة 
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- :استعمال الطيب للمحرم له ثالث صور : مسألة 
 .أن يطيب المحرم بدنه أو ثوبه : الصورة األولى 

وأيضاً لو ادَّهن احملرم بدهن فيه طيب قد ، حرام فال جيوز حلديث ابن عمر وابن عباس السابقني من حمظورات اإلفهذا 
 .و صدره أو أي مكان من بدنه أو ثوبه ظهرت رحيته فال جيوز أيضاً سواًء كان هذا الطيب يف رأسه أو حليته أ

 أن يشم المحرم الطيب: الصورة ثانية 
 .أن شم الطيب من حمظورات اإلحرام : المذهب 
- :أن يف املسألة تفصيل وأن شم الطيب على حالني : واهلل أعلم  الراجح والقول

والقول بالتحرمي له حظ من ، ظورات اإلحرام فهذا داخل يف حم، أن يشمه بقصد التلذذ برائحته والرتفه به :  الحال األولى
 .النظر لنفس العلة اليت ُمنع من أجلها احملرم وهي التلذذ 

أن يشمه من غري قصد التلذذ برائحته كمن يشمه عندما مير بالعطارين ومل يقصد ذلك أو كأن يشمه :  الحال الثانية
بة ويشم رائحة زكيَّة وحنو ذلك من غري قصد التلذذ فال بأس ليختربه هل هو جيد أم رديء  عند شرائه أو كأن يطوف بالكع

 .بذلك واهلل أعلم 
فأما إذا ، حيظر على احملرم الشم إذا قصد من شم الطيب الرتفه واللذة : " .....  1/131قال ابن القيم يف زاد املعاد 

   ..... "أنفه  سدُّ  نع منه ومل جيب عليهمل مي،أو مشه بقصد استعالمه عند شرائه ، وصلت الرائحة إىل أنفه من غري قصد 
 أن يستعمل المحرم ما فيه رائحة في األكل: الصورة الثالثة 
 .أن هذا من حمظورات اإلحرام :  واهلل أعلم الراجح المذهب والقول

زعفران يف حىت يف األكل فلو أكل ما فيه طيباً كمن وضع ،  أن استعمال الطيب ال يقتصر على الثوب والبدن:  والتعليل
 .أما لو ذهبت الرائحة فال وجه للتحرمي حينئٍذ ، شرابه وظهرت رائحته فهذا استعمل الطيب 

 القهوة اليت فيها زعفران هل جيوز للمحرم أن يشرهبا ؟: مسألة "  9/131ن عثيمني يف املمتع بقال ا
 "ألنه ليس فيها طيب ، ن فال بأس وإذا مل تبق وإمنا جمرد لو ، يشرهبا احملرم  إذا بقيت الرائحة ال :الجواب 

 أن يتبخر المحرم بعود ونحوه : الصورة الرابعة 
 .على أنه من حمظورات اإلحرام فال جيوز للمحرم أن يتبخر : وهو قول مجهور أهل العلم  المذهب
 .أنه ال فرق بني أن يتبخر بالطيب أو جيعله يف ثوبه أو بدنه :  والتعليل

فالطيب ما أعد للتطيب به عادة ، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما " ...  9/149قال ابن عثيمني  : ف ائدة
له رائحة زكية متيل إليها النفس ال يكون طيباً ، إمنا الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود واملسك والرحيان والورد وما 

ن بعض الصابون له رائحة ؟ هل هي طيب أم هي من الرائحة بقي النظر إىل أ( " .. ـ149صـ) وقال أيضاً .." أشبه ذلك 
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الزكية ؟ الظاهر الثاين ، وهلذا ال يعد الناس هذا الصابون طيباً فال جتد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأيت بالصابون ميره على ثوبه 
 "فالذي يظهر يل أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة ال يعد من الطيب احملرم ... 
 قتل الصيد : اً سادس

 هذا هو احملظور السادس من حمظورات اإلحرام دلَّ على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع
َر ُمِحلِّي الصَّْيِد َوَأنُتْم ُحُرٌم " : قوله تعاىل  : فدليله من الكتاب  َلى َعَلْيُكْم َغيـْ  " ُأِحلَّْت َلُكم بَِهيَمُة األَنـَْعاِم ِإالَّ َما يـُتـْ
 [1: املائدة ]

َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِّ َما ُدْمُتْم " وقوله  [94: املائدة ] يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـَْقتُـُلوْا الصَّْيَد َوَأنُتْم ُحُرمٌ : " وقوله تعاىل 
 [96: املائدة ]"ُحُرماً 

ألصحابه وكانوا  وهو غري حرم فقال النيب حديث أيب قتادة األنصاري يف قصة قتله احلمار الوحشي  : ودليله من السنة
 . متفق عليه"  فكلوا ما بقي من لحمها:  ال قال: قالوا ؟  منكم أحداً أمره أو أشار إليه بشيءهل : " حمرمني 

 . " وأمجعوا على أن احملرم ممنوع من قتل الصيد( : " ـ 19صـ)وأما اإلمجاع فقد قال ابن املنذر يف اإلمجاع 
- :ال يكون محظوراً إال اشتمل على األوصاف التالية قتل الصيد  -
 أن يكون بريَّاً أصاًل  - 

ِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَُّكْم َوِللسَّيَّارَِة أُ  : "خنرج البحري فال بأس أن يصيده احملرم لقوله تعاىل ( بريَّاً ) فقولنا 
 .والبحري هو ما ال يعيش إال يف البحر  [96: املائدة ] رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـ 

مثل الدجاجة أو هبيمة األنعام كاإلبل  يوان األهلي جيوز للمحرم أن يذكيهخنرج األهلي لو توحش ، فاحل( أصاًل ) وقولنا 
اً فهي توحشت وهذا عارض عليها وألن النيب أصلها ليس متوحش حشت هذه يف الرب جيوز أكلها ألنوالبقر والغنم فلو تو 

  ًوأصحابه كانوا يذحبون يف احلرم البدن فدل على أهنا ليست صيدا. 
كاألرنب   اً فال جيوز للمحرم صيده حىت لو كان مستأنساً أي يعيش يف البلدة مع الناس ألن أصله بريّّ أما إذا كان أصله بريَّ 

 .ملتوحشة فأصلها بريَّاً وكذلك احلمامة أصلها وحشي فعلى هذا نعترب األصل كاألرنب ا  هأنسة ال جيوز صيده ألنتاملس
غريه سواء كان حمرماً أو غري حمرم واحليوان األنسي كالدجاج  أو ونستفيد مما سبق أن احليوان األنسي جيوز قتله يف احلرم -

 ( 444/ 9انظر اجملموع للنووي ) وهبيمة األنعام وهذا بإمجاع أهل العلم بال كراهة 
: فيه كالسمك وغريه ، والربي  خُ رِّ فَ ويُـ  ويلد ويبيض هو الذي يعيش يف املاء: ضابط الربي و البحري ، فالبحري :  ف ائدة

فيه ، وعلى هذا فطري املاء يعد بريَّاً ألنه يبيض ويفرخ يف الرب وإمنا يدخل املاء  ويـَُفرِّخُ هو الذي يعيش يف الرب ويلد ويبيض 
 .نه ، وهبذا الضابط نفرق يف الربمائي وحنوه سب متليعيش ويك

 أن يكون مأكواًل  -2
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 . فيجوز للمحرم أن يقتله أصالً  اً خنرج غري املأكول حىت لو كان بريَّ ( مأكواًل ) وقولنا 
- :وقتل غير المأكول ينقسم إلى ثالثة أقسام  

بقتلها كما جاء يف حديث  س الفواسق اليت أمر النيب ما أُمر بقتله ، فإنه يقتل يف احلل واحلرم ، مثل اخلم:  القسم األول
، والعقرب ،  ةالغراب ، والحدأ: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : " قال  عائشة أن النيب 

ألن  كان مؤذياً  ما اويلحق هبذه ما شاهبه(  العقرب) بدل (  الحية) متفق عليه وعند مسلم "  والفأرة ، والكلب العقور
ؤذيهم جاز قتلها كالذئب واألسد والنمر تعلل بفسوقها فدل على أنه مىت وجدت دابة فاسقة تضر الناس و  النيب 

وقد ذكر غري واحد من أهل العلم أن قتل هذه املذكورات [  المؤذي طبقاً يُقتل شرعاً ] واشباهها والقاعدة عند أهل العلم 
 .وأشباهها مستحب 

ي عن قتله ، فهذا حيرم أن يقتله احملرم وغري احملرم ، ولكن لو قتله احملرم فال جزاء فيه وهي اليت جاءت ما هنُ : القسم الثاني 
هو طائر صغري أكرب من العصفور منقاره  :والصَُّرد )  النملة والنحلة واهلدهد والصَُّرد ، : يف حديث ابن عباس عند أيب داود 

 ( أمحر 
ب وحنوها ، فهذه إن يث مل يُؤمر بقتله ومل ينه عن كاخلنافس واجلعالن والصراصري والذباما ُسكت عنه ، ح:  القسم الثالث

تؤذ فهي حمل خالف بني أهل العلم منهم من قال جيوز قتلها ومنهم من كره قتلها ،  مل ق بالقسم األول ، وإنحلآذت فت
 يءإن اهلل كتب اإلحسان على كل ش: " قال  نيب األحوط واهلل أعلم  أنه يرتك قتلها ألهنا مل خُتلق إال حلكمة وألن الو 

 .رواه مسلم ، وليس من اإلحسان قتلها عبثاً "  ةفإذا قتلتم فأحسنوا القتل
 .ل الصيد ال يكون حمظوراً على احملرم إال إذا مجع ثالث صفات أن يكون برياً أصليا مأكواًل تاتضح لنا مما سبق أن ق -

رسول  محاراً وحشياً وهو باألبواء أو بودَّان فَردَّه أنه أهدى لرسول اهلل " ثامة حديث الصعب بن ج : ويدل على ذلك
  . متفق عليه"  عليك إال أنَّا ُحُرمإنا لم نردُّه : وقال  اهلل 
 وغير مأكول فما حكمه ؟ يوان من إنسي ووحشي أو من مأكولٍ لو تولَّد ح: مسألة  

 احلمار ، فما حكمه ؟البغل فإنه يتولد من الفرس و : مثال ذلك 
مبيح وحاظر ومل يتميز املبيح من  اجتمع يف شيء إذا] الصحيح أن قتله يعترب من احملظورات بالنسبة للمحرم للقاعدة 

المذهب ألننا ال ميكن أن جنتنب احملظور إال باجتناب احلالل فوجب اجتنابه وهذا قول [ احلاضر فإنه يُغلَّب جانب احلاظر 
 .أعلم  واهلل وهو الراجح

كذلك حيرم على احملرم أن ميسك صيداً اشتمل على األوصاف الثالثة السابقة ولو مل يقتله ألنه لو مات وهو يف يده أمث   -
 .بذلك 
 حكم قتل الصيد الصائل : مسألة 
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 .أنه جيوز قتل الصيد الصائل وال أمث على قاتله وال فدية : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
عليه من حيث احلكم  نسان أو صال على أهله فدافعه وأىب أن ينصرف فقتله فال شيءغزال صال على إ : مثال ذلك

 .التكليفي ال إمث عليه ومن حيث احلكم الوضعي ال فدية عليه أيضاً 
- :ويدل على ذلك 

ل يريد أخذ مايل ؟ قال يارسول اهلل ، أرأيت إن جاء رج: فقال  جاء رجل إىل رسول اهلل : " حديث أيب هريرة قال  -1
أرأيت : قال "  فأنت شهيد: " أرأيت إن قتلين ؟ قال : ، قال  قاتله: أرأيت إن قاتلين ؟ قال : قال "  فال تعطه مالك:" 

رواه مسلم ، ففي هذا احلديث جاز قتل اآلدمي الذي يف األصل هو معصوم الدم فالبهيمة "  هو في النار: إن قتلته ؟ قال 
 .من باب أوىل 

توهم ، فكيف إذا كان األذى موأيضاً ما تقدم من حديث عائشة يف قتل الفواسق فقد أذن الشارع بقتلها لدفع أذى  -1
وأيضاً إذا قتل هذا الصيد فإنه ال يضمن [ كل مدفوع ألذاه فال حرمة له ] متحقق كالصائل فهذا من باب أوىل ، والقاعدة 

 [ ما ترتب على املأذون غري مضمون ] والقاعدة مثنه ألنه يف هذه احلالة مأذون يف قتله 
مساه اهلل هنا قتالً ومل يسمه ذكاة ، دلَّ هذا على [94: املائدة ]"  اَل تـَْقتُـُلوْا الصَّْيَد َوَأنُتْم ُحُرمٌ : " قول اهلل تعاىل :  ف ائدة

 .ه فال جيوز ذلك أن احملرم إذا قتل الصيد فهو مبنزلة امليتة ال جيوز أكله ، سواًء أكله هو أو غري 
- :قتل الصيد له أقسام في حكمه : مسألة 

ماً ، فهذا كما سبق حكمه حكم امليتة ال جيوز أن يأكله أي إنسان سواًء كان رِ أن يكون قاتل الصيد حمُْ :  القسم األول
 .حُمْرِماً حالاًل أو 

 أحدمها حمرم واآلخر غري حمرم  قتله رجالن حبيثأن يكون قتل الصيد مشرتك بني حمرم وحالل :  القسم الثاني
إذا اجتمع يف شئ مبيح وحاظر ومل يتميَّز ]  السابقة ال للحالل للقاعدةو ا مجيعاً فال جيوز أكله للمحرم مفالصيد حيرم عليه

 .ألنه ال ميكن اجتناب احلرام إال باجتناب احلالل [ املبيح من احلاظر فإنه يُغلَّب جانب احلاظر 
 "حيرم عليهما مجيعاً ، ألنه ال ميكن اجتناب احلرام إال باجتناب احلالل : "  9/133ملمتع قال ابن عثيمني يف ا

 .عانة بسالح وحنو ذلك إأن يكون القاتل حالاًل ولكن تسبب احملرم بإشارة أو داللة أو  :القسم الثالث 
ورأى صيداً فقال للحالل انظر الصيد  ون فيهم من كان حمرماً ومن كان حالالً ، فالتفت حمرم منهممجاعة ميش:  مثال ذلك

 فذهب احلالل فصاده ، أو أشار احملرم إىل الصيد من دون أن يتكلم أو أعطى احلالل سالحه ليصيد به فما احلكم 
أنه حرام على احملرم فقط وأما احلالل فال حيرم عليه ، فال جيوز أن يأكل منه : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح 

 .ما احلالل فيجوز له أن يأكل منه سواًء الذي قتله أو غريه ممن كان حالاًل احملرم أ
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: " وعند النسائي "  أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه" حديث أيب قتادة عند مسلم :  يدل على ذلكو  
 "   هل أشرتم أو أعنتم

 هل له أن يأكل أم ال ؟أن يكون القاتل حالالً ومل يتسبب احملرم بشئ ف :القسم الرابع 
أن املسألة فيها تفصيل ، فإن كان احلالل صاده من أجل : واهلل أعلم وبه قال مجهور العلماء  المذهب وهو القول الراجح

 .احملرم فال جيوز للمحرم أكله ، وإن كان احلالل صاده من أجل نفسه فيجوز للمحرم أكله 
 : ويدل على ذلك 

رواه "  وا مابقي من لحمهالفك: " ال قال : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشئ ؟ قالوا  : "حديث أيب قتادة وفيه  -1
 .مسلم 

 إنَّا لم نردُّه عليك إال أنَّا ُحُرم: " عليه وقال  محاراً وحشياً فرَّده النيب  حديث الصعب بن جثَّامة ملا أهدى للنيب  -1
  .  ألنه صاده من أجل النيب ردَّه على الصعب: متفق عليه ، قال العلماء " 
رواه "  صيد البر لكم حالل ما لم تصيدوه أو ُيَصد لكم"   ومما يدل على هذا التفصيل أيضاً حديث جابر مرفوعاً  -4

أمحد وأبو داود والرتمذي وصححه احلاكم وابن حبان ، وهذا احلديث وإن كان فيه ضعف لكن له شاهد يقويِّه عند ابن 
 عمر  من حديث ابن يعد
م له حلم صيد  -3 ًَ  .رواه مالك والبيهقي " إين لست كهيئتكم إمنا صيد من أجلي : " قول عثمان ملا ُقدِّ

 (أي بيضه ) حكم قتل القمل وصبيانه : مسألة 
أمر كعب بن عجرة أن حيلق  حيرم على احملرم قتل القمل وصبيانه ، ألن النيب  هأن: وهو قول مجهور العلماء المذهب 

 رواه البيهقي " طعام  يتصدق بكسرة أو قبضة: " ها احملرم ولو أبيح له مل يرتكه ، وورد عن ابن عمر يف القملة يقتلرأسه 
 .أنه جيوز للمحرم أن يقتل القمل وصبيانه : واهلل أعلم  والقول الراجح
رواه البيهقي ، وأيضاً " مقتول  هي أهون: قتلت قملة وأنا حمرم ؟ قال : " ماورد أن رجالً قال البن عمر : ذلكويدل على 

رواه البيهقي وصححه يف اإلرواء ، فالصحيح أنه جيوز " تلك ضالة ال تبتغى : " قال ابن عباس فيمن ألقى قملة مث طلبها 
 األصل يف املؤذي أنه جيوز قتله والجزاء على من قتلهو للمحرم قتل القمل آلثار الصحابة وألهنا مؤذية بطبعها ، 

 ل الرباغيث كالبعوض وحنوها ؟وهل جيوز قت
وإذا قرصته الرباغيث والقمل فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها وال شئ عليه ، ( : " ـ 19صـ)قال شيخ اإلسالم يف منسكه 

 "وإلقاءها أهون من قتلها 
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ود احلرم ، وأما صيد البحر جائز باإلمجاع لداللة آلية على ذلك وكذلك احملرم جيوز له اصطياده إذا كان خارج حد: ف ائدة  
يف  اصطياده خلصوصية احلرم حيث قال النيب  النهي عنإذا كان داخل حدود احلرم ففيه خالف ، واألقرب واهلل أعلم 

 .وكره ذلك بعض أهل العلم كاإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية ( أي مكة _ ال يُنفَُّر صيدها ) احلديث املتفق عليه 
 عقد النكاح : سابعاً 

 هو احملظور السابع من حمظورات اإلحرام ، وبه قال مجهور العلماء خالفاً لألحناف  هذا
- :ويدل على ذلك 

 .رواه مسلم "  ال ينكح المحرم وال يُنكح وال يخطب: " قال  حديث عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أن النيب  -1
 .رواه مالك والدارقطين والبيهقي" رم فردّّ عمر نكاحه طريفاً تزوج امرأة وهو حم هأن أبا: " روى أبو الغطفان املري  -1

ًُ جاء عن زيد بن ثابت " ال ينكح احملرم فإن نكح ُردَّ نكاحه : " وروى البيهقي أيضاً عن علي بن أيب طالب قال  وأيضًا
 .عند البيهقي وعن ابن عمر عند مالك يف املوطأ 

 .تزوج ميمونة وهو حمرم  أن النيب " بن عباس املتفق عليه واستدل األحناف الذين يرون جواز عقد النكاح حبديث ا
 -:بأجوبة وأجاب اجلمهور عن حديث ابن عباس 

رواه أبو داود والرتمذي ، " وحنن حالالن بسرف  تزوجين رسول اهلل :" أنه معارض حلديث ميمونة حيث قالت  -1
 وميمونة رضي اهلل عنها هي صاحبة الشأن وأدرى من غريها 

ميمونة وهو حالل وبين هبا وهو حالل ،  تزوج رسول اهلل : " وميمونة وقال  أبا رافع كان سفرياً بني النيب  أن -1
 . نهرواه أمحد والرتمذي وحسّّ " وكنت أنا الرسول بينهما 

فظن أنه  من ميمونة إال بعد أن أحرم النيب  مل يعلم بزواج النيب أن ابن عباس وأيضاً جياب عن حديث ابن عباس  -4
وهناك   " تزوج ميمونة وهو حمرم  وهم ابن عباس بقوله أن رسول اهلل : " تزوجها وهو حمرم ، وقال سعيد بن املسيب 

 .  أجوبة كثرية للجمهور ولعل هذه أقواها 
 متى يكون عقد النكاح من المحظورات ؟: مسألة 

لو كان الويل حمرماً والزوجان حالالن فعقد النكاح من إذا كان أحد الثالثة حمرماً وهم الويل والزوجان ، ف :الجواب 
 .احملظورات أو كان الويل حالاًل وأحد الزوجني حمرماً فهذا أيضاً من احملظورات 

 هل يصح عقد النكاح إذا وقع من المحرم ؟: مسألة 
رماً الويل والزوجان فالعقد أن العقد غري صحيح لو كان أحد األطراف الثالثة حم: واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب

 .فاسد 
- :ويدل على ذلك 
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 . رواه مسلم"  ال ينكح المحرم وال يُنكح وال يخطب: " قال  حديث عثمان السابق أن النيب  -1
وهذا قول أكابر . وأيضاً ُيستدل مبا مضى من آثار الصحابة عمر وعلي وزيد بن ثاب وابن عمر حيث ردّّوا النكاح  -1

 .الصحابة 
 وكذلك الخطبة ال تصح  -
وهذا قد حيدث من غري أن ينتبه له اإلنسان بأن يكون الويل حمرماً أو أحد الزوجني حمرماً مث خيطب الزوج أو خُيطب للزوجة  

 " ينكح المحرم وال ينكح وال يخطبال " وكل ذلك ال يصح إذا كان أحد األطراف الثالثة حمرماً حلديث عثمان السابق 
واألصل براءة الذمة  ود الفدية عن النيب ر رم النكاح أو خطب فعقده وخطبته فاسدة وال فدية فيه لعدم و وإذا عقد احمل -

 .وسيأيت توضيح ذلك يف باب الفدية بإذن اهلل تعاىل 
 تصح الرجعة من المحرم  -

 .وهو قول مجهور العلماء  المذهبصحت بال كراهة وبه قال  يف العدة فلو راجع احملرم امرأته
عدم الدليل على املنع فاألصل اجلواز واحلديث صريح مبنع اخلطبة وعقد النكاح والرجعة ليست نكاحاً بل هي :  الدليلو 

 .زوجة له يف األصل مادامت يف عدهتا ، فاألصل براءة الذمة وجواز ذلك 
 الجماع : ثامناً 

حمظور من حمظورات اإلحرام يفسده إال اجلماع  هذا هو احملظور الثامن من حمظورات اإلحرام وهو أعظمها إذ أنه ال يوجد
 .قبل التحلل األول وبقية احملظورات ال تفسد اإلحرام 

اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل " : قوله تعاىل : ويدل على أنه حمظور 
هو اجلماع ومقدمات اجلماع  قال ابن : هو اجلماع ، وقيل الرفث : والرفث قال ابن عباس [199:  البقرة]" ِفي اْلَحجِّ 

 .واملراد باجلماع هو إيالج احلشفة يف قبل أو دبر " وأمجعوا على أن احملرم ممنوع من اجلماع ( : " ـ19صـ)املنذر يف اإلمجاع 
  -:ثة أقسام في الحج ينقسم إلى ثال( وهو الوطء ) الجماع : مسألة 

أن يكون الوطء قبل الوقوف  بعرفة ، فهذا يفسد حجه باتفاق األئمة  وقد نقل غري واحد من أهل العلم :  القسم األول
عمر وعلي وأيب هريرة لكنها آثار ضعيفة وصح ذلك عن ابن عباس كما كاإلمجاع على هذا ، وقال بذلك مجع من الصحابة  

 .سيأيت بإذن اهلل تعاىل 
 (سيأيت بإذن اهلل مب حيصل التحلل األولو )أن يكون الوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل األول:  لثانيالقسم ا
ومبا ورد عن ابن عباس بسند  ةأنه يفسد حجه ، واستدلوا بآثار الصحابة السابق: وهو قول مجهور العلماء  المذهب

أخرجه ابن أيب شيبة والدارقطين والبيهقي " واهلدي  ي فيه ، واحلج من قابل ،ضصحيح فساد نسك من جامع أهله ، وامل
 .هذا إسناد صحيح : وقال 
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 ( وسيأيت توضيح التحلل بإذن اهلل ) أن يكون الوطء بعد التحلل األول وقبل التحلل الثاين :  القسم الثالث
 .أنه حجه صحيح وعليه الفدية وسيأيت توضيحها بإذن اهلل : وهو قول مجهور العلماء  المذهب

- :ترتب عليه أمور يالوطء قبل التحلل األول  -
 .اإلمث فعليه التوبة : األمر األول 
ثر الوارد عن ابن عباس وابن فساد النسك وسبق أن فساد النسك قال وقضى به الصحابة وسيأيت أيضاً األ :األمر الثاني 

 .عمر وابن عمرو 
جيب عليه وجيتنب حمظورات  ح فيجب عليه أن يأيت بكل مااملضي يف النسك الفاسد وحكمه حكم الصحي :األمر الثالث 

 .اإلحرام كلها ، وحكي اإلمجاع على وجوب املضي يف النسك وهو قول بعض الصحابة كابن عباس كما سبق 
قضاء هذا النسك الفاسد من العام القابل سواًء كان نسكه الذي أفسده فرضاً أم نفاًل وهذا مروي عن ابن  :األمر الرابع 

 .سيأيت و اس وابن عمر وابن عمرو عب
الفدية ، وهي بدنة تذبح يف القضاء وهذا قول مجهور العلماء بل نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر  :األمر الخامس 

 . وسيأتينا يف باب الفدية بإذن اهلل 
هذا قضاء بعض أما فساد النسك واملضي يف الفاسد وقضاء هذا النسك فقد جاء يف سنن البيهقي بسند صحيح أن 

الصحابة  كابن عباس وابن عمر وابن عمرو ، من طريق عبيد اهلل بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجاًل أتى 
فلم : قال شعيب " اذهب إىل ذلك فسله : عبداهلل بن عمرو يسأله عن حمرم واقع امرأته فأشار إىل عبداهلل بن عمر فقال 

اخرج مع الناس واصنع : قال . فما أصنع : فقال الرجل . بطل حجك : عمر فقال  يعرفه الرجل ، فذهبت معه فسأل ابن
اذهب إىل ابن عباس فسله ، : ما يصنعون ، فإذا أدركت قاباًل فحج واهد ، فرجع عبداهلل بن عمرو وأنا معه فأخربه فقال 

عبداهلل بن عمرو وأنا معه فأخربه مبا فذهبت إىل ابن عباس فسأله ، فقال له كما قال ابن عمر ، فرجع  إىل : قال شعيب 
فهذا حكم " هذا إسناد صحيح :" قال البيهقي " قويل مثل ما قاال : ما تقول أنت ، فقال : قال ابن عباس مث قال 

 .الصحابة وال يُعلم هلم خمالف فوجب األخذ به 
- :الوطء بعد التحلل األول يترتب عليه أمور  -
 توبة اإلمث فعليه ال :األمر األول  

وسيأتينا يف باب الفدية بإذن بدنة : شاة ، وقيل : الفدية وهذا قول مجهور العلماء واختلف يف الفدية فقيل  :األمر الثاني 
  .اهلل تعاىل 

أنه ال يلزمه جتديد : أنه جيب عليه أن جيدد اإلحرام فيذهب إىل احلل ليحرم مرة أخرى والصحيح : قيل  :األمر الثالث 
 ن كان مجاعه بعد التحلل األول؟وبة والفدية فقط ، وهل يفسد حجه إعف القول بتجديد اإلحرام فعليه التاإلحرام ، لض
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أن حجه ال يفسد باتفاق األئمة ، وذلك ألن احلاج بعد التحلل األول حل من مجيع احملظورات إال النساء ،  الصحيح
 . ةه ال يبطل ما مضى قبله من العبادوماخرج منه وقضاه ال ميكن إبطاله وأن جمرد حترمي النساء علي

 . رتتب على الرجل مبا مضى من أحكام يمطاوعة يف اجلماع يرتتب عليها كما املرأة إذا كانت : تنبيه 
 بأي شئ يحصل التحلل األول ؟ : ف ائدة
النساء ، وهذا قول  إال يءمجرة العقبة يوم النحر فقد حلَّ له كل ش رمى األول برمي مجرة العقبة فمن حيصل التحلل :قيل 

 .وهو قول قوي ،  مجاعة من الفقهاء ورجحه ابن قدامة يف املغين
، فمن فعل اثنني  مع السعي افو والط أو التقصري الرمي واحللق: ال حيصل التحلل األول إال باثنني من ثالثة هي  :وقيل 

بة فسد حجه ألنه مل حيل التحلل األول ، وعلى من ثالثة حل التحلل األول فعلى هذا القول لو جامع احملرم بعد مجرة العق
  . القول األول لو جامع بعد الرمي مجرة العقبة ال يفسد حجه

، كما يف حديث عائشة املتفق عليه   أن التحلل األول حيصل بالرمي واحللق أو التقصري وهو فعل النيب  :واألحوط 
 .وسيأيت تفصيل املسألة بإذن اهلل تعاىل 

 اشرة دون الفرج المب: تاسعاً 
 .هذا هو احملظور التاسع واألخري من حمظورات اإلحرام 

 [199: البقرة ]"  َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ " : قوله تعاىل :  ويدل على ذلك
الطربي وهو األحوط وإذا كان احملرم مُينع من عقد النكاح  يشمل اجلماع ومقدماته وهو اختيار ابن جرير: وتقدم أن الرفث 

 .هو اجلماع : واخلطبة فهذا من باب أوىل ، وتقدم قول ابن عباس أن الرفث 
 لو باشر المحرم وأنزل منياً فهل يفسد نسكه ؟: مسألة 

إمجاع ألنه ال يوجد نص والر أهل العلم أنه ال يفسد حجه وإىل هذا ذهب أكث: واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 .على فساد احلج ، ومثله من استمىن 

 لو باشر المحرم أو استمنى وأنزل هل تجب عليه بدنة ؟ -
 . عليه بدنة ، قياساً على اجملامع فكالمها موجب للغسل أن :المذهب 

 . أنه ال جيب عليه بدنه: واهلل أعلم والقول الراجح 
- :والدليل 

 بدنة ال من كتاب وال سنة وال أحد من الصحابةعدم الدليل على ال -1
ضعيف فال يقاس فرع على أصل خيالفه يف كثري من األحكام فاملباشرة أو االستمناء مع اإلنزال ال قياس  أن هذا القياس -1

 . يوافق اجلماع إال يف حالة واحدة وهي وجوب الغسل فقط ، أما فساد النسك ووجوب القضاء وغريه فال توافق بينهما
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 مسائل في إحرام المرأة :  المسألة الثالثة
 .المرأة كالرجل في جميع المحظورات إال في اللباس كما سيأتي  -
وأمجعوا على أن للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل ( : " ـ13صـ) وهذا بإمجاع العلماء ، قال ابن املنذر يف اإلمجاع  

 "واخلمر واخلفاف 
 -:يلي ظورات اإلحرام على الرجل واملرأة نقول كما فإذا أردنا أن نستعرض حم

 حلق الشعر املرأة كالرجل      -1
 تقليم األظفار املرأة كالرجل  -1
 الطيب املرأة كالرجل  -4
  فاملرأة ختالف الرجل فلها أن تلبس املخيط ( وهذا من اللباس ) لبس املخيط  -3
 جل هلا أن تغطي رأسها فتخالف الر ( للباس اوهذا من ) تغطية الرأس  -4
 الصيد املرأة كالرجل  -6
 اجلماع املرأة كالرجل  -9
 عقد النكاح املرأة كالرجل  -3
 .إال يف اللباس  هلمرأة كالرجل ، فعلى هذا ال ختالفلاملباشرة  -9
 
 يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين  -

 النقاب : أوالً 
 (الربقع ) لنقاب ويدخل يف ذلك ال جيوز للمرأة أن تلبس ا

- :ويدل على ذلك 
 .رواه البخاري "  ال تنتقب المرأة وال تلبس القفازين: " قال  حديث عبداهلل بن عمر أن النيب  -1
البيهقي وهذا يدل على أن املرأة حيرم  هه ووصليحرواه البخاري معلقاً يف صح" وال تلتثم املرأة وال تتربقع : قالت عائشة  -1

 .عليها تغطية وجهها بالربقع أو اللثام أو النقاب وهذا قول مجهور العلماء 
 انالقفاز : ثانياً 

 أن لبس القفازين حيرم على املرأة احملرمة وهذا قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
 .رواه البخاري "  أة وال تلبس القفازينال تنتقب المر " :قال  حديث ابن عمر السابق أن النيب :  ويدل على ذلك
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الن على العضو مبقدار لباس يُعمل لليدين يدخالن فيه يسرتمها وبعضهم يسميها شراب يدين ومها مفصّّ  :والقفازان 
 .ا من حمظورات اإلحرام للرجل واملرأة هماألصابع واليد ف

 وهل على المرأة شئ إذا سترت يديها بعباءتها أو بثوبها ؟ -
ح أنه ال شئ عليها بل تسرت يديها بعباءهتا أو بثوهبا خاصة عند الرجال األجانب فهي ليست ممنوعة من ذلك بل الصحي

 .نوعه من لبس خاص باليدين كالقفازين املعمول على قدر اليدين مم
 حكم تغطية المرأة المحرمة وجهها -

جال أجانب ، أما بغري عذر فال جيوز هلا ذلك ولو نه حيرم عليها أن تغطي وجهها إال لعذر كأن تكون عند ر أ :المذهب 
 .فعلت فعليها الفدية 

أنه جيوز أن تغطي وجهها من غري عذر ، وأما لعذر كأن يكون عندها رجال أجانب فيجب : واهلل أعلم  والقول الراجح
 عليها تغطية وجهها 

- :فالمرأة المحرمة إما أن تكون بحضرة رجال أجانب أم ال 
 إذا كانت حبضرة الرجال األجانب   : ىالحالة األول
ومن األدلة ( ويطول بسط اخلالف يف هذه املسألة ) األدلة  ى ذلكأنه جيب عليها تغطية وجهها كما دلت عل فالصحيح

َْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعلَ : " على ذلك قوله تعاىل  : األحزاب ] " ْيِهنَّ ِمن َجاَلبِيِبِهنَّ يَا َأيُـَّها النَِّبيُّ ُقل ألِّ
رواه ابن جرير وغريه وقد " إال عيناً واحدة  بدينأمر اهلل نساء املؤمنني أن يغطني وجوههن وال ي: " فقد قال ابن عباس  [49
ل ابن اق أقو ابن عباس علي بن أيب طلحة ، وعلي بن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس ولكنه يرويه بواسطة من وثَّ  عن رواه

 .عكرمة وسعيد بن جبري ، وقد احتج به البخاري يف صحيفة علي بن أيب طلحة و مجاهد كعباس  
 إذا مل يكن عندها رجال أجانب فهل تغطي وجهها أم ال؟: الحالة الثانية 

 .أنه ال جيوز هلا أن تغطي وجهها وهو قول مجهور العلماء  :المذهب 
 .رواه الدارقطين والبيهقي "  إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها:"  حبديث ابن عمر مرفوعاً : واستدلوا 

أنه جيوز هلا ذلك سواًء كان هذا الغطاء ميس وجهها أم ال وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .ابن القيم ، واختاره ابن حزم أيضاً  هوتلميذ

رواه الدارقطين والبيهقي ، فقد أنكر أهل العلم " حرام الرجل يف رأسه ، وإحرام املرأة يف وجهها إ" وأما حديث ابن عمر 
بل هو موقوف على ابن عمر ومراد ابن عمر رضي اهلل عنه أن املرأة حيرم عليها  فال يصح مرفوعاً للنيب  رفعه للنيب 

 .مامة وحنوها لباس الوجه كالنقاب والربقع ، كما أن رأس الرجل ال يغطى بع
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وأيضاً مما يدل على ذلك حديث فاطمة [ " أي يف املرفوع ] هذا احلديث ال أصل له : "  نقال ابن القيم يف هتذيب السن
رواه مالك يف املوطأ واحلاكم " هنا وحنن حمرمات مع أمساء بنت أيب بكر الصديق و كنا خنمر وج: " بنت املنذر قالت 

 .وصححه 
 .ة أن تغطي وجهها مطلقاً ، وجيب عليها حبضرة الرجال األجانب فعلى هذا جيوز للمرأ 

لو غطت املرأة وجهها بشئ ال ميس الوجه جاز باالتفاق وإن كان ميسه و ( : "ـ13صـ)قال شيخ اإلسالم يف منسكه 
ها ، وإمنا هذا قول وجه يف إحرام املرأة: أنه قال " :  عن النيب  أهل العلمومل ينقل أحد من ... فالصحيح أنه جيوز أيضاً 

 " هنى أن تنتقب أو تلبس القفازين  بعض السلف ، ولكن النيب 
 يجوز للمرأة المحرمة لبس الحلي  -

وهذا ال بأس به للمحرمة لكن تسرته عن الرجال ، فإذا كانت بني أوساط النساء أو مع روجها أو لوحدها فال بأس بلبس 
وجاء " ومل ترى عائشة بأساً باحللي والثوب األسود واملورد واخلف للمرأة :"  4/314احللي ، ويف صحيح البخاري مع الفتح 

 "أن نساء عبداهلل بن عمر وبناته كن يلبسن احللي وهن حمرمات : عند ابن أيب شيبة عن نافع 
واف العمرة إذا جيوز للمرأة أن تستعمل األدوية اليت متنع نزول احليض فرتة معينة ، حىت تؤدي طواف اإلفاضة أو ط:  ف ائدة

مل يكن يف ذلك ضرر عليها ، سواء كانت هذه األدوية من احلبوب أو اإلبر أو غريها ، للمصلحة يف ذلك ، وألنه ليس 
 .هناك دليل مينع من ذلك 

، 11/94وانظر جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني (  343،  61/ 19) انظر جمموع الفتاوى للشيخ ابن باز ] 
 [ 114،  111 ،116/ 13، و493_491

 
إذا كانت املرأة حائضاً ومل تطف لإلفاضة ، فإنه جيوز هلا أن تستعمل إلبر اليت توقف احليض ، إذا مل يكن  : ف ائدة أخرى

يف ذلك ضرر عليها ، فإذا توقف وطهرت اغتسلت وطافت ، فإن مل ميكنها ذلك ، أو كان يف ذلك ضرر عليها ، وكان 
أو كان احلز يف الطائرة سيفوهتا إن _ ب عليه األنتظار إذا مل يكن ذلك يف ضرر كبري عليه مع أنه جي_ حمرمها لن ينتظرها 

انتظرت حىت تطهر ، وال يوجد حجز آخر ، أو يوجد حجز آخر لكن موعده متأخر ، وعليها أو على حمرمها ضرر كبري 
 .ف الضطرارها لذلك يف التأخر ، وال ميكنها أن تعود إىل مكة بعد فرتة للطواف فإهنا تتحفظ وتطو 

 ( 114/ 13و  194،191/ 14انظر فتاوى شيخنا ابن عثيمني )  

 يجتنب المحرم الرفث والفسوق والجدال :  المسألة الرابعة
 .هو اجلماع ومقدماته :  الرفثتقدم أن 

 "اسم للمعاصي كلها : والفسوق ( : " 19)، قال شيخ اإلسالم يف منسكه  الفسوقوأما 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





            
 

 

 69 اإلحرام  تباب حمظورا

 .فسه من الغيبة والكذب والسخرية باآلخرين وغريها من اآلفات فيحفظ احملرم ن
فهو املماراة فيما ال فائدة فيه ، كاخلصومة مع الرفقة فيما ال فائدة فيه ويدخل فيه املخاصمة بغري علم وكل :  الجدالوأما 

َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي : " قال تعاىل مماراة بالباطل ، وليس كل اجلدال مذموماً ، بل قد يكون اجلدال واجباً أو مستحباً كما 
 [114: النحل ] " َأْحَسنُ 

يستحب للمحرم أن يتكلم ويشتغل مبا ينفعه كقراءة القرآن واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فقد جاء يف الصحيحني  -
 " أو ليصمتمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً : " قال  من حديث أيب هريرة عن النيب 

قال  ويستحب للمحرم أن يشغل بالتلبية والذكر ويكثر منه فقد جاء يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة أن النيب  -
  " الذاكرون اهلل كثيراً والذاكرات: قالوا وماملفردون ؟ قال "  سبق المفردون: " 

أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا : اهلل تعاىل  قال: " قال  وجاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أيضاً أن النيب 
 " معه حين يذكرني 
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 باب الفدية
 :مسائل  فيه ثمانُ 

 .هي ما يُعطى فداًء لشئ ، والفداء ما يُعطى يف فكاك األسري أو إنقاذ من هلكة  :الفدية  -
صار يف هلكة فيحتاج إىل وإطالق الفدية على فعل شئ من حمظورات  اإلحرام فيه إشارة إىل أن من فعل حمظور فقد 

 .اإلنقاذ والتخلص من اهللكة وذلك بالفدية 
- :محظورات اإلحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام 

 .فيه ، وهو عقد النكاح  ةماال فدي :القسم األول 
 . فديته مغلظة ، وهو اجلماع يف احلج قبل التحلل األول ما :القسم الثاني 
 .يته اجلزاء أو بدله ، وهو قتل الصيد فد ما :القسم الثالث 
 .  فديته فدية أذى ، وهو بقية احملظورات ما :القسم الرابع 

 ما فديته فدية أذى :  المسألة األولى
ري بني إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع أو صيام ثالثة أيام سواء متتابعة أو يسبق لنا أن فدية األذى هي التخ

أن حيلق  رأسه فأمره النيب  مُّ اتوزع على الفقراء كما جاء يف حديث كعب بن عجرة حني آذاه هو  متفرقة ، أو ذبح شاة
َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ِصَياٍم َأْو  : " يري السابق ونزلت قوله تعاىلخويفدي على الترأسه 

  [196: بقرة ال]"  َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك 
- :تحت هذه المسألة أحكام منها  -
 ت في الحلق فقط بفدية األذى إنما ثأن النص في  - 

إمنا  لبس املخيط وتغطية الرأس مبالصقالتطيب و ر و سبق لنا أن فدية األذى إمنا جاءت يف احللق فقط وأما تقليم األظاف
نص ، وهذا قول مجهور العلماء ، وأما الذين مينعون القياس  بال ثبت ثبتت بالقياس واحللق هقاسوها على حلق الرأس فهذ

خصوصاً وأن العلة بني هذه احملظورات هي الرتفه وهي غري ظاهرة ، وسبق لنا  ، كالظاهرية فال يوجبون الفدية بل مينعوهنا
ه أن يغسل كما فعل النيب احلديث عن هذه العلة وأهنا ليست قوية فاحملرم يرتفه مبا شاء من املأكوالت واملشروبات وكذلك ل

  عند دخوله ملكة كما جاء يف الصحيحني ، وال دليل من كتاب وال سنة على أن العلة هي الرتفه. 
 مقدار الشعر الموجب للفدية هو ما يماط به األذى  -

لوا أن احملرم الذين قا للمذهبكما سبق يف باب حمظورات اإلحرام حلديث كعب بن عجرة املتفق عليه خالفاً   الصحيحوهو 
إذا حلق شعرة واحدة يطعم مسكيناً وشعرتني يطعم مسكينني وثالث فيه فدية أذى ، والصحيح أننا ال نوجبه بشئ إال إذا 
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احتجم وهو حمرم كما عند مسلم ، واحملتجم  حلق مابه إماطة األذى حبيث يكون ظاهراً على مجيع الشعر بدليل أن النيب 
   .يثبت أنه أخرج فدية أو أمر من احتجم بذلك البد أن يأخذ من شعره ومل 

أن من قلَّم ظفراً واحداً ففيه إطعام مسكني وظفرين مسكينني وثالث ففيه فدية  فالمذهبوكذلك يقال يف تقليم األظافر 
سري ابن األذى ألنه أقل اجلمع ، وسبق لنا اإلمجاع على أن تقليم األظفار من حمظورات اإلحرام كما نقله ابن املنذر وتف

 أنه حلق الشعر وتقليم األظفار ، إال أن الفدية يف تقليم األظافر ال إمجاع عليها وال( وليقضوا تفثهم ) عباس قوله تعاىل 
إن شاء اهلل تعاىل  الراجحأن ال فدية عليه لكنه يأمث بارتكابه احملظور وهو قول قوي وهو  إىل نص ، فذهب بعض أهل العلم

 .ور العلماء قول مجه األحوطإال أن 
 لو أراد من عليه فدية أذى أن يخرج طعاماً فما نوع الطعام الذي يخرجه ؟ -

الرب ، والتمر ، والشعري وأن الرب يكفي فيه : أن اإلطعام حمصور يف ثالثة أصناف : وهو ظاهر قول صاحب الزاد  المذهب
 .املد أما التمر والشعري فنصف صاع ، ففرقوا بني الرب وغريه 

سعيد بو أرى مداً من هذا يساوي مدين من الشعري ، قال أ: مبا جاء يف الصحيحني ملا قدم معاوية املدينة وقال :  واواستدل
 " أما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النيب  " :
أو أي هو من طعام الناس  أن املراد باإلطعام كل ما يطعمه الناس من متر أو شعري أو بر أو رز:  واهلل أعلموالقول الراجح  

  يف عرفهم ، وأنه ال فرق بني الرب وغريه وخنرجها كما كان خيرجها أبو سعيد على عهد النيب
"  أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع: " له   حديث كعب بن عجرة حيث قال النيب: ويدل على ذلك 

 . ني الرب وغريه وأن الفدية نصف صاع  املقدار ، وأطلق النوع فدلَّ هذا على أنه ال فرق بفعنيَّ 
كل املواضع اليت ورد فيها إطعام املساكني سواء كفارة ميني أو كفارة من مل يستطع صوم رمضان الكبري :  ف ائدة - 

 اإلنسان بني طريقيت اإلطعام إن شاء أطعمهم طعاماً مطبوخاً بأن ريَّ واملريض الذي ال يرجى برؤه وغريها من املواضع خي
هم أو يعشيهم أو ميلكهم طعاماً غري مطبوخ إال هذا املوضع وهو فدية األذى فال بد أن ميلكهم كما هو نص حديث  يغدي

 .كعب بن عجرة بأن ميِّلك كل مسكني نصف صاع 
يف  يف فدية األذى ذبح الشاة سواًء كانت خروفاً أو أنثى معزاً أم ضأناً أو ُسبع بدنه أو ُسبع بقرة مما جيزئ : أخرى  ف ائدة

ألهنا دم جربان جيرب به احملرم ما وقع منه من خلل خبالف هدي املتمتع  شيئاً األضحية يوزعها على الفقراء وال يأكل منها 
 .والقارن أو األضحية فيجوز أن يأكل منها ألهنا دم شكران هلل تعاىل 

 فدية الصيد :  المسألة الثانية
 ؟فإذا قتل الصيد فكيف تكون فديته (يداً يف باب احملظورات وتقدم شروطه مىت يكون ص) املقصود به صيد الرب 
- :الصيد على نوعين 

 نوع له مثل من النعم :  النوع األول
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ثل قضى به الصحابة رضي اهلل نأخذ مثااًل واحداً على موسيأيت توضيح املثل كما قضى به الصحابة رضوان اهلل عليهم ، و 
املثل  ذبحفإنه إذا أراد أن ي( نعامة ) أي أن من قتل صيداً ( بعري ) النعامة بدنه عنهم عمر وعثمان وعلي وابن عباس أن يف 

 .فإنه يذبح بدنه 
 .ماليس له مثل من النعم : النوع الثاني 

 .فلم يقض الصحابة مبثل له ، إذن عندنا نوعان فكيف الفدية فيهما 
 ماله مثل من النعم : أوالً 

 -:لنعم فإنه خُيريَّ بني ثالثة أمور وهي إذا قتل احملرم جزاًء له مثل من ا
مثله من النعم ويتصدق به على فقراء احلرم ، فمثالً النعامة يف املثال السابق مثلها كما قضى الصحابة البعري  ذبحأن ي - 

ويوزعه [94: املائدة ] َتَل ِمَن النـََّعمِ َمن قـَتَـَلُه ِمنُكم مُّتَـَعمِّداً َفَجَزاء مِّْثُل َما قَـ وَ  "فيذحبه ويوزعه على فقراء احلرم لقوله تعاىل 
 "  َهْدياً بَاِلَغ اْلَكْعَبةِ  : "على فقراء احلرم لقوله تعاىل 

 .أو يقوِّم قيمة ويشرتي به طعاماً للمساكني لكل مسكني مد من الطعام ألن املد يكفي املسكني  -1
خر احلمامة قضوا بأن مثلها الشاة فنقول له اذبح شاة ووزعها النعامة يف املثال السابق مثلها البعري ، أو مثال آ:  مثال ذلك

على فقراء احلرم أو انظر ماذا تساوي هذه الشاة قوِّمها بالرياالت لتشرتي بقيمة الرياالت طعاماً فال جيوز إخراج الرياالت بل 
تساوي مائيت لاير فأردنا أن نشرتي  ال بد من الطعام لكل مسكني مداً من الطعام ألن اآلية فيها اإلطعام فمثاًل هذه الشاة

هبا طعاماً فوجدنا كل صاع بريال واحد فاشرتينا مائيت صاع ومعلوم أن كل صاع فيه أربعة أمداد فعلى ذلك تكون مائيت 
 .صاع تساوي مثامنائة مد، فيخرج هذا الطعام لكل مسكني مد 

النـََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْدياً بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة َطَعاُم  َجَزاء مِّْثُل َما قـََتَل ِمنَ فَ " قوله تعاىل :  ويدل على ذلك
 " َمَساِكينَ 

فاملذهب وهو القول لذي يقوَّم الصيد أو املثل يعين يف املثال السابق خنرج قيمة احلمامة أو الشاة ، ااختلف ما :  ف ائدة
 .وم املثل وهو الشاة وبه قال مجهور العلماء لظاهر اآلية أن الذي يق: الراجح واهلل أعلم 

رج بقيمتها طعاماً وهو مثامنائة مد فإنه إذا مل يرد أن يذبح شاة وال خي: أو يصوم عن كل مد يوماً ، ففي املثال السابق  -4
 أن األمر واسع ألنه على هلل واحلمد ، يصوم عن كل مد يوماً أي يصوم مثامنائة يوم وهذا اخليار الثالث وهذا فيه مشقة

 .ري بني هذه الثالثة يالتخ
ُل يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تـَْقتـُُلوْا الصَّْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن قـَتَـَلُه ِمنُكم مُّتَـَعمِّداً َفَجَزاء مِّثْ   ": قوله تعاىل :  ويدل على ذلك

َعْدٍل مِّنُكْم َهْدياً بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكيَن َأو َعْدُل َذِلَك ِصَياماً لَِّيُذوَق َوبَاَل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا 
 [94: املائدة ] " َأْمرِهِ 
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 ما ليس له مثل : ثانياً 
 .أو الصيام تعذَّر املثل فبقي عندنا خيارين اإلطعام  نليس له مثل فاآل هذا القسم الثاين وهو ما

اجلراد ليس له مثل أو العصفور ليس له مثل فهنا سقطت املماثلة وبقي اإلطعام أو الصيام فإذا قتل احملرم :  مثال ذلك
 .عصفوراً فعليه أن يشرتي بقيمة العصفور طعاماً يطعمه الفقراء لكل مسكني مد وأما أن يصوم عن كل مد يوماً 

 قيمته ؟الذي ليس له مثل من الذي  يقوِّم  -
 " ْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّنُكمْ يَ " : بقوِّمه رجالن ألن الصحابة مل يقضوا به فليس له مثل فيقوم قيمته رجالن لقوله تعاىل  

 .وسيأتينا بإذن اهلل يف الباب الذي يليه 

 فدية الجماع قبل التحلل األول :  المسألة الثالثة
فعليه بدنة من حيث الفدية مع مايرتتب عليه من فساد  األول الفرج قبل التحلل تقدم يف حمظورات اإلحرام أن من جامع يف

لقضاء الصحابة كابن بدنة  النسك ووجوب املضي يف نسكه واحلج من قابل مع اإلمث وهذا سبق لكن ما يهمنا الفدية وهي
 ؟نه دنة عن سبع شياه فإن مل جيد بدألن الب هبذلك أو سبع شيا وعمر وابن عباس وابن عمر 

أنه يصوم عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع ألهله وقاسوها على املتمتع إذا مل جيد اهلدي فإنه يصوم  :فالمذهب 
 .عشرة أيام 

 .أنه إذا مل جيد البدنة فال شئ عليه : واهلل أعلم  والقول الراجح
شرعي ، فهذا عجز عن البدنة فتسقط عنه ألن عدم الدليل على الصيام ، فالصيام حكم شرعي حيتاج إىل دليل :  والدليل

 .الواجبات تسقط بالعجز 
  لف يف الفديةإذا جامع احملرم بعد التحلل األول سبق معنا أن عليه اإلمث والفدية ، واختُ :  ف ائدة

ليهما ذبح ذبح شاة ،وهذا قول بعض الفقهاء وقاسوه على املباشرة دون اجلماع أن كالمها ال يفسد احلج وع:  القول األول
         .شاة 

 169،  4/163والبيهقي  1/433أن عليه بدنة لثبوت ذلك عن ابن عباس كما يف موطأ اإلمام مالك :  والقول الثاني
 .آلخر من طريق سعيد بن جبري ابإسنادين أحدمها من طريق عطاء و 

 . " عنه من وجوه يَ وِ هذا هو الصحيح عن ابن عباس رُ "  164 /3قال ابن عبدالرب 
فالفدية يف حقه أن يذبح شاة ، كما أفىت بذلك ابن عباس وغريه كما رواه البيهقي يف سننه  ةفإن جامع احملرم يف العمر  -

 4/191رواه البيهقي " فدية من صيام أو صدقة أو نسك " فقد قال ابن عباس ملن جامع امرأته بعد الطواف وقبل السعي 
 ( 11/31والتمهيد، ـ 39انظر مراتب اإلمجاع صـ)  وجيب عليه قضاء العمرة بإمجاع العلماء
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املرأة زوجها لزمها ما يلزم زوجها سواًء  يف احلج أو العمرة ، ألن ماثبت يف حق الرجل ثبت يف حق املرأة إال  توإن طاوع
  .فريق بدليل على الت

 .وتقدم حكم املباشرة يف حمظورات اإلحرام وال فدية فيه 
 :والذي صحت فيه الفدية ثالثة أشياء : "  9/136ثيمني رمحه اهلل يف املمتع قال شيخنا ابن ع:  ف ائدة
 .حلق شعر الرأس :األول 
 جزاء الصيد  :الثاني 
 .اجلماع ، صح عن الصحابة  :الثالث 

أوجب أنه ال واجب إال ما : والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض األقيسة ال تصح وحينئٍذ نذكر قاعدة مهمة جداً ، أوالً 
جيب أن خترجوا شيئاً من : أنه ال جيوز استحالل أموال املعصومني إال بدليل ، فال نقول هلم : ، ثانياً  اهلل ورسوله 

األصل ولكن ذكره أنه من باب الرتبية والتوجيه ينبغي أال خترج عما كان عليه مجهور العلماء  هو هذادليل ، أموالكم إال ب
 " م نظري ، فال بد أن يبَّني احلقبالنسبة للعلم كعل بالنسبة لإلفتاء العام ، أما

 المتمتع يجب عليه الهدي :  المسألة الرابعة
 تحمظورامن جاء مبحظور  نكما سبق فيم  ال دم جربان وهذا الدم يسمى دم شكران فهو يشكر اهلل تعاىل على متام النسك

 .أن يذبح هدياً وهذا باتفاق العلماء الرأس مثاًل ، أما املتمتع فإنه جيب عليه  شعر اإلحرام كحلق
  [196: البقرة ]"  َمن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَ : "  قوله تعاىل :  ويدل على ذلك

 وهل يجب الدم على القارن أيضاً ؟ -
 .مجهور العلماء  أنه جيب عليه ، وهو قول: واهلل أعلم المذهب وهو القول الراجح 

- :ويدل على ذلك 
ويقولون متتع  ان داخل يف اسم التمتع وهلذا بعضهم يصف حج النيب رَ ماثبت عن الصحابة رضي اهلل عنهم بأن القِ  -1

 مع أنه قارن ، فكما أن املتمتع أدى نسكني يف عمرة واحدة وهذا متتع فكذلك القران نسكان يف سفرة واحدة النيب 
وكل من قرن معه حنر اهلدي ومنه (  فال أحل حتى أنحر) ساق اهلدي وحنره وقال كما يف الصحيحني  أن النيب  -1

ومعلوم أن عائشة كانت قارنة فالقول " عن عائشة بقرة يوم النحر  ذبح رسول اهلل : " حديث جابر عند مسلم قال 
 . األحوط بوجوب اهلدي على القارن هو قول مجهور العلماء خالفاً للظاهرية وهو

وسبق لنا أن " ال نعلم يف وجوب الدم على القارن خالف إال ما حكي عن داود أن قال ال دم عليه : " قال ابن قدامة 
 .متتع  وضري املسجد احلرام ال دم عليهم حىت لو قرن أاح
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بذلك املتمتع والقارن دون دخل "  فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: " وأما املفرد فال دم عليه باتفاق العلماء لقوله تعاىل 
 .املفرد فهو ال يأيت إال بنسك واحد وهو احلج 

 إذا لم يجد المتمتع أو القارن الهدي فماذا يفعل ؟ -
إذا ُعدم املتمتع أو القارن اهلدي بأن مل جيد اهلدي أو كان فقرياً ال يستطيع على اهلدي فيصوم عشرة أيام ثالثة يف احلج 

، وهذا على الرتتيب وليس على التخيري فال يقال له اخرت اهلدي أو الصيام بل إذا مل يستطع اهلدي وسبعة إذا رجع إىل أهله 
 .هلل مل يذكر إال اهلدي أو الصيامفإنه ينتقل إىل الصيام وإذا مل يستطع الصيام سقط عنه ألن ا

ا اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة َأيَّاٍم َفَمن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفمَ  :قوله تعاىل :  ويدل على ذلك
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد الْ   [196: البقرة ]"  َحَرامِ ِفي اْلَحجِّ َوَسبـْ

 جب عليه ؟يه هدياً ويستطيع أن يقترض مااًل فهل يشتري ب وإذا كان ال يجد ما -
ال جيب عليه االقرتاض بل األفضل أال يقرتض إن كان عاجزاً عن الثمن ، أما إذا كان ليس بعاجز وإمنا ضاعت نفقته   

 . لعادم ووجد من يقرضه من رفقائه فهذا يقرتض ليشرتي هدياً ألنه ال يسمى عادماً للهدي خالفاً للمذهب الذين أحلقوه با
 متى يبدأ بصيام الثالثة  أيام ؟ ولكن من لم يجد الهدي يصوم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ألهله ،

أن األفضل أن يبتدئ صيامه من اليوم السابع مث الثامن مث التاسع وهو يوم عرفة ، فعلى هذا القول يبتدئ إحرامه :المذهب 
َعٍة ِإَذا رََجْعُتمْ " تعاىل  هلمن السابع ليكون صيامه حال اإلحرام لقو   "  َفِصَياُم َثالثَِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبـْ

- : وجهينخالف ما اختاره املذهب وذلك أن اختيارهم فيه نظر من : واهلل أعلم والقول الراجح 
الثامن وهو يوم الرتوية  وصحابته حيث أحرموا من اليوم  تقدمي اإلحرام من اليوم السابع وهذا خالف هدي النيب:  األول

. 
كما ثبت يف مسند اإلمام أمحد من حديث أيب هريرة  كون آخرها يوم عرفة وهذا أيضاً خالف هدي النيب :  الثاني
 "عن صوم يوم عرفة بعرفة  هنى النيب  " حيث

وملا يف " الناس  مأما بهبقدح لنب وهو واقف بعرفة فشر  وملا ثبت يف الصحيحني من حديث أم الفضل حينما بعثت للنيب 
 .وغريه من العبادات  وذكر لعبادة من دعاءا على ذلك تقوية للحاج

فعلى هذا يبدأ بصيام الثالثة أيام من حني إحرامه فإن أحرم يف اليوم الثامن مثاًل صام الثامن وأكمل الباقي يف أيام التشريق ، 
يف أيام  جيعله لسابع ألنه حمرم بعمرته والثامن وبقي عليه يوما ن أحرم بعمرة من اليوم السابع كأن يكون متمتعاً صامإو 

 .جاز له ذلك أيضاً فيصوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر  فجعلها يف أيام التشريقوإن أجلها كلها  التشريق
إال ملن مل جيد  مل يُرَخص يف أيام التشريق أن يصمن: " قاال  رضي اهلل عنهم حديث عائشة وابن عمر:  ويدل على ذلك

 .رواه البخاري ، وال جيوز أن تؤخر عن أيام التشريق " اهلدي 
 .ومها إذا رجع إىل أهله وال يلزم أن تكون متتابعة لعدم الدليل على ذلك يصويبقى عليه سبعة أيام 
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 وهل يشرع لغير الحاج أن يصوم أيام التشريق أم ال ؟ -
 .ه حيرم على غري احلاج صيام أيام التشريق وهو قول مجهور العلماء أن: واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب

 " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل: " قال  مارواه مسلم أن النيب :  ويدل على ذلك
 .رواه البخاري" ملن مل جيد اهلدي مل يُرَخص يف أيام التشريق أن يصمن إال " وحديث عائشة وابن عمر السابق 

 المـُْحَصر عليه هدي :  الخامسةالمسألة  
عام احلديبية هو وأصحابه منعهم املشركون ،  هو من ُمنع من إمتام نسك احلج أو العمرة ، كما منع النيب : المـُْحَصر

فمن ُأحصر فعليه هدي إال أن يكون مشرتطاً عند إحرامه فإن حيل من إحرامه وال شئ عليه كما سبق يف االشرتاط ، أما إذا 
 .شرتط وُأحصر فعليه هدي مل ي

ويذبح اهلدي يف مكان [196: البقرة ] " فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ " : قوله تعاىل :  ويدل على ذلك
 .عام احلديبية واحلديث يف صحيح البخاري  اإلحصار كما فعل النيب 

 إذا لم يجد المـُْحَصر الهدي ؟ -
 إذا مل جيد هدياً صام عشرة أيام مث حيل بعد الصوم قياساً على املتمتع إذا مل جيد هدياً  أن احملصر :المذهب 

 .أن احملصر إذا مل جيد اهلدي فال شيء عليه : واهلل أعلم  والقول الراجح
- : ويدل على ذلك 

س مع الفارق وخمالف لنص أن اهلل عز وجل ملا ذكر الدم على احملصر مل يذكر بعده صيام ، وقياسه على املتمتع قيا -1
القرآن فإن اهلل ذكر الدم على املتمتع واحملصر يف آية واحدة وجعل للمتمتع بدالً عن الدم إذا مل جيده وهو الصيام ، ومل جيعل 

ِمَن اْلَهْدِي َواَل َتْحِلُقوْا  َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِّلِه فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسرَ  "ك للمحصر فقال تعاىل يف احملصر ذل
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ  َفَمن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى " فلم يذكر له بداًل مث ذكر التمتع مع البدل فقال تعاىل "   ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ

َعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة أَ  وأما  [196: البقرة ]"  يَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبـْ
أن املتمتع حصل له مقصود احلج وأما احملصر فلم حيصل له مقصود احلج بل منع من ذلك  فهو قياس مع الفارق إذالقياس 

. 
 .لذمة أمر أصحابه بالصيام مع أهنم فقراء ، فاألصل براءة ا مل يُنقل أن النيب  هأن -1
 وهل على المحصر حلق ؟ -

 .أنه ال حلق عليه  :ظاهر كالم صاحب الزاد 
 .أنه جيب عليه احللق : واهلل أعلم  والقول الراجح
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حلق ملا ُأحصر عام احلديبية وأمر أصحابة أن حيلقوا كما ثبت عند البخاري من حديث  أن النيب :  يدل على ذلك
 ( تعاىل صار يف باب الفوات واإلحصار بإذن اهللوستأيت أحباث اإلح) املسور بن خمرمة 

 فدية من كرر المحظور :  المسألة السادسة
 من كرر المحظور هل يلزمه لكل محظور فدية أم ال ؟

- :أن تكرار حمظور من احملظورات ينقسم إىل قسمني :  الجواب
 أن يكون احملظور من جنس واحد :  القسم األول

 من جنس واحد فيفعله أكثر من مرة أي أن يكون المحظور المكرر 
فلما كان من الغد حلق مرة أخرى ، فهذا فعل حمظوراً واحداً أكثر من مرة  رجل حلق رأسه مرتني ، حلق املرة األوىل:  مثاله

 ، فكم خُيرج فدية ؟
 .أنه خُيرج فدية واحدة : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

- :ويدل على ذلك 
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضًا َأْو بِِه َأًذى مِّن رَّْأِسهِ "  :قوله تعاىل  -1 َفِفْديٌَة مِّن  َوالَ َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ

دة أو على وقع دفعة واح ففي هذه اآلية جعل اهلل يف حلق الرأس فدية واحدة ومل يفرق بني ما"  ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 
 .دفعات 

قياساً على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد كمن كان على طهارة فبال مث بال مرة أخرى فإنه ال جيب عليه إال  -1
 .وضوءاً واحداً ، وهذا من تعليالت املذهب 

- :ويستثنى من هذا القسم حالتان 
 فدية أخرى  هور مرة أخرى فتلزمأن يأيت باحملظور مث خيرج الفدية مث يأيت باحملظ:  األولى الحال
أن حيلق رأسه مث خيرج فدية كان يذبح شاة مث بعد ذلك حلق رأسه مرة أخرى فهذا تلزمه فدية أخرى وال يكتفي :  مثال

 .واهلل أعلم  الراجح وهوقول المذهب وهذا . بالفدية األوىل 
ة أخرى أصبح كأنه استأنفه من جديد كمن فعله ألول مرة ألن احملظور األول جاء له بفدية ، فلما كرر احملظور مر : والتعليل 
 .لثاين ول ذهب مع كفارته، فتلزمه كفارة ل، ألن األ

 "كفارة أخرى بال خالف   فيلزمه للثاين وإذا كفر عن األول قبل فعل الثاين: " قال النووي 
 يفد جزاء الصيد ، فيلزمه لكل صيد فدية سواء فدى عن األول أومل :  الثانية الحال

فهذا ( امة شاة موسبق لنا أن فدية احل) رجل صاد محامة مث صاد أخرى مث أخرى ، فهذا صاد ثالث محامات :  مثال ذلك
 .واهلل أعلم  الراجح وهوقول المذهب يلزمه لكل محامة شاة وهذا  ، فدى عن احلمامة األوىل أم ال سواء يلزمه ثالث شياه
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فكل مقتول البد له من مماثل واملماثلة تشمل الكيفية "  َزاء مِّْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعمِ َفجَ : " قوله تعاىل :  ويدل على ذلك
 .والكمية 

َفَجَزاء مِّْثُل َما )فلو أخرج شاة واحدة عن الثالث محامات مل جيزئ ألنه مل جُيزي مبثل ما قتل من النعم واهلل عز وجل يقول 
 .دية اآلدمي وكفارته لو تعددت وهذا أيضاً ك(  قـََتَل ِمَن النـََّعمِ 
 أن يكون المحظور من أجناس متعددة : القسم الثاني 
 كأن يلبس قميصاً ، ويطيب رأسه ، وحيلق ، ويقلِّم أظفاره ، فهذه أربعة أجناس ، فهذا كم عليه من  فدية ؟:  مثال ذلك
 .أن عليه لكل جنس فدية ففي املثال السابق عليه أربع فدى :  المذهب

أن عليه فدية واحدة ، وذلك ألن احملظورات يف املثال السابق موجبها واحد وهي أهنا كلها تدخل حتت :  ول الثانيوالق
 .فدية األذى ، وإذا كان املوجب واحد فال تتكرر الكفارة أو الفدية 

ال تتكرر الكفارة أو الفدية ، أنه إذا كان املوَجُب واحداً ، ف: فالقاعدة : "  191/ 9يف املمتع  اهلل قال ابن عثيمني رمحه
 "احرتاماً لإلحرام والنسك وتعظيماً لشعائر اهلل نلزمه على كل جنس بكفارة : قالوا _ رمحهم اهلل _ لكن لعل الفقهاء 

وأيضاً يضاف إىل ذلك ماتقدم من أن ثبوت النص يف فدية األذى إمنا كان يف حلق الرأس فقط وأما غريها فبالقياس على 
 .حلق الرأس 

  لو رفض صاحب المحظور إحرامه ثم جاء بالمحظور فهل تجب فيه الفدية ؟ -
صل حجي أو عمريت وخلع ثياب كي ولن أواأنا خرجت من نس: رجل كان حمرماً مث نوى رفض إحرامه وقال :  مثال ذلك

 فعل غريها من احملظورات فهل جتب عليه الفدية ؟ياإلحرام ولبس ثياب احلل وبدأ 
ا سواء كانا مأن عليه الفدية وذلك ألن من خصائص احلج والعمرة أنه جيب إمتامه: واهلل أعلم  لقول الراجحا وهو المذهب

 .أو فرضاً ، ورفض ذلك ال يبيح له تلك احملظورات ألن احلج والعمرة ال يرتفضان بالرفض  نفالً 
 .فيلزم من دخل فيهما أن يتمهما ، وهذا باتفاق العلماء "  هِ َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللّ : " قوله تعاىل :  ويدل على ذلك

 -:ثالثة أمور وسبق لنا أن احلج والعمرة الميكن اخلروج منهما إال بواحد من 
 .كمال النسك ، فمن مت حجه أو عمرته فقد حلَّ منها   :األول 
ويدخل يف ذلك االشرتاط فمن ، وحيلق  فمن أحصر حلَّ من نسكه بدم ( سيأيت بإذن اهلل تعاىل) اإلحصار   :الثاني 

 .  اشرتط وعاقه عائق حلَّ وال دم عليه وال شيء 
 هالردة نسأل اهلل السالمة ، وسبق لنا أن الصغري إذا رفض عمرته أو حجه فإهنما يرتفضان على القول الصحيح ألن :الثالث 

 .ليس أهاًل لإلجياب 
 ناسياً أو مكرهاً من فعل محظوراً جاهالً أو : المسألة السابعة 
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- :تنقسم إلى قسمين أن احملظورات جهالً أو نسياناً أو إكراهاً : المذهب 
 .لبس املخيط والطيب وتغطية الرأس ، تسقط باألعذار السابقة ال إمث وال فدية فيها  -أ

ن هذه األمور األربعة أما حلق الرأس وتقليم األظفار والصيد واجلماع فال تسقط باألعذار السابقة وعليه الفدية أل _ب 
فيها إتالف فمن حلق شعره أو قلم أظافره أو قتل صيداً فقد تلف شيئاً ال ميكن استدراكه ، وكذلك اجلماع ، وكيف يكون 

يُردُّ عليهم بأنه ال يلزم أن تكون و )يكون فيه إتالف إذا كانت املرأة بكراً حيث تزول البكارة ، : فيه اإلتالف ؟ قالوا 
ليس فيها إتالف فتسقط بالعذر   الرأس أما القسم األول وهو لبس املخيط و الطيب وتغطية: ، وقالوا ( راً املوطوءة بك

 كاجلهل والنسيان واإلكراه ، هذا قول املذهب                 
وأنه ال جيب أنه ال فرق بني هذه احملظورات سواء مايكون فيه إتالف أو مل يكن فيه إتالف ، : واهلل أعلم والقول الراجح 

 .فيها فدية وليس عليه إمث مادام معذوراً جبهل أو نسيان أو إكراه 
- :ويدل على ذلك 

يُفهم منه ( متعمداً ) فقوله [94: املائدة ]"   َوَمن قـَتَـَلُه ِمنُكم مُّتَـَعمِّداً َفَجَزاء مِّْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعمِ : " قوله تعاىل  -1
 ال شئ عليه وهذا يف أعظم اإلتالفات وهو قتل الصيد ، فهذا حكم اهلل جل وعال فيه أنه إذا كان غري متعمد ف

رواه مسلم عن "  قد فعلت: فقال اهلل تعاىل  [136: البقرة ]"  رَبَـَّنا الَ تـَُؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا: " قوله تعاىل  -1
 .ابن عباس 

َمن َكَفَر بِالّلِه ِمن بـَْعِد إيَمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ : " ه صاحبه قوله تعاىل ومما يدل على أن اإلكراه يُعذر في -4
ر صاحبه فالكفر أعظم املنهيات وُعذِ  [116: النحل ]"  بِاإِليَماِن َولَـِكن مَّن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراً فـََعَلْيِهْم َغَضٌب مَِّن الّلهِ 

 .ا دونه من باب أوىل باإلكراه فم
األحزاب ] " َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأتُم ِبِه َوَلِكن مَّا تـََعمََّدْت قـُُلوبُُكْم وََكاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيماً  " :وقوله تعاىل  -3
 :4] 
رواه ابن "  وما استكرهوا عليهعن أمتي الخطأ والنسيان  يَ فِ عُ : " قال  ومن السنة حديث ابن عباس أن النيب  -4

 .ماجة 
ال و " من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه اهلل وسقاه" حديث أيب هريرة يف الصحيحني  -6

 . عليه ألنه ناسي شيء
حديث معاوية بن احلكم السلمي عند مسلم حينما تكلم يف الصالة وهو جاهل بتحرمي الكالم يف الصالة ومع ذلك  -9

 .باإلعادة ألنه جاهل  مل يأمره النيب 
اجلهل واإلكراه والنسيان يف مجيع احملظورات يُعذر فيها اإلنسان سواء يف احلج أو غريه مما هنى اهلل عز وجل عنه لألدلة  -

ركها نعم السابقة وهذا يف املنهيات ، خبالف املأمورات وهي الواجبات فال تسقط باجلهل واإلكراه والنسيان إذا أمكن تدا
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"   من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" كما يف الصحيحني  يسقط اإلمث لكن يبقى مأموراً هبا كقول النيب 
باإلعادة  فلم تسقط عنه بالنسيان ، وكذلك حديث أيب هريرة يف الصحيحني يف قصة املسئ يف صالته حيث أمره النيب 

مضت فال ميكن  دات فقيهت ميكن تداركها بفعلها وأما املنأمره باإلعادة ألن املأمورامع أنه جاهل فلم تسقط عنه جلهله بل 
تداركها إال أن يكون أثناءها فيجب عليه قطعها ، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم يف باب املأمورات واملنهيات وسقوطها 

 .بالعذر سبقت معنا يف كتاب الصالة وسبق التفصيل فيها 
- :محظور ال يخلو من ثالث حاالت فاعل ال : ف ائدة
 .أن يفعله بال عذر شرعي وال حاجة ، فهذا يأمث وعليه فدية احملظور إن كان له فدية :  األولى الحال
َفَمن َكاَن ِمنُكم : " أن يفعله حلاجة متعمداً فهذا ال يأمث وعليه فدية احملظور إن كان له فدية ، لقوله تعاىل :  الثانية الحال
وسبق حديث كعب بن عجرة يف ذلك  [196: البقرة ]" َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ  مَّرِيضاً 

. 
 .أن يفعله لعذر كجهل أو نسيان أو إكراه فهذا ال إمث عليه وال فديه على القول الصحيح :  الثالثة الحال

 طعام في الحج لمن يكون ؟اإلالهدي و :  المسألة الثامنة
ن ارَ أن اهلدي واإلطعام سواًء كان لفعل حمظور أو لرتك واجب أو هدي متتع أو قِ : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

إذاً األصل نقول أن كل دم يذبح يف احلج فهو ملساكني احلرم إال ما  ، فهو ملساكني احلرم إال مايستثىن وسيأيت بإذن اهلل
 .يستثىن 

- :ويدل على ذلك 
أما ترك الواجب فأكثر أهل العلم [94: املائدة ]"  َهْدياً بَاِلَغ اْلَكْعَبةِ : " يف فعل احملظور قال تعاىل يف جزاء الصيد  -1

 .على أن الدم يكون يف احلرم وهذا اجتهاد وقياس ومل يرد نص فيه 
 [44: احلج ] اِفُع ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى ثُمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ َلُكْم ِفيَها َمنَ : " ويف هدي التمتع والقرآن قال تعاىل  -1
ُلَغ اْلَهْديُ : " وقوله تعاىل   ويذبح هديه يف احلرم أيضاً لفعل النيب [196: البقرة ]"  محله َواَل َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ
  كما جاء يف صحيح مسلم عن جابر عن النيب  والتأخذ: " وهو القائل "  نحرمههنا ومنى كلها  نحرت: "  قال 

الذبح خارج احلرم وقال  أجازكما جاء يف صحيح مسلم وألنه مل ينقل عن صحايب قط أنه ذبح أو "  عني مناسككم
 "كل ما كان من هدي فهو مبكة : " عطاء وطاووس 

- :ويستثنى من ذلك مسألتان 
ع كمن حيلق رأسه خارج احلرم وهو حمرم فهنا جيوز له أن يوزَّ : من حمظورات اإلحرام خارج احلرم إذا فعل حمظوراً :  األولى 

يف احلرم وال عكس يف  جاز يف احلل زجا أن ما: اهلدي يف مكان فعل احملظور أو ينقله إىل مساكني احلرم والقاعدة يف ذلك 
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املائدة ]"  َهْدياً بَاِلَغ اْلَكْعَبةِ : " ه يف احلل لداللة اآلية قال تعاىل ذلك إال يف جزاء الصيد فالبد أن يوزع يف احلرم حىت لو قتل
 :94] 

) إىل الفدية ومن الفدية  رأسه فأرشده النيب  حديث كعب بن عجرة يف الصحيحني عندما آذاه هوامُّ :  ويدل على ذلك
جيب فعلها يف  يحني ، ومل يقل له النيب وهذا كان يف احلديبية كما جاء يف بعض طرق احلديث يف غري الصح( ذبح شاة 

وعلى هذا أكثر :" لبيان عن وقت احلاجة ال جيوز ، وحني ذكر هذا القول ابن حجر يف فتح الباري قال ااحلرم وتأخري 
 " التابعني 
 [196: البقرة ] " ِمَن اْلَهْديِ  ِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسرَ فَ  : "دم اإلحصار ، واإلحصار مبعىن املنع قال تعاىل فيه :  الثانية

كما جاء عند البخاري حينما ُأحصر حيث منعه املشركون هو   ذبح يف مكان اإلحصار  لفعل النيب ودم اإلحصار يُ 
 .احلل ، وجيوز له أيضاً داخل احلرم  من وأصحابه فنحروا هديهم يف احلديبية وهي

 من هم مساكين الحرم ؟ -
كان يف مكة ممن جيوز دفع الزكاة هلم سواًء كان من أهل مكة مقيماً أو جمتازاً هبا مثل بعض   نْ هم كل مَ : مساكني احلرم  

 .عطاهم اهلدي أو الطعام صح ذلك ألهنم ممن جيوز دفع الزكاة إليهم أ كثري منهم فقراء فلو،  احلجاج الذين يأتون
 أكل ويتزود منه ويوزع الباقي على املساكني هدي التمتع والقران دم شكران كاألضحية يستحب لصاحبه أن ي:  ف ائدة

- : ويدل على ذلك
َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَـرَّ فَِ  : "قوله تعاىل -1  [46: احلج ] " ِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ فَِ  : "وقوله تعاىل   [13: احلج ] " ُكُلوا ِمنـْ
ثالثاً وستني بيده مث أعطى علياً فنحر ماغرب  فنحر : " ماجاء يف صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قال  -1

 "بخت فأكل من حلمها وشرب من مرقهافجعلت يف قدر فطة وأشركه يف هديه مث أمر من كل بدنه ببضع
 . أما الصيام الواجب بسبب فعل حمظور أو قتل صيد وحنو ذلك فيصح يف كل مكان -
 .ألنه ال يتعدى نفعه ألحد فال فائدة يف ختصيصه يف احلرم  :لعلة في ذلك او  

لعدم الدليل على التخصيص مبكان ، ويستثىن من ذلك الصوم و " ال نعلم فيه خالفاً : "  4/343قال ابن قدامة يف املغين 
َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم : " يف احلج لداللة اآلية  الواجب على املتمتع  والقارن إذا مل جيد اهلدي فإنه جيب أن يصوم ثالثة أيام

َعٍة ِإَذا رََجْعُتمْ   [196: البقرة ]"  َثالثَِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبـْ
 .وكذلك احللق جيوز يف كل مكان فلو طاف وسعى وخرج إىل بلده فحلق هناك جاز ذلك ولكن يبقى حمرماً حىت حيلق  -

- :يف كالم الفقهاء فاملراد به واحد من ثالثة أمور الدم إذا اطلق :  ف ائدة
 شاة سواء كانت ذكراً أو أنثى  -1
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 سبع بدنة  -1
 لبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة اعام احلديبية  حنرنا مع النيب : " سبع بقرة ، حلديث جابر عند مسلم  -4

فإن جاء إىل بدنة مذبوحة ، واشرتى سبعها ونواه عن بشرط أن ينويه قبل ذحبها ، : "  113/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع 
 الشاة ، فإنه ال جيزئ ، ألنه صار حلماً ، وال بد يف الفدية أن تذبح بنية الفدية 

زئ عنها يف جزاء الصيد ؟جيالبدنة جتزئ عنها البقرة حلديث جابر السابق ولكن هل  -

 لو ذبح بدل البدنة بقرة هل جتزئ ذلك سبق لنا أن من قتل نعامة فإن مثله البدنة ف:  مثال ذلك
 .أن ذلك جيزئ:  المذهب

 .أنه ال جيزئ : واهلل أعلم  القول الراجح 
فاملقصود املماثلة فاجلزاء تعترب فيه  [94: املائدة ] " َجَزاء مِّْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعمِ فَ : " قوله تعاىل :  ويدل على ذلك

 .املماثلة 
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 يدباب جزاء الص
 

- :الصيد نوعان سبق لنا الكالم عن الصيد وانه من حمظورات  اإلحرام وسبق توضيح الفدية وأن 
 .والصحابة ؤضوان اهلل عليهم وهو املقصود هبذا الباب  وهو ما قضى به النيب : نوع له مثل :  األول
 . نان ذوا عدل من أهل اخلربةوال صحابته فيحكم به أث وهو مامل يقض به النيب :ونوع ليس له مثل : الثاني 
 -:والصحابة رضي اهلل عنهم باملثل مايلي  مما قضى به النيب  -

 [94: املائدة ]"  َجَزاء مِّْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعمِ فَ : " قال تعاىل 
 ما قضى به النبي : أوالً 

جعل يف  ن جابر بن عبداهلل أن النيب شيبة والدارمي ع أيب روى أبو داود وابن يف الضبع كبشاً ، فقد قضى النيب 
 .الضبع كبشاً وصححه ابن حبان وابن خزمية واحلاكم ، ورواه الطحاوي موقوفاً على جابر بن عبداهلل 

 [الشاة : ذكر واألنثى ضبعة وهو كالذئب إال أنه إذا مشى كأنه أعرج ، والكبش  :الضبع ] 
 ماقضى به الصحابة رضي اهلل عنهم : ثانياً 
 ي النعامة بدنة ف - 
عمر ، وعثمان وعلي : إمجاع الصحابة  134/ 1وشيخ اإلسالم يف شرح العمدة  4/113،313نقل ابن قدامة يف املغىن  

أهنم حكموا يف النعامة ببدنة ، ويف محار الوحش ببقرة ، ويف : " ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبري 
ى و ور " حش ببقرة ، ويف الضبع بكبش ، ويف العنز بغزال ، ويف الريبوع جبفرة ، ويف األرنب بعناق ل ببقرة ، وبقر الو يِّ األ

يف النعامة : " الشافعي يف األم والبيهقي من طريق عطاء اخلرساين عن عمر ، وعلي ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية 
أهل العلم باحلديث وذلك ألن عطاء مل يدرك أحداً من هؤالء  وعلق الشافعي بقوله هذا غري ثابت عند" يقتلها احملرم بدنة 

. 
: " إال أنه ثبت عن ابن عباس بسند صحيح أن يف النعامة بدنة جاء يف صحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أنه قال 

يروى عنه بواسطة رواه البيهقي وغريه ، وإن كان علي ين أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس لكنه " يف قتل النعامة بدنة 
بسند )  1/133أكابر احلفاظ عن ابن عباس كسعيد بن جبري وجماهد وعكرمة كما سبق ، وقال ابن حجر يف التلخيص 

 .  وهو قول أكثر العلماء أن يف النعامة بدنة وهو البعري ( حسن 
 في حمار الوحش وبقرته بقرة  -2
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ار الوحش بقرة ، ويف بقرته أي الواحدة من محار الوحش بقرة وهذا من أقضية الصحابة حيث إنه مروي عن عمر أن يف مح
 "يف بقرة الوحش بقرة " روي عن ابن عباس عند البيهقي  أيضاً  روي عن ابن مسعود ، ومأيضاً وهذا 

 في األيِّل والثيتل والوعل بقرة  -3
:  والوعلاجلبل ، ويف القاموس احمليط ، تيس : هو الوعل املسن ، والوعل : هو الذكر من األوعال ، والثيتل  :االيِّل ] 

 [  3/64تيس اجلبل انظر القاموس : بفتح الواو مع فتح العني وكسرها وسكوهنا 
وقضى الصحابة يف الوعل بقرة رواه الشافعي من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وإسناده ضعيف ألن الضحاك مل 

 .يثبت مساعه عن ابن عباس عند أهل العلم 
 . 113/ 9الوعل بقرة مروي عن جماهد وعطاء كما عند الشافعي وصححه ابن حزم يف احمللى  ويف 
 في الغزال عنز  -4

قضى يف الضبع بكبش ، ويف الغزال " وهذا رواه مالك يف املوطأ والشافعي يف املسند أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
 "بسند صحيح "  133/ 1ابن حجر يف التلخيص قال " بعنز ، ويف األرنب بعناق ، ويف الريبوع جبفرة 

 في الوبر والضب جدي  – 5
ففي قتل [ الذكر من أوالد املعزله ستة أشهر فأكثر والضب معروف : حالء دون السنور ، واجلدي كقيل إهنا دويبة   :الوبر] 
وقاسوا  .يص واإلصابة يف التلخ ابن حجر مسند الشافعي وسنن البيهقي وصححه يف ب جدي وهذا قضى به عمر كماضال

 .ا فيه جدي أيضاً على الضب الوبر فقالو 
 في اليربوع جفرة  -6
 [من أوالد املعزله أربعة أشهر  :والجفرة هو اجلربوع فالناس اليوم ينطقونه باجليم ،  :اليربوع ]  
 .وصححه ابن حجر مسنده  يف وهذا قضاء عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كما سبق عند مالك يف املوطأ والشافعي 
 في األرنب عناقاً  -7
إهنا أكرب من اجلفرة وهو الصواب ، واألرنب : هي أصغر من اجلفرة قليالً وهي ماهلا ثالثة أشهر ونصف وقيل  :العناق ] 

 .وهذا أيضاً قضاء عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كما يف األثر السابق [ معروفة 
 في الحمامة شاة  -8
بن اخلطاب أيضاً أخرجه الشافعي يف األم والبيهقي يف سننه وحسنه ابن حجر يف التلخيص وهو أيضاً وهذا قضى به عمر  

 .رواء  الغليل إقضاء ابن عباس كما عند البيهقي وصححه يف 
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 34 جزاء الصيدباب 

و املاء وهدر يعين يأخذه مبنقاره مث يشربه ، فيدخل يف ذلك القطا والقمري والدبسي وه عبَّ  كل ما: احلمام عند العلماء  
األمور فيها شاة أيضاً إذا صادها احملرم أو  هنوع من احلمام منسوب إىل طري دبس لونه بني السواد واحلمرة، الشاهد أن هذ

 .داخل احلرم للحالل لدخوهلا يف مسمى احلمام 
ين فيحكمان هذا ما قضى به الصحابة يف املماثلة ، ومامل يقض به الصحابة كالعصافري والبالبل وغريها أقمنا عدلني خبري 

 "  َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّنُكمْ : فيه بأشيه األشياء من حيث اخللقة المن حيث القيمة لقوله تعاىل  
ما مياثل الصيد من جهة اخللقة والصورة ، سواء كانت أزيد : املراد باملثل : "  1/131قال شيخ اإلسالم يف شرح العمدة 
 .الكتاب والسنة ، وإمجاع الصحابة  من قيمة املقتول ، أو أنقص بداللة

 بة رضي اهلل عنهم في المثل ؟افإن قيل لماذا نأخذ بقضاء الصح -
 [94: املائدة ]َفَجَزاء مِّْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم  : "ألن اهلل عز وجل يقول :  الجوابف

) كما يف احلديث الصحيح  وقد قال النيب  ال ى هلل وال أعلم من الصحابة كيفوليس هناك أعدل من الصحابة وال أتق
 . (خير القرون قرني 
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 باب صيد الحرم
 :مسائل  فيه أربعُ 

   . يتعلق بذلك جيب فيه ، وحكم نباته ، وحكم صيد حرم املدينة ونباته وما هذا الباب يف حكم صيد حرم مكة وما
حرم إال هذان احلرمان ، حرم مكة وحرم املدينة ،  يءوليس يف الدنيا ش: "  9/114بن عثيمني يف املمتع قال ا:  ف ائدة

واختلف يف ... ، فكله ال صحة له وال أصل له  يبراهيماحلرم  اإلوأما ما نسمع يف كالم الناس حرم املسجد األقصى أو 
 . 119/  16الم قاله شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى ومثل هذا الك" رم حبوالصحيح أنه ليس . وادي وج بالطائف 

 حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحالل :  المسألة األولى
رم واإلحرام احل: فمن وجهني حلرمة املكان ، ومن كان حمرماً م عليه رُ م حيَْ رِ حيُْ  مل أي حيرم صيد احلرم على احملرم واحلالل ، فمن

. 
 اع دلَّ على ذلك والسنة واإلمج 

إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق : " يوم فتح مكة  قال رسول اهلل : حديث ابن عباس يف الصحيحني  فمن السنة
 "السموات واألرض فهو حرام بحرمة اهلل إلى يوم القيامة 

 . 4/134وابن قدامة يف املغين ( ـ13صـ)وأمجع العلماء على ذلك كما نقله ابن املنذر يف اإلمجاع 
إن " وبني حديث " إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق السموات واألرض : " كيف جنمع بني احلديث السابق  :ف ائدة

 تفق عليه ؟امل"  إبراهيم حرم مكة
أنه ال تعارض بينهما فاهلل عز وجل حرَّم مكة وبنيَّ حترميه على لسان إبراهيم عليه السالم وهذا يدل على أن  :الجواب 

 .براهيم عليه السالم ، على القول الصحيح واهلل أعلم حترمي مكة كان قبل إ

 حكم صيد الحرم كحكم صيد المحرم في الجزاء :  المسألة الثانية
أي أن صيد احلرم ولو كان الذي صاده حالالً كما سبق فيه جزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكني أو عدل  

ب األئمة األربعة ومجاهري العلماء سلفاً وخلفاً ، وعليه فمن قتل محامة يف ذلك صياماً على ماسبق تفصيله وهذا هو مذه
 احلرم وجبت عليه شاة ، ومن قتل نعامة ففيه بدنة وهكذا كما سبق تفصيله 

ما جاء عن أكابر الصحابة رضي اهلل عنهم أهنم قضوا يف محامة احلرم شاة كما جاء عن ابن عباس وابن :  ويدل على ذلك
أن العلماء جممعون : " من الصحابة وإمجاعهم حجة فال يُعلم هلم خمالف ، ونقل ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع  عمر وغريهم

 "على أن يف محام احلرم شاة 
 الصيد إذا دخل به إنسان وهو حالل من الحل إلى الحرم فهل يجوز ذبحه ؟: مسألة 
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 .أنه ال جيوز ذحبه يف احلرم  :المذهب
 .أنه جيوز له بيعه وشراؤه وذحبه وأكله وال إمث عليه يف ذلك :  أعلم واهلل والقول الراجح

أن هذا ليس صيداً للحرم بل هو صيد ملالكه ، وقد كان الناس يبيعون ويشرتون الظباء واألرانب يف قلب مكة يف : والتعليل 
 .خالفة عبداهلل بن الزبري كما يف مصنف عبدالرزاق وال ينكرون على من يفعل ذلك 

 هل يجوز قطع شجر الحرم ؟:  لمسألة الثالثةا
واملقصود بشجر احلرم ما كان نابتاً يف األصل يف احلرم أما مازرعه اآلدمي فال يدخل يف ذلك وهذا باالتفاق قال ابن املنذر 

ع و البقول والزر  وأمجعوا على حترمي قطع شجر احلرم وأمجعوا على إباحة كل ما ينبته الناس يف احلرم من: " اإلمجاع  هيف كتاب
 .ابن قدامه يف املغين  حنوه وذكر" والرياحني وغريها 

- :وشجر الحرم نقسمه لعدة أقسام حتى يكون أوضح 
 الشجر واحلشيش غري اليابس أي األخضر الذي مل ميت :  القسم األول

 .واهلل أعلم  الراجح وهوالمذهب  قول فهذا حيرم قطعه وهذا
وال يعضد شجرها وال يختلى : "  فيه س السابق يف املتفق عليه حيث قال النيب حديث ابن عبا:  ويدل على ذلك

 .والعضد هو القطع  "خالها 
 الشجر واحلشيش اليابس :  القسم الثاني

 .فهذا جيوز قطعه باتفاق العلماء ألنه ميت فال يدخل يف النهي  
 ر خِ اإلذْ :  القسم الثالث

 .أهل مكة يف البيوت ، والقبور ، واحلدادة حشيش طيب الرائحة يستخدمه :ر خِ اإلذْ 
 .فهذا جيوز قطعه فهو مستثىن من الشجر األخضر للحاجة فيجوز قطعه  

يارسول اهلل إال اإلذخر " ملا حرَّم قطع الشجر  املطلب قال للنيب  حديث أيب هريرة أن العباس بن عبد:  ويدل على ذلك
إال "  أي حداديهم فقال النيب " لبيوهتم وقينهم " ظ مسلم عن ابن عباس ويف لف متفق عليه ،" فإنه لبيوهتم وقبورهم 

 ،فعلى هذا يستثىن اإلذخر حلاجتهم إليه يف البيوت جيعلونه فوق اجلريد حىت ال يتسرب الطني فيختل السقف "  اإلذخر
نه سريع االشتعال فيشعلون به النار ، ت ، وكذلك احلدادين ألالرتاب إىل امليِّ  يتسربات لئال بنوكذلك للقبور جيعلونه بني الل

 .فالشاهد من ذلك أن اإلذخر مستثىن للحاجة إليه 
 ذخر أن يقطعه ؟غير اإل من أشجار الحرم وحشيشها إلى قطع وهل إذا حتاج اإلنسان -

 .أنه الجيوز ذلك : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 السابق واستثين اإلذخر بالدليل وأنه ال يقاس عليه غريه من األشجار أن األصل التحرمي كما يف احلديث :  والتعليل 
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 وهل يباح االنتفاع بما انقطع وانكسر بنفسه من أشجار الحرم ؟ -
 .أنه حيرم االنتفاع به ألنه مبنزلة امليتة : المذهب 

 .أنه جيوز االنتفاع ، وال كراهة يف ذلك : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .الريح أو احليوان  هُ تْ عَ لَ ه انقلع بغري فعله ، كما لو قَـ ألن:  والتعليل

 ماغرسه وزرعه اآلدمي :  القسم الرابع
 . وسبق نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلكفهذا جائز سواء كان زرعاً أو شجراً باتفاق العلماء 

 االحتشاش ألجل الرعي أي يقطع احلشيش ألجل الرعي :  القسم الخامس
 .أنه ال جيوز وبه قال مجهور العلماء : واهلل أعلم  ول الراجحالق وهوالمذهب 

 .متفق عليه "  وال يعضد شجرها وال يختلى خالها" عموم حديث ابن عباس السابق : ويدل على ذلك 
 البهائم تأكله بنفسها ؟بل ع طَ قْ وهل يجوز رعي البهائم في حشيش الحرم من دون أن يُـ  -

 .أنه جيوز رعي البهائم يف حشيش احلرم ، وهو قول مجهور العلماء :  أعلم واهلل القول الراجح وهوالمذهب 
يصلي مبىن إىل غري جدار  أقبلت راكباً على محار أتان فوجدت النيب : " حديث ابن عباس قال :  ويدل على ذلك

متفق عليه ، والشاهد " ر ذلك علي كَ فمررت بني يدي بعض الصف ، وأرسلت األتان ترتع ، فدخلت يف الصف ، فلم يـُنْ 
 .  وهذا يف مىن ومىن من احلرم " وأرسلت األتان ترتع " قوله 

 الشوك يف احلرم هل جيوز قطعه أم ال ؟: القسم السادس 
 .أنه ال جيوز ، وهو قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

أي ال : ال خيتلى "  لى شوكهاتَ خْ وال يُ " ديث ابن عباس السابق وفيه نحو حبحديث أيب هريرة وهو :  ويدل على ذلك
 .حيصد وفيه حترمي قطع الشوك 

و لالصحيح أن الثمرة ليس هلا عالقة بالشجر فيجوز قطفها يف احلرم وهذا باتفاق العلماء ألنه يستخلف غريها ف : ف ائدة 
 .رهتا وال بأس بذلك مثه جيوز لإلنسان قطف أن شجرة تفاح نبتت يف احلرم بدون فعل آدمي مث أمثرت فإن

 وهل في  حشيش الحرم وأشجاره إذا ُقطعت جزاء ؟: مسألة 
ففيها شاة ويف املتوسطة والكبرية بقرة وقالوا أن هذا مروي عن ابن  ةأنه فيه جزاء ، فإذا قطعت الشجرة الصغري : المذهب 

 .عباس ، وهذا قول مجهور العلماء 
والدليل على مث فيتوب من فعله إاحلشيش  وأ أنه ليس فيه جزاء بل أن على من قطع الشجر: أعلم  واهلل والقول الراجح

 .عدم الدليل على اجلزاء ، واألصل براءة الذمة ، واألثر املروي عن ابن عباس ال يصح :  ذلك
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 وهل يجوز إخراج تراب وحجر الحرم إلى الحل ؟ -
 .رم إىل احلل ، لورود الكراهة عن ابن عباس وابن عمر كما عند البيهقي أنه يكره إخراج تراب وحجر احل: المذهب 

 .اجلواز ، لعدم ثبوت النهي : واهلل أعلم  والقول الراجح
عدم الدليل على الكراهة ، والكراهة حكم شرعي حيتاج إىل دليل شرعي وال دليل يف ذلك وأثر ابن :  والدليل على ذلك

 .جلواز عباس وابن عمر ضعيف ، فاألصل ا
 وهل يجوز نقل ماء زمزم إلى الحل كما يفعل الناس اليوم فيأتون به من مكة ؟ -

 .أنه جيوز نقل ماء زمزم إىل احلل  :المذهب وهو القول الراجح واهلل أعلم 
ذا رواه الرتمذي وه" كان حيمله   ماء زمزم ، وخترب أن رسول اهلل  من أهنا كانت حتمل" حديث عائشة : ويدل على ذلك 

فاحلديث ضعيف ، ولكن األصل اجلواز وألنه يستخلف  " ال يتابع عليه " األثر فيه خالد بن يزيد اجلعفي قال البخاري عنه 
 .كالثمرة 

 حرم المدينة مسائل في :  المسألة الرابعة
 حدود حرم المدينة -

ن اثين عشر ميالً فهو على شكل مربع فيكون حرم املدينة بريد يف بريد ، والربيد أربعة فراسخ ، والرسخ ثالثة أميال ، فيكو 
- :حتديد احلرم على النحو التايل 
 .طرفه الغريب على ذي احلليفة  ف وهو جبل ممتد من الغرب إىل الشرق يشر رْي عِ جبل  :حدها من جهة الجنوب 
وهو غري جبل ثور جبل ثور وهو جبل صغري خلف أحد من اجلهة الشمالية مييل إىل احلمرة ،  :وحدها من جهة الشمال 

وثور هو جبل من ( " ـ13صـ)يف غاره يف مكة على القول الصحيح ، وقال شيخ اإلسالم يف منسكه  الذي اختبأ النيب 
 "ناحية أحد ، وهو غري جبل ثور الذي مبكة 

 .متفق عليه "  المدينة حرام مابين عير إلى ثور" حديث علي مرفوعاً :  ويدل على ذلك
  . احلرة الشرقية وتسمى الالبة :ق وحدها من جهة الشر 

 .احلرة الغربية وهي الالبة األخرى  :وحدها من جهة الغرب 
املدينة  حلرملالبتان داخلتان يف احلرم واآلن او "  مابين البتيها حرام" حديث أيب هريرة املتفق عليه :  ويدل على ذلك

 . عالمات ظاهرة واحلمد هللرم مكة مراسيم و مراسيم وعالمات ظاهرة وهلل احلمد كما أن حل
 يحرم صيد حرم المدينة كما يحرم صيد حرم مكة  -

 .أنه حيرم صيد حرم املدينة وهو قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
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إن " : متفق عليه ، ويف الصحيحني أيضاً "  المدينة حرام مابين عير إلى ثور" حديث على السابق :  ويدل على ذلك
 " حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة نيإبراهيم حرم مكة ودعا ألهلها ، وإ

واتفقوا على أن صيد املدينة حمرم قتله واصطياده ، وكذلك شجرها حيرم قطعه ، إال : "  1/194قال ابن هبرية يف اإلفصاح 
 "حرم مبليس : حنيفة فإنه قال  أبا
 قتله ؟وهل في صيد حرم المدينة جزاء على من  -

 أنه الجزاء على من قتل صيداً يف حرم املدينة وهو قول أكثر أهل العلم : واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب
 .فيه جزاء واألصل براءة الذمة  عدم الدليل على اجلزاء حيث مل جيعل النيب : والدليل على ذلك 

 "حابه حكموا فيه جبزاء وال أحداً من أص مل يبلغنا أن النيب :" قال اإلمام أمحد 
 يباح الرعي في حشيش المدينة واحتشاشه وقطع أشجاره للرعي وآلة الحرث  -

 .أنه جيوز ذلك للحاجة إليه : واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب
 اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً ، وإني حرمت المدينة" : حديث أيب سعيد مرفوعاً  -1: لكويدل على ذ

َها ، أن ال ي حراماً   رواه"  راق فيها دم ، وال يحمل فيها سالح لقتال ، وال يخبط فيها شجرة إال لعلفهمابين َمأزَِميـْ
 .حلرث للحاجة إليه الة ورخص أهل العلم بآ. مسلم 

ال حلاجة  قطع شجره إيال يصاد صيده وال _ أي حرم املدينة _ فهذا حرام ( : " ـ13صـ)قال شيخ اإلسالم يف منسكه  -
رخص ألهل املدينة حلاجتهم إىل ذلك ، إذ  كآلة الركوب واحلرث ، ويؤخذ من حشيشه ما حيتاج إليه للعلف ، فإن النيب 

 "  ليس حوهلم مايستغنون به عنه 
- :من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة مايلي  -
السموات  حرم مكة فقد حرمه اهلل يوم أن خلقما وأ أن حرم مكة أصلي وأما حترمي املدينة فهو عارض حرمه النيب  -1

 .واألرض 
 .أن صيد حرم مكة فيه اإلمث واجلزاء ، وأما صيد حرم املدينة فيه اإلمث والجزاء  -1 
 .أن اإلمث املرتتب على صيد حرم مكة أعظم من اإلمث املرتتب على صيد املدينة  -4
حلسنات يف مكة أكثر من املدينة ، وعظم السيئات يف مكة أعظم أن حرم مكة أفضل من حرم املدينة ألن مضاعفة  ا -3

 .من املدينة 
ألحوال إال عند الضرورة ، وأما حرم املدينة فيجوز إذا دعت اأن حرم  مكة حيرم فيه  قطع  األشجار بأي حال من   -4

 .احلاجة لذلك كالعلف وآلة احلرث 
 [لريجع إىل زاد املعاد ففيه تفصيل رائع ، ومن أراد االستزادة ف114 ،113/ 9انظر املمتع ] 

- :ا باختصار اختلف أيهما أفضل سكىن مكة أو املدينة على قولني اذكرمه:  ف ائدة
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 أن قومي أخرجوني منك ما الإنك ألحب البقاع إلى اهلل ولو : " مكة أفضل من املدينة لقول النيب :  القول األول

 .رواه أمحد وابن ماجة "  خرجت
المدينة : " حث على السكىن فيها أكثر من مكة وقال  أن اجملاورة يف الدنية أفضل من مكة ألن النيب :  لثانيوالقول ا

 .متفق عليه "  خير لهم لو كانوا يعلمون
 اجملاورة يف أي بالد يقوى فيها إميانه: _  رمحه اهلل_ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : "  116/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع  

ذهب إليه الشيخ  وما. وتقواه أفضل من غريها ، ألن ما يتعلق بالعبادات والعلوم واإلميان أحق باملراعاة مما يتعلق باملكان 
هو الصواب ، وهلذا نزح كثري من الصحابة رضي اهلل عنهم إىل الشام والعراق واليمن ومصر ، ألن إفادهتم فيها _ رمحه اهلل 

  . أكثر من بقائهم يف املدينة 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   
 
 

 91 دخول مكةباب 

 باب دخول مكة
 :فيه خمُس مسائل 

 .واملقصود هبذا الباب األحكام املتعلقة مبن أراد دخول مكة حاجاً أو معتمراً وصفة الطواف والسعي 
ة ، والبلد األمني ، وأم القرى وهلا غري ذلك من يبكة ، والبلدة ، والقر : ز وجل يف القرآن عمكة مساها اهلل  :فائدة 

 .املسميات 
 " هألهنا كانت متك من ظلم فيها ، أي هتلك: ، وقيل ... مسيت مكة لقلة مائها : قال ابن سيده 

- :أحكام تتعلق بمن أراد دخول مكة منها :  المسألة األولى
 يسن االغتسال عند دخول مكة  -

الغتسال عند دخول مكة شرع وهذا باتفاق أهل العلم ، وعند شيخ اإلسالم أنه ال يشرع االغتسال للحائض والنفساء ألن ا
 .ملعىن وهو الطواف واحلائض والنفساء ال طواف هلما 

 :ويدل على سنية االغتسال 
كان ال يقدم مكة إال بات بذي طوى حىت يصبح ويغتسل مث يدخل مكة هناراً ، ويذكر عن النيب : " حديث ابن عمر  -1
  متفق عليه " أنه فعله. 
" أنه كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً مل يدخل مكة حىت يغتسل ويأمر من معه أن يغتسلوا " مارواه نافع عن ابن عمر  -1

  .رواه مالك يف املوطأ 
 وهل يسن أن يدخل مكة نهاراً ؟ -

 أنه يسن أن يدخل مكة هناراً ، وبه قال مجهور العلماء :  المذهب
 ل مكة هناراً مث يدخ" حبديث ابن عمر املتفق عليه السابق حيث قال : واستدلوا 

 .اً بل جاء ذلك من باب املوافقة ينمل يتقصد وقتاً مع الدخول ليالً أو هناراً سواء ، ألن النيب  أن:  والقول الثاني
كان يفعله ، ويف حديث حمرش الكعيب يف عمرة  حبديث ابن عمر السابق حيث دخل هناراً وذكر أن النيب :  واستدلوا

 والرتمذي والنسائي وحسنه النووي رواه أمحد وأبو داود ..." من اجلعرانة ودخل مكة لياًل أحرم : " القضاء أن النيب 
مكة لياًل فإنه يدخلها لياًل  تىأن األفضل دخوهلا هناراً ملن تيسر له ذلك ، ومن يتيسر له ذلك حبيث أ: واهلل أعلم  واألظهر

. 
 وهل يسن أن يدخل مكة من أعالها ويخرج من أسفلها  -
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 .أنه يسن أن يدخل من أعلى مكة من احلجون وخيرج من أسفلها : هب المذ
يدخل من الثنية العليا وخيرج من الثنية  كان رسول اهلل : " مبا جاء يف الصحيحني من حديث ابن عمر قال : واستدلوا 
 "السفلى 

من _ الكاف ويقال بضمها بفتح _ دخل مكة من كداء  أن رسول اهلل : " ند البخاري عن ابن عمر أيضاً عوجاء  
 "الثنية العليا اليت يف البطحاء وخيرج من الثنية السفلى 

، وإذا مل تكن يف طريقه فال يستحب  هأن األفضل الدخول من الثنية العليا إذا كانت يف طريق: واهلل أعلم  والقول الراجح
لك وال حثهم عليه ، فيقال يف هذه املسألة كما قيل مل يدل األمة على ذ له تقصدها وإمنا يفعل األيسر له بدليل أن النيب 

يف دخول مكة هناراً فاألفضل ملن دخل مكة أن يدخلها من أعالها من عند احلجون إن كانت يف طريقه وإن مل تكن يف 
 .طريقه فإنه يفعل األيسر به 

 وهل يسن له أن يدخل من باب بني شيبة ؟ -
آلن عفا عليه الدهر ، وال يوجد له أثر ، لكننا أدركنا طوق باب اوباب بين شيبة : "  119/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع  

وكان الذي يدخل من باب السالم ، ويتجه . باب بين شيبة  هو إن هذا: مقوساً يف مكان قريب من مقام إبراهيم ، يقال 
 "إىل الكعبة يدخل من هذا والباب 

.... لباب الكبري ناحية املسعى ، وهو باب بين عبد مشس بن عبد مناف ويسمى ا: "  1/39قي يف أخبار مكة وقال األزر 
 وهل يسن الدخول من باب بين شيبة ؟" ويسمى اليوم باب السالم 

 .أنه يسن ذلك :  المذهب
رواه " دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بين شيبة مث دخل  أن النيب : " حبديث جابر   : واستدلوا 

 .والبيهقي احلاكم 
أن احملرم يدخل من حيث شاء وتيسر له ، وحديث جابر السابق حديث ضعيف فيه نعيم بن : واهلل أعلم  والقول الراجح 

أن باب بين شيبة كان يف : ، ويقال " ليس هلا أصل  اً له عشرون حديث: " و داود بمحاد اخلزاعي ضعيف احلديث قال عنه أ
 خ ابن عثيمني رمحه اهلل السابق وقد أُزيل مع توسعات احلرمصحن احلرم كما هو ظاهر كالم الشي

 وماذا يسن له أن يقول ويفعل عند الدخول ؟ -
مبا رواه الشافعي يف مسنده والبيهقي يف سننه عن ابن جريج : ى البيت ،واستدلوا أأنه يسن له أن يرفع يديه إذا ر :  المذهب

واحلديث ضعيف ألن ابن جريج رواه مرسالً ومراسيله غري مقبولة ، وأيضاً " كان إذا رأى البيت رفع يديه  أن النيب : " 
اللهم إنك أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا بالسالم ، اللهم زد هذا البيت تعظيماً : " أنه يقول إذا رأى البيت : قالوا 

دعاًء عند  وال يثبت عن النيب   والصحيح أن هذا مل يثبت عن النيب. إخل ذكره صاحب الروض ... وتشريفاً وتكرمياً 
 .رؤية البيت 
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أنه إذا دخل يقدم رجله اليمىن ويقول كما يقول إذا دخل أي مسجد فيقول الدعاء الوارد عند : واهلل أعلم  فالقول الراجح
احلديث عام كما جاء يف  إذ أنه ال فرق بني مسجد ومسجد ألن[ وسبق توضيحه يف كتاب الصالة ] دخول املسجد 

رواه " من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمىن وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى : " حديث أنس قال 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : " قال  احلاكم ، وجاء يف صحيح مسلم أن النيب 

فليسلم على النيب " أليب داود والنسائي وصححها النووي  ويف رواية"  اللهم إني أسألك من فضلك: ، وإذا خرج فليقل 
  أخرى ال تثبت  ةفإذا دخل املسجد احلرام يقوله أيضاً ، وذكر صاحب الروض أدعي..... " اللهم افتح يل : مث ليقل

 .أيضاً 
العمل باخلرب  فإن صحت هذه األحاديث عمل هبا ، وإن مل تصح فإنه ال جيوز: " 141/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع 

صحة هذه األحاديث ، وأنه ال عمل  مالضعيف ، ألن العمل باخلرب الضعيف إثبات سنة بغري دليل صحيح ، وإذا قلنا بعد
بسم اهلل ، اللهم : " عليها ، فإنه يدخل باب املسجد كما يدخل أي باب من أبواب املساجد ، يقدم رجله اليمىن ويقول 

 "ويتجه إىل احلجر األسود فيطوف"  أبواب رمحتكصل على حممد ، اللهم افتح يل 

 [املسجد سواًء كان حاجًا أو معتمرًا  اف إذا دخليبتدئ احملرم بالطو] 

 الطواف وأحكامه :  المسألة الثانية
وهذا الطواف يشمل املعتمر أو احلاج ، واملعتمر سواًء أعتمر عمرة مفردة يعين يف أي شهر من شهور السنة كمن يعتمر يف 

مضان مثاًل ، أو اعتمر عمرة متتع وهي اليت يأيت هبا مع حجته بأن يعتمر يف أشهر احلج ويتبعها حبجة يف نفس العام ، ر 
وسيأيت توضيح ذلك يف أركان العمرة بإذن ) تع ركن ال بد أن يأيت به عمرة مت والطواف يف العمرة سواًء كانت عمرة مفردة أو

بالنسبة هلما سيأيت من أحكامه يشمل من حج قارناً أو مفرداً ويسمى طواف القدوم  وكذلك هذا الطواف وما( اهلل تعاىل 
بالنسبة للمتمتع أو املعتمر إذاً هذا الطواف ، وهو سنة يف حقهما ال واجب حلديث عروة بن ُمَضرِّس وسيأيت نصه بإذن اهلل 

واف قدوم واملتمتع يغين طوافه عن طواف القدوم عمرة مفردة ركن البد أن يأيت به وأما القارن واملفرد فهو سنة ويسمى ط
 .أمر أصحابه الذين كانوا متمتعني أن يطوفوا للعمرة كما يف الصحيحني  ألن النيب 
حني قدم  أن أول شئ بدأ به النيب : " حديث عائشة يف الصحيحني : على أن الطواف أول شئ يبدأ به  ومما يدل

فمن أراد أن يطوف فالطواف له حتية وأما من دخل املسجد احلرام " حتية املسجد  مكة أنه توضأ مث طاف بالبيت ومل يصل
 . ليصلي أو ليقرأ القرآن فإنه يصلي ركعتني حتية املسجد 

 .جيوز للقارن واملفرد إذا طافا طواف القدوم أن يأتيا بسعي احلج بعده مباشرة وسيأيت توضيح ذلك بإذن اهلل  :ف ائدة  
 اً يسن أن يطوف مضطبع -

 .هو أن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه ، وطرفيه على عاتقه األيسر  :واالضطباع 
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األشواط متمتعاً أو قارناً أو مفرداً يف  فاالضطباع يف كل طواف يقدم فيه احلاج أو املعتمر إىل مكة ، فمن حج سواء كان
 .كل طواف سوى هذا ال يسن فيه االضطباع و وكذلك املعتمر ،  كلها  السبعة

- :دل على ذلك وي
 .رواه أمحد أبو داود والرتمذي وصححه " طاف مضطبعاً وعليه برد  أن النيب  " حديث يعلى بن أمية -1
وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة فرملوا وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم ، مث قذفوها على  حديث ابن عباس أن رسول اله  -1

 .حه النووي يف اجملموع رواه أمحد وأبو داود وصح" عواتقهم اليسرى 
 ..."واتفقوا على استحباب الرمل واالضطباع فيما ُسنَّ له : "  1/131قال ابن هبرية يف اإلفصاح 

 .وهذا يفيدنا أنه من اخلطأ أن يضطبع احملرم عند اإلحرام فليس هذا موضعه بل إذا شرع يف الطواف ُسنَّ له ذلك  -
من جهل كثري من الناس اليوم أهنم يضطبعون من حني أن حيرموا ويستمروا إىل والعجب : " 141/ 9قال شيخنا يف املمتع 

 "ه العامة على ذلك لعملوا به ألهنم يريدون اخلريبِّ نُـ  أن حيلوا ، وهذا من اجلهل وعدم تنبيه العامة ، وإال فلو
إذا أراد أن يصلي ركعتني خلف  وأيضاً من اخلطأ أن يستمر احملرم يف اضطباعه بعد الطواف بل ينبغى له أن يسرت عاتقيه

وال عن صحابته وال يصح قياس السعي على الطواف يف  املقام وكذلك ال يضطبع يف السعي لعدم ورود ذلك عن النيب 
ما مسعنا فيه شيئاً ، والقياس ال يصح إال فيما "  ذلك قال يفاالضطباع وذكر ابن قدامة يف املغين أنه ملا قيل لإلمام أمحد 

 " ه عقل معنا
 يبتدئ في طوافه من الحجر األسود فيحاذيه -

 فإذا أراد أن يبتدئ احملرم طوافه فإنه حياذي احلجر األسود مث يبتدئ من عنده ، وهل حياذيه بكل بدنه ؟
أنه البد أن حياذيه بكل بدنه فيستقبله حبيث ال خيرج شئ من احلجر عن بدنه سواء كان من اجلانب األمين أو :  المذهب

 .ب األيسر اجلان
 .أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ببعض بدنه يكفي وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية : واهلل أعلم  والقول الراجح

 .ألن احلكم يتعلق بالبدن فأجزأ البعض عن الكل ، ولو استطاع أن حياذيه جبميع بدنه فهو أفضل بال شك :  والتعليل
 ثم يستلم الحجر األسود  -
 .رواه مسلم " ملا قدم مكة أتى احلجر فاستلمه  أن رسول اهلل : " بر رضي اهلل عنه حلديث جا 

ى اإلمجاع على ذلك كوكذلك ح" وأمجعوا على أن استالم احلجر األسود مسنون : "  139/ 1قال ابن هبرية يف اإلفصاح 
 (  ـ33صـ) اإلمجاع ابن حزم يف مراتب

 كيفية استالم الحجر األسود   -
- :تليها وهي حلجر األسود على أربع مراتب وكل مرتبة أفضل من اليت استالم ا
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 .أن يستلمه ويقبِّله : المرتبة األولى 
 : ويدل على ذلك  
  "يستلمه ويقبله  رأيت رسول اهلل : "رواه البخاري عن ابن عمر قال  ما -1
أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت النيب إين ألعلم : " رواه البخاري ومسلم عن عمر أنه قبل احلجر مث قال  ما -1
  يقبلك ماقبلتك" 

واستالم احلجر سنة فال يرتك الواجب لفعل  واجب فتقبيل احلجر مسنون بشرط أال يزاحم غريه فريتكب إمثاً فرتك اإليذاء
 . سنة ، فإذا كان يشق عليه تقبيله ينتقل للمرتبة الثانية

عند الطيالسي وكذلك عن ابن عباس كما عند الشافعي أهنم كانوا يسجدون على احلجر ورد عن عمر وعن ابن عمر كما - 
 .، فال بأس بفعله لثبوت ذلك عن الصحابة وهو قول مجهور العلماء 

 .، وذلك إذا شق عليه تقبيل احلجر  أن يستلم الحجر بيده ويقبل يده: المرتبة الثانية 

تركته  ما: " ت ابن عمر رضي اهلل عنهما يستلم احلجر بيده مث قبَّل يده وقال رأي: " رواه نافع قال  ما:  ويدل على ذلك
 . رواه مسلم ، فإن شق عليه ذلك انتقل للمرتبة الثالثة" يفعله  منذ رأيت النيب 
 .أن يستلم الحجر بشئ في يده كالعصا مثالً ويقبِّل هذا الشئ : المرتبة الثالثة 

يطوف بالبيت ، ويستلم الركن مبحجن معه ، ويقبل  رأيت رسول اهلل : " قال  حديث أيب الطفيل:  ويدل على ذلك
 .رواه مسلم " احملجن 

 فإن شق عليه ذلك انتقل للمرتبة الرابعة 
 أن يشير إلى الحجر بيده وال يقبِّل يده : المرتبة الرابعة 
رواه " حلجر أشار إليه بشئ يف يده وكرب على بعري فلما أتى ا طاف النيب : " حديث ابن عباس قال :  ويدل على ذلك

 .البخاري 
- :األسهل  حسب فالمراتب

 .يستلمه ويقبله وال بأس أن يسجد عليه  :األولى  
 .يستلمه بيده ويقبل يده  :الثانية 
 .يستلمه بشئ ويقبله  :الثالثة 

سح يكون باليمىن ويستقبله عند اإلشارة إن واألشارة تكون باليد اليمىن كما أن امل. الرابعة يشري إليه بيده وال يقبل يده 
ل احلجر إال عند يال يستحب للنساء استالم وال تقبو أمكن كما يستقبله عند املسح وإن مل ميكن فيشري إليه وهو ماش ، 

 .جانب وتالمسهم املطاف حىت ال ختتلط باأل خلوِّ 
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واحلديث " للنب فسودته خطايا بين آدم ابياضاً من أنه نزل من اجلنة أشد " جاء يف احلديث عن احلجر األسود :  ف ائدة
،  صحيح إن شاء اهلل رواه الرتمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب 

 وعطاء بن السائب اختلط وجرير ممن روى عنه بعد االختالط إال أنه تابعه محاد بن سلمة كما يف مسند اإلمام أمحد وهو
وابن خزمية وقال ابن ممن روى عنه قبل االختالط ورجحه ابن معني وقيل أنه روى عنه بعد االختالط ، وصححه الرتمذي 

 "هبا  ىلكن له طريق أخرى يف صحيح ابن خزمية فيقو : "  361/ 4حجر يف الفتح 
 إذا استلم المحرم الحجر فهل هناك ذكر وارد يقال ؟: مسألة 
بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاًء بعهدك ،  بسم اهلل واهلل أكرب ، اللهم إمياناً : " ابتداء الطواف أنه يقول عند :  المذهب

واحلديث ضعيف قال " كان يقول ذلك عند استالمه   حلديث عبداهلل بن السائب أن النيب "   حممد واتباعاً لسنة نبيك
خرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف و ... مل أجده هكذا : "  139/ 1 احلبري عنه ابن حجر يف تلخيص

 .3/146وأخرجه العقيلي يف الضعفاء " 
 فأما التكبري فهذا ثابت عن النيب ( بسم اهلل واهلل أكرب ) فالدعاء الوارد ال يثبت ، بقي عندنا التسمية والتكبري أي قوله 

" على بعري فلما أتى احلجر أشار إليه يف يده وكرب   طاف النيب: " كما يف حديث ابن عباس السابق عند البخاري قال 
أنه كان إذا استلم الركن قال بسم اهلل واهلل أكرب " وإمنا ثبتت عن ابن عمر عند البيهقي  وأما التسمية فلم تثبت عن النيب 

 .الطواف فقط  ابتداءوظاهره واهلل أعلم أنه عند " 
ما مرَّ عليه يف األشواط السبعة ، والتسمية كذلك لندما يستلم الركن أو يشري إليه ك عكربِّ أنه يُ : واهلل أعلم  فالقول الراجح

 .واردة عن ابن عمر كما عند البيهقي ، واإلشارة كما سبق باليد اليمىن الباليدين مجيعا
 .وسبق توضيح األدلة يف ذلك 

 عند الطواف يجعل البيت عن يساره  -
: الوداع حيث جعل البيت عن يساره كما يف حديث جابر عند مسلم ن وقال يف حجة  فعل النيب :  ويدل على ذلك

إىل يومنا هذا ، وهم يطوفون وجيعلون البيت عن  وكذلك إمجاع املسلمني من عهد النيب " لتأخذوا عين مناسككم "  
 يسارهم ، ولو جعل البيت عن ميينه وهو يطوف أو تلقاء وجهه فهل جيزئ ؟

 .الطريقة إال أنه يغتفر يف األمور اليسرية كالزحام وحنوه  هطوافه هبذ أنه ال جيزئ:  الصحيح
 . لشرط األولادُّ شرطاً من شروط الطواف فهذا عفعلى هذا جعل البيت عن اليسار أثناء الطواف يُ 

 البد أن يطوف سبعة أشواط  -
بفعله كما يف   وهذا الطواف بيَّنه النيب [22: الحج ] "َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق : " قوله تعاىل :  ويدل على ذلك

 .رواه مسلم "  لتأخذوا عني مناسككم: " حديث جابر حيث طاف سبعة أشواط وقال 
 .وهذا هو الشرط الثاين من شروط الطواف ، وهو أن يستوعب الطواف األشواط السبعة كلها 
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 " واحدة من أوله أو آخره مل يصح  فلو نقص خطوة: "  131/ 9 عقال ابن عثيمني يف املتمت -
 فإن شك في عدد األشواط ؟: مسألة 

 رجل يطوف ويف أثناء الطواف شك هل طاف مخسة أشواط أو ستة فماذا يفعل ؟ :مثال ذلك 
 .أنه يأخذ باألقل فيبين على اليقني :  المذهب

ه طاف مخسة أشواط جعلها مخسة وإن غلب أنه يبين على غلبة الظن فإذا غلب على ظنه إن: واهلل أعلم  والقول الراجح
ي األطراف او متس كفما ترجح عنده يبين عليه ، وإن مل يغلب على ظنه شئ بأن كان الش ستة على ظنه أهنا ستة جعلها

احلالة ، وقد تقدم مثل هذا التفصيل يف كتاب الصالة باب سجود السهو فيمن شك يف  هجعلها مخسة ألنه املتيقن يف هذ
 [ إذا تعذر اليقني ُرجع إىل غلبة الظن  ]يف ذلك ت ، ورجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية والقاعدة عدد الركعا

وأما الشك بعد الفراغ من أي عبادة ومنها الطواف  فال يؤثر وال يلتفت إليه إال أن يتيقن أنه ترك شوطاً فريجع ويأيت به  -
 .تئنف الطواف من أوله إن كان الوقت الفاصل قصرياً وإن كان طويالً إس

 يسن الرمل في هذا الطواف  -
 هو اإلسراع يف املشي مع تقارب اخلطوات  :الرمل 

 ..." واتفقوا على استحباب الرمل واالضطباع فيما ُسنَّ له : "  1/131قال ابن هبرية يف اإلفصاح 
 :مسائل في الرمل 

 الرمل يكون في األشواط الثالثة األولى فقط  -
- : ذلك ويدل على 

استلم الركن فرمل ثالثاً ومشى  حىت إذا أتينا البيت مع النيب : " حيث قال  حديث جابر يف صفة حج النيب  -1
 ." أربعاً 

حني يقدم مكة إذا استلم الركن األسود أول مايطوف خيب ثالثة أشواط  رأيت رسول اهلل : " حديث ابن عمر قال  -1
 .متفق عليه " من السبع 

 .مل يف األشواط كلها بدعة لعدم الدليل على ذلك وأما الر 
 الرمل يكون في طواف القدوم والعمرة فقط  -

 .وبه أيضاً قال املذهب . فيسن الرمل يف الطواف للمعتمر يف عمرته وللقارن واملفرد يف طواف القدوم 
يقدم ، يسعى ثالثة  ة أول ماإذا طاف يف احلج والعمر  رأيت رسول اهلل : " حديث ابن عمر قال : ويدل على ذلك 

 .متفق عليه " أطواف بالبيت وميشي أربعة 
 .وأيضاً ال يشرع الرمل للمكي أي أهل مكة ألن طواف القدوم ال يشرع هلم يف األصل 
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- :ويدل على ذلك 
 .أهلها قادماً إىل مكة بل هو من  واملكي ليس، كان قادماً إىل مكة حديث ابن عمر السابق حيث بني أن النيب  -1
ة وأيضاً هو مروى عن ابن عباس أنه يبرواه مالك وابن أيب ش" كان ال يرمل إذا أحرم من مكة " ورد عن ابن عمر  ما -1

 " ليس على أهل مكة رمل عند البيت : " وقال اإلمام أمحد " إمنا الرمل على أهل اآلفاق : " قال 
مل يرمل يف السبع الذي  إن النيب : " اهلل فعن ابن عباس قال لطواف اإلفاضة كما سيأيت بإذن وأيضاً ال يشرع الرمل 

رمل إال إذا قدم مكة وكذلك االضطباع ال يسن إال يف طواف القدوم  رواه أبو داود ، ومل ينقل عن النيب " أفاض فيه 
  .والعمرة 

 الرمل يكون من الحجر األسود إلى الحجر مرة أخرى  -
 .رواه مسلم " من احلجر إىل احلجر ثالثاً ومشى أربعاً  رمل رسول اهلل "  :حديث ابن عمر  :ويدل على ذلك 

جيمع ،  متفق عليه" أن يرملوا األشواط الثالثة ، وأن ميشوا مابني الركنني  فأمرهم النيب : " حديث ابن عباس :  ف ائدة
اس كان يف عمرة القضاء يف ذي احلجة يف الرمل من احلجر إىل احلجر بأن حديث ابن عببينه وبني حديث ابن عمر السابق 

وحديث ابن عمر وأيضاً حديث جابر يف صفة احلج كانا يف حجة الوداع فيقدمان لتأخرمها عن حديث ابن ، عام سبع 
 .عباس 

 من فاته الرمل في األشواط الثالثة األولى فانه ال يعوِّضه في غيرها  -
السنة إذا فات ] ه أو من غري عذر والقاعدة يف ذلكولنسيان وحنو حملها سواء كان ذلك بعذر كزحام ألن هذه سنة فات 

كما يف سنة الظهر حيث صالها بعد العصر  اتب فقد قضاها النيب و إال ما ورد الدليل على قضاءه كالر [ حملها ال تقضى 
 .ملا شغله وفد عبد القيس 

 ال يسن الرمل للنساء  -
 ( ـ61صـ)ملنذر يف كتابه اإلمجاع وهذا بإمجاع أهل العلم ، نقل اإلمجاع ابن ا

إنه يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم : قال املشركون : " ماجاء يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما : سبب الرمل :  ف ائدة
متفق عليه " أن يرملوا ثالثة أشواط ، وميشوا بني الركنني  احلمى ولقوا منها شدة ، فجلسوا مما يلي احلجر ، وأمرهم النيب 

. 
 ما الحكمة من الرمل بعد زوال علته ؟: فإن قيل  -

أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته ال ينايف أن لبقائه علة أخرى ، وهي أن يتذكر به املسلمون  نعمة اهلل عليهم : فالجواب 
ل يف حجة الوداع رم وأيضاً فإن النيب  [ 4/196انظر أضواء البيان للشنقيطي ] حيث كثرهم وقوَّاهم بعد القلة والضعف 

 .فثبت أنه سنة دائمة 
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أن عمر قال بعد استالمه احلجر األسود مالنا وللرمل إمنا كنا راءينا به املشركني ، وقد أهلكهم اهلل : " ويف صحيح البخاري 
 "فال حنب أن نرتكه  شئ صنعه رسول اهلل : ، مث قال 

 يسن أن يستلم الركن اليماني أيضاً  -
 .يستلمه بيده اليمىن  ولكن دون تقبيل بل
 .متفق عليه"  الركنني اليمانيني يستلم من البيت إال مل أَر النيب : " حديث ابن عمر قال :  ويدل على ذلك

 فإذا شق عليه استالم الركن اليماين فهل يشري إليه كما يشري للحجر األسود ؟
 .أنه يشري إليه :  المذهب

 .شري إليه وال يشرع له ذلك أنه ال ي: واهلل أعلم  والقول الراجح 
لوارد يف ذلك اإلشارة للحجر األسود عند عدم االستطاعة على تقبيله اعدم الدليل على اإلشارة للركن اليماين ، و :  والدليل

 .وأما الركن اليماين فلم يرد دليل على سنية اإلشارة إليه وكذلك ال يشرع للركن اليماين عند استالمه ذكر معني 
: ل ركن مير به الطائف بعد احلجر األسود وهو إىل جهة الشام مث الذي يليه إىل جهة املغرب ويقال هلما أو :  ف ائدة

ومها اللذان يستلمان ألهنما على قواعد . اليمانيان : هلما : الشاميان ، مث الذي يليه الركن اليماين مث احلجر األسود ، ويقال 
 .ا ميف الكعبة يف األصل فال يستحب استالمه ناآلخران فداخالإبراهيم عليه السالم وأما 

 "يستلم من البيت إال الركنني اليمانيني  النيب  مل أرَ : " ولذلك قال ابن عمر كما يف الصحيحني 
 وال يستلم من األركان إال الركنني اليمانني دون الشاميني فإن النيب ( "  41) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منسكه ص 

واآلخران مها يف داخل البيت فالركن األسود ُيستلم ويُقبل واليماين ُيستلم وال ، خاصة ألهنما على قواعد إبراهيم استلمهما 
 "واالستالم هو مسحه باليد ، واآلخران ال يستلمان وال يقبالن ، يُقبل 

 .، ورجحه ابن القيم  فاحلجر يستلم ويقبل و الركن اليماين يستلم فقط ةالصحيح أنه يستلم الركنني يف كل طوف -
 ماذا يسن أن يقول بين الركنين اليمانين ؟ -

ربنا : " واحلجر  اإلشارة وهو يقول بني الركن مسعت النيب : ئب قال ايسن أن يقول ما جاء يف حديث عبداهلل بن الس
صححه ابن خزمية واحلاكم رواه أمحد وأبو داود والنسائي و "  آتنا في الدنيا حسنة ، وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

. 
 يب يف هذا املوضع على وجه اخلصوصفلم ترد عن الن" غفار  عزيز يا وأدخلنا اجلنة مع األبرار يا"  :وأما زيادة  
 في بقية الطواف ال يشرع دعاء معين  -
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عوه مبا يشرع ، وإن دويستحب له يف الطواف أن يذكر اهلل تعاىل وي( : " ـ44صـ)كه سقال شيخ االسالم ابن تيمية يف من 
تعليمه بل يدعو فيه بسائر األدعية ببأمره وال بقوله وال  ال النيب أس ، وليس فيه ذكر حمدود عن براً فال قرأ القرآن س

 "الشرعية ، وما يذكره الناس من دعاء معني حتت امليزاب وحنو ذلك فال أصل له 
مما جيدر  وأيضاً دعاء معني فهو من البدع املنهي عنها ،  وأما نراه اليوم من فعل بعض الناس بأن خيصص لكل شوط -

انظر فتاوى الشيخ ابن ] التنبيه عليه التحدث باهلاتف اجلوال وإطالة الكالم فيه أمور مباحة فهو مما يكره للطائف فعله 
 [ 434،344_11/446عثيمني 

 الطواف البد له من نية  -
وي الطواف فلو كان يبحث عن رجل ضائع يف الطواف وظل يبحث عنه وهذا هو الشرط الثالث من شروط الطواف أن ين

فإذا به قد طاف سبعة أشواط وهو يبحث عن ذلك الرجل وحني فرغ قال أنوي هذا عن طواف العمرة والقدوم ، فإن هذا 
 .ال يصح ألنه مل ينو الطواف 

 "بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ا األعمالمإن: " قال  حديث عمر املتفق عليه أن النيب :  ويدل على ذلك
- :النية في الطواف تنقسم إلى قسمين  -
 وهي نية الطواف وهي شرط كما سبق ، وهذا قول املذهب وهو الراجح واهلل أعلم : نية عامة  -  
 نحر مثالً الدد هذا الطواف هل هو للعمرة أو للحج أو للوداع أو للقدوم ، فلو خرج يوم وهي أن حي :نية خاصة  -2

 ليطوف مث جاء وغاب عن ذهنه أنه طواف اإلفاضة ، فهل طوافه صحيح أم ال؟
 -:موضع خالف  اصةاخلفهذه النية 
 .لإلفاضة  فه غري صحيح ، البد عند طوافه أن ينويهأن طوا: المذهب 

 .العامة  أن طوافه صحيح وال يشرتط التحديد بل تشرتط نية الطواف فقط وهي النية: واهلل أعلم  والقول الراجح
 .جبميع أجزائها  ةألن الطواف جزء من العبادة ونية العبادة كالعمرة أو احلج حميط:  والتعليل

أعلم أن أظهر أقوال العلماء وأصحها إن شاء اهلل أن الطواف ال يفتقر إىل : "  4/119قال الشنقيطي يف أضواء البيان  -
مال احلج ، كالوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة والرمي والسعي ، ألن نية نية ختصه ، ألن نية احلج تكفي فيه ، وكذلك سائر أع

أجزائها ، فكما ال  مجيع ودليله واضح ، ألن نية العبادة تشمل. النسك باحلج تشمل مجيعها ، وعلى هذا أكثر أهل العلم 
ومما استدلوا به لذلك ... .حيتاج كل ركوع وسجود من الصالة إىل نية خاصة لشمول نية الصالة جلميع ذلك فكذلك هنا 

 "أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك باإلمجاع ، قاله النووي : 
أما لو مل حيدد نسكه بأن أحرم باحلج من امليقات ولكن مل حيدد متمتعاً أو قارناً مثاًل مث طاف طوافاً مطلقاً فإن هذا ال  -

قدوم فهو مل ينو النسك فعلى هذا ال يصح طوافه ،  طواف لقارنجيزئه ألنه مل حيدد نسكه فاملتمتع يكون له طواف عمرة وا
 .واهلل أعلم  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 
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 لو طاف على الشاذروان أو على جدار الحجر فهل يجزئه ذلك ؟: مسألة 
عليه ، وأما  هو سور قصري يف أسفل الكعبة حميط هبا وكان يف الزمن السابق مسطحاً ميكن لإلنسان أن ميشي: الشاذروان 

فهو مسنماً ال يستطيع أحد أن ميشي عليه ولو مشى عليه ليطوف زلق ألنه مزلة ، على كل حال ال يصح الطواف  اآلن
ته ، وعند شيخ اإلسالم ليس من صأنه من الكعبة وإن قريشاً نق: وأكثر أهل العلم ألنه يقال  المذهبعليه وهذا قول 

 .لصح ذلك  هلا ولو طاف عليه الكعبة بل هو عماد
واحلجر بكسر احلاء وسكون اجليم وهو البناء املقوَّس مشال الكعبة فلو طاف عليه أو من داخله مل يصح  :جدار الحجر 

قلت  ،نعم  :عن اجلدار أمن البيت هو ؟ قال  سألت النيب : طوافه ألنه من الكعبة حلديث عائشة يف الصحيحني قالت 
وهناك خالف هل كل احلجر داخل يف البيت أم "  إن قومك قصّرت بهم النفقة: " ل فماهلم مل يدخلوه يف البيت ؟ قا: 

 .ال؟ واختار شيخ اإلسالم أنه مادام اجلدار مستقيماً فهو من البيت فإذا بدأ احنناء اجلدار خرج من البيت 
الم بأزمان كثرية ملا تصح إذ أنه بين بعد إمساعيل عليه الس هذه احلجر يسمى حجر إمساعيل وهي تسمية ال:  ف ائدة

 .ة كما يف حديث عائشة السابق ققصرت بقريش النف
 ستر العورة في الطواف شرط من شروط الطواف  -

 وهذا هو الشرط الربع ، وهو قول املذهب وبه قال مجهور العلماء ، فإذا طاف عرياناً مل يصح طوافه 
- :ويدل على ذلك 

وسبب نزول هذه اآلية كما جاء يف  [41: األعراف ]"زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد  ا بَِني آَدَم ُخُذواْ يَ : " قوله تعاىل -1
كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعريين تطوافاً جتعله على فرجها : " صحيح مسلم من حديث ابن عباس 

فال نطوف هبا  هبا يت عليهم ألهنا ثياب عصينا اهللفكانت قريش تعتقد أنه ال جيوز الطواف بالثياب ال" فنزلت هذه اآلية ... 
 :، وكانت املرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول 

 بدا منه فال أحله اليوم يبدو بعضه أو كله            وما
 .أي مابدا منه فال أحل أحداً ينظر إليه ، حىت جاء اإلسالم ونبذ تلك االعتقادات الضالة 

قبل حجة الوداع أن ينادي يف الناس _ أبو بكر _ بكر يف احلجة اليت حجها  أمر أبا" :  رة أن النيب حديث أيب هري -1
 .متفق عليه " الحيج  بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان :  

فيجب  رتها يف الطواف كحكم سرتها يف الصالة ، فكلها عورة إال وجهها مامل تكن يف حضرة األجانبسوأما املرأة فحكم 
 .أن تسرت وجهها  اعليه
 إزالة النجاسة في الطواف  -

وهو قول مجهور العلماء أنه لو طاف يف البيت وعليه جناسة يف  المذهبأي إزالة النجاسة من البدن والثياب ، وعلى قول 
 .ثيابه وبدنه مل يصح طوافه ، وأن هذا شرط من شروط الطواف 
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نه ليس بشرط أائف إزالة النجاسة ، ولو طاف متنجساً لصح طوافه مع اإلمث  و أنه جيب على الط: واهلل أعلم  واألظهر
َرا بـَْيِتَي : " لصحة الطواف ألن األدلة اليت استدل هبا من قال أن إزالة النجاسة شرط أدلة عامة كقوله تعاىل  َأن َطهِّ

 ( الطواف بالبيت صالة : )وقول ابن عباس كما عند الرتمذي  [114: البقرة ]" لِلطَّائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد 
 (أي هل يشترط الوضوء للطواف ) وهل يشترط رفع الحدث األصغر في الطواف  -

 .أن رفع احلدث للطواف شرط ، وبه قال مجهور العلماء :  المذهب
- :واستدلوا 

 .متفق عليه "  طاف بالبيت حني قدم أنه توضأ مث أن أول شئ بدأ به النيب : " حديث عائشة  -1
" افعلي ما يفعل الحاج غير أال تطوفي بالبيت حتى تطهري : "  حديث عائشة أيضاً ملا حاضت قال هلا النيب  -1

 (حتى تغتسلي )  يف لفظ مسلمو متفق عليه ، 
 .سائي رواه الرتمذي والن" الكالم  هالطواف بالبيت صالة إال أن اهلل أباح في: " حديث ابن عباس  -4

 .أن الوضوء للطواف سنة ، وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .متفق عليه " حني قدم أنه توضأ مث طاف بالبيت  بدأ به النيب  يءأن أول ش : "حديث عائشة :  ويدل على ذلك

 .لة اجلمهور كما قال شيخ اإلسالم وتوجيه أد. ون وهذا فعل والفعل يدل على االستحباب كما يقول األصوليُّ 
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصاًل ، فإنه مل ينقل : " 11/194قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 

بإسناد ضعيف وال صحيح أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه خالئق عظيمة ، وقد  النيب أحد عن 
بياناً عاماً ، ولو بينه لنقل ذلك  ة والناس يعتمرون معه ، ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النيب اعتمر عمراً متعدد

املسلمون عنه ومل يهملوه ، ولكن ثبت يف الصحيح أنه ملا طاف توضأ ، وهذا وحده اليدل على وجوب الوضوء ، فإنه كان 
ومنع عائشة من الطواف ال من . ى غري طهر فتيمم لرد السالم إين كرهت أن أذكر اهلل عل: يتوضأ لكل صالة ، وقد قال 

 "أجل احلدث ، بل لكون احلائض ممنوعة من اللبث يف املسجد 
إىل أنه ال يشرتط الوضوء للطواف _ رمحه اهلل _ وذهب شيخ اإلسالم : "  149/ 9وقال الشيخ ابن عثيمني يف املمتع  

 اليصح مرفوعاً إىل رسول اهلل " بالبيت صالة إال أن اهلل أباح فيه الكالم  الطواف: " ن قوله أاألدلة ب هوأجاب عن هذ
طمئن إليه النفس أنه ال يشرتط يف الطواف الطهارة من احلدث األصغر ، لكنها بال شك أفضل وأكمل توهذا الذي ..... 

كن أحياناً يضطر اإلنسان إىل القول مبا ، وال ينبغي أن خيل هبا اإلنسان ملخالفة مجهور العلماء يف ذلك ، ل وأتبع للنيب 
 "..حدث أثناء طوافه يف زحام شديدذهب إليه شيخ اإلسالم ، مثل لو أ

سألت محاداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غري طهارة : " قال اإلمام شعبة أمري املؤمنني يف احلديث  -
 .نفه رواه ابن أيب شيبة يف مص" فلم يروا بذلك بأساً 
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 وما حكم من طاف وعليه حدث أكبر كالحائض مثاًل ؟ -
: حني حاضت :  ال جيوز للحائض أن تطوف بالبيت حىت تطهر حلديث عائشة السابق حيث قال هلا النيب :  الجواب

ثر متفق عليه ، فلو تعمدت احلائض الطواف بالبيت فأك"  افعلي ما يفعل الحاج غير أال تطوفي بالبيت حتى تطهري" 
فإن طافت احلائض لعذر كأن يتعذر انتظارها أو يتعذر : أهل العلم على عدم صحة هذا الطواف ، وقد يقال بالتفصيل 

بقاؤها يف احلرم فإذا ذهبت لبالدها مل تستطع العودة وإذا بقيت بقيت بدون حمرم أو كان احلجز يف الطائرة سيفوهتا إن 
وجد حجز لكن موعده متأخر وعليها وعلى حمرمها ضرر كبري يف التأخر وال انتظرت حىت تطهر ، وال يوجد حجز آخر أو ي

ميكنها أن تعود بعد فرتة للطواف ، فإهنا تتحفظ وتطوف ، ال ضطرارها إىل ذلك ، وهذا الذي يتواقف مع الشريعة وقد قال 
يِن ِمْن َحَرجٍ  : "اهلل تعاىل   يُرِيُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  ":  [93: احلج ]"  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

ولكن إذا مل تضطر احلائض ملثل هذا مث طافت وهي حائض من دون عذر جيب عليها إعادة الطواف أن  [134: البقرة ]"
) ابن عثيمني  لشيخا انظر فتاوى]  .يتعذر ذلك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه ابن عثيمني 

 ( [ 4/13،41) وينظر أيضاً يف إعالم املوقعني البن القيم  ( 13/114و  194،  14/191
تطوف بالبيت واحلالة هذه : " املوقعني بعد أن بسط املسألة بسطاً شافياً كافياً  إعالموقال ابن القيم مرجحاً هذا القول يف 

يض والطواف معه ، وليس يف هذا ما خيالف قواعد الشريعة ، بل ، تكون هذه ضرورة مقتضية لدخول املسجد مع احل
 " يوافقها كما تقدم ، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه ، وال واجب يف الشريعة مع عجز وال حرام مع ضرورة 

طاف إنسان  وعليه فلو: واهلل أعلم  القول الراجحيشرتط التوايل بني األشواط يف الطواف وهذا قول املذهب وهو :  ف ائدة
أن كل عبادة مركبة من أجزاء ] الساعة السابعة والثاين والثالث التاسعة مل يصح ذلك ألن القاعدة يف ذلك  الشوط األول

حيث طاف سبعة أشواط متوالية وإن أقيمت  ويدل على ذلك فعل النيب [ الرتتيب  -1توايل ال -1البد هلا من شرطني 
 .ور العلماء ومنهم األئمة األربعة أنه يصلي مع الناس مث يتم طوافه الصالة وهو يطوف فجمه

الذي يطوفون على السطح فإذا بلغوا املسعى ضاق املطاف فبعضهم : مسألة : "  9/164قال ابن عثيمني يف املمتع  -
 املسجد ؟ أن هؤالء طافوا جزءاً من الشوط خارج املسجد ألن املسعى ليس من: ينزل إىل املسعى ، فهل نقول 

م ذلك هو الضيق والضنك والناس نعم نقول إهنم طافوا خارج املسجد ، ولكن إن كان الذي أوجب هل :الجواب 
 ."الصقون فنرجوا أن يكون ذلك جمزئاً على ما يف ذلك من الثقل ، ولكن للضرورة مت

 [ثم يصلي خلف المق ام ركعتين  ] 
 صالة الركعتين خلف المقام :  المسألة الثالثة

- :وفيها سنن  
 .واهلل أعلم  الراجح القول وهوالمذهب يسن صالة الركعتني خلف املقام ، وهذا قول : أوالً 

 . ، رواه مسلم كما يف حديث جابر الطويل يف صفة حج النيب   فعل النيب :  ويدل على ذلك
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  [114: البقرة ]ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّى  اتَِّخُذوْا ِمن مََّقامِ وَ : "  يسن إذا مرَّ مبقام إبراهيم أن يقرأ : ثانياً 
تينا البيت معه استلم الركن فرمل ثالثاً مث أحىت إذا : " حديث جابر الطويل يف صحيح مسلم وفيه :  ويدل على ذلك

اتَِّخُذوْا ِمن مََّقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّىو: " مشى أربعاً مث نفذ إىل مقام إبراهيم عليه السالم وقرأ  املقام بينه وبني البيت فجعل "  َِ
." 
 " فجعل املقام بينه وبني البيت : " يسن أن جيعلها خلف املقام حلديث جابر السابق وفيه : ًً ثالثا
 "  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ " ويف الركعة الثانية "  ُقْل يَا َأيُـَّها اْلَكاِفُرونَ " يسن أن يقرأ يف الركعة األوىل :  رابعاً 

 " ُقْل يَا َأيُـَّها اْلَكاِفُرونَ " و"  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ " قرأ فيهما : " حديث جابر أيضاً يف مسلم وفيه : ويدل على ذلك 
 .هاتني الركعتني التخفيف وال يطيل اجللوس بعدمها  يف ويستحب

 .وجيوز صالة الركعتني يف أي مكان يف احلرم إال أن األفضل خلف مقام إبراهيم  -
بني أن يصلي قريباً من املقام ولكن مع التشويش واحلركة وردّّ املارة وبني أن يصلي بعيداً عن املقام ولكن مع  ولو دار األمر 

 هما أفضل ؟يالطمأنينة فأ
 [ أن ما يتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة مما يتعلق مبكاهنا : ] مما الشك فيه أن الثاين أفضل والقاعدة يف ذلك 

جيزئ  ال: وأمجعوا على أن الطائف جيزئه الركعتني حيث شاء ، وانفرد مالك فقال ( : " ـ64صـ)اإلمجاع قال ابن املنذر يف  
 "أن يصليهما يف احلجر 

 .رواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم " طاف بعد الصبح فركب حىت صلى الركعتني بذي طوى :" وورد أن عمر 
يصلي لكل أسبوع : " نفاًل أو فرضاً ، وقد ورد عن ابن عمر أنه قال لكل طواف ركعتني أيّّاً كان هذا الطواف : ف ائدة  
: قال  رواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم ، وأمجع العلماء على استحباب طواف النفل حلديث  ابن عمر أن النيب " ركعتني 

 .رواه النسائي " فهو كعدل رقبة  من طاف سبعاً " 
 [اهلواء له حكم القرار] ة يف ذلك أو السطح ال بأس به ، ألن القاعد الطواف يف الدور العلوي:  أخرى  ف ائدة

ولو طاف بعض الطواف يف الدور األرضي مث أكمل يف الدور العلوي أو العكس فعمله صحيح ، ألن كال املوضعني  
ابن عثيمني  و فتاوى141 ،141/ 11انظر فتاوى للجنة الدائمة . ] مطاف وألن انتقاله من دور إىل دور مدته قصرية 

11/133 ] 
 [ثم يستلم الحجر ثم يخرج إلى الصف ا ليسعى  ] 

 السعي بين الصفا والمروة وأحكامه : المسألة الرابعة  
 بعد ما يصلي ركعتين خلف المقام يذهب ويستلم الحجر  -
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رواه " تلمه مث رجع إىل الركن فاس: " لف مقام إبراهيم قال خحديث جابر الطويل حني ذكر صالته :  يدل على ذلك
 .مسلم 
إمنا يكون يف الطواف الذي يعقبه  ااستالمه فقط ، واستالم الركن هن ستلمه من دون تقبيل ألن الوارد عن النيب يوهنا 

 .يكن بعده سعي كأن يطوف طواف جمرداً فإنه ال يعود للحجر ليستلمه بعد الركعتني  مل سعي خبالف إذا
غريه ، وإمنا ملاء ال والشرب منه ال خيتص بوقت معني ال بعد الركعتني خلف املقام و  الصحيح أن الذهاب ملاء زمزم: ف ائدة  

طاف وصلى ركعتني مث عاد  أنه : " زمزم أفضلية وليس هناك وقت خمصص لشربه ، وأما حديث جابر يف مسند اإلمام 
حديث ضعيف " إىل الصفا  إىل احلجر مث ذهب إىل زمزم فشرب منها وصب على رأسه مث رجع فاستلم الركن مث ذهب

ملا طاف  النيب ويستثىن من ذلك ما سيأيت يف صفة احلج بإذن اهلل تعاىل من أن ، خمالف ملا جاء يف صحيح مسلم 
 .لإلفاضة يوم النحر شرب من ماء زمزم 

له أبواب دون إذا استلم الركن يذهب إىل الصفا وكان يف الزمن السابق املسعى خارج املسجد ، وكان املسجد احلرام  -
 ود واتصل املسعى باملسجد احلرامآلن فهو غري موجاوأما " املسعى فيخرجون من باب الصفا إىل املسعى ليكون أيسر هلم 

نَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر الّلهِ إ : "يسن قراءة قوله تعالى  -  حين يرقى الصفا" ِِ
إن الصفا : " من الباب  إىل الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ خرج  مث:" حديث جابر الطويل وفيه :  ويدل على ذلك

 .وليس بواجب  والصعود على الصفا سنة لفعل النيب ، رواه مسلم ......" أبدأ مبا بدأ اهلل به " واملروة من شعائر اهلل 
 ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ماورد -

ال إله إال اهلل : ويرفع يديه مث يكرب مث يقول  اع رؤيته فهو أفضل لفعل النيب إذا صعد على الصفا يستقبل البيت وإن استط
وحده ، أجنز وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده ، مث يدعو مث يقول هذا الذكر مرة أخرى مث يدعو مث يقول هذا 

 . هكذا السنةالذكر مرة ثالثة مث ينزل ، فيقول هذا الذكر ثالثاً ويدعو مرتني فيما بني ذلك 
 فبدأ بالصفا فرقى حىت رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اهلل وكربه ، وقال: " حديث جابر الطويل وفيه : ويدل على ذلك 

مثل هذا ثالث مرات مث  مث دعا بني ذلك قال ، ال إله إال اهلل وحده ، أجنز وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده : 
 .لم ، ورفع اليدين جاءت يف حديث أيب هريرة عند مسلم رواه مس"نزل إىل املروة 

 .وأثناء السعي يدعو مبا أحب ويقرأ القرآن ويذكر اهلل تعاىل 
قريش وغطفان ويهود قريظة : أيام اخلندق فتحزبوا عليه وهم  األحزاب هي الطوائف اليت جتمعت على النيب :  ف ائدة

 .والنضري وغريهم 
 ويسعى سعياً شديداً مابين العلمين  ثم يمشى إلى العلم األول -

زال موجوداً إىل آلن موضح بإنارة خضراء الإذا نزل من الصفا فإنه ميشى إىل العلم األول أي العالمة وهو شاخص أخضر 
 .فإذا وصله سعى سعياً شديداً إىل العلم اآلخر وهو أيضاً شاخص أخضر مث ميشي إىل املروة 
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إىل املروة حىت إذا انصبت قدماه يف بطن _  أي رسول اهلل _ مث نزل : " يل وفيه حديث جابر الطو :  ويدل على ذلك
 . رواه مسلم" الوادي سعى حىت إذا صعدتا مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل يف الصفا 

 .والسعي بني العلمني سنة بشرط أال يتأذى وال يؤذي غريه 
" ي إىل الصفا واهلرولة واملشي يف السعي قوالر ... واتفقوا على استحباب الرمل : "  1/131قال ابن هبرية يف اإلفصاح 

 .ونقل ابن املنذر اإلمجاع على أن املرأة ال ترمل يف الطواف وال تسعى بني العلمني 
" ى يسعى بني الصفا واملروة وإن مئزره ليدور من شدة السع رأيت رسول اهلل : جتراة قالت  تحديث حبيبة بن:  ف ائدة

 " يف إسناده اضطراب : " رواه اإلمام أمحد وقال اإلمام ابن عبدالرب 
 سبب مشروعية السعي  -

أن إبراهيم ملا ترك هاجر وابنها إمساعيل فعطشت وعطش الصيب ، فصعدت الصفا هل : " جاءت يف حديث ابن عباس 
رواه البخاري ، فجعل هذا منسكاً ..." املروة  الوادي حىت جاوزت الوادي مث أتت فلم تر أحداً فسعت يف بطن ترى أحداً ؟

 .لنا بعد ذلك 
ت وز بلغت الوادي رفعت طرفا ذراعها مث سعت سعي اإلنسان اجملهود حىت جا إذا حىت: " وجاء يف نفس احلديث أيضاً 

 "كذلك سعي الناس بينهما "  :قال ابن عباس قال النيب " الوادي مث أتت املروة ففعلت ذلك سبع مرات 
رواه " األعز األكرم  وأنت رب اغفر وارحم: " صح عن ابن مسعود أنه كان يقول إذا هبط الوادي وهو يسعى :  ف ائدة 

ولكنه ال يصح والصحيح وقفه على ابن مسعود فال  ة يف مصنفه والبيهقي يف سننه ، وقد جاء مرفوعاً للنيب يبش أيب ابن
 .بأس أن يدعوا اإلنسان هبذا بني العلمني 

 م يرقى المروة ويقول مثل ما قاله على الصفا ث -
وعلى هذا إذا جاء إىل املروة فإنه يستقبل البيت ويرفع يديه ويكرب ويقول ماورد يفعل ذلك ثالث مرات ويدعو بينهما مث 

 .ميشي إىل الصفا ويسعى يف موضع سعيه بني العلمني 
 .رواه مسلم " املروة كما فعل على الصفا  فعل على أنه : " حديث جابر الطويل وفيه :  ويدل على ذلك 

 ما الذي يجب استيعابه بين الصفا والمروة ؟: مسألة 
وأما ما ، والذي جيب استيعابه حده حد املمرات الذي ُجعل ممراً للعربات : "  9/191قال الشيخ ابن عثيمني يف املمتع 

 "إلنسان اختصر يف سعيه حد ممر العربات ألجزأه فلو أن ا، وليس من الواجب ، بعد مكان املمر فإنه من املستحب 
 ورجوعه سعية، يبتدئ سعيه من الصفا سبعة أشواط ذهابه سعية  -

رواه مسلم " فبدأ بالصفا "  أبدأ بما بدأ اهلل به:  قال قبل على الصفاأملا : " حديث جابر الطويل وفيه :  ويدل على ذلك
. 
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، يفتتح  عيةة ، و بالرجوع سعيفقوا على أنه سبع مرات حيتسب بالذهاب سوات: "  1/169قال ابن هبرية يف اإلفصاح 
 " بالصفا وخيتم باملروة 

 لو أن إنساناً بدأ بالمروة  -
ال يُعتد به فيلغيه ألنه أي أن الشوط األول يعترب ساقطاً وهو قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  القول الراجحوهو المذهب 

 .يشرتط أن يبدأ بالصفا 
رواه " فبدأ بالصفا " أبدأ مبا بدأ اهلل به : " ملا أقبل على الصفا قال : " حديث جابر الطويل وفيه :  ويدل على ذلك

 .مسلم 
 .رواه مسلم " يقول لتأخذوا عين مناسككم  بدأ بالصفا والنيب  ن االبتداء باملروة إحداث يف الدين ألن النيب وأل 
 ؟النية  وهل يشترط في السعي أن يستحضر -

لكالم على النية يف السعي  أن ا:نقول متفق عليه ، " إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل مرئ مانوى " حلديث عمر مرفوعاً 
كالكالم على النية يف الطواف وسبق أن القول الراجح واهلل أعلم أنه ال يشرتط له استحضار نية السعي مادام أنه قد نوى 

 .أن يطوف ويسعى لنسكه 
 ن الطهارة للسعي تس -

: " حدثاً أصغر أو أكرب كاحلائض فيجوز هلا أن تسعى حلديث عائشة مرفوعاً اً وال جتب سواًء كان من أراد السعي حمدث
متفق عليه ، ويدخل يف ذلك السعي فيجوز هلا فعله وهي "  افعلي ما يفعل الحاج غير أال تطوفي بالبيت حتى تطهري

 .حائض 
، ولو سعى وهو  كما هو حال النيب   اً يف الذكر أن يكون اإلنسان طاهر  نه من الذكر واألفضلية الطهارة ألوقلنا بسن

 .حمدث فسعيه صحيح 
وسنية الطهارة . ست شرطاً يف السعي فلو أن إنساناً انكشفت عورته وهو يسعى فسعيه صحيح يلوكذلك سرت العورة  -

 .ئمة األربعة والستارة أي سرت العورة قول مجهور العلماء ومنهم األ
وال يشرتط أيضاً الطهارة من النجاسة ، وال الستارة للسعي ألنه إذا مل تشرتط له : "  4/136قال ابن قدامة يف املغين  -

 " الطهارة من احلدث وهي آكد فغريها أوىل 
 وهل تجب المواالة بين أشواط السعي  -
 زئ؟جيثاين الساعة الثانية والثالث الساعة الثالثة وهكذا فهل حبيث تكون متوالية ، فلو طاف شوطاً الساعة الواحدة وال 

 أن املواالة شرط : أن ذلك جيزئ ألن املواالة سنة ، واملشهور من قول املذهب :  المذهب
 .أن املواالة واجبة ، الينبغي لإلنسان أن يفرق أشواطها من غري عذر : واهلل أعلم  القول الراجحو 
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- :ويدل على ذلك  
 .رواه مسلم "  لتأخذوا عني مناسككم: " سعى سعياً متوالياً وقال  النيب أن  -1
 .ومواالة إذا كانت مركبة من أجزاء أن السعي عبادة واحدة وسبق لنا أن العبادة الواحدة البد هلا من ترتيب -1
ن السعي فيسعى يف ولكن لو اضطر اإلنسان إىل اخلروج من السعي بسبب شدة الزحام فخرج ليتنفس أو ليغري مكا -

األعلى مثالً أو احتاج إىل بول أو غائط  ليقضي حاجته مث رجع ليكمل سعيه فال بأس بذلك للحرج يف ذلك واهلل تعاىل 
 .ولو أقميت الصالة وهو يسعى فال بأس أن يصلي مث يكمل سعيه " وماجعل عليكم يف الدين من حرج " يقول 
خاصة يف العمرة ألن تقدمي السعى على الطواف يف العمرة خُيلُّ برتتيبها متاماً ألن  السعي البد أن يكون بعد الطواف: فائدة 

العمرة ليس فيها إال طواف وسعي وحلق أو تقصري ، وأما احلج ففيه مخسة أنساك يف يوم واحد وهو يوم العيد فال بأس 
 .رق االفمع س بتقدمي السعي على الطواف فيه وسيأيت ، وأما قياس العمرة على احلج فهو قيا

 [اً قصَّر من شعره وتحلل من إحرامه  عثم إن كان متمت] 
 المتمتع يقصر من شعره ويتحلل من إحرامه :  المسألة الخامسة

 اهلدي فإنه يقصِّر من شعره وبذلك يتحلل من إحرامه  قفاملتمتع وهو من مل يس
مكة  بالعمرة إىل احلج ، فلما قدم رسول اهلل  متتع الناس مع رسول اهلل : " حديث ابن عمر قال  :ويدل على ذلك 

من كان معه هدي فإنه ال يحل من شئ حرم منه حتى يقضي حجة ، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت : " قال 
 .متفق عليه "  والصفا والمروة وليقصر وليحلل

 وهل الحلق أفضل للمتمتع أم التقصير ؟ -
أصحابه أن  يع رأسه بالتقصري ويدل عليه حديث ابن عمر السابق حيث أمر النيب األفضل له التقصري والبد أن يعمم مج

املوضع الوحيد الذي يكون فيه التقصري أفضل من احللق ، وأما  هو ر شيئاً من شعره حيلقه يوم النحر ، وهذافِّ لكي يو  وايقصر 
حني ُصدَّ عن البيت فإنه حلق وأمر أصحابه سوى ذلك فاحللق أفضل فإذا كانت عمرة منفردة فاحللق أفضل كما فعل النيب 

باحللق كما يف صحيح البخاري ، وغريها من املواضع احللق أفضل من التقصري إال يف هذا املوضع وهو للمتمتع إذا حلَّ من 
 .عمرته ليبقى ما حيلقه يوم النحر 

 [رأس األصبع من املفصل األعلى : األمنلة و ] كقدر األمنلة  اً وأما املرأة فإهنا تأخذ من شعرها شيئاً يسري  -
 إال يوم النحر ؟ ونوهبذا حيل املتمتع فيتحلل من إحرامه خبالف القارن واملفرد فال حيل -

افعلوا ما أمرتكم ، ولكن ال يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ، : حديث جابر مرفوعاً وفيه :  ويدل على ذلك
 . السابق  متفق عليه ، وأيضاً حديث ابن عمر"  ففعلوا
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واهلل  والصحيحعلى أن احملرم يستطيع أن يكون متمتعاً حىت لو ساق اهلدي ، وهذا قول ضعيف ، :  المذهب:  ف ائدة
من كان معه هدي فإنه ال يحل من شئ " ديث ابن عمر السابق وفيه حلأنه إذا ساق اهلدي ال ميكنه أن يتمتع : أعلم 

 "حرم منه حتى يقضي حجه 
 متع التلبية ؟متى يقطع المت -

 .أنه يقطع التلبية إذا شرع يف الطواف وهو قول مجهور العلماء :  المذهب
 .غل به تألنه وصل إىل مقصوده وهو الطواف فيش:  التعليلو 
رواه الرتمذي وهو حديث " كان ميسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر "  وأما حديث ابن عباس أن النيب  

 " رفعه خطأ: " احلفظ وقال البيهقي  يءى ابن أيب ليلي ضعيف سضعيف ألن مداره عل
أن النبي ) وأما القارن واملفرد فإهنما يعودان إىل التلبية بعد السعي وال يقطعاهنا إال بعد رمي مجرة العقبة ملا رواه البخاري  -
 لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة  ) 
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 باب صفة الحج والعمرة

 
أن يؤدى عليها احلج والعمرة وما يشرع فيهما من أقوال وأفعال وسنوضح يف  د من هذا الباب بيان الصفة اليت ينبغياملقصو 

هذا الباب كل يوم من أيام احلج على حدة مبا حيتويه من أحكام ومما ال شك فيه أن من السنة أن حيرم احملل يف اليوم الثامن 
 .وهو يوم الرتوية 
 (م الثامن و الي )يوم التروية 

ن مىن ومزدلفة وعرفة ليس فيها ماء إألن الناس كانوا يرتوون يف هذا اليوم املاء حيث ذا االسم هب مسي يوم الرتوية -
 .فيحتاجون إىل املاء فيرتوون 
- :أعمال هذا اليوم وأحكامه 

 .من السنة أن يحرم الُمِحلُّ للحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية  -
ل هو من كان حالالً كاملتمتع إذا أهنى عمرته وأحل من إحرامه أو أهل مكة إذا أرادوا احلج فإهنم حيرمون واملقصود باحمل

 .للحج يف اليوم الثامن وهو يوم الرتوية ، وهذا قول مجهور العلماء وهو قول املذهب 
نا مكة أمرنا أن حنل وجنعلها ، فلما قدمأهللنا باحلج مع رسول اهلل : " حديث جابر الطويل قال  :ويدل على ذلك 

 .رواه مسلم " ظهرنا أهللنا باحلج  يف حىت إذا كان يوم الرتوية وجعلنا مكة: " وفيه .... عمرة 
الً يف ذلك اليوم ألنه كان قارناً فبقي على إحرامه ، وإمنا أهلَّ من كان معه من األبطح ألنه  حمُِ مل يكن  ومعلوم أن النيب 

رواه " بطح أهللنا باألملا أحللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىن ف أمرنا رسول اهلل : " .. ن جابر قال كان مكان نزوهلم ، فع
 .مسلم 
 من كان متمتعاً ولم يجد الهدي متى يحرم بالحج ؟: مسألة 

يف احلج وسبعة إذا أنه حيرم باحلج يوم السابع ألنه ال جيد هدياً فعليه صيام ثالثة أيام :  المذهبسبقت معنا املسألة وقول 
رجع ألهله ، فقالوا حيرم يوم السابع ويصومه ويصوم الثامن والتاسع ، وهذا من األفضل على قول املذهب حىت يكون آخر 

 .أيام صيامه يوم عرفة 
ال وأن  كان واجداً للهدي أم  كما سبق معنا أن األفضل له أن حيرم يف اليوم الثامن كغريه سواءً : واهلل أعلم  والقول الراجح
ة له باإلحرام وأن له أن يصوم يف أيام التشريق وأيضاً له أن يصوم من حني حيرم بالعمرة فال وجه لتقدمي قالصيام ال عال

وسبق توضيح املسألة  يف يوم عرفة مفطراً كما كان عليه النيب وأن األفضل أن يكون ، إلحرام باحلج على اليوم الثامن 
 .باألدلة 
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 بالحج ؟ من أي مكان يحرم

 . بأنه حيرم من مكة ، وبعضهم فضَّّل أن يكون من حتت امليزا:  المذهب
من مكة وحيرم من   أنه حيرم من موضعه الذي هو فيه فيحرم من كان يف مكة كأهلها وغريهم: واهلل أعلم  القول الراجحو 

 .وضيح املسألة حيرم من مكانه ، وسبق ت فإنه سواًء كان داخل احلرم أو خارجه كان يف مىن من مىن
 السنة أن يحرم بالحج يوم الثامن قبل الزوال ويصلي الظهر بمنى  -

 .واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب وهذا هو قول 
فلما كان يوم الرتوية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج ، : " كما يف حديث جابر الطويل وفيه   فعل النيب :  ويدل على ذلك
 .رواه مسلم ....." لى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر فص وركب رسول اهلل 

 . فيصلى الظهر والعصر والعشاء قصراً كما فعل النيب 
 .يقات كاالغتسال وحنوه املويسن أن يفعل عند إحرامه هذا كما يسن فعله عند إحرامه من 

 يبيت ليلة التاسع في منى -
 .يث جابر بن عبداهلل الطويل يف صحيح مسلم كما يف حد فعل النيب :  ويدل على ذلك

ته كلها سنة حلديث عروة بن مضرس عند أيب داود كما سيأيت إن تخروجه إىل مىن يوم الرتوية وصالته يف مىن وبيتو :  ف ائدة
 .حبيث لو صلى يف مكة وبات فيها فال حرج عليه ولكن فاتته السنة وكذلك لو أحرم بعد الزوال . شاء اهلل تعاىل 

 (اليوم التاسع  ) وم عرفة  ي
- :أعمال هذا اليوم وأحكامه  -
 إذا طلعت الشمس يوم عرفة يسير الحاج من منى إلى عرفة حتى يأتي نمرة  -

أن احلاج يسري من مىن بعد طلوع الشمس وبه قال مجهور العلماء ، حىت يأيت : واهلل أعلم  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 
 .لشمس منرة فيمكث هبا إىل زوال ا

حني صلى الفجر مبىن مكث قلياًل حىت طلعت الشمس أن النيب : " حديث جابر بن عبداهلل وفيه :  ويدل على ذلك
رواه " حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له يف منرة فنزل هبا  وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ، فسار رسول اهلل 

 .مسلم 
 
 عرفة ؟وهل نمرة من عرفة أم أنها خارج  -
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ة ليس من عرفات ، وهو قول النووي نرَ ة ووادي عُ نَ رَ أكثر أهل العلم على أن منرة ليست من عرفة ألن منرة تقع غرب وادي عُ 
 .وشيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ، فنمرة قرية قرب عرفة 

 "وهي قرية شرقي عرفات : " 1/144قال ابن القيم يف اهلدي  -
إىل وقت الزوال مث سار إىل عرفة ، ولكن واقع املسلمني اليوم  ابر السابق حيث نزل هبا النيب والنزول بنمرة سنة حلديث ج

تضيق هبم منرة ألهنا ال تتسع للحجاج اليوم فهم يذهبون إىل عرفات قبل الزوال وهذا ال بأس به إن شاء اهلل فهم ال 
ال يأتون عرفة  تسع ملكوثهم وإال فاألفضل كما فعل النيب يقصدون أفضلية الذهاب إىل عرفة قبل الزوال وإمنا ألن منرة ال ت

 .وميكثون يف منرة حىت تزول الشمس مث يذهبون إىل عرفة  الزوال إال بعد
 حينما يسير الحاج من منى إلى عرفة ماذا يقول ؟ -

 .إن شاء أن يليب لّبَّ وإن شاء أن يكرب كربَّ فهو باخليار يف ذلك 
كيف كنتم تصنعون : ل أنس بن مالك ومها غاديان من مىن إىل عرفة سأن أيب بكر الثقفي أنه حديث حممد ب:  ويدل عليه

 نكر عليه ويكرب منا املكرب هل منا املهل فال يُ كان يُ : " ؟ فقال  يف هذا اليوم مع رسول اهلل 
 .متفق عليه " نكر عليه فال يُ 

وكان من أصحابه املليب ومنهم املكرب ، ... ها إىل عرفة فلما طلعت الشمس سار من:" 1/144قال ابن القيم يف اهلدي 
 "وال على هؤالء  وهو يسمع ذلك وال ينكر على هؤالء

وال يزال يليب يف ذهابه من مشعر إىل مشعر مثل ذهابه إىل عرفات ، وذهابه ( : " ـ36صـ)وقال شيخ اإلسالم يف منسكه 
 "منها إىل مزدلفة حىت يرمي مجرة العقبة 

 ظهر والعصر في عرفة جمعاً وقصرايصلي ال -
- :قبل ذلك خيطب اإلمام خطبة وُيسن أن تكون قصرية وذلك إذا زالت الشمس ويدل على ذلك 

إن كنت تريد السنة فقصر اخلطبة ، وعجل الصالة ، قال : حديث سامل بن عبداهلل بن عمر أنه قال للحجاج الثقفي  -1
 .رواه البخاري " صدق : عبداهلل بن عمر 

حرمة عليكم كإن دماءكم وأموالكم حرام : " كما يف حديث جابر عند مسلم حيث قال فيها  وأيضاً فعل النيب  -1
 يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أال كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي

:  عليهن وختم بذلك يف قوله اهلن ومامث حتدث عن دماء اجلاهلية وربا اجلاهلية مث أوصي بالنساء خرياً وبنيَّ م" موضوع  
نشهد أنك : قالوا  ؟نتم ُتسألون عني فما أنتم قائلونإن اعتصمتم به كتاب اهلل ، وأه وقد تركت فيكم مالم تضلوا بعد

 اللهم أشهد ، اللهم أشهد: قد بلغت وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكثها إىل الناس 
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مجع تقدمي بأذان واحد  مجعه ذّّن مث أقام فصلى الظهر والعصر مجعاً وقصرا ومل يصلِّ بينهما شيئا ، وكانمث أ" ثالث مرات 
 .وإقامتني 
 .ه باحلمد كان يفتتح ُخطَبُ  م يف كتاب الصالة أن النيب إلمام يفتتح خطبته بالتكبري وتقدأن ا:  المذهب
 ألهل مكة ؟ هل يشرع الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة ومنى: مسألة 
 عدم جواز اجلمع والقصر ألهل مكة يف تلك األماكن:  المذهب

 مشروعية اجلمع والقصر ألهل مكة يف تلك األماكن ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية: واهلل أعلم  والقول الراجح
أهل مكة وغريهم ، ومل  قصر مبىن ، ومجع وقصر بعرفة ومزدلفة وصلى معه املسلمون من أن النيب :  ويدل على ذلك 

 .أهل مكة باإلمتام  يأمر النيب 
وأما حجة املذهب يف عدم اجلمع والقصر هي أن خروج أهل مكة لتلك األماكن ال يُعد سفراً ، وسبق يف كتاب الصالة أن 

 .السفر  السفر ليس حمدد مبسافة ال لغة وال شرعاً فريجع فيه إىل العرف ، وأهل مكة يتأهبون هلذه األماكن أهبة
 لعلة من الجمع والقصر ؟ما ا -

يف عرفة من أجل  اتصال الوقوف والتفرغ للدعاء ، ومجع يف مزدلفة من  هي النسك حيث مجع النيب  :العلة من الجمع 
.أجل السري الذي جدَّ فيه وهو سريه إىل مزدلفة ، وهو اختيار شيخ اإلسالم وعند املذهب أن علة اجلمع هي السفر 

فهي السفر ألن القصر من خصائص السفر ، وهذا قول املذهب وهو اختيار شيخ اإلسالم ،ومل يقصر  :لة القصر وأما ع 
 .إال أهنم مسافرون  أهل مكة مع النيب 

 َرنَة عرفة كلها موقف إال بطن عُ  -
  لمسجد عرفة واملسي:  بطن عرنة: قال غريه و  بطن ُعرنة واٍد حبذاء عرفات ،: قال األزهري "  3/111يف معجم البلدان 

 "  وقفت ههنا وعرفة كلها موقف: " قال  ند مسلم أن النيب عوجاء يف حديث جابر " كله 
اتفاق األئمة على ذلك ،  1/191، ونقل ابن هبرية يف اإلفصاح  المذهب قول جيزئ وهذا فال الوقوف يف بطن ُعرنة  -

 .م ، وعليه دم تا هأن حج: ونقل ابن رشد يف بداية اجملتهد عن مالك 
"  كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن ُعرنة" :قال  حديث جابر بن عبداهلل أن النيب  :ويدل على أن وقوفه ال يجزئ 

القاسم بن عبداهلل العمري اهتمه اإلمام أمحد بالكذب ، فاحلديث ضعيف إال أن له : حلديث يف إسناده ارواه ابن ماجة و 
ارفعوا عن بطن : "  قال رسول اهلل : ارواه ابن خزمية يف صحيحني عن ابن عباس قال وشواهد يتقوى هبا منها م اً طرق

 "  ُعرنة وارفعوا عن بطن محسر
املقصود بالوقوف بعرفة هو املكوث فيها سواًء كان قائماً أو قاعداً ، وال يُقصد به الوقوف على القدمني ، وهل األفضل  -

 ة الوداع أو غري راكب ؟يف حج أن يكون راكباً كما كان النيب 
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 . أن األفضل أن يكون راكباً لفعل النيب :  المذهب
ركب لكي يروه الناس  أن األفضل أن يفعل اإلنسان ماهو أصلح لقلبه وأخشع ، والنيب : واهلل أعلم والقول الراجح 

فاإلنسان [ راعاة من املكان أو الزمان أن األمر املتعلق بذات العبادة كاخلشوع أوىل بامل] ويشرف عليهم ، وسبق لنا القاعدة 
 .يفعل األخشع له سواًء كان راكباً أو غري راكب 

 "وجيوز الوقوف ماشياً وراكباً وأما األفضل فيختلف باختالف الناس ( : " ـ34صـ)قال شيخ اإلسالم يف منسكه 
 ينبغي أن يكثر اإلنسان من الدعاء يوم عرفة ويتفرغ له  -
جيتهد يف الدعاء فيه  جيتهد يف الدعاء إىل غروب الشمس ألنه موطن تُرجى فيه اإلجابة وكان النيب ستحب لإلنسان أن يف

يدعو رافعاً يديه وهو راكب على بعريه وملا سقط كان  وثبت يف مسند اإلمام أمحد من حديث جابر بن عبداهلل أن النيب 
ي لإلنسان أن جيتهد يف الدعاء فيه فقد جاء يف فضل ذلك الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع األخرى يدعو هبا ، فينبغ

- :اليوم أحاديث منها 
من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم  ما: "  قول النيب  -1

ذلك اليوم لينال هذا الفضل العظيم وهو  رواه مسلم ، فينبغي للمسلم أن يُلح على اهلل يف"  المالئكة فيقول ما أراد هؤالء
 . العتق من النريان فهو أكثر يوم يُعطى فيه هذه اجلائزة 

 رواه أمحد "  راً بانظروا عبادي جاءوني شعثاً غ: إن اهلل يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول : "  قوله النيب  -1 
قال  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب  يف ومن األفضل أن يكثر اإلنسان من قول ماورد عن النيب 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله : خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ماقلت أنا والنبيون من قبلي : " 
 رواه أمحد وفيه رجل ضعيف يقال له حممد بن "  الحمد وهو على كل شئ قدير
ى هبا عند الطرباين من حديث علي مرفوعاً وعند الطرباين أيضاً من قول ابن قو شواهد يت أيب محيد ، ولكن هذا احلديث له

عمر وشواهد أخرى ترتقي هبا إىل درجة احلسن كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ، فيكثر من التهليل فيه هلذا احلديث فيكون 
ان يدعو يف ذلك اليوم مبا شاء فليس دعاًء معيناً ليوم ل فيه بني تكبري وهتليل وتلبية ودعاء وجيتهد فيه واإلنسقَّ تناإلنسان ي

 .عرفة 
لعرفة دعاًء وال ذكراً ، بل يدعو الرجل مبا شاء من األدعية  ومل يعني النيب ( : " ـ34صـ)قال شيخ اإلسالم يف منسكه 

 "الشرعية ، وكذلك يكرب ويهلل ويذكر اهلل تعاىل حىت تغرب الشمس 
وإذا حلق اإلنسان ملل ، فال حرج أن يسرتيح إما بنوم ، أو بقراءة قرآن ، أو : " ....  9/196 وقال ابن عثيمني يف املمتع

ث والنشور وأحوال اآلخرة حىت يلني بعمبذاكرة مع إخوانه ، أو مبدارسة القرآن ، أو يف أحاديث تتعلق بالرمحة والرجاء ، وال
 "بغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ، ويتفرغ له تفرغاً كامالً لكن ين. ويرق قلبه ، واإلنسان طبيب نفسه يف هذا املكان 

 . حيث مل يصم كما جاء يف حديث أم الفضل املتفق عليه  األفضل ملن كان بعرفة أال يصوم يوم عرفة لفعل النيب  -
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 وهل من السنة أن يصعد اإلنسان في ذلك اليوم الجبل الذي في عرفة ؟ -
ولكن ملا كان املوطن  الرمحة وجبل الدعاء وليست هذه التسمية معروفة على عهد النيب وهذا اجلبل يسمى اليوم جبل 

وليس من السنة صعود ذلك اجلبل ومل يرد ( جبل إالل ) موطن دعاء ورمحة أُطلقت هذه التسمية عليه ويسمى يف اجلاهلية 
مل عة وكل ببدعة ضاللة ، ألن النيب صعوده عبادة فهذا أتى ببدأن ومن صعده معتقداً  فضل عن النيب  هيف صعود

ذلك أن يستقبل اإلنسان القبلة حىت  يشرع استقبال هذا اجلبل كما يظنه بعض الناس اليوم بل السنة يف يصعده وكذلك ال
 .لو جعل اجلبل خلف ظهره 

بطن ناقته جعل  إن النيب : " كما يف حديث جابر بن عبداهلل الطويل حيث قال  فعل النيب :  ويدل على ذلك
هو طريقهم الذي : رواه مسلم ، وحبل املشاة " القصوى إىل الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة 

وقفت ههنا وعرفة كلها :" قال   ديث أنهاحلمجيع عرفة موقف كما يف  له بليسلكونه ، وأما صعود اجلبل فال أصل 
 " موقف 

 "وأما صعود اجلبل الذي هناك فليس من السنة : " ( ـ33صـ)قال شيخ اإلسالم يف منسكه 
 متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي ؟ -

قد أتى هبذا الركن العظيم سواًء كان يف أول  لوقوف بعرفة الذي يكون فيه احلاجواملقصود من هذا السؤال حتديد وقت ا
 .الوقت أو يف آخره 

جر يوم النحر فمن وقف ولو قلياًل يف عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد آخر وقت للوقوف يف عرفة هو طلوع الف:  أوالً 
 .أدرك هذا الركن العظيم وهذا بإمجاع العلماء 

 " ال نعلم خالفاً بني أهل العلم يف أن آخر الوقت طلوع الفجر من يوم النحر : " 4/331قال ابن قدامة يف املغين 
- :ويدل على ذلك 

وهو بعرفة فسألوه ، فأمر منادياً  أن ناساً من أهل جند أتوا رسول اهلل : " يعمر الديلي  حديث  عبد الرمحن بن -1
رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة : احلج عرفة ، من جاء ليلة مجع قبل الطلوع فقد أدرك : ينادي 

 .وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم والدارقطين 
 "وهذا احلديث أم املناسك : " وقال اإلمام وكيع " هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري : " نه ان بن عييفيوقال س

يارسول اهلل ، إين جئت : باملزدلفة حني خرج إىل الصالة فقلت  أتيت رسول اهلل : " حديث عروة بن مضرس قال  -1
قفت عليه فهل يل من حج ؟ فقال رسول اهلل من جبل طيء ، أكللت راحليت وأتعبت نفسي ، واهلل ماتركت من جبل إال و 

  " : من أدرك صالتنا هذه معنا ووقف معنا حىت ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل أو هناراً فقد مت حجه وقضى تفثه
 .النسائي وابن ماجة وصححه الرتمذيرواه أمحد وأبو داود والرتمذي و " 

   -:ف بني أهل العلم أما أول وقت للوقوف بعرفة ففيه خال: ثانياً 
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 .أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة ، وهذا من مفردات مذهب احلنابلة :  المذهب
 حجه متوقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو هناراً فقد : "  حبديث عروة بن مضرس السابق حيث قال النيب :  واستدلوا

 حظوهذا قول قوي له . فدل على أن بدء الوقوف يبدأ من طلوع الفجر والنهار يبدأ من طلوع الفجر: قالوا " وقضى تفثه 
 .من النظر 

 .الشمس يوم عرفة ، وهو قول اجلمهور من بعد زوال  أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ:  والقول الثاني
وا عني خذ":حيث ابتدأ وقوفه بعد الزوال وقال الطويل  كما يف حديث جابر بن عبداهلل بفعل النيب : ا واستدلو
قيَّد حبديث جابر حيث إن املقصود من النهار يف حديث عروة يبتدئ مُ ن حديث عروة بن مضرس إ: وقالوا  "مناسككم

 .واهلل أعلم  األحوط واألرجحمن بعد الزوال حلديث جابر بن عبداهلل ، وهذا القول هو 
الساعة الثامنة صباحاً يوم عرفة مث خرج منها  أنه لو وقف قبل الزوال مث دفع من عرفة كمن وقف يف عرفة:  فائدة الخالف

وقوفه جمزئ وعليه دم ألنه ترك واجباً فهو دفع قبل الغروب   ة مرة أخرى ، فعلى قول املذهب أنعرف إىل إىل مزدلفة ومل يرجع
 .كما سيأيت ، وعلى القول الثاين ال يصح وقوفه يف عرفة 

 .قصرياً حىت قال الفقهاء ولو حلظة الوقوف بعرفة جيزئ ولو كان وقت الوقوف :  ف ائدة
 يشترط فيمن يقف في عرفة لكي يصح وقوفه أن يكون أهاًل للحج ؟  -

 -:للحج مايلي والذي هو أهل 
 .ال تصح منه العبادة  رفالكاف،  المسلم -1

 ج ، َمنَّ اهلل عليهوعلى هذا فلو كان ال يصلي ووقف بعرفة وبعد الدفع منها وهو حا : "  9/193 يف املمتع بن عثيمنيا قال
 "فوات األوان  قبل فال يصح حجه ألنه حني الوقوف ليس أهاًل للحج مامل جيدد إحرامه ويرجع فيقف فصلَّى

 .، ألن غري احملرم ليس أهاًل للوقوف  ماً رِ حْ أن يكون مُ  -1
 .، فإن كان جمنوناً مل يصح وقوفه لعدم صحة النية منه وكذلك السكران  أن يكون عاقالً  -4
له حادث وهو متجه إىل عرفة فأغمي عليه قبل أن يدخل عرفة وهو حمرم وبقي  حصل، فلو  أن ال يكون مغمًى عليه -3

 . المذهبعلى إغمائه حىت خرج من عرفة مل يصح حجه وهذا قول 
كان احلج ومنها أن وقوفه صحيح ألن عقله باق ومل يزل وهو من حني إحرامه نوى أن يأيت بأر : واهلل أعلم  والقول الراجح 

 .عرفة وقد أتى به 
 .فإن مل يقف احملرم بعرفة أو فاته زمن الوقوف بعرفة أو مل يكن أهاًل للحج فال يصح حجه لفوات الوقوف املعتد به  
 
 من وقف في عرفة نهاراً ودفع قبل غروب الشمس ماذا عليه ؟ -
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يرجع إىل عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم ، يعين أنه مث دفع قبل غروب الشمس ومل  أن من وقف بعرفة هناراً : المذهب 
لو رجع إىل عرفة بعد غروب الشمس فعليه دم أيضاً إال إن رجع قبل غروب مشس يوم عرفة فال شئ عليه ، وأوجبوا الدم 

 .ألنه ترك واجباً وهو الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس 
رواه مالك يف املوطأ ، وقال " ق دماً رِ هْ كه شيئاً أو تركه فليُـ من نسي من نس: " مبا ورد عن ابن عباس قال :  واستدلوا

 "روي بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً ال مرفوعا : " النووي يف اجملموع 
مجع يف ألنه  أن من وقف بعرفة هناراً مث دفع قبل غروب الشمس ورجع قبل طلوع الفجر فال شيء عليه: والقول الثاني 

مث أدرك شيئاً من الليل يف عرفة فلم يدفع من عرفة إال حيث أقام بعرفة هناراً  النهار والليل كما فعل النيب إقامته بعرفة بني 
 .بعد غروب الشمس وهذه هي الرواية املشهورة من املذهب خالفاً لرواية صاحب الزاد 

 .أنه يلزمه الدم مبجرد دفعه من عرفة قبل غروب الشمس :  لثوالقول الثا
لزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقاً ، إال إذا كان يولو قيل بالقول الثالث الذي : "  9/411:  يف املمتع عثيمنيقال ابن 

 " جاهاًل مث نبه فرجع ولو بعد الغروب فال دم عليه لكان أوجه
إىل  همكوثوهو أنه جيوز له الدفع قبل غروب الشمس وال دم عليه لعموم حديث عروة بن مضرس و :  قول رابعوهناك 

وهو األصح عن الشافعي واختاره ابن حزم وهو قول قوي والذي قبله أحوط واهلل أعلم  الغروب مستحب لفعل النيب 
 .بالراجح 

ه ذلك وال دم عليه وهذا قول أإال بعد غروب الشمس أجز  ةت إىل عرفأمن وقف لياًل فقط دون النهار حبيث مل ي -
 .بل هو قول مجهور العلماء  المذهب

- :ويدل على ذلك 
 " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج: " يعمر الديلي السابق وفيه  نحديث عبد الرمحن ب -1
 " وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه: " وحديث عروة بن مضرس السابق وفيه  -1

 ليلة مزدلفة
- :أعمال هذه الليلة وأحكامها 

 .بعد غروب الشمس إلى مزدلفة  ثم يدفع الحاج -
  -:ويدل على ذلك  
" فلم يزل واقفاً حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليالً حىت غاب القرص ودفع : " حديث جابر بن عبداهلل وفيه  -1

 .رواه مسلم 
 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وصححه النووي " مث أفاض حني غربت الشمس : " حديث علي وفيه  -1
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 مسيت مزدلفة بذلك من االزدالف ،وهو التقرب ، فاحلاج يتقرب هبا من عرفة إىل مىن ، وتسمى :  دةف ائ
خراج إل( املشعر احلرام ) الجتماع الناس فيها ، ففي اجلاهلية ال جيتمع الناس مجيعاً إال يف مزدلفة ، وتسمى أيضاً ( مجع ) 

 .معلومة وكذلك مىن وعرفات  وملزدلفة عالمات يف وقتنا. املشعر احلالل وهو عرفة 
 يسن أن يكون دفعه بسكينة  -

 .أي يسن أن يكون دفعه بتؤدة وتأين ووقار وخضوع ذاكراً هلل تعاىل ملبياً 
أيها الناس : " قال  حديث جابر عند مسلم ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن عباس أن النيب :  ويدل على ذلك

 .أي ليس بالسري السريع "  يضاععليكم بالسكينة فإن البر ليس باإل
 أسرع  هويسن له إذا وجد فجوة أي ُفرجة في طريق -

 (وهو اإلنبساط يف السري ) يسري العنق  كان رسول اهلل : " حديث أسامة بن زيد قال :  ويدل على ذلك
 .أي أسرع ، واحلديث متفق عليه " فإذا وجد فجوة نص 

 لفة ثم يجمع بين المغرب والعشاء في مزد -
 مجع بني املغرب والعشاء يف مزدلفة واألظهر أنه مجع تأخري ومل يرد نص يف ذلك إال أنه ُفهم من حديث وذلك ألن النيب 

 .سامة بن زيد  أ
وإقامتني ومل  ِيَسبِّح فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان واحد  أتى النيب " حديث جابر بن عبداهلل وفيه :  ويدل على ذلك

 .ورواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث أسامة بن زيد . رواه مسلم "  بينهما شيئا
 .ع لكل احلجاج من أهل مكة وغريهم رو وسبق أن اجلمع مش -

لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إىل مزدلفة ، فإنه : مسألة : "  9/413قال ابن عثيمني يف املمتع :  ف ائدة
السيارة ، ألنه رمبا على  يصلي ، فإن مل ميكنه النزول للصالة ، فإنه يصلي ولوجيب عليه أن يصلي يف الطريق ، فينزل و 

يكون السري ضعيفاً ال ميكنه أن يصل معه إىل مزدلفة قبل منتصف الليل ، وال ميكن أن ينزل ويصلي ، ألن السري غري واقف 
راحلته يف يوم من األيام حينما كانت  صلى على ، ففي هذه احلال إذا اضطر أن يصلي يف السيارة فليصل ، ألن النيب 

 "لواجبات االسماء متطر واألرض تسيل للضرورة ، وعليه أن يأيت مبا ميكنه من الشروط واألركان و 
 .وإن صلى املغرب يف الطريق والعشاء إذا وصل مزدلفة أجزاه ذلك وخالف السنة وهو قول املذهب  -
 ثم يبيت في مزدلفة  -

 " لتأخذوا عني مناسككم: " كما يف حديث جابر عند مسلم وقال  نيب فعل ال:  ويدل على ذلك
 
 حكم المبيت في مزدلفة  -
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 .أن املبيت مبزدلفة واجب ، وهو قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب
- :ويدل على ذلك 

، وقد وقف بعرفة قبل ذلك لياًل أو  من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع: " حديث عروة بن مضرس وفيه  -1
 .  رواه أبو داود وتقدم خترجيه " نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه 

 .فدل احلديث على أن من مل يبت مبزدلفة مل يتم حجه التمام الواجب 
رواه "  فجر فقد أدركلالحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع ا" يعمر الديلي وفيه  بن وأيضاً حديث عبدالرمحن -1

أمحد وأبو داود وتقدم خترجيه أيضاً قريباً ، فدل على أن من وقف بعرفة جزء من ليلة النحر فقد أدرك احلج ، وهذا يقتضي 
 .مساه مدركاً للحج مع أنه قد ال يأيت مزدلفة إال قبل طلوع الفجر بدقائق  عدم القول بركنية املبيت مبزدلفة ألن النيب 

 مزدلفة بعد منتصف الليل ؟ وهل للحاج أن يدفع من -
- :أن احلاج إذا وصل مزدلفة فله ثالث حاالت : أن له ذلك سواًء كان من الضعفة أو غريهم ، ويقولون :  المذهب

ن دفع قبل نصف الليل فعليه إقبل نصف الليل فهذا جيب عليه أن يبيت إىل نصف الليل مث يدفع و  لأن يص: األوىل  احلال
 .دم 

بذلك ره يف مزدلفة ولو حلظة ويكفي مرو  ثصل بعد نصف الليل فإنه جيوز له أن يدفع مباشرة وميكيأن  :الثانية  الحال
 .ألهنم يرون جواز الدفع بعد منتصف الليل 

 .أن يصل مزدلفة بعد طلوع الفجر فهذا فاته الواجب وعليه دم  :الثالثة  الحال
- :يف دفعهم من مزدلفة ينقسمون إىل قسمني  التفصيل يف ذلك وأن الناس: واهلل أعلم  والقول الراجح
ومن كان تابعاً هلم ممن يقوم بشؤوهنم فهؤالء يدفعون بعد ذهاب معظم الليل يف آخره يعين بعد  الضعفة: القسم األول 

 .غروب القمر كما دلَّ عليه حديث أمساء اآليت 
- : واألدلة  
أي الضعفة " أذن للظعن  إن رسول اهلل : وقالت  حيث دفعت ملا غاب القمر" حديث أمساء بنت أيب بكر  -1

 . واحلديث متفق عليه 
 .متفق عليه " يف ضعفة أهله من مزدلفة إىل مىن  كنت فيمن قدم النيب : " قول ابن عباس  -1
 .يف أولئك  وأيضاً حديث ابن عمر املتفق عليه حيث كان يقدم ضعفة أهله ويقول أرخص رسول اهلل  -4

 . فهؤالء يبيتون يف مزدلفة إىل طلوع الفجر فيصلوا ويذكروا اهلل حىت يسفروا مث يدفعون إىل مىن األقوياء: ي القسم الثان
حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان واحد : " حديث جابر بن عبداهلل الطويل وفيه :  ويدل على ذلك

 .رواه مسلم " لفجر وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئاً مث اضطجع حىت طلع ا
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حديث أمساء املتفق عليه وأما منتصف الليل فلم يرد هو غيبوبة القمر كما دلَّ عليه حتديد وقت الدفع للضعفة :  ف ائدة
 .لعربة بغيبوبة القمر اعليه دليل ف
- :مسائل 

ربه بدم حلديث عروة بن عليه خالفاً للمذهب الذين قالوا جييء يف أول وقتها فال ش يف مزدلفة من أدرك صالة الفجر -
من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك لياًل أو : "  مضرس السابق وفيه قول النيب 
 " نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه

ت بعض احلجاج ال يستطيع أن يصل إىل مزدلفة إال بعد طلوع الفجر بسبب الزحام ورمبا بعد طلوع الفجر وذهاب وق -
معذورين يف ذلك كمن قضى الصالة بعد خروج وقتها  ابسبب الزحام فيكونو  ح أن هؤالء أحصروا إكراهاً حيالصالة فالص

 .اً خالفاً للمذهب الذين يوجبون عليهم دم اقليالً مث يستمرو  العذر فال شئ عليهم ويقفو 
 ءة وذكر وصالة ، ألن النيب السنة يف ليلة مزدلفة أن ينام احلاج فيها وهذا أفضل من إحياءها بقرا -

 اضطجع فيها حىت طلع الفجر كما يف حديث جابر بن عبداهلل وهل يصلي الوتر يف تلك الليلة ؟
مل يذكر أن   يدع الوتر ال يف سفر وال حضر ، وحديث جابر يف صفة حج النيب مل األظهر أنه يصلي الوتر ألن النيب 

 هل ليس نقاًل للعدم أي عدم نقل وتره يف تلك الليلة ليس دلياًل على تركه الوتر ألنأوتر تلك الليلة ولكن عدم النق النيب 
يقال يف الوتر ولو مل يذكرها جابر  يقال فيها ما كذلك يف سنة الفجرو وينقل ،  لو تركه لكان شرعاً والشرع البد أن حيفظ

 . مل يرتكها سفراً وال حضراً  يف حديثه إال أن النيب 
طع اإلنسان أن ينام يف مزدلفة ليلة العيد بسبب إزعاج السيارات مثالً فهل له أن يشتغل بالذكر والدعاء ؟ إذا مل يست -

 [9/419يف هذه املسائل انظر املمتع البن عثيمني ] .اذكر اهلل وأنت على فراشك : نقول له 
 ثم يصلي صالة الصبح في أول وقتها  -

- : ويدل على ذلكة أي أول مايطلع الفجر بغلس أي بشدة الظلم
 " الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة _  أي النيب _فصلى : " حديث جابر عند مسلم وفيه  -1
صلى صالة لغري ميقاهتا إال صالتني مجع بني املغرب  ما رأيت النيب : " حديث ابن مسعود يف الصحيحني قال  -1

 واملقصود قبل ميقاهتا املعتاد حيث صالها يف أول الوقت بدليل الرواية" والعشاء أي يف مزدلفة وصلى الفجر قبل ميقاهتا 
 .وهذا من شدة املبادرة " ألخرى مث صلى الفجر حني طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول مل يطلع الفجر ا
 
 ثم يأتي المشعر الحرام إن تيسر له ذلك فيقف عنده فيدعو اهلل ويكبره ويحمده  -
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آلن ، وأيضاً مزدلفة كلها تسمى املشعر احلرام ألن عرفة ااملشعر احلرام جبل صغري يف مزدلفة وبين عليه مسجد واملقصود ب
 "كما يف حديث جابر عند مسلم   قال النيب  يف حدود احلرم ، ةداخل امشعر حالل ، ومسيت مزدلفة باملشعر احلرام ألهن

- :مزدلفة كما سبق ، فاحلاصل أن عندنا مشعران واملقصود جبمع هنا "  وقفت هاهنا وجمع كلها موقف
 (مابني اجلبلني مشعر ) املشعر العام وهو مزدلفة ومنه قول ابن عباس :  األول
آلن ، وهذا الذي يستحب ااملشعر اخلاص داخل هذا املشعر العام وهو اجلبل الصغري الذي بين عليه املسجد :  الثاني

 .مده حي ويهلله ويكربه و الوقوف عنده بعد صالة الفجر يدعو اهلل
أي دعا _ أتى املشعر احلرام فاستقبل القبله فدعاه  أنه : " حديث جابر بن عبداهلل عند مسلم وفيه :  ويدل على ذلك

فَاذُْكُروْا الّلَه " وقد قال اهلل تعاىل " وكربه وهلله ووحده فلم يزل وافقاً حىت أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس _ اهلل 
 [193: البقرة ]"  نَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ عِ 
وقفت ها هنا " يسر له املشعر احلرام جلس يدعو اهلل ويذكره يف مصاله أو يف أي مكان من مزدلفة لعموم يتفإن مل  -

 "وجمع كلها موقف 
 من دفع في آخر الليل كالضعفة ومن كان معهم هل يقفون عند المشعر الحرام قبل ذلك ؟: مسألة 

 .ون عند املشعر احلرام بالليل يدعون ويذكرون اهلل مث يدفعون فيق نعم
كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند : " حديث سامل بن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب قال :  ويدل على ذلك 

 .متفق عليه ..." املشعر احلرام باملزدلفة بليل فيذكرون اهلل مابدا هلم 
فَِإَذا َأَفْضُتم مِّْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروْا الّلَه ِعنَد : " ن السنة أن يقرأ عند املشعر احلرام قوله تعاىل ال دليل على أن م:  ف ائدة

كما سبق يف حديث جابر أنه يدعو ويكرب ويهلل ويوحد اهلل   بل الثابت عن النيب [193: البقرة ]" اْلَمْشَعِر اْلَحَرام
 .تعاىل 
 تطلع الشمس ثم يدفع من مزدلفة قبل أن  -

 .خالفهم يف ذلك فدفع قبل طلوع الشمس  ألن املشركني ال يفيضون من مزدلفة إال بعد طلوع الشمس والنيب 
إن املشركني كانوا : مع الصبح مث وقف فقال جبشهدت عمر صلى : " بن ميمون قال  وحديث عمر :  ويدل على ذلك 

 وإن النيب ( جلبل هناك تطلع عليه الشمس وثبري اسم ) نغري أشرق ثبري كم  :ال يفيضون حىت تطلع الشمس ويقولون 
 .رواه البخاري " خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس 

 فإذا مرَّ بوادي ُمَحسِّر أسرع في سيره  -
 .واٍد بني مزدلفة ومىن مسي بذلك ألنه حيسر سالكه ، فالسنة أن يسرع فيه السري إن ميكن من ذلك  :وُمَحسِّر 
- :ذلك  ويدل على

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





         
 

 صفة احلج والعمرةباب 

 
114 

 .كما يف حديث جابر عند مسلم  فعل النيب  -1
مث أفاض حىت انتهى إىل وادي حمسر فقرع ناقته فخبت حىت جاوز الوادي وهذا فعل : " حديث علي عند الرتمذي  -1

رمى مجرة حىت ي كي االتفاق على ذلك ، وهو يف طريقة ال يزال ملبياً وأكثر الصحابة وأكابرهم وعامة العلماء بل حُ  النيب 
 .العقبة كما سيأيت بإذن اهلل تعاىل 

- :بطن محسر اختلف يف سبب مشروعية اإلسراع إذا أتى :  ف ائدة
 .إن النصارى كانت تقف هناك ، فنسرع خمالفة هلم  :فقيل 
 .ألنه حمل هالك أصحاب الفيل ، واملشروع لإلنسان إذا مرَّ بديار العذاب أن يسرع  :وقيل 

 .ألن أصحاب الفيل نزل هبم العذاب يف مكان يسمى املغمس ، والفيل مل يدخل احلرم أصالً  وهذا قول غري صحيح 
كما خالفهم يف اخلروج من   ألنه مكان يقف فيه أهل اجلاهلية فيذكرون أجمادهم وأحساهبم ، فخالفهم النيب : وقيل  

َناِسَكُكْم فَاذُْكُروْا الّلَه َكذِْكرُِكْم آبَاءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكراً َفِمَن ِإَذا َقَضْيُتم مَّ فَ : " عرفة واخلروج من مزدلفة ويدل هلذا قوله تعاىل 
نـَْيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ    [111: البقرة ]"النَّاِس َمن يـَُقوُل رَبَـَّنا آتَِنا ِفي الدُّ

 من هذه ، وعرنة بني عرفة واملشعر احلرام ، فبني كل برزخ بني مىن وبني مزدلفة ال من هذه وال: وحمسر : " قال ابن القيم  -
حرم ومشعر ، وعرنة : مزدلفة و  شعر ،مبمشعرين برزخ ليس منها ، فمىن من احلرم وهي مشعر ، وحمسر من احلرم وليس 

 "حل ومشعر : ليست مشعراً وهي من احلل ، وعرفة 
 من أين يأخذ الحاج حصى جمرة العقبة ؟ -
يستحب أخذ : مجهور العلماء  -:واختلفوا في األفضل ربعة أنه جيوز أن يأخذها من أي مكان شاء ، باتفاق األئمة األ 

 .حصى مجرة العقبة من مزدلفة ، لثبوته عن ابن عمر كما عند البيهقي 
 من حيث شاء : ومذهب اإلمام أمحد 

من أي مكان ومل يرد مكان خمصصاً يق فتؤخذ لرمي أيام التشر واألمر يف هذا واسع وأما احلصى  مجرة العقبةعند من  :وقيل 
 .إللتقاطها 

 ، يرمي يوم النحر مجرة العقبة بسبع ويف أيام التشريق بثالث وستني لكل يوم سبعون حصاة ، :  عدد الحصا -
 هذا إن مل يتعجل فإن تعجل فإنههي مجرة العقبة ، لكل واحدة سبع الصغرى مث الوسطى مث الكربى و حصاة واحد وعشرين 

 . وعشرين حصاة وسيأيت بيان ذلك بإذن اهلل  اً حيذف منها واحد
يرمي مبثل حصى  بني احلمص والبندق ، أي ال إفراط وال تفريط ال كبرية وال صغرية ، وقد كان النيب : حجم الحصاة  -

إلهبام أو بني هي حصاة صغرية يلعب هبا العرب ، وجيعلها اإلنسان بني أصبعيه السبابة وا: اخلذف ، وحصى اخلذف 
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مع كل حصاة منها ، فرماها بسبع حصيات ، ويكرب : " عند مسلم وفيه جابر فقد جاء يف حديث ، السبابتني مث يرمي هبا 
 "مثل حصا اخلذف

   به وكل ذلك مل يرد عن النيبيوبعضهم يبالغ يف تنظيفه وتطي ال يسن غسل حصا اجلمار لعدم وروده عن النيب  -
 

 (وم العاشر  الي) يوم النحر  
رواه البخاري ، "  هذا يوم الحج األكبر: " قال يف خطبته يوم النحر  هذا اليوم يسمى يوم احلج األكرب ، ألن النيب 

 . ومسى بذلك لكثرة أعمال احلج فيه من الوقوف باملشعر ، والدفع إىل مىن ، والرمي والنحر واحللق والطواف والسعي 
- :أعمال هذا اليوم وأحكامه  - 

 لفعل النيب [ رمي مث حنر مث حلق مث طواف مث سعى : ] ب يحسب السنية يف الرتت على هذا اليوم فيه مخسة أعمال وهي
ع حىت هلل تعاىل و الدعاء يف ذلك املوضوسبق أن صالة الفجر هلذا اليوم يف مزدلفة مث وقوفه عند املشعر احلرام وذكره ، 

، ذا دخل مىن يسرع يف سريه إذا َمرَّ بوادي حُمسِّر وهو وادي بني مزدلفة ومىن فإ يسفر جداً مث يدفع قبل طلوع الشمس مث
 .مىن  ووداي حمسر ومجرة العقبة ليسا منمن وداي حمسر إىل مجرة العقبة ، : وحدود مىن 

 .ومسيت مىن هبذا االسم ، لكثرة ما مُيىن فيها من الدماء أي يراق من الدماء 
 [ رمي جمرة العقبةإذا وصل إلى منى ف إنه ي] 

 الرمي : أوالً 
 إذا وصل الحاج منى رمى جمرة اعقبة بسبع حصيات   -

 .ورمي مجرة العقبة حتية مىن فأول شئ يبدأ به إذا دخل مىن رمي مجرة العقبة وال يشرع رمي غريها من اجلمرات يف هذا اليوم 
يف حديث جابر عند مسلم ، وأيضاً  احصيات كمحيث بدأ جبمرة العقبة فرماها بسبع  فعل النيب  :ويدل على ذلك 

 . نقل اإلمجاع على ذلك 
 .ورمي اجلمار واجب وسيأيت توضيح ذلك يف واجبات احلج بإذن اهلل تعاىل 

- :مسائل في رمي الجمار 
 البد أن تكون هذه الجمار متوالية :  [ ]مسألة 

 .زئه إال عن واحدة وهذا قول املذهب وبه قال مجهور العلماء جتأي أنه يرمي واحدة بعد األخرى ، فلو رمى السبع مجيعاً مل 
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وسبق أن العبادة املركبة من أجزاء البد هلا يت تليها بعد عشر دقائق مثال ً وكذلك البد أن تكون متوالية  فال يرمي واحدة مث ال
فاتقوا اهلل ما " ملواالة لقوله تعاىل سقطت الشدة الزحام مثاًل فلم يستطع إال متفرقة لتوايل ، إال إن تعذرت املواالة من ا

 [ 16: التغابن " ]  استطعتم
  .واحدة فقط  ه عنأيضاً أن تكون متعاقبة واحدة تلو األخرى فلو رماها مجيعاً بسبب شدة الزحام فإهنا جتزئ: والبد
 ال بد أن يرمي الجمار رمياً  -[:2]مسألة 

رماها رمياً وهذا قول  داللة األحاديث على معىن الرمي فالنيب فلو وضعها وضعاً مل جتزئ ألن هذا ال يسمى رمي ل
 .املذهب وهو القول الراجح واهلل أعلم 

 .ما يُذكر أن الرمي إلغاظة الشيطان ال أصل له :  ف ائدة
 يكبر مع كل حصاة يرميها  -[:3]مسألة 

. رواه مسلم " يكرب مع كل حصاة فرماها بسبع حصيات : " وفيه  حديث جابر يف صفة حج النيب : ويدل على ذلك 
 .والتكبري سنة فلو نسيه فال حرج عليه 

 .لعدم ورود التسمية " بسم اهلل و اهلل أكرب " شرع  له التسمية  مع التكبري فال يقول توال  
ء عن ابن مسعود بعد التكبري فقد جاء هذا الدعا" . اللهم اجعله حجاً مربوراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً " وكذلك قول  
 عن النيب كما يف مسند اإلمام أمحد والرواية شاذة والثابت يف الصحيحني من دون هذه الزيادة ومل حيفظ  عن النيب  ال

  . أنه دعا قبل رمي مجرة العقبة وال يف أثناء الرمي وال بعد الرمي وخري اهلدي هدي رسول اهلل 
 ال يجزى الرمي بغير الحصا -[:4]مسألة 

بل البد من احلصا وهذا قو املذهب وهو قول  ئحبديدة أو ذهب أو خشب أو حذاء أو إمسنت وحنوه مل جيز  ىلو رمف
 .مجهور العلماء  
- :ويدل على ذلك 

 " لتأخذوا عني مناسككم: " باحلصا وقال  حديث جابر عند مسلم حيث رمى النيب  -1
رواه النسائي وأمحد "  ل هؤالء فارمواامثأب: "  النيب  سبع حصيات فقال  للنيب  حديث ابن عباس حني لقط -1

 .وابن ماجة 
  المستعملة بالرمي فيرمي بها مرة ثانية ؟ بالحصاة هل يجزئ أن يرمي -[:5]مسألة 
 .أن هذا قول مرجوح  يف كتاب الطهارة أنه ال جيزئ ، كالوضوء باملاء املستعمل ال جيزئ وتقدم:  المذهب

 .جيزئ مع الكراهة  أنه :وقول الجمهور 
 .أنه جيزئ بال كراهة : واهلل أعلم  والقول الراجح
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ألنه يصدق عليه اسم احلصا ولعدم مايدل على املنع ، والكراهة حكم شرعي حيتاج إىل دليل شرعي وال دليل : والتعليل 
 .على الكراهة 

 إذا رمي جمرة العقبة فال يقف بعدها للدعاء  -[:6]مسألة 
 .واهلل أعلم  الراجحوهو المذهب  هذا املوقف وهذا قول ألنه ال يشرع يف
 رواه البخاري " رمى مجرة العقبة من بطن الوادي ومل يقف عندها  أن النيب : " حديث ابن عمر :  ويدل على ذلك

منها أفضل  فلما رمى مجرة العقبة فرغ الرمي ، والدعاء يف صلب العبادة قبل الفراغ: "  136/ 1قال ابن القيم يف اهلدي 
وهذا كما كانت سنته يف دعائه يف الصالة إذ كان يدعو يف صلبها فأما بعد الفراغ " مث قال رمحه اهلل " منه بعد الفراغ منها 

 "منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء 
  العبرة بسقوط الجمرة في الحوض -[:7]مسألة 

يف اجلمرة فهذا غري مراد بل املراد أن تقع احلصاة يف احلوض سواًء (  العمود القائم) وال يلزم من ذلك رمي الشاخص وهو 
 اضربت العمود أم مل تضربه ، ولو ضربت العمود فرجعت احلصاة خارج احلوض مل جتزئ ، ويكفي أن يغلب على الظن أهن

] اليقني والقاعدة يف ذلك وقعت يف املرمى وذلك إذا تعذَّر اليقني وخاصة يف شدة الزحام الذي يتعسر على اإلنسان فيها 
 [إذا تعذَّر اليقني ُرجع إىل غلبة الظن 

 أين يقف عند رمي جمرة العقبة ؟ -[:8]مسألة 
 .كون اجلمرة عن ميينه ويرميها على جانبه تمن السنة أن يستقبل القبلة و :  المذهب

 ه ومكة عن يساره أن من السنة أن يستقبل اجلمرة وجيعل مىن عن ميين: واهلل أعلم  والقول الراجح
اجلمرة الكربى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره  رمى رسول اهلل : " حديث ابن مسعود قال :  ويدل على ذلك

 .أيسر له ووقعت احلصاة يف املرمى لكفى ذلك  ولو رمى اجلمرة من مكان. ق عليه متف" ومىن عن ميينه 
 ة إذا بدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبي -[:2]مسألة 

وسبق لنا أن التلبية تشرع من حني إحرامه فهو يف اليوم الثامن والتاسع كان ملبياً فإذا بدأ برمي مجرة العقبة يف اليوم العاشر 
 .واهلل أعلم وهو قول أكثر العلماء  الراجح وهو المذهبقطع التلبية وهذا قول 

 .متفق عليه " يب حىت رمى مجرة العقبة مل يزل يل أن النيب : " حديث الفضل بن العباس :  ويدل على ذلك
يشرع له التكبري مع كل حصاة ال التلبية لفعل النيب  هوأيضاً إذا بدأ برمي مجرة العقبة فإن" حىت بلغ مجرة العقبة : " ويف لفظ 
  كما يف حديث جابر عند مسلم. 

 متى يرمي جمرة العقبة ؟ -[:1 ]مسألة 
 .أن السنة أن يرمي مجرة العقبة بعد طلوع الشمس : م واهلل أعلالقول الراجح وهو  المذهب
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رواه البخاري " اجلمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس   رمى رسول اهلل" حديث جابر : ويدل على ذلك 
 .تعليقاً ووصله مسلم 

 ؟ يرمي جمرة العقبة له أن تصف ليلة النحر هل يجزئنمن دفع من مزدلفة بعد م -[:  ]مسألة 
أنه جيزئ سواًء كان من األقوياء أو الضعفة وسبق أهنم جيوِّزون الدفع بعد منتصف الليل مطلقاً سواًء كان قوياً أو :  المذهب

 .ضعيفاً وهو قول مرجوح كما سبق 
 أن الضعفة ومن يقوم بأمرهم يرمون بعد دفعهم من مزدلفة وسبق أهنم يدفعون بعد غروب: واهلل أعلم  والقول الراجح 

 .القمر وأنه هو العربة يف الدفع ال منتصف الليل لعدم الدليل على ذلك 
فارحتلنا ، فارحتلوا : يابين هل غاب القمر ؟ قلت نعم قالت : قالت " حديث أمساء بنت أيب بكر وفيه :  ويدل على ذلك 

يابين إن : إال قد غلسنا ، قالت ياهنتاه ما أرانا : ومضينا حىت رمت اجلمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت هلا 
إنا كنا نصنع هذا على عهد : لت إنا رمينا اجلمرة بليل ؟ قالت ق" متفق عليه ، وعند أيب داود " أذن للظعن  رسول اهلل 

 "النيب 
ا وأما األقوياء فريمون بعد طلوع الشمس حلديث جابر عند مسلم ، لكن إن جاز هلم الدفع بعد غروب القمر كأن يكونو 

 .تابعني للضعفة يقومون بشؤوهنم جاز هلم الرمي ألن الرمي حتية مىن كما سبق 
رواه الرتمذي  وهو " ال ترموا حىت تطلع الشمس : " قدَّم ضعفة أهله وقال  وأما حديث ابن عباس أن النيب  : ف ائدة

 .ري يف التاريخ األوسطحديث شاذ خمالف حلديث ابن عباس يف الصحيحني وأيضاً هو حديث معلول أعلَّه البخا
 هي وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ؟تمتى ين -[:2 ]مسألة 

 أنه ينتهي بغروب الشمس يوم النحر ، فال يصح الرمي لياًل :  المذهب 
 .أنه يصح الرمي ليالً وعلى هذا ميتد وقت الرمي إىل طلوع الفجر من اليوم احلادي عشر : واهلل أعلم  والقول الراجح

- :لى ذلك ويدل ع
رواه "  ال حرج: " رميت بعدما أمسيت ؟ فقال : يارسول اهلل : " فقال  حديث ابن عباس أن رجالً سأل النيب  -1

 .واملساء شامل وعام يف كل ما يسمى باملساء ، البخاري 
ن غربت الشمس حىت أتتا مىن بعد أ ةروى نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أيب عبيد نفست باملزدلفة فتخلفت هي وصفي -1

 .رواه مالك يف املوطأ " ا عبداهلل بن عمر أن يرميا، ومل ير عليهما شيئاً فأمرمهمن يوم النحر 
يقدمون حجاجاً فيدعون كانوا  أن أصحاب رسول اهلل : " روى ابن أيب شيبة يف مصنفه عن ابن سابق رمحه اهلل  -4

 " يئون فريمون بالليل ظهورهم فيج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





         
 

 صفة احلج والعمرةباب 

 
113 

رمى يوم النحر ضحى ويف أيام التشريق بعد زوال الشمس ومل حيدد هنايته ولو  د وقت ابتداء الرمي فدَّ ح وأيضاً النيب  -3
 .لبيان عن وقت احلاجة ال جيوز اوتأخري  كان الرمي بعد غروب الشمس ممتنعاً لبيَّنه النيب 

 من توكل عن غيره في الرمي فإنه يرمي عن نفسه أوالً  -[:3 ]مسألة 
ن نفسه مث يرمي عن من وكله يف الرمي ، إن توكل عن ثان رمى عنه مث عن الثالث وهكذا وكذلك الرمي يف فريمي سبعاً ع

أيام التشريق يرمي عن نفسه مث عن غريه وميَّيز كل واحد لوحده وهل يلزمه أن يرمي الثالث عن نفسه مث يرجع فريمي عن 
الصغرى عن نفسه مث يرميها عمن توكل عنه مث الوسطى هكذا مث موكله ؟ هذا قال به بعض الفقهاء وال دليل عليه بل يرمي 

 .العقبة كذلك 

 [ثم ينحر هديه  ] 
 النحر: ثانياً 

يذبح هديه على كل حال إذا رمى احلاج مجرة العقبة : النحر إمنا يكون لإلبل وأما إن كان هديه غنماً أو بقراً فإننا نقول و 
 .فإنه ينحر هديه 
واألفضل أن ينحر " نحر مث انصرف إىل امل.... فرماها بسبع حصيات " بر عند مسلم وفيه حديث جا :ويدل على ذلك 

وحيثما " رحالكم في نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا "  مبىن حلديث جابر أيضاً عند مسلم حيث قال النيب 
 .حنر يف احلرم أجزأ سواًء يف مكة أو مزدلفة وكل أرض احلرم 

 .أن ينحر يف أيام التشريق وله تأخري النحر ب
القارن  سبق لنا أن القارن واملتمتع جيب عليهما اهلدي وأما املفرد فيستحب له ذلك وهذا باتفاق العلماء وكذلك:  ف ائدة

فقد أهدى مائة : " كما يف حديث جابر عند مسلم   واملتمتع مع اهلدي الواجب يستحب هلما أن يتطوعا لفعل النيب 
، وسبق أن السنة  اً وكذلك يف العمرة يستحب له أن يذبح هدي" ستني بيده وأعطى علياً يكمل مابقي فنحر ثالث و  ةبدن

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ ف: "َ كما سبق ولقوله تعاىل   أن يأكل من اهلدي ويطعم لفعل النيب  : احلج ]"  ُكُلوا ِمنـْ
يف حقه أنه يصوم ثالثة أيام يف احلج  أن من مل جيد اهلدي وكان واجباً  فيأكل منها ويطعم مساكني احلرم ، وسبق لنا[13

 .صيل ذلك اوسبعة إذا رجع ألهله لداللة اآلية وسبقت تف

 [ثم يحلق أو يقصر رأسه  ] 
 الحلق أو التقصير : ثالثاً 

سنة وجيوز املخالفة بينها كما رمى مجرة العقبة مث حنر مث حلق وهذا الرتتيب هو ال أي بعد النحر حيلق أو يقصِّر فالنيب 
 .سيأيت بإذن اهلل ، وُيسن أن يبدأ بشق رأسه األمين عند احللق أو التقصري 
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أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها ، مث أتى منزله مبىن وحنر ، مث قال  أن رسول اهلل : " حديث أنس  :ويدل على ذلك 
 .مسلم رواه " وأشار إىل جانبه األمين مث األيسر  خذ: للحالق 

 أيهما أفضل الحلق أم التقصير؟ -
 احللق أفضل من التقصري  

- :ويدل على ذلك 
 َما َلْم لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّه آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن اَل َتَخاُفوَن فـََعِلمَ : " قوله تعاىل  -1

 .حيث قدَّم اهلل عز وجل احللق على التقصري بالذكر  [19: الفتح ]"  ُدوِن َذِلَك فـَْتحاً َقرِيباً تـَْعَلُموا َفَجَعَل ِمن 
اللهم ارحم : واملقصرين يارسول اهلل ، قال : ، قالوا  اللهم ارحم المحلقين: " قال  حديث أيب هريرة أن النيب  -1

للمحلقني  متفق عليه ، فدعا النيب "  والمقصرين: قال ،   واملقصرين يارسول اهلل: ، كرر ذلك ثالثاً قالوا  المحلقين
يدل على أن حلق الرأس أو  ، ولو قصَّر احلاج جاز له ذلك ، ودعاء النيب  ثالثاً والسعيد هو من حيظى بدعاء النيب 

مة له على أنه أُطلق من نسك به العبد خالفاً ملن قال إن احللق أو التقصري عالتالتقصري إمنا هو قربة هلل تعاىل ونسك ي
 .حمظور 

لو كانت على أدىن و حيلق مجيع الشعر وذلك باملوسى وليس باملاكينة حىت : "  413/ 9قال شيخنا ابن عثيمني يف املمتع 
 "درجة فإن ذلك ال يعترب حلقاً ، فاحللق البد أن يكون مبوسى واحلكمة من حلق الرأس أنه ذل هلل عز وجل 

 لرأس عند تقصير الشعر يجب أن يعمم جميع ا -
 فال جيوز أن يأخذ من بعض الرأس ويرتك اآلخر : وهذا قول املذهب وهو الراجح واهلل أعلم 

وهو عام يف مجيع الرأس ومل يقل بعض رؤوسكم ، وأيضاً "  ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِينَ : " قوله تعاىل : ويدل على ذلك 
ك تفسرياً ملعىن احللق أو التقصري ، فالتقصري من بعض الرأس ال يكفي وكذلك ال جيب حلق مجيع رأسه فكان ذل النيب 

 .أن يأخذ من كل شعرة بعينها بل املراد التعميم فقط 
 .احللق أو التقصري من واجبات احلج كما سيأيت بإذن اهلل تعاىل  -
 المرأة ليس عليها حلق بإجماع العلماء  -

وكذلك " أمجعوا على أن ليس على النساء حلق ( : " ـ166صـ) نقل ابن املنذر يف اإلمجاع بل يشرع يف حقها التقصري ، و 
 نقل النووي يف اجملموع اإلمجاع على ذلك ، وكيف تُقصِّر من شعرها ؟

املرأة متسك ضفائر رأسها إن كان هلا ضفائر ، وتقص قدر أمنلة ، ومقدار ذلك : "  9/419قال ابن عثيمني يف املمتع  
منلة أن تطوي املرأة طرف شعرها على إصبعها فمىت التقى الطرفان ، وأما ما اشتهر عند النساء أن األن سنتمرت تقريباً اثنا

 "فذاك الواجب فغري صحيح 
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فاحلاصل أنه ليس يف املسألة تقدير شرعي فتقصري املرأة من كل قرن قدر أمنلة أو أقل ، و الكالم يف املرأة كالكالم يف الرجل  
 .ب عليها أن تقصر من كل شعرة بعينها الجي

 -:سبق لنا أن التحلل ينقسم إلى قسمين :  ف ائدة
 .ونتيجته أنه يبيح للحاج كل شئ من حمظورات اإلحرام إال النساء ( ويسمى األصغر ) التحلل األول  -1 
 .ونتيجته أنه يبيح للحاج كل شئ حىت النساء ( ويسمى األكرب) التحلل الثاين  -1
 يحصل التحلل األول ؟بم  -
 (الرمي ، واحللق ، أو التقصري، والطواف مع السعي ) أن التحلل األول حيصل باثنني من ثالثة أعمال وهي :  المذهب 

رواه أمحد " اء ـإذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب وكل شئ إال النس: "  حبديث عائشة مرفوعاً :  واستدلوا
ال أنه مدلس وقدر ، واحلجاج مع ضعفه إ ضعيف ألن مداره على احلجاج بن أرطاة يف مجيع الطرق وهو حديث وأبو داود

يات عنه واحلديث ضعفه أبو داود والبيهقي وأكثر احلفاظ ، واحلديث لو صح فليس فيه اة يف مجيع الرو نعنعروى احلديث بال
لق فقط فلو رمى وطاف مل يتحلل ألن احلديث مقيد يتحلل بالرمي واحل هالتحلل باثنني من ثالث ألن لفظه يدل على أن

 .بالرمي واحللق ، واحلديث ضعيف كما سبق 
 .تحلل حيصل برمي مجرة العقبة فقط أن ال:  والقول الثاني
- :واستدلوا 

" إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حلَّ لكم كل شئ إال النساء : "  قال رسول اهلل : حبديث ابن عباس قال  -1
ومع انقطاعه فإن أكثر  رين وابن عباسعديث رواه أمحد والنسائي وهو حديث ضعيف ألن فيه انقطاع بني احلسن الواحل

 .قفوه على ابن عباس الرواة أو 
رواه أبو داود ، " إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حلَّ له كل شئ إال النساء : " قال  وحبديث عائشة أن رسول اهلل  -1

 عنعن مدلس وقد هرطاة وسبق أنه مع ضعفه إال أنبن أ ن يف إسناده احلجاجواحلديث ضعيف أل
إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم اجلمرة أن حتلوا : " قال يف يوم النحر  وحبديث أم سلمة عند أيب داود أن النيب  -4

 .احلديث ويف احلديث ضعف ونكارة أيضاً كما ذكر ذلك بعض احلفاظ ....." 
حرم على  رمى اجلمرة فقد حلَّ له مافمن إذا جئتم مىن غداً : " يضاً مبا ورد عن عمر أنه خطب فقال واستدلوا أ – 3

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا " وقد قال النيب ، رواه مالك يف املوطأ " ء والطيب احلاج إال النسا
  .وهذا القول قوي وله حظًّ من النظر " عليها بالنواجذ 
 .أنه حيل إذا رمى وحلق أو قصَّر :  لثوالقول الثا
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متفق " إلحرامه حني حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت  كنت أطيب رسول اهلل : " حبديث عائشة قالت :  واستدلوا 
أفضل الصالة  عليه من األنساك ؟ رمى وحلق عليه ، فهنا الطيب حصل قبل الطواف ، وقبل الطواف ماذا فعل النيب 

التسليم ، فدلَّ على أنه يتحلل التحلل األول بالرمي واحللق أو التقصري ، وهذا قول وجيه جداً وهو األحوط واألبرأ للذمة و 
: " 441/ 9واهلل أعلم ، أنه يتعني الرمي واحللق والتقصري ، ومال إىل هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل وقال يف املمتع 

 " حيل إال بعد الرمي واحللق وهي الرواية الثانية عن اإلمام أمحد  يل أنه ال ولكن الذي يظهر
بعد الرمي  وأيضاً فإن العلماء أمجعوا على أن التحلل بعد الرمي واحللق أو التقصري حتلل صحيح ، واختلفوا هل حيصل -1

 .فقط أم ال؟ وسبق توضيح املسألة 
 .طوف حلديث عائشة السابق وهذه سنة مندثرة السنة للحاج إذا رمى وحلق أن يتطيب قبل أن ي: ف ائدة  

مل يتطيب إال قبل ملاذا ال ندخل النحر يف األعمال اليت يتحلل هبا احلاج التحلل األول بدليل أن النيب : لو قال قائل  -
  الطواف واألنساك اليت فعلها قبل الطواف الرمي والنحر واحللق ؟

ة له بالتحلل ألنه الجيب على املفرد وال على القارن واملتمتع إذا مل يستطيعا قالنحر ال عال:  قال بعض الفقهاء: الجواب 
 .عليه 

مادامت املسألة مل تتبني فلنتتبع األسهل ، فإن جاءنا رجل يسأل : ولعلنا نقول : "  444/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع  -
ه ليس عندنا مانستطيع به أن جنشمه املصاعب بأن يفسد ألن مل أنه جامع بعد رمي مجرة العقبة وقبل احللق نقول له حجك

حجك فاسد وعليك أن متضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تفدي فعلك ببدنة ، وأما إذا جاء يسأل هل : نقول 
: وا توسعوا يف ذلك فقال_ هم اهلل محوالفقهاء ر . ال ألن هذا أحوط وأبرأ للذمة : جيوز أن يلبس وتطيب قبل احللق ؟ قلنا 

حل التحلل األول ، مع أن  وطاف إذا فعل اثنني من ثالثة حل التحلل األول ، فلو رمى وحلق ، أو رمى وطاف ، أو حلق
ملا كان طواف اإلفاضة مؤثراً يف التحلل الثاين : الذي ورد يف السنة أنه حيل بالرمي ، أو بالرمي مع احللق ، لكنهم قالوا 

 .ذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاين فليكن مؤثراً يف التحلل األول و 
 التحلل األول يبيح كل شئ إال النساء سواًء بالوطء أو المباشرة وهل يدخل في ذلك عقد النكاح ؟: مسألة 

  النساء وعقد النكاح داخل يف ذلك استثىن أن عقد النكاح ال جيوز بعد التحلل األول ، ألن النيب  :المذهب 
 .أن عقد النكاح جيوز بعد التحلل األول وقبل الثاين ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية :  والقول الثاني

لو أن رجالً رمى وحنر وحلق مث تزوج قبل أن يطوف بالبيت فالنكاح حمرم وغري صحيح على قول :  وفائدة الخالف 
 .املذهب ، ويصح على القول الثاين ، والقول األول أحوط 

 حلق أو التقصير عن أيام منى ؟مسألة لو أخَّر ال
 .ه احللق أو التقصري عن أيام مىن دم ري أنه ال يلزمه بتأخ: واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب
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 .ال يدل على الوجوب عدم الدليل على وجوب احللق أو التقصري يف أيام النحر ، واألصل براءة الذمة وفعله :  والدليل
 تيب بين األنساك يوم النحر فهل عليه حرج ؟لو خالف الحاج التر : مسألة 

فهذه [ بالرمي مث النحر مث احللق أو التقصري مث الطواف مث السعي ] معلوٌم أنه السنة يف ترتيب أنساك يوم النحر أن يبدأ 
لق كما يف حديث جابر عند مسلم فلو خالف هذا الرتتيب بأن ح  األنساك اخلمسة هكذا ترتيبها املسنون لفعل النيب 

 قبل أن ينحر أو حنر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي فهل عليه حرج يف ذلك ؟
 .أنه ال حرج عليه يف ذلك : المذهب وهو القول الراجح واهلل أعلم 

- :ويدل على ذلك  
إىن   رسول اهلل يا: وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند اجلمرة ، فقال : " بن العاص وفيه  وحديث عبداهلل بن عمر -1

 : إال قال  يءش فما رأيته سئل يومئذ عن".....  ارم وال حرج: " حلقت قبل أرمي ، فقال 
 . متفق عليه " افعلوا وال حرج " 
حلقت قبل أن أذبح ، قال : ، قال  ال حرج: زرت قبل أن أرمي ، قال "  قال رجل للنيب : حديث ابن عباس قال  -1
 . رواه البخاري "  ال حرج: 

 "  اإلفاضة يح جواز تقدمي سعي احلج على طوافوالصح"  9/449قال ابن عثيمني يف املمتع :  ف ائدة
 .يسن اإلمام أن يخطب خطبة يعلَّم الناس فيها مناسكهم وليس للخطبة صالة  -

 .واهلل أعلم  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 
- :ويدل على ذلك 

خطب الناس يوم  أن النيب : باس عند البخاري أيضاً قال حديث أيب بكرة عند البخاري وكذلك حديث ابن ع -1
 " اللهم هل بلَّغت ، اللهم هل بلَّغت: " النحر يعين مبىن ، وفيه مث رفع رأسه إىل السماء فقال 

وحنر يف مىن ففتحت أمساعنا حىت كأنا  خطبنا رسول اهلل : " يمي قال ء عند أيب داود من حديث معاذ التوأيضاً جا -1
وهذه اخلطبة ليس هلا صالة ، احلديث ....." م حىت بلغ اجلمار يعلمهم مناسكه يقول وحنن يف منازلنا فطفق ما نسمع

 .وليس مبىن صالة عيد 
الناس يعين مبىن خطبة بلغية أعلمهم فيها حبرمة يوم النحر وحترميه  وخطب : "  1/149قال ابن القيم يف زاد املعاد  -

 ..." على مجيع البالد  وفضله عند اهلل وحرمة مكة

 [ثم يذهب إلى مكة ويطوف  ] 
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 طواف اإلفاضة : رابعاً 
وابن قدامة ( ـ66صـ)وطواف اإلفاضة ركن من أركان احلج وهذا باتفاق األئمة ونقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر يف اإلمجاع 

وأيضاً أمر به  [19: احلج ]" ُفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق َوْلَيطَّوَّ : " وغريهم ، واهلل عز وجل أمر به فقال تعاىل  4/411يف املغين 
 .مسلم  وفعله كما يف حديث جابر عند النيب 

- :أنواع طواف الحاج وهي  من وهذا النوع الثاني 
إىل  اإىل مكة فهو سنة للقارن واملفرد فلو تركا الطواف وذهب نوسبق أنه سنة وهو أول ما يدخل اإلنساطواف القدوم  -1
ىن مباشرة ال حرج عليهم يف ذلك وسبق أن الطواف بالنسبة للمتمتع حينما دخل مكة هو طواف عمرة وهو جيزئ عن م

 .طواف القدوم بالنسبة له ، وكل ذلك سبق يف باب دخول مكة 
دلفة بعد ويسمى أيضاً طواف الزيارة وهو ركن من أركان احلج باتفاق األئمة وحمله من بعد الدفع من مز  طواف اإلفاضة -1

مفرداً ومل يطف طواف القدوم بأن ذهب من امليقات إىل مىن مباشرة هل يأيت  وأأن يرمي وينحر وحيلق ، ومن كان قارناً 
 بطواف القدوم مث يأيت يطوف اإلفاضة إذا نزل مكة يوم النحر ؟

ى عن طواف القدوم كاملتمتع الصحيح أنه ال يلزمه ذلك وهذا قول املذهب وهو الراجح واهلل أعلم ألن طواف الفرض يكف
فإن طواف عمرته يكفيه عن طواف القدوم وهذا مبنزلة من دخل املسجد وقد أقيمت الصالة فإن صالته الفريضة جتزئه عن 

 حتية املسجد ، وهل يلزمه أن يستحضر طواف اإلفاضة قبل طوافه بأن ينويه ؟ 
 .اضة قالوا البد له ذلك بأن ينوي بطوافه أنه طواف إف:  المذهب

أنه ال يلزمه ذلك ، ألن الطواف والسعي والرمي وغريها كلها أجزاء من عبادة واحدة وهي احلج : واهلل أعلم  والقول الراجح
فإذا نوى من أوهلا سقط عن اجلميع ، كمن ينوي الصالة من أوهلا وسبقت مسألة النية العامة وهي الشرط وأن الراجح أن 

 .ختصيص النية ال جيب وهذه كتلك 
 .وسيأيت توضيحه بإذن اهلل تعاىل  طواف الوداع -4
 [ واجباته وشروطه وسننه يف باب دخول مكة  ينظر أحكام الطواف] 
 متى يبتدئ وقت طواف اإلفاضة ؟ -

أن طواف اإلفاضة يبتدئ وقته بعد منتصف الليل سواًء الضعفة أو األقوياء وسبق أهنم جيوِّزون الدفع من مزدلفة :  المذهب
 .منتصف الليل للضعفة واألقوياء بعد 

أن طواف اإلفاضة يبتدئ بعد غروب القمر ألنه هو املعترب يف دفع الضعفة ومن يتبع هلم وكما : واهلل أعلم  والقول الراجح
قيل يف الرمي سابقاً يقال يف طواف اإلفاضة وأنه جيوز ملن جاز له الدفع بعد غروب القمر أن يرمي ويطوف لإلفاضة ، وأن 

 .ع األقوياء بعد اإلسفار فرميهم وطوافهم لإلفاضة بعد شروق الشمس دف
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مَّ ْليَـْقُضوا ثُ : "  ال يصح طواف اإلفاضة قبل الوقوف بعرفة وهذا بإمجاع العلماء ، ويدل على ذلك قوله تعاىل :  ف ائدة
 .وال ميكن قضاء التفث ووفاء النذر إال بعد الوقوف بعرفة  [19: ج احل]" تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق 

   يسن أن يجعل طواف اإلفاضة في يوم النحر لفعل النبي -
وحلديث جابر عند مسلم أيضاً وألنه . متفق عليه " يوم النحر  أفاض رسول اهلل : " قول ابن عمر :  ويدل على ذلك

 .لخريات أسرع يف إبراء الذمة وفيه مسارعة ل
 لو أخَّر طواف اإلفاضة عن أيام منى ؟: مسألة 

 .أنه ال يلزمه بتأخري طواف اإلفاضة عن أيام مىن دم : واهلل أعلم القول الراجح  وهوالمذهب 
 .ال يدل على الوجوب  عدم الدليل على وجوب طواف اإلفاضة يف مدة معينة واألصل براءة الذمة وفعله :  والدليل

 [الصف ا والمروة    ثم يسعى بين] 
 السعي: خامساً 

وهذا هو سعي احلج وسبق لنا أن املتمتع يسعى لعمرته وهذا هو سعيه الثاين وهو سعي احلج ، وأيضاً طاف طوافاً للعمرة 
وسبق أن طوافه _ وطاف أيضاً طواف اإلفاضة وهو حلجه ، وأما القارن فيجب عليه طوافاً واحداً وهو طواف اإلفاضة 

واهلل أعلم  قول املذهب وهو الراجحوأيضاً جيب عليه سعياً واحداً وذلك ألنه أدخل عمرته يف حجه ، وهذا _ للقدوم سنة 
حلجه وسعيان لعمرته وحجه وأن على القارن طواف واحد هور العلماء أن املتمتع جيب عليه طوافان لعمرته و وبه قال مج

 .وسعي واحد 
- :ويدل على ذلك  
واملروة مث  بالبيت وبني الصفا( تعين املتمتعني ) فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة : " ليه وفيه حديث عائشة املتفق ع -1

 .  فإمنا طافوا طوافاً واحداً ( تعين القارنني ) وا مث طافوا آخر بعد أن رجعوا من مىن ، وأما الذين مجعوا احلج والعمرة حلُّ 
،  مسلم رواه"  ك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتكيجزئ عن: " قال هلا  حديث عائشة أن النيب  -1

 .وكانت قارنة 
 .إن املتمتع يكفيه سعي واحد  :قيل و 

وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافاً واحداً الطواف  مل يطف النيب : " حبديث جابر عند مسلم وفيه  :واستدلوا 
 " األول 
أن املقصود بأصحابه من : ع ذلك سعوا سعياً واحداً ، وتوجيه هذا احلديث من حج متمتعاً وم هأن من أصحاب :وقالوا 

سعياً واحداً وأما املتمتع فكما دلّّ عليه حديث عائشة املتفق عليه أنه  فيسعى كما سعى النيب  حج قارناً مع النيب 
 .وهكذا جتتمع األدلة  هحلجأن يسعى سعيني سعي لعمرته وسعي  البد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





         
 

 صفة احلج والعمرةباب 

 
144 

 .ره واضح ليس عليه إال طواف واحد وسعي واحد ألن نسكه واحد وهو احلج وأما املفرد فأم -
 [ينظر أحكام السعي واجباته وسننه يف باب دخول مكة ] 

 سعي احلج بعد طواف القدوم بل هذا هو األفضل لفعل النيب ب أن يأتيا سبق أن ذكرنا أنه جيوز للقارن واملفرد:  ف ائدة
وحديث عائشة املتفق عليه ، فإن  ، دوم كما دلَّ على ذلك حديث جابر عند مسلم حيث سعى سعي احلج بعد طواف الق

 .كانا قد سعيا بعد طواف القدوم فإهنما ال يسعيان مرة أخرى 
 " لو قدم السعي على طواف القدوم ال جيزئ ألنه مل يكن بعد طواف نسك: "  434/ 9قال ابن عثيمني يف املمتع  -
 ا يسمى التحلل الثاني ثم حلَّ للحاج كل شئ وهذ -

وهذا باتفاق األئمة كما يف . أي بعد أن يأيت جبميع أنساك يوم النحر حلَّ له كل شئ من حمظورات اإلحرام حىت النساء 
 (  1/196)اإلفصاح البن هبرية 

 يستحب له أن يشرب من ماء زمزم  -
زمزم بعد  ءد طواف القدوم فكان شربه ملاعبَقدَّم سعيه  حيث شرب بعد طواف اإلفاضة ألنه  وذلك لفعل النيب 

بين عبد الطلب وهم يسقون ، فناولوه  مث أتى النيب : " وفيه  طواف اإلفاضة كما يف حديث جابر يف صفة حج النيب 
 .رواه مسلم " فشرب 

 .لكثرة مائها :  ت زمزمميوس -
 .لضم هاجر ملائها حني انفجرت وزمها إياه  :وقيل 
 .يل وكالمه عند فجره هلا لزمزمة جرب  :وقيل 

 مثناً  هاغالماء زمزم سيد املياه وأشرفها وأجلها قدراً ، وأحبها إىل النفوس وأ: "  491/ 3قال ابن القيم يف زاد املعاد  -
"  وشفاء سقم: " زاد غري مسلم "  إنها طعام طعم: " قال أليب ذر  وثبت يف الصحيح أن النيب . وأنفسها عند الناس 

 هـ.أ
 .دعاء عند شرب ماء زمزم على وجه اخلصوص   يثبت عن النيب مل -
 ت بها ثالث ليال بيثم يرجع إلى منى لي -

إىل مىن ليبيت ليلة احلادي عشر  يرجع احلاجفإن ن كان عليه سعي إاإلفاضة يوم النحر ويسعى  طواف ما يطوف أي بعد
 . ات ليليت احلادي عشر والثاين عشرفإن كان متعجاًل ب، والثالث عشر إن مل يتعجل  والثاين عشر

 يف حديث جابر عند مسلم أن النيب بعدما طاف طواف اإلفاضة ضحى يوم النحر كما فعل النيب :  ويدل على ذلك
صلى الظهر يوم النحر مبىن فاختلفت  صلى الظهر مبكة مث رجع إىل مىن ويف حديث ابن عمر يف الصحيحني أن النيب و 

العلماء يف ذلك فمنهم من سلك طريق الرتجيح فرجح إحدى الروايتني على األخرى ، ومنهم من سلك ، واختلف  نالروايتا
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صلى الظهر  أن النيب : طريق اجلمع بني الروايتني وهذا هو األقرب واهلل أعلم ، ألن الروايتني كلها يف الصحيح فقالوا 
 . مبكة مث خرج إىل مىن فوجد أصحابه مل يصلوا فصلى هبم 

طاف لإلفاضة قبل الزوال مث صلى مبكة يف أول وقتها ، مث رجع إىل مىن  أنه : "  3/194ل النووي يف شرح مسلم قا -
 " الً بالظهر الثانية اليت مبىن ففصلى هبا الظهر مرة أخرى بأصحابه حني سألوه فيكون متن

 حكم المبيت بمنى في الثالث ليال  -
أن املبيت مبىن يف الثالث ليال واجب ، وهو قول مجهور العلماء وحيصل بإدراك  :واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

 .معظم الليل 
- : ويدل على ذلك  
متفق عليه ، والتعبري " من أجل سقايته ليايل مىن  كةرخص للعباس أن يبيت مب أن النيب : " حديث ابن عمر  -1

 .بالرخصة يقتضي أن املبيت مبىن واجب 
 " لتأخذوا عني مناسككم: "  كما يف حديث جابر عند مسلم ، وقال النيب   فعل النيب  -1
 . رواه مالك يف املوطأ" أحد من احلاج ليايل مىن من وراء العقبة  ينتَّ ال يب: " قول عمر  -4

 (وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر  ) 
إذا طلعت الشمس فتشرق عليه الشمس وييبس  هاللحم أي ينشرون مسيت هذه األيام بأيام التشريق ألن الناس يشرقون فيها

 .وال يُعفِّن 
  -: أعمال هذه األيام وأحكامها -
 يجب على الحاج في هذه األيام رمي الجمرات -

 .ورمي اجلمار يف هذه األيام واجب باتفاق األئمة وسيأيت يف واجبات احلج بإذن اهلل 
 صفة الرمي أيام التشريق  -

خلفه ، مث بعد ذلك يدعو ويرفع  هاجلمرة الصغرى فريميها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ، مث يتقدمها وجيعليبدأ با
كان ابن عمر يقوم عند اجلمرتني مقدار مايقرأ الرجل : " كما ثبت ذلك من حديث عطاء قال ) يديه ويطيل  الدعاء 

مث بعد ذلك يذهب ( تى عمر اآلكما يف حديث ابن   النيب  أخرجه ابن أيب شيبة ، وتطويل الدعاء هو سنة" سورة البقرة 
إىل اجلمرة الوسطى فريميها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ، مث يأخذ ذات اليسار ويدعو ويطيل الدعاء أيضاً ، مث 

ميها بسبع فيستقبلها وجيعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه إن تيسر له  وير ( مجرة العقبة ) يذهب إىل اجلمرة الكربى 
عند : حصيات يكرب مع كل حصاة مث ينصرف وال يدعو بعدها ، هذا هي صفة رمي اجلمرات الثالث واملذهب يقولون 
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رمي اجلمرة الصغرى جيعلها عن يساره ويستقبل القبلة وال يرمي تلقاء وجهه وأما عند الوسطى فيجعلها عن ميينه ويستقبل 
 .لى ذلك بل يستقبل اجلمرة عند الرمي القبلة وال يرمي تلقاء وجهه وال دليل ع

أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ، مث يتقدم : " حديث ابن عمر : ودليل هذه الصفة 
هل فيقوم مستقبل سم مستقبل القبلة طويالً ، ويدعو ويرفع يديه ، مث يرمي الوسطى ، مث يأخذ ذات الشمال فيو هل فيقسفي

: يدعو ويرفع يديه  ويقوم طويالً ، مث يرمي مجرة العقبة من بطن الوادي وال يقف عندها ، مث ينصرف ويقول  القبلة ، مث
 .رواه البخاري " يفعله  هكذا رأيت رسول اهلل 

: على الصفا ، والثاين : املوقف األول : ست وقفات للدعاء  تهفقد تضمنت حج: "  139/ 1 القيم يف اهلديقال ابن  -
 "عند اجلمرة الثانية : عند اجلمرة األوىل ، والسادس : مبزدلفة ، واخلامس : بعرفة ، والرابع : ملروة ، والثالث على ا

ال يقف للدعاء بعد اجلمرة الكربى حلديث ابن عمر السابق ، واحلكمة من ذلك سبقت عند احلديث عن رمي مجرة  -
 .العقبة يوم النحر 

 رتبة البد أن يرمي الجمار الثالث م -
لصحة الرمي بأن يبدأ باجلمرة الصغرى مث الوسطى مث الكربى وشرطية الرتتيب لصحة الرمي هو قول والرتتيب شرط 

 .وبه قال مجهور العلماء  المذهب
رواه مسلم ، وألن عدم الرتتيب عمل ليس "  لتأخذوا عني مناسككم: " رماها مرتبة وقال  أن النيب : ويدل على ذلك 

فيكون مردوداً عليه ، فإذا أخلّّ بالرتتيب فإنه يعيد إال إن مضت أيام التشريق ونسي فهذا جيزئ عنه إن  وله أمر اهلل ورس
 .شاء اهلل تعاىل 

عرفاً ، وهذا  اً وأيضاً ال بد من التوايل بأن يرمي الصغرى مث الوسطى مباشرة مث العقبة حبيث يكون الفاصل بينهما يسري  -
 ة ويقال فيه ماقيل يف الرتتيب التوايل شرط باتفاق األئم

 .يرمي احلاج هذه اجلمرات الثالث على الصفة السابقة يف كل يوم من أيام التشريق  -
 وقت ابتداء الرمي في أيام التشريق  -

 .أن ابتداء الرمي أيام التشريق بعد زوال الشمس وال جيزئ قبله : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
- :ويدل على ذلك 

وهو . رواه مسلم " يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس  رأيت رسول اهلل : " حديث جابر قال  -1
 " لتأخذوا عني مناسككم" القائل 

 .رواه البخاري " كنا نتحني ، فإذا زالت الشمس رمينا : " حديث ابن عمر قال  -1
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فيه من فعل العبادة يف أول وقتها ، وألن فيه تيسرياً على الناس ألن الرمي  ملا ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النيب 
بعد الزوال يدل على أن هذا  قبل الزوال يف الصباح أبرد على الناس من أن يرموا بعد الزوال يف شدة احلر ، ورمي النيب 

ظهر وبعد الزوال مباشرة يف أول الوقت  كان يرمي قبل صالة ال  هو أول وقتها بل إن ظاهر األحاديث يدل على أن النيب 
أي نرتقب زوال الشمس فإذا زالت رموا مث صلوا الظهر ، وكما يف حديث ( كنا نتحني ) كما يف حديث ابن عمر السابق 

رواه أمحد " يرمي اجلمار إذا زالت الشمس قدرما إذا فرغ من رميه صلى الظهر  كان رسول اهلل : " ابن عباس أيضاً قال 
 .مذي وحسنه والرت 
 وهل يجوز الرمي ليالً في أيام التشريق ؟ -

 .أن آخر وقت للرمي غروب الشمس لكل يوم أيام التشريق : المذهب 
ا أنه جيوز الرمي ليالً وميتد حىت طلوع فجر اليوم الذي يليه ماعدا اليوم الثالث عشر ألنه إذ: واهلل أعلم  والقول الراجح

 .وتقدمت أدلة الرمي لياًل عند الكالم عن حكم رمي مجرة العقبة يوم النحر ليالً ،  غربت مشسه انتهت أيام التشريق
 ها جميعاً في ذلك اليوم ؟يهل يجوز تأخير رمي أيام التشريق كلها إلى اليوم الثالث عشر فيرم: مسألة  -

 .أنه جيوز له ذلك وال شئ عليه :  المذهب
وأما إن  ، و كرب سن أو مصلحة كحال الرعاة ذلك إال حلاجة أو عذر كمرض أ أنه ال جيوز له: واهلل أعلم  والقول الراجح

 .كان قادراً فيجب عليه أن يرمي عن كل يوم بيومه 
لبيتوتة أن يرموا يوم النحر مث ارخص لرعاء اإلبل يف " :  حديث عاصم بن عدي أن رسول اهلل : ويدل على ذلك 

 .حديث حسن صحيح : رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وقال " دمها جيمعوا رمي يومني بعد النحر فريمونه يف أح
فيبدأ باليوم األول من أيام التشريق فريمي  تهلو أن معذوراً مجع رميه وأراد أن يرمي يوم الثالث عشر فإنه يرتب رميه بني -

أن  المذهبام التشريق فعلى قول ولو أخَّر الرمي عن أي. الصغرى مث الوسطى مث الكربى مث اليوم الثاين هكذا مث الثالث 
ن ترك ليلة فعليه طعام مسكني وليلتني طعام مسكينني وثالث ليال دم إعليه دم وكذلك ترك املبيت مبىن فعلى قول املذهب 

أن املبيت واجب وسبق توضيح املسألة ومن مل جيد مكاناً صاحلاً له حبيث  والصحيحإن املبيت سنة وال شئ عليه : ، وقيل 
جيد إال األرصفة والشوارع فال جيب عليه املبيت يف مىن على القول الراجح واهلل أعلم وكذلك من حبسه الزحام عن  إنه مل

 .الوصول إىل مكان مبيته حىت طلع عليه الفجر فال شئ عليه لعجزه أيضاً والواجبات تسقط بالعجز 
عباس من ر الشئ عليه ،كما دل عليه الرتخيص للوالظاهر أن ترك املبيت مبىن لعذ: "  1/114قال الشنقيطي يف منسكه 
 "لرعاء اإلبل يف عدم املبيت ورمي يوم بعد يوم أجل السقاية ، والرتخيص 

 حكم اإلنابة في الرمي ؟: مسألة 
 .يتوسعون يف هذه املسألة وجيوِّزون اإلنابة يف الرمي : ان يتوىل الرمي بنفسه واملذهب األصل أن اإلنس
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ن يكون كبرياً يف السن أو مريضاً يشق عليه الرمي أو أأنه ال جيوز أن ينيب غريه إال مع العذر ك:  أعلم والقول الراجح واهلل
 .أو غريه من األعذار  امرأة حامالً 

 من تعجَّل في يومين خرج قبل غروب الشمس  -
َفَمن تـََعجََّل ِفي يـَْوَمْيِن : "  التعجل جائز يف حق مجيع الناس وال إمث على من تعجل وهو قول مجهور العلماء لقوله تعاىل

والتأخر أفضل من التعجل ففيه تطبيق لفعل النيب ألنه  [114: البقرة ]"  َفالَ ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن تََأخََّر َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اتَـَّقى 
 .تأخر ومل يتعجل وفيه مزيد عمل ألن من تعجل يسقط عنه الرمي يف اليوم الثالث عشر 

فمن أراد التعجل واملقصود بالتعجل يف يومني أي بعد أن يرمي مجرة اليوم احلادي عشر والثاين عشر فإنه خيرج من مىن قبل 
 .غروب مشس اليوم الثاين عشر 

 .واهلل أعلم وبه قال مجهور العلماء  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 
- :ويدل على ذلك 

فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخر : " أيام مىن يتلو  ت النيب شهد: " ي قال محديث عبدالرمحن الديل -1
رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وصححه ابن خزمية وابن " مث أردف رجاًل وجعل ينادي هبا يف الناس "  ال إثم عليهف

 .حبان 
ام التشريق ، فال ينفرن حىت يرمي اجلمار من غربت عليه الشمس وهو مبىن من أوسط أي: " عن ابن عمر قال  ما ورد -1

ه أن لزمس اليوم الثاين عشر وهو يف مىن رواه مالك يف املوطأ ، وصححه النووي يف اجملموع ، فلو غربت عليه مش" من الغد 
 .ليوم الثالث عشر يبيت يف مىن ويرمي من الغد 

 .للخروج من مىن فحبسه الزحام لو غربت عليه الشمس وهو يف شغل االرحتال أو يف طريقه :  مسألة -
 .ليس له أن يتعجل بل يلزمه املبيت مبىن والرمي من الغد :  المذهب

 .أن له التعجل ألنه ُحبس بغري اختياره وألنه يف حكم املتعجل : واهلل أعلم  والقول الراجح
 [ثم يذهب الحاج إلى مكة وال يخرج منها حتى يطوف للوداع  ] 
- :طواف الوداع وأحكامه  -

 .أن طواف الوادع واجب من واجبات احلج : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
متفق " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه ُخفِّف عن املرأة احلائض : " قول ابن عباس :  ويدل على ذلك

ن طواف الوداع عزمية ولكنه رخص فيه يدل على أ( إال أنه خفف ) يدل على الوجوب وكذلك قوله ( أمر ) عليه ، فقوله 
 .للحائض 

 .ومن أقام  مبكة فال وداع عليه ..... فال خيرج احلاج حىت يودع البيت : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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 من أقام أو اتجر بعد طواف الوداع فعلية إعادته  -
يد ألن طواف الوداع إمنا يكون آخر شئ يعهده لتجارة فإنه يعاً أو جلس أو يزور صديق اً د مريضو نوى اإلقامة ليع اوذلك إذ

اإلنسان ، إال أنه ُعفي عن اليسري كمن انشغل بعد طوافه للوداع بانتظار رفقة أو محل متاعه وشد رحله أو إصالح سيارته 
وافه أو غريه من أسباب اخلروج وكذلك لو اشرتى حاجة يف طريقة وهدايا أهله مل يقصد بذلك التجارة وإن اشرتاها قبل ط

 .فهذا  أفضل 
 إذا ترك طواف الوداع غير الحائض لزمه أن يرجع  -

ألن طواف الوداع واجب كما سبق فال جيوز تركه ، ولكن لو تركه لعذر فال إمث عليه وإن كان لغري عذر فعليه اإلمث ، 
 ؟واخُتِلَف هل عليه دم أم ال ؟ وكذلك ترك غريها من واجبات احلج هل يلزمه برتكه دم أم ال 

- :على قولين
 .أنه يلزمه برتك الواجب الدم ، وهو قول مجهور العلماء :  المذهب

 .فعلى هذا القول يلزمه برتك طواف الوداع دم إن كان غري حائض 
رواه مالك والشافعي والبيهقي " من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دما : " مبا ورد عن ابن عباس أنه قال : ا واستدلو

. 
أن هذا قول صحايب وله حكم الرفع  وال ميكن أن يكون صادراً عن اجتهاد ، وحىت لو كان صادراً عن اجتهاد وأنه  : وقالوا

 .ال أنه قول صحايب جليل مل يُعلم له خمالف من الصحابة فوجب األخذ به إموقوف على ابن عباس 
 .ب من غري عذر َأمِثَ بذلك أنه ال يلزمه برتك الواجب دم ، وإن كان تركه للواج:  والقول الثاني
- : واستدلوا 

رخص للعباس أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن  مبا ورد يف الصحيحني من حديث ابن عمر أن النيب  -1
أن : دماً فإن قيل أن النيب أذن له يف ذلك فاجلواب  ، واملبيت مبىن واجب ومع ذلك مل يوجب عليه النيب  له النيب 

حبلق رأسه  ر ال يسقط الكفارة بل يسقط اإلمث فقط بدليل قصة كعب بن عجرة عندما آذاه هوام رأسه فأمره النيب العذ
 .ومل يسقط عنه الكفارة بل أمره بصيام أو صدقة أو نسك 

وجب دماً مل يأمره بالدم دلَّ هذا على أن ترك الواجب ال يأن ترك العباس للمبيت مبىن مع أنه واجب والنيب  :وقالوا 
من ترك شيئاً من ) على تاركه وإمنا إن كان معذوراً فال شئ عليه وإن كان من غري عذر فعليه اإلمث ، وأما قول ابن عباس 

فهو اجتهاد من ابن عباس ولكننا ال نأخذ به ألنه مقابل للنص كما سبق من عدم إلزام العباس ( نسكه أو نسه فليهرق دماً 
 .ىن وهو واجب بالدم عندما ترك املبيت مب
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وقالوا لو كان أثر ابن عباس شرعاً ملا اقتصر وروده على ابن عباس بل نقله مجع غفري من الصحابة ، وأموال املسلمني  -1
 .معصومة بعصمة دمائهم 

وتدخل يف ذلك ( إال أنه خفف عن املرأة احلائض ) وطواف الوداع يسقط عن احلائض ألثر ابن عباس السابق وفيه  -
فأسقط "  فلتنفر: " لصفية بعدما حاضت وكانت قد طافت طواف اإلفاضة فقال  ء كذلك ، وكذلك قول النيب النفسا
إال إن طهرت احلائض أو النفساء قبل اخلروج من مكة فيلزمها أن ترجع لتطوف ، طواف الوداع واحلديث متفق عليه  عنها

 .طواف الوداع 
هل جتعلون العجز احلسي كالعجز الشرعي ؟ : فإن قال قائل : "  163/ 9تع يف املم رمحه اهلل قال شيخنا ابن عثيمني -

 يعين لو كان اإلنسان مريضاً ال يستطيع أن يطوف ال بنفسه وال بغريه هل يسقط عنه طواف 
 الوداع ؟
طويف من " : أن تدع طواف الوداع لكوهنا مريضة ، قال هلا  ال ، ألن إحدى أمهات املؤمنني استأذنت النيب  :الجواب 

هناك عربات ميكن أن يركبها يطوف أو _ واحلمد اهلل _ األمر ميسر : فهذا املريض نقول له " وراء الناس وأنت راكبة 
 "يطوف على احململ إذاً فال يسقط طواف الوداع إال عن احلائض والنفساء فقط 

 .ع من أخََّر طواف اإلفاضة فطافه عند الخروج من مكة أجزأه عن طواف الودا  -
قبل خروجه من مكة صار ه ألن املقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت ولو أخَّر طواف اإلفاضة فطاف

وهذه . الطواف آخر عهده بالبيت وأجزأه عن طواف الوداع ، ولكن البد أن ينوي طواف اإلفاضة ألنه ركن من أركان احلج 
- : ثالث حاالت ختلوا من املسألة وهي مجع طواف اإلفاضة وطواف الوداع ال

أن ينوي طواف اإلفاضة فيجزئه عن طواف الوداع ، ألن املأمور أن يكون الطواف آخر عهده بالبيت وقد حصل :  األولى
. 

  . جيزئ عنهما مجيعاً  هأن ينوي به طواف اإلفاضة ، والوداع مجيعاً فهذا موضع خالف والصحيح أن:  الثانية
طواف الوداع فقط ، فهذا ال جيزئه عن طواف اإلفاضة ألن ركن حيتاج إىل نية ، وال جيزئه عن أن ينوي بطوافه :  الثالثة

 .طواف الوداع أيضاً ألنه مل يستكمل نسكه بقي عليه طواف اإلفاضة 
 لو أنه أخَّر سعي الحج مع طواف اإلفاضة : مسألة 
البيت وجيزئه عن الوداع ، ألنه جيوز تقدمي سعي آخر عهده ب يكون إنه يـُقِّدم سعي احلج مث يطوف لإلفاضة حىت :قيل 

 .احلج على طواف اإلفاضة كما سبق 
أذن  إنه يطوف لإلفاضة مث يأيت بالسعي وأن هذا الفصل بني الطواف واخلروج بالسعي ال يضر بدليل أن النيب  :وقيل 

فصلها بني الطواف واخلروج بالسعي  ت بعمرة وطافت وسعت مث خرجت ومل يضرتلعائشة أن تأيت بعمرة بعد متام حجها فأ
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ملا طاف للوداع وافق صالة الفجر فصالها وقرأ بالطور مث خرج فدلَّ هذا على أن  واحلديث متفق عليه ، وأيضاً النيب 
 .مثل هذا الفصل ال يضر ، وهذا القول أفضل من تقدمي السعي ألن فيه الرتتيب املشروع 

ْلتَ  أهنم وقفوا اخللفاء الراشدينوال عن  مل يثبت عن النيب :  ف ائدة
ُ
م وإمنا ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس كما ز بامل

بن  وثبت عن طاووس وجماهد وعروة وابن الزبري وجابر رضي اهلل عنهمعند عبد الرزاق يف مصنفه وكذلك عنده عن ابن عمر 
ْلَتزم  اإلنسانالزبري وغريهم فال بأس أن يقف 

ُ
ْلَتزم، بامل

ُ
للباب على قول أكثر أهل ابني باب الكعبة والركن القريب هو م:  وامل

 العلم ، وهل خيصص وقت الوقوف بامللتزم بوقف معني ؟
 .أنه بعد طواف الوداع :  المذهب
فيه دعاء معني ،  أنه ليس له وقت معني ، وهو اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية ومل يرد عن النيب : واهلل أعلم  واألقرب
وأن عن النيب شيء احلائض والنفساء تقفان عند باب املسجد وتقوالن الدعاء الوارد وسبق أنه مل يرد أن :  والمذهب

لصفية ملا حاضت  احلائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع ألنه خفف عنهما و مما يدل على ذلك أيضاً قول النيب 
ق عليه فلم يأمرها النيب بأن تقف بالباب وتدعو فدلَّ واحلديث متف( فلتنفر ) وكانت قد طافت لإلفاضة فقال هلا النيب 

 .هذا على أنه غري مشروع 
 ( -:وبهذا ننتهي من صفة الحج وهناك مسائل نختم بها هذا الباب منها ) 
 من أجل ذلك ؟ه وصاحبيه بأن يشد اإلنسان رحال هل تستحب زيارة قبر النبي  -

 .حبيه ، ولذلك ذكرها صاحب الزاد وصا  أهنا مشروعة زيارة قرب النيب: المذهب 
غري مشروعة وهو اختيار شيخ اإلسالم ومل يكن  وصاحبيه أن شد الرحال لزيارة قرب النيب : واهلل أعلم  والقول الراجح

ألن هذا العمل بدعة ووسيلة لزيارة قرب النيب ال أحد من الصحابة وال من التابعني وال من األئمة املتبوعني يشدون الرح
وسائل الشرك ، وقد ثبت يف احلديث املتفق عليه مشروعية شد الرحال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد النيب من 
  واملسجد األقصى فمن شد رحاله لزيارة مسجد النيب  فله أن يزور قرب النيب  وصاحبيه ، وأما األحاديث الواردة يف

واحلديث رواه " من حج فزار قربي بعد وفايت فكأمنا زارين يف حيايت " كلها ضعيفة ومن ذلك   ختصيص زيارة قرب النيب 
 .الدارقطين وهو حديث ضعيف فيه الليث بن أيب سليم وهو رجل ضعيف 

... منها يف الدين  يءكلها ضعيفة ال يعتمد على ش  أحاديث زيارة قرب النيب : " قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى  -
اديث ضعيفة بل موضوعة ، ليست يف شئ من دواوين اإلسالم اليت يعتمد عليها وال نقلها إمام من كلها أح: وقال أيضاً 
 (  16/139،  1/143انظر جمموع الفتاوى " ) أئمة الدين 

وهلذا اتفق السلف على أنه ال يستلم قرب من قبور األنبياء وغريهم وال يتمسح به : " 19/41وقال أيضاً يف جمموع الفتاوى 
 الَوقَاُلوا : " يستحب الصالة عنده أو به ، ألن هذه األمور كانت من أسباب الشرك وعبادة األوثان كما قال تعاىل  ، وال

  [14: نوح ] " يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسراً  الُسَواعاً وَ  الَتَذُرنَّ َوّداً وَ  الَتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم وَ 
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 صفة العمرة  -
باب دخول مكة والعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق فإذا مرَّ بامليقات فإنه  وتقدم احلديث عن صفة العمرة يف

ملكي ومن كان يف معناه ممن كان مقيماً يف مكة فإنه حُيرم من أدىن احلل احيرم منه أو إذا حاذاه إن مل يكن ماراً به وتقدم أن 
عائشة  احلرم بل البد أن خيرج إىل احلل كما أمر النيب  سواًء التنعيم إن كان قريباً إليه أو غريه من احلل وال حيرم من

مث حيلق أو يقصر  ىكونه أدىن احلل واحلديث متفق عليه مث يطوف مث يسعلوعبدالرمحن بن أيب بكر أن خيرجا إىل التنعيم 
 .وسبق بيان أحكام هذه املناسك 

 وتباح العمرة في كل وقت  -
- :رض يف أي وقت أداها وقد جاء يف فضلها أحاديث منها فليس هلا وقت خمصوص وجتزئه عن عمرة الف

متفق "  العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة: " حديث أيب هريرة مرفوعاً  -1
 .عليه

الكير خبث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي : " حديث ابن مسعود مرفوعاً  -1
 .رواه الرتمذي " الحديد والفضة 

 ولها في رمضان فضل خاص  -
مل يكن لنا إال : قالت " ؟  منعك أن تحجي معنا ما: " مرأة من األنصار ال قال رسول اهلل : عن ابن عباس قال 

فاعتمري فإن عمرة فإذا جاء رمضان : " ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحاً نتنضح عليه قال 
 .متفق عليه "  فيه تعدل حجة

 تكرار العمرة  -
تكرار العمرة يشرع إذا جعل بينه وبني العمرة اليت تليها مدة ينبت فيها الشعر وهذا قول اإلمام أمحد وأما دون ذلك فال 

 .يشرع كمن يرتدد على التنعيم وحنوه 
فيحرم من  هكثرة االعتمار املشروع كالذي يقدم من دويرة أهلفأما  : "  16/169قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 

فقد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر يف السنة أكثر من عمرة ..... يفعلونه  هصحابوأ امليقات بعمرة كما كان النيب 
 . ...." واحدة
مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من احلرم   من االعتمار واملواالة بينهما ، اإلكثاريف : املسألة الثانية ( : " ـ169صـ)وقال 

كل يوم ، أو يعتمر القريب من املواقيت اليت بينها وبني مكة يومان  ، يف الشهر مخس عمر أو ست عمر فهذا مكروه 
 .وا على كراهته اتفقباتفاق سلف األمة ، مل يفعله أحد من السلف بل 

سيما يف رمضان كل العامة اآلن من تكرار العمرة ال هذا يكون ما يفعله وبناء على: "  9/499قال ابن عثيمني يف املمتع 
 " عليه السلف  يوم ، إن مل يكن بعضهم يعتمر يف النهار عمرة ويف الليل عمرة ، خالف ما
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 أركان الحج  -
- :واألركان مجع ركن وهو الشئ األقوى وأركان احلج أربعة وهي 

 اإلحرام : أوالً 
إمنا : " هو نية الدخول يف النسك وليس املقصود به لبس ثياب اإلحرام حلديث عمر مرفوعاً :  وسبق لنا أن اإلحرام

 .متفق عليه ، وسبق أن النية ال حتتاج إىل التلفظ " األعمال بالنيات 
 الوقوف بعرفة : ثانياً 

حلج ، ألنه ركن من أركانه حلديث وهذا باإلمجاع وأمجعوا على أنه من طلع عليه الفجر يوم النحر ومل يقف بعرفة قد فاته ا
 .رواه أمحد وأهل السنن ، فهو ركن باالتفاق "  الحج عرفة: " عبدالرمحن بن يعمر مرفوعاً 

 طواف اإلفاضة : ثالثاً 
ثُمَّ  : "وهو ركن بإمجاع العلماء ويدل على ذلك قوله تعاىل  وهو الطواف الذي يكون يوم العيد ويقال له طواف الزيارة

 .وال يصح هذا الطواف قبل عرفة وال مزدلفة  [19: احلج ]"  وا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ ْليَـْقضُ 
: فروض احلج ثالثة  واتفقوا على أن: "  1/169إلفصاح وهذه األركان الثالثة أركان باتفاق العلماء ، قال ابن هبرية يف ا 

 "حلج ، والوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة وهو طواف اإلفاضة اإلحرام با
 .واختلفوا يف الرابع 

 السعي : رابعاً 
 .سنة وهو أضعف األقوال:  قيلواجب ، و:  قيلأنه ركن وهو قول مجهور العلماء ، و:  المذهب
  مجهور العلماءواستدل 

 "لتأخذوا عين مناسككم: " ل كما يف حديث جابر عند مسلم وغريه حيث سعى وقابفعل النيب  -1
 مسلم "  فلعمري ما أمت اهلل حج من مل يطف بني الصفا واملروة : " قول عائشة -1
لبيك بإهالل كإهالل : قلت : ؟ قال  بم أهللت: فقال ..  قدمت على رسول اهلل : " حديث أيب موسى قال  -4

 .متفق عليه "  ....فقد أحسنت طف بالبيت وبين الصفا والمروة : قال  النيب 
 رواه مسلم "  يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك: " قال هلا  وأيضاً حديث عائشة أن النيب 

 واجبات الحج -
 .والفرق بني الواجب والركن أن الواجب يصح احلج بدونه ، والركن ال يصح إال به 

 اإلحرام من الميقات : أوالً 
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وتقدم احلديث عن املواقيت يف باب املواقيت ، ويدل على وجوب اإلحرام من املواقيت  ،مليقات أي أن يكون إحرامه من ا
متفق ....." يهل أهل المدينة من ذي الحليفة  : "باإلحرام منها كما يف حديث  وهو قول مجهور العلماء أمر النيب 

 .عليه من حديث عائشة 
 ف نهاراً قو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن : ثانياً 

والقول " لتأخذوا عني مناسككم  : "كما يف حديث جابر عند مسلم حيث وقف إىل غروب الشمس وقال   لفعل النيب 
 . الثاين أن الوقوف بعرفة إىل الغروب سنة ، وتقدم احلديث عن ذلك يف أحكام يوم عرفة

 المبيت بمني ليالي التشريق : ثالثاً 
رخص للعباس أن يبيت مبكة من  أن النيب " ب كما سبق وهو قول مجهور العلماء حلديث واملبيت مبىن ليايل التشريق واج

 . بالرخصة يدل على أنه واجب وسبقت هذه املسألة بأدلتها التعبريمتفق عليه و " جل سقايته أ
 المبيت بمزدلفة : رابعاً 

ذهب الذين قالوا إىل منتصف الليل وسبق تقدم أن املبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج إىل طلوع الفجر خالفاً للم
التفريق بني األقوياء والضعفة وأن الضعفة ومن كان تابعاً هلم يدفعون بعد غروب القمر وأما األقوياء فيدفعون بعد اإلسفار 

 .وسبقت األدلة على ذلك 
 الرمي : خامساً 

الوسطى والكربى أيام التشريق والبد أن تكون مرتبة واملقصود به رمي مجرة العقبة يوم النحر ورمي اجلمار الثالث الصغرى و 
لتأخذوا عني ) وقال  ويدل على الوجوب فعله ، تعلى الصفة اليت سبق توضيحها وأن يرمى كل مجرة بسبع حصيا

 . رواه أمحد"  بأمثال هؤالء فارموا" وأمره كما يف قوله (  مناسككم
 الحلق أو التقصير : سادساً 

 وفعله [19: الفتح ]"   َتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّه آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِينَ لَ "  : لقوله تعالى 
 .ألنه مؤثر يف التحلل األول كما سبق "  لتأخذوا عني مناسككم" حيث حلق وقال 

 طواف الوداع : سابعاً  
" أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال إنه خفف عن احلائض : " بن عباس به مجهور العلماء حلديث او وذهب إىل وج

 .يدل على الوجوب ( خفف) وقوله ( أمر ) متفق عليه ، وسبق أن قوله 
سنن كطواف القدوم واملبيت مبىن ليلة عرفة و االضطباع والرمل يف طواف القدوم  ةوالباقي من أفعال احلج وأقواله السابق -

 .ستالم الركن واألذكار واألدعية وصعود الصفا واملروة وتقبيل احلجر وا
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 أركان العمرة -
 هو نية الدخول يف النسك : اإلحرام  -1
 .الطواف  -1
 السعي  -4
 واجبات العمرة  -
 .اإلحرام من امليقات -1
 احللق أو التقصري  -1

 -:قولين واختلف يف طواف الوداع يف العمرة على  
 .ول مجهور العلماء أنه سنة وهو ق :المذهب 

 .أنه واجب كاحلج :  والقول الثاني
 "عليه يف أصح قويل العلماء  اعداملعتمر ال و "  :باز رحمه اهلل  قال ابن 
 " إنما األعمال بالنيات"من ترك نية اإلحرام سواء يف احلج أو العمرة مل ينعقد نسكه حىت وإن حج أو عتمر حلديث  -

لرجل اغتسل يف امليقات له تلقائياً ، فال ميكن أن نقول ورها اإلنسان ألن نية العمل تتبع أفعاوهذه املسألة ال ميكن أن يتص
وهذه "  قال يطااعماًل بال نية لكن من تكليف م اهلل لو كلفنا" أبعد األشياء ولذلك قال بعض العلماء  من أنه مل ينو فهذا

 .املسألة أوردها صاحب الزاد 
 من ترك ركناً  -

الركن مما ال يفوت فال بد أن يأيت هبذا الركن كمن نسي طواف اإلفاضة فهذا مل يتم نسكه حىت يأيت بطواف  إن كان هذا
فاته احلج وهذا بإمجاع  ااإلفاضة ، وإما إن كان هذا الركن يفوت كمن ترك الوقوف بعرفة حىت خرج فجر يوم النحر فهذ

 . ارواإلحصالعلماء كما سيأيت يف الباب القادم باب الفوات 
 من ترك واجبًا  -

 إنه جيربه بدم وهو قول مجهور العلماء:  المذهب
 .أنه ليس عليه دم فإن كان معذوراً فال إمث عليه وإن مل يكن معذوراً فإنه يأمث :  والقول الثاني 

 .وسبق توضيح املسألة قريباً باألدلة عند الكالم على طواف الوداع 
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 أهله ك الواجب فإن عليه أن يصوم عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىلمل جيد دماً لرت  من ذهب على أنوامل 
رق وال اجيد دم اهلدي فإنه يصوم ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع ألهله ، وهذا القياس قياس مع الف وقاسوه على املتمتع إذا مل

 .دليل عليه ، فال جيب عليه الصوم ، وأما الدم فسبق اخلالف فيه 
 . فال شئ عليه ألنه ليس ملزوماً بفعلها  من ترك سنةا وأم -
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 باب الفوات واإلحصار
 : فيه أربُع مسائل

 معنى الفوات واإلحصار :  المسألة األولى
 -:مسألتين هذا الباب عقده املؤلف ليبني فيه أحكام 

 .ن يفوته النسك أك  الفوات: األولى 
 .صر ومينع من النسك كمن حيُ   اإلحصار: والثانية 
 .أن ُيسبق فال يُدرك : ت مصدر فات ، ومعناه كالفو : فالفوات 
 .املنع واحلبس : من احلصر وهو يف اللغة :  واإلحصار

 .املنع من إمتام احلج أو العمرة أومها مجيعاً كمن أحصره مرض أو عدو  :وفي اإلصطالح 
 .حلج القارن فوت إال تبعاً ج ألن العمرة ال توأما الفوات ال يكون إال يف احل

 من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج :  المسألة الثانية
وفوات الوقوف بعرفة يكون بطلوع الفجر يوم النحر ، فمن طلع عليه فجر يوم النحر ومل يقف بعرفة فاته احلج وهذا بإمجاع 

 [131/ 9، واحمللى ( ـ31صـ)، واملقنع  136/ 3انظر اجملموع ] العلماء ونقل اإلمجاع غري واحد من أهل العلم 
- :ويدل على ذلك 

وهو بعرفة فسألوه ، فأمر  أن ناساً من أهل جند أتوا رسول " حديث  عبدالرمحن بن يعمر رواه أمحد وأهل السنن  -1
اه أمحد وأيضاً حديث عروة بن مضرس رو "  الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك: منادياً ينادي 
 .وأهل السنن 

ذلك ؟ قال  أقال رسول اهلل : قلت له : اليفوت احلج حىت يطلع الفجر من ليلة مجع ، قال أبو الزبري : " قول جابر  -1
 .رواه البيهقي " نعم : 
 من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل ؟ -

- :يجب عليه ثالثة أمور: الجواب 
يقلب نيته من حج إىل عمرة فيطوف ويسعي وحيلق أو يقصر مث يتحلل من إحرامه ، فيكون قد  أي أنه:يتحلل بعمرة  - 

 .حتلل بعمرة ، وهذا قول املذهب وهو الراجح واهلل أعلم 
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" مارواه األسود بن يزيد أن رجاًل فاته احلج ، فأمره عمر بن اخلطاب أن حيل بعمرة وعليه احلج من قابل :  ويدل على ذلك
هقي وصححه يف اإلرواء ، وأيضاً هو قول ابن عمر كما عند البيهقي ، وإن أراد من فاته الوقوف بعرفة أن يبقى رواه البي

على إحرامه حىت حيج من قابل فله ذلك إال أن هذا أمر شاق جداً على النفس أن يبقى حمرماً عاماً كامالً فيحلل بعمرة 
 .أيسر له 

 ويقضي الحج من العام القادم  -2
نت حجته اليت فاتت عليه هي حجة اإلسالم فال خالف أنه يقضيه وجوباً ألن ذمته مل تربأ منه ، وإن كانت حجته إن كا

 -:المسألة خالف اليت فاتت تطوعاً ففي 
 .أنه جيب عليه القضاء سواء كان فرضاً أم تطوعاً ، وبه قال مجهور العلماء :  المذهب

- :واستدلوا  
ونوقش هذا االستدالل بأن هذا مل يتمكن من احلج فانتقل إىل بدله وهو "  الحج والعمرة هلل وأتموا: " بقوله تعاىل  -1

 .لزمه الشروع فيه  اماحلج األصغر العمرة فتحلل به ، وسقط عنه 
 والقضاء حكم بعض الصحابة أيضاً  أثر عمر بن اخلطاب السابق عند البيهقي وكذلك ابنه عبداهلل  عند البيهقي أيضاً  -1
 .أنه ال يلزمه القضاء مادام حجه تطوعاً :  القول الثانيو  

- : واستدلوا 
رواه أمحد وأبو داود وصححه احلاكم ، ولو وجب "  الحج مرة فمن زاد فمتطوع: " حبديث ابن عباس مرفوعاً  -1

 .القضاء لكان أكثر من مرة 
" حبسه عذر أو غري ذلك ، فإنه حيل وال يرجع إمنا البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من : " قول ابن عباس  -1

 .رواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم 
من غري  أن فيه تفصيل إن كان فاته بتفريط منه فعليه القضاء لقضاء الصحابة بذلك كما سبق ، وإن كان:  والقول الثالث 

 .جيد جيمع بني اآلثار واهلل أعلم  كأن يكون معذوراً فال قضاء عليه لقول ابن عباس السابق وهذا قول  تفريط منه
وهو قول مجهور العلماء  المذهبأي أن يف حجه الذي يقضيه يف العام القادم يذبح هدياً وهذا قول : هدي يو  -3

 .ة وباهلدي حكم عمر بن اخلطاب وابن الزبري وغريهم من الصحاب
 .أنه ال يهدي إال إن ساق اهلدي معه :  والقول الثاني

ن من فاته الوقوف بعرفة قد اشرتط عند إحرامه وسبق االشرتاط ومىت يكون ؟ وإنه سنة ملن خاف على إن كا:  ف ائدة
تطوعاً فال قضاء  ه أعلم ، فإن كان مشرتطاً عند إحرامه خلوفه من عدم متام النسك وكان حجنفسه على القول الراجح واهلل

 . رواه النسائي "  استثنيت بك مافإن لك على ر : "  لقوله . عليه وال هدي وهذا قول املذهب 
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 من صده عدو عن البيت بعد اإلحرام :  المسألة الثالثة
 أي لو أن إنساناً أحرم حبج أو عمرة أو كان قارناً مث صده عدو عن املضي إىل البيت فماذا يفعل ؟

 .به قال مجهور العلماء أنه يذبح هديه يف مكانه الذي أحصر فيه مث حيل و : واهلل أعلم  لقول الراجحا وهوالمذهب 
- :ويدل على ذلك 

  [196: البقرة ] " فَِإْن ُأْحِصْرتُْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ : " قوله تعاىل  -1
 .يوم احلديبية حيث إنه مل حيل ومل حيلق حىت حنر هديه كما يف حديث عمر بن اخلطاب عند البخاري  فعل النيب  -1
 حلق أو يقصر المحصر ؟وهل يشترط للتحلل أن ي -

 أنه ال جيب ، وهو قول أكثر العلماء :  المذهب
 .أنه جيب : واهلل أعلم  والقول الراجح

- :ويدل على ذلك 
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ و َِ : " عموم قوله تعاىل  -1   [196: البقرة ]"  الَ َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ
أصحابه باحللق وغضبه ملا  وأيضاً أمره " هديه وحلق رأسه  فنحر النيب " : حديث عمر عند البخاري وفيه  -1

وهذا أمر " قوموا فانحروا ثم احلقوا : " قال ألصحابه  أن النيب : " تباطؤوا ، وأيضاً رواه البخاري عن املسور ومروان 
 .واألصل يف األمر الوجوب فال جيوز االنتقال عنه إال بدليل 

على أن احملصر إذا مل جيد هدياً فإنه يصوم عشرة أيام مث حيل قياساً على املتمتع إذا مل جيد هدياً فإنه  :المذهب :  ف ائدة
 .يذهب إىل البدل وهو الصيام 

 . زجعأن احملصر إذا مل جيد هدياً فإنه يسقط عنه ألن الواجبات تسقط بال: واهلل أعلم  والقول الراجح
- :ويدل على ذلك 

  [196: البقرة ]"  فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ : " " قول اهلل تعاىل  أن هذا هو ظاهر -1
 .حيث إن اهلل تعاىل مل يذكر بدالً للمحصر إذا مل جيد اهلدي 

قراء يف احلديبية وهم ألف وأربعمائة نفر كما عند البخاري أن فيهم ف أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النيب  -1
 .من مل جيد اهلدي فليصم عشرة أيام واألصل براءة الذمة : قال هلم  ال جيدون اهلدي ومل يرد أن النيب 

 من ُصدَّ عن عرفة  -
 المذهبعليه وهذا قول  يءبالعمرة مث يتحلل وال ش يأيتكأن يأيت عدو ومينع احلاج من عرفة فإنه يقلب حجته عمرة و 

 .أن هذا من باب أوىل : تمتع وقالوا لو مل حُيصر كما مَّر معنا يف الباحلج أن جيعلها عمرة و وعللوا ذلك بأن جيوز ملن أحرم 
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 .من أحصر بغير عدو كمن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة :  المسألة الرابعة
مرض بعدما أحرم ومل يستطع إمتام نسكه فهذا أحصر مبرض ، أو رجل سرقت نفقته بعدما أحرم ومل رجل :  مثال ذلك

 .طع إمتام نسكه فهذا أحصر بذهاب نفقة يست
 .أن هذا يبقى حمرماً ، وأنه ال حصر إال حصر العدو وهذا قول مجهور العلماء :  فالمذهب

فاملريض يبقى حمرماً حىت يربأ ويأيت بنسكه وإن فاته الوقوف حتلل بعمرة ، ومن ذهبت نفقته كذلك يبقي حمرماً حىت جيد 
 .النفقة ويتمم نسكه 

 .كمن أحصر بعدو وأنه يف املثال السابق يسمى حمصراً أن احلصر بغري عدو  : واهلل أعلم الراجح والقول 
- :ويدل على ذلك 

 [196: البقرة ] " َأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِّلِه فَِإْن ُأْحِصْرتُْم و ": عموم قوله تعاىل  -1
"  من كسر أو عرج فقد أحل وعليه الحج من قابل: "   حديث احلجاج بن عمرو األنصاري قال قال رسول اهلل -1

 .رواه أبو داود " صدق "فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقاال : قال عكرمة 
ضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة تيقلكان القياس على احملصر بالعدو  فلو مل يأت نص حبل احملصر مبرض: " قال ابن القيم 

دو فكما لو والصحيح يف هذه املسألة أنه إذا حصر بغري ع: "  313/ 9ابن عثيمني يف املمتع  قال" والقياس يدل عليه 
أي عن إمتامهما ومل  [196: البقرة ]"   َأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِّلِه فَِإْن ُأْحِصْرُتمْ و : " تعاىل  حصر بعدو ، لعموم قول اهلل
فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام ، وهذا ال يقتضي "  ِإَذا َأِمنُتمْ فَِ  "له تعاىل وأما قو . يقيد اهلل تعاىل احلصر بعدو 

 "التخصيص 
 .عليه  يءفله أن حيل وال ش حابس سبق أن من أشرتط يف ابتداء إحرامه مث حبسه 
اس بالقضاء مل يأمر الن الصحيح أن احملصر ال جيب عليه القضاء إن كانت حجته أو عمرته تطوعاً ألن النيب :  ف ائدة 

ملصاحلة اليت حصلت ، وألن إجياب القضاء فيه إجياب املا أحصر ومسيت العمرة اليت تليها عمرة القضاء من املقاضاة وهي 
 .العمرة أو احلج مرتني 
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 باب الهدي واألضحية والعقيقة
 

 :فيه اثنتا عشرَة مسألة 
 "اهلدي واألضحية والعقيقة : ىل اهلل وعبادة ثالثة والذبائح اليت هي قربة إ: "  1/411قال ابن القيم يف اهلدي 

 تعريف الهدي واألضحية :  المسألة األولى
هو ما يُهدى للحرم من نَِعٍم وغريها فقد يكون اهلدي نَِعماً أي من هبيمة األنعام كاإلبل والبقر والغنم وقد :  الهدي: أوالً 

 كل ما يُهدى إال ما نص عليه الشرع أنه من هبيمة األنعام كدم فاهلدي عام يف. يهدي اإلنسان غريها كالطعام واللباس 
فاهلدي هنا البد أن  [196: البقرة ]"َمن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَ : "  التمتع الذي قال اهلل فيه 
 .يكون من هبيمة األنعام 

 "مايهدي إىل بيت اهلل من بدنٍة أو غريها : واهلدي : "  493/ 1قال القرطيب يف أحكام القرآن  -
الغنم ، وأهدى اإلبل ، وأهدى عن نسائه البقر ، وأهدى يف  فأهدى رسول اهلل : " 414/ 1وقال ابن القيم يف اهلدي 

 "مقامه ويف عمرته ويف حجته 
مث ُيْشِعر اإلبل ، اله من إبل أو بقر أو غنم أنه إذا توجه أحدهم إىل البيت احلرام عزل معه بعض م :وصورة الهدي 

مث يأخذ من ذروة السنام وبراً ويبلُُّه حىت حيمرَّ مث يعقد يف ، أن يشق سنامها حىت خيرج منها دم : واإلشعار هو ، ويـَُقلَِّدها 
، عر مث يربطها يف رقاهبا أن يعمد إىل حبال من وبر أو من ش: أما التقليد فهو ، ذروة السنام عالمة على أهنا مهداة للبيت 

يا أيها : " واإلشعار أو التقليد عالمة على أهنا مهداة للبيت حىت ال يتعرض هلا أحد قال تعاىل ، وقد يعلق يف الرقبة نعلني 
 " .الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهلل وال الشهر احلرام واهلدي وال القالئد 

 .تذبح ضحوة ، أي وقت ارتفاع النهار وعلى الشاة اليت تذبح يوم األضحى تطلق على الشاة اليت :  األضحية لغة:ثانياً 
 .ما يُذبح من هبيمة األنعام أيام األضحى بسبب العيد تقرباً إىل اهلل تعاىل :  االصطالحويف 

. ألنعام وعلى هذا فاهلدي أعم من األضحية ألن اهلدي يف هبيمة األنعام وغريها وأما األضحية فال تكون إال يف هبيمة ا
َوِلُكلِّ : " واهلدي خاص مبا يُهدي للحرم ، وأما األضحية فهي عامة يف البالد اإلسالمية واألضحية يف كل ملة لقوله تعاىل 

عند احلديث وسبق حكم اهلدي  [43: احلج ]"  أُمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسكاً لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعَلى َما َرَزقـَُهم مِّن بَِهيَمِة اأْلَنـَْعامِ 
عن هدي املتمتع والقارن ، وأما حكم األضحية سيأيت حكمها بإذن اهلل وأمجع املسلمون على مشروعيتها كما نقله ابن 

 (  .ـ63صـ) املنذر يف اإلمجاع 
 .وأما العقيقة وما يتعلق هبا من أحكام ستأيت الحقاً بإذن اهلل تعاىل  -
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 نعام في الهدي واألضحية ؟ما األفضل من بهيمة األ:  المسألة الثانية
أن األفضل  اإلبل مث البقر مث الغنم ، وهذا إن أخرجها كاملة حبيث خيرج بعرياً كاماًل فهذا أفضل من الشاة بال :  المذهب

 .شك 
 " اإلبل مث البقر مث الغنم يعين إذا ُأخرج كامالً ، وهذا بال نزاع : واألفضل فيهما : "  3/94قال املرداوي يف اإلنصاف 

أهدي مائة من اإلبل وأشرك علياً معه يف اهلدي كما سبق يف حديث  أما يف اهلدي فاإلبل أفضل بال شك ألن النيب 
جابر الطويل عند مسلم عندما حج قارناً ، وأما األضحية فعلى ترتيب املذهب وهو قول مجهور العلماء اإلبل مث البقر مث 

بأهنا أكثر نفعاً ، وأما العقيقة فالشاة أفضل من البعري الكامل ألن النص ورد الغنم وذلك إذا أخرجها كاملة وعللوا ذلك 
 .بالشاة كما سيأيت إن شاء اهلل 

من راح في الساعة األولى : " حديث أيب هريرة مرفوعاً : على أن البدنة مث البقرة مث الغنم أفضل يف اهلدي واألضحية ويدل
 نية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرنفكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثا

 .متفق عليه ....." 
 .واألفضل من كل جنس أمسنه وأكثره حلماً وأكمله ِخْلَقًة وأحسنه 

 من شروط األضحية أن تبلغ السن المعتبرة:  المسألة الثالثة
- : لألضحية أربعة شروط البد من توافرها وهي 

 أن تكون األضحية من بهيمة األنعام:  ولاألالشرط 
  [13: احلج ] "َعَلى َما َرَزقـَُهم مِّن بَِهيَمِة اأْلَنـَْعامِ : " وهي اإلبل والبقر والغنم فال جيزئ غريها ، لقول اهلل تعاىل  

 ية قد بلغت السن المعتبرة شرعاً أن تكون األضح: الثاني الشرط 
ة شرعاً مل جتزئ وهذا باتفاق الفقهاء ، والسن املعترب عند العلماء هو الثنيَّة من اإلبل فإن كانت األضحية دون السن املعترب 

ماله سنة ، : والبقر واملعز ، واجلذع من الضأن واختلفوا يف تفسري الثنيَّة  واجلذعة ، فاجلذع ماله ستة أشهر ، والثين من املعز 
هذا قول املذهب فعلى هذا لو أراد أن يضحى مباله سنة ونصف من ومن البقر ماله سنتان ، ومن اإلبل ماله مخس سنوات و 

ى مباله مثانية أشهر من أريد أن أضح: البقر فهذا ال جيزئ أو ماله أربع سنوات من اإلبل فهذا  الجيزئ أيضاً ، ولو قال 
ألن السن املعتربة ستة ن كانت من الضأن فتجزئ عز فال جتزئ البد من سنة كاملة وإإن كانت من امل: قول له الغنم ، ن

 .مثانية أشهر  وهذه أشهر
تذبحوا إال مسنة إال أن تعسر عليكم  ال: " قال  مارواه جابر رضي اهلل عنه أن النيب : على إجزاء اجلذع والثنية  ويدل

 . رواه مسلم "  ، فتذبحوا جذعة من الضأن
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 .و املعز هي الثنية سواًء كانت من اإلبل أو البقر أ:  والمقصود بالمسنة
وظاهر احلديث أن اجلذعة من الضأن ال جتزئ إال عند تعسر املسنة وهي الثنية ، ولكن محله اجلمهور على أن هذا على 

رواه النسائي وقال الشوكاين " الضأن من باجلذع  ضحينا مع رسول اهلل : " سبيل األفضلية ، حلديث عقبة بن عامر قال 
 .وسنده قوي : "  11/14وقال ابن حجر يف الفتح " جاله ثقات إسناد ر "  114/ 4يف نيل األوطار 

 يارسول اهلل : قسم بني أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة ، فقال : " حلديث عقبة بن عامر أيضاً أن النيب و 
 .متفق عليه " ضح بها  : "صارت يل جذعة ، فقال 

 .وسيأيت توضيح ذلك بإذن اهلل تعاىل  زاءلمانعة من اإلجاأن تكون سالمة من العيوب  :لشرط الثالث ا
 .وسيأيت بيانه بإذن اهلل أن تكون األضحية في وقت الذبح : والشرط الرابع 

 .هذه هي شروط األضحية األربعة 
فهل  لو أن إنساناً أراد أن يشرتي أضحية ولكن ال يعرف أن يفرق بني الثنيَّة وغريها أو بني اجلذعة من الضأن وغريها -

 بقول البائع له ؟يكتفي 
هل يكتفي بقول البائع ، أو البد أن يقول املشرتي للبائع ائت : قائل فإذا قال : "  9/316يف املمتع  قال ابن عثيمني

 بشهود ؟
 ديين ، كاخلرب بدخول وقت الصالة ، أو بغروب ثقة فإن قوله مقبول ، ألن هذا خرب إن كان البائع: فيه تفصيل : اجلواب 

شهراً يعين املعز أقسم باهلل أن هلا سنة و :  ثقة يقول طر وما أشبه ذلك ، فيقبل فيه خرب الواحد ، وإن كان غريالشمس يف الف
إذا وجدت قرينة تدل على كذبه  على الضبط ، وليكون أقرب للتصديق ، فإنه ال يصدق ال سيما  للداللة، وأتى بالشهر 

 " ذلك فإنه كاف  أشبهباإلطالع على أسناهنا ، أو ما وإذا كان اإلنسان نفسه يعرف السن . ر البهيمة كصغ

 تجزئ الشاة عن واحدة والبدنة والبقرة عن سبعة :  المسألة الرابعة
 هك معه يف الشاة أي بثواهبا إذا ضحى أهل بيته أو والديه أو غري رِ واهلل أعلم وله أن ُيشْ الراجح  وهومذهب ال وهذا قول
 .تربعاً منه

يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون  كان الرجل يف عهد رسول اهلل " أيب أيوب  حديث: ويدل على ذلك 
 .رواه الرتمذي وصححه ورواه ابن ماجة والبيهقي " ويطعمون 

أيت  حيث ضحى عنه وعن أهل بيته وأمته كما يف حديث عائشة عند مسلم أن النيب  وأيضاً يدل عليه فعل النيب 
بسم اهلل ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد  : "فأضجعه ، مث ذحبه مث قال بكبش ليضحي به ، فأخذه 

" 
 .وأما البدنة والبقرة فتجزئ عن سبعة أشخاص  -
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رواه " عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة  حنرنا مع رسول اهلل : " حديث جابر قال :  ويدل على ذلك
 .مسلم 

بقرة عنه وجيوز أن يدخل معه غريه يف الثواب ال يف امللك ألن الُسبع يف امللك ال جيزئ  عِ بْ بدنة أو سُ  عِ بْ بسُ  فالرجل ُيضحي
يف حديث عائشة السابق حيث  إال عن واحد كالشاة وأما يف الثواب فله أن يدخل معه أهل بيته وغريهم كما فعل النيب 

 .أدخل معه أهل بيته وأمته 
 -:ينقسم إلى قسمين حية وهو اشرتاك عدد يف واحدة من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة التشريك يف األض:  ف ائدة

كأن يكون من ميلك األضحية واحد ويشرك معه غريه من املسلمني يف ثواهبا ، االشتراك في الثواب ، : القسم األول 
ام أمحد من حديثي عائشة وأيب رافع يف مسند اإلم كما عند مسلم وجاء  فهذا جائز حلديث عائشة السابق وفعل النيب 

كان يضحي بكبشني أحدمها عنه وعن آله واآلخر عن أمته مجيعاً، وكذلك حديث أيب أيوب السابق عند   أن النيب 
الرتمذي وصححه فإذا ضحى بالشاة أو بسبع البدنة أو سبع البقرة عنه وعن أهل بيته ومن شاء من املسلمني صح ذلك  

 .كما سبق 
يابأن يشرتك االشتراك في الملك ، : ني القسم الثا هبا ، فهذا ال جيوز وال يصح  شخصان فأكثر يف ملك أضحية وُيضحِّ

أضحية إال يف اإلبل والبقر إىل سبعة فقط ، وذلك ألن األضحية عبادة وقربة إىل اهلل تعاىل فال جيوز إيقاعها وال التعبد هبا 
َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا : "  ملاذا ال يصح وقد قال اهلل تعاىل: ، فإن قيل اً وعدداً وكيفية منإىل على الوجه املشروع ز 

أنه ليس املقصود : وكما لو اشرتكا يف شراء حلم فتصدقا به ، ولكل منهما من األجر حبسبه ؟ فاجلواب  [9: الزلزلة ] " يـََرهُ 
قصود باألضحية إقامة شعرية من شعائر اهلل عز وجل على الوجه للحم لالنتفاع أو الصدفة ، وإمنا املامن األضحية جمرد 

بني شاة اللحم وشاة النسك  فوجب تقييدها حبسب ماجاء يف الشرع ولذلك فرق النيب  الذي شرعه اهلل ورسوله 
من ذبح قبل الصالة فشاته شاة لحم أو فهو لحم قدمه ألهله ومن ذبح بعد الصالة فقد أصاب  : "حيث قال 

دفع  يف زكاة الفطر بني ما دفع قبل الصالة وما كما فرق "  سنة المسلمين فقد تم نسكه ، وأصاب"  وقال" ك النس
فاألول زكاة مقبولة والثاين صدقة من الصدقات ، وأيضاً لو كان التشريك يف امللك جائزاً يف األضحية بغري اإلبل ،  بعدها

 لو اشرتك اثنان: يستطيعون مثن األضحية كاملة ، وقال النووي يف شرح مسلم  والبقر لفعله الصحابة ألن منهم فقراء كثري ال
حمموله على أن املراد التشريك يف " اللهم هذا عن محمد وآل محمد : " مل جتز ، واألحاديث كذلك حلديث  يف شاة

 . الثواب ال األضحية 
 [  محه اهللللشيخ ابن عثيمني ر ( ـ43صـ)الفائدة انظر رسالة األضحية  هيف هذ] 
 ألن إراقة الدم مقصودة يف األضحية  وهذا قول املذهب وهو الراجح واهلل أعلمالبقرة  سبعالشاة أفضل من سبع بدنة أو  -
يف العقيقة كما سيأيت البدنة والبقرة ال جتزئ فيها إال عن واحد فقط ألن العقيقة فداء نفس والنفس تفدى بنفس كاملة  -

البقرة عن سبعة لفديت النفس بسبعة أنفس ، والشاة يف العقيقة أفضل من البقرة أو البدنة كما سبق إن البدنة أو : ولو قيل 
 .لورود النص بالشاة كما سيأيت 
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 يشترط في األضحية أن تكون سالمة من العيوب :  المسألة الخامسة
 جزئ العوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء   تفال  -

العوراء : أربع ال تجوز في األضاحي : " قال  قام فينا رسول اهلل : بن عازب قال  حديث الرباء:  ويدل على ذلك
 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي " البيِّن عورها ، والمريضة البيِّن مرضها ، والعرجاء البيِّن ظلعها ، والعجفاء التي ال تنقي 

بيِّناً األضاحي للحديث السابق ، والبد أن يكون َعَوُرها ال جتزئ يف  فهذه هي اليت اخنسفت عينها أو برزت: العوراء  -
أهنا : كانت العني من يراها يظن أهنا سليمة وهي ال تبصر هبا ، أو كان عليه بياض فاألظهر واهلل أعلم   فلو لداللة احلديث

 .جتزئ وهذا من باب أوىل جتزئ ، ألنه ليس بنيِّ عورها ، وهو قول املذهب ، وأما العمياء وهي اليت ال تبصر أبداً فال 
اليت ظهر عليها آثار املرض كاخلمول :البنيِّ مرضها ال جتزئ كذلك باتفاق األئمة حلديث الرباء السابق ، وهي  والمريضة -

، والتعب السريع ، وقلة شهوة األكل ، واحلمى الذي يقعدها عن الرعي ، واجلرب املفسد للحمها وغري ذلك مما يعدّّه 
 .يِّناً الناس مرضاً ب

تطيق املشي مع الصحيحة فهذه عرجها بيِّناً فال جتزئ باتفاق األئمة حلديث الرباء  البنيِّ عرجها وهي اليت ال  والعرجاء -
السابق وأما إذا كانت تعرج لكنها متشي مع الصحيحة فهذه عرجها ليس بيِّنا ،أما مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلني فال 

وهي اليت ال تستطيع املشي إطالقاً أو اليت التستطيع املشي لسمنها فكل ذلك ال (  الزمىن) ك جتزئ من باب أوىل ، وكذل
 .جيزئ من باب أوىل 

وهي اهلزيلة اليت المخ فيها ، فإذا كانت هزيلة فإن خمها يزول ، فال جتزئ باتفاق األئمة حلديث الرباء السابق :  والعجفاء -
فالعجفاء ال جتزئ . هي اليت ليس فيها نقيُء ، والنقي هو املخ : السابق يقول العلماء  يف حديث الرباء( التنقي ) ، ومعىن 

 .حىت تنقي أي يكون فيها مخ 
اء والعضباء ؟ -  وهل تجزئ الهتماء والجدَّ
 . هي اليت سقطت ثناياها من أصلها :  الهتماءو

 .جتزئ  ال أهنا:  فالمذهب
 .وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  جتزئ ، أهنا: واهلل أعلم  الراجح والقول
ة يف دأهنا ليست من األربع املذكورة يف حديث الرباء السابق وال يف معناها ، وأيضاً ألن الثنايا ليست مقصو :  والتعليل
 .األكل 
 .هي اليت نشف ضرعها :  والجدَّاء
 .جتزئ  ال:  فالمذهب

 .أهنا جتزئ : واهلل أعلم  الراجحوالقول 
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 ولعدم النقص يف حلمها أو خلقتها أهنا ليست من األربع املذكورة يف حديث الرباء السابق ، وال يف معناها ، :  والتعليل
 .هي اليت ذهب أكثر أذهنا أو قرهنا طواًل أو عرضاً :  والعضباء
 .أهنا ال جتزئ : فاملذهب 
 . رواه أمحد وأبو داود والرتمذي" هنى أن ُيضحى بأعضب األذن والقرن  أن النيب : "  علي ديثحب:  واستدلوا

 .جتزئ مع الكراهة :  قيلو 
 .أهنا جتزئ مطلقاً : واهلل أعلم  الراجحوالقول 
أهنا ليست من األربع املذكورة يف حديث الرباء السابق ، وألن األذن يف الغالب والقرن ليست مقصودة يف األكل :  والتعليل

ال : " األذن والقرن فحديث ضعيف فيه جري بن كليب قال أبو حامت  ، وأما حديث علي السابق يف النهي عن أعضب
 "حيتج به 

ضب األذن والقرن مطلقاً ، ألن يف صحة اخلرب نظراً ، واملعىن جيوز أع: ويتوجه احتمال : "  4/431الفروع  قال صاحب
 "  باإلجزاء يقتضي ذلك ، ألن القرن ال يؤكل واألذن اليقصد أكلها غالباً مث هي كقطع الذنب وأوىل

 " هذا االحتمال هو الصواب : "  99/ 3وقال املرداوي يف اإلنصاف 
     ؟أو قرنه قطع أقل من النصف  هوما بإذنوهل تجزئ البتراء والجماء وماخصي خصياً غير مجبوب  -
 .هي اليت الذنب هلا :  البتراء 

 فتجزئ وبني أهنا مقطوعة الذنب فال جتزئ ةً قَ لْ أهنا جتزئ ، وبعضهم فرَّق بني أن يكون الذنب هلا خِ :  فالمذهب
 .أن البرتاء جتزئ مطلقاً سواًء كان خلقة أو مقطوعة الذنب : واهلل أعلم  والقول الراجح

ألن الذنب غري مقصود ، وأما إن كانت اإللية مقطوعة فال جتزئ على القول الصحيح ألن اإللية هلا قيمة :  والتعليل
 .حة للحيوان ومقصودة أيضاً وفيه مصل

. أن البرتاء اليت ال ذنب هلا خلقة أو مقطوعاً جتزئ كاألذن متاماً : ولكن الصحيح : "  9/344قال ابن عثيمني يف املمتع 
فأما مقطوع اإللية فإنه ال جيزئ ، ألن اإللية ذات قيمة ومرادة مقصودة ، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته ال جيزئ واملعز 

 " .زئ إذا قطع ذنبه جي
ودة األلية بأصل اخللقة ، فإن كانت من جنس ال ألية له يف العادة أجزأت فقوأما م( : " ـ66صـ)وقال يف رسالة األضحية 

 "بدون كراهة ، وإن كانت من جنس له ألية يف العادة لكن مل خيلق هلا ، أجزأت ويف الكراهة تردد
 .وهي اليت مل خيلق هلا قرن : اء الجمَّ 

 .اهنا جتزئ وهذا باتفاق األئمة ، وسبق أن القرن ليس مقصوداً يف األكل : واهلل أعلم  القول الراجحوهو  فالمذهب
 .أي غري مقطوع الذكر : واخلصي هو ماقطعت خصيتاه ، وغري اجملبوب :  الخصي غير المجبوب
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 .أن اخلصي غري اجملبوب جيزئ : واهلل أعلم  القول الراجحوهو  فالمذهب
 .اإلخصاء يزيد يف مسنه وطيب حلمه  ألن:  والتعليل

 فإن كان خصياً جمبوباً أي مقطوع الذكر ؟:  ف ائدة
 .عدم اإلجزاء :  فالمذهب

 .أهنا جتزئ : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .أهنا ليست من األربع املذكورة يف حديث الرباء السابق :  والتعليل

 .ما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف  -
.هنا جتزئ وإن كانت أكثر من النصف فال جتزئ كما سبق بيانه يف العضباء أ:  المذهب

 .أهنا جتزئ ، وسبق توضيح العلة يف العضباء وهي هنا كذلك : واهلل أعلم  والقول الراجح

 السنة في نحر اإلبل :  المسألة السادسة
 .من السنة حنر اإلبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى 

 : ويدل على ذلك 
َها َصَوافَّ : " قوله تعاىل   -1 فَِإَذا : " قياماً على ثالث قوائم مث قال تعاىل : أي  [46: احلج ] " فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَليـْ

 .أي سقطت على األرض وهذا مشعر بكوهنا قائمة "  َوَجَبْت ُجُنوبـَُها
 .متفق عليه "  عثها قياماً مقيدة سنة حممد اب: أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها ، فقال " حديث ابن عمر  -1

فينحرها حبربة أو سيف أو سكني يف الَوْهَدة وهو املكان املطمئن الذي بني أصل العنق والصدر ألن عنق البعري طويل ، فلو 
 .طعن بالقرب من رأسه حلصل له تعذيب عند خروج روحه ، وبأي طريقة حنر أجزأ 

حبها من عند الرأس بأن يضجعها على جنبها األيسر ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن وأما غري اإلبل فالسنة أن يذ -
 .منها 

فرأيته واضعاً قدمه " أقرنني " ويف رواية " بكبشني أملحني  ضحى رسول اهلل : " حديث أنس قال :  ويدل على ذلك
 .رواه البخاري " على صفاحهما ، يسمي ويكرب فذحبهما بيده 

يضجعها على جنبها األيسر ألنه أيسر ملن أراد أن يذبح بيده اليمىن ومن كان معتاداً أن يستخدم يده اليسرى وكون الذابح 
من اجلهات لئال يتكلف فيعذهبا  يضجعها على اجلنب األمين ألن هذا من إحسان الذبح بأن يذحبها مبا تيسر له فإنه

 .يف إفراغ الدم  واألفضل أن تبقى قوائمها مطلقة ألنه أريح للبهيمة وأشد
 .وجيوز العكس بأن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح ، فيذبح البعري مثاًل كما يذبح الشاة وينحر الشاة كما ينحر البعري  -
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أنهر الدم ، و ذكر اسم اهلل عليه فكل ما : "  عموم حديث رافع بن خديج املتفق عليه قال النيب :  ويدل على ذلك
 .  النحر والذبح بني  فلم يفرق النيب " 

 ماذا يقول عند الذبح ؟:  المسألة السابعة
 .بسم اهلل ، واهلل أكرب : املشروع له أن يقول 

: " حيث قال  أما التسمية فواجبة بل هي شرط كما سيأيت وأما التكبري فمستحب حلديث أنس السابق يف فعل النيب 
 .واحلديث رواه البخاري " يسمي ويكرب 

- :ي حكم التسمية على الذبيحة أو على الصيد على أقوال اختلف العلماء ف
 .إن التسمية سنة يف الذبيحة والصيد :  قيل

 .إهنا واجبة تسقط بالنسيان واجلهل : وقيل 
إهنا شرط يف الذبيحة والصيد ، وتسقط سهواً يف الذبيحة  دون الصيد ، وهذا القول هو املشهور يف مذهب احلنابلة :  وقيل

. 
أن التسمية شرط يف الذبيحة والصيد ال تسقط بالنسيان وال باجلهل وهو اختيار شيخ اإلسالم : واهلل أعلم  راجحوالقول ال
 .ابن تيمية 

حيث مل يفرق بني  [111: األنعام ] " َوالَ تَْأُكُلوْا ِممَّا َلْم يُْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْيهِ : " عموم قوله تعاىل :  ويدل على ذلك
 [ وسيأيت حبث املسألة يف باب الذكاة بإذن اهلل تعاىل ] أو اجلاهل وغريه ،  الناسي وغريه

والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية ، وال تسقط ال : " 334/  9قال شيخنا ابن عثيمني يف املمتع  -
َواَل : " وال جهالً ، وألن اهلل قال  عمداً وال سهواً وال جهالً وذلك ألهنا من الشروط ، والشروط ال تسقط عمداً وال سهواً 

 " . تَْأُكُلوْا ِممَّا َلْم يُْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْيهِ 
  -:شروط الذكاة هي :  ف ائدة

 .التسمية ، وسبق اخلالف فيها وتكون عند إرادة فعل الذبح أو الصيد  -1
 .رواه البخاري "  اهلل عليه فكل ما أنهر الدم وذكر اسم: " الدم حلديث رافع بن خديج مرفوعاً  رإهنا -1
وإهنار الدم ال يتحقق إال بقطع الودجني وبعض الناس يسميهما الشرايني أو األوراد ، ومها عرقان غليظان حميطان باحللقوم ] 

 [ وال ميكن إهنار الدم إال بقطعهما ، وإهنار الدم يعين أن ينفجر 
 .مل تصح تذكيته ولو مسى ألنه النية وال قصد له البد أن يكون الذابح عاقالً فلو كان جمنوناً  -4
 [4: املائدة ] "َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم : " أن يكون مسلماً أو كتابياً لقوله تعاىل  -3
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اً يف احلرم فإنه حرام رم أو الصيد حني اإلحرام فلو ذبح أو صاد صيد، كالصيد يف احلحلق اهلل أن ال يكون احليوان حمرماً  -4
 .حىت لو مسى وأهنر الدم وكذلك لو صاد وهو حمرم فهو حرام ، وسبق حبث املسألة يف باب حمظورات اإلحرام 

- :واختلف العلماء هل يشترط أن يكون ذبح الكتابي كذبح المسلمين على قولين  -
 .ملسلم وهو قول مجهور العلماء أصحهما أنه البد أن ينهر الدم يف ذبح الكتايب كما أنه شرط يف ذبح ا

 ولكن ال يشرتط أن نعلم أن هذا الكتايب ذحبه على هذا الوجه ، وهل جيب أن نعلم أن الكتايب مسى عليه أم ال؟
إن قوماً يأتوننا  يارسول اهلل : فقالوا  أن قوماً سألوا النيب : " الصحيح أنه ال جيب حلديث عائشة عند البخاري 

ومما ال شك " وكانوا حديثي عهد بالكفر : قالت "  سموا أنتم وكلوا: " ذكروا اسم اهلل عليه أم ال ؟ قال باللحم ال ندري أ
 ع ذلك قال النيب مفيه أن من كان حديث عهد بكفر حيتمل أنه مسى وحيتمل أنه مل يسم ألنه مل يعرف أحكام اإلسالم و 

 " سموا أنتم وكلوا: " 
الرحمن : " خبالف األكل والشرب ، فيشرع زيادة (  بسم اهلل) على البسملة فيقول  واملشروع عند الذبح االقتصار -

 " الرحيم
أي منك رزقاً وعطاًء ، ولك تعبداً وإخالصاً ، واألفضل عند ذبح :  اللهم هذا منك ولك: " وبعد التسمية والتكبري يقول 

يف سواد ،  يف سواد ، ويربك يف سواد ، وينظريطأ  أمر بكبش أقرن األضحية أن يدعو بالقبول حلديث عائشة أن النيب 
الكبش فأضجعه ، مث ففعلت ، مث أخذها ، وأخذ "  اشحذيها بحجر: " مث قال "  عائشة هلمي المدية يا: " فقال هلا 

 .رواه مسلم "  بسم اهلل اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" :ذحبه مث قال 
ديث السابق وغريه من كما يف احل  أم  امرأة لفعل النيب  احب الذبيحة سواًء كان رجالً األفضل أن يتوىل الذبح ص - 

 يوكل غريه األوىل أن يباشرها هو بنفسه فإن مل يستطع فإنه فمن هديه وألنه قربة  ثالثاً وستني بدنةً   األحاديث ولذحبه

 وقت ذبح األضحية ؟:  المسألة الثامنة
 ضحية ابتداء وقت ذبح األ: أوالً 

أن وقت ذبح األضحية يبتدئ من بعد صالة العيد يوم النحر خالفاً ملن قال أنه : واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهب
 .يبتدئ بعد مضي وقت الصالة سواًء صليت صالة العيد أم ال 

- :ويدل على ذلك 
ذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعل إن أول مانبدأ  به في يومنا ه: " قال  حديث الرباء بن عازب أن النيب  -1

 .متفق عليه"  يءفقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه ألهله ليس من النسك في ش
 .متفق عليه" من ذبح قبل أن يصلي ، فليعد مكانها أخرى: " قال  حديث جندب بن سفيان أن النيب  -1

 .تدئ من بعد ذبح إمام صالة العيد ومن أهل العلم من قال أن وقت ذبح األضحية يب
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صلى هبم يوم النحر باملدينة ، فسبقهم رجال فنحروا وظنوا أن النيب : "  حبديث جابر عند مسلم أن النيب :  واستدلوا
  قد حنر ، فأمر النيب  من كان حنر قبله أن يعيد بنحر آخر وال ينحر حىت ينحر النيب" 

ورد من التقييد بالصالة كما يف  عن التعجل الذي يؤدي إىل الذبح قبل الوقت ، بدليل ما رالزجولكن هذا احلديث املراد به 
وقد يقال أن األفضل أن يكون الذبح بعد ذبح اإلمام أما وجوباً [14/111انظر شرح النووي ملسلم ] األحاديث السابقة 

 .فال 
العيد فإنه ال جيزئه وقد وقعت هذه املسألة على عهد يُفهم من األحاديث السابقة أن من ذبح أضحيته قبل صالة :  ف ائدة

حيث جاءه صحايب يقال له أبو بردة قد ذبح أضحيته قبل الصالة ليأكل أهل بيته اللحم قبل الصالة فسأل النيب  النيب 
  ه يُعذر فيها مع أن الرجل جاهل إال أن األوامر ال يُعذر فيها باجلهل خبالف النواهي فإن"  شاتك شاة لحم: " فقال له

: قال و "  شاتك شاة لحم" وقال له  فلم يعذره النيب _ وسبق تفصيل هذه القاعدة بأدلتها يف كتاب الصالة _ باجلهل 
واحلديث متفق عليه من حديث الرباء ، فدل على أن الذبح البد أن "  من ذبح قبل الصالة فليذبح مكانها أخرى" 

ر أنه  صالةيكون بعد  ن يكون يف بعض الدول األجنبية أو يف البادية فإنه أيف مكان ليس فيه صالة عيد كالعيد وإن ُقدِّ
ر بعد ارتفاعها  ينتظر مقدار صالة العيد مث يذبح بعد ذلك فإذا كانت صالة العيد ُتصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فيقدِّ

 . قيد رمح ربع ساعة مثاًل مقدار الصالة مث يذبح أضحيته 
 وقت ذبح األضحية  انتهاء: ثانياً 

يوم العيد ويومني بعده ، ليومني بعد يوم العيد ، فتكون أيام الذبح ثالثة اأن انتهاء وقت ذبح األضحية هو آخر :  المذهب
 .، وبه قال مجهور العلماء 

م ابن تيمية وتلميذه يوم العيد وثالثة أيام بعده ، وهو اختيار شيخ اإلسال: أن أيام الذبح أربعة : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .ابن القيم ، وهو رواية عن اإلمام أمحد 

- :ويدل على ذلك 
رواه أمحد وابن حبان والدارقطين ، وأيام التشريق هي "  وكل أيام التشريق ذبح: " حديث جبري بن مطعم مرفوعاً  -1

 .باإلرسال وضعفه البيهقي والزيلعي  علَّ ال أنه أُ زاع إـاأليام الثالثة بعد يوم النحر ، وهذا احلديث لو صحَّ لكان فاصالً يف الن
فجعل النيب "  أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل عز وجل: " قال  حديث نبيشة اهلذيل عند مسلم أن النيب  -1
 وم الثالث حكمها واحداً أهنا أيام أكل ملا يذبح فيها وأيام ذكر هلل تعاىل ومنه الذكر عند الذبح ، وعلى هذا يكون الي

 . من أيام التشريق وقتاً للذبح كاألولني 
حيث حنر باملصلى كما جاء يف الصحيحني من  السنة أن تذبح األضحية قرب مصلى العيد لفعل النيب :  ف ائدة

 .حديث ابن عمر 
 ماحكم ذبح األضحية بالليل ؟ -
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 .أنه يكره وهو قول مجهور العلماء :  المذهب
- :واستدلوا 

رواه ابن حزم يف احمللى وأعلَّه باإلرسال وببقية بن " عن الذبح بالليل  هنى رسول اهلل : " عطاء بن يسار قال  مبا رواه -1
 .الوليد ، ومبشر بن عبد فاحلديث ضعيف 

رواه الطرباين ، وهو حديث ضعيف فيه سليمان اخلبائري " هنى عن الذبح ليالً : "  حديث ابن عباس أن رسول اهلل  -1
 .وك رجل مرت 

 .جواز الذبح ليالً : واهلل أعلم والقول الراجح 
 .ة حكم شرعي حيتاج إىل دليل شرعي وال دليل على ذلك هعدم الدليل على الكراهة ، فالكرا:  والدليل

 أيام التشريق ولم يضح ؟ من من فاته وقت األضحية بأن غربت الشمس من اليوم الثالث -
 .كان أوجبها على نفسه بأن نذر أن يضحي هذا العام فإنه يقضي هذه األضحية أنه هبذا فاته الوقت فإن  :  المذهب

- :أن من نذر أن يضحي هذا العام ومل يضح حىت خرج الوقت فال خيلو من حالني :  والقول الثاني
عليه أمرنا  من عمل عماًل ليس) أن يكون تأخريه لألضحية عمداً بال عذر فال ينفعه القضاء وال يؤمر به حلديث :  األولى
 .رواه مسلم عن عائشة ( فهو رد 
أن يكون تأخريه لعذر كنسيان أو جهل أو انفلتت منه أضحيته ومل جيدها إال بعد خروج وقت األضحية ففي هذه :  الثانية

 .ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل . لعذر  الوقت احلال يذحبها ألنه أخرها عن

 .ن الهدي واألضحية يترتب عليه أحكام تعيي:  المسألة التاسعة
هدي وكانوا سابقاً  اهذه أضحية وهذ: اهلدي واألضحية إذا اشرتاها صاحبها ونوى هبا أضحية أو هدياً فإهنا تتعني بقوله 

رآها أهنا ها من يف عنق البهيمة ليعرفلَّد النعال وقطع القرب وحنوها فُتق يعينون اهلدي باإلشعار أو التقليد على عهد النيب 
بأن يقول هذه أضحية أو هذا هدي : للفقراء ، ألن إشعاره وتقليده البهيمة تعيني ولكنه بالفعل وقد يكون التعيني بالقول 

وليس بالنية فقط وهذا قول املذهب ألنه لو نوى فقط أن هذه أضحية أو هذا هدي بعد شرائها مل يكن تعييناً مبجرد الشراء  
يعتقه فإنه ال يعتق مبجرد الشراء بل البد من التعيني لأو عبداً ، وقفاً فال يكون وقفاً مبجرد الشراء كمن اشرتى بيتاً ليجعله 

 .بالقول 
فإذا تعينت مل جيز بيعها ألهنا صارت صدقه هلل ،  : " بعد أن رجح هذا القول  9/369قال الشيخ ابن عثيمني يف املمتع 

وز بيعه فال جيوز بيعها بأي حال من األحوال ، حىت لو ضعفت وهزلت فإنه كالوقف ال جيوز بيعه ، والعبد إذا أعتق ال جي
ال جيوز أن يتصدق هبا ، بل البد أن : وهل جيوز أن يتصدق هبا ؟ اجلواب ... ال جيوز أن يهبها ألحد ....ال جيوز له بيعها 

 "يذحبها ، مث بعد ذحبها إن شاء وهبها وتصدق مبا جيب التصدق به 
 يبدل األضحية بخير منها بعد التعيين ؟ وهل يجوز أن -
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 .لبون كمن أخرج ِحقًَّة بداًل عن بنت   أنه جيوز: واهلل أعلم  القول الراجحوهو المذهب 
ألن يف ذلك مصلحة للفقراء وألنه عدول إىل خري من هذا املعنيَّ ولكن بدون بيع أي أنه ال يبيع بنت اللبون من :  التعليلو 

ن البيع كما سبق ال جيوز ، وبعض أهل العلم جوَّزه من أجل هذه املصلحة ، ولكن نقول له إن  أجل أن يشرتي احلقة أل
اً هلذا الباب واهلل أعلم   .كان عندك بدل خري منه فاستبدل ويتجنب البيع سدَّ

ا كثري برها أو شعرها إن كان ذلك أنفع للبهيمة كأن يكون صوفهو جيوز لصاحب األضحية أو اهلدي أن جيز صوفها أو  -
 ويؤذيها ، وهل جيوز له أن ينتفع به ؟

 . نها صدقة هلل فهي كالوقف فيجب عليه أن يتصدق هبا جيوز أن ينتفع به ألنه عيَّ الأنه :  المذهب 
 أنه جيوز له أن ينتفع بالصوف الذي جزَّه : واهلل أعلم  والقول الراجح

ح ذلك ، يوز له أن يأكل من أضحيته بعد ذحبها وسيأيت توضز كما جيئباجللد والشحم والصوف جا هألن انتفاع:  والتعليل
 .لكن البد أن يكون جزُّه للصوف أنفع للبهيمة ، وأما إن جزَّه لئن ينتفع به فال جيوز له ذلك 

 هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من األضحية ؟: مسألة 
حلماً فهذا ال  الذبح العشرة رياالت قيمة هذه األضحية وأعطيك بدل يل كأن يأيت صاحب األضحية ويقول للجزار اذبح

 .جيوز باتفاق العلماء ألنه هبذه الطريقة يكون باع ماتقرب به هلل تعاىل فجعل اللحم مبنزلة املال 
 " نحن نعطيه من عندنا:وأن ال أعطي اجلازر منها شيئاً وقال: "ه وفيه حديث علي املتفق علي:  ويدل على ذلك

 "اجللد وال من اللحم  من واتفقوا على أنه ال يعطي ذاحبها بأجرته شيئاً منها ال: "  1/411صاح قال ابن هبرية يف اإلف -
 .ازر منها صدقة عليه إن كان فقرياً أو هدية إن كان غنياً وجيوز له أن يعطي اجل -
 
 هل يجوز له أن يبيع جلد أضحيته بعد ذبحها ؟و  -

 . جيوز له بيعه انه ال: واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهب
- :ويدل على ذلك  
أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلودها وجالهلا وأن ال أعطي  أمرين رسول اهلل : " حديث علي املتفق عليه قال  -1

 [بكر اجليم وهو الكساء وحنوه الذي يطرح على ظهر البعري : اجلالل " ] اجلازر منها شيئاً 
أخرجه هلل فال يأخذ  يءينت هلل جبميع أجزائها فال جيوز أخذ العوض عليه ، وأي شأن هذه األضحية أخرجها هلل فتع -1

عليه ودليله حديث عمر بن اخلطاب حينما أعطى شخصاً فرساً ليجاهد عليه يف سبيل اهلل فأخذه الرجل مث أضاع  اً عوض
لرجل حيث ظن أن صاحبه يبيعه يف شراء الفرس من ا يستأذن النيب : "  الفرس ومل يهتم به فجاء عمر إىل النيب 

 .متفق عليه "  ال تشتره ولو أعطاكه بدرهم: "   برخص فقال له النيب
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 .فال جيوز بيع اجللد أو أي جزء من األضحية بعد تعيينها كالكبد والرأس والرجل والكرش وغريها 
احي بعد ذحبها ، مث اختلفوا يف واتفقوا على أنه ال جيوز بيع شئ من األض: "  1/419قال ابن هبرية يف اإلفصاح  -

 "ال جيوز : وقال مالك والشافعي وأمحد .. جلودها 
 .ماء وحنوه  ةوجيوز له أن ينتفع جبلود األضحية دون بيعه كما سبق كأن يدبغه وجيعله قرب -

 عد ذلك عيباً يمنع اإلجزاء فما الحكم ؟بلو اشترى أضحية ثم تعيبت : مسألة 
 ؟أن انكسرت رجلها فهل جتزئه أم الية مث تعيبت بعد ذلك بعيب مينع اإلجزاء كرجل اشرتى أضح: مثال ذلك
- :أن هذه املسألة هلا حاالن : واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهب

 .أن تكون هذه األضحية تعيبت بدون فعل وال تفريط من صاحبها ، فيذبح أضحيته وجتزئه :  الحالة األولى
قد تعيبت بفعل أو تفريط من صاحبها ، كأن يربطها برباط ضيق كان سبباً يف كسرها ، فيلزمه  أن تكون:  الحالة الثانية

 . إبداهلا بشاة يضحي هبا 
ويستثىن من ذلك إن كانت األضحية واجبة يف ذمته قبل أن يعينها كما لو أنه نذر أن يذبح أضحية فهنا وجبت األضحية 

 .جيب إبداهلا ، أم ال  منه هلا بسليمة جتزئ سواًء تعيبت بتفريطيف ذمته مث عينها مث تعيبت فيجب عليه إبدا
حىت يأيت مبا  ةمث بعد ذلك عينها ، فال تزال ذمته مشغول( نذر  ماوذلك عند) مشغولة بأضحية سليمة  ألن ذمته:  والتعليل
 .نذر به 

- :وكذلك لو تلفت األضحية ، فلها ثالث حاالت  -
بأمر ال صنع لآلدمي فيه ، كمرض أو آفة أو سبب تفعله هي فال يلزمه بدهلا ، إال إذا   أن يكون تلفها:  الحالة األولى

 .كانت واجبة يف ذمته قبل التعيني كما سبق فيجب ذبح بدهلا ألن ذمته مشغولة مبا نذر به 
 .أن يكون تلفها بفعل مالكها فيلزمه ذبح بدهلا على صفتها :  الحالة الثانية
كون تلفها بفعل آدمي غري مالكها ، فإن كان ال ميلك تضمينه كقطاع الطريق فال يلزمه بدهلا وحكمها أن ي:  الحالة الثالثة

ا حكم تلفها بأمر الصنع لآلدمي فيه ، وإن كان ميكن تضمينه كشخص معني ذحبها فأكلها ، فإنه يلزمه ضماهنا مبثله
 [ (ـ69صـ)عثيمني انظر رسالة األضحية للشيخ ابن ] .يدفعها إىل مالكها ليضحي هبا 

 حكم األضحية :  المسألة العاشرة
- :اختلفوا يف حكم األضحية على أقوال و أمجع العلماء على مشروعية األضحية 

 .وهو األظهر واهلل أعلم ، سنة مؤكدة ، وهو قول مجهور العلماء :  قيل
 .ذهب القول هو املشهور من أقوال امل ذاسنة يكره ملن قدر عليها تركها ، وه:  وقيل
 .واجبة ، ورجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو إحدى الروايتني يف املذهب :  وقيل
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- :أدلة القائلين بالوجوب 
 .فأمر بالنحر ، واألصل يف األمر الوجوب  [1: الكوثر ]"  َصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ فَِ : " قوله تعاىل  -1

نحر يف اآلية هو وضع اليدين حتت النحر عند القيام للصالة وهذا تفسري بأن املراد بتفسري ال: عن هذا الدليل  وأجيب
املراد به كل ما ينحر تقرباً هلل من أضحية أو عقيقة أو هدي ولو مرة واحدة وليس املقصود به كل عام ، : ضعيف ، وقيل 

 . االحتمال ميتنع االستدالل  أن مع: املقصود ختصيص النحر هلل تعاىل وإخالص له وهذا واجب بال شك ، وقالوا : وقيل 
رواه أمحد وابن ماجه من حديث أيب هريرة وقال ابن "  من وجد سعة فلم يضح فال يقربن مصالنا: "  قول النيب  -1

فالصحيح أنه موقوف وهناك أدلة أخرى ولكن هذه " ورجاله ثقات ، وقال يف البلوغ صحح األئمة وقفه :" حجر يف الفتح 
 .عمدة أدلتهم 

- :ة القائلين بعدم الوجوب أدل
رواه اجلماعة "  إذا رأيتم هالل ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" :  قول النيب  -1

فوَّض  أن وجه الداللة هو أن النيب : وقالوا "  شيئاً  ه وبشرهفال يمس من شعر : " إال البخاري ، ويف رواية ملسلم 
 . ، واإلرادة ال تدل على الوجوب األضحية إىل اإلرادة

أنه صح عن أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما أهنما ال يضحيان خمافة أن يظن أن األضحية واجبة ، وعن ابن مسعود أنه  -1
رواه سعيد بن منصور ، وذكره البيهقي " إين ألدع األضحية وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أهنا حتم واجب : " قال 

 .ن عباس وابن عمر وبالل رضي اهلل عنهم أمجعني عن اب
 .ال يصح عن أحد من الصحابة أهنا واجبة : قال ابن حزم  
نتمسك باألصل ، فاألصل براءة الذمة حىت يقوم دليل الوجوب السامل من املعارضة ، وذكروا يف املسألة أدلة : قالوا  -4

 .أخرى هذه أمهها 
 "واألظهر وجوهبا فإهنا من أعظم شعائر اإلسالم : "  14/161الفتاوى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  -

فالقول بالوجوب قوي جداً ، فال ينبغي لإلنسان إذا كان قادراً أن يدعها ، : "  9/399وقال الشيخ ابن عثيمني يف املمتع 
 أن يضحي كل واحد ، خالفاً ولكن إذا كان الناس يف بيت واحد ، وقيم البيت واحد فإنه جيزئ عن اجلميع وال حاجة إىل

ملا اعتاده بعض الناس اآلن جتد األب يضحي ، والزوجة تقول سأضحي والبنات املوظفات يقلن سنضحي ، والبنني 
فال ينبغي أن نتجاوز ،  سنضحي ، فهذا خالف السنة ، مادام يف املسألة سنة واضحة عن النيب : املوظفني يقولون 

أهل بيته وعنده تسع زوجات كل واحدة يف بيت واقتصر على ذلك ، واملطالب بالتضحية فالنيب ضحى بواحدة عنه وعن 
 . رب البيت ألنه من اإلنفاق املعروف

 ولكن لمن تسن لألحياء أم لألموات ؟
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عن أحد ممن مات له ، ال عن زوجته  أهنا سنة لألحياء ، وليست سنة لألموات ، ولذلك مل يضح النيب : اجلواب 
وهو من أحب أعمامه إليه وال عن  أحب النساء إليه ، وال عن عمه محزة ـ رضي اهلل عنه ـ من اهلل عنها ـ وهيخدجية رضي 

ضعة منه ، وإمنا ضحى عنه وعن أهل بيته ، ومن أراد بوأوالده  الذين كانوا يف حياته_ رضي اهلل عنهم _ أحد من أوالده 
، ولكن تكون التضحية عن األموات هنا تبعاً ال استقالالً ، وهلذا ال  هاً أن يدخل األموات يف العموم فإن قوله قد يكون وجي

  هـ.أ " يشرع أن يضحى عن اإلنسان امليت استقالاًل لعدم ورود ذلك عن النيب 
   -:ثالثة أقسام وأما األضحية عن األموات فهي ( : " ـ41صـ)وقال يف رسالة األضحية 

يضحي  ، كما لو ضحى اإلنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات ، فقد كان النيب  أن تكون تبعاً لألحياء:  القسم األول
 .وفيهم من مات سابقاً " اللهم هذا عن حممد وآل حممد : " ويقول 

أن يتربع لشخص ميت مسلم بأضحية ، فقد نص فقهاء : أن يضحي عن امليت استقالالً تربعاً مثل :  القسم الثاني
 ، وأن ثواهبا يصل إىل امليت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه ، ومل ير بعض العلماء أن ريخلاحلنابلة على أن ذلك من ا

 .يضحي أحد عن امليت إال أن يوصي 
 "أن يضحي عن امليت مبوجب وصية منه تنفيذاً لوصيته ، فتنفذ كما أوصى هبا بدون زيادة وال نقص :  القسم الثالث

 نها نوع األضحية أفضل من التصدق بثم -
واملسلمني معه إىل أن توفاه اهلل ولو كانت الصدقة بثمن األضحية أفضل أو مثله لعملوا  ألن ذبح األضحية عمل النيب 

هبا أحياناً ألنه أيسر وأسهل ، وألن الناس لو عدلوا إىل الصدقة بدل األضحية لتعطلت هذه الشعرية العظيمة وهي األضحية 
من ضحى : "  قال رسول اهلل :  الصحيحني من حديث سلمة بن األكوع قال ومما يدل على ذلك أيضاً ماجاء يف

يارسول اهلل نفعل كما فعلنا يف العام املاضي ؟ : فلما كان العام املقبل ، قالوا "  يءمنكم فال يصبحن بعد ثالثة في بيته ش
ويف صحيح البخاري عن " عينوا فيها كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان يف الناس جهد فأردت أن ت: " فقال 

 " مافعله إال يف عام جاع الناس فيه ، فأراد أن يطعم الغين الفقري : " عائشة قالت 
تسد ضرورة املسلمني لما إذا أصابت املسلمني جماعة أو فاقة عظيمة فتكون الصدقة يف هذا احلال أفضل  ويستثنى من ذلك

. 
 يُهدي ويتصدق األفضل في األضحية أن يأكل منها و  -

 .أنه يقسمها أثالثاً فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث : المذهب وهذا قول 
 .أنه يقسمها على نصفني فيأكل النصف ويتصدق بالنصف اآلخر :  والقول الثاني
- :واستدلوا 

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ : " بقوله تعاىل  -1   [13: احلج ] " َفُكُلوا ِمنـْ
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أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكل من حلمها وشرب من مرقها والباقي  أن النيب  -1
 .تصدق به كما يف حديث جابر عند مسلم 

 " كلوا وادخروا وتصدقوا: " قال  حديث عائشة عند مسلم أن النيب  -4
أيضاً مستحباً إذ أن اهلدية  ذلك وأهدى األغنياء لكانولو جعل اإلنسان أضحيته أثالثاً فأكل وتصدق على الفقراء 

وأيضاً عن السلف رمحهم اهلل ،  ن عمر وابن مسعود رضي اهلل عنهمبمستحبة ولثبوت ذلك عن بعض الصحابة أيضاً كا
دقة واإلطعام يشمل الص"  وادخروا وتصدقوا وأطعموا كلوا  ":  األكوع قال النيب  بن لرواية البخاري من حديث سلمةو 

 .على الفقراء واهلدية لألغنياء 
جيوز لصاحب األضحية أن يدَّخر أكثر األضحية أو يهدي أكثرها ولكن جيب عليه أن خيرج مايقع عليه اسم اللحم ولو   -

كان قليالً صدقة ، حىت قال أهل العلم ولو أوقية وهو معيار معروف يف الوزن ، فالبد من الصدقة من األضحية ألن اهلل 
َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ : " يقول تعاىل   [13: احلج ]"  َفُكُلوا ِمنـْ

 وال أظفاره وال بشرته شيئا  همن أراد أن يضحي فال يأخذ في العشر من شعر  :المسألة الحادية عشرة  
 .إذا دخلت عشر ذي احلجة وأراد املسلم أن يضحي فإنه ال يأخذ من أشعاره وال أظفاره وال بشرته 

من شعره  ذإذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخ: " قال  حديث أم سلمة أن النيب :  ويدل على ذلك
 " فال يمس من شعره وال بشره شيئاً : " رواه مسلم ويف رواية ملسلم أيضاً "  وال من أظفاره شيئاً حتى يضحي

 هل النهي للتحريم أم للكراهة ؟ -
 .أن النهي للتحرمي : هلل أعلم وا القول الراجحوهو  المذهب
 .أن األصل يف النهي هو التحرمي مامل يأِت صارف ليس هناك دليل يصرف النهي عن التحرمي :  والتعليل

- :وهناك فوائد تحت هذه المسألة 
، وجيب وبشرته أو أظفاره متعمداً من غري عذر أمث بذلك ملخالفة النهي الصريح يف ذلك أإذا أخذ من شعره  أن املضحي -

 .كفارة الكفارة عليه يف ذلك لعدم الدليل على ال مساكه عن شعره وأظفاره وبشرته و إعليه أن يستمر يف 
سواًء ذحبها بنفسه أو وكَّل غريه يذبح عنه ، ( أي صاحب األضحية ) سك عن شعره وأظفاره هو املضحي أن الذي ميُ  -
أضحيته أنه ال ميسك بل جيب عليه اإلمساك وأما الذابح فال ميسك  صحة ملا يظنه بعض الناس أنه إذا وكَّل غريه بذبح وال

 .ألنه ليس صاحب األضحية 
 وهل يجب على من أدخلهم معه في أجر أضحيته أن يمسكوا كأهل بيته مثاًل ؟

ساك أهنم ميسكون معه عن أشعارهم وأظفارهم ألهنم كما اشرتكوا يف األجر فإهنم يشرتكون يف احلكم وهو اإلم:  المذهب
 .عن اإلشعار واألظفار
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 .أهنم ال ميسكون : واهلل أعلم  والقول الراجح
لصالة والتسليم كان ينهاهم عن احينما ضحى عنه وعن أهل بيته ومل ينقل أنه عليه أفضل  أن النيب : ويدل على ذلك 

 .ميسكون عن ذلك  ذلك فدلَّ على أهنم ال
ن به جرح فيحتاج إىل قص الشعر أو ينكسر ظفره فيقص ما يؤذيه منه ن يكو أمن احتاج أن يأخذ من شعره أو بشرته ك -

 .فال حرج عليه يف ذلك 
ظفار وإن أخَّر ذبح أضحيته إىل ثاين أيام العيد مثاًل أو الثالث األأنه إذا ضحى يوم العيد انفك عنه إمساكه عن األشعار و 

 .مل ينفك عنه حىت يضحي 
قبل أو أهنا ناقصة ال تُ لن  تهذ من شعره أو أظفاره وبشرته أثناء العشر أنه أضحيما اشتهر عند بعض الناس أنه إذا أخ -

 .صحة له 
لو أن رجالً مل ينو األضحية لعدم توفر املال ويف أثناء العشر توفر املال لديه ونوى األضحية فإنه ميسك من حني نيته  -

 .حىت ولو مل ينو إال يف آخر العشر 
ه ميسك كما ميسك املضحي من أول العشر وهذا فهم خاطئ ، و الصحيح أن احلاج ال يظن بعض من يريد احلج أن -

 .ميسك عن حمظورات اإلحرام إال إذا أحرم ودخل يف نسك احلج 
يضحي وحيج يف نفس الوقت فإنه ميسك عن أشعاره وأظفاره وبشرته من أول العشر وميسك عن بقية أن إال إن أراد 

عندما حج حجة الوداع مل يُنقل عنه أنه  يضحي ألن النيب النسكه ، واألفضل له أن حمظورات اإلحرام إذا دخل يف 
 .أوصى أن ُيضحى له 

 ائل في العقيقة سم:  المسألة الثانية عشرة
 معنى العقيقة  -

 .من العق وهو يف اللغة القطع ، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما :  العقيقة
 .ذبح من الغنم شكراً هلل تعاىل على نعمة الولد يُ  ماهي : ومعىن العقيقة يف االصطالح 

ذوا ذلك من وبعض الناس يسميها متيمة أو متائم يف وقتنا احلاضر ويقصدون هبذه التسمية أهنا تتمم أخالق املولود وأخ
محد وأبو رواه أ"  كل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى: "  مسرة مرفوعاً  نن عحديث احلس

هنم أثبتوا مساع إداود والرتمذي والنسائي ، وقد تكلم مجع من احلفاظ على مساع احلسن من مسرة ، إال يف هذا احلديث ف
 .نشرح وعن احلماية من الشيطان اإل عن أي حمبوس(  مرتهن) احلسن من مسرة كما ذكر ذلك البخاري ، و

 
 الحكمة من العقيقة  -
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وقد جعل اهلل النسيكة عن الولد سبباً لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به ( : " ـ33صـ)ودود قال ابن القيم يف حتفة امل
من حني خروجه إىل الدنيا وطعن يف خاطرته ، فكانت العقيقة فداًء وختليصاً له من حبس الشيطان له وسجنه يف أسره ، 

س لذبح الشيطان له بالسكني اليت أعدها ألتباعه وأوليائه ومنعه له من سعيه يف مصاحل آخرته اليت إليها معاده ، فكأنه حمبو 
 " ال قليالً منهم ، فهو باملرصاد للمولود من حني خروجه إىل الدنيا إ، وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم 

 حكم العقيقة  -
 .ا سنة ، وهو قول مجهور العلماء أهن: واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهب
إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت  الدليل على وجوهبا وهي مما يعمُّ به البلوى ولو كان واجباً لبيَّنه النيب عدم :  والدليل
 .احلاجة 

 السنة أن يذبح عن الغالم شاتان وعن الجارية شاة واحدة  -
املرأة ومنها الدية واهلل أعلم وهذا من املواضع اليت يكون فيها الرجل على الضعف من  الراجح وهو المذهبوهذا قول 

 واملرياث والشهادة 
- :ويدل على ذلك 

رواه أبو " عن الغالم شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة " يقول  مسعت رسول اهلل : حديث أم كرز الكعبية قالت  -1
   . داود والرتمذي والنسائي وصححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم

 [ ن األفضل أن تكون الشاتان متقاربتان سناً وحجماً وشبهاً ومسناً دليل على أنه م( : متكافئتان )قوله ] 
عن الغالم شاتان ، وعن اجلارية : من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل : " حديث عمرو عن أبيه عن جده مرفوعاً  -1

 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي " شاة 
 [ دليل على سنية العقيقة ال على وجوهبا( من أحب ) قوله ] 

على شاة واحدة عن الغالم فإهنا جتزئه وحيصل هبا املقصود على الصحيح ، وسبق أنه  إال إذا مل يستطع اإلنسان:  ف ائدة
إال عن واحد وكذلك البقرة فال جيزئ عن سبعة كما هو حال األضحية واهلدي ألن   هفإنه ال جيزئ تهلو ذبح بعرياً يف عقيق

 .جبزء منها  ال كاملة  نفستُفدى ب العقيقة فداء نفس ، والنفس
 تذبح العقيقة في اليوم السابع من يوم والدته  أن يسن -

رواه أمحد وأبوداود " .... كل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه : " قال  السابق أن النيب  مسرة حلديث
 .والرتمذي والنسائي 

 وكيف يكون حساب اليوم السابع ؟
فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم اجلمعة يعين قبل يوم الوالدة بيوم ، هذه هي : "  3/394املمتع قال شيخنا ابن عثيمني يف 

 "القاعدة ، وإذا ولد يوم اخلميس فهي يوم األربعاء ، وهلم جرَّا 
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 وهل يصح أن يذبح العقيقة في اليوم األول من الوالدة ؟
ويستحب يوم السابع قال  يقة من حني الوالدة وال حدَّ آلخرهلعقأنه جيوز ذبح ا: واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهب

أن التقيد بذلك استحباباً ، وإال فلو ذبح عنه يف الرابع أو الثامن أو : والظاهر ( : " ـ34صـ) ابن القيم يف حتفة املودود 
 . " العاشر أو مابعد أجزأت ، واالعتبار بالذبح ال بيوم الطبخ واألكل

فل قبل اليوم السابع فإنه ُيسن أن يُعق عنه ألن العقيقة يف اليوم السابع استحباباً وجيوز قبل ذلك ، لو مات الط: ف ائدة  
وأما إن خرج من بطن أمه ميتاً قبل نفخ الروح فيه فإنه ال يُعق عنه ألنه ليس بإنسان فال يسمى إنساناً إال بعد نفخ الروح 

فاختلف أهل العلم فيه على ( أربعة أشهر  له وهو ما مت) خ الروح فيه فيه ، وأما إن خرج من بطن أمه ميتاً لكن بعد نف
يُعق عنه ألنه نفخ فيه الروح وعليه سيبعث يوم القيامة فرتجى شفاعته يف ذلك اليوم وهو األظهر واهلل أعلم ، : قيل : قولني 
 .إنه ال يُعق عنه : وقيل 
 التصدق بزنة شعره فضة ُيسن حلق رأس المولود الذكر في اليوم السابع ويسن  -

 :ويدل على ذلك 
رواه "  مع الغالم عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه األذى: " أنه قال  مان بن عامر عن النيب حديث سل -1

 .البخاري 
اود رواه أمحد وأبو د" مى و يحلق رأسه ويس هكل غالم مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابع: " حديث مسرة مرفوعاً  -1

 .والرتمذي والنسائي 
رواه الرتمذي وهو حديث ضعيف ألن "  يا فاطمة احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة: " حديث علي مرفوعاً  -4

 .وقوَّاه بعض أهل العلم بشواهده  اً فيه انقطاع
ن العلماء  إعند العقيقة ، ف أما حلق رأس الصيب: قال أبو عمر ابن عبدالرب ( : " ـ61صـ)قال ابن القيم يف حتفة املودود  -

وروى سلمان بن " وحيلق رأسه ويسمى : " يف حديث العقيقة : أنه قال  كانوا يستحبون ذلك ، وقد ثبت عن النيب 
أن فاطمة رضي اهلل عنها حلقت رأس احلسن واحلسني : قال أيب : وقال صاحل بن أمحد ... أميطوا عنه األذى : " عامر 

 [ الفضة املضروبة : الفضة ، وقيل : والورق ] هـ .أ" رِقاً وتصدقت بوزن شعرمها وَ 
يتصدق بوزن الشعر فضة ، فإن مل جيد من حيلقه فإنه يتصدق مبا يقارب وزن و فيسن إذا وجد من حيلق الصيب أن حيلقه  -

 .شعر رأسه 
 تسمية المولود متى تكون ؟ -

 .قبل الوالدة  يف اليوم السابع مامل تكن التسمية موجودةه السنة أن يسمي
رواه أمحد "  كل غالم مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" حديث مسرة السابق  :ويدل على ذلك 

 .وأبو داود والرتمذي والنسائي 
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 فإن كانت التسمية موجودة قبل والدته فإنه يسمى يوم والدته 
 .رواه مسلم"  د لي الليلة غالم فسميته باسم أبي إبراهيمول" : قال رسول اهلل : حديث أنس قال :  ويدل على ذلك

 .يف اليوم الرابع أو اخلامس فإن األوىل أن يؤخر إىل اليوم السابع  تهولومل تكن التسمية موجودة مث اتفقوا على تسمي
 يسن اجتناب األسماء القبيحة والتسمي بأسماء حسنة  -

القبيحة إىل حسنة ، فغريَّ اسم عاصية إىل مجيلة كما يف صحيح مسلم ، غريَّ بعض األمساء  ويدل على ذلك أن النيب 
 .وغريَّ اسم حزن إىل سهل كما يف صحيح البخاري وغريَّ اسم أصرم إىل زرعة كما عند أيب داود 

أن  ألهنما أحب األمساء إىل اهلل تعاىل كما دلَّ عليه حديث ابن عمر( عبداهلل وعبدالرمحن ) يستحب التسمية باسم  -
رواه مسلم ، ويف الصحابة حنو "  عبداهلل وعبدالرحمن: إن أحب أسمائكم إلى اهلل عز وجل : " قال  رسول اهلل 

ثالمثائة رجل كل منهم امسه عبداهلل وبه مسي أول مولود للمهاجرين بعد اهلجرة إىل املدينة وهو عبداهلل بن الزبري رضي اهلل 
 .عنهما 
مسى  يو رَ ل اسم فيه تعبيد ألمساء اهلل احلسىن كعبدالعزيز وعبدامللك وذكر ابن تيمية أن اهلَ إنه يستحب بعد ذلك ك :وقيل 

 . فال أصل له وال يصح عن النيب "  دـمِّ ـبِّد وحُ خير األسماء ماعُ " أهل بلدته بعامة أمساء اهلل احلسىن وأما حديث 
 وحنوه ، قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع نيالرسول وعبداحلسوحيرم أن يسمى باسم فيه تعبيد لغري اهلل كعبد العزى ، وعبد -
 "حاشا عبداملطلب ... واتفقوا على حترمي كل اسم معبد لغري اهلل كعبد العزى وعبدهبل ( : " ـ143صـ)

النبي ال كذب  اأن:" قال  واستثناء ابن حزم لعبد املطلب ألنه جاء يف الصحيحني من حديث الرباء بن عازب أن النيب 
 " المطلب  أنا ابن عبد

ليس من باب التسمية بذلك ، وإمنا هو من  "أنا ابن عبدالمطلب " أما قوله ( : " ـ94صـ)قال ابن القيم يف حتفة املودود 
نشاء ، فيجوز فيه ما ال جيوز سع من باب اإلفباب اإلخبار أو .. فال حيرم ...  باب اإلخبار باالسم الذي عرف به املسمى

 "يف اإلنشاء 
قال ذلك  أن النيب : السابق يقال له  املطلب ال جيوز على الصحيح ومن استدل حبديث النيب  إذن حىت اسم عبد 

 .قرار ذلك فمحرم إخبار واسع وأما اإلنشاء أو من باب اإلخبار وليس من باب اإلقرار ألنه معروف هبذا االسم ، وباب اإل
األمساء الغريبة فهي إن كانت من األمساء املختصة بالكفار  اوأم: "  3/399قال الشيخ ابن عثيمني يف املمتع :  ف ائدة

فهي حرام ألن هذا من أبلغ التشبه هبم ، ومن أكرب ما جيعلهم يف العلياء ، فإذا كان املسلمون خيتارون أمساء هؤالء الكفار 
 "بذلك يعظموهنم  مثل جورج وما أشبهه فإهنم

ال تسمين غالمك يساراً وال : " قال  جاءت يف حديث مسرة عند مسلم أن النيب يكره التسمية بأمساء :  أخرى  ف ائدة
 " ال: هو ؟ فال يكون فيقول  أثمَّ : نجاحاً وال أفلح ، فإنك تقول الرباحاً و 
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 مبارك ومفلح وخري وسرور ونعمة وما أشبه ذلك ، فإن: ويف معىن هذا : قلت ( : " ـ93صـ)قال ابن القيم يف حتفى املودود  
فتشمئز القلوب  ، ال: فيقال ... أعندك خري : التسمية بتلك األربع موجود فيها ، فإنه يقال  املعىن الذي كره له النيب 

مع أنه فيه معىن آخر يقتضي النهي وهو التزكية بأنه مبارك ومفلح ، وقد ال .. وتتطري ، وتدخل يف باب املنطق املكروه 
ال تزكوا أنفسكم اهلل أعلم بأهل الرب : " وقال " هنى أن يسمى برة "  ول اهلل يكون كذلك كما روى أبو داود أن رس

 هـ.أ" منكم 
إذا مل يُذبح عن املولود يف اليوم السابع فإنه يذبح عنه يف الرابع عشر وإن مل يكن ففي اليوم : م لقال بعض أهل الع -

تذبح لسبع ، " :  قال حبديث بريدة أن النيب  دلواالمذهب واستن فإن مل يكن ففي أي يوم وهذا قول ياحلادي والعشر 
واحلديث ضعيف ألن يف إسناده إمساعيل بن مسلم ضعيف لكثرة غلطه ،  يرواه البيهق"  وألربع عشرة وإلحدى وعشرين

 ( 3/494)ا بأثر لعائشة حنوه وضعفه األلباين لعلتني انظرمها يف اإلرواء استدلوو
د أهل العلم ، يستحبون أن يذبح عن الغالم العقيقة اليوم السابع فإن مل يتهيأ اليوم والعمل عليه عن :قال الترمذي  -

السابع ففي الرابع عشر فإن مل يتهيأ عق عنه يف يوم إحدى وعشرين مث ال تعترب األسابيع بعد ذلك فيعق عنه يف أي يوم 
  . شاء

وعدم انكساره فتـُْنـزع ُجُدواًل حبيث تكون اليد وحدها  دعلى أن العقيقة ال تكسر عظامها تفاؤاًل لسالمة الول:  لمذهبا -
قال يف العقيقة اليت عقتها فاطمة عن  مبا روى جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب :  استدلواو ،والرجل وحدها وحنو ذلك 

اه أبو داود يف املراسيل رو "  عظماً  أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل ، وكلوا وأطعموا ، وال تكسروا منها" احلسن واحلسني 
 .وهو حديث ضعيف ألنه منقطع اإلسناد 

 . بأثر عائشة السابق وضعفه األلباين لعلتني كما سبق واستدلوا
 .أهنا تكسر عظامها وال بأس بذلك : واهلل أعلم  فالقول الراجح

 .عدم الدليل على مشروعية عدم الكسر :  والدليل
 طبخ العقيقة أفضل من إخراجها نيئة -

 .أيضاً  المذهبوهو قول 
ألنه إذا طبخها فقد كفى املساكني واجلريان مؤنة الطبخ ، وهو زيادة يف ( : " ـ41صـ)قال ابن القيم يف حتفة املودود 

 " وشكر النعمة ، ويتمتع اجلريان واألوالد واملساكني هبا هنيئة مكفية املؤونة اإلحسان
 يشترط في العقيقة ما يشترط في األضحية  -
 -:ابن القيم فالبد ورجحه  لمذهبهذا قول او 
 .زئ جيفرساً مل  أن تكون من هبيمة األنعام ، فلو عقَّ  -1
 .ة أشهر للضأن وسنة للمعز وسنتان يف البقر ومخس سنني يف اإلبل تأن تبلغ السن املعتربة وهو س -1
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 .ورها وغريها من العيوب السابقة يف األضحية البد أن تكون سليمة من العيوب املانعة من اإلجزاء كالعوراء البنيِّ ع -4
 .وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال يشرتط يف العقيقة ما يشرتط يف األضحية 

والعقيقة ختالف األضحية يف أهنا ال جيزئ فيها شرك دم فال جيزئ البعري عن سبعة أو البقرة عن سبعة أو اثنني أو ثالثة أو 
 .سألة أي عدد فيه تشريك وسبق توضيح امل

- :والتعليل 
 .نفس فداء ال يتبعض فهي فداء نفس عن أن العقيقة فداء وال -1
 .وأيضاً العقيقة عبادة مل يرد التشريك فيها والعبادات مبنية على التوقيف  -1

 .وسبق أن الغنم أفضل يف العقيقة من اإلبل والبقر لورود النص به 
يفها فيجوز أن يأكلها أهلها وجيوز إطعام الناس منها وكذا التصدق على مل يرد نص ثابت يف صفة تقسيم العقيقة وتصر  -

 .الفقراء واملساكني وكذا اإلهداء لإلصدقاء واجلريان 
إذا اجتمعت العقيقة مع األضحية فال جتزئ إحدامها عن األخرى وذلك ألن كاًل من العقيقة واألضحية عبادة مستقلة  -

 .بذاهتا عن األخرى 
العقيقة ـ عادة جاهلية قضى عليها اإلسالم واحتج من قال بالتدمية  متدميم رأس الصيب ـ يعين بد"  لباين قال األ: ف ائدة  

تذبح عنه يوم  تهكل غالم مرتهن بعقيق"  قال رسول اهلل : أنه جاء يف أحد طرق حديث مسرة بن جندب أنه قال 
 "   غري حمفوظة شاذة ال تثبت لكن هذه الرواية (  ويدمى ):فقال "  سابعه ويحلق رأسه ويدمى

 اليسن الفرعة وال العتيرة -
م وأصنامهم تقرباً وذلك ألنه أول النتاج ، ومعلوم أن هآلهلتاهلية كانوا يذحبون ولد الناقة ذبح ولد الناقة ، ففي اجل:  الفرعة

 .هذا الفعل شرك أكرب 
 .تسمى العترية  هعظمون رجباً فيذحبون يف أوله وهذشهر رجب ، ففي اجلاهلية كانوا ي لهو ما يذبح يف أو :  والعتيرة

: " متفق عليه ، ويف رواية ألمحد "  ال فـََرع وال عتيرة:" قال  فلما جاء اإلسالم أبطل ذلك ، فعن أيب هريرة أن النيب  
 .بأهنا من خصال اجلاهلية فأبطلها اإلسالم  شعرٌ وهذا مُ "  ال فـََرع والعتيرة في اإلسالم

 ؟هلل  تل تسن الفرع والعتيرة إن كانوه: مسألة 
أهنما ال تسنان وال تكرهان ، فليس من السنة أن يأيت املسلم بالفرع أي ولد الناقة وهو أول النتاج فيذحبه شكراً :  المذهب

 هلل تعاىل وهل يكره ذلك ؟
نعرت  إناكنا، يارسول اهلل : قالوا : " حديث نبيشة اهلذيل قال : أنه ال يكره بل ال بأس به ، ويدل على ذلك  الصحيح

" تعالى في أشهر ما كان ، وبروا اهلل تبارك وتعالى وأطعموا  تبارك و اذبحوا هلل: " عترية يف اجلاهلية فما تأمرنا ؟ قال 
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في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا : " ، إنا كنا نفرع يف اجلاهلية فرعاً فما تأمرنا ؟ قال يارسول اهلل : قالوا 
د رواه أمحد وأبو داو " على ابن السبيل في ذلك خير : " أراه قال :  دقال خال" ستحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ا

 .رواء والنسائي وصححه األلباين يف اإل
وجه وذلك لتخصيص الزمان وهو رجب فإذا انتفى التخصيص برجب بأن يذبح يف أي شهر  له وأما العترية فالقول بالكراهة

 .لكراهة واهلل أعلم انتفى القول با
هذا وقد أفادت هذه األحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج على أن يكون : "  3/314قال األلباين يف اإلرواء 

هلل تعاىل ، ومشروعية الذبح يف رجب وغري بدون متييز وختصيص لرجب على ماسواه من األشهر فال تعارض بينها وبني 
الفرع الذي كان أهل اجلاهلية ألصنامهم والعترية وهي الذبيحة  بهألنه إمنا أبطل " ع وال عترية ال فر : " احلديث املتقدم 

 "اليت كانوا خيصون هبا رجباً 
 

 ه  32/23/2231تم بحمد اهلل االنتهاء من كتاب الحج في تاريخ  
 ويليه كتاب الجهاد بإذن اهلل تعالى

 والحمد اهلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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