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وعلى آلِِه وصحِبِه أمجعْي ، على أشرِف األنبياِء واْلُمرسلَْي الُم الُة والسَّ احْلمُد هلِل ربِّ العاَلِمْْيَ ، والصَّ 

 :بعُد و 
مت تلخيُصها من مرةٌوالعٌ ٌالحجٌ ٌفيٌمناسكٌ ٌاللٌ ٌيتٌبفضلٌ لقٌ التيٌأٌ ٌروسٌ الدٌ ٌمنٌ ٌمجموعةٌ فهذه 

، هجرية 4141 ة باْلَمدينة سنةَ سجد اجلامعة اإلسالميَّ مَ ـبِ  تْ كانَ و  رة األوَل يف مناسك احلجِّ ذكِّ مُ الْ 
اد والزَّ ، مدة بعد ذلك يف شرح العُ  بويِّ سجد النَّ مَ والعمرة يف الْ  يف مناسك احلجِّ  لقاةِ مُ الْ  روسِ الد   ومنَ 

ها إلقاؤُ ناسك اليت مت مَ وكذلك من دروس الْ ،  ةَ دينة وجدَّ مَ يف الْ  --النيب  ةِ حجَّ  صفةِ  ودروسِ 
 عامَ  ةَ مبدينة جدَّ  -اهللُ  هُ ِحَ رَ - لك سعود  مَ ومسجد الْ ،  ةَ نعيم مبكَّ ومسجد التَّ ،  بويِّ النَّ  سجدِ مَ بالْ 

  .ه 4141
 ص تارة  كتوب وصياغته بالنَّ مَ روس مبا يتناسب مع الْ رة من جمموع هذه الد  ذكِّ مُ وقد مت تلخيُص هذه الْ 

 ولِ قُ نُـ  بعضِ  كما مت توثيقُ ، سائل على األصل إمتام ا للفائدة مَ الْ  وُأِضيَفْت بعضُ ، عىن مَ بالْ  وتارة  
 . صِّ بذكرها بالنَّ  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ - العلماءِ 

 ها خيَ ها ونشرِ ها وتوزيعِ ها من األشرطة وطبعِ واسأُل اهلَل العظيَم أن جيزي اإلخوة الذين قاموا بتفريغِ 
     ، ه أو كتبَ ، ه به َمْن قرأَ  ينفعَ  وأنْ ،  هِ نافع ا يوم لقائِ  هِ جهِ خالص ا لو  هذا العملَ  لَ يتقبَّ  وأنْ ، اجلزاء 

 .    مسيٌع جميٌب  هُ إنَّ ؛  من ذلك أو سعى يف شيء   ،فيه  نظرَ  أو، حصلَّه  أو
  

على اإلخوة عدُم اعتماد مذكِّرة دروس مسجد اجلامعة اإلسالميَّة ؛ نظر ا لعدم تصحيِحها  :مالحظة ٌ
 .ومراجعِتها ، واالكتفاُء هبذه الد روس بدال  عنها 
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ام مَ ه واإللْ أدعى لضبطِ  سك  مبسائله ؛ حىت يكونَ نْ ناسك بإفراد كلِّ مَ مَ هذه الْ  بيانُ  سيكونُ  :ٌتنبيهٌ 
ٌ:فيماٌيليٌٌصٌ وتتلخٌ ، ب الشَّرع مراعاة تسلسل وقوعها حبسب ترتيع ، مبأحكامه 

َماُت احلَْجِّ  :أوالًٌ  .ُمَقدِّ
ٌ.أحكاُم اْلَمواقيِت :ٌثانًياٌ
 .أحكاُم اإلحراِم  :ثالثًاٌ
ٌ.حمظوراُت اإلحراِم :ٌرابًعاٌ

 .أحكاُم الطَّواِف بالبيِت  :خامًساٌ
ٌ.واْلَمروِة أحكاُم السَّعِي بَْي الصَّفا :ٌسادًساٌ
 .أحكاُم الُوُقوِف بِـعرفَة  :سابًعاٌ
ٌ.أحكاُم اْلَمبيِت بِـُمزدلفَة :ٌثامًناٌ

 .أحكاُم الرَّْمِي  :تاسًعاٌ
ٌ.أحكاُم اْلَمبيِت بِـِمىن  :ٌعاشًراٌ

 .أحكاُم التَّحل ِل  :حاديٌعشرٌ
ٌ.أحكاُم الِفديِة وَضماِن اجلِناياِت يف اإلحراِم :ٌثانيٌعشرٌ

 .أحكاُم اإلحصاِر  :ثالثٌعشرٌ
ٌ.أحكاُم الَفَواِت :ٌرابعٌعشرٌ

 
ومَن اهلِل أستمد  الَعوَن ، وأسألُُه اهلَُدى والسَّداَد والتَّوفيَق ، وال حوَل وال قـُوََّة إال باهلِل ، وهَو َحسبـَُنا ، 

 .ونِْعَم الوكيُل 
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ٌٌاألولٌ ٌالد رسٌ 
ٌ(ٌاْلح جٌ ٌم ق د م اتٌ )ٌ

ٌ,ٌحكم ه م اٌ,ٌحقيقة ٌالحج ٌوالع مرة ٌٌ] ٌ,ٌش ر وط ٌالو ج وب  ٌ[اآلداب 
ٌٌ

ٌ:حقيقة ٌاْلح ج ٌ
 .السَّبعة بفتح احلاء  وأكثرُ ، هبما يف السَّبع  ئَ رِ الـَحـِـج  بفتح احلاء وكسرها لغتان قُ  :لغًةٌ

 .الكسُر  سموعِ مَ الْ  وأكثرُ ،  والكسرُ  الفتحُ : وكذا الـِحـَجَُّة فيها لغتان 

 . القصدُ  :ٌغةٌ فيٌاللٌ ٌجٌ الحٌ ٌوأصلٌ 
 .رَّة مَ الْ  رَّة بعدَ مَ الْ  هِ يء بإتيانِ القصد للشَّ  تكرارُ  هُ إنَّ  :غةٌأئمةٌاللٌ ٌوقالٌبعضٌ 

 . عظَّمِ مُ إَل الْ  القصدُ  :ٌيلٌ وقٌ 
 : السَّعديِّ  اْلُمَخبَّلِ  ، ومنه قولُ  عظَّمِ مُ القصد إَل الْ  كثرةُ   :ٌيلٌ وقٌ 

ٌالم زعف ر ا ٌالز ْبر ق ان  ب  ر ًةٌٌٌٌٌي حج ون ٌس  ٌك ث ي ْ ٌم ْنٌع ْوٍفٌح ؤ ْواًل ٌو أ ْشه د 
 . -َرِحَُهُم اهللُ -غة أئمة الل   شهور كما قال بعضُ مَ واألول هو الْ 

ٌ
بيت اهلل احلرام ، فأصبح حقيقة  شرعيَّة   على حجِّ  احلجِّ  غلب يف الشرَّع والُعرف استعمالُ  :اصطالًحاٌ

 .وع اخلاص من القصد منه عند اإلطالق إال هذا النَّ  وُعرفيَّة  على ذلك ، فال يفهمُ 
ٌ,ٌإلىٌ]ٌ: م قوهلُُ ها ، ومن أنسبِ  خمتلفة   بتعاريفَ  -َرِحَُهُم اهللُ - وقد عرَّفه العلماءُ  قصد ٌمخصوص 

ٌ[ٌ.صفٍةٌمخصوصٍةٌ,ٌبني ٍةٌمخصوصٍةٌٌشيٍءٌمخصوٍصٌ,ٌفيٌزماٍنٌمخصوٍصٌ,ٌعلى
ٌ:ٌ]ٌهمٌفقولٌ  ، وبه تصُي احلقيقُة الشرعيَُّة  عريف الشَّرعيِّ يعترب مبثابة القيد يف التَّ [ٌقصد ٌمخصوص 

، وأمَّا يف الشَّرع فإنه  قصد   كلَّ   منا عامٌّ يشملُ يف الل غة كما قدَّ  ؛ ألنَّ احلجَّ ٌأخصَّ من احلقيقة الل غويَّة
أخصَّ من احلقيقة الل غويَّة   بقصد  خمصوص  ، وهذا هو الغالب يف احلقيقة الشَّرعيَّة أن تكونَ  قٌ متعلِّ 

 .  أئمة األصول  عليه بعضُ  كما نبهَّ 
وهي ،  بعبادة احلجِّ  اليت خصَّها الشَّرعُ  واضعُ مَ الْ : به  رادُ مُ الْ [ٌإلىٌشيٍءٌمخصوٍصٌ:ٌ]ٌهمٌوقولٌ 

ى ، فيقصدها احلاج  ألداء العبادات ـ  نزدلفَة ، ومِ رفَة ، ومُ روة ، وعَ مَ والصَّفا والْ كالبيت ، ،   ناسكُ مَ الْ 
 .  ختصَّة هبا ، من طواف  ، وسعيٍّ ، ووقوف  ، ومبيت  ، ورميٍّ للجمار مُ الْ 
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، إال فيها  باحلجِّ  اإلحرامُ  اليت ال يصح   احلجِّ  رُ أشهُ :ٌٌبه رادُ مُ الْ [ٌفيٌزماٍنٌمخصوٍصٌ:ٌ]ٌهمٌوقولٌ 
 . ةِ مانيَّ الزَّ  يف مواقيت احلجِّ  هُ كما سيأيت بيانُ 

الشَّرعيَّة اليت تشتمل على اإلحرام ، والطَّواف ،  احلجِّ  هي صفةُ [ٌعلىٌصفٍةٌمخصوصٍةٌ:ٌ]ٌهمٌوقولٌ 
  ٌ.ناسك مَ ه من أعمال الْ والسَّعي ، وغيِ 

 .عيْي للن سك ، ونيَّة التَّ  --التقر ب إَل اهلل  هي نيَّةُ [ٌبني ٍةٌمخصوصٍةٌ:ٌ]ٌهمٌوقولٌ 
إال هبذا القصد  --هلل  عبادة   عبادة  ، وال ميكن أن يكونَ  عن العادة ليصيَ  متيـُِّز احلجِّ  :فاألولىٌ
 .لربِّه  لص فيه العبدُ الذي يُ 

ُ  :انيةٌوالثٌ  ة حّج الفريضة ، ونيَّة كنيَّ : هل هو عن الفرض والواجب : يف الن سك  هُ هبا قصدُ  يتعْيَّ
 .  كنيَّة التَّطو ع : أو هو عن النَّافلة ، النَّذر 

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ:حقيقة ٌاْلع ْمر ة ٌ
ٌ:ٌلغًةٌ

 .الزِّيارة : مها ألهل الل غة حكامها األزهري  وغيه ، أشهرُ  يف الل غة فيها قوالنِ  مرةُ العُ 
 . -َرِحَم اهللُ اجلَِْمْيعِ - هِ وغيِ  الزَّجَّاجِ  القصد ، وهو قولُ  :ٌيلٌ وقٌ 

 هـ .ا[ قصٌد إَل موضع  عامر   هُ بقصد الكعبة ؛ ألنَّ  إنَـّما اُخُتصَّ االعتمارُ : ]  -َرِحَُه اهللُ -قال األزهري  
 

ٌ,ٌإلىٌشيٍءٌمخص وٍصٌ,ٌعلىٌصف ٍةٌمخصوص ٍةٌ,ٌبن ي ٍةٌ]ٌ :اصطالًحاٌ ق ص د ٌمخص وص 
 [ٌ.مخص وصٍةٌ
ٌءٌٍيٌْىٌشٌ ل ٌإٌ ]ٌ: م قوهلَ  عريف ، إال أنَّ بألفاظ التَّ  قُ ما يتعلَّ  حُ رْ شَ  االصطالحيِّ  احلجِّ   تعريفِ وقد تقدَّم يف

ا هَ خصوصة فيها فإنَـّ مَ الْ روة ، وكذلك الصِّفة مَ يتقيَّد يف العمرة بالبيت ، والصَّفا والْ [ٌٌوصٌٍصٌ خٌْمٌ 
 .روة ، والتَّحل ل مَ يف اإلحرام ، والطَّواف بالبيت ، والسَّعي بْي الصَّفا والْ  تنحصرُ 
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ٌ(ٌة ٌرٌ مٌْوالعٌ ٌجٌ الحٌ ٌمٌ كٌْحٌ )ٌٌ
 . فريضتانِ  والعمرةُ  احلج  

  .من أركان اإلسالم  وهو ركنٌ ،  فمحل  إمجاع   :ٌجٌ الحٌ ٌضٌ رٌْفأم اٌف ٌ 
ٌعلىٌفرضي تٌ   .دليل الكتاب ، والس نَّة ، واإلمجاع  :ٌهٌ ودل 

ٌ:الكتابٌٌدليلٌ اٌأمٌ 
ٌف إ ن ٌ}ٌ:  -ُسْبَحانَهُ - هُ قولُ ف -(1) ٌك ف ر  ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌو م ْن ج ٌاْلب  ْيت  ٌح  و ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 

 . {الل ه ٌغ ن يٌٌّع ْنٌاْلع ال م ين ٌ
ٌٌو ل ل ه ٌع ل ىٌالن اسٌ }ٌ:ٌٌ-ُسْبَحانَهُ -يف قولِِه : وجه ٌالد اللة ٌ ج ٌاْلب  ْيت  ٌف إ ن ٌ}ٌ:  هِ ، وقولِ  {ح  ٌك ف ر  و م ْن

 . {الل ه ٌغ ن يٌٌّع ْنٌاْلع ال م ين ٌ
: ما إذا ذُِكَر اْلُمْسَتِحق  ، فقيل لإلجياب السي"  ع ل ى" حرف : )  -َرِحَُه اهللُ -اإلسالم  قال شيخُ 

ٌف إ ن ٌالل ه ٌغ ن يٌٌّع ْنٌاْلع ال م ين ٌ}ٌ: بقوله  هُ وقد أتبعَ  لفالن  على فالن  ، ٌك ف ر  َ أنَّ مَ {ٌو م ْن  مْ ـلَ  نْ ؛ ليبْيِّ
ليشهدوا منافَع هلم ، ال حلاجة  إَل  حجَّهُ  بَ وجَ وأَ  البيتَ  عَ ضَ إمنا وَ  هُ فهو كافٌر ، وأنَّ  هُ وجوبَ  يعتقدْ 

 ( . ْيَ مِ غينٌّ عن العالَ  اهللَ  يقصده ويعظِّمه ؛ ألنَّ  نْ خلوُق إَل مَ مَ الْ  احُلجَّاِج كما حيتاجُ 
 
 .       {و أ ت م واٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌل ل ه ٌٌ}:  -تـََعاََل -قوله و  -(2)

 اإلمامُ  وعقِّبَ ، مبعىن أقيموا ، وهو أحد األقوال يف تفسيها  {أ ت م واٌٌ}:ٌٌأن قولِهِ : ووجه ٌالد اللة ٌ
و أ ت م واٌاْلح ج ٌٌ}:  -تـََعاََل -هؤالء يف قوله  فتأويلُ : ]  هِ عليه بقولِ  -َرِحَُه اهللُ -الطَّربي   جرير   بنُ  حممدُ 

بإقامتهما كما أمر بإقامة الصَّالة ،  -تـََباَرَك َوتـََعاََل - أمر اهللُ  واجبانِ  ما فرضانِ هُ أنَـّ  {و اْلع ْمر ة ٌل ل ه ٌ
 .هـ .ا[ ما فرضان هُ وأنَـّ 

           ،  الكرميةُ  والعمرة ، وهو معىن  حتتمله اآليةُ  احلجِّ  ضِ رْ لقول تكون اآليُة دالة  على فَـ فعلى هذا ا
: هو يف قراءة عبد اهلل : ) قال  هُ أنَّ  بسنده عن علقمةَ  -َرِحَُه اهللُ - ي  ربِ الطَّ بُن جرير   حممدُ اإلماُم  وذكرَ 

 ( . هللِ  مرةَ والعُ  وأقيموا احلجَّ 
              ، وهذا هو قول الشَّعيبِّ  ما على صفتهما،هبما أن يتمَّهُ  َمْن أََهلَّ  ؤمرَ يُ  األمر باإلمتام أنْ  وظاهرُ 

  . الكرميةِ  اين يف معىن اآليةِ الثَّ  وهذا هو القولُ  ،وابن زيد  ، ومسروق  ، وأيب بُردة 
 .الذي ُمِنَع من إمتام نسكه  اآلية بذكر حكم اْلُمْحَصرِ  اللَّفظ وسياقُ  ظاهرُ  يهِ وِّ قَ ويُـ 
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لو كانا  امَ هُ بأنَـّ على فرضيَّتهما ؛  -َرِحَُهُم اهللُ -السَّلف  لكن على هذا القول األخي استدلَّ بعضُ 
 .تطو ع ا َلَما ألزم بإمتامهما 

ٌ
 :دليلٌالس ن ةٌ

ُهَما-حديث عبد اهلل بن ُعَمَر  -(1) ٌ))ٌ: قاَل  --نَّيبّ يف الصَّحيحِْي أنَّ ال -َرِضَي اهللُ َعنـْ ب ن ي 
ٌع ل ىٌخ ْمٍسٌ ٌالص الة ٌ,ٌ:ٌاإل ْسالم  ,ٌوأن ٌمحمًداٌعبد ه ٌورسول ه ٌ,ٌوإقام  ٌاللٌ  شهادة ٌأْنٌالٌإله ٌإ ال 

ٌٌاستطاع ٌإليه ٌسبيالًٌ ٌم ن  ٌر م ض ان ٌ,ٌوح ج ٌالبيت     ((ٌ.وإيتاء ٌالز كاة ٌ,ٌو ص ْوم 
أنه قال  ، وفيهِ  --وسؤاله للنيب  -- يف قصة جربيلَ  --حديث ُعَمَر بن اخلطَّاب  -(2)

ٌ))ٌ:  --للنيب  ٌالل ٌ,ٌ:ٌم اٌاإل ْسالم ٌ؟ٌق ال  ,ٌو أ ن ٌم ح م ًداٌر س ول  ٌاللٌ  أ ْنٌت ْشه د ٌأ ْنٌالٌإ ل ه ٌإ ال 
ٌالز ك اة ٌ,ٌو ت ص وم ٌ ٌإ ل ْيه ٌس ب ْيالًٌو ت ق ْيم ٌالص الة ٌ,ٌو ت  ْؤت ي  ٌاْست ط ْعت  ٌإ ن  ،    ((ر م ض ان ٌ,ٌو ت ح ج ٌاْلب  ْيت 

 .رواه ُمسِلٌم 
عن شرائع اإلسالم ،  --ل الذي سأل النيب جُ يف قصة الرَّ  --حديث أنس بن مالك  -(3)

ٌا))ٌ:  --وفيه أنه قال للنيب  ٌم ن  ج ٌاْلب  ْيت  ن اٌح  ٌأ ن ٌع ل ي ْ ٌو ز ع م ٌر س ْول ك  ْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب ْيالًٌ؟ٌف  ق ال 
ٌ ٌ:ٌٌ--الن ب ي  ٌ.رواه ُمسِلٌم  ((ص د ق 

يف أعلى  هُ يضتُ من أركان اإلسالم ، ففر  ركنٌ  هُ ، وأنَّ  فريضة   احلجِّ  كونِ على   هذه األحاديثُ  تْ فدلَّ 
 .درجات الوجوب واإللزام 

ُهَما-حديث عبد اهلل بن عبَّاس  ٌ-(4) ثْ ع ٍمٌ))ٌ: يف الصَّحيحِْي  -َرِضَي اهللُ َعنـْ أ ن ٌاْمر أ ًةٌم ْنٌخ 
ٌالل ٌ ٌف  ق ال ْتٌٌ--اْست  ْفت ْتٌر س ول  إ ن ٌف ر ْيض ة ٌالل ٌف يٌاْلح ج ٌع ل ىٌع ب اد ه ٌ:ٌف يٌح ج ة ٌالو د اع 

ًراٌالٌيٌ  ٌك ب ي ْ ج ٌع ْنه ٌ؟ٌأ ْدر ك ْتٌأ ب يٌش ْيًخا يٌع ْنه ٌأ ْنٌأ ح  ل ة ٌ,ٌف  ه ْلٌي  ْقض  ْست ط ْيع ٌأ ْنٌي ْست و ي ٌع ل ىٌالر اح 
ٌ  ((ٌ.ن  ع ْمٌ:ٌق ال 
، وأقرَّها  ؛ حيث وصفت احلج بكونه فريضة   ((ف ر ْيض ة ٌالل ٌف يٌاْلح ج ٌ))ٌ: يف قوهلا  :الد اللةٌٌوجهٌ 
 .على ذلك  -- النيب  

ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ,ٌ))ٌ: هم فقال خطبَ  -- يبَّ النَّ  يف صحيح ُمسِلم  أنَّ  --حديث أيب هريرة  -(5) أ ي  ه اٌالن اس 
ع ل ْيك م ٌاْلح ج ٌف ح ج واٌ ٌاللٌ  ٌ((ٌ.ق ْدٌف  ر ض 

ع ل ْيك م ٌاْلح ج ٌ))ٌ: يف قوله  :الد اللةٌٌوجهٌ  ٌاللٌ   .؛ حيث نصَّ على كون احلج فريضة   ((ق ْدٌف  ر ض 
 .، وهو للوجوب  باحلجِّ  رٌ مْ أَ  ((ف ح ج واٌ))ٌ: ويف قوله 

 .عىن كثيٌة مَ واألحاديث يف هذا الْ 
 من أركان اإلسالم  ركنٌ  هُ وأنَّ  ، فريضة   احلجِّ على كون  -َرِحَُهُم اهللُ - أمجع العلماءُ  فقد: ٌاإلجماعٌ اٌوأمٌ 

؛ ِلَما ثبت يف  -َرِحَُهُم اهللُ - الس لفٌوالخلففيٌقولٌجماهيرٌهذه الفرضيَّة مرٌَّة يف العمر  مث إنَّ 
ٌالل ٌ))ٌ: قال  --صحيح ُمسِلم  من حديث أيب هريرة  ٌٌ--خ ط ب  ن اٌر س ول  ٌ:ٌف  ق ال  أ ي  ه اٌالن اس 

ٌر ج ل ٌ ع ل ْيك م ٌاْلح ج ٌف ح ج واٌ,ٌف  ق ال  ٌاللٌ  ٌالل ٌ؟ٌف س كٌ :ٌق ْدٌف  ر ض  ٌ,ٌح ت ىٌأ ك ل ٌع اٍمٌي اٌر س ول  ت 
ٌالل ٌ ٌر س ول  ٌن  ع ْمٌل و ج ب ْتٌ,ٌو ل م اٌاْست ط ْعت ْمٌ:ٌٌ--ق ال ه اٌث الثًاٌ,ٌف  ق ال   ...ٌ((ٌ.ل ْوٌق  ْلت 

 .يف العمر  فُِرَض َمرّة   احلجَّ  على أنَّ  ؛ فدلَّ ( نـََعْم : )  لْ قُ يَـ  مْ ـلَ  هُ أنَّ  :وجهٌالد اللةٌ
ٌ

ٌ:ٌينٌ علىٌقولٌ  هفي -َرِحَُهُم اهللُ - العلماءُ  اختلفَ فقد ٌ:ٌمرةٌ العٌ ٌضٌ رٌْف ٌ وأماٌ
 ، وهو قول ُعَمر ، وزيد بن ثابت ، وعبد اهلل بن ُعَمر ، وعبد اهلل  فريضةٌ ا هَ إنَـّ  :القولٌاألولٌ

 . -َرِضَي اهللُ َعِن اجلَِْمْيعِ -بن عبَّاس  ا
 ، وطاووس ، وجماهد ، واحلسن ، وحممد  سّيب ، وسعيد بن جبي ، وعطاءمُ وقال به سعيد بن الْ 

بن سيين ومسروق ، وأبو بُردة ، والشَّعيب ، والثَّوري ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وهو مذهب الشَّافعيَّة ا
 . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -واحلنابلة والظَّاهرية 

 .  --، وهو قول عبد اهلل بن مسعود  بفريضة  إهنا ليست  :القولٌالثانيٌ
 اإلمامِ  ة ، وقولُ الكيَّ مَ ة والْ احلنفيَّ  أي ، وهو مذهبُ الرَّ  ، وأصحابُ  ، والنَّخعي   وقال به أبو ثور  

 . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ - أحدَ  اإلمامِ عن  يف القدمي ، وروايةٌ  افعيِّ الشَّ 
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ:األدلةٌ
 . " فريضةٌ  العمرةُ "  :دليلٌالقولٌاألولٌ

 .بدليل الكتاب ، والس نَّة  وااستدل  
ٌ:دليلٌالكتابٌ:ٌأوالًٌ

 . {و أ ت م واٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌل ل ه ٌٌ}:  -تـََعاََل -قوله  -(1)
،  احلجِّ  ةِ يَّ ضر ف دليلِ ا يف هَ يف اآلية تقدَّم بيانُـ  مبعىن أقيموا ، وهي قراءةٌ  {أ ت م واٌ}ٌأن  :وجهٌالد اللةٌ

  اهللُ  رَ مَ أَ  ما فرضانِ هُ إنَـّ :  -َرِحَُه اهللُ -القول كما قال اإلماُم ابُن جرير  الطَّربي   عىن على هذامَ فيكون الْ 
 .بإقامتهما كما أمر بإقامة الصالة  -تـََباَرَك َوتـََعاََل -
ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌ}ٌ:  -تـََعاََل -قوله  -(2) ج ٌاْلب  ْيت  ٌح  ٌ.{ٌ و ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 

 .هما يف الفرضيَّة والوجوب ، فتشملُ  عامةٌ  ، واآليةُ  وأصغرُ  يف الشَّرع أكربُ  احلجَّ  أنَّ :ٌوجهٌالد اللةٌ
ٌ

ٌ:دليلٌالس ن ةٌ:ٌثانًياٌ
ر ٌالٌي ْست ط ْيع ٌ))ٌ: أنه قال  --حديث أيب َرزِْين  الُعَقْيِليِّ  -(1) ب ي ْ ٌك  ٌالل ٌ,ٌإ ن ٌأ ب يٌش ْيخ  ي اٌر س ول 

ٌ ٌ؟ٌف  ق ال  ٌو اْعت م ْرٌ:ٌٌ-َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -اْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌ,ٌو الٌالظ ْعن  رواه أحد  ((ح ج ٌع ْنٌأ ب ْيك 
مذي وصحَّحه   .وأبو داود ، وابن ماجه ، والنَّسائي ، والِّتِّ

 .على وجوهبا  أمره بالعمرة ؛ فدلَّ  --النيب  أنَّ  :جهٌالد اللةٌٌو
ال أعلم : مسعت أحَد بَن حنبل  يقول : قال مسلُم بُن احلجَّاِج : ]  -َرِحَُه اهللُ - البيهقي   افظُ قال احل

 ه .ا.[ َرزِين  هذا ، وال أصحَّ منه يف إجياب العمرة حديث ا أجود من حديث أيب 
َها-م املؤمنْي عائشة حديث أ -(2) ٌالل ٌ,ٌه ْلٌع ل ىٌالن س اء ٌ))ٌ: قالت  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ي اٌر س ول 

ٌ ه اد ٌ؟ٌق ال  ٌف ْيه ٌ:ٌج  ه اد ٌالٌق ت ال   أخرجه أحد ، والنَّسائي ،((ٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌ:ٌن  ع ْمٌ,ٌع ل ْيه ن ٌج 
 . -َرِحَُه اهللُ -اإلسالم  لصَّحيح كما قال شيخُ وابن ماجه والدَّارُقطين  ، وإسناده على شرط ا

م اٌاإل ْسالم ٌ؟ٌ,ي اٌم ح م دٌ ))ٌ :وفيه --للنيب  -- يف سؤال جربيلَ  --حديث ُعَمَر ٌ-(3)
ٌ ٌالل ٌ,ٌ:ٌٌ-َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ف  ق ال  ,ٌو أ ن ٌم ح م ًداٌر س ول  ٌاللٌ  اإل ْسالم ٌأ ْنٌت ْشه دٌأ ْنٌالٌإ ل ه ٌإ ال 

ن اب ة ٌ,ٌو تٌ  ٌاْلج  ل ٌم ن  ٌ,ٌو ت  ْغت س  ٌ,ٌو ت  ْعت م ر  ٌالز ك اة ٌ,ٌو ت ح ج ٌاْلب  ْيت  ت م ٌاْلو ض ْوء ٌو أ ْنٌت ق ْيم ٌالص الة ٌ,ٌو ت  ْؤت ي 
ٌٌو ت ص ْوم ٌر م ض انٌ   .   رواه البيهقي  ، والدَّارقطين  وصحََّحُه  ((ص د ق ْتٌ:ٌ,ٌق ال 
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 .؛ فدلَّ على وجوب العمرة ولزومها ((  و ت  ْعت م رٌ : )) يف قوله  :وجهٌالد اللةٌ
ٌ: ، وفيه  إَل أهل جنرانَ  هُ َلمَّا بعثَ  -- يب  له النَّ  هُ الذي كتبَ  --كتاب عمرِو بِن حزم    -(4)

ٌاْلع مٌْ))ٌ  رواه الدَّارقطين  ، وقد تلََّقِت األُمَُّة هذا الكتاب بالقبول كما قال اإلمامُ  ((ر ة ٌاْلح ج ٌاأل ْصغ ر 
 . -َرِحَُهُم اهللُ -هم القيم وغيُ  ابنُ  واإلمامُ  تيميةَ  اإلسالم ابنُ  عبد الرب وشيخُ  ابنُ  واحلافظُ  الشَّافعي  

ٌ
 ( .ليست فريضة )  :دليلٌالقولٌالثانيٌ

 .وا بالكتاب ، والس نَّة استدل  
ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌو م نٌٌْ}ٌ:  -تـََعاََل -قوله :ٌدليلٌالكتابٌ:ٌأوالًٌ ج ٌاْلب  ْيت  ٌح  و ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 

ٌف إ ن ٌالل ه ٌغ ن يٌٌّع ْنٌاْلع ال م ين ٌ ٌ. {ك ف ر 
، ولو كانت واجبة  لذكرها  مرةَ العُ  يذكرِ  مْ ـ، ولَ  على احلجِّ  الفرضَ  رَ صَ قَ  -تـََعاََل -اهلل  أنَّ  :الد اللةٌٌوجهٌ 

و أ ت م واٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌٌ}:  -ُسْبَحانَهُ -القرآن ، كما يف قوله  معه الستواء احلكم فيهما كما هي عادةُ 
ٌف الٌ}:  -ُسْبَحانَهُ -، وقوله  {ل ل ه ٌ ٌأ ْوٌاْعت م ر  ٌب ه م اٌف م ْنٌح ج ٌاْلب  ْيت  َ ٌع ل ْيه ٌأ ْنٌي ط و ف   .   {ٌج ن ا

ٌ
ٌ:دليلٌالس ن ةٌ

ُهَما-، كما يف حديث عبد اهلل بن عمر  هُ وحدَ  األحاديث الواردة باألمر باحلجِّ  -(1)  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ٌع ل ىٌخ ْمٍسٌ))ٌ: قال  -- يبَّ نَّ ال أنَّ  حيحْيِ يف الصَّ  ٌاإل ْسالم  ٌٌاستطاع ٌ...ٌب ن ي  ٌم ن  ,ٌوح ج ٌالبيت 

 .ا يف فرضيَّة احلج هَ ، وغيه من األحاديث اليت سبق بيانُـ  ((ٌإليه ٌسبيالًٌ
، ولو كانت واجبة   مرةَ العُ  يذكرِ  مْ ـه ، ولَ وحدَ  اقتصر على األمر باحلجِّ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  :الد اللةٌٌوجهٌ 

 . لذكرها
ُهَما-حديث جابر بن عبد اهلل  -(2) ٌٌ--الن ب ّيٌٌأ ت ىٌأ ْعر اب يٌٌّ))ٌ: قال  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ٌٌٌ:ٌف  ق ال 

ب ةٌ ٌ,ي اٌر س ولٌالل هٌ ٌٌأ ْخب  ر ن يٌع ْنٌاْلع ْمر ةٌأ و اج  ٌ؟ٌف  ق ال  ٌالل ٌه ي  ْيرٌ:ٌٌ--ر س ول  ٌ,ٌو أ ْنٌت  ْعت م رٌخ  ال 
مذي   ((ٌل ك مذي  والبيهقي  والدَّارقطين  ، وقال الِّتِّ  ( .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : ) رواه أحُد والِّتِّ
ب ة ٌ))ٌ: يف جواب الس ؤال عن العمرة  ((الٌ))ٌ:  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -أن قوله  :الد اللةٌٌوجهٌ  أ و اج 

ٌ؟ٌ  .   ا تطو ٌع هَ صريٌح يف عدم وجوب العمرة ، وأنَـّ ((ٌه ي 
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ه اد ٌ,ٌو اْلع ْمر ة ٌ:ٌ))ٌٌيقولٌ-- يبَّ أنه مسع النَّ  --بيد اهلل عُ  بنِ  حديث طلحةَ  -(3) اْلح ج ٌج 
  ٌ.ماجه  رواه ابنُ ((ٌت ط و ع ٌ

صريٌح يف الدِّاللة على عدم  ((و اْلع ْمر ة ٌت ط و ع ٌ))ٌ:  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ قولَ  أنَّ  :وجهٌالد اللةٌ
 .وجوب العمرة 

ٌ
 :ا يلي مَ بوجوب العمرة ؛ وذلك لِ  هو القولُ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - الذيٌيترج ح ٌفيٌنظري :رجيحٌالتٌ 

 .وا به ما استدل   لقوةِ  :أوالًٌ
 :نٌوجه ين ٌجابٌعنهٌمفيٌ اين من دليل الكتاب القول الثَّ  به أصحابُ  أمَّا ما استدلَّ  :ثانًياٌ

 أكربُ  احلجَّ  هلا ؛ ألنَّ  هو شاملٌ  لْ ، بَ  مرةَ يف اآلية ال يشمل العُ  احلجَّ  ال نسلُِّم أنَّ  :الوجهٌاألولٌ
ٌي  ْوم ٌاْلح ج ٌاأل ْكب ر ٌٌ}:  -تـََعاََل -من قوله  مُ فهَ كما يُ   وأصغرُ  ،  {و أ ذ ان ٌم ْنٌالل ه ٌو ر س ول ه ٌإ ل ىٌالن اس 

ِم ، وفيه  -- عمرِو بِن حزم   كتابِ  وحلديثِ  اْلع ْمر ة ٌاْلح ج ٌ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ : اْلُمتقدِّ
ٌ  .  ((األ ْصغ ر 

مرة ، عن حكم العُ  تْ ا سكتَ هَ إنَـّ : ، فإننا نقول  هُ وحدَ  احلجَّ  تِ فرضَ  اآليةَ  لو سلَّْمنا أنَّ  :الوجهٌالثانيٌ
 .القول بالوجوب  هبا أصحابُ  ، كما يف األحاديث اليت استدلَّ  ا واجبةٌ هَ وبيـََّنْتُه الس نَُّة ، وأنَـّ 

يف اجلواب عن  مبا تقدَّمَ :  جابٌعنهفيٌ  هُ وحدَ  وأمَّا استدالهلم باألحاديث الواردة بفرضيَّة احلجِّ  :ثالثًاٌ
 .يف اآليات  دليل فرضيَّة احلجِّ 

ُهَماَرِضَي اهللُ -وأمَّا استدالهلم حبديث جابر بن عبد اهلل  :رابًعاٌ من رواية  هُ بأنَّ :  جابٌعنهفيٌ  - َعنـْ
َعَنُه ، فاجتمعَ  ُمدلِّسٌ و ،  أَْرطََأَة ، وهو ضعيفٌ  بنِ  احَلجَّاجِ   . قادحتانِ  تانِ لَّ يف عِ  تْ ، وقد َعنـْ
من رواية  هُ ؛ فإنَّ  هِ بضعفِ :  جابٌعنهفيٌ  --بيد اهلل عُ  بنِ  وأمَّا استدالهلم حبديث طلحةَ  :خامًساٌ

كما قال   احلديثِ  ، وهو منكرُ  كي  مَ الْ  قيس   بنُ  رُ مَ ، وفيه عُ  ، وهو ضعيفٌ  ينِّ شَ احلسن بن حيىي اخلُ 
 .هـ .ا[ ضعيٌف  هُ إسنادُ : ]  يف التَّلخيصِ  -َرِحَُه اهللُ - ر  جَ حَ  ابنُ  ، ولذلك قال احلافظُ  خاري  البُ 

 .  أعلمُ  ، واهللُ  مرةالعُ  ةِ بفرضيَّ  القولُ  حٌ يترجٌ  هِ وهبذا كلِّ 
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ٌاْلح ج ٌ)ٌٌ ٌ(ش ر ْوط 
ٌ:ٌ,ٌوهيٌ ٌالعامةٌخمسةٌ ٌالحجٌ ٌشروطٌ 
ٌ. اإلسالمُ :ٌٌاألولٌ ٌالش رطٌ 
ٌ. العقلُ :ٌالث انيٌٌالش رطٌ 
ٌ. وغُ لُ البُـ :ٌٌالث الثٌ ٌالش رطٌ 
ٌ. احلُريَّةُ :ٌٌالر ابعٌ ٌالش رطٌ 
ٌٌ. االستطاعةُ :ٌٌالخامسٌ ٌالش رطٌ 

 . للحجِّ  العامةُ  الش روطُ فهذه هي 
 .وجود اْلَمْحَرِم بالنِّسبة للمرأة إذا كانت على مسافة القصر من مكََّة  فشرطُ  :منهاٌٌأم اٌالخاصٌ 

 :ٌأقسامٌٌٍإلىٌثالثةٌ ٌتنقسمٌ  العامةُ  اخلمسةُ  وهذه الش روطُ 
 ، فال جيب احلج   والعقلِ  ، اإلسالمِ ٌاشرطَ  اومه,ٌٌواإلجزاءٌ ٌحةٌ والصٌ ٌللوجوبٌ ٌهوٌشرطٌ ٌفمنهاٌما
ال  هُ يصحَّ منهما فإنَّ  مْ ـما ليسا من أهل العبادة ، وإذا لَ هُ منهما ؛ ألنَـّ  ، وال يصح   وال جمنون   على كافر  

 .جيزيهما بطبيعة احلال 
 ، فلو حجَّ  للصِّحةِ  ا بشرطْيِ ، وليس ، واحلُريَّةِ  وغِ لُ البُـ شرطا  ومها :ٌوإجزاءٌٌٍوجوبٌٌٍومنهاٌماٌهوٌشرطٌ 

 . اإلسالمِ  ةِ زئهما عن حجَّ جيُ  مْ ـالصِّيب  والعبُد صحَّ حج هما ، ولَ 
وسار بغي  شقةَ مَ ستطيع الْ مُ الْ  ، فلو جتشَّم غيُ  وهو االستطاعةُ  :فقطٌٌوجوبٌٌٍومنهاٌماٌهوٌشرطٌ 

، ه ت صالتُ الة صحَّ يف الصَّ  ه صحيح ا جمزئ ا ، كما لو تكلَّف القيامَ كان حج    فحجَّ  وراحلة   زاد  
 .صحَّ صوُمُه وأجزأه  خصة الفطر فصامَ لرُ  وجبةِ مُ الْ  شقةِ مَ مع وجود الْ  لو تكلَّف الصَّومَ  وكذلك 

ٌ:وطٌفيماٌيليٌرٌ هذهٌالشٌ ٌوبيانٌ 
ٌ.ٌاإلسالمٌ :ٌٌاألولٌ ٌالش رطٌ 

إ ن م اٌاْلم ْشر ك ون ٌٌ}:  -تـََعاََل -ه ؛ لقولِ  م  سلِ إال من مُ  هِ للفعل وصحتِ  قتضيَ مُ الْ  الوجوبَ  فال جيب احلج  
اٌ ٌاْلح ر ام ٌب  ْعد ٌع ام ه ْمٌه ذ  د  ٌف الٌي  ْقر ب واٌاْلم ْسج   هم منه استحالَ وه ومنعَ يقربُ  م أنْ اهُ هَ ، فلمَّا نَـ  {ن ج س 

 . هِ حبجِّ  يكونوا مأمورينَ  أنْ 
ٌ
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: ، قال  خاريِّ للبُ  واللَّفظُ ،  -- كما يف الصَّحيحِْي من حديث أيب هريرةَ :  ذلكٌ ٌالس ن ةٌ ٌتٌ وأك دٌ 
ٌ,ٌكٌ رٌ شٌْمٌ ٌامٌ عٌ الٌٌْدٌ عٌْب ٌ ٌجٌ حٌ الٌيٌ ٌنٌْأٌ :ٌىٌنًٌمٌ ب ٌٌرٌ حٌْالنٌ ٌمٌ وٌْي ٌ ٌنٌ ْيٌن ٌذٌ ؤٌ يٌمٌ فٌ ٌةٌ جٌ حٌ الٌٌْكٌ لٌْيٌتٌ فٌ ٌرٌٍكٌْوٌبٌ بٌ يٌأٌ ن ٌثٌ عٌ ب ٌ ))ٌ

يًّاٌ,ٌلٌ عٌ ٌ--ٌاللٌ ٌولٌ سٌ رٌ ٌفٌ دٌ رٌْأ ٌٌمٌ ثٌ :ٌٌنٌ مٌ حٌْالرٌ ٌدٌ بٌْعٌ ٌنٌ ْبٌٌدٌ يٌْمٌ حٌ ٌالٌ ,ٌقٌ ٌانٌ ي ٌرٌْعٌ ٌتٌ يٌْب ٌ الٌْب ٌٌفٌ وٌْطٌ الٌيٌ وٌ 
ٌدٌ عٌْب ٌ ٌجٌ حٌ الٌيٌ :ٌٌرٌ حٌْالنٌ ٌمٌ وٌْىٌي ٌ نًٌمٌ ٌلٌ هٌْيٌأٌ يٌٌّفٌ لٌ اٌعٌ نٌ عٌ مٌ ٌنٌ ذٌ أٌ فٌ :ٌٌة ٌرٌ يْ ٌرٌ وٌهٌ ب ٌأ ٌٌالٌ ,ٌقٌ ٌةٌٍاءٌ رٌ ب ٌ ب ٌٌنٌ ذٌ ؤٌ ي ٌ ٌنٌْأ ٌٌه ٌرٌ مٌ أٌ فٌ 
ٌ((ٌ.ٌانٌ ي ٌرٌْعٌ ٌتٌ يٌْب ٌ الٌْب ٌٌفٌ وٌْطٌ الٌيٌ ,ٌوٌ ٌكٌ رٌ شٌْمٌ ٌامٌ عٌ الٌْ

 هِ هم على تركِ عاقبَ يُ  اهللَ  ، وأنَّ  وهو اإلسالمُ  هِ به بشرطِ  رونَ ؤمَ م يُ هُ على الكفار مبعىن أنَـّ  فأمَّا وجوب احلجِّ 
  هِ قولِ  عمومُ  :عليهٌٌودلٌ ،  ريعةِ الشَّ  وعِ رُ بفُ  ارِ فَّ مبخاطبة الكُ  على مذهب القائلْيَ ، فيه  فال إشكالَ 

ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌ}ٌ:  -ُسْبَحانَهُ - ج ٌاْلب  ْيت  ٌح   .  {و ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 
، فال يصح احلج  من  كذلك  صحة   وهو شرطُ فصيل الذي ذكرناه ، وهذا الشَّرط شرُط وجوب  بالتَّ 

ب اًءٌم ْنث ورًٌٌو ق د ْمن اٌإ ل ىٌم اٌع م ل واٌم ْنٌع م لٌٌٍ}: ار فَّ عن الكُ  -تـََعاََل - هِ ؛ لقولِ  الكافرِ  ٌ.{ٌاٌف ج ع ْلن اه ٌه 
 . اإلسالمِ  ةَ حجَّ  حيجَّ  ه أنْ أسلم ، لزمَ وهو كافٌر ، مث  وعليه ، فلو حجَّ 

 . الكفرِ  حالَ  هُ إحرامُ  ينعقدْ  مْ ـ، مث أسلم ، لَ  ولو أحرم وهو كافرٌ 
 .   هُ إحرامُ  بعد إحرامه بطلَ  -َواْلِعَياُذ بِاهللِ - وهكذا لو ارتدَّ 

ٌ
ٌ.ٌٌالعقلٌ :ٌالث انيٌٌالش رطٌ 

َرِضَي اهللُ - عائشةَ  ؤمنْيَ مُ الْ  مِّ ا ثبت يف حديث أُ مَ منه ؛ لِ  ، وال يصح   على جمنون   فال جيب احلج  
َها ٌح ت ىٌي ف ْيق ٌ:ٌع ٌاْلق ل م ٌع ْنٌث الث ٍةٌر فٌ ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ  -َعنـْ ٌاْلم ْجن  ْون  ،  رواه أحدُ  ((ع ن 

 . هُ حَ وصحَّ  واحلاكمُ ،  ماجهَ  وابنُ ،  سائي  والنَّ ،  مذي  والِّتِّ ، وأبو داود 
 . جنونِ مَ الْ  حجِّ  ةِ حَّ على عدم صِ  -َرِحَُهُم اهللُ - وقد أمجع العلماءُ 

 حالَ  هُ تُ جَّ حِ  هِ زِ جتُْ  مْ ـاإلسالم ، ولَ  ةَ جَّ حِ  حيجَّ  أنْ ه لزمَ  جنونه ، مث أفاق ، حالَ  وعليه ، فإنه إذا حجَّ 
 . الفرضِ  ةِ جَّ اجلنون عن حِ 

ٌ.العبادة منه  ةِ حَّ ؛ لعدم صِ  هُ إحرامُ  ينعقدْ  مْ ـلَ  وهكذا لو أحرم وهو جمنونٌ 
؛  -َرِحَُهُم اهللُ - فيٌأرجحٌقوليٌالعلماء يبِّ على الصَّ  قاسُ وال يُ ، أن حُيَجََّج  ال يصح   هُ وعليه ، فإنَّ 

ِه  ةِ حَّ باستثنائه ، فُحِكَم بصِ  الدَّليلُ  العبادة منه ، والصَّيب  وردَ  ةِ حَّ دالٌّ على عدم صِ  األصلَ  ألنَّ  ، حجِّ
 .   اْلَمجنوُن على األصل  يَ قِ ، وبَ  فاستثنيناهُ 
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ٌ.ٌوغٌ لٌ الب ٌ :ٌٌالث الثٌ ٌالش رطٌ 
كانت   إليه ، سواء   إذا وصلَ " غ ا وْ لُ بُـ  هُ غُ لُ بْـ يَـ  يءَ الشَّ  غَ لَ بَـ : " قال يُ  ، الوصولُ :  غةٌالعربفيٌلٌ ٌوغٌ لٌ الب ٌ 

 .اليت وصل إليها زمان ا أو مكان ا  الغايةُ 
احللم ، ويكون ذلك  الصِّبا إَل طورِ  طورِ  منْ  اإلنسانِ  انتقالُ :  وغٌ لٌ بالب ٌ  -َرِحَُهُم اهللُ - العلماءٌومرادٌ 

ُة التَّكليف  تتحقق  أهليَّ  وغِ لُ بالبُـ  ذْ ؛ إِ  عليه ، وحينئذ  ُيكلَّف الشَّخصُ  ةِ الَّ بظهور العالمات واألمارات الدَّ 
 :إَل ذلك بقوله  -َرِحَُه اهللُ - اظمُ كما أشار النَّ 

ٍمٌأ ْوٌح ْملٌ  ٌب د  ٌٌٌٌٌم ع ٌاْلب  ل ْوغ  ٌاْلع ْقل  ٌو ك ل ٌت ْكل ْيٍفٌب ش ْرط 
  عائشةَ  ؤمنْيَ مُ الْ  مِّ ا ثبت يف حديث أُ مَ ؛ لِ  على الصَّيبِّ  ، فال جيب احلج   لوجوب احلجِّ  البلوغُ  شِّتطُ فيُ 
َها- مِ مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ وذكر ((ٌر ٍفع ٌاْلق ل م ٌع ْنٌث الث ٍةٌ))ٌ:  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -من قوله  تقدِّ

ٌح ت ىٌي ْحت ل م ٌ))ٌٌ:منهم   . ((الص ب ي 
ة جَّ زيه عن حِ ، وال جيُ  ذلك احلج  منه  ، ويصح   ز  يِّ مَ ـمُ  ز ا أو غيَ يـِّ مَ ـكان مُ   سواء  ، الصَّيب   حيجَّ  وجيوز أنْ 

 .الفرض إذا بلغ 
ا ثبت يف صحيح ُمسِلم  من مَ ؛ لِ  -َرِحَُهُم اهللُ -السَّلف واخللف  مجاهيِ  مذهبُ  هِ جِّ والقول بصحة حَ 

ُهَما-حديث عبد اهلل بن عبَّاس   ل م اٌب  ل غ ٌف ج ٌالر ْوح اء ٌل ق ي ه ٌق  ْوم ٌٌ--ٌيٌ بٌ النٌ ٌنٌ أٌ ))ٌ:  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ٌ ٌاْلق ْوم ٌ؟ٌق ال واٌ:ٌف  ق ال  ٌ:ٌاْلم ْسل م ْون ٌ,ٌق ال واٌ:ٌم ن  ٌ؟ٌق ال  ٌالل ٌ,ٌف  ر ف  ع ْتٌإ ل ْيه ٌ:ٌو م ْنٌأ ْنت  ر س ول 

ٌ:ٌاْمر أ ة ٌص ب يًّاٌ,ٌو ق ال ْتٌ ٌالل ٌ,ٌأ ل ه ذ اٌح جٌٌّ؟ٌق ال  ٌن ٌ :ٌي اٌر س ول  ٌأ ْجر   على أنَّ  فدلَّ ؛  ((ع ْمٌ,ٌو ل ك 
 .ه حج   الصَّيبَّ يصح  

ٌعلىٌصٌ  ٌٌحجٌ ٌةٌ حٌ ودل   هُ أنَّ  -- يزيدَ  بنِ  من حديث السَّائبِ  م  سلِ ما ثبت يف صحيح مُ  :الص بي 
ٌالل ٌ))ٌ: قال  ٌٌ--ح ج ٌب يٌم ع ٌر س ول  ن ْين  ٌس   ((ٌ.و أ ن اٌاْبن ٌس ْبع 
ُهَما-عبد اهلل بن عبَّاس   حديثُ :  هٌ ومثلٌ  ب ل ٌع ل ىٌأ ت اٍنٌو ق ْدٌ))ٌ: يف الصَّحيحِْي  -َرِضَي اهللُ َعنـْ أ ن ه ٌأ ق ْ

ٌ ٌاْلح ل م ٌ,ٌو الن ب ي  ٌب م ًنىٌٌ--ن اه ز  ٌ.ٌة الوادعجَّ وكان ذلك يف حِ ,ٌٌ((ي ص ل يٌب الن اس 
ق د م ه ٌم ع ٌأ غ ْيل م ة ٌب ن يٌٌ--أ ن ٌالن ب ي ٌ))ٌ:  صحيحٌ  من رواية اخلمسة ، وهو حديثٌ  هُ حديثُ  :ٌهٌ ومثلٌ 

ٌع ل ىٌح م ر اٍتٌ  .يلمٌة دون البلوغ غَ فهم أُ  ((ع ْبد ٌاْلم ط ل ب 
الكيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة والظَّاهريَّة وطائفة  من أهل مَ ، من احلنفيَّة والْ  اجلماهيِ  وهذا هو مذهبُ 

 . -ى اجلَِْمْيعِ َرْحَُة اهلِل َعلَ -احلديث 
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حُيَجَّ  أنْ  ال بأسَ  هُ أنَّ : عنه  احلنفيَّةِ  بِ تُ ، والذي يف كُ  -َرِحَُه اهللُ - عن اإلمام أيب حنيفةَ  الفَ وحكوا اخلِ 
الح ج ةٌعلىٌأهلٌ)  يف كتابِ  -َرِحَُه اهللُ -عنه صاحُبُه اإلماُم حممُد بُن احلسِن الشَّيباين   هُ به ، ونقلَ 
 ( . المدينة
ة حَّ بعدم صِ  روايةٌ  -َرِحَُه اهللُ - مالك   يف الرَّضيع ، فعن اإلمامِ  الفٌ خِ  -َرِحَُهُم اهللُ -ة الكيَّ مَ وعند الْ 

 . أعلمُ  واهللُ .  هٌ ورجحانٌ  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ -مذهب اجلماهي  على صحةِ  دالٌّ  ةِ نَّ الس   وظاهرُ ،  هِ حجِّ 
ٌ

 .فيه  والعمرة ، فال إشكالَ  مناسك احلجِّ  أداءَ  هُ وميكنُ ز ا ، يـِّ مَ ـإذا كان الصَّيب  مُ  :ٌمسألةٌ 
به  ها ، ويطوفُ اليت ال يستطيعُ  عنه بأعمال احلجِّ  ي ُه ، ويقومُ لِ وَ  عنهُ  مُ رِ حيُْ  هُ فإنَّ :  ز  يِّ مَ ـمُ  وأمَّا إذا كان غيَ 

ُهَما-ويسعى ولو حمموال  ؛ حلديث جابر   ٌالل ٌ))ٌٌ:قال  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ٌ--ح ج ْجن اٌم ع ٌر س ول 
ه ْمٌ ن اٌع ن ْ ٌ,ٌو ر م ي ْ ي ان  ٌالص ب ْ ن اٌع ن  ي ان ٌ,ٌف  ل ب  ي ْ ماجه ، وفيه  وابنُ ،  رواه أحدُ  ((و م ع ن اٌالن س اء ٌو الص ب ْ

 .متكلٌَّم فيه  سوار   بنُ  أشعثُ 
ٌ

 :ميتنع الصَّيب  عن حمظورات اإلحرام ، فإذا فعل شيئ ا منها ففيه تفصيٌل  :ٌمسألةٌ 
ٌكانتٌاستمتاًعاٌ  . ز  يِّ مَ ـمُ  ز ا أو غيَ يـِّ مَ ـ، فال فديَة ، سواء  كان مُ  طِ يِ بس املخَ كالطِّيب ولُ   :فإن
ٌكانتٌإتالفًاٌ ، وال يسقط  خطأٌ  الصَّيبِّ  كحلق الشَّعر والتَّقليم ، لزم الضَّمان ؛ ألنَّ عمدَ   :وأم اٌإذا

 .َل و أ خلوق اتفاق ا ، فحق  اهللِ مَ الضَّمان يف حقِّ الْ 
من باب احلكم  هُ ؛ ألنَّ عمَده خطأٌ ، وإلزامُ  لزم الضَّمانُ  الغيِ  الصَّيبَّ لو أتلف مالَ  أنَّ  :ٌهٌ وتوضيحٌ 

 وأمجعوا على أنَّ : ]  -َرِحَُه اهللُ - نذرِ مُ الْ  ابنُ  الوضعيِّ ، ال من باب احلكم التَّكليفيِّ ، قال اإلمامُ 
 .هـ .ا[ هلم  الزمةٌ  الصِّبيانِ  جناياتِ 

كما يف   --أوَل ، ولذلك قال  حقِّ اهللِ  ضمانَ  خلوق يف اإلتالف فإنَّ مَ حقِّ الْ  فإذا لزم ضمانُ 
ُهَما-من حديث عبد اهلل بن عبَّاس   خاريِّ صحيح البُ  ٌلٌ ))ٌ:  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ٌأ ر أ ْيت  ٌك ان ٌع ل ىٌأ م ك  ْو

أ ح ق ٌب اْلو ف اء ٌ ؛ٌف اللٌ  ي ت ه ٌ؟ٌاْقض واٌاللٌ  ٌق اض  ٌ((ٌ.د ْين ٌ,ٌأ ك ْنت 
الكيَّة مَ من احلنفيَّة والْ  جمهورٌالعلماءٌوهذاٌهوٌمذهبٌ أيض ا ،  إجزاء   شرطَ  رُ بَـ عتَ يُ  البلوغ شرطَ  مث إنَّ 

 هِ زِ جتُْ  مْ ـ، ولَ  اإلسالمِ  ةَ جَّ حِ  حيجَّ  ه أنْ لزمَ  ، فإذا بلغ الصَّيب   -عِ يْ مِ اجلَْ  ىلَ عَ  اهللِ  ةُ حَْ رَ -والشَّافعيَّة واحلنابلة 
 . هِ ضِ رْ ة فَـ جَّ يف صغره عن حِ  هُ تُ جَّ حِ 
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ال ينسُب اخِلالَف إَل بعِض الظَّاهريَِّة  العلماءِ  وبعضُ ،  زيهِ جيُ  هُ أنَّ ،  -َرِحَُهُم اهللُ - ةٌ اهريٌ الظٌ ٌذهبٌ مٌو
  .مجيعهم 

ُهَما-يف حديث عبد اهلل بن عبَّاس   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ بقولِ :  واستدلٌ وا تقدِّم مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 :((ٌ ٌأ ْجر  معناه  رع فإنَّ حبكم الشَّ  ه ، وإذا كان صحيح اجِّ ة حَ حَّ فدلَّ على صِ : ، قالوا ((ٌن  ع ْمٌ,ٌو ل ك 
 . هِ رضِ فَ  ةِ جَّ عن حِ جيزيه  هُ أنَّ 

ُهَما-حبديث عبد اهلل بن عبَّاس   :واحتج ٌالجمهور ٌ أ ي م اٌ))ٌ: قال  --أن النيب  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ٌ,ٌف  ع ل ْيه ٌأ ْنٌي ح ج ٌح ج ًةٌأ ْخر ىٌ ْنث  ٌح ج ٌ,ٌث م ٌب  ل غ ٌاْلح  وصحََّحُه ،  واحلاكمُ ،  رواه البيهقي  ((ٌص ب يٍّ

 .وأقرَُّه الذَّهيب  
 . الفرضِ  ةِ جَّ الصَّيبِّ عن حِ  ةِ جَّ على عدم إجزاء حِ  يدل  (( ف  ع ل ْيه ٌأ ْنٌي ح ج ٌح ج ًةٌأ ْخر ىٌ: ))  هُ فقولُ 

ُهَما-عبَّاس   اهلل بنُ  عبدُ  يهِ اوِ وقد أفىت باحلديث رَ  ، وصحَّح  البيهقيِّ  نِ نَ كما يف سُ   -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 . هُ احلافُظ يف الفتح إسنادَ 

 .وا به ما استدل   ؛ لصحةِ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - فيٌنظريٌأرجحٌ  -َرِحَُهُم اهللُ -اجلمهور  وقولُ 
ال يلزم من  هُ بأنَّ  :عنهٌٌجابٌ فيٌ  للحجِّ  -- به القائلون باإلجزاء من تصحيح النيبِّ  وأمَّا ما استدلَّ 
 .زي عن الفرض ، وال جتُ  نافلة   ها فرض ا ، فتصح  صحتها وقوعُ 

. بالفرض بـَْعُد ؛ لعدم بلوغه سنَّ التَّكليف  لْ غَ شْ تُ  مْ ـأنَّ ذمَّة الصَّيبِّ لَ  :ٌهاٌنافلةٌ علىٌأنٌ ٌومم اٌيدلٌ 
 .    واهللُ أعلُم 
  فيٌأرجحٌقوليٌالعلماءشرُط البلوغ شرَط وجوب  وإجزاء  ، وليس شرَط صحة   يكونُ  هُ وعليه ، فإنَّ 

 . -َرِحَُهُم اهللُ -
 

ٌ.ٌالح ري ةٌ :ٌٌالر ابعٌ ٌالش رطٌ 
بودية ، وال العُ  كاملَ الرَّقيُق إذا كان  ، فال جيب على ِقنٍّ وهو  ريةِ احلُ  إال على ُحرٍّ كاملِ  فال جيب احلج  

 .على ُمبَـعَّض  ، وال ٌمَكاَتب  ، وال ُمَدبَّر  ، وال على أمِّ الولِد 
 زهِ جيُِ  مْ ـحج ُه ، ولكن لَ  صحَّ  العبدُ  ، فلو حجَّ  ة  حَّ صِ  شرطَ  ، وليسَ  وإجزاء   وجوب   شرطُ  وهذا الشَّرطُ 

 .اإلسالم  ةِ جَّ عن حِ 
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ال جيب  هُ ، وأنَّ  يف وجوب احلجِّ  شرطٌ  احلُريَّةَ  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ -هم وغيُ  األربعةُ  األئمةُ  وقد اتفقَ 
،  عليهم احلج   هم ال جيبُ فجميعُ  كان ملُكُه حمض ا أو غَي حمض  ، كاْلُمبَـعَِّض ،  سواء   ملوكِ مَ على الْ 

 .وا قُ تَـ إال إذا عَ 
ُهَما-على ذلك ، كما يف حديث عبد اهلل بن عبَّاس   الس نَّةُ  تِ وقد دلَّ  تقدِّم يف شرط مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

، فدلَّ  ((ف  ع ل ْيه ٌح ج ًةٌأ ْخر ىٌو أ ي م اٌع ْبٍدٌح ج ٌ,ٌث م ٌأ ْعت ق ٌ,ٌ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ :  البلوغ ، وفيهِ 
 . ال جيب عليه احلج   العبدَ  على أنَّ 

؛ حيث قال ٌاإلجماعٌ ٌدليلٌ ، كذلك دلَّ  لوجوب احلجِّ  الس نَّة على اشِّتاط احلريةِ  وكما دلَّ دليلُ 
 .هـ .ا[  ه احلج  ال يلزمُ  العبدَ  أمجعت األُمَُّة على أنَّ : ]  -َرِحَُه اهللُ - النَّووي   اإلمامُ 

ُهَما-ويف حديث عبد اهلل بن عبَّاس    شرطَ  رُ بَـ عتَ احلرية يُ  شرطَ  تقدِّم دليٌل على أنَّ مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 هُ تُ حجَّ  هِ زِ جتُْ  مْ ـاإلسالم ، ولَ  ةِ بعد عتقه عن حجَّ  حيجَّ  أنْ  هُ لزمَ  العبدُ  ، وعليه ، فلو حجَّ  وإجزاء   وجوب  

 .ا يف الصَّيبِّ األوَل عن فرضه كما قدَّمن
طوَّالت ، مُ حمل ُه الْ  تق أثناء احلجِّ لوغ والعِ تفصيٌل وخالٌف يف مسألة البُ  -َرِحَُهُم اهللُ -مث عند العلماء 

 . أعلمُ  واهللُ 
 

ٌ.ٌٌاالستطاعةٌ :ٌٌالخامسٌ ٌالش رطٌ 
 .استطاع إَل البيت سبيال   نِ إال على مَ  ال جيب احلج  

ٌعلىٌهذاٌالش رطٌ ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌٌ}:  -تـََعاََل -ه قولُ  :ودل  ج ٌاْلب  ْيت  ٌح   {ٌو ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 
 يف األحاديث الكثية الواردة بوجوب احلجِّ  الص حيحةٌ ٌالس ن ةٌ  الكتاب عليه ، فقد دلَّتِ  وكما دلَّ دليلُ 

ُهَما-عبد اهلل بن عمر  بشرط االستطاعة ، كما يف حديث مقيدة   هِ وفرضيَّتِ  يف  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ٌاإل ْسالم ٌع ل ىٌخ ْمٍسٌ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  الصَّحيحِْي أنَّ  ,ٌو أ ن ٌ:ٌب ن ي  ٌاللٌ  ش ه اد ة ٌأ ْنٌالٌإ ل ه ٌإ ال 

ٌر م ضٌ  ٌالص الة ٌ,ٌو إ يْ ت اء ٌالز ك اة ٌ,ٌو ص ْوم  إ ق ام  ٌالل ٌ,ٌو  ٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌم ح م ًداٌر س ول  ٌم ن  ان ٌ,ٌو ح ج ٌاْلب  ْيت 
ٌ((ٌ.س ب ْيالًٌ

 . على اشِّتاط االستطاعة لوجوب احلجِّ  -َرِحَُهُم اهللُ - وهلذا أمجع العلماءُ 
 ، فلو تكلَّف  هِ زائِ جْ وال يف إِ ،  احلجِّ  ةِ حَّ يف صِ  اشرط   سفقط ، فلي وجوب   وهذا الشَّرط شرطُ 

 . الفرضِ  ةِ عن حجَّ  هُ ناء فحجَّ ، صحَّ حج ُه ، وأجزأَ شقة والعَ مُ الْ ستطيع وحتمَّل مُ غُي الْ 
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وهو مذهُب تتحقق  بالزَّاد والرَّاحلة ،  االستطاعةَ  إَل أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - منٌالعلماءٌطائفةٌ ٌوذهبٌ 
 . -َرِحَُهُم اهللُ -احلنفيَّة واحلنابلة 

 . -َرِحَُهُم اهللُ -، كالشَّافعيَّة  اءَ مَ والْ  يرى الزَّادَ  نْ مَ  ومنهم
 مُ َرِحَهُ - اْلَمالكيَّة، كما هو مذهب  شيِ مَ على بلوغ البيت ولو بالْ  ةِ رَ دْ القُ ب العربةَ  يرى أنَّ  نْ مَ  ومنهم

 . -اهللُ 
ُهَما-ما ورد يف حديث عبد اهلل بن عمر  :ٌهٌ يٌ قوٌ ي ٌٌاألولٌ ٌوالقولٌ  ا مَّ لَ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٌ))ٌ:  لَ ئِ سُ  ٌاْلح ج ٌ؟ٌق ال  ب  ل ة ٌ:ٌم اٌي  ْوج  مذي  وحسَّنه ، وفيه إبراهيمُ  ((الز اد ٌ,ٌو الر اح   احلوزي   رواه الِّتِّ
ُهَما-عبد اهلل بن عبَّاس   حديثُ  :ٌهٌ ومثلٌ    . عند ابن ماجه ، وفيه ضعفٌ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

 . هُ حِّْح رفعَ صَ يُ  مْ ـ، ولَ  احلاكمُ  هُ ، وصحَّحَ  الدَّارقطينِّ عند  -- مالك   بنِ  أنسِ  وحديثُ 
َرِضَي اهللُ -الصَّحابة اآلثار عن  وبعضِ بعد ذكره هلذه األحاديث  -َرِحَُه اهللُ -اإلسالم  قال شيخُ 

ُهمْ  : مناَط الوجوب  ان  ومرسلة  وموقوفة  تدل  على أنَّ سَ مسندٌة من طرق  حِ  فهذه األحاديثُ : ]  -َعنـْ
 .هـ .ا[ شي مَ اس يقدرون على الْ كثي ا من النَّ   أنَّ  -- يبِّ النَّ  مِ لْ وجوُد الزَّاد والرَّاحلة ، مع عِ 

ومؤنة ، إليه لقضاء دينه  ا حيتاجُ فاضال  عمَّ ،  هِ ثلِ مِ لِ  يصلحُ  احلة بآلتهما ومااد والرَّ بوجود الزَّ  والعربةُ 
عن و أْن تكوَن زائدة  على نفقته  بشرطِ  ، اوإياب   اذهاب   هِ مثلِ  فتعترب نفقةُ ، وام نفسه وعياله على الدَّ 
 األلفَ  فُ كلِّ تُ  هِ أهله وعياله يف حال غيبتِ  ومؤنةُ ،  ألفْيِ احلجِّ  فةُ تكل تْ فلو كانَ ، احلقوق الواجبة عليه 

 القريب وحقوقَ  نفقةَ  ؛ ألنَّ  هُ يلزمْ  مْ ـا لَ هَ دونَـ  هُ ما معَ وإن كان ،  لزمه احلج   وأكثرَ  ف  آال ثالثةَ  فإن وجدَ 
 كما يف حديث   -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هِ لقولِ ؛  هم آكدُ وحق  ،  م أحوجُ هُ ألنَـّ ؛  مةٌ مقدَّ  دميْيَ األ

ٌكٌ لٌ مٌْي ٌٌنٌْمٌ عٌ ٌسٌ بٌ حٌْي ٌٌامًٌْثٌإ ٌٌءٌ رٌْمٌ الٌْىٌبٌ فٌ كٌ : ))  م  سلِ يف صحيح مُ  -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -اهلل بن عمرو  عبد
 . (( وتٌ قٌ ي ٌ ٌنٌْمٌ ٌعٌ يٌ ضٌ ي ٌٌنٌْأٌ : )) وغيه  أيب دوادَ  ويف روايةِ ، ((  هٌ ت ٌوٌْق ٌ 

 .رع للشَّ  وهذا خمالفٌ ، القريب  ى ذلك إَل ضياع حقِّ عليه يف هذه احلالة ألدَّ  فلو قلنا بوجوب احلجِّ 
 .من أهله وعياله  هُ تلزمه نفقتُ  نْ عن مؤنة مَ  اذلك زائد   من أن يكونَ  دَّ بُ  فال

، زمنة واأل شخاصِ حبسب اختالف األ وهذا يتلفُ ،  هِ لِ ثْ مِ لِ  ركوب مبا يصلحُ مَ احلة والْ يف الرَّ  والعربةُ 
 .ركب حبسب حاجته مَ يف الْ  هُ حالُ  رُ بَـ عتَ مث يُ ، على شرائها أو أجارهتا  رَ دِ قْ يَـ  يستوي أنْ 

ُر نفقُة احلجِّ ذهاب ا وإياب ا ، ويُنظَُر فيها  .عف والقدرة حص من حيث الضَّ حبسب حال الشَّ  وتـَُقدَّ
 .شرب مَ أكل والْ مَ سبة لنفقة الْ بالنِّ  وهكذا احلالُ 
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    .القصر  مسافةَ  بينه وبْي البيت تبلغُ  سافةُ مَ الْ  تِ إذا كانَ :  شرط هٌ احلة يف االستطاعة الرَّ  عتبارُ او 
 شيُ مَ الْ  هُ نُ كِ ميُ  قريبةٌ  ا مسافةٌ هَ ألنَـّ ؛  هِ احلة يف حقِّ الرَّ  وجودُ  فال يعتربُ  شيَ مَ الْ  هُ الذي ميكنُ  ا القريبُ فأمَّ 

يف  اْلَمركوِب والرَّاحلةِ  وجودُ  ربَ عتُ اُ  شيَ مَ الْ  هُ كان ال ميكنُ   وإنْ ، عة مُ يف صالة اجلُ  عيِ كالسَّ ،   هُ إليها فلزمَ 
 . هِ حقِّ 

     
   هُ ساء وحدَ جبنس النِّ  هِ قِ لتعل  ؛  روط اخلاصةِ من الش   رطُ هذا الشَّ  رُ بَـ عتَ ويُ ٌ:للمرأةٌٌسبةٌ بالنٌ ٌمٌ رٌ حٌْالمٌ ٌشرطٌ 

 .معها  ها ، ويكونُ جُ جِّ حيُ  ا حمرم  ذَ  تْ دَ جَ رأة إال إذا وَ مَ على الْ  فال جيب احلج  
 .القصر  إذا كان بينها وبْي البيت مسافةُ :  هٌ وهذاٌمحلٌ 

،  المةُ السَّ  نِّ على الظَّ  بَ لَ وغَ ،  مأمونة   فقة  رُ  تْ دَ ، ووجَ  مٌ رَ معها حمَْ  نْ يكُ  مْ ـ، ولَ  ةَ أمَّا إذا كانت يف مكَّ 
إَل  تْ أو خرجَ ،  ةَ إَل ظاهر مكَّ  تْ ، كما لو خرجَ فة على هذه الصِّ  احلج   جاز هلنَّ ،  ظ  فْ يف حِ  نَّ هُ وأنَـّ 

 حدَّ  نَ غْ لُ بْـ يَـ ذلك ، لكن ال  نَ ؤمنْي يفعلْ مُ الْ  نساءُ  نَّ ، فقد كُ ساء النِّ  منَ  جمموعة  دينة مع مَ الْ  ظاهرِ 
ا إذا هَ احلديث على أنَـّ  مفهومُ  ؛ فدلَّ  م  رَ رأة للسفر مع غي حمَْ مَ الْ  خروجَ  مَ إمنا حرَّ  --والنيب ،  فرالسَّ 

،  تنةِ الفِ  نِ مْ أَ :  بشرطعليها يف ذلك ؛  ال حرجَ  هُ فر أنَّ دون مسافة القصر ودون مسافة السَّ  تْ خرجَ 

َرِضَي اهللُ -اهلل بن عمر من حديث عبد حيحْيِ كما يف الصَّ قال   -- يبَّ النَّ  أنَّ :  فيٌذلكٌواألصلٌ 
ُهَما ٌو م ع ه اٌذ ْوٌم ْحر ٍمٌ))ٌ:   -َعنـْ ٌإ ال  ر ٌأ ْنٌت س اف ر  ٌاآلخ  ْمر أ ٍةٌت  ْؤم ن ٌب الل ٌو اْلي  ْوم  ل ٌال   ، وذكرَ  ((الٌي ح 

 . الثةَ والثَّ  واليومْيِ  اليومَ 
ب اختالف بسب -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هُ جوابُ  اختلفَ : يف شرحه  -َرِحَُهُم اهللُ -العلماء  قال بعضُ 

فأجاب  عن اليومْيِ خرى أُ  لَ ئِ الث فأجاب ، وسُ عن الثَّ  ة  مرَّ  -مُ السالَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - لَ ئِ سُ األسئلة ، ف
ما مساه سفر ا وهو  ، فننظر إَل أقلِّ  -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُه َعَلْيهِ -يلة فأجاب عن اليوم واللَّ يض ا أ لَ ئِ وسُ 

 .اليوم والليلة  مسيةُ 
 . اسفر   رُ بَـ عتَ ال يُ ما كان دون مسية اليوم والليلة  فإنَّ على ذلك ،  وبناء  

 عُ نْ مَ  رعِ الشَّ  مرادَ  ألنَّ إليه ؛  خترجَ  أنْ  رأةِ مَ الْ على  -- يب  النَّ  مَ ا حلرَّ لو كان سفر   هُ أنَّ  :فيٌهذاٌٌواألصلٌ 
  . م  رَ بدون حمَْ  فرِ السَّ  منَ  رأةِ مَ الْ 
ٌ
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دون مسافة خرج إَل ما  -- يبَّ النَّ  أنَّ  :اٌونٌاليومٌوالليلةٌالٌي سمىٌسفرًٌدٌ ٌماٌعلىٌأنٌ ٌومماٌيدلٌ 
دينة خارج مَ از ا عن الْ رَ ، وكانت بَـ  د  إَل أحُ ، فخرج إَل اخلندق ، و  الةَ الصَّ  رِ يقصُ  مْ ـاليوم والليلة ولَ 

َصَلَواُت اهلِل -باء ، وخرج إَل قُ  أميال   بأربعةِ  مرانِ عُ العن  ريظة وهي خارجةٌ ، وخرج إَل بين قُ  اعمراهنَِ 
 اهُ نَ سفر ا ، فوجدْ  رعُ ما مساه الشَّ  أقلِّ إَل  ننظرَ  علينا أنْ  ذلك سفر ا ، فوجبَ  دَّ عُ يَـ  مْ ـ، ولَ  -َوَسالُمُه َعَلْيهِ 

 .يف هذا احلديث  كما ورد صرحي االيوم والليلة ؛   مسافةَ 
َ ٌأ ْنٌت  ْقص ر واٌم ْنٌ}ٌ: يف قوله  أطلقَ  القرآنَ  بأنَّ  فالقولُ  ٌع ل ْيك ْمٌج ن ا ٌف  ل ْيس  و إ ذ اٌض ر بْ ت ْمٌف يٌاأل ْرض 

اليوم  مسيةَ  نةِ ى يف الس  مسَّ  -- يبَّ النَّ  ؛ ألنَّ  نةُ الس   هُ تْ دَ قيَّ  هذا اإلطالقَ  بأنَّ  :ٌعنهٌ ٌيجابٌ {ٌالص الة ٌ
 . بذلكها غيَ  مِّ سَ يُ  مْ ـوالليلة سفر ا ، ولَ 

 اهلل  القرآن عبدُ  رمجانُ وتُ  ةِ مَّ األُ  رُ بْـ ، ومنهم حَ  -ِرْضَواُن اهلِل َعَلْيِهمْ -حابة فتاوى الصَّ :  هذاٌدٌ وأكٌ 
ُهَما- اس  عبَّ  بنُ ا س ئ ل ٌع ْنٌق ْصر ٌالص الة ٌإ ل ىٌأ ن ه ٌ))ٌ:  -َوأَْرَضاهُ  -عنه  ، فقد صحَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٌ ٌ:ٌع ر ف ة ٌ,ٌف  ق ال  ٌ,ٌو ل ك ْنٌإ ل ىٌج د ة ٌو ع ْسف ان ٌو الط ائ ف   . رواه البيهقي  ((ٌال 
ٌ((ٌ ٌ:ٌ و س أ ل ه ٌع ط اء ٌ,ٌف  ق ال  ٌ:ٌْكمٌأ ص ل يٌإ ل ىٌع ر ف اٍتٌ؟ٌق ال  ٌق  ْلت  ٌٌ:ٌأ ْرب  ًعاٌ,ٌق ال  ك ْمٌأ ص ل يٌب ب ْطن 

ٌ ٌ؟ٌق ال  ٌ:ٌم رٍّ ٌق  ْلت  ٌ:ٌأ ْرب  ًعاٌ,ٌق ال  ٌ؟ٌف  ق ال  ٌإ ل ىٌم ك ة ٌ:ٌك ْمٌأ ص ل يٌب الط ائ ف  ٌ,ٌو الط ائ ف  ر ْكع ت  ْين 
ٌ ر ة ٌي  ْوم ْين  ي ْ د ة ٌ؟ٌ))ٌ: ، وزاد يف روايته  ، والبيهقي  يف الس َننِ  الطَّرباين  يف التَّهذيبِ  هُ أخرجَ  ((م س  إ ل ىٌج 

ٌ   . دون اليوم والليلة من مكَّةَ  هُ الظَّهران وهو اجُلُموم ، مسافتُ  به مر   رادُ مُ الْ : ، وَمّر  ((ن  ع ْمٌ:ٌق ال 
،  ارينِ هَ نَـ  مسيةَ و ،  وليلة   يوم   مسيةَ :  يقالُ ،  هارانِ به النَّ  رادُ مَ الْ  ((ٌنٌ يٌْمٌ وٌْي ٌ ٌة ٌرٌ ي ٌْسٌ مٌ ))ٌ: يف األثر  هُ وقولُ 
 .واحد   مبعىن   هُ كل  ،   ْيِ تَ وليلَ 
مثانْي   تقاربُ بينهما  سافةُ مَ الْ  تِ ؛ حيث كانَ مسية اليوم والليلة  يف القدمي كان بينها وبْي مكةَ  ةٌ دٌ فجٌ 

  .متسع ا كاآلن  نْ يكُ  مْ ـلَ  العمرانَ  ؛ ألنَّ  امِّت   كيلو
  . ا كانت على مسية اليوم والليلة من مكةَ هَ كذلك ؛ ألنَـّ   سفانٌ وعٌ 

  . كانت على مسية يوم وليلة من مكةَ   ائفٌ وكذلكٌالطٌ 
إَل مسية اليوم  اليت ال تصلُ  واحي القريبةِ إَل الضَّ  الةُ الصَّ  ، أي ال تقصرُ  ((الٌ))ٌ:  --فقال 

ٌ)) ، والليلة   تُ يْ بِ اليوم سيَ  الذي ميشي مسيةَ  اذا ؟ ألنَّ مَ لِ ، ((ٌو ل ك ْنٌإ ل ىٌج د ة ٌو ع ْسف ان ٌو الط ائ ف 
 .يء وز عن الشَّ فور والربُ الس   منَ  فرَ السَّ  ؛ ألنَّ  رَ فَ سْ أَ  هُ عليه أنَّ  قُ يصدُ  خارج ا عن بيت أهله ، وحينئذ  

 . فليس مبسافر   هِ يف أهلِ  الليلُ  أمَّا إذا كان يأويهِ 
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          جمهورٌالعلماءٌوهذاٌمذهبٌ ، يف اْلَمسافة بْي مسية اليوم والليلة وما دوهنا  قَ رِّ ومن هنا ، فُـ 
 .وا يف قدرها سافة ، وإن كانوا قد اختلفُ مَ بالْ  دٌ حمدَّ  فرَ السَّ  من حيث األصل أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ -

إال إذا  ال جيب عليها احلج   هُ فإنَّ  من مكةَ فر على مسافة السَّ  رأةُ مَ الْ  تِ إذا كانَ فإنه على ذلك ،  وبناء  
ُهَما- اس  اهلل بن عبَّ  من حديث عبد حيحْيِ ا ثبت يف الصَّ مَ لِ  ؛ مَ رَ حْ مَ الْ  تِ وجدَ   أنَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٌك ذ اٌو ك ذ اٌ,ٌو إ ن ٌاْمر أ ت يٌاْنط ل ق ْتٌح اج ًةٌ,ٌ))ٌ: ال  قال جُ رَ  ٌف يٌغ ْزو ة  ٌالل ٌ,ٌإ ن يٌأ ْكت ت ْبت  ي اٌر س ول 
ٌ:ٌٌ-َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ٌف  ق الٌ   . ((اْنط ل ْقٌف ح ج ٌم ع ٌاْمر أ ت ك 

؟  مأمونةٌ اليت معها فقة هل الر  :  هُ يسألْ  مْ ـمع امرأته ، ول أن حيجَّ ٌ-َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فأمره 
: ، أي  "ٌقالٌ فيٌالمٌ ٌالعمومٌ ٌمنزلةٌ ٌزلٌ نٌ ي ٌ ٌاالحتمالٌ ٌفيٌمقامٌ ٌاالستفصالٌ ٌتركٌ ٌأنٌ "ٌ:ٌٌوالقاعدةُ 

 .  مأمونة   ، أو غيَ  مأمونة  اليت معها  فقةُ الر   تِ كانَ   مع امرأتك ، سواء   جَّ فحُ  انطلقْ 
اذا ؟ مَ سافة ال بالزمان ، لِ مَ فالعربة بالْ كما يف زماننا  قصي   يف وقت   عُ قطَ يوم وليلة تُ  إذا كانت مسيةُ و 

ر ة ٌ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  ألنَّ  ي ْ ٌم س   .سية مَ بالْ  فاعتدَّ  ((أ ْنٌت س اف ر 
بيح من اليوم والليلة ال يُ  ريعة يف أقلَّ قل السَّ يف زماننا بوسائل النَّ  قطعُ على ذلك ، ما أصبح يُ  وبناء  

كان ؛ مَ إَل الْ  عَ جِ رُ  مانُ يف احلقيقة ، فإذا ضاق الزَّ  وليلة   يوم   ا مسيةُ هَ ؛ ألنَـّ  م  رَ رأة بدون حمَْ مَ الْ  خروجَ 
ر ةٌ ))ٌ: قال  هُ ألنَّ  ي ْ  . ليلة  و  يوم   توصف بكوهنا مسيةَ  مسية   تْ وهي قد قطعَ  ((ٌم س 

 .القصر  وبْي البيت مسافةُ  رأةِ مَ بْي الْ إذا كان  مِ رَ حْ مَ الْ  وجودُ  طُ شِّتَ وعلى هذا ، فإنه يُ 
 ض هلا تأمن من التعر  فقة ، و مع الر   تكونَ  من اشِّتاط أنْ  فعلى ما ذكرناه: وأمَّا إذا كان دون ذلك 

ٌ
ا ؛ ألنَّ  رأةُ مَ عليه الْ  مُ رِ من حتَ :  فرٌهوفيٌالسٌ ٌمٌ رٌ حٌْوالمٌ   :رأة مَ الْ  تأبيد 
 .أقيت على التَّ  حترمَ  أنْ  إم ا

 .أبيد على التَّ  حترمَ  أنْ  وإم ا
ٌ:ساءٌفالت حريمٌللنٌ 

ا مؤبَّ  يكونَ  أنْ  إم ا  .د 
 .ت ا مؤقَـّ  يكونَ  أنْ  وإم ا

ٌ
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، صاهرة مُ والْ ، ضاع والرَّ ،  سبِ النَّ  منَ  من جهةِ  اتُ مَ رَّ حَ مُ الْ  نَّ هُ ٌ:ًداٌساءٌالالتيٌيحرمنٌمؤبٌ فالنٌ 
حرمي والتَّ ، باإلسالم  رك يزولُ حرمي بسبب الشِّ كالتَّ   ، بزوال سببه يزولُ  تٌ مؤقَّ  وماعدا ذلك فتحرميٌ 

وخروجها من ، وج صمة مبوت الزَّ بزوال تلك العِ  آخر يزولُ  رأة حمصنة  يف عصمة زوج  مَ بسبب كون الْ 
 .ا هتِ دَّ ها من عِ هلا وخروجِ  هِ أو بطالقِ ، دادها حِ 

سك أو يف نُ ، اين الثَّ  لَ حل  التَّ  سك احلجِّ رأة من نُ مَ الْ  لِ بزوال سببه بتحل   بسبب اإلحرام يزولُ  حرميُ والتَّ 
 . تةِ وانع املؤقَّ مَ الْ  وهكذا بقيةُ ، قصي ها منها بالتَّ لِ بتحل  العمرة 

على معناها  صاهرةُ مُ والْ ،  ضاعُ والرَّ ،  سبُ وهو النَّ ،  إَل األبد ال يزولُ  قائمٌ  هُ فسببُ  دُ ؤبَّ مُ الْ  حرميُ ا التَّ أمَّ 
ٌٌ    . بَـَموت  أو فـُْرَقة  أو زواهلا اْلُموجبِة لتلك اْلُمصاهرِة ،  صمةِ ظر عن بقاء العِ النَّ  هر بغضِّ حبصول الصِّ 

ح ر م ْتٌ}ٌ : --يف قوله ساء يف آية النِّ  اهللُ  نَّ ذكرهُ  سبعٌ  سبِ من جهة النَّ  اتٌ مٌ رٌ حٌ المٌ ٌساءٌ والنٌ 
ٌاأل ْختٌ  ٌو ب  ن ات  ٌاأل خ   . {ٌع ل ْيك ْمٌأ م ه ات ك ْمٌو ب  ن ات ك ْمٌو أ خ و ات ك ْمٌو ع م ات ك ْمٌو خ االت ك ْمٌو ب  ن ات 

 . سبِ فهؤالء حمرمات من جهة النَّ 
ينسب  القريبَ  ؛ ألنَّ  يت هبا القرابةُ ومسُ ، اإلضافة : غة الل   يف سبةُ ، والنِّ  سبةِ من النِّ  مأخوذٌ :  سبٌ والنٌ 

 . هِ ختِ أُ  وابنُ  أخيهِ  وابنُ  هُ ختُ وأُ  هُ وبنتُ  هُ م  أُ : فيه  قالُ يُ و ،  فالن   بنُ  دُ حممَّ :  قالُ ؛ فيُ  هِ إَل قريبِ ويضاُف 
 : ، وُهنَّ سبٌع كما ذكرناسب من جهة النَّ  النِّسوة حمرَّماُت على اإلنسانفهؤالء 

باشرة اليت مُ الْ  ، أو بواسطة ، فيشمل األمَ  كانت مباشرة     ، سواءٌ  أنثى هلا عليك والدةٌ  وهي كل  :  مٌ األٌ 
، أو  دِّ اجلَ  م  كور ، كأم أيب أبيه ، وهي أُ ت بالذ  متحضَّ  ت ، سواءٌ لْ وإن عَ  هِ مِّ أُ  م  ، وأُ  ولدت اإلنسانَ 

 . تْ لَ وإن عَ ها مِّ وأُ  مِّ األُ  مِّ باإلناث ، كأُ  تْ ضَ متحَّ 
 .على اإلنسان إَل األبد  حمرماتٌ  حمارمٌ  هنٌ فهؤالء كل  

{ٌأ م ه ات ك ْمٌ}ٌ:يف قوله  -هُ انَ حَ بْ سُ -،فجمع  {ح ر م ْتٌع ل ْيك ْمٌأ م ه ات ك ْمٌ}ٌ: -َعاََل تَـ - هُ قولُ :  ليلٌ والدٌ 
، بينهما  أو جامعة  ، كان أو أنثى   اكانت بواسطة  ذكر    نْ ومَ ،  نَّ باشرة منهُ مُ الْ  هاتِ مَّ األُ  مجيعَ  ليشملَ 

 .  هاتٌ مَّ أُ  نَّ هُ فكل  
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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 . البنتٌ :ٌثانًياٌ
، أو بواسطة ،   رةِ املباشِ  كَ لبِ ، وهي بنتك لصُ  كانت مباشرة    ، سواءٌ  نثى لك عليها والدةُ أُ  ل  هي كُ و 

 ،أو مجعت بينهما ، كور بالذ   ت باإلناث ، أوكبنت ابنك ، أو بنت بنتك ، سواء متحضَّ 
 .  وحمارمٌ  هن حمرماتٌ فهؤالء كل  

ٌعلىٌتحريمٌ   .ُحّرمت عليكم بناُتكم : أي  {و ب نات ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل -ه قولُ :  هاودل 
ٌ

ٌ.ٌاألختٌ :ٌالثةٌالثٌ 
 .، أو فيهما مع ا  يكَ أصلَ  يف أحدِ  كَ تْ نثى شاركَ أُ  ل  هي كُ :  واألخت
، وهو األب ، أو األم  يف أصل   كَ تْ اليت هي األخت ألب ، أو األخت ألم ، شاركَ :  يكَ أصلَ  يف أحدِ 

 .قيقة وهي األخت الشَّ : أو فيهما مع ا 
ٌعلىٌتحريمٌ   . وُحرَِّمْت عليكم أخواُتكم : ، والتَّقديُر  {و أ خ و ات ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل - هُ قولُ :  هاودل 

 .  خت  وأُ  خت  بْي أُ  قْ رِّ فَ يُـ  مْ ـولَ 
ٌ

 . األخٌ ٌبناتٌ :ٌٌابعٌ الرٌ 
 ا شقيق ا ، كان أخ    ، وسواء   أو بواسطة   كانت مباشرة    ، وسواء   أنثى ألخيك عليها والدةٌ  وهي كل  

ٌ}ٌ:  -تـََعاََل -؛ لقوله  وحمارمٌ  اتٌ مَ حمرَّ  نَّ هُ ، فكل   مٍّ ، أو أخ ا ألُ  أو أخ ا ألب   ٌاأل خ   .  {و ب  ن ات 
ٌ

نثى أُلختك عليها هي كل  أُ :  -وهنٌالم ح رمٌالخامس-األخت  ، فبناتُ ٌاألختٌ ٌبناتٌ ٌنٌ هٌ ومثلٌ 
ا ا ، سواءٌ كنَت خاال  شقيق ا ، أو ألب ، أو ألم ، فبنت أختك ألم أنت خاهلَ وأنت خاهلُ ، والدٌة 
فرعها ألب ، وبنت أختك الشقيقة أنت  ا وخالُ فرعها ألم ، وبنت أختك ألبيك أنت خاهلُ  وخالُ 
 .فرعها ألب  وأم   ا وخالُ خاهلُ 

ٌ}ٌ:  -تـََعاََل - هُ قولُ : ٌنٌ هٌ مٌ ي ٌرٌ حٌْت ٌٌودليلٌ  ٌاأل ْخت   ، األخت  عليكم بناتُ  تْ مَ رِّ حُ : أي  {و ب  ن ات 
يف معىن بنت  داخال   رُ بَـ عتَ ها يُ فرعَ  ألنَّ ؛ باشرة وفروعها مُ األخت الْ  فشملت بنتَ ،  عامةٌ  واآليةُ 

 . بذلك  عليه الوصفُ  األخت ويصدقُ 
ٌ
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 . الع م اتٌ :ٌٌادسٌ السٌ 
 .نثى شاركت أباك يف أحد َأْصَليِه ، أو فيهما مع ا أُ  ل  وهي كُ 

 .الَعمَُّة ألم  هي الَعمَُّة ألب  و : َأْصَليه العمَُّة اليت شاركت أباك يف أحد 
 .وهي الَعمَُّة الشَّقيقُة : أو فيهما معا 

ٌ.ٌمْ كُ اتُ عليكم عمَّ  تْ مَ رِّ وحُ :  قديرُ والتَّ {ٌو ع م ات ك ْمٌ}ٌ:ٌٌ-هُ انَ حَ بْ سُ - هِ قولِ  عمومُ :ٌت ْحر ي م ه ن ٌٌودليلٌ 
للفروع ، فيجوز لك أن  عمَّاتٌ  األصولِ  عمَّاتِ  ؛ ألنَّ  وحمارمٌ  ماتٌ ك حمرَّ مِّ أُ  اتُ أبيك وعمَّ  اتُ وعمَّ 

، وكذلك خالة ها ، وهي حمرمٌة عليك لألبد بالنَّسب هبا ، وُتصافحَ  مع عمَّة أبيك ، وخَتَْتِليَ  تسافرَ 
ت ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل - هِ قولِ  ؛ لعمومِ  وحمارمٌ  ماتٌ حمرَّ  نَّ هُ أبيك وخالة أمك ُكل    {ٌو ع م ات ك ْمٌو خ اال 

 . بع حمرَّماٌت وحَمارُم من جهة النَّسِب هؤالء السَّ 
 ٌ

من  اتِ مَ حرَّ مُ الْ  مثلُ  نَّ فهُ :  دٌ ؤبٌ المٌ ٌحريمٌ انيٌللتٌ الثٌ ٌببٌ السٌ ٌوهيٌ ٌضاعةٌ منٌجهةٌالرٌ ٌاٌالمحرماتٌ وأمٌ 
ضاعة ، وخالتك من ضاعة ، وأختك من الرَّ ضاعة ، وبنُتك من الرَّ ، أُم َك من الرَّ  سبِ جهة النِّ 

وذلك ِلَما ضاعة ؛ ضاعة ، وبنت األخت من الرَّ ضاعة وبنت األخ من الرَّ من الرَّ  كَ تُ مَّ ضاعة ، وعَ الرَّ 
ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ  -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - اس  من حديث عبد اهلل بن عبَّ  حيحْيِ يف الصَّ  ثبتَ 
ٌ((ٌ ٌالن س ب  ٌم اٌي ْحر م ٌم ن  ٌالر ض اع   .على هذا  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ - ، وأمجع العلماءُ  ((ي ْحر م ٌم ن 

 ضاعة ، وزوجةُ ها من الرَّ وجة وبنتُ الزَّ  م  أُ  فتحرمُ ، صاهرة مُ من جهة الْ  اتِ مَ حرَّ مُ الْ  هِ ومِ مُ بعُ  اأيض   ويشملُ 
 . عليه  اإلمجاعُ  يَ كِ وحُ ، ضاعة األب واالبن من الرَّ 

ٌ
ٌ:ٌة ٌرٌ اهٌ صٌ منٌجهةٌالمٌ ٌحريمٌ التٌ ٌفهوٌ ٌدٌ ؤبٌ حريمٌالمٌ للتٌ ٌالموجبٌ ٌالثٌ الثٌ ٌببٌ اٌالسٌ وأمٌ 

 : من النِّسوةِ  أربع ا ، ويشملُ  الرَّحمُ  :ٌوالمرادٌبالص هرٌ 
ٌ.ٌٌوجةٌ,ٌوهيٌالر ب يب ةٌ بنتٌالزٌ :ٌاألولىٌ

أن تكون قد دخلت بأمها ، فمجرد العقد على أمها ال يُثبت احلُرمَة وال  : وشرطٌتحريمهاٌعليك
 :  -تـََعاََل -ها ؛ لقوله مِّ بأُ  يدخلَ  أنْ :  ي شترطٌفيٌتحريمهاَحرمَّيَة ، فالرَّبيبة وهي بنت الزوجة مَ الْ 

ْلت ْمٌب ه ن ٌف الٌ ْنٌن س ائ كٌ  ور ك ْمٌمٌ  يٌح جٌ ر ب ائ ب ك ْمٌالال ت يٌفٌ }ٌ  ْلت ْمٌب ه ن ٌف إ ْنٌل ْمٌت ك ون واٌد خ  ْمٌالال ت يٌد خ 
ٌع ل ْيك ْمٌ  َ   .ها مِّ حمرمٌة وحمرٌم إذا كان قد دخل بأُ  وجةِ الزَّ  بنتَ  على أنَّ  ؛ فدلَّ  {ج ن ا
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 اهللُ  يَ ضِ رَ - اس  من حديث عبد اهلل بن عبَّ  حيحْيِ كما يف الصَّ   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -وقد قال 
إ ن  ه اٌل ْوٌل  ْمٌت ك ْنٌف يٌح ْجر يٌل م اٌح ل ْتٌٌ)):  --حينما ُعِرَضْت عليه بنُت أيب سلمَة  -امَ هُ نْـ عَ 

يٌم ن ٌالر ض اع ة ٌ ٌأ خ   . رط هبذا الشَّ  مةٌ حُمرَّ  فالربيبةٌ ,ٌ((ٌل يٌ,ٌإ ن  ه اٌابْ ن ت 
ٌ

ٌ.ٌأم ٌالز وجةٌ:ٌٌصاهرةٌ بالمٌ ٌانيٌمنٌالمحرماتٌ الثٌ ٌوعٌ النٌ 
ها مِّ أُ  مِّ كأُ   باشرة ، أو بواسطة  مُ كأم ها الْ : كانت مباشرة  ثى هلا على زوجتك والدٌة ، سواء   نأُ  وهي كل  

  . تْ لَ وإن عَ 
 .يف حترميها  خولُ وجة حمرم ا لك مبجرد العقد على بنتها ، فال يشِّتط الد  الزَّ  م  أُ  وتصبحُ 

ٌن س ائ ك ْمٌ}ٌ: قال  -تـََعاََل - اهللَ  أنَّ :  علىٌذلكٌوالد ليلٌ  تكون من نساء  رأةُ مَ والْ ، {ٌو أ م ه ات 
 احمرم   ا تكونُ هَ أُمَّ  فإنَّ  هِ بدون كتابتِ  ، أو تعقدَ عليها العقد  مجرد أن تكتبَ باإلنسان مبجرد العقد ، ف

بنيت  كَ تُ جْ زوَّ : ، فلو قال لك ولي ها مباشرة  ، وال ُيشَِّتُط يف ذلك التَّحرمِي ُدُخوُلَك على ابنِتها لك 
 هاعليها ، وتصافحَ  مَ ها ، وتسلِّ مِّ إَل أُ  ، جاز لك مباشرة  أن تدخلَ  حبضور الش هود ، ومت العقدُ  فالنة  

 .معها  ، وختتليَ  هبا وتسافرَ 
ٌن س ائ ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل -قوله :  هٌ ودليلٌ الثَّاين ، فهذا بالنِّسبة للنَّوع   . {ٌو أ م ه ات 

أبيها ؛  م  ، حىت ولو كانت أُ  تْ لَ ها وإن عَ مِّ أُ  مَّ وجة ، وأُ الزَّ  مَّ فشمل أُ (  هاتٌ مٌ أٌ : ) فقال  اهللُ  ومجعَ 
ٌن س ائ ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل -يف عموم قوله  هلا ، وداخلةٌ  مٌّ ا أُ هَ ألنَـّ   . {و أ م ه ات 

ٌ
ٌ.ٌٌاألبٌ ٌزوجةٌ :ٌٌصاهرةٌ بالمٌ ٌماتٌ حرٌ المٌ ٌمنٌ ٌالثٌ الثٌ ٌوعٌ النٌ 

 لقوله ؛ ا حترم عليك إَل األبد هَ حمرٌم وحمرَّمٌة إَل األبد ، مبجرد عقد أبيك على امرأة فإنَـّ  األبِ  وزوجةُ 
، هلا  هِ عليك مبجرد نكاحِ  فتصبح حمرمة  ،  {و الٌت نك ح واٌم اٌن ك ح ٌآب اؤ ك ْمٌم ْنٌالن س اء ٌ}ٌ:  -تـََعاََل -

 .هبا  هُ دخولُ  طُ شِّتَ عليها ، وال يُ  هِ عقدِ  دِ مبجرَّ : أي 
 

ٌ.ٌٌاالبنٌ ٌفزوجةٌ ٌ:صاهرةٌمنٌالمحرماتٌبسببٌالمٌ ٌواألخيرٌ ٌابعٌ الرٌ ٌوعٌ اٌالنٌ وأمٌ 
 ضَ متحَّ  ك ، سواء  بنتِ  ك وإن نزل ، أو ابنُ ابنِ  ك ، أو ابنُ عليها ابنُ  نثى عقدَ أُ  ل  كُ هي  : االبن  وزوجة

 .إَل األبد لك  وحمرمٌ عليك ،  مةٌ حمرَّ  فزوجُتهُ  ،بينهما  أو مجعَ ،  ، أو باإلناثِ  ورِ كُ بالذ  
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ٌم ْنٌأ ْصالب ك ْمٌ}ٌ:  -هُ انَ حَ بْ سُ -اآلية يف قوله  ظاهرُ :  هاودليلٌ  حيث ،  {و ح الئ ل ٌأ بْ ن ائ ك ْمٌال ذ ين 
 .مبجرد عقده عليها  بنِ لال ليلةٌ ا حَ هَ عليها أنَـّ  قُ يصدُ  رأةُ مَ والْ ،  االبنِ  حليلةِ  على حترميِ  تْ دلَّ 
ٌ

 قَ رِّ ها ، وفُـ إذا العنها زوجُ  رأةُ مَ زون به ، وهي الْ لغِ ، ويُ  ةٌ بهٌمحرميٌ ٌتٌ ب ٌثٌْالٌت ٌ ٌأبيدٌ علىٌالتٌ ٌمٌ رٌ حٌ هناكٌمٌ 
 . الفٌٍوهذاٌعلىٌخٌ له ،  م  رَ حْ ها ليست مبَ عليه إَل األبد ، لكنَّ  تْ مَ رِّ ا حُ ا أبدي  بينهما فراق  

ا  ، فال جيتمعانِ  ْيِ نَ بْي املتالعِ  قَ رَّ فَ أن يُـ  ةُ نَّ الس   تِ ضَ مَ ) :  -َرِحَُه اهللُ - هري  قال الز    .( أبد 
 ؟أو ال  ةُ يَّ مِ رَ حْ مَ الْ  ترجعُ ه ، هل ب نفسَ ، وكذَّ  عن لعانه العنُ مُ الْ إذا تاب :  واختلف
  .كما ذكرنا   وحمارمٌ  ماتٌ سوة حمرَّ فهؤالء النِّ 

ٌ
حارم ، بل مَ بالْ  قةَ تعلِّ مُ الْ  عون هذه األحكامَ يضيِّ  اهللُ  رحمَ  نْ إال مَ  اسِ أن كثي ا من النَّ :  علىٌهٌ ب ٌنٌ ون ٌ 

جيلس مع أخت زوجته ،  هُ عن بعض طلبة العلم أنَّ  عَ ، حىت مسُِ  حارمِ مَ يف مسائل الْ  يلطُ  نْ منهم مَ 
 وجةِ الزَّ  ، وأختُ  تٌ مؤقَّ  حرميَ هذا التَّ  ؛ ألنَّ  ، فهذا خطأٌ  عليَّ  مةٌ رَّ حمُ  اهَ إنَـّ : يقول ، نكر عليه حينما يُ و 

 . عليه نبيهَ ا التَّ نَ مْ كما قدَّ   أبيدوليس على التَّ ،  تٌ مؤقَّ  حترميَها عليه ؛ ألنَّ  م  رَ حْ وليست مبَ  مةٌ حمرَّ 
احلون ، بل كان الصَّ  واألئمةُ  ها ، وكان العلماءُ ينبغي نشرُ  حارمِ مَ الْ  مسألةَ  أنَّ :  عليهٌهٌ ب ٌنٌ ومماٌي ٌ 

 ن اليت ال يصافحها ؟اليت يصافحها ؟ ومَ  رأةُ مَ ن هي الْ مَ :  يزِ يمالتَّ  نِّ سِ  بلغواهم إذا مون أوالدَ يعلِّ 
 ها إليهِ يدَ  دَّ مُ ـتَ  أنْ  نَّ ، فتمتنع إحداهُ  ساء يدخل عليهن الولدُ النِّ  رابة حىت منَ القَ  ا بعضَ نَ وأدركْ 

ن هي مَ :  فينبغي أْن يُعلََّم الصَّيب  من صغرِهِ  ،يعتنون هبذا  سلمونَ مُ كان الْ و ، ليصافَحها مع صغر ِسنِِّه 
 عنه  جنبيةُ ومن هي اْلَمرأُة األمنه ،  مِ رَ حْ مَ الْ  هبا ، وهي ذاتُ  ها ، ويتليَ صافحَ اليت جيوز له أن يُ  رأةُ مَ الْ 

 واهُ بـِّ نَ يُـ  خرى أنْ وأُ  طباء بْي فِّتة  ينبغي على اخلُ ، ولذلك  اهللِ  حقَّ  عُ ساهل يف مثل هذه األمور يضيِّ فالتَّ 
 من مصافحةِ  مِ رَّ حَ مُ وقعوا يف الْ  اسُ ا النَّ هَ يتعلمْ  مْ ـتاج إليها ، وإذا لَ ا حيُ هَ على مثل هذه األحكام ؛ ألنَـّ 

له ،  ا حمرمٌ هَ أنَـّ  هِ بزعمِ  نَّ ويتلي هبِ ،  هِ وخالِ  هِ عمِّ  امرأةَ  يصافحُ  لَ جُ الرَّ  ، فتجدُ  نَّ األجنبيات واخللوة هبِ 
نوات وأنا ال أدري ، وأنا يل كذا من السَّ : قال ، له ذلك  تَ نْ ها ، فإذا بيـَّ هبا بدون حمرمِ  ولرمبا يسافرُ 

 .إال باهلل  وال قوةَ  ، وال حولَ  عليه أو ينصحُ  هُ بِّ نَ يُـ  نْ مَ  أجدْ  مْ ـولَ ، هذا  أفعلُ 
ُ  مَ ومما تقدَّ  فر السَّ  مسافةُ  إذا كان بينها وبْي مكةَ  سبة للمرأة معتربٌ بالنِّ  مِ رَ حْ مَ وجود الْ  شرطَ  أنَّ  يتبْيَّ

 .يف حتديدها  على حسب اختالف العلماءِ 



َماُت احَلجِّ : الدَّْرُس اأَلوَُّل   هــ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                                            ُمَقدِّ
 

-27 -

وبعض احلنابلة   ، ة افعيَّ والشَّ ، ة الكيَّ مَ والْ ، ة من احلنفيَّ  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ -مجهور العلماء  مذهبُ : ٌمسألةٌ 
 تِ فلو حجَّ ،  صحة   شرطَ  وليسَ ،  وجوب   هو شرطُ  رطَ هذا الشَّ  على أنَّ  -عِ يْ مِ ى اجلَْ لَ عَ  اهللِ  ةُ حَْ رَ -
يقتضي فساَد اْلَمنهي ؛ ألنَّ النَّهَي يف احلديث ال  خالفةِ للمُ  تْ مثَِ وأَ ، ها حج   صحَّ  م  رَ بدون حمَْ  رأةُ مَ الْ 

 .واهلل أعلُم . عنه 
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ٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌ)ٌ ٌ(آداب 
أقرَب إَل مرضاة اهلل  يتخلََّق هبا ؛ ليكونَ  والعمرة آداب ا ينبغي للمسلم أنْ  لعبادة احلجِّ  الشكَّ يف أنَّ 

وَمْن وفَـَّقُه اهللُ ألدائهما على أمت الوجوه وأكملها فإنه ، والفوز بعظيم ثوابه يف هذه العبادة اجلليلة 
نيا واآلخرة   . سيجد اآلثاَر والعواقَب احلميدَة من صالح حاله وأمره يف الد 

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:  --التَّنبيه على ذلك يف قوله عنايُة الكتاب العزيز ب :علىٌأهميةٌآدابٌالح ج ٌٌومماٌيدلٌ 
ٌف يٌاْلح ج ٌ}ٌ د ال  ٌو الٌج  ٌو الٌف س وق  ٌف يه ن ٌاْلح ج ٌف الٌر ف ث  ٌف م ْنٌف  ر ض  ٌم ْعل وم ات  ،  {اْلح ج ٌأ ْشه ر 

فث عليه احلاج  من رعاية  حلرمة عبادة احلج بِّتك الرَّ  يكونَ  على ما ينبغي أنْ  --فهذا التَّنبيه منه 
 يكونَ  أنْ  سلمِ مُ يستوجب على الْ  والُفسوق واجِلدال يدل  على أنَّ الد خول يف حرمات ُنسك احلجِّ 

 .ركن ا من أركان اإلسالم  ها اهللُ العظيمة اليت جعلَ  على حال  يليق هبذه الشَّعيةِ 
 هبذا احلقِّ على وجهه يوجب غفرانَ  القيامَ  أنَّ  -- يب  ؛ حيث بْيَّ النَّ  وأك دتٌالس ن ة ٌهذاٌالمعنى

 حيحِْي من حديث أيب هريرة كيوم ولَدْتُه أُم ُه ، كما يف الصَّ   هِ من حجِّ  سلمِ مُ الْ  الذَّنب ، ورجوعَ 
--  أن النيب--  ْته ٌأ م ه ٌ))ٌ:قال ٌو ل د  ي  ْوم  ٌك    ((م ْنٌح ج ٌف  ل ْمٌي  ْرف ْثٌو ل ْمٌي  ْفس ْقٌر ج ع ٌم ْنٌذ ن  ْوب ه 

كه ، فقد سُ على احلاجِّ أثناء وبعد أدائه لنُ  حيدة   وعواقبَ  وما له من آثار   ونظر ا ألمهية األدب يف احلجِّ 
، بيَّنوا فيها ما حيتاج احلاج  إَل معرفته  مستقلة   بإفراده مبباحثَ  -َرِحَُهُم اهللُ -اعتىن كثٌي من أئمة العلم 

 .من اآلداب الشَّرعية 
ناسب مُ ُت من الْ ذلك بالبيان والنَّظر حيتاج إَل إسهاب  واستفاضة  ، لذلك رأيْ  مجيعِ وإنَّ استيفاَء 

على ذكر بعضها ، علم ا بأنَّ اْلُمسلَم يف األصل مطالٌب برعاية اآلداب الشَّرعية والتَّخل ق  االقتصارَ 
أو مستحب ا ،   باألخالق الفاضلة يف مجيع أحواله وشؤونه ، سواء  ما كان من تلك األخالق واجب ا

ا وجوب ا يف  يكونُ  يف حال احلجِّ  هُ ا يف مجيع أحواله ، فإنَّ هَ وإذا كان عليه مراعاتُـ  األمُر أشدَّ تأكيد 
يف األشهر  ستحبِّ ؛ وذلك حلرمة العبادة ، ومكاهنا ، وزماهنا ، خاصة  مُ الواجب ، واستحباب ا يف الْ 

 .احلُُرم 
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مع اهلل ، أو مع خلقه ،    باألدبِ  تْ قَ تعلَّ  ها ، سواء  تُ أمهيَّ  دُ كَّ على بعض األمور اليت تتأ وسأقتصرُ 

ٌ:فيماٌيليٌٌوهيٌتنحصرٌ 
 . اإلخالصُ  :أوالًٌ
 . العلمُ  :ثانًياٌ
 . النَّصوحُ  التَّوبةُ  :ثالثًاٌ
 . النَّفقةِ  طيبُ  :رابًعاٌ

 . الصَّاحلةِ  الر فقةِ  اختيارُ  :خامًساٌ
 .  النَّاسِ  معَ  يف التَّعاملِ  األخالقِ  على مكارمِ  احلرصُ  :سادًساٌ

ٌ
 --اهلل  قصد وجهَ  ، فإذا أراد احلجَّ  --القصد والنـِّيَّة هلل  به جتريدُ  رادُ مُ والْ :ٌٌاإلخالصٌ :ٌأوالًٌ

ِه ، فال يرج رياء  وال مسعة  ، وال ألَ   . آخرَ  غرض   يِّ حَبجِّ
أن حيصَِّل  هِ يف نيَّتِ  أن يكونَ  --اهلل  يف األصل هو وجهُ  الباعثُ  عليه إذا كان السَّببُ  وال حرجَ 

َ ٌأ ْنٌت  ْبت  غ واٌف ْضالًٌم ْنٌٌ}:  -تـََعاََل -ه شروع ؛ لقولِ مَ مصلحة  دنيويَّة  وحنوها من الْ  ٌع ل ْيك ْمٌج ن ا ل ْيس 
 .احلجَّ والتِّجارَة  يريدُ  نْ ا نزلت فيمَ هَ فإنَـّ {ٌر ب ك ْمٌ

 .   --وجه اهلل  وهي إرادةُ  األصليَّةَ  النـِّيَّةَ  ال تغلَب هذه النـِّيَُّة أو تساويَ  أنْ :  لكنٌبشرطٌ 
ٌ

 .طلوب مَ ناسك حىت يـَُؤدِّيـََها على الوجه الْ مَ أحكام الْ  به معرفةُ  رادُ مُ والْ :ٌٌالعلمٌ :ٌثانًياٌ
ُهَما-حيحِْي من حديث عبد اهلل بن ُعَمَر وقد ثبت يف الصَّ  ٌالن ب ي ٌ))ٌ : -َرِضَي اهللُ َعنـْ أ ن ٌر ج الًٌس أ ل 

--ٌٌ:ٌاْلم ْحر م ٌ؟ عن سؤاله ، فقد جاء يف بعض  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فأجابه ((  م اٌي  ْلب س 
إذا أُطلق  سجدُ مَ ، والْ  سجدِ مَ بالْ  ؤالَ هذا الس   -- يبَّ سأل النَّ  لَ جُ الرَّ  أنَّ  حيحْيِ الرِّوايات يف غي الصَّ 

ُهمْ -عند الصَّحابة   . -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ به مسجدُ  رادَ مُ الْ  فالغالب أنَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ناسك قبل مَ دليال  على حرص الصَّحابة على تعل ِم الْ  -َرِحَُهُم اهللُ -العلماء  ومن هنا ، أخذ منه بعضُ 

؛ ألنَّ الس ؤاَل على هذا الوجه وقَع قبل الذَّهاِب وجه الصَّحيح أداُؤهم هلا على ال ها ؛ حىت يكونَ فعلِ 
 .عن أحكام العبادة قبل تلب ِسِه هبا  --للميقات واإلحرام ، فسأَل الصَّحايب  
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إذا تعيَّنت أو اُبتُلي هبا العبُد أنَّ عليه أْن  عاملةَ مُ والْ  العبادةَ  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - وقد نصَّ العلماءُ 
 .أحكامها  حيتاج إليه منا يسأَل عمَّ 

وينبغي أن يكون يتعلََّم أحكاَم اْلَمناسِك ويسأَل عنها ،  أنْ  أو العمرةَ  أراد احلجَّ  نْ نبغي على مَ مُ فالْ 
،  هِ إَل ربِّ  رَ ذِ عْ لنفسه ويُـ  ، وينصحَ يف سؤال كلِّ أحد   وثوق هبم ، وأن ال يتساهلَ مَ سؤالُُه ألهل العلم الْ 

ف اْسأ ل واٌأ ْهل ٌٌ}:  -ُسْبَحانَهُ -ولذلك خصَّ اهللُ الس ؤاَل بأهل العلم وُهْم أهُل الذِّْكِر ، وذلك يف قوله 
ٌك ْنت ْمٌالٌت  ْعل م ون ٌ ٌ.{ٌالذ ْكر ٌإ ْن

ٌالل ٌ األخذ  :علىٌالوصولٌإلىٌالعلمٌبالمناسكٌوأدائهاٌعلىٌوجههاٌٌ-تـََعاََل  -ومماٌي ع ين ٌبإذن 
 -- يبَّ النَّ  اس أنَّ يف النَّ  يَ ودِ باألسباب اْلُموصلة إَل ذلك ، مثل صحبة أهل العلم ، ولذلك َلمَّا نُ 

ُهمْ -حابة بالصَّ  دينةُ مَ امتألت الْ  يريد احلجَّ  وا على معه ، فحرص الوافدين إليها للحجِّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
وا يف ذلك ، وكان بإمكاهنم أن يوافوه طُ فرِّ يُ  مْ ـمن أول خروجه ، ولَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -صحبته 

 -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُه َعَلْيهِ -هم باالطالع على هديه من أول منسك  يف حجِّه مبكَة ، ولكنَّ اهلَل شرَّفَ 
ُهْم -و  ةِ يف صفة حجَّ  م  سلِ يف صحيح مُ  --، ففي حديث جابر   -َوأَْرَضاُهْم َأمْجَِعْْيَ َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٌالل ٌ))ٌ:  --الوداع قال  ر ة ٌأ ن ٌر س ول  ٌف يٌاْلع اش  يْ ن ة ٌٌ--ث م ٌأ ذ ن ٌف يٌالن اس  ح اجٌٌّ,ٌف  ق د م ٌاْلم د 
ٌأ ْنٌي ْأت م ٌب رٌ  ٌك ل ه ْمٌي  ْلت م س  ,ٌ ر  ث ي ْ ٌك  ٌالل ٌب ش ر  هذا يدل  على  ، كل   ((,ٌو ي  ْعم ل ٌم ْثل ٌع م ل ه ٌٌ--س ْول 

َرِضَي -حابة السَّلف الصَّاحل هلذه األمة من الصَّ  ناسك ، وهو هديُ مَ أداء الْ  حالَ  مِ ـأمهية صحبة العالِ 
ُهمْ   .  -َرِحَُهُم اهللُ -والتَّابعْي هلم بإحسان   -اهللُ َعنـْ

على ذلك  --سلَم للعلم بالس نَّة َحِرَص على تطبيقها والعمل هبا ، واستعان باهلل مُ وإذا وفَّق اهللُ الْ 
وُسنَِّتِه ، فليس  --وترَك التَّساهَل وتتب َع الر خَص ، فقد جعل اهللُ اليسَر كلَّه يف اتباع هدي النيب 

 .   -اهلَل السَّالَمَة َواْلَعاِفَيَة  َنْسَألُ -وراء ذلك ُيْسٌر ، سوى التَّالعِب بالدِّين ، واحلرمان من اخلي 
ٌ

ٌَ ٌالت وبةٌ :ٌثالثًاٌ  .غفرة اهلل لعبده مَ لِ  وجبةُ مُ الْ  الصَّادقةُ  وهي التَّوبةُ :ٌٌالن صو
ٌآم ن واٌت وب واٌإ ل ىٌالل ه ٌت  ْوب ًةٌٌ}:  -ُسْبَحانَهُ -يف قوله  ؤمنْيَ مُ هبا عباده الْ  وقد أمر اهللُ  ي اٌأ ي  ه اٌال ذ ين 

ل ك ْمٌج ن اٍتٌت ْجر يٌم ْنٌت ْحت ه اٌاأل نْ ه ار ٌن ص وحًٌ ٌع ْنك ْمٌس ي ئ ات ك ْمٌو ي ْدخ  ٌ.{ٌاٌع س ىٌر ب ك ْمٌأ ْنٌي ك ف ر 
ا ؛ إِ  تكونُ  عليها يف مجيع أحواله ، لكنه عند قصده للحجِّ  حيرصَ  وينبغي للمسلم أنْ  هبا  ذْ أشدَّ تأكيد 

 .يتهيَّأ لرحة اهلل وتوفيِقِه ؛ حىت يكون حج ه مربور ا ، وذنُبه مغفور ا ، وأجرُه عظيم ا موفور ا 
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فيما بينه وبْي اهلل ، بِّتك معاصيه ، واإلقالع عنها ، والنَّدم على فعلها ، وعقد العزم  فيبدأ بالتَّوبةِ 
 .على عدم الر جوع إليها 

ويتوب من ترك الواجبات والفرائض اليت أمره اهلل هبا ، ويسأل اهلل عفوه ومغفرته عما سلف ، ويعقد 
 .العزم على القيام هبا على وجهها فيما بقي من عمره 

 :ويشملٌذلكٌويتوب فيما بينه وبْي اخللق باإلقالع عن كل ما ال يرضي اهلل فيما بينه وبينهم ، 
 .قلَبه ، وقالَبه 

وء الظَّنِّ ، واحلقِد ، والكراهية إلخوانه املسلمْي من أدران الذ نوب من احلسد ، وسُ  هُ رَ بقلبه ويطهِّ  فيبدأُ 
ا هَ مِ من مظالِ  لُ وآثارها ، ويتحلَّ  انِ رَ دْ وإضمار الشَّرِّ هلم ، ويتوب إَل اهلل من مجيع ما كان من تلك األَ 

 .عفوا عنه يساحموه وي احلقوق الذين أساء إليهم أنْ  أهلَ  ويسألُ 
سلمْي ، أو مُ مث ينتقل إَل لسانه وجوارحه وأركانه ، ويتوب إَل اهلل من كلِّ أذية  آذى هبا إخوانه الْ 

ظلمهم هبا بلسانه من سبٍّ ، أو غيبة  ، أو منيمة  ، أو غي ذلك من ذنوب اللِّسان ، وهكذا بقية 
 احلقوق الذين ظلمهم بذلك أن يساحموه فيما آذهم وظلمهم به ، ويعقد العزمَ  جوارحه ، ويسأل أهلَ 

ا عن حمارمه   . على أن ُيصلح يف قوله ، ويكون عفيف اللِّسان ، بعيد 
َم متعلقة  بأموال النَّاس ، كأكل مال اليتيم ، والغصب ، والسَّرقة ، وحنوها من ـوهكذا ما كان من مظالِ 

 . ، ويسأهلم أن يساحموه  أصحاهبا كاملة  غَي منقوصة  املظامل ، فيدَّها إَل
 .على عدم العودة إليه  ويتوب إَل اهلل من مجيع ذلك ، ويعقد العزمَ 

وهو هبذه التَّوبة النَّصوح يُهيُِّئ نفَسه بتوفيق اهلل ومعونته ملغفرة ربِّه له ، فيجع من حجِّه كيوم ولَدْتُه 
 .أُم ُه 
به يف مجيع أحواله ، لكنه عند التعر ض لرحة اهلل بأداء هذا الر كن  على العبد أن يقومَ  هذا واجبٌ  وكل  

 . هُ لُ عْ وفِ  هُ بُ لَ طَ  دُ العظيم يتأكَّ 
ها ذنٌب وال نا للتَّوبة النَّصوح اليت ال يعقبُ قَ يوفِـّ  أن مينَّ علينا بعفوه ومغفرته ، وأنْ  العظيمَ  اهللَ  نسألُ 

 .  يبٌ جم مسيعٌ  هُ إساءٌة ؛ إنَّ 
 
ٌ
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ٌالن  ف قة ٌ:ٌرابًعاٌ الكسَب اخلبيَث حيول  من مال  حالل  طيِّب  ؛ ألنَّ  حج هُ  يكونَ  به أنْ  رادُ مُ والْ  :ط يب 
قال : قال  --، كما ثبت يف صحيح ُمسِلم  من حديث أيب هريرة  هِ بْي العبد وبْي استجابة ربِّ 

ٌب م اٌ))ٌ:  --رسول اهلل  ن ْين  ٌاْلم ْؤم  أ م ر  ٌط ي ًباٌ,ٌو إ ن ٌاللٌ  ٌ,ٌو الٌي  ْقب ل ٌإ ال  ط ي ب  ٌ,ٌإ ن ٌاللٌ  أ ي  ه اٌالن اس 
ٌ ٌ,ٌف  ق ال  ٌب ه ٌاْلم ْرس ل ْين  ٌو اْعم ل واٌص ال حًٌ}ٌ:ٌأ م ر  ٌك ل واٌم ْنٌالط ي ب ات  ٌاٌإ ن يٌب م اٌت  ْعم ل ونٌ ي اٌأ ي  ه اٌالر س ل 

ٌ{ٌ ع ل يمٌ  ن اك مٌْ }:ٌ,ٌو ق ال  ٌم اٌر ز ق ْ ٌك ل واٌم ْنٌط ي ب ات  ٌآم ن وا ٌالر ج ل ٌي ط ْيل ٌ{ٌ ي اٌأ ي  ه اٌال ذ ين  ,ٌث م ٌذ ك ر 
ي ه ٌإ ل ىٌالس م اء ٌ ٌ,ٌي م د ٌي د  ٌ,ٌأ ْغب  ر  ٌ,ٌأ ْشع ث  ٌ,ٌو م ْطع م ه ٌح ر ام ٌ,ٌو ْمش رٌ :ٌالس ف ر  ٌي اٌر ب  ب ه ٌح ر ام ٌي اٌر ب 

ٌ ٌل ذ ل ك  ٌ,ٌف أ ن ىٌي ْست ج اب  ينبغي للمسلم أن  هُ على أنَّ  ، فدلَّ ((ٌو م ْلب س ه ٌح ر ام ٌ,ٌو غ ذ ي ٌب اْلح ر ام 
 .الد عاء  إجابةَ  من احلرام مينعُ  اخلبيثَ  الكسبَ  ، وأنَّ  بَ يِّ الطَّ  احلاللَ  الَ مَ ى الْ يتحرَّ 

بِنيَّة أْن يُِعَْي به الفقراَء  بِ يِّ من الزَّاد الطِّ  أن يستكثرَ  -َرِحَُهُم اهللُ -أهل العلم  واستحبَّ بعضُ 
به ؛ لينال فضَل النَّفقة  همما يواسي الِ مَ أخذ من الْ  الِ مَ واْلُمحتاجَْي ، فإذا وسَّع اهللُ عليه يف الْ 

 .واإلحسان 
 

يف أنَّ الرَّفيَق ُمِعٌْي على طاعة اهلل ومرضاته إذا كان  شكَّ  ال :ٌالص الحةٌ ٌالر فقةٌ ٌاختيارٌ :ٌخامًساٌ
ٌ:  --عن نبيِِّه ُموسى  على فعله ، ولذلك قال اهللُ  هُ عينُ ه إَل اخلي ، ويُ صاحل ا فإنه يدعو رفيقَ 

يٌٌ*اٌم ْنٌأ ْهل يٌو اْجع ْلٌل يٌو ز يرًٌٌ} ك ْيٌن س ب ح ك ٌٌٌٌ*يٌو أ ْشر ْكه ٌف يٌأ ْمرٌ ٌ*اْشد ْدٌب ه ٌأ ْزر يٌٌ*ه ار ون ٌأ خ 
ث يرًٌٌ*اٌك ث يرًٌ ٌك  يرًٌٌ*اٌو ن ْذك ر ك  ٌب ن اٌب ص  ٌك ْنت  ، فنبََّه على فضائل القرين الصَّاحل ، وهو الذي إذا {ٌاٌإ ن ك 

تأكَّد قصُد أداَء هذا الر كن العظيم مَ ، وَلمَّا كان الْ على ذِْكرِِه َرُه أعانه ذكَ ربَّه ذكََّرُه به ، وإذا  نسي العبدُ 
م بإذن اهلل خُي هُ الر فقة الصَّاحلة ، وخاصة  إذا كانوا من أهل العلم وطلبته الصَّادقْي ، فإنَـّ  استحبابُ 

 .معْي  على طاعة اهلل وأداء هذا الن سك على أفضل الوجوه وأكملها 
 --ة اهلل على طاع تُعْيُ  وأعمال   مبا يكون منه من أقوال  :  وتظهرٌالد الئلٌعلىٌصالٌَالر فيق

الر فقة غي الصَّاحلة يف  فتظهر دالئلُ :  وكذلكٌالعكسٌ ناسك على أحسن الوجوه وأكملها ، مَ وأداء الْ 
سلمْي من الغيبة والنَّميمة والسَّبِّ مُ حرمات وأذية الْ مُ توقُع يف الْ  -َواْلِعَياُذ بِاهللِ -إذا كانت  احلجِّ 

عاصي القوليَّة والفعليَّة ، وقد تكون ُمثَبِّطَة  عن فعل مَ من الْ  سلمْي ، وغي ذلكمُ والشَّتم واالستهزاء بالْ 
 .حرمات واآلثام مُ الواجبات معينة  على الوقوع يف الْ 
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فإن وجَده حريص ا على اخلي واستفاد من قوله وعمله العلَم : يف حال رفيقه  وفَُّق أن ينظرَ مُ ويستطيع الْ 
عون ا له على بلوغ أعلى الدَّرجات يف  يف مثله أن يكونَ  ، والغالبُ  رفيٌق صاحلٌ  هُ بالس نَّة والعمل هبا فإنَّ 

مع مثله غنيمٌة عظيمٌة ، خاصة  إذا كان يف مسته ودلِّه وقوله وعمله يذكُِّر بالس نَِّة  مرضاة اهلل ، واحلج  
 .وحال السَّلف الصَّاحل ، واستفادُة اْلُمسلِم منه كاالستفادة من حامل اْلِمْسِك 

على طاعة اهلل ومرضاته ، وإذا نظر إَل قوله وعمله  هُ عينُ فإذا وجد أن رفيَقه ال يُ  :سٌبالعكسٌوالعك
يف مثله  وجده خمالف ا للس نة ، متساهال  فيها ، أو حريص ا على تركها ، فإنه رفيٌق غُي صاحل  ، والغالبُ 

عن بلوغ مرضاة اهلل يف حجه  هُ يثبِّطُ خالفات ، أو على األقل مُ َمْن يصحُبُه فيما هو فيه من الْ  أن يوقعَ 
للجليس  -- اهللِ  ستفاد من حامل الِكي كما يف اْلَمثل الذي ضربه رسولُ فال يستفيد منه إال كما يُ 

م ث ل ٌ))ٌ: قال  -- من حديث أيب موسى األشعريِّ  الصَّاحل وجليس الس وء كما يف الصَّحيحْيِ 
ٌ ٌو اْلج ل ْيس  ٌالص ال ح  ٌاْلج ل ْيس  ب  ٌم ْنٌص اح  ٌو ك ْير ٌاْلح د اد ٌ,ٌالٌي  ْعد م ك  ٌاْلم ْسك  ب  ٌص اح  ٌك م ث ل  الس ْوء 

,ٌ ٌ,ٌأ ْوٌث  ْوب ك  ٌب د ن ك  ٌب ذ ل ك  ٌاْلح د اد ٌي ْحر ق  ر  ٌر ْيح ه ٌ,ٌو ك ي ْ د  ٌإ م اٌأ ْنٌت ْشت ر ي ه ٌ,ٌأ ْوٌت ج  ٌٌاْلم ْسك  د  أ ْوٌت ج 
ب ْيث ًةٌ ْنه ٌر ْيًحاٌخ  ٌ((ٌ.م 

ِه ، فَ مُ على الْ  عُ يِّ ضَ واختيارها يُ  يف رفقة احلجِّ  إن التَّساهلَ  أقوام   نْ مِ  مْ كَ سلم الكثَي من اخلي يف حجِّ
حيج ون لسنوات  وهو غافلون عن هذه احلقيقة ، أو متغافلون عنها ، قد فاتـَُهُم الكثُي من اخلي ،   

دُمهم ، وال يزال اْلُموفَّقون يف الص حبة نَ  مَ ظُ عْ قبل أن يَـ  إال أن يتدارَكهم اهللُ برحته لَيصُدُقوا مع أنفسهم
م وأنفسهم ، وعدم ثوبة بتوفيق اهلل هلم ، مث بصدقهم مع رهبِّ مَ إَل أعلى درجات األجر والْ  ونَ قُ تَـ رْ يَـ 

على اخلي ،  هُ عينُ ا تُ هَ رفقة  كان يظن  أنَـّ  بَ حِ صَ  هُ صاحب ، بل بلغ ببعضهم أنَّ مُ تساهلهم يف الرَّفيق الْ 
ورأى منهم التَّقصَي نصحهم وذكَّرهم ، فما كان منهم إال اإلصرار ، ووصفه  فلما خرجوا إَل احلجِّ 

ما نزل منزال  إال وجد فيه َمْن ينصحهم  هُ بالتَّشد ِد ، فِّتكهم لتساهلهم ، فعوَّضه اهللُ يف سفره أنَّ 
 .سلمْي خي ا كثي ا مُ وانه الْ ويعلِّمهم اخلَي ، فاستفاد وأفاد ، ونال من دعاء إخ

معه ، وأن يزيَد الذين اهتدوا هد ى ، فيهديهم  مع َمْن صدقَ  هي ُسنَُّة اهلِل يف خلقه أن يصدقَ 
 .ويهدي هبم 

 . جيبُ مُ الْ  السَّميعُ  هُ رضاته ؛ إنَّ مَ نا لِ قَ نا من أوليائه ، ويوفِـّ نسأل اهلَل أن جيعلَ 
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األخالق من أهم  تعترب مكارمُ  :يٌالت عاملٌمعٌالن اسٌالحرصٌعلىٌمكارمٌاألخالقٌف:ٌسادًساٌ
والفوز جبنته  --وجبة لرضوان اهلل مُ سلم ، وهي من أعظم األسباب الْ مُ ى هبا الْ الصِّفات اليت يتحلَّ 

 . حتاجْي مُ سلمْي ، من األرامل واليتامى والْ مُ بسبِبها إَل اإلحسان إَل ضعفة الْ  العبدُ  قَ فِّ خاصة  إذا وُ 
الس اع يٌع ل ىٌ))ٌ: قال  --يف الصَّحيحِْي أن النيب  --حديث أيب هريرَة  :ويشهدٌلذلكٌ

ٌ ٌالل ٌ,ٌو أ ْحس ب ه ٌق ال  ٌك اْلم ج اه د ٌف يٌس ب ْيل  ٌٌٌٌٌٌ:ٌاأل ْرم ل ة ٌو اْلم ْسك ْين  ٌ,ٌو ك الص ائ م  ٌالٌي  ْفت  ر  اْلق ائ م  و ك 
ٌ اإلحسان والسَّعي على الض عفاء من األرامل  فضلَ  -لصَّالُة َوالسَّالمُ َعَلْيِه ا-، فبْيَّ  ((الٌي  ْفط ر 

 .    ، وقيام اللَّيل ، وصيام النَّهار  --اجلهاد يف سبيل اهلل  واحملتاجْي ، وأنَّ العبَد يبلغ به درجةَ 
باآلداب الشَّرعَّية ، ومراعاة العبد هلا يف مجيع شؤونه وأحواله ،  التَّخل قِ :  علىٌتقومٌ ٌاألخالقٌ ٌومكارمٌ 

ن اخللق الذي هو أثقُل شيء  يف ميزان العبد يوَم القيامة ،كما يف حديث أيب الدَّرداء وهبا يُوصُف حبسُ 
--  أن النيب-- ٌي  ْوم ٌاْلق ي ام ةٌ )):قال ٌاْلم ْؤم ن  ز ان  ي ْ ((ٌم ْنٌخ ل ٍقٌح س ٍنٌٌم اٌم ْنٌش ْيٍءٌأ ثْ ق ل ٌف يٌم 

مذي  ، وأبو داود ،  أخرجه أحدُ   .وصحََّحُه  والِّتِّ
 وأنه يوجب دخوَل اجلنَّة ،كما يف حديث  ، فضَل حسن اخللق -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -وبْيَّ 

ٌالٌٌْ--أ ن ٌالن ب ي ٌ))ٌ:  --أيب هريرَة  ل ٌالن اس  ٌج نٌ س ئ ل ٌع ْنٌأ ْكث ر ٌم اٌي ْدخ  ت  ْقو ىٌالل ٌ:ٌة ٌ؟ٌف  ق ال 
ٌ مذي  ، ماجه  وابنُ ،  أخرجه أحدُ ((ٌو ح ْسن ٌاْلخ ل ق   .واحلاكم وصحَّحاه ، والِّتِّ

والشكَّ يف أنَّ حسَن اخللق يف احلج آكُد حلرمة العبادة ، وكونُُه يُعامل احُلجَّاَج الذين يبتغون فضال  
على التَّخل ق باألخالق احلميدة ، من طيب الكالم ولينه واحللم وفَُّق مُ من رهبم ورضوان ا ، فيحرص الْ 

 زاحة ، ويبتعد عن اخُلصومة واجِلدال ؛ امتثاال  لقوله مُ والصَّفح عمَّن أساَء ، خاصة  يف حال الْ 
–-  :{ٌٌو ال ٌو الٌف س وق  ٌف يه ن ٌاْلح ج ٌف الٌر ف ث  ٌف م ْنٌف  ر ض  ٌم ْعل وم ات  ٌف يٌٌاْلح ج ٌأ ْشه ر  د ال  ج 

، وُوُرود اآلية الكرمية بالنَّهي عن الُفسوق واجِلدال يف احلج فيه تنبيٌه على حرمة العبادة ، وأنه  {اْلح ج ٌ
 .ينبغي أن يكون حاُل احلاجِّ فيها خمتلف ا عن حاله قبلها 

ذن اهلل وتوفيقه ، باألخالق الفاضلة خُي معْي  للمسلم على بلوغ درجة الكمال يف حجِّه بإ والتَّخل قُ 
إخوانه ِحْلُمُه وصْفُحُه ،  أخطاءَ  ، وال مياري الس فهاء يف اجلهل والسَّفه ، ويسعُ  اجُلهالءَ فال جياري 

بكونه جهاد ا ، كما تقدَّم يف  وصَف احلجَّ  -- يبَّ النَّ  إَل صرب  وجماهدة  ؛ ألنَّ  وهذا كله حيتاجُ 
َها َرِضَي اهللُ -حديث أمِّ املؤمنْي عائشة   .يف حكم العمرة  -َعنـْ
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الصَّابَر  عُ دفَ ، فمشاق  احلج ومتاعُبُه ال تَ  --خُي معْي  على اجلهاد يف طاعة اهلل  والصَّربُ 
 له ومعونته توفيق اهلل آلداب اْلَمْرِعيَِّة ، وال يزال بحتسَب إَل اخلروج عن احلدود الشَّرعيَّة ، وترك امُ الْ 

ال يفسَق وال يرَج  عفيَف اجلوارح واألركان ، كلما تذكَّر وصيَة ربِّه له بأنْ عفيَف اللِّسان ، مث بصربه 
عن طاعته ، وكلما تذكَّر الوعَد حبسن اجلزاء أن يرجَع كيوم ولَدْتُه أُم ُه ، فيهون عليه كل  شيء من 

ذه الغاية الكرمية تاعب وغيها من الباليا اليت يُؤذى هبا من النَّاس ، حىت يبلغ همَ صاعب والْ مَ تلك الْ 
على إخوانه خاصة  يف حال العبادة والطَّاعة ، فمىت وأين  سلمُ مُ الْ  يصربِ  مْ ـوالعاقبة احلميدة ، وإذا لَ 

 !؟ هُ يكون صربُ 
 ساكْي والفقراء ، وبذل مَ احلاجِّ على تفق د الضَّعفة والْ  حرصُ  :ٌومنٌمكارمٌاألخالقٌفيٌالحجٌ 

أو جد جائع ا أطعَمُه ، فإذا وجَد منقطع ا حَلُه معه ، ما يستطيعه هلم ِلَمعونتهم وقضاِء حوائِجهم 
ويف ، فأخوُة اإلسالِم عظيمٌة ، وحقوُقها مؤكَّدٌة ، وسقاُه أو تائه ا أرشَدُه وآواُه حىت يوصَلُه إَل رُفقِتِه 

وُنْصُح ، ليُم اجلاهل ، وداللُتُه على اخلي تع: ومن أعظم اإلحساِن واْلَمعروف ، حال العبادة آكُد 
 ُق على بلوغ الدَّرجات الُعالفيحرُص اْلُموفَّ ، وإعانُة اْلُمطيِع على طاعته وبرِِّه ، العاصي وتذكيُُه باهلل 

ُة َعَلْيِه الصَّال-ومهتدي ا بكتابه وُسنَِّة نِبيِِّه ، مستعين ا بربِِّه ، يف اإلحسان إَل إخوانه اْلُمسلمْي 
 .        -َوالسَّالمُ 
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 الدَّرس الثّاَني 
 ( ت  ي  اق  وَ المَ ) 

 [ يت  اق  وَ المَ  ل  ائ  سَ مَ  ، يت  اق  وَ المَ  اع  نوَ أَ  ، يت  اق  وَ المَ  حقيقة   ]
 

  : يت  اق  وَ المَ  حقيقة  
، فُقلبت ياًء على األصل  ساكنًة بعد كسر   الواوُ  تي ميْوقات ، وقعَ  هُ ، وأصلُ  يقات  مي  مجعُ  : واقيت  مَ ال  
 . ومييعاد   يف الصَّرف ، كمييزان   عروفي مَ الْ 

الم قدار  الم حدَّد  مَن الزَّمان   ]: ، وهو  من الوقتي  ، مأخوذ   زمان   اسمُ  :في األصل  والميقات  
سواًء   التَّحديَد للشَّيءي  ، مث تـُُوسِّع فيه فشملَ " يُؤقِـُّته تأقيًتا ومييقاتًا  يءَ أقََّت الشَّ : " ، يُقال  [ لذات ه  

 .كاْلَمكان   هي بالزَّمان ، أو بغيي  كان ذلك التَّحديدُ 
من  -َعَلْيهي الصَّالُة َوالسَّالمُ -ما ثبت يف الصَّحيحنيي عنه  :ه على تحديد ال َمكان ومن إطالق  

ُهَما-حديث عبد اهلل بن عبَّاس   َي اهللُ َعنـْ ل   --َوقََّت َرس ول  اهلل  )) : قال  هُ أنَّ  -َرضي َه  ي  َنة   أل  ال َمد 
َفة    .إال بعد اإلحرام منه  أو العمرةَ  إذا أرادوا احلجَّ  هُ ميقاتًا مكانيًّا ال جياوزونَ  هُ أي جعلَ  ((َذا ال ح َلي  

ل ه نَّ م مَّن  َأرَاَد )) : يف احلديث نفسه  هي وهذا معىن قولي  ه نَّ لَ ه نَّ ، َول َمن  أََتى َعل ي ه نَّ م ن  َغي ر  َأه 
َرَة   (( .ال َحجَّ َوال ع م 

  .والعمرة  كان لعبادة احلجِّ مَ مان والْ من الزَّ  شرًعا دَ دِّ ما حُ  :هنا المراد بها  والمواقيت  
 
ا هَ إنَـّ  من العمرة يف الزَّمان ؛ حيثُ  ، وهو أوسعُ زماِنٌّ ، ومكاِنٌّ : ميقاتاني  للحجِّ  : يت  اق  وَ المَ  اع  نوَ أَ 

َُهُم اهللُ -اجلمهور  هو مذهبُ تصحُّ يف سائر العام كما   ؛ حيث لَـْم يثُبْت يف الكتاب والسُّنَّة -َرِحي
 . العمرة بزمان  معنيَّ  ، خبالف احلجِّ  توقيتُ  حيحةي الصَّ 

 .مرة مًعا والعُ  شامل  للحجِّ  هُ فإنَّ  اْلَمكاِنُّ  وأمَّا اْلمييقاتُ 
 : ي  ان  مَ الزَّ  ج  الحَ  ات  يقَ م  

َُهُم اهللُ - ي العلماءقولَ  في أرجح   هُ قبلَ  باحلجِّ  أن حيرمَ  الذي ال يصحُّ  به الوقتُ  رادُ مُ والْ  كما   -َرِحي
 . -تـََعاََل -بإذن اهلل  هُ سيأيت بيانُ 

َُهُم اهللُ -بإمجاع أهل العلم بعد خروجه  باحلجِّ  اإلحرامُ  الذي ال يصحُّ  الوقتُ  هُ كما أنَّ   . -َرِحي
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 . ، واإلمجاعي  ، والسُّنَّةي  الكتابي  دليلُ  :مان بالزَّ  وقد دلَّ على توقيت الحج  
 : نيي ففي موضعَ  :الكتاب  فأمَّا دليل  

أَل وَنَك َعن  اأَله لَّة  ق ل  ه َي َمَواق يت  ل لنَّاس  َوال َحج   }:  -تـََعاََل - هي قولي يف  :األول   .{ َيس 
لعبادات النَّاس ومعامالهتم ، وخصَّ احلجَّ َة مواقيَت جعل األهلَّ  اهللَ  على أنَّ  الكرميةُ  فقد دلَّت اآليةُ 

 .بذلك ؛ فدلَّ على تأكُّدي تأقيته بالزَّمان 
 --سأل النَّاُس رسوَل اهلل  ]: يف تفسيه هلذه اآلية الكرمية  -- القرآني  وتُرمجانُ  قال حرُب األُمَّةي 

أَل وَنَك َعن  اأَله لَّة  ق ل  ه َي َمَواق يت  ل لنَّاس   }: هذه اآلية  تْ عن األهلة ، فنزلَ  لَّ  {َيس  يعلمون هبا حي
َة نسائهم ، ووقَت حجِّهم   .هـ .ا[ ديوهنم ، وعيدَّ

َُه اهللُ -وقال اإلماُم ابُن جرير   ها وجعلَ : وللَحجِّ ، يقول : فإنه يعين  {َوال َحج  } : وأمَّا قوله : ]  -َرِحي
 .هـ .ا[ حلجُِّكم تعرفون هبا وقَت ُنسكيُكم وحجُِّكم  أيًضا ميقاتًا

ْ  ويف هذه اآلية الكرمية إمجال   أو  اختصاصه بشهر   -ُسْبَحانَهُ -يف توقيت احلج باألهلة ؛ حيث مل يبنيِّ
 :يف  هُ منها ، وهو ما ورد بيانُ  معنيَّ   زمان  

ه ر  } :  -تـََعاََل - هُ وهو قولُ : الموضع الثاني  َ {  َمع ل وَمات   ال َحج  َأش   وشهورَ  ةَ األهلَّ  أنَّ  ، حيث بنيَّ
 هُ بعضُ  رُ ها ، وهذا من بيان القرآن بالقرآن ، والقرآن يفسِّ ، بل بعضُ  ها ميقاتًا للحجِّ ليست كلُّ  السََّنةي 

 .{  اا م َتَشاب ه  ك َتاب    } : -ُسْبَحانَهُ -بعًضا ، كما قال 
َُه اهللُ - عطيةَ  ابنُ  قال اإلمامُ  ه ر  َمع ل وَمات  } :  -تـََعاََل - هُ قولُ ]  : -َرِحي  يف الكالم حذف   { ال َحج  َأش 

 [ . أشهر   احلجِّ  عملي  ، أو وقتُ  أشهر   احلجِّ  ، أو وقتُ  أشهر   احلجِّ  أشهرُ :  هُ تقديرُ 
ي  مْ ـعند العرب لَ  معلومةً  هذه األشهرُ  تْ ا كانَ مَّ ولَ  رسول ها ، وقد صحَّ عن أصحاب  اآليُة أءااءَ تبنيِّ

َي اهللُ -عن عبد اهلل بن عمر  هي يف صحيحي  البخاريُّ  اإلمامُ  تفسيُها وبيانـَُها ، فقد ذكر --اهلل  َرضي
ُهَما ه ر  ال َحج  َشوَّال  )) : قال  هُ ُمعلًَّقا بصيغة اجلزم أنَّ  -َعنـْ ر  م ن  ذ ي ، َوذ و ال َقع َدة  ، َأش  َوَعش 
جَّ   (( .ة  ال ح 

 
ُهَما-فحديث عبد اهلل بن عبَّاس  :  نَّة  الس   وأمَّا دليل   َي اهللُ َعنـْ رَ )) : قال  -َرضي َم م َن الس نَّة  َأن  ال ي ح 

ه ر  ال َحج    واحلاكمُ  البيهقيُّ  هُ ريُّ تعليًقا بصيغة اجلزم ، ووصلَ أخرجه البخا ((ب ال َحج  إ الَّ ف ي َأش 
 ، وهو مذهبُ  --إَل النيب  رفوعي مَ الْ  يأخذ حكمَ  ((م َن الس نَّة  )) :  -- هُ فقولُ ،  هُ وصحَّحَ 
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ا هَ ؛ ألنَـّ  --النيب  ةُ نَّ هبا سُ  رادُ مُ للعهد ، والْ (  الس نَّة) يف (  أل) مجهور علماء األصول ، فتكون 
 .عند االحتجاج  عنيةُ مَ عند اإلطالق ، وهي الْ  رادةُ مُ هي الْ 

 . علومةُ مَ الْ  هُ زماِنٌّ ، وهو أشهرُ  له ميقات   احلجَّ  على أنَّ  فدلَّ احلديثُ 
 

ُهَما-فقد صحَّ عن عبد اهلل بن عمر  :وأمَّا دليل األثر  َي اهللُ َعنـْ ه ر  ال َحج  )) : أنه قال  -َرضي َأش 
جَّ ، َوذ و ال َقع َدة  ، َشوَّال   ر  م ن  ذ ي ال ح   . أخرجه البخاريُّ تعليًقا بصيغة اجلزم(( ة  َوَعش 

ُهَما-وعن جابر بن عبد اهلل  َي اهللُ َعنـْ ه ر  ال َحج  ؟ : أَنَّه  س ئ َل )) :  -َرضي أَي  َهل  ب ال َحج  ف ي َغي ر  َأش 
 . رواه البيهقيُّ  ((ال : قَاَل 

ُهَما-وعن عبد اهلل بن عبَّاس   َي اهللُ َعنـْ رَ )) : قال  -َرضي ه ر  ال حَ  م  ال ي ح  رواه (( ج  ب ال َحج  إ الَّ ف ي َأش 
 . هُ وصحَّحَ  واحلاكمُ  البيهقيُّ 

 .به يف غيها  اإلهاللُ  ال يصحُّ  هُ ه ، وأنَّ بأشهري  ت  مؤقَّ  احلجَّ  على أنَّ  فدلَّت هذه اآلثارُ 
 

َُهُم اهللُ - فقد أمجع العلماءُ  : اإلجماع   وأمَّا دليل   ال شوَّ  ا بشهري هَ ميقاتُـ  يبدأُ  احلجِّ  أشهرَ  على أنَّ  -َرِحي
للوقوف  اإلدراكي  زمانُ  هي تَ نْ يَـ  مْ ـما لَ  عتربةي مُ الْ  جِّ بعد دخوله يعترب ُُمْريًما يف أشهر احل باحلجِّ  َمْن أحرمَ وأنَّ 
وذكر األدلة عليه يف مبحث الوقوف ، بإذن اهلل  هُ كما سيأيت بيانُ ، بطلوع الفجر  حري النَّ  ليلةَ  بعرفةَ 
 . بعرفةَ 

 
 : في الحج   الزَّماني   ات  يقَ الم   ة  ايَ دَ ب  

َُهُم اهللُ - أمجع العلماءُ   هُ بعد دخوله أنَّ  تبدأ بَشوَّال ، وأنَّ َمْن أحرمَ  احلجِّ  أشهرَ  كما تقدَّم على أنَّ   -َرِحي
 .لإلهالل ، وذلك بطلوع فجر يوم النَّحر  عتربُ مُ ْج زمانـَُها الْ خيرُ  مْ ـما لَ  ُُمْريم  يف أشهر احلجِّ 

أو ، به  هُ هل يصحُّ إحرامُ  :قبل دخول شهر َشوَّال  باحلجِّ  حرمَ أ نْ فيمَ  الس ؤال   يرد   ه  فإنَّ وعلى هذا ، 
 : ين  وذلك على قولَ ال ؟ 

 . قبل دخول شهر شوَّال ولو بلحظة   باحلجِّ  اإلحرامُ  ال يصحُّ  :القول األول 
اهلل ، وعبد اهلل وحيكى عن ُعَمَر بن اخلطَّاب ، وعبد اهلل بن مسعود ، وهو مرويٌّ عن جابر بن عبد 

ْيعي -ابن عمر ، وعبد اهلل بن عبَّاس   َي اهللُ َعني اجلَْمي  . -َرضي
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َرِْحَُة اهللي -الشَّافعيَّة والظاهريَّة  عطاء ، وجماهد ، وطاووس ، وسعيد بن جبي ، وهو مذهبُ  وهو قولُ 
ْيعي   . -َعَلى اجلَْمي

 .مع الكراهة  ، وينعقدُ  باحلجِّ  اإلحرامُ  يصحُّ  :القول الثَّاني 
ْيعي -الكيَّة واحلنابلة مَ اجلمهور من احلنفيَّة والْ  وهو مذهبُ   . -َرِْحَُة اهللي َعَلى اجلَْمي

 
 :األدلة 

 (ال يصحُّ )  :دليل القول األول 
 .بدليل الكتاب ، والسُّنَّة ، واألثر : القول األول  استدلَّ أصحابُ 

ه ر  َمع ل وَمات  } :  -تـََعاََل -ه فقولُ  :هم من الكتاب فأمَّا دليل   على  ، حيث دلَّت اآليةُ {  ال َحج  َأش 
 ال يصحُّ  هُ عاِن ؛ فدلَّ على أنَّ مَ اللُّغة عن أهل الْ  الزَّجَّاُج من أئمةي  هُ يف أشهره ، وهو ما نقلَ  حصر احلجِّ 

 . احلصري  يف غيها ، وهي فائدةُ 
 

ُهَما-فحديث عبد اهلل بن عبَّاس   : الس نَّة   وأمَّا دليل   َي اهللُ َعنـْ م َن )) :  هُ تقدِّم ، وفيه قولُ مُ الْ  -َرضي
ه ر  ال َحج   َرَم ب ال َحج  إ الَّ ف ي َأش    ((الس نَّة  َأن  ال ي ح 

َ  هُ أنَّ  :وجه الد اللة   .  هُ قبل زمانه وهي أشهرُ  على عدم اإلحرام باحلجِّ  -- يبِّ ُسنَّة النَّ  أنَّ  بنيَّ
  

الزَّماِنِّ من اآلثار عن جابر بن عبد اهلل ، وعبد اهلل  فما تقدَّم يف دليل ميقات احلجِّ  : األثر   وأمَّا دليل  
ُهمْ -بن عمر ، وعبد اهلل بن عبَّاس  ا َي اهللُ َعنـْ  تدلُّ على توقيت احلجِّ  صحيحة   ، وهي آثار   -َرضي

  .به قبلها  اإلحرامُ  ال يصحُّ  هُ ، وأنَّ  احلجِّ  بزمانه وهو أشهرُ 
 
 .( الكتاب )  :اني الثَّ  القول   ليل  دَ 

أَل وَنَك َعن  اأَله لَّة  ق ل  ه َي َمَواق يت  ل لنَّاس  َوال َحج   }:  -تـََعاََل - هُ قولُ           .{ َيس 
  به يف سائرها اإلحرامُ  يجوزُ ف ، كلَّها ميقات  للحجِّ َنَة  السَّ  دلَّت على أنَّ  الكرميةَ  اآليةَ  أنَّ  : الد اللة   وجه  
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 :ا يلي مَ ؛ وذلك لي  األولُ  هو القولُ  -َواْلعيْلُم عيْنَد اهللي - الذي يترجَّح  في نظري : التَّرجيح  
 . وا به من دليل الكتاب ، والسُّنَّة ، واألثر لقوة ما استدلُّ  :أوال  
أَل وَنَك َعن  اأَله لَّة  ق ل  ه َي  }:  -تـََعاََل - هي الثَّاِن بقولي  القولي  أصحابي  وأمَّا استداللُ  :ثاني ا  َيس 

اليت  باألشهر ، واآليةُ  ا أمجَلْت يف ذكر تأقيت احلجِّ هَ بأنَـّ  :عنه  جاب  في   {َمَواق يت  ل لنَّاس  َوال َحج  
 ل  مَ ح  ي   لَ مَ ج  م  ال   أنَّ  ":  ببعض السََّنة ، والقاعدةُ  ة  ا خمتصَّ هَ القول األول بيـََّنْت أنَـّ  استدلَّ هبا أصحابُ 

 .خاصًّا بأشهره  ، فيكون احلجُّ  " يَّن  ب َ م  ى ال  لَ عَ 
 . أعلمُ  قبل أشهره ، واهللُ  القول بعدم صحة اإلحرام باحلجِّ  يترجَّح  وهبذا 

 
َُهُم اهللُ -العلماء  بعضُ  ردَّ :  فائدة   أو  إَل مسألة اإلحرام هل هو ركن  لة سأمَ يف هذه الْ  اخلالفَ  -َرِحي
 ؟  شرط  
َُهُم اهللُ - واحلنابلةُ  ةُ افعيَّ فالشَّ  ، وإذا كانت   ركن   ةَ يَّ النـِّ  نَّ ذهب يرون أمَ شهورة يف الْ مَ واية الْ لرِّ على ا -َرِحي

  . الصالةُ  هُ كن قبل دخول وقت العبادة أصلُ الرُّ  إيقاعُ  ال يصحُّ  هُ كذلك فإنَّ 
،  عندهم يف وقوعها قبل دخول الوقت  فال إشكالَ  اشرطً  رُ بَـ عتَ تُ ا هَ وأنَـّ  ا ركن  هَ ال يرى أنَـّ  نْ ا مَ وأمَّ 

 .  أعلمُ  واهللُ . الة هارة قبل دخول وقت الصَّ كوقوع شرط الطَّ 
 

يف  لو أحرم باحلجِّ  : الس وال   يرد   ه  فإنَّ أشهره ، قبل دخول  باحلجِّ  حيرمَ  أنْ  ال يصحُّ : إذا قلنا  : مسألة  
 ؟ إَل عمرة   هي بي لْ ، فهل حنكم ببطالن اإلحرام بالُكليَّة ، أم نصحُِّحُه بقَ  هذه احلالة

 : ين  اختلفوا في هذه المسألة على قولَ 
الشَّافعيَّة  من السَّلف ، وهو مذهبُ  ، وهو قول عطاء ، وطائفة   إَل عمرة   ينقلبُ  هُ أنَّ  :القول األول 

 . -َرِْحَُة اهللي َعَلى اجلَْميْيع-
َُهُم -بعضهم  : يلَ وق  الظَّاهريَّة ،  ُح ، وهو مذهبُ نيَُّتُه بالُكليَّة وال ُتَصحَّ  تفسد :القول الثَّاني  َرِحي

 . -اهللُ 
النـِّيَّة باألكرب  ، فلما تعذَّر عملُ  وأصغرُ  أكربُ  يف الشَّرعي  احلجَّ  أنَّ  : يه  و  قَ ي    إلى عمرة   ه  قال بإنقالب   ن  فمَ 

بزمن  ، فصحَّْت نيَُّتُه عمرًة ،  لعبادته ، انصرف إَل األصغر الذي ال يتقيَّدُ  عتربي مُ لعدم دخول الوقت الْ 
 .كما هو مقرَّر  يف قواعد الشَّريعة  أوَل من اإلمهالي  واإلعمالُ 
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أصالً  عترب باطلة  مُ  الزَّمان الْ يف غي النـِّيَّةَ  يفرِّقون ، ويرون أنَّ ال  نيَّت ه  بالك ليَّة تفسد   ه  يقولون بأنَّ  نوالذي
 .ولو كانت نافلًة ، خرى أُ  ها لعبادة  بي لْ لقَ  فال وجهَ 

 .؛ لقوة ما ذكروه  -َواْلعيْلُم عيْنَد اهللي - في نظري أقوى واألولُ 
 
 :الزَّماني  في الحج   ات  يقَ الم   ة  ايَ هَ ن  

َُهُم اهللُ - أمجع العلماءُ  ينتهي بطلوع الفجر من يوم النَّحر ، فلو  احلجِّ الزَّماِنَّ  ميقاتَ  على أنَّ  -َرِحي
 كما يف حديث   حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ السُّ  : على ذلكَ  ت  وقد دلَّ  بعده لَـْم يصحَّ حجُُّه ، أحرم باحلجِّ 

َّ النَّ  أنَّ  -- يِّ لي يْ الدَّ  عمرَ يُ  بني  ِحني الرَّ  عبد  ن  مَ ،  ة  فَ رَ عَ  ج  حَ ال  : ى ادَ نَ ف َ  اي  اد  نَ م   رَ مَ أَ )) :  -- يبي
،  مذيُّ والّتِّ ، وأبو داود ،  أِحدُ  هُ أخرجَ  (( جَّ حَ ال   كَ رَ د  أَ  د  قَ ف َ  ر  ج  فَ ال   ع  و  ل  ط   لَ ب  ق َ  ع  م  جَ  ةَ لَ ي   لَ  اءَ جَ 

 . هُ حَ وصحَّ  واحلاكمُ 
 حديثُ  اعليه أيضً  وهو ما يدلُّ ، حر ينتهي بطلوع الفجر ليلة النَّ  ماِنَّ الزَّ  احلجِّ  ميقاتَ  على أنَّ  فدلَّ 

َّ النَّ  أنَّ  -- ائيِّ الطَّ  س  رِّ ضَ مُ  بني  روةَ عُ   ن  مَ )) :  حر مبزدلفةَ بعد صالة الفجر يوم النَّ قال  -- يبي
 مَّ تَ  د  قَ ف َ  اار  هَ ن َ  و  ال  أَ ي  لَ  كَ ل  ذَ  لَ ب  ق َ  ات  فَ رَ عَ ب   فَ قَ وَ  د  قَ  انَ كَ وَ ، ا ذَ ا هَ نَ فَ ق  و  مَ  فَ قَ وَ وَ ،  ه  ذ  ا هَ نَ الت َ ى صَ لَّ صَ 
 . هُ وغيُ ،  مذيُّ الّتِّ  هُ حَ وصحَّ ،  رواه اخلمسةُ  (( ه  ثَ فَ ى ت َ ضَ قَ وَ ،  ه  جّ حَ 

َُهُم اهللُ - وقد أمجع العلماءُ ، حر أي قبل طلوع الفجر من يوم النَّ  ((قَ ب َل َذل َك  )):  هُ فقولُ  على  -َرِحي
َُهُم اهللُ -من األئمة  واحد   هذا كما نقله غيُ   . -َرِحي

     
 :ميقات  الحج  ال َمكانّي : ثاني ا 

َجَعَل الشَّرُع للحجِّ مواقيَت مكانيًَّة ، عظََّم هبا البيَت ، فَجَعَل لزاًما على ُكلِّ َمْن َقَصَده ناويًا النُُّسَك 
 .أْو مُهَا مًعا ، ُعمرتيهي أْو ، أْن ال جُياوَز هذهي األمكنَة ، حىت يـَُلبِــَّي حبجِّهي 

 :  وهذه  ال َمَواق يت  تنقسم  إلى قسَمين  
ا منصوصاً عليهااتَّ مواقيَت   . فَق العلماُء على كوهني

 ؟ َهْل هَي منصوص  عليَها أو اجتهادية  : خمتلف  فيَها ومواقيَت 
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 :  أمَّا ال َمَواق يت التي ن صَّ عليَها
َفةي ، وُهَو ألهلي اْلَمدينةي  أولهاف  . ُذو احلَُليـْ

 . اجُلْحَفُة ، وُهَو ألهلي الشَّامي : وثانيها 
 . يـََلْمَلُم ، وُهَو ألهلي اليمني  :وثالث ها 
 . قـَْرُن اْلَمنازلي ، وُهَو ألهلي جند   :ورابع ها 

َُهُم اهللُ - هذهي األربعُة اْلَمواقيُت أمجَع العلماءُ ف  . نَـَّها نصيَّة  على أ -َرِحي
 

َي -عبدي اهللي بني ُعَمَر ، وعبدي اهللي بني عبَّاس  : ما ثبَت يف الصَّحيَحنيي مْن حديَثي  :واألصل  فيَها  َرضي
ُهم أَ   :  -نْيَ عي مجَْ اهللُ َعنـْ

ُهَما-أمَّا حديُث عبدي اهللي بني عبَّاس   َي اهللُ َعنـْ ل   -- َوقََّت َرس ول  اهلل   )): ففيه أنه قال  -َرضي أَله 
د  قَ ر َن ا ل  َنج  َلَم ، َوأَله  ل  ال َيَمن  يَ َلم  َفَة ، َوأَله  ل  الشَّام  ال ج ح  َفة  ، َوأَله  ي  َنة  َذا ال ح َلي   ل َمَناز ل  ، ال َمد 

ل ه نَّ ، م مَّن  َأرَاَد ال َحجَّ : َوقَاَل  َرَة  ه نَّ َله نَّ ، َول َمن  أََتى َعل ي ه نَّ م ن  َغي ر  َأه   .(( َوال ع م 
ُهَما-وأمَّا حديُث عبدي اهللي بني ُعَمَر  َي اهللُ َعنـْ ل  )) :  --قاَل رسوُل اهللي : فقاَل  -َرضي ي ه ل  َأه 

د  م ن  قَ ر ن  ال َمَناز ل   ل  َنج  َفة  ، َوَأه  ل  الشَّام  م َن ال ج ح  َفة  ، َوَأه  ي  َنة  م ن  ذ ي ال ح َلي    (( . ال َمد 
َل : )) يف رواية  عني ابني ُعَمَر  َلَم : قَاَل  --َوبَ َلَغن ي َأنَّ َرس و  ل  ال َيَمن  م ن  يَ َلم   .  ((َوَأه 

 . األربعَة اْلَمواقيَت منصوص عليها فمنعقد  على أنَّ هذه :أمَّا اإلجماع  
 

 ؟  نصوصة  أو  غير  م، هل  هَي منصوصة  : أمَّا ال َمَواق يت  التي ا خت ل َف فيَها 
وَمْن كاَن بناحيتيهيم مْن ، وأفغانستاَن ، وإيراَن ، وُخراساَن ، ألهلي العراقي :  فهَي ميقات  ذات  ع ر ق  

 .أهلي اْلَمشرقي 
كان من   وذاتي عيْرق  فَمرَّ بالعقيقي سواءً  وُهَو كذلَك ليَمْن كاَن طريُقُه َجْورًا عْن قـَْرني اْلَمنازيلي :  والعقيق  
 .شرق أو غيهم مَ أهل الْ 
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يَقاتاني اُختُليَف فيهيَما   ؟ جتهادي أو باال صِّ ا بالنَّ تَ بَ هل ثَـ هذاني اْلمي
 :  أمَّا بالن سبة  لميقات  ذات  ع ر ق  ففيه  حديثان  

ُهَما-اهلل  بن عبدعْن جابر  :  أوَّل ه َما َي اهللُ َعنـْ  ورد بصيغة ، وُهَو يف صحيحي ُمسليم  ، ولكنَّ  -َرضي
 ِّ بعده  -اهللُ  هُ ِحيَ رَ - احلافظُ  وقال،  وجاء باجلزم يف رواية البيهقيِّ  روايته ، يف --الشَّكَّ يف رفعيهي للنَّيبي

 .ه .ا( ريق من هذه الطَّ  احلديثُ  فصحَّ : ) 
َها-حديُث عائشَة : وثانيه َما  َي اهللُ َعنـْ  والبيهقيِّ ،  ارقطينِّ والدَّ ، والنَّسائيِّ ، وُهَو عنَد أيب داوَد  -َرضي

ل  أل َ  -- ول  س  رَ  تَ قَّ وَ  )): ، وفيهي  -اهللُ  هُ ِحيَ رَ - أِحدُ  اإلمامُ ينكرُُه واُختُليَف يف إسناديهي ، وكان  ه 
  . ((ال ع َراق  َذاَت ع ر ق  

 و  ى أَ ن  م  ب   وَ ه  وَ  -- يَّ ب  النَّ  ت  ي  ت َ أَ )) : قال ،  يِّ مي هْ السَّ  احلارث بن عمرو الباهليِّ  حديثُ :  ه  ومثل  
ه  ج  ا وَ ذَ هَ : وا ال  قَ  ه  هَ ج  وا وَ أَ ا رَ ذَ إ  فَ ،  اب  رَ ع  األَ  ء  ى  ج  يَ ف َ :  الَ قَ ،  اس  النَّ  ه  ب   افَ طَ أَ  د  قَ وَ ،  ات  فَ رَ عَ 
 .  والبيهقيُّ ،  ارقطينُّ والدَّ ، رواه أبو داود  (( اق  رَ ع  ال   ل  ه  أل َ  ق  ر  ع   اتَ ذَ  تَ قَّ وَ وَ :  الَ قَ ،  ك  ارَ بَ م  

         ول  س  َوقََّت رَ  )) :قال  -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ - اس  ففيهي حديث عبد اهلل بن عبَّ :  بالن سبة  للعقيق  أمَّا 
--  َ ل  ال  ال َعق ي َق أل  . هُ نَ وحسَّ  مذيُّ والّتِّ ، وأبو داود ،  رواه أِحدُ ((  ق  ر  ش  مَ ه 

 ُ   : ة  تَّ سي  ةي الوارد واقيتي مَ الْ  جمموعَ  لنا أنَّ  ومما سبق يتبنيَّ
َفةي  :أوَّل ها   . ُذو احلَُليـْ

 . اجُلْحفُة  :وثانيَها 
 . قـَْرُن اْلَمنازيلي  :وثالث ها 
 . يـََلْمَلُم  :ورابع ها 

 . ذاُت عيْرق   :وخامس ها 
 . العقيُق  :وسادس ها 

ما مؤقَـّ  عيْرق  والعقيقُ  ذاتُ ا فأمَّ  ِّ  نيي تَ فقد اُختُليَف يف كوهني  ؟ --مَن النَّيبي
ِّ  لكنَّ   ،أقوى مْن أحاديثي العقيقي  --األحاديَث الَّيتي دلَّْت على أنَّ ذاَت عيْرق  مْن تأقيتي النَّيبي

 ،أم من توقيت غيه ،  -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هي يْ لَ عَ -هل هي من توقيته - في ذات عرق   والخالف  
  . مشهور  
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ُّ :  َمن  يقول   -اهللُ  مُ هُ ِحيَ رَ -أهل العلم  ن  فم    وعائشَة  اهلل ؛ حلديَثي جابري بن عبد --أقَـَّتها النَّيبي
 . -عي يْ مي اجلَْ  ني عَ  اهللُ  يَ ضي رَ -

ه م  َمن  يقول   ن   ُهَما-ُعَمَر عني عبد اهلل بن  ا روى الُبخاريُّ مَ ؛ لي  --وقَّتها ُعَمُر :  وم  َي اهللُ َعنـْ  -َرضي
َل ال ع َراق  َجاء وا إ َلى )) :  َنا : ع َمَر ، َوقَال وا َأنَّ َأه  إ نَّ قَ ر َن ال َمَناز ل  َجو ر  َعن  َطر ي ق َنا ، َوَيش ق  َعَلي  

َوه  ، َفَجَعَل َله م  َذاَت ع ر ق  : َأن  نَ ن   َزل ب ه  ، فَ َقاَل   (( .ان ظ ر وا َحذ 
َُهُم اهللُ - وَجَمَع العلماء    --وَن اجتهاُد َعَمَر بني اخلطَّابي بأنَُّه ال مانَع أْن يك:  بيَن الخبَرين   -َرِحي
َّ  -َعَلْيهي الصَّالُة َوالسَّالمُ -سنَّـُه  موافًقا ليَما قدْ  ، فوافَق  هُ حدَّدَ  --، ويكوُن ُعَمُر لَـْم يعَلْم بأنَّ النَّيبي

  . اجتهاُدُه السُّنَّةَ 
َها زو َلمَّا أفىت يف  --مسعود   ، كما وقع لعبد اهلل بنا أحيانً وهذا يقُع  ُجها ، اْلَمرأةي إذا تـُُويفِّ عنـْ

َس كْ ها ال َو صداقي نسائي  هلا مثلُ  ؛ اهللي  نَ فمي  اصوابً  فإن كانَ ، برأيي فيها  أقولُ : ولَـْم يدُخْل هبا ، فقال 
ُة ، طَ وال شَ           : فقاَل  --لُه معقُل بُن سنان  األشجعيُّ  فقاموهلا اْلميياُث ، َط ، وعليها العيدَّ

ق   َقَضى ب ه  ف ي بَ ر وَعَ  --اهلل   َسم ع ت  َرس و لَ  )) ،  والنَّسائيُّ ، وأبو داود ،  رواه أِحدُ  ((ب ن ت  َواش 
مذيُّ وصحَّحُه ، ماجه  وابنُ   . والّتِّ
ِّ ميتنُع فال   .  --أنَّ الصَّحايبَّ يوافُق اجتهاُدُه اْلَمرفوَع إَل النَّيبي

ِّ  -أي ذاَت عيْرق  -إنَـَّها :  ولذلَك أفضل  ما ق يلَ   --وافَق اجتهاُد ُعَمَر ، و  --مؤقَّتة  مَن النَّيبي
ثًا ُمْلَهًما ،--، خاصًَّة وأنَّ ُعَمَر  -- إَل النيب رفوعَ مَ الْ  صحيحي الُبخاريِّ  كما ثبت يف  كاَن ُُمَدَّ

َها-من حديثي أيب هريرة ، ويف صحيحي مسلم  من حديث أُمِّ اْلُمؤمننَي عائشَة  َي اهللُ َعنـْ            أنَّ النَّيبَّ  -َرضي
--  َن ، إ ن  َيك ن  ف ي أ مَّت ي فَ ع َمر  )) : قال ث  و  َلك م  م َحدَّ  (( .إ نَّه  َقد  َكاَن ف ي َمن  َكاَن قَ ب  
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 وَمْن يُلزُم باإلحرامي منَها ؟  هاومواضعي  ، هاعن حقيقتي  ؤال  الس   يرد   ه  فإنَّ  واقيتي مَ الْ  أعدادي  بياني  وبعدَ 
 .أحرَم قبَلها أو والنَّاُس كثيو السُّؤالي عْن ُحكمي َمْن جاوَزها 

َفة  : فأوَّل ها فأمَّا هذهي اْلَمَواقييُت ،   .ميقات  ذ ي الح َلي  
َفة   َفة  مبعىن صاحب  ، :  ذ و ، وذ و الح َلي   واحدُة احلَْلَفاءي ، وهَو الشَّجُر اْلَمعروُف ، ءاَِّي :  والح َلي  

َعَلْيهي -يف بطني الوادي يف اْلَموضعي الذي أحرَم منه الشَّجرةي فيهي هذه هذا اْلَموضُع هبذا االسمي ؛ لُوُجودي 
 ى، وُيسمَّ (  وادي العقيق  ) ، ومكانُُه يف  اآلنَ  موجودةً  تْ وليسَ ،  يف ذلك الوقتي  -الصَّالُة َوالسَّالمُ 

 --أنَّ فيه بئرًا قاتَل عليٌّ  تزعمُ  الرَّافضةَ  ي هبذا االسم ؛ ألنَّ ، وءاِّ (  أبيار  َعلي  ) بـ اليومَ  يقاتُ مي الْ 
َر على تسميته بـ يصحَّ شيء   مْ ـفيها اجلينَّ ، ولَ    ، أو(  ال م يقات) بذلك ، وهو من كذهبم ، ولو اُقُتصي

 . على معرفة الوارد يف السُّنَّة  عنيُ لكان ذلك منبغًيا ، خاصًة وأنه يُ (  ذي الح َليفة) بـ
َُهُم اهللُ -هذا اْلَموضُع أمجَع العلماُء   . على أنَُّه ميقاُت أهلي اْلَمدينةي  -َرِحي

فهَو يبعُد عْن مكََّة بعشرةي مراحَل ، وأمَّا بالكيُلو ميّتات  فأربُع مئة  وعشريَن كيلو مّتًا  :  وأمَّا أوصاف ه  
 .            بهأهلي اْلَمدينةي غيي هذا اْلَموضُع ميقاُت أهلي اْلَمدينةي باإلمجاعي ، وليَمْن مرَّ مْن و ،  (كم 024) 
 

َفة  : ال م يَقات  الثَّاني   .الج ح 
ي أوْ ، اءُاَها َمـْهيَـَعُة :  ي  َقال   قةي ، الإنَّ هذا اْلَموضَع كاَن فيهي نـََفر  مَن العم: َعُة ، لَُغَتاني ، قاُلوا َمهي

َفةَ : )  فُسمِّيوجاَءُهُم السَّيُل فاجَتَحَفُهْم ،  ، وهذا اْلَموضُع يبُعُد عْن مكََّة أربعَة مراحَل ، (  الج ح 
ه م  َمن  يقول  ، (  كم  242) تقريًبا  مّت  واحد   لووبالكيلومّتات مئَتنيي كيلو وكي ن    إنَُّه ُدوَن ذلَك  : وم 

 . هذا اْلَموضُع الَّذيي ُهَو اجُلْحَفُة ال حُيْريُم الناُس مْنُه اآلَن 
َّ :  والسَّبب  في هذا ينَة كاَنْت وبيئًة ، فكانت كما يف الصَّحيَحنيي َلمَّا َقديَم اْلَمد  --أنَّ النَّيبي

 ا دخَلَها اإلنساُن فغالًبااحُلمَّى ، ولذلَك كانُوا خياُفوَن يف اجلاهليَّةي الدُُّخوَل فيها ، فكاَن إذ فيها تنتشرُ 
َي اهللُ َعنـُْهم- حابةُ الصَّ  فلما هاجرَ (  ال َمالريا) اليت ُتسمَّى اآلَن بـ ما تصيَبُه وهي م هُ تْـ أصابَـ  -َرضي
َنا )) :  -َعَلْيهي الصَّالُة َوالسَّالمُ -فقالَ ،  َل مكةَ وا إنُّ عليهم حَ  تْ وكانوا إذا اشتدَّ  اللَّه مَّ َحب ب  إ لَي  

َفة   َها لََنا ، َوان  ق ل  ح مَّاَها إ َلى ال ج ح  َنَة َكح ب  َنا ل َمكََّة َأو  َأَشدَّ ، َوَصح ح  ي   ، فُنقيَلتي احُلمَّى إَل  ((ال َمد 
(  رابغ  ) من  ونَ مُ ري وا حيُ وأصبحُ لنَّاُس النُّـزوَل يف هذا اْلَموضعي ، اجُلْحَفةي ، وبناًء على ذلَك ، خاَف ا



 هــ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                                       َأْحَكاُم اْلَمَواقيْيتي    : الدَّْرُس الثَّاِني 
 

-44 -

،  اندَّ حفة ووَ بني اجلُ  هُ ومكانُ  عشرة أميال ، : يلَ ق  ،  قبل اجلحفة مبسافة   واد  يقعُ  هُ ها ، وأصلُ هو قبلَ و 
 .  بينها وبني األبواءي  : يلَ وق  

يَقاُت ُهَو ميقاُت أهلي الشَّامي ،   . أفريقيا واْلَمغرَب و  ومصرَ هذا اْلمي
ى الَعَقَبةي قبَل فتحي أنَُّه كاَن النَّاُس يقدُموَن بالربِّ ، فيأتُوَن مْن أعل:  -كما تعلُمونَ - والسَّبب  في ذلكَ 

اجلاهليَّةي ، فإذا مرُّوا ممرُّ التِّجارةي والعيْيي يف  طريقي السَّاحلي الَّذيي هوَ  ونَ كُ سلُ ، فكانُوا يَ  قناة السويس
ُّ و بالسَّاحلي ميرُّوَن برابَغ  م يف ُحكمي الطَّريقي الواحدي ؛ ألنَـّهُ  هلمميقاتًا  --اجُلْحَفةي ، فجَعَلَها النَّيبي

  جهَة اْلَمغربي كما هَو معلوم   مَع أنَّ جهَة الشَّامي ُُتالفُ  رورمُ وصاروا يف ُحكمي اجلهةي الواحدةي بسبب الْ 
 

َلمَ ف: ال م يَقات  الثَّالث   أمَّا  . ه َو ميقات  يَ َلم 
َلم )  : قالُ ويُ    .(  السَّع َديَّةَ )  اليومَ  ىسمَّ وهو جبل  يف طريق السَّاحل ، ويُ ، ( أََلم 

يَقاُت أمجَع العلماءُ  َُهُم اهللُ - يبُعُد مرحَلَتنيي عْن مكََّة ، وهذا اْلمي َّ  -َرِحي وقَـَّتُه ألهلي  --على أنَّ النَّيبي
 .لملَم اليمني ، وَمْن يف ُحكميهم ممْن ُهم يف جنوبي جزيرةي العربي ، إذا جاُءوا مْن جهةي يَ 

 ( . كم  04) انينَي كيلو مّتًا مث مسافتها عن مكة تقارب و مرحَلَتنيي ، عن مكة تبُعدُ و 
 

 .قَ ر ن  المناز ل  فهَو :  أمَّا ال م يَقات  الرَّابع  
، وُهَو (  قَ ر ن  ) الصَّحيُح أنَُّه : ، وقاَل (  قَ َرن  ) قـََرُن اْلَمنازيلي ، وغلََّط غُي واحد  لُغَة التَّحريكي :  وق يلَ 

 . قـَْرن   هُ اءاَ  إنَّ :  يلَ واد  يطلُّ عليه جبل  أِحُر ، فقي  هُ ، وأصلُ اجلََبُل 
َُهُم اهللُ - العلماءي  بعضُ  أَ وخطَّ إنَُّه ُهَو قـَْرُن الثَّعالبي ، :  ق يلَ  وقـَْرُن اْلَمنازيلي  :  قالَ و ،  هذا القولَ  -َرِحي

  .  وَ هُ  ليسَ  هُ إنَّ 
 يف جهةي الطَّائفي (  السَّيل  الكبير  ) اآلَن بـ وه َو الَّذ ي ي سمَّىوقـَْرُن اْلَمنازيلي يبُعُد عْن مكََّة مرحَلَتنيي ، 

 ( . كم  04) وقـَْرُن اْلَمنازيلي يبُعُد مثانينَي كيلو مّتًا عْن مكََّة 
 : متشابهة  في المسافة  ومتقاربة  ، وهَي  نا ثالثة  مواقيتَ ه  ف

 .َذاُت عيْرق  ، وقـَْرُن اْلَمنازيلي ، ويـََلْمَلُم 
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 . فهَو َذات  ع ر ق  : وأمَّا ال م يَقات  الخامس  
اَمَة وجَنْد  : ُل ، ويقوُلوَن اجلَبَ :  والع ر ق  هوَ  اَمَة ، يفصُل بنَي هتي  . إنَّه ُمنتهى جبالي هتي

يَقاُت الَّذي (  الضَّر ي  َبة  ) وُيسمَّى بـ الَف فيه  ، فهذا اْلمي اجتهاديٌّ مْن  أوَهْل ُهَو نصيٌّ :  ذكر نَا الخ 
 الرَّاشدَة ؟وقَع اإلمجاُع عليهي ، ويكوُن أصُلُه السُّنََّة مث ،  --ُعَمَر 
 اجتهادُ  وافقَ  يٌّ َنصي  هُ أنَّ  اجحَ الرَّ  ا أنَّ نَّ ُخراساَن وغييهم ، وبيـَّ إيران و ميقاُت أهلي اْلَمشرقي ، كأهلي وهو 

ِّ النَّ  فيه توقيتَ  -- رَ مَ عُ   .له  -- يبي
 

 .فه َو العقيق  : وأمَّا ال م يَقات  السَّادس  
قليالً ، وميْن مَثَّ استحبَّ الشَّافعيُّ  عنه ، جبل  واحد  ، ولذلَك يبُعدُ  بيَنُه وبنَي قـَْرني اْلَمنازيلي فاصل  و 

َُهُم اهللُ -وبعُض السَّلفي  عنَد  األقوى واألشبه  و أْن يكوَن إحراُمُهم مَن العقيقي ؛ لُوُرودي اخلربي فيهي   -َرِحي
 .  احلديثي أنَُّه ضعيف   أئمةي غيي واحد  مْن 

 .فيها  دَ رَ وما وَ  بالمواقيت   للتَّعريف  هذا حاصل  ما ذ ك َر بالن سبة  
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 : ة  يَّ ان  كَ المَ  يت  اق  وَ المَ  ل  ائ  سَ مَ 
 :فيما يلي ،  ةي كانيَّ مَ الْ واقيت مَ مسائل الْ  مشهوراتُ  تنحصرُ 

 .مرَّ هبا مريًدا النُّسك  نْ مَ واقيت لي مَ اإلحرام من هذه الْ  حكمُ  : ال َمسألة األولى
 سك إذا كان قاصًدامرَّ هبا غي مريد النُّ  نْ مَ واقيت لي مَ من هذه الْ اإلحرام  حكمُ  :ال َمسألة الثَّانية 

 . ةَ كَّ مَ لي 
  واقيت ؟مَ قبل هذه الْ  اإلحرامُ  هل جيوزُ  :ال َمسألة الثَّالثة 
 منها ؟ اإلحرامُ  أمي ،  فهل هو األفضلُ ،  وإذا كان جائزًا :ال َمسألة الرَّابعة 

 ؟ فما احلكمُ ، منها  مْ ري حيُ  مْ ـوجاوزها ولَ ،  سكَ يريد النُّ  نْ هبا مَ  إذا مرَّ  :ال َمسألة الخامسة 
 . واقيتي مَ وا هبذه الْ هم إذا مرُّ كمَ حُ  أخذَ  نْ ومَ  نيَ يِّ باآلفاقي  قة  متعلِّ  سائلُ مَ وهذه الْ 

 . دادَ والسَّ  وابَ نا الصَّ لهمَ يُ  أنْ  -اََل عَ تَـ - اهللَ  وأسألُ ،  لِّ واحلي  ميقات أهل احلرمي وبعد بياهنا سنتعرض لي 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هــ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                                       َأْحَكاُم اْلَمَواقيْيتي    : الدَّْرُس الثَّاِني 
 

-41 -

ا الن سكَ  اإلحرام   كم  ح  : لة األولى المسأ  . من هذه ال َمواقيت ل َمن  مرَّ بها مريد 
 اإلحرامُ  هُ ال يلزمُ  هُ أنَّ ،  مكةَ  وهو ال يريدُ ، واقيت مَ مرَّ هبذه الْ  نْ على أن مَ  -اهللُ  مُ هُ ِحيَ رَ - تفق العلماءُ ا

 .منها 
 نْ عليه أ جيبُ  هُ منها ، وأنَّ  اإلحرامَ  له أن يّتكَ  ال جيوزُ  هُ فإنَّ  أو يعتمرَ  حيجَّ  وأمَّا إذا مرَّ هبا ويف نيَّتيهي أنْ 

َي اهللُ -عبد اهلل بني عبَّاس   ؛ وذلك ليَما ثبت يف الصَّحيحنيي من حديث هي كُ يهلَّ منها بنسُ  َرضي
ُهَما  : ين  في موضعَ  واقيتي مَ دلَّ على لزوم اإلحرام من هذه الْ  تقدِّم ؛ حيثُ مُ الْ  -َعنـْ
يُلَزُم به ، سواًء  هُ يف التَّأقيت أنَّ  واألصلُ ((  -- َوقََّت َرس ول  اهلل  : ))  --يف قوله  :األول 

 .والعمرة  تعلَّق بالزَّمان ، كمواقيت الصَّالة ، أو تعلَّق باْلَمكان ، كمواقيت احلجِّ 
َُه اهللُ - تيميةَ  ابنُ  اإلسالمي  قال شيخُ  ؛  واقيتي مَ من هذه الْ  اإلحرامي  وجوبُ  وقيتي التَّ  إمنا فائدةُ : ]  -َرِحي

 .هـ .ا[  هلا فائدة   نْ يكُ  مْ ـإليه لَ  اإلحرامي  تأخيُ  ان ما بعدها جيوزُ فلو ك منه ، اإلحرامُ  ما قبلها جيوزُ  ألنَّ 
ل ه نَّ )) :  هُ يف صيغة اإللزام اليت يفيدها قولُ  :الثاني     . ((ه نَّ لَ ه نَّ ، َول َمن  أََتى َعل ي ه نَّ م ن  َغي ر  َأه 

ُهَما- اهلل بن عمر عبد وكذلك دلَّ حديثُ  َي اهللُ َعنـْ على  هُ ذكرُ  مَ والذي تقدَّ ،  حيحنيي الصَّ يف  -َرضي
ل  )) على روايتنيي  ((َمه ل  ))  أَوْ (( ي ه ل  )) :  -َعَلْيهي الصَّالُة َوالسَّالمُ -ه عىن يف قولي مَ هذا الْ  َأه 

َفة   ي  َنة  م ن  ذ ي ال ح َلي   هبا  خرب  مبعىن اإلنشاء ، فهو أمر  بصيغة اخلرب يدلُّ على لزوم التقيُّدي  هُ فإنَّ  ((ال َمد 
  . ليَمْن أراد النُّسكَ  جماوزهتا بدون إحرام   وعدمي 
َُهُم اهللُ - الفقهاءَ  مث إنَّ  ، وهذا ما يُعبـَُّر عنه  واقيتي مَ يف الي  متفقون على هذا احلكم كأصل   -َرِحي

 جواز اْلُمجاوزة إَل ميقات   هم تفصيل  يف مسألةي فعند بعضي  :ل أمَّا من حيث التَّفصي، باإلمجال 
 .، وهو قول  ضعيف  لبعض اْلَمذاهب ؛ ليُمخالفتيهي هلذيني احلديَثنيي مع اْلُمرور باألبعد  أقربَ 

ينبني عليه  ه  فإنَّ السُّنَّة الصَّحيحة ،  ؛ لظاهري  يقات ليَمن أراد النُّسكَ مي بوجوب اإلحرام من الْ  وإذا قلنا
عليه إذا  اإلمثَ  خالفة  شرعية  ، توجبُ مُ مرتكًبا لي  منه يكونُ  مْ ري حيُ  مْ ـولَ  النُّسكي  وهو مريدُ  هُ أن َمْن جاوزَ  :

   . اآلتيةي  سائلي مَ الدَّم على التَّفصيل الذي سنبيـُِّنُه يف الْ  كان عاليًما متعمًِّدا ، ولزومُ 
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ا  الن سك   مريد   من هذه ال َمواقيت ل َمن  مرَّ بها غيرَ  اإلحرام   حكم  : ال َمسألة الثَّانية  إذا كان قاصد 
 .ل َمكََّة 
هبا ،  ، أو سكن   لتجارة  ، أو طلب علم   لزيارة قريب  أو غيه ، أو مكةَ  يقصدَ  أنْ  : المسألة   صورة  

 .  والعمرةَ  هبا احلجَّ  قاصد ، اليت ال يريدُ مَ لك من الْ وغي ذ
َُهُم اهللُ - اختلف العلماء   َة ، أو ال ؟ مكَّ  منها لدخول حرمي  اإلحرامُ  هُ ، هل يلزمُ  هي يف حكمي  -َرِحي
 : ين  وذلك على قولَ 

عن اإلمام  الشَّافعيَّة ، والظاهريَّة ، ورواية   منها ، وهذا هو مذهبُ  اإلحرامُ  هُ ال يلزمُ  هُ أنَّ  :القول األول 
ُهَما-ى عن عبد اهلل بن ُعَمَر كَ ، وحيُ  -َرِْحَُة اهللي َعَلى اجلَْميْيعي - أِحدَ  َي اهللُ َعنـْ  . -َرضي

 احلنفيَّة ، وهذا هو مذهبُ َة إال ُمرًما مكَّ  له دخولُ  منها ، وال جيوزُ  اإلحرامُ  هُ يلزمُ  :القول الثاني 
 . -عي يْ مي اجلَْ  ىلَ عَ  اهللي  ةُ ِحَْ رَ - شهوري مَ ة واحلنابلة يف الْ الكيَّ مَ والْ 

 .ها لغي قتال  وحاجة  متكررة  قصدَ  نْ فيمَ  الفي ُملُّ اخلي  ينحصرُ  : الف  الخ   محل  
 :األدلة 

 . اإلحرامُ  هُ ال يلزمُ  :دليل القول األول 
ُهَما-عبد اهلل بني عبَّاس   حديثُ  :أوال   َي اهللُ َعنـْ َّ النَّ  أنَّ  تقدِّمُ مُ الْ  -َرضي  : واقيت مَ قال يف الْ  -- يبي
ل ه نَّ ، ))  َرةَ ه نَّ لَ ه نَّ ، َول َمن  أََتى َعل ي ه نَّ م ن  َغي ر  َأه   (( . م مَّن  َأرَاَد ال َحجَّ َوال ع م 

َرةَ  )) :يف قوله :  الد اللة   وجه   على لزوم اإلحرام من  ه  بمنطوق  حيث دلَّ ((  م مَّن  َأرَاَد ال َحجَّ َوال ع م 
 . منها  اإلحرامُ  هُ ال يلزمُ  النُّسكَ  دي ري يُ  مْ ـَمْن لَ  أنَّ  : ه  ومفهوم  ،  َمْن أراد النُّسكَ  واقيت علىمَ هذه الْ 
يدلُّ على وجوب  صحيح   دليل   دْ ري يَ  مْ ـعليه ، ولَ  الوجوب حىت يدلَّ الدَّليلُ  عدمُ  األصلَ  أنَّ  :ثاني ا 

الذِّمَّة من  على األصل وهو براءةُ  البقاءُ  ، فوجبَ  َة ليَمْن قصدها غَي مريد  للنُّسكي مكَّ  اإلحرام لدخولي 
 . التَّكليف 

 . اإلحرامُ  هُ يلزمُ  :دليل القول الثَّاني 
ُهَما-وا باألثر عن عبد اهلل بن عبَّاس  استدلُّ  َي اهللُ َعنـْ خ  )) : قال  -َرضي  ب  ال  ال طَ وَ  ر  اج  تَ  ةَ كَّ مَ  ل  ال َيد 

 .  البيهقيُّ رواه  (( م  ر  ح  م   وَ ه   وَ الَّ إ   ة  اجَ حَ 
، وال يُعرف له خمالف  من  َة لغي النُّسكي مكَّ  دخلَ  نْ نصَّ على لزوم اإلحرام على مَ  هُ أنَّ  : الد اللة   وجه  

ُهمْ -الصَّحابة  َي اهللُ َعنـْ  . -َرضي
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 : رجيح  التَّ 
 :ا يلي مَ ؛ وذلك لي  األولُ  هو القولُ  -َواْلعيْلُم عيْنَد اهللي - الذي يترجح في نظري

 .وا به من دليل السُّنَّة لقوة ما استدلُّ  : أوال  
َي اهللُ َعنـُْهَما-عبَّاس   بأثر ابني  وأمَّا االستداللُ  :ثاني ا   هُ بأنَّ : إن ُسلِّمت صحُته في جاب عنه  -َرضي

َم وقوُف مَ رفوُع والْ مَ الْ  ، وإذا تعارضَ  األولي  القولي  به أصحابُ  معاَرض  بدليل السُّنَّة الذي استدلَّ  ُقدِّ
    .  أعلمُ  وقوفي ، واهللُ مَ رفوُع على الْ مَ الْ 
 

 قبل هذه ال َمواقيت ؟ اإلحرام   هل يجوز  : ال َمسألة الثَّالثة 
 أحرمَ  نْ مَ  يف أنَّ  ال خالفَ : ]  -اهللُ  هُ ِحيَ رَ - قدسي  مَ الْ  دامةَ اهلل بن ُممد بن قُ  عبدُ  وفقُ مُ الْ  قال اإلمامُ 

 العلم على أنَّ  أمجع أهلُ :  نذري مُ الْ  اإلحرام ، قال ابنُ  ه أحكامُ يف حقِّ  تْ ُمرًما تثبَ  يقات يصيُ مي قبل الْ 
 .هـ .ا[  م  ري ُمُْ  هُ يقات أنَّ مي أحرم قبل الْ  نْ مَ 

َي اهللُ - رَ مَ ع   ن  ب   اهلل   د  ب  عَ  مَ رَ ح  أَ  د  قَ ف َ )) :  -مْ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ - حابةي الصَّ  لُ عْ في  :عليه  ويدل   َرضي
ُهَما ،  ((ا يَ لَ ي   إ   ن  م  )) :  ، وفيهي  والبيهقيُّ  افعيُّ الشَّ  رواهُ  (( ن  ي  مَ كَ حَ ال   امَ عَ  س  د  ق  مَ ال   ت  ي  ب َ  ن  م   -َعنـْ

 . قدسي مَ الْ  وهي بيتُ 
ُهَما-اس ابن عبَّ  عبد اهلل وعن َي اهللُ َعنـْ  . حزم   ابنُ  رواهُ  (( ام  الشَّ  نَ م   لَ هَّ أَ  ه  نَّ أَ )) :  -َرضي
 من القادسية  -- من البصرة ، وعبد اهلل بن مسعود -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ - حصني   بنُ  مرانُ عي  وأهلَّ 

 مي ري حْ مُ ها كالْ لِّ كُ   حظوراتي مَ الْ  اجتنابي  مني  مَ ري حْ مُ الْ  ما يلزمُ  هُ ، ويلزمُ  ، ويصحُّ  اإلحرامُ  وعليه ، فإنه ينعقدُ 
 .يقات مي الْ  منَ 

 
 منها ؟ اإلحرام   أم  ،  وإذا كان جائز ا ، فهل هو األفضل   :ال َمسألة الرَّابعة 
َُهُم اهللُ - اختلف العلماء    : ين  في هذه المسألة على قولَ  -َرِحي

  -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ - يقات ، وهو مرويٌّ عن عمر وعثمانمي الْ  منَ  اإلحرامُ  األفضلَ  نَّ إ :القول األول 
عند  شهور ، وقول  مَ ة واحلنابلة يف الْ الكيَّ مَ الْ  وعطاء وإسحاق بن راهويه ، وهو مذهبُ  قال احلسنُ وبه 

 . -عي يْ مي اجلَْ  اهللُ  مَ حي رَ - ذهبي مَ يف الْ  األصحُّ  هوَ  ةي الشافعيَّ 
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       وعبد اهلل ،  علي بن أيب طالب  عن  وهو مرويٌّ ، يقات مي الْ  قبلَ  اإلحرامُ  األفضلَ  إنَّ : القول الثاني 
 . -عَ يْ مي ى اجلَْ لَ عَ  اهللي  ةُ ِحَْ رَ -احلنابلة  دعن ورواية  ، ة احلنفيَّ  وهو مذهبُ ،  -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ - ابن عمرَ 
 :األدلة 

،  ةي يفلَ من ميقات ذي احلُ  باحلجِّ  أهلَّ  -- النيبَّ  أنَّ  ، وهي حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ السُّ  : األول   القول   دليل  
 مْ ـ، ولَ  وغيمها حيحنيي حيحة يف الصَّ كما ثبت يف األحاديث الصَّ ،   ةي انَ رَّ عي اجلي مرة منها ومن العُ بوهكذا 

 . ة  من مرَّ  أكثرَ  -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هي يْ لَ عَ -مرته عُ  يقات مع تكراري مي الْ  قبل من مْ ري حيُ 
ُّ النَّ  هُ لبيـَّنَ  يقات أفضلَ مي قبل الْ  ولو كان اإلحرامُ    هي على فضلي  بِّهَ نَ ليُـ  واحدةً  ةً مرَّ  ولو هي فعلي أو  هي بقولي  -- يبي

  .لبيان اجلواز  -َعَلْيهي الصَّالُة َوالسَّالمُ -هذا  إمنا فعلَ  هُ بأنَّ :  ليل  على هذا الدَّ  ضَ ر  عت  وقد ا  
َُه اهللُ - المقدسيّ  دامةَ قَ  بن   اهلل   عبد   أبو محمد   الموفق   اإلمام   وأجابَ   عن هذا االعّتاض -َرِحي

 واقيت ، مث لو كان كذلك لكان أصحابُ مَ كما يف سائر الْ   هي اجلواز بقولي  بيانُ  قد حصلَ ]  : بقوله
 األدىن وهم أهلُ  األفضل واختياري  وا على تركي ا تواطئُ مَ من بيوهتم ، ولَ  ونَ مُ ري حيُ  هُ وخلفاؤُ  --النيب 

هلم ، وقد روى أبو  رجات ماعلى الفضائل والدَّ  وهلم من احلرصي ، اخللق  وأفضلُ  قوى والفضلي التَّ 
 م  ك  د  حَ أَ  ع  ت  م  تَ س  يَ )) :  --قال رسول اهلل : قال  --عن أيب أيوب  هي يف مسندي  وصليُّ مُ يعلى الْ 

 .هـ .ا[  (( ه  ام  رَ ح  ي إ  ف   ه  لَ  ض  ر  ع  ا ي َ ي مَ ر  د  ال يَ  ه  نَّ إ  ؛ فَ  اعَ طَ تَ ا اس  مَ  ه  ل  ح  ب  
 

  : األثر   ليل  دَ : ثاني ا 
 من واحد   تْ يثبُ  مْ ـولَ ، يقات مي الْ  وا منَ هم أحرمُ كلُّ   -مْ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ - اشدينَ الرَّ  اخللفاءَ  أنَّ  -(4)

 . على فضله  نبيهي لتَّ لي  واحدةً  ةً وه ولو مرَّ لفعلُ  يقات أفضلُ مي قبل الْ  حرامُ ، فلو كان اإلأحرم قبله  هُ منهم أنَّ 
،  رَ مَ ع   كَ ل  ذَ  غَ لَ ب َ ، ف َ  ه  ر  ص  م   ن  م   مَ رَ ح  أَ  -- ن  ي  صَ ح   بنَ  انَ رَ م  ع   نَّ أَ )) :  روى احلسنُ  -(2)
 . (( ه  ر  ص  م   ن  م   مَ رَ ح  أَ  -- اهلل   ول  س  رَ  اب  حَ ص  أَ  ن  ال  م  ج  رَ  نَّ أَ  اس  النَّ  ع  امَ سَ تَ ي َ :  الَ قَ وَ  بَ ض  غَ ف َ 
ر َم م   ن  أَ  هَ ر  كَ   ه  نَّ أَ )) : بصيغة اجلزم  -- معلًَّقا عن عثمانَ  ما رواه البخاريُّ  -(3)  انَ اسَ رَ خ   ن  ي ح 
 (( . انَ مَ ر  ك    و  أَ 
 مَ د  ا قَ مَّ لَ ، ف َ  انَ اسَ رَ خ   ن  م   مَ رَ ح  أَ  ز  ي  رَ ك    ن  ب   ر  ام  عَ  نَ ب   اهلل   دَ ب  عَ  نَّ أَ )) :  منصور   بنُ  ما رواه سعيدُ  -(0)
 (( . عَ نَ ا صَ مَ ي  ف   ه  مَ اَل  انَ مَ ث  ى ع  لَ عَ 
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 :  اللة  الد   وجه  
 يقات ؛ فدلَّ على أنَّ مي قبل الْ  هما كرها اإلحرامَ تي نَّ باتباع سُ  مأمور   يني راشدَ  نيي خليفتَ هذه اآلثار عن  أنَّ 

 .منه  حيرمَ  أنْ  األفضلَ 
أمور باتباعها قوالً وفعالً على عدم تفضيل اإلحرام قبل مَ اشدين الْ اخللفاء الرَّ  ةُ نَّ سُ  وهبذا جتتمعُ 

 .يقات مي الْ 
 

 . يقات أفضلُ مي الْ  قبلَ  اإلحرامُ  :اني الثَّ  القول   دليل  
 . ا بالسُّنَّة ، واألثرو استدلُّ 
 لَّ هَ أَ  ن  مَ )) : يقول  -- اهللي  رسولَ  تْ ا ءاعَ هَ أنَـّ  -اهَ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ - سلمةَ  مِّ أُ  حديثُ  : ة  نَّ الس   دليل  

،  رَ خّ أَ ا تَ مَ وَ  ه  ب  ن  ذَ  ن  م   مَ دَّ قَ ا ت َ مَ  ه  لَ  رَ ف  غ   ام  رَ حَ ال   د  ج  س  مَ ى ال  لَ ى إ  صَ ق  األَ  د  ج  س  مَ ال   نَ م   ة  رَ م  ع   و  أَ  ة  جَّ ح  ب  
  .، رواه أبو داود  ماهَ تُـ أيَـّ  اهللي  عبدُ  كَّ شَ : قال أبو داود  ،((  ةَ نَّ جَ ال   ه  لَ  ت  بَ جَ وَ  و  أَ 

  :األثر 
رجال  من عشيرتي  ت  فأتي   ت  ال  أعرابيًّا نصرانيًّا ، فأسلم  ج  رَ  ت  كن  )) : قال الصَّيبُِّّ بن مْعبد   -(2)

 الحجَّ  ت  على الجهاد ، وإني وجد   يا هناه  إني حريص  : فقلت له ، بن  ث  ر م َلَة  يقال له ه َذي م  
 منَ  ما تيسرَ  هما واذبح  اجمع  : هما ؟ قال أجمعَ  لي بأن   عليَّ ، فكيفَ  مكتوبتين   والعمرةَ 
 ،  انَ مَ و  صَ  بن   ، وزيد   ربيعةَ  بن   سلمان   لقينيَ  بَ ي  ذَ الع   ت  ا أتي  مَّ بهما مع ا ، فلَ  ت  ، فأهلل  الهدي   
 يَّ لَ عَ  يَ ق  ل  ا أ  مَ فكأنَّ :  ، قالَ  ه  بعير   من   ما هذا بأفقهَ :  هما لآلخر  أحد   بهما جميع ا ، فقالَ  وأنا أهل  

أعرابيًّا نصرانيًّا ال  ج  رَ  ت  ي كن  إن   المؤمنين   يا أميرَ :  ت  فقل  ،  اب  طَّ الخَ  بنَ  رَ مَ ع   ت  حتى أتي  ،  ل  بَ جَ 
 ت  فأتي  ،  عليَّ  مكتوبتين   والعمرةَ  الحجَّ  ت  ي وجد  ، وإن   على الجهاد   وأنا حريص   ت  وإني أسلم  

لي  بهما مع ا ، فقالَ  ت  ي أهلل  ، وإن   الهدي   منَ  ما تيسرَ  هما واذبح  اجمع  :  قومي فقالَ  رجال  من  
 .ماجه  وابنُ  سائيُّ رواه أبو داود والنَّ  (( -- كَ ي  ب  نَ  ة  نَّ س  ل   تَ ي  د  ه  :  ر  مَ ع  
 . رواه البيهقيُّ  (( كَ ل  ه  أَ  ة  رَ ي   وَ د   ن  م   ه  ب   مَ ر  ح  ت   ن  أَ  ج  حَ ال   ام  مَ تَ )) : قال  -- ي  لي عن عَ  -(2)

  : رجيح  التَّ 
 :ا يلي مَ ؛ وذلك لي  األولُ  هو القولُ  -اهللي  دَ نْ عي  مُ لْ عي الْ وَ - في نظري ح  الذي يترجَّ 

 .لقوة ما استدلوا به  :أوال  
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يرويه  ضعيف   حديث   هُ بأنَّ  :عنه  جاب  في   سلمةَ  مِّ القول الثاِن حبديث أُ  أصحابي  أمَّا استداللُ  :ثاني ا 
َُه اهللُ - مي القيِّ  ابنُ  ، قال اإلمامُ  هُ نَ عَ نْـ س وقد عَ وهو مدلِّ  إسحاقَ  بنُ  أيب ُفديك ، وفيه ُممدُ  ابنُ  :  -َرِحي
 .هـ .ا[  قوي   غيُ  هُ إسنادُ :  اظي فَّ احلُ  منَ  واحد   قال غيُ ] 

من  قدس ، فيكون أخصَّ مَ دليالً على العموم ؛ لكونه خاصًّا ببيت الْ  ال يصلحُ  هُ فإنَّ  هُ ثبوتُ  ضَ ري ولو فُ 
 .عوى الدَّ 

 
  كَ ي  ب  نَ  ة  نَّ س  ل   تَ ي  د  ه  )) : له  -- رَ مَ بأثر الصَّيبِِّّ بني مْعبد  ، وقول عُ  أمَّا االستداللُ  :ثالث ا 

--  )) ْيبَّ النَّ  رآن يف إهالله ؛ ألنَّ والقي  سك احلجِّ بني نُ  هُ به مجعُ  رادُ مُ ال --  َّقارنًا كما يف  أهل
 إليها ، وليسَ  يَ دي اليت هُ  -- النيبِّ  ةُ نَّ وغيمها ، فتلك هي سُ  حيحنيي حيحة يف الصَّ األحاديث الصَّ 

 . ةي الفعليَّ  هي تي نَّ وال يف سُ  ةي القوليِّ  هي تي نَّ عنه ذلك ال يف سُ  تْ يثبُ  مْ ـلَ  -- يبَّ النَّ  يقات ؛ ألنَّ مي قبل الْ  هُ إحرامُ 
 شئَ نْ يُـ  ا أنْ دَ صَ ما قَ هُ على أنَـّ  ُممول   هُ بأنَّ  :عنه  جاب  في   -- ي  لي بأثر عَ  أمَّا االستداللُ  :رابع ا 

 .يقات مي هبما من منزله قبل الْ  مَ رَ حيُ  أنْ  رادُ مُ ، وليس الْ  من بلده قاصًدا البيتَ  احلجِّ  سفرَ  اإلنسانُ 
َُه اهللُ - دامةَ قُ  بنُ  اهللي  عبدُ  بو ُممد  أ وفقُ مُ الْ  اإلمامُ  قالَ   : ما قاال هُ إنَـّ ف ي  لي وعَ  رَ مَ عُ  ا قولُ أمَّ : ]  -َرِحي
 ليسَ ، له  سفرًا من بلدك تقصدُ  هلا نشئَ تُ  أنْ :  ، ومعناهُ  (( كَ د  لَ ب َ  ن  م   اهَ ئ َ ش  ن  ت    ن  أَ  ة  رَ م  ع  ال   ام  مَ تَ )) 
أن  ، وال يصحُّ  به أِحدُ  هُ رَ هبذا ، وكذلك فسَّ  هُ رُ سِّ فَ يُـ  كان سفيانُ :  هبا من أهلك ، قال أِحدُ  مَ ري تُ  أنْ 
بإمتام  هم اهللُ ما أحرموا هبا من بيوهتم ، وقد أمرَ  هُ وأصحابَ  -- يبَّ النَّ  فإنَّ ، بنفس اإلحرام  رَ فسَّ يُ 

 يًّا لي وعَ  رَ مَ عُ  ألمر اهلل ، مث إنَّ  تاركنيَ  هُ وأصحابُ  -- لكان النيبُّ  م على ذلكقوهلُ  لَ العمرة ، فلو ِحُي 
هذا ال ينبغي أن ! هلا ويفعالنه ؟ بإمتام   ذلك ليسَ  أنَّ  رياني ا يَ امهَُ رَ تُـ فَـ ، أَ  يقاتمي إال من الْ  رماني ما كانا حيُ 

 اسُ النَّ  يتسامعَ  أنْ  تدَّ عليه ، وكرهَ ه من مصره ، واشإحرامَ  على عمرانَ  رُ مَ ، ولذلك أنكر عُ  أحد   هُ يتومهََّ 
،  هذا ال جيوزُ  !؟فضل باأل اسُ النَّ  يأخذَ  واشتدَّ عليه أنْ العمرة  إمتامَ  كرهَ   اهُ رَ تُـ فَـ به ، أَ  يؤخذَ  أنْ  خمافةَ 

 ُ  [ . أعلمُ  ، واهللُ  عليه األئمةُ  هُ قوهلما يف ذلك على ما ِحلَ  ِحلُ  فيتعنيَّ
 -- النيبِّ  هديُ  هُ ؛ ألنَّ  هُ قبلَ  يقات ، وال حيرمَ مي الْ  منَ  حيرمَ  أنْ  األفضلَ  بأنَّ  القولُ  ح  يترجَّ وهبذا كله 

 يَ ضي رَ - هي بعدي  نْ مي  اشدينَ الرَّ  اخللفاءي  ةُ نَّ ، وهو سُ  [ الوارد   غير   من   أفضل   الوارد  : ]  ، والقاعدةُ  هُ تُ نَّ وسُ 
  .  -نْيَ عي مجَْ أَ  مْ هُ نْـ عَ  اهللُ 
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 ؟ منها ، فما احلكمُ  مْ حيري  مْ ـ، وجاوزها ولَ  إذا مرَّ هبا َمْن يريد النُّسكَ  :ال َمسألة الخامسة 
 : ين  من حالتَ لة ال ُتلو سأمَ هذه الْ  أنَّ  : والجواب  

 .دوهنا ، عاليًما متعمًِّدا  ، أي منْ  لِّ سك ، وحيرم من احلي مريًدا للنُّ  واقيتَ مَ الْ  أن جياوزَ  :الحالة األولى 
 .ذاهب األربعة مَ م عليه باتفاق الْ الدَّ  ه ، ولزومي بإمث فحينئذ  حيكمُ 

، فيكون قد  د  متعمِّ  م  ـت على لزوم اإلحرام منها ، وهو عالي ة اليت دلَّ نَّ فلعصيانه ، وخمالفته للسُّ  أمَّا اإلمثُ 
  . هُ له فعلُ  لُّ ما ال حيي  فعلَ 

يقات مي عليه من موضعه وهو الْ  الواجبُ  وهو اإلحرامُ  الواجبَ  سكَ النُّ  هي فلّتكي ؛ م عليه الدَّ  وأمَّا وجوبُ 
عليه بني  م يف ترك الواجبات ، وهو متفق  ليل على وجوب الدَّ الدَّ  بيانُ  -اََل عَ تَـ -وسيأيت بإذن اهلل 

ُهمْ -حابة ذاهب األربعة من حيث اجلملة ؛ اتباًعا لفتوى الصَّ مَ الْ  َي اهللُ َعنـْ  اهلل  ومنهم عبدُ ،  -َرضي
ُهَما- اس  عبَّ  بنُ ا َي اهللُ َعنـْ  . -تـََعاََل -كما سيأيت بيانه بإذن اهلل    -َرضي

، وهذا  منه ثانيةً  مَ ري يقات ، وحيُ مي من دونه ، مث يرجع إَل الْ  مَ ري وحيُ  يقاتَ مي الْ  أن جياوزَ  :الحالة الثانية 
؛  جوعي مع الرُّ  االستغفارُ  هُ لزمَ  دَ ، وإذا تعمَّ  أو أخطأَ  اإلنسانُ  يَ سي إذا نَ  خاصةً ،  هُ فعلُ  هو الواجبُ 

العلم من  أئمةي  عندَ والفتوى  عليه العملُ  رمَ حيُ  أنْ جاوز قبل  نْ مَ  ، وإرجاعُ  جاوزةي مُ لْ با خالفةي مُ الْ  جودي لو 
 م  ه  د  ر  بَّاس  ي َ عَ  نَ اب   ت  ي  أَ رَ )) : عثاء لك قال أبو الشَّ ، ولذهم بعدَ  نْ ومَ  -مْ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ -حابة الصَّ 

 . رواه سعيد   (( ام  رَ ح  إ   ر  ي  غَ ا ب  هَ و  ز  اوَ ا جَ ذَ إ   ت  ي  اق  وَ مَ ى ال  لَ إ  
 م ، أو ال ؟هل يسقط عنه الدَّ :  -اهللُ  مُ هُ ِحيَ رَ -وفي هذه الحالة اختلف العلماء 

َُهُم اهللُ - فالحنفية  .لبيًّا عنه إذا رجع مُ  مي الدَّ  يرون سقوطَ  -َرِحي
َُهُم اهللُ - والشافعية دوم كطواف القُ   من أفعال احلجِّ  بشيء   سْ يتلبَّ  مْ ـعنه إذا لَ  هُ يرون سقوطَ  -َرِحي

 . والوقوف بعرفةَ 
َُهُم اهللُ - والمالكية والحنابلة  .  عنه ال يسقطُ و ،  مُ الدَّ  هُ يلزمُ  هُ يرون أنَّ :  في المشهور -َرِحي

قبل  اِن، وهكذا عند أصحاب القول الثَّ  األولُ  هُ رامُ إح يؤثرْ  مْ ـلَ  إذا رجع ولَّبَّ ثانيةً  هُ يرون أنَّ فاألولون 
كما لو   ، فيكونُ  س بأفعال احلجِّ لبُّ يقات قبل التَّ مي الْ  منَ  حصل منه اإلحرامُ  هُ فإنَّ  س بأفعال احلجِّ لبُّ التَّ 

 . ابتداًء  يقاتمي الْ  من أحرمَ 
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، وهذه  للميقات هي جماوزتي بإحرامه بعد  تْ حصلَ  اجلنايةَ  ؛ فألنَّ م عنه وأمَّا القائلون بعدم سقوط الدَّ 
 يف ذمةي  ويستقرُّ  مُ الدَّ  جيبُ  ذْ ؛ إي  س بأفعال احلجِّ لبُّ جوع قبل التَّ وال بالرُّ ، لبيًّا جوع مُ بالرُّ  ال تزولُ  اجلنايةُ 

 . يرجعْ  مْ ـولَ  كمن جاوزَ   ، فيكونُ  يرجعْ  مْ ـأو لَ  مبجرد إحرامه رجعَ  زي اوي جَ مُ الْ 
جاوزة ، مُ باإلحرام بعد الْ  تْ وقعَ  خالفةَ مُ الْ  ؛ ألنَّ  -اهللي  دَ نْ عي  مُ لْ عي الْ وَ - في نظري أرجح   وهذا القولُ 

ًء ، ايقات ابتدمي أحرم من الْ  نْ يقات أو على مَ مي إَل الْ  ورجعَ  جاوزةمُ بعد الْ  رمْ حيُ  مْ ـلَ  نْ ها على مَ وقياسُ 
 إحرام   حيصلْ  مْ ـلَ  حيثُ ؛ عليه  قيسي مَ األصل الْ وجود اجلناية يف  ضعيف  ؛ لوجود الفارق ، وهو عدمُ 

 .مسألتنا  فيه أصالً ، خبالفي  موجود   غيُ  مي الدَّ  يقات ، فموجبُ مي دون الْ 
 . أقوى يرجعْ  مْ ـيقات ولَ مي أحرم دون الْ  نْ على مَ  هُ فيكون قياسُ 

 أنَّ : ومعىن ذلك ،  صحيح   هُ حرامَ إ متفقون على أنَّ  اجلميعَ  ومضى فإنَّ  يرجعْ  مْ ـلو لَ  هُ أنَّ :  ه  قوت   ووجه  
 : بدليل؛ بذلك  لغي اإلحرامَ ال يُ  رعَ الشَّ  ألنَّ ؛  ه ال يستقيمُ سي اإلحرام األول برجوعه أو بعدم تلبُّ  إلغاءَ 
 هُ فهذا كلُّ ،  يصحَّ  مْ ـاألوَل لَ  هي تي نيَّ  لغاءَ ونوى إ وأهلَّ ،  ثانيةً  ةً ه مث رجع مرَّ يقات وجاوزَ مي الْ  منَ  أهلَّ  هُ لو أنَّ 
جاوزة مُ ما يّتتب عليها من ضمان حق اهلل بالْ  هُ فيلزمُ ،  األوَل باإلحرام منعقدة   هُ تَ نيَّ  على أنَّ  يدلُّ 

 . أعلمُ  ، واهللُ  خالفةمُ والْ 
 
 : ل  الح   أهل   ات  يقَ م  
 ر  ان ومَ فَ سْ يد وعُ دَ ع وقُ ْر ة ووادي الفُ مَ تَ أهل اليُ  واقيت واحلرم ، مثلُ مَ كان بني الْ   نْ مَ  لِّ احلي  بأهلي  رادُ مُ الْ 

 .ة وحنوهم رَ ديبية وحبَْ ة واحلُ دَّ ف وجُ ري وسَ (  وممُ اجلُ )  هرانالظَّ 
 .سك بالنُّ  ةَ يَّ النـِّ  م ومساكنهم اليت أنشأوا منهاضعهام من مو هُ وميقاتُـ 

َُهُم اهللُ -لف واخللف مجاهي السَّ  وهذا هو قولُ  ابعني واألئمة على اختالف حابة والتَّ من الصَّ  -َرِحي
 . -عي يْ مي اجلَْ ى لَ عَ  اهللي  ةُ ِحَْ رَ -مذاهبهم 

ُهَما- اس  يف حديث عبد اهلل بن عبَّ  مَ ما تقدَّ  : ليل  والدَّ  َي اهللُ َعنـْ   ن  مَ فَ )) : قال  --أن النيب  -َرضي
 (( . أَ شَ ن  أَ  ث  ي  حَ  ن  م   ه  ام  رَ ح  إ  فَ  كَ ل  ذَ  نَ و  د   انَ كَ 
َ بف سك وميقاته من حيث أنشأ بالنُّ  هُ إحرامَ  واقيت فإنَّ مَ كان دون الْ   نْ مَ  أنَّ  -َعَلْيهي الصَّالُة َوالسَّالمُ - نيَّ
 .سك بالنُّ  هُ تَ نيَّ 
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أو  هم حبج  كان إحرامُ   هم من حيث أنشأوا من مواضعهم ومساكنهم ، سواءً يكون إحرامُ  لِّ احلي  وأهلُ 
بإذن  هُ كما سيأيت بيانُ   ةَ مكَّ  ، وهبذا خيالفون أهلَ  سكني واحد  م للنُّ هُ ؛ لعموم احلديث ، فميقاتُـ  عمرة  
 . -اََل عَ تَـ -اهلل 

؛  لِّ من موضعه من احلي  رمُ حيُ  هُ سك ، فإنَّ بالنُّ  لَّ هي يُ  عليه أنْ  ، مث طرأَ  لِّ إَل ما دون احلي  اآلفاقيُّ  مَ دي وإذا قَ 
ُهَما- رَ مَ عُ  اهلل بنَ  عبدَ  ألنَّ  َي اهللُ َعنـْ ،  صحيح   بسند   رع ، رواه مالك  أحرم من مزرعته بوادي الفُ  -َرضي
 .عليه بالوادي  تْ طرأَ  هُ تَ نيَّ  ألنَّ 

 
 : م  رَ الحَ  هل  أَ  ات  يقَ م  
         ةَ كان ساكًنا داخل حدود مكَّ   نْ هبم مَ  رادُ مُ ، فالْ  وهُ ساكنُ  بأهله رادُ مُ ، والْ  ةَ مكَّ  باحلرم حرمُ  رادُ مُ الْ 
 ةَ داخل حدود حرم مكَّ  لِّ احلي  وأهلي  نيَ سك من اآلفاقيِّ بالنُّ  ةَ يَّ أنشأ النـِّ  نْ ويف حكمهم مَ ،  -ا اهللُ هَ فَـ رَّ شَ -
 . -ا اهللُ هَ فَـ رَّ شَ -

 .كهم حجًّا وعمرًة سُ م حبسب اختالف نُ هُ ميقاتُـ  وخيتلفُ 
 : ج  م بالحَ ه  يقات   م  : أوال  
سك لنُ  ةَ يَّ من حيث أنشأوا ، فيحرمون من مساكنهم ومواضعهم اليت أنشأوا فيها النـِّ  م باحلجِّ هُ ميقاتُـ 
ُهَما-اس بن عبَّ يف حديث عبد اهلل  -َعَلْيهي الصَّالُة َوالسَّالمُ - هي ؛ لقولي  احلجِّ  َي اهللُ َعنـْ :  مي تقدِّ مُ الْ  -َرضي
 . (( ةَ كَّ مَ  ن  م   نَ و  ل  ه  ي   ةَ كَّ مَ  ل  ه  ى أَ تَّ ، حَ  أَ شَ ن  أَ  ث  ي  حَ  ن  م   ه  ام  رَ ح  إ  فَ  كَ ل  ذَ  نَ و  د   انَ كَ   ن  مَ فَ )) 

َمه م  اهلل  -العلم  ي أهل  رجح قولَ أفي  مي رَ احلَ  منَ  معنيَّ   م موضع  هُ وال يلزمُ  وهو ،  في نظري -رَح 
 أحرمَ  احلرمي  يِّ أَ  نْ ، فمي  -عي يْ مي ى اجلَْ لَ عَ  اهللي  ةُ ِحَْ رَ - ةافعيَّ عند الشَّ  ة واحلنابلة ووجه  الكيَّ مَ ة والْ احلنفيَّ  مذهبُ 
 نْ باإلحرام مَ  واحلرم ، وهو حاصل   لِّ سك بني احلي يف النُّ  من اإلحرام اجلمعُ  قصودَ مَ الْ  جاز ؛ ألنَّ  باحلجِّ 

 . لِّ كان من احلي   موضع   يِّ أَ  نْ بالعمرة مي  له اإلحرامُ  كان من احلرم ، فجاز كما جيوزُ   موضع   يِّ أَ 
ُهمْ - حابةَ الصَّ  ري يأمُ  مْ ـلَ  -- النيبَّ  سجد احلرام ؛ ألنَّ مَ من نفس الْ  اإلحرامُ  هُ وال يلزمُ  َي اهللُ َعنـْ  -َرضي

          : قال  -- من حديث جابر   خاريِّ يفعلوه كما يف صحيح البُ  مْ ـوية ولَ الّتَّ  يومَ  وا باحلجِّ ا أهلُّ م  لَ 
و ب  أَ  الَ قَ ، وَ  ج  حَ ال  ي ََّنا ب  ب َّ لَ  ر  ه  ظَ ب   ةَ كَّ ا مَ نَ ل  عَ جَ ، وَ  ة  يَ و  ر  الت َّ  مَ و  ى ي َ تَّ ا حَ نَ ل  لَ ح  أَ فَ  -- ي  ب  النَّ  عَ ا مَ نَ م  د  قَ )) 
يف صحيحه  -اهللُ  هُ ِحيَ رَ - خاريُّ البُ  وترجم له اإلمامُ  (( اء  حَ ط  بَ ال   نَ ا م  نَ ل  لَ ه  أَ :  -- ر  اب  جَ  ن  عَ  ر  ي  ب  الز  

 [ .ى ن  ى م  لَ إ   جَ رَ ا خَ ذَ إ   اج  حَ ل  ل  وَ  ي  ك  مَ ل  ا ل  هَ ر  ي  غَ وَ  اء  حَ ط  بَ ال   نَ مَ  الل  ه  اإل   اب  بَ ] : بقوله 
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َي اهللُ - حابةُ وإمنا أحرم الصَّ  ُهمْ َرضي  اإلمامُ  هَ من البطحاء ؛ لكوهنا كانت منزالً هلم ، ولذلك نبَّ  -َعنـْ
َُه اهللُ - خاريُّ البُ   هُ ِحيَ رَ - هَ بَّ ، ونَـ  نةً ليست متعيِّ  البطحاءَ  على أنَّ [ ا هَ ر  ي  غَ وَ  اء  حَ ط  بَ ال   نَ م  ] : بقوله  -َرِحي
 .يف احلكم باجلواز  ها سواء  مجيعَ  مكةَ  على أنَّ  [ا هَ ر  ي  غَ وَ  ]: بقوله  -اهللُ 

َُهُم اهللُ - الفقهاء وذهب بعض   ال يستوي  هُ ساكن وسائر احلرم ، فيون أنَّ مَ فريق بني الْ إَل التَّ  -َرِحي
َُهُم اهللُ -ة افعيَّ الشَّ  مذهبُ هم من مساكنهم ، وهذا هو ، بل يكون إحرامُ  هي اني كَّ احلرم لسُ  مجيعُ  يف  -َرِحي

  . األصحِّ 
ُهمْ - حابةَ الصَّ  بأنَّ :  واواستدل   َي اهللُ َعنـْ هم إَل وا إحرامَ رُ ؤخِّ يُ  مْ ـ، ولَ  حلجِّ با نْيَ لِّ هي انطلقوا من مىن مُ  -َرضي

 . أعلمُ  فيه توُّط  واتباع  للوارد ، واهللُ  ، وهذا القولُ  مىًن 
َُهُم اهللُ -ة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ الْ  بي تُ يف كُ  ذكورُ مَ الْ  اخلالفُ  : تنبيه   إمنا هو يف األفضل يف موضع  -َرِحي

َُهُم اهللُ - ةُ الكيَّ مَ فالْ  ا اإللزامُ أمَّ ، اإلحرام من مكة  ة داخل احلرم كاحلنفيَّ  معنيَّ   وضع  ال يلزمون مب -َرِحي
 . -عي يْ مي ى اجلَْ لَ عَ  اهللي  ةُ ِحَْ رَ -واحلنابلة 

 : مرة  م بالع  ه  يقات   م  : ثاني ا 
ة هبا مر العُ  ةَ يَّ إذا أنشأوا ني  لِّ وأهل احلي  نيَ كان من اآلفاقيِّ   نْ هم ، أو مَ  رادوا العمرةَ إذا أ ةَ مكَّ  أهلي  وميقاتُ 

 من حديث عائشةَ  حيحنيي كما يف الصَّ   -- يبَّ النَّ  ة ؛ ألنَّ مر ، فيحرمون منه بالعُ  لِّ إَل احلي  خيرجوا أنْ 
َها- َي اهللُ َعنـْ  ((  ة  رَ م  ع  ال  ب   لَّ ه  ت  ؛ ل   م  رَ حَ ال   نَ ا م  هَ ب   جَ ر  خ  يَ  ن  ا أَ اهَ خَ أَ  ن  مَ ح  الرَّ  دَ ب  عَ  رَ مَ أَ )) :  -َرضي

 فَ د  ر  أ   ن  أَ  -- اهلل   ول  س  ي رَ ن  رَ مَ أَ )) : قال  -- ِحن بن أيب بكر  عن عبد الرَّ  حيحنيي ويف الصَّ 
 (( . م  ي  ع  ن  الت َّ  نَ ا م  هَ رَ مَ ع  أ  وَ ،  ةَ شَ ائ  عَ 

َي - عائشةَ  ؛ ألنَّ  لِّ يف العمرة هو أدىن احلي  كيِّ مَ الْ  ميقاتَ  نعيم ؛ فدلَّ على أنَّ التَّ  منَ  تْ فاعتمرَ  َرضي
َها أخاها بإخراجها من  ا ألزمَ مَّ يف حكم أهلها ، فلَ  تْ ، فصارَ  ةَ العمرة وهي مبكَّ  ةَ يَّ ني  أنشأتْ  -اهللُ َعنـْ

سك يف النُّ  دَّ ال بُ  هُ ؛ ألنَّ  لِّ هو أدىن احلي  هي حكمي  كان يف  نْ بالعمرة ومَ  يِّ مي رَ احلَ  ميقاتَ  دلَّ على أنَّ احلرم 
 شيء   ا وقعَ مَّ لَ  العمرة هي يف احلرم ، فلو أحرم بالعمرة يف احلرم واحلرم ، وأفعالُ  لِّ من اجلمع بني احلي 

وهي  إال بالوقوف بعرفةَ  ال يصحُّ  هُ احلرم ؛ ألنَّ  نَ سبة هلم مي بالنِّ  هُ ميقاتَ فإنَّ  ، خبالف احلجِّ  لِّ منها يف احلي 
 .منه  هم باحلجِّ إحرامُ  واحلرم ، فصحُّ  لِّ ، فهم جامعون بني احلي  لِّ من احلي 
 هُ ، وجاء إليه ليزورَ  ري وْ زُ مَ خارًجا عن الْ  ائرُ يارة إمنا تكون إذا كان الزَّ الزِّ يارة للبيت ، و العمرة هي الزِّ  مث إنَّ 

   . أعلمُ  واهللُ  . لِّ إَل أدىن احلي  يِّ مي رَ خبروج احلَ  قُ وهذا يتحقَّ 
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ََّّالث َّالث ََّّرس َّالد َّ
ََّّ(َّام َّر َّح َّالإَّ)ََّّ

َّ[َّهإَّ،َّس ن نإََّّهإَّ،َّأحوالإََّّهإَّحقيقتإَّفيََّّ]َّ
 

أن  ناسبِ مُ الْ  منَ  هُ فإنَّ ,  واقيتِ مَ بالْ  قُ وما يتعلَّ ,  احلج   ماتِ مقد  :  ابقيِ السَّ  رسيِ ا يف الدَّ نَّ بعد أن بيـَّ 
سيسأل  هُ فإنَّ  كَ سُ يريد الن   واقيتَ مَ الْ  سلمُ مُ إذا بلغ الْ  هُ ألنَّ  ؛رس عن اإلحرام يف هذا الدَّ  احلديثُ  يكونَ 

 :الية باحث التَّ مَ من خالل الْ  -اََل عَ تَـ -بإذن اهلل  هُ بيانُ  وسيكونُ ,  هِ تِ عن اإلحرام وكيفيَّ 
 . اإلحرامِ  حقيقةُ  :َّاألولَّ

 . اإلحرامِ  أحوالِ يف  :َّانيالث َّ
 . هِ نِ نَ يف سُ  :َّالثالث َّ

 :ا فيما يلي هَ وبيانُـ 
َّ:َّغة َّل ََّّالحرامإََّّحقيقة َّ

على  تدل  (  مَ رُ حَ ) ومادة , "  اًماإحر  مُ رِ يُ  لُ جُ الرَّ  أحرمَ  ": من قوهلم  مأخوذ   :غةَّفيَّالل ََّّالحرام َّ
 .إذا صار ممنوًعا "  ءُ يالشَّ  مَ رُ حَ " : فتقول ,  رِ واحلظ نعِ مَ الْ 

إذا "  مَ هَ تْـ وأَ " ,  اإذا دخل جندً "  أجندَ : " كقولك ,   مةِ رْ يف احلُ  دخلَ  هُ فمعناه أنَّ "  أحرمَ : "  تَ فإذا قلْ 
 . دخل هتامةَ 

 قةً كانت متعل    سواءً , مات رُ احلُ  فيشمل مجيعَ ,  غوي يعترب عامًّامات على الوجه الل  رُ يف احلُ  ولُ خُ مث الد  
 . العبادةِ  وِ أ,  كانِ مَ الْ  ان أوِ مبالزَّ 

 .مان رمة الزَّ دخل يف حُ  هُ ألنَّ ؛ "  مَ رَ حْ أَ " :  مُ رُ احلُ  عليه األشهرُ  تْ خص الذي دخلَ فتقول يف الشَّ 
 .كان مَ رمة الْ دخل يف حُ  هُ ألنَّ ؛ " َأْحَرَم " : خص الذي دخل حرم مكة وتقول يف الشَّ 
  .الة رمة عبادة الصَّ دخل يف حُ  هُ ألنَّ ؛ " َأْحَرَم " : خص الذي دخل يف الصالة وتقول يف الشَّ 

 كِ سُ بالن   مَ رِ حْ مُ الْ  ألنَّ راد هنا ؛ مُ عىن األخري هو الْ مَ والْ , غة يف الل   إحرام   هُ عليه أنَّ  قُ ذلك يصدُ  فكل  
 ؛ ألنَّ  باحلج   م  رِ كان وهو مُْ مَ مان والْ رمة الزَّ وقد يدخل يف حُ , والعمرة  رمة عبادة احلج  يف حُ  يدخلُ 
 , فيكون جامًعا عيِ والسَّ  وافِ كالطَّ ,   مِ رَ هو يف احلَ  منها ما:  هُ ومناسكُ ,  مِ رُ احلُ  يف األشهرِ  يقعُ  احلجَّ 

 .باحلال األول  امً رِ مُْ  هِ بكونِ  هُ وصفَ  لكنَّ , ها ل  مات كُ رُ هلذه احلُ 
َّ
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  .َّ(َّاع َّاَّم َّم َّه ََّّو َّأ ََّّنإَّي َّك َّس َّالن ََّّدإَّح َّأ ََّّة َّي َّنإَّ)َّ: هو  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ -يف اصطالح العلماء  اإلحرامُ  :َّااصطالح َّ
عن  دَ جترَّ  هُ فلو أنَّ , اهر وليس بالظَّ , بالقلب يف األصل  ق  متعل   اإلحرامَ  ألنَّ ؛  (ةَّي َّنإَّ:َّ)َّمَّه َّفقول َّ

 . امً رِ مُْ  نْ يكُ  مْ ـك لَ سُ يف الن   خولَ بقلبه الد   وِ نْ يَـ  مْ ـولَ  داءَ والر   اإلزارَ  سَ بِ ولَ ,  خيطِ مَ الْ 
 . هِ ال مبنطوق لسانِ , بقلبه  العربةُ  تِ كانَ ,   خطأً   باحلج  ّبَّ مث لَ ,  وهكذا لو نوى بقلبه العمرةَ 

وال , يقات مِ خص يف الْ الشَّ  وال يكفي نزولُ , ة وهذا القصد يَّ يف اإلحرام من وجود هذه النـ   دَّ بُ  فال
وهو , العمرة  وأ احلج   كِ سُ يف نُ خول للد  ة وقصد القلب يَّ من وجود النـ   دَّ بُ  ال لْ بَ ,  هُ دُ وال جتر  ,  هُ غسلُ 
 . البعضُ  هِ عن حتقيقِ  يغفلُ  أمر  

 :والعمرة , فهو  هبما احلج   رادُ مُ الْ  (َّنإَّي َّك َّالن س ََّّدإَّح َّأ َّ:َّ)َّوقولهمَّ
 . د ارإَّف َّم َّ, فيكون  هُ وحدَ  احلجَّ  ينويَ  ألحدمها , مبعىن أنْ  ناوياً  يكونَ  أنْ  إم ا
 . ع ات  َّم َّت َّم َّهبا , فيكون  ليتمتعَ  ها يف أشهر احلج  وحدَ  ينوي العمرةَ  أو
عمرة اجلِِعرَّانة , يف  -- ِب  لنَّ فـََعَل اكما ,   شهر احلج  ًعا يف أتـ  مَ ـها ال ينوي هبا تَ وحدَ  ةَ مر الع ينويَ  أو

فحينئٍذ يكون  ,ضية والقَ , ديبية احلُ  مرةِ عُ يف  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -أو يف غري أشُهرِِه , كما فعل 
 . ر امإَّت َّع َّم َّ

 . قارن االقارن , فيكون  ة مًعا , وهو حج  مر العو  احلج   كَ سُ أي ينوي نُ  (ع اَّاَّم َّم َّه ََّّو َّأ َّ:َّ)َّوقولهمَّ
 . هاجامًعا ألنواع اإلحرام كل   عريفُ فصار التَّ 

 
َّ:َّامإَّر َّح َّالإََّّال َّو َّح َّأ َّ
 :َّحاالت ََّّفالَّيخلوَّمنَّثالثإَّ يقاتَ مِ أتى الْ  نْ مَ 

   منا , فهذا , أو العمرة , أو مها مًعا كما قدَّ  سك , فينوي احلجَّ بالن   هُ تَ  نيَّ يعي   أنْ  :الحالةَّاألولىَّ
 ( . عيينالت َّ) ى بـم  سَ ما يُ 

 ( . يقإَّعلإَّالت َّ) ى بـسمَّ يُ  ما, وهذا  آخرَ  ة شخصٍ يِ ه بنَّ تَ نيَّ  قَ يعل   أنْ  :الحالةَّالثانيةَّ
 ( . قإَّال َّط َّالإَّ) ى بـسمَّ سك , وهذا ما يُ من الن   دها بشيءٍ ته , وال يقي  نيَّ  طلقَ يُ  أنْ  :الحالةَّالثالثةَّ

َّ:فيماَّيليََّّالحاالتإََّّهذهإََّّوبيان َّ
َ  أنْ  :الحالةَّاألولىَّ   ه , وحدَ  ها , أو احلجَّ وحدَ  ه , فينوي العمرةَ إحرامَ  دَ د  سك , ويُ بالن   هُ تَ نيَّ  يعي 
كما يف األحاديث   -- ِب  النَّ  مًعا , وهذا هو األصل الذي دلَّ عليه هديُ  أو العمرة واحلج  



 هــ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل َأْحَكاُم اإِلْحرَاِم           : الدَّْرُس الثَّاِلُث ُدُرْوس  يف َمَناِسِك احلَْج           
 

-4 -

َ إحراَمه يف حج   هُ أنَّ , حيحة عنه الصَّ  ُهمْ -ه وعمرته , وخيـََّر أصحابَه عيَّ يف حجة  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
َ بَـ  يقاتَ مِ وا الْ مُ دِ الوداع حينما قَ   املؤمني عائشة  م  من حديث أُ  حيحيِ الثة كما يف الصَّ األنساك الثَّ  يَّ

َها- ر ة َّ))َّ: قال  --, أن النب  مٍ سلِ مُ لِ  فظُ , واللَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ َّي هإل َّبإح جٍَّّو ع م  َّأ ر اد َّمإن ك م َّأ ن  م ن 
ر ة َّف  َّ َّي هإل َّبإع م  َّأ ن  َّأ ر اد َّمإن ك م  َّي هإل َّبإح جٍَّّف  ل ي  ف ع ل َّ،َّو م ن  َّأ ر اد َّمإن ك م َّأ ن  َّ((َّ.ل ي  ف ع ل َّف  ل ي  ف ع ل َّ،َّو م ن 

 يقِ قال وهو يف وادي العقِ  --أن النب  --اب خاري من حديث عمر بن اخلطَّ ويف صحيح البُ 
َّ((َّ:َّ َّر ب يَّف  ق ال  َّمإن  ل ة َّآت  َّالل ي   َّ،َّو ق ل َّ:َّأ ت انإي  اَّال و ادإيَّال م ب ار كإ ر ة َّفإيَّح ج ة َّ:َّص ل َّفإيَّه ذ  َّ((َّع م 

ُهَما- من حديث جابرٍ  حيحيِ ويف الصَّ   --َّاللإََّّولإَّس َّر ََّّع َّاَّم َّن َّم َّدإَّق َّ))َّ: أنه قال  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
َّ ن َّن  ق ول  َّاللإَّ:َّو ن ح  َّبإال ح ج َّ،َّف أ م ر ن اَّر س ول  َّالل ه م َّل ب  ي ك  ر ة ََّّ--ل ب  ي ك   . ((ف ج ع ل ن اه اَّع م 

َها-عائشة  حديثُ :  ه َّومثل َّ َها-أمساء  أيًضا , وحديثُ  حيحيِ يف الصَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ   -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 . مٍ سلِ يف صحيح مُ 

ُهَما-من حديث عبد اهلل بن عبَّاٍس  حيحيِ ويف الصَّ  َّاللإَّ))َّ: قال  -َرِضَي اهللُ َعنـْ  --ق دإم َّر س ول 
ر ة َّ ه اَّع م  ع ل و  َّي ج  َّأ ن  َّبإال ح ج َّ،َّف أ م ر ه م  اب ه َّص ب ح َّر ابإع ة َّم هإل ي ن  َّ((َّ.و أ ص ح 

َّاللإَّ ن اَّم َّ ر ج َّ خ َّ))َّ: ال ـق -- رٍ ـابـديث جـن حـم مٍ سلِ ح مُ ـي صحيـوف م هإل ي ن ََّّ--ع َّر س ولإ
 . ((َّبإال ح ج َّ

ُهمْ - هُ وأصحابَ  -- ِبَّ النَّ  على أنَّ  حيحةُ الصَّ  هذه األحاديثُ  تْ فدلَّ   ْيَ ل  هِ مُ  اكانو   -َرِضَي اهللُ َعنـْ
منهم  هوالً , بل حدَّد كل  واحدٍ مَ بهًما , وال إحراُمهم مُ  نْ يكُ  مْ ـ, وعيـَُّنوا ما أحرموا به , ولَ  كِ سُ بالن  
َها-أُم  املؤمني عائشة يف حديث صرياً  وردَ كما   -- بأمر النب   هُ تَ نيَّ  م هُ حينما خيـَّرَ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 .يف اإلهالل  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -

َ  ك أنْ سُ بالن   فيمن أحرمَ  هي األصلُ  فهذه احلالةُ  َده , وال عجعلَ يُ إحرامه و  يعي  علًَّقا , وال مُ , بهًما ه مُ د 
ها وحدَ  ه , أو العمرةَ وحدَ  أراد احلجَّ  , سواءً  ةً نَ يـَّ عَ سك إذا كانت مُ ة بالن  يَّ على اعتبار النـ   منعقد   واإلمجاعُ 

 . وبي احلج  , فصاَر قارنًا بينها مجعَ أو ,  هبا إَل احلج   عَ مت  راد التَّ أأو 
 وهو, فيجوز له ذلك ,  آخرَ  كإحرام شخصٍ   هُ سك , فيجعل إحرامَ ه بالن  تَ نيَّ  قَ عل  أن يُ  :الثانيةَّالحالةَّ
أ ن ه َّ))َّ:  -- ي  لِ من حديث عَ  حيحيِ ا ثبت يف الصَّ مَ ؛ لِ  -َرِحَُهُم اهللُ - جمهورَّالعلماءَّمذهب َّ

َّ َّ،َّس أ ل ه َّالن بإي ََّّ--ل م اَّق دإم َّع ل ىَّالن بإي  َّال ي م نإَّفإيَّح ج ةإَّال و د اعإ َّ:َّ --مإن  َّ؟َّف  ق ال  ل ل ت  :َّبإم َّأ ه 
َّ  . هُ ه أن يكون قارنًا مثلَ على فعله , وأمرَ  -- , فأقرَّه النب  ((َّ --بإم اَّأ ه ل َّبإهإَّالن بإي 
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 . آخرَ  شخصٍ  فدلَّ على صحة اإلحرام كإحرامِ 
 . حيحيِ يف الصَّ  -- أيب موسى األشعري   حديثُ  :َّه َّومثل َّ

 .ه مبثله إحرامُ  , فإنه ينعقدُ  به ذلك الغريُ  ما أحرمَ  يعرفَ  أنْ  هُ فإذا أحرم على هذا الوجه , وأمكنَ 
ة يَّ وتفريعات فيما ينبين على هذه النـ   القائلي جبواز هذا النوع تفصيالت   -َرِحَُهُم اهللُ -مث عند العلماء 

من حاله ,  مَ لِ , أو اخلطأ فيما عَ  إحراِمهِ الشَّخص الذي علَّق إحراَمُه على  كاجلهل حبال,  من طوارئ 
 َ عليق أو بعده , وهي وتعينه أو عدم تعينه قبل التَّ , إحرامه أصالً , أو إطالقه إلحرامه  عدمُ له  أو تبيَّ
 .  كم األصل ح هنا بيانُ  قصودُ مَ الت , والْ طوَّ مُ ها الْ ها , ومل  يطول حبثُ  مسائلُ 

َ الن   وهو أن ينوي مطلقَ  :الطالقَّ :الحالةَّالثالثةَّ  ة أيًضا يَّ يف النـ   , وهو اإلهبامُ  سك من غري أن يعي 
ُ  هُ فيقصد بقلبه أنَّ  ا وال عمرًة , وإمنا نوًعا من األنساك , فال يقصد حجًّ  دخل يف اإلحرام , وال يعي 

 .ا أحرم به مَ لِ  يف قلبه على اإلحرام دون تعييٍ  يعقد العزمَ 
 .حجًّا وال عمرًة  أقصدْ  مْ ـ, ولَ  اإلحرامَ  تُ أو قصدْ  تُ حرمْ أ:  إذا قال :فيَّالفتوىََّّهإَّومنَّأمثلتإَّ

من حديث عمر بن  حيحيِ كما يف الصَّ   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -قوله  ويصح ؛ لعمومِ  هُ فينعقد إحرامُ 
َّ))َّ:  --اب اخلطَّ  َّبإالن  ي اتإ  ((َّ.إإن م اَّاأل ع م ال 

 حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ الس   تِ ا جاءَ مَّ , ولَ  ة , وهي القصدُ يَّ ها بالنـ  األعمال وصحتَ  اعتبارَ  على أنَّ  ث دلَّ يح
إَل  ينتهيَ  أنْ  كما يف مسألتنا شريطةَ   هِ أصالً يف جواز إهبامِ  تْ صارَ ,  ةيَّ جبواز تعليق اإلحرام حال النـ  

  .سك وال يبقى مبهماً إَل هناية الن  , ي التَّعي
َّ

َّ؟َّهُ طالقُ اإلحرام أو إ تعييُ  هل األفضلُ :ََّّمسألة َّ
َّ:َّينِ مشهورَ  يِ سألة على قولَ مَ يف هذه الْ  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ - ختلف العلماءُ ا:ََّّالجواب َّ

 . عييُ التَّ  األفضلُ :ََّّاألول ََّّالقول َّ
َّ.َّاإلطالقُ  األفضلُ  :انيَّالث ََّّالقول َّ

َّقالَّباألولَّا فة يف ص الواردةُ  حيث اتفقت األحاديثُ ؛  هُ تُ نَّ وسُ  --النب  هديُ  هُ بأنَّ :  حتج َّفم ن 
َّافضل ََّّالوارد ََّّأن َّ"َّ: والقاعدة ,  انً يـَّ عَ كان مُ   لْ بَ ,  هُ مْ هِ بْ يُـ  مْ ـولَ  هُ رامَ حإ قْ لِ طْ يُ  مْ ـحجه وعمرته على أنه لَ 

ََّّ"َّ.َّالواردإََّّمنَّغيرإَّ
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ام اإلحر تبعات من  هُ نفسَ  أن يتداركَ  حىت يستطيعَ ؛ لإلنسان  يسرُ التفَت إَل أنَُّه أ :قالَّبالثانيََّّن َّوم َّ
 وأيسرَ  أرفقَ  اإلطالقُ  فيكونُ ,  ئَ ار الطَّ  هُ ظرفَ  إَل ما يوافقُ  هُ إحرامُ  فيصرفُ ,  له أمر   ثَ دَ فيما لو حَ 

 .رع ويسره إَل مساحة الشَّ  وأقربَ 
-- ِب  النَّ  ا ذكروه من كونه هديَ مَ لِ ؛ ول هو القول األ -اهللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ - وأرجحهماَّفيَّنظري

ا هَ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  م  يف حديث أُ  مَ كما تقدَّ   يقاتِ مِ إَل الْ  مَ دِ ا قَ مَّ لَ  هُ وأنَّ  خاصةً ,  هُ تَ نَّ وسُ 
َ عَ حيحي يف الصَّ    . طالقهم إَل إهُ عُ دْ يَ  مْ ـولَ , اإلحرام  أوجهَ  -مْ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - هِ ألصحابِ  يَّ

ََّّة َّل َّي  َّالل ََّّي َّانإَّت َّأ ََّّ)): قال  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  --من حديث عمر  خاري  ا ثبت يف صحيح البُ مَ ولِ  آت 
 بأمر اهلل التَّعيُي فكان  ((ة َّج َّيَّح َّة َّفإَّر َّم َّع ََّّل َّق َّو َّ،ََّّكإَّار َّب َّم َّيَّال َّادإَّو َّاَّال َّذ َّيَّه َّفإََّّل َّهإَّأ َّ:ََّّال َّق َّو َّ،َّيَّب َّر ََّّن َّمإَّ
 .  أعلمُ  واهللُ ,  إال األفضلَ  هِ ي  بِ لنَ  اهللُ  وال خيتارُ ,  -اََل عَ تَـ -
َّ

َّ؟ََّّفض َّالر ََّّله ََّّفهلَّيجوز َّ،ََّّسكإَّبالن ََّّه َّإحرام ََّّن َّإذاَّعي َّ:ََّّمسألة َّ
 َ وامتنع من , بعد ذلك  فإنه إذا رفضَ ,  وجبَ يقات وأمِ باحلج والعمرة يف الْ  هُ إحرامَ  مُ رِ حْ مُ الْ  إذا عيَّ

,  باقٍ  كَ سُ الن   فإنَّ , ي حج   ِتَّ أُ  أنْ  ريدُ مريت , أو ال أُ عُ  ِتَّ أُ  أنْ  ريدُ ال أُ :  فقال مثالً , ه إمتام نسكِ 
 . هُ كلَّ   هُ رَ مْ ولو امتنع عُ  امً رِ ويبقى مُْ ,  وال يبطلُ ,  فضِ هبذا الرَّ  ال ينفسخُ  هُ وإحرامُ 

 .{ََّّللإََّّة َّر َّم َّع َّال َّو ََّّج َّح َّواَّال َّم َّتإَّأ َّو ََّّ}:  -تـََعاََل -قوله :  علىَّذلكَّليل َّوالد َّ
فة ما على الص  هُ إمتامُ  هُ ماهتما لزمَ رُ دخل يف حُ  نْ فمَ , والعمرة  متام احلج  أمرنا بإ اهللَ  أنَّ :  ووجهَّالداللة

 . يف غري موقعه  اواقعً  هُ وامتناعُ  هُ رفضُ  ويكونُ , ة رعيَّ الشَّ 
 ماعُ وهو اجلِ ,  كِ سُ الن   فإذا ارتكب ما يوجب فسادَ ,  إذا أصرَّ  افضِ يف حكم الرَّ  لُ صَّ فَ ويف هذه احلالة يُـ 

دية وضمان يف الفِ  هُ ومبحثُ ,  هُ كَ سُ أفسد نُ  نْ وعليه ما على مَ ,  افاسدً  هُ إمتامُ  هُ ولزمَ ,  هُ حج   فسدَ 
 . اجلنايات 

عروف يف تكرار اجلناية مَ الْ  فصيلها على التَّ ا مجيعَ هَ ضمانُـ  هُ يلزمُ  هُ فإنَّ  حظوراتِ مَ الْ  رتكبَ ا إذا اوأمَّ 
 .دية وضمان اجلناية الفِ  هذا مبحثُ  ومل  , دية فيه وحكم الفِ 

 . -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ - العلمِ  أهلِ  وعلى هذا إمجاعُ ,  فضِ بالرَّ  ال ينفسخُ  اإلحرامَ  أنَّ  :هناََّّقصود َّم َّوال َّ
 
َّ
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ة افعيَّ الشَّ  وهو مذهبُ ,  -َرِحَُهُم اهللُ - يَّالعلماءفيَّأرجحَّقول َّيف اإلحرام  االشرتاطُ  عجوزُ  :َّمسألة َّ
, ها تَ وأدلَّ  سألةَ مَ ا هذه الْ نَّ وقد بيـَّ ,  -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -ة الكيَّ مَ ة والْ للحنفيَّ  اخالفً , واحلنابلة 

 ينإَّالوجه ََّّفأرجح َّجبوازه  يلَ وإذا قِ ,  ذي  من الرت  نَ مدة وسُ وحات العُ رُ انه يف شُ جحرُ  ودليلَ  اجحَ الرَّ  والقولَ 
 اهللُ  يَ ضِ رَ - باعةَ يف حديث ضُ  كما وردَ   هِ عند وجود موجبِ  رطَ الشَّ  يُنِشئَ  للوارد بأنْ  موافقاً  أن يكونَ 

  . -اهَ نْـ عَ 
َّ

احلنابلة  وهو مذهبُ ,  -َرِحَُهُم اهللُ - يَّالعلماءفيَّأرجحَّقول َّ بعمرةٍ  احلج   فسخُ  عجوزُ  :َّمسألة َّ
ا هذه نَّ وبيـَّ ,  -عِ يْ مِ ى اجلَْ لَ عَ  اهللِ  ةُ حَْ رَ -ة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ ة والْ للجمهور من احلنفيَّ  اخالفً , ة اهريَّ والظَّ 

وح رُ ناسك يف دروس اجلامعة , وشُ مَ وح الْ رُ يف شُ  جحانِ الر   ودليلَ  اجحَ الرَّ  والقولَ , ها تَ وأدلَّ  سألةَ مَ الْ 
 . مذي  نن الرت  مدة وسُ األحاديث يف شرح العُ 

  
َّ ر امإ َّ:س ن ن َّالإح 

 :منَّأهمهاَّماَّيليَّيف صفة اإلحرام جبملٍة من الس َنن  --ثبَتِت األحاديُث عن رسول اهلل 
َّ   :االغتسال 

لإهإََّّ--أ ن َّالن بإي َّ))َّ:  --ما ثبت يف حديث زيد بن ثابت :  واألصلَّفيه ال  ت ج ر د َّلإإه 
 . رواه الرتمذي  وحسََّنُه  ((و اغ ت س ل َّ

ُهَما-ويف حديث عبد اهلل بن ُعَمَر  رإم َّإإذ اَّأ ر اد َّ))َّ: قال  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ل َّال م ح  َّي  غ ت سإ َّالس ن ةإَّأ ن  مإن 
رإم َّ َّي ح  ْمَنا أنَّ قوَل الصَّحايب  ((َّأ ن  َّالس ن ةإَّ))َّ: رواُه الدَّارقطين  واحلاكُم وصحََّحُه , وقد قدَّ يُعترُب  ((مإن 

 .   --َل النَِّب  مرفوعاً إ
َرِضَي -ويتأكَُّد هذا الغسُل يف حق  احلائض والن فساء ؛ ِلَما ثبت يف صحيح ُمسِلٍم من حديث عائشة 

َها َّ))َّ:  -اهللُ َعنـْ اءإَّ،َّف أ م ر  َّبإال ب  ي د  ر َّالص د ي قإ َّأ بإيَّب ك  َّبإم ح م دإَّب نإ َّن فإس ت  َّأ بإيَّع م ي س  م اء َّبإن ت  أ ن َّأ س 
َّ ل َّو ت هإل َّ --الن بإي  َّت  غ ت سإ َّي  أ م ر ه اَّأ ن  ر َّأ ن  َّ((َّ.أ ب اَّب ك 
ُهَما-حديث جابر بن عبد اهلل  :ومثل ه َّ  .يف صحيح ُمسِلٍم  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

َّ
َّ



 هــ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل َأْحَكاُم اإِلْحرَاِم           : الدَّْرُس الثَّاِلُث ُدُرْوس  يف َمَناِسِك احلَْج           
 

-7 -

َّ َّ:َّوللعلماءَّفيَّالغسلَّعندَّالحرامَّوجهانإ
 . أنَُّه تعب ِديٌّ  :الوجهَّاألولَّ

 . أنه ُمعلَّل   :والوجهَّالثانيَّ
عبادِة والُقربِة , والشَّرُع جعل طهارَة فإنَُّه إذا لَـْم عجِد اْلَماَء تيمََّم ؛ حتصيالً لل :فعلىَّالقولَّبأنهَّتعب دإيٌَّّ

 . التـ رَاب بدالً عن طهارة اْلَماء يف العبادة 
فالعلَُّة فيه النَّظافُة , وهي يف حق  الن فساء واحلائض احلاجُة إليها أشد  , فإذا :  وعلىَّالقولَّبأنهَّم عل ل َّ

ُم ؛ ألنَُّه ال يتحقَُّق به اْلَمعىن الذي من أجله ُشرَِع الغسُل , اْلَماَء لَـْم ُيْشرَْع له التَّيم  اْلُمحرُِم لَـْم عجِد 
 .وهو النَّظافة 

اليت اشتمل عليها حديُث أُم   --وُيسن  أن يكون هذا الُغسُل على الص فة الواردة يف ُغْسِل النب 
ُهَما-اْلُمؤمنَي عائشَة وميمونَة  َعَلْيِه الصَّالُة -يف صفة ُغسِلِه  الثَّابتِي يف الصَّحيحيِ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

 .من اجلنابة  -َوالسَّالمُ 
ويتنظَُّف اْلُمغتسُل قبل إحرامه بإزالة الشََّعِث عن جسده , فيقلم أظفاَرُه , وينتف إبطَُه , ويزيل القذَر 

 .عن بدنه 
ًيا بالنب  سرُي , لكن إن طاَل أَثَـَّر , وال يضر  الفاصُل الي --ويكون اغتسالُُه قريًبا من إحرامه ؛ تأس 

 .مثل أْن يغتسَل صباًحا , ويرَم ظُهرًا 
َّ

َّ َّ:َّالط ي ب 
فُيَسن  أن يتطيََّب اْلُمْحرُِم بعد اغتساله وقبل إحرامه ؛ ِلَما ثبت يف الصَّحيحِي من حديث أُم  

َها-اْلُمؤمني عائشَة  َّاللإَّ))َّ: قالت  -َرِضَي اهللُ َعنـْ َّر س ول  رإم َّ،ََّّ-- ط ي ب ت  َّي ح  ر امإهإَّق  ب ل َّأ ن  لإإح 
َّ َّب ال ب  ي تإ َّي ط و ف  لإهإَّق  ب ل َّأ ن  ال  َّ((َّ.َّو لإإح 

َّاللإَّ:َّأ ن َّع ر و ة َّس أ ل ه اَّ))َّ: ويف رواية ِلُمسِلٍم  َّر س ول  ء َّطي ب تإ ََّّ--بإأ ي َّش ي  :ََّّعإن د َّح ر مإهإَّ،َّق ال ت 
َّ َّالط ي بإ َّ((َّ.َّب أ ط ي بإ

ء أثر الط يب بعد اإلحرام على اجلسد ؛ ِلَما ثبت يف الصَّحيحِي من حديث أُم  اْلُمؤمني وال بأس ببقا
َها-عائشَة  َّاللإَّ))َّ: قالت  -َرِضَي اهللُ َعنـْ َّر س ولإ َّفإيَّم ف رإقإ َّالط ي بإ َّأ ر ىَّو بإي ص  َّ --ك ن ت  و ه و 
رإم َّ  .اللَّمعاُن والربيُق : , والَوبِْيُص  ((م ح 
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 .  -َرِحَُهُم اهللُ -مذهُب اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة وهذا هو 
, فمنعوا منه ؛ حلديث يـَْعَلى بن أَُميَّة  -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -وشدََّد فيه اْلَمالكيَُّة وممُد بُن احلسن 

--  أ ت ىَّالن بإي َّ: )) يف الصَّحيحِي يف قصة الرَُّجِل الذي-- َّ عإر ان ةإَّ،َّو ع ل ي هإَّج ب ة َّ،َّو ه َّبإال جإ و 
َّ َّق ال  َّ،َّأ و  َّال خ ل و فإ َّ:َّو ع ل ي هإَّأ ثر  ر ة َّ،َّف  ق ال  َّالل َّ:َّص ف  ر تإيَّ؟َّف أ ن  ز ل  ن ع َّفإيَّع م  َّأ ص  َّت أ م ر نإيَّأ ن  ك ي ف 

َّ ََّّ--ع ل ىَّالن بإي  َّ،َّف  ل م اَّس ر ي َّع ن ه َّق ال  َّبإث  و ب  ََّّأ ي ن َّ:َّ،َّف س تإر  َّع ن ك  ل ع  ر ةإَّ،َّاخ  َّال ع م  الس ائإل َّع نإ
ن ع َّ َّك  م اَّت ص  َّفإ يَّع م  ر تإك  ن  ع  َّالّص  ف  ر ة َّ،َّو اص  َّ،َّو أ ن  قإ َّع ن  ك  َّال خ  ل و فإ فإيََّّال ج ب  ة َّ،َّو اغ سإ ل َّأ ث  ر 

َّ  ((َّ.ح ج ك 
 . عن استبقاء الطي ب , وأمَرُه بغسِلِه عنه  --فنهاه النب  

َّعنَّهذاَّالحديثوأ جإَّ  ؛ لكون حديِثها  -َرِضَي اهللُ َعنـَْها-بأنه متقد م  على حديث عائشة :  ي ب 
َها-  ., واْلُمتأخُر ينسُخ اْلُمتقد َم  --وقع يف حجَّة الوداع يف آخر حياة النب  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

َب به قبل اإلحرام , وعجوز يف القوُل جبواز استبقاء اِلْمحرم للط يب يف بدنه إذا تطيَّ  يترجحوهبذا 
االستدامة ما ال عجوز ابتداًء , كالن كاح عجوز للُمْحرِِم أن يستدميَه , وال يظَر عليه بقاُء امرأته يف 

 .عصمِته إذا أحرم بالن سِك , وإمنا يظر عليه إنشاُء العقد وابتداُؤُه 
 . ِز االبتداُء , كذا يف مظور الط يب , واهللُ أعلُم فأجاز الشَّرُع يف مظور الن كاح االستدامَة , ولَـْم عجُِ 

وعليه , فلو كان الط يُب يف بدنه , مث علق بثوب اإلحرام فإنه عجوز له استدامُتُه , فإذا نزعه لُغْسٍل أو 
 . وضوٍء لَـْم عجْز له لبُسُه إال بعد غسل الط يب وإزالته منه , واهللُ أعلُم 

َّ
َّ:َّت  ل بإي د َّالش ع رإَّ

هو مَجُْع الشَّْعِر يف الرَّأس مبا يلزق بعَضُه ببعٍض , كاخَلْطِمي والص مغ ؛ لئال يشعث , ويصيبه  :الت لبيد َّ
 . القمُل يف حال اإلحرام , ولكونه يفظ الشَّْعَر من االنتشار ؛ فينزعج صاحَبُه 

َرِضَي اهللُ -وهو مستحبٌّ ؛ لثبوت الس نَِّة به كما يف الصَّحيحِي من حديث عبد اهلل بن عمر 
ُهَما َّاللإَّ))َّ:  قال  -َعنـْ َّر س ول  اََّّ--س مإع ت  َّ((َّ.َّي هإل َّم ل ب د 

َها-ويف حديث أُم  اْلُمؤمني حفصَة   : قال  --الذي أخرجه الشَّيخاِن أنَّ النب  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
َّ((َّ ل َّح ت ىَّأ ن ح ر  يإيَّ،َّف الَّأ حإ َّه د  يَّ،َّو ق  ل د ت  َّر أ سإ َّ((َّ.َّإإن يَّل ب د ت 

َّ
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َّالص الةإَّ ر ام َّع قإب    :الإح 
  --أن النب  --ما ثبت يف صحيح الُبخاري  من حديث عمر بن اخلطاب :  األصلَّفيه

َّر ب يَّ،َّف  َّ:َّ))َّقال  َّمإن  ل ة َّآت  َّالل ي   َّأ ت انإي  اَّالو ادإيَّ،َّو ق ل َّ:َّق ال  ر ة َّفإيَّح ج ة َّ:َّص ل َّفإيَّه ذ  َّ((َّ.َّع م 
فدلَّ على ُسنـ يَِّة اإلحرام َعِقَب الصَّالة ؛ ألنَّ األمَر عامٌّ , وصالُة الفرض أفضُل من النَّافلة , وقد وقع 

فصلى الظهر , مث أوجب عقب األفضل , وهو ما بعد الفريضة ,  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -إحراُمه 
 . -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُه َعَلْيهِ -وأحرم 

وإذا كان يف غري وقت الفرض ويف غري وقت النَّهي صلَّى ركعتي , مث أحرم بعدها , وقد نصَّ على 
 .  -َرِحَُهُم اهللُ -ذلك مجاهري العلماء من السَّلف واخللف 

أعجُب إيلَّ : ُم الرَُّجُل يف ُدبُِر الصَّالِة أحب  إليك ؟ قال ير : سألت أيب : ] قال عبُد اهلل بن أحد 
 .هـ .ا[ أْن يصل َي , فإن لَـْم ُيَصل  فال بأَس 

أنَُّه ليس لإلحرام صالة  خاصة  يلزم هبا اْلُمسلم , فيجوز له أن يرَم ولو لَـْم تسبِق  -َرِحَُه اهللُ -فبي 
ْم عقَبها حىت يصلي ركعتِي رِ زومها حىت إنَُّه لو صلَّى الفريضَة لَـْم  يُْ اإلحراَم صالة  , واعتقاُد البعِض لل

 ., واهللُ أعلُم  واعتقاُد لزوِمِه بدعة  لزيادتِِه على الشَّرعِ نافلًة ؛ ليحرَم بعدها , هو فعل  خمالف  للس نَِّة , 
َّ

َّ:َّالت  ل بإي ة َّ
, ففيها ( شهادة أْن ال إلَه إال اهللُ ) وهي شعاُر التَّوحيِد ؛ الشتماهلا على أصل التَّوحيد القائم على 

ْيِن وهو توحيُد اهلل وإفراُده بالعبادة , فقوله  َّ))َّ: النَّفُي واإلثباُت اللََّذيِن اشتمل عليهما أصُل الد  ل ب  ي ك 
َّ َّ))َّ: وقولُُه بعد ذلك إثبات  مؤكد  ,  ((الل ه م َّل ب  ي ك  َّل ب  ي ك  َّل ك  َّالَّش رإي ك   .نفي  مؤكد   ((ل ب  ي ك 

 , وتقريرًا له يف الن فوِس العظيم  األصلوقد تكرََّر هذاِن األصالِن يف التَّلبيِة أكثَر من مرٍَّة ؛ تأكيًدا هلذا 
بالتَّوحيد كما يف  -- وصَفها أصحاُب رسول اهلل(  الَّإله َّإالَّالل َّ) وألجل اشتماهلا على معىن 

ُهَما-صحيح ُمسِلٍم من حديث جابر بن عبد اهلل   قال  --يف صفة حجة النب  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
--  :َّ((َّي دإ د َّ:َّف أ ه ل َّبإالت  و حإ َّ،َّإإن َّال ح م  َّل ب  ي ك  َّل ك  َّالَّش رإي ك  َّ،َّل ب  ي ك  َّالل ه م َّل ب  ي ك  ل ب  ي ك 

َّ َّو الن  ع م ة َّل ك  َّل ك  َّالَّش رإي ك  َّ((َّ.َّو ال م ل ك 
   . , وال خالف بيَنهم يف استحباهبا وفضلها-َرِحَُهُم اهللُ -اع أهل العلم والتَّلبيُة مسنونة  يف اإلحرام بإمج
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أنَُّه َلّبَّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -وهي تكون يف أول اإلحرام كما ثبت يف األحاديث الصَّحيحة عنه 
ُهَما-إحرامه , ومنها ما تقدََّم يف حديث جابر بن عبد اهلل عند   . -َرِضَي اهللُ َعنـْ

مذي وُعمدة الفقه ,   وقد بيـَّنَّا معىن التَّلبية , وشرْحَنا ألفاَظها يف ُشُروح ُعمدة األحكام وُسنن الرت 
بذلك من اْلَمسائل , وما يتعلق وفضلها وبيـَّنَّا األحاديَث الواردَة يف حكمها وصفتها وألفاِظها 

 .  واألحكام 
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 الدَّرُس الرَّاِبعُ 
 (اإِلْحَراِم  َمْحظُْورَاتُ ) 
 [حقيقُتها ، أنواُعها  ]

 : حقيقُتها  
نِع ، يُقال ( ححظحرح ) مجُع َمظوٍر ، ومادة  : المحظوراتُ  ححظحرح الشَّْيءح ،  : "يف اللُّغة تدلُّ على اْلمح

ظُرُُه ححْظر    : محْن يـُعحبـُِّر بقوله  -رحِِححُهُم اللُ -من أهل العلم  ممنوع ، ولذلك جندُ : أي " ا ، فهوح َمظوٌر َيح
 .ضاف إليه أنسُب مُ ضاف والْ مُ خالفةح بني الْ مُ عىن واحٌد ، لكنَّ الْ مح ، والْ  ((محرَّماُت اإلحراِم )) 

 .لتعدُِّدها واختالِف أنواعها ، ولذلك عبـَُّروا بصيغة اجلمع  ؛ -رحِِححُهُم اللُ -ها أهُل العلم ومجعح 
، وبيـَّنَّا  [نيَُّة الدُّخوِل في أحِد النُّسَكيِن أو هما مًعا : ] أنَّ حقيقتحُه و تقدَّم تعريُفُه  : واإلحرامُ 

اْلمحمنوعات اليت يوجُبها  منح  مجلةٍ  بيانح شرححُه وعلى هذا ، فيكون اْلُمراُد حبديثنا يف هذا اْلمحبحث 
ْلُمعتمرح مبجرد نيَِّتِه ودخوله يف النُّسك فإنَّ ذلك يوجب أنَّ احلاجَّ وا :ومعنى ذلك ، اإلحراُم بالنُّسك 

رحِِححُهُم -عليه االمتناعح عن أموٍر خمصوصٍة لـحْم تُكْن َمرَّمحة  عليه يف حال احِللِّ ، اصطلحح أهُل العلم 
 .على تسميتها هبذا االسم ، وهو َمظوراُت اإلحراِم  -اللُ 

  :أنواُعها 
 : ، وهي محظوراُت اإلحراِم عشرٌة 

 . الطِّيب  :األول 
 . اْلمحخيط  بسُ لُ  :الثَّاني 

 . الرَّأس  يةُ طِ غْ تـح  :الثَّالث 
 .الوجه  يةُ طِ غْ تـح  :الرَّابع 

 . الشَّْعِر  إزالةُ  :الخامس 
 . رِ األظافِ  يمُ لِ تقْ  :السَّادس 
 . النِّكاح  عقدُ  :السَّابع 
 .  الفرجِ  اْلُمباشرة لشهوٍة مبا دونح  :الثَّامن 
 .الوحْطُء يف الفرج  :التَّاسع 
 .الصَّيد  قتلُ  :العاشر 
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بذكر  حظوراتِ مح فصَّل الْ  -رحِِححُهُم اللُ -الفقهاء  بعضح  وهذه العشرة على سبيل اإلمجال ، وإال فإنَّ 
 . َمظور ا  ثالثنيح  تْ باشرة ، فبلغح مُ الْ  لبوس ، وأحوالح مح الْ  أن يذكر أنواعح : أنواعها ، مثل 

 
 : وبيان ما ذكرناه فيما يلي 

      . بِ الطِّيْ  ورُ حظُ مَ : أوالً 
 . التـَّرحفُُّه بشمِِّه  عليه وممنوعٌ على احلاجِّ يف بدنه ، وثوبه ،  وهو َمظورٌ :  الطِّيبُ 

رحِضيح اللُ -ما ثبت يف الصَّحيحنِي من حديث عبد الل بن عبَّاٍس  :واألصل في كونه محظورًا 
ُهمحا  -عحلحْيِه الصَّالُة وحالسَّالمُ -يف قصة الرَُّجِل الذي وحقحصحْتُه دابَـُّتُه وهو واقٌف بعرفةح فماتح ، فقال  -عحنـْ

  . ((نِّطُوُه ِاْغِسُلوُه ِبَماٍء َوِسْدٍر ، وََكفُِّنوُه ِفي ثَ ْوبَ ْيِن ، َوال ُتحَ )) : 
  . (( ابً يْ طِ  سَّ مَ ال يُ وَ : ))  وفي روايةٍ ، (( َوال تُ َقرِّبُوُه ِطْيًبا  )): ويف رواية 

بدنه بقوله  بِ يهم من تطيمنعح  -- ِبَّ النَّ  فدلَّ على حرمة الطِّيب على اْلُمُحرِِم يف بدنه وثوبه ؛ ألنَّ 
 . ((  ابً يْ سَّ طِ ال يُمَ وَ  : ))ه وقولِ ، (( َوال تُ َقرِّبُوُه ِطْيًبا )) : 

اليت ُتوضع يف كفن  الطِّيبِ  أخالطُ  : طُ وَ ن َ ، والحَ ((  َوال ُتَحنِّطُوهُ  : ))ثوبه بقوله  تطييبِ  هم منْ ومنعح 
 . اْلمحيِِّت 

 .على أنَّ الطِّيبح َمظوٌر على احلاجِّ يف بدنه وثوبه  مح ما تقدَّ  مجيعُ فدلَّ 
هذا احلديث أصال  يف الدِّاللة على َمظور  -رحِِححُهُم اللُ - والفقهاءِ  نيح ثِ دِّ حح مُ من الْ  وقد اعترب العلماءُ 

 . يف صحيحة وغريه  -رحِِححُه اللُ - خاريُّ البُ  الطِّيب على اْلُمْحرِِم ، كما ترجم له اإلمامُ 
ُهمحا-من حديث عبد الل بن عمر  حيحنيِ ويف الصَّ  َوال )) : قال  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  -رحِضيح اللُ عحنـْ

 .  ((تَ ْلَبُسوا ِمَن الث َِّياِب َشْيًئا َمسَُّه الزَّْعَفَراُن َوال اَلَوْرُس 
 دلَّ هذا احلديث على ُحرمة لبس اْلُمْحرِِم للثِّياب اليت فيها ِطْيٌب  وقدْ 

أتى يف الصَّحيحنِي ، واللَّفُظ للُبخاريِّ يف قصة الرَُّجِل الذي  --يعلى بن أمية  حديثُ  :ومثُلُه 
يَا َرُسوَل اهلِل ، َكْيَف تَ َرى ِفي رَُجٍل َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوُهَو ُمَتَضمٌِّخ ِبِطْيٍب ؟ )) : فقال  --النبَّ 

ِاْغِسِل الطِّْيَب الَِّذي ِبَك ، َثالَث َمرَّاٍت ، َوانْ َزْع َعْنَك اْلُجبََّة ، َواْصَنْع :  --فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل 
  (( .ِفي ُعْمَرِتَك َكَما َتْصَنُع ِفي َحجَِّك 

 . عنه ؛ فدلَّ على حرمته على اْلُمْحرِِم  يبِ بغسل الطِّ  -- ِبُّ النَّ  هُ فأمرح 
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 ُ َمظوٌر من َمظورات اإلحرام ، واإلمجاُع منعقٌد على ذلك كما نقله غرُي أنَّ الطِّيبح  ومن هذا كله يتبنيَّ
  . -رحِِححُهُم اللُ -واحٍد من أهل العلم 

  .الرِّجالح والنِّساءح : حظور عامٌّ يشمل مح وهذا الْ 
ِه ، أو ْلمحِسِه : وكونه َمظور ا يشمل  ِه على بدنه ، أو وضعِ ، أْن يتطيَّبح به اْلُمْحرُِم بنفِسِه ، سواء  بشمِّ

 . أو ثوبه 
له إَل البدن ، سواء  باالستعاط ، أو األكل ، أو االكتحال  ما فيه إدخالٌ  كلَّ : ترفُـُّهُه بشمِّه يشمل و 

 . حل اْلُمطحيَِّب ، أو احلقِن بالكُ 
،  ما فيه التصاق البدن بالطِّيب  شامٌل لكلِّ أن ميسَّ اْلُمْحرُِم بِطيٍب أو يـُقحرَّبح  -- ونـحْهُي النَِّبِّ 

 . سواء  باللَّمس باليد ، أو بأيِّ جزٍء من أجزاء البدن ، ويشمل دهنح البدن أو جزئِِه ، أو تلطيخحه 
أْن يطيِّبح جزء ا من : مث أنَّ النَّهيح يف هذه األحاديث عامٌّ شامٌل لقليل الطِّيب وكثريه ، ويستوي فيه 

 . أو كلَّ البدن ، البدن 
فال جيوز أن يتطيبح اْلُمْحرُِم بُكلِّ ما يـُعحدُّ ِطيب ا ، أو يـُتَّخذح منه الطِّيُب ، سواء  كان له لوٌن ، أو ال لونح 

اُفوِر ، والوحْرِس ، والزَّْعفحرحاِن ، والنَّدِّ ، وماِء الوحْرِد   ، وحنِو ذلك ة يح الِ والغح لُه ، مثل اْلِمْسِك ، والعحْنربحِ ، والكح
من الطِّيب رائحُتُه وليسح عينحُه ،  خَُّر بشيٍء من البخور الذي له رائحٌة كالُعوِد ؛ ألنَّ اْلمحقصودح وال يتب
 .  الطَّيبةُ  هُ منه رائحتُ قصدح تُ  هِ ُدخان ا ال مينع من حظرِِه لكونِ  فكونُهُ 

، أو له ُدخاٌن ، كالُعود مجيعح أنواعه ، سواء  كان له ِجْرٌم ، كالورد واليامسني : وب تشمل وحرمُتُه يف الثَّ 
 .فال يلبس اْلُمبحخَّرح بالطِّيِب 

  .أن يكونح اْلُمطحيَُّب ملبوس ا ، أو مفروش ا يباشره باجللوس عليه : ويستوي 
هوح مبنزلِة : ) عن اْلُمْحرِِم يفرتش الفراشح والثَّوبح اْلُمطحيَّبح ؟ فقال  -رحِِححُه اللُ -وقد ُسِئلح اإلماُم أِحُد 

 ( .  سُ بح لْ ما يُـ 
بأنَّ اللُّْبسح هو االختالُط واْلُمماسُة ، فيستوي  :على هذا الحكم  -رحِِححُهُم اللُ -واستدلَّ أهُل العلم 

فَ ُقْمُت )) : كما يف الصَّحيحنِي   --أو من حتته ، ولذلك قال أنٌس ، أْن يكونح الثَّوُب من فوقه 
 (( . لُِبَس ِإَلى َحِصْيٍر َقِد اْسوََّد ِمْن طُْوِل َما 
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فإنَّ كلَّ ما ححُرمح لبُسُه ححُرمح اجللوُس عليه ،   : اأيضً  عليه النَّظرُ  فقد دلَّ  على ذلك األثرُ  وكما دلَّ 
كالثَّوب الذي فيه جناسٌة َيُرُم على اْلُمصلِّي لبُسُه أثناء الصالة ووقوفه وجلوسه عليه ، وهكذا ثوب 

 . احلرير بالنِّسبة للرَُّجِل 
 

  : أنواعٍ  ةُ ثالثالذي له رائحٌة طحيِّبحٌة  باتُ النَّ  : فائدةٌ 
ما يـُْنِبُتُه األدميُّونح للطِّيب ويـُتَّخُذ منه ، كالوحرد ، والُفلِّ ، والزَّعفران ، والوحْرِس ،  :وع األول النَّ 

 .واليامسني ، فهو ِطْيٌب َمرٌَّم 
ُهمحارحِضيح اللُ -ما سبق يف حديث عبد الل بن ُعمحرح  :ودليُل ذلك  َوال تَ ْلَبُسوا ِمَن )) : وفيه ،  - عحنـْ

 . فيه ، وهو َُمحرٌَّم  ، فهذا ال إشكالح  ((الث َِّياِب َشْيًئا َمسَُّه الَزْعَفَراُن َوال اْلَوْرُس 
،   الطِّيبح  هما يـُْنِبُتُه اآلدميُّونح للطِّيب ، أي لطيِب رائحته ، وال يستخرجون من :وع الثاني النَّ 

 . ياحني بأنواعها ، والنَّرجس ، واآلس كالرَّ 
ُهمْ -بني الصَّحابة  قديٌ  ففيه خالفٌ   .  -اللُ  مُ هُ ِِحح رح -ومحْن بعدهم  -رحِضيح اللُ عحنـْ

رحِضيح اللُ - إنه كالطِّيب ، فيحُرُم مشُُّه ، وفيه الِفديُة ، وهو قوُل جابٍر وعبد الل بن عمر :فقيل 
ُهمحا  .  -رحِحمح اللُ اجلْحِمْيعح -افعيَّة ، وروايٌة عند احلنابلة قوٌل عند الشَّ ، و  -عحنـْ
 الطِّيِب ، فيباح مشُُّه ، وال فديةح فيه ، وهو قوُل عثمان بن عفان ،  إنه ال يأخذ حكمح :  وقيل

ُهمْ -وعبد الل بن عبَّاٍس   . -رحِضيح اللُ عحنـْ
  -رحِْححُة الِل عحلحى اجلْحِمْيعِ -ايٌة عند احلنابلة وقال به احلسن ، وجماهد ، وهو قوٌل عند الشَّافعيَّة ، ورو 

، وال يوجبون الفديةح به ، وهو روايٌة عن اإلمام  هُ م يكرهونح هُ فإنَـّ  -اللُ  مُ هُ ِِحح رح - ةُ الكيَّ مح والْ  ةُ أمَّا احلنفيَّ 
  -رحِِححُه اللُ -أِحد 

 . احلاجُّ استرباء   يهِ قِ ، وهو مكروٌه ؛ لرتدُِّدِه بني احلظر واحِللِّ ، فيتَّ  أقوىوالقول بعدم اعتباره ِطْيب ا 
ما ال يـحْنُبُت للطِّيب ، وال يـُتَّخحُذ منه ، كالشِّيح والقيصوم والعحرحار واخلُزحامى والفواكه   :وع الثالث النَّ 

 . كلِّها من األُتْـرُج والتُّفاح والسَّفرجل وغريه 
 . الطِّيب ، كاحلِنَّاء والُعصفر ، فمباٌح مشُُّه ، وال فديةح فيه  قصدِ  دميُّونح لغريِ وما يـُْنِبُتُه األ
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فيه خالف ا ، إال ما ُرِويح عن  ال نعلمُ : ]  -رحِِححُه اللُ - ملوفق أبو َممد عبد الل بن ُقدامةح قال اإلمام ا
ُهمحا-ابن ُعمحرح  أْن يشمَّ شيئ ا من نبات األرض من الشِّيح للُمْحرِِم  أنه كان يكرهُ  -رحِضيح اللُ عحنـْ

ا أوجب يف ذلك شيئ ا ، فإنه ال يـُْقصحُد للطِّيِب ، وال يـُتَّخحُذ منه  والقحيصوم وغريمها ، وال نعلم أحد 
 ه  .ا[ ُكنَّ َُيْرِْمنح يف اْلُمعحْصفحرِات   --طيٌب ، أشبه سائر نبات األرض ، وقد ُرِويح أنَّ أزواجح النب 

 
 .  يطِ خِ ُس المَ لُبْ :  ثانًيا

ما ثبت يف الصَّحيحنِي من حديث عبد الل بن  :واألصُل في تحريم لُبس اْلَمخيط على اْلُمْحرِِم 
ُهمحا-ُعمحرح  ال تَ ْلَبُسوا اْلُقُمَص ، َوال اْلَعَماِئَم ، َوال )) : قال  --أن النب  -رحِضيح اللُ عحنـْ

، َوال اْلِخَفاَف ، ِإالَّ َأَحٌد ال َيِجُد الن َّْعَلْيِن ، فَ ْليَ ْلَبِس اْلُخفَّْيِن ،  السََّراِوْياَلِت ، َوال اْلبَ َراِنسَ 
 .  ((َوْليَ ْقطَْعُهَما َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعبَ ْيِن 

َنِقُب اْلَمْرَأُة ، َوال تَ ْلَبُس اْلُقفَّازَْيِن )) : ويف روايٍة للُبخاريِّ   ((.َوال تَ ت ْ
قال للرَُّجِل اْلُمْحرِِم  -- بَّ النَّ  أنَّ : ، وفيه  يف الصَّحيحنيِ  --أمية  يعلى بن حديثُ  :ومثُلُه  

 .  ((ِانْ َزْع َعْنَك ُجبََّتَك )) : بالعمرة ، وعليه اجلُبَُّة 
ح النَِّبُّ  على قحْدِر  وهوح اْلمحخيُط اْلُمفصَّلُ بُسُه على اْلُمْحرِِم ، ما َيظر لُ  نيِ احلديثح  يف هذينِ  --فبنيَّ

يِن ،  ألعلى فصَّلُ امل خيطُ مالْ ، فذكر القميصح وهو أِو األعضاِء العضو  البدن من الصَّدر واليدح
 . والسَّراويل وهي ألسفل البطن من الفرج والرِّْجلحنِي ، والربانسح اليت هي لألعلى واألسفل من البدن 

، أو جلزِء  لعضوِ إذا كان َميطا  باأصوٌل لغريها ، فيلحق هبا ما كان مثلحها  وراتِ ذكُ مح ومجيع هذه الْ 
البدن ، أو لكلِّ البدن ؛ ألنَّ األلبسةح قد ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال واألشخاص ، 

األعضاء ، سواء   مناطح احلكم متعلِّق ا مبا كان على قحْدِر العضو أو  -رحِِححُهُم اللُ - ولذلك جعل العلماءُ 
كان ُمفحصَّال  باخلِياطة ، أو يلصق لصوق ا ، أو يربُط خبيوٍط ، أو خيلل خبالٍل ، أو يـُزحرُّ بشوٍك وحنو 

 .ذلك 
رحِِححُهُم - باْلمحِخيط مبينٌّ على الغالب ، وقد أمجع العلماءُ  -رحِِححُهُم اللُ -وعليه ، فإنَّ تعبريح الفقهاء 

 . املذكورات وما يف معناها  على حتري لبس هذه -اللُ 
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من اللِّباس  عن مخسة أنواعٍ  --الل  فنهى رسولُ : ]  -رحِِححُه اللُ - تيميةح  اإلسالم ابنُ  قال شيخُ 
ِلِم ، وذلك أنَّ اللَّباس قد أُ  هُ ما َيرم ، فإنَّ  تشمل مجيعح  أن يصنعح فقط ، فهو  إمَّا: ويت جوامعح الكح

 للرَّأس فقط ، وهو العمامة ، وما يف معناها ،  أوالقميص ، وما يف معناه من اجلُبَِّة والفروج وحنومها ، 
يِن ، والسَّاِق ، وهو السَّراويل ، وما يف معناه من تباٍن  أوهلما وهو البـُْرُنس ، وما يف معناه ،  أو للفحِخذح

 .ه .ا[ عليه  سلمونح مُ الْ  وهذا مما أمجعح و اخُلفُّ وحنوه ، للرِّْجلحنِي ، وه أووحنوه ، 
ح  باس اليت ذُِكرحْت يف احلديث إمنا هي أصوٌل لغريها مما يلحق من اللِّ  أن هذه األنواعح  -رحِِححُه اللُ - فبنيَّ

هذه  جممعون على حتري لبس املسلمني ، وأنَّ  (وما في معناه ) : هبا ويُقاس عليها ، وهذا معىن قوله 
 ، وختتلف دُ وتتجدَّ  رُ تتغيـَّ  األلبسةح  باس املذكورة يف احلديث ، وكل ما يف معناها ؛ ألنَّ األنواع من اللِّ 
 : فالعربة باملعىن 

َلة) يُقاس عليه كلُّ ما كان ُمفحصَّال  ألعلى البدن ، ويلحق به ما يسمى يف زماننا بـ فالقميص ، (  الَفِني ْ
تكوُن وت ، وحنوها من األلبسة اليت ة واجلُبَّة والكح والبطن ، والّسدريّ  لليدين والصَّدر مصنوعةٌ وهي 
 . البدن  ألعلى

، كالتِّبَّان ، وهو موجود يف زماننا ، كان مفصَّال  للعورِة ، والفخذيِن يلحق هبا كل ما   والسَّراويل
 . ا من امللبوسات على اختالفها هح طال ، وما يشبهُ نْ والسَّراويل القصرية والبِ 

 . عند احلاجة هي يف معىن التِّبَّان بعد زحرِّها أو لصِقها  أو الكبارُ  ها الصِّغارُ فاحلفائظ اليت تـُزحرُّ ويلبسُ 
، (  وةسُ نْ لَ القَ ) ما كان غطاء  للرَّأس ، مثل الطَّاقية يف زماننا ، وتسمى قدميا بـ  يلحق هبا كلُّ  والعمامة

أس ، وهكذا العصائب واْلِمْغفر ، وغريها مما يسرت الرَّ  ذةيلبس من الُقبَّعات املوجودة واخلُو وهكذا ما 
 .عليه يف زماننا على اختالف أنواعها  اليت تعصبُ 

وسواء  غطَّى الرَّأسح مبا صنع على قدره ، من عمامٍة : ]  -رحِِححُه اللُ - تيميةح  اإلسالم ابنُ  قال شيخُ 
خرقٍة أو عصابٍة أو ورقٍة أو خرقٍة فيها دواء ، أو : وحنو ذلك ، أو بغري ذلك ، مثل  وٍة وكلتهسُ نْ لح وقـح 

ليس فيها دواءٌ ، وكذلك إن خضَّبح رأسحُه حبنَّاءح ، أو طيـَّنحُه ، إال أن َيتاج إَل شيٍء من ذلك فيفعله 
 [ .ويفتدي 

َها َدَواٌء ] :  -رحِِححُه اللُ -وقولُُه   يدخُل فيه ربُط جراحات الرَّأس مبا يسمى يف زماننا  [َأْو ِخْرَقٍة ِفي ْ
صق ، فإن احتاجها لعالٍج وضعحها وافتدى (  الشَّاش) بـ  .، إذا كانت َميطة  ، وُزرَّْت بعد لحفِّها بالالَّ



 هــ4141اْلُمرحاجحعحُة اأُلْوَلح                                     َمحْظُْورحاُت اإِلْحرحاِم      : الدَّْرُس الرَّاِبُع 
 

-7 -

 ةِ غح لْ بُـ اميق ، والرح ، أو بعضهما كاجلح  نيِ اقح ا مع السَّ مهُ رح تـح ، أو سح  نيِ القدمح  رح تـح ما سح  يلحق هبا كلُّ  فافوالخِ 
ِم ، أو جزٍء منه ما مل  يف زماننا على اختالف أنواعها ، وكلُّ  املوجودةِ  مِ زح واجلِ  ما كان ساتر ا لكل القحدح
 . غليظ ا ، أو رقيق ا   طاءُ من األحذية ذات السُّيور ، وسواء  كان الغِ  نْ يكُ 

 
النَّعلحنِي فإنه يلبس  جيدِ  مْ ـالسِّروال ، وهكذا إذا لح  اْلُمْحرُِم إزار ا ، جاز له لبسُ  جيدِ  مْ ـوإذا لح :  مسألةٌ 

ُهمحا-ا ثبت يف الصَّحيحنِي من حديث عبد الل بن ُعمحرح مح وذلك لِ  اخلُفَّنِي ؛ ِم ،  -رحِضيح اللُ عحنـْ اْلُمتقدِّ
ٌد اَل َيِجُد الن َّْعَلْيِن ِإالَّ َأحَ )) : على اْلُمْحرِِم لبُسُه  ا َيظرُ مح قال بعد ذكره لِ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ : وفيه 

 (( . فَ ْليَ ْلَبِس اْلُخفَّْيِن َوْليَ ْقطَْعُهَما َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعبَ ْيِن 
ُهمحا- اسٍ ويف حديث عبد الل بن عبَّ   : يف الصَّحيحنِي ، واللُّفُظ للُبخاريِّ ، قال  -رحِضيح اللُ عحنـْ

َمْن لَ ْم َيِجِد اإِلزَاَر فَ ْليَ ْلَبِس السََّراِوْيَل ، َوَمْن َلْم : َيْخُطُب ِبَعَرفَاٍت يَ ُقوُل  --َسِمْعُت النَِّبيَّ )) 
 (( . َيِجِد الن َّْعَلْيِن فَ ْليَ ْلَبِس اْلُخفَّْيِن 

ُهمحا-ويف حديث جابر بن عبد الل   : --قال رسول الل : يف صحيح ُمسِلٍم ، قال  -رحِضيح اللُ عحنـْ
  . ((َلْم َيِجْد نَ ْعَلْيِن فَ ْليَ ْلَبْس ُخفَّْيِن ، َوَمْن َلْم َيِجْد ِإزَارًا فَ ْليَ ْلَبْس َسَراِوْيَل  َمنْ )) 

 جيدِ  مْ ـ، وإنه إذا لح  السِّروالح  إزار ا أن يلبسح  جيدْ  مْ ـفدلت هذه األحاديث على أنه جيوز للُمحرِِم إذا لح 
في أرجح قولي ديُة الفِ  هُ تلزمْ  مْ ـمن الكعبني ، وإذا لبسهما لح  ، وقطعهما أسفلح  نيِ فَّ اخلُ  لبسح  النَّعلنيِ 
فدية  ،  يذكرْ  مْ ـنصَّ على اإلذن ، ولح  ، فاحلديثُ  مانح يسقط الضَّ  اإلذنح  ؛ ألنَّ  -رحِِححُهُم اللُ - العلماء
  . ةِ مَّ الذِّ  براءةُ  واألصلُ 

 . لبوسات خمتصٌة بالرِّجال دون النِّساء مح حظورات من الْ مح هذه الْ  ومجيعُ 
فيحظر عليهم يف حال اإلحرام تغطيُة الوجه ، ولبُس الُقفَّازيِن ؛ حلديث عبد الل بن :  وأمَّا النِّساء

ُهمحا-ُعمحرح  ِم ، ففي لفظ البخاري  -رحِضيح اللُ عحنـْ َوال تَ تَ نَ قَُّب )) : قال  --أن النب : اْلُمتقدِّ
يف وجهها ، وعليه العمل عند أهل العلم  رأةِ مح الْ  إحرامح  نَّ على أ ؛ فدلَّ  ((ال تَ ْلَبُس اْلُقفَّازَْيِن اْلَمْرَأُة وَ 

 .سلف ا وخلف ا  -رحِِححُهُم اللُ -
إحرامها يف  واملرأةُ : قال :  مسألةٌ : ]  -رحِِححُه اللُ - دامةح قُ  الل بنُ  عبدُ  دٍ أبو َممَّ  قُ وفَّ مُ الْ  قال اإلمامُ 

لحْت على وجهها ، ومجلة ذلك ، وجهها  وجهها يف  عليها تغطيةُ  َيرمُ  أنَّ املرأةح : فإن احتاجت سحدح
إهنا كانت  أس ، ال نعلم يف هذا خالف ا إال ما ورد عن أمساءح الرَّ  على الرجل تغطيةُ  إحرامها كما َيرمُ 
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 وكراهيةُ : عند احلاجة ، قال ابن املنذر  بالسَّدلِ  هِ يْ طِّ غح ، وَيتمل أهنا كانت تُـ  ها وهي َمرمةٌ تغطي وجهح 
ا خالف فيه  اسٍ عن سعد وابن عمر وابن عبَّ  ثابتةٌ  قعُ رْ البُـ   .ه .ا[ وعائشة ال نعلم أحد 

من فوق رأسها على  إَل سرت وجهها ِلُمرور الرجال قريب ا منها فإهنا تسدُل الثَّوبح  وإذا احتاجت املرأةُ 
 .وجهها 

ُرِويح ذلك عن عثمان : ]  -رحِِححُه اللُ -أبو َممٍَّد عبُد الل بُن أِحدح بن ُقدامةح  قُ وفَّ مُ الْ  قال اإلمامُ 
وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثَّوري والشَّافعي وإسحاق وَممد بن احلسن ، وال نعلم فيه خالف ا 

َباُن َيُمرُّْوَن بَِنا َوَنْحُن ُمْحرَِماٌت َمَع َكاَن الرُّكْ )) : قالت  -رحِضيح اللُ عحنـْهحا-ا ُرِويح عن عائشة مح ؛ لِ 
 .  [ ((رواه أبو داود واألثرم  ((فَِإَذا َجاَوُزْونَا َكَشْفَناُه  --َرُسوِل اهلِل 

 
لد ، أو من ماش ، أو اجلِ وال جيوز للمرأة أن تلبس الُقفَّازيِن اللذيِن يسرتاِن اليديِن ، سواء  كانا من القِ 

ُهمحا-يف حديث عبد الل بن عمر  مح عن ذلك كما تقدَّ  -- غريه ؛ لنهي النب يف  -رحِضيح اللُ عحنـْ
  (( .َوال تَ ْلَبُس اْلُقفَّازَْيِن )) : رواية الُبخاريِّ 
ُهمحا-عبد الل بن عمر  وهذا هو قولُ  خعي وإسحاق ، وعطاء وطاووس وجماهد والنَّ  -رحِضيح اللُ عحنـْ

 . -رحِْححُة الِل عحلحى اجلْحِمْيعِ -ة عند الشَّافعيَّ  واحلنابلة ، وقولٌ ة وهو مذهب املالكيَّ 
 

  . سِ أْ الرَّ  ةُ يَ طِ غْ ت َ : ثالثًا 
ُهمحا-ما ثبت يف الصَّحيحنِي من حديث عبد الل بن عبَّاٍس :  فيه واألصلُ  يف اْلُمْحرِِم  -رحِضيح اللُ عحنـْ

  (( .ِاْغِسُلوُه وََكفُِّنوُه ، َوال تُ َغطُّوا رَْأَسُه )) : قال  --الذي وحقحصحْتُه دابَـُّتُه فمات ، أن النب 
ُهمحا-وما ثبت يف الصَّحيحنِي من حديث عبد الل بن عمر  ِم فيما يلبسه  -رحِضيح اللُ عحنـْ اْلُمتقدِّ

  (( .ال تَ ْلَبُسوا اْلُقُمَص ، َوال اْلَعَماِئَم )) : قال  --أن النب : وفيه ،  مُ رِ حْ مُ الْ 
 .((  َوال تُ َغطُّوا رَْأَسهُ  )): ، وذلك يف قوله  مِ رِ حْ مُ عن تغطية رأس الْ  -- فنهى النبُّ 

،  هُ رأسح  أن يكشفح  مِ رِ حْ مُ يف الْ  األصلح  على أنَّ  ؛ فدلَّ  أن يلبس العمائمح  مِ رِ حْ للمُ  هُ يُ هْ نـح  :ويؤكده أيًضا 
 . على ذلك  -رحِِححُهُم اللُ - ، وقد أمجع العلماءُ  يهِ طِّ غح وال يُـ 

 ه .ا[ العلم على أنَّ اْلُمْحرِمح ممنوٌع من ختمري رأسه  أمجع أهلُ : ]  -رحِِححُه اللُ - نذرِ مُ الْ  ابنُ  قال اإلمامُ 
 .  الفديةُ  هُ ، فال حرج عليه ، وال تلزمُ  به السَّرتح  يقصدْ  مْ ـعلى رأسه شيئ ا ، ولح  مُ رِ حْ مُ الْ  لح وإذا ِححح 
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 -- ِبَّ النَّ  أنَّ  -- الباهليِّ  مامةح هما ؛ حلديث أيب أُ أس ، فال جيوز تغطيتُ من الرَّ عترباِن ناِن تُ واألُذُ 
 . والرتمذيُّ وحسَّنحُه ، ماجه  وابنُ ، وأبو داود ،  رواه أِحدُ  ((اأُلُذنَاِن ِمَن الرَّْأِس )) : قال 

. أن يكون تغطيتهما بالقماش أو غريه ، كسَّماعات احلديد ، وحنوها املوجودة يف زماننا : ويستوي 
 ، أن تكون التغطية لألُُذنحنِي مع ا أو ألحدمها ، وكذلك أن تكون جلميع األُُذن أو بعضها: ويستوي 
 .  أعلمُ  دالٌّ على وجوب كشفهما يف حال اإلحرام ، واللُ  رعيُّ الشَّ  فاألصلُ 

 
 .  هِ جْ وَ الْ  ةُ يَ طِ غْ ت َ : ا رابعً 

ُهمحا-عبد الل بن عبَّاٍس  حديثُ :  فيه واألصلُ  قال يف  --النب  يف رواية ُمسِلٍم أنَّ  -رحِضيح اللُ عحنـْ
األئمة ، ومنهم  واية تكلَّم فيها بعضُ وهذه الرِّ ، (( َوال تُ َغطُّوا َوْجَهُه )) : الذي وحقحصحْتُه دابَـُّتُه  لِ جُ الرَّ 

وا كُّ شُ يح  مْ ـ، ورواية اجلماعة الذين لح  وذكر الوجه فيه غريبٌ : ] حيث يقول  -رحِِححُه اللُ -احلافُظ البيهقيُّ 
 .هـ .ا[  ، أوَل بأن تكون َمفوظة   سياقةٍ  أحسنح  تح مح وساقوا الْ 

قد صحَّ النَّهيُّ عن تغطيتهما ، فجمعهما : قْلُت : ] بقوله  -رحِِححُه اللُ -وتعقَّبحُه اإلماُم ابُن الرتُّكمان 
يف شيٍء منه يف متِنِه ،  وحْهمٌ بعُضهم ، وأفرد بعُضهم الرَّأسح ، وبعُضهم الوجهح ، والكلُّ صحيٌح ، وال 

 .هـ . ا[ وهذا أوَل من تغليط ُمسِلٍم 
 . -ُة الِل عحلحى اجلْحِمْيعِ رحِْحح - ة ، واحلنابلة يف روايةٍ الكيَّ مح ة والْ واعتباره َمظور ا هو مذهب احلنفيَّ 

 
 . الشَّْعِر  ةُ الَ زَ إِ : خامًسا 

ْلٍق ، أو نـح ـأن يزيلح شيئ ا من شحْعرِه ، سواء  كانت اإلزالُة بِ  مِ رِ حْ مُ َيرم على الْ  صٍّ ٍع ، أو قح طْ ٍف ، أو قح تْ حح
 كنـُْورحٍة وحنوها ـُمزيٍل  أو إحراٍق ، أو بِ 

 -رحِِححُه اللُ - أِحدُ  والوجِه واإلبِط ، والعحانحِة ، وسائر البدن ، قال اإلمامُ شحْعُر الرَّأس : ويستوي يف ذلك 
ا فرَّقح بينحهما  سواٌء ، ال أعلمُ  واإلبطِ  واللِّحيةِ  الرَّأسِ  شحْعرُ : ]   [ . أحد 

ُلَغ اْلَهْدُي مَ } :  --ه قولُ :  في هذا المحظور واألصلُ   {ِحلَُّه َوال َتْحِلُقوا رُُءوَسُكْم َحتَّى يَ ب ْ
 . َمظوٌر حالح اإلحرام  هُ ححْلقح الشَّْعِر قبلح التَّحلُّل ؛ فدلَّ على أنَّ  --فحرَّمح اللُ 

  .{ ثُمَّ لِيَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم } :  -تـحعحاَلح -وقوله 
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ُهمحا-فقد فسَّرها عبُد الل بُن عبَّاٍس  الدِّماُء والذَّبُح ، والَحْلُق ، : الت ََّفُث )) : بقوله  -رحِضيح اللُ عحنـْ
أخرجه الطَّربيُّ يف تفسريه ، وابن أيب شيبةح يف  ((والتَّقصيُر ، واألخُذ مَن الشَّارِب واألظفاِر واللِّحيِة 

 . اْلُمصحنَِّف 
لحمَّا آذاُه  يف الصَّحيحنِي ، واللَّفُظ ِلُمسِلٍم أنَّهُ  --من حديث كعِب بِن ُعجرةح  ويف الصَّحيحنيِ 

ِاْحِلْق ، َوُصْم َثالثََة أَيَّاٍم ، َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكْيَن ، َأْو )) :  --القحْمُل يف رأِسِه ، قال له النب 
 (( . أُْنُسْك َنِسْيَكًة 

ْلِق شحْعِر رأِسِه ، مع وجود العُ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ :  ووجُه الدِّاللةِ  ذر ، والفديُة ال أمرحُه بالفديِة بسبب حح
ْلُق الشَّْعِر تكوُن إال بارتكاب َمظوٍر  ، أو ترِك واجٍب ، وهي هنا بسبب ارتكاِب اْلمححظوِر وهو حح

 .َمظور ا من َمظورات اإلحرام  يعتربُ  هُ ؛ فدلَّ على أنَّ ححْلقح حالح اإلحراِم 
ْلٍق ، أو قح ـعلى أنه َيرم على اْلُمْحرِِم إزالُة الشَّْعِر بِ  -رحِِححُهُم اللُ - ربعةُ األ وقد اتفق األئمةُ  صٍّ ، أو حح

  .كٍّ ، أو غرِي ذلكح ٍط ، أو حح شْ ٍف ، أو مح تْ نـح 
  .شحْعُر الرَّأِس والشَّارِب واإلبط والعحانحِة وغريِها من ُشُعور البدن : يستوي يف ذلك 

ظور ا على اْلُمْحرِِم فإنَُّه ال جيوز ألحٍد أن يفعلحها به إال مْن ُعذٍر ، فال جيوز وإذا كانت إزالُة الشَّْعِر َم
ِق أن َيِلقح شحْعرح اْلُمْحرِِم ، وال أْن يـحُقصَُّه إال إذا كان على وجٍه مباٍح مثُل أْن يكونح بعد انتهاء  للححالَّ

 . عمرته أو حتلُِّلِه يف احلج 
 

 .  رِ افَ ظْ األَ  مُ يْ لِ قْ ت َ : سادًسا 
 . فر مجع ظُ  :األظفار 

 . ها يكون بقصِّ أطرافها وتقليمُ 
 .وهو َمظوٌر من َمظورات اإلحرام 

  (( . ثُمَّ لِيَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذورَُهمْ )) :   -تـحعحاَلح -قوله :  واألصل فيه
ُهمحا-فقد فسَّرح عبُد الل بن عبَّاٍس  الدِّماُء ، : التَّفُث  )): بقوله  مح تقدَّ التَّفثح كما  -رحِضيح اللُ عحنـْ

 . (( والذَّبُح ، والَحْلُق ، والتَّقصيُر ، واألخُذ مَن الشَّارب واألظفار واللِّحية 
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من األظفار اْلُمراُد به تقليُمها ، واآلية الكرمية دلَّْت على ِحلِّ هذا التَّقليم بعد أن كان حرام ا  فاألخذُ 
على أنه َمظوٌر من َمظورات اإلحرام ، فال جيوز للُمْحرِِم أْن يـُقحلِّمح أظفارحُه ، وال  على اْلُمْحرِِم ؛ فدلَّ 

 .أْن يزيلحها من باب أوَل وأحرى ، وهذا باتفاق اْلمحذاهِب 
 

 .  احِ النِّكَ  دُ قْ عَ : سابًعا 
 عليها دح عقح للمرأة اْلُمْحرِمحِة أن يُ ، وال جيوز ولو كانحْت غريح َُمْرِمحٍة رأة مح فال جيوز للُمْحرِِم أن يعقد على الْ 

 .وال أن يتوَلَّ عقدح النِّكاح 
 ؛ لنكاح له أو لغريِِه  أو قبولٌ  أن يصدر منه إجيابٌ  : النِّكاِح الُمَحرَِّم على الُمْحرِمِ  دِ قْ عَ بوالمراد 

ِكُح ال يَ نْ )) : قال  --أن النب  --ِلمحا ثبت يف صحيح ُمسِلٍم من حديث عثمان بن عفان 
على حرمة نكاح اْلُمْحرِِم ، سواء  كان زوج ا أو  فدلَّ احلديثُ  ((اْلُمْحرُِم ، َوال يُ ْنَكُح ، َوال َيْخِطُب 

 .وليًّا 
 -- ابِ اخلطَّ  بنِ  رح مح إحرامه ُحِكمح ببطالنه ، وهو قضاء اخلليفة الرَّاشد عُ  اْلُمْحرُِم حالح  حح كح إذا نح و 

َأنَّ أَبَاُه َطرِيْ ًفا تَ َزوََّج اْمَرَأًة َوُهَو )) :  يِّ خِ رْ مح الْ  ريفٍ اف بن طح عن أيب عطَّ  أِ طَّ وح مُ يف الْ  فقد روى مالكٌ 
 (( .ُمْحرٌِم فَ َردَّ ُعْمُر ْبُن الْخطَّاِب ِنَكاَحُه 

زُ )) : قال  هُ أنَّ  -- يٍّ لِ وعن عح  رواه  ((ِنَكاَحُه  َمْن تَ َزوََّج َوُهَو ُمْحرٌِم نَ َزْعَنا ِمْنُه اْمَرأََتُه ، َوال ُنِجي ْ
 .  البيهقيُّ 
نَ ُهَما زَْيٌد )) :  -- ثابتٍ  بنِ  موَل زيدِ  بٍ ذح وْ وعن شح    ((أَنَُّه تَ َزوََّج اْمَرَأًة َوُهَو ُمْحرٌِم فَ َفرََّق بَ ي ْ

 .  رواه البيهقيُّ 
نكاح  فسخُ ،  ثابتٍ  بنِ  وزيدِ ،  ابِ اخلطَّ  بنِ  رح مح عن عُ  صحَّ : ]  -رحِِححُه اللُ - حزمٍ  ابنُ  قال اإلمامُ 

 .ه .ا[ إذا نكح  مِ رِ حْ مُ الْ 
َأنَّ رَُجالً تَ َزوََّج َوُهَو ُمْحرٌِم ، فََأْجَمَع )) :  -رحِِححُه اللُ -ب سيّ مُ بإسناده عن سعيد بن الْ  وروى البيهقيُّ 

نَ ُهَما   (( .َأْهُل اْلَمِديْ َنِة َعَلى َأْن يُ َفرََّق بَ ي ْ
بعدهم ، فهو  نْ من الصَّحابة والتَّابعني ومح  -رحِِححُهُم اللُ - جمهور العلماء هو مذهبُ  وهذا القولُ 

وعبد الل بن ، وزيد بن ثابت ، أيب طالب  بنِ  يِّ لِ ، وعثمان بن عفان ، وعح  ابِ اخلطَّ  بنِ  رح مح عُ  قولُ 
ُهمْ - رح مح عُ   سيب ، وسلمان بن يسار ، والزُّهري ، واألوزاعي ، مُ ، وبه قال سعيد بن الْ  -رحِضيح اللُ عحنـْ
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 .  -رحِْححُة الِل عحلحى اجلْحِمْيعِ -والشَّافعي ، وأِحد ، ومالك 
، وقد بيـَّنَّا دليلحهم ، واجلوابح عنه يف شروح الُعمدة  -رحِِححُهُم اللُ - ةُ احلنفيَّ  في هذه المسألةِ  وخالفَ 

مذيِّ   . -رحِِححُهُم اللُ - هو مذهُب اجلمهورِ ، وأنَّ الرَّاجحح وُسنن الرتِّ
أن يكونا َُمْرِمحنْيِ ، أو يكون أحُدمها َُمْرِم ا ، وهكذا إذا كان الوحِلُّ : ويستوي يف احلكم بفسخ النِّكاح 

 . اآلخر مها فسدح يف حقِّ أحدِ فسدح يف حقِّ على اإلجياب والقبول ، وإذا  قائمٌ  العقدح  َُمْرِم ا ؛ ألنَّ 
عليه وكالة  ونيابة  عن احلالل أو اْلُمْحرِِم ؛ ألنَّ من  مُ رُ على اْلُمْحرِِم أصالة  ، كذلك َيح  النِّكاحُ  مُ رُ وكما َيح 

 . ال يصحُّ منه العقد لنفسه حباٍل ال يصحُّ لغريه ، كالسَّفيِه واْلمحجنوِن 
 

لُمِحلِّنْيح ؛ ألنَُّه ورد يف بعض الرِّوايات وال خيحِْطُب اْلُمْحرُِم ، وال اْلُمْحرِمحُة ، ال لنفسه ، وال ل : مسألةٌ 
ال يَ ْنِكُح اْلُمْحرُِم ، َوال يُ ْنَكُح ، )) :  -عحلحْيِه الصَّالُة وحالسَّالمُ -اْلُمتقدِّم قوله  --حديث عثمان 

 . رواه ُمسِلٌم  ((َوال َيْخِطُب 
واْلمحعونِة عليه َمرَّمٌة على اْلُمْحرِِم ،          الصَّيد وألنَّه تسبَّب يف احلرام ، فيمنع منه ، كاإلشارة إَل 

 . كما سيأيت يف َمظور قتل الصَّيد
 .  أعلمُ  كاخِلْطبحِة ، واللُ معونٌة عليه ، فهو ممنوٌع منه  ال يشهد اْلُمْحرُِم على النِّكاح ؛ ألنَُّه و 

ِه وعمرتِِه ، فاحلكم بفسخ النِّكاح وليس على اْلُمْحرِِم إذا عقد النِّكاح كفارٌة ، وال يؤثر ذلك يف حجِّ 
 .وبطالنه هو عقوبُتُه 

 
 . جِ رْ فَ الْ  نَ وْ ا دُ مَ يْ فِ  ةٍ وَ هٍ شَ بِ  ةُ رَ اشَ بَ المُ : ثامًنا 

لحة ، واللَّمس ،   َيرم على اْلُمْحرِِم اْلُمباشرُة بشهوٍة فيما دون الفرج كاْلُمفاخذة ، واْلُمعانقة ، والُقبـْ
 . -رحِِححُهُم اللُ -وهذا باتفاق األئمة األربعة 

اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفال رََفَث َوال } :  -- هُ قولُ :  في ذلك واألصلُ 
 . {  ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 
ُهمْ -من الصَّحابة  فقد فسََّر طائفٌة من السَّلف مبا : الرَّفحثح  -ُهُم اللُ رحِِحح -والتَّابعني  -رحِضيح اللُ عحنـْ

ُهمحا- رح مح عُ  الل بنُ  عبدُ  وخصَّهُ يكون من مقدِّمات الوطء ، وما يثري الغرائز من القول ،   -رحِضيح اللُ عحنـْ
 . طاووس وعطاء وغريهم  ، وهو قولُ  مبا يكوُن يف حال حضور اْلمحرأة
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، فجعل الرَّفثح اإلفحاش بذكر النِّساء ، سواء  كان حبضورِِهنَّ ، أو بغرِي بذلك  هُ محْن لـْم خيصَّ  ومنهم
 . حضورِِهنَّ 

محْن فسَّرحُه باجِلماع ، أو التَّعرُِّض له باْلُمواعدِة ، أِو اْلُمداعبِة ، وهو قول احلسن البصري ،  ومنهم
متعلِّقٌة بالكالم ، فإذا ِحلت عليه  -رحِِححُهُم اللُ -لف واآلية الكرمية على هذه التَّفاسري عن أئمة السَّ 

نُع للفعل أوَل وأحرى   . وهو ال يشتمل على الفعل فإنه يكون اْلمح
ولذلك اتفق األئمة األربعة وغريهم على منع اْلُمْحرِِم من اْلُمباشرة بشهوٍة فيما دون الفرج ، فال جيوز 

 .قبيل له اْلُمفاخذة ، وال اْلُمعانقة ، وال اللَّمس ، وال التَّ 
 .أن يكون ذلك مع محْن أحلَّ اللُ له نكاححُه كزوجٍة ، أو يكون مع غريه ، واحلرمُة فيه أشدُّ : ويستوي 

 
 : ينِ تَ ثم ال يخلو من حالَ ترتَّبح اإلمثُ عليها ،  اْلُمباشرةُ  تِ إذا حصلح  : مسألةٌ 

 . أنه ال يفسُد حجُُّه بذلك  :وحكمه أن ال َيصلح هبا إنزاٌل ،  :الحالة األولى 
ِه ؛ ألنَـّهحا : ]  -رحِِححُه اللُ - دامةح قُ  بنُ ا دِ أبو َممَّ  قُ وفَّ مُ الْ  قال اإلمامُ  ا قال بفساد حجِّ ال نعلم أحد 

 . [ عن اإلنزال ، فلم يفسْد هبا احلجُّ ، كاللَّمس  عحرِيحتْ الفرج  مباشرٌة دونح 
دية فمحلُُّه مبحث الِفدية ، وضمان اجلنايات على حظور من الفِ مح وأمَّا ما يرتتب على ارتكابه هلذا الْ 

 .اإلحرام 
 : ينِ على قولَ  بهااختلفوا في فساد الحجِّ و أن َيصل هبا إنزاٌل ،  :انية الحالة الثَّ 

يف  يفسُد ، وهو قول عطاء ، واحلسن البصريِّ ، والقاسم بن َممد ، ومالك ، وأِحد :القول األول 
  . -اجلْحِمْيع رحِحم اللُ - رواية ، وإسحاق

إنَـّهحا عبادٌة يفسدها الوطُء ، فيفسُدها اإلنزاُل  :ووجهه ، القياس على الصِّيام واالعتكاف  : هُ دليلُ و 
 .عن مباشرٍة ، كالصِّيام واالعتكاف 

الرَّأي ، والشَّافعيِّ ، وروايٌة عن أِحد هي اْلمحذهب ،   أصحابِ  ال يفسُد ، وهو قولُ  :القول الثاني و 
 .  -رحِْححُة الِل عحلحى اجلْحِمْيعِ -(  اإلنصاف) كما يف 
، كما لو لـحْم  ِد احلجَّ سِ فْ يُـ  أنه استمتاٌع ال جيُب بنوعه احلحدُّ ، فلمْ  :وجهه القياس على احلحدِّ ،  :ودليله 

 . يـُْنزِْل 
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؛ ألنه متعلق مبوجب الفساد يف العبادة ، فإذا كان اإلنزاُل  أشبهُ ، والقياس فيه  أقوىوالقوُل بالفساد 
موجب ا لفساد الصَّوم ، فإنَُّه يف احلجِّ أوجُب ؛ ألنَّ منعح اإلحرام من اْلُمباشرِة أشدُّ من الصَّوم ، وقد 

ا التَّقبيل يف الصَّوم ، ولـحْم يح  -عحلحْيِه الصَّالُة وحالسَّالمُ -ورد عنه  رِْد عنه يف احلج ، فإذا كان االنزاُل مفسد 
للعبادة اليت ال يعظم وقُعُه فيها وهيح الصَّوم ، فإنَّ إفسادحُه لعبادة احلجِّ اليت يعظم فيها وقُعُه أوَل 

 . وأحرى 
، احلكِم وهو أن يرتدَّدح الفرُع بني أصلحنِي خمتلفحنِي يف قياس الشَّبحِه :  على مبني   ينِ بين القولَ  فالخالفُ 
جيحُ   .  أعلمُ  واللُ ، ، فيلحُق الفرُع به فيه مبينٌّ على أنَُّه يُنظحُر يف أيِّ القياسحنِي أقوى شبها   والرتَّ

 
  . جِ رْ فَ ي الْ فِ  ءُ طْ الوَ : تاسًعا 

وجة ، أو كان الفرج يف الفرج ، سواء  كان الفرُج حالال  يف األصل ، كفرج الزَّ  إيالجُ  :المراد بالوطء 
 .حرام ا 

على ُحرمِتِه يف احلجِّ والعمرة ، وأنه موجٌب لفسادمها من حيث  -رحِِححُهُم اللُ -وقد أمجع العلماء 
 . على اعتباره كبرية  من كبائر الذُّنُوب  -رحِِححُهُم اللُ -اجلملة ، ونصَّ بعُض العلماِء 

على أنَّ احلجَّ ال يفسد بإتيان شيٍء يف حال  أمجع أهُل العلم: ]  -رحِِححُه اللُ -قال اإلماُم ابُن اْلُمنذر 
 .ه .ا[ اإلحرام إال اجلماع 

على أنَّ  نيح سلمِ مُ أمجع فقهاُء الْ : ]  -رحِِححُه اللُ -البـحرِّ القرطبُّ  عبدِ  بنُ  يوسفُ  رح مح أبو عُ  وقال اإلمامُ 
 .                          [وطءح النِّساء على احلاجِّ حراٌم ِمْن حنِي َيرُم حىت يطوفح طوافح اإلفاضة 

أمجعوا على أنَّ محْن وِطئح قبل الوقوف بعرفةح فقد أفسد حجَُّه ، وعليه قضاُء احلجِّ ، : ] وقال أيض ا 
 .ه .ا[ واهلدُي قابال  

 . إذا وقع يف احلجِّ قبل الوقوف بعرفة  -رحِِححُهُم اللُ -فاعتباُر الوطِء َُمحرَّم ا َملُّ إمجاٍع بني العلماء 
ُهمْ -وقد قضى الصَّحابُة   -رحِِححُهُم اللُ -والتَّابعون بذلك ، وحكى بعُض األئمِة  -رحِضيح اللُ عحنـْ

على ذلك ، وورد فيه حديٌث مرسٌل عن أيب داودح يف اْلمحراسيل ، ورجالُُه ثقاٌت ، كما ذكر  همإمجاعح 
       أخربين يزيد بن نعيم ، أو زيد بن نعيم : احلافُظ يف التَّلخيص ، وفيه عن َيىي بن أيب كثري ، قال 

 --ُهَما ُمْحرَِماِن ، َفَسَأَل الرَُّجُل النِِّبيَّ َأنَّ رَُجالً ِمْن ُجَذاٍم َجاَمَع اْمَرأََتُه وَ )) :  -شكَّ الرَّاوي-
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ِاْقِضَيا ُنُسَكُكَما ، َواْهِديَا َهْديًا ، ثُمَّ ِاْرِجَعا ، َحتَّى ِإَذا ِجْئُتَما اْلَمَكاَن الَِّذي َأَصْبُتَما : فَ َقاَل َلُهَما 
  (( .الحديث .... َصاِحَبُه ِفْيِه َما َأَصْبُتَما فَ تَ َفرَّقَا ، َفال يَ َرى َواِحٌد ِمْنُكَما 

 .احلكم بفساد احلج بالوطء  :والشَّاهُد فيه 
ُه ما دام أنه قبلح : مث احلكم بفساد احلج بالوطء يستوي فيه  وقوُعُه قبل الوقوف بعرفةح ، أو بعدح

ُة الِل عحلحى رحِْحح -من املالكيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة  وهذا هو مذهب جمهور العلماءالتَّحلُِّل األول ، 
ِيعْ  مح  . -اجلْح
ُهمْ -روي عن الصَّحابة مح وهو الْ  ، منهم ُعمحُر ، وعحِليٌّ ، وعبُد الل بُن عبَّاٍس ، وعبُد الِل  -رحِضيح اللُ عحنـْ

ُهْم أحمْجحِعنْيح -ابُن ُعمحرح   : -رحِضيح اللُ عحنـْ
ُهمحا-فأمَّا أثُر ُعمحرح وعحِليٍّ   . يف سندمها  فمتكلَّمٌ  -رحِضيح اللُ عحنـْ

فالرِّوايُة صحيحٌة عنهما ، أخرجحها  -رحِضيح اللُ عحِن اجلْحِمْيعِ -وأمَّا عبد الل بن عمر وعبد الل بن عبَّاٍس 
 . البيهقيُّ ، وصحَّححهحا غرُي واحٍد 

بعده ؛ ألنَّ وإمنا مل يـُفحرَّْق بني ما قبل الوقوف ، وما : ]  -رحِِححُه اللُ - تيميةح  اإلسالم ابنُ  قال شيخُ 
ُسِئُلوا عن اْلُمْحرِِم إذا جامع امرأتحُه ، فافتوا مبا ذكرناه من غري استفصاٍل  --أصحابح رسول الل 

ِ السَّائُل أنَّ اجلماع كان قبل  وال تفصيٍل ، وذلك يوجب عموُم احلكم ، ويف أكثر مسائلهم لـحْم يـُبـحنيِّ
إحراٌم تامٌّ ، ففسد احلجُّ بالوطء فيِه ، كما قبل الوقوف  الوقوف ؛ وألنَّ ما بعد الوقوف ، وقبل الرَّمي
من فواته ، وإدراك العبادة يف وقتها ال مينع ورودح  نُ مِّ وهذا ألنَّ الوقوفح يوجُب إدراكح احلج ، ويـُؤح 

الفساد عليها ، كما لو أدرك ركعة  من الصَّالِة قبل خروج وقتها ، أو أدرك ركعة  من اجُلُمعحِة أو 
 .ه .ا[ ة مع اإلمام ، فإنَُّه قد أدرك ، ومع هذا فلو وحرحدح عليها الفساُد لفحسحدحْت اجلماع

يكون بسؤال اْلُمفيت للسَّائل  :االستفصال [ مْن غيِر استفصاٍل وال تفصيٍل ] :  -رحِِححُه اللُ - هُ وقولُ 
ُهمْ -إذا استفتاه عن اْلمحسألة ، فلما استفيت الصَّحابُة  اِمِع اْلُمْحرِِم لـحْم  -رحِضيح اللُ عحنـْ يف اْلُمجح

هل كان مجاُعُه قبل الوقوف أو بعده ؟ فرتكوا هذا االستفصالح ، وترُكُه : يستفصلوا ِمنح السَّائِل 
ترُك االستفصاِل في مقاِم االحتماِل يُ نَ زَُّل " : ؛ للقاعدة األصوليَِّة  موجٌب للحكم بعموم اجلواب

إنَّ حكمحهم بفساد احلج عامٌّ ، سواء  وقع اجلماُع قبل : ، فكأنَـُّهم يقولون  "منزلَة العموِم في اْلَمقاِل 
 . الوقوف أو بعده 

 .فإنَُّه يكون منح اْلُمفيت يف جوابه  :وأمَّا التَّفصيُل 
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لـحْم يستفصلوا ِمنح السَّائِل كما سبق ، ولـحْم يـُفحصُِّلوا يف جواهبم ، فلم  -رحِضيح اللُ عحنـُْهمْ -حابُة فالصَّ 
إنَُّه فسدح حجُُّه إذا كان قبل الوقوف ، وال يفسد إذا كان بعده ، بل وقع جوابـُُهم عامًّا ، : يقولوا 

 . فيكون شامال  للحالحنِي ، والل أعلم 
ب على اجلناية على اإلحرام بإفساده بالوطء فمحلُُّه مبحث الِفْديِة ، وضمان اجلنايات أمَّا ما يرتت

 .على اإلحرام 
 

إذا وقع اجلماُع بنيح التَّحلُّلحنِي ، فإينِّ ُمتوقٌِّف عن احلكم فيه ، ومل أُْفِت فيِه من قدٍي حىت  : مسألةٌ 
 .  -رحِِححُهُم اللُ -خالٌف مشهوٌر بني أهل العلم  يفتحح اللُ عليَّ فيِه ، وهو خرُي الفاحِتنيح ، وفيه

 
  . يدِ الصَّ  لُ تْ ق َ :  عاشًرا
  : هُ حقيقتُ 

 يدِ صِ مح على الْ  يدِ الصَّ  طالقُ ، وإ"  دٌ يْ صِ ومح  فهو صائدٌ ،  اصيد   يدُ صِ يح  صادح " مصدر  : غةِ في اللُّ  يدُ الصَّ 
 . صدرِ مح فعول بالْ مح من باب تسمية الْ  هِ نفسِ 
، مأكوال  ،  هِ أو بقوائمِ  هِ جبناحِ  شح ما توحَّ : ] هم بقوله بعضُ  هُ فح فقد عرَّ  :اصطالح العلماء ا في وأمَّ 

  . [ ةٍ يلح إال حِبِ  ذُ ؤخح وال يُ 
 نُ الذي ميكِ  اجنُ الدَّ  ستأنسُ مُ الْ  احليوانُ يكوُن متوحشا  ، فال يدخُل يف مسمَّاُه  يدح الصَّ  فإنَّ ، وعليه 

 .ستأنسة مُ وحنوها من احليوانات الْ ، جاج والغنم والبقر واإلبل كالدَّ ،   هُ ميسكح  نسان أنْ لإل
 :  عادة   ويهربُ  ينحاشُ  فإذا كان احليوانُ 

 .والقماري واحلباري وحنوها  والعصافريِ  امِ مح يور من احلح كالطُّ :  هِ جبناحِ  سواء  
 .كالغزال وبقر الوحش وِحار الوحش وحنوه :  هِ أو بقوائمِ 
 اجلوارح عليه ،  رسالِ ، أو إالح بالسِّ  هِ أو عقرِ  هِ برميِ  سواء  :  ةٍ يلح إال حِبِ  هُ ذح يأخُ  أنْ  لإلنسانِ  وال ميكنُ 
، فإنَُّه حينئٍذ يكوُن صيدا  ، سواء  كان من احليوانات الربيَِّة اليت وحنوها إلمساكه  صيدةِ مِ الْ  أو وضعِ 

 . عليها ، أو كان من احليوانات البحريَّة كالسَّمك واحُلوت وحنوه  األمثلةح السابقةح ذكرنا 
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الصَّيد الذي ُحِظرح على اْلُمْحرِِم يف  فإنه ال يدخلُ  األكلِ  مح رَّ فما كان َُمح ،  امبا كان مباح   يدُ الصَّ  وخيتصُّ 
 نْ إِ - هُ سنذكرُ  على تفصيلٍ ،  ُلهُ قتُلُه ، مثل أْن يكونح خنزيرا  أو سحْبعا  ، فإنَُّه ال َيظُر على اْلُمْحرِِم قت

 .يف موضعه  -اَلح عح تـح  اللُ  اءح شح 
  . رِّ ـالبح  يد إمنا هو صيدُ من هذا الصَّ  مِ رِ حْ مُ على الْ  حظورُ مُ والْ 

 :وعليه ، فإنَّ الصَّيدح اْلُمححرَّمح على اْلُمْحرِِم قتُلُه ما مجححعح ثالثح صفاٍت 
 .أْن يكونح متوحِّشا  ، سواء  استأنسح ، مثل أن يتغلَّبح عليه فيمسكه ، أو لـْم يستأنس  :األولى 
 .أْن يكونح حالال   :والثَّانية 
 .أْن يكونح برِّيّا   :والثَّالثة 

 
 اعً َوطََعاُمُه َمَتاُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر } :  --لقوله ؛  هِ وغريِ  مِ رِ حْ للمُ  فحاللٌ  : البحرِ  ا صيدُ وأمَّ 

   { َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ  اُد اْلبَ رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرمً َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصيْ 
 .على ذلك  -اللُ  مُ هُ ِِحح رح - وقد أمجع العلماءُ 

 
 :  مِ رِ حْ على المُ  يدِ الصَّ  قتلِ  تحريمِ  دليلُ 

 . يدِ للصَّ  مِ رِ حْ مُ واإلمجاع على حتري قتل الْ  ةِ نَّ من الكتاب والسُّ  ةُ رعيَّ الشَّ  األدلةُ  تِ دلَّ 
  .{  َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا} :  -اَلح عح تـح -فقوله  :الكتاب  ا دليلُ فأمَّ 

مبفهومها  تْ ودلَّ ، من إحرامه  مُ رِ حْ مُ الْ  لح يد إذا حتلَّ الصَّ  لِّ مبنطوقها على حِ  تْ اآلية دلَّ  أنَّ  :اللة الدِّ  وجهُ 
 . ام  رِ رمته عليه إذا كان َمُْ على حُ 
ُلَونَُّكْم اللَُّه ِبَشْيٍء ِمْن الصَّْيِد تَ َنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم } :  -تـحعحاَلح -وقوله  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيب ْ

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال  *لِيَ ْعَلَم اللَُّه َمْن َيَخافُُه بِاْلَغْيِب َفَمْن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم 
ا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قَ َتَل ِمْن الن ََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا تُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِّدً تَ قْ 

اَل َأْمرِِه َعَفا ا لَِيُذوَق َوبَ ا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكيَن َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَيامً َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديً 
ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه  *اللَُّه َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انِتَقاٍم 

  .{  ُقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ ا َوات َّ ا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرمً َمَتاعً 
 :من وجوٍه وقد دلَّْت هذه اآلياُت الكرميُة على حتري قتل الصَّيد على اْلُمْحرِِم 
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ُلَونَُّكْم اللَُّه ِبَشْيٍء ِمْن الصَّْيِد تَ َنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم } :  -هُ انح حح بْ سُ -يف قوله  : األولُ  الوجهُ   {لََيب ْ
 .ة دَّ ف والشِّ يف الضَّع باينح ة وتح لَّ يف الكثرة والقِ  تفاضلح  نْ ، وإِ  ابتالءٌ  هُ كلُّ   كليفُ والتَّ ، م كُ نَّ ليكلفح : أي 

 هُ ينالُ  شيءٍ  كلُّ ) :  -اللُ  مُ هُ ِِحح رح -لف أئمة السَّ  قال بعضُ  {تَ َنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم  }: وقوله 
  . ( فهو صيدٌ  هُ ه فقتلح من سالحِ  أو بشيءٍ  هِ َمِ رُ بِ  بيده أوْ  اإلنسانُ 

 هُ كما قالح ،   يضِ والبح  اخِ رح كالفِ ،   الفرارح  يد ولو كان مما ال يستطيعُ على حتري قتل الصَّ  دليٌل أيض ا وفيها
عنه  رح وهو ما عبـَّ ، الح بالسِّ  نالُ يُ  يدُ كان الصَّ   سواء  ،  حريِ يف التَّ  لِّ على استواء الكُ  تْ ، فدلَّ  جماهدٌ 

 .  هِ وبيضِ  هِ وفراخِ  ريِ الطَّ  غارِ كصِ ،  األيدي  هُ ، أو كان مما تنالُ  يدِ الصَّ  آالتِ  ويف حكمها مجيعُ ،  ماحِ بالرِّ 
 

بصيغة  حيث وردح ؛  {َفَمْن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم  } : -تـحعحاَلح -يف قوله  :اني الثَّ  الوجهُ 
على  بٌ وهو هنا مرتتِّ ،  واجبٍ  أو تركِ ،  مٍ رَّ َُمح  ال يكون إال على فعلِ  هُ واألصل يف الوعيد أنَّ ، الوعيد 

 . ه رمتِ على حُ  فدلَّ ؛  يدِ الصَّ  وهو قتلُ ،  مِ رَّ حح مُ الْ  فعلِ 
 

انحهُ -يف قوله  : الثُ الثَّ  الوجهُ  أنَّ على  هيُ النَّ  حيث دلَّ ؛  {ال تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم  }:  -ُسْبحح
 .اإلحرام  الِ خمتصٌّ حبيد الصَّ  قتلِ حتريح 

 
انحهُ -يف قوله :  ابعُ الرَّ  الوجهُ    {..ا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قَ َتَل ِمْن الن ََّعِم َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِّدً  }:  -ُسْبحح

أو ،  مٍ رَّ َُمح  على فعلِ  بُ إمنا ترتتَّ  والعقوبةُ ، اإلحرام  حالح  يدِ على قتل الصَّ  والعقوبةح  اجلزاءح  بح حيث رتَّ 
 .اإلحرام  يد حالح الصَّ  وهو قتلُ ،  مٍ رَّ َُمح  على فعلِ  ةٌ بح تَـّ رح وهي هنا مُ ،  واجبٍ  تركِ 

 
انحهُ -يف قوله  : الخامسُ  الوجهُ  لَِيُذوَق َوبَاَل َأْمرِِه َعَفا اللَُّه َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم  }:  -ُسْبحح

رمة الفعل على حُ  وهذا يدلُّ ،  عادح  نْ قمة ممَّ بالنِّ  دح حيث توعَّ ؛  {اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انِتَقاٍم 
 .يد الصَّ وهو قتل ، وجب هلا مُ الْ 
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انحهُ -يف قوله  : ادسُ السَّ  الوجهُ   نصَّ  حيثُ ؛ { ا َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرمً  }:  -ُسْبحح
البحـرِّ ، حظور بصيد مح على ختصيص هذا الْ  فدلَّ ؛  ام  رِ َمُْ  هِ وامِ دح  ةح دَّ على اإلنسان مُ  رِّ ـالبح  رمة صيدِ على حُ 

 . البحر  دون صيدِ 
 

انحهُ -يف قوله  : ابعُ السَّ  الوجهُ  ها باألمر حيث ختمح ؛  { َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ  }:  -ُسْبحح
 وهو قتلُ ،  اآليةُ  هُ تْ ومنه ما ذكرح ، ى عنه هح ما نـح  واجتنابِ ، به  ما أمرح  على فعلِ  وهي تقومُ ، بتقواه 

 . يد يف حال اإلحرام الصَّ 
 

 :  يف أحاديثح  ةِ نَّ السُّ  دليلُ  كذلك دلَّ ، يد القرآن على حتري قتل الصَّ  دليلُ  وكما دلَّ 
 عِ بْ ي الضَّ فِ  -- اهللِ  ولُ سُ رَ  لَ عَ جَ  )): قال  -امح هُ نْـ عح  اللُ  يح ضِ رح -حديث جابر بن عبد الل  -(1)
مواه اخلمسُة ، ر  (( دِ يْ الصَّ  نَ مِ  هُ لَ عَ جَ وَ ،  اشً بْ كَ   مُ رِ حْ مُ الْ  هُ دُ يْ صِ يَ  ُه الرتِّ ونقل عن اإلمام ،  ذيُّ وصحَّحح

 . احلقِّ  عبدُ  واحلافظُ ،  احلاكمُ  هُ حح ، وصحَّ  هُ تصحيحح  خاريِّ البُ 
 وهي ال تكون إال على فعلِ ،  وعقوبة   جزاء   الكبشح  عِ بْ يف الضَّ  جعلح  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  :اللة الدِّ  وجهُ 

 . يد للصَّ  مِ رِ حْ مُ قتل الْ رمة على حُ  فدلَّ ؛ أو ترك الواجب ،  مِ رَّ حح مُ الْ 
 
 اارً مَ حِ  -- يِّ بِ ى النَّ لَ ى إِ دَ هْ أَ  هُ نَّ أَ )) :  حيحنيِ يف الصَّ  -- امةح عب بن جثَّ حديث الصَّ  -(2)
 كَ يْ لَ عَ  هُ دَّ رُ ن َ  مْ  ا لَ نَّ إِ :  الَ قَ  هِ هِ جْ ي وَ ا فِ ى مَ أَ ا رَ مَّ لَ ف َ ،  هِ يْ لَ عَ  هُ دَّ رَ ف َ ،  انَ دَّ وِ بِ  أوْ  اءِ وَ ب ْ األَ بِ  وَ هُ وَ  اي  شِ حْ وَ 
  (( . مٌ رُ ا حُ نَّ  أَ الَّ إِ 

 فدلَّ ؛  هِ من أجلِ  هُ صادح  هُ أنَّ  هِ لعلمِ ؛  --عب على الصَّ  يدح الصَّ  ردَّ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  : اللةِ الدِّ  وجهُ 
 مِ رِ حْ مُ على كون الْ  ال يقتصرُ  حظورح مح هذا الْ  نَّ أل ؛ هِ من أجلِ  دح يْ إذا صِ  مِ رِ حْ مُ يد على الْ رمة الصَّ على حُ 

 .  هِ من أجلِ  دح يْ عليه إذا صِ  يدِ الصَّ  رمهُ حُ  بل يشملُ ،  اصائد  
 
 --ُكْنُت يَ ْوًما َجاِلًسا َمَع رَِجاٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ )) : قال  -- أيب قتادةح  حديثُ  -(3)

ُر ُمْحرٍِم ، َواْلَقْوُم ُمْحرُِموَن ، نَاِزٌل َأَماَمَنا  --َوَرُسوُل اللَِّه ، ِفي َمْنِزٍل ِفي َطرِيِق َمكََّة  ، َوأَنَا َغي ْ
، َوَأَحبُّوا َلْو أَنِّي أَْبَصْرتُُه ، فَ َلْم يُ ْؤِذنُوِني ِبِه ، َوأَنَا َمْشُغوٌل َأْخِصُف نَ ْعِلي ، فَأَْبَصُروا ِحَمارًا َوْحِشي ا 
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 فَ ُقْلُت ، ثُمَّ رَِكْبُت َوَنِسيُت السَّْوَط َوالرُّْمَح ، ُه فَ ُقْمُت ِإَلى اْلَفَرِس فََأْسَرْجتُ ، َواْلتَ َفتُّ فَأَْبَصْرتُُه 
اَل َواللَِّه اَل نُِعيُنَك َعَلْيِه ِبَشْيٍء فَ َغِضْبُت فَ نَ َزْلُت : فَ َقاُلوا ، نَاِوُلوِني السَّْوَط َوالرُّْمَح : َلُهْم 

فَ َوقَ ُعوا ِفيِه ، ثُمَّ ِجْئُت ِبِه َوَقْد َماَت ، ْرتُُه َفَشَدْدُت َعَلى اْلِحَماِر فَ َعقَ ، فََأَخْذتُ ُهَما ثُمَّ رَِكْبُت 
فََأْدرَْكَنا َرُسوَل ، فَ ُرْحَنا َوَخَبْأُت اْلَعُضَد َمِعي ، ثُمَّ ِإن َُّهْم َشكُّوا ِفي َأْكِلِهْم ِإيَّاُه َوُهْم ُحُرٌم ، يَْأُكُلونَُه 

فَ َناَوْلُتُه اْلَعُضَد فََأَكَلَها ، نَ َعْم : فَ ُقْلُت ؟ ْم ِمْنُه َشْيٌء َمَعكُ : فَ َقاَل ؟ َفَسأَْلَناُه َعْن َذِلَك  --اللَِّه 
 . خاريِّ للبُ  فظُ واللَّ ،  (( َحتَّى نَِفَدَها َوُهَو ُمْحرِمٌ 

  (( . وهُ لُ كُ فَ :  الَ قَ ، ال : وا الُ ؟ قَ  ءٍ يْ شَ بِ  هُ رَ مَ أَ  وْ أَ ،  انٌ سَ نْ إِ  هِ يْ لَ إِ  ارَ شَ أَ  لْ هَ  )):  مٍ سلِ مُ لٍ  ويف روايةِ 
 :  من وجوهٍ : وجه الداللة 

م على هُ امتناعُ  فدلَّ ؛  وا عليهِ فلم َيملُ ،  يدح أبصروا الصَّ  -مْ هُ نْـ عح  اللُ  يح ضِ رح - حابةح الصَّ  أنَّ  :األول 
 .، وأنَُّه كان مقرَّرا  معروفا  عندهم من دليل الشَّرع يد للصَّ  مِ رِ حْ مُ رمة قتل الْ حُ 
 

 مح رِ حْ مُ الْ  على أنَّ  فدلَّ ؛  يدِ الذي كان حالال  على الصَّ  وهو الوحيدُ  وا أبا قتادةح هُ بـِّ نح يُـ  مْ ـم لح هُ أنَـّ  :الثاني 
م ولذلك سأهلحُ ،  شارةِ اإل أوِ  نبيهِ بالتَّ  هِ على قتلِ  نْيح عِ يُ  عليه أنْ  مُ كذلك َيرُ ،   يدِ الصَّ  عليه قتلُ  مُ كما َيرُ 

، وسؤالُُه واستفصالُُه  ((؟  ءٍ يْ شَ بِ  هُ رَ مَ أَ  وْ أَ ،  انٌ سَ نْ إِ  هِ يْ لَ إِ  ارَ شَ أَ  لْ هَ ) ): عن ذلك بقوله  -- ِبُّ النَّ 
  .على هذا الوجه يدلُّ على تأثري هذه األمور يف احلكم 

 
؛ الح مبناولة السِّ  يدِ الل على قتل الصَّ امتنعوا على إعانة احلح  -مْ هُ نْـ عح  اللُ  يح ضِ رح - حابةح الصَّ  أنَّ  :الث الثَّ 

، أو الح ناولة السِّ مُ ـبِ على قتل الصَّيد سواء  كان ذلك  للحاللِ  مِ رِ حْ مُ معونة الْ رمة على حُ  هِ كسابقِ   فدلَّ 
 . غريها 

 
 اللح احلح  يأمرح  أنْ  مِ رِ حْ للمُ  فال جيوزُ ،  باألقوالِ  كذلك حترمُ ،  باألفعال  عونةُ مح الْ  مُ كما حترُ   هُ أنَّ  :ابع الرَّ 

 .  يدِ بقتل الصَّ 
على  فدلَّ ؛  (( ءٍ يْ شَ بِ  هُ رَ مَ أَ  وْ أَ ) ):  مٍ سلِ يف رواية مُ  -المُ السَّ وح  الةُ الصَّ  هِ يْ لح عح - هُ قولُ  :على ذلك  ويدلُّ 

 .عونة باألقوال واألفعال مح يف الْ  حريِ استواء التَّ 
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يد للصَّ  مِ رِ حْ مُ على حتري قتل الْ  -اللُ  مُ هُ ِِحح رح - فقد أمجع العلماءُ  ةِ نَّ دلة من الكتاب والسُّ ونظر ا هلذه األ
 .من َمظورات اإلحرام  عتربُ يُ  هُ وأنَّ 
 

 :  وما ال يحلُّ ،  مِ رِ حْ للمُ  هُ قتلُ  ما يحلُّ 
من دليل  مح ا تقدَّ مح لِ ؛ صيد البحر  لُ تْ قـح  مِ رِ حْ للمُ  جيوزُ  هُ على أنَّ  -رحِِححُهُم اللُ - أمجع العلماءُ  :أوالً 

انحهُ -الكتاب يف قوله    . { َوطََعاُمُه َمَتاعاً َلُكْم َولِلسَّيَّارَةِ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر } :  -ُسْبحح
ا يف شرح كتاب األطعمة من زاد نَّ وقد بيـَّ ، من حيوان البحر  هُ أكلُ  راد به ما َيلُّ مُ وصيد البحر الْ 

 .ه ه وأدلتح ذلك ومسائلح  ستقنع تفصيلح مُ الْ 
 

 ةُ نَّ وهي اليت وردت السُّ ، الفواسق املؤذية  لُ تْ قـح  مِ رِ حْ للمُ  جيوزُ  هُ على أنَّ  -رحِِححُهُم اللُ - أمجع العلماءُ  : ثانًيا
 أنَّ  -اهح نْـ عح  اللُ  يح ضِ رح - ؤمنني عائشةح مُ الْ  مِّ احلحرحِم ، كما يف الصَّحيحنِي من حديث أُ احِللِّ و  بقتلها يف

،  ةُ أَ ِحدْ الْ ، وَ  ابُ رَ غُ الْ :  مِ رَ حَ ي الْ فِ  نَ لْ ت َ قْ ي ُ  قُ اسِ وَ ف َ  مْ لُّهُ كُ   ابِ وَ الدَّ  نَ مِ  سٌ مْ خَ  )): قال  --النب 
 . (( عُ قَ ب ْ األَ  ابُ رَ غُ الْ وَ )) :  سلمٍ مُ ويف لفظ لِ ،  (( رُ وْ قُ عَ الْ  بُ لْ كَ الْ ، وَ  ةُ رَ أْ فَ الْ ، وَ  بُ رَ قْ عَ الْ وَ 

 : قال  --رسول الل  أنَّ  -اهح نْـ عح  اللُ  يح ضِ رح - ؤمنني حفصةح مُ الْ  مِّ من حديث أُ  حيحنيِ ويف الصَّ 
،  بُ رَ قْ عَ الْ ، وَ  ةُ أَ ِحدْ الْ ، وَ  ةُ رَ أْ فَ الْ ، وَ  ابُ رَ غُ الْ :  نَّ هُ لَ ت َ ق َ  نْ ى مَ لَ عَ  جَ رَ ال حَ  ابِ وَ الدَّ  نَ مِ  سٌ مْ خَ  ))
  (( . ورُ قُ عَ الْ  بُ لْ كَ الْ وَ 

 سٌ مْ خَ )) : قال  --أن النب   حيحنيِ يف الصَّ  -امح هُ نْـ عح  اللُ  يح ضِ رح -ويف حديث عبد الل بن عمر 
،  ةُ رَ أْ فَ الْ ، وَ  بُ رَ قْ عَ الْ ، وَ  ةُ أَ دْ حِ الْ ، وَ  ابُ رَ غُ الْ :  احٌ نَ جُ  نَّ هِ لِ تْ ي ق َ فِ  مِ رِ حْ مُ ى الْ لَ عَ  سَ يْ لَ  ابِ وَ الدَّ  نَ مِ 
  (( . ورُ قُ عَ الْ  بُ لْ كَ الْ وَ 

  . (( امِ رَ حْ اإلِ وَ  مِ رَ حَ ي الْ فِ  نَّ هُ لَ ت َ ق َ  نْ ى مَ لَ عَ  احَ نَ ال جُ ) ):  مٍ سلِ مُ ويف رواية لِ 
على ِحلِّ قتلها يف احلرم ، واإلحرام ؛ ليُنبِّهح على جواز قتلها يف احِللِّ ،  -عحلحْيِه الصَّالُة وحالسَّالمُ -فنصَّ 

 . وبعد التحلُِّل من باب أوَل وأحرى 
فهي أدىن ، على ما هو أعلى منها  تنبيه ا الدَّوابِّ على هذه  -المُ السَّ وح  الةُ الصَّ  هِ يْ لح عح - نصَّ كما 
 . اوعدوان   منها أذية   ا هو أشدُّ مح بة لِ بالنس

  . هاوشبهِ ، هد مر والفح كاألسد والنِّ ،  العحاِديحِة باع ه بالكلب العقور على السِّ فنبَّ 
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 . ةِ يح ادِ العح  ريِ الطَّ  اعِ بح ا من سِ وأمثاهلِ ،  نيِ اهِ والشَّ  رِ قْ والصَّ  ابِ قح والعُ  يِّ ازِ راب على البح دأة والغُ ونبَّه باحلِ 
 . هِ نبور وشبهِ والزَّ  قِّ كالبح ،   ؤذيةِ مُ الْ  على احلشراتِ  ةِ واحليَّ  بِ رح قْ والعح  رةِ بالفأْ ونبَّه 

 
 بع إذا عداأن يقتل السَّ  مِ رِ حْ جيوز للمُ  هُ على أنَّ  -رحِِححُهُم اللُ - لذلك فقد أمجع العلماءُ  ونظر ا : ثالثًا

 . عليه يف ذلك  وال ضمانح ، عليه 
بع إذا بدأ السَّ  عنه من أهل العلم على أنَّ  حنفظُ  نْ مح  أمجع كلُّ : ]  -اللُ  هُ ِِحح رح - نذرِ مُ ابن الْ  قال اإلمامُ 

 .ـ ه.ا[ فال شيء عليه  هُ فقتلح  مح رِ حْ مُ الْ 
؛  ِه مستحبٌّ ، سواء  آذت أو لـحْم ُتؤذِ وغريِ  مِ رِ حْ مُ ، ومن الْ  مِ رح واحلح  لِّ يف احلِ  الفواسقِ  اخلمسِ  لُ تْ وقـح 

 .  -رحِِححُهُم اللُ -أهل العلم  عليه بعضُ  اإلمجاعح  لح قح ونـح ، للحديث 
 

  واإلمجاعُ ، ال  بأذيتها أو اإلنسانح  تبدأح  يستوي أنْ  جبواز قتلها مطلقٌ  احلكمح  ظاهر احلديث أنَّ :  رابًعا
 .عليه  وال شيءح ،  مِ رِ حْ للمُ  هُ جاز قتلُ  باعِ والسِّ  اتِ يح ادِ باألذية من العح  ما بدأح  على أنَّ  منعقدٌ 

كان  سواء  ، يف أصل مسألة جواز قتله  -اللُ  مُ هُ ِِحح رح -عند أهل العلم  ففيه تفصيلٌ :  هُ يبدأْ  مْ ـا إذا لح وأمَّ 
  .اإلنساُن َُمْرِما  أو غريح َُمْرٍِم 

 :  أقسامٍ  احليوانات اليت ال تؤكل ثالثةُ : ]  -اللُ  هُ ِِحح رح -قال القاضي أبو يعلى 
فهذا ،  ادِ رَّ والقُ  قِ لح وض والعح عُ وث والبـح غُ والربح  قِّ والبح  سِ جِ رْ واجلح  ئبِ والذِّ  كاألسدِ  : وال ينفعُ  يضرُّ  قسمٌ 

 . هُ قتلُ  ستحبُّ يُ 
،  مٍ لَّ عح مُ ـالذي ليس بِ  بِ لح خْ مِ ري والْ وسائر اجلوارح من الطَّ  والفهدِ  يِّ ازِ كالبح ،   وينفعُ  رُّ ما يض :اني الثَّ 

 . ستحبُّ وال يُ ،  كرهُ ال يُ ، جائٌز  هُ فقتلُ 
حل ، اب ، والنَّ بح م ، والذُّ خح ان ، والرَّ دح رْ وح  الن وبناتِ نافس واجلُعْ كاخلح ،   وال ينفعُ  ما ال يضرُّ  :الث الثَّ 
 .ـ ه.ا[  مُ رُ وال َيحْ ،  هُ قتلُ  كرهُ يُ ،  هُ يلسعْ  مْ ـلح  مل إذاوالنَّ 
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،  ابٍ هح تِـّ ، أو اِ  بتياعٍ ، أو ا يد باصطيادٍ الصَّ  كُ عليه متلُّ  مُ رُ يد َيح الصَّ  لُ تْ قـح  مِ رِ حْ مُ على الْ  مُ رُ كما َيح   : مسألةٌ 
 ألنَّ ؛ أو غري ذلك  عن قصاصٍ  لحٍ لٍع ، أو صُ يف صداٍق ، أو خُ  اوض  مثل كونه عِ ،  كاتِ ملُّ التَّ  وسائرِ 

ُلَونَُّكْم اللَُّه ِبَشْيٍء ِمْن الصَّْيِد تَ َنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكمْ } : قال  -اَلح عح تـح -الل  فتملكه {  لََيب ْ
،  فيمسكه ، أو يرسل عليه اجلارحح  هُ ، أو يعدو وراءح  هُ كح سِ مْ ـويُ  له فخًّا ينصبح  ، مثل أنْ باالصطياد 
 .وحنو ذلك 

عليه  فإنه جيبُ ، منهما  لح وحتلَّ ، ه وعمرته وبقي معه حىت انتهى من حجِّ ،  هُ يرسلْ  مْ ـاصطاده ولح  هُ فلو أنَّ 
فإنه ، حىت تلف  هُ يرسلْ  مْ ـوأبقاه يف يده ولح  أصرَّ  هُ فلو أنَّ ، بذلك االصطياد  هُ ميلكْ  مْ ـلح  هُ ألنَّ ؛  هُ إرسالُ 
 . هُ عليه ضمانُ  جيبُ 

 
وتسمية الفقهاء له ، كاة بتلك الذَّ  وال َيلُّ ،  ةٌ تح يْ فإنه مح  اهُ وذكَّ  يدح الصَّ  مُ رِ حْ مُ إذا أمسك الْ  : مسألةٌ 

 ةٌ تح يْ مح  هُ ال أنَّ ،  هُ أكلُ  فال َيلُّ ،  يتةِ مح الْ  رع حكمُ يف الشَّ  هُ حكمح  أي أنَّ ، عىن واحلكم مح من باب الْ  يتةِ مح بالْ 
يد إذا على الصَّ  وهذا ال ينطبقُ ،  هِ نفسِ  فح تْ حح  كح لح الذي هح  احليوانُ : هي  يتةِ مح حقيقة الْ  ألنَّ ؛ حقيقية 

على إلغاء  بناء  ؛  يتةِ مح الْ  حكمح  ذُ يأخُ  هُ أنَّ  رادُ مُ وإمنا الْ ،  هِ وذحبِ  مِ رِ حْ مُ الْ  بقتلِ  كح لح هح  هُ ألنَّ ؛  مُ رِ حْ مُ الْ  هُ ذحبح 
 . هِ نفسِ  فح تْ قتول حح مح فصار مبنزلة الْ ، كاة رع للذَّ الشَّ 

من اآلية الكريمة من  اللةِ الدِّ  ووجهُ  { ال تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرمٌ  }:  --قوله :  ذلك ودليلُ 
 :  ينِ وجهَ 

يف  هُ يد فإنَّ من الصَّ  هُ أو يذحبُ  مُ رِ حْ مُ الْ  هُ يصطادُ  شيءٍ  فأيُّ ، مساه قتال   -اَلح عح تـح - اللح  أنَّ  :الوجه األول 
يف إزهاق مباح األكل إمنا هو  ، وما يفيد احللَّ  ، وليس بتذكيةٍ  لٌ تْ رع وهو قـح حبكم الشَّ  احلقيقة مقتولٌ 

م كما يف الدَّ  واهنارِ  رِ قْ ا بالعح وإمَّ ،  ِتهِ قدور على تذكيمح حر كما يف الْ بح والنَّ ا بالذَّ إمَّ  )رعية كاة الشَّ الذَّ 
 .رمته دلَّ على حُ ؛ قتال   اهُ ومسَّ ،  تذكية   رعُ الشَّ  هِ مِّ سح يُ  مْ ـا لح فلمَّ ،  (يد الصَّ 

يف لسان  عهودُ مح قتال  ، والْ  مِ رِ حْ مُ وح من الْ زهق للرُّ مُ الْ  مسى اجلرحح  -اَلح عح تـح -أن الل  :الوجه الثاني 
 . ةِ نَّ الكتاب والسُّ  :بدليل ؛  شرعية   ذكاة   ال يكونُ  القتلح  رع أنَّ الشَّ 
 . { َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطَأً } :  -هُ انح حح بْ سُ - هُ فقولُ :  ا الكتابأمَّ 

انحهُ - هُ وقولُ   .قتال   مح رَّ حح مُ الْ  فسمى اإلزهاقح  { َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَ َعمِّداً َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ } :  -ُسْبحح
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  --أن النب  --من حديث أيب هريرة  حيحنيِ ما يف الصَّ  :منها ، فأحاديث :  ةُ نَّ ا السُّ وأمَّ 
 رُ سِ كْ يَ ف َ ،  اطً سِ قْ مُ  امً كَ حَ  مَ يَ رْ مَ  نُ ابْ  مْ كُ يْ فِ  لَ زِ نْ ي َ  نْ أَ  نَّ كَ شِ وْ ي ُ لَ ،  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي ن َ ذِ الَّ وَ  )): قال 
فال ،  األكلِ  مُ َمرَّ  اخلنزيرح  ألنَّ ؛  اشرع   فيما ليس بذكاةٍ  بالقتلِ  رح فعبـَّ ،  (( رَ ي ْ زِ نْ خِ الْ  لُ تُ قْ ي َ وَ ،  بَ يْ لِ الصَّ 
 . له  ذكاةح 
 .( ( مِ رَ حَ الْ لِّ وَ حِ ي الْ فِ  نَ لْ ت َ قْ ي ُ  قُ اسِ وَ ف َ  سُ مْ خَ ) ): فيها  هُ وقولُ ، يف أحاديث الفواسق  مح ما تقدَّ  ومنها
قال  --أن النب  -اهح نْـ عح  اللُ  يح ضِ رح - عائشةح  ؤمننيح مُ الْ  مِّ من حديث أُ  حيحنيِ ما ثبت يف الصَّ  ومنها

  (( . لَ َحبَ الْ  بُ يْ صِ يُ وَ ،  رَ صَ بَ الْ  سُ مِ طْ يَ  هُ نَّ إِ فَ ؛  نِ يْ ت َ يَ فْ ا الطُّ وا ذَ لُ ت ُ ق ْ اُ  )): 
قتول وعدم مح رمة الْ دلَّ على حُ ،  شرعية   ذكاة   عتربُ رع فيما ال يُ ن الشَّ ابه يف لس رُ إمنا يعبـَّ  القتلح  أنَّ  رح هح فظح 

  .  أعلمُ  واللُ ،  هِ حلِّ أكلِ 
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 الدَّْرُس اْلَخاِمسُ 
 ( بالبيتِ  الطََّوافُ ) 

 [ صفُتهُ  ، هُ شروطُ  ، هُ أنواعُ  ، هُ مشروعيتُ  ، هُ حقيقتُ  ]
 

 :  هُ حقيقتُ 
  " .ا طواف  ،  يطوفُ  ، يءِ بالشَّ  طافَ : "  يقالُ ،  يءِ بالشَّ  ورانُ الدَّ : غة يف الل   الطََّوافُ  : غة  لُ 

  . [ خمصوصة   ة  بنيَّ  خمصوصة   على صفة   احلرامِ  بالبيتِ  ورانُ الدَّ ]  : واصطالحا  
  . خمصوص   بشيء   خمصوص   فهو دوران  ،  فةُ شرَّ مُ الْ  الكعبةُ  :والمراد بالبيت الحرام 

يف طوافه  --ة اليت اشتمل عليها هدي النيب رعيَّ الشَّ  الطََّوافصفة  :فة المخصوصة والمراد بالص  
 .بالبيت 

 طوافَ  هُ كونُ   وهي مييزِ التَّ  ةُ يَّ ، ونِ  هبا العبادةُ  قُ هلل اليت تتحقَّ  ةِ بَ رْ القُ  ةُ يَّ نِ  :ة المخصوصة يَّ والمراد بالن   
 . ، أو نافلة   فرض  

  
 :  هُ مشروعيتُ 

  . ة واإلمجاعنَّ الكتاب والس   دليلُ :  الطََّوافعلى شرعية  دلَّ 
 : الكتابِ  ا دليلُ أمَّ 
َوَعِهْدنَا ِإَلى ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطه َرا بَ ْيِتي لِلطَّائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن  }:  -- هُ فقولُ  -(1)

  .{ َوالرُّكَِّع السُُّجوِد 
ْر بَ ْيِتي لِلطَّائِِفيَن َواْلَقائِِميَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد  }:  -- هُ قولُ  -(2)   .{ َوَطه 

 يَ  ا بُنِ مَّ  مِ  دلَّ على أنَّ  حيثُ  {َأْن َطه َرا بَ ْيِتي لِلطَّائِِفيَن  } : -نَهُ ُسْبَحا-يف قوله  :وجه الداللة 
 . به  وافِ الطَّ  ةِ به ، وهذا يدل  على مشروعيَّ  طافَ ه أن يُ من أجلِ  البيتُ 

 . {َوَطه ْر بَ ْيِتي لِلطَّائِِفيَن }  : -ُسْبَحانَهُ - هِ وقولِ 
 يدل   -المُ ا السَّ مَ هِ يْ لَ عَ -له وإلمساعيل  ةِ يَ نِ ثْ بصيغة اإلفراد وبصيغة التَّ  -- إلبراهيمَ  األمرِ  وتكرارُ 

 .  -تَ َعاََل -وفضلها عند اهلل ، وعلو شأهنا ، على شرف هذه العبادة  واضحة   اللة  دِ 
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  .{ ثُمَّ لِيَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق  }:  --قوله  -(3)
حيث  ؛ {َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت  }:  -هُ نُ أْ شَ  زَّ عَ -يف قوله  الطََّوافب -ُسْبَحانَهُ -يف أمره  :ووجه الداللة 

 بإمجاع العلماء  يف هذه اآلية طواف اإلفاضة قصودَ مَ الْ  ألنَّ ؛  يف احلج   ركن   هُ وأنَّ ، ته على شرعيَّ  دلَّ 
 .  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ -

 .ومنها ما هو يف غريمها ،  حيحيِ منها ما هو يف الصَّ  كثرية    صحيحة   فأحاديثُ  :ة نَّ ا السُّ وأمَّ 
  .ا وتقرير  ،  وفعال  ،  قوال  :  الطََّواف ةِ على شرعيَّ  ا هَ الالت ُ دِ  تْ وقد اشتملَ 

أن  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -وأمر أصحابه ، مرته وعُ  هِ بالبيت يف حج   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -قد طاف و 
شاء  ساعة   طاف بالبيت أيَّ  طائف   أن ال مينعوا أيَّ  مناف   يطوفوا به يف مناسكهم ، وأمر بين عبدِ 

 . مستفيضة   واألحاديث يف مجيع ذلك مشهورة  ،  أو هنار   من ليل  
 ي  بِ ى النَّ لَ عَ  تُ مْ دِ قَ )) : قال  حيحيِ يف الصَّ  -- أيب موسى األشعري   حديث   : ةة القوليَّ نَّ فمن الس  

--  ِتُ لْ ؟ ق ُ  تَ لْ لَ هْ أَ  مَ بِ :  الَ قَ ،  مْ عَ ن َ :  تُ لْ ؟ ق ُ  تَ جْ جَ حَ أَ :  الَ قَ ف َ ،  خ  يْ نِ مُ  وَ هُ وَ  اءِ حَ طْ بَ الْ ب  :
  . (( لَّ حِ أَ  مَّ ثُ ،  ةِ وَ رْ مَ الْ ا وَ فَ الصَّ بِ وَ ،  تِ يْ ب َ الْ بِ  فْ طُ ،  تَ نْ سَ حْ أَ :  الَ قَ ،  -- ي  بِ النَّ  اللِ هْ إِ بِ  كَ يْ ب َّ لَ 

ُهَما-حيحي من حديث عبد اهلل بن عمر ما ثبت يف الصَّ  : ةة الفعليَّ نَّ ومن الس   : قال  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
  (( .ا ع  ب َ رْ ى أَ شَ مَ ا ، وَ الث  ثَ  بَّ خَ  لَ وَّ الَ  الطََّوافَ  تِ يْ ب َ الْ بِ  افَ ا طَ ذَ إِ  -- يُّ بِ النَّ  انَ كَ   ))
 الةُ ا الصَّ نَ ي   بِ ى نَ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ -ة من ديانة اْلليل من بقايا احلنيفيَّ  الطََّواففقد كان  : ةة التقريريَّ نَّ ا الس  وأمَّ 

رك األوثان فيها من الش  شركون وعبدة مُ الْ  هُ ا أحدثَ ى عمَّ هَ ون َ ، ها وأقرَّ  -- فأبقاها النيب   -المُ السَّ وَ 
على  نْ وأزاهلا مِ  -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ -ها رَ وقد كسَّ اليت يزعمون  هم لآلهلةِ كطوافِ ،  وأدران اجلاهلية 

 .حدثوه ، وحنو ذلك مما أاة  رَ عُ  سِ مُ احلُ  غريِ  البيت ، وكطوافِ 
 

 . وفضله  الطََّوافة على مشروعيَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - فقد أمجع العلماءُ  : ا اإلمجاعُ وأمَّ 
 
 
 
 
 



 ه  4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                               تِ يْ ب َ الْ بِ  الطََّوافُ : الدَّْرُس اْْلَاِمُس 
 

-4 -

 :  الطََّوافِ  أنواعُ 
 : للطواف أنواع  

 . ك احلج  سُ بنُ  ق  ما هو متعل   منها
  .ك العمرة سُ بنُ  ق  ما هو متعل   ومنها
 .يكون يف غريمها  ما هو عام   ومنها

 :وبيان ذلك فيما يلي 
 :  يف احلج ثالثة أنواع   الطََّواف : في الحج   هُ أنواعُ : أوال  

  . طواف اإلفاضة :وع الول النَّ 
  . ومدُ طواف القُ  :اني وع الثَّ النَّ و 
  . طواف الوداع :الث وع الثَّ النَّ و 
 

وهذا على القول ، من أركاهنا  وهو ركن  ،  واحد   يف العمرة إال طواف   ليسَ  :في العمرة  هُ أنواعُ :  ثاني ا
 .  هلا طوافانِ  يكونُ  هُ ا فإنَّ هلا وداع   ا على القول بأنَّ أمَّ ، الوداع فيها  طوافِ  وجوبِ  بعدمِ 

 
 : له نوعان  :ك سُ في غير النُّ  هُ أنواعُ :  ثالث ا

مبعىن ، رع بغري الشَّ  واقع   هُ على نفسه ، فإجيابُ  اإلنسانُ  هُ وهو الذي يوجبُ : ذر طواف النَّ  :النوع االول 
 اق  معل   هُ كان نذرُ   سواء  ،  هِ على نفسه باختيارِ  فُ كلَّ مُ الْ  هُ وإمنا أوجبَ ،  فِ لَّ كَ مُ على الْ  هُ يوجبْ  مْ  لَ  رعَ الشَّ  أنَّ 

 .ا طلق  أو مُ 
 

ا ب  وتقر   نافلة   هُ الذي يفعلُ  الطََّواف، وهو  ةِ حيَّ التَّ  طوافُ : ويدخل فيه ،  عِ طو  طواف التَّ  :وع الثاني النَّ 
 . هِ وغريِ  كِ سُ بالن   مِ رِ حْ مُ الْ  غريِ  الغريبِ  ، مثلُ  ةِ حيَّ بقصد التَّ  دخل البيتَ  نْ مَ  --إَل اهلل 

ك سُ ق بنُ تعل  مُ الْ  وباألخص  ، والعمرة  ك احلج  سُ قة بنُ تعل  مُ الْ  الطََّوافعن أنواع  ا هنانَ حديث ُ  وسيكونُ 
هي أحكام  افة غالب  روط والص  من حيث الش   هُ وأحكامُ ،  واحد   ليس هلا إال طواف   العمرةَ  ألنَّ ؛  احلج  

في  -رَِحَمُهُم اللُ -في أرجح قولي العلماء  بواجب   الوداع فيها ليسَ  العامة ، فطوافُ  الطََّواف
 .ون احلديث والفقه تُ ا ذلك يف شروح مُ نَّ وقد بي َّ ،  نظري
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من  خاصة  ،  هِ أنواعِ  حبسب اختالفِ  هُ ومسائلُ  هُ أحكامُ  ختتلفُ  هُ فإنَّ  : في الحج   وافِ للطَّ  سبةِ ا بالن  وأمَّ 
  :ذلك فيما يلي  وبيانُ ،  هُ ، ووقتُ  هُ حكمُ  حيثُ 

  .طواف اإلفاضة : وع الول النَّ 
، للعهد (  اإلفاضة) يف (  لْ أَ ) ، و هُ إذا سال ماؤُ " الوادي  اضَ فَ : "  قوهلم من مأخوذة  :  ةُ اضَ فَ اإلِ 
 احلرامِ  شعرِ مَ والْ ،  وفهم بعرفةَ قُ بعد وُ  احلجيجِ  وهي إفاضةُ ،  خصوصِ مُ من الْ  هبا اإلفاضةُ  رادُ مُ والْ 
 .ون إَل البيت احلرام يضُ فِ يُ  حيثُ ؛ هم جلمرة العقبة ورميِ ،  زدلفةَ مُ  بَ 

ُهَما-بن عمر من حديث عبد اهلل  حيحيِ ويف الصَّ    اللِ  ولُ سُ رَ  اضَ فَ أَ ) ): قال  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
--  َ ى ن  مِ بِ  رَ هْ ى الظُّ لَّ صَ فَ  عَ جَ رَ  مَّ ثُ ،  رِ حْ النَّ  مَ وْ ي)) .  

  .يف احلج  هِ تِ وركنيَّ  هِ تِ على فرضيَّ  منعقد   اإلمجاعَ  ألنَّ ؛ (  كنطواف الرُّ )  ب الطََّوافويسمى هذا 
 ىن  مِ بعد خروجهم لِ  ون البيتَ يزورُ  اجُ جَّ فكان احلُ ، (  يارةالز   طوافَ )  ونَ راقي  وكذلك يسميه العِ 
كانوا ،   ون مبكةَ وال يقيمُ ،  ىن  إَل مِ  هُ ون بعدَ مث يقصدُ ، ونه كوهنم يطوفُ فألجل  ، وعرفات ومزدلفة 

  .ائرين للبيت ثابة الزَّ مَ  بِ 
 . [ رِ حْ النَّ  مَ وْ ي َ  ةِ ارَ يَ الز   ابُ بَ  ]: بقوله  هِ يف صحيحِ  -َرِحَُه اهللُ - خاري  البُ  وترجم له اإلمامُ 

َرِحَُهُم -العلماء  بعضُ  هُ ، وقد ذكرَ (  رُ دْ الصَّ ) وهو :  ارابع   اامس   -َرِحَُه اهللُ - ر  جَ حَ  ابنُ  وزاد احلافظُ 
، كما سيأيت يف طواف الوداع ،  اس وخروجهم لطواف الوداع الذي يكون عند صدور النَّ  -اهللُ 

  [ ةَ در عن مكَّ  ال الصَّ ىن  در عن مِ الصَّ  سمى طوافَ ورمبا يُ : ]  -َرِحَُه اهللُ -سالم اإل شيخُ  ولذلك قالَ 
 يف نسك احلج   اتِ الطََّواف وهو أهم  ،  ا من أركان احلج  ركن   الطََّوافمن  وعُ هذا النَّ  رُ ب َ عتَ يُ  : هُ حكمُ 

  .فرد والقارن مُ لْ ا
  . ة ، واإلمجاعنَّ دليل الكتاب ، والس   : هِ تِ على فرضيَّ  ودلَّ 

 
ُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت   مَّ لِيَ قْ  ثُ } :  --ه  ول فق : ابِ  الكت لُ  ا دلي أمَّ 

 . { اْلَعِتيِق 
  .{  َوْلَيطَّوَُّفوا} :  -هُ انَ حَ بْ سُ - هِ يف قولِ  دِ ؤكَّ مُ الْ  هِ بأمرِ  هُ ضَ رَ ف َ  اهللَ  أنَّ  : اللةِ الد   ووجهُ 

 هذه اآلية أصل   وأنَّ ، اإلفاضة  طوافُ  الطََّوافهبذا  رادَ مُ الْ  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - العلماءُ  وقد أمجعَ 
 . هِ تِ يف فرضيَّ 
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 : قالت  حيحيِ يف الصَّ  -اهَ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  م  أُ  فحديثُ  : ةِ نَّ السُّ  ا دليلُ وأمَّ 
:  الَ قَ ف َ  -- اللِ  ولِ سُ رَ لِ  كَ لِ ذَ  تُ رْ كَ ذَ فَ :  تْ الَ ، قَ  تْ اضَ فَ ا أَ مَ  دَ عْ ب َ  ي  يَ حُ  تُ نُ ب ْ  ةُ يَّ فِ صَ  تْ اضَ حَ )) 

 دَ عْ ب َ  تْ اضَ حَ  مَّ ثُ ،  تِ يْ ب َ الْ بِ  تْ افَ طَ وَ  تْ اضَ فَ أَ  دْ ا قَ هَ ن َّ إِ ،  اللِ  ولَ سُ ا رَ يَ :  تُ لْ ؟ ق ُ  يَ ا هِ نَ ت ُ سَ ابِ حَ أَ 
 (( . نْ ذَ إِ  رْ فِ نْ ت َ لْ ف َ :  الَ قَ ف َ ،  ةِ اضَ فَ اإلِ 

 نْ تكُ  مْ  لو لَ  -اهَ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - ةَ صفيَّ  على أنَّ  حيث دلَّ ؛ ( ( انَ ت ُ سَ ابِ حَ أَ ) : )يف قوله  : اللةِ الد   ووجهُ 
  هُ ألنَّ ؛  هِ تِ على ركنيَّ  ، وهذا يدل   رَ هُ طْ حىت تَ  سَ بِ وحُ ، فر من السَّ  -- يب  المتنع النَّ  اإلفاضةَ  تِ طافَ 

، وهذا  هُ لُ ث ْ مِ  سُ بِ ال يَْ  حيثُ ؛  ة  نَّ كالوداع ، ومن باب أوَل إذا كان سُ   باحليضِ  طَ قَ ا لسَ لو كان واجب  
على ما  وإمنا هو دليل  ، فحسب  ليس داال  على الوجوبِ  ابقةِ السَّ  الكرميةِ  يف اآليةِ  األمرَ  يدلَّ على أنَّ 
 .وهو الر كِنيَُّة  هو أقوى منهُ 

 
واحد  من  عليه غريُ  كما نصَّ ،   هِ تِ كنيَّ ور  هِ تِ على فرضيَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - العلماءُ  فقد أمجعَ  : ا اإلجماعُ أمَّ 

 .  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ -أهل العلم 
 

 :  هُ وقتُ 
  يب  النَّ  لفعلِ ؛ زواهلا  وقبلَ  مسِ الشَّ  وعِ لُ بعد طُ  هُ وقوعُ  األفضلَ  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - اتفق العلماءُ 

--  حيحةِ الصَّ  يف األحاديثِ  كما ثبتَ ،  لذلك .  
 : هِ ونهايتِ ،  هِ وقتِ  بدايةِ : وا في واختلفُ 

 .يل من منتصف اللَّ  هِ وقتِ  بدايةَ  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ -ة واحلنابلة افعيَّ فالشَّ 
 .حر من طلوع فجر يوم النَّ  هُ بدايتَ  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - ةة واملالكيَّ واحلنفيَّ 

بعد  هُ وا جوازَ نَ به ب َ  يَ القائلِ  ألنَّ ؛  يلبعد منتصف اللَّ  ميِ هم يف جواز الرَّ اختالفِ :  على مبني   والخالفُ 
فعندهم أنَّ وقَت الطَّواف مبين  ،  يلجلمرة العقبة بعد منتصف اللَّ  ميِ يل على جواز الرَّ منتصف اللَّ 

 . مجرة العقبة  بإذن اهلل يف مسائل رميِ  سألةِ مَ هذه الْ  ، وسيأيت بيانُ  على وقِت الرَّميِ 
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 :  فيها قوالنِ  فللعلماءِ  هِ وقتِ  ا نهايةُ وأمَّ 
َرِحَُهُم - شهورِ مَ يف الْ  وبعض احلنابلة، ة الكيَّ مَ ة والْ وهو مذهب احلنفيَّ ،  ا حمدودة  هَ أن َّ  :القول الول 

 . -اهللُ 
 . -َرِحَُهُم اهللُ -افعية واحلنابلة وهو مذهب الشَّ ،  حمدودة   ا غريُ هَ أن َّ  :القول الثاني 

أنه  -َرِحَُهُم اهللُ -فعند احلنفية ، بأيام املناسك  ت  وهو مؤقَّ ،  ك  سُ نُ  هُ يرون أنَّ  الولِ  القولِ  فأصحابُ 
واختاره ،  مُ عنها لزمه الدَّ  هُ رَ وإن أخَّ ، أعمال املناسك  ألهنا هنايةُ ؛ ال جيوز تأخريه عن أيام النحر 

واختاره من يف تفسريه ،  -َرِحَُه اهللُ -وصوَّبَُه اإلماُم ابُن جرير  الطَّربي  ،  -َرِحَُهُم اهللُ -بعض احلنابلة 
 . -َرِحَُه اهللُ - عدي  السَّ  حن بنُ الرَّ  يخ عبدُ تأخرين الشَّ مُ الْ 

احلج تنتهي بنهايته على  ألن شهرَ ؛ عن شهر احلج  هُ أنه ال جيوز تأخريُ : -َرِحَُهُم اهللُ - ةوعند المالكيَّ 
،  ع  مجَْ  األشهرَ  ا إَل أنَّ التفات  ؛  { ات  مَ وْ لُ عْ مَ  ر  هُ شْ أَ  جُّ حَ الْ }  : -ُسْبَحانَهُ -القرآن يف قوله ظاهر 

 .فتكون هنايتها هناية ذي احلجة 
 وغريه ، (  ينِ غْ مُ الْ ) كما يف ،  ها قبله ها بعد أيام النحر على فعلِ قاسوا فعلَ  انيالقول الثَّ  وأصحابُ 

 . واهلل أعلم ، على هذا الوجه  تة  مؤقَّ  م ال يرونه عبادة  هُ ألن َّ ؛ م فيه وا الدَّ يوجبُ  مْ  ولَ 
 

 . وم دُ القُ  طوافُ : اني الثَّ  النَّوعُ 
ويسمى بذلك ؛ ألنَُّه يكون عند أول قدوم احلاج  إَل مكََّة غالب ا ، ولذلك يسمى بأمساء تدل  على 

 ( . طواف التَّحية ، والل قاء ، والُوُرود ، والَوارد ، وأوُل عهِد البيت ) عىن ، كتسميته ب مَ هذا الْ 
 

 :  ةُ مشروعيَّ 
يف األحاديث الصَّحيحة  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ما ثبت يف صفة حجه :  والصل في مشروعيَِّتهِ 

َرِضَي -بد اهلل بن عمر ، وجابر بن عبد اهلل يف الصَّحيحي وغريمها ، كحديث أم املؤمني عائشة ، وع
 (( .أَنَُّه َلمَّا َوَصَل َمكََّة ُصْبَح رَاِبَعٍة طَاَف بِاْلبَ ْيِت )) : ، وغريهم  -اهللُ َعِن اجلَِْمْيعِ 

 وا على مشروعيَِّتِه يفعلى أنَّ هذا الطَّواَف طواُف الُقُدوم ، وأمجعُ  -َرِحَُهُم اهللُ -وقد اتفق العلماُء 
هل هو مشروع  على سبيل الفرض والوجوب ، أم أنَُّه : وا احلج  ، وأنَُّه مسنون  ، وإن كانوا قد اختلفُ 

 ُسنَّة  ال جيب برتكها شيء  ، كما سنبي  ُنُه يف حكِمه ؟ 
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  :يِن فيه على قولَ  -َرِحَُهُم اهللُ -اختلف العلماُء  : هُ حكمُ 
 .، سواء  كان مفرد ا ، أو قارن ا  على َمْن أحرم باحلج   ليس بواجب   ة  نَّ سُ  هُ أنَّ  :القول الول 

 . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -اجلمهور من احلنفيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة  وهذا هو مذهبُ 
 .-َرِحَُهُم اهللُ -الكيَّة مَ الْ  من حيث اجلملة ، وهو مذهبُ  واجب   هُ أنَّ  :القول الثاني 

 
 : الدلة 

 --أَتَ ْيُت َرُسوَل الِل )) : قال  --حديُث ُعروَة بِن ُمَضر س  الطَّائي   : الولِ  القولِ  دليلُ 
يَا َرُسوَل الِل ، ِإن ي ِجْئُت ِمْن َجَبِل َطْيٍء ، َأْكَلْلُت : بِاْلُمْزَدِلَفِة ِحْيَن َخَرَج ِإَلى الصَّالِة ، فَ ُقْلُت 

َوالِل َما تَ رَْكُت ِمْن َجَبٍل ِإالَّ َوقَ ْفُت َعَلْيِه ، فَ َهْل ِلي ِمْن َحج  ؟ فَ َقاَل  رَاِحَلِتي ، َوأَتْ َعْبُت نَ ْفِسي ،
َمْن َشِهَد َصالتَ َنا َهِذِه ، َوَوَقَف َمَعَنا َحتَّى َنْدَفَع ، َوَقْد َوَقَف قَ ْبَل َذِلَك ِبَعَرَفَة :  --َرُسوُل الِل 

مذي   ((لَْيال  َأْو نَ َهار ا فَ َقْد َتمَّ َحجُُّه ، َوَقَضى تَ َفَثُه  رواه اْلمسُة ، واحلاكُم ، وغريُهم ، وصحََّحُه الرت 
 . ، وغريُهم  واحلاكُم ، والدَّارُقطين  

بطواف الُقُدوم بعد أن فاتَُه ، فلو كان واجب ا  --لَ ْم يأمْر ُعروَة  --أنَّ النَّيبَّ  :اللة الد   ووجهُ 
 .ألمَرُه أْن يطوَفُه 

 
  من حديث جابر   م  سلِ مُ  كما يف صحيحِ   طافه ، وقد قالَ  --أنَّ النَّيبَّ  :اني الثَّ  القولِ  ودليلُ 

--  : (( ُِخُذوا َعن ي َمَناِسَكُكْم أْ تَ ل))  ُواجب ا فيكون .  
 

  : رجيحُ التَّ 
وجوب طواف الُقُدوم ، وأنَُّه ُسنَّة   بعدمِ  هو القولُ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - في نظري حُ الذي يترجَّ 

 .ما يلي مستحبَّة  ؛ وذلك لِ 
 . هذا القول  به أصحابُ  لقوة ما استدلَّ  :أوال  
الذي وقع  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -يعترب صارف ا لفعله  --أنَّ حديَث ُعروَة بِن ُمَضر س   :ثاني ا 

من ِداللته على الوجوب إَل داللته على الس ن  يَِّة ، فيكون ُسنَّة  يثاب فاعُلها ،  الواجبِ  لِ مَ جْ بيان ا للمُ 
 . أعلمُ  تارُكها ، واهللُ  وال يعاقبُ 
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 إذا كان متمتع ا ؟  للحاج   سبةِ بالن   ومِ دُ القُ  طوافِ  حكمُ :  مسألة  
  عَ تمت  مُ الْ  من احلنفيَّة واملالكيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة يف رواية  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - العلماء جمهورُ 
صفتها كسائر الُعَمِر ،    اها علىدَّ طواَف الُقُدوم ، وأنَُّه إذا قدم مكََّة ابتدأ بعمرته وأَ  أن يطوفَ  هُ ال يلزمُ 

 .ستقال  للُقُدوم طواف ا مُ  أن يطوفَ  هُ مث يج  ، وال يلزمُ 
َرِضَي -لَ ْم ينقْل عنه أنَُّه أمَر به أصحابَُه  --بأنَّ النَّيبَّ  : عِ تمت  على المُ  هِ على عدم وجوبِ  واواحتجُّ 

ُهمْ  ، والذي فعلوه إمنا هو العمرُة على صفتها ،  الذين فسخوا حجَّهم بالعمرة وأالذين متتعوا  -اهللُ َعن ْ
 . --، ولو كان واجب ا عليهم ألمَرهم به النَّيب   على صفته واحلج  

رواية  أنَّ اْلُمتمتَع يطوف طوافا  مستقال  يف عمرته ، وهذه الر واية يعترب  -َرِحَُهُم اهللُ - وعند الحنابلة
 . ب األربعة ، فتكون من اْلُمفردات هبا اْلَمذهب منفرد ا عن بقية اْلَمذاه

 هِ اللتِ دِ  ذهب ووجهَ مَ يف الْ  وايةِ هذه الر   دليلَ  -َرِحَُه اهللُ -عبُد اهلِل بِن ُقدامَة  د  اإلماُم أبو حممَّ  وقد ذكرَ 
َرِة َوبَ ْيَن َفطَاَف الَِّذْيَن َأَهلُّوا بِاْلُعمْ )) : واحتجَّ مبا روْت عائشُة ، قاَلْت : ] بقوله  وذلك،  هِ ومناقشتِ 

ِهْم ، َوَأمَّ ا الَّ   ِذْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوَة ، ثُمَّ َحلُّوا ، َفطَاُفوا َطَواف ا آَخَر بَ ْعَدَما رََجُعوا ِمْن ِم ن  ى ِلَحج 
ا  ، فَحَمَل أحُد قوَل عائشَة على أنَّ طواَفهم  ((َجَمُع وا اْلَح جَّ َواْلُعْم َرَة فَِإنََّما طَاُفوا َطَواف ا َواِحد 

 . حلج هم هو طواُف الُقُدوم 
ُ طواِف الز يارة مسقط ا له ، كتحيِة اْلَمسجِد  وألنَُّه قد ثبت أنَّ طواَف الُقُدوم مشروع  ، فلم يُكْن تَ َعي 

 .عند دخوله قبل الت ََّلب ِس بصالة الفرض 
ا وافق أبا عب ِد اهلِل على هذا الطَّواف الذي ذكَرُه اْلَِرِقي  ، َبِل اْلَمشروُع طواف  واحد  ولَ ْم أعلْم أحد 

 . لزيارة  ، كمن دخل اْلَمسجَد وقد أُقيَمِت الصَّالُة فإنه يكتفي هبا عن حتيِة اْلَمسجد 
َقْل عِن النَّيب   داع ، وال أمَر به النَّيب  وال عن أصحابه الذين متت َُّعوا معه يف حجَّة الو  --وألنَُّه لَ ْم يُ ن ْ

--  ا  .أحد 
َفطَاُفوا َطَواف ا آَخَر بَ ْعَدَما رََجُعوا ِمْن ِم ن  ى  )): وحديُث عائشَة دليل  على هذا ، فإهنا قاَلْت 

، وهذا هو طواُف الز يارِة ، ولَ ْم تذُكْر طواف ا آخَر ، ولو كان هذا الذي ذكَرْتُه طواَف  (( ِلَحج ِهمْ 
وم لكانت قد أخلَّْت بذكِر طواِف الز يارِة الذي هو ركُن احلج ال يتم  احلج  إال به ، وذكَرْت ما الُقدُ 

 . يستغىن عنه 
ا ، فمن أين ُيستدل  به على طواَفِي ؟  وعلى كل  حال  ، فما ذكَرْت إال طواف ا واحد 
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، ولَ ْم تُكْن طاَفْت للُقُدوم ، وال  --نيب وأيض ا فإن ََّها َلمَّا حاَضْت قرَنِت احلجَّ إَل العمرة بأمر ال
أنَّ اْلَمرأَة إذا حاَضْت فخِشَيْت فواَت احلج  : ، وقد ذكَر اْلَِرِقي  يف موضع  آخَر  --أمرها به النَّيب  

 . أهلَّْت باحلج  ، وكاَنْت قارنة  ، ولَ ْم يُكْن عليها قضاُء طواف الُقُدوم 
و لَ ْم يسقْط بالطَّواِف الواجِب لُشرَِع يف حق  اْلُمعتمِر طواُف الُقُدوم مع طواف وألنَّ طواَف الُقُدوم ل

العمرة ؛ ألنَُّه أول قدومه إَل البيت ، فهو أوَل من املتمتع الذي يعود إَل البيت بعد رؤيته ، وطوافه 
 .به 

جُب طواف  واحد  ، وهو طواُف أنَّ هذا الطَّواَف اْلُمختلَف فيه ليس بواجب  ، وإمنا الوا: ويف اجلملة 
 [ . الز يارِة ، وهو يف حق اْلُمتمتع كما هو يف حق  القارن واْلُمفرد يف أنَُّه ركُن احلج ال يتم  إال به 

 . حرفيًّا ؛ لنفاسِتِه ودقَِّتِه ، ولتحصَل به الفائدُة  -َرِحَُه اهللُ -وإمنا نقْلُت كالَمُه 
 

 . طواُف الَوَداِع : النَّوُع الثَّالُث 
عند مفارقته ِلَمكََّة  هُ عُ وقِ به البيَت بعد إمتامه ْلَمناسك احلج  ، فيُ  عُ د  وَ هبذا االسم ؛ ألنَّ احلاجَّ ي ُ  يَ ومسُ  

ويُلحُق هبم اْلَمِكي  إذا َصَدَر  وخروجه منها ، ولذلك خيتص  بغرِي أهِل مكَة من اآلفاِقي ِي وأهِل احِلل  ،
 .بعد حجه من مكََّة 

 ( .طواِف آخِر العهِد ، وبطواِف الصَّْدِر ) ى ب مَّ سَ ونظر ا لوجود هذا اْلَمعىن فيه فإنَُّه يُ 
 

  : هُ مشروعيتُ 
 اس  ما ثبت يف الصَّحيحِي ، واللَّفُظ ِلُمسِلم  ، من حديث عبد اهلل بن عبَّ :  هِ تِ في مشروعيَّ  الصلُ 

ُهَما- ال :  --َكاَن النَّاُس يَ ْنَصرُِفوَن ِفي ُكل  َوْجٍه ، فَ َقاَل َرُسوُل الِل )) : قال  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
  (( .يَ ْنِفَرنَّ َأَحد  َحتَّى َيُكَون آِخُر َعْهِدِه بِاْلبَ ْيِت 

 (( . ْيتِ أُِمَر النَّاُس َأْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْلب َ )) : ويف رواية  
على مشروعيَِّة طواِف الوداع يف احلج  ، وأنَُّه يكون عند مفارقة مكَة ؛ حىت يصبَح  فدلَّ هذا احلديثُ 

 . احلاج  بالبيت  آخُر عهدِ 
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يف صحيح الُبخاري  من  كذلك دلَِّت السُّنَُّة الفعليَّةُ وكما دلَِّت الس نَُّة القوليَُّة على مشروعيَِّته ، 
َصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ، ثُمَّ  --َأنَّ النَِّبيَّ )) :  --حديث أنس بن مالك  

، وقع هذا بعد هناية حجه وعند خروجه  ((رََقَد رَْقَدة  بِاْلُمَحصَِّب ، ثُمَّ رَِكَب ِإَلى اْلبَ ْيِت َفطَاَف بِِه 
 .؛ فدلَّ على مشروعيَِّة الطَّواف عند اْلروج من مكََّة للمدينة 

 
  : هُ حكمُ 

،  جوعَ الر   إذا أرادَ  ي  كَ مَ الْ  لغريِ  سبةِ بالن   احلج   كِ سُ يف نُ  على ُسن  يَِّتِه ومشروعيَِّتهِ  منعقد   واإلج ماعُ 
 : يِ وذلك على قولَ ؟ أو ال ،  عليه هل هو واجب  :  هِ يف حكمِ  -َرِحَُهُم اهللُ -وال خالُف بي العلماء 

 من احلنفيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة  -َرِحَُهُم اهللُ -العلماء  مجهورِ  نَُّه واجب  ، وهو مذهبُ إ :القول الول 
َرْحَُة اهلِل -الكيَّة وداود الظَّاهري  مَ الْ  نه ُسنَّة  ، وال جيب برتكه شيء  ، وهو مذهبُ إ :القول الثاني 

 . -ِمْيعِ َعَلى اجلَْ 
 

 : الدلة 
ُهَما-القائلون بوجوبه حبديث عبد اهلل بن عبَّاس   استدلَّ  : الولِ  القولِ  دليلُ  يف  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

 . الصَّحيحِي ، والذي تقدََّم ذكرُُه يف دليل مشروعيَِّتِه 
  قولُ : لذلك  عن تركه ، كما يشهدُ  بي األمر بفعله والنَّهيِ  مجعَ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  :ووجه الد اللة 

ُهَما- اس  عبَّ  بنِ اهلل  عبدِ  أُِمَر النَّاُس َأْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم )) : كما يف الصَّحيحِي   -َرِضَي اهللُ َعن ْ
  (( . بِاْلبَ ْيتِ 

 ((  َعْهِدِه بِاْلبَ ْيتِ  ال يَ ْنِفَرنَّ َأَحد  َحتَّى َيُكَون آِخرُ : )) يف رواية ُمسِلم   هِ ونَ َهى عن تركه بقولِ 
طافه ، وقد قال كما يف صحيح ُمسِلم  من   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ أنَّ  :ومما يدلُّ على وجوبه 

ُهَما-بن عبد اهلل  حديث جابرِ    (( .لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم : ))  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
َها-عدم وجوبه حبديث أُم  اْلُمؤمنَي عائشَة القائلون ب استدلَّ  :اني الثَّ  القولِ  دليلُ  يف  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َفذََكْرُت : ، قَاَلْت َحاَضْت َصِفيَُّة بِْنُت ُحَيى  بَ ْعَد َما َأفَاَضْت )): الصَّحيحِي ، وفيِه أن ََّها قاَلْت 
ِإن ََّها َقْد َكاَنْت َأفَاَضْت ، ا َرُسوَل اللَِّه يَ : ؟ قُ ْلُت  َأَحاِبَستُ َنا ِهىَ : فَ َقال  --َذِلَك ِلَرُسوِل الِل 
  (( .فَ ْلتَ ْنِفْر ِإَذْن : ، قَاَل  ثُمَّ َحاَضْت بَ ْعَد اإِلفَاَضةِ ، َوطَاَفْت بِاْلبَ ْيِت 
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 لَ ْم يأمْرها بالبقاء ألدائه بعد طهرها ، ولو كان واجب ا للزمها ، فَ َلمَّا --أنَّ النَّيبَّ  :وجُه الد اللِة 
 .أَِذَن هلا باْلروج دلَّ على ُسن  يَِّتِه وعدم وجوبه 

 
  :التَّرجيُح 

 : هو القول بوجوبه ؛ وذلك ملا يلي  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - الذي يترجَُّح في نظري
 .  األولِ  القولِ  أصحابُ  به لقوة ما استدلَّ  :أوال  
َها-اين حبديث عائشَة الثَّ  القولِ  أصحابِ  وأمَّا استداللُ  :ثاني ا   هُ بأنَّ  :عنه  ابُ جَ فيُ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

خارج  عن موضع الن زاع ؛ ألنَّ اجلميَع متَّفق  على سقوطه عن احلائض ، كما يف الصَّحيحِي من 
ُهَما-حديث عبد اهلل بن عبَّاس   ،  ((اْلَحاِئِض ِإالَّ أَنَُّه ُخف َف َعِن اْلَمْرَأِة )) : وفيِه  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

عزمية  ، وهبذا يرتجَُّح  رُ عتب َ يدل  على الر خصة ، وأنَُّه األصُل وهو طواف الوداع يُ  ((ُخف َف )) :  هُ وقولُ 
 .القول بوجوبه 

 
ا ، وخرج ولَ ْم يرجْع ، فإنه يلزمه دم  ؛ لرتك  :مسألة   وعلى القول بوجوبه ، فإنَّه إذا تركه عاِلم ا عامد 

 .  -اََل عَ ت َ -يف مباحث الِفدية بإذن اهلل  هُ يأيت بيانُ الواجب ، وس
 

 .  مُ من مكَة ، سقط عنه الدَّ  ، فرجع قبل أن خيرجَ  قبل أن يطوفَ  اْلروجَ  إذا تداركَ  :مسألة  
 .عنه ، وإال لزمه  َمِن اعترَب مسافَة القصر إذا كان آفاقيًّا ، فإن رجع قبلها سقطَ  ومنهم

 
 عن احلائض والن فساء ؛ ِلَما ثبت يف الصَّحيحِي من حديث  يسقطُ  هُ إذا قلنا بوجوبه فإنَّ  :مسألة  

ُهَما-عبد اهلل بن عبَّاس   ِإالَّ أَنَّ ُه ُخ ف  َف َع  ِن اْلَم  ْرَأِة )) :  هُ قولُ  وفيهِ ،  مِ تقد  مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
قد  ساءُ فَ والن    احلائضُ  رأةُ مَ الْ  تِ إذا كانَ  ذاهبِ مَ وهذا باتفاق الْ ،  ساءُ فَ ها الن   ويف حكمِ ،  ((اْلَح  اِئِض 

 .ها هرِ قبل طُ  ةَ من مكَّ  تْ خرجَ 
 

 .؛ لعدم ورود األمِر به يف العمرة  في أرجح القولَينِ ليس على اْلُمعتمِر طواُف َوَداع   :مسألة  
 . لَ ْم يُطْف طواَف الوداع يف عمراته اْلُمتعددة  --وألنَّ النَّيبَّ 



 ه  4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                               تِ يْ ب َ الْ بِ  الطََّوافُ : الدَّْرُس اْْلَاِمُس 
 

-42 -

يف هذه اْلَمسألة ، وأدلََّتهم ، والرَّاجَح ، ودليَل رجحانِِه يف شروح  -َرِحَُهُم اهللُ -وقد بي َّنَّا أقواَل العلماء 
مذي    . عمدة األحكام ، وُسَنن الرت 

 
 :ُشُروُط الطََّواِف َوَواِجَباتُُه 

 :وواجباته مثانية ، وهي شروط الطواف 
 .  ةُ يَّ الن    : الولُ 

 . هارةُ الطَّ  :الثَّاني 
 . ورةِ العَ  رُ ت ْ سَ  : الثَّالثُ 
 . امِ رَ احلَ  سجدِ مَ الْ  داخلَ  يكونَ  أنْ  : الرَّابعُ 

 .العتيق جبميع البيت  يكونَ  أنْ  : الخامسُ 
 . هِ عن يسارِ  البيتُ  يكونَ  أنْ  : السَّادسُ 

 . أشواط   سبعةَ  يستتمَّ  ، وهو أنْ  دُ دَ العَ  : السَّابعُ 
 . االةُ وَ مُ الْ  : الثَّامنُ 
 :ا فيما يلي وبياهنُ 

  :الن  يَُّة : الوُل الشَّرُط 
يشتَ َرُط لِصحَِّة الطَّواِف ، سواء  كان يف احلج  والعمرة ، أو يف غريمها الن  يَُّة ، فال يصح  الطَّواُف بدوهنا 

 --مسْعُت رسوَل اهلل : قال  --من حديث ُعَمَر بِن اْلطَّاِب  وذلك ِلَما ثبت يف الصَّحيحَيِ 
؛ فدلَّ على أنَّ اعتباَر األعمال وصحََّتها بالن  يَِّة ، والطَّواُف داخل   ((ِإنََّما اَلْعَماُل بِالن  يَِّة )) : يقول 

 .يف هذا العموم 
أنَّ أصَل الن  يَِّة  -َرِحَُهُم اهللُ -من احلنفية والشافعية واحلنابلة  -َرِحَُهُم اهللُ -هور العلماء ومذهُب مج

شرط  يف ِصحَِّة الطَّواِف ، فال يصح  عندهم الطَّواُف بدون ذلك ، فالن  يَُّة شرط  عندهم من حيث 
وال يتمي َُّز ِإالَّ  األصل ؛ ألنَّ الدَّوراَن بالبيت يكوُن عبادة  ، ويكوُن عادة  ، كطلِب َغرمي  وضائع  وحنوِه ،

 .بالن  يَِّة ، فال بُدَّ من َقْصِد الطَّواِف ؛ حىت يتمي ََّز عن غريه 
 . فهذه هي الن  يَُّة األصليَُّة للُقربة والعبادة ، وهي الزمة  يف ُكل  طواف  
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واِف من ُقُدوم  أو إفاضة  ، وهي اليت تكوُن يف ُنُسِك احلج  والعمرة ، فينوي َعْيَ الطَّ  عيينِ التَّ  ةُ يَّ وأمَّا نِ 
 :فللعلماء فيها قوالِن مشهوراِن أو وداع  ، 

ُهم َمْن ال يرى اشرتاَطها ، وهو مذهُب اجلمهور من احلنفيَّة واْلَمالكيَّة والشَّافعيَِّة ، وهو وجه  عند  فِمن ْ
 . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -احلنابلة 
 . -َرِحَُهُم اهللُ -عند احلنابلة  ه  يرى اشرتاَطها ، وهو وج نْ مَ  ومنهم

الة ، ة يف أجزائها كالصَّ يَّ إَل الن    فتقرُ ال تَ  واحدة   عبادة   احلج  هل : على مسألة  وهي  ي الخالفِ نِ ومب
 ،عن مجيع العبادة ، وال تتجزَّأُ يف أركاهنا وواجباهتا  الن  يَّةُ هذه  هُ تْ عند اإلحرام هبا أجزأَ  الةَ نوى الصَّ  نْ فمَ 

 . ال يُعَتبَ ُر كذلك ، وكل  منسك  منه مستقل  بِنيَِّتِه  هُ أم أنَّ 
 وع فيها مقارنة  رُ عند الش   واحدة   ة  يَّ ، فتكفي نِ  مستقلة   ة  يَّ ا إَل نِ هَ ركان ُ أ ال تفتقرُ  الةَ الصَّ  أنَّ  : هُ وتوضيحُ 
من تلك  ركن   ل  يف كُ  ينويَ  له أنْ  عْ رَ شْ يُ  مْ  لَ  أو اجللوسَ  جودَ أو الس   وعَ كُ حرمية ، فإذا أراد الر  لركن التَّ 

 ، وهكذا الوضوءُ والغسُل من اجلنابةِ نِيَّة  واحدة  يء الواحد ، فتكفي فيه ها مبثابة الشَّ ل  األركان ، فهي كُ 
 أمورِ مَ الْ  باشرتاِط الن  يَّة لصحَِّتهما ، فإن ََّها ال تتجزأُ يف األعضاءِ  -َرِحَُهُم اهللُ -اجلمهور  على قولِ 

 .ها فيهما بغسلِ 
 هِ ، فهو عند إرادتِ  مستقلة   ة  يَّ منها إَل نِ  ركن   ل  ال يتاج كُ  هه وأفعالَ أركانَ  يرى أنَّ  نْ عند مَ  وكذلك احلج  

هلذه العبادة ، وال يتاج عند طوافه أو سعيه أو وقوفه بعرفة أو  واحدة   ة  يَّ ك ينوي نِ سُ يف الن   ولَ خُ الد  
 .لكل  واحد  منها  مستقلة   ة  يَّ نِ  مبيته مبزدلفة أو رميه أن ينويَ 

الة ، وجعل هلا مات الصَّ رُ ي يف حُ صل  مُ الة تكبري ا يدخل به الْ جعل للصَّ  رعَ الشَّ  أنَّ  :ي هذا و  قَ وي ُ 
الذي أخرجه  حيحِ الصَّ  -- أيب طالب   بنِ  ي  لِ ماهتا ، كما يف حديث عَ رُ به من حُ  جُ رُ تسليم ا خيُ 

ُلَها التَّْسِلْيُم )) : الة قال عن الصَّ  -- يبَّ النَّ  ، وفيه أنَّ  اْلمسةُ  ُر ، َوَتْحِلي ْ  . ((َتْحرِْيُمَها التَّْكِبي ْ
 . لِ حل  منها بالتَّ  رجُ منا ، وخيَ ماته باإلحرام كما قدَّ رُ يف حُ  احلاج   لُ يدخُ  ويف احلج  
َعَلْيِه الصَّالُة -االستثناء يف قوله  ودِ رُ م بوُ هُ مذهب ُ  يَ وِ قَ الن  يَّة َلمَّا قالوا باشرتاط  -َرِحَُهُم اهللُ - واحلنابلةُ 
ُهَما-بن عبَّاس  عبد اهلل يف حديث  -َوالسَّالمُ  أخرجه  ((الطََّواُف بِاْلبَ ْيِت َصالة  )) :  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

أرجح في نظري  ، وهذا القولُ الن  يَُّة ها تِ حَّ لصِ  طُ رَ شت َ تُ  الةُ ، والصَّ  هُ حَ وصحَّ  واحلاكمُ  سائي  والنَّ  مذي  لرت  ا
 .     -َرِحَُهُم اهللُ -ة افعيَّ عند الشَّ  ، وهو وجه   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -
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 :الطََّهارَُة : الثَّاني الشرط 
 من اْلبث ،  هارةُ الطَّ  طُ رَ شت َ ث األصغر واألكرب ، كما تُ دَ من احلَ  وافِ الطَّ  ةِ لصحَّ  هارةُ الطَّ  طُ رَ شت َ فتَ 

عاِلم ا كان الذي يطوف به مَ يف بدنه أو ثوبه أو يف الْ  به جناسة   نْ ، وال مَ  ثِ دِ حْ مُ الْ  طوافُ  فال يصح  
 .هبا قادر ا على إزالِتها وغرَي معذوِر 

حيحة عنه ا كما ثبت يف األحاديث الصَّ ئ  توض  ما طاف إال مُ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  :في اشتراطها  والصلُ 
ِإنَّ َأوََّل َشْيٍء َبَدَأ ِبِه النَِّبيُّ )) :  يِ حيحَ يف الصَّ  -َرِضَي اهللُ َعن َْها- املؤمني عائشةَ  م  أُ  ومنها حديثُ 

--  واف الواجب ، وقع بيان ا لصفة الطَّ  هُ ، وفعلُ (( ِحْيَن َقِدَم أَنَُّه تَ َوضَّأَ ، ثُمَّ طَاَف بِاْلبَ ْيِت
، أو أَِذَن بذلك  طاف بغري طهارة   هُ أنَّ  صحيح   عنه يف حديث   ظْ فَ يُْ   مْ ، ولَ  واجبة   هارةُ فتكون الطَّ 

  ((لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكُم )) :  --من حديث جابر  م  سلِ ال كما يف صحيح مُ  د ق ألحد  غريه ، وق
َها- عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  مَّ أُ  عَ نَ ومَ   تْ َلمَّا حاضَ  حيحيِ بالبيت كما يف الصَّ  وافِ من الطَّ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
ا هَ مرت َ عُ  ها وترفضَ كَ سُ نُ  رَ ي   غَ ت ُ  ها أنْ ، وأمرَ  احلجَّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -معه  تْ مَ دِ حينما قَ  ف  رَ سَ بِ 

 . األكربُ  ثُ دَ احلَ  واف لعمرهتا ، وهوها من الطَّ لوجود هذا العذر الذي مينعُ 
َها- ي  يَ حُ  بنتُ  ةُ صفيَّ  تْ وَلمَّا حاضَ   عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  م  من حديث أُ  حيحيِ كما يف الصَّ   -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َها- اإلفاضة ؛ فدلَّ على  طوافَ  فْ طُ ا ل ْم تَ هَ أن َّ  كان يظن    له ؛ إذْ  ا حابسة  هَ أن َّ  أخربَ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 . ثِ دَ من احلَ  هرِ  بعد الط  الَّ إِ  ة الطوافعدم صحَّ 

َرِضَي - اس  كما يف حديث عبد اهلل بن عبَّ   بالبيت صالة   وافَ ى الطَّ مَسَّ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  :وأكََّد هذا 
ُهَما مذي  والنَّسائي   ((الطََّواُف بِاْلبَ ْيِت َصالة  )) :  --اهلل  قال رسولُ : قال  -اهللُ َعن ْ رواه الرت 

، كما يف الصحيحي من  بغري طهارة   ال تصح   الةَ الصَّ  فإنَّ  واحلاكُم وصحََّحُه ، وإذا كان صالة  
ال يَ ْقَبُل اللُ َصالَة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث َحتَّى )) : قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ  --حديث أيب هريرة 

 (( .يَ تَ َوضَّأَ 
هارة له من احلدث األصغر واألكرب الة من جهة اشرتاط الطَّ الصَّ  حكمَ  ذُ يأخُ  وافَ الطَّ  فإنَّ وعليه ، 

ة الكيَّ مَ من الْ  -َرِحَُهُم اهللُ -العلماء  مجهورِ  كان ، وهذا هو مذهبُ مَ ومن اْلبث يف البدن والثوب والْ 
 . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -ة واحلنابلة افعيَّ والشَّ 
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ُر الَعورَِة : الثَّالُث الشرط   :َست ْ
، العاري  طوافُ  ال يصح  فيشرتط لصحة الطواف أن يكون الطائف ساتر ا لعورته رجال  كان أو امرأة ، 

 .وال َمن انكشف شيء  من عورته أثناء الطواف كالصَّالِة 
  يبَّ النَّ  أنَّ  -- من حديث أيب هريرةَ  حيحيِ ما ثبت يف الصَّ  :رط في اشتراط هذا الشَّ  والصلُ 

--  : ((  َأَمَر َأالَّ َيطُوَف بِاْلبَ ْيِت ُعْريَان. )) 
  .واف يف مجيع الطَّ  ه ، وهذا عام  عورتَ  ائف أن يسرتَ على الطَّ  جيبُ  هُ على أنَّ  دلَّ  هُ أنَّ  : اللةِ الد   وجهُ 

ُهَما-عبد اهلل بن عباس  وحديثُ  الطََّواُف )) : قال  -- يبَّ النَّ  ، وفيه أنَّ  مُ تقد  مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 .بدون سرت العورة  ال تصح   الةَ الصَّ  فإنَّ  رعِ حبكم الشَّ  ، وإذا كان صالة  (( بِاْلبَ ْيِت َصالة  

من اْلَمالكيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة على اشرتاط سرت العورة لصحَِّة  -َرِحَُهُم اهللُ -العلماء  ومجهورُ 
 .  هُ طوافُ  يصحَّ  مْ  واف باختياره لَ من عورته أثناء الطَّ  شيء   ف ، فإذا طاف عريان ا أو انكشفَ الطَّوا

 
 :أْن يكوَن الطََّواُف داخَل الَمسِجِد : الشَّْرُط الرَّاِبُع 

ة قَ وِ رْ أَ  ف أو داخلَ يف صحن اْلَمطاَ  سجد ، سواء  مَ من داخل الْ  يكونَ  أنْ  وافِ الطَّ  ةِ لصحَّ  طُ رَ شت َ يُ 
 هُ سجد فإنَّ مَ من داخل الْ  يطوفُ  هُ األدىن أو األعلى ، فما دام أنَّ  هِ سطحِ  أو فوقَ ،  سجد احلراممَ الْ 

 نَ يْ فِ ائِ طَّ لْ لِ  يَ تِ يْ ا ب َ رَ ه  طَ  نْ أَ } :  هِ ، وقولِ  { نَ يْ فِ ائِ طَّ لْ ي لِ تِ يْ ب َ  رْ ه  طَ وَ } :  -اََل عَ ت َ -؛ لقوله  هُ طوافُ  يصح  
 وافِ الطَّ  قِ من داخل مسجده ؛ لتعل   بالبيت أن يكونَ  وافِ يف الطَّ  العربةَ  على أنَّ  ؛ فدلَّ  { نَ يْ فِ اكِ عَ الْ وَ 

واألعمدة  امِ قَ مَ كالْ ،  اْلَمسجد  من داخلِ  إذا حال بينه وبي البيت حائل   بالبيت نفسه ، فال يضر  
 . سجدِ مَ الْ  عنِ  جْ خيرُ  مْ  لَ  هُ ما دام أنَّ ائد عن البيت وبناء احِلْجر الزَّ 

 طافَ مَ الْ ن سلمون على ذلك ، فإَّ مُ وسعة كاألصل ، وما زال الْ يف التَّ  وافُ الطَّ  صحَّ  طافُ مَ الْ  عَ س  وُ ولو 
من  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - حابةُ الصَّ  عِ نِ تَ ميَْ  مْ  ، ول -- رُ مَ عُ  هُ عَ وسَّ  -- يب  الذي كان على عهد النَّ 

  .واف فيها يف جواز الطَّ  يدِ زِ مَ الْ  وها كاألصلِ يادة ، بل جعلُ واف يف الز  الطَّ 
 .األربعة  ذاهبُ مَ عليه الْ  تْ اجلماهري ، واتفقَ  سجد هو مذهبُ مَ داخل الْ  وافِ الطَّ  كونِ   واشرتاطُ 

  . لَ ْم يصحَّ طوافُهُ سجد مَ من خارج الْ  وعليه ، فلو طافَ 
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 : البيتِ  بجميعِ  وفَ طُ يَ  أنْ :  سُ امِ الخَ  الشَّرطُ 
به ما كان  رادُ مُ ، والْ ، وهو الذي مسَّاه اهلل عتيق ا  القدميِ  جبميع البيتِ  رط أن يطوفَ هبذا الشَّ  رادُ مُ والْ 

 رِ جْ يف طوافه ، فلو طاف بي احلِ  رِ جْ احلِ  منَ  يَ قِ ما بَ  يدخلَ  عىن أنْ مَ  ، بِ  -- إبراهيمَ  على قواعدِ 
 .لَ ْم يصحَّ طوافُُه والبيت 

 . -َرِحَُهُم اهللُ -ة واحلنابلة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ اجلمهور من الْ  وهذا هو مذهبُ 
 .  {َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتْيِق } :  -تَ َعاََل -بقوله :  واواستدلُّ 

 قَ تُ عَ  دْ ، وقَ  يق  تِ عَ  سيف  : " مأخوذ  من قوهلم [  القدميُ  العتيقُ : ]  -َرِحَُهَما اهللُ - واحلسنُ  قال جماهد  
 .َقُدَم : أي 

ِإنَُّه َأوَُّل َمْسِجٍد )) : حيح ، ويف الصَّ  ظرُ النَّ  هُ يعضدُ  وهذا قول  : ]  -َرِحَُه اهللُ - رطيب  القُ  قال اإلمامُ 
 .ه  .ا[  ((ُوِضَع ِفي اَلْرِض 

 . -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - اْلليلُ  إبراهيمُ  البيت العتيق فهو الذي بناهُ  رادُ مُ وإذا كان الْ 
ا هَ ت ْ اليت تركَ  عِ ُر ذْ األَ  مجلةَ : ذلك  ، ويشملُ  البيت األصلي   د  واف حبَ يف الطَّ  العربةُ  كونُ ت هُ فإنَّ وعليه ، 

يف طوافه على  ائفُ ها الطَّ أن يشملَ  دَّ ا ، فال بُ هَ نِ بْ ت َ  مْ  من البيت ، ولَ  فقةُ هبا النَّ  تْ حينما تقاصرَ  قريش  
 .ظاهر هذه اآلية الكرمية 
بينه وبي البيت  لْ يدخُ  مْ  ، ولَ  رِ جْ طاف من وراء احلِ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  :أيض ا ومن الدلة على ذلك 

 ةِ مَّ باألُ  رفقُ أ هُ ؛ فإنَّ   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ لَ عَ واف ، ولو كان ذلك جمزئ ا لفَ يف مجيع أشواط الطَّ 
والعمرة ، فيكون واجب ا على  ك احلج  سُ به يف نُ  أمورمَ واف الْ ، وهو الطَّ  لواجب   بيان   هُ لُ عْ هلا ، وفِ  وأيسرُ 

 اس  عن عبد اهلل بن عبَّ  خاري  البُ  واف ، ويف صحيحِ البيت القدمي بالطَّ  صفته الواردة ، وهي استيعابُ 
ُهَما-  . ((اْلَحِطْيَم  َمْن طَاَف بِاْلبَ ْيِت فَ ْلَيُطْف َورَاَء اْلِحْجِر ، َوال تَ ُقوُلوا)) : قال  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

ُهَما-وعنه  طَاَف ِمْن َورَائِِه ،  --اْلِحْجُر ِمَن اْلبَ ْيِت ؛ َلَنَّ َرُسوَل الِل  )): قال  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 . رواه البيهقي   (({ َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتْيِق } :  -تَ َعاَلى-قَاَل اللُ 

 . هُ طوافُ  يكون ماشي ا داحل البيت ، وال يصح   هُ األخرى فإنَّ وخرج من  رِ جْ فلو دخل يف فتحة احلِ 
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 :أْن يكوَن البيُت عْن يسارِِه : السَّادُس الشرط 
 لِ عْ من جَ  دَّ ، فال بُ  بالبيت صالة   وافُ الة ، والطَّ يف الصَّ  ةِ لَ ب ْ بشرط استقبال القِ  أشبهُ  رطُ وهذا الشَّ 

 .ائف البيت عن يسار الطَّ 
َرِحَُهُم -مجهور العلماء  ، وهذا مذهبُ  لَ ْم يصحَّ طوافُُه عن ميينه وطاف بالعكس  وإذا جعل البيتَ 

 .ة واحلنابلة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ من الْ  -اهللُ 
حيحة يف صفة طوافه فة كما ثبت يف األحاديث الصَّ طاف على هذه الص   -- يبَّ النَّ  أنَّ  : مْ هُ ت ُ جَّ وحُ 
ا ف َ  نَ ذِ ذلك ، أو أَ  طاف عكسَ  هُ إنَّ  واحد   يف حديث   تْ يثبُ  مْ  ولَ  على لزومه ؛  ؛ فدلَّ  هُ لَ عَ به أو أقرَّ أحد 

، فيلزم  واجب   الواجبِ  لِ مَ جْ مُ الْ  بيانَ  واف ، فكان واجب ا ؛ ألنَّ بالطَّ  األمرِ  لِ مَ جْ مُ وقع بيان ا لْ  هُ لَ عْ فِ  ألنَّ 
 .عن يساره  البيتَ  أن جيعلَ  ائفَ الطَّ 
 ، فإذا طاف معكوس ا أو احنرفَ  بسواء   فيها سواء   كان شرط ا كاالستقبالِ   صالة   وافُ ا كان الطَّ مَّ ولَ 

 ةِ لَ ب ْ كما لو احنرف عن القِ ،   يصحَّ  مْ  لَ مثال  وراء ظهره  فجعل البيتَ باختياره ، واف عن ذلك أثناء الطَّ 
 . هُ صالتُ  تبطلُ  هُ فإنَّ يف صالته اختيار ا 

 
 : اْلَعَدُد ، وهَو أْن َيستتمَّ سبعَة أشواٍط : السَّاِبُع الشَّرُط 

 رَ مَ عُ  عبد اهلل بنِ  حيحة ، ومنها حديثُ سبوع ا كامال  كما يف األحاديث الصَّ طاف أُ  -- يبَّ النَّ  ألنَّ 
ُهَما- َخبَّ َثالث ا ِمَن السَّْبِع ، َوَمَشَى َأْربَ َعَة  --َأنَّ النَِّبيَّ )) :  حيحيِ يف الصَّ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

واف منها يف الطَّ  أو أكثرَ  من سبع   طاف أقلَّ  هُ أنَّ  صحيح   عنه يف حديث   ظْ فَ يُْ  مْ  ، ولَ (( َأْطَواٍف 
 .الواحد 

ا من ، وأمَّ  من حيث اجلملة -َرِحَُهُم اهللُ -ة واحلنابلة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ ة والْ احلنفيَّ  وهذا هو مذهبُ 
م ، فيكون قص أو جربه بالدَّ واف يف حال النَّ يف عدم صحة الطَّ  فصيل فعندهم خالف  حيث التَّ 
  .ة والوجوب رطيَّ من جهة الشَّ  اْلالفُ 
  ةُ احلنفيَّ  كما يقولُ ،   ، وهو األربعُ  هِ بأكثرِ  أو االعتدادِ ، العدد كامال   رالف ا يف اعتباهم خِ بينَ  كما أنَّ 

 . به الواجب رُ ب َ كن مبا جيُ يف الر   ربُ ، وجيُ  -َرِحَُهُم اهللُ -
بالبيت  وافَ الطَّ  ؛ ألنَّ  هو األقل   قيُ ي ، واليحر  التَّ  هُ نْ كِ ميُ  مْ  يف العدد بىن على اليقي إذا لَ  وإذا شكَّ 

إذا كانت هناك  وابَ الصَّ ى يتحرَّ  الة أنْ يف عدد ركعات الصَّ  شكَّ  نْ مَ  -- يب  النَّ  رَ مَ ، وقد أَ  صالة  
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مها أحدُ  حْ ، فلم يرتجَّ  إذا استوى االحتماالنِ  باألقل   باألخذِ  هُ رَ مَ ، وأَ  االحتماليِ  أحدَ  حُ ترج   دالئلُ 
 .على اآلخر 

 -- من حديث عبد اهلل بن مسعود   حيحيِ يف الصَّ  فثابت   حِ ج  رَ مُ جوع إَل الْ ي والر  حر  بالتَّ  هُ ا أمرُ فأمَّ 
 (( . ابَ وَ الصَّ  رَّ حَ تَ يَ لْ ف َ  هِ التِ ي صَ فِ  مْ كُ دُ حَ أَ  كَّ ا شَ ذَ إِ )) : قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ 
  دري  اْلُ  من حديث أيب سعيد   م  سلِ يف صحيح مُ  العدد فثابت   جوع إَل اليقي وهو أقل  بالر   هُ رُ مْ ا أَ وأمَّ 
--  اهلل  قال رسولُ : قال--  : (( ِمْ ث ا أَ اَل ى ثَ لَّ صَ  مْ كَ   رِ دْ يَ  مْ لَ ف َ  هِ التِ ي صَ فِ  مْ كُ دُ حَ أَ  كَّ ا شَ ذَ إ 
إذا وقع يف العدد  ستوي االحتماليِ مُ الْ ك  فالشَّ ،  (( نَ قَ ي ْ ت َ ا اسْ ى مَ لَ عَ  نِ بْ يَ لْ وَ ،  كَّ الشَّ  حِ رَ طْ يَ لْ ع ا ف َ ب َ رْ أَ 

ما  ثالث ا أو أربع ا بىن على ثالث   هل طافَ  على ظاهر احلديث ، فإذا شكَّ  إَل األقل   جوعَ الر   أوجبَ 
 . النَّقصِ  نِ ك  يف العدد مبثابة تيق  ومن هنا كان الشَّ فيه ،  ال حتر يَ  هُ دام شك  

،  -َرِحَُهُم اهللُ -من أهل العلم  طائفة   ه يف قولِ بقولِ  لَ مِ وكان ضابط ا عَ  هُ فأخربَ  هِ غريِ  ولو كان برفقةِ 
 . -عِ يْ مِ ى اجلَْ لَ عَ  اهللِ  ةُ حَْ رَ -اجلمهور  وهو مذهبُ  ،بعُض أئمة السَّلف وأفىت به 

  اهللِ  رسولُ  لَ عَ كما ف َ   وينتهي إليهمن احَلَجِر فيه  يبدأَ  نْ منها بأَ  شوط   ل  األشواط بتمام كُ  ويكون متامُ 
--  يف طوافه. 

 .به  دَّ تَ عْ ي ُ  مْ  ولَ  ذلك ، هُ شوطُ  يصحَّ  مْ  فإذا ابتدأ بعد احَلَجِر كما لو بدأ من الباب أو من عند احِلْجِر لَ 
 

 :اْلُمَواالُة : الثَّاِمُن  رطُ الشَّ 
 باعتبارها هو مذهبُ  ، والقولُ  مؤثر   فاصل   ها دون وجودِ بعضِ  وَ لْ تِ  على الوالءِ  األشواطُ  بأن تقعَ 

 .بينها  يفصلْ  مْ  واف ولَ  بي أشواط الطَّ اََل وَ  -- يبَّ النَّ  ة يف القدمي ؛ ألنَّ افعيَّ ة واحلنابلة والشَّ الكيَّ مَ الْ 
 وافُ واف بطل الطَّ بي أجزائها ، فلو أحدث أثناء الطَّ  الفصلُ  ، وال جيوزُ  بالبيت صالة   وافَ الطَّ  وألنَّ 
،  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ - ةُ احلنفيَّ  مُ وهُ  هارةِ الطَّ  ال يرى شرطَ  نْ ، عند مَ  واالةِ مُ الْ  شرطُ  إذا فات اإلعادةُ  هُ تْ ولزمَ 

 يبطلُ  هُ فإنَّ  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ -ا على مذهب اجلمهور ، وأمَّ  واالةِ مُ الْ  به شرطُ  وتُ فُ مؤثر ا ي َ  إذا كان الفاصلُ 
 هِ منا ذلك بدليلِ باحلدث كما قدَّ  تبطلُ  الةُ ، والصَّ  بالبيت صالة   وافَ الطَّ  لفوات شرط الطهارة ؛ ألنَّ 

 .يف شرط الطَّهارة 
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 :  افِ وَ الطَّ  ةُ فَ صِ 
الواردة يف  األحاديثِ  بيانُ  مَ وقد تقدَّ ، بالبيت  هِ قبل طوافِ  أَ توضَّ  هُ أنَّ  --اهلل  عن رسولِ  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ 

 . وافِ الطَّ  ةِ صحَّ  وطِ رُ من شُ  ط  شر  هُ وأنَّ ، ذلك 
كما يف   وافِ الطَّ  عند بدايةِ  رِ جَ احلَ  باستالمِ  البداءةُ  -َلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ عَ - هِ وكان من هديِ 

ُهَما- رَ مَ عُ  من حديث عبد اهلل بنِ  حيحيِ الصَّ          ،  دِ باليَ  إمنا يكونُ  واالستالمُ ،  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
ُهَما- رَ مَ عُ  عن عبد اهلل بنِ  أحدَ  سندِ ويف مُ   تَ يْ ب َ ي الْ تِ أْ يَ  انَ كَ  -- يَّ بِ النَّ  نَّ أَ )) :  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

أيضا  من  يِ حيحَ كما يف الصَّ   هُ لُ ب   قَ وكان ي ُ ،  (( رُ ب َ كْ أَ  اللُ وَ ،  اللِ  مِ اسْ بِ :  ولُ قُ ي َ وَ  رَ جَ حَ الْ  مُ لِ تَ سْ يَ ف َ 
ُهَما- رَ مَ عُ  حديث عبد اهلل بنِ   لَ بَّ ق َ  هُ أنَّ  يِ حيحَ يف الصَّ  -- رَ مَ عُ  حديثُ  هُ ومثلُ ،  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

 (( كَ تُ لْ ب َّ ا ق َ مَ  كَ لُ ب   قَ ي ُ  -- اللِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ ي رَ ن   أَ اَل وْ لَ وَ ،  ر  جَ حَ  كَ نَّ أَ  تُ مْ لِ عَ  دْ قَ لَ )) : وقال  رَ جَ احلَ 
 ةَ لَ فْ غَ  بنِ  ويدِ عن سُ  --عنه  م  سلِ مُ  ويف صحيحِ ،  (( عُ فَ ن ْ ال ت َ وَ  رُّ ضُ ال تَ )) :  واياتِ ويف بعض الر  

 . ((يا  فِ حَ  كَ بِ  -- اللِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ رَ :  الَ قَ وَ  هُ مَ زَ ت َ الْ وَ  رَ جَ حَ الْ  لَ بَّ ق َ  رَ مَ عُ  تُ يْ أَ رَ )) : قال 
 تقبيلُ  ال جيوزُ  هُ على أنَّ ((  يُ َقب  ُلَك َما قَ ب َّْلُتكَ  --َوَلْواَل أَن ي رَأَْيُت َرُسوَل الِل  )):  هُ دلَّ قولُ  وقدْ 

 ةِ عن بقيَّ  رُ جَ احلَ  وخيتص  ،  األسودُ  رُ جَ وهو احلَ  -- يب  النَّ  عنِ  ص  به النَّ  دَ رَ  ما وَ الَّ إِ  البيتِ  منَ  شيء  
 . ها مع تقبيلِ  باليدِ  هُ ، أو استالمُ  هُ وهي تقبيلُ  ةِ البيت هبذه اْلاصي  

ها بعد أو تقبيلِ ،  هِ دون تقبيلِ  باليدِ  هِ استالمِ  ةِ يف مشروعيَّ  األسودَ  رَ جَ احلَ  كُ شارِ يُ  هُ فإنَّ  اليمانيُّ  كنُ ا الرُّ وأمَّ 
 .  -َرِحَُهُم اهللُ -العلماء  مجهورِ  وهذا هو مذهبُ ،  االستالمِ 

كما يف حديث ،  ها وقب َّلَ  هِ بيدِ  هُ استلمَ  هُ تقبيلُ  هُ نْ كِ ميُْ  مْ  إذا لَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ وكان من هديِ 
ُهَما- رَ مَ عُ  عبد اهلل بنِ  كما يف ،   هِ يف يدِ  ن  جَ حْ مِ  بِ  هُ استلمَ  هِ بيدِ  هُ يستلمْ  مْ  ، وإذا لَ  هِ وغريِ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

ُهَما- اس  عبَّ  من حديث عبد اهلل بنِ  خاري  البُ  صحيحِ    . -َرِضَي اهللُ َعن ْ
وم يف دُ للقُ  هِ مرته ، وطوافِ يف عُ  هِ يف بداية طوافِ  عَ بِ طَ ضْ يَ  أنْ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ وكان من هديِ 

ُهَما- اس  عبَّ  يف حديث عبد اهلل بنِ  كما ثبتَ ،  حجَّه    -- اللِ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ )) :  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 رواهُ  (( مْ هِ قِ اتِ وَ ى عَ لَ ا عَ وهَ عُ ضَ وَ وَ  مْ هِ اطِ آبَ  تَ حْ تَ  مْ هُ ت َ يِ دَ رْ وا أَ عُ ب َ طَ اضْ فَ ،  رَّانَةَ عَ جُ  نْ وا مِ رُ مَ تَ اعْ  هُ ابَ حَ صْ أَ وَ 

 . والبيهقي  ،  وأبو داودَ ،  أحدُ 
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 وهو مذهبُ ، به  ةِ نَّ الس   وتِ بُ لثُ  ؛ األول يف احلج   وافِ والطَّ ، العمرة  يف طوافِ  مسنون   اعُ بَ طِ واالضْ 
  . -َرِحَُهُم اهللُ -واحلنابلة ،  ةِ افعيَّ والشَّ ،  ةِ من احلنفيَّ  اجلمهورِ 

 . هُ الذين ال يرون استحبابَ  -َرِحَُهُم اهللُ - هُ وافقَ  نْ ومَ  مالك   الفا  لإلمامِ خِ 
 .فيه  لَ مَ الذي ال رَ  وافِ يف الطَّ  عُ شرَ وال يُ  عليه ، ْي  عِ مُ  هُ ألنَّ ؛  لِ مَ الرَّ  معَ  وهو مشروع  

حيحة وم كما يف األحاديث الصَّ دُ وطواف القُ ، يف طواف العمرة  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - لَ مَ رَ  مُثَّ 
ُهَما- رَ مَ عُ  عبد اهلل بنِ  ومنها حديثُ    -- اللِ  ولَ سُ رَ  انَ كَ )) : قال  يِ حيحَ يف الصَّ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َرِضَي -جابر بن عبد اهلل  حديثُ :  هُ ومثلُ ،  ((عا  بَ رْ ى أَ شَ مَ وَ ، الثا  بَّ ثَ خَ  لَ وَّ الَ  افَ وَ الطَّ  افَ ا طَ ذَ إِ 
ُهَما  . م  سلِ يف صحيح مُ  -اهللُ َعن ْ

 : -َرِحَُهُم اهللُ - للعلماء فيه وجهانِ  لُ مَ والرَّ 
 .  ب  ثْ من غري وَ  اْلُطا قاربةِ مُ  شي معمَ الْ  سراعُ إهو :  يلَ فقِ 
   أولَ  -- يب  النَّ  هُ لَ عَ وف َ ،  ةِ وَّ والقُ  دِ لَ الذي يدل  على اجلَ  السَّريِ  منَ  ب  رْ ، وهو ضَ  بِ ثْ بالوَ  هُ إنَّ :  يلَ وقِ 

حينما  ةَ وَّ والقُ  دَ لَ اجلَ  شركيَ مُ الْ  يَ لريُِ ؛  ةَ مكَّ  وقبل فتحِ ،  ةِ ديبيَّ بعد ُصلح احلُ  ةِ ي  ضَ مرة القَ يف عُ  هُ لَ عَ ما ف َ 
، بعد ذلك  ةُ نَّ الس   هذهِ  تْ يَ قِ وبَ ،  ( بَ رِ ثْ ى ي َ ُحمَّ  مْ هُ ت ْ نَ هَ وَ  دْ قَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ونَ مُ دِ قْ ي َ م سَ هُ ن َّ إِ ) : وا قالُ 
الوداع كما ثبت يف  ةِ ا يف حجَّ هَ لَ عَ وف َ ،  ةَ مرته بعد فتح مكَّ يف عُ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ا هَ لَ عَ ففَ 

،  رَ مَ عُ  وعبد اهلل بنِ ،  اس  عبَّ  كحديث عبد اهلل بنِ   ، وغريمهايف الصَّحيَحِي حيحة األحاديث الصَّ 
 .  -َرِضَي اهللُ َعن ُْهم أمجِعي-وغريهم ،  وجابر بن عبد اهلل وعائشةَ 

ُهَما- اس  عبَّ  عن عبد اهلل بنِ  ثرِ كما يف األ،  اشدونَ الرَّ  اْللفاءُ  هِ بعدِ  نْ ا مِ هَ لَ عَ وف َ  يف  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 . سندِ مُ الْ 
 

 ؟  نِ يْ ن َ كْ الرُّ  مشي بينَ يَ  أمْ  الثةَ الثَّ  الشواطَ  لِ مَ بالرَّ  بُ ستوعِ يَ  لْ وهَ 
 : ينِ في ذلك على قولَ  -َرِحَُهُم اهللُ - العلماءُ  اختلفُ 

، وسعيد بن جبري ، واحلسن ، وبه قال طاووس ، وعطاء ،  يِ كنَ ميشي بي الر   هُ أنَّ :  القول الول
األوَل اليت  لِ مَ يف صفة الرَّ  هو الواردُ  هُ بأنَّ  :وا واحتجُّ ،  -َرِحَُهُم اهللُ -وسامل بن عبد اهلل ، والقاسم 

 يَ شركِ مُ الْ  يَ رِ يُ  أنْ  دَ صَ وقَ ،  ةِ ديبيَّ بعد ُصلح احلُ  تْ اليت وقعَ ،  ةِ ي  ضَ مرة القَ يف عُ  - - اهللِ  ا رسولُ هَ لَ عَ ف َ 
ُهمْ - هِ صحابِ أ دَ لَ جَ  ُهْما- اس  كما يف حديث عبد اهلل بن عبَّ    -َرِضَي اهللُ َعن ْ يف صحيح  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
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:  ونَ كُ ِر شْ مُ الْ  الَ قَ ،  بَ رِ ثْ ى ي َ مَّ حُ  مْ هُ ت ْ نَ هَ وَ  دْ قَ وَ ،  ةَ كَّ مَ  هُ ابُ حَ صْ أَ وَ  -- يُّ بِ النَّ  مَ دِ قَ  )): قال ،  م  سلِ مُ 
 رَ جَ حَ ي الْ لِ ا يَ مَّ وا مِ سُ لَ جَ ة  فَ دَّ ا شِ هَ ن ْ وا مِ قُ لَ وَ ، ى مَّ حُ الْ  مْ هُ ت ْ نَ هَ وَ  دْ قَ  م  وْ ا ق َ د  غَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ دُ قْ ي َ  هُ نَّ إِ 
((  مْ هُ دَ لَ جَ  نَ يْ كِ ِر شْ مُ الْ  يَ رِ يُ لِ  نِ يْ ن َ كْ الرُّ  نَ يْ ا ب َ وا مَ شُ مْ يَ وَ ،  اطٍ وَ شْ أَ  ةَ الثَ وا ثَ لُ مُ رْ ي َ  نْ أَ  -- يُّ بِ النَّ  مُ هُ رَ مَ أَ وَ 

 دِ وَ سْ الَ  نِ كْ ى الرُّ لَ وا إِ شَ مَ  مَّ ثُ ،  يَّ انِ مَ يَ الْ  نَ كْ وا الرُّ غُ لَ ى ب َ تَّ وا حَ لُ مَ رَ  مَّ ثُ  )):  ماجهَ  وابنِ ،  ألحدَ  ويف روايةِ 
 مَّ ثُ ،  اتٍ رَّ مَ  الثَ ثَ  كَ لِ ذَ  لَ عَ ف َ ،  دِ وَ سْ الَ  نِ كْ ى الرُّ لَ وا إِ شَ مَ  مَّ ثُ ،  يَّ انِ مَ يَ الْ  نَ كْ وا الرُّ غُ لَ ى ب َ تَّ وا حَ لُ مَ رَ  مَّ ثُ ، 
 . (( عَ بَ رْ ى الَ شَ مَ 

،           رَ مَ عن عُ  وهو مروي  ، منها  وال ميشي يف شيء   الثةَ الثَّ  األشواطَ  يستكملُ  هُ أنَّ :  القول الثاني
ُهمْ -بري وعبد اهلل بن الز  ،  وعبد اهلل بن مسعود  ،  رَ مَ عُ  وعبد اهلل بنِ  ، وبه قال عروة  ، -َرِضَي اهللُ َعن ْ

  . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ - ربعةِ ذاهب األمَ اجلمهور من أصحاب الْ  وهو مذهبُ ،  خعي  والنَّ 
ُهمْ -من حديث جابر بن عبد اهلل  م  سلِ ما ثبت يف صحيح مُ :  مهُ ت ُ جَّ وحُ   نَّ أَ )) :  -اَرِضَي اهللُ َعن ْ
  رَ مَ عُ  عبد اهلل بنِ  حديثُ :  هُ ومثلُ ،  (( رِ جَ حَ ى الْ لَ إِ  رِ جَ حَ الْ  نَ مِ اٍف وَ طْ أَ  ةَ الثَ الثَّ  لَ مَ رَ  -- يَّ بِ النَّ 
ُهْما-  ، أبو داود  رواهُ  (( رِ جَ حَ ى الْ لَ إِ  رِ جَ حَ الْ  نَ مِ  لَ مَ رَ  -- يَّ بِ النَّ  نَّ أَ )) :  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

 .  ماجهَ  وابنُ 
 مرةِ عن عُ  وهي متأخرة  ،  ةِ انَ رَّ عِ مرة اجلِ يف عُ  اهُ إيَّ  هِ لفعلِ  ؛ --من رسول اهلل  ينِ األمرَ  وهذا هو آخرُ 

 ةَ كانت بعد فتح مكَّ   ةِ انَ رَّ عِ اجلِ  مرةُ وعُ ، وقبل الفتح  ةِ ديبيَّ كانت بعد احلُ   ةِ يَّ ضَ القَ  مرةَ عُ  ألنَّ ؛  ةِ يَّ ضَ القَ 
 . ْي  ن َ حُ  لغنائمَ  -َلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ عَ - هِ تِ مَ سْ وقِ ، ائف والطَّ 

متأخرا  عن  هِ وا به ، وكونِ ما استدل   ةِ لقوَّ ؛  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - جُح في نظريارَّ الهو  وهذا القولُ 
 . أعلمُ  واهللُ . ناسخا  له  فيكونُ ، القول األول  صحابُ به أ احلديث الذي استدلَّ 

،  هِ على وجوبِ  ليلِ الدَّ  ودِ رُ وُ  لعدمِ  ؛ -َرِحَُهُم اهللُ -يف مذهب مجاهري أهل العلم  بواجب   ليسَ  لُ مَ والرَّ 
ُهمْ - حابةَ به الصَّ  رْ يأمُ  مْ  لَ  -- يب  النَّ  وكونِ   يف حديث  مَ كما تقدَّ   هِ أمرِ  لِ يف أوَّ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

ُهمْ - اس  عبَّ  عبد اهلل بنِ   ةِ ئَ يْ للهَ  وإمنا هو تارك   ، وافِ تاركا  للطَّ  نْ يكُ  مْ  لَ  هُ إذا تركَ  هُ وألنَّ  ؛ -اَرِضَي اهللُ َعن ْ
،  لبيةِ تاركا  للتَّ  نْ يكُ  مْ  لَ  هُ ى خافضا  صوتَ  بَّ  لَ  نْ فمَ ،  لبيةِ بالتَّ  وتِ الصَّ  رفعَ  تركَ  نْ كمَ   فيكونُ ،  خصوصةِ مَ الْ 
 .عليه  وال شيءَ ، ها لصفتِ  هو تارك   لْ بَ 

يف  لَ مُ رْ ي َ  أنْ  عْ رَ شْ يُ  مْ  لَ ها أو بعضِ ، ها ل  فيها كُ  هُ يَ سِ أو نَ ، وَل األشواط األُ  الثةِ يف الثَّ  لُ مَ الرَّ  وإذا فاتَ 
 عبد اهلل  من حديثِ  حيحيِ كما يف الصَّ ،  مشى فيها  -- يبَّ النَّ  ألنَّ ؛ الباقية  من األربعة   شيء  
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ُهمْ - رَ مَ بن عُ ا  األشواطَ  األربعةَ  على أنَّ  ها متفقة  فكل  ، من األحاديث  هُ وكذلك غريُ ،  -اَرِضَي اهللُ َعن ْ
 .ها هيئتِ  تغيريُ  عُ رَ شْ فال يُ ،  يُ شْ مَ فيها الْ  ةُ نَّ الس   األخريةَ 

إذا  وهكذا احلكمُ ، له  دا  فال أجرَ تعم  وإن كان مُ ،  ذرِ عُ لل األجرُ  لهُ  بَ تِ نسيانا  كُ  هُ تركُ  كانَ   نْ إِ  مَثَّ  نْ ومِ 
 .حام الز   ةِ لشدَّ  هُ تركَ 

  وحكى اإلمامُ  ، نصَّ عليه األئمةُ جال كما بالر   فهو خاص  ،  ساءِ الن   في حق   لُ مَ الرَّ  عُ شرَ وال يُ 
 . واف الطَّ  نِ نَ من سُ  لَ جُ الرَّ  رأةُ مَ الْ  فيهِ  وهو مما ختالفُ ، عليه  اإلمجاعَ  -َرِحَُه اهللُ - نذرِ مُ الْ  ابنُ 

        رَ مَ من حديث عبد اهلل بن عُ  حيحيِ ا ثبت يف الصَّ مَ لِ ؛  يِ كنَ الر   غريِ  استالمُ  واففي الطَّ  عُ شرَ وال يُ 
ُهْما-  ،  ((  يَّ انِ مَ يَ الْ  نَ كْ الرُّ وَ  رَ جَ حَ  الْ الَّ إِ  مُ لِ تَ سْ يَ ال  انَ كَ   -- يَّ بِ النَّ  نَّ أَ )) :  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

ُهْما- اس  عبَّ  عبد اهلل بنِ  حديثُ :  هُ ومثلُ  مها على  كنانِ الر   فهذانِ ،  خاري  البُ  يف صحيحِ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
فليسا على  انِ اميَّ الشَّ  كنانِ ا الر  وأمَّ ،  عليها البيتَ  بُ نِ يَ اليت  -َلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ عَ - قواعد إبراهيمَ 
 . فقةُ هبا النَّ  تْ ا تقاصرَ مَّ لَ  هُ بناءَ  مَّ تِ تُ  مْ  قريشا  لَ  ألنَّ ؛ قواعد البيت 

يف حديث عبد اهلل  مَ قدَّ كما ت،    يخري  الَّ إِ  فيهِ  مُ لَّ كَ تَ لكن ال ي ُ ، واف جبواز الكالم يف الطَّ  ةُ نَّ الس   تِ وثبتَ 
ُهْما- اس  بن عبَّ ا  مَ رَّ حَ مُ والْ  كروهَ مَ الْ  وجيتنبَ ،  وافِ وط الطَّ رُ الذي ذكرناه يف مبحث شُ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

ِه  -َلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ عَ - هِ لقولِ ، من الكالم    (( رٍ يْ  خَ   بِ الَّ إِ  هِ   ْ يفِ  مُ لَّ  كَ تَ ال ي ُ  فَ )) : يف احلديِث نفس 
ُهْما َرِضَي اهللُ -اس  يف حديث عبد اهلل بن عبَّ  مَ تقدَّ  كما  . -َعن ْ

،  كانِ مَ الْ  رمةِ حلُ  وانتهاك  ،  صالة   بالبيتِ  وافَ الطَّ  ألنَّ  العبادة ؛ رمةِ حلُ  فيه انتهاك   امِ رَ باحلَ  والكالمُ 
كان   وشتم   ب  سَ كَ   م  سلِ مُ لِ  فيه أذية   امُ رَ احلَ  كانَ   نْ فإِ ،  مرة  أو عُ  إذا كان يف حج   كِ سُ الن   رمةِ حلُ  وانتهاك  

  .أشدَّ  ا  أو معتمرا  كانَ كان حاج    نْ فإِ ،  م  سلِ مُ الْ  رمةِ انتهاكا  حلُ 
فيه  -اََل عَ ت َ - اهللَ  رَ كُ ذْ يَ  للمسلم أنْ  جيوزُ  يدل  على أنَّهُ ،  ي   عَ ر  مُ كْ بذِ  وافِ يف الطَّ  مْ زِ لْ ي ُ  مْ  رع لَ الشَّ  وكونُ 

  .وحنوها من األذكار ، حميد والتَّ ، سبيح والتَّ ، هليل التَّ و ، عاء الد   منمبا يتيسر له 
يف حديث  -َلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ عَ - هِ قولِ  ، ولعمومِ  رعِ الشَّ  تقييدِ  القرآن فيه لعدمِ  له قراءةُ  وهكذا جيوزُ 
ُهَما- اس  عبَّ  عبد اهلل بنِ   . ((َفال يُ َتَكلَُّم ِفْيِه ِإالَّ ِبَخْيٍر )) :  مِ تقد  مُ الْ   -َرِضَي اهللُ َعن ْ

للمسلمي  ع  فْ وحنو ذلك مما فيه ن َ ،  اجلاهلِ  وتعليمُ ،  نكرِ مُ عن الْ  هيُ والنَّ  عروفِ مَ بالْ  األمرُ  فيهِ  عُ شرَ ويُ 
ُهَما- اس  عبَّ  من حديث عبد اهلل بنِ  خاري  يف صحيح البُ ِلَما ثبَت  مرَّ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

 يب  النَّ  هُ عَ طَ فقَ ،  ذلكَ  غريِ  أو بشيء  ،  أو يخيط  ،  رْي  سَ إَل إنسان  بِ  هُ يدَ  بالكعبة بإنسان  ربطَ  وهو يطوفُ 
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--  ِابُ بَ ] :  هِ بقولِ  هِ يف صحيحِ  خاري  البُ  له اإلمامُ  وترجمَ ،  (( هِ دِ يَ بِ  ُقْدهُ )) :  قالَ  مُثَّ ،  هِ دِ يَ ب 
  . [ افِ وَ الطَّ  يفِ  المِ كَ الْ 

على  فيحرصُ ، صالة   -- يب  ها النَّ واف اليت جعلَ على كمال عبادة الطَّ  يرصَ  أنْ  ائفِ وينبغي للطَّ 
كذلك ،  فيها خشوعه وحضور قلبه  قدرِ على صالته  يف رُ جَ ؤْ ي ُ  فكما أنَّهُ ؛ وحضور القلب ، اْلشوع 

 --اهلل  نعمةَ  يستحضرَ  وينبغي عليه أنْ ، فيه  على قدِر خشوِعِه وحضوِر قلبهه يف طوافِ  يُؤجرُ 
من  هِ به من اختيارِ  اهللُ  هُ له بالوصول إليه ، ويستشعر ما خصَّ  -هُ انَ حَ بْ سُ - هِ وغ البيت ، وتيسريِ لُ عليه بب ُ 
أو ،  ر  قْ أو ف َ ،  رَب  أو كِ ،  ض  رَ مَ ا لِ ذلك إمَّ  مَ ُحرِ  نْ ر مَ ، ويتذكَّ  هِ أو حج  ، مرته يف عُ  هِ بيتِ  لقه لزيارةِ بي خَ 

من  حلظة   ل  على كُ  صَ رِ وحَ ،  عمةَ الن   مَ ظَّ عليه بذلك عَ  اهللِ  ذلك فإذا استشعر فضلَ  أو غريِ ،  ز  جْ عَ 
 . -- هللِ  ر  كْ أو شُ  ر  كْ يف ذِ  طوافه أن تكونَ 

فال ، ويرص على حفظ حرمتهم ، ائف أن جيتنب أذية إخوانه املسلمي كما ينبغي على الطَّ 
اإلضرار و ، ت ، أو يؤذيهم ببدنه مبزاحتهم ش عليهم برفع الصو شو  وال يُ ، وال جيهل ، يصخب 

 .بضعفائهم 
وال ميكُن ، ومجيع ذلك ، وحمارمه ، عن حدود اهلل  هِ جسدِ  وحفظِ ،  هِ بصرِ  على غض   يرصَ  وعليه أنْ 

،  -ُسْبَحانَهُ - ومراقبته، إال بتوفيق اهلل وااللتجاء إليه بالدعاء  أْن يبلَغ كماَل العبادِة يف طوافه
ا ، وال من نفسه إال خري   رى اهللُ ال ي ذلك حرص أنْ  فإذا استشعر العبدُ ،  ويراهُ  هُ يسمعُ  هُ واستشعار أنَّ 

 .ا  ر  را  وبِ كْ إال ذِ  هُ يسمعُ 
  هِ ريِ عِ طاف على بَ  -- يبَّ النَّ  ألنَّ ؛  احلاجةُ  تِ دَ جِ إذا وُ  أو راكبا  خاصة  ، ماشيا   وافُ الطَّ  وجيوزُ 
ُهَماَرضِ -عبد اهلل  بنِ  جابرِ  يف حديثِ  كما أيضا   م  سلِ مُ ويف صحيح ،  م  سلِ يف صحيح مُ  -َي اهللُ َعن ْ

َها- ةَ مَ لَ سَ  م  من حديث أُ   نْ ي مِ فِ وْ طُ )) : قال هلا  -- يب  إَل النَّ  تْ ا اشتكَ مَّ ا لَ هَ أن َّ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 دلةَ وذكرنا األ،  ائفُ الطَّ  واف ما يلزمُ الطَّ  ةِ ا يف شرائط صحَّ نَّ وقد بي َّ ((  ة  بَ اكِ رَ  تِ نْ أَ وَ  اسِ النَّ  اءِ رَ وَ 

هنا  قصودُ مَ والْ  ،مجعوا عليه منها ا أالعلم فيم مجاع أهلوإ، ة نَّ والس  ، على ذلك من الكتاب  ةَ رعيَّ الشَّ 
 .  اتِ ستحبَّ مُ ن والْ نَ الس   إَل بعضِ  اإلشارةُ 

بذلك كما يف صحيح  --عن رسول اهلل  ةِ نَّ الس   وتِ بُ لثُ ؛  تيِ ى ركعَ صلَّ  وافِ الطَّ  منَ  وإذا فرغَ 
ُهَما-رَ مَ عُ  من حديث عبد اهلل بنِ  خاري  البُ   من حديث جابر  م  سلِ ويف صحيح مُ ،  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
ُهَمارَ -بن عبد اهلل ا  . -َلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ عَ - هِ يف صفة حج   ، -ِضَي اهللُ َعن ْ
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 .{ َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى } :  -اََل عَ ت َ - هِ لقولِ ؛  امِ قَ مَ الْ  خلفَ  اهَ صالت ُ  واألفضلُ 
ُهَما-من حديث جابر بن عبد اهلل  م  سلِ يف صحيح مُ  ا ثبتَ مَ ولِ   قال بعد ذكره لطوافِ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم } :  أَ رَ قَ ف َ  -- مَ يْ اهِ رَ ب ْ إِ  امِ قَ ى مَ لَ إِ  ذَ فَ ن َ  مَّ ثُ )) : بالبيت  --النيب 
 انَ كَ فَ )) : سي احلُ  بنِ  علي   بنُ  اوي وهو حممدُ ال الرَّ قَ ،  تِ يْ ب َ الْ  نَ يْ ب َ وَ  هُ نَ ي ْ ب َ  امَ قَ مَ الْ  لَ عَ جَ فَ ،  {ُمَصلًّى 

  { ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد  } :  نِ يْ ت َ عَ كْ ي الرَّ فِ  أُ رَ قْ ي َ  انَ كَ  -- يَّ بِ النَّ  نِ  عَ الَّ إِ  هُ رَ كْ ذِ  مُ لَ عْ ال أَ وَ :  ولُ قُ ي ي َ بِ أَ 
  (({ُقْل يَا أَي َُّها اْلَكاِفُروَن  }وَ 

 .فيها  اإلخالصِ  وريتسُ  وقراءةِ ،  امِ قَ مَ الْ  خلفَ  صالِة ركَعيَت الطَّواف فدلَّ على استحبابِ 
إَل  وخرجَ ،  ي  هْ ن َ  وقتَ  الوقتُ فلو كان ، سجد احلرام مَ ما داخل الْ هُ وقوعُ  هماتِ حَّ لصِ  طُ رَ شت َ وال يُ 

ها داخلَ ،  مسُ الشَّ  تِ وطلعَ ، سجد مَ خارج الْ   رَ مَ كما صَّح عن عُ ، موضع  أجزأه يف أي   ةَ مكَّ  وصالَّ
ا يف مهُ فصالَّ  مسُ الشَّ  تِ واف إَل أن طلعَ يت الطَّ ركعَ  ، وأخَّرَ ه طاف بعد الفجر أنَّ  -- ابِ اْلطَّ  بنِ ا
 . ةَ مكَّ  حرمِ وى ، وهو داخل حدود ي طِ ذ

 مُ رَ حَ  هُ نَّ إ {َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى } :  -اََل عَ ت َ -األئمة يف تفسري قوله  وقد قال بعضُ 
 . -َرِحَُه اهللُ - رْب  جماهد بن جَ  قولُ  وهذا القولُ ،  هُ كل    ةَ مكَّ 

،    مها صالَّ  حيثُ  انِ تصح   وافِ يت الطَّ ركعَ  على أنَّ  أمجع العلماءُ : ]  -َرِحَُه اهللُ - نذرِ مُ الْ ابُن  قال اإلمامُ 
 [ . رِ جْ ما يف احلِ هُ فعلُ  هَ رِ كَ   هُ كا  فإنَّ الِ إال مَ 

  : ينِ وذلك على قولَ ، بعَدُه  وافِ يت الطَّ كعَ كم صالِة ر يف حُ  -َرِحَُهُم اهللُ - العلماءُ  وقد اختلفَ 
َرْحَُة -إن ََّها ُسنَّة  ، وهو مذهُب احلنابلة يف اْلَمشهوِر ، واألصح  يف مذهب الشَّافعيَّة :  القول الول

 . -اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ 
عند  ورواية  ، ة يف قول  افعيَّ والشَّ ، ة الكيَّ مَ والْ ، ة احلنفيَّ  وهو مذهبُ ،  ا واجبة  هَ إن َّ :  الثَّانيالقول 

 . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -(  األظهرُ  وهوَ : )  عِ و رُ الفُ يف قال ، احلنابلة 
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 : الدلة 
 .(  ة  نَّ ا سُ هَ ن َّ إ) :  الولدليل القول 

 . {َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى  }:  -تَ َعاََل -قولُُه 
 -لصَّالُة َوالسَّالمُ َعَلْيِه ا- هُ وفعلُ ، وليس للوجوب ،  واالستحبابِ  دبِ للنَّ  األمرَ  أنَّ :  اللةِ الد   ووجهُ 

 --عن النيب  يِ حيحَ يف الصَّ  ما ثبتَ :  هِ عن ظاهرِ  هِ صرفِ  ودليلُ ، على سبيل الفضيلة ال الفريضة 
 سُ مْ خَ )) : فقال له  -- الذي سأل النيبَّ  لِ جُ يف قصة الرَّ  --بيد اهلل عُ  بنِ  لحةَ من حديث طَ 

  على أنَّ  فدلَّ  (( عَ وَّ طَّ تَ  نْ  أَ الَّ إِ ،  اَل :  الَ ا ؟ قَ هَ رُ ي ْ غَ  يَّ لَ عَ  لْ هَ :  الَ قَ ،  ةِ لَ ي ْ اللَّ وَ  مِ وْ ي َ ي الْ فِ  اتٍ وَ لَ صَ 
 . وافِ ا الطَّ ركعتَ  هِ يف عمومِ  فيدخلُ ،  ع  و  طَ وتَ  ل  فْ ما سوى الفرائض ن َ 

 
 : الكتاُب والس نَُّة ( إن ََّها واجبة  : )  دليُل القول الثَّاني

 . {َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى  }:  -تَ َعاََل -فقولُُه :  من الكتابأمَّا دليُلُهم 
ُهَما -فقد روى ُمسِلم  يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل  َعَلْيِه -قال يف صفة طوافه ،  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َواتَِّخُذوا ِمْن  }:  فَ َقَرأَ  --َمَقاِم ِإبْ َراِهْيَم ثُمَّ نَ َفَذ ِإَلى )) : أنَُّه َلمَّا فَ رََغ   -الصَّالُة َوالسَّالمُ 
َنُه َوبَ ْيَن اْلبَ ْيِت  اْلَمَقامَ  َفَجَعلَ  { َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى  .  ((الحديث .... بَ ي ْ

 . هذا األمرِ  امتثالِ  ها بقصدِ صالَّ  هُ ية قبل الصَّالة على أنَّ نبََّه بتالوِة اآل --أنَّ النَّيبَّ :  وجُه الد اللةِ 
 .واألمُر للوجوب فدلَّ على وجوهبا 

ِه وُعمرتِِه كما  هِ أطوفتِ  لَ ْم َيرتُْك صالَة ركعيَت الطَّواف يف مجيعِ  --وهو أنَّ النَّيبَّ  :السُّنَُّة  يف حج 
َرِضَي اهللُ -  حديِث عبد اهلل بِن ُعَمرَ  ومنها ما يف الصَّحيحِي من، شهَدْت به األحاديُث الصَّحيحُة 

ُهَما  . (( َوَصلَّى َخْلَف اْلَمَقاِم رَْكَعتَ ْيِن ، َفطَاَف بِاْلبَ ْيِت َسْبعا   --َقِدَم َرُسوُل الِل )) : قال  -َعن ْ
َفطَاَف  --اْعَتَمَر َرُسوُل الل )) : قال  --ويف صحيح الُبخاري  عن عبد اهلل بن أيب َأْوََف 

 .ما ؛ فدلَّ ذلك على وجوهبِ  ((َخْلَف اْلَمَقاِم رَْكَعتَ ْيِن بِاْلبَ ْيِت ، َوَصلَّى 
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 : ا يلي مَ وذلك لِ  ؛ األولُ  هو القولُ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - الذي يترجَُّح في نظري : رجيحُ التَّ 
 .لصحَِّة ما استدل وا به  : أوال  

 .أن األصَل براءُة الذ مَّة حىت يدلَّ الدَّليُل على شغلها بالواجب  :ثاني ا 
ليَل الذي استدل وا به على وجوهبا  :ثالث ا  بأنَّ اآلية الكرمية ال يقصُد باألمر فيها  :ُيجاُب عنه أنَّ الدَّ

 يف اآلية مبوطئِ  قامُ مَ الْ  رَ س  إذا فُ  خاصة  ) الوجوب  ؛ إذ لو كان كذلك لكان واجب ا ِفْعُلها عند اْلَمقام 
، واإلمجاُع قائم  على عدم وجوب ذلك ، كما ( وا به على ظاهر هذا احلديث الذي استدل   مِ دَ القَ 

ومداومُتُه على الرَّكعتي بعد الطَّواف ال يستلزُم الوجوَب ألنَُّه  ، -َرِحَُه اهللُ -حكاه اإلماُم ابُن اْلُمنذر 
قد يداوُم على ما هو مستحب  كالرََّمِل ، واالْضِطَباِع ، ولَ ْم يُكْن ِفْعُلُه هلما بيان ا ِلُمْجَمل  واجب  بل 

   .  أعلمُ  واهللُ . هي ُسنَّة  مستقلة  ، كُشربه لزمزَم بعد صالة الرَّكعَتِي 
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 الدَّْرُس السَّاِدسُ 
 ( السَّْعُي بَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوةِ )  

 [ ، ُشُروطُُه ، ِصَفُتهُ  هُ ، حكمُ   حقيقُتُه ، مشروعيَُّتهُ  ]
 : حقيقُتُه 

يف  --كما يف حديث أيب هريرة   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -الَعْدُو ، ومنه قولُُه  :السَّعُي في اللُّغة 
 (( .فَِإَذا أُِقْيَمِت الصَّالُة َفال تَْأُتوَها َوأَنْ ُتْم َتْسَعوَن ) : ) الصحيحيِ 

إذا : ى عَ ى ، وسَ شَ إذا مَ : ى عَ سَ : ، قال بعُض األئمة " اٍع ًيا ، فهو سَ عْ ى ، سَ عَ سْ ى ، يَ عَ سَ : " يُقاُل 
 . دَ صَ إذا قَ : ى عَ ا ، وسَ دَ عَ 

سعى ، يسعى ، : " َمروة شبيٌه بالَعْدِو واإلسراِع ، يقال والسَّعُي بي الصَّفا والْ : ] قال يف الزَّاهر 
فَاْسَعوا ِإَلى ِذْكِر } :  -تـََعاََل -اْلَمشُي واْلُمضُي ، ومنه قولُُه : إذا عدا وأسرع ، والسَّعُي أيًضا " سعًيا 
 .هـ .ا [اٌة عَ سْ مَ : أعمالُُه الصَّاحلُة ، واحدتـَُها  ي الرَّجلِ اعِ سَ امُضوا ، ومَ : أي  {اهلِل 

 
 : مشروعيَُّتُه 

 .دليُل الكتاب ، والسُّنَِّة ، واإلمجاِع : دلَّ على مشروعيَّة السَّعي بي الصَّفا واْلَمروة يف احلجِّ 
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأْو } :  -ُسْبَحانَهُ -فقولُُه  :فأما دليل الكتاب 

 .{ اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما َوَمْن َتَطوََّع َخْيراً فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم 
ُنُسك احلجِّ ، وأنَـُّهما من شعائر اهلل اليت أشعر  فدلَِّت اآليُة على شرعيَّة السَّعي بي الصَّفا واْلَمروة يف

 . العباَد بتعظيمها ، وجعل السَّعَي بينهما من مناسك احلجِّ إَل بيته والعمرة 
 

 . عيَِّة السَّعي قوالً وفعاًل وتقريرًا و شر مفقد دلَِّت األحاديُث الصَّحيحُة على  :وأمَّا السُّنَُّة 
 : فأحاديُث ، منها  :أمَّا السُّنَُّة القوليَُّة 

ُهَما-حديُث عبد اهلل بن عبَّاٍس  َوَأَمَر َأْصَحابَُه َأْن )) : يف صحيح الُبخاريِّ ، قال  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
  (( .َيطُوُفوا بِاْلبَ ْيِت ، َوبَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة ، ثُمَّ يُ َقصُِّروا 

ُهَما-وحديُث جابر بن عبد اهلل  يوَم ساَق  --يف الصَّحيحِي أنَُّه حجَّ مع النيب  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
َأِحلُّوا ِمْن ِإْحَراِمُكْم ِبَطَواِف اْلبَ ْيِت َوبَ ْيَن الصََّفا )) : الُبُدَن مَعُه ، وقد أََهلُّوا باحلجِّ ُمفرًِدا ، فقال هلم 

 (( . َواْلَمْرَوِة 
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َفُطْف )) : قال له  --يف الصَّحيحِي ، وفيِه أنَّ النيبَّ  --وحديث أيب موسى األشعري 
 (( . لَّ لصََّفا َواْلَمْرَوِة ، ثُمَّ حِ بِاْلبَ ْيِت ، َواْسَع بَ ْيَن ا

ألصحابه بالسَّعي بي الصَّفا واْلَمروة  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فقد اشتملت هذه األحاديُث على أمره 
 . وعيَِّتِه ، وأنَُّه فرٌض من الفرائض يف النُُّسك وهذا يدلُّ على مشر 

 
ة يف حجَّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فقد جاَءِت األحاديُث الصَّحيحُة بسعِيِه  :وأمَّا السُّنَُّة الفعليَُّة 

 : ، ومنها يف حجَّة الوداِع الوداع بي الصَّفا واْلَمروة 
ُهَماَرِضَي -حديُث عبد اهلل بن عبَّاٍس  ِه  -اهللُ َعنـْ َعَلْيِه الصَّالُة -يف صحيح الُبخاريِّ يف صفة حجِّ

 (( . َفطَاَف بَاْلبَ ْيِت ، َوَسَعى بَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوةِ )) : وفيِه  -َوالسَّالمُ 
ُهَما-عبد اهلل بن ُعَمَر  وحديثُ   َأنَّ النَِّبيَّ )) : يف الصَّحيحِي ، واللَّفُظ للُبخاريِّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

--   ََّكاَن ِإَذا طَاَف ِفي الَحجِّ َوالُعْمَرِة َأوََّل َما يَ ْقُدُم َسَعى َثالثََة َأْشَواٍط ، َوَمَشى َأْربَ َعًة ، ثُم
 (( . َسَجَد َسْجَدتَ ْيِن ، ثُمَّ َيطُوُف بَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة 

 . -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -عي بي الصَّفا واْلَمروة بفعله على مشروعيَّة السَّ  فدلَّْت هذه األحاديثُ 
 

من بقايا ، وهو يطوفون بي الصَّفا واْلَمروة  وجد العربَ  -- يبَّ النَّ  فإنَّ  :وأمَّا السُّنَُّة التَّقريريَُّة 
اليت كانت  صنامَ األ ة ، فكسرَ ، وطهََّر اهللُ به مشعَرها من أدران الشِّرك والوثنيَّ  هم عليهاحلنيفيَّة ، فأقرَّ 

َ عَ سْ مَ يف الْ   اتُ وَ لَ صَ - ةَ به احلنيفيَّ  اوأحي،  فرَ به الكُ  فمحا اهللُ ،  عيِ السَّ  يف صفةِ  القويَ  نَ يْ الدِّ  ى ، وبيَّ
 .  -نِ يْ الدِّ  مِ وْ  يَـ ََل إِ  هِ يْ لَ عَ  هُ المُ سَ وَ  اهللِ 

 
 . ة السَّعي بي الصَّفا واْلَمروة يف نسك احلجِّ والعمرة على مشروعيَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ - العلماءُ  وقد أجمعَ 
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 : ُحْكُمُه 
  :يف حكم السَّعِي يف احلجِّ  -َرِِحَُهُم اهللُ - اختلف العلماءُ 

يف  الزمٌ  هُ على أنَّ  -ِِحَُهُم اهللُ رَ -ذاهب من الصَّحابة والتَّابعي وأئمة اْلمَ  والخلفِ  السَّلفِ  فجماهيرُ 
 واجٌب فقط  هُ يرى أنَّ  نْ ومنهم مَ ،  ةِ إَل درجة الرُّكنيَّ  هُ يرى لزومَ  نْ منهم مَ ،  مرةً اً كان أو عُ حج   سكِ النُّ 

 إَل أنَُّه ليس بواجٍب ، وال يلزم برتكه شيٌء ، وُحِكَي عن عبد اهلل بن مسعودٍ  السَّلف بعضُ  وذهبَ 
ُهمْ -، وعبد اهلل بن عبَّاٍس ، وعبد اهلل بن الزُّبري ، وأنٍس ، من الصَّحابة  وُأيبِّ بن كعبٍ   -َرِضَي اهللُ َعنـْ

 .  -َرِِحَُهُم اهللُ -وهو قوُل حممد بن سريين من التَّابعي 
 كما يف حديث ،  باألحاديث اْلُمشتملة على األمر به  :واستدلَّ الجماهيُر على وجوبه وفرضيته 

َفُطْف : )) ة الوداع قال له يف حجَّ  -- يبَّ يف الصَّحيحِي أنَّ النَّ  --وسى األشعريِّ أيب مُ 
 (( .بِاْلبَ ْيِت ، َواْسَع بَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة 

ُهَما-وحديث عبد اهلل بن عبَّاٍس  ُه َأْن َيطُوُفوا َوَأَمَر َأْصَحابَ : )) يف صحيح الُبخاريِّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 (( . بِاْلبَ ْيِت َوبَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة ، ثُمَّ يُ َقصُِّروا ِمْن ُرُؤْوِسِهْم ، ثُمَّ ُيِحلُّوا 

، وقد قال كما يف صحيح ُمسِلٍم من  هِ سعى بي الصَّفا واْلَمروة يف ُعمرته وحجِّ  --وألنَّ النَّيبَّ 
ُهَماَرِضَي اهللُ -حديث جابر بن عبد اهلل   . ((لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم )) :  - َعنـْ

،  ، ووقع فعُلُه لذلك بيانًا للفرض وهو احلجُّ  هِ سعى بي الصَّفا واْلَمروة يف حجِّ  -- يبَّ النَّ  وألنَّ 
 .وبياُن الواجِب واجٌب 

َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ ِإنَّ الصََّفا } :  -تـََعاََل -بقوله  :واستدلَّ القائلون بعدم وجوبه 
، واستدالهُلم إمنا هو بقراءة عبد اهلل بن مسعود  { اْلبَ ْيَت َأْو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما

--  {  َيطَّوََّف ِبِهَما َأّلَّ َفال ُجَناَح َعَلْيِه } : ، وفيها.  
 نفيُ عنَد علماِء األصوِل لُّ على أنَُّه مباٌح ، وليس بواجٍب ؛ ألنَّ من صيغ اإلباحة ونفُي اجلُناِح يد

 . احَلرَجِ اجلَُناِح و 
 : ؛ وذلك ِلَما يلي  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - أرجُح في نظريوالقول بفرضيَِّتِه 

 .  لقوة ما استدلُّوا به من دليل الكتاب والسُّنَّة :أوّلً 
َرِضَي -أنَّ االستدالَل باآلية الكرمية على عدم فرضيَِّة السَّعِي أجاَبْت عنه أُمُّ اْلُمؤمني عائشُة  :ثانًيا 

َها خِتها أُ  ، وأنَّ اآليَة ليست دليالً على نفي احلرج عمَّْن ترَك السَّعَي ، ولذلك َلمَّا سأهلا ابنُ  -اهللُ َعنـْ
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ِإنَّ } :  -تَ َعاَلى-قَ ْوَل اهلِل  َأرَأَْيتِ )) : الصَّحيحِي ، فقال كما يف  -َرِِحَُه اهللُ -عروُة بُن الزُّبري 
، {  َماالصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأْو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبهِ 

َما قُ ْلَت يَا اْبَن ُأْخِتي  بِْئسَ : ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة ، قَاَلْت فَ َواهلِل َما َعَلى َأَحٍد ُجَناٌح َأْن ّل َيطُوَف ب َ 
، َوَلِكن ََّها أُْنزَِلْت ( ّل ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن ّل يَ َتَطوََّف ِبِهَما : ) نَّ َهِذِه َلْو َكاَنْت َكَما َأوَّْلتَ َها َعَلْيِه َكاَنْت إِ 

ْسِلُموا يُِهلُّْوَن ِلَمَناَة الطَّاِغَيِة الَِّتي َكانُوا يَ ْعُبُدْونَ َها ِعْنَد اْلُمَشلَِّل ، َفَكاَن ِفي األَْنَصاِر َكانُوا قَ ْبَل َأْن يُ 
َعْن َذِلَك ،  --ِمْن َأَهلَّ يَ َتَحرَُّج َأْن َيطُوَف بِالصََّفا َواْلَمْرَوِة ، فَ َلمَّا َأْسَلُموا َسأَُلوا َرُسوَل اهلِل 

ِإنَّ } :  -تـََعاََل - ، ِإنَّا ُكنَّا نَ َتَحرَُّج َأْن َنطُوَف بَ ْيَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة ، فَأَنْ َزَل اهللُ يَا َرُسوَل اهللِ : قَاُلوا 
َوَقْد َسنَّ َرُسوُل اهلِل  ، -َرِضَي اهللُ َعنـَْها-اآلية ، قَاَلْت َعاِئَشُة { ... الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهلِل 

--  َنَ ُهَما  الطََّواف ُرَك الطََّواَف بَ ي ْ نَ ُهَما ، فَ َلْيَس أِلََحٍد َأْن يَ ت ْ  (( . بَ ي ْ
 

 : ُه ُشُروطُ 
 : وهي ، وٍط رُ ِستَُّة شُ  لصحَِّة السَّعيِ  طُ رَ ُيشتَـ 

 :أن يقَع بعد طواٍف صحيٍح : وُل الشَّرُط األ
 هِ تِ وقع سعُيُه يف ُعمراته ، وحجَّ  -- يبَّ بعد طواٍف صحيٍح ؛ ألنَّ النَّ  لصحة السَّعِي أن يقعَ  طُ رَ شتَـ يُ 

َرِضَي اهللُ -بعد طوافه بالبيت ، وقد قال كما يف صحيح ُمسِلٍم من حديث جابر بن عبد اهلل 
ُهَما ؛ فدلَّ على اشرتاط أن يكون مسبوقًا بطواٍف صحيٍح ، سواًء   ((لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم )) :  -َعنـْ

 .العمرة  أو كان يف احلجِّ 
َرِِحَُه -، حىت حكى اإلماُم اْلَماورديُّ  -هللُ َرِِحَُهُم ا-لقوُل هو مذهُب مجاهري السَّلف واخللف وهذا ا

 ُحِكَي اخلالُف عن بعض السَّلف ، كعطاء بن أيب رباٍح ، واألوزاعيِّ  لكن، عليه  اإلمجاعَ  -اهللُ 
 بعضِ  مبيٌن على قولِ  فهوَ  بعد اخلالفِ  اعِ اإلمج منَ  -َرِِحَُه اهللُ - ما حكاهُ  ، فإذا كانَ  -َرِِحَُهُم اهللُ -
 . اخلالفِ  بعدَ  اإلمجاعِ  انعقادِ  جبوازِ  يَ يِّ صولِ األُ 
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 :سعُيُه سبعَة أشواٍط  أْن يستتمَّ : الشَّرُط الثَّاني 
مَّ سبعة أشواٍط على الصِّفة اْلُمعتربة ، فيكون ذهابُُه من الصَّفا إَل اْلَمروة تِ سعِيِه أْن يُ  ةِ لصحَّ  طُ رَ شتَـ فيُ 

من اْلَمالكيَّة  -َرِِحَُهُم اهللُ -شوطًا ، ورجوُعُه منها إَل الصَّفا شوطًا ، وهذا هو مذهُب مجهور العلماء 
 . -َرِِحَُهُم اهللُ -ة واحلنابلة وأهل احلديث افعيَّ والشَّ 

 
عِيِه بي الصَّفا واْلَمروة ،   الثَّابت يف األحاديث الصَّحيحة يف صفة سَ  --ِفْعُل النَّيبِّ  :ودليُلُه 
ُهَما-حديُث جابر بن عبد اهلل  :ومنها   ة الوداع ، حجَّ يف صفة  يف صحيح ُمسِلمٍ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن } : نَا ِمَن الصََّفا قَ َرأَ ثُمَّ َخَرَج ِمَن اْلَباِب ِإَلى الصََّفا ، فَ َلمَّا دَ )) : وفيِه 

، أَْبَدأُ ِبَما َبَدَأ اهللُ ِبِه ، فَ َبَدَأ بِالصََّفا فَ َرَقى َعَلْيِه َحتَّى رََأى اْلبَ ْيَت ، فَاْستَ ْقَبَل { ... َشَعاِئِر اهلِل 
َلَة ، فَ َوحََّد اهللَ وََكب ََّرُه  َمَشى َحتَّى أََتى اْلَمْرَوَة ، فَ َفَعَل َعَلى اْلَمْرَوِة َكَما  اتَ دَ عَ ا صَ ذَ ى إِ تَّ حَ ...  ،اْلِقب ْ

  (( .... فَ َعَل َعَلى الصََّفا ، َحتَّى ِإَذا َكاَن آِخَر َطَواِفِه َعَلى اْلَمْرَوِة 
أنَُّه نصَّ على أنَُّه بدأ بالصَّفا ، وانتهى باْلَمروِة ، وهذا يدلُّ على أنَّ السَّعَي سبعُة  :وجُه الدِّّللِة 

 . بالصَّفا ، وخيتُمها باْلَمروِة  هاو يبدؤ أشواٍط ، 
نَّ لذلك وقع بيانًا ِلُمْجَمٍل واجٍب ، فإنَُّه يكوُن واجًبا ؛ أل -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -وَلمَّا كان فعُلُه 

كما هو مقرٌَّر يف األصول   .بياَن الواجب واجب ٌ
 ؛(( لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم )) :  --وألنَُّه فـََعَل ذلَك وقاَل كما يف صحيح ُمسِلٍم من حديث جابٍر 

 . فدلَّ على وجوبه على هذه الصِّفِة 
َعَلْيِه الصَّالُة -السَّعي على أنَُّه اْلُمتقدُِّم يف صفة  --حباٍل أْن ُُيَمَل حديُث جابٍر  نُ كِ وال ميُْ 

 --سعى أربعَة عشَر شوطًا ؛ ألنَُّه لو كان كذلك خلتم بالصَّفا ، وقد نصَّ فيه جابٌر  -َوالسَّالمُ 
على أنَُّه ختم باْلَمروة ؛ فدلَّ على عدم صحة القول بأنَّ السَّعَي أربعَة عشَر شوطًا كما يقوُل 

رَاَن مَن الشَّافعيَِّة وَمْن وافَقهم الطَّحاويُّ مَن احلنفيَِّة  ما ذهب إليه  لصَّحيحُ فا،  -َرِِحَُهُم اهللُ -وابُن َخيـْ
 . أشواطٍ  روة سبعةُ مَ فا والْ بي الصَّ  عيَ السَّ  وهو أنَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ -اجلماهرُي 
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  :التَّرتِْيُب ِفي اْبِتَدائِِه : الشَّرُط الثَّالُث 
فتكون البداءُة بالصَّفا ، مث يسعى إَل اْلَمروة ، فلو بدأ باْلَمروة ، مث سعى إَل الصَّفا ، لَـْم حتتسْب 

 . تلك السَّعيُة 
ثبت عنه كما  --من السَّلف واخللف ؛ ألنَّ النَّيبَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ -وهذا هو مذهُب مجهور العلماء 

ُهَما-يف صحيح ُمسِلٍم من حديث جابر بن عبد اهلل  َلمَّا أراد أن يرقى الصَّفا قرأ قوَله  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
، فراعى  ((أَْبَدأُ ِبَما َبَدَأ اهللُ ِبِه )) : ، مث قال  {ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهلِل } :  -تـََعاََل -

 .فا ؛ ألنَّ اهلَل بدأ هبا البداءَة بالصَّ 
 .َخبَـٌر مبعىن اإلنشاء إذا كان مقصوُد الشَّرع اإللزاَم به  ((أَْبَدأُ ِبَما َبَدَأ اهللُ ِبِه )) : وقولُُه 

كما يف صحيح   --بدأ بالصَّفا يف سعِيِه ، سواًء يف حجِِّه أو ُعَمرِِه ، وقد قال  --وألنَّ النَّيبَّ 
ُهَما-بن عبد اهلل  ُمسِلٍم من حديث جابر  . ((لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم : ))  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

بدأ بالصَّفا ، ووقع فعُلُه بيانًا ِلُمْجَمِل القرآن يف فريضة اهلل يف احلج  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -وألنَُّه 
تيب على ه  .ذه الصِّفة وبياُن اْلُمْجَمِل الواجِب واجٌب ؛ فدلَّ على لزوم الرتَّ

 
 :اْلُمَواّلُة : الشَّرُط الرَّاِبِع 

أْن ال يفصَل بي أشواط السَّعِي بفاصٍل مؤثٍر ، فتقع مجيُع األشواط متواليًة ،  :واْلُمراد بهذا الشَّرط 
 . ال فاصَل بيَنها 

 ،  -َرِِحَُهُم اهللُ -واعتباُر اْلُمواالة الزمًة يف السَّعِي هو مذهب اْلَمالكيَّة واحلنابلة يف اْلَمشهور 
، بي أشواطه  أوقع السَّعَي على الَوالءِ  --أنَّ التزاَم اْلُمواالِة اتباٌع للوارِد ، فإنَّ النَّيبَّ  :جَّتُ ُهم وحُ 

 .لَـْم يفصْل بينها بفاصٍل و 
 : واستدلُّوا بالعقل ، وذلك من وجهيِن 

 .قاُسوا فيه السَّعَي على الطَّواف يف وجوب اْلُمواالة  :الوجه األول 
السَّعَي عبادٌة ُشرَِعْت على صفِة االتصال ، فإذا ُفِصَل بي أشواطها بفاصٍل مؤثٍر  أنَّ  :الوجه الثاني 

 .كان ذلك قطًعا للعبادة ، وإعراًضا عنها ، فتبطل ، ويلزُمُه استئناُفها 
َعَلْيِه الصَّالُة -؛ للزوِمِه لألصل الوارد يف ُسنَِّتِه وهدِيِه  -ِعْلُم ِعْنَد اهللِ َوالْ - أقوى في نظريوهذا القوُل 

بأنَّ الطَّواَف بالبيت صالٌة ، :  ُأِجْيَب عنهيف السَّعِي ، وإن كان دليُل القياس على الطَّواِف  -َوالسَّالمُ 
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واهللُ ،  هالصحتها الَوالُء بينَ  طُ رَ شتَـ فيُ لكنَّ القياَس مبينٌّ على كون كلٍّ منهما عبادًة ذاَت أشواٍط ، 
 .أعلُم 

 
 :أْن يكوَن سعُيُه في اْلَموضِع اْلَمعتبِر : الشَّرُط الخامُس 

؛  {َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما } :  -تـََعاََل -أن يكون بي الصَّفا واْلَمروة ؛ لقولِِه  :واْلَمراُد به 
 . فيما بي الصَّفا واْلَمروة  ةِ رفيَّ فدلَّ على اعتبار الظَّ 

 . وقولُُه  --ِفْعُل النَّيبِّ  :وأكََّد هذا 
بي اجلَبَـَلِي الصََّفا واْلَمروِة ، ولَـْم خيرُْج عن  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فقد وقع سعُيُه  :فأمَّا فعُلُه 

 .اْلَموضِع اْلُمعترِب ، كما ثبت يف األحاديث الصَّحيحة يف صفة سعِيِه ، وأنَُّه كان بي الصَّفا واْلَمروِة 
ُهمْ -فألنَُّه َلمَّا أمَر أصحابَُه :  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - وأمَّا قولُهُ  بالسَّعِي كما تقدََّم يف  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

ُهَما-عبد اهلل بن عبَّاس  حديثُ  : ومثُلهُ ، الصَّحيحِي  حديث أيب موسى األشعريِّ يف  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
؛ فدلَّ على أنَّ العربَة يف السَّعي  ((اْلَمْرَوِة َأَمَرُهْم َأْن َيُكوَن َسْعيُ ُهْم بَ ْيَن الصََّفا وَ )) : يف الصَّحيحِي 

 أْن يكوَن يف موضِعِه ، وهو ما بي الصَّفا واْلَمروِة ، وهذا الشَّرُط باتفاِق األئمِة األربعة وغريِهم 
ًعاَرِِحَُهُم اهللُ - يـْ  . -مجَِ
 

  :كامالً   وطُ الشَّ  أن يكونَ :  ادسُ السَّ  رطُ الشَّ 
سرياً ؛ زءاً يَ ولو كان جُ ، منه شيئاً  كُ رتُ فال يَ ، عي فيه بالسَّ  أمورَ مَ الْ  وضعَ مَ الْ  به أن يستوعبَ  رادُ مُ والْ 
على  تْ دلَّ  حيثُ ،  عيِ السَّ  ومِ زُ ا يف لُ هَ بيانُـ  اليت سبقَ  كما يف األحاديثِ   عي فيهاً بالسَّ شرع مأمورٌ  هُ ألنَّ 

 . شيٍء منه جيوز له تركُ فال ،  روةِ مَ فا والْ بي الصَّ  عيِ السَّ  ةِ فرضيَّ 
  من حديث جابرٍ  مٍ سلِ مُ  كما يف صحيحِ   وقالَ ،  كامالً   وضعَ مَ الْ  هِ بسعيِ  ستوعبَ ا -- النيبَّ  وألنَّ 

--  :( ( ِمْ كُ كَ اسِ نَ وا مَ ذُ خُ أْ تَ ل ))  ، َّاجبً او فيكوُن  اجبٍ وَ ُمْجَمٍل بياناً لِ  وقعَ  هُ فعلَ  مث إن . 
عي أمور بالسَّ مَ وضع الْ مَ من الْ  شيءٍ  انتقاصُ  كذلك ال جيوزُ ،  وافِ من الطَّ  شيءٍ  انتقاصُ  وكما ال جيوزُ 

 .به  مأمورٌ  الكلَّ  ألنَّ ؛ فيه 
 . اجلملةِ  من حيثُ  -َرِِحَُهُم اهللُ -العلماء  مجهورِ  وهذا هو مذهبُ 
 .روة مَ فا والْ عي بين الصَّ عتبرة لصحة السَّ مُ روط الْ الشُّ  هذه هي مجملُ 
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 فعال احلجِّ أواف يف عموم صل الذي ذكرناه يف الطَّ األعلى  ةُ يَّ عي النـِّ يف السَّ  طُ شترَ ّل يُ  هُ فإنَّ ، وعليه 
 .ما عداه على األصل  وبقيَ ،  صالةً  هِ لكونِ ؛  وافُ الطَّ  ثيِنَ ستُ ا مبثابة العبادة الواحدة ، واُ هَ أنَـّ  هِ ومناسكِ 

 اهللُ  يَ ضِ رَ - عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  مِّ من حديث أُ  حيحيِ ا ثبت يف الصَّ مَ لِ  ؛ هارةُ الطَّ  هِ تِ حَّ يف صِ  طُ شترَ وّل يُ 
  ي وفِ طُ  تَ ّلَّ أَ  رَ ي ْ غَ  اجُّ حَ الْ  عُ نَ صْ ا يَ ي مَ عِ نَ اصْ )) : ف رِ سَ بِ  تْ ا حاضَ مَّ قال هلا لَ  -- أن النيبَّ  -اهَ نْـ عَ 
 تْ حاضَ  هُ ثناءَ أمث  هُ تْ أو ابتدأَ ،  تْ حاضَ  عيَ السَّ  تِ ا أرادَ مَّ ولَ ،  رأةُ مَ الْ  تِ وعليه فلو طافَ ،  (( تِ يْ ب َ الْ بِ 

 ل مث أحدثَ جُ وهكذا لو طاف الرَّ ،  هِ تِ ليست شرطاً يف صحَّ  هارةَ الطَّ  ألنَّ ؛  عيَ السَّ  مَّ تِ هلا أن تُ  صحَّ 
 هارةَ الطَّ  ألنَّ ؛  وهو صحيحٌ ،  هُ ويكملُ  هُ سعيَ  مُّ تِ فإنه يُ ،  هُ أو أثناءَ ، عي السَّ  قبل أن يبدأَ  حدثاً أصغرَ 

 أنْ  واألكملُ  واألفضلُ ،  -َرِِحَُهُم اهللُ -مجهور العلماء  وهذا هو مذهبُ ،  هِ تِ حَّ ليست شرطاً يف صِ 
 .مرته وعُ  هِ يف حجِّ  -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هِ ة الواردة يف صفة سعيِ نَّ راً على ظاهر السُّ تطهِّ يسعى مُ 

 
 :ُتُه فَ صِ 
 هُ قولَ  أَ رَ قَـ  لِ بَ اجلَ  نَ ا مِ نَ دَ وَ  دِ جِ سْ مَ الْ  ابِ بَ  نْ ا مِ فَ  الصَّ ََل إِ  جَ رَ ا خَ مَّ لَ  هُ نَّ أَ :  --عن رسول اهلل  ةُ نَّ السُّ  تِ ثبتَ 
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأْو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن  }:  -اََل عَ تَـ -

ا فَ ى الصَّ قَ رَ فَـ ،  هِ بِ  اهللُ  أَ دَ ا بَ مبَِ  أُ دَ بْ أَ :  قالَ  مُثَّ ،  {اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم  َيطَّوََّف ِبِهَما َوَمْن َتَطوََّع َخْيراً فَِإنَّ 
  . هُ بـَّرَ كَ َو ،  اهللَ  دَ حَّ وَ وَ ،  ةَ بَ عْ كَ الْ  لَ بَ قْ تَـ اسْ وَ ،  الهُ  عَ حىتَّ 

ى لَ إِ  ابِ بَ الْ  نَ مِ  جَ رَ خَ  مَّ ثُ )) : قال  -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - جابر بن عبد اهلل حديثُ :  لذلك يشهدُ و 
،  هِ بِ  اهللُ  أَ دَ ا بَ مَ بِ  أُ دَ بْ أَ  { ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَّهِ } :  أَ رَ ا ق َ فَ الصَّ  نَ ا مِ نَ ا دَ مَّ لَ ف َ ، ا فَ الص  

 (( . هُ رَ ب َّ كَ وَ  اهللَ  دَ حَّ وَ ف َ ،  ةَ لَ ب ْ القِ  لَ بَ قْ ت َ اسْ فَ ،  تَ يْ ب َ ى الْ أَ ى رَ تَّ حَ  هِ يْ لَ ى عَ قَ رَ ا ف َ فَ الصَّ بِ  أَ دَ بَ ف َ 
 مٍ سلِ ففي رواية مُ ،  سائيِّ والنَّ ، يف مسنده  وأِحدَ ،  مٍ سلِ ا يف رواية مُ هَ فقد جاء بيانُـ :  دعائه ا صفةُ وأمَّ 
 وَ هُ وَ ،  دُ مْ حَ الْ  هُ لَ وَ ،  كُ لْ مُ الْ  هُ لَ ،  هُ لَ  كَ يْ رِ ّل شَ  هُ دَ حْ وَ   اهللُ ّلَّ إِ  هَ لَ ّل إِ :  الَ قَ وَ ،  هُ رَ ب َّ كَ وَ  اهللَ  دَ حَّ وَ ف َ  )): 
،  هُ دَ حْ وَ  ابَ زَ حْ األَ  مَ زَ هَ وَ ،  هُ دَ بْ عَ  رَ صَ نَ وَ ،  هُ دَ عْ وَ  زَ جَ نْ أَ  هُ دَ حْ وَ   اهللُ ّلَّ إِ  هَ لَ ّل إِ ،  رٌ ي ْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ 
 . (( ةِ وَ رْ مَ ى الْ لَ إِ  لَ زَ ن َ  مَّ ثُ ،  اتٍ رَّ مَ  الثَ ا ثَ ذَ هَ  لَ ثْ مِ  الَ قَ ،  كَ لِ ذَ  نَ يْ ا ب َ عَ دَ  مَّ ثُ 

 هَ لَ ّل إِ :  ولُ قُ ي َ ا وَ الثً ثَ  ب َّرُ كَ ا يُ فَ ى الصَّ لَ عَ  فَ قَ ا وَ ذَ إِ  انَ كَ   )):  هِ يف مسندِ  -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - أِحدَ  روايةِ ويف 
 كَ لِ ذَ  عُ نَ صْ يَ ،  رٌ ي ْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ ،  دُ مْ حَ الْ  هُ لَ وَ ،  كُ لْ مُ الْ  هُ لَ ،  هُ لَ  كَ يْ رِ ّل شَ  هُ دَ حْ وَ   اهللُ ّلَّ إِ 
 (( . وعُ دْ يَ اٍت وَ رَّ مَ  ثَ اَل ثَ 



 هــ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                                          َأْحَكاُم السَّْعِي : الدَّْرُس السَّاِدُس 
 

-9 -

 مٍ سلِ مُ  يف روايةِ  (( اتٍ رَّ مَ  الثَ ثَ ) ) : هِ قولِ  على ظاهرِ ثالثاً  ويكونُ ،  كبريِ واية يبدأ بالتَّ فعلى هذه الرِّ  
  .( (ثاً اَل ثَ  )):  أِحدَ  ويف روايةِ 

،           هُ دَ حْ وَ   اهللُ ّلَّ إِ  هَ لَ ّل إِ  )):  هُ قولُ األوَل منها :  يِ ذكورتَ مَ الْ  يِ يغتَ بالصِّ  راً سَّ فَ فقد ورد مُ  هليلُ ا التَّ وأمَّ 
  ( .( رٌ ي ْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ ،  دُ مْ حَ الْ  هُ لَ وَ ،  كُ لْ مُ الْ  هُ لَ ،  هُ لَ  كَ يْ رِ ّل شَ 

 . (( هُ دَ حْ وَ  ابَ زَ حْ األَ  مَ زَ هَ وَ ،  هُ دَ بْ عَ  رَ صَ نَ وَ ،  هُ دَ عْ وَ  زَ جَ نْ أَ  هُ دَ حْ وَ   اهللُ ّلَّ إِ  هَ لَ إِ  )):  هُ قولُ :  انيةُ والثَّ 
 . اتٍ مرَّ  ثالثَ  عاءُ والدُّ ، اً ت  سِ  هليلُ تسعاً ، والتَّ  كبريُ يكون التَّ  الوجه من الرِّوايات اوعلى هذ

حيُث ،  اتٍ مرَّ  هليل ثالثَ غة األوَل من التَّ ييبدأ بالصِّ  هُ أنَّ وهو :  سائيِّ يف رواية النَّ هناك وجٌه ثاٍن ورد و 
 هَ لَ ّل إِ :  اتٍ رَّ مَ  الثَ ثَ  الَ قَ وَ ،  تُ يْ الب َ  هُ ا لَ دَ ى بَ تَّ ا حَ هَ ي ْ لَ ى عَ قَ رَ ا ف َ فَ الصَّ بِ  أَ دَ بَ ف َ  )):  -- قال فيها

 ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ ،  تُ يْ مِ يُ ي وَ يِ حْ يُ ،  دُ مْ حَ الْ  هُ لَ وَ ،  كُ لْ مُ الْ  هُ لَ ،  هُ لَ  كَ يْ رِ ّل شَ ،  هُ دَ حْ وَ   اهللُ ّلَّ إِ 
، األوَل يغة الصِّ بهليل بالتَّ  ففيها البداءةُ ،  (( لَ زَ ن َ  مَّ ثُ  هُ لَ  رَ دِ ا قُ مَ ا بِ عَ دَ  مَّ ثُ ،  هُ دَ مِ حَ وَ  اهللَ  رَ ب َّ كَ وَ ،  رٌ ي ْ دِ قَ 

،  تُ يْ مِ يُ وَ  ييِ حْ يُ )) :  وفيها زيادةُ ، عاء والدُّ ،  واحلمدُ ،  كبريُ ويكون معها التَّ ،  اتٍ رَّ مَ  ا ثالثُ هَ وأنَـّ 
 .  (( رٌ ي ْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ 
           طلق العلماءُ أولذلك ،  صحيحٍ  وضع يف حديثٍ مَ يف ذلك الْ  -- ما دعا به النيبُّ  بيانُ  دْ رِ يَ  مْ ـولَ 
 . بدعاٍء خمصوصٍ  دون تقييدٍ ، روة مَ فا والْ على الصَّ  عاءِ الدُّ  ةَ يَّ نـِّ سُ  -َرِِحَُهُم اهللُ -

ُهمَ - حابةُ ا الصَّ وأمَّ  ُهمَ - رَ مَ اهلل بن عُ  فقد صحَّ عن عبد -َرِضَي اهللُ َعنـْ  : قال  هُ أنَّ  -اَرِضَي اهللُ َعنـْ
ي نِ تَ ي ْ دَ ا هَ مَ كَ   كَ لُ أَ سْ ي أَ نِّ إِ وَ ،  ادَ عَ ي ْ مِ الْ  فُ لِ خْ ّل تُ  كَ نَّ إِ وَ ،  مْ كُ لَ  بْ جِ تَ ي اسْ ونِ عُ ادْ  تَ لْ ق ُ  كَ نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ )) 

،  كَ تِ يِّ اعِ وَ طَ وَ ،  كَ نِ يْ دِ ا بِ نَ مْ صِ اعْ  مَّ هُ ، اللَّ  مٌ لِ سْ ا مُ نَ أَ ي وَ انِ فَّ وَ ت َ ى ت َ تَّ ي حَ نِّ مِ  هُ عَ زِ نْ  ت َ ّلَّ أَ ،  المِ سْ ى الِ لَ إِ 
،  كَ ءَ ايَ بِ نْ أَ وَ ،  كَ تَ كَ الئِ مَ  بُّ حِ نُ وَ ،  كَ بُّ حِ ا نُ نَ لْ عَ اجْ  مَّ هُ اللَّ ،  كَ دَ وْ دُ ا حُ نَ ب ْ نِّ جَ وَ ،  كَ ولِ سُ رَ  ةِ يَّ اعِ وَ طَ وَ 
،  كَ ائِ يَ بِ نْ ى أَ لَ إِ وَ ،  كَ تِ كَ الئِ ى مَ لَ إِ وَ ،  كَ يْ لَ ا إِ نَ ب ْ بِّ حَ  مَّ هُ اللَّ ،  نَ يْ حِ الِ الصَّ  كَ ادَ بَ بُّ عِ حِ نُ وَ ،  كَ لَ سُ رُ وَ 
ي ا فِ نَ لَ  رْ فِ اغْ وَ ، ى رَ ُعسْ ا الْ نَ ب ْ نِّ جَ وَ ، ى رَ سْ يُ لْ ا لِ نَ رْ سِّ يَ  مَّ هُ اللَّ ،  نَ يْ حِ الِ الصَّ  كَ ادِ بَ ى عِ لَ إِ وَ ،  كَ لِ سُ رُ وَ 

 . هِ نِ نَ يف سُ  البيهقيُّ  رواهُ  (( نَ يْ قِ تَّ مُ الْ  ةِ مَ ئِ أَ  نْ ا مِ نَ لْ عَ اجْ وَ ، ى لَ وْ األُ وَ  ةِ رَ اآلخِ 
من حديث  سلمٍ ا ثبت يف صحيح مُ مَ لِ  ؛ لَ وَ رْ فإذا وصل الوادي سعى وهَ ، عاء نزل فإذا فرغ من الدُّ 

ُهمَ - جابرٍ  ا ذَ ى إِ تَّ حَ  ةِ وَ رْ مَ ى الْ لَ إِ  لَ زَ ن َ  مَّ ثُ )) :  -- النيبِّ  يف صفة سعيِ قال  هُ أنَّ  -اَرِضَي اهللُ َعنـْ
  . (( ةَ وَ رْ مَ ى الْ تَ ى أَ تَّ ى حَ شَ ا مَ تَ دَ عَ ا صَ ذَ ى إِ تَّ حَ ، ى عَ ي سَ ادِ الوَ  نِ طْ ي بَ فِ  اهُ مَ دَ قَ  تْ بَّ صَ انْ 

 : ا هبط إَل الوادي يف سعيه مَّ ال لَ ق هُ أنَّ  -- مسعودٍ  اهلل بنَ  عبدَ  ننه أنَّ يف سُ  وروى البيهقيُّ 
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هذا  نَّ إ: )  -َرِِحَُه اهللُ - البيهقيُّ  قال احلافظُ ،  (( مُ رَ كْ زُّ األَ عَ األَ  تَ نْ أَ وَ ،  مْ حَ ارْ وَ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ )) 
 .(  -- وايات يف ذلك عن ابن مسعودٍ الرِّ  أصحُّ 

يف  يف حديث جابرٍ  --عن النيب  دَ رَ كما وَ ، فا على الصَّ  عَ نَ ا صَ مَ عليها مثلَ  عَ نَ صَ  روةَ مَ وإذا رقى الْ 
 . ((ا فَ ى الصَّ لَ عَ  لَ عَ ا ف َ مَ لَ ث ْ مِ  ةِ وَ رْ مَ ى الْ لَ عَ  لَ عَ فَ ف َ  )): قال  حيثُ  مٍ سلِ صحيح مُ 

 روة ثالثاً مَ وعلى الْ ،  اتٍ مرَّ  فا أربعَ على الصَّ  هُ وقوفُ  فيكونُ ، ذلك  بعة مثلَ شواط السَّ األ ةِ يف بقيَّ  ويفعلُ 
 

 --من حديث أيب هريرة  مٍ سلِ يف صحيح مُ  فثابتٌ ، فا عاء على الصَّ يف حال الدُّ  اليدينِ  ا رفعُ وأمَّ 
 لَ عَ جَ فَ ،  هِ يْ دَ يَ  عَ فَ رَ وَ ،  تِ يْ ب َ ى الْ لَ إِ  رَ ظَ ى نَ تَّ حَ  هِ يْ لَ ال عَ عَ ا ف َ فَ ى الصَّ تَ أَ  هِ افِ وَ طَ  نْ مِ  غَ رَ ا ف َ مَّ لَ ف َ )) : وفيه 

فا على الصَّ عاء يف حال الدُّ  رفع اليدينِ  ةِ يَّ على ُسنـِّ  فدلَّ  ، ((و عُ دْ يَ  نْ أَ  اءَ ا شَ مَ و بِ عُ دْ يَ وَ ،  دُ مَ حْ يَ 
 .روة مَ والْ 

ى صلَّ  هُ أنَّ  -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ -عنه  تْ يثبُ  مْ ـولَ ،  هُ عيُ س تَـمَّ فة الواردة على الصِّ  أشواطٍ  فإذا أمت سبعةَ 
 له  ال أصلَ  هُ وا على أنَّ ونصُّ  ذلك ، -َرِِحَُهُم اهللُ -أهل العلم  بعضُ  هَ رِ وكَ ، عي بعد فراغه من السَّ 

 بتداءُ ا هُ ألنَّ  ؛ذلك  كرهَ ينبغي أن يُ :  الحِ الصَّ  قال أبو عمرو بنُ ) :  -َرِِحَُه اهللُ - وويُّ النَّ  اإلمامُ قال 
  . أعلمُ  واهللُ  ( أظهرُ  وهذا الذي قاله أبو عمرو،  عي صالةٌ يف السَّ  ليسَ :  افعيُّ ، وقد قال الشَّ  شعارٍ 
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 الدَّْرُس السَّاِبعُ 
 ( ةف  ر  ع  بِ  وفُ قُ الوُ ) 

 [ هُ مسائلُ  ، هُ وقتُ  ، هُ صفتُ  ، ة  ف  ر  ع   حدودُ  ، هُ حكمُ  ]
 

  : هُ حكمُ 
 -َرِِحَُهُم اللُ - بفواته ، وقد أمجع العلماءُ  احلج   اليت يفوتُ  كناً من أركان احلج  ُر  بعرفةَ  وفُ قُ الوُ  يعتبُ 
 :  -َرِِحَُه اللُ - دامةَ بن قُ  أِحدَ  الل بنُ  د عبدُ مَّ أبو مُ  قُ وفَّ مُ الْ  قال اإلمامُ ، ذلك  على

 .ه  .ا [ال يتم  احلج  إال به إمجاعاً  كن  ُر  والوقوفُ ] 
يلي   رَ مُ عْ ي َ  بنِ  ِحنِ الرَّ  عبدِ  حديثُ :  في هذا اإلجماع واألصلُ   لِ هْ أ   نْ اساً مِ ن   نَّ أ  )) :  -- الد 

 نْ م  ،  ةُ ف  ر  ع   ج  ح  الْ : ي ادِ ن  ياً ي ُ ادِ ن  مُ  ر  م  أ  ف  ،  وهُ لُ أ  س  ف  ،  ة  ف  ر  ع  ٌف بِ اقِ و   و  هُ و   -- اللِ  ول  سُ وا ر  ت  أ   د  جْ ن  
َعَلْيِه - فنصَّ ،  هُ حَ وصحَّ  واحلاكمُ  رواه اخلمسةُ  (( ك  ر  دْ أ   دْ ق  ف    رِ جْ ف  الْ  عِ وْ لُ طُ  ل  بْ ع  ق   مْ ج   ة  ل  ي ْ ل   اء  ج  

  كاً للحج  ِر دْ مُ  رُ ب َ عتَ يُ  حرقبل طلوع الفجر من يوم النَّ  ةَ فَ رَ بعَ  أدرك الوقوفَ  نْ مَ  على أنَّ  -الصَّالُة َوالسَّالمُ 
 . احلجَّ  يدركِ  مْ  ذلك لَ  كْ رِ دْ يُ  مْ  لَ  نْ مَ  أنَّ :  هُ ومفهومُ 

 ةِ ف  لِ د  زْ مُ الْ بِ  -- يَّ بِ النَّ  تُ يْ ت   أ  )) : قال  --ائي ٍس الطَّ ر  ضَ مُ  بنِ  روةَ عُ  حديثُ :  هذا أيضاً  د  وأكَّ 
، ي تِ ل  احِ ر   تُ لْ ل  كْ أ  ، ط ي ئ  ِ  لِ ب  ج   نْ مِ  تُ ئْ ي جِ ن  إِ ،  اللِ  ول  سُ ا ر  ي  :  تُ لْ قُ ف   ،  الةِ ى الصَّ ل  إِ  ج  ر  خ   ن  يْ حِ 
 اللِ  ولُ سُ ر   ال  ق   ؟ ف      ج  ح   نْ مِ  يْ لِ  لْ ه  ف   ،  هِ يْ ل  ع   تُ فْ ق    و  ّلَّ ل  إِ ب  ج   نْ مِ  تُ كْ ر  ا ت   م   اللِ و  و  ، ي سِ فْ ن    تُ بْ ع  ت ْ أ  و  
--  :  اراً ه  ن    وْ الً أ  يْ ل   ة  ف  ر  ع  بِ  ك  لِ ذ   ل  بْ ق    ف  ق  و   دْ ق  و  ،  عُ ف  دْ ا ن  ن  ع  م   ف  ق  و  و  ،  هِ ذِ ا ه  ن  الت   ص   د  هِ ش   نْ م
  . ذي  ملت  ا هُ حَ وصحَّ  رواه اخلمسةُ  (( هُ ث  ف  ى ت   ض  ق  و  ،  هُ ج  ح   مَّ ت   دْ ق  ف   
 

  : ة  ف  ر  ع   ودُ دُ حُ 
 قابلة مما يلي بساتني آلِ إَل اجلبال ال هي ما جاوز وادي ُعَرنَةَ : ]  -َرِِحَُه اللُ - افعي  الشَّ  قال اإلمامُ 

 .  ه.ا[  امرٍ عَ 
ُهمْ  َرِضيَ - اسٍ عبَّ  عبِد الل بنِ وعن  إَل  ةَ نَ رَ شرف على بطن عُ مُ من اجلبل الْ  اتٍ فَ رَ عَ  حد  : )  -االلُ َعن ْ

 .(  ةَ نَ رَ بوادي عُ  يقٍ صِ لتقى وَ إَل مُ ،  يقٍ صِ إَل وَ  اتٍ فَ رَ جبال عَ 
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 فال يصح  ، منها  عتبُ بين فيه ال يُ مَ سجد الْ مَ الْ  ، وطرفُ  ةَ فَ رَ من عَ  عتبُ ال يُ  ةَ نَ وادي ُعرَ  فإنَّ ، وعليه 
 يف حديث  ا ثبتَ مَ لِ ؛  اجلمهورِ  وهو مذهبُ ،  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ - ي العلماءِ قول   في أصح   فيه الوقوفُ 

رواه  ((ب ْطِن ُعر ن ة   نْ وا ع  عُ ف   رْ اِ  )): قال  --ِبَّ النَّ  أنَّ  -امَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اسٍ عبد الل بن عبَّ 
   .    هُ وغيُ  احلاكمُ  هُ وصححَّ ،  انَ بَّ حِ  وابنُ  زميةَ خُ  وابنُ  واحلاكمُ  البيهقي  

َرِِحَُه - ووي  النَّ  قال اإلمامُ ، باإلمجاع  هُ حج   منها صحَّ  جزءٍ  وقف يف أي   نْ فمَ ،  موقف   ةَ فَ رَ عَ  ومجيعُ 
 -- حلديث جابرٍ ؛ بإمجاع العلماء  اتٍ فَ رَ كان من أرض عَ   جزءٍ  يف أي   الوقوفُ  يصح  : )  -اللُ 
 .  ه.ا[  (( فٌ قِ وْ ا م  ه  ل  كُ   ةُ ف  ر  ع  و  )) : قال  -- ِبَّ النَّ  أنَّ ، ابق السَّ 

 
 :  هُ تُ ف  صِ 

مس وخرج إَل عرفات بعد شروق الش  ، اسع  يوم التَّ ًن مِ  بِ  ى الفجرَ أنه صلَّ  -- ِب  النَّ  كان من هديِ 
روق حيث كانوا خيرجون هلا قبل الش  ،  شركنيَ مُ الْ  خمالفةَ  قصدَ  هُ أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ -أهل العلم  وذكر بعضُ 

 . مقصودةً  ةً نَّ فتكون سُ 
 منَ  خمتصر   ب  هو طريق  ضَ  طريقُ : ]  -اللُ  هُ ِِحَ رَ - قال األزرقي  ،  ب  من طريق ضَ  هُ وكان خروجُ 

 .  ه.ا [ ك وأنت ذاهب  إَل عرفةَ عن ميينِ  نيِ أزمَ مَ الْ  وهي يف أصلِ ،  إَل عرفةَ  زدلفةِ مُ الْ 
بني طريق  خالفةَ مُ الْ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ وقد كان هديُ ، ريق واجباً من هذه الطَّ  وليس اخلروجُ 

 اللِ  عبدِ  من حديثِ  حيحنيِ يف الصَّ  منها فقد ثبتَ  هِ وخروجِ  ةَ كَّ مَ لِ  هِ كما يف دخولِ ،  جوع هاب والر  الذَّ 
 ن  مِ  جُ رُ خْ ي  و  ، ا ي  لْ العُ  ةِ يَّ نِ الثَّ  ن  مِ  ة  كَّ م   لُ خُ دْ ي   ان  ك   -- يَّ بِ النَّ  نَّ أ  )) :  -امَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - رَ مَ عُ  بنِ ا

  . ((ى ل  فْ الس   ةِ يَّ نِ الثَّ 
فيكون يف ذلك ،  عليها من خيٍ  لَ مِ مبا عُ  تشهدُ  األرضَ  أنَّ ب -َرِِحَُهُم اللُ - أهل العلم بعضُ  هُ وعلَّل  

 { ِإنَّا ن ْحُن ُنْحِي اْلم ْوت ى و ن ْكُتُب م ا ق دَُّموا و آث ار ُهْم  }:  -اََل عَ ت َ -كما قال ،  شهادة اخلي ل استكثار  
أفاض  حيثُ ، منها  هِ فاضتِ إيف و  ذهابه إَل عرفاتٍ ريق يف بني الطَّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - فخالفَ 

 . نْيِ مَ زِ أَ مَ من طريق الْ 
  . ًة مقصودةً نَّ سُ  يكونُ  هُ فإنَّ ، وعلى هذا الوجه 

وإمنا كانت اتفاقاً ، أو ،  مقصودةً  نْ تكُ  مْ  لَ  خالفةَ مُ هذه الْ  إَل أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  بعضُ  وذهب  
 .  حباله  أرفقَ 
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من حدود احلرم كعادة  خيرجَ  نْ لَ  هُ أنَّ  ريش  قُ  احلرم ظنَّتْ  حدودَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - بلغَ  امَّ ولَ 
فيقفون ، وال خيرجون عنه ، احلرم  م أهلُ هُ أن َّ  كانوا يرونَ   حيثُ ، يف اجلاهلية  ةَ من أهل مكَّ  شركنيَ مُ الْ 

من حديث  مٍ سلِ ففي صحيح مُ ،  سُ احُلمُ ون عن غيهم بذلك وهم زُ ويتمي َّ ، من داخل حدود احلرم 
ٌش يْ رِ قُ  كَّ شُ ت   مْ ل   امِ ر  ح  الْ  رِ ع  شْ م  الْ بِ  ةِ ف  لِ د  زْ مُ الْ  ن  مِ  -- ي  بِ النَّ  از  ج  ا أ  مَّ ل  ف   )) : قال  هُ أنَّ  -- جابرٍ 

 -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فجاوز  (( هُ ل   ضْ رِ عْ ي    مْ ل  و   از  ج  أ  مًّ ، ف  ث   هُ لُ زِ نْ م   ونُ كُ ي  و  ،  هِ يْ ل  ع   رُ صِ ت  قْ ي   س   هُ نَّ أ  
  ةَ نَ ووادي ُعرَ  فيما بني حدود احلرم من جهة مزدلفةَ  الفسيحُ  نبسطُ مُ وهي الْ ، ونزل بَنِمَرة ، حدود احلرم 
 وال أن ال يدخلَ قبل الزَّ  إذا وصل احلاج   ةَ نَّ الس   من هذا دليالً على أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - وأخذ العلماءُ 

 . -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ لفعلِ ؛  ةَ فَ رَ عَ 
 اسَ النَّ  بَ طَ مث خَ ، فركبها ،  تْ لَ ح  اء فرُ وَ صْ بناقته القَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -أمر  مسُ الشَّ  تِ ا زالَ مَّ فلَ 

  . ةَ نَ من بطن وادي ُعرَ 
ى فصلَّ ، فأقام  هُ مرَ ، مث أ هرَ اس الظ  ى بالنَّ فصلَّ ، فأقام  هُ مث أمرَ ،  نَ الالً فأذَّ بِ  أمرَ  هِ طبتِ ا انتهى من خُ مَّ ولَ 

ناقته  فجعل بطنَ ،  وقفَ مَ الَقْصواَء حىت أتى الْ  هُ ناقتَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -مث ركب ،  اس العصرَ بالنَّ 
 تِ واقفاً حىت غربَ  فلم يزلْ ،  ةَ لَ ب ْ واستقبل القِ ،  بني يديهِ  شاةِ مُ الْ  لَ بْ وجعل حَ ، خرات اء إَل الصَّ وَ صْ القَ 

  من حديث جابرِ  مٍ سلِ كما يف صحيح مُ ،   حىت غاب الُقرصُ ، قليالً  فرةُ الص   تِ وذهبَ ،  مسُ الشَّ 
  . -اَرِضَي اللُ َعن ُْهمْ -عبد الل  بنِ ا

 :  وفيه مسائلُ 
 هُ ال قبلَ ،  ةَ فَ رَ هار من يوم عَ من بعد منتصف النَّ  يبدأُ  هُ أنَّ  يف الوقوف بعرفةَ  ةَ نَّ الس   أنَّ  : األوَل سألةُ مَ الْ 

 .لذلك  -- ِب  النَّ  لفعلِ 
 
 ياً بالنب تأس  ؛ مس بعد زوال الشَّ  ةَ فَ رَ عَ  اس يومَ يف النَّ  اإلمامُ  بَ خيطُ  أنْ أنَّ الس نََّة  : انيةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 
--  ، َفيصلي العصرَ ، باإلقامة  هُ مث يأمرُ ،  هرَ ي الظ  ل  صَ يُ ف َ  مُ يْ قِ مث يُ ،  انِ ذَ باألَ  نَ ؤذ  مُ الْ  أمرَ  مث إذا فرغ 

 . نيِ واحٍد وإقامتَ  بأذانٍ  تقديٍ  مجعَ  فيكونُ 
 
 نْ مَ  أنَّ  : وينبني عليهِ م ، هُ وغيُ  ةَ مكَّ  فيستوي فيه أهلُ ،  كِ سُ للن   هذا اجلمعَ  أنَّ  : الثةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 

 .اً باإلمام ومجاعته فليس خمتص  ،  جيمعَ  له أنْ  عَ ِر مع اإلمام شُ  الةُ الصَّ  هُ تْ فات َ 



 ه  4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                                   َأْحَكاُم اْلُوقُ ْوِف ِبَعَرَفَة    : الدَّْرُس السَّاِبُع 
 

-1 -

 كما فعلَ   --للوقوف وذكر الل  احلاج   الة أن يفرغَ بعد انتهاء الصَّ أنَّ الس نََّة  : ابعةُ الرَّ  سألةُ مَ الْ 
  . منهُ  دَّ بُ  ا المَ بغي ذلك إال لِ  هُ وال يشغل نفسَ ،  --الل  رسولُ 

 
 قال اإلمامُ ، وقف مَ الة إَل الْ بعد فراغهم من الصَّ  اسُ النَّ  يعجلَ  أنْ أنَّ الس نََّة  : اخلامسةُ  سألةُ مَ الْ 
: قال  رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  بنِ  مِ  حلديث سالِ ؛ مجاع باإل مستحب   عجيلُ وهذا التَّ : ]  -َرِِحَُه اللُ - ووي  النَّ 

 ومُ ي   ان  ا ك  مَّ ل  ف   ،  ج  ي الح  فِ  ر  م  عُ  نِ بْ  اللِ  دِ بْ ع  بِ  مَّ ت  أْ ي   نْ أ   اجِ جَّ ى الح  ل  إِ  ان  و  رْ م   نُ بْ  كِ لِ م  الْ  دُ بْ ع   ب  ت  ك  )) 
،  هِ يْ ل  إِ  ج  ر  خ  ف   ؟ ا ذ  ه   ن  يْ أ  :  هِ اطِ ط  سْ فُ  د  نْ عِ  اح  ص  ف   سُ مْ الشَّ  تِ اغ  ز   ن  يْ حِ  هُ ع  ا م  ن  أ  و   ر  م  عُ  ابنُ  اء  ج   ة  ف  ر  ع  
  نْ إِ :  هُ ل   تُ لْ قُ ف   ، ي بِ أ   ن  يْ ب   ي و  نِ يْ ب    ار  س  ف  ،  مْ ع  ن   :  ال   ؟ ق   اآلن  :  ال  ق  ف   ،  احُ و  الرَّ :  ر  م  عُ  ابنُ  ال  ق  ف   
 (( ق  د  ص  :  ر  م  عُ  ابنُ  ال  ق  ف   ،  وف  قُ الوُ  لِ ج  ع  و  ،  ة  ب  طْ الخُ  رِ صُ اقْ ف   م  وْ ي   الْ  ة  نَّ الس   ب  يْ صِ تُ  أنْ  تريدُ  ت  نْ كُ 

،  ر  صْ ع  الْ و   ر  هْ ى الظ  لَّ ص   -- يَّ بِ النَّ  نَّ أ  )) :  -- عن جابرٍ  مٍ سلِ ويف صحيح مُ ،  خاري  رواه البُ 
 .  ه.ا[  (( ف  قِ وْ م  ى الْ ت  أ   مَّ ثُ 
 
من  مٍ سلِ وقال كما يف صحيح مُ ، ووقف هبا ،  ةَ فَ رَ دخل عَ   -- ِبَّ النَّ  أنَّ :  ادسةلسَّ ا سألةُ مَ الْ 

  ..(( ٌف قِ وْ ا م  ه  ل  كُ   ةُ ف  ر  ع  ا و  ن  ا هُ ه   تُ فْ ق   و   )) : -- حديث جابرٍ 
ُ  هُ وأنَّ ، موقفاً  عتبُ يُ  ةَ فَ رَ عَ  مجيعَ  على أنَّ  فدلَّ   .منها  دٍ مدَّ  مبوضعٍ  الوقوفُ  ال يتعنيَّ

ى وهو الذي ُيسمَّ ،  لٍ اَل أَ  قالُ ويُ  ، لٍ اَل إِ  العامة من احلرص على صعود جبلِ  بعضُ  هُ فما يفعلُ ، وعليه 
  .له  ال أصلَ ،  أفضلُ  هُ أنَّ  ويعتقدونَ ، (  حمةِ الرَّ  جبلِ )  بِ 

ِحة بالوقوف على جبل الرَّ  االعتناءِ  منَ  امِ عند العوَّ  رَ هَ وما اشت َ : ]  -َرِِحَُه اللُ - ووي  النَّ  قال اإلمامُ 
 مَ هَ حىت رمبا توَّ ، من أرض عرفات  هِ م له على غيِ هُ وترجيحُ ،  هُ عرفات كما سبق بيانُ  الذي هو وسطُ 
 عتمدُ يُ  نْ أحد  ممَّ  رْ يذكُ  مْ  ولَ ،  ةِ نَّ للس   وخمالف  ،  ظاهر   فخطأ  ،  فيه الَّ إِ  الوقوفُ  ال يصح   هُ من جهلتهم أنَّ 

 --رسول الل  موقفِ  سائر أرض عرفات غيَ  له حكمُ  لْ بَ ، هبا  ص  تَ خيَ  يف صعود هذا اجلبل فضيلةً 
يف  اوردي  مَ الْ  وكذا قال، عليه  الوقوفُ  يستحب  : فإنه قال  بي  الطَّ  د بن جريرٍ  أبو جعفر ممَّ الَّ إِ 

  األنبياءِ  وهو موقفُ : قال ، عاء جبل الد  : هذا اجلبل الذي يُقال له  قصدُ  يستحب  : احلاوي 
فيه  دْ رِ يَ  مْ  ، ولَ له  وه ال أصلَ وهذا الذي قالُ ،  هُ حنوَ  ي  جِ يْ نِ دَ نْ ، وذكر الب َ  -مْ هِ يْ لَ عَ  هُ المُ سَ وَ  اللِ  اتُ وَ لَ صَ -

 .  ه.ا[  وال ضعيف   صحيح   حديث  
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من  ضْ فِ يُ  مْ  ولَ ، مس روب الشَّ إَل غ هُ وقوفُ  ا وقف هناراً استمرَّ مَّ لَ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  : ابعةالسَّ  لةُ سأمَ الْ 
وقف قبل الغروب ال يدفع  نْ مَ  أنَّ  منه دليالً على -َرِِحَُهُم اللُ - فأخذ العلماءُ ، عرفات قبل الغروب 

 . ةُ نَّ وهذه هي الس  ، مس إال بعد غروب الشَّ 
 
 :  هُ تُ ق ْ و  

ٍ  بوقتٍ  د  مدَّ  بعرفةَ  الوقوفَ  على أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءُ  أمجعَ   . وهناية   له بداية  ،  معنيَّ
  : ينِ على قول  ها وا يف حتديدِ فقد اختلفُ  هُ ا بدايتُ فأمَّ  : الوقوفِ  بدايةُ 

 . -َرِِحَُه اللُ - عن اإلمام أِحدَ  رواية   وهو،  ةَ فَ رَ بطلوع الفجر يوم عَ  يبدأُ  الوقوفَ  أنَّ  :القول األول 
 .  ه.ا...( نا أصحابِ  أكثرِ  وهذا قولُ )  -َرِِحَُه اللُ - ميةَ تي اإلسالم ابنُ  قال شيخُ 

ة يَّ الكمَ ة والْ احلنفيَّ  وهو مذهبُ ،  ةَ فَ رَ مس من يوم عَ بزوال الشَّ  يبدأُ  الوقوفَ  نَّ أ :القول الثاني 
 . -عِ يْ مِ ى اجلَْ لَ عَ  اللِ  ةُ ِحَْ رَ -عند احلنابلة  ورواية  ، ة افعيَّ والشَّ 

 
 : األدلة 

 : قال  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  وفيهِ ،  مُ تقد  مُ الْ  -- ائي  الطَّ  سٍ ر  ضَ مُ  بنِ  روةَ عُ  ديثُ ح : األولِ  القولِ  دليلُ 
 . (( هُ ث  ف  ى ت   ض  ق  و  ،  هُ ج  ح   مَّ ت   دْ ق  اراً ف   ه  ن    وْ الً أ  يْ ل   ة  ف  ر  ع  بِ  ف  ق  و   دْ ق  و  ) )

تكوُن وهي ،  هارِ ة النَّ ببداي الوقوف يبدأُ  وقتَ  على أنَّ  فدلَّ  ((اً ار ه  ن    وْ أ  )) : يف قوله  : ّللةِ الد   ووجهُ 
- هُ لكنَّ ،  هُ دَ وقيَّ ( وال الزَّ  اراً بعدَ هَ أو ن َ : ) وال لقال بالزَّ  الوقوف يبدأُ  ولو كان وقتُ ، طلوع الفجر ب

 . للوقوف  بداية   هُ بدايتَ  فدلَّ على أنَّ ؛ هار مالً للوقوف النَّ  جعل مجيعَ  -َوالسَّالمُ َعَلْيِه الصَّالُة 
ُهمْ - اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ  :اني الثَّ  القولِ  دليلُ   ِبَّ النَّ  أنَّ  وفيهِ ،  مٍ سلِ مُ  حيف صحي -اَرِضَي اللُ َعن ْ

--  َ ألنَّ ؛ هار مبنتصف النَّ  يبدأُ  الوقوفَ  على أنَّ فدلَّ ؛ الة ودخلها بعد الصَّ ، إَل عرفات  رَ فَ ن 
  .فيه الزماً وواجباً  أقيتُ فصار التَّ ،  واجبٍ  لٍ مَ جْ مُ لِ  بيان   هُ فعلَ 
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 : ا يلي مَ وذلك لِ ؛  األولُ  هو القولُ  -اللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ - في نظري حُ الذي يترجَّ  : رجيحُ التَّ 
  . وا بهلقوة ما استدل   :أوّلً 
َعَلْيِه الصَّالُة -اْلُمشتمِل على ِفْعِلِه  -- جابرٍ  القول الثاين حبديثِ  أصحابِ  ا استداللُ وأمَّ  :ثانياً 

َعَلْيِه -اْلُمشتمِل على قولِِه  سٍ ر  ضَ مُ  بنِ  روةَ عُ  حلديثِ  ضٍ ارِ عَ مُ  غيُ  هُ بأنَّ :  عنه جابُ فيُ  -َوالسَّالمُ 
يف بعض  يقعُ  هِ فعلِ  ، وكونُ  ف بقولهِ زماناً للوقو  هُ لَّ كُ   هارَ النَّ  دَ حدَّ  -- ِبَّ النَّ  ألنَّ ؛   -الصَّالُة َوالسَّالمُ 

 .  يف غيِهِ على عدم صحة الوقوف  مان ال يدل  جزاء ذلك الزَّ أ
اً من جهة كونه نص   وأرجحُ ،  ة  ا قوليَّ هَ ألن َّ ؛ يف داللته  أرجحُ  -- سٍ ر  ضَ مُ  بنِ  روةَ عُ  حديثَ  مث أنَّ 

وقع  هُ ألنَّ ؛ من جهة كونه متأخراً  وأرجحُ ، ٍق به متعل   ووقع جواباً عن سؤالٍ ، يف بيان وقت الوقوف 
 .  أعلمُ والل ُ ، للوقوف  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -بعد فعله 

َرِِحَُهُم - العلماءي قول   على أرجحِ  صحيح   هُ فحج  ،  يرجعْ  مْ  ولَ ، وال إذا وقف قبل الزَّ  هُ فإنَّ ، وعليه 
فع مس والدَّ إَل غروب الشَّ  وهو االنتظارُ ،  هُ سك الذي أضاعَ جباناً لوقت الن   مُ الدَّ  هُ ولكن يلزمُ ،  -اللُ 

مع  حىت يدفعَ  وذلك باالنتظارِ ،  يلِ اللَّ  منَ  جزءٍ  فيه إمساكُ  هار جيبُ يف النَّ  الوقوفَ  ألنَّ  ؛مع اإلمام 
 .مس اإلمام بعد غروب الشَّ 

ُهْما-جابر بن عبد الل  حديثُ :  على ذلك ودلَّ   يقتصرْ  مْ  لَ  -- ِبَّ النَّ  وفيه أنَّ ،  -َرِضَي اللُ َعن ْ
ا أمسكَ على وقوفه بالنَّهار ،  ؛ فدلَّ على وجوب اجلمع بينهما إذا كان الوقوُف جزًءا من اللَّيل  وإمنَّ

 (( . مْ كُ ك  اسِ ن  وا م  ذُ خُ أْ ت  لِ ))  : مٍ سلِ يف صحيح مُ  كما  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ لقولِ ؛ هنارًا 
  . -َرِِحَُهُم اللُ -وإلزاُم الواقِف بالنَّهاِر أْن مُيِسَك ُجزًءا من اللَّيل متفق  عليه بني األئمِة األربعِة 

 
يف  مُ الدَّ  هُ لزمَ و ،  حج هُ  صحَّ ،  يرجعْ  مْ  ولَ ، مس ودفع قبل غروب الشَّ ، وال ولو وقف بعد الزَّ  : مسألةٌ 

ى لَ عَ  اللِ  ةُ ِحَْ رَ - ثورٍ  وأيبوري عطاء والثَّ  وهو قولُ ،  ة واحلنابلةافعيَّ ة والشَّ العلماء من احلنفيَّ  مجهورِ  قولِ 
 . -عِ يْ مِ اجلَْ 

 دْ ق  و   )):  وفيهِ ،  مُ تقد  مُ الْ  -- ائي  الطَّ  سٍ ر  ضَ مُ  بنِ  روةَ عُ  حديثُ :  هِ حج   ةِ حَّ م على صِ هُ ودليلُ 
 عليه ذلك قُ صدُ ي هُ فإنَّ   والبعد الزَّ  اراً هن إذا وقفَ  ؛ (( هُ ج  ح   مَّ ت   دْ ق  اراً ف   ه  ن    وْ الً أ  يْ ل   ة  ف  ر  ع  بِ  ف  ق  و  

 . حج ه صحيحاً  فيكونُ 
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يف صفة  -- حلديث جابرٍ ؛ عليه  مس واجب  إَل مغيب الشَّ  البقاءَ  فألنَّ ؛  م عليهالدَّ  ا وجوبُ وأمَّ 
باناً جُ  مُ الدَّ  هُ فلزمَ ، سك الواجب تاركاً لوقت الن   كونُ ي هُ تركَ فإذا ،  -َوالسَّالمُ  َعَلْيِه الصَّالةُ -موقفه 

  . -اََل عَ ت َ -يف الفدية وضمان اجلنايات بإذن الل  هُ وسيأيت بيانُ 
إال  هار ال يصح  يف النَّ  الوقوفَ  نَّ على أ ؛ بناءً  هِ حج   ةِ حَّ إَل عدم صِ  -َرِِحَُه اللُ - مالكٌ  اإلمامُ  وذهب  

  . هُ حج   يصحَّ  مْ  لَ  دْ عُ ي َ  مْ  فإذا لَ ، يل اللَّ  منَ  جزءٍ  مساكِ بإ
 . هُ هار وحدَ على النَّ  يقتصرْ  مْ  ولَ ، مس وقف إَل غروب الشَّ  حيثُ ،  -- ِب  النَّ  لُ عْ فِ  : هُ ودليلُ 

 
 : ا يلي مَ وذلك لِ ؛  األولُ  هو القولُ  -اللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ - في نظري حُ الذي يترجَّ  : رجيحُ التَّ 

 .وا به لقوة ما استدل   :أوّلً 
سألة مَ يف الْ  مَ مبا تقدَّ :  عنه جابُ فيُ  --القول الثاين بفعل النب  أصحابِ  ا استداللُ أمَّ  :ثانياً 

 .  -- سٍ ر  ضَ مُ  بنِ  روةَ عُ  حديثَ  ال يعارضُ  -- جابرٍ  حديثَ  األوَل من أنَّ 
  . أو هنارٍ  من ليلٍ  ساعةٍ  الوقوف أيَّ  ةِ حَّ أصالً يف صِ  يعتبُ  روةَ عُ  حديثَ  وأنَّ 
ال كون ذلك شرطاً يف صحة ، يل على وجوب البقاء إَل اللَّ  فهو دال   -- جابرٍ  ا حديثُ وأمَّ 

 . أعلمُ  واللُ ، على ترك هذا الواجب  مَ ا الدَّ نَ وجب ْ ، ولذلك أالوقوف 
 

، عند اجلميع  هُ حج   صحَّ ، إلمام ودفع مع ا، مث رجع قبل الغروب ، إذا خرج قبل الغروب  : مسألةٌ 
  . يل ولو للحظةٍ وهكذا لو عاد بعد الغروب يف اللَّ 

يلي   رَ مَ عْ ي َ  بنِ  ِحنِ الرَّ  وعبدِ  سٍ ر  ضَ مُ  بنِ  روةَ عُ  حديثُ :  الص حةِ  ودليلُ  ُهمْ - الد  وقد  -اَرِضَي اللُ َعن ْ
،    هارالنَّ  منَ  شيء   هُ معَ  مُ زَ لْ يل ال ي َ اللَّ  وقوفَ  على أنَّ  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ - العلماءُ  وأمجعَ  مها ،ذكرُ  مَ تقدَّ 
 .  احلج   ةِ حَّ بصِ  يف احلكمِ  هِ كاٍف لوحدِ   فهوَ 
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  : ة  ف  ر  ع  بِ  وفِ قُ الوُ  ةِ اي  ه  نِ 
وهو ، حر ادق من يوم النَّ ينتهي بطلوع الفجر الصَّ  ةَ فَ رَ بعَ  الوقوفَ  على أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءُ  أمجعَ 

 . احلج   هُ فقد فاتَ  الوقوفَ  هُ قبلَ  كْ رِ دْ يُ  مْ  ولَ  ، فإذا طلع الفجرُ  ةِ من ذي احلج   العاشرُ 
يلي   رَ مَ عْ ي َ  بنِ  ِحنِ الرَّ  عبدِ  حديثُ :  جماعفي هذا اإل واألصلُ   ِب  النَّ  قولُ  وفيهِ ،  مُ تقد  مُ الْ  -- الد 

--  :( (  ك  ر  دْ أ   دْ ق  ف    رِ جْ ف  الْ  عِ وْ لُ طُ  ل  بْ ع  ق   مْ ج   ة  ل  ي ْ ل   اء  ج   نْ م ))  أدركَ  نْ مَ  على أنَّ  هِ مبنطوقِ  فدلَّ ؛ 
 مْ  ولَ  عليه الفجرُ  ذلك فطلعَ  هُ فاتَ  نْ مَ  أنَّ :  هُ ومفهومُ ،  احلجَّ  حر فقد أدركَ النَّ  قبل الفجر ليلةَ  الوقوفَ 

 . أعلمُ  واللُ ،  احلجَّ  يدركِ  مْ  لَ ،  يقفْ 
 

 :  قوفِ الوُ  مسائلُ 
 : ا يلي مَ ، وذلك فيها منها بعضَ  نذكرُ ،  كثية    مسائلُ  بعرفةَ  للوقوفِ 

 فصيلِ على التَّ  عتبِ مُ يف وقته الْ  يكونَ  من أنْ  ةَ فَ رَ بعَ الوقوف  ةِ حَّ للحكم بصِ  دَّ بُ  ال: األوَل  سألةُ مَ الْ 
اسع إذا وقع قبل طلوع الفجر من اليوم التَّ  ةَ فَ رَ بعَ  الوقوفُ  فال يصح  ، يف وقت الوقوف  اهُ نَ مْ الذي قدَّ 

  . -َرِِحَُهُم اللُ -بإمجاع العلماء  ةِ جَّ من ذي احلِ 
 . ةِ جَّ من ذي احلِ  العاشرُ  حر وهو اليومُ إذا كان بعد طلوع فجر يوم النَّ  الوقوفُ  كما ال يصح  

 . واإلمجاعِ  ةِ نَّ ليل على ذلك من الس  الدَّ  ا بيانَ نَ مْ وقد قدَّ 
 
 طُ رَ شت َ فال يُ ،  رورِ مُ ولو بالْ ،  هِ وزمانِ  عتبِ مُ الْ  كانِ مَ يف الْ  احلاج   حبضورِ  وفِ قُ يف الوُ  العبةُ :  انيةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 
حبسب  عتبُ مُ الْ  مانُ والزَّ ،  ينِ عتبَ مُ الْ  هِ ومكانِ  هِ يف زمانِ  وقعَ  هُ أنَّ  دامَ  ما كنِ الر   قِ لتحق   واجللوسُ  ثُ كْ مُ الْ 
 .ا ا أو ماشيً ا أو مضطجعً أو قائمً  ةٍ على دابَّ  هُ وقوفُ  يكونَ  ويستوي أنْ ،  وفِ قُ الوُ  فصيل يف وقتِ التَّ 
 
 ،  -َرِِحَُهُم اللُ -ة واحلنابلة افعيَّ الشَّ  وهو مذهبُ  ، جنونِ مَ الْ  وقوفُ  ال يصح   : الثةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 

 . يصح   -َرِِحَُهُم اللُ - ةوعند احلنفيَّ 
 جَّ جَّ يَُ  أنْ  هل جيوزُ  على اخلالف يف مسألةِ :  -َرِِحَُهُم اللُ - عند بعض أهل العلم مبني   والخالفُ 

 . هِ جوازِ  عدمُ  واألقوىأو ال ؟  جنونُ مَ الْ 



 ه  4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                                   َأْحَكاُم اْلُوقُ ْوِف ِبَعَرَفَة    : الدَّْرُس السَّاِبُع 
 

-9 -

 روطش  يف  وجَه ختصيِصهِ ا نَّ وبي َّ ،  حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ ه الس  علي تْ كما دلَّ   حجَّهِ  ةِ حَّ لصِ  ِب  الصَّ  وقوفُ  ويصح  
 . احلج  

 
يف وقت الوقوف  بعرفاتٍ  فلو مرَّ  ، ةُ ر هاوال الطَّ ،  ةُ يَّ لصحة الوقوف الن    طُ رَ شت َ ال يُ :   ابعةُ الرَّ  سألةُ مَ الْ 

 . -- سٍ ر  ضَ مُ  بنِ  روةَ لعموم حديث عُ ؛ رور مُ فصيل يف وقت الْ على التَّ  حج هُ  صحَّ ،  وهو نائم  
َعَلْيِه - هِ لقولِ ؛  أو أكبَ  أصغرَ  هُ كان حدثُ   سواءً ،  ثِ دِ حْ مُ الْ  فيصح وقوفُ ،  هارةُ الطَّ  كما ال تشتطُ 
َها- يف حديث عائشةَ  -الصَّالُة َوالسَّالمُ   : ف رَ سَ بِ  تْ ا حاضَ مَّ لَ  حيحنيِ يف الصَّ  -َرِضَي اللُ َعن ْ

ومنها ،  هلا بفعل مناسك احلج   نَ ذِ فأَ ،  (( تِ يْ ب   الْ ي بِ وفِ طُ  ت  ّلَّ أ   ر  ي ْ غ   اج  ح  الْ  عُ ن  صْ ا ي  ي م  عِ ن  اصْ )) 
 تْ ليسَ  هارةَ الطَّ  أنَّ ، و  ثِ دِ حْ مُ على صحة وقوف الْ  فدل  ؛  هُ واف وحدَ ها من الطَّ ومنعَ ،  ةَ فَ رَ بعَ  الوقوفُ 

 .وف قُ الوُ  ةِ حَّ شرطاً يف صِ 
  . [ اهرِ الطَّ  غيِ  وقوفُ يصح   هُ على أنَّ  أمجع العلماءُ : ]  -َرِِحَُه اللُ - نذرِ مُ الْ  ابنُ  قال اإلمامُ 

 
عتب للوقوف على مُ وقع يف الوقت الْ  هُ ما دام أنَّ  يسيةً  ولو حلظةً  ةَ فَ رَ رور بعَ مُ بالْ  العبةُ : اخلامسة  سألةُ مَ الْ 
 عتبِ مُ يف الوقت الْ  ةَ فَ رَ يف حدود عَ  خصِ الشَّ  حضورُ  قَ فإذا حتقَّ ، يف وقت الوقوف  اهُ نَّ فصيل الذي بي َّ التَّ 

 بنِ  روةَ عُ  يف حديثِ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ قولِ  لعمومِ ؛  يسيةٍ  ةٍ دَّ مُ ولو كان ذلك لِ  حج هُ  صحَّ 
  (( . ج هُ ح   مَّ ت   دْ ق  اراً ف   ه  ن    وْ الً أ  يْ ل   ك  لِ ذ   ل  بْ ق    ة  ف  ر  ع  بِ  ف  ق  و   دْ ق  و  ) ): اْلُمتقد ِم  -- سٍ ر  ضَ مُ 
 
كما ثبَت يف   ، -- ِب  ياً بالنَّ تأس  ؛  سبة للحاج  بالن   ةَ فَ رَ عَ  يومَ  الفطرُ  األفضلُ :  السَّادسةُ  سألةُ مَ الْ 

َها-الصَّحيحنِي من حديث أم  الفضل بنت احلارِث  أ نَّ ن اًسا اْخت  ل ُفوا ِعْند ه ا ي  ْوم  : ))  -َرِضَي اللُ َعن ْ
ل ْيس  ِبص اِئم  ، : ص اِئٌم ، و ق ال  ب  ْعُضُهْم  ُهو  : ، ف  ق ال  ب  ْعُضُهْم  -- ع ر ف ة  ِفي ص ْوِم النَِّبيَّ 

  (( ف أ ْرس ْلُت ِإل ْيِه ِبق د ِح ل ب ن  و ُهو  و اِقٌف ع ل ى ب ِعْيرِِه ، ف ش رِب ُه 
  . األفضلُ  هُ فدلَّ على أنَّ  ؛ هُ أفطرَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - ِبَّ النَّ فإنَّ  ةَ فَ رَ عَ  يومِ  صومِ  فضلِ  ومعَ 

 ومَ الصَّ  ألنَّ ؛  عاءِ ، والد   وفِ قُ على الوُ  نْي  عِ مُ  هُ أنَّ :  فيهِ  احلكمةَ  أنَّ  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ - العلماءِ  بعضُ  وذكرَ 
، اس النَّ  التفاتًا إَل غالبِ ي على العبادة و  قَ للت َّ  الفطرَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ فكان هديُ  ، هُ دُ هِ جيُ 

 . أعلمُ  واللُ 
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ٍ عَ مُ  دعاءٍ  توقيتُ  -- ِب  النَّ  عنِ  تْ يثبُ  مْ  لَ :  السَّابعةسألة مَ الْ   منَ  طائفة   ، واستحبَّ  وفِ قُ يف الوُ  ني 
 ولهُ ،  لكُ مُ الْ  لهُ ،  لهُ  ّل شريك   هُ وحد    اللُ ّلَّ إِ  ّل إله  ) :  من قولِ  كثارُ اإل  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ -أهل العلم 

 .  ( قديرٌ  شيء   ل  على كُ  وهو   الحمدُ 
 إال -- ِب  النَّ  فيه عنِ  فيه فليسَ  عاءِ الد   ا توقيتُ وأمَّ : ]  -اللُ  هُ ِِحَ رَ - تيميةَ  ابنُ  سالمُ قال شيخ اإل

 هِ د  عن جَ  بيهِ عن أ شعيبٍ  بنُ  وعمرُ  ىوَ وهو ما رَ ،  ملةِ عنه يف اجلُ  أثورَ مَ وا الْ استحب   ا قدِ نَ أصحاب َ  أنَّ 
،  كُ لْ مُ الْ  هُ ل  ،  هُ ل   ك  يْ رِ ّل ش   هُ د  حْ  و  ّلَّ إِ  ه  ل  ّل إِ :  ة  ف  ر  ع   م  وْ ي    -- ي  بِ النَّ  اءِ ع  دُ  رُ ث   كْ أ   ان  ك  )) :  قالَ 

 -اللُ  هُ ِِحَ رَ - اهلَْيَثِمي   قال احلافظُ ،  سندِ مُ يف الْ  أِحدُ  رواهُ  (( رٌ ي ْ دِ ق   ء  يْ ش   ل  ى كُ ل  ع   و  هُ و  ،  دُ مْ ح  الْ  هُ ل  و  
 .  ه.ا" [ وثقون مَ  هُ ورجالُ ،  أِحدُ  رواهُ  ": 
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 الثَّاِمنُ الدَّْرُس 
 ( ِبَها ُمْزَدِلَفَة َواْلُوقـُْوفالْ اْلَمِبْيُت بِـ )

 [ ُحُدوُد اْلُمْزَدِلَفة ، ُحكُم الَمْبِيت والوقوِف بها ، مسائُلهُ  ، مشروعيَُّتهُ  ]
 

  :مشروعيَُّتُه 
 مْ  ولَ ، منها  فاضَ أ بعرفةَ  وهو واقف   مسُ عليه الشَّ  تْ ا غابَ مَّ لَ  هُ أنَّ  --عن رسول اهلل  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ 
الذي  عبَ حىت بلغ الش   اْلُمْزَدلَِفةها عليه وهو فيها ، وخرج إَل وقتِ  دخولِ  مَ غْ رَ  غربَ مَ فيها الْ  ل  صَ يُ 

الصَّالُة يَا َرُسوَل اهلِل ؟ فـََقاَل )) :  -- سامةُ قال له أُ  كوبَ الر   ا أرادَ مَّ ، ولَ  أَ فيه وتوضَّ  الَ بَ ف، دوهنا 
 . -َوأَْرَضاهُ  -عنه  حيحيِ ، كما يف الصَّ (( الصَّالُة َأَماَمَك  :

 -َرِِحَُهُم اهللُ -الفقهاء  من ، حىت إنَّ  ها مع العشاء يف مزدلفةَ ومجعُ  غربِ مَ الْ  تأخيُ  ةَ نَّ الس   فدلَّ على أنَّ 
  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ه ؛ لقولِ  -َرِِحَُهُم اهللُ -ة وغيهم احلنفيَّ  ذلك ، كما هو يف مذهبُ  أوجبَ  نْ مَ 

 .زدلفة مُ ها يف الْ فعلِ  مكانَ  فجعلَ  ((َأَماَمَك )) : 
أمر بالالً  زدلفةَ مُ الْ  ا وصلَ مَّ لَ  -- ِبَّ النَّ  وغيمها أنَّ  حيحيِ حيحة يف الصَّ يف األحاديث الصَّ  تْ وثبتَ 

 تِ مَ يْ قِ يف منزله ، مث أُ  هُ بعيَ  فأناخَ  هِ لِ حْ إَل رَ  إنسان   ، مث قام كل   غربَ مَ ى الْ فصلَّ ، ه فأقام مث أمرَ ، فأذَّن 
 .مها هما وال على إثرِ بينَ  حْ ب  سَ يُ  مْ  ، ولَ  ى ِبم العشاءَ فصلَّ ،  الةُ الصَّ 

ُهمْ  َرِضيَ - زيد   بنِ  سامةَ من حديث أُ  حيحيِ ففي الصَّ  ، ها ليلتَ  -- ِب  النَّ  وكان رديفَ  -ااهللُ َعن ْ
 غِ بِ سْ يُ  مْ لَ وَ  أَ ضَّ وَ تَـ  مَّ ثُ ،  الَ بَ فَـ  لَ زَ نَـ  بِ عْ الش  بِ  انَ ا كَ ذَ ى إِ تَّ حَ  ةَ فَ رَ عَ  نْ مِ  -- اهللِ  ولُ سُ رَ  عَ فَ دَ : )) قال 

 لَ زَ نَـ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ الْ  اءَ ا جَ مَّ لَ ، فَـ  كَ امَ مَ أَ  الةُ الصَّ :  الَ قَ ؟ فَـ  اهللِ  ولَ سُ ا رَ يَ  الةُ الصَّ :  تُ لْ قُ فَـ ،  ءَ وْ ضُ وُ الْ 
 تِ مَ يْ قِ أُ  مَّ ثُ ،  هِ لِ زِ نْ ي مَ فِ  هُ رَ يْـ عِ بَ  ان  سَ نْ إِ  ل  كُ   اخَ نَ أَ  مَّ ثُ ،  بَ رِ غْ مَ ى الْ لَّ صَ ، فَ  ءَ وْ ضُ وُ الْ  غَ بَ سْ أَ فَ  أَ ضَّ وَ تَـ فَـ 
 . ((ا مَ هُ نَـ يْـ بَـ  ل  صَ يُ  مْ لَ وَ ، ى لَّ صَ فَ  اءُ شَ عِ الْ 
ُهْما- رَ مَ من حديث عبد اهلل بن عُ  حيحيِ يف الصَّ و  -- اهللِ  ولُ سُ رَ  عَ مَ جَ )) : قال  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 ل  كُ   رِ ثْ ى إِ لَ ال عَ وَ ، ا مَ هُ نَـ يْـ بَـ  حْ ب  سَ يُ  مْ لَ وَ ،  ة  امَ قَ إِ ا بِ مَ هُ نْـ مِ  ة  دَ احِ وَ  لَّ كُ   عُ مَ جْ يَ  اءِ شَ عِ الْ وَ  بِ رِ غْ مَ الْ  نَ يْ بَـ 
 . حيحيِ يف الصَّ  --عبد اهلل بن مسعود   حديثُ  هُ ومثلُ ، (( ا مَ هُ نْـ مِ  ة  دَ احِ وَ 
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ُهْما-بن عبد اهلل  ويف حديث جابرِ  َعَلْيِه الصَّالُة -يف صفة إفاضته  م  سلِ يف صحيح مُ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 ان  ذَ أَ بِ  اءَ شَ عِ الْ وَ  بَ رِ غْ مَ ا الْ هَ ى بِ لَّ صَ فَ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ ى الْ تَ ى أَ تَّ حَ )) : ، وفيه  إَل مزدلفةَ  من عرفةَ  -َوالسَّالمُ 

 (( .ًئا يْ ا شَ مَ هُ نَـ يْـ بَـ  حْ ب  سَ يُ  مْ لَ ، وَ  نِ يْ تَـ امَ قَ إِ وَ  د  احِ وَ 
ها مع يَ ويصل   غربَ مَ الْ  اج  احلَ  رَ خ  ؤَ ي ُ  أنْ  ةَ نَّ الس   على ما ذكرنا من أنَّ  حيحةُ الصَّ  هذه األحاديثُ  تْ فدلَّ 

 .زدلفة مُ إَل الْ  مَ دِ العشاء مجًعا إذا قَ 
يف أول وقته ،  الفجرَ ى صلَّ  ا طلع الفجرُ ، فلمَّ  زدلفة حىت أصبحَ مُ بالْ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - اتَ مث بَ 
َرِضَي اهللُ َعِن - بن زيد   وأسامةَ من حديث عبد اهلل بن مسعود   حيحيِ ِبا ، كما يف الصَّ  رَ وبكَّ 

ُهْما-جابر بن عبد اهلل  ا حديثُ مَ هُ ، ومثلُ  -اْلَِْمْيعِ   : ، وفيه  م  سلِ يف صحيح مُ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
ا مَ هُ نَـ يْـ بَـ  حْ ب  سَ يُ  مْ لَ ، وَ  نِ يْ تَـ امَ قَ إِ وَ  د  احِ وَ  ان  ذَ أَ بِ  اءَ شَ عِ الْ وَ  بَ رِ غْ مَ ا الْ هَ ى بِ لَّ صَ فَ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ ى الْ تَ ى أَ تَّ حَ )) 
 حُ بْ الص   هُ لَ  نَ يَّ بَـ تَـ  نَ يْ حِ  رَ جْ فَ ى الْ لَّ صَ ، وَ  رُ جْ فَ الْ  عَ لَ ى طَ تَّ حَ  --، ثُمَّ اْضَطَجَع َرُسوُل اهلِل ًئا يْ شَ 
،  هُ رَ بـَّ كَ ، وَ  اهُ عَ دَ فَ  ةَ لَ بْـ قِ الْ  لَ بَ قْ تَـ اسْ فَ ،  امَ رَ حَ الْ  رَ عَ شْ مَ ى الْ تَ ى أَ تَّ حَ  اءَ وَ صْ قَ الْ  بَ كِ َر  مَّ ، ثُ  ة  امَ قَ إِ وَ  ان  ذَ أَ بِ 
 (( . سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  عَ فَ دَ ا ، فَ د  جِ  رَ فَ سْ ى أَ تَّ ًفا حَ اقِ وَ  لْ زَ يَـ  مْ لَ ، فَـ  هُ دَ حَّ وَ ، وَ  هُ لَ لَّ هَ وَ 

الفجر  صالةَ  لَ عجَّ  -- ِبَّ النَّ  على أنَّ  (( حُ بْ الص   هُ لَ  نَ يَّ بَـ تَـ  نَ يْ حِ  رَ جْ فَ ى الْ لَّ صَ وَ  )) : هُ فدلَّ قولُ 
ِ ب َ ها يف أول وقتها عند ت َ ذلك اليوم ، فأوقعَ   . بحِ الص   ي 

 اسِ النَّ  بعضَ  حىت إنَّ  بالفجرِ  لَ عجَّ  هُ فإنَّ  -- حيحيِ عبد اهلل بن مسعود يف الصَّ  حديثُ  هُ ومثلُ 
ذلك إَل  عَ فَ عجيل ، مث رَ التَّ  ةِ ؛ وذلك بسبب شدَّ  عْ يطلُ  مْ  لَ : هم يقول ، وبعضُ  طلع الفجرُ : يقول 
 . --النب 

قبل  فع من مزدلفةَ من الدَّ  نَ كَّ مَ تَ عاء ، وليَ للد   شعرِ مَ بالْ  لكي يقفَ  الوقتُ  عَ سِ تَّ ي َ  أنْ  :فيه  والحكمةُ 
مس كما يف صحيح منها إال بعد شروق الشَّ  ونَ م كانوا ال يدفعُ هُ ، فإن َّ  للمشركيَ  طلوع الفجر خمالفةً 

 . -- ابِ اخلطَّ  بنِ  رَ مَ عن عُ  خاري  البُ 
ُهْما-ويف حديث جابر بن عبد اهلل  و وه، احلرام  شعرِ مَ الوقوف بالْ  ةِ يَّ ن   على سُ  دليل   -َرِضَي اهللُ َعن ْ

،  ةَ لَ ب ْ القِ  يستقبلَ  أنْ  ةَ نَّ الس   ، وأنَّ  ةَ فَ رَ من جهة عَ  زدلفةِ مُ يف آخر الْ  حَ زَ ق ُ  لُ بَ به جَ  يرادُ  مبعناه اخلاص  
 .مس قبل طلوع الشَّ  إَل وقت اإلسفارِ  -ُسْبَحانَهُ - هُ دَ ح  وَ وي ُ  هُ لَ ل  هَ وي ُ  اهللَ  رَ ب   كَ ويُ 
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ها يف مذهب ل  كُ   زدلفةُ مُ به الْ  رادُ مُ شعر احلرام ، والْ مَ يذكروه عند الْ  أنْ  هُ عبادَ  -تَ َعاََل - اهللُ  وقد أمرَ 
فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواذُْكُروُه   }:  -ُسْبَحانَهُ -، وذلك يف قوله  -َرِِحَُهُم اهللُ -اْلمهور 

ْبِلِه َلِمْن الضَّال ينَ   . { َكَما َهَداُكْم َوِإْن ُكنُتْم ِمْن قـَ
ِم ، وفيه قولُ  --حلديث جابر   ؛ حَ زَ ق ُ  لُ بَ به جَ  اْلُمرادَ  أنَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ -الشَّافعيَّة  وعند  :  هُ اْلُمتقد 

،  هُ لَ لَّ هَ ، وَ  هُ رَ بـَّ كَ ، وَ  اهُ عَ دَ فَ  ةَ لَ بْـ قِ الْ  لَ بَ قْ تَـ اسْ فَ ،  امَ رَ حَ الْ  رَ عَ شْ مَ ى الْ تَ ى أَ تَّ حَ  اءَ وَ صْ قَ الْ  بَ كِ َر  مَّ ثُ )) 
 (( .احلديث ...  هُ دَ حَّ وَ وَ 

 ها ؛ بناًء على أنَّ ل  كُ   زدلفةَ مُ  بِ  احلرامُ  شعرُ مَ الْ  رُ سَّ فَ ، في ُ  ةِ نَّ يف الكتاب والس   واردانِ  اإلطالقانِ  وهذانِ 
 هِ رِ كْ بذِ  رادُ مُ ها ، فيكون الْ ال ببعضِ  مزدلفةَ  بالوقوف جبميعِ  العربةَ  ها ؛ ألنَّ مجيعُ  زدلفةُ مُ الْ  باآليةِ  رادَ مُ الْ 

               . عد اإلفاضة من عرفات  ب عبادة   ا أولُ هَ ؛ ألن َّ بِ ُمزدلفَة  غرب والعشاء مجًعا مَ الْ  صالةَ  األولِ 
يف تفسيه عن  ي  زِ وْ اْلَ  ابنُ  اإلمامُ  هُ كما نقلَ ،   ع  مجَْ  غداةَ بِ ُمزدلفَة  اين الوقوفَ الثَّ  رِ كْ بالذ   رادُ مُ ويكون الْ 

   .  نفيس  وهو معًن  -َرِِحَُه اهللُ -ى لَ عْ القاضي أيب ي َ 
 باآلية األفضلَ  رادُ مُ لآلية الكرمية ، فيكون الْ  ة  رَ س  فَ مُ  ةَ نَّ الس   فبناًء على أنَّ  غي ؛باْلبل الصَّ  هُ وأمَّا تفسيُ 

 كما يف صحيحِ   قالَ  -- النَِّبَّ  ألنَّ إال عند هذا اْلبل  وقفُ مَ والْ  عاءُ ال يكون الد   هُ أنَّ  رادُ مُ وليس الْ 
ُهَما- اهللِ  بن عبد جابرِ  من حديثِ  م  مسل  ((َوقـَْفُت َها ُهَنا ، َوَجْمٌع ُكل َها َمْوِقٌف )) : -َرِضَي اهللُ َعن ْ

 ((َهَذا قـَُزُح ، َوُهَو اْلَمْوِقُف ، َوَجْمٌع ُكل َها َمْوِقٌف )) :--حديِث َعِلي  بِن أيب طالب  وقال يف 
مذي  وصحََّحُه   .رواه أِحُد وأبو داود والِّت 

 
 :ة فَ لِ دَ زْ مُ الْ  ودُ دُ حُ 
 . من جهة عرفات   مِ رَ ود احلَ دُ واد  بي ِمن ًى وحُ  زدلفةُ مُ الْ 

ها ، فيكون من وصفِ  معناه االجتماعُ  االزدالفَ  ِبا ؛ ألنَّ  اسِ النَّ  إمَّا الجتماعِ : ِبذا االسم  تْ يَ سُ  
 .  اجُ جَّ احلُ  مُ ها فيها وهُ أهلِ  بفعلِ 

 .  -َرِِحَُه اهللُ - ةُ ادَ تَ ق َ  هُ كما يقولُ   والعشاءُ  غربُ مَ فيها ، ومها الْ  يِ التَ الصَّ  وإمَّا ْلمعِ 
مبا يكون فيها من  ا تقر ُب إَل اهللِ لكوهنِ :  فقيلمبعن االقِّتاب ،  من االزدالفِ  مأخوذةً  أو تكونُ 
 . -ُسْبَحانَهُ - هِ رِ كْ طاعته وذِ 

 . ةَ فَ رَ م إَل احِلل  يف عَ رَ من ِمن ًى بعد أن خرجوا من احلَ  اجِ جَّ احلُ  القِّتابِ  :وقيل 
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ا هَ يأتون َ  اسَ النَّ  ؛ ألنَّ  اعةِ السَّ  بعدَ  اعةُ والسَّ  نزلةِ مَ الْ  بعدَ  نزلةُ مَ ى ، وهي الْ فَ من الز لْ  مأخوذةً  تكونُ أو 
م إليها يف يل ، وال يكون وصولُ ا يف مجيع ساعات اللَّ هَ ، فهم يأتون َ  متتابعيَ  أرساالً فوًجا بعد فوج  

  . معينة   ساعة  
 مُ ها وهُ أهلِ  ها بذلك بفعلِ ِبا ، فيكون وصفُ  اسِ النَّ  إمَّا الجتماعِ : ِلَما تقدَّم  ؛(  َجْمع  ) ى ب مَّ سَ وتُ 
 . اجُ جَّ احلُ 
 اس  عبَّ  ابنِ  تلميذِ  -َرِِحَُه اهللُ - ةَ امَ عَ دَ  بنِ  قتادةَ  ، وهو قولُ  اِبِ  والعشاءِ  غربِ مَ الْ بي صاليت  للجمعِ أو 
ُهَما-  . -َرِضَي اهللُ َعن ْ

ُمثَ نَّ َمْأزِم  بكسر : ُم َحس ر  من جهة ِمن ًى ، واْلَمأزَِمِي من جهة َعَرَفَة ، واْلَمْأزَِماِن وحد ها ما بي واد 
الش عاب  ، فيدخل فيها مجيعُ  زدلفةَ بي اْلبَلِي ، واْلبالِن هنا يف طرف مُ  ريقُ الزَّاي ، وأصُلُه الطَّ 

 . د  من احلَ  ةِ طلَّ مُ اْلبال الْ  وظواهرُ 
 

 :شعر بالمَ  زدلفة والوقوفِ بالمُ  المبيتِ  حكمُ 
 ذلك من أجل   شعر احلرام ، وأنَّ مَ والوقوف بالْ بِ ُمزدلفَة  بيتِ مَ الْ  ةِ يَّ ن   على سُ  -َرِِحَُهُم اهللُ - ءُ اتفق العلما

فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواذُْكُروُه َكَما  }:  -تَ َعاََل - هِ اعات ؛ لقولِ الطَّ  بات وأفضلِ رُ القُ 
ْبِلِه َلِمْن الضَّال ينَ  يدل  على  خصيصُ ، وهذا التَّ  رِ كْ خصَّه اهلل بالذ   ، فقد { َهَداُكْم َوِإْن ُكنُتْم ِمْن قـَ

 .مزية الفضل 
 ِبا ،  ةِ وتَ تُ يْ والب َ ، يل اللَّ  أولَ بِ ُمزدلفَة  من اْلمعِ  -المُ َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّ - هِ تِ نَّ من هديه وسُ  وِلَما ثبتَ 

عليه ،  ذلك ، واحلرصُ  لُ عْ ها فِ ها وأكملُ األحوال كل   فأفضلُ عاء ، مث صالة الفجر والوقوف بعدها للد  
وذلك على يف احلج  أم ال ؟  هِ تِ يَّ ن َ كْ إَل َر  لُ صِ هل يَ  : زومُ الل   من حيثُ  هِ كمِ عن حُ  ؤالُ الس   دُ رِ لكن يَ 

 : ينِ قولَ 
  األربعةُ  األئمةُ  مُ ومنهُ ، واخللف  لفِ السَّ  مجاهيِ  ، وهذا هو مذهبُ  بركن   ليسَ  هُ إنَّ  :القول األول 

 . -َرِْحَُة اهلِل َعَلى اْلَِْمْيعِ -
 واحلسنِ ،  ي  عِ خَ والنَّ ،  ِب  عْ والشَّ ،  واألسودِ ،  ةَ مَ قَ لْ عَ  ، وهو قولُ  من أركان احلج   ركن   هُ إنَّ  :القول الثاني 

 . -َرِْحَُة اهلِل َعَلى اْلَِْمْيعِ -ة افعيَّ من الشَّ  افعي  الشَّ  بنتِ  ابنِ  ، وهو قولُ  ابعيَ من أئمة التَّ  صري  البَ 
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 : األدلةُ 
 . ( كن  ُر بِ  ليسَ : )  األولِ  القولِ  دليلُ 
: ي ادِ نَ يًا يُـ ادِ نَ مُ  ثَ عَ بَـ  -- يَّ بِ النَّ  نَّ أَ : ))  -- ي  لِ يْ الد   رَ مُ عْ ِحن بن ي َ وا حبديث عبد الرَّ استدل  

حظة يف اللَّ  بعرفةَ  الوقوفَ  أدركَ  نْ مَ  ؛ فدلَّ على أنَّ ((  رِ جْ فَ الْ  عِ وْ لُ طُ  لَ بْ قَـ  اءَ جَ  نْ ، مَ  ةُ فَ رَ عَ  ج  حَ الْ 
قطًعا ، فلو كان بِ ُمزدلفَة  بيتُ مَ الْ  هُ سيفوتُ  هُ أنَّ  علومِ مَ ، ومن الْ  حر فقد أدرك احلجَّ النَّ  األخية من ليلةِ 

 .  ليس من أركان احلج   هُ بدونه ؛ فدلَّ على أنَّ  احلج   ا صحَّ مَ ركًنا لَ  بيتُ مَ الْ 
 

 . ( نٌ كْ ُر  زدلفةَ مُ بِ  المبيتُ : ) اني الثَّ  القولِ  دليلُ 
 . ةِ نَّ وا بدليل الكتاب والس  استدل  

فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَات  فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر } :  -تَ َعاََل - هُ فقولُ  :م من الكتاب هُ أمَّا دليلُ 
 . هِ تِ يَّ ضِ رْ وف َ  هِ تِ يَّ نِ كْ ؛ فدلَّ على ُر  زدلفةُ شعر احلرام وهو مُ مَ عند الْ  هِ رِ كْ بذِ  اهللُ  فأمرَ  { اْلَحَرامِ 
، قِّتان  ا ا داللةُ فإهنَّ  ان كذلكَ كَ   فإنْ ،  وهو ركن   بالوقوف بعرفةَ  هِ رِ كْ م نظروا إَل اقِّتان ذِ هُ أن َّ  وحيتملُ 

 .  األصولِ  عند علماءِ ،  وهي داللة  ضعيفة  
 

 تُ يْ بِ مَ الْ  هُ اتَ فَ  نْ مَ )) : قال  -- ِبَّ النَّ  أنَّ : فيه  وا حبديث  فقد استدل   : ةِ نَّ م من الس  هُ أمَّا دليلُ 
 (( . ج  حَ الْ  هُ اتَ فَ  دْ قَ فَـ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ بِ 

 .يكون ِبا  الفواتَ  ؛ ألنَّ  ةِ كنيَّ على الر   يدل   (( ج  حَ الْ  هُ اتَ فَ  دْ قَ فَـ )) :  هُ قولَ  أنَّ  : اللةِ الد   وجهُ 
 

 : رجيحُ التَّ 
من واجبات  واجب   هُ ، وأنَّ  بيتِ مَ الْ  ةِ بعدم ركنيَّ  هو القولُ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - في نظري حُ الذي يترجَّ 

 :ا يلي مَ ؛ وذلك لِ  احلج  
 .القول األول  به أصحابُ  ما استدلَّ  لقوةِ  :أوالً 
به فيها إمنا هو  أمورَ مَ الْ  بأنَّ  :عنه  جابُ فيُ اين باآلية الكرمية أصحاب القول الثَّ  وأمَّا استداللُ  :ثانًيا 

 بإمجاع العلماء  شعر ليس بركن  مَ عند الْ  اهللِ  رُ كْ ، وذِ  بيتً مَ شعر احلرام ، وليس الْ مَ عند الْ  اهللِ  رُ كْ ذِ 
 . -َرِِحَُه اهللُ - ووي  النَّ  ه اإلمامُ كما نقلَ   -َرِِحَُهُم اهللُ -
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 : ينِ عنه من وجهَ  جابُ فيُ  م باحلديثِ وأمَّا استداللُ  :ثالثًا 
 .قل عند أهل النَّ  وال معروف   ، فهو ليس بثابت   لذا احلديث أصل   فُ رَ عْ ي ُ  اله أنَّ  : الوجه األول

 [ .بعد البحث عنه  هُ خرَّجَ  نْ مَ  ال أعلمُ : ]  -َرِِحَُه اهللُ -قال احلافُظ ابُن اْلُمَلق ِن 
ال أدري :  ، وقال حمب  الد ين الطَّربي   هُ أجدْ  مْ  لَ : ] لخيص يف التَّ  -َرِِحَُه اهللُ -وقال احلافُظ ابُن َحَجر  

 .ه  .ا[ الرافعي   هُ أخذَ  أينَ  نْ مِ 
 

 ، وفواتَ  ةِ حَّ الص   حيتمل فواتَ  الفواتَ  إنَّ : نا نقول فإنَّ  هُ تَ نا فرًضا صحَّ مْ ولو سلَّ  :الوجه الثاني 
 ي  لِ يْ الد   رَ مُ عْ ِحن بن ي َ عبد الرَّ  ارف ، وهو حديثُ الصَّ  حمل على فوات الكمال ؛ لوجودِ الكمال ، فيُ 

--  َأعلمُ  -تَ َعاََل - ، وهو .         
 
؟ وما هو  تاننَّ سُ  أمْ  فهل مها واجبانِ ، من غي األركان  والوقوفُ  بيتُ مَ وإذا كان الْ  : انيةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 
  ؟ منهما واحد   كل    د  حَ 

 :من معرفتهما  دَّ بُ  ال يِ مسألتَ  نُ يتضمَّ  : والجوابُ 
  .ر حالنَّ  زدلفة ليلةَ مُ بالْ  بيتِ مَ بالْ  قة  متعل   :ولى األُ 

 .مس ِبا من طلوع الفجر إَل طلوع الشَّ بالوقوف  قة  متعل   : انيةُ والثَّ 
 : -اهللُ  مُ هُ ِِحَ رَ -عند أهل العلم  منهما تفصيل   ويف كل  

عاء بعد الفجر للد   والوقوفَ ،  ة  نَّ سُ قبل الفجر باْلُمزدلفِة  البيتوتةَ  أنَّ :  -َرِِحَُهُم اهللُ - ةفعند الحنفيَّ 
 هذا الوقتَ  دركَ ، فمن أمس عندهم من طلوع الفجر إَل طلوع الشَّ  الوقوفِ  ووقتُ ،  ب  واج رِ كْ والذ  

 . ا يَِبْت ِب مْ  حىت ولو لَ  الواجبَ  وقفَ مَ الْ  فقد أدركَ  زدلفةَ مُ  بِ 
 مْ  فإذا لَ ،  لِ ط  الرَّحْ حَ  رِ دْ بقَ  زولُ الن   وجيبُ ، ِبا مندوبة   البيتوتةَ  أنَّ :  -َرِِحَُهُم اهللُ - ةالكيَّ مَ وعند الْ 

الة عند بعد الصَّ  والوقوفُ ،  مُ الدَّ  هُ مع ِإْمَكانِِه منه لزمَ  حىت طلع الفجرُ  لِ ط  الرَّحْ حَ  رِ دْ ِبا بقَ  ينزلْ 
 . شيء   هِ بِّتكِ  ال جيبُ ،  مندوب   سفارِ شعر لإلمَ الْ 

 ك  سُ نُ  بيتُ مَ مث الْ  : ] وضةِ يف الرَّ  -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - ووي  النَّ  فقد قال اإلمامُ :  -َرِِحَُهُم اهللُ - ةا الشافعيَّ وأمَّ 
طلوع الفجر  وعاد قبلَ ، يل قبل نصف اللَّ  ، أو دفعَ  هِ يل لعذر  ، ، أو لغيِ بعد منتصف اللَّ  دفعَ  فإنْ 

 . دماً  أراقَ  دْ عُ ي َ  مْ  ولَ  يلِ قبل نصف اللَّ  أو دفعَ ، من أصله  بيتَ مَ الْ  تركَ  وإنْ ،  عليهِ  فال شيءَ 
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، قبل الغروب  ةَ فَ رَ ؛ كاإلفاضة من عَ  يِ َأَصح ها على قولَ فيه طرق  ؟ وهل هو واجب  أم مستحب  
 . باالستحباب: الث والثَّ ،  باإلجياب القطعُ : اين والثَّ 

،  بيتُ مَ الْ  اين حصلَ الثَّ  صفِ ، وحضرها ساعًة يف الن   األولِ  صفِ يف الن   زدلفةَ مُ  حيضرْ  مْ  لو لَ :  تُ لْ ق ُ 
يل بساعة  بي نصف اللَّ  حيصلُ  والقديِ  عليه يف اإلمالءِ  نصَّ  ، ويف قول  ضعيف   م  يف األُ عليه نصَّ 

 .مس الشَّ وطلوع 
 .  ه.ا[  أعلمُ  واهللُ ،  بيتِ مَ الْ  بِّتكِ  مِ الدَّ  وجوبُ :  يل ، واألظهرُ اللَّ  معظمُ  طُ رَ شت َ يُ : ويف قول  

 هُ ِِحَ رَ - دامةَ قُ  بنِ  أِحدَ  بنُ  اهللِ  عبدُ  د  أبو حممَّ  قُ وفَّ مُ الْ  مامُ فقد قال اإل:  -َرِِحَُهُم اهللُ - ا الحنابلةوأمَّ 
... عليه  فال شيءَ  هُ بعدَ  فإن دفعَ ، يل قبل ِنْصف اللَّ  فعُ له الدَّ  زْ جيَُ  مْ  لَ  مزدلفةَ  ُ بِ  ومن باتَ : ]  -اهللُ 
ي ذِ ، كالَّ عليه  فيه فال دمَ  فإن عادَ ، يل فعليه دم  يل ومل يَ ُعْد يف اللَّ قبل نصف اللَّ  ع  دفع من مجَْ  نْ فمَ 

 يُْدركْ  مْ  لَ  ألنّهُ ؛ عليه  يل فال شيءَ  يف النَّصف األخي من اللَّ الَّ إِ  زدلفةَ يُواِفْق مُ  مْ  هناراً ، ولَ  ةَ فَ رَ من عَ  دفعَ 
 .  ه.ا[  هار دون النَّ  بعرفات   يلَ اللَّ  دركَ أ نْ كمَ ،   هُ به حكمُ  قْ فلم يتعلَّ ، جزءاً من النَّصف األول 

زدلفة بعد الفجر وقبل طلوع مُ يف الوقوف بالْ  دَ شدَّ  نْ مَ  مْ هُ ن ْ مِ  -َرِِحَُهُم اهللُ - العلماءَ  أنَّ  : والحاصلُ 
  . -َرِِحَُهُم اهللُ -ه كاحلنفيَّ ،  بيت مَ يف الْ  فَ وخفَّ ، مس الشَّ 

 . { امِ رَ حَ الْ  رِ عَ شْ مَ الْ  دَ نْ عِ  وا اهللَ رُ كُ اْذ فَ } :  -اََل عَ ت َ - هُ قولُ  :م هُ ودليلُ 
 . على عدم وجوبه  تْ فدلَّ ،  بيتِ مَ بالِ  رْ تأمُ  مْ  ولَ ،  هْ وحدَ  وفِ قُ بالوُ  تْ أمرَ  اآليةَ  أنَّ  :اللة الد   ووجهُ 

 ةُ افعيَّ الشَّ  مُ وهُ ،  هِ وبِ وجُ بِ  مَ كَ وحَ  بيتِ مَ يف الْ  دَ وشدَّ ، يف الوقوف بعد صالة الفجر  َخفَّفَ  نْ م مَ هُ ن ْ ومِ 
 . هُ كما سبق بيانُ   اين دون األول ،صف الثَّ عندهم فيه بالن   والعربةُ ،  -َرِِحَُهُم اهللُ - واحلنابلةُ 

  : -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - رايف  قال القَ ،  بيتِ مَ وليس بالْ ،  وهو الواجبُ  زولِ عندهم بالن   العربةَ  فإنَّ  ةُ الكيَّ مَ ا الْ وأمَّ 
،  لكِ مَ خالفاً لعبد الْ  األئمةُ  هُ وقالَ ، من غي عذر  فعليه دم   هُ تركَ  نْ ومَ ،  هُ وجوبُ  شهورُ مَ فالْ  زولُ ا الن  وأمَّ ] 

حبط  الرَّْحِل  حيصلُ  الواجبُ  زولُ والن   ،ك  سُ نُ  غيُ  لالسِّتاحةِ  بيتَ مَ الْ  أنَّ  بيتِ مَ بينه وبي الْ  والفرقُ 
 م  أنَّ لِ سْ ا يف مُ مَ لِ ؛  افعي  يل خالفاً للشَّ األول من اللَّ  صفِ الن   استغراقُ  طُ رَ شت َ وال يُ ،بيتِ مَ والَتمك ن من الْ 

ْ ب َ ي ُ  مْ  ولَ ، لا  ِذنَ أَ فَ ، اسِ حط  النَّ  قبلَ  تدفعَ  أنْ  زدلفةِ مُ الْ  ليلةَ  هُ تْ استأذن َ  ةَ دَ وْ سَ   .  ه.ا[ تاً خمصوصاً لا وق ي 
 : وذلك فيما يلي ، عليه  ةِ نَّ لداللة الس  ؛  -اهللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ - في نظري أرجحُ بيت مَ بوجوب الْ  والقولُ 
حيحة يف يف األحاديث الصَّ  عنه ذلك وثبتَ  ، زدلفةمُ ر بالْ حالنَّ  بات ليلةَ  --النبَّ  أنَّ  :أوالً 
 ، يِ حيحَ يف الصَّ  ودةَ سَ  يف قصة استئذانِ  عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  م  أُ  حديثُ ومنها ، ا وغيمِه  حيحيِ الصَّ 
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، يف أول وقته  الفجرَ ى وصلَّ ،  زدلفةِ مُ بالْ  باتَ  هُ أنَّ  يِ حيحَ يف الصَّ  -- عبد اهلل بن مسعود   حديثُ و 
   . -- ِب  إَل النَّ  هُ عَ ف َ ورَ 
 ولُ سُ رَ  عَ جَ طَ اضْ  مَّ ثُ  )): ، وفيه  سلم  مُ  يف صحيحِ  -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -حديث جابر بن عبد اهلل و 

  (( . حُ الص بْ  هُ لَ  نَ يَّ بَـ تَـ  نَ يْ حِ  رَ جْ فَ ى الْ لَّ صَ وَ ،  رُ جْ فَ الْ  عَ لَ طَ ى تَّ حَ  -- اهللِ 
 :  ينِ من وجهَ  من هذه األحاديثِ  اللةِ الد   ووجهُ 

ذلك  على أنَّ  ا تدل  هَ زدلفة فإن َّ مُ  بِ  حرِ النَّ  ليلةَ  باتَ  --النبَّ أنَّه إذا ثبَت ِبا أنَّ  :الوجه األول 
 .واجب   الواجبِ  لِ مَ جْ مُ الْ  وبيانُ ،  ل  واجب  مَ جْ مُ بياناً لِ  وقعَ  على هذا الوجهِ  هُ لَ عْ فِ  ألنَّ ؛ واجب  

من حديث  م  سلِ وقد قال كما يف صحيح مُ ،  زدلفةَ مُ  بِ  بيتَ مَ الْ  لَ عَ ف َ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  :اني الوجه الثَّ 
  (( .لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم  )):  -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -جابر بن عبد اهلل 

}  :-اََل عَ ت َ - هِ قولِ ب دون املبيتِ  فِ و الوق وجوبِ على اين القول الثَّ  أصحابِ  ا استداللُ أمَّ  :ثانياً 
كما ذكروا   حكَم الوقوفِ  بأنَّ اآليَة الكرميَة بي ََّنتْ  : عنهُ  جابُ فيُ  { امِ رَ حَ الْ  رِ عَ شْ مَ الْ  دَ نْ عِ  وا اهللَ رُ كُ اْذ فَ 

ببيان وجوبه كما  ةُ نَّ الس   تِ بوجوبه أو عدمه ، وجاءَ  صر حْ تُ  مْ  بيت ، ولَ مَ كم الْ عن حُ  تْ ها سكتَ لكنَّ ، 
، يف األصول  ر  سكوت كما هو مقرَّ مَ على الْ  نطوقُ مَ الْ  مُ دَّ قَ ة ، في ُ ة والفعليَّ ذكرنا يف األحاديث القوليَّ 

بي  اْلمعَ  فيشملُ  ه مطلق  بأنَّ : عنه  ابُ جيُ  بعد الفجرَ  وفُ قُ ه الوُ بِ  رادُ مُ الْ  كرَ الذ   بأنَّ : ) م لكن قولُُ 
 للفجرِ  ن البقاءَ وَ ال يشِّتط   بيتِ مَ الْ  وبِ جُ وُ بِ  ند القائليَ فعِ ،  الفجرِ  بعدَ  وفَ والوقُ ،  يلِ اللَّ  أولَ  التيِ الصَّ 
(  الواجبِ  أقل   لُ وِبما حيصُ ،  األذكارِ  وسائرِ  يةِ لبِ كالتَّ   هِ غيِ وبِ  التيِ بي الصَّ  باْلمعِ  لَ صَ حَ  كرَ الذ   ألنَّ ؛ 
 . أعلمُ  واهللُ .
ببعض  العربةَ  يل أنَّ بعد منتصف اللَّ  عفةِ للضَّ   -- ِب  النَّ  نِ ذْ وا من إِ مُ هِ فَ  -َرِِحَُهُم اهللُ - إنَّ اْلمهورَ  مُثَّ 
يف  اإلنسانُ  لُ به يدخُ  ذْ يل ؛ إِ وا إَل نصف اللَّ نظرُ  -َرِِحَُهُم اهللُ - واحلنابلةُ  ةُ فعيَّ ، فالشَّا هِ ل  كُ ل ال بِ ياللَّ 

 .األول  وا به دونَ فاعتد   ، نِ ذْ اإلِ  وقتَ  ، فصارَ  هِ أكثرِ 
 اإلمامُ  هُ فظ الذي ذكرَ باللَّ  -اهَ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - ةَ دَ وْ سَ  حبديثِ  -َرِِحَُهُم اهللُ -ة الكيَّ مَ الْ  وأمَّا استداللُ 

    م  سلِ ذكور يف صحيح مُ مَ فظ الْ ِبذا اللَّ  هُ أجدْ  مْ   لَ فإين   م  سلِ لصحيح مُ  وعزاهُ ،  -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - ايف  رَ القَ 
 .واهلل وأعلم .  هِ تِ صحَّ  إثباتِ  ه إال بعدَ بِ  جاجُ حتِ اال نُ كِ وال ميُ ، وال يف غيه 
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 : هُ مسائلُ 
 .والوقوف ِبا  زدلفةَ مُ  بيت بِ مَ ليل على وجوب الْ الدَّ  بيانُ  مَ تقدَّ  :األولى  سألةُ مَ الْ 

 عترب على مُ مان الْ كان والزَّ مَ حاضرًا يف الْ  احلاج   يكونَ  يف حتقيق ذلك الواجب أنْ  وعليه ، فإنَّ العربةَ 
شعر احلرام ، فال يلزم مَ جبميع الْ  بيت ِبا ، والعربةُ مَ زدلفة ، وزمان الْ مُ يف حدود الْ  هُ بيانُ  مَ ما تقدَّ 

 . د  حمدَّ  أو الوقوف يف موضع   بيتِ مَ بالْ 
: قال   -- ِبَّ النَّ  أنَّ : ، وفيه  --من حديث جابر  م  سلِ ما ثبت يف صحيح مُ  :ذلك  ودليلُ 

 (( . فٌ قِ وْ ا مَ هَ ل  كُ   عٌ مْ جَ ا ، وَ نَ ا هُ هَ  تُ فْ قَـ وَ )) 
 الَ قَ ، وَ  هِ يْ لَ عَ  فَ قَ وَ ، وَ  حَ زَ ى قُـ تَ أَ  حَ بَ صْ ا أَ مَّ لَ فَـ )) : ، وفيه  -- أيب طالب   بنِ  ي  لِ عَ  حديثُ  هُ ومثلُ 

 والبيهقي   مذي  وأبو داود والِّت   رواه أِحدُ  (( فٌ قِ وْ ا مَ هَ ل  كُ   عٌ مْ جَ ، وَ  فُ قِ وْ مَ الْ  وَ هُ ، وَ  حُ زَ ا قُـ ذَ هَ : 
 . مذي  الِّت   هُ حَ وصحَّ 
؛  من مزدلفةَ  يَّ  عَ مُ  وا معه مبوضع  حينما باتُ  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - حابةَ الصَّ  مِ زِ لْ ي ُ  مْ  لَ  -- ِبَّ النَّ  وألنَّ 
 باتفاق األئمة األربعة أنْ  ستحبَّ مُ الْ  ؛ إال أنَّ  الوقوفِ و  بيتِ مَ الْ  كِ سِ نلّ  ل  حمَ ها مجيعَ  على أنَّ  فدلَّ 

   ذلك بأنْ  دَ يَّ قَ ي ُ  عندهم ، لكن ينبغي أنْ  ، وهو األفضلُ  -- ِب  قريًبا من موقف النَّ  هُ موقفُ  يكونَ 
فما  ، خالفاتِ مُ والْ  اتِ يَّ هنمَ بالْ  بُ لَ طْ ال تُ  نَ نَ الس   ؛ ألنَّ  يَ سلمِ مُ إلخوانه الْ  أو أذية   عليه ضرر   بَ ال يِّتتَّ 

 . م  دَّ قَ مُ  رعُ الشَّ  عنهى هَ ن َ 
 
 زدلفةِ مُ ، وأفاض منها إَل الْ  يف عرفةَ  فوقف قبل طلوع الفجر بيسي   احلاج   رَ إذا تأخَّ  : انيةُ الثَّ  ألةُ سَ مَ الْ 
 ، وهو الوقوفُ  كنِ بالر   هِ غالِ نشِ ال؛  والوقوفُ  بيتُ مَ الْ  هُ مس ، فقد فاتَ إال بعد شروق الشَّ  لْ صِ يَ  مْ  ولَ 

 . -َرِِحَُهُم اهللُ -العلماءِ  مجهورُ  عليهِ  شيء  كما نصَّ  هُ لزمُ فال يَ ،  عنه الواجبُ  قطُ ويس،  بعرفةَ 
 
 يف حديثِ  مَ من أهله كما تقدَّ  عفةَ الضَّ  مَ دَّ قَ  أنَّهُ  --عن رسول اهلل  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ  : الثةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 

َرِضَي اهللُ -عائشة  ؤمنيَ مُ الْ  م  أُ  وحديثِ ،   يِ حيحَ يف الصَّ  -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - اس  عبد اهلل بن عبَّ 
َها َها- ةَ دَ وْ يف استئذان سَ  يِ حيحَ يف الصَّ  -َعن ْ فع قبل لا بالدَّ  هِ نِ ذْ ، وإِ  -- ِبَّ النَّ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َها َرِضَي اهللُ - قِ يْ د  الص   أيب بكر   بنتِ  أساءَ  حر ، وحديثِ الفجر من ليلة النَّ  ،  يِ حيحَ يف الصَّ  -َعن ْ
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َرِضَي اهللُ - رَ مَ عُ  عبد اهلل بنِ  حديثُ  هُ ، ومثلُ  ((َأِذَن للظ ْعِن  --ِإنَّ َرُسوَل اهلِل )) : ا وقولِ 
ُهَما  . يِ حيحَ يف الصَّ  -َعن ْ

َها- بيبةَ حَ  م  أُ  وحديثُ            اهللِ  رسولِ  على عهدِ  هُ لُ فعْ ا نَ نَّ كُ )) :  تْ قالَ  مسلم   يف صحيحِ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
--  ُ(( ةَ فَ لِ دَ زْ من مُ  نُغل سُ )) : ويف رواية ،  (( ىنً إلى مِ  ع  مْ من جَ  نُغل س  . 

بعد  شعرِ مَ بالْ  والوقوفِ  بيتِ مَ الْ  يف تركِ  صُ خَّ رَ ي ُ  هُ إَل أنَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ - العلماءِ  مجهورُ  ولذا ذهبَ 
  حامِ من الز   شى عليهِ ن يُ مَّ  همِ وحنوِ  غارِ والص   ساءِ والن   جالِ من الر   عفةِ للضَّ  وجوبهِ بِ  يقولُ  نْ مَ  عندَ  الفجرِ 

 وِم مَّْن كاَن يُ َقد ُم ضعفَة أهله : ]  -َرِِحَُه اهللُ -قال اإلماُم أبو حممَّد  عبُد اهلل بُن أِحَد بِن ُقَداَمَة 
والثَّوري  ، والشَّافعي  ، وأبو ثور  ، وأصحاُب الرَّأِي  عبُد الرَِّحن بُن عوف  ، وعائشُة ، وبه قال عطاء  ،

 . ه  .ا[  --وال نعلُم فيه خمالفاً ، وألنَّ فيه رِْفقاً ِبم وَدْفعاً ِلَمشقَِّة الز حام عنهم واقتداًء بفعل نبي هم 
وِقيَل باختصاصه باإلمام وأهله ،  ، --باختصاصه بالنَِّب  :  -َرِِحَُهُم اهللُ - بعُض اْلَمالكيَّة الَ وقَ 

-ختتص  بالنَِّب  عفة وحنوهم ، وال وظاهُر الس نَِّة دالٌّ على أنَّ الر خصَة فيه لُكل  حمتاج  للدَّفِع مَن الضَّ 
-  ُهمْ -أنَّ الصَّحابَة : وأهله ؛ بدليِل  َعِمُلوا ِبا بعد وفاته ، كما يف الصَّحيَحِي عن -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َها-أساَء  ُهَما-يف احلديث اْلُمتقد م ، وكذلك عبد اهلل بِن ُعَمَر  -َرِضَي اهللُ َعن ْ يف  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 .  (( --اهللِ  ولُ سُ رَ  كَ ئِ ولَ في أُ  صَ خَ رْ أَ : ))  -- الَ قَ  حيثُ الصَّحيَحِي 
أْن يدفُعوا مَن اْلُمزدلفِة قبل طلوع الفجر فيه دليل  على  للضَّعفة -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -واإِلْذُن منه 

ساحِة الشَّرع وُيسرِِه ورِحِة اهلل بعباِدِه وُلطِفِه ِبم ؛ ألنَّ هؤالء جيدوَن اْلَمشقَة العظيمَة يف حال زحام 
 ِد َذِوْيِهْم ، النَّاس لم ، ولرمبا تعرََّض الضَّعفُة منهم للهالك ، وصغاُر الس ن  منهم للضَّياِع وفَ قْ 

 .فاحلمُد هلِل على فضِله وَمن ِه ورِحِته ، وهو أرحُم الرَّاِحَي 
 

بِ ُمزدلفَة والوقوِف باْلَمشعِر أن يكوَن موافقاً ِلَما فَ َعَلُه يف املبيت األفضُل واألكمُل  :اْلَمسألُة الرَّابعُة 
وهو أن يكوَن وصولُُه ْلُمزدلفَة من أوَِّل الليل ، فيجمع بي الصَّالَتِي مع اإلمام ،  ، --رسوُل اهلل 

األفضُل فهذا هو ، مث ينام ، مث ُيصل ي الفجَر مع اإلمام ، مث يقف من بعد صالة الفجر إَل اإلسفارِ 
َعَلْيِه الصَّالُة -يف صفة َمِبْيِتِه لثبوتِِه يف الس نَِّة الصَّحيحِة كما تقدََّم يف األحاديث الواردة  واألكملُ 
 .باْلُمزدلفة ووقوِفه باْلَمشعر احلرام  -َوالسَّالمُ 
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 -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -على ظاهر حديث جابر بن عبد اهلل ؛ قبل طلوع الشَّمس  يدفعَ  أنْ  هُ لَ  واألفضلُ 
َلَة َفَدَعاُه  ثُمَّ رَِكَب اْلَقْصَواءَ : )) ، وفيه  م  سلِ يف صحيح مُ  َحتَّى أََتى اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم ، فَاْستَـْقَبَل اْلِقبـْ

ْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ  َلْم يـََزْل َواِقًفا َحتَّى َأْسَفَر ِجد ا ، َفَدَفَع قـَ   (( ْمسُ ، وََكبـََّرُه ، َوَهلََّلُه ، َوَوحََّدُه ، فـَ
قبل  فعُ الدَّ  ةَ نَّ الس   خالفاً يف أنَّ  ال نعلمُ : ]  -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - ةَ امَ دَ قُ  بنُ  اهلل عبدُ  د  أبو حممَّ  قُ وفَّ مُ الْ  قال اإلمامُ 
وا ال انُ كَ   نَ يْ كِ ِر شْ مُ الْ  نَّ إِ  )):  -- رُ مَ قال عُ ،  هُ كان يفعلُ   -- ِبَّ النَّ  ألنَّ ؛  مسِ طلوع الشَّ 

 مْ هُ فَ الَ خَ  -- اهللِ  ولَ سُ رَ  نَّ إِ وَ ، ُر ا نُِغيْـ مَ يْ ثَِبيُر كَ  قْ رِ شْ أَ :  ونَ ولُ قُ يَـ وَ ،  سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ ى تَ تَّ حَ  ونَ ضُ يْ فِ يُ 
 .  ه.ا[  خاري  البُ  رواهُ  (( سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  اضَ فَ أَ فَ 
 
راً يف ع  مبك  مْ جَ  بِ  حرِ النَّ  ى الفجر يومَ صلَّ  هُ أنَّ  --عن رسول اهلل  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ  : الخامسةُ  سألةُ مَ الْ 
َ وقتِ  لِ أوَّ   اهللُ  يَ ضِ رَ -من حديث جابر بن عبد اهلل  م  سلِ كما يف صحيح مُ   بحُ الص   ه ، حي تبيَّ
 يَّنَ بَـ تَـ  نَ يْ حِ  رَ جْ فَ ى الْ ل  صَ وَ ،  رُ جْ فَ الْ  عَ لَ ى طَ تَّ حَ  -- اهللِ  ولُ سُ رَ  عَ جَ طَ اضْ  مَّ ثُ )) ... : قال  -امَ هُ ن ْ عَ 
ها يف لَ عَ وف َ ، ِبا  رَ بكَّ  هُ على أنَّ  يدل  ( ( ِحْيَن تـَبَـيََّن لَُه الص ْبحُ  ): ) هُ فقولُ ،  (( ة  امَ قَ إِ وَ  ان  ذَ أَ بِ  حُ بْ الص   هُ لَ 

 .  س  لَ غَ الوقت بِ  لِ أوَّ 
 هِ ابِ حَ صْ أَ لَّى بِ صَ  هُ نَّ أَ )) :  -- عن عبد اهلل بن مسعود  ،  خاري  للبُ  فظُ واللَّ ،  يِ حيحَ ويف الصَّ 

 اعةَ السَّ  هِ ذِ ل ي هَ ال ُيصَ  انَ كَ   -- يَّ بِ النَّ  نَّ إِ :  الَ قَ وَ ،  رُ جْ فَ الْ  عَ لَ طَ ا مَّ لَ  رَ جْ فَ الْ  رِ حْ النَّ  مِ وْ يَـ  حةَ يْ بِ صَ 
  (( . ومِ يَ ا الْ ذَ هَ  نْ مِ  انِ كَ مَ ا الْ ذَ ي هَ فِ  الةَ الصَّ  هِ ذِ  هَ الَّ إِ 

 خمالفةً ؛ مس قبل شروق الشَّ  زدلفةَ واخلروج من مُ ،  عاءِ للد   الوقوفِ  منَ  نُ ك  مَ التَّ :  ذلك ومن فوائدِ 
 . ابقة سألة السَّ مَ يف الْ  مَ كما تقدَّ   شركيَ للمُ 

 
  ا ثبتمَ لِ ؛ زدلفة بعد صالة الص بح مُ ه يف الْ وقوفِ  حالَ  ةَ لَ ب ْ القِ  أن يستقبلَ  ةُ نَّ الس   : ادسةُ السَّ  سألةُ مَ الْ 

يف  -اََل عَ ت َ - اهللِ  رِ كْ عاء وذِ للد   ا وقفَ مَّ ها لَ استقبلَ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  مِ تقد  مُ الْ  --يف حديث جابر 
باع وات   -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ -ي به أس  التَّ  ا فيه منَ مَ لِ ؛ ذلك  فدلَّ على استحبابِ  شعر احلرام ؛مَ الْ 

 . هِ ُسنَّتِ 
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عنه يف حديث  ها ، وإمنا ثبتَ عاء صبيحتَ يف الد   توقيت   -- ِب  النَّ  عنِ  دْ رِ يَ  مْ  لَ  : ابعةُ السَّ  سألةُ مَ الْ 
،  كبيُ ، والتَّ  هليلُ التَّ  ن  سَ فيُ  (( هُ دَ حَّ وَ ، وَ  هُ لَ لَّ هَ ، وَ  هُ رَ بـَّ كَ وَ ،  اهُ عَ دَ فَ  )):  هُ قولُ  مِ تقد  مُ الْ  -- جابر  
؛ من غيه  عاء أفضلُ من جوامع الد   ةِ نَّ عاء يف الكتاب والس  الد   منَ  والواردُ ، يف حال وقوفه  عاءُ والد  

  . [ الواردِ  غيرِ  منْ  أفضلُ  الواردُ  ]:  ةِ رعيَّ للقاعدة الشَّ 
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 عُ اس  التَّ الدَّْرُس 
 ( ات  ر  م  ج  الْ  يُ مْ ر   )

 [ سائُلهُ ، م   هُ وطُ رُ ، شُ  هُ تُ ف  ، ص   هُ حكمُ  ، مشروعيَُّتهُ ،  هُ حقيقتُ  ]
 

  : هُ حقيقتُ 
 ى ، مَ ـتَ فارْ  هُ تُ أي ألقيْ : من يدي  يءَ الشَّ  تُ يْ مَ رَ : )  حاحِ الص   يف ، قالَ  يءِ الشَّ  إلقاءُ  هوَ :  يُ مْ الرَّ 

 .هـ .ا(  ةً ايَ مَ ياً ، ورِ مْ رَ  همِ بالسَّ  تُ يْ ورمَ 
        :  -اََل عَ تَـ - هُ قولُ  هُ ، ومنْ  حِ مْ والر   همِ والسَّ  رِ جَ الَ  يِ مْ كرَ   حسوساتِ مَ ة على الْ غُ يف الل   طلقُ وهو يُ 

جِّيلٍ }  ج ار ٍة م ْن س   .{  ت  ْرم يه ْم ب ح 
 :  هُ انَ حَ بْ سُ - هُ عىن قولُ مَ هبذا الْ  هِ ، ومن إطالقِ  فُ ذْ القَ  وهوَ  بالفاحشةِ  يِ مْ كالرَّ   عنوياتِ مَ على الْ  طلقُ ويُ 
اُء إ الَّ أ نُفُسُهْم  } ُهْم و ل ْم ي ُكْن ل ُهْم ُشه د   .{ و الَّذ ين  ي  ْرُمون  أ ْزو اج 
 . اين معنوي  ، والثَّ  حقيقي   وهوَ  من األولِ  اْلمراتِ  يُ مْ ورَ 

 جمعُ ـوال،  ةُ دَ قِ تَّ مُ الْ  ارُ النَّ  ةُ رَ مْ جَ ـال: )  يف القاموسِ  ، قالَ  تأنيث   معُ ـوهو ج،  ة  رَ مْ ـجَ  معُ ـج:  اتُ رَ مَ واْلَ 
 .هـ .ا(  ر  مْ ـجَ 
 .راد هنا مُ عىن هو الْ مَ ، وهذا الْ  غريةِ الصَّ  عىن الصاةِ مَ ـبِ  اْلمرةُ  طلقُ وتُ 

َ بَـ نُـ  أنْ  ناسبِ مُ الْ  منَ  هُ ، فإنَّ  اتِ رَ مَ ، واْلَ  يِ مْ ا معىن الرَّ نَ وإذا عرفْـ  يف  اْلمراتِ  يِ مْ برَ  رادُ مُ ما هو الْ  ّي 
ي ، ف   وصٍ خصُ م   يءٍ ش  ، ل   وص  صُ خْ م   ي  مْ ر  ] : هم به عندَ  رادُ مُ ، فالْ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  اصطالحِ 

 [ . ةٍ وص  خصُ م   ةٍ ف  ى ص  ل  ، ع   وصٍ خصُ م   انٍ م  ز  
،  رعِ الشَّ  فِ رْ يف عُ  عىن اخلاص  مَ إَل الْ  ةِ غويَّ الل   يف القيقةِ  مومِ للعُ  إخراج   [ر ْمي  م ْخُصوص   ] :م فقولُُ 

  ةِ غويَّ الل   القائقِ  منَ  أخصَّ  تكونَ  أنْ  ةِ رعيَّ الشَّ  يف القائقِ  هذا هو الغالبُ  أنَّ  ج  الَ  ا يف تعريفِ نَ مْ وقد قدَّ 
 . -َرِِحَُهُم اللُ - صولِ األُ  علماءِ  عليه بعضُ  هَ بَّ كما نَـ 

 رعِ الشَّ  فِ رْ يف عُ  هُ ا ، إال أنَّ نَ مْ كما قدَّ   أو معنوي   حسي   حذف   لكل   شامل   عام   العربِ  غةِ يف لُ  يُ مْ فالرَّ 
 ما أشارَ وهو  ُف هبا إَل مُوِضع  ُمعّيَّ  ذْ ويُكوُن هذا القَ ،  اةِ صَ الَ  فُ ذْ قَ وهو ،  ّيَّ  عَ مُ  بشيء   هنا خمتص  

ي لِ غرى اليت تَ ، وهي الص   الثُ الثَّ  اتُ رَ مَ وهو اْلَ  [ وصٍ خصُ م   يءٍ ش  ل  ] :  عريفِ يف التَّ  هِ إليه بقولِ 
 .ى رَ بْـ ، وهي الكُ  العقبةُ  يها ، ُثَّ لِ سطى اليت تَ ى ، والوُ ـنً مِ ـبِ  فِ يْ اخلَ  مسجدَ 
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 شريقِ التَّ  امُ وأيَّ ، ها وحدَ  ةِ بَ قَ العَ  ى فيه مجرةُ مَ رْ الذي تُـ  رِ حْ النَّ  هو يومُ  [ وصٍ خصُ م   انٍ م  ي ز  ف  ] : م وقولُ 
 . الثُ الثَّ  اتُ رَ مَ اْلَ  اى فيهَ مَ رْ اليت تُـ  هُ بعدَ  الثةُ الثَّ 

يف  -- اللِ  ا رسولُ هَ نَـ واليت بيـَّ  رعِ يف الشَّ  الواردةُ  فةُ هي الص   [ ةٍ وص  خصُ م   ةٍ ف  ى ص  ل  ع  ] : م وقولُ 
الذي  هِ عِ ضِ وْ ، ومَ  هِ مِ جْ ، وحَ  هِ دِ دَ يف عَ  د  دَّ مَُ  ى بقدر  صَ بالَ  يِ مْ الرَّ  على بيانِ  ، وهي مشتملة   هِ تِ حجَّ 

 . -- للِ  ، مع ذكر   ى فيهِ مَ رْ يُـ 
  

 : مشروعيَُّتهُ 
 . اعِ واإلمج،  ةِ نَّ الس   دليلُ  اتِ رَ مَ اْلَ  يِ مْ رَ  ةِ دلَّ على مشروعيَّ 

 .قوالً وفعالً  يِ مْ الرَّ  ةِ على مشروعيَّ  ةُ نَّ الس   تِ دلَّ  : ة  نَّ الس   دليلُ 
 :منها  فأحاديثُ  : ةُ القوليَّ  ةُ نَّ فأمَّا الس  

ُهمَ - العاصِ  و بنِ مرِ عَ  الل بنِ  عبدِ  حديثُ  -(1)  تُ عْ م  س  )) :  قالَ  ّيِ حيحَ يف الصَّ  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
 تُ قْ ل  ، ح   الل   ول  سُ ا ر  ي  :  ال  ق  ف    ة  ر  مْ ج  الْ  د  نْ ع   ف  اق  و   و  هُ و   ر  حْ النَّ  م  وْ ي    ل  جُ ر   اهُ ت  أ  و   -- الل   ول  سُ ر  
      :  ال  ق  ؟ ف    ي  م  رْ أ   نْ أ   ل  بْ ق    تُ حْ ب  ي ذ  نِّ إ  :  ال  ق  و   رُ آخ   اهُ ت  أ  ، و   ج  ر  ال ح  و   م  رْ ا  :  ال  ؟ ق   ي  م  رْ أ   نْ أ   ل  بْ ق   
 (( . ج  ر  ال ح  و   م  رْ ا  :  ال  ق  ؟ ف    ي  م  رْ أ   نْ أ   ل  بْ ق    تُ ضْ ف  ي أ  نِّ إ  :  ال  ق  ف    رُ ى آخ  ت  أ  ، و   ج  ر  ال ح  و   م  رْ ا  
 
ُهمَ َرِضَي -حديث جابر بن عبد الل  -(2)  رٍ سِّ ح  ي مُ اد  ي و  ف   ع  ض  وْ أ   -- يَّ ب  النَّ  نَّ أ  )) :  -االلُ َعنـْ
  .  مذي  الّت   هُ حَ ، وصحَّ  اخلمسةُ  رواهُ  (( ف  ذْ خ  ى الْ ص  ح   ل  ثْ م  وا ب  مُ رْ ي    نْ أ   مْ هُ ر  م  أ  و  
 
ُهمَ - اس  حديث عبد الل بن عبَّ  -(3) ي ن  ب   ة  م  ل  يْ غ  أُ  -- الل   ولُ سُ ا ر  ن  م  دَّ ق  )) : قال  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
ى  تَّ وا ح  مُ رْ ال ت    أُب  ْين يَّ :  ولُ قُ ي   ا و  ن  اذ  خ  فْ أ   حُ ط  لْ ي    ل  ع  ج  ، ف   عٍ مْ ج   نْ ا م  ن  ل   اتٍ ر  مُ ى حُ ل  ع   ب  ل  طَّ مُ الْ  د  بْ ع  
  . مذي  الّت   هُ حَ ، وصحَّ  اخلمسةُ  رواهُ  (( سُ مْ الشَّ  ع  لُ طْ ت  

   
 :منها  فأحاديثُ  : ةُ الفعليَّ  ةُ نَّ وأمَّا الس  

ُهمَ - اس  عبَّ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ  -(1)                   اس  بَّ ع  الْ  ن  بْ  ل  ضْ ف  الْ و   دٍ يْ ز   ن  بْ  ة  ام  س  أُ  نَّ أ  )) :  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
ُهمْ -  (( . ة  ب  ق  ع  الْ  ة  ر  مْ ى ج  م  ى ر  تَّ ي ح  بِّ ل  ي ُ  -- ي  ب  النَّ  ل  ز  ي    مْ  ل  :  اال  ق   -َرِضَي اللُ َعنـْ
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ى ر  ب ْ كُ الْ  ة  ر  مْ ج  ى الْ ل  ى إ  ه  ت   ان ْ  هُ نَّ أ  )) :  ّيِ حيحَ يف الصَّ  -- مسعود   بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ  -(2)
ي ذ  ى الَّ م  ا ر  ذ  ك  ه  :  ال  ق  ، و   اتٍ ي  ص  ح   ع  بْ س  ى ب  م  ر  و  ،  ه  ن  يْ م  ي   نْ ى ع  ن  م  و  ،  ه  ار  س  ي   نْ ع   ت  يْ ب   الْ  ل  ع  ج  ف  
 (( . ة  ر  ق  ب   الْ  ةُ ر  وْ سُ  ه  يْ ل  ع   تْ ل  ز  نْ أُ 
 
ُهمَ - اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ  -(3)  :  الوداعِ  ةِ يف صفة حجَّ  م  سلِ يف صحيح مُ  -اَرِضَي اللُ َعنـْ

 ة  ر  ج  الشَّ  د  نْ ي ع  ت  الَّ  ة  ر  مْ ج  ى الْ ت  ى أ  تَّ ، حُ  ة  ر  مْ ج  ى الْ ل  ع   جُ ر  خْ ي تُ ت  ى الَّ ط  سْ وُ الْ  ق  يْ ر  الطَّ  ك  ل  س   مَّ ثُ )) 
 (( ي اد  و  الْ  ن  طْ ب   نْ ى م  م  ، ر   ف  ذْ خ  ى الْ ص  ح   ل  ثْ ا م  ه  ن ْ م   اةٍ ص  ح   لِّ كُ   ع  م   رُ ب ِّ ك  يُ  اتٍ ي  ص  ح   ع  بْ س  ا ب  اه  م  ر  ف   
 
ُهمَ َرِضَي - اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ  -(4)   الل   ولُ سُ ى ر  م  ر  )) :  قالَ  ّيِ حيحَ يف الصَّ  -االلُ َعنـْ
--  ْسُ مْ الشَّ  ت  ال  ا ز  ذ  إ  ف   دُ عْ مَّا ب   أ  ى ، و  ح  ضُ  ر  حْ الن   م  وْ ي    ة  ر  مْ ج  ال . )) 
 

 امَ يَّ أَ  الثِ الثَّ  اتِ رَ مَ ، واْلَ  رِ حْ النَّ  يومَ  ةِ بَ قَ العَ  مجرةِ  يِ مْ ة رَ على مشروعيَّ  حيحةُ الصَّ  هذه األحاديثُ  تْ فدلَّ 
 . شريقِ التَّ 
 

عن  الوواردةِ  فةِ على الص   ارِ مَ اْلِ  يِ مْ رَ  ةِ على مشروعيَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءُ  فقد أمجعَ  : وأمَّا اإلجماعُ 
 مْ ـلَ  نْ مَ لِ  شريقِ التَّ  امَ أيَّ  الثِ الثَّ  اتِ رَ مَ اْلَ  يِ مْ ، ورَ  رِ حْ النَّ  ها يومَ وحدَ  العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ رَ بِ  --الل  رسولِ 
 .  لْ يتعجَّ 

 
 : هُ حكمُ 

   منْ  وذلك   ؛ ةِ نَّ الس   دليلُ  : ه  على وجوب   وقد دلَّ ،  الج   واجباً من واجباتِ  اتِ رَ مَ اْلَ  يُ مْ رَ  رُ بَـ عتَ يُ 
 :  وهٍ جُ وُ 

 عبِد الل  من حديثِ  الصَّحيَحّيِ ها كما يف يِ رمْ بِ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ رُ مْ أَ  :الوجُه األوُل 
ُهَما- بِن العاصِ ابِن َعمرِو   عنِ  ائلِ للسَّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ قولُ  وفيهِ ،  مِ تقد  مُ الْ  -َرِضَي اللُ َعنـْ

 (( . م  رْ ا  )) :  ريِ أخِ والتَّ  يِ قدِ التَّ 
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بياناً  هُ لُ عْ فِ  ، ووقعَ  ةِ شروعيَّ مَ الْ  ةِ يف أدلَّ  هُ بيانُ  مَ كما تقدَّ   رَ امَ ى اْلِ مَ رَ  -- ِبَّ النَّ  نَّ أَ : الوجُه الثَّاني 
 . صولِ يف علم األُ  ر  كما هو مقرَّ   واجب   الواجبِ  ، وبيانُ  لواجب  

 
  من حديث جابر بن  م  سلِ كما يف صحيح مُ   وقالَ  اتِ رَ مَ ى اْلَ مَ رَ  -- ِبَّ نَّ النَّ أَ  :الوجُه الثَّالُث 

ُهمَ -عبد الل  من  هُ ، وأنَّ  يِ مْ الرَّ  على وجوبِ  ، فدلَّ  (( مْ كُ ك  اس  ن  وا م  ذُ خُ أْ ت  ل  )) :  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
  الواجبةِ  الج   مناسكِ 
 ،  من حيُث اْلملِة  -َرِِحَُهُم اللُ - العلمِ  أهلِ  فيه بّيَ  ال خالفَ  يِ مْ الرَّ  بوجوبِ  والقولُ 

 عنِ  ةِ كنيَّ بالر   القولُ  يَ كِ حُ  حيثُ  ؛ ضعيف   ؟ وهو خالف   أو واجب   هل هو ركن   : ا الخالفُ م   وإنَّ 
 .  -عِ يْ مِ ى اْلَْ لَ عَ  اللِ  ةُ ِحَْ رَ - هِ من أصحابِ  لكِ مَ عن عبد الْ  هُ أنَّ  حيحُ والصَّ ،  -اللُ  هُ ِِحَ رَ - مالك   اإلمامِ 

،  شريقِ التَّ  امَ ها أيَّ ل  كُ   الثِ الثَّ  ارِ مَ ، واْلِ  رِ حْ النَّ  يومَ  العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ لرَ  هم مجيعاً شامل  عندَ  يِ مْ الرَّ  ووجوبُ 
 عليهِ  بُ تَّ رَ تَـ ستقالً ؟ ويَـ كاً مُ سُ نُ  يوم   ل  كُ   يُ مْ رَ  رُ بَـ عتَ أو يُ  اً كسُ نُ  هُ ل  كُ   يُ مْ الرَّ  رُ بَـ عتَ هل يُ  :هم بين   والخالفُ 

  .  نايات مان اْلِ دية وضَ يف مبحث الفِ  هِ حبثِ  ، وهذا مل   ماءِ الد   منَ  فيما جيبُ  اخلالفُ 
 

 : هُ تُ ف  ص  
 ةِ مجر  يُ مْ به هو رَ  ما بدأَ  لَ أوَّ  كانَ   رِ حْ النَّ  ى يومَ ـنـً مِ  لَ ا دخمَّ لَ  هُ أنَّ  -- اللِ  عن رسولِ  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ 

            اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  يف حديثِ  مَ كما تقدَّ   فِ ذْ ى اخلَ صَ حَ  لِ ثْ مِ ـبِ  حصيات   اها بسبعِ ، فرم العقبةِ 
ُهمَ - ي هبا ، مِ رْ يَـ  حصاة   ل  مع كُ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - رَ بـَّ ، وكَ  م  سلِ يف صحيح مُ  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
عن  الوادي ، وجعل البيتَ  من بطنِ  هُ يُ مْ مس ، وكان رَ بعد طلوع الشَّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - ااهَ مَ ورَ 

 ، وحديثِ  -- مسعود   بنِ  اللِ  عبدِ  من حديثِ  ّيِ حيحَ ، كما يف الصَّ  هِ ى عن ميينِ ـنً ومِ ،  هِ يسارِ 
ُهمَ - اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  ا هَ دَ حْ وَ  اة  صَ حَ  لَّ كُ   اتِ يَ صَ الَ  عَ بْ ى السَّ مَ ، ورَ  م  سلِ يف صحيح مُ  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
ُهمَ - اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  عليه حديثُ  خرى كما يدل  األُ  تلوَ  الواحدةَ  نَّ فرماهُ  :  هِ يف قولِ  -اَرِضَي اللُ َعنـْ

 لْ ، بَ  واحدة   ة  يَ مْ ا يف رَ هَ جيمعْ  مْ ـلَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ على أنَّ  فدلَّ  (( اةٍ ص  ح   لِّ كُ   ع  م   رُ ب ِّ ك  يُ )) 
 . ة  دَ على حِ  نَّ منهُ  واحدة   لَّ ى كُ مَ رَ 

 . اة  صَ حَ  ل  كُ   معَ  كبريُ التَّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -هدِيِه  ودلَّ أيضاً على أنَُّه كاَن منْ 
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  لْ يتعجَّ  مْ ـلَ  هُ ؛ ألنَّ  كاملةً   ةِ الثالثَّ  شريقِ التَّ  امِ يف أيَّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - نَّ فرماهُ  الثُ الثَّ  اتُ رَ مَ وأمَّا اْلَ 
عنه  تْ يثبُ  مْ ـ، ولَ  يوم   ل  مس من كُ بعد زوال الشَّ  نَّ هُ يَـ رمِ يَ  أنْ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ وكان من هديِ 

 . اسِ النَّ  منَ  ذلك ألحد   بفعلِ  نَ ذِ ، أو أَ  والِ قبل الزَّ  نَّ رماهُ  هُ أنَّ  صحيح   يف حديث  
 الاديَ  وهو اليومُ - شريقِ التَّ  امِ من أيَّ  األولِ  من اليومِ  مسُ الشَّ  تِ إذا زالَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فكان 
غرى وهي اليت الص   باْلمرةِ  بدأَ  -ـىنً مِ ـبِ  ونَ قار   اجَ جَّ الُ  ؛ ألنَّ  ر  القَ  ى يومَ سمَّ ة ، ويُ جَّ من ذي الِ  عشرَ 

 ،  حصاة   ل  كُ   معَ  رُ بـ  كَ يُ  ات  يَ صَ حَ  بسبعِ  ااهَ مَ ، فرَ  ةَ مكَّ  َعنْ  اتِ رَ مَ اْلَ  وهي أبعدُ ،  فِ يْ اخلَ  ي مسجدَ لِ تَ 
 ،  حصيات   سطى فرماها بسبعِ الوُ  ودعا ، ث مضى إَل اْلمرةِ  وقفَ  ُثَّ  ها قليالً وأسهلَ ث مشى بعدَ 

 مْ ـولَ ، ها بعدَ  يقفْ  مْ ـ، ث مضى ولَ  حصيات   بسبعِ  العقبةِ  ودعا ، ث مضى ورمى مجرةَ ها بعدَ  ث وقفَ 
 . عُ دْ يَ 

ي ذِ الَّ ،  ةِ جَّ ي الِ من شهر ذِ  اين عشرَ وهو اليوم الثَّ  شريقِ التَّ  امِ يف اليوم الثاين من أيَّ  ذلكَ  لَ ثْ مِ  لَ عَ وفَـ 
 .مس الشَّ  مغيبِ  فيه قبلَ  يكونُ  لَ ج  عَ التـَّ  ؛ ألنَّ  األولِ  رِ فْ النـَّ  ى يومَ سمَّ يُ 

وُيسمَّى ،  ةِ جَّ ي الِ ذِ  من شهرِ  عشرَ  الثَ الثَّ  وهو اليومُ  شريقِ التَّ  امِ من أيَّ  الثِ الثَّ  يف اليومِ  هُ لَ ثْـ مِ  لَ عَ وفَـ 
 .يوَم النـَّْفِر الثَّاين 

ُهمَ - اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  من حديثِ  هُ هذا كل   وثبتَ   اللِ  عبدِ  ، وحديثِ  ّيِ حيحَ يف الصَّ  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
 -َرِضَي اللُ َعنـَْها- عائشةَ  ؤمنّيَ مُ الْ  م  أُ  وحديثِ ،  خاري  يف صحيح البُ  -اَعنـُْهمَ َرِضَي اللُ -  رَ مَ بن عُ ا

 ام  يَّ ى أ  ن  م  ب   ث  ك  م  ف  )) : وفيه  ، هُ حَ وصحَّ  والاكمُ ،  والبيهقي  ،  وأبو داودَ ،  أِحدُ  هُ الذي أخرجَ 
       ،  اةٍ ص  ح   لِّ كُ   ع  م   رُ ب ِّ ك  يُ  اتٍ ي  ص  ح   ع  بْ س  ب   ةٍ ر  مْ ج   ل  كُ   سُ مْ الشَّ  ت  ال  ا ز  ذ  إ   ة  ر  مْ ج  ي الْ م  رْ ي    ق  يْ ر  شْ التَّ 
 (( . فُ ق  ال ي  و   ة  ث  ال  الثَّ  ي  م  رْ ى ي   تَّ ح   عُ رَّ ض  ت  ي   و   ام  ي  ق  الْ  لُ يْ ط  يُ ، ف    ة  ي  ان  الثَّ  د  نْ ع  ى و  ل  وْ األُ  د  نْ ع   فُ ق  ي  و  

ُهمَ - اس  عبَّ  بنِ  اللِ  عبدِ  وحديثِ   : ، وفيه  هُ حَ وصحَّ  مذي  الّت   هُ الذي أخرجَ  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
 (( . سُ مْ الشَّ  ت  ال  ا ز  ذ  إ   ار  م  ج  ي الْ م  رْ ي    -- ي  ب  النَّ  ان  ك  )) 

 يِ مْ ، ورَ  حرِ النَّ  يومَ  العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ يف رَ  -- ِب  النَّ  على بيان هديِ  هذه األحاديثُ  تْ وقد اشتملَ 
 على بيان الواجبِ  اشتملَ  حيثُ  على صفة الكمال ؛ ، وهذا الديُ  شريقِ التَّ  امَ أيَّ  الثِ الثَّ  ارِ مَ اْلِ 
 يِ مْ الرَّ  يف أحكامِ  -اََل عَ تَـ -بإذن الل  هُ نُ ، كما سنبيـ   خمتلفة   يِ مْ الرَّ  أحكامَ  ألنَّ  ؛ ستحب  مُ والْ  سنونِ مَ والْ 

 .ه ومسائلِ 
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 : هُ شروطُ 
 : ى ص  بالح   يُ مْ الرَّ  يكون   أنْ :  األولُ  رطُ الشَّ 

ى ، صَ ى بالَ مَ رَ  هُ أنَّ  --عن رسول الل  حيحةِ الصَّ  يف األحاديثِ  ما ثبتَ  :رط هذا الشَّ  ودليلُ 
 :ومنها 

ُهمَ - رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ  -(1)  ع  بْ س  ى ب  م  ر   هُ نَّ أ  : ))  صحيح البخارييف  -اَرِضَي اللُ َعنـْ
 (( . لُ ع  فْ ي    -- الل   ول  سُ ر   تُ يْ أ  ا ر  ذ  ك  ه  :  ال  ق  ، و   اتٍ ي  ص  ح  
 
 ، العقبةِ  ْلمرةِ  -- ِب  النَّ  يِ مْ يف صفة رَ  ّيِ حيحَ يف الصَّ  -- مسعود   بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ  -(2)
ب ُِّر ُكلَّم ا ر م ى ح  ي  ص  ع  ح  بْ س  أنَُّه ر م اه ا ب  ))    .(( ا ه  ن ْ اة  م  ص  اٍت ُيك 
 
ُهمَ - اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ  -(3) يف  م  سلِ الوداع الذي أخرجه مُ  ةِ يف صفة حجَّ  -اَرِضَي اللُ َعنـْ

ب ُِّر م ع  ُكلِّ  )): ، وفيه  هِ صحيحِ  ح تَّى أ ت ى اْلج ْمر ة  الَّت ى ع ْند  الشَّج ر ة  ف  ر م اه ا ب س ْبع  ح ص ي اٍت ُيك 
ه ا م ْثل  ح ص ى اْلخ ْذف   ن ْ  (( . ح ص اٍة م 

 
 ألحد   نَ ذِ ى ، أو أَ صَ الَ  ى بغريِ مَ رَ  هُ عنه أنَّ  تْ يثبُ  مْ ـ، ولَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -عنه  ابتُ فهذا هو الثَّ 

 .على َرْمِيِه ِبِه أحداً  ، أو أقرَّ  -َرِضَي اللُ َعنـُْهمْ -ه صحابِ من أ
ُ  هُ فإنَّ  هُ ى وحدَ صَ ى بالَ مَ رَ  هُ أنَّ  وإذا ثبتَ  :  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ عليه ؛ لقولِ  علينا االقتصارُ  يتعّيَّ

ُهمَ - اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  من حديثِ  م  سلِ مُ  كما يف صحيحِ    (( مْ كُ ك  اس  ن  وا م  ذُ خُ أْ ت  ل  )) : -اَرِضَي اللُ َعنـْ
َها- األحوصِ  و بنِ عمرِ  بنِ  سليمانَ  م  ويف حديث أُ   ر أ ْيُت ر ُسول  اللَّه  )) :  تْ قالَ  -َرِضَي اللُ َعنـْ

--   ْلف ه  ي ْستُ ُرُه ع ل ى ب  ْغل ت ه  و ُهو  ر اك ب  اْلع ق ب ة   ْمر ة  ي  ْوم  النَّْحر  ع ْند  ج ب ث  ْوٍب ، و ر ُجل  م ْن خ 
م ار  و إ ذ ا ر م ْيُتُم ، ي ا أ ي  ه ا النَّاُس ال  ي  ْقُتْل ب  ْعُضُكْم ب  ْعض ا  :النَّاُس ف  ق ال  ع ل ْيه  اْزد ح م  ف   ف اْرُموا  اْلج 

 . وأبو داودَ  أِحدُ  هُ أخرجَ  ((ب م ْثل  ح ص ى اْلخ ْذف  
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ُهمَ - اس  عبَّ  بنِ  اللِ  عبدِ  ويف حديثِ  ل ت ه   هُ ل   ال  ق  )) :  -اَرِضَي اللُ َعنـْ اة  اْلع ق ب ة  و ُهو  ع ل ى ر اح  : غ د 
ب أ ْمث ال  : و ض ع ُهنَّ ف ي ي د ه  ق ال  ف  ل مَّا ف  ل ق ْطُت ل ُه ح ص ي اٍت ُهنَّ ح ص ى اْلخ ْذف  ، ه ات  اْلُقْط ل ي 

ء   ل ُكْم اْلغُُلو  ؛  إ يَّاُكْم و اْلغُُلوَّ ف ي الدِّين  و   ف اْرُموا ،ه ُؤال   رواهُ  (( ف ي الدِّين   ف إ نَّم ا ه ل ك  م ْن ك ان  ق  ب ْ
 . هُ حَ وصحَّ  والاكمُ ،  جهَ ما وابنُ  سائي  النَّ 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ  هُ ومثلُ           : يف األوسط ، وفيه  رباين  الطَّ  هُ الذي أخرجَ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
ل ت ُه ، و ق ال   -- الل   ول  سُ نَّ ر  أ  ))   (( .    ع ل ْيُكْم ب ح ص ى اْلخ ْذف  : ل مَّا أ ت ى ُمح سِّرا  ح رَّك  ر اح 
ع ل ْيُكْم ب ح ص ى  : )) هِ يف قولِ  خاصةً ، ى صَ ال يكون إال بالَ  يَ مْ على أنَّ الرَّ  هذه األحاديثُ  تْ فدلَّ 

 . فِ ذْ اخلَ  رِ دْ بقَ  يكونَ  ى ، وأنْ صَ بالَ  يُ مْ الرَّ  يكونَ  بأنْ  رَ مَ أَ  ؛ حيثُ  (( اْلخ ْذف  
 خيتص   يَ مْ الرَّ  ة والنابلة على أنَّ افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ من الْ  -َرِِحَُهُم اللُ -العلماء  مجهورُ  نصَّ  ةِ نَّ ولذه الس  

اخلالصِة  عادنِ مَ ، والْ  اْلامدِ  ّيِ ى كالط  صَ الَ  بغريِ  ه ، وال يكونُ ه وأشكالِ ه وألوانِ أنواعِ  ى جبميعِ صَ بالَ 
 . هِ وحنوِ  صاصِ ، والرَّ  كالديدِ مْن غريِِه  
،  مانُ الضَّ  هُ وإال فيلزمُ  داركُ التَّ  إن أمكنَ  اإلعادةُ  هُ تْ ، ولزمَ  يُ مْ الرَّ  هِ زِ جيُْ  مْ ـى لَ صَ الَ  ى بغريِ مَ فلو رَ وعليه ، 

 .ومل ُه مبحُث الِفدية وَضمان اْلِناية ، على التَّفصيِل يف مسألِة ما يلزُم يف اإلخالِل بُنُسك الرَّْمِي 
 

 : حصياتٍ  بسبع   جمرةٍ  لِّ كُ   يُ مْ ر   يكون   أنْ : اني الثَّ  رطُ الشَّ 
  العلماءِ  مجهورِ  ، وهذا هو مذهبُ  تاماً بسبع حصيات   من أن يقعَ  دَّ ، فال بُ  دِ دَ العَ  وهذا شرطُ 

 .شهور مَ ة والنابلة يف الْ افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ ة والْ من النفيَّ  -َرِِحَُهُم اللُ -
  يف حديثِ  مَ كما تقدَّ   حصيات   ى بسبعِ مَ رَ  هُ أنَّ  --عن رسول الل  حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ الس   تِ وقد دلَّ 

،  م  سلِ مُ  يف صحيحِ  اللِ  عبدِ  بنِ  ، وجابرِ  حيحِ ، وكالمها يف الصَّ  مسعود   بنِ  اللِ  وعبدِ  رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ 
 . -َرِضَي اللُ َعِن اْلَِْمْيعِ - نِ نَ يف الس   عائشةَ  ؤمنّيَ مُ الْ  م  وأُ 

 العقبةِ  يف مجرةِ  مَ كما تقدَّ   ات  يَ صَ حَ  بسبعِ  مجرة   لَّ يرمي كُ : ]  -َرِِحَُه اللُ - ةَ تيميَّ  ابنُ  اإلسالمِ  قال شيخُ 
 .هـ .ا[  تواترةِ مُ الْ  ةِ نَّ والس   العام   وهذا من العلمِ 

 مبا دون سبعِ  يُ مْ الرَّ  ، فال جيزئُ  ، فهو واجب   واجب   ل  مَ جْ مُ على هذا الوجه بياناً لِ  هُ لُ عْ فِ  وقد وقعَ 
 قصانِ يف نُ  ديةِ الفِ  منَ  مُ زَ لْ ، وما يَـ  كِ دارُ التَّ  يف مسألةِ  تفصيل   -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  ، وعندَ  حصيات  

 .ناية دية وضمان اْلِ الفِ  مبحثُ  هُ ، ومل   حصيات   عن سبعِ  يِ مْ الرَّ 
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 لَّ ي كُ مِ رْ ، فيَـ  قةً متفر   يكونَ  بع الصيات ينبغى أنْ هذه السَّ  أنَّ   -َرِِحَُهُم اللُ -العلماء  مجهورِ  ومذهبُ 
 واحدةً  دفعةً  نَّ ى هبِِ مَ ورَ  نَّ هُ لَّ كُ   بعَ السَّ  ، أو مجعَ  من حصاة   أكثرَ  ، فلو مجعَ  ة  دَ على حِ  نَّ منهُ  واحدة  

 .ُُتَْتَسُب لُه حصاًة واحدًة ا هَ فإنَـّ 
 حبسبِ  متتابعةً  تْ إذا وقعَ  من واحدة   أكثرَ  ا ُتسبُ هَ إنَـّ : يف ذلك فقالوا  -َرِِحَُهُم اللُ - ةُ وخالف النفيَّ 

 . ا واحدةً باحتساهبِ  اْلمهورَ  ونَ مجيعاً فيوافقُ  نَ ا إذا وقعْ ، وأمَّ  تابعُ فيه التَّ  الذي حصلَ  دِ دَ العَ 
 اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  يف حديثِ  ةِ نَّ على ظاهر الس   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظري أرجحُ  اْلمهورِ  ومذهبُ 

ُهَما- س ْبع  ر م ى ج ْمر ة  اْلع ق ب ة  ب   -- أ نَّ النَّب يَّ )) : ، وفيه  م  سلِ يف صحيح مُ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
ب ُِّر م ع  ُكلِّ ح ص اةٍ  ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ  هُ ، ومثلُ  (( ح ص ي اٍت ُيك  صحيِح يف  -َرِضَي اللُ َعنـْ

ٍة  --و أ نَّ النَّب يَّ ))  شريقِ التَّ  اْلمرات أيامَ  يِ مْ يف رَ  الُبخاري   د  ب ُِّر  ر م ى ُكلَّ و اح  ب س ْبع  ح ص ي اٍت ُيك 
 (( . ُكلَّم ا ر م ى ب ح ص اةٍ 

، وكالمها  شريقِ التَّ  يف أيامِ  اتِ رَ مَ اْلَ  يِ مْ اين يف رَ ، والثَّ  حرِ النَّ  يومَ  العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ يف رَ  األولُ  فالديثُ 
َعَلْيِه الصَّالُة - هُ يَ مْ رَ  يف أنَّ  يرميها ، وهذا صريح   حصاة   مع كل   رُ كان يكبـ    -- ِبَّ النَّ  على أنَّ  اشتملَ 

، ، فيكوُن أصالً يف صفِة الرَّْمِي الواجِب  واحدةً  دفعةً  نَّ هُ جيمعْ  مْ ـقاً ، ولَ تفر  مُ  كانَ   عِ بْ للسَّ  -َوالسَّالمُ 
 .ِإالَّ إذا كاَن متفر قاً  وأنَُّه ال جيزىءُ 

 
 :في الوقت  الُمعتبر   يُ مْ الرَّ  يقع   أنْ :  الثُ الثَّ  رطُ الشَّ 

 قهاءِ الفُ  مجيعِ  عندَ  الوقتِ  ولِ خُ دُ  قبلَ  يُ مْ الرَّ  ، فال يصح   هِ وقتِ  ولِ خُ بعد دُ  يقعَ  أنْ  يِ مْ الرَّ  ةِ لصحَّ  طُ رَ شتَـ يُ 
 لوقتِ  بدايةً  دَ حدَّ  مذهب   ، فكل   يِ مْ الرَّ  وقتِ  هم يف بدايةِ اختالفِ  حبسبِ  ، وهذا خيتلفُ  -َرِِحَُهُم اللُ -
 . ذلك الوقتِ  ولِ خُ دُ  قبلَ  يِ مْ الرَّ  منَ  مينعُ  هُ ، فإنَّ  شريقِ التَّ  اْلمرات أيامَ  يِ مْ مجرة العقبة ، أو رَ  يِ مْ رَ 

 ، وأنَّ  حرِ النَّ  ليلةِ  منتصفِ  قبلَ  ها ال يصح  رميَ  على أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءُ  أمجعَ  العقبةِ  ففي مجرةِ 
 . كُ دارُ فيه التَّ  ميكنُ  إن كان ذلك يف وقت   اإلعادةُ  هُ تْ يل لزمَ منتصف اللَّ  رماها قبلَ  نْ مَ 

 ،  سائلِ مَ يف الْ  هُ مجرة العقبة كما سيأيت بيانُ  يِ مْ وا يف بداية وقت رَ اختلفُ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءَ  ث إنَّ 
 . يِ مْ الرَّ  لبدايةِ  هُ دَ الذي حدَّ  الوقتِ  قبلَ  يِ مْ الرَّ  منَ  عُ نَ ميَْ  لةِ سأمَ يف هذه الْ  قول   كل  و 

 ليلةِ  نتصفِ مُ ـبِ  تكونُ  يِ مْ وقت الرَّ  بدايةَ  يرون أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - في المشهور والحنابلةُ  ةُ افعيَّ فالشَّ 
 . هُ ونَ حُ ح  صَ ال يُ  هُ قبلَ  ، وإذا وقعَ  هُ قبلَ  يَ مْ الرَّ  ونَ زُ يْـ ، فال جيُِ  حرِ النَّ 
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، فال  الفجرِ  بطلوعِ  يبدأُ : يقولون  -َرِِحَُهُم اللُ - في روايةٍ  والحنابلةُ  ةُ والمالكيَّ  ةُ وهكذا الحنفيَّ 
 .هم غريِ  يف قولِ  كما سبقَ   هُ ونَ حُ ح  صَ ، وال يُ  هُ قبلَ َرْمَي مجرِة العقبِة  ونَ زُ يْـ جيُِ 

 . ال يصح   هُ فإنَّ  عتربِ مُ الْ  هِ بداية وقتِ  إذا وقع قبلَ  يَ مْ الرَّ  على أنَّ  فهم مجيعاً متفقونَ 
 يوم   يف كل   مسِ زوال الشَّ  ا قبلَ هَ يَـ مْ رَ  ونَ زُ يْـ ال جيُِ  ، فاْلمهورُ  شريقِ التَّ  اْلمرات أيامَ  يِ مْ وهكذا يف رَ 

م هُ اْليمع ، لكنـَّ عند  يِ مْ للرَّ  الوقتِ  ، فاعتبارُ  هُ بعدَ  اإلعادةُ  هُ تْ هم لزمَ وال عندَ الزَّ  ى قبلَ مَ ، فإذا رَ  هِ حبسبِ 
 . هِ حبسبِ  مذهب   يف كل   هِ ون يف ُتديدِ خيتلفُ 

 يوم   آخرِ  مشسِ  وبِ رُ بغُ  يِ مْ الرَّ  وقتِ  وجِ رُ على خُ  م متفقونَ هُ ، فكل   يِ مْ الرَّ  وقتِ  لنهايةِ  سبةِ وهكذا بالن  
على تفصيل  يف اْلَمذاهب ، الدَُّم  هُ ، ولزمَ  يَ مِ رْ يَـ  أنْ  يصحَّ  مْ ـعنه لَ  يَ مْ الرَّ  رَ شريق ، فإذا أخَّ التَّ  من أيامِ 

وِب مشِس آخِر يوم  رُ غُ  الرَّْمِي إَل ما بعدَ  تأخريِ  جوازِ على عدم ِ  األصل فهم متفقونَ  لكن من حيثُ 
      .من أياِم التَّشريِق ، وأنَّ الرَّْمَي بعَدُه ال يصح  وقتئذ  

الشَّمس يوَم النَّحِر ،  وبِ رُ تفصيل  يف تأخري َرْمِي مجرة العقبة إَل غُ  -َرِِحَُهُم اللُ - الفقهاءِ  وعندَ 
 .وَرَمى باللَّيِل وهكذا بقيَُّة اْلمرات إذا اخََّر َرْميَـَها أياَم التَّشريِق 

َرْمُيُه بعد الغروب ، ويكون أداًء  أنَّ اللَّيَل تابع  للنَّهار يف الرَّْمِي ، فيصح   -َرِِحَُهُم اللُ -فعند النفيََّة 
أنَّ كلَّ يوم  من  اين كان قضاًء ، ولزَمُه الدَُّم ؛ ألنَـُّهم يرونَ الثَّ  ويكرُُه لّتِكِه للس نَِّة ، فإْن أخََّرُه إَل اليومِ 

فقالوا بصحَِّة  -ِِحَُهُم اللُ رَ -يِه كيوِم َعَرَفَة ، ووافَقُهُم اْلَمالكيَُّة لِ ليلُة اليوِم الذي يَ تتبُعُه أياِم التَّشريِق 
 . هم يكوُن قضاًء ، وال شيَء عليه الرَّْمِي ليالً ، ولكْن عندَ 
،            تدارَكُه يف باقي األيامِ  عشرَ  إذا لَـْم يـَْرِم يف الاديَ : فقالوا  -َرِِحَُهُم اللُ -وأمَّا الشَّافعيَُّة والنابلُة 

 .وال شيَء عليه 
 

 .أْن يكون  الرَّْمُي في الموضع  الُمعتبر  وهو  م ْجم ُع الح ص ى حول  الشَّاخص  : ابُع الشَّْرُط الرَّ 
َ  اْلَمخصوصِ  َرَمى يف هذا اْلَموضعِ  --اْلَمذاهِب ؛ ألنَّ النَِّبَّ  وهذا الشَّرُط متفق  عليه بّيَ  ، وبّيَّ

كما تقدََّم يف   ، وَوَرَد تسميُة هذا اْلَموضِع باْلمرةِ  هِ ِبَرْمِيِه فيه الن َسَك الواجَب ، فال يصح  الرَّْمُي يف غريِ 
 : اليت ذكرناها يف مشروعيَِّة الرَّْمِي ، ومنها  الصَّحيحةِ  األحاديثِ 

ا اه  م  ر  ى ف   ر  ب ْ كُ الْ  ة  ر  مْ ج  ى الْ ل  ى إ  ه  ت   ان ْ  هُ نَّ أ  : ))  ّيِ حيحَ يف الصَّ  -- مسعود   بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ 
  (( . اتٍ ي  ص  ح   ع  بْ س  ب  
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 ات  يَ صَ حَ  نيا بسبعِ الد   رمى اْلمرةَ  هُ أنَّ صحيِح الُبخاري   -امَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  وحديثُ 
  . -- ِب  ذلك إَل النَّ  ورفعَ ،  العقبةِ  ذاتَ  ى اْلمرةَ مَ رَ  ُثَّ ، سطى الوُ  ى اْلمرةَ مَ رَ  ُثَّ 

ُهَما- اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  وحديثُ   د  نْ ي ع  ت  الَّ  ة  ر  مْ ج  ى الْ ت  أ   )): وفيه ،  م  سلِ يف صحيح مُ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
  (( . اتٍ ي  ص  ح   ع  بْ س  ا ب  اه  م  ر  ف   ،  ة  ر  ج  الشَّ 
وهَو اْلُمَعبـَُّر عنُه فيَها ،  عتربِ مُ الْ  هِ يف موضعِ  يكونَ  ينبغي أنْ  يَ مْ الرَّ  على أنَّ  هذه األحاديثُ  تْ فدلَّ 

 . ة اإلعادُ  هُ تْ ولزمَ ، يصحَّ  مْ ـلَ  هُ خارجَ  تْ فوقعَ  الصاةَ  ىمَ رَ  نْ فيه بأَ  نْ يكُ  مْ ـفإذا لَ باَْلْمَرِة ، 
 

 :غلبُة الظَّنِّ بُوُقوع  الح ص اة  في مكان  الرَّْمي  : الشَّْرُط الخامُس 
ليُل الشَّرعي  ، وهو وجوُب الرَّْمِي كما تقدََّم  -تـََعاََل -ألنَّ الذ مََّة مشغولة  حبق  الِل  الذي دلَّ عليه الدَّ

فال بُدَّ من حصوِل العلِم أو غلبِة   -تـََعاََل -معنا دليُلُه يف حكم الرَّْمِي ، وإذا كاَنْت مشغولًة حبق  الِل 
 .تِـَها اءالظَّن  بُوُقوِع اَلَصاِة يف اْلَمكاِن اْلُمعترِب حىت حنكَم برب 

وال ُيشتَـَرُط القطُع واليقُّي ؛ لُصعوبِة ذلك وتعذ رِِه يف غالِب األحواِل ؛ ِإْذ يستحيُل على َمْن يرمي 
اَلَصاَة خاصًة إذا كاَن بعيًدا عن الوِض أْن يقطَع بُوُقوِعها يف اْلَموضِع ، وغلبِة الظَّن  كافية  ،           

ً منهما اعتبَـَرُه الشَّرُع دليالً يف كثري  من األحكاِم وهكذا إذا َعِمَل بالظَّاهِر   . ؛ ألنَّ ُكالا
هل وقَعْت يف اْلَموضِع اْلُمعترِب أْو لَـْم تقْع ؟ فإنَُّه تلزُمُه اإلعادُة ؛ ألنَّ اليقَّي : إذا رمى اَلَصاَة فشكَّ و 

ذمََّتُه مشغولة  حبق  الِل ، فال تربأُ إال باليقِّي  أنَـَّها لَـْم تقْع حىت جيزَم بوقوِعها أو يغلَب على ظن ِه ؛ وألَّن
 ( .اليقيُن ال يُ ز اُل بالشَّكِّ ) : بأداِء الواجِب أو غلبِة الظَّن  به ، فتلزُمُه اإلعادُة ، والقاعدُة الشَّرعيَُّة 

رمى َحَصاًة فشكَّ هْل وقَعْت  وِإنْ : ]  -َرِِحَُه اللُ -قاَل اإلماُم أبو ممَّد  عبُد الل بُن أِحَد بِن ُقدامَة 
؛ ألنَّ األصَل بقاُء الرَّْمِي يف ذمَِّتِه ، فال يـُزَاُل بالشَّك  ، وإْن كاَن الظَّاهُر  لَـْم جُيزِْئهُ ؟ يف اْلَمْرَمى أو ال 

 .  هـ .ا[ أنَـَّها وقَعْت فيِه  أجزأَْتُه ؛ ألنَّ الظَّاهَر دليل  
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 : من الحاجِّ  ي  مْ الرَّ  ولُ صُ حُ :  السَّادسُ  طُ رْ الشَّ 
 . ها إليه ها ويدفعَ يرميَ  أنْ  دونَ  ى يف الوضِ صَ الَ  يضعَ  أنْ  فال يصح  

 . هُ فعلُ  هُ فلزمَ ،  يَ مْ الرَّ  على الاج   أوجبَ  رعَ الشَّ  وذلك ألنَّ 
و عمرِ  بنِ  اللِ  من حديِث عبدِ  ّيِ حيحَ كما يف الصَّ   -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هُ قولُ  :ويدل  على ذلك 

ُهَما- العاصِ  بنِ ا  عُ ضْ ، ووَ  يِ بالرَّمْ أَمَرُه  حيثُ  (( ا ْرم  )) : للسَّائِل عِن التَّقدِي والتَّاخرِي  -َرِضَي اللُ َعنـْ
 الفقهاءُ  بـَّرَ دَّ به ، وقد عَ تَ عْ فلم يُـ ، وال ُعرفاً ، وال شرعاً ،  لغةً ال ى رمياً ال ُيسمَّ  ى يف الوضِ صَ الَ 

 اإلمامُ  ضعيف  كما يقولُ  وجه  شاذ   ةِ افعيَّ وعند الشَّ ،  يِ سك بالرَّمْ هم يف هذا الن  مذاهبِ  على اختالفِ 
َ ،  جيزيهِ  هُ أنَّ  ووي  النَّ   :  ين  وجه   منْ  هِ خترجيِ  فَ عْ ضَ  -اللُ  هُ ِِحَ رَ - وبّيَّ

 . دِ عب  على التَّ  اهُ نَ بْـ الجَّ مَ  أنَّ  :األول 
 .  يِ مْ الرَّ  بشيء  من أجزاءِ  يأتِ  مْ ـلَ  ى يف الوضِ صَ الَ  إذا وضعَ  الاجَّ  أنَّ  :والثاني 

سك وهو به شرعاً يف هذا الن   أمورِ مَ الْ  منَ  به شيء   قُ ى يف الوض ال يتحقَّ صَ الَ  وضعَ  فإنَّ ،  وعليهِ 
 . يِ مْ الرَّ  إعادةُ  هُ ، وتلزمُ  هِ تِ بعدم ِصحَّ  فيحكمُ ،  عليهِ  ا وجبَ مَ مؤدياً لِ  نْ يكُ  مْ ـلَ  هُ ، فإذا فعلَ  يُ مْ الرَّ 

إلقاء  للشَّيِء : والطَّرُح ، إَل إجزائِِه  -َرِِحَُهُم اللُ -أمَّا إذا طرَحَها يف الوِض فقد ذهَب بعُض العلماِء 
 .واللُ أعلُم . َرِِحَُهُم اللُ -فلذلَك تسامَح فيه بعُض العلماِء ، فهو خمالف  للوضِع الذي الحركَة فيه 

     
 :با  تَّ ر  مُ  ات  ر  م  للج   هُ يُ مْ ر   أْن يكون  : الشَّْرُط السَّابُع 

وهذا الشَّرُط يُعَتبَـُر مَن الش ُروِط اخلاصِة ؛ حيُث إنَُّه ال يشمُل الرَّْمَي يوَم النَّحِر ، وإمنا خيتص  بالرَّْمِي 
 .أياَم التَّشريِق فقط 

مرتبًة ، فيبدأُ باْلمرِة الص غرى اليت تَِلي مسجَد اخلَيِف  فال يصح  أْن يرمَي اْلمراِت الثَّالَث فيها إال
َة ، ث إذا انتهى منها َرَمى اْلمرَة الُوسطى اليت تَِليها ، ث َرَمى بعَدها مجرَة  وهي أبعُد اْلمراِت من مكَّ

 .العقبَة 
تيَب فقدََّم أْو أخََّر على أي  وجه  لَـْم يصحَّ رمُيُه ، ولزَمْتُه اإلعادُة ِلَما وقَع اإلخالُل  فلو خالَف هذا الّتَّ

،  -َرِِحَُهُم اللُ -ة والنابلة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ الْ  منَ  -َرِِحَُهُم اللُ -، وهذا هو مذهب مجهور العلماء فيه 
ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  كما يف حديثِ   حيحةِ الصَّ  ةِ نَّ ذلك يف الس   وتُ بُ ثُـ  :م هُ ودليلُ              -َرِضَي اللُ َعنـْ

نْ ي ا ب س ْبع  ح ص ي اٍت يُك ب ُِّر ع ل ى إ ْثر  ُكلِّ أ  )) :  ، وفيهِ  خاري  البُ  يف صحيحِ  نَُّه ك ان  ي  ْرم ي اْلج ْمر ة  الد 
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ل ة  ، ف  ي  ُقوُم  ْيه  ، ثُمَّ ح ص اٍة ، ثُمَّ ي  ت  ق دَُّم ح تَّى ُيْسه ل  ، ف  ي  ُقوم  ُمْست  ْقب ل  اْلق ب ْ ط و يال  و ي ْدُعو و ي  ْرف ُع ي د 
ل ة  ، ف  ي  ُقوُم ط و يال  و ي ْدُعو سْ ُخُذ ذ ات  الشِّم ال  ف  يُ ي  ْرم ي اْلُوْسط ى ، ثُمَّ ي أْ  ه ُل ، و ي  ُقوُم ُمْست  ْقب ل  اْلق ب ْ

ْيه  ، و ي  ُقوُم ط و يال  ثُمَّ ي  ْرم ي ج ْمر ة  ذ ات  اْلع ق   ب ة  م ْن ب ْطن  اْلو اد ي و ال  ي ق ُف ع ْند ه ا ، ثُمَّ و ي  ْرف ُع ي د 
 . (( ي  ْفع ُلهُ  --ه ك ذ ا ر أ ْيُت النَّب يَّ : ي  ْنص ر ُف ، ف  ي  ُقوُل 

 .، فكان واجباً  على هذا الوجه بياناً لواجب   -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هُ لُ عْ فِ  وقد وقعَ 
 
 :ُلُه سائ  م  

  :لِرْمِي مجرِة العقبِة وقتاِن  :اأُلولى اْلم سألُة 
  .وقُت فضيلة  ، ووقُت إجزاء  

 . فبعَد طلوِع الشَّمِس :  فأمَّا وقُت الفضيلة  
 أمجَع علماُء اْلُمسلِمَّي على أنَّ رسوَل الِل : ] َرِِحَُه اللُ -الافُظ أبو ُعَمَر يوسُف بُن عبِد البَـر   قالَ 
--  هـ .ا[ إنَـَّما َرَماَها ُضَحى ذلَك اليوِم. 

 :وقد دلَّْت على ذلك األحاديُث الصَّحيحُة منها 
ُهَما-حديُث جابِر بِن عبِد الِل  الصَّحيَحِّي وهو يف الُبخاري  تعليقاً بصيغِة اْلزِم ،   يف  -َرِضَي اللُ َعنـْ

 (( . النَّْحر  ُضح ى ، و أ مَّا ب  ْعُد ف إ ذ ا ز ال ت  الشَّْمُس  ر م ى ج ْمر ة  ي  ْوم   --أنَّ النَّب يَّ )) :  وفيه
ُهَما-وحديُث عبِد الِل بِن عبَّاس    ُأغ ْيل م ة  ب ن ي  --ق دَّم ن ا ر ُسوُل الل  )) : قاَل  -َرِضَي اللُ َعنـْ

أ بُنيَّ ال ت  ْرُموا اْلج ْمر ة  : أ ْفخ اذ ن ا و ي  ُقوُل  ن ا م ْن ج ْمٍع ف ج ع ل  ي  ْلط حُ ع ْبد اْلُمطَّل ب  ع ل ى ُحُمر اٍت ل  
 . -َرِِحَُه اللُ -رواُه أِحُد وأبو داوَد والنَّسائي  وابُن ماجَه ، وحسََّنُه الافُظ  ((ح تَّى ت ْطُلع  الشَّْمُس 

 .  -َرِِحَُهُم اللُ -وجيزُئ َرْمُي مجرِة العقبِة بعَد طلوِع الشَّمِس وقبَل الزَّواِل بإمجاِع العلماِء 
َرْميـَُها بعَد طلوِع الشَّمِس : ] َرِِحَُه اللُ -قاَل اإلماُم اْلُموفَُّق أبو ممَّد  عبُد الِل بُن أِحَد بِن ُقَداَمَة 

 .  هـ .ا[ جُيزُئ باإلمجاِع 
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  : الجواز   وأمَّا وقتُ 
 الَّ إِ  ، ولكن ال جيبُ  حرِ النَّ  اين من يومِ الثَّ  الفجرِ  بطلوعِ  يدخلُ  هُ أنَّ :  -َرِِحَُهُم اللُ - ة  الحنفيَّ  فمذهبُ 

 ،  مسنون   ا فوقت  إَل زوالِ  مسِ الشَّ  طلوعِ  ، وما بعدَ  ستحب  مُ الْ  ، وهو الوقتُ  مسِ الشَّ  عند طلوعِ 
 ،  الفجرِ  إَل طلوعِ  مكروه   هم وقت  عندَ  يلُ ، واللَّ  مباح   وقت   مسِ الشَّ  إَل غروبِ  والِ الزَّ  وما بعدَ 

 يوم   آخرِ  مشسِ  وبِ رُ إَل غُ  ةَ فَ رَ عَ  كيومِ   هارِ للنَّ  تابع   يلَ اللَّ  م أنَّ هُ مذهبَـ  ى فيه ؛ ألنَّ مَ عليه إذا رَ  وال شيءَ 
 . شريقِ التَّ  من أيامِ 

 . قضاء   هُ ، وما بعدَ  والِ الزَّ  إَل وقتِ  هُ وقتُ  د  تَ مْ ـيَ :  -َرِِحَُه اللُ - سفَ وُ القاضي أبو يُـ  وقالَ 
 . الفجرِ  بطلوعِ  يبدأُ  هُ أنَّ :  -َرِِحَُهُم اللُ - ة  الكيَّ م  الْ  ومذهبُ 

         هِ زِ جيُْ  مْ ـلَ  الفجرِ  طلوعِ  ى قبلَ مَ رَ  نْ إِ : ]  يف البيانِ  -َرِِحَُه اللُ - الكي  مَ د  الْ اْلَ  د  شْ رُ  ابنُ  اإلمامُ  قالَ 
 .هـ .ا[  الف  بال خِ 

 ألحد   ةَ صوصيَّ ، فال خُ  سواء   ساءُ والن   جالُ م الر  هُ ، وعندَ  -َرِِحَُهُم اللُ - ةِ الكيَّ مَ الْ  عندَ  الف  بال خِ : أي 
 مسِ الشَّ  وبِ رُ إَل غُ  األداءِ  ، ويبقى وقتُ  األعذارِ  وأهلِ  عفةِ الضَّ  منَ  ولو كانَ  الفجرِ  طلوعِ  قبلَ  يِ مْ بالرَّ 

 . شهورِ مَ على الْ  مُ الدَّ  هُ لزمَ  ، وإذا رماها قضاءً  والِ إَل الزَّ  مسِ الشَّ  من طلوعِ  هُ ، وأفضلُ  حرِ النَّ  من يومِ 
،  حرِ النَّ  ليلةِ  من منتصفِ  العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ رَ  جوازِ  وقتُ  لُ يدخُ  هُ نَّ أ:  -َرِِحَُهُم اللُ - ة  افعيَّ الشَّ  ومذهبُ 

 الحِ الصَّ  أبو عمرو بنُ  يخُ كما قال الشَّ   على األصح   شريقِ التَّ  من أيامِ  يوم   َل آخرِ إ األداءِ  وقتُ  د  تَ مْ ـويَ 
 . لألداءِ  وقت   يلَ اللَّ  وا أيضاً أنَّ حُ ، وصحَّ  -َرِْحَُة الِل َعَلى اْلَِْمْيعِ -مها وغريُ  ووي  النَّ  واإلمامُ 

 . حرِ النَّ  ليلةِ  نتصفِ مُ ـبِ  العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ لرَ  اْلوازِ  وقتُ  يبدأُ  هُ أنَّ :  -َرِِحَُهُم اللُ - الحنابلة   ومذهبُ 
 [ . األصحابِ  مجاهريُ  مطلقاً ، وعليهِ  ذهبِ مَ الْ  منَ  حيحُ الصَّ  وهوَ : ]  يف اإلنصافِ  قالَ 

 والِ الزَّ   بعدَ الَّ إِ  مِ رْ يَـ  مْ ـلَ  مسُ الشَّ  تِ بَ رَ حىت غَ  مِ رْ يَـ  مْ ـ، وإذا لَ  والِ إَل الزَّ  مسِ الشَّ  طلوعِ  بعدَ  الفضيلةِ  ووقتُ 
 . دِ الغَ  منَ 

 . الفجرِ  بعدَ  دِ يف الغَ ا هَ يُـ مْ رَ  زئُ ال جيُ  هُ أنَّ  رواية   -َرِِحَُه اللُ - أِحدَ  وعن اإلمامِ 
 : فيه قوالن   الجواز   وقت   أنَّ : من ذلك  ص  فتلخَّ 

َرِْحَُة الِل َعَلى -شهور مَ ة والنابلة يف الْ افعيَّ الشَّ  ، وهو مذهبُ  حرِ النَّ  ليلةِ  نتصفِ مُ ـبِ  يبدأُ  هُ أنَّ  :األول 
 . -اْلَِْمْيعِ 
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َرِْحَُة الِل َعَلى - عند النابلةِ  ة ورواية  الكيَّ مَ ة والْ النفيَّ  ، وهو مذهبُ  الفجرِ  بطلوعِ  يبدأُ  هُ أنَّ  :اني والثَّ 
 . -اْلَِْمْيعِ 
 عطاء   ، وهو قولُ  -اهَ يْـ بِ أَ  نْ عَ ا وَ هَ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - يقِ د  الص   أيب بكر   بنتِ  أمساءَ  مذهبُ  األولُ  والقولُ 
 . -َرِِحَُهُم اللُ - ةَ كَ يْ لَ أيب مُ  وابنِ  خالد   بنِ  وعكرمةَ 
 .  يِ أْ الرَّ  وأصحابُ  نذرِ مُ الْ  وابنُ  راهويهِ  بنُ  به إسحاقُ  قالَ  انيالثَّ  والقولُ 

 رْب  جَ  بنِ  جماهدِ  ، وهو قولُ  مسِ الشَّ   بعد طلوعِ الَّ ها إِ رميُ  ال جيوزُ :  -َرِِحَُهُم اللُ - لف  السَّ  بعضُ  وقال  
 . -َرِِحَُهُم اللُ - وري  الثَّ  فيانَ وسُ ،  خعي  النَّ  وإبراهيمَ 

 
  عائشةَ  ؤمنّيَ مُ الْ  م  أُ  حديثِ  :على  ي  ن  بْ م   يل  اللَّ  منتصف   بعد   العقبة   جمرة   ي  مْ ر   بجواز   والقولُ 

َها-  ل  بْ ق    ة  ر  مْ ج  الْ  ت  م  ر  ، ف    ر  حْ النَّ  ة  ل  ي ْ ل   ة  م  ل  س   مِّ أُ ب   -- الل   ولُ سُ ر   ل  س  رْ أ  )) :  تْ قالَ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
 . هُ حَ وصحَّ  والاكمُ  ارقطن  والدَّ  والبيهقي   أبو داودَ  رواهُ  (( تْ اض  ف  أ  ف   تْ ض  م   مَّ ، ثُ  ر  جْ ف  الْ 

َها- يقِ د  الص   أيب بكر   بنتِ  أمساءَ  وكذلك حديثُ  َها َوَعْن أَبِيـْ  تْ ا دفعَ هَ أنَـّ  ّيِ حيحَ يف الصَّ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
ى ، ًـ نا يف مِ هَ ـنزلِ مَ ـبِ  حَ بْ الص   تِ ، ث صلَّ  العقبةِ  مجرةَ  تْ ، ث رمَ  حرِ النَّ  ليلةَ  القمرِ  بعد مغيبِ  من مزدلفةَ 

 -- يَّ ب  النَّ  نَّ ، إ   يَّ ن  ب ُ  يْ  أ  الَّ ك  :  تْ ال  ا ؟ ق  ن  سْ لَّ غ   دْ ق  ، ل   اهُ ت  نْ ه   يْ أ  )) :  اللِ  لا موالها عبدُ  ا قالَ مَّ ولَ 
 (( . ن  عُ للظ   ن  ذ  أ  

  . الفجرِ  طلوعِ  قبلَ  يِ مْ الرَّ  ةِ على صحَّ  لَّ ؛ فد الفجرِ  طلوعِ  قبلَ  ا وقعَ هَ يَـ مْ رَ  أنَّ :  اللة  الدِّ  وجهُ 
َها- ةَ بَ يْ بِ حَ  م  أُ  وحديثُ   نْ ا م  ه  ب   ث  ع  ب    -- الل   ول  سُ ر   نَّ أ  )) :  م  سلِ مُ  يف صحيحِ  -َرِضَي اللُ َعنـْ

 (( . لٍ يْ ل  ب   عٍ مْ ج  
 . الفجرِ  طلوعِ  وهو قبلَ ((  لٍ يْ ل  ب  : ))  هِ يف قولِ :  اللة  الدِّ  وجهُ 

 
  عائشةَ  ؤمنّيَ مُ الْ  م  عن أُ  م  سلِ مُ  يف صحيحِ  ما ثبتَ :  هُ تُ جَّ حُ  الفجر   بعد طلوع   ي  مْ الرَّ  بجواز   والقولُ 

َها- و د ْدُت أ نِّى ُكْنُت اْست ْأذ ْنُت  )):  تْ ا قالَ هَ أنَـّ ،  ّيِ حيحَ يف الصَّ  الديثِ  ، وأصلُ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
ف أ ْرم ى اْلج ْمر ة  ق  ْبل  أ ْن ي ْأت ى  ، ف ُأص لِّى الص ْبح  ب م ن ى ، ك م ا اْست ْأذ ن  ْتُه س ْود ُة  --ر ُسول  الل  

 .((  النَّاسُ 
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ا مَ ـا إنَّ هَ يَـ مْ رَ  دال  على أنَّ  (( ي ْأت ى  النَّاسُ ف أ ْرم ى اْلج ْمر ة  ق  ْبل  أ ْن ، ُأص لِّى الص ْبح  ب م ن ى ف   )): ا هَ ـقولُ 
 . الفجرِ  طلوعِ  بعدَ  وقعَ 

 . الفجرِ  طلوعُ  وهوَ  هِ لِ بأوَّ  ، فيعتد   يِ مْ الرَّ  هو يومُ  حرِ النَّ  مُ و ، وي الفجرِ  بطلوعِ  يبدأُ  هارَ النَّ  وألنَّ 
  اس  عبَّ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثِ  :على  ي  ن  بْ م   مس  الشَّ  طلوع   قبل   العقبة   جمرة   ي  مْ ر   جواز   بعدم   والقولُ 

ُأغ ْيل م ة  ب ن ي ع ْبد  اْلُمطَّل ب  ع ل ى ُحُمر اٍت ل ن ا  --ق دَّم ن ا ر ُسوُل الل  )) :  قالَ  -امَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
 (( .ت ْطُلع  الشَّْمُس  ال ت  ْرُموا ح تَّى  أُب  ْين يَّ : م ْن ج ْمٍع ، ف ج ع ل  ي  ْلط ُح أ ْفخ اذ ن ا و ي  ُقوُل 

 
َها- عائشة   ؤمنين  مُ الْ أُمِّ  بحديث   االستداللُ  ش  وق  ونُ             ،  هِ نِ تْ ومَ  هِ إسنادِ  باضطرابِ  -َرِضَي اللُ َعنـْ

 . -َرِِحَُهَما اللُ - البيهقي   والافظُ  حاوي  الطَّ  اإلمامُ  هُ نَ كما بيـَّ 
 ، ومضطرب   البيهقي   هُ نَ يـَّ سنداً كما بَـ  مضطرب   ةَ مَ لَ سَ  م  أُ  وحديثُ : ]  يف اْلوهرِ  اين  مَ كُ ْر التـ   ابنُ  وقالَ 

  . هِ نِ تْ يف مَ  االضطرابِ  وجهَ  -َرِِحَُه اللُ - ، ث ذكرَ [  هُ نُ يـ  بَـ نُ متناً كما سَ 
           :  -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هُ ، وفيها أنَّ  رسلةِ مُ الْ  روةَ عُ  من روايةِ  -َرِِحَُه اللُ - أِحدُ  اإلمامُ  بَ وتعجَّ 

وهذا أيضاً : ]  -َرِِحَُه اللُ - هِ ، وذلك بقولِ  (( ة  كَّ م  ب   ر  حْ النَّ  م  وْ ي    ح  بْ الص   الة  ص   هُ ي  اف  و  ت ُ  نْ ا أ  ه  ر  م  أ  )) 
 !!! [ .  ةَ كَّ مَ ـبِ  حرِ النَّ  يومَ  -- ِب  النَّ  ، وما يصنعُ  أعجبُ 
 هِ الضطرابِ  ضعيف   الديثَ  أنَّ :  القولِ  وخالصةُ : ]  -َرِِحَُه اللُ - األلباين   ينِ الد   ناصرُ  يخُ قال الشَّ 

إَل  زدلفةِ مُ يف الْ  بيتَ مَ الْ  أنَّ  منْ  هُ به على ما ذكرَ  فِ ن  صَ مُ الْ  استداللُ  إسناداً ومتناً ، ولذلك فال يصح  
 ، فال يصح   ساءِ الن   منَ  عفةِ بالضَّ  خاصة   هُ اللتُ فدِ  ، ولو صحَّ  الديثِ  وتِ بُ ثُـ  لعدمِ  يلِ اللَّ  بعد نصفِ 

 .هـ .ا[  نَّ هِ لغريِ  هِ بِ  هُ استداللُ 
َرِضَي اللُ - عائشةَ  ا حديثُ وأمَّ : ] اد فقال يف الزَّ  -َرِِحَُه اللُ - مِ ي  القَ  ابنُ  اإلمامُ  الديثَ  فَ كما ضعَّ 

َها  مَّ ، ثُ  ر  جْ ف  الْ  ل  بْ ق    ة  ر  مْ ج  الْ  ت  م  ر  ، ف    ر  حْ النَّ  ة  ل  ي ْ ل   ة  م  ل  س   مِّ أُ ب   -- الل   ولُ سُ ر   ل  س  رْ أ  )) :  -َعنـْ
،  أبو داودَ  رواهُ  ((ها د  نْ ي ع  ن  عْ ت    -- الل   ولُ سُ ر   ونُ كُ ي ي  ذ  الَّ  مُ وْ ي   الْ  ك  ل  ذ   ان  ك  ، و   تْ اض  ف  أ  ف   تْ ض  م  

َ بَـ  ُثَّ . هـ .ا[  هُ وغريُ  أِحدُ  اإلمامُ  هُ أنكرَ  نكر  مُ  فحديث    . فيهِ  كارةِ النَّ  وجهَ  ّيَّ
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ها اللتِ يف دِ  األحاديثِ  منَ  هِ وبغريِ ،  هِ بِ  االستداللُ  شَ وقِ نُ  ، كذلكَ  هِ وتِ بُ يف ثُـ  هذا الديثُ  شَ وقِ وكما نُ 
 : وهٍ جُ من وُ  وذلك  ،  يلِ اللَّ  بنصفِ  يبدأُ  يَ مْ الرَّ  على أنَّ 
،  يلِ اللَّ  كان بنصفِ   -- اللِ  من رسولِ  فعِ الدَّ  توقيتَ  بأنَّ  حْ ر  صَ تُ  مْ ـلَ  هذه األحاديثَ  أنَّ  :األول 

 . يلِ باللَّ  فعِ بالدَّ  اإلذنُ  عليه هوَ  تْ فالذي اشتملَ 
 بعدَ  لُ عج  التَّ  ا هوَ مَ ـإنَّ  ةُ نَّ عليه الس   تْ والذي دلَّ : ]  هِ بقولِ  -َرِِحَُه اللُ - مِ ي  القَ  ابنُ  اإلمامُ  ذلكَ  وقد أوردَ 

 [ . دليل   صفِ بالن   هُ حدَّ  نْ مَ  معَ  ، وليسَ  يلِ اللَّ  ال نصفَ  القمرِ  ةِ وبيبُ غَ 
 

لم  يأذنْ  مْ ـلَ  عفةِ الضَّ  ، وغريُ  به األحاديثُ  تْ حَ كما صرَّ   عفةِ بالضَّ  خاصًّا دَ رَ وَ  هذا اإلذنَ  أنَّ  :ثانيا  
 بعدَ  الَّ إِ  ونَ مُ رْ م ال يَـ هُ على أنَـّ  يدل   -امَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اس  عبَّ  بنِ  اللِ  عبدِ  ، وحديثُ  -- ِب  النَّ 

 خلوفِ  ع  مْ ـجَ  ليلةَ  لِ عج  بالتَّ  اإلذنُ  ، فيكونُ  -- ِب  النَّ  مُ هُ مَ قدَّ  نْ مَّ ـم مِ ، مع كونِ  مسِ الشَّ  طلوعِ 
 الَّ ى إِ ـنـً مِ  لُ صِ ال تَ  اسَ النَّ  ؛ ألنَّ  مسِ الشَّ  بعد طلوعِ  يِ مْ م بالرَّ هُ رُ مْ أَ  ، ويكونُ  حامِ الز   عليهم منَ  ررِ الضَّ 
أحد  من أصحابه  يدفعْ  مْ ـلَ  حيثُ ؛  الوداعِ  ةِ يف حجَّ  -- ِب  للنَّ  كما وقعَ   بوقت   مسِ الشَّ  طلوعِ  بعدَ 
  اسِ النَّ  ولِ صُ وُ  وقبلَ  مسِ الشَّ  طلوعِ  بعدَ  يِ مْ الرَّ  منَ  ونَ نُ كَّ مَ تَ م يَـ هُ يف أنَـّ  شكالَ إال  فحينئذ  ،  عفةِ الضَّ  غريُ 

 خصةِ هذه الر   من رعِ الشَّ  مقصودُ  ضاعَ  عذورِ مَ الْ  وغريِ  للمعذورِ  زدلفةَ مُ  منَ  فعِ الدَّ  جبوازِ  لكن على القولِ 
 . سواء   د  هم على حَ وغريُ  مْ وا هُ م ، فأصبحُ هِ يِ مْ رَ م و هِ عِ فْ يف دَ  عفةِ بالضَّ  فقُ وهو الر  

بّي  ال تعارضَ  هُ ا فإذا أنَّ نَ لْ تأمَّ  ُثَّ : ]  هِ بقولِ  بّي هذه األحاديثِ  -َرِِحَُه اللُ - مِ ي  القَ  ابنُ  اإلمامُ  عَ مَ ـوجَ 
 لم يف تقديِ  رَ ذْ ال عُ  هُ فإنَّ ،  مسُ الشَّ  عَ حىت تطلُ  وا اْلمرةَ مُ رْ ال يَـ  أنْ  بيانَ الص   رَ مَ أَ  هُ فإنَّ ،  هذه األحاديثِ 

 ةُ نَّ عليه الس   تْ م ، وهذا الذي دلَّ هِ مِ طْ وحَ  اسِ النَّ  زاِحةِ مُ  قبلَ  ّْيَ مَ رَ فَـ  ساءِ الن   منَ  هُ مَ دَّ قَ  نْ ا مَ ، أمَّ  يِ مْ الرَّ 
 ا القادرُ ، وأمَّ  هِ ألجلِ  اسِ النَّ  زاِحةُ عليه مُ  يشق   رَب  كِ   أوْ  ض  رَ مَ ـبِ  ذرِ للعُ  مسِ الشَّ  طلوعِ  قبلَ  يِ مْ جواز الرَّ 

   .هـ .ا[ له ذلك  فال جيوزُ  حيحُ الصَّ 
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ى ـنـً ومِ  هِ عن يسارِ  ةَ مكَّ  الوادي ، وجيعلُ  من بطنِ  يكونَ  أنْ  العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ رَ  يف ةُ نَّ الس   :اْلم سألُة الثَّانيُة 
من  ّيِ حيحَ كما يف الصَّ   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ى منه مَ الذي رَ  كانُ مَ هذا هو الْ  ؛ ألنَّ  هِ ينِ مِ ـعن يِ 

 لعقبةِ ا ى مجرةَ مَ حّي رَ  هُ معَ  كانَ   هُ أنَّ  يزيدَ  بنِ  ِحنِ الرَّ  عن عبدِ :  وفيهِ  -- مسعود   الل بنِ  عبدِ  حديثِ 
ب ُِّر م ع  ُكلِّ )) :  قالَ  ف اْست ْبط ن  اْلو اد ي  ح تَّى إ ذ ا ح اذ ى ب الشَّج ر ة  اْعت  ر ض ه ا ف  ر م ى ب س ْبع  ح ص ي اٍت ُيك 

ُرُه ق ام  الَّذ ي أُْنز ل ْت ع ل ْيه  ُسور ُة اْلب  ق ر ة    (( . -- ح ص اٍة ثُمَّ ق ال  م ْن ه ا ُهن ا و الَّذ ي ال  إ ل ه  غ ي ْ
ُهَما- اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ  هُ ومثلُ  ح تَّى أ ت ى اْلج ْمر ة  )) :  ، وفيهِ  م  سلِ مُ  يف صحيحِ  -َرِضَي اللُ َعنـْ

ه ا م ْثل  ح ص ى اْلخ ْذف  ر م ى م   ن ْ ب ُِّر م ع  ُكلِّ ح ص اٍة م  ْن الَّت ى ع ْند  الشَّج ر ة  ف  ر م اه ا ب س ْبع  ح ص ي اٍت ُيك 
 (( . ن  اْلو اد ىب طْ 
 

يف  ا ثبتَ مَ ؛ لِ  العقبةِ  يرمي هبا مجرةَ  حصاة   لِ عند أوَّ  يةَ لبِ التَّ  يقطعَ  أنْ  ةُ نَّ الس   : الثةُ الثَّ  اْلم سألةُ 
ُهمَ - اس  عبَّ  الل بنِ  عبدِ  من حديثِ  ّيِ حيحَ الصَّ   ِب  النَّ  رديفَ  كانَ  -- سامةَ أُ  أنَّ :  -اَرِضَي اللُ َعنـْ

--  َالفضلَ  ، ث أردفَ  فةِ لِ زدَ مُ إَل الْ  من عرفة --  َا قال فكالمهُ : ى ، قال ـنً إَل مِ  ةِ فَ لِ زدَ مُ الْ  من :
 .((  ْم ي  ز ْل يُ ل بِّى ح تَّى ر م ى ج ْمر ة  اْلع ق ب ة   ل  )) 
 العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ رَ  عندَ  يكونُ  هُ أنَّ  يةِ لبِ للتَّ  الاج   يف قطعِ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماء   أقوال   وهذا هو أرجحُ   

 . حرِ النَّ  يومِ  صبيحةَ 
 

  من حديثِ  ّيِ حيحَ يف الصَّ  ، كما ثبتَ  حصاة   ل  كُ   معَ  رَ بـ  كَ يُ  أنْ  يِ مْ يف الرَّ  ةُ نَّ الس   :اْلم سألُة الثَّالثُة 
ُهَما- رَ مَ عُ  الل بنِ  عبدِ  حديثِ  منْ  خاري  البُ  ، ويف صحيحِ  -- مسعود   الل بنِ  عبدِ   -َرِضَي اللُ َعنـْ

ُهَما- عبد اللِ  بنِ  جابرِ  وحديثِ  َعَلْيِه - هِ على تكبريِ  تْ ها نصَّ ، كل   م  سلِ مُ  يف صحيحِ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
 . العقبةِ  ْلمرةِ  هِ يِ مْ رَ  يف حالِ  -الصَّالُة َوالسَّالمُ 

 . والفضيلةِ  األجرِ   فواتَ الَّ إِ  شيء   هِ على تركِ  بُ الذي ال يّتتَّ  سنونِ مَ الْ  رِ كْ الذ   منَ  كبريُ وهذا التَّ 
 

َرِِحَُهُم - العلماءِ  بإمجاعِ  وال دعاء   وقوف   حرِ النَّ  يومَ  العقبةِ  مجرةِ  يِ مْ رَ  بعدَ  عُ شرَ ال يُ  : ابعةُ الرَّ  اْلم سألةُ 
 شريقِ التَّ  رماها أيامَ ا حينمَ  ، وكذلكَ  عُ دْ يَ  مْ ـولَ  يقفْ  مْ ـا ولهَ يِ مْ رَ  بعدَ  انصرفَ  -- ِبَّ النَّ  ؛ ألنَّ  -اللُ 
 . اْلمراتِ  ةِ كبقيَّ   عاءِ للد   يقفْ  مْ ـا ولَ هَ يِ مْ رَ  بعدَ  انصرفَ  هُ فإنَّ 
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ى ، ـنً مِ ـبِ  يفِ اخلَ  ي مسجدَ لِ غرى وهي اليت تَ الص   اْلمرةِ  يِ مْ رَ  بعدَ  مشروع   عاءُ الد   : الخامسةُ  لةُ اْلم سأ
من  خاري  البُ  يف صحيحِ  ا ثبتَ مَ يها ؛ لِ لِ اليت تَ  سطىالوُ  ، وكذلك اْلمرةُ  ةَ عن مكَّ  اْلمراتِ  وهي أبعدُ 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثِ  نْ ي ا ب س ْبع  ح ص ي اٍت أ  )) :  -َرِضَي اللُ َعنـْ ثُمَّ نَُّه ك ان  ي  ْرم ي اْلج ْمر ة  الد 
ب ُِّر ع ل ى إ ْثر  ُكلِّ ح ص اٍة ، ثُمَّ ي  ت  ق دَُّم  ل ة  ، ف  ي  ُقوُم ط و يال  ف   ُيك  ي ْدُعو ف   ُيْسه ل  ، ف  ي  ُقوم  ُمْست  ْقب ل  اْلق ب ْ

ْيه  ، ثُمَّ ي  ْرم ي  ل ك  اْلُوْسط ى  اْلج ْمر ة  و ي  ْرف ُع ي د  ه ُل ، و ي  ُقوُم ُمْست  ْقب ل  سْ ْأُخُذ ذ ات  الشِّم ال  ف  يُ ي  ف   ، ك ذ 
ل ة   ْيه  ،ي ْدُعو و ي  رْ ف   ط و يال  ق ي اما  اْلق ب ْ ج ْمر ة  ذ ات  اْلع ق ب ة  م ْن ب ْطن  اْلو اد ي و ال  ي ق ُف الْ ثُمَّ ي  ْرم ي  ف ُع ي د 

ا ر أ ْيُت النَّب يَّ : ي  ُقوُل و  ع ْند ه ا ،   . (( ي  ْفع لُ  --ه ك ذ 
 عُ شرَ ال يُ  هُ وأنَّ سطى ، الوُ  غرى واْلمرةِ الص   اْلمرةِ  يِ مْ رَ  بعدَ  عاءِ والد   الوقوفِ  ةِ فدلَّ على مشروعيَّ 

يف  -َرِِحَُه اللُ - خاري  البُ  له اإلمامُ  منا ، ولذلك ترجمَ ربى كما قدَّ الكُ  اْلمرةِ  بعدَ  عاءُ والد   الوقوفُ 
 [ . ن  يْ ت   ر  مْ ج  الْ  د  نْ ع   اء  ع  الد   بابُ ] :  هِ بقولِ  هِ صحيحِ 

              ي  مْ رَ  هُ بعدَ  ي  مْ رَ  ل  كُ   بعدَ  مشروع   عاءَ والد   الوقوفَ  ذلك بأنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  بعضُ  وقد ضبطَ 
 العقبةِ  جبمرةِ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  بعضُ  لهُ  لَ فال ، ومثَّ  ا يف القضاءُ ، أمَّ  األداءِ  ذلك حالَ م بهُ ومرادُ 

ها مع وال يدعو بعدَ  ال يقفُ  هُ فإنَّ ، هبا  وبدأَ ،  عشرَ  الاديَ  فقضاها يف اليومِ  حرِ النَّ  ا يومَ هَ يُـ مْ رَ  هُ إذا فاتَ 
 . األداءِ  يف حالِ  ابطُ ، والضَّ  قضاءً  هِ ؛ لكونِ  ي  مْ رَ  هُ بعدَ  ي  مْ رَ  هُ أنَّ 
 

ي  ُقوُم ف    : )) هِ ؛ لقولِ  يهِ رافًعا يدَ  ةِ لَ بْـ القِ  مستقبلَ  يقفَ  أنْ  عاءِ يف هذا الد   ن  سَ يُ  : السَّادسةُ اْلم سألة 
ل ة   ْيه  ق ي اما  ُمْست  ْقب ل  اْلق ب ْ يف  ينِ اليدَ  مع رفعِ  ةِ لَ بْـ القِ  مستقبلَ  القيامِ  ةِ يَّ نـ  على سُ  فدل   (( ط و يال  و ي  ْرف ُع ي د 

  . ىطَ سْ ى والوُ رَ غْ الص   اْلمرةِ  يِ مْ بعد رَ  عاءِ الد   حالِ 
 

،   -َرِِحَُهُم اللُ - بّي العلماءِ  بال خالف   بواجب   ، وليسَ  مستحب   عاءُ هذا الد   :اْلم سألُة السَّابعُة 
  العلمِ  من أهلِ  واحد   عليه غريُ  كما نصَّ ،   والفضيلةُ  ةُ نَّ الس   هُ تْ عليه ، ولكن فاتَـ  فال شيءَ  هُ تركَ  نْ فمَ 
 . -َرِِحَُهُم اللُ -
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 هُ أصحابَ  أمرَ  أو،  ّي   عَ مُ  دعا بشيء   هُ أنَّ  عاءِ يف هذا الد   -- ِب  النَّ  عنِ  تْ يثبُ  مْ ـلَ  : امنةُ الثَّ  اْلم سألةُ 
،   -َرِِحَُهُم اللُ - العلمِ  أهلِ  بعضُ  كما ذكرَ   اسِ على النَّ  ويف ذلك توسعة  ،  خمصوص   فيه بدعاء  

 . ةَ فَ رَ عَ  يف دعاءِ  مَ كما تقدَّ   ما أحبَّ ـبِ  عاءِ بالد   الاج   فيجتهدُ 
 

ا ثبت مَ ؛ وذلك لِ   -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  بإمجاعِ  هارةُ الطَّ  يِ مْ الرَّ  ةِ لصحَّ  طُ رَ شتَـ ال يُ  : التَّاسعةُ  اْلم سألةُ 
َها- عائشةَ  ؤمنّيَ مُ الْ  م  أُ  من حديثِ  ّيِ حيحَ يف الصَّ  لا  قالَ  ف  رِ سَ بِ  تْ ا حاضَ مَّ ا لَ هَ أنَـّ  -َرِضَي اللُ َعنـْ

بدون  يِ مْ الرَّ  ةِ على صحَّ  فدلَّ ((  ت  يْ ب   الْ ي ب  وف  طُ  ت  الَّ أ   ر  ي ْ غ   اج  ح  الْ  عُ ن  صْ ا ي  ي م  ع  ن  صْ ا  )) :  -- ِب  النَّ 
يف  ، وهكذا الكمُ  فساءِ ، والن   ، والائضِ  بِ نُ اْلُ  ، ومنَ  حدثاً أصغرَ  ثِ دِ حْ مُ الْ  منَ  ، فيصح   طهارة  
 . ثِ بَ اخلَ  طهارةِ 

 
 اإلحرامِ  ةُ يَّ تكفي فيها نِ  الج   أعمالَ  منا أنَّ ا قدَّ مَ ؛ لِ  ةُ يَّ النـ   يِ مْ الرَّ  ةِ لصحَّ  طُ رَ شتَـ ال يُ  : العاشرةُ  لةُ اْلم سأ

 الَّ إِ  منها ل  مَ عَ  ل  كُ   عندَ  ةِ يَّ النـ   جتديدُ  طُ رَ شتَـ ، فال يُ  لِ سْ والغُ  وءِ ضُ والوُ  الةِ كالصَّ   واحدة   ا عبادة  هَ ألنَـّ 
 . ثِنَ فاستُ  صالة   هُ بأنَّ  ص  النَّ  دِ و رُ ؛ لوُ  افَ وَ الطَّ 

 
 رضِ مَ الْ  كان ذلك بسببِ   سواءً  هِ بنفسِ  يِ مْ عاجزًا عن الرَّ  إذا كان اإلنسانُ  : عشرة   الحادية   لةُ اْلم سأ
 ريضِ مَ يف الْ  ةُ العل   تِ إذا كانَ  يابةُ الن   ا تصح  مَ ـعنه ، وإنَّ  يَ لريمِ  هُ غريَ  بُ يْ نِ تَ سْ يَ  هُ مبوساً فإنَّ  هِ أو كونِ 

 . يِ مْ الرَّ  وقتِ  وجِ رُ خُ  ا قبلَ هَ ـى زوالُ جَ رْ ال يُـ  حبوسِ مَ والْ 
 فهوَ ،  الاج    منَ الَّ إِ  ال يصح   يَ مْ الرَّ  ؛ ألنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - ي العلماء  قول   أصحِّ يف حاجًّا  ائبُ النَّ  ويكونُ 

 .ك  متعل ق  بالج  سُ نُ 
ِتِه من غرِي الاج   بعَد خروِج وقِتِه وهو آخُر أياِم التَّشريِق ؛  يِ عدُم صحَِّة الرَّمْ : والدَّليُل على عدِم صحَّ

اختصاِصِه بالنَّسك ، فال يصح  من غرِي الاج  ، وهذا هو مذهُب النابلِة وبعِض الشَّافعيَّة فدلَّ على 
 . -َرِِحَُهُم اللُ -

            اس  عبَّ  بنِ  اللِ  عبدِ  ؛ لديثِ  هُ لَ وكَّ  نْ ، ث يرمي عمَّ  هِ عن نفسِ  يِ مْ أوالً بالرَّ  ائبُ النَّ  يبدأُ  هُ فإنَّ  وعليهِ 
ُهَماَرِضَي اللُ -  جَّ حُ )) :  هِ عن نفسِ  أن حيجَّ  قبلَ  هِ عن قريبِ  الذي حجَّ  لِ جُ قال للرَّ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  -َعنـْ
 ،  هُ حَ وصحَّ  والبيهقي  ،  ارقطن  والدَّ ،  وأبو دوادَ ،  أِحدُ  رواهُ  (( ة  م  ر  ب ْ شُ  نْ ع   جَّ حُ  مَّ ، ثُ  ك  س  فْ ن    نْ ع  
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 تْ ئَ رِ ذا بَ ، فإ هِ بنفسِ  يبدأَ  أنْ  قبلَ  هِ بغريِ  يبدأَ  أنْ  هِ أو بأعمالِ  بالج   ائبِ للنَّ  ال جيوزُ  هُ على أنَّ  يدل   وهو عام  
 . الغريِ  ةِ مَّ ذِ  له أن يسعى يف إبراءِ  جازَ  اللِ  ه من حق  تُ مَّ ذِ 

 عروفِ مَ الْ  على اخلالفِ  فيهِ  لُ صَّ فَ يُـ  ، ُثَّ  هِ ، ث يرمي عن غريِ  هِ عن نفسِ  يِ مْ رَّ بال يبدأُ  ائبَ النَّ  فإنَّ ،  وعليهِ 
 يِ مْ برَ  اإلمتامُ  هُ فيلزمُ ،  الواحدِ  كِ سُ الن   ثابةِ مَ ـبِ  الثِ الثَّ  اْلمراتِ  يُ مْ رَ  هلْ :  -َرِِحَُهُم اللُ - العلمِ  بّي أهلِ 

عن  واحدة   لَّ كُ   يَ مِ رْ يَـ  أنْ  لهُ  فيجوزُ  ، منها مستقلة   مجرة   لَّ كُ   أنَّ  ، أمْ  هُ ابَ نَ استَـ  نِ يرمي عمَّ  ُثَّ ، ها مجيعِ 
 . اْلمرةِ  يُ مْ رَ  مَّ تِ تَ سْ يَ  أنْ  بشرطِ  لكنْ ،  هُ ابَ نَ استَـ  نِ ث عمَّ  هِ نفسِ 

  ةِ ، خالفاً للمالكيَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  مجهورِ  عندَ  دم   هُ يلزمْ  مْ ـلَ  واستنابَ  لالستنابةِ  العذرُ  دَ جِ وإذا وُ 
 . -َرِْحَُة الِل َعَلى اْلَِْمْيعِ -
 

كما ،   فِ ذْ ى اخلَ صَ حَ  لَ ثْ ى مِ صَ الَ  يكونَ  بأنْ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - رَ مَ أَ  : عشرة   انية  الثَّ  لةُ اْلم سأ
 . هِ وطِ رُ وشُ  يِ مْ الرَّ  يف صفةِ  الواردةِ  يف األحاديثِ  مَ تقدَّ 
 اس  عبَّ  بنِ  اللِ  عبدِ  على ذلك ، كما يف حديثِ  يادةُ وهو الز   و  لُ عن الغُ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - ىهَ ونَـ 
ُهَما- ل ت ه  ق ال  ل ُه  --أ نَّ النَّب يَّ )) :  -َرِضَي اللُ َعنـْ ه ات  اْلُقْط ل ي : غ د اة  اْلع ق ب ة  و ُهو  ع ل ى ر اح 

ُهَما-ق ال     و ض ع ُهنَّ ف ي ي د ه  ، ف  ل مَّا ف  ل ق ْطُت ل ُه ح ص ي اٍت ُهنَّ ح ص ى اْلخ ْذف  :  -َرِضَي اللُ َعنـْ
ء  : ق ال   ل ُكْم اْلغُُلو  ؛  إ يَّاُكْم و اْلغُُلوَّ ف ي الدِّين  و   ف اْرُموا ،ب أ ْمث ال  ه ُؤال  ف ي  ف إ نَّم ا ه ل ك  م ْن ك ان  ق  ب ْ
 .  هُ حَ وصحَّ  والاكمُ  ماجهَ  وابنُ  سائي  رواه النَّ  (( الدِّين  

 ينِ يف الد   و  لُ ، والغُ  ينِ واً يف الد  لُ غُ  هُ ، وعدَّ  رِ دْ على ذلك القَ  يادةِ عن الز   -لسَّالمُ َعَلْيِه الصَّالُة َوا-ى هَ فنَـ 
ْين ُكْم } :  -اََل عَ تَـ -عنه كما يف قوله  -- اللِ  يِ هْ ؛ لنَـ  م  مرَّ   دَ ، ومن هنا شدَّ  {ال ت  ْغُلوا ف ي د 

َرِِحَُهُم - النابلةِ  بعضُ  ، حىت نصَّ  فِ ذْ ى اخلَ صَ عن حَ  مبا زادَ  يِ مْ يف الرَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  بعضُ 
ي قتض  ي   هي  النَّ  أنَّ " : صول يف األُ  عروفِ مَ الْ  على األصلِ  به ؛ بناءً  يِ مْ الرَّ  ةِ صحَّ  على عدمِ   -اللُ 

           . علمُ أ واللُ " .  عنهُ  يِّ ه  نْ م  الْ  فساد  
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للر عاة أْن جيمُعوا َرْمَي اليوَمِّي يف يوم  واحد  ،             -- رخََّص رسوُل الل :اْلم سألُة الثَّالثة  عشرة  
 اة  ع  رُ ل   خَّص  ر   -- الل   ول  سُ نَّ ر  أ  )) :  -- الين  جْ العَ  ي  دِ عَ  بنِ  عاصمِ  كما ثبَت يف حديثِ 

 (( ر  فْ الن َّ  م  وْ ي    ون  مُ رْ ي   ، و   ن  يْ م  وْ ي   ب   د  غ  الْ  د  عْ ب    نْ م  و   د  غ  الْ  ن  م   ر  حْ النَّ  م  وْ ي    ون  مُ رْ ي    ة  ت  وْ ت ُ يْ ب   ي الْ ف   ل  ب  اإل  
 . اهُ حَ وصحَّ  والاكمُ  مذي  والّت   ماجهَ  وابنُ  وأبو داودَ  أِحدُ  هُ أخرجَ 
 . للحجيجِ  العامةُ  صالُ مَ هبم الْ  قُ تتعلَّ  نْ مَّ ـم مِ هِ كمِ يف حُ  نْ ومَ  عاةِ للر   خصةِ على الر   هذا الديثُ  فدلَّ 

 وهذا كل ُه على القوِل بأنَّ َمْن فاَتُه الرَّْمُي ، وَرَمى يف اليوِم التَّايل كاَن َرْمُيُه قضاًء ، وأمَّا على القوِل بأنَّهُ 
احِد الو  يُعَتبَـُر أداًء فال إشكاَل يف مَجِْع الرَّْمِي ولو يف آخِر األياِم ؛ ألنَّ الرَّْمَي ُكلَُّه يُعَتبَـُر بِـَمثَابَِة الن ُسكِ 

   . واللُ أعلُم 
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  اْلَعاِشرُ الدَّْرُس 
( بِـِمنًـى لََياِلَي التَّْشرِْيقِ  اْلَمِبيتِ  )  

 [ ى ، َمساِئُل اْلَمِبيتِ ـنـً ُحُدوُد مِ ،  هُ حكمُ  ، هُ حقيقتُ  ]
 

  :حقيقُتُه 
 " . بَاَت ، يَِبْيُت ، بـَْيُتوتَة  ، وَمِبْيتا  ، وَمَباتا  ، فهَو بائٌت : " مأخوٌذ من قوِِلم :  اْلَمِبيتُ 

فعَل ذلَك الفعَل : ناَم ليال  ، ويف األعمِّ األغلِب بِـمعىن : وتأيت نادرا  بِـمعىن : ) قال يف اْلِمصباِح 
فمعناه فَعَلُه باللَّيِل " باَت يفعُل كذا : "  بالنَّهار ، فإذا قـُْلتَ ( َظلَّ  )باللَّيِل ، كما اختصَّ الفعُل يف 

  . {َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّداً َوِقَياماً } :  -تـََعاََل -ِر اللَّيِل ، وعليِه قولُُه هَ وال يكوُن ِإالَّ مع سَ 
ُكلَُّه يف طاعٍة أو معصيٍة " باَت الرَُّجُل : " قال الَفرَّاُء : ] قال األزهريُّ    .[ إذا َسَهَر اللَّيل َ
باَت يـَْرَعى النُّجوَم ، : فقد أخطأَ ، َأاَل تـََرى أنََّك تقوُل  باَت بِـمعىن نامَ : َمْن قاَل  : ]وقال اللَّيُث 

 .هـ .ا! [ ينظُر إليها ، وكيَف يناُم َمْن يراقُب النُّجوَم ؟: ومعناُه 
 وعليِه ، فإنَّ اْلَمِبيَت بِـِمىن  اْلُمراُد به أْن يكوَن بِـَها يف اللَّيِل ، وال ُيشتَـَرُط فيه أْن يناَم ، وإمنا العربةُ 

ُنو   . -َرِِحَُهُم اللُ -احلاجِّ يف هذا اْلَموضِع يف الزَّماِن اْلُمعترِب للَمِبيِت عند الفقهاء  ةِ نَ ِبَكيـْ
 

 عندَ  يِ القولَ  على أحدِ  والتَّأنيثُ  ذكيُ والتَّ ،  هُ وعدمُ  فيها الصَّرفُ  وجيوزُ ، يم مِ الْ  فبكسرِ  :وأمَّا ِمـنـًى 
 . غةِ اللُّ  أئمةِ 

 .اُق وُيَصبُّ يـُرَ : أي اء ، الدِّم فيها منَ  ـْمنَـىا يُ مَ لِ ؛  ـىن ـ يت مِ مِّ ُسـ:  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ - قال العلماءُ 
 [ .  من أهل اللُّغةِ  به اجلمهورُ  مَ زَ الذي جَ  هذا هو الصَّوابُ  ]:  -اللُ  هُ ِِحَ رَ - يُّ وو النَّ  اإلمامُ  قالَ 

 ةَ مكَّ  حرمِ  حدودِ  ها ، وهي داخلَ يف حدودِ  هُ كما سيأيت بيانُ   ثَِبٍي والصَّانعِ  ما بي جبلِ  بٌ عْ شِ :  وهيَ 
،  أمياٍل باِلامشيِّ  ثالثةُ  ووه فرسخٍ  مسافةُ  يف القديِ  ةَ ، وبينها وبي مكَّ  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ - باتفاق العلماءِ 

 األزرقيُّ  هُ كذا قالَ ،  فقط  فرسخٌ :  وابُ والصَّ : ]  -اللُ  هُ ِِحَ رَ - وويُّ النَّ  اإلمامُ  قالَ ،  فرسخانِ  : يلَ وقِ 
 [ . أعلمُ  واللُ ، يف هذا الفنِّ  ونَ قُ حقِّ مُ والْ 
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ى وُيسمَّ ،  عشرَ  احلاديَ  وهي ليلةُ ،  حرِ النَّ  ي يومَ لِ اليت تَ  الثُ ى الثَّ ـن ـ ليال مِ  فهيَ  : شريقِ ا ليالي التَّ وأمَّ 
 ؛(  األولِ  رِ فْ النـَّ  يومَ ) ها ى يومُ وُيسمَّ ،  اين عشرَ والثَّ ،  ـىن  مِ ـبِ  ونَ قارُّ  اجَ جَّ احلُ  ألنَّ ؛ (  رِّ القَ  يومِ ) ـها بيومُ 
 .(  اين الثَّ  رِ النـَّفْ  يومِ ) بـيوُمها ى سمَّ ويُ ،  عشرَ  الثَ ، والثَّ  هِ مشسِ  غروبِ  قبلَ  لُ عجُّ التَّ  يكونُ  فيهِ  ألنَّ 
ا هَ قطِّعونَـ أي يُ ، واألضاحي  يِ دْ اِلَ  ومَ يف أيامها حلُُ  ونَ قُ رِّ شَ وا يُ م كانُ هُ ألنَـّ ؛  شريقِ بالتَّ  تْ يَ مِّ ـوسُ 
 يَ دْ اِلَ  ألنَّ  : يلَ وقِ ،  مسِ الشَّ  وقِ رُ ا ُتصلَّى بعد شُ هَ ألنَـّ ؛  العيدِ  صالةِ  من أجلِ  : يلَ وقِ ، ا هَ ونَـ دُ دِّ قَ ويُـ 

 . أعلمُ  واللُ ،  مسُ الشَّ  قَ حىت ُتشرِ  حُ ذبَ ال يُ 
 

 : ى نً مِ  ودُ دُ حُ 
 :  يِ عظيمَ  يِ جبلَ  بيَ  ودٌ دُ مْ ـمَ  شعبٌ ِمـن ـى 
  .((  ر  ـثَبِي: ))  لهُ  قالُ يُ  :هما أحدُ 
  .((  انعُ الصَّ )) : له  قالُ يُ  :اني والثَّ 
 .(  عِ انِ الصَّ ) ـى بُيسمَّ  هُ وما يقابلُ ،  ةَ مكَّ  جبالِ  من أعظمِ  ٌر فهوَ ـا ثَِبيفأمَّ 

(  نِ طْ البَ ) ـى بسمَّ به ، وهو ما يُ  وَيصحُّ اْلَمِبيتُ ِمـن ـى ،  منَ  رُ بَـ عتَ يُ  هُ فإنَّ  ـىن ـ على مِ  يِ اجلبلَ  منَ  لَ بَ قْـ وما أَ 
 .عن احلدِّ  خارجٌ  فهوَ ، منها  فليسَ ِمـن ـى  من خارجِ  يِ اجلبلَ  منَ  اهرُ ا الظَّ وأمَّ 

 رُ مَ عُ  ، وكانَ ِمـن ـى والوادي من  اجلمرةُ  تْ وليسَ ،  العقبةِ  ٍر ومجرةِ سِّ حَ ـوادي مُ  ما بيَ  يِ اجلانبَ  وحدُّها منَ 
--  ِمـن ـى وه إَل أدخلُ  اجلمرةِ  بعدَ  وهُ وجدُ  نْ فمَ ، اال  جَ رِ  ثُ عَ بْـ يَـ. 

 . باتفاقٍ  ةَ مكَّ  حرمِ  وهي داخلُ 
 

 :  هُ مُ كْ حُ 
  : ينِ وذلك على قولَ بِـِمـن ـى ،  اْلَمِبيتِ  يف حكمِ  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ - العلماءُ  اختلفَ 

،  -امَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اسٍ عبَّ  بنِ  اللِ  وعبدِ  ابِ اخلطَّ  بنِ  رَ مَ عُ  وهو قولُ ،  واجبٌ  هُ أنَّ  :القول األول 
 شهورِ مَ ة واحلنابلة يف الْ افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ الْ  وهو مذهبُ ، ، وجماهد ، وعطاء  خعي  وعروة ، وإبراهيم النَّ 

 . -عِ يْ مِ ى اجلَْ لَ عَ  اللِ  ةُ ِحَْ رَ -
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 . صريِّ البَ  احلسنِ  وقولُ ، رضي الل عنهما - اسٍ عبَّ  عن ابنِ  وهو روايةٌ ،  واجبٍ  رُ يْـ غَ  :اني القول الثَّ 
 . -َرِْحَُة الِل َعَلى اجلَِْمْيعِ - أِحدَ  عن اإلمامِ  وروايةٌ ،  افعيِّ للشَّ  وقولٌ ، ة احلنفيَّ  وهو مذهبُ 

 
  : األدلةُ 
  .(  اْلَمِبيتُ  جيبُ )  األولِ  القولِ  دليلُ 
 . واألثرِ  ةِ نَّ والسُّ  الكتابِ  وا بدليلِ استدلُّ 
َفَمْن تـََعجََّل ِفي يـَْوَمْيِن َفال ِإْثَم َعَلْيِه َوَمْن تََأخََّر َفال ِإْثَم } :  -اََل عَ تَـ - هُ قولُ  : الكتابِ  دليلُ : أوالً 

 . {َعَلْيِه ِلَمْن اتَـَّقى 
، ِمـن ـى من  هو اإلفاضةُ  لِ جُّ عَ ومعىن التـَّ : )  -اللُ  هُ ِِحَ رَ -َة يَّ بُن تـَْيمِ ا اإلسالمِ  شيخُ  قالَ  : اللةِ الدِّ  ووجهُ 

 مْ ـلَ  -هبا هنارا   قيمَ يُ  أنْ  عليهِ  وليسَ -ا ليال  هَ ـبِ  تْ بِ يَ  مْ ـفلو لَ ، قيما  هبا مُ  يكونُ  عجُّلِ التَّ  قبلَ  هُ أنَّ  مَ لِ عُ فَـ 
،  والوداعِ  فاضةِ اإل لطوافِ  ةَ مكَّ  هِ وإتيانِ  ارِ مَ اجلِ  يِ مْ لرَ ِمـن ـى  هِ ٌق بي إتيانِ رْ فَـ  نْ يكُ  مْ ـولَ ، قيما  هبا مُ  نْ يكُ 

 مانُ والزَّ  كانُ مَ الْ  ذلكَ  لَ عِ وجُ ،  اللِ  رُ كْ ذِ  فيهِ  عَ الذي ُشِر  عِ وضمَ يف الْ  يمَ قِ يُ  أنْ  عليهِ  على أنَّ  دليلٌ  واآليةُ 
 .ـ ه.ا [ وا ذلكَ فعلُ  هُ وأصحابَ  -- ِبَّ النَّ  ألنَّ ؛ دا  يْ عِ 
 

  : ةِ نَّ الس   دليلُ : ثانياً 
 : وهيَ ،  أحاديثَ  ةِ عدَّ م بِ هِ وا على مذهبِ استدلُّ 

  اسُ بَّ عَ الْ  نَ ذَ أْ تَ سْ اِ  )):  قالَ  يِ حيحَ يف الصَّ  -امَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ  -(1)
 نَ ذِ أَ فَ ،  هِ تِ ايَ قَ سِ  لِ جْ أَ  نْ مِ ؛ ِمـنًـى  يَ الِ يَ لَ  ةَ كَّ مَ بِ  تَ يْ بِ يَ  نْ أَ  -- اللِ  ولَ سُ رَ  -- بِ لِ طَّ مُ الْ  دِ بْ عَ  بنُ ا
 .( ( هُ لَ  -- اللِ  ولُ سُ رَ  صَ خَّ رَ ) ):  ويف روايةٍ ،  (( هُ لَ 

 يف الَّ إِ  ال يكونُ  االستئذانَ  فإنَّ  (( هُ لَ  نَ ذِ أَ فَ ) : )وقوله ،  (( نَ ذَ أْ تَ سْ اِ ) : )يف قوله  : اللةِ الدِّ  ووجهُ 
 . وهو اْلَمِبيتُ  الواجبِ  وهو هنا يف تركِ ،  مٍ حمرَّ  واجٍب أو فعلِ  تركِ 

 منْ  هُ وأنَّ ، ِمـن ـى بِـ اْلَمِبيتِ  دليٌل على وجوبِ  ويف احلديثِ : )  -َرِِحَُه اللُ - رٍ جَ حَ  ابنُ  احلافظُ  قالَ 
وإذا ،  ذكورةِ مَ الْ  ةِ للعلَّ  وقعَ  اإلذنَ  وأنَّ ،  ها عزميةٌ مقابلَ  يقتضي أنَّ  خصةِ بالرُّ  عبيَ التَّ  ألنَّ ؛  احلجِّ  مناسكِ 

 .ـ ه.ا[  اإلذنُ  حيصلِ  مْ ـما يف معناها لَ  أوْ  دْ وجَ تُ  مْ ـلَ 
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  . واجبٌ  الواجبِ  ، وبيانُ  بيانا  لواجبٍ  وقعَ  هُ لُ عْ ، وفِ  شريقِ التَّ  ليالِمـن ـى بِـ اتَ بَ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  -(2)

               جابرِ  من حديثِ  مٍ سلِ مُ  كما يف صحيحِ   وقالَ ،  شريقِ التَّ  ليالِمـن ـى بِـ اتَ بَ  --أنَّ النَِّبَّ  -(3)
  . (( مْ كُ كَ اسِ نَ وا مَ ذُ خُ أْ تَ لِ ) ): ا مَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اللِ  عبدِ  بنِ ا

 
 نَ د  مِ حَ نَّ أَ تَ يْ بِ ال يَ  )):  قالَ  -- ابِ اخلطَّ  بنِ  رَ مَ عن عُ  مالكٌ  ما رواهُ  : األثرِ  دليلُ :  ثالثاً 

  . (( ةِ بَ قَ عَ الْ  اءَ رَ وَ ِمـنًـى  يَ الِ يَ لَ  اجِ جَّ حُ الْ 
      هِ تِ نَّ سُ  باعِ تِّ با ونَ مأمورُ  وحننُ  راشدٌ  وهو خليفةٌ ِمـن ـى  خارجَ  اْلَمِبيتِ  عنِ  هِ يِ هْ نَـ  ظاهرُ  : اللةِ الدِّ  وجهُ 

-- .  
 

  .(  واجبٍ  غيُ )  :اني الثَّ  القولِ  دليلُ 
  . ةُ نَّ السُّ                      

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ   أنْ  -- ِبَّ النَّ  -- اسِ العبَّ  يف استئذانِ  مُ تقدِّ مُ الْ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
 . ِمـن ـى ليالَ  ةَ كَّ مَ ـبِ  يبيتَ 
،  هُ يرتكَ  أنْ  اسِ للعبَّ  نْ يكُ  مْ ـواجبا  لَ  فلو كانَ ،  -- اسٍ للعبَّ  صَ خَّ رَ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  : اللةِ الدِّ  وجهُ 

 . هِ برتكِ  -- ِبُّ النَّ  لهُ  صَ خِّ رَ يُـ  وال أنْ 
 

  : رجيحُ التَّ 
وذلك ؛  شريقِ ليال التَّ ِمـن ـى بِـ اْلَمِبيتِ  بوجوبِ  هو القولُ  -اللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ - في نظري حُ الذي يترجَّ 

 : ا يلي مَ لِ 
 .وا به ما استدلُّ  ةِ لصحَّ  :أوالً 
واجبا   نْ يكُ  مْ ـلو لَ  هُ بأنَّ :  عنه جابُ فيُ  االستئذانِ  اين حبديثِ الثَّ  القولِ  أصحابِ  ا استداللُ وأمَّ  :ثانياً 

وا مُ هِ فَ  -مْ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةَ الصَّ  يدلُّ على أنَّ  هُ واستئذانُ ، اٍع دَ  -- اسِ العبَّ  الستئذانِ  ا كانَ مَ لَ 
 أحدٌ  عليهِ  هُ نكرْ يُ  مْ ـولَ ، عنه  رويِّ مَ الْ  يف األثرِ  -- رَ مَ عُ  لُ عْ فِ  عليهِ  وهو ما يدلُّ ،  اْلَمِبيتِ  وبَ جُ وُ 

ُهمْ - حابةِ الصَّ  منَ   معروفا  عندَ  كانَ   اْلَمِبيتِ  وجوبَ  فدلَّ على أنَّ ؛  وهُ يراجعُ  مْ ـولَ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
ُهمْ - حابةِ الصَّ    . عليهِ  هِ وجوبِ  إلسقاطِ  كانَ -- اسِ العبَّ  استئذانَ  وأنَّ ،  -َرِضَي اللُ َعنـْ
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،  هِ ربِّ  ٌغ عنْ لِّ بَـ مُ  -- ِبَّ النَّ  ألنَّ ؛ باطٌل ف لهُ  صَ خِّ رَ يُـ  أنْ  -- ِبِّ للنَّ  وما كانَ : م هُ ـوقولُ ا وأمَّ 
 . أعلمُ  واللُ ،  رعِ الشَّ  منَ  معلومٌ  ررِ الضَّ  لوجودِ  الواجباتِ  يف تركِ  خيصُ والرتَّ 

 
 ئُ زِ جيُْ  وإذا كانَ ،  هُ بعضُ  ئُ زِ جيُْ  أمْ ،  هِ لِّ كُ   يلِ اللَّ  تُ يْ بِ مَ  جيبُ  فهلْ ،  هِ ا بوجوبِ نَ لْ وإذا قُـ  : انيةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 

 ؟  هُ رُ دْ قَ  فما هوَ ،  يلِ اللَّ  بعضُ 
 العربةَ  هم أنَّ أكثرُ  والذي عليهِ ،  هِ بوجوبِ  القائليَ  عندَ  لَّهُ كُ   يلَ اللَّ  تَ يْ بِ يَ  أنْ  ال جيبُ  هُ أنَّ  : والجوابُ 

 هُ وأصحابُ  مالكٌ  اإلمامُ  عنهُ  بـَّرَ وهو ما عَ ،  يلِ اللَّ  على نصفِ  ا زادَ مَ ـبِ  دَّهُ حَ  نْ م مَ هُ نْـ فمِ ،  يلِ اللَّ  بأكثرِ 
 . عىن واحدٌ مَ والْ ، (  يلِ اللَّ  مِ ظَ عْ مُ ) ـب يف األصحِّ  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ - ةُ افعيَّ الشَّ  عنهُ  رَ بـَّ ، وعَ (  يلِ ُجلِّ اللَّ ) ـبِ 

                :  قالَ  اللِ  أبا عبدِ  تُ مسعْ  لٍ بَ نْ حَ  روايةِ ففي ،  يلِ اللَّ  بآخرِ  دَّ تَ عْ فا،  الوقتَ  رَ بَـ عتَ ا منَ  اجلمهورِ  ومنَ 
 الَّ إِ  يلِ اللَّ  آخرَ  تُ يْ بِ وال يَ ،  هُ ساعتَ  رجعَ  البيتَ  زارَ  نْ ومَ ،  العقبةِ  وراءِ  منْ ِمـن ـى  أحٌد ليالَ  تُ يْ بِ وال يَ ] 
 .ـه.ا [ٌم دَ  فعليهِ  باتَ  نْ فمَ ،  ذلكَ  منْ  عَ نَ مَ  رَ مَ عُ  ألنَّ ؛  ـ ىنمِ ـبِ 
 
 : هُ لُ ائِ سَ مَ 

 يف تركِ  -- بِ لِ طَّ مُ الْ  عبدِ  بنِ  اسِ للعبَّ  خصةِ على الرُّ  حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ السُّ  تِ دلَّ  :ولى األُ  اْلَمسألةُ 
  رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  يف حديثِ  مَ كما تقدَّ   هِ قايتِ سِ  من أجلِ  ةَ كَّ مَ ـبِ  ى ليال التشريق ؛ ليبيتَ ـن  مِ ـبِ  بيتِ مَ الْ 
ُهَماَرِضَي اللُ -   . يِ حيحَ يف الصَّ  -َعنـْ

 يتوَلَّ  نْ مَّ ـمِ  هِ بعدِ  منْ  هاشمٍ  آلَ  وتشملُ  هُ تشملُ  ، بلْ  هُ وحدَ  -- بالعباسِ  ال ختتصُّ  خصةُ وهذه الرُّ 
 ا خاصةٌ هَ إنَـّ :  قالَ  نْ مَ ، خالفا  لِ  -َرِِحَُهُم اللُ - ي العلماءِ قولَ  أصح   وهذا هوَ ،  احلجيجِ  قايةِ سِ  أمرَ 

 . هُ وحدَ  -- اسِ بالعبَّ 
 [ .ودا  مُ ـجُ ]  هذا القولَ  -َرِِحَُه اللُ - رٍ جَ حَ  ابنُ  احلافظُ  وقد عدَّ 

 ؛ ألنَّ  يجِ جِ احلَ  يِ قْ بسَ  يقومُ  نْ مَّ ـمِ  هِ غيِ  وسقايةَ  هُ قايتَ سِ  ا تشملُ هَ ها به فإنَـّ ا بعدم اختصاصِ نَ لْ وإذا قُـ 
 .  -َرِِحَُهُم اللُ - العلمِ  أهلِ  عليه بعضُ  ، كما نصَّ  عىن فيهما واحدٌ مَ الْ 

            :  -- ينِّ اَل جْ العَ  عدي   بنِ  عاصمِ  كما يف حديثِ   عاةِ للرُّ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - صَ كما رخَّ 
 دِ الغَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ وَ  دِ غَ الْ  نَ مِ  رِ حْ النَّ  مَ وْ يَـ  ونَ مُ رْ يَـ  ةِ تَ وْ تُـ يْ بَـ ي الْ فِ  لِ بِ الِ  اةِ عَ رُ لِ  صَ خَّ رَ  -- اللِ  ولَ سُ نَّ رَ أَ )) 

 . اهُ حَ وصحَّ  واحلاكمُ  مذيُّ والرتِّ  ماجهَ  وابنُ  وأبو داودَ  أِحدُ  أخرجهُ  (( رِ فْ النـَّ  مَ وْ يَـ  ونَ مُ رْ يَـ ، وَ  نِ يْ مَ وْ يَـ بِ 



 هـ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                              قِ يْ رِ شْ التَّ  اِلَ يَ ى لَ ـن  مِ ـبِ  تُ يْ بِ مَ الْ : الدَّْرُس اْلَعاِشُر 
 

-6 -

 صالِ مَ ـم بِ هِ ارتباطِ  بسببِ  ؛ وذلكَ  شريقِ التَّ  ليالَ بِـِمن ـى  يتِ بِ مَ الْ  ِلم يف تركِ  صُ رخَّ يُ  عاةَ الرُّ  على أنَّ  فدلَّ 
 .ها عليها وحفظِ  م والقيامِ هِ ـبدوابِّ  قةِ تعلِّ مُ الْ  العامةِ  اجِ جَّ احلُ 

 اجِ جَّ احلُ  صالِ مَ ـبِ  ونَ يقومُ  نْ نا فيمَ  كما يف زمانِ ََل وْ عىن أو أَ مَ م يف الْ هُ مثلَ  كانَ   نْ مَ  : بهؤالءِ  ويلتحقُ 
م أو هِ لِ كَ أْ مَ  كتأميِ ،   روريةِ الضَّ  صالِ مَ الْ  منَ  ذلكَ  هم وحنوِ هم أو عالجِ هم أو إسعافِ نِ مْ يف أَ  روريةِ الضَّ 

 اجِ جَّ احلُ  رُ تضرُّ  يَ شِ وخُ  صالِ مَ هبذه الْ  ى للقيامِ ـن ـ مِ  خارجَ اْلَمِبيِت وا إَل إذا احتاجُ  م ، فهؤالءِ هبِِ رَ شْ مَ 
 هِ عىن الذي من أجلِ مَ الْ  ؛ ألنَّ اْلَمِبيِت  ِلم يف تركِ  صُ رخَّ م يُ هُ ، فإنَـّ بِـِمن ـى م هِ ـوتَ تَ يْ م وبَـ هِ صاحلِ مَ هم لْ برتكِ 
 روريةِ الضَّ  صالِ مَ كما يف الْ   أشدَّ  يكونُ  فيهم ، وقدْ  موجودٌ  -- اسِ للعبَّ  -- اللِ  رسولُ  صَ رخَّ 

 . اجِ جَّ للحُ 
 . ى ـن ـ مِ  خارجَ  هِ لعالجِ  يجَ حتِ الذي اُ  ريضِ مَ كالْ ،   اخلاصةِ  األعذارِ  ألهلِ اْلَمِبيِت  يف تركِ  صُ كما يرخَّ 

 نْ ، كمَ بِـِمن ـى باْلَمِبيِت  ةُ شقَّ مَ والْ  احلرجُ  هُ يلحقُ  نْ مَ  كلَّ :  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  به بعضُ  وألحقَ 
اْلَمِبيِت  إَل تركِ  حاجة   أشدُّ  هِ على نفسِ  اخلائفَ  يف أنَّ  ، وال شكَّ  هِ أو مالِ  هِ أو ولدِ  هِ على أهلِ  خيافُ 

 خصةَ رُ  إنَّ :  قالَ يُ   أنْ الَّ إِ ، عىن مَ يف الْ  عاةَ الرُّ  هُ بِ شْ يُ  هُ فإنَّ  هِ على مالِ  خافَ  نْ ا مَ ، وأمَّ  عاةِ والرُّ  قاةِ من السُّ 
 يف موجبِ  -َرِِحَُهُم اللُ - الفقهاءِ  بعضُ  هُ ى اعتربَ ـ، وهو معن   اجِ جَّ احلُ  منَ  والغالبِ  ةِ بالعامَّ  قةٌ متعلِّ  عاةِ الرُّ 
 . ةِ اخلاصَّ  األعذارِ  دونَ  ةِ العامَّ  اجِ جَّ احلُ  صالِ مَ ـبِ  قةِ تعلِّ مُ الْ  ا على األعذارِ هَ رَ صَ ، فقَ  خصةِ الرُّ 
على  ها ، وقد نصَّ ألهلِ اْلَمِبيِت  تركَ  يحُ بِ تُ  اخلاصةَ  األعذارَ  أنَّ  اجلمهورِ  أكثرِ  عليه عندَ  نصوصُ مَ والْ 

 . -َرِْحَُة الِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -احلنابلة ِ  وبعضُ ،  ةِ افعيَّ والشَّ ،  ةِ الكيَّ مَ الْ  ذلك فقهاءُ 
 عاءِ الرُّ  غيِ  منْ  األعذارِ  وأهلُ : ]  -َرِِحَُه اللُ - ةَ امَ دَ قُ  بنِ  أِحدَ  بنُ  اللِ  عبدُ  دٍ أبو حممَّ  قُ وفَّ مُ الْ  اإلمامُ  قالَ 
ها  يْ بِ نْ تَـ  ِلؤالءِ  صَ رخَّ  -- ِبَّ النَّ  ؛ ألنَّ  ةِ وتَ تُ يْ البَـ  يف تركِ  عاءِ هم كالرُّ وحنوِ  هُ ضياعَ  خيافُ  مالٌ  لهُ  نْ ومَ 

 .هـ .ا[ م هِ ـم بِ هُ إحلاقُـ  هم فوجبَ يف غيِ  دَ جِ  وُ عىن  مَ لِ  عليهِ  نصَّ :  أو نقولُ  هم ،على غيِ 
                     

          ،  فهذا هو األفضلُ  كاملة    ةِ الثالثَّ  شريقِ التَّ  أيامَ بِـِمن ـى  يمَ قِ يُ  أنْ  احلاجُّ  أحبَّ  نْ إِ  : انيةُ الثَّ  اْلَمسألةُ 
 . ا كاملة  هَ مَّ ـتَ ما أَ ـ، وإنَّ  لْ جَّ عَ تَـ يَـ  مْ ـلَ  ، حيثُ  -- اللِ  رسولُ  هُ لَ عَ وهو الذي فَـ 

،  هِ سِ مشَْ  مغيبِ  قبلَ  اين عشرَ الثَّ  وهو اليومُ  شريقِ التَّ  اين من أيامِ الثَّ  يف اليومِ  رَ فِ نْ فيَـ  لَ جَّ عَ تَـ يَـ  أنْ  أحبَّ  نْ وإِ 
َواذُْكُروا اللََّه ِفي  }:  -اََل عَ تَـ - هِ ؛ لقولِ  مسِ الشَّ  وبِ رُ غُ  قبلَ  اجلمراتِ  يِ مْ رَ  منْ  غَ رَ منها ، وقد فَـ  فيخرجَ 

ى َواتَـُّقوا اللََّه أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِفي يـَْوَمْيِن َفال ِإْثَم َعَلْيِه َوَمْن تََأخََّر َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمْن اتَـّقَ 
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 بهِ  رادُ مُ ، والْ  يِ يف يومَ  لِ عجُّ التَّ  على جوازِ  الكرميةُ  اآليةُ  هذهِ  تْ ، فدلَّ  {َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن 
 . هِ سِ مشَْ  مغيبِ  قبلَ  ةِ جَّ ي احلِ من ذِ  اين عشرَ الثَّ  اليومُ 

 من أهلِ  كانَ   ، سواء   جَّ حَ  نْ مَ  جلميعِ  شاملةٌ  ا عامةٌ هَ إَل أنَـّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلمِ  أهلِ  مجاهيُ  وذهبَ 
 .هم أو من غيِ  ةَ مكَّ 
،  -- ابِ اخلطَّ  بنِ  رَ مَ عن عُ  هم ، وهو مروي  بغيِ  لُ عجُّ التَّ  ، فيختصُّ  ةَ مكَّ  أهلَ  ال تشملُ  : يلَ وقِ 

منهم  لُ م يتعجَّ هُ أنَـّ  -َرِِحَُه اللُ - مالكٍ  ، وعن اإلمامِ  -َرِِحَُه اللُ - أِحدَ  عن اإلمامِ  أيضا   وروايةٌ 
 . على العمومِ  دال   اآليةِ  وظاهرُ هم ،وحنوِ  ارِ جَّ كالتُّ   رٌ ذْ عُ  لهُ  نْ ومَ ،  احلاجةِ  يوذِ ،  ريضِ مَ كالْ ،   حتاجُ مُ الْ 

يف  العربُ  تِ ، وكانَ  ةَ كَّ مَ ـب أو نوى اإلقامةَ ،  جِّ احلَ  بعدَ  هِ إَل أهلِ  جوعَ الرُّ  أرادَ  سواء   اآلفاقيُّ  لُ ويتعجَّ 
َ ، فبَـ  لَ تعجِّ مُ الْ  تذمُّ  اجلاهليةِ   فال إثَ  رَ تأخَّ  ، وإنْ  وال حرجَ  لِ عجُّ عليه يف التَّ  ال إثَ  هُ أنَّ  -ُسْبَحانَهُ - يَّ

 . وال حرجَ عليه 
  مسِ الشَّ  وبِ رُ غُ  وقبلَ  والِ الزَّ  بعدَ  رُ فِ نْ ، ويَـ  كاملة    اين عشرَ الثَّ  لليومِ  يرمي اجلمراتِ  هُ فإنَّ  لَ عجُّ التَّ  رادَ وإذا أ

 هُ لُ تعجُّ  صحَّ  كاملة    ى اجلمراتِ مَ رَ  وقدْ  هِ اعِ تَ ومَ  هِ لِ حْ رَ بِ  مسِ الشَّ  وبِ رُ غُ  ى قبلَ ـن ـ مِ  ودِ دُ من حُ  فإذا خرجَ 
 ما الَّ ، إِ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  ها ، وهذا بإمجاعِ يومِ  يُ مْ ورَ  عشرةَ  الثةِ الثَّ  يلةِ اللَّ  مبيتُ  عنهُ  سقطُ فيَ 
 .فيهم  على اخلالفِ  ةَ مكَّ  من أهلِ  ثِنَ ستُ اُ 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عن عبدِ  مالكٌ ى وَ ورَ   هِ يْ لَ عَ  تْ بَ رَ غَ  نْ مَ )) :  قالَ  هُ أنَّ  صحيحٍ  بسندٍ  -َرِضَي اللُ َعنـْ
ال  هُ على أنَّ  ، فدلَّ ((  ارَ مَ جِ الْ  يَ مِ رْ ى يَـ تَّ نَّ حَ رَ فِ نْ ال يَـ فَ  قِ يْ رِ شْ التَّ  امِ يَّ أَ  طِ سَ وْ أَ  نْ مِ  بِـِمنًـى وَ هُ وَ  سُ مْ الشَّ 

ة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ الْ  ، وهذا هو مذهبُ  لِ عجُّ التَّ  وصفُ  فيهِ  قَ منها ليتحقَّ  هِ ى وخروجِ ـن  مِ ـلِ  هِ مفارقتِ  منْ  دَّ بُ 
 . اجلملةِ  من حيثُ   -َرِِحَُهُم اللُ -واحلنابلة 

 هِ خروجِ  إليه بعدَ  ث رجعَ بِـِمن ـى شيئ ا  يَ سِ نَ  نْ إِ :  ةِ الكيَّ مَ الْ  بعضُ  فقالَ : فصيل التَّ  ا من حيثُ أمَّ 
 قبلَ  مسُ عليه الشَّ  تْ ها وغابَ ليأخذَ  ، أو رجعَ  وبِ رُ الغُ  بعدَ  هُ وكان رجوعُ ،  الغروبِ  منها قبلَ  هِ لِ وتعجُّ 

 مْ ـلَ  حلاجةٍ  إذا رجعَ  هُ بأنَّ  احلكمَ  -َرِِحَُهُم اللُ - احلنابلةُ  ، وأطلقَ  يُ مْ وال الرَّ اْلَمِبيُت  هُ يلزمْ  مْ ـلَ  خروِجهِ 
 . يُ مْ والرَّ اْلَمِبيُت  هُ يلزمْ 

 . ة يف األصحِّ افعيَّ الشَّ  وهو مذهبُ 
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 أنَّ  ، وهذا من جهةِ  اإلمامُ  لَ يتعجَّ   أنْ ِن بُ عجِ ما يُ :  قالَ  هُ أنَّ  -َرِِحَُه اللُ - مالكٍ  اإلمامِ  عنِ  لَ قِ ونُ 
على  يكونَ  فينبغي أنْ  جِّ احلَ  مناسكَ  اسِ للنَّ  يمُ قِ هو الذي يُ  ، واإلمامُ  للمناسكِ  وأتُّ ،  فضلُ أ أخيَ التَّ 
 . لْ جَّ يـَتَـعَ  مْ ـالذي ل -- اللِ  تأسيا  برسولِ ،  هِ اتِ ئَ يْ هَ  أتِّ 
          

 اجلمراتِ  يُ مْ رَ  هُ يلزمْ  مْ ـل هِ هبا من نفسِ  ث باتَ ،  ى حلاجةٍ ـن ـ إَل مِ  ث رجعَ  لَ لو تعجَّ  : الثةُ الثَّ  اْلَمسألةُ 
 . -َرِِحَُه اللُ - افعيِّ الشَّ  ، وهو مذهبُ  لِ عجُّ التَّ  عنه حكمُ  يسقطْ  مْ ـولَ ،  عشرَ  الثِ الثَّ  يومِ ال من

بِـِمن ـى وهو  مسُ عليه الشَّ  تْ إذا طلعَ  عشرَ  الثَ الثَّ  يومَ  يُ مْ عليه الرَّ  جيبُ  هُ أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - ةِ احلنفيَّ  وعندَ 
 بعدَ به  ةِ مَّ الذِّ  لِ غْ على شَ  يدلُّ  دليلٌ  مَّ ـثَ  ، وليسَ  لِ عجُّ عنه بالتَّ واْلَمِبيِت  يِ مْ الرَّ  ؛ لسقوطِ  أقوى واألولُ 

 .  أعلمُ  عليه ، واللُ ِه وجوبِ  ا منْ ءتِ راب
  

 {ِلَمِن اتَـَّقى } : لِ عجُّ التَّ  يةِ يف آ -اََل عَ تَـ - هِ يف قولِ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  بعضُ  قالَ  : ابعةُ الرَّ  اْلَمسألةُ 
 أهلِ  ى عليه بعضُ َـ ن، وبَ  -امَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  ، وهو قولُ  لِ عجُّ التَّ  بإباحةِ  قةٌ ا متعلِّ هَ أنَـّ 

أو ،  كِ سُ للنُّ  كراهية    لُ ، فال يتعجَّ  مقرونا  بتقوى اللِ  يكونَ  ينبغي أنْ  لَ عجُّ التَّ  أنَّ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلمِ 
 . أعلمُ  ، واللُ  اعةِ الطَّ  ال  منَ لَ مَ 
 
 


