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  مقدمة

  أما بعد:، حبهصو  آلهوعلى  ،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

، يف رحلـة حـج قبـل سـنواتمجعتهـا ، ونوازل يف احلجمسائل  يف ةخمتصر  وريقاتفهذه 

بعض التفصيل يف من  شيءٍ مع  ،يقتضيه احلال واملقام مث اختصرت بعضها حسب ما

ـــــر الســـــؤال عنهـــــا يف املســـــائل والنـــــوازل وهـــــذه  ،حســـــب أمهيـــــة املســـــألة ،املســـــائل يكث

، ممـا تيسـر يل يف تلـك الرحلـة واحلمـد هللا ،مصـادر قلّـةمن ونقلتها وقد مجعتها ...احلج

لشـرح املمتـع لإلمـام ابـن بـاز، وا الشـيخ املغين لإلمام ابن قدامة، وفتـاوى اإلمـام :أبرزها

ومـــذكرة احلـــج ، اكرالســـكعبـــد اهللا  دكتورومـــذكرة نـــوازل احلـــج للـــ لشـــيخ ابـــن عثيمـــني،ا

كنـــت يف البدايـــة  ، -غفـــر اهللا للميـــت وحفـــظ احلـــي وثبتـــه-..اهلويســـني خالـــد للشـــيخ

، أحيانــاً أشــري للخــالف وأفّصــل فيــه، وأحيانــاً أكتفــي فقــطمجعتهــا لنفســي لالســتذكار 

، فيمـا يتعلـق بأمهيـة املسـألة ذا�ـاوالعلمـاء  ،يظهـر مـن كـالم األئمـة بالراجح حسب مـا

وخرجـت  ،مسـائلها بعـض ووثقـت ،، فأعـدت مراجعتهـانشـرهاوة بأشار بعض األخـمث 

كثــري مــن الكتــب حســب قائمــة املصــادر ل ورجعــت ونقصــت، وزدت عليهــا ،أحاديثهــا

حرصــــت علــــى بعــــض كتــــب  يف آخــــر الكتــــاب، وأنــــّوه إىل أينّ و  ،يف احلاشــــيةواملراجــــع 

أســـأل اهللا  ،مـــن املســـائل تعتـــرب يف حكـــم النـــوازل ألن كثـــرياً ، املتـــأخرين مـــن أهـــل العلـــم

  .ويبارك وأن ينفع �ا ،القبول واإلخالص والتوفيق

  
  وكتبه

  بن حممد الصغري د. صغّري 

salsoger@gmail.com 

@ 
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 : ترصيح احلج.األولاملبحث 

 املسألة على مسألتني يف هذهبين احلكم ني :  

هل هي رشط يف وجوب احلج أم (تيسريه وسلوكه)،  الطريقأوالً: ختلية 

 رشط للزوم أداء احلج...

 ٌبني العلماء: خالف  

فــإذا مل يكــن الطريــق خاليــاً  ،الطريــق شــرط لوجــوب احلــج : ختليــةالقــول األول

  من املوانع فإّن احلج ال جيب على هذا اإلنسان.

لكنهــا شــرط يف  ،: ختليــة الطريــق ليســت شــرطاً يف وجــوب احلــجالقــول الثــاين

مبعـــىن أن اإلنســـان إذا كـــان قـــادر ماليـــاً وبـــدنياً، فـــإن احلـــج جيـــب  ،لـــزوم األداء

ى بينــــه وبــــني الطريــــق ّلــــحــــىت خيُ  ،داء يف احلــــاللكــــن ال جيــــب عليــــه األ ،عليــــه

  .ويستطيع

   :رمحه اهللاقال ابن قدامة  

(واختلفت الرواية يف شرطني ومها: ختلية الطريق ... وإمكان املسري ... فروي 

وروي أ�مـا  ،والشـافعي ،أ�ما من شرائط الوجـوب، وهـذا مـذهب أيب حنيفـة

وهـذا ظـاهر كـالم  ،م السـعي...وإمنا يشرتطان للزو  ،ليسا من شرائط الوجوب

  .)١( اخلرقي)

                                                 
  ).٢/٥٠٣وحاشية رد احملتار البن عابدين()، ٣/٤٠١)، وانظر: اإلنصاف للمرداوي(٣/١٦٦املغين( )١(
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فعلــى القــول الثــاين: ال يــأمث، ولكــن احلــج يبقــى يف ذمتــه فــإذا مــات ُخيــرج مــن 

  ويدفع ملن حيج عنه.  ،تركته

ــــأن تصــــريح احلــــج شــــرط يف  والــــراجح إن شــــاء اهللا تعــــاىل هــــو القــــول األول ب

 د،وضــعف حـــديث تفســري االســـتطاعة بـــالزا ،وجــوب احلـــج لعــدم االســـتطاعة

وهـــذا الـــذي اختـــاره العالمـــة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز،  ، )١(والراحلـــة فقـــط

  . )٢(۹ والعالمة الشيخ حممد العثيمني

 يقدر عىل دخول مكة:  ملنطاعة ويل األمر يف استخراج الترصيح : ثانياً 

  العلمـاء...ويل األمر قد أصدر التنظيم بناء علـى فتـوى مـن هيئـة كبـار و 

  ،...ويتأذى احلجاج ، حيدث زحام شديد يف احلجواملقصد هو حىت ال

                                                 
) عن إبراهيم بن يزيد، عن ٢٨٩٦)، وابن ماجة يف "سننه"(٨١٣احلديث رواه الرتمذي يف "سننه"( (١)

ما يوجب احلج ؟ فقال يا رسول اهللا  §حممد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر قال: جاء رجل إىل النيب 

  الزاد والراحلة)).((قال: 

هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم، أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة، وجب (ي: (وقال الرتمذ 

  عليه احلج؛ وإبراهيم هو ابن يزيد اخلوزي املكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه]. 

ا. منه ءوصححه احلاكم يف املستدرك، وضعفه البيهقي وقال: وروى يف املسألة أحاديث أخر ال يصح شي

  ) . ٢/٣١٣وقال األلباين: ((ضعيف جداً (سنن الرتمذي بتحقيق األلباين (

) أيضاً: ٢٨٩٧) قال عنه األلباين يف ضعيف ابن ماجة (٢٨٩٧وله شاهد عن ابن عباس عند ابن ماجة (

 : حسن لغريه. ١١٣١ضعيف جداً؛ لكنه قال عن احلديث يف صحيح الرتغيب 

 ).٥السكاكر يف نوازل احلج (ص   نسبه هلما رمحهما اهللا الدكتور (٢)
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  . )٢(،)١(فعلى الفتوى يأمث للمخالفة مع صحة حجه 

                                                 
أحيج نفال أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا حمتاجني يصلهم أحب إيل، ونقل ابن  ¬سئل اإلمام أمحد  (١)

يف  ¬...، وقال ابن اجلوزي  ))يضعها يف أكباد جائعة أحب إيل((: ¬هانئ يف هذه املسألة أنه قال 

الصدقة زمن ا�اعة ((: ¬وقال ابن مفلح  ))جلهاد..الصدقة أفضل من احلج ومن ا(("كتاب الصفوة": 

  .))على احملاويج أفضل، ال سيما اجلار خصوصاً صاحب العائلة، وأخص من ذلك القرابة

فهذا فيما يظهر ال يعد له احلج التطوع، بل النفس تقطع �ذا، وهذا نفع عام، وهو متعد، وهو قاصر، وهو 

 ظاهر كالم ا�د يف شرحه وغريه.

 ).٩/١٥١انظر: الفقه امليسر للدكتور عبد اهللا الطيار ( (٢)
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ومن  إحرام،َمن جتاوز امليقات ملن أراد احلج أو العمرة بال  ما حكم :سؤال

د عدم لبس مالبس اإلحرام لكونه ليس معه ترصيح للحج بأنه سُيمنع  تعمَّ

  ؟وليس معه ترصيح للحج ،إذا كان يلبس مالبس اإلحرام

 الواجب على من أراد احلج والعمرة أن حيرم مبا أراد من النسك، من

، فمن جتاوزه ومل حيرم مث رجع §النيب امليقات الذي يف طريقه، والذي وقَّته 

فأحرم من امليقات فال شيء عليه، وإن جتاوزه مث أحرم فأكثر أهل العلم 

ما استيسر من اهلدي، شاة أو ُسْبع  يقولون عليه دم، يعين عليه أن يذبح

َمن ترك نسكًا أو نسيه فليهرق : ©ƒ بدنة أو ُسْبع بقرة؛ لقول ابن عباس

وَمن أحرم أي نوى الدخول يف النسك يف امليقات، ولو كانت عليه  ®.دماً 

مالبسه العادية فإن إحرامه صحيح، ويكون �ذا ُحمْرَِماً، فإذا بقيت عليه 

يف النسك، فقد قال الفقهاء: عليه فدية؛ وهي ذبح املالبس بعد ما شرع 

شاة، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني من مساكني احلرم، وهذا 

، )١(على التخيري، وهذه هي كفارة من أتى حمظورًا من حمظورات اإلحرام 

  .واهللا أعلم

                                                 
هذا من أجوبة الشيخ عبدالرمحن الرباك حفظه اهللا تعاىل منشور على الرابط: رابط املادة:  (١)

http://iswy.co/e4rhr .وسيأيت بإذن اهللا تفاصيل كفارة ارتكاب احملظورات للمحرم .  
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 :(الصغري الذي مل يبلغ) يف حج الصبي :املبحث الثاين

  ملـــا جـــاء يف )١( جيزئـــه عـــن حجـــة اإلســـالم باإلمجـــاعوال ،يصـــح حجـــه ،

 أن امـرأة رفعـت صـبياً هلـا وقالـت : أهلـذا حـج ؟ قـال رسـول((صحيح مسلم: 

 ٌ٢()): نعم ولك أجر(.  

  ومل يصحح إجزاءه. ،حجهفصحح النيب 

أميـا صـيب  ((: ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال: ق ƒ وعن ابن عباس

  . )٣(احلديث ))أن حيج حجة أخرى ...حج مث بلغ احلنث فعليه 

ولــذا أمجــع العلمــاء علــى جــواز حــج الصــيب، إال قــول ضــعيف يف مــذهب أيب 

  . )٤( ¬ حنيفة

                                                 
  )، ٦٨)، وابن املنذر يف اإلمجاع (ص٣/٢٥٦نقل اإلمجاع عليه الرتمذي يف "جامعه" ( (١)

 ).١٩وانظر: شرح حديث جابر يف احلج للشيخ الطريفي (ص 

 .ƒ)، من حديث ابن عباس ٣٣١٧رقم -٤/١٠١صحيح مسلم ( (٢)

ه ووافقه الذهيب، )، وصحح١/٤٨١)، واحلاكم يف "املستدرك"(١١٠/  ١أخرجه الطرباين يف "األوسط"( (٣)

 ) لشواهده.٤/١٥٩)، واأللباين يف اإلرواء (٢/٢٢٠وقد صححه أيضاً احلافظ ابن حجر يف "التلخيص"(

واملشهور يف مذهب أيب حنيفة هو موافقة اجلمهور على جواز حج الصيب، انظر: " شرح معاين اآلثار  (٤)

 ).٢/٢٥٧للطحاوي"(
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  وهنا تتفرع مسائل: 

وجتنيبه  ،يفعل بالكبري من الدخول بالنسك يفعل بالصبي احلاج كامأوالً: 

 حمظورات اإلحرام وفعله للواجبات والسنن ... الخ. 

 جيتنــــب الصــــيب يف إحرامــــه مــــا جيتنــــب الكبــــري مــــن الزينــــة ((: قــــال عطــــاء

 .)١())والطيب

ليه كما َنطق عنه و  ،وإذا مل يستطع الصيب النطق بالتلبية(الدخول يف النسك)

ومعنـــــا النســـــاء  §حججنـــــا مـــــع رســـــول اهللا (( :قـــــال ¢صـــــح عـــــن جـــــابر 

  .)٢())ورمينا عنهم ،فلبينا عن الصبيانوالصبيان، 

الصيب يف كل ما تدخله النيابة من أعمال احلج، مثل  وهكذا ينوب الويل عن

  وحنوه. ،رمي اجلمار

وأمـــا مـــا ال نيابـــة فيـــه فـــال ينـــوب عنـــه، مثـــل: الطـــواف، وصـــالة ركعتـــني بعـــد 

 .)٣(وحنوه ،الطواف

                                                 
  ).٤٥٢/  ٤مصنف ابن أيب شيبة ( (١)

 ). ٣٠٣٨رقم  ٢/١٠١٠ه ابن ماجة يف سننه (روا (٢)

 ).٢/٢٨٣اخلرشي على خمتصر خليل ( (٣)
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 إذا طلب الصبي نسكًا معينًا، فهل ُيمكنه وليه من ذلك؟ ثانيًا:

 له وليه. إن كان عنده فهم وإدراك فال بأس، وإال اختار 

  ؟فهل عليه فدية ؛ورات اإلحرامظن حمم ظوراً غري مميز حمصيب إذا فعل ثالثاً: 

 رُفِــَع اْلَقلَــُم َعــْن َثَالثَــٍة: َعــِن ((: §قولــه ، لعليــه ديــةالصــحيح أنــه ال ف

ــ ــِيبِّ َحــىتَّ َيْكبُـ ــَرأَ، َوَعــِن الصَّ ْبتَـَلــى َحــىتَّ يـَبـْ
ُ
. )١())رَ النَّــاِئِم َحــىتَّ َيْســتَـْيِقَظ، َوَعــِن امل

  .)٢(وقيل: عليه الكفارة، والراجح األول

كأن غطى رأسه من ؛  ورات اإلحرام يف الصيبظور من حمظإذا تعمد الويل فعل حم رابعاً:

  ؟وحنوه ،أو حر ،برد

  ـــذبح الفـــداء يف مكـــة ،علـــى الـــويل يـــةالفد توجبـــ يف حـــج أو  ســـواءً  ،ي

 عمرة. 

  ؟ يب يف الطوافكيف ُحيمل الص ...طواف الصيب الصغريخامساً:  

واحملمــــــول أنــــــه ، (من حيمــــــل الصــــــيب)احلامــــــلالصــــــحيح يف طــــــواف   -١

فــاألب إذا  ،طــواف واحــد، وال يلــزم طــواف لكــل واحــد علــى حــدة يكفيهمــا

  . )١(يكفيهما سبعة أشواط ألن األعمال بالنيةمحل صبيه 

                                                 
)، وقال: ٢/٥٩)، واحلاكم (١/٦٥٨)، وابن ماجة (٦/١٥٦)، والنسائي (٢/٥٤٤رواه أبو داود ( (١)

 ).٢/٥صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهيب واأللباين يف اإلرواء (

 ).٣/٥٢٨اإلنصاف للمرداوي ( (٢)
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ــــة  -٢ ــــه وصــــدره علــــى صــــدرك، ألن الكعب ال جيــــوز طــــواف صــــبيك إذا محلت

  وهذا خطأ يفسد طوافه ال طوافك. ،صبيك ستكون على ميني

أو أن حتملـــه علـــى  ،أن جتعـــل ظهـــر صـــبيك إىل صـــدرك ؛والصـــحيح يف محلـــه

 ،وتــديل رجليــه مـن جهــة صــدرك؛ رجلـه اليمــىن مــن جهـة يــدك اليمــىن ،عنقـك

حــــىت تكــــون الكعبــــة علــــى يســــار  ،ورجلــــه اليســــرى مــــن جهــــة يــــدك اليســــرى

 . )٢(الصيب

 ،فهـــي ليســـت يف حكـــم الســـراويل  ،)ضاحلفـــائ(جيـــوز أن يلـــبس الصـــغري -٣

  .)٣(على ذكره ةمثلها كما لو أن أحداً به سلس بول جاز له أن يضع خرق
أن طفلهــا قــذر يف هــذه احلفــائض أثنــاء  ،أو ويل الصــيب ،إذا علمــت األم -٤

الطواف وجب عليها قطع الطواف وتنظيف الطفل، ومن مث إكمال الطـواف 

ت منــه الطــواف، وال تعيــد الطــواف مــن بالصــيب نظيفــاً مــن املكــان الــذي قطعــ

  . )٤(جديد، ولو طال الفصل مادام أ�ا مشتغلة بتنظيف الطفل ال بأمر آخر

                                                                                                                                
 ).٦ا سبق من مسائل مستفاد من مذكرة احلج للشيخ اهلويسني (ص م (١)

 املرجع السابق. (٢)

 املرجع السابق. (٣)

 املرجع السابق. (٤)
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إذا اســـتطاع الصـــيب رمـــي اجلمـــرات مـــن غـــري عنـــاء و ال كلفـــة ُمّكـــن مـــن  -٥

ذلــك، وإال قــام وليــه عنــه كمــا ســبق، لكــن ال جيــوز أن يرمــي الــويل يف حجــة 

  .)١(يرمي عن نفسه إال بعد أن ،الفرض عن الصغري

قــد يبتلــى الصــيب بــبعض احلبــوب يف جســمه فيحتــاج إىل وضــع دهونــات  -٦

 فجائز ذلك بشرط أن ال تكون مطيبًة وال معطرًة. ،وبودرة

 إذا بلغ قبل (عرفة) ونوى حجة اإلسالم صح. -٧

 وإذا بلغ يف عرفة فالصحيح أنه يصح منه حجة اإلسالم أيضاً.  -٨

وميكنه الرجـوع إليهـا يف الوقـت قبـل طلـوع  ،ن عرفةإذا بلغ بعد خروجه م -٩

صـــــــح حجـــــــه أي أجـــــــزأ عـــــــن حجـــــــة اإلســـــــالم. ،فجـــــــر يـــــــوم العيـــــــد ورجـــــــع

                                                 
)، واألسئلة واألجوبة الفقهية، للشيخ ٢/٥٢٤فتاوى إسالمية �موعة من العلماء، مجع حممد املسند ( (١)

 ).٢/٢٠٥عبد العزيز السلمان (
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  : هل جيوز أخذ املال من أجل احلج؟"مهمة" مسألة

 .يسمى حج البدل بعوض) (وهو ما 

 حالتانيف هذه املسألة:  

 الوكالـة.إما أن يأخذ املال على أنـه موكـل بـاحلج عنـه، فهـذا جـائز ولـه حكـم 

خـــالف بـــني أهـــل  هغـــري ة يف احلـــج عـــن أو يأخـــذه إجـــارة، ويف جـــواز اإلجـــار 

  العلم.

ويف االســـتئجار علـــى احلـــج واألذان وتعلـــيم القـــرآن (( :¬ قـــال ابـــن قدامـــة 

والفقــــه وحنــــوه ممــــا يتعــــدى نفعــــه، وخيــــتص فاعلــــه أن يكــــون مــــن أهــــل القربــــة 

  روايتان: 

  حاق.: ال جيوز وهو مذهب أيب حنيفة وإسإحدامها 

 §ن النـيب ، ألوابـن املنـذر ،والشـافعي ،: جيوز وهـو مـذهب مالـكواألخرى

، وأخذ )٥٧٣٧البخاري (رواه  ))َأَحقَّ َما َأَخْذُمتْ َعَلْيِه َأْجًرا ِكَتاُب اللَّهِ ((قال: 

 §اجلعل على الرقية بكتـاب اهللا، وأخـربوا بـذلك النـيب  §أصحاب النيب 

ة عليــــه فجــــاز االســــتئجار عليــــه كبنــــاء فصــــو�م فيــــه، وألنــــه جيــــوز أخــــذ النفقــــ

  ملساجد والقناطر.ا

ووجه الرواية األوىل: أن عبادة بن الصامت كان يعلم رجًال القرآن فأهدى لـه 

إن سرك أن تتقلد قوساً من نار ((عن ذلك فقال له:  §قوساً، فسأل النيب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١١ 
 

 

� �عض مسائل ونوازل الحج ةمذكرة مخت� 
��  

 
ــْذ ُمَؤذِّنًــ((لعثمــان بــن أيب العــاص:  §، وقــال النــيب ))فتقلــدها ا َال يَْأُخــُذ َواختَِّ

، وأل�ــا عبــادة خيــتص فاعلهــا أن يكــون مــن أهــل القربــة فلــم ))َعَلــى أََذانِــِه َأْجــًرا

  جيز أخذ األجرة عليهما كالصالة والصوم.

وأما األحاديث اليت يف أخذ اجلعل واألجرة فإمنا كانت يف الرقيـة، وهـي قضـية 

  يف عني فتختص �ا.

يكـون مـن أهـل القربـة، وجيـوز أن يقـع وأما بناء املساجد فال خيـتص فاعلـه أن 

أن  هاهنــاوال يصــح  ،فــإذا وقـع بــأجرة مل يكـن قربــة وال عبـادة ،قربـة وغــري قربـة

وال جيــوز االشــرتاك يف العبــادة فمــىت فعلــه مــن أجــل األجــرة  ،يكــون غــري عبــادة

 ،وال يلزم من جواز أخذ النفقة جواز األجرة ،خرج عن كونه عبادة فلم يصح

لشهادة واإلمامة يؤخذ عليها الرزق من بيـت املـال وهـو نفقـة بدليل القضاء وا

  وال جيوز أخذ األجرة عليها. ،يف املعىن

: أنه مىت مل جيز أخذ األجرة عليها فـال يكـون إال نائبـاً حمضـاً، وفائدة اخلالف

  .)١( ))وما يدفع إليه من املال يكون نفقة لطريقه

 لوكيل؟ إذا بقي من املال يشء مع النائب هل يرجعها ل

 ومل يفهم منه ذلك فـال يرجعهـا ،  ،الوكيل بإرجاعها مالصحيح إذا مل يق

وإذا شرط عليه ذلك وجب ذلـك، وأمـا إذا مل يشـرتط ذلـك ومل  يعـرف حالـه 

  .)١(فالتحقيق والصواب أخذه

                                                 
 ).٣/١٨٥دامة (املغين البن ق (١)
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 : هل جدة ميقات أو ال؟املبحث الثالث

 :حترير حمل النزاع  

 عليهاوحتى الطارئني  ،فيهاواملقيمني  ،ةأهل جد اتفق العلامء عىل أنّ  :أوالً  

الذين مل ينشؤوا نية النسك من حج أو عمرة إال وهم يف جدة: تكون جدة 

 هلم ميقات...

من يأيت إىل جدة وهو يف نيته أن حيج أو يعتمر قبل أن يصل إىل جدة،  ثانيًا:

 أم ال؟وهل تكون جده له ميقات؟ ؟ فهذا من أين حيرم

 يف هذه املسألة على أربعة أقوال: أهل العلم اختلفوا  

: قـالوا إن جــدة ليســت ميقاتــاً ألحــد مــن أهــل اآلفــاق، وإمنــا هــي القــول األول

  . )٢(واملقيمني �ا ،ميقات ألهلها

، ألحد املواقيتوليست حماذية ، §واستدلوا بأن جدة مل يوقتها رسول اهللا 

  .)٣(وقد ذكر العلماء أ�ا دون املواقيت

  ات ملن يأيت من جهة الغرب عنها.لوا إن جدة ميق: قاالقول الثاين

                                                                                                                                
  مذكرة احلج للهويسني. )١(

 ).١١/١٢٦) ، وفتاوى اللجنة الدائمة (١٧/٣٤فتاوى اإلمام ابن باز ( (٢)

 ).٤/٧٥انظر مثًال: "احلاوي يف فقه الشافعي للماوردي" ( (٣)
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  أي من جهة البحر). (

: قــالوا إن جــدة ميقــات ملــن قــدم إليهــا عــن طريــق اجلــو أو عــن القــول الثالــث

  .طريق البحر، أما من جاء عن طريق الرب فليست ميقاتا

وألن  ،ولكن ملشقة إحرام الناس يف الطـائرة والبـاخرة ،ألن جده ليست حماذية

  مرفوع فيجوز هلم اإلحرام من جدة. احلرج

  : أن جدة ميقات لكل من أتى إليها.القول الرابع

ألن جــدة تعتــرب حماذيــة مليقــات يلملــم، وإذا كانــت حماذيــة هلــذا امليقــات فإ�ــا 

ُهـنَّ َهلُـنَّ، َوِلَمـْن أَتَـى َعلَـْيِهنَّ ِمـْن َغـْريِِهنَّ ِممـَّْن ((قـال  §ميقات.. ألن النـيب 

فمــن أتــى عليهــا مــن غــري أهلهــا أصــبحت ميقاتــا لــه  ،)١())َوالُعْمــَرةَ  أَرَاَد اَحلــجَّ 

يف صــــحيح  ¢ ..واحملــــاذاة هــــي الــــيت وردت يف حــــديث عمــــر بــــن اخلطــــاب

يـا أمـري  :فقـالوا  ¢ ا إىل عمـرو البخاري فإّن أهل العراق ملا فتح العـراق جـاؤ 

حــــذوُه مــــن : انظــــروا  ¢املــــؤمنني إن قرنــــاً جــــور عــــن طريقنــــا،  فقــــال عمــــر 

 ¢مث وقت هلم  -نازل من طريقكميعين انظرواُ ما حياذي قرن امل-، طريقكم

وذات عرق تقع تقريبـاً إىل جهـة الشـمال مـن قـرن املنـازل علـى  ،)٢(ذات عرق

أن كـل إنسـان يـأيت  ،طريـق احلـاج العراقـي قـدمياً.. فأخـذ مـن ذلـك أهـل العلـم

وهــي ذو § ل إىل احلــرم مــن طريــق ال متــر بإحــدى النقــاط الــيت وقتهــا الرســو 

                                                 
 .ƒ) عن ابن عباس ١٥٢٤أخرجه البخاري يف "صحيحه"( (١)

 .ƒمن حديث ابن عمر  )١٥٣١رقم  ٤/١٩أخرجه البخاري يف "صحيحه"( (٢)
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أنـــه حيـــرم إذا حـــاذى أقـــرب هـــذه  ،وقـــرن املنـــازل ،ويلملـــم ،واجلحفـــة ،احلليفـــة

  املواقيت.

هـي أن اإلنسـان إذا أتـى مـن طريـق ال ميـر علـى ميقـات ومعىن احملاذاة عندهم 

فإنـه ينظـر إىل أقـرب ميقـات مـن املواقيـت  §من املواقيت اليت وقتها رسـول 

أقر�ا ذو احلليفة فينظر كم املسـافة  مثالً فإذا كان  إليه، §اليت وقتها رسول 

  بني امليقات القريب وهو ذو احلليفة وبني احلرم؟ 

فــإذا كــان يف نقطــة بينــه وبــني احلــرم مثلهــا فــإن هــذا هــو ميقاتــه وجــده بالنســبة 

  ليلملم كذات عرق بالنسبة لقرن.

  هل يفرق بني القادم براً أو حبراً أو جواً يف موضوع احملاذاة؟ثالثًا: 

 الذي قرره جممع الفقـه اإلسـالمي أنـه ال فـرق، وعلـى اجلميـع اإلحـرام مـن

 .)١(امليقات أو ما حياذيه

أن حيتاط يف تقدير املسافة من حنو تسعني   وعلى من أخذ بأن جده ميقات 

  علمـاً بـأن فتـوى حـىت يكـون حماذيـاً ، )(من جهة الغرب تقريبـاً  عن احلرم كيالً 

 بن عثيمنيالشيخ حممد و  ،بن بازالعزيز ا عبد خكالشي العلماء املعاصرين كبار

وهــــي مشــــهورة أ�ــــا ليســــت ميقاتـــاً حفظـــه اهللا: زان الفــــو الشـــيخ صــــاحل و  ۹

بـــة العلـــم مـــن أفـــىت بـــأن جـــدة  ميقـــات بنـــاًء علـــى مـــا وهنـــاك مـــن طلمنشـــورة. 

  ... تلك هي املسألة باختصار)٢(سبق

                                                 
 .٣/٠٧/٨٦) د ٧) قرار رقم (٢/١٨٦٢جملة جممع الفقه اإلسالمي ( (١)

  للشيخ عدنان العرعور حبث منشور مفيد يف ذلك امسه (أدلة إثبات يف أّن جّده ميقات). (٢)
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 يف حمظورات اإلحرام:  :املبحث الرابع

 رات اإلحرام:معنى حمظوأوالً: 

  هي األمور اليت ُمنع منها احلاج واملعتمر وهو ُحمْرِم، وهـذه املمنوعـات يف

  نعت يف وقت معني وهو وقت اإلحرام،أصلها حالل، لكن مُ 

 واإلحرام: الدخول يف النسك، وليس لبس اإلزار والرداء.

 حمظورات اإلحرام:ثانيًا: كم عدد 

تقراء النصوصوجدوا أ�ا تسعة باسعّدها العلماء ف. 

 :وهي

أو  ،: واملراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنـواع اإلزالـة مثـل: القـصحلق الشعر

   احلرق..أو القطع 

، اللحيــــة، و الشــــارب، و الرأسكــــاملــــراد بالشــــعر: مجيــــع الشــــعر الــــذي بالبــــدن:  و 

   وغريه.. ،الصدرأو الرجل أو  شعر اليدو 
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 مسائل حلق الشعر:ثالثًا: 

ــــق شــــعره مجيعــــاً لعــــذر شــــرعي اتفــــق أهــــل العلــــم -١   ؛علــــى أن مــــن حل

  ، )١(كالقمل أو األذى أنه حيلق ويفدي

لُـَغ اْهلَـْدُي حمَِلَّـُه { واألصل يف ذلك قوله تعـاىل :  َوَال َحتِْلُقـوا ُرُءوَسـُكْم َحـىتَّ يـَبـْ

َصــَدَقٍة َأْو  َفَمــْن َكــاَن ِمــْنُكْم َمرِيًضــا َأْو بِــِه أًَذى ِمــْن َرْأِســِه َفِفْديَــٌة ِمــْن ِصــَياٍم َأوْ 

 .)٣(يف الصحيحني ¢، وحديث كعب )٢(}ُنُسٍك 

 إذا كان لعذر شرعي ويفدي. ،جيوز للمحرم حلق أكثر الشعر -٢

 مسألة: ما املقدار الذي جتب فيه الفدية؟رابعًا: 

 ّيف  †ء العلمـا اختلـف(( :فقال ¬الشيخ ابن عثيمني  املسألة خلص

  :القدر الذي جتب فيه الفدية، على أقوال

  .)٤(أنه ثالثة شعرات فأكثر ؛وهو املذهب القول األول:

  .)٥(إذا حلق أربع شعرات، فعليه دم القول الثاين:

                                                 
  ).٣/٥٢٥)، واملغين البن قدامة (٥١اإلمجاع البن املنذر (ص (١)

 )].١٩٦[سورة البقرة ( (٢)

 ). ٢٩٣٦رقم -٤/٢٠)، صحيح مسلم (١٨١٤رقم -٤/٤٤٢ح البخاري (صحي (٣)

قال القاضي: هذا املذهب، وهو قول احلسن، وعطاء وابن عيينة، والشافعي، وأيب ثور، ألنه شعر آدمي  (٤)

 ). ٣/٥٢٥انظر: املغين البن قدامة ( -يقع عليه اسم اجلمع املطلق، فأشبه ربع الرأس، 

   فأشبهت ربع الرأس. وهذا القول رواية أخرى عن أمحد ذكرها اخلرقي،قالوا: ألن األربع كثري (٥)

 ).٣/٥٢٥انظر: املغين البن قدامة (
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  إذا حلق مخس شعرات، فعليه دم. القول الثالث:

  إذا حلق ربع الرأس، فعليه دم. القول الرابع:

إذا حلــق مــا بــه إماطــة األذى، فعليــه دم. وهــو أقــرب األقــوال  القــول اخلــامس:

   ظاهر القرآن، وهو مذهب مالك، والدليل على ذلك:إىل

َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو بِـِه أَذًى قول اهللا تعاىل يف القرآن يف شأنه: { أوًال:

إال مـــا ميـــاط بـــه  ،فهـــو ال حيلـــق إذا كـــان بـــه أذى مـــن رأســـه ،)١(}ِمـــْن َرْأِســـهِ 

  األذى، فعليه فدية.

ـــــــرٌِم ِيف َرْأِســـــــهِ  اْحـــــــَتَجمَ (( : §أن النـــــــيب  ثانيـــــــاً: رواه البخـــــــاري  )) َوُهـــــــَو ُحمْ

، واحلجامـــــة يف الـــــرأس مـــــن ضـــــرور�ا أن حيلـــــق الشـــــعر مـــــن مكـــــان )٥٧٠١(

ـــه افتـــدى §احملـــاجم، وال ميكـــن ســـوى ذلـــك، ومل ينقـــل عـــن النـــيب  ألن  ،أن

الشـــعر الـــذي يـــزال مـــن أجـــل احملـــاجم ال ميـــاط بـــه األذى، فهـــو قليـــل بالنســـبة 

  .)٢())لبقية الشعر

 : ماذا جيب عىل من حلق شعرات قليلة فقط؟اً خامس

 سبق أن الفدية ال جتب إال يف حلق حـد معـني مـن الشـعر، وقـد اختلـف

فيه كما سبق. لكن ماذا على من أخذ من شعره شيئاً قلـيًال دون احلـد الـذي 

 يوجب الفدية؟ فيه أربعة أقوال:

                                                 
 ].١٩٦[سورة البقرة:  (١)

 ).٧/١١٨الشرح املمتع البن عثيمني ( (٢)
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عرتان علـى أن الشعرة الواحـدة فيهـا صـدقة علـى مسـكني، والشـ القول األول:

(إطعـــــام مســـــكني مبقـــــدار الكـــــف أو أكثـــــر : اثنـــــني، وهكـــــذا، والصـــــدقة هـــــي

  بقليل).

  يف الشعرة درهم ويف الشعرتني درمهان. القول الثاين:

  . )١(قليل بدون حتديد يءيتصدق بش القول الثالث:

صـح  § ، بـدليل أن النـيبزالـة الشـعر القليـلإال شيء عليه يف  القول الرابع:

واالحتجــام  )،٥٧٠١( أنــه احــتجم وهــو حمــرم رواه البخــاريعنــه يف الصــحيح 

ومل ينقــل عنــه أنــه تصــدق هلــذا. رجــح هــذا القــول الشــيخ ابــن  ،فيــه إزالــة شــعر

  .)٢(عثيمني رمحه اهللا

  وهو الصحيح إال إن أحب أن يتصدق فال مانع، وال جيب عليه.

، أو : من حلق ثالث شعرات، أو أربعاً، أو مخساً، أو عشـراً يقالوعلى هذا ف

  حنوه فليس عليه دم وال غريه.

وال عمـد الصـحيح  ،إذا سقط شيء مـن شـعره مـن أي موضـع مـن غـري قصـد

 ال شيء عليه.

ذا كان بفعله وهو ناسي أو خمطيء أو ألي عذر: فعليه الفدية يف ظـاهر إأما 

  مذهب احلنابلة، وهو قول الشافعي، وحنوه عن الثوري.

                                                 
 ).٣/٢٦٤الشرح الكبري البن قدامة ( (١)

 ).٧/١١٩الشرح املمتع البن عثيمني ( (٢)
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على الناسي خاصة، وهـو قـول إسـحاق  ةفديوفيه وجه آخر للحنابلة: أنه ال 

 وابن املنذر.

شعره شيء فهو شعر ميـت، فـال ولو سقط من  ،جيوز للمحرم أن حيك شعره

 §عن أم علقمة بن أيب علقمة أ�ا قالت: مسعت عائشة زوج النيب يضره، 

َيْشــــُدْد، نـََعــــْم، فـَْلَيْحُكــــْك َولْ ((ُتْســــَأُل َعــــِن اْلُمْحــــرِِم، َأَحيُــــكُّ َجَســــَدُه؟ َفقالــــْت: 

   .)١( )): َوَلْو رُِبَطْت َيَداَي، وَملَْ َأِجْد ِإالَّ رِْجَليَّ حلَََكْكتُ ~وقالْت َعاِئَشُة 

وكــذلك  ،ولــه أن حيــك بدنــه إذا حكــه(( :¬ قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

 .)٢())إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك مل يضره

                                                 
 ).٣٥٨/ ١أ (رواه مالك يف املوط (١)

  ).٣٦٨/  ٢الفتاوى الكربى البن تيمية ( (٢)
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  ؟هل جيوز للمحرم متشيط شعره 

١(¬ لكن برفق كما نص عليه ابن القيم التحقيق جوازه( . 

 لق شعره إنسان بغري رضاه فال فدية عليه.إذا حُ 

 . )٢(لق إنسان شعر آخر برضاه فعليه فديةحَ  إذا

إذا حلق إنسان شعر آخر وسكت مل يأمره ومل ينهه، من تكون الفدية عليه؟ 

  :على قولني

  ضاه. على احلالق، وقال آخرون: على احمللوق بر  قال بعضهم:

  والثاين أظهر..

 تقليم األظافر أو قصها: يف مسائل:سادسًا: 

وهــو قــول عامــة العلمــاء، )٣(مينــع احملــرم مــن تقلــيم أظــافره أو قصــها -١ ،

لكن قاسه العلماء على حلـق الشـعر جبـامع  ،وحكي إمجاعاً، ومل يرد فيه دليل

 .)٤(الرتف

ويف  ،مســكنيذهــب بعــض أهــل العلــم أن يف الظفــر الواحــد صــدقة علــى  -٢

 ،ويف الكف الواحد فدية مقدارها كما يف الَشْعر ..،االثنني على اثنني وهكذا

  وال سيما إذا مل يتعمد. ،والتحقيق ال شيء عليه

                                                 
 ه).١٤١٥ط الرسالة _ بريوت  ٢/١٦٢زاد املعاد البن القيم ( (١)

 ).٣/٥٢٥املغين البن قدامة ( (٢)

 ).٣/٥٣١املغين البن قدامة ( (٣)

 ).٧/١١٧الشرح املمتع البن عثيمني ( (٤)
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  إذا سقط ظفره من غري قصده فال فدية عليه. -٣

 عليه. ةقطعه وال فدي ،إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه -٤

كمــا أ�ــم   ،ه العلمــاء قياســاً علــى حلــق الشــعرفديــة قــص الظفــر، قــال بــ -٥

  قاسوا شعر البدن على شعر الرأس.

ـــة هـــو قـــول محـــاد ـــور ،والشـــافعي ،ومالـــك ،والقـــول بالفدي وأصـــحاب  ،وأبـــو ث

  .)١(واحلنابلة ،الرأي

  إذا مل جيد ما يفدي به يف قص أو تقليم أظافره تسقط عنه الفدية  -٦

 (الصدقة على مسكني).

 يـــة بنســـيان، وال جبهـــل، وال بـــإكراه.لـــة: ال تســـقط الفدمـــذهب احلنابيف  -٧

 .)٢(قالوا: والعلة يف ذلك: أن فيه إتالفاً 

 . )٣(تستوي فيها أظفار اليد و الرِّجل -٨

 :والوجه تغطية الرأس يف مسائلسابعًا: 

أو كوفية، أو  تغطية الرأس من حمظورات اإلحرام (مبالصق) كعمامة -١ ،

  .رداء وغريه أو ُغرتة إحرام ، أوبُرنس

                                                 
 ).٣/٢٦٥الشرح الكبري البن قدامة ( (١)

 ).٧/١٩٨رح املمتع البن عثيمني (الش (٢)

 املرجع السابق. (٣)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٢  
 

 

� �عض مسائل ونوازل الحج ةمذكرة مخت� 
��  

اْغِسـُلوُه ِمبَـاٍء َوِسـْدٍر، وََكفِّنُـوُه  ((: §قـال النـيب  ،حلديث الذي وقصته ناقته 

َعـُث يـَـْوَم الِقَياَمـِة ُمَلبـًِّيـا ، َوَال ُحتَنُِّطوُه، َوَال ُختَمُِّروا َرْأَسُه، فَِإنَُّه يـُبـْ . )١( ))ِيف ثـَْوبـَْنيِ

 .)٢(الفدية واذا غطى رأسه فعليه 

، وجــــائز املراتـــب فيــــه ثــــالث: ممنـــوع منــــه باالتفــــاقو ((: ¬القــــيم قـــال ابــــن 

  .باالتفاق، وخمتلف فيه

كــل متصــل مالمــس يــراد لســرت الــرأس، كالعمامــة، والقبعــة، والطاقيــة،   فــاألول:

  .واخلوذة وغريها

أنــه ، §كاخليمــة، والبيــت والشــجرة، وحنوهــا، وقــد صــح عــن النــيب   والثــاين:

ال أن مالكــاً منــع احملــرم أن يضــع ثوبــه علــى ضــربت لــه قبــة بنمــرة وهــو حمــرم، إ

ليستظل به، وخالفه األكثرون، ومنع أصحابه احملـرم أن ميشـي يف ظـل  ،شجرة

  ، احململ

كاحملمــــل، واحملـــارة، واهلــــودج، فيــــه ثالثـــة أقــــوال: اجلـــواز، وهــــو قــــول   والثالـــث:

: املنـــع. فـــإن فعـــل افتـــدى، وهـــو مـــذهب والثـــاين .۹الشـــافعي، وأيب حنيفـــة 

  ،¬مالك 

  .)٣())¬املنع فإن فعل فال فدية عليه، والثالثة روايات عن أمحد  :والثالث

  وضع اليد أو اليدين على الرأس ليس من تغطية الرأس. -٢

                                                 
 )١٢٦٥رقم  ٣/١٩٤صحيح البخاري ( (١)

 ).٤/١٧املبسوط للسرخسي ( (٢)

 ).٢/٢٣٥زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم ( (٣)
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 ،أو إنـاء مطلـق ،أو إنـاء مـاء ،جيوز للمحرم أن حيمل على رأسه قربة ماء -٣

 وال يعترب من التغطية. ،أو راوية ماء

هـل  ،(وقايـة) يًال ووضع بينه وبـني رأسـه ِعصـابةاختلفوا إذا كان اإلناء ثق -٣

 جيوز؟                          

جوازه وال يعترب مـن التغطيـة، ولـو وضـع بينـه وبـني القربـة العقـال ال  :الصحيح

 شيء عليه.

كما صح  وحنو ذلك، ،أو سيارة ،أو شراع ،جيوز أن يستظل احملرم خبيمة -٤

 يف كالم ابن القيم رمحه اهللا. وسبق ذكره قريباً  ،ذلك § عن النيب

 احملرم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله وال فدية. إذا نام -٥

 إذا غطاه ناسياً ولو تكرر كثرياً ال فدية عليه.. ٦

تغطية الوجه للمحرم فيها خالف، فاحلنفيـة واملالكيـة قـالوا: لـيس للمحـرم . ٧

. )١(ون بــه بأســاً أن يغطــي وجهــه، والشــافعية واحلنابلــة يف قــول األكثــر: ال يــر 

 وسنفصل فيها عند احلديث عن (الكمامات).

وحلــق  ،والتقلــيم ،كــالكبري بالتغطيــة،  أحكــام الصــيب واجلاريــة ســواء بســواء -٨

  الشعر.

                                                 
). ٢/٦٧)، شرح كتاب احلج والصيام من دليل الطالب، لـصاحل األمسري (٤/١٧املبسوط للسرخسي ( (١)

 ذكرة احلج للهويسني.وم
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 :لبس الكاممات حال اإلحرام :"مهمة" سادساً 

 ..والكمامات هي ما يوضع على األنف والفم.  

  أصل املسألة:

  من األلبسة يف حال اإلحرام؟  هل الكمامات من جنس ما �ي عنه

 والعمـــــــائم ،والســــــراويالت ،�ــــــى عــــــن القمــــــص § أن النــــــيب ســــــبق، 

  كما يف جمموع األحاديث.   ،و�ى عن اجلبة ،والربانس

وال مــن  ،علــى حترميهــا § والكمامــات ليســت مــن األلبســة الــيت نــص النــيب

  على حترميها.§  جنس هذه األلبسة اليت نص النيب

  من تغطية وجهه؟هل احملرم ممنوع  

الوجه غري الرأس.. .  

أن رجًال كان واقفاً بعرفات فوقـع عـن راحلتـه  ƒقد ورد حديث ابن عباس 

ـُروا َرْأَسـُه َوَال ((: قـال§ .. يف رواية عنـد مسـلم أن النـيب فمات وفيه َوَال ُختَمِّ

هذه الزيادة اليت رواها مسلم يف صحيحة اختلف أهل العلم فيها:  )١())َوْجَههُ 

ومجاعـة  ،وابن حجـر ،واحلاكم ،ذهب مجاعة من أهل العلم كاإلمام البيهقيف

إىل أن هذه الزيادة غري حمفوظـة وأ�ـا شـاذة، حـىت وإن وردت  ،من أهل العلم

يف صـــحيح اإلمـــام مســـلم فـــإن مـــن رواهـــا مـــن الثقـــات خـــالفوا مـــن هـــو أوثـــق 

ا. وذهب وال يصلح االحتجاج � ،وبالتايل فإ�ا شاذة معلولة ال تصح، منهم

                                                 
 ).١٢٠٦رقم -٢/٨٦٦صحيح مسلم ( (١)
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فريــق أخــر مــن أهــل العلــم إىل أن هــذه الروايــة الــيت وردت يف صــحيح مســلم 

  .)١(زيادة مقبولة حمفوظة

إىل أن احملـرم ممنـوع مـن  - عليهمـا رمحـة اهللا - ومالـك ،ولذا ذهب أبو حنيفة

، فقــد روى ابــن جــريج عــن نــافع عــن ƒتغطيــة وجهــه، وهــو قــول ابــن عمــر 

  .)٢(الرأس فال خيمر أحد الذقن فما فوقه ابن عمر قال: الوجه فما فوقه من

، وفعلـــه )٣(واحلنابلـــة يف قـــول األكثـــر فـــإ�م ال يـــرون بـــه بأســـاً  ،وأمـــا الشـــافعية

، وجـــاء عـــن مجـــع مـــن )٤(٪عثمـــان بـــن عفـــان، وجـــابر، وزيـــد، وابـــن الـــزبري 

فقهاء التابعني مثل عطاء وطـاووس وجماهـد والنخعـي وغـريهم . ذهبـوا إىل أن 

  . )٥(ن يغطي وجههاحملرم جيوز له أ

درج  والــراجح االحتيــاط ألن الزيــادة فيهــا زيــادة علــم فــال تعــد شــاذة علــى مــا

  عليه الفقهاء دون احملدثني يف تعريف الشذوذ.

وبناًء على ما سبق: فالكمامة للمحرم للحاجة ال بـأس �ـا مثـل أن يكـون يف 

اج اإلنســـان حساســـية يف أنفـــه فيحتـــاج للكمـــام، أو ميـــر بـــدخان كثيـــف فيحتـــ

                                                 
  ).٦/٩٤١انظر تفصيل ذلك يف السلسلة الصحيحة لإلمام األلباين ( (١)

 ).٤/٣٧٠مصنف ابن أيب شيبة ( (٢)

)، شرح كتاب احلج والصيام من دليل الطالب، للشيخ صاحل األمسري ٤/١٧املبسوط للسرخسي ( (٣)

)٢/٦٧.( 

 ).٤/٣٧٠ن أيب شيبة يف املصنف (رواه عنهما اب (٤)

 املرجع السابق. (٥)
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أّمــا لغــري احلاجــة ، )١(للكمــام، أو ميــر برائحــة كريهــة فيحتــاج للكمــام فــال بــأس

 فاألوىل تركها.

                                                 
 )،٦٠٩من فتاوى للشيخ ابن عثيمني ( (١)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3759 .  
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 لبس املخيط:: سابعاً 

 املقطـــوع علـــى مـــن حمظـــورات اإلحـــرام لـــبس املخـــيط، واملخـــيط: املفصـــل و

 املخيط ما كان فيه خيطاً أو خيوطاً.ب وليس املراد ،اجلسم

وال فديـة عليـه، فـإذا وجـد  ،ذا مل جيـد إزاراً ن يلبس سـراويالت إجيوز للمحرم أ

 . )١(إزاراً خلع السراويل

عرضــاً علــى  ،ثوبــاً أو بطانيــة أو إذا اشــتد عليــه بــرد أو حــر ووضــع فــراًء (فــروة)

 ظهره جاز ذلك.

إذا مل جيــد احملــرم نعلــني وهــي الــيت دون الكعبــني لــبس خفــني واخلفــان مهــا: مــا 

             فوق الكعبني.                     

 وهل يقطعهما دون الكعبني أم ال؟

 .قوالن: األقرب القطع، وإال فقد قال بعضهم بالنسخ  

إمــا لفقــده أو عجــزه عــن  ،واملقصــود بعــدم الوجــدان أن ال يقــدر علــى حتصــيله

 .)٢(شرائه بالثمن

جيـــوز للمحـــرم أن يلـــبس أي نـــوع مـــن النعـــال بشـــرط أن ال تكـــون فـــوق هـــل 

 ؟الكعبني

                                                 
 .م)١٩٩٧ط دار الفكر  ٧/٢٢٥ا�موع للنووي ( (١)

 ) ط ابن باز.٣/٤٠٣فتح الباري البن حجر ( (٢)
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  للمحــرم الــذكر أن يلــبس اجلــوارب أو الشــراب أو البســطار، أو ال جيــوز

 .)١(ألنه ملبوس على قدر العضو فأشبه اخلف ؛القفازين وجتب به الفدية

 .ون جعلها على هيئة جوارب أو خفنيجيوز للمحرم أن يغطي قدميه د

إذا أصــيب احملــرم جبــرح يف قدمــه أو أحــد أصــابعه جــاز لــه أن يشــده خبرقــة أو 

 حنوها.

يبتلى بعض الناس بأمراض يف دبره أو قبله فيحتاج إىل شده فهل يسوغ له قد 

 ذلك؟                   

 أو البـــد مـــن لـــبس  ،فيـــه تفصـــيل: فـــإن كـــان الشـــد علـــى هيئـــة الســـراويل

، )٢(¢ لــبس وعليــه الفديــة كحــديث كعــب بــن ُعجــرة ،الســراويل مــع الشــد

 دية.وإن كان جرح وضع عليه الصقاً أو ِخرقة جاز وال ف

فيحتــاج إىل أن يشــد علــى ذكــره  ،قــد يصــاب بعــض املســلمني بســلس البــول

 جاز وال فدية. ،قطنة أو خرقة

إذا استوعب الشد على صاحب السلس الذكر كله فالصحيح جوازه من غري 

 فدية.

الـذي  مسألة مهمـة: اإلحـرام بـاإلزار املخـيط أو مـا يسـمى يف اللغـة بالنقبـة..

ورة): وهــو اإلزار الــذي خيــاط جانبــاه ويوضــع يف يســمى الــوزرة (التنــ يشــبه مــا

  أعاله مطاط.. 

                                                 
 املرجع السابق، ومذكرة احلج للهويسني. (١)

 سبق خترجيه. (٢)
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  أصل املسألة:

 يف الصـــحيحني عـــن ابـــن عمـــرƒ  ـــا ـــاَل: يَـــا َرُســـوَل اللَّـــِه، َم َأنَّ َرُجـــًال َق

ْحـرُِم ِمـَن الثـِّيَـاِب؟ قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم: 
ُ
َال يـَْلـَبُس ((يـَْلَبُس امل

، َوَال الَعَماِئَم، َوَال السََّراِويَالِت، َوَال البَـَراِنَس، َوَال اخلَِفاَف ِإالَّ َأَحٌد َال الُقُمصَ 

، َوَال تـَْلَبُسـوا ِمـَن  ، َوْليَـْقَطْعُهَمـا َأْسـَفَل ِمـَن الَكْعبَــْنيِ ، فـَْليَـْلَبْس ُخفَّـْنيِ جيَُِد نـَْعَلْنيِ

  . )١())َوْرسٌ  الثـَِّياِب َشْيًئا َمسَُّه الزَّْعَفَراُن َأوْ 

كـان  §أن النـيب  ¢وما يف الصحيحني أيضاً مـن حـديث يعلـى بـن أميـة 

يف اجلعرانة فجاءه إعرايب فقال :يا رسول اهللا ما تقول يف رجل أحرم بعمرة يف 

أَمَّا الطِّيـُب  ((: §بطيب _ فقال النـيب  جبة وتضمخ بطيب _ يعين تلطخ

، َوأَمَّا اجلُبَُّة فَاْنزِْعَها، ُمثَّ اْصَنْع ِيف ُعْمَرِتَك َكَما الَِّذي ِبَك َفاْغِسْلُه َثَالَث َمرَّاتٍ 

  .)٢( ))َتْصَنُع ِيف َحجِّكَ 

  أن ينزع اجلبة.§  فهنا أمره النيب 

ــــُت النَّــــِيبَّ  ƒومــــا رواه البخــــاري مــــن حــــديث ابــــن عبــــاس  ْع  § قَــــاَل: مسَِ

ـــِد النـَّْعلَـــْنيِ فـَلْ «َخيْطُـــُب ِبَعَرفَـــاٍت:  ـــْد ِإزَارًا َمـــْن ملَْ جيَِ ، َوَمـــْن ملَْ جيَِ يَـْلـــَبِس اخلُفَّـــْنيِ

  . )٣(»فـَْليَـْلَبْس َسَراِويَل لِْلُمْحرِمِ 

                                                 
  ).٢٨٤٨رقم  ٤/٢)، صحيح مسلم (١٥٤٢رقم  ٤/٣٥صحيح البخاري ( (١)

 ). ٢٨٥٧رقم  ٤/٤)، صحيح مسلم (٤٣٢٩رقم  ١٠/٣٩٣صحيح البخاري ( (٢)

 )١٨٤١رقم  ٤/٤٨٥صحيح البخاري ( (٣)
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وعـرب  ،قال أهل العلم: أن احملرم ممنوع من لبس ما يفصل على قـدر األعضـاء

خيــاط  بعــض الفقهــاء عمــا يفصــل علــى قــدر األعضــاء بــاملخيط، واملخــيط مــا

   .)١(ة والسراويل والثوب وحنوهاويفصل على قدر أعضاء البدن كالفنيل

ألن املمنــوع مــن  ،وبنــاًء علــى مــا ســبق فــالراجح: هــو جــواز لــبس هــذا النــوع

ــَبُس..))((اللــبس حمــدود مبــا ســبق ذكــره. فقولــه عليــه الصــالة والســالم:  : َال يـَْل

  :يف شــرح حــديث ابــن عمــر ¬ُفهــم منــه جــواز لــبس غــريه، قــال النــووي 

سئل عما يلبسه احملـرم  § لكالم وجزله؛ فإنهال العلماء: هذا من بديع اق((

، يف اجلــــواب أنــــه ال يلــــبس املــــذكوراتفقــــال: ال يلــــبس كــــذا وكــــذا، فحصــــل 

   .)٢())ويلبس ما سوى ذلك

، وملــا ورد مــن )٣(لــبس التبــان لغلما�ــا ~ ولشــبهه بــاإلزار ولرتخــيص عائشــة

  ..  )٤(له يف عرفات ¢لبس عمار 

بـأين ال أعلـم مـن  كالبـدين مـثًال!، علمـاً   وعلى أقل األحوال جوازه ملـن يتـأذى

 . )٥(¬فقهاء العصر من جييزه إال الشيخ ابن عثيمني 

                                                 
  من نوازل احلج للدكتور السكاكر. (١)

 ).٤/٢١٣شرح مسلم للنووي ( (٢)

 ).٦/٣٤مصنف ابن أيب شيبة ( (٣)

 املرجع السابق. (٤)

 ) منشور يف امللتقى الفقهي بإشراف د عبد العزيز الفوزان.٦١٣سؤال رقم ( (٥)
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 مسائل الطيب للمحرم:ثامنًا: 

 من حمظورات اإلحرام التطيب يف مجيـع البـدن والـرأس، ويف الثـوب، وهـذا

   . )١(جممع عليه

  ؟إذا تطيب ناسياً 

 الســنة أن يغســله ثــالث  ، ومــن)٢(عليــه أن يغســل الطيــب وال فديــة عليــه

 .)٣())اْغِسْلُه َثَالَث َمرَّاتٍ ((يف البخاري :  مرات للحديث

 ،والزعفــــران ،واســــتثنوا الرحيــــان ،طيبــــةواألريــــاح امل ،كــــره الفقهــــاء شــــم الطيــــب

 ، ولو تعمد شم األطياب ُكره وال فدية.وحنوه

 .سالوإذا ُوِجَد عليهما غُ ، الطيب يكون يف البدن دون الرداء واإلزار

  ؟إذا جلس على فراش مطيب

  كــــره بعــــض الفقهــــاء ذلــــك والتحقيــــق: إذا مل يكــــن فيــــه مــــا يعلــــق جــــاز

 .)٤(واألوىل تركه

  يـَُقبُِّل احلجاج احلجر األسود ورمبا يكون فيه طيب فما احلكم؟

وال يعترب من التطيب. ،جيوز ذلك 

                                                 
 ).٣/٢٩٦املغين البن قدامة ( (١)

 ).٧/١٩٨الشرح املمتع البن عثيمني ( (٢)

  ).٤٣٢٩حيح البخاري (ص )٣(

  ).١٤٢-٥/١٤٠راجع تفصيل املسألة يف املغين ( (٤)
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 ة قادمةاملنظفات املعطرة كالصابون وحنوه فيها تفصيل نذكره يف مسألة مستقل

 ..إن شاء اهللا

  ؟إذا تطيب احملرم وبقي أثر الطيب يف بدنه أو على رأسه أو سال على جبينه  

 .أزاله و ال شيء عليه 

  ؟احملرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران

يكون قـد أسـاء، ألن الزعفـران طيـب فـال ينبغـي اسـتعماله يف القهـوة يف حـق  

وال يف بدنــه وهــو حمــرم، فــإذا فعــل  ،بســهكمــا ال ينبغــي اســتعماله يف مال  ،احملــرم

ذلك الرجل احملـرم أو املـرأة احملرمـة جهـًال أو نسـياناً فـال شـيء عليهمـا، أمـا إن 

 ؛ال جيـوز فإنـه يتصـدق بإطعـام سـتة مسـاكنيفـتعمد ذلك وهو يعلـم أنـه حمـرم 

أو  ،أو يصـــوم ثالثـــة أيـــام ،لكـــل مســـكني نصـــف صـــاع مـــن التمـــر أو احلنطـــة

بس املخــيط عمــداً أو تطيــب يف بدنــه أو ثيابــه أو رأســه كمــا لــو لــ  ،يــذبح شــاة

عمداً وهو يعلم أنه حمرم فإن عليه هـذه الفديـة كفـارة، وهكـذا لـو قلـم أظفـاره 

أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه حمرم، أمـا الناسـي أو اجلاهـل فـال شـيء 

 .)١(عليه

                                                 
 https://binbaz.org.sa/old/38681 : من فتاوى مساحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا (١)

  وبني ما هو مطبوخ وما ليس مبطبوخ،ومثة من يفّرق يف املسألة: بني ماله رائحة وما ليس له رائحة، 

ومجلة ذلك أن الزعفران وغريه من الطيب، إذا جعل يف مأكول أو ((): ٣/٢٩٧قال ابن قدامة يف املغين (

. و�ذا قال الشافعي. وكان ))مشروب، فلم تذهب رائحته، مل يبح للمحرم تناوله، نيئا كان أو قد مسته النار

ست النار من الطعام بأسا، سواء ذهب لونه ورحيه وطعمه، أو بقي ذلك  مالك وأصحاب الرأي ال يرون مبا م

  كله، ألنه بالطبخ استحال عن كونه طيباً. انتهى.
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  :: استعمال املنظفات املعطرة للمحرم"مهمة"مسألة 

حديث ابن عمر أصل املسألة :ƒ  يف الصحيحني الذي سبق وفيه أن

والزعفــران نــوع مــن ،  ...))وال ثــوب مســه ورس أو زعفــران(( :قــال§ النــيب 

  ذلك.وحنو  ،أنواع الطيب يوضع مع الطيب واخللوق

حديث يعلى بن أميـة يف الـذي سـبق ذكـره أيضـاً، وفيـه أن ذلـك  ؛ومن ذلك 

رجـــل أحـــرم بعمـــرة يف جبـــة وتضـــمخ  يـــا رســـول اهللا مـــا تقـــول يف األعـــرايب قـــال

أَمَّــا الطِّيــُب الـَّـِذي بِــَك (( :§بطيــب _ يعــين تلطــخ بطيــب _ فقــال النــيب 

  .َفاْغِسْلُه َثَالَث َمرَّاٍت))

ومن األحاديث الدالة على أن احملرم ممنوع مـن الطيـب حـديث ابـن عبـاس يف 

 وهــو واقــف بعرفــات فــإن ،الصــحيحني يف قصــة الرجــل الــذي وقصــته راحلتــه

، َوَال ُحتَنِّطُـــوُه، َوَال قـــال:  §النـــيب  ((اْغِســـُلوُه ِمبـَــاٍء َوِســـْدٍر، وََكفِّنُـــوُه ِيف ثـَـــْوبـَْنيِ

َعُث يـَْوَم الِقَياَمِة ُمَلبـًِّيا   . )١())ُختَمُِّروا َرْأَسُه، فَِإنَُّه يـُبـْ

  ...عند اإلحرام سبق قول أهل العلم: احملرم ممنوع من (الطيب)

وال مينــع إال مبــا وردت األدلــة مبنعــه منــُه،  ،لــه كــل شــيء أن احملــرم يبــاح األصــل

وليس ممنوعاً من كل رائحة  ،فاحملرم ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيباً 

                                                                                                                                
أما ما مسته ((): سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله احملرم فقال: ١/٣٢٩ويف املوطأ لإلمام مالك (

  .))سه النار من ذلك فال يأكله احملرمالنار من ذلك فال بأس أن يأكله احملرم، وأما ما مل مت

 سبق ختريج هذه األحاديث. (١)
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رائحتهــا طبيــة واألتــرج وحنــو  ،كالنعنــاع والفواكــه  ،طيبــة ال يتخــذها النــاس طيبــاً 

  ذلك.

  ؟احلكمة من حترمي الطيب على احملرم

  واعـي النكـاح، واحملـرم ممنـوع مـن النكـاح ودواعيـه، هي أن الطيـب مـن د

  والرفث هو النكاح ومقدماته. ، )١(}َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوقَ {قال تعاىل: 

  ما حكم استعمال املنظفات املعطرة؟ 

:املنظفات تنقسم إىل قسمني  

: منظفــات معطــرة بــروائح طيبــة، ولكــن هــذه الــروائح ليســت ممــا القســم األول

 بـــــأس طيبـــــاً مثـــــل الصـــــابون بنكهـــــة الليمـــــون مـــــثالً فهـــــذه اليتخـــــذه النـــــاس 

  باستعماهلا.

فـــاحملرم لـــيس ممنوعـــاً مـــن الـــروائح الطيبـــة الـــيت ال تعـــد مـــن الُعطُـــورات، وال مـــن 

والعطور اليت وردت يف السنة، أو ما  ،الطيب؛ إمنا هو ممنوع فقط عن الطيب

  يف حكمها.

  .)٢(غري ممنوع منهاأما الروائح الطيبة اليت ال تسمى طيباً فإنه 

: الصــابون أو املنظفــات املعطــرة بــروائح عطريــة ممــا يتخــذه النــاس القســم الثــاين

  طيباً وعطراً، مثًال صابون برائحة الورد فاحملرم ممنوع من ذلك.

                                                 
  .]١٩٧[البقرة:  )١(

 نوازل احلج للسكاكر. (٢)
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، قـال ¬وهذا القول هو الـذي رجحـه الشـيخ حممـد بـن صـاحل بـن عثيمـني 

ويتبخـر بـه ويضـعه  ،يـبفال جيوز للمحـرم أن يـّدهن بالط(( ه:يف إحدى خطب

  ،)١())أو يتنظف بصابون مطيب ،يف أكله أو شرابه

 ،وكـــذلك الصـــابون ال بـــأس باســـتعماله، ألنـــه لـــيس طيبـــاً وال مطيبـــاً (( ل:وقـــا

ولكن فيه رائحة ذكية طيبة من أجل إزالـة مـا يعلـق باليـد مـن الرائحـة الـيت قـد 

  .)٢())تكون كريهة

 مسائل الصيد للمحرم:تاسعًا: 

 رات اإلحـــرام قتـــل صـــيد الـــرب خاصـــة، كـــالغزالن واألرانـــب، ومـــا مـــن حمظـــو

  جيوز صيده يعترب حمظوراً من حمظورات اإلحرام.

 .(٣)صيد البحر مما يعيش يف البحر أي نوع كان..للمحرم جيوز 

، وتركــه أوىل ألنــه مــن صــيد البحــر ،اختلفــوا يف صــيد اجلــراد: والصــحيح جــوازه

 ...يد على احملرم وآذاه جاز قتله وال فديةألنه خيرج من البحر إذا تعدى الصو 

 ،الكلـــب العقـــورو  ،احلِـــَدأةو  ،الفـــأرةو  ،رخصـــت الســـنة قتـــل مخســـة: ( الغـــراب

جيـوز قتلهـا يف  ،ألن هذه الفواسـق كلهـا مؤذيـة )٤(ويف رواية الَسُبع)، العقربو 

 ...واحلرم ،احلل

                                                 
 ).٣/١٠٩الضياء الالمع ( (١)

 ).٦٣/٢١اللقاء الشهري ( (٢)

  مذكرة احلج للهويسني. (٣)

 ).١٨٢٨رقم ١٣ص٣ج(صحيح البخاري  (٤)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٦  
 

 

� �عض مسائل ونوازل الحج ةمذكرة مخت� 
��  

تُـُلوا : إذا آذى يقتل أما حديث الصحيحو  ،اختلفوا يف قتل الوزغ يف احلرم ((اقـْ

 .)١(جداً  ضعيفف ))اْلَوزََغ، َوَلْو ِيف َجْوِف اْلَكْعَبةِ 

اختلفـــــوا يف قتـــــل مـــــا يـــــؤذي إحلاقـــــاً بـــــاخلمس الســـــابقة كقتـــــل األســـــد والنمـــــر 

 .خلإ...والذئب

والســنة االقتصــار  ،فأجــازه بعــض احلنفيــة ومنعــه آخــرون، أمــا إذا آذى فيجــوز

  ...أو الست ،على ما ورد يف قتل اخلمس

 ئل: مهمة تتعلق بَحَامم احلرم.مسا

  ال جيــوز قتــل محــام احلـــرم ســواء للمحــرم أو غـــريه، ومــن قتلــه فعليـــه  -١

  .)٢(فدية، ومقدار الفدية شاة

  وعليه شاة رغم صغر حجم احلمامة ألمرين:

على من قتـل محـام احلـرم بشـاة واحـدة وكفـاك بـه ٪ حكم الصحابة  أوًال: 

  دليًال.

س وسعيد بن املسيب وعطاء وغريهم قـالوا : فيـه فقد جاء عن عمر وابن عبا

 .)١(شاة

                                                 
 )٦/٣٢لباين: ضعيف جداً، انظر السلسلة الضعيفة ()، وقال األ١/١٢٤/٣رواه الطرباين ( (١)

وبه قال عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد احلارث، وعطاء بن أىب رباح، وعروة  (٢)

  بن الزبري، وقتادة، وأمحد، وإسحق، وأبو ثور والشافعي.

باس: يف محامة احلل مثنها، وعن وقال مالك: يف محامة احلرم شاة، ويف محامة احلل القيمة، وعن ابن ع

 ).٣/٥٤٩)، واملغين (٧/٤٤٠النخعي، والزهري، وأيب حنيفة: مثنها، وعن قتادة: درهم. ا�موع للنووي (
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  .فجعلوها مثلها ،قالوا: ألن شرب احلمامة يشبه شرب الشاة ثانياً:

، ألن ¬فــراخ محــام احلــرم إذا قتـــل شــاة كمــا قالــه مالـــك  يف كــل فــرخ مــن

  .)٢(حكمه كحكم أصله

ــــرُ ((: §احلــــرم عــــن مكانــــه لقولــــه  ال جيــــوز تنفــــري محــــام -٢  َصــــْيُدهُ  َوَال يـُنَـفَّ

  .)٤(، وإن حصل ونفرها عن مكا�ا ال فدية فيه، لكن يكون يف ضمانه)٣())

  ال جيوز إفساد بيض محام احلرم، وعليه قيمته إذا أفسده.  -٣

كل صيد حيرم قتله جتب القيمة يف إتالف بيضه، سواء ((: ¬قال النووي 

  ل مجاعة.بيض الدواب والطيور، مث هو خمري بني الطعام والصيام؛ وبه قا

يضـــمنه بُعشـــِر بدنـــة، وقـــال املـــزين وبعـــض أصـــحاب داود: ال (( وقـــال مالـــك:

 .)٥())ضجزاء يف البي

يقصـــد وماتـــت احلمامـــة فـــال  ومل ،لـــو صـــدم احلمامـــة بدابتـــه (ســـيارته) وحنوهـــا

 يء عليه.ش

مكانـاً إال املكـان الـذي بـه  ومل جيـد ،إذا جاء رجل للحرم ووجد زحامـاً شـديداً 

هـــي أحســـن  فإنـــه يـــدفع احلمـــام بـــاليت ،طراً للجلـــوس فيـــهوكـــان مضـــ ،احلمـــام

 .وجيلس فيه؛ وإن مل يكن مضطراً فيذهب ملكان آخر غري مكان احلمام

                                                                                                                                
 ).٢/١٣٤أخبار مكة لألزرقي ( (١)

 ).٨/٣٩٢)، رد احملتار (٤/١٦٤التاج واإلكليل ملختصر خليل ( (٢)

  ).١٨٣٣رقم-٣/١٤صحيح البخاري ( (٣)

 ).٧/٤٤٤موع (ا� (٤)

 ).٧/٤٤١ا�موع ( (٥)
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... هل  مسألة: الطفل غري املكلف فيام لو تسبب بقتل محام احلرم مثالً 

 يفتدي أولياؤه أم ال؟

 حمــرم ولــه  وإن كــان الطفــل غــري ،إن كــان الطفــل ُحمرِمــاً فعلــى وليــه الفديــة

  والسيما إن كان يتيماً له مال. ،مال فمن ماله خترج الفدية

وإن قيــل: بســقوطها عنــه يف حالــة كونــه غــري حمــرم فالــدليل يؤيــده: رفــع القلــم  

  .)١(عن ثالثة وذكر منهم الصغري

 مسائل: عقد النكاح واجلامع واملبارشة للمحرم:عارشًا: 

 وال فدية فيه. وحيرم  ،من حمظورات اإلحرام عقد النكاح 

 ...عقد النكاح هو الوحيد من حمظورات اإلحرام الذي ال فدية فيه

 ...وال يستباح الِبضع به لفساد العقد ،لو عقد فالعقد باطل فاسد

مــن حمظــورات اإلحــرام: اجلمــاع، واملــراد باجلمــاع: اإليــالج يف فــرج أصــلي مــن 

تمناء من الزوجة ولو وطأ من طريق الرجلني أو الفخذين أو االس ،ذكر أصلي

   .ال يعترب وطأً 

وقبـــل التعريـــف (عرفـــة) أن  ،أمجعـــوا علـــى أن مـــن جـــامع بعـــد تلبســـه بالنســـك

وال شــيء مــن حمظــورات اإلحــرام يفســد احلــج إال  ،ويقــال باطــل حجــه فاســد،

 .)٢(الوطء وميضي يف فاسده أي حجه الفاسد

                                                 
 مذكرة احلج اهلويسني. (١)

 مذكرة احلج للهويسني. (٢)
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  ؟إذا كان اجلماع بعد التحلل األول

 صح حجه وعليه وعليها فدية... 

  ؟إذا تلبس باحلج مث جامع فعليه أمورس: 

يفسد حجه -١  

  جيب املضي يف فاسده. -٢ 

وإن كانــت نافلــة ففيهــا قــوالن  ،جيــب القضــاء إذا كانــت حجــة اإلســالم-٣ 

إذا جامع قبـل التحلـل األول يفسـد حجـه، (( :¬قال ابن باز ألهل العلم 

تطــوع كمــا أفــىت ولــو كــان حــج  ،وعليــه أن يقضــيه بعــد ذلــك ،وعليــه أن يتمــه

، وعليــه بدنــة يــذحبها ويقســمها علــى الفقــراء مبكــة §بــذلك أصــحاب النــيب 

  .)١(املكرمة

  .جيب التفريق من املوضع الذي جامع فيه -٤

  .على كل واحد منهما بدنة -٥

  .النفقة تكون على الزوج -٦

 .)٢(إن أخر قضاء احلج مع االستطاعة أمث -٧

  

  

  

                                                 
 ).١٢٩/ ١٧جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز ( (١)

 ).٧/١٥٨الشرح املمتع البن عثيمني ( (٢)
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  ؟وقبل التحلل األول ،د عرفة)إذا كان اجلماع بعد التعريف (بع

 وعليـه مـا ذكـر  ،فيه خالف كبري جداً، مجهور العلماء على فسـاد حجـه

ســابقاً، وهنــاك أقــوال غــري أقــوال اجلمهــور أن احلــج صــحيح وعلــى كــل مــنهم 

 بدنة.

مــــن حمظــــورات اإلحــــرام: املباشــــرة، وأصــــل املباشــــرة هــــي: وضــــع البشــــرة علــــى 

 البشرة.

 واللمس بشهوة، وفيهما الفدية. ،لةمن املباشرة أشياء: الُقب

  ؟املباشرة إذا باشر بأي نوع من 

 .عليه الفدية وحجه صحيح 

 : إذا مس قُبل امرأته فدى (وهو ُحمْرِم). ¬قال اإلمام أمحد 

  تغطي املرأة كل شيء إال عند حمارمها حلديث عائشة رضي اهللا عنها.

   .)١(فال أصل لها)) ِإْحَراُم اْلَمْرأَِة ِيف َوْجِههَ  ((حديث وأما 

                                                 
)، ٦/١٧٨)، و"األوسط"(١٢/٣٧٠)، والطرباين يف "الكبري"(١٣٧أخرجه العقيلي يف الضعفاء ( (١)

  ).٨٨٣١والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب احلج، باب املرأة ال تنتقب يف إحرامها وال تلبس القفازين (

أنَّه قال: (إحرام املرأة يف وجهها) وإمنا هذا قول  §مل ينقل أحد من أهل العلم عن النيب ((قال ابن تيمية: 

  ).٢٦/١١٢جمموع الفتاوى ( ))بعض السلف

)، وابن حزم يف ٢٦٠ن عمر الدارقطين يف سننه يف كتاب احلج، باب املواقيت (وقد أخرجه موقوفاً على اب

)، والبيهقي يف "السنن الكربى"، كتاب احلج، باب املرأة ال تنتقب يف إحرامها وال تلبس ٧/٩٢"احمللى"(

 ).٨٨٣٠القفازين (
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وحيــذر مــن  ،وينبغــي للحــاج واملعتمــر يف طريقــه االشــتغال بالــذكر واالســتغفار

  ...ويــــــأمر بــــــاملعروف وينهــــــى عــــــن املنكــــــر ،النظــــــر والغيبــــــة والكــــــالم بالنــــــاس
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 ما جيوز للمحرم فعله:: املبحث اخلامس

 .جيوز له االستحمام يف كل وقت 

 حك شعره وما سقط يعترب شعر ميت.

 شعره برفق.متشيط 

 جيوز أن يضع على بدنه دهونات ليس فيها طيب.

 .جيوز للمحرم أن يلبس اخلامت والساعة وحنوه 

وقــالدة وحنــو  ،ومعصــم ،وخالخــل يف رجليهــا ،جيــوز للمــرأة أن تلــبس خــوامت 

 .(١)ذلك

                                                 
  مذكرة احلج للهويسني.(١)
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 : اجلديد الطواف يف املسعى :املبحث السادس

 ملروة _ هل هو داخل بني الصفا وا هل املسعى _ ما :هي أصل املسألة

  ؟اً من املسجد أم أنه خارج املسجداملسجد احلرام ويعترب جزء

فـــإن ، مـــن أن املســـعى خـــارج املســـجد ؛ال معـــىن ملـــا كـــان يقولـــه الفقهـــاء قـــدمياً 

  املسعى أدخل يف املسجد مث أدخل ما وراء املسعى يف املسجد. 

اضــطر  اإلنســان إذا يف أنّ  ¬حــال فقــد رخــص الشــيخ ابــن بــاز  يــةوعلــى أ

   .)١(أنه يصح طوافه إن شاء اهللا ،وأخرجوه إىل املسعى ،اضطراراً وزمحه الناس

  السعي يف املسعى اجلديدأصل مسألةأّما ::   

عنهما  أم جيوز اخلروج ،هل حنن مقيدون يف السعي بني الصفا واملروة بعرضهما

    مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقار�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو حياذيهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟

 شملهما التوسعة اجلديدة أم ال؟كم عرض الصفا واملروة وهل يتسعان فت

 على قولني: خالف  

أن السـعي يف الزيـادة اجلديـدة للمسـعى ال يصـح، أل�ـا خارجــة القـول األول: 

عــن عــرض جبلــي الصــفا واملــروة، وألنــه ال يصــدق علــى مــن ســعى فيهــا كونــه 

  ساعياً بني اجلبلني، أو حماذياً هلما.

                                                 
 أحد دروسه مسعته منه. نقلها عنه الشيخ عبد الرمحن الرباك حفظه اهللا يف (١)
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أمـــر بالســـعي بـــني هـــذين  بظـــاهر األحاديـــث الصـــحيحة الـــيت فيهـــاواســـتدلوا 

  اجلبلني، وهذا مكان له عرض معني.

يف حجـــــة الـــــوداع:  ¢قــــال عليـــــه الصـــــالة والســـــالم أليب موســـــى األشـــــعري 

   .)١(انطلق، فطف بالبيت وبني الصفا واملروة مث أحل

وقــال عليــه الصــالة والســالم ألصــحابه يف تلــك احلجــة: أحلــوا مــن إحــرامكم 

  .)٢(وة وقصرواوبني الصفا واملر  ،فطوفوا بالبيت

النـيب صـلى  –وعن عبد اهللا بن عباس رضـي اهللا تعـاىل عنهمـا أنـه قـال : أمـر 

أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبني الصفا واملروة مث يقصروا من  -اهللا عليه وسلم

   .)٣(رؤوسهم مث حيلوا

برئاســة املفــيت العــام  ،وهــذا القــول هــو فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء يف الســعودية

عضــواً مــن  ٢١وعضــوية  ،يخ عبــد العزيــز آل الشــيخ حفظــه اهللاللمملكــة الشــ

  .)٤(أعضائها، والذين وافقوا باألغلبية على القرار الذي أفىت باملنع

جـــواز الســـعي يف املســـعى اجلديـــد، وجـــواز توســـعة املســـعى يف  القـــول الثـــاين:

  عرضه ما دام يصدق على من سار فيه أنه سعى بني الصفا واملروة.

  يوم بعد التوسعة هو عشرون مرتاً.وعرض املسعى ال

                                                 
 ).٤٣٤٦رقم-٥/١٦٢صحيح البخاري ( (١)

 ).١٥٦٨رقم-٢/١٤٣صحيح البخاري ( (٢)

  ).١٥٤٥رقم-٢/١٣٧صحيح البخاري ( (٣)

 هـ. ٢٢/٢/١٤٢٧)، وتاريخ ٢٢٧قرار رقم ( (٤)
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فهــم مــن كــالم بعــض علمــاء املــذاهب يُ هـذا القــول أفــىت بــه بعــض العلمــاء، إذ 

مثــــــل كتــــــاب األزرقــــــي ، أن عـــــرض املســــــعى املــــــذكور يف كتــــــب تـــــواريخ مكــــــة

أنــــه حتديــــد  ،والفــــاكهي وغريمهــــا، وقــــد ذرعــــوه خبمســــة وثالثــــني ونصــــف ذراع

  . )١(جيزيء اخلروج عنه حبسب الواقع فحسب، وليس املقصود أنه ال

ولـــك أن تقــول الظـــاهر أن التقــدير بعرضـــه خبمســة وثالثـــني ((قــال الشــرواين: 

 .)٢())على التقريب إذ ال نص فيه حيفظ من السنة

مـا ووسـكت عـن العـرض،  ،حـدد األمـر بطرفيـه طـوالً  §أّن النيب ودليلهم: 

  .)٣(سكت عنه الشرع فهو يف دائرة العفو

واضطر إىل اخلروج إىل املسعى اجلديـد فالقـائلون  ،داً لكن لو كان الزحام شدي

 ،ويكون كأنـه تـرك السـعي ،احلكم عندهم إما يرون عدم اجلواز باملنع ال خيلو

ى ويكـون كمـن أدرك املسـجد ممتلئـاً فصـل ،أو يرون اجلواز يف هذه احلالة فقـط

مل يـــتمكن مـــن املبيـــت مبـــىن فبـــات بـــأقرب أو  ،مـــع الصـــفوف املتلصـــقة باخلـــارج

  وهذا رأي له وجاهته الفقهية. ،ضع هلا من جهة مزدلفة مثالً مو 

                                                 
 ).٣املسعى للشيخ مشهور حسن سلمان (ص  (١)

 ).٤/٩٨حواشي الشرواين على حتفة احملتاج ( (٢)

 ).٦سعى للشيخ مشهور حسن سلمان (ص امل (٣)
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 :ببعض أحكام عرفة مسائل تتعلق: املبحث السابع

 املبيت بعرفه ليلة عرفة. مسألة: 

  َّوقــــد يكــــون  ،.. غايــــة مـــا هنالــــك  أنـــه تــــرك ســـنة.ج علــــى احلـــاجال حيـــر

نـــاب كمـــا تفعلـــه بعـــض احلمـــالت الجت  ،األفضــل لـــه ليتهيـــأ للعبـــادة يـــوم عرفــه

  .)١(ةالزمحة يوم عرف

 مسألة: اإلفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ملن وقف هنارًا.

  مسائل مهمة:يندرج حتتها  

 ؟ األوىل: حكم حج من وقف بعرفة هنارًا فقط 

 حجه صحيح يف قول مجاعة العلمـاء، ومل ¬ يقول املوفق ابن قدامة :

  . )٢(¬مالك إال اإلمام  ،خيالف من أهل العلم أحد يف صحة احلج

َمــْن َصـلَّى َمَعَنــا َصـَالتـََنا َهــِذِه َهاُهنَـا، ُمثَّ أَقَــاَم َمَعَنـا، َوقَــْد ((: § لقـول النـيب 

  .)٣())َوَقَف قـَْبَل َذِلَك ِبَعَرَفَة لَْيًال َأْو نـََهارًا فـََقْد َمتَّ َحجُّهُ 

                                                 
  ).٩/١٥٥)، والفقه امليسر للشيخ عبد اهللا الطيار (٤٠نوازل احلج للدكتور السكاكر (ص  (١)

 ).٣/٤٣٢املغين البن قدامة ( (٢)

)، وصححه ٣٠١٦) وابن ماجه (١٦٩/  ١) والرتمذي (٤٨/  ٢) والنسائي (١٩٥٠أخرجه أبو داود ( (٣)

 ).٢١٦قاضي أبو بكر بن العريب على شرطهما كما يف التلخيص احلبري البن حجر (الدارقطين واحلاكم وال
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  .إن شاء اهللا لكن هل هو آمث بذلك؟ وهل عليه شيء؟ سيأيت ذكره

 كم حج من وقف بعرفة ليًال فقط؟ الثانية: ح

ال أعلــــــم يف صــــــحته ¬ حجــــــه صــــــحيح يقــــــول املوفــــــق ابــــــن قدامــــــة :

  . للحديث السابق.)١(خالفاً 

 يف وقوفه بعرفة. § الثالثة: هدي النبي

 أنــه ملــا  § يف صــفة حجــة النــيب ¢ كمــا يف حــديث جــابر§ النــيب

كب من مىن طلعت الشمس من اليوم التاسع أمر أن تضرب له قبة بنمره مث ر 

حــىت أتــى منــرة _ ومنــرة هــذه كانــت قريــة تقــع تقريبــاً إىل اجلهــة الشــمالية الغربيــة 

  من عرفات تقريباً قبلة املسجد اآلن.

حــىت  §مســجد منــرة املعــروف وهــي خــارج عرفــة _ فلمــا وصــل إليهــا نــزل 

فلمــا زالــت الشــمس ركــب راحلتــه حــىت أتــى الــوادي _ الــذي ، زالـت الشــمس

وخطـب النـاس § خـارج عرفـات _ فنـزل  عرنـة أيضـاً  وبطن ،هو بطن عرنة

 §مث ركــب راحلتــه  ،خطبــًة عظيمــة وصــلى �ــم الظهــر والعصــر مجعــاً وقصــراً 

أو املعـــروف اآلن   ،وأتـــى املوقـــف ووقـــف عنـــد اجلبـــل املعـــروف جببـــل (إيـــالل)

واســــتقبل  ،وإمنــــا وقــــف أســــفل اجلبــــل، أو يصــــعدهُ  § جببــــل الرمحــــة ومل يرقــــه

، تضــرع ويــدعوا اهللا ســبحانه وتعــاىل حــىت غربــت الشــمسورفــع يديــه ي ،القبلــة

                                                 
 ).٣/٤٣٢املغين البن قدامة ( (١)
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ات إىل مـــــن عرفـــــ§ دفــــع  ،فلمــــا ســـــقط قـــــرص الشــــمس وذهبـــــت الصـــــفرة

  .)١(§أن يفعل اإلنسان كما فعل النيب  مزدلفة... فأكمل األحوال

  الرابعة: من وقف هنارًا فام حكم بقائه إىل أن تغرب الشمس بعرفات 

 الشمس؟ حيث أنه ال ينرصف من عرفات حتى تغرب
 :يف ذلك خالف  

: هو قول مجاهري أهل العلم قـالوا: مـن وقـف �ـاراً جيـب عليـه أن القول األول

فإن خرج مـن عرفـات قبـل أن تغـرب  ،يبقى بعرفات حىت تغرب عليه الشمس

  الشمس ومل يرجع إليها فإنُه آمث ألنه ترك واجباً. 

  وهل جيب عليه دم أو ال جيب؟ 

 :فيه خالف  

  عليه. فقيل: ال جيب

وقيـــل: إن خـــرج مـــن عرفـــة �ـــاراً ومل يعـــد حـــىت غربـــت الشـــمس فعلـــه دم، ألن 

عليـه الوقــوف حــال الغــروب، وقــد فاتــه خبروجــه فأشــبه مــن جتــاوز امليقــات غــري 

  .)٢(حمرم فأحرم دونه

                                                 
) وغريه، وله روايات كثرية مجعها الشيخ ٣٠٠٩رقم  ٤/٣٩حديث جابر رواه مسلم يف صحيحه ( (١)

 اإلسالمي.كما رواها جابر) طبع املكتب § األلباين رمحه اهللا يف كتابه (حجة النيب 

 ).٣/٤٣٢املغين البن قدامة ( (٢)
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هـل عليـه دم أم عليـه التوبـة  ،وعموماً فإن أهل العلم اختلفوا فيمن ترك واجبـاً 

    فقط؟

وهـــي املـــذهب عنـــد  ،روايـــة الثانيـــة عـــن اإلمـــام الشـــافعي: هـــو الالقـــول الثـــاين

  .¬واختارها اإلمام النووي  ،الشافعية

وهذا القول هـو قـول ابـن حـزم الظـاهري قـال هـؤالء: إّن مـن وقـف �ـاراً فـإن  

فقــد إن بقــي حــىت تغــرب الشــمس  ،البقــاء إىل غــروب الشــمس ســنة يف حقــه

وال  ،حب لـــه إراقـــة دمإن تركهـــا فيســـتو  § أتـــى هـــذه الســـنة واقتـــدى بـــالنيب

  .)١(جيب ألنه إمنا ترك سنة من السنن

�اراً واستمر واقفاً فيها  فةوقف بعر § : أن النيب دليل القول األول اجلمهور

  . )٢(((لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم)).. وقال: .حىت غربت الشمس

وألمـره  ،§لفعلـه  ،البقـاء حـىت تغـرب الشـمس واجـبفواألمر للوجـوب إذاً 

  قتداء به صلى اهللا عليه وسلم. باال

والواجبـــة  ،كـــان يف كـــل أفعـــال احلـــج املســـتحبة§  : بـــأن النـــيبينـــاقشقـــد و 

  .)٣())لَِتْأُخُذوا َعينِّ َمَناِسَكُكمْ ((: يقول

((َمـْن َصـلَّى َمَعَنـا َصـَالتـََنا َهـِذِه َهاُهنَـا،  § : قـول  النـيب دليل القول الثاين 

  .)١(َقَف قـَْبَل َذِلَك ِبَعَرَفَة لَْيًال َأْو نـََهارًا فـََقْد َمتَّ َحجُُّه))ُمثَّ أََقاَم َمَعَنا، َوَقْد وَ 

                                                 
 ).٨/١٠٣ا�موع للنووي ( (١)

)، والرتمذي ٢/٥٠)، والنسائي (١٩٧٠) واللفظ له، وأبو داود (١٢٩٧رقم -٤/٧٩أخرجه مسلم ( (٢)

 ).٣٠١/ ٣)، وأمحد (٣٠٢٣) خمتصراً، وابن ماجه (١/١٦٨(

 ).٣/٣٣٧)، ومسند أمحد بن حنبل (١٩٧٠)، وسنن أبو داود املناسك (١٢٩٧صحيح مسلم احلج ( (٣)
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حيتـاج إىل جـربان  : فقد مت حجـه دليـل علـى أنّـه الوقوله صلى اهللا عليه وسلم

  .)٢(بدم

كان قـد أفـاض مـن عرفـات (( النسائي واإلمام أمحد حمفوظة: فإّن رواية وأيضاً 

مث دفع ليالً أو �اراً فقد مت حجـه وقضـى تفثـُه.... يعين وقف  .))ليًال أو �اراً 

(هـــذا حـــديث صـــحيح (واحلـــاكم:  ،حـــديث صـــحيح(( :رواه الرتمـــذي وقـــال

  . )٣())على شرط كافة أئمة احلديث، وهو قاعدة من قواعد اإلسالم

  .§شك أن األكمل هو هدي النيب  وعلى كل حال فال

 واجبات وسنن الوقوف بعرفة:مسائل: 

 ا�مــوع فصـًال يف واجبـات الوقــوف بعرفـة وســننه"يف  ¬ذكـر النـووي" 

  نلخص أمهها فيما يلي:

  واجب الوقوف وشرطه شيئان:

  كونه يف أرض عرفات، وىف وقت الوقوف.  أحدمها:

  كون الواقف أهال للعبادة.  :الثاين

  وأما سننه وآدابه فكثرية، منها:

                                                                                                                                
)، وصححه ٣٠١٦) وابن ماجه (١٦٩/  ١) والرتمذي (٤٨/  ٢) والنسائي (١٩٥٠أخرجه أبو داود ( (١)

 ).٢١٦الدارقطين واحلاكم والقاضي أبو بكر بن العريب على شرطهما كما يف التلخيص احلبري البن حجر (

 نوازل احلج لد السكاكر. (٢)

 ).١/٦٣٤لحاكم (املستدرك ل (٣)
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  .)١(لغسل تيممن عجز عن اإف ،أن يغتسل بنمرة بنية الغسل للوقوف ألول:ا

  ال بعد صاليت الظهر والعصر.إأال يدخل أرض عرفات  الثاين:

  اخلطبتان واجلمع بني الصالتني. الثالث:

  تعجيل الوقوف عقب الصالتني. الرابع:

أن يكون مفطراً سواء أطاق الصوم أم ال، ألن الفطر أعون له علـى  اخلامس:

  الدعاء.

لو وقف وهو حمدث أو جنب أو ف ،نه أكملأن يكون متطهراً، أل السادس: 

 §حائض أو نفساء أو عليه جناسة أو مكشوف العورة صـح وقوفـه، لقولـه 

ـــَر َأْن َال َتطُـــوِيف ((حـــني حاضـــت:  ~لعائشـــة  َواْصـــَنِعي َمـــا َيْصـــَنُع اْحلَـــاجُّ َغيـْ

  .))بِاْلبَـْيِت َوَال ُتَصلِّي

  السنة أن يقف مستقبل الكعبة. السابع:

فارغـــاً مـــن األمـــور الشـــاغلة عـــن الـــدعاء،  ،لقلـــبأن يطـــوف حاضـــر ا الثــامن:

  فيتفرغ بظاهره وباطنه عن مجيع العالئق. 

 ،إن كان يشـق عليـه الوقـوف ماشـياً، أو كـان يضـعف بـه عـن الـدعاء التاسع:

وحيتـــــاج النـــــاس إىل ظهـــــوره ليســـــتفىت ويقتـــــدى بـــــه  ،أو كـــــان ممـــــن يقتـــــدى بـــــه

  فاألفضل له وقوفه راكباً.

                                                 
)، وفيه حديث " أن ٣٨٠/ ٢الغسل هنا فيه خالف، وقد ذكره شيخ اإلسالم يف "جمموع الفتاوى"( (١)

كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة"، لكنه ضعيف جداً كما بينه الزيلعي يف " نصب § النيب 

 ).٤٥/  ١)، وابن اهلمام يف " الفتح "(٨٥/  ١الراية " (
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يقــــف عنــــد الصــــخرات أســــفل جبــــل الرمحــــة فبهــــا إذا اســــتطاع أن  العاشــــرة:

  ، وإال فعرفة كلها موقف.§ألنه موقف النيب  ،ونعمت

  وال يشرع صعود جبل الرمحة كما يفعله الكثري من الناس، 

وأمــا مــا اشــتهر عنــد العــوام مــن االعتنــاء بــالوقوف علــى ((: ¬قــال النــووي 

له على غريه  وترجيحهم ،هو بوسط عرفات كما سبق بيانه يجبل الرمحة الذ

مــن أرض عرفــات حــىت رمبــا تــوهم مــن جهلــتهم أنــه ال يصــح الوقــوف إال فيــه 

  .))فخطأ ظاهر وخمالف للسنة

مث ذكـــر عـــن ابـــن جريـــر واملـــاوردي أ�مـــا قـــاال: يســـتحب صـــعود اجلبـــل، مث رد 

ومل يــرد فيــه حــديث صــحيح  ،وهــذا الــذي قــالوه ال أصــل لــه((عليهمــا بقولــه: 

ام احلـرمني قولـه: يف وسـط عرفـات جبـل يسـمى ، مث نقل عن إم))وال ضعيف

  .)١(جبل الرمحة ال نسك يف صعوده وان كان يعتاده الناس واهللا أعلم

السنة أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية واالستغفار والتضرع  احلادية عشر:

وال يقصـر يف ذلـك وهـو معظـم احلــج  ،فهـذه وظيفـة هـذا اليـوم ،وقـراءة القـرآن

  .)٢(ومطلوبه

                                                 
 ).٨/١١٣موع للنووي (ا� (١)

 ).١١٣_  ٨/١١٠املرجع السابق ( (٢)
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 ببعض أحكام مزدلفة. مسائل تتعلق: املبحث الثامن

 :يف مزدلفة § : هدي النبيأوالً 

 كمـا يف حـديث جــابر وغـريه مـن األحاديـث الـيت نقلــت  § فـإن النـيب

ملــــا غربــــت الشــــمس مــــن يــــوم عرفــــة وســــقط قــــرص § صــــفة حجــــة النــــيب 

وكـــان يســـري  ،مـــن عرفـــات إىل مزدلفـــة§ دفـــع  ،وذهبـــت الصـــفرة ،الشـــمس

ويقــول أيهــا النــاس الســكينة الســكينة فــإن الــرب لــيس  ،نة والوقــاروعليــه الســكي

يف طريقـــه عليـــه الســـكينة حـــىت بلـــغ مجعـــاً  §بإجيـــاف اخليـــل واإلبـــل ومـــازال 

  يعين بلغ مزدلفة. 

هـــذه كلهـــا  ،وتســـمى املشـــعر احلـــرام ،وتســـمى مجعـــاً  ،مزدلفـــة ومزدلفـــة تســـمى

  زدلفة.ومنسك واحد من مناسك احلج وهي امل ،أمساء لبقعة واحدة

مل يبـدأ بشـيء قبـل الصـالة حـىت إن األمحـال مـا أنزلـت  § فلما بلغهـا النـيب

بالنـاس صـالة § فأمر املـؤذن فـأذن مث أقـام مث صـلى  ،من على ظهور اإلبل

صـالة  §مث أقيمـت الصـالة وصـلى �ـم  ،مث أناخ كـل إنسـان بعـريهُ  ،املغرب

وملــا كــان  ،يلــةاضــطجع أو رقــد يف تلــك الل§  مث إن النــيب ،العشــاء ركعتــني

وكـان معهـم عـدد مـن  ،فـدفعوا إىل مـىن§ من أخـر الليـل أمـر ضـعفة  أهلـه 

فــدفعوا ، الشــباب مــن بــين عبــد املطلــب مــن أمثــال ابــن عبــاس وحنــوه يف الســن

إنـــه بقـــي يف مزدلفـــة حـــىت إذا بـــزغ ف§ وأمـــا النـــيب  ،مـــن آخـــر الليـــل إىل مـــىن
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أذن لصـــالة  ،وقائـــل يقـــول إنـــه مل يطلـــع ،الفجـــر قائـــل يقـــول إنـــه طلـــع الفجـــر

باملســلمني صــالة الفجــر يف § مث صــلى النــيب  ،مث أقيمــت الصــالة ،الفجــر

وأتى إىل املشعر احلرام. واملشعر  ،فلما صلى صالة الفجر ركب بعريه ،املزدلفة

 ،واســم جلبــل يف مزدلفــة يســمى جبــل املشــعر احلــرام ،احلــرام اســم لكــل مزدلفــة

وأقــــيم عليــــه املســــجد املعــــروف اآلن مبســــجد املشــــعر  ،نهــــذا اجلبــــل أزيــــل اآل

وقفــت هاهنــا  :فقــال ،حــىت وقــف عنــد املشــعر احلــرام§  فــأتى النــيب ،احلــرام

فوحـد اهللا § مث اسـتقبل القبلـة  ،وارفعوا عن بطـن حمسـر ،ومجع كلها موقف

يعــين قبيـــل   .حــىت أســفر جــداً § ورفــع يديــه يــدعو ويتضـــرع  ،وهللــه وكــربه

ركب ناقته ودفع إىل مىن _عليه الصـالة والسـالم _ عليـه مث  ،شروق الشمس

  . )١(السكينة والوقار

 ثانيًا: ما حكم املبيت بمزدلفة ليلة العيد؟ 

ثالثة أقوال:  أشهرها ،اختلف العلماء فيه  

  أنه واجب. األول:

  أنه سنة مؤكدة. والثاين:

و بكـر حممـد والثالث: أنه ركن ، قاله أبو عبـد الـرمحن ابـن بنـت الشـافعي، وأبـ

  .)٢(بن اسحق بن خزمية

                                                 
 ).٥٥انظر: نوازل احلج للدكتور عبد اهللا السكاكر (ص  (١)

 ).٨/١٣٤ا�موع للنووي ( (٢)
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وقــــول اجلمهــــور هــــو أشــــهرها وأقواهــــا، وهــــو أنــــه واجــــب مــــن واجبــــات احلــــج 

  من أظهر هذه األدلة: األدلة،واستدلوا بعدد من 

أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اللَّـَه ِعْنـَد اْلَمْشـَعِر  فَِإَذا{قول اهللا سبحانه وتعاىل: 

 ر احلرام هو أسم من أمساء مزدلفة. واملشع )١(}احلََْرامِ 

قــال § واسـتدلوا حبـديث عــروة بـن مضـرس الــذي سـبق ذكـره وفيــه أن النـيب 

((َمْن َصلَّى َمَعَنا َصَالتـََنا َهِذِه َهاُهَنا، ُمثَّ أََقاَم َمَعَنـا، َوقَـْد َوقَـَف قـَْبـَل َذلِـَك  له:

  .)٢(ِبَعَرَفَة لَْيًال َأْو نـََهارًا فـََقْد َمتَّ َحجُُّه))

   ة.متام احلج بالوقوف مبزدلف §فقيد النيب  

  :جبمع أو بات مبزدلفة وقال وقف§ ومن أدلتهم أن النيب 

 .)٣())لَِتْأُخُذوا َعينِّ َمَناِسَكُكمْ (( 

ال  خل والرخصةإرخص للضعفة من آخر الليل ...§  أن النيب أدلتهم:ومن 

وإمنــا ، تــرك الســنة نــه ال يقــال رخــص هلــم يفإف ،الواجــبتكــون إال يف مقابــل 

  . )٤( يقال رخص هلم يف ترك الواجب أو جزء من الواجب

                                                 
  .]١٩٨: [البقرة )١(

)، وصححه ٣٠١٦) وابن ماجه (١٦٩/  ١) والرتمذي (٤٨/  ٢) والنسائي (١٩٥٠أخرجه أبو داود ( (٢)

 ).٢١٦اكم والقاضي أبو بكر بن العريب على شرطهما كما يف التلخيص احلبري البن حجر (الدارقطين واحل

 ).٣/٣٣٧)، ومسند أمحد بن حنبل (١٩٧٠)، وسنن أبو داود املناسك (١٢٩٧صحيح مسلم احلج ( (٣)

 )، والفقه امليسر للدكتور عبد اهللا الطيار٥٦انظر: نوازل احلج للدكتور عبد اهللا السكاكر (ص  (٤)

)٩/١٥٨.( 
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 مزدلفة.املقدار الواجب من املبيت يف  ثالثا:

  ال شــك أن أكمــل اهلــدي وخــريه هــو هــدي رســول اهللا _صــلى اهللا عليــه

وسلم_ وأن أكمل ما يفعله احلـاج أنـه إذا جـاء إىل مزدلفـة يصـلي �ـا املغـرب 

ا ويصـلى الفجـر ويقـف املوقـف ويـدعو حـىت يسـفر جـداً مث والعشاء ويبيت �ـ

  .)١(يدفع منها

اختلـف أهـل العلـم يف املقـدار الواجـب مـن  الواجـب:هذا ومن جهة املقـدار  

  املبيت مبزدلفة على أقوال:

ـــه يكفـــي احلـــاج أن يقـــف مبزدلفـــة مبقـــدار مـــا يصـــلي املغـــرب  :األولالقـــول  أن

بل إن مـن املالكيـة َمـن قـال:  هللا،اوهو مذهب مالك رمحه  ويتعشى،والعشاء 

  رحلُه.يكفي من الوقوف مبقدار ما ينزل اإلنسان 

أن املبيـــت حيصـــل باحلضـــور يف مزدلفـــة يف ســـاعة مـــن النصـــف  الثـــاين:القـــول 

الثــاين مــن الليــل، وهــو الــذي ذهــب إليــه الشــافعي وأمحــد ومجاعــة رمحهــم اهللا 

  تعاىل.

فمـــن وقـــف أول  ،وع الفجـــر: أن الوقـــوف مبزدلفـــة مـــن بعـــد طلـــالقـــول الثالـــث

الليــل فإنــه جيــب عليــه أن يبقــى حــىت يطلــع الفجــر، وهــو مــذهب أيب حنيفــة 

¬)٢( .  

                                                 
 ).٧٤كما رواها جابر للشيخ األلباين (ص §حجة النيب  (١)

 ).٨/١٣٥ا�موع للنووي ( (٢)
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 §وفيـه أن النـيب ¢ ى ذلك حبديث عروة بن مضرس الطـائي ويستدل عل

 ((َمْن َصلَّى َمَعَنا َصَالتـََنا َهِذِه َهاُهَنا، ُمثَّ أََقاَم َمَعَنا، َوَقْد َوَقَف قـَْبَل َذِلكَ : قال

  .)١(ِبَعَرَفَة لَْيًال َأْو نـََهارًا فـََقْد َمتَّ َحجُُّه))

وهــذا احلــديث لــيس علــى ظــاهره يف أن الوقــوف الواجــب بعــد صــالة الفجــر 

كمـــا ثبـــت يف الصـــحيحني مـــن حـــديث أمســـاء بنـــت أيب   §النـــيب بـــدليل أن 

٪ ومــن حــديث ابـن عمــر وحــديث ابـن عبــاس وحــديث عائشــة  ƒ بكـر

النـيب وال ميكن أن يـرخص هلـم  ،ل للدفع إىل مىنأهله بلي ةقدم ضعف § أنه

  ...يف ترك الواجب §

يجـــوز ملـــن كـــان ضـــعيفاً ال يســـتطيع مزامحـــة النـــاس يف الرمـــي، أن يـــدفع مـــن ف 

أذن للضـــعفة مـــن أهلـــه أن يـــدفعوا يف §  مزدلفـــة يف َآخـــر الليـــل؛ ألن النـــيب

د وهـو بعـ(القمـر ترقـب غـروب  ƒ َآخر الليل، وكانـت أمسـاء بنـت أيب بكـر

 دفعت.، فإذا غرب )ساعتنيمنتصف الليل بنحو 

وهـو §  وهذا أحسن من التحديد بنصـف الليـل، ألنـه هـو الـوارد عـن النـيب

املوافـق للقواعـد، وذلــك أنـه ال جيعــل حكـم الكــل للنصـف، وإمنــا جيعـل حكــم 

الكــل لألكثــر واألغلــب، و�ــذا نعــرف أن قــول مــن قــال مــن أهــل العلــم: إنــه 

ة مبقــدار صــالة املغــرب والعشــاء، ولــو قبــل منتصــف يكفــي أن يبقــى يف مزدلفــ

                                                 
)، وصححه ٣٠١٦) وابن ماجه (١٦٩/  ١) والرتمذي (٤٨/  ٢) والنسائي (١٩٥٠أخرجه أبو داود ( (١)

 ).٢١٦بن حجر (الدارقطين واحلاكم والقاضي أبو بكر بن العريب على شرطهما كما يف التلخيص احلبري ال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٨  
 

 

� �عض مسائل ونوازل الحج ةمذكرة مخت� 
��  

فيمـا فعلـه، وفيمـا  § الليل، قول مرجوح، وأن الصواب االقتداء برسـول اهللا

  .)١(¬وهو رأي اختاره الشيخ ابن عثيمني  أذن فيه

  بمزدلفة؟حكم من عجز عن املبيت الواجب  مسألة:

  فـإن عليـه  مجهور العلماء على أن من أحصر عن الواجب :األولالقول

  دم.

   دما.من ترك نسكا من غري الفريضة فليهرق : ƒ ملا روي عن ابن عباس 

دام أنــه تــرك افمــ شــيء، ال يلزمــهعــن املبيــت مبزدلفــة  مــن عجــز: القــول الثــاين

  شيء. املبيت عجزاً فإنه ال يلزمه

وقــد رواه اخلمســة ¢  : حــديث عبــد الـرمحن بــن يعمــر الـديلياألول ودلـيلهم

  . )٢())اَحلجُّ َعَرَفةُ ((قال §  أن النيب ؛وفيهوهو حديث صحيح 

يعـين يف آخـر  ،ومن املعروف أن من وقف يف هذا الوقت لن يقـف يف مزدلفـة

ن وقـــت املبيـــت فإنـــه عنـــد مجهـــور أهـــل العلـــم قـــد انتهـــى أل ،حلظـــة مـــن الليـــل

  . ))فـََقْد َمتَّ َحجُّهُ ((يقول § والنيب ، الواجب عندهم ينتهي بطلوع الفجر

: أن مـا عجـز عنـه )١(: قالوا قـرر شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة وغـريه الثاينالدليل 

ومن واجبا�ا فإنه يسقط، لعمـوم األدلـة الدالـة  ،املكلف من شرائط العبادات

                                                 
 ). ٤/٧٥تعليقات ابن عثيمني على الكايف البن قدامة ( (١)

)، وابن ماجه ١/١٦٨)، والرتمذي (٢/٤٥)، والنسائي (١٩٤٩)، وأبو داود (٣٠٩/ ٤أخرجه أمحد ( (٢)

)، ووافقهم ٢/٢٧٨، ١/٤٦٤)، واحلاكم (١٠٠٩)، وصححه ابن حبان (٢/٥٩)، والدارمي (٣٠١٥(

 ).٤/٢٥٧ اإلرواء (الذهيب، واأللباين يف
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علــى أن اهللا ســبحانه وتعــاىل ال يكلــف اإلنســان إال وســعُه، مثــل قولــه تعــاىل: 

  .)٢(}َال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها{

 مسائل تتعلق برمي مجرة العقبة:

  العقبة؟يبدأ وقت رمي مجرة مىت  مسألة:

وهو  § أن رمي مجرة العقبة بعد طلوع الشمس هو هدي النيب شكال

  األحوال.أكمل 

فيما بني منتصـف الليـل إىل  أهل العلم يف وقت رمي مجرة العقبة اختلفوقد 

تصـف الليــل جــاز ملــن إذا ان: ((والــراجح قـول الشــافعي وأمحــد ،الشــمسطلـوع 

  .)٣())وجاز له أن يرمي مجرة العقبة ،مبزدلفة أن يدفع

  منها: واستدلوا بأدلةٍ 

لَـَة النَّْحـِر  §النَّـِيبُّ  أن ~ما رواه أبو داود عن عائشـة  أَْرَسـَل بِـأُمِّ َسـَلَمَة لَيـْ

   )٤())فـََرَمِت اجلَْْمَرَة قـَْبَل اْلَفْجِر، ُمثَّ َمَضْت فَأَفَاَضتْ ((

صــحيح البخــاري وغــريه مــن حــديث عبــد اهللا مــوىل أمســاء بنــت  مــا يف ا:ومنهــ

أ�ا وقفت مبزدلفة مث أخذت تصلي مث قالت ملوالها يا بين هـل ~ بكر أيب 

 ،فرجعـت فصـلت مث قالـت هـل غـاب القمـر؟ قـال نعـم ،غاب القمر؟ قـال ال

                                                                                                                                
 ).١٠/ ٢"القواعد الكربى"( (١)

 ).٢٨٦سورة البقرة ( (٢)

 ).٣/٣٨٢املغين ( (٣)

  ).٤/٢٧٧) واحلديث ضعفه األلباين يف إرواء الغليل (١٩٤٢برقم ٢/١٩٤رواه أبو داوود ( (٤)
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 :هــاقــال موال ،مث رمــوا مجــرة العقبــة ،فــأمرت أن يرحتلــوا فــارحتلوا حــىت أتــوا مــىن

مث صـــلت الصـــبح فقلـــت يـــا هنتـــاه لقـــد غلســـنا  ،فرجعنـــا إىل منزهلـــا يعـــين مبـــىن

للظعـن  § ل اهللابين قـد أذن رسـو  يا :_يعين صلينا الفجر بغلس _ فقالت
  املرأة اليت تركب على البعري... وهي:عن مجع ضعينة . والظ)١(

حـديث أمسـاء وحـديث عائشـة يف قصـة أم سـلمه حيمـل  فيكـون العلمـاء:قال 

يقــول هلــؤالء ال ترمــوا §  النــيب أن((وحــديث ابــن عبــاس وفيــه  ،لــى اجلــوازع

  حيمل على االستحباب. ))الشمسحىت تطلع 

والــذي يظهــر واهللا ســبحانه وتعــاىل أعلــم هــو قــول الشــافعي وأمحــد يف هـــذه  

  .)٢( ))ف الليل فقد جاز رمي مجرة العقبةأنه إذا انتص((املسألة وهو 

                                                 
 ).١٦٩٧برقم  ٢/١٦٥البخاري ( (١)

  نوازل احلج للسكاكر. (٢)
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 الترشيق:املبيت بمنى ليايل يف  تعلقمسائل ت املبحث التاسع :

 الترشيق:حكم املبيت بمنى ليايل  أوالً:

والثــاين عشــر  واحلــادي عشــر ،ليلــة احلــادي عشــر والثــاين عشــر للمتعجــل

  والثالث عشر للمتأخر.

ذهب مجاهري أهل العلم مبن فيهم األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد إىل أن 

واسـتدلوا علـى وجـوب  )١(،مـن واجبـات احلـج املبيت مبىن تلك الليايل واجـب

  :املبيت مبىن بأدلة منها

يف  §اســتأذن النـــيب  ¢ مــا يف الصــحيحني أن العبــاس بــن عبــد املطلــب 

  .)٢(ترك املبيت مبىن ليايل التشريق من أجل سقايته

يعـين ،)٣( ))خـص للرعـاة يف البيتوتـةر ((§  أن النيب يف السنن ما وردوأيضا  

  ىن تلك الليايل. يف ترك املبيت مب

 وأيضا ما رواه مالك يف موطئه عن نافع عـن ابـن عمـر أن عمـر بـن اخلطـاب 

  .  )٤())ال يبينت أحد من احلاج من وراء العقبة(( :ان يقولك  ٪

                                                 
 ).٤/٦٠للمرداوي ( )، اإلنصاف٣/٣٩٨املغين ( (١)

 ).١٦٣٤برقم  ٢/١٥٥البخاري (  (٢)

)، وصححه ٣٠٦٩برقم  ٥/٢٧٣)، والنسائي (٢/٢٠٢)، ورواه أبو داوود (٣٩/١٩٢رواه أمحد ( (٣)

  ).٣٠٣٧األلباين يف حتقيقه البن ماجه (

 ).٢٠٨رقم  ١/٤٠٦موطأ مالك ( (٤)
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  .الغربية.ألن العقبة هي حد مىن من اجلهة 

  وجوب.إال من  ال يكونفالرتخيص 

حلـــوائج العامـــة الـــذين أصـــحاب ا فإنـــه يعـــذر يف تـــرك املبيـــت مبـــىنوعلـــى هـــذا 

يقومـــون علـــى مصـــاحل املســـلمني ســـواًء كانـــت هـــذه املصـــلحة مصـــلحة عامـــة 

مثـــــل رجـــــال األمـــــن والـــــدفاع املـــــدين والصـــــحة واجلـــــوازات  املســـــلمني،جلميـــــع 

أو حــىت لــو كانــت املصــلحة مصــلحة خاصــة �موعــة مــن املســلمني  ،وحنــوهم

بــل إكــان الرجــل يرعــى  كلهــم، وإمنــابــل املســلمني  إفـإن الرعــاة مــا كــانوا يرعــون 

  رفاقه ومن كان معه يف احلج.

  مبىن:العجز عن املبيت حكم  

 أّن الصحيح من أقوال أهل العلم أن املبيـت مبزدلفـة للحـاج  سبق احلكم

واجــب مــن واجبــات احلــج وأن مــن عجــز عــن املبيــت مبزدلفــة كمــن  ليلــة العيــد

عــت الشــمس ومشــاكل الســري مــن الوصــول إىل مزدلفــة حــىت طل ،منعــه الزحــام

أمـا مـع عـدم القـدرة عليـه فإنـه يعـذر  ،مـع القـدرة عليـه وأنّه جيب معذور،فإنه 

بـــل إن  التشــريق،وهكــذا املبيــت مبــىن للحـــاج ليــايل  ،برتكــه ولــيس عليــه شـــيء

هــل يســقط وجــوب املبيــت إىل ...كــنل مبــىن،املبيــت مبزدلفــة آكــد مــن املبيــت 

  بدل أو إىل غري بدل؟

  رئيسان:هناك قوالن  
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يبيــت حيــث شــاء. وممــن قـــال �ــذا القــول مساحــة الشــيخ عبـــد  :األولل القــو 

  .)١(ومجاعة من أهل العلم ،¬ العزيز بن باز

 تلـك الليـايل فـإن هـذا يفقال أصحابه إنه إذا عجز عن املبيت  :الثاينالقول  

وهو أنه جيلس يف أدىن احلاج حىت ولـو كـان خـارج  ،الوجوب يسقط إىل بدل

  مىن. 

لس يف املخيمات املالصقة مبزدلفة وهذا قال به مجاعة من أهـل فاآلن مثًال جي

  .)٢(وهذا على سبيل الوجوب¬ عثيمني ابن العلم منهم الشيخ 

للحجــاج ممــا  أن يكــون مالصــقاً  للحــاج ينــدبفــإّن ولــو تــرجح القــول األول  

أو حنو ذلك مما  ،أو يكون يف جهة العقبة ،كأن يكون مثًال يف مزدلفة  ،يليهم

  هلم.اج مالصقا يلي احلج

وكـذلك اجتمـاع احلجـيج  ،حمـل إمجـاع وهـذا ،شـكأن البقعة مقصـودة بـال  إذ

 ،هل نقول إنـه ال حيصـل العجـز حـىت تـدخل مـىن  ..لكن ..،مقصودللعبادة 

  فإذا مل جتد أصبحت عاجز وسقط عنك املبيت؟ ،وحتاول أن جتد مكاناً 

ى ظنـه أنـه أو يغلـب علـ ،الصحيح أنه يكفي من هذا أن يعـرف اإلنسـان

فإّن غلبة الظن يف مثل هـذا  الليايل،لن جيد مكاناً مناسباً يبيت فيه مبىن تلك 

 تقوم مقام اليقني. 

                                                 
  ).٣١٠٣رقم ٢٦٨ص١١ج( . وبه أفتت اللجنة الدائمة٣٦٢وص ٢٨٧ص١٧فتاوى ابن باز  (١)

  ).٣٩٤ص٧املمتع (ج (٢)
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وجدت محلتان إحدامها يف منى واألخرى بمزدلفة هذه أغىل  مسألة: إذا

وهذه أرخص وأنت غني قادر عىل احلملتني مجيعًا هل جيب عليك أن 

 األغىل؟تذهب إىل 

ألن القـــدر الزائـــد مـــن األجـــرة الـــذي هـــو يف  ، جيـــب ذلـــكأنـــه ال لظـــاهرا

فـــال جيـــب عليـــه أن  ،وال جيـــوز أصـــًال أن يؤخـــذ ،مقابــل األرض ال جيـــب عليـــه

  ،)١(يدفعه.

ولكــن إذا ذهــب هنــاك مــع احلملــة ووجــد مكانــاً يف مــىن فيجــب عليــه املبيــت 

  .مث الرجوع حلملته ويكفي يف البحث كما سبق غلبة الظن ،مبىن

                                                 
 نسبه الدكتور السكاكر يف نوازل احلج للشيخ عبد العزيز بن باز ورجحه، ومل أجده. (١)
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 :الرمي قبل الزوال أيام الترشيقب تتعلق مسائل: عارشاملبحث ال

  رميه:اهللا عليه وسلم يف  النبي صىلهدي  أوالً:

 يــام التشــريق حــىت ال يرمــي اجلمــار يف أ§  البخــاري وغــريه أنــهثبــت يف

يقــدم رمــي اجلمــار إذا زالــت الشــمس علــى صــالة § تــزول الشــمس وكــان 

  )١(...هرويصلي الظ §يرجع مث  ،الظهر فريمي اجلمار

مجــع أهــل العلــم علــى أن مــن رمــى اجلمــار يف أيــام التشــريق بعـــد زوال وقــد أ 

   )٢(الشمس أن رميه صحيح.

 الترشيق:أيام  قبل زوال الشمس حكم الرمي ثانيًا:

أقوال: املسألة أربعةوأشهر األقوال يف هذه  العلماء،بني  خالف  

 ،ز قبـــل زوال الشـــمسأن رمـــي اجلمـــار يف أيـــام التشـــريق ال جيـــو  :األولالقـــول 

  أخرى.وعليه أن يعيد الرمي مرة  ،ومن رمى قبل الزوال مل يصح رميهُ 

وهــو قــول  ƒ وهــو قــول مجــاهري أهــل العلــم قــال بــه مــن الصــحابة ابــن عمــر

  .واألئمة املتبوعنيوخلق من التابعني  ،األئمة األربعة يف الصحيح من مذاهبهم

                                                 
  ).١٩٧٢رقم٢٠١ص٢)، وأبو داوود يف "السنن"(ج١٧٤٦رقم ١٧٧ص٢البخاري (ج (١)

  ).٥٨ص١)، واإلمجاع البن املنذر (ج٣٩٨ص٣املغين (ج (٢)
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جيزئ إال يف يوم النفر اآلخر وهو  الرمي قبل الزوال ال يصح وال :الثاينالقول 

فمــن تــأخر إىل اليــوم الثالــث عشــر جــاز لــه أن  ،اليــوم الثالــث عشــر للمتــأخر

  .الشمسيرمي قبل زوال 

أما  ،محد عليهما رمحة اهللاأحنيفة و  وهذا القول رواية يف مذهب اإلمامني أيب 

  لزوال.ابقية األيام احلادي عشر والثاين عشر فال جيوز وال يصح الرمي قبل 

جيــوز الرمــي قبــل الــزوال يف اليــوم الــذي ينفــر فيــه اإلنســان فــإن  :الثالــثالقــول 

نفر يف اليوم الثالث عشر جاز له أن يرمي قبل الزوال وإن نفر يف اليوم الثـاين 

أمــا يف اليــوم احلــادي عشــر فــال  الــزوال،عشــر وتعجــل جــاز لــه أن يرمــي قبــل 

اين عشــر للمتــأخر فــال يصــح قبــل وأمــا يف اليــوم الثــ ،يصــح الرمــي قبــل الــزوال

إمنا يصح الرمـي قبـل الـزوال يف اليـوم الـذي ينفـر اإلنسـان فيـه مـن مـىن  ،الزوال

  وخيرج.

  تعاىل.وهو رواية عن اإلمامني أيب حنيفة وأمحد _عليهما رمحة اهللا 

: جيــوز الرمــي قبــل الــزوال مطلقــا يف مجيــع أيــام التشــريق احلــادي  القــول الرابــع

وهذا القول قال به من الصحابة ، لث عشر ملن تأخر اوالث عشر والثاين عشر

ابن عباس _رضي اهللا تعاىل عنهما_ كما رواه عنه ابن أيب شيبة وقال به ابن 

عن اإلمام أيب حنيفـة وقـال  وهو رواية أيضاً ، الزبري وعكرمة تلميذ ابن عباس 

افعي وإمـام به مجع من األئمة من املذاهب فقد قال به من الشافعية اإلمام الر 

ـــه مـــن احلنابلـــة ابـــن عقيـــل وابـــن ، احلـــرمني اجلـــويين واإلمـــام اإلســـنوي  وقـــال ب
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الشـيخ عبــد الــرمحن ابـن ســعدي _رمحهــم  وقــواه أيضــا، الزاغـوين وابــن اجلـوزي 

  .)١(_ هذه هي أقوال أهل العلم يف هذه املسألةاهللا 

  :املسألةيف هذه  األقوالأدلة 

  األدلة فمن هذه األدلة. استدل أصحاب القول األول بعدد من 

نـــــه رمـــــى اجلمـــــار أيـــــام التشـــــريق بعـــــد زوال أ §النـــــيب قـــــد ثبـــــت عـــــن  :أوالً 

  .)٢())لَِتْأُخُذوا َعينِّ َمَناِسَكُكمْ ((وقال:  ،الشمس

وإن كان إسنادُه ثابتـا ال مطعـن فيـه إال أن داللتـه علـى أن  يناقش هذا الدليل

 § النـــيبة ألن فعـــل وقـــت الرمـــي ال يبـــدأ إال بـــزوال الشـــمس ليســـت صـــرحي

  .)٣(ا�رد ال يفهم منه الوجوب أو التحديد إال بأدلة أخرى تضاف

مـىت  أرمـي  ƒما روى البخاري يف صحيحه أن رجًال سأل ابن عمر  اً:ثاني

كـان يف الـزمن السـابق   ،))إذا رمى إمامك فـارم((أيام التشريق فقال ابن عمر: 

وىل أمـورهم _ فكـرر السـائل يكون على احلـج أمـري هـو الـذي يقـود النـاس ويتـ

   )٤())كنا نتحني زوال الشمس فإذا زالت رمينا((السؤال عليه مراراً فقال: 

داللتـــُه علـــى عـــدم صـــحة الرمـــي قبـــل الـــزوال ليســـت  بـــأنّ  اً وينـــاقش هـــذا أيضـــ

  صرحية كما سبق.

                                                 
)، وأحباث هيئة ٢/١١٨)، وبداية ا�تهد (٣/٣٩٨)، واملغين (٤/٦٨املبسوط للسرخسي ( للمزيد ينظر: (١)

  ).٣/٥٦٣)، والفقه اإلسالمي وأدلته (٢/٣٦٥كبار العلماء (

 ).٣/٣٣٧)، ومسند أمحد بن حنبل (١٩٧٠)، وسنن أبو داود املناسك (١٢٩٧صحيح مسلم احلج ( (٢)

  نوازل احلج لد السكاكر. (٣)

 ).٣/٥٨٠)، وانظر الفتح (١٧٤٦رقم  ٤/٣٣٩بخاري (رواه ال  (٤)
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ال ترمـى اجلمـار يف ((أنـه قـال:  ٪ : روى مالك عن نافع عن ابن عمراً ثالث

  . )١())حىت تزول الشمساأليام الثالثة 

  .§النيب وليس مرفوعاً إىل  ƒعمر وهذا من كالم ابن 

فضــعف االســتدالل  ،بعــض الصــحابة قــد خالفــه¢ ونــوقش بــأّن ابــن عمــر 

  أ�ما رميا قبل الزوال. ، )٣(ƒ وابن الزبري، )٢(عن ابن عباس رويفقد بقوله 

وز يف يــوم النفــر الــذي قــال أصــحابه إن الرمــي قبــل الــزوال جيــ أمــا القــول الثــاين

اآلخـــر الـــذي هـــو اليـــوم الثالـــث عشـــر للمتـــأخر. فقـــد اســـتدل أصـــحاب هـــذا 

  بدليلني:القول 

ِإَذا ((أنـــه قـــال: § النـــيب مرفوعـــاً إىل  ƒعبـــاس : عـــن ابـــن  الـــدليل األول

  .)٤())انْـتَـَفَح النـََّهاُر ِمْن يـَْوِم النـَّْفِر اْآلِخِر فـََقْد َحلَّ الرَّْمُي ، َوالصَّْدرُ 

  .يعين إذا ارتفعت الشمس ):نتفخ النهارا إذا(

  .هو يوم الثاين عشر للمتعجل ):األول ويوم النفر(

  .عشرهو اليوم الثالث  ):النفر اآلخرويوم (

الرمـي معـروف والصـدر أن اإلنسـان ينفـر  ):حل الرمـي والصـدر(فقد  وقوله: 

  وخيرج. 

                                                 
  ) ت حممد مصطفى األعظمي.١٥٣٦رقم  ٣/٥٩٨املوطأ لإلمام مالك ( (١)
  ).٣/٣١٩رواه ابن أيب شيبة ( (٢)

  ).٤/٢٩٨أخرجه الفاكهي يف أخبار مكة ( (٣)

  ).٥/٢٤٨رواه البيهقي يف "الكربى"( (٤)
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النـيب ح عـن ولكن هذا الـدليل ال يصـ ،هذا هو أبرز أدلة أصحاب هذا القول

  .فإنه من رواية طلحة بن عمر املكي §

وقـال حيـىي بـن  ،وقال النسـائي: هـو مـرتوك احلـديث، محد: مرتوكأقال اإلمام 

  .)١( وقال البيهقي ضعيف ،وعلي ابن املديين ليس بشيء ،معني

جيوز لإلنسان أن يتعجل يف يـومني، مبعـىن أن ينفـر مـن مـىن  أنه الثاين:الدليل 

وإذا تعجل يف يومني يسقط عنـه الرمـي يف اليـوم الثالـث  ، عشريف اليوم الثاين

فـــإذا كــان يســـقط عنـــه الرمــي بالكليـــة فـــألن جيــوز تقدميـــه قبـــل  ،عشــر بالكليـــة

ولكــن هــذا التعليــل ال يســتقيم ألن العبــادة قــد تكــون ، الــزوال مــن بــاب أوىل

  .)٢(مندوبة لكن إذا دخل �ا اإلنسان وجب عليه أن يلتزم �ا

  :الثالثل القو  دليل

ــْوَمْنيِ فَــَال ِإْمثَ : {قولــه تعــاىل ــَل ِيف يـَ َواذُْكــُروا اللَّــَه ِيف أَيَّــاٍم َمْعــُدوَداٍت َفَمــْن تـََعجَّ

ــــِه  َعَلْيـــِه َوَمــــْن تَـــَأخََّر فَــــَال ِإْمثَ َعَلْيـــِه ِلَمــــِن اتـََّقــــى َواتـَُّقـــوا اللَّــــَه َواْعَلُمـــوا أَنَُّكــــْم ِإلَْي

   )٣(}ُحتَْشُرونَ 

أن اهللا ســبحانه وتعــاىل جعــل اليــومني ظرفــا للتعجــل،  :مــن اآليــةوجــه الداللــة 

على جواز الرمي يف مجيـع اليـوم  فإذا كان اليوم الثاين عشر ظرف للتعجل دلّ 

وال ميكــن  ،ألن اهللا عــز وجــل جعــل هــذا اليــوم كلــه وقتــاً للتعجــل، الثــاين عشــر

                                                 
 ).٣/٨٥نصب الراية للزيلعي ( (١)

  احلج للسكاكر. نوازل (٢)

  ].٢٠٣[البقرة:  )٣(
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 عشـر كلـه وال ميكن أن يكـون اليـوم الثـاين ،أن يتعجل اإلنسان إال بعد الرمي

فبهــذا نقــول  ،وقتــا للتعجــل إال إذا قلنــا إن اليــوم الثــاين عشــر كلــه وقــت للرمــي

فيكــــون وقــــت الرمــــي يف مجيــــع هــــذا  ،إن اليــــوم الثــــاين عشــــر وقــــت للتعجــــل

  .)١(اليوم

قول من قال أنه جيوز الرمي قبل الزوال  : وهواملسألةالقول الرابع يف هذه  أدلة

  مطلقاً:

دليـل علـى حتديـد  وقـالوا ال يوجـد السـابقني،لقـولني بـنفس أدلـة ا استدلوا -١

 وإال ،األفضـــليةورميـــة بعـــد الـــزوال يـــدل علـــى §  وفعـــل النـــيب ،وقـــت الرمـــي

  الكرمية.لآلية أيام التشريق كلها أيام للرمي  فاألصل أنّ 

رخص للرعاة أن جيمعوا رمي يـومني يف يـوم واحـد يرمـوا § النيب  وأيضاً فإنّ 

فــدل ذلــك علــى  ،احلــادي عشــر والثــاين عشــر يف أحــدمهامجــرة العقبــة مث يرمــوا 

  أن كل أيام التشريق وقت للرمي.

  .ƒكما جاء عن ابن عباس وابن الزبري ٪  فعل الصحابة  -٢

  .)٢(رفع احلرج والتخفيف والتيسري -٣

وال  ،املســألة هـــذه مـــن املســـائل اخلالفيـــة القويـــة لقـــوة أدلـــة كـــل قـــول الرتجـــيح:

 الـــزوال،وعـــدم الرمـــي قبـــل  الســـّنة،أوىل باتبـــاع أن اخلـــروج مـــن اخلـــالف  شـــك

                                                 
  املراجع السابقة. (١)

قد استعرض د. الشلعان يف رسالته "النوازل يف احلج املسألة" مفصلة تفصيال دقيقا، فلريجع هلا من أراد  (٢)

  ).٤٨٩االستزادة (ص
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مواعيـد احلمـالت أو اج الرمي إال قبل الزوال لظـروف و ولكن إذا مل يتهيأ للح

أو أن عليــه دم قــول حيتــاج إىل  ،فــالقول بــأن يعيــد الرمــي ،الزحــام وحنــو ذلــك

  تريث.

   يضعفه. ني اجلليلنيداللة عموم اآلية وفعل الصحابيأّن  إذ

 الرمي؟متى يبدأ يقول بجواز الرمي قبل الزوال  عند من مسألة:

:خالف على قولني  

مــــــذهب عنــــــد  وهــــــو ،الفجــــــرأن وقــــــت الرمــــــي يبــــــدأ بطلــــــوع  :األولالقــــــول 

  األحناف.

  .وهو رواية عند احلنابلة ،إن وقت الرمي يبدأ بطلوع الشمس :الثاينالقول 

ــٍل قـَْبــَل الــزََّواِل َويـَْنِفــُر بـَْعــَدهُ َجيُــوُز َرْمـُي ُمتَـعَ ((: قـال املــرداوي يف (اإلنصــاف): َوَعْنــهُ  ، ))جِّ

إْن َرَمى ِعْنَد طُُلوِعَها ُمتَـَعجًِّال، ُمثَّ نـََفَر َكأَنـَُّه ملَْ يـَـَر َعَلْيـِه َدًمـا؛ َوَجـَزَم  َونـََقَل اْبُن َمْنُصوٍر:

 وهذا على األصل يف بدء الرمي وهو أوىل. .)١(ِبِه الزَّرَْكِشيّ 

 الشاملية:ة من اجلهة مسألة: رمي مجرة العقب

 رماهـــا كمـــا  ،ومـــىن عـــن ميينـــه ،مكـــة عـــن يســـارهالســـنة أن يرميهـــا و§ ،

وقــد (( :"شــرح مســلم"قــال النــووي يف وجيــوز أن يرميهــا مــن أي جهــة كانــت، 

أمجعوا على أنه مـن حيـث رماهـا جـاز، سـواء اسـتقبلها، أو جعلهـا عـن ميينـه، 

                                                 
  ).٩/٢٣٩اإلنصاف مع املغين ( (١)
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، أو وقـــف يف وســـطها أو عـــن يســـاره، أو رماهـــا مـــن فوقهـــا، أو مـــن أســـفلها

  .)١())ورماها

 الوداع:وطواف  التعجل قبل الثاين عرش لعذرب مسائل تتعلق

 عشر.ال جيوز ألحد أن يتعجل يف اليوم العاشر أويف اليوم احلادي  

  .)٢( }َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَّهِ : {قال اهللا تعاىل

تــاء يف اململكــة العربيــة إلففقــد أفتــت اللجنــة الدائمــة ل وأمــا مــن تعجــل لعــذر

أفتــوا بــأن مــن كانــت هــذه حالــه فإنـــه  ¬والشــيخ ابــن عثيمــني الســعودية، 

علـى خـالف فيمـا يلـزم مـن تـرك كـل  ،)٣(يلزمه ما يلزم من تـرك هـذه األعمـال

  .عمل من هذه األعمال

   يصح؟ال  عشر أمهل يصح أن يطوف الوداع يف اليوم احلادي  ..لكن

طــواف الــوداع يف اليــوم احلــادي عشــر أّن لدائمــة الــذي أفتــت بــه اللجنــة ا

  واجباً.جيب عليه دم ألنه ترك  على هذاولو كان املتعجل معذوراً ال يصح، و 

يكون أتـى بالعبـادة قبـل و ألن طواف الوداع إمنا يكون بعد انتهاء أفعال احلج 

  تصح.وقتها فال 

                                                 
 ).٩/٤٣شرح مسلم للنووي ( (١)

  .]١٩٦[البقرة:  )٢(

 ). ٥٦٦)، "فتاوى أركان اإلسالم" البن عثيمني (١١/٢٨٩تاوى اللجنة الدائمة (ف (٣)
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مـن أعمـال طواف الـوداع حلـق البيـت ولـيس  وهذا الرأي ممكن أن يناقش بأنّ 

َحــىتَّ َيُكــوَن آِخــُر َعْهــِدِه ((يقــول §النســك يف شــيء، يؤيــد ذلــك أن النــيب 

  .)١()بِاْلبَـْيِت)

  .اجلميع.تقبل اهللا من 

واحلمـد هللا رب  ،وسـالم علـى املرسـلني ،سبحان ربـك رب العـزة عمـا يصـفون

  العاملني..

  

                                                 
  ).١٣٢٧رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم ( (١)

) و" فتاوى أركان ١٦/١٥٠)، وجمموع فتاوى ابن باز (١١/٢٨٩وراجع للمسألة: فتاوى اللجنة الدائمة (

 ).١١٠)، ونوازل احلج للسكاكر (٥٦٦ني (ص اإلسالم" البن عثيم
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  فهرس املصادر واملراجع

  ه.١٤٠٥ األوىل،بريوت، الطبعة  –كر بن قدامة احلنبلي، دار الفال املغين

اإلنصاف، يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، 

  علي بن سليمان املرداوي، ط دار إحياء الرتاث العريب.

إلمـام مالـك بـن أنـس، روايـة حيـىي الليثـي، ت حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، ل املوطأ

  مصر. –دار إحياء الرتاث العريب 

إلمام مالك بن أنس، ت حممد مصطفى األعظمـي، ط مؤسسـة زايـد ل أاملوط

  ه. ١٤٢٥الطبعة االوىل  بن سلطان آل �يان

  هـ. ١٤٢٠إلمام أمحد بن حنبل، ط الرسالة، الثانية ل املسند

ســنن الرتمــذي، ت أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون، ط دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

  بريوت. –

  بريوت. –الباقي، دار الفكر ت حممد فؤاد عبد  ماجة،سنن ابن 

 –سنن النسائي، ت عبد الفتاح أبو غـدة، ط مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية 

  ه.١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية 

  هـ.١٤١٢بريوت، الطبعة الثانية -حاشية رد احملتار، ابن عابدين، دار الفكر

  ه.١٤١١بريوت، الطبعة األوىل  –مستدرك احلاكم، دار الكتب العلمية 

مكـة  -لبيهقي، ت حممد عبد القـادر عطـا، مكتبـة دار البـاز ل الكربى السنن

  ه.١٤١٤ املكرمة،
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  الرياض، الطبعة اخلامسة. –األلباين، مكتبة املعارف  صحيح الرتغيب

  نوازل احلج، د عبد اهللا السكاكر. 

ــــد  ــــن حمّم ــــد اهللا ب ــــار، أ. د. عب ــــن حممــــد الطّي ــــد اهللا ب الفقــــه امليســــر، أ. د. َعب

ــــد بــــن إبــــراهيم املوَســــى ط مــــدار الــــَوطن للنَّشــــر، الريــــاض املطلــــق، د.   -حممَّ

  ه.١٤٣٢اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 

  ه ـ١٤٢٥اإلمجاع، ابن املنذر، دار املسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 

  شرح حديث جابر، الطريفي.

  هـ.١٤٢٢الصحيح، البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل 

  يح مسلم، دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت.صح

  ه.١٤١٥ القاهرة، -لطرباين، دار احلرمني لاألوسط 

  ه.١٤٠٥ –بريوت، الطبعة الثانية  –أللباين، املكتب اإلسالمي ل اإلرواء

بــريوت، الطبعــة األوىل  –شــرح معــاين اآلثــار الطحــاوي، دار الكتــب العلميــة 

  ه.١٣٩٩

  ه.١٤٠٩الرياض، الطبعة األوىل  – شيبة، مكتبة الرشد ابن أيب املصنف

  بريوت. –اخلرشي على خمتصر خليل، دار الفكر للطباعة 

  مذكرة احلج، خالد اهلويسني، مجعها أبو جماهد املضيَّان. 

مجــع حممــد املســند، دار الــوطن للنشــر،  العلمــاء،فتــاوى إســالمية �موعــة مــن 

   هـ. ١٤١٣الرياض. الطبعة الثانية، 
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األسئلة واألجوبة الفقهية، عبد العزيـز السـلمان، موقـع مكتبـة املسـجد النبـوي 

  الشريف. 

جممــوع فتــاوى العالمــة ابــن بــاز، مجعهــا حممــد الشــويعر، موقــع الرئاســة العامــة 

  للبحوث العلمية واإلفتاء.

  فتاوى اللجنة الدائمة، موقع اإلفتاء.

  ريوت.ب -احلاوي، املرداوي، دار الفكر

  ع الفقه، منظمة املؤمتر االسالمي جبدة.جملة جمم

  ه.١٤٢٢الطبعة األوىل،  اجلوزي،بن عثيمني، دار ابن ال الشرح املمتع

  الشرح الكبري، ابن قدامة، دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع.

  ه.١٣٨٦بريوت، الطبعة األوىل  –بن تيمية، دار املعرفة ال الكربىالفتاوى 

 –بـريوت  -مكتبة املنـار اإلسـالمية  -سة الرسالة بن القيم، مؤسالزاد املعاد 

  ه.١٤٠٧الطبعة الرابعة عشرة ، الكويت

  ه.١٤١٤بريوت  –لسرخسي، دار املعرفة ل املبسوط

  صاحل األمسري.شرح كتاب احلج ل

  م.١٩٩٧لنووي، دار الفكر_ بريوت ل ا�موع

  دار الفكر، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي. حجر،بن ال فتح الباري

  ألزرقي، ت علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية.لبار مكة أخ

  هـ.١٤١٦بن املواق، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ال كليلالتاج واال 
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بـــريوت، الطبعـــة  –لنـــووي، دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب لشـــرح صـــحيح مســـلم 

  ه.١٣٩٢الثانية 

لعلمية واإلفتـاء بن عثيمني، الرئاسة العامة إلدارات البحوث اال الضياء الالمع

  ه.١٤٠٨والدعوة واإلرشاد 

  اللقاء الشهري، ابن عثيمني، موقع الشبكة اإلسالمية.

  املسعى، مشهور حسن سلمان.

  ه.١٣٥٧حواشي الشرواين، املكتبة التجارية الكربى_ مصر 

  ه. ـ١٤١٩بن حجر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ال التلخيص

كمــا رواهــا جــابر رضــي اهللا عنــه، األلبــاين، حجــة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  

  ه.١٣٩٩ –بريوت، الطبعة اخلامسة  –املكتب اإلسالمي 

  موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء. العلماء،أحباث هيئة كبار  

  دمشق. -سوريَّة  -الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر 
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  فهرس املوضوعات

 

  ٢  ....................................................................................  مقدمة

  ٣  ........................................................  الحج.  ت��ــــح األول:  الم�حث

 :
ً
ە الط��ق تخل�ة أو� ط ��  هل وسلوكه)، (ت�س�� ��  �

�
ط أم جالح وجوب � الحج...  أداء للزوم ��

  ..................................................................................................................  ٣  

 :
�
�  األمر و��  طاعة ثان�ا

  ٤  ...........................  مكة:  دخول ع� �قدر لمن الت��ــــح استخراج ��

 ومن إحرام، �ال العمرة أو الحج أراد لمن الم�قات تجاوز َمن ح�م ما سؤال: 

د  إذا سُ�منع �أنه للحج ت��ــــح معه ل�س ل�ونه اإلحرام مال�س ل�س عدم تعمَّ

  ٦  ............................  للحج؟ ت��ــــح معه ول�س اإلحرام، مال�س �ل�س �ان

:  الم�حث �
�

�  الثا�
�

�  حج �   ٧  ............................  ي�لغ):  لم لذيا (الصغ��  الص��

 :
ً
�  �فعل أو�  اإلحرام محظورات وتجن��ه �ال�سك، الدخول من �ال�ب��  �فعل �ما الحاج �الص��

�  للواج�ات وفعله   ٨  ..........................................................................  الخ.  ... والس��

 :
�
�  طلب إذا ثان�ا   الص��

�
، �س�ا

�
  ٩  .......................................  ذلك؟ من ول�ه ُ�مكنه فهل معينا

  ٩  ..........................................  ؟فدية عليه فهل اإلحرام؛ حمظورات من حمظوراً  مميز غري صيب فعل إذا ثالثاً:

  ٩  ...........  وحنوه؟ حر، أو برد، من رأسه غطى كأن الصيب؛ يف اإلحرام حمظورات من حمظور فعل الويل تعمد إذا رابعاً:

  ٩  ..................................................  ؟الطواف يف الصيب ُحيمل كيف الصغري... الصيب طواف خامساً:

 حج �س� ما (وهو  الحج؟ أجل من المال أخذ �جوز هل "مهمة":  مسألة

  ١٠  ........................................................................  �عوض).  ال�دل

�  إذا
ء المال من ��� �

  ١١  ..............................................  للوك�ل؟ يرجعها هل النائب مع ��

  ١٢  ..........................................  ال؟ أو م�قات جدة هل الثالث:  الم�حث

 
ً
  ع� العلماء اتفق :أو�

ّ
�  جدة، أهل أن �  وح��  فيها، والمق�م��  ن�ة ي�شؤوا لم الذين عليها الطارئ��

�  وهم إال رةعم أو حج من ال�سك
�

  ١٢  ..............................  م�قات...  لهم جدة تكون جدة:  �

 :
�
�  من ثان�ا

�  وهو جدة إ� �أ��
�

 �حرم؟ أين من فهذا جدة، إ� �صل أن ق�ل �عتمر أو �حج أن ن�ته �

  ١٢  ..................................................................... ال؟ أم م�قات؟ له جدە تكون وهل

  ١٤  ..................................................  احملاذاة؟ موضوع يف جواً  أو حبراً  أو براً  القادم بني يفرق هل ثالثًا:

�  الرابع:  الم�حث
�

  ١٥  ............................................  اإلحرام:  محظورات �

 :
ً
  ١٥  ...........................................................................اإلحرام:  محظورات مع��  أو�
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 :
�
  ١٥  .......................................................................  اإلحرام:  محظورات عدد �م ثان�ا

 :
�
  ١٦  ................................................................................  الشعر:  حلق مسائل ثالثا

 :
�
  ١٦  ....................................................الفد�ة؟ ف�ه تجب الذي المقدار ما مسألة:  را�عا

 :
�
  ١٧  ..............................................  فقط؟ قل�لة شعرات حلق من ع� �جب ماذا خامسا

 :
�
�  مسائل:  سادسا

  ٢٠  ...........................................................  قصها:  أو األظافر تقل�م ��

 :
�
�  مسائل سا�عا

  ٢١  ...............................................................  والوجه:  الرأس تغط�ة ��

 
�
  ٢٤  ........................................................  اإلحرام:  حال اماتال�م ل�س "مهمة":  سادسا

 :
�
  ٢٧  .....................................................................................  المخ�ط:  ل�س سا�عا

 :
�
  ٣١  ...........................................................................  للمحرم:  الط�ب مسائل ثامنا

 :
�
  ٣٥  ...........................................................................  للمحرم:  الص�د مسائل تاسعا

  ٣٦  .....................................................................  الحرم.  �َحَمام تتعلق مهمة مسائل: 

  رمالح حمام �قتل �س�ب لو ف�ما الم�لف غ��  الطفل مسألة: 
ً
ال؟ أم أول�اؤە �فتدي هل ... مث�

  ................................................................................................................  ٣٨  

 :
�
ا ة والجماع الن�اح عقد مسائل:  عا��   ٣٨  ............................................  للمحرم:  والم�ا��

  ٤٢  ........................................  ه: فعل للمحرم �جوز ما الخامس:  الم�حث

�  الطواف السادس:  الم�حث
�

  ٤٣  ..................................الجد�د:  المس� �

  ٤٦  ............................  عرفة:  أح�ام ب�عض تتعلق مسائل السابع:  الم�حث

  ٤٦  .......................................................................  عرفة.  ل�لة �عرفه المب�ت مسألة: 

.  وقف لمن الشمس غروب ق�ل عرفات من اإلفاضة مسألة: 
�
  ٤٦  .................................نهارا

  �عرفة وقف من حج ح�م �: األو
�
  ٤٦  ........................................................  فقط؟ نهارا

  �عرفة وقف من حج ح�م الثان�ة: 
ً
  ٤٧  .........................................................  فقط؟ ل��

�  هدي الثالثة:  �  § الن��
  ٤٧  ...............................................................  �عرفة.  وقوفه ��

  وقف من الرا�عة: 
�
 من ين�ف ال أنه ح�ث  �عرفات الشمس تغرب أن إ� �قائه ح�م فما نهارا

  ٤٨  ............................................................................  الشمس؟ تغرب ح��  عرفات

�  واج�ات مسائل:    ٥٠  ................................................................  �عرفة:  الوقوف وس��

  ٥٣  ...........................  مزدلفة.  أح�ام ب�عض تتعلق مسائل الثامن:  الم�حث

 
ً
�  هدي :أو� �  § الن��

  ٥٣  .........................................................................  مزدلفة:  ��

 :
�
  ٥٤  .............................................................الع�د؟ ل�لة �مزدلفة المب�ت ح�م ما ثان�ا

�  المب�ت من الواجب المقدار ثالثا: 
  ٥٦  ........................................................ مزدلفة.  ��

  ٥٨  ..............................................  �مزدلفة؟ الواجب المب�ت عن عجز من مح� مسألة: 

  ٥٩  ........................................................................العق�ة:  جمرة بر��  تتعلق مسائل

�  تتعلق مسائل : التاسع الم�حث
�

�ق:  ل�ا��  �م��  المب�ت �   ٦١  ...............  ال���

 :
ً
�ق:  ل�ا��  �م��  المب�ت ح�م أو�   ٦١  .................................................................  ال���

�  إحداهما حملتان وجدت إذا مسألة: 
 وأنت أرخص وهذە أغ� هذە �مزدلفة واألخرى م��  ��

 �
�  ع� ادرق غ��   الحملت��

�
  ٦٤  ..........................  األغ�؟ إ� تذهب أن عل�ك �جب هل جم�عا
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��  

:  الم�حث �ق:  أ�ام الزوال ق�ل �الر��  تتعلق مسائل العا�� ٦٥  ...............  ال���
 :
ً
�  هدي أو� � وسلم عل�ه هللا ص� الن��

 ٦٥  .......................................................  رم�ه:  ��

 :
�
�ق:  أ�ام الشمس زوال ق�ل الر��  ح�م ثان�ا  ٦٥  .....................................................  ال���

؟ ي�دأ م��  زوالال ق�ل الر��  �جواز �قول من عند مسألة:   ٧١  ....................................  الر��

 ٧١  ........................................................  الشمال�ة:  الجهة من العق�ة جمرة ر��  مسألة: 

�  ق�ل �التعجل تتعلق مسائل
 ٧٢  .....................................  الوداع:  وطواف لعذرع��  الثا��

٧٤  ...........................................................  فهرس المصادر والمراجع

٧٨  ..................................................................  فهرس الموضوعات
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	المبحث الأول: تصريح الحج.
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	 الأولى: حكم حج من وقف بعرفة نهاراً فقط؟ 
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