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  األوىل( )الطبعة الكتاب هذا طبع مت

 هـ 1428 عام احلج يف وتوزيعه اإلسالمي العامل رابطة طريق عن

 

 ومن أراد طباعته لوجه اهلل فال مانع 

 الرمحن بن محاد العمر الوقفية بعد موافقة مؤسسة الشيخ عبد
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 مقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ... أما بعد

العمر فقد بقيت مسائل احلج والعمرة وأحكامهما مالزمة للمؤلف الشيخ عبدالرمحن بن محاد 
كان   ألكثر من ستني سنة، وهذا هو عدد املرات اليت قام هبا حاجاً لبيت هللا احلرام، -رمحه هللا-

هجرية، وهي حجته األخرية اليت سبقت وفاته بثالثة أشهر تقريباً، حيث  1436آخرها حجة سنة 
من اهلجرة النبوية، كما ُيضاف يف سجلة مع  1437ربيع األول لسنة  الثاين منتويف رمحه هللا يف 

 . -رمحه هللا–احلج، عدد أكرب من العمرات اليت قام هبا 

الف عليه خالهلا اآل ل ستة عقود، مر  وقد هيأ ذلك له ساحنة ملباشرة أحوال احلج والعمرة خال
ج اليت الزمتها، وبشخوصها من الرجال من مسائل وقضااي احلج والعمرة، ارتبطت بزماهنا وظروف احل

والنساء، وبتعدد جنسياهتم وعاداهتم وتقاليدهم، وعقائدهم ومذاهبهم الفقهية، وبتفاوهتم يف االستقصاء 
 والتشدد أو االقتصار والتساهل.

رغبة غامرة، يف مجع الناس ما أمكن، على األصوب  -رمحه هللا-يف وجدانه  كل ذلك أحيا
الدليل من القرآن والسنة الصحيحة، وظهر رجحانه، ومناسبته ألحوال احلجاج  واأليسر، مما وافق

 واملعتمرين، وفق أصنافهم وظروفهم وحاجاهتم.

 -حني أتليفه هذا اجلزء من كتاب اإلسالم –إىل ذلك مل يكن  -رمحه هللا–ويف سبيل سعيه 
لعلماء، وغريهم ممن عرف ابلرسوخ مبعزل عن العلماء الكبار احملققني، وعلى رأسهم ثلة من هيئة كبار ا

والتحقيق، فقد عرض عليهم نسخاً من الكتاب متضمناً اختياراته الفقهية حول مسائل احلج والعمرة، 
رمحه –طالباً النظر فيها وإبداء الرأي بشأهنا، مقروانً ابلدليل املعترب يف حال عدم االتفاق معه، وقد بني 

 ت، يف مقدمته هلذا الكتاب، فريجع هلا.    ذلك املنهج يف التأليف والتثب -هللا

وقد زاد من قوة صلته هبذه املسائل والقضااي، وسربه هلا، كونه معين بتعليمها والفتوى بشأهنا، 
، مبباشرة التعليم والدعوة واإلرشاد إذ كان من العلماء املكلفني رمسياً من وزارة الشؤون اإلسالمية

 إىل سنة حجه األخرية اليت سبقت وفاته. -رمحه هللا–على ذلك والفتوى والوعظ يف احلج، مستمراً 
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وإحياًء هلذا العلم املهم، الذي جاء بتوفيق هللا نتاجاً خلربة طويلة وممارسة عميقة، يف جمال احلج 
والعمرة، ولصلته الوثيقة حباجات الناس وأحواهلم، تقوم مؤسسة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر 

بذل فيه وسعه وجهده  يف نشر ما -رمحه هللا–بطباعته وتقدميه للناس، حتقيقاً لرغبة املؤلف الوقفية، 
هدف إليه، من  وتثبته وحتقيقه، ومدارسته مع أقرانه من العلماء وطلبة العلم، لعل هللا تعاىل حيقق به ما

 األجر واملثوبة. -رمحه هللا–تعليم للناس وتيسري عليهم، وهم يؤدون مناسكهم، وأن ُُيزل به له 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 

 مؤسسة الشيخ عبدالرمحن بن محاد الوقفية

 4252049/00966011: هاتف

 00966540974499:  جوال

 sheikh.a.h.alomar@gmail.com:  إلكرتوين بريد
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 (سابقاً ) معايل األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي تقدمي

 وعلى آله وأصحابه أمجعني أما بعد . عاملني وصلى هللا على نبينا حممد، احلمد هلل رب ال       

( 1)– هللا رمحه –فإن الكتاب الذي بني أيدينا من أتليف فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن محاد العمر 

، غيـر ميسر خمتصر إبيضاح، تناول فيه مناسك احلج والعمرة الشامل عن اإلسالمد أجزاء كتابه أح
مقتصر على األحكام الفقهية بل ضم إليها مجلة من التنبيهات والتوجيهات اليت حيتاج إليها الناســك 

، يف التوحيد والفقه واآلداب اليت تقتضي املناسبة التنويه إليها عند الكـــــالم على خباصة واملسلم بعامة
ايرة من العبادات اليت تظـــهر فيها كثري واحلج والعمرة والز  .من الشعائر منسك من املناسك أو شعرية

يف كتابه هذا وحذر منه . وهكذا ينبغــي  -رمحه هللا – من األخطاء االعتقادية من مثل ما ذكره املؤلف
، ال يروهنم وقعوا يف منكر من االعتقاد إال أنكـــــروه أن يكونوا َنَصحه لعامة املسلمنيألهل العلم 

، ومنكرات االعتقاد أخطر وأوىل ابإلنكار من علموه يف ذلك من احلقي عليهم وعلموهم ما ُيب أن
 منكرات األعمال . وهللا املستعان . 

 وأهنا عبادة  ، خصوصاً ج والعمرة قبل أن حيجوا ويعتمرواوما أحوج الناس إىل التفقه يف مناسك احل
 ، فاخلطأ فيها قد ال يتداركمرة يف عمره ، وال تلزم املسلم إالتاج إىل نفقه كثريةبدنية ومالية قد حت

 ، وليس كاخلطأ يف العبادات اليت تتكرر كالصالة والصيام . بسهولة

، وال قاصداً يف كتابه هذا سالكاً مسلك التقرير ملذاهب من املذاهب –رمحه هللا  –ومل يكن املؤلف 
 ، وينتصر ملا انتصبعنده أنه احلق قرر ما استقر، بل ي-رمحهم هللا مجيعاً  -لالنتصار إلمام من األئمة 

 ، واحلََكمُ شريعة اإلسالم؛ فإهنما األصل األصيل الذي قامت عليه الدليل عليه من الكتاب أو السنة
إليه كل تنازع نشب بني املسلمني، كما قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز :          ردالعدُل الذي ُيب أن يُ 

 ِلكَ   ۚاآْلِخرِ  َواْليَـْومِ  اِبّلل ِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ   ِإن َوالر ُسولِ  اّلل ِ  ِإىَل  فـَُردُّوهُ  َشْيء   يف  تـََناَزْعُتمْ  فَِإن  َوَأْحَسنُ  َخرْير  ذََٰ

                                                           

 .-رمحه هللا  –معايل األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي يف حياة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر  كتبه 1
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  والرد إىل هللا إمنا يكون ابلرد إىل كتابه العزيز كما أن الرد إىل رسوله ، (59:النساء )   أتَِْوياًل 
. يكون ابلرد إىل سنته الثابتة عنه 

ارضه لكونه انسخاً له أو أصح منه، وجب ، وكان ساملاً من خرب يعفمىت ثبت اخلرب عن رسول هللا 
أئمتنا  املهيع كان دأب سلفنا الصاحل وهدي، وعلى هذا اح ما خالفه من أقوال الناسطر املصري إليه وا

 األعالم . 

هللا  رضي -مهيد مســألة راب الفضل يف الصرف، وخالف ابن عباس بن عبد الرب يف الت ذكر أبو عمر
بن زيد أن ذا كان يداً بيد، وأنه كان يقول: حدثين أسامة ، إذ أجاز درمهاً بدرمهني إيف ذلك -عنهما 

، مث ساق ابن عبد الرب من السنة ما 2قال : " إمنا الراب يف النسيئة "لى هللا عليه وسلم رسول هللا ص
، وبني أن حديث أسامه حممول على جنسني خمتلفني كالذهب رمة بيع الدرهم ابلدرمهني مطلقاً يصرح حب

، ومن جهلها وليس يف خالف السنة عذر ألحد، إال ملن جهلها ر، مث قال:مع الفضة والرب مع التم
 مردود إليها حمجوج هبا . 

ورى اإلمام الشافعي يف ابب الغسل بفضل اجلنب واحلائض يف كتابه " األم " عن مالك عن انفع عن 
أنه كان يقول : الأبس بفضل املرأة مامل تكن حائضاً أو جنباً . مث قال  -هللا عنهما رضي -ابن عمر

أنت تقول بقول  اجلنب واحلائض . فقال له قائل:ضل الشافعي : قال مالك الأبس أن يغتسل بف
كان يغتسل   ؛ إمنا تركته ألن النيب ُحجة مالك ؟ فقال نعم ، ولست أرى قوَل أحد مع قول النيب 

. فلم يلتفت الشافعي إىل مذهب كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه  ، فإذا اغتسال معاً كانوعائشة
، كما يف إعالم املوقعني : قل عنه أنه قال، وهو الذي نُ النبوية ثبوت ما خيالفه من السنةابن عمر مع 

، مل يكن له أن يدعها لقول أحد من   أمجع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول هللا 
 الناس .

                                                           
(     2/232) والطحاوي( 2257) ماجه وابن( 2/223) والنسائي( 5/49) ومسلم( 2/31) البخاري أخرجه 2

 (.5/28) والبيهقي
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: إذا رويت عن رسول صح احلديث فاضربوا بقويل احلائط، وصح عنه أنه قال : إذاوتواتر عنه أنه قال 
ُيسلم به كل مسلم  حديثاً ومل آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب . وهذا من الواضح الذي هللا 

، غري أن الناس إذا تعاملوا مع تفاصيل املسائل صحيح االعتقاد، وال يرغب عنه إال من سفه نفسه
لى بعضهم نزعة التعصب ألقوال من يتقلدوهنم ومذاهبهم ، فإذا جاء الدليل من الفقهية غلبت ع

، وتكلفوا يف االعتذار عن الحتجاج لقوهلم من طريق القياس، أطالوا يف االسنة خمالفاً ملا قال به أئمتهم
ليل اترة دعاوى النسخ بغري د، ومن ة ضروابً من التأويل البعيد اترةترك العمل ابلدليل الثابت من السن

من أصول جعلوها حاكمة  على ، بدعوى كونه خمالفاً ملا قرروا ومن القدح يف ثبوته اترة اثلثة، أخرى
، أو كونه وارداً من طريق اآلحاد يف موضع تعم به البلوى ن اخلرب خمالفاً للقياس والقواعد، ككو السنة

، إىل غري ذلك من ي له من الصحابة غري فقيه، أو لكون الراو دواعي نقله مستفيضاً أو متواتراً وتتوفر 
  قض ما سلموا به يف اجلملة من وجوب تقدمي السنة على القياس . األعذار اليت تن

بلغته  من وجه  ، ويفرتض فيه أهنا مل تبلغه أو السنة إذا تبينت خبالفهتهد إىلوكان األوىل أن يرد قول اجمل
اإلحاطة ابلسنة  ، أن يقصر علمه عنوال قدحاً يف اجتهادهالرجل  يكون نقصاً يف إمامة ال يصح . وال

، صم من اخلطأ يف فهم معاين النصوص، ومن ذا الذي َسِلم من آفة النسيان أو عُ واستشراف نصوصها
 لتعارضها يف نفس ، إذا تعارضت يف ذهنه ،دفعاً بعضها على بعض على الوجه الصحيح ويف محل

، إذا قال -رمحهم هللا مجيعاً  -عي يف إمام من األئمةد  ، أما أن يُ األمر، فإن التناقض يف الشريعة حمال
، وأنه ال خيلو ودرايةا خالفه عن علم به رواية ، أنه إمناً اثبتاً ال وجه للطعن يف ثبوتهبقول خيالف حديث

لة ، واالرتفاع ابألئمة إىل منز ضرب من التمحل واملكابرة ، فهذاده من أن يكون مؤواًل أو منسوخاً عن
إليهم من حيث يريد أن ُيلهم وحيسن إليهم  يسيء، ومن يفعل ذلك إمنا فوق منزلتهم اليت كانوا عليها

. 

نه يهدي من يشاء إىل صراط ، إيه من احلق إبذنهينا ملا اختلف فويف اخلتام أسأل هللا تعاىل أن يهد
بغري  ، ويقينا شر التعصب ألقوال الرجال، وأن يفتح قلوبنا لفقه دينه من كتابه وسنة نبيه مستقيم

على   –هللا  رمحه –، وأن ُيزي فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن محاد العمرعلم وال هدى وال كتاب منري
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ن ومن سلف م ، وعلى جهوده الكثرية يف سبيل العلم وحث الناس على اتباع املصطفى هذا اجلهد
  ، إنه مسيع جميب الدعوات.، ويوفقه ملزيد من العمل الصاحل ، أن ُيزيه خرياً صاحل األمة

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم .                       
 

 د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي                        

 األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي )سابقاً (    
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 اإلهـداء

وصحبه الكرام( إىل أصحاب  أهدي هذا الكتاب املبارك: )كتاب اإلسالم يف بيان ما عليه النيب 
الفضيلة معايل رئيس رابطة العامل اإلسالمي وأعضائها وإىل أصحاب الفضيلة رؤساء اإلفتاء واملرجعيات 

العامل اإلسالمي اإلسالمية ووزراء التعليم ورؤساء اجلامعات وإىل مجيع أصحاب الفكر املستنري يف 
عامة، وإىل أصحاب الفضيلة علماء املذاهب الذين اتفقوا بعد التشاور على أن يكون القرآن الكرمي 

وصحيح السنة النبوية مها املذهب احلق اجلامع للمذاهب اإلسالمية الذي ُيب األخذ به والرجوع 
خذ به اخللفاء الراشدون واألئمة وأمته وأ إليه؛ ألنه املنهاج الذي شرعه هللا سبحانه لرسوله حممد 

سبحانه  -من آل البيت ومجيع الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني ومن تبعهم إبحسان عماًل بقول هللا 
اُكم َوَأن  َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَات ِبُعوُه َوالَ تـَت ِبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفر َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوص  : -وتعاىل

 (.153)األنعام:          بِِه َلَعل ُكْم تـَتـ ُقونَ 

كثرياً وساء غريي من أهل العلم واإلميان تفرق أهل السنة واجلماعة بتعدد مذاهبهم، ولكن   ولقد ساءين
يف  -واحلمد هلل-الذي خفف هذه اإلساءة أنه تفرق يف بعض الفروع ال يف األصول.. فهم متفقون 

من ابب ، مث إن اختالفهم احلاصل يف بعض الفروع ليس -إن شاء هللا تعاىل -العقيدة كما سيأيت بيانه 
 التضاد.

وحيث أن التفرق احلاصل يف مسائل الفروع أدى إىل حشو كتب كل مذهب ابآلراء املختلفة مما جعل 
طالب العلم من أتباع كل مذهب يتيهون يف متاهات تلك اخلالفات فقل  حتصيلهم وانشغلوا عن فهم 

ع إليها واألخذ هبا امتثااًل ما دلت عليه األدلة من الكتاب والسنة اليت أمرهم أئمة كل مذهب ابلرجو 
 .ألمر هللا سبحانه وتعاىل وأمر رسوله 

وكان بودي منذ أمد بعيد أن يكون بني يدي طالب العلم كتاب جامع ملا دلت عليه اآلايت 
واألحاديث من األحكام ُيمع هللا به املسلمني على مذهب احلق الذي كان عليه السلف الصاحل قبل 

له على القضااي املعاصرة اليت حيتاج املسلمون إىل معرفة التشريع واملنهج التمذهب إىل جانب اشتما
 اإلسالمي حنوها، مع فتح ابب االجتهاد فيما ال نص فيه من مسائل الفروع.
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يف أتليف كتاب موجز جامع ملا اتفق على أصوله أئمة  -سبحانه وتعاىل -ولذا فقد استخرت هللا 
والتابعون واتبعوا التابعني وهو  تمع عليه أصحاب رسول هللا املذاهب اإلسالمية عامة وهو ما اج

 األخذ ابلدليل من الوحيني وترك ما خالفه.

فإذا رأى القارئ الكرمي أي مسألة مقرونة ابلدليل املنطوق أو املفهوم أو تشملها قاعدة شرعية خالف 
اعة فإهنا يف حقيقة األمر مذهب أو أكثر من املذاهب األربعة أو غريها من مذاهب أهل السنة واجلم

املذهب احلق الذي اتفقوا عليه بقوهلم: )إذا صح احلديث فهو مذهيب(  -إن شاء هللا تعاىل-هي 
)خذوا مما أخذان ربوا بقويل عرض احلائط( وبقوهلم:فاض وبقوهلم: )إذا خالف قويل قول رسول هللا 

منه فإان نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا( إىل غري ذلك من عباراهتم اليت يتربؤن فيها من أي قول 
خيالف الدليل.. ومصداق ذلك: وجود القول القدمي والقول اجلديد لكل منهم.. بل إنك جتد يف بعض 

 املسائل أكثر من قولني لإلمام الواحد.

عدداً من كبار علماء كل  -وفقها هللا -ختتار رائسة رابطة العامل اإلسالمي قرتح أن ومع هذا فإين أ
مذهب ممن ُعرفوا ابلتمسك بعقيدة السلف الصاحل ومههم األخذ ابلدليل وهلم مكانة يف نفوس أتباع  

خيتاروهنا من تلك الكتب ومن بينها هذا  خالصة على -إن شاء هللا تعاىل -وا عُ مِ لكي ُيُْ  ؛كل مذهب
  الكتاب؛ عسى هللا أن ُيمع مشل املسلمني على احلق إنه على كل شيء قدير.  

وملا تقدم أهديت هذا الكتاب املبارك لكل عامل مستنري قد أانر هللا بصريته بنور القرآن والسنة وعصمه 
ق هو ما دل عليه الدليل وليس ما قاله عن التقليد األعمى؛ ألنه قد استقر يف شريف علمه أن احل

ألنه ليس مبعصوم مع احتفاظنا له ابالحرتام والتقدير  ؛فالن أو فالن مهما كانت منزلته من العلم
 وقبول قوله املؤيد ابلدليل من القرآن أو السنة الصحيحة.

( 1من الرقم ) هذا وقد جعلت ملسائل كل جزء من أجزاء هذا الكتاب املبارك أرقاماً تسلسلية تبدأ
إن شاء هللا  -القارئ استذكارها والرجوع إليها  ليسهل على ؛للمسألة األوىل إىل آخر مسائل اجلزء

 .-تعاىل
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وقد أُفرد هذا املنسك ابلطبع وهو القسم الثاين من اجلزء الثالث من )كتاب اإلسالم(؛ ليسهل توزيعه 
 .-إن شاء هللا تعاىل –وانتفاعهم به على حجاج بيت هللا احلرام 

ولست يف غىن عن استدراك مقرون بدليل ال معارض له شرعاً يتحفين به أخ يف هللا من العلماء احملققني 
 جزاه هللا عين خرياً.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 

 ن محاد العمرأخوكم يف هللا: عبدالرمحن ب                     
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 بني يدي املناسك
ة إىل دعوة الناس إىل توحيد هللا تعاىلدعوة العلماء والدعا    

تعاىل وأن يكون  واجب على كل موحد يقدر هللا حق قدره أن يدعو إىل توحيد هللا (1)
هللا ولو تتبع القارئ كالم  خلقنا لعبادته .. -سبحانه وتعاىل -ألن هللا  ذلك مهه األكرب ؛

تعاىل لوجد ذكر التوحيد والدعوة إليه ومدح أهله والنهي عن الشرك وذم أهله يف كل 
 صفحة من صفحاته وما خال منها من التصريح بذكره فهو هبا ابملفهوم .

لعلماء والدعاة يهتمون يف حوارهم، وخطبهم، ودروسهم، ( ومن املؤسف أن أكثر ا2)
، وهي من ، والسياسيةاالجتماعية، واألمور حكام الفرعيةوحماضراهتم، ومؤلفاهتم ابلفضائل، واأل

 ،من مسائل العقيدة كتحكيم الشريعة اإلسالمية، وبعضهم يركز على جانب الدين بال شك
ية اليت ضربت هلم مسامهة واضحة يف حماربة الوثن دال جتوالدعوة إىل ذلك وهذا حسن .. ولكن 

 ، ورفع منزلتهم وصفاهتم إىلعبادة القبور، والغلو يف أصحاهباأطناهبا بني أظهرهم، واملتمثلة يف 
كلها متوجهة منزلة وصفات رب العاملني انسني أن دعوة الرسل ألممهم من البداية  إىل النهاية  

إىل توحيد رهبم، والنهي عن الشرك به وأن خامتهم نبينا صلى هللا عليه وسلم أخذ مبكة ثالث 
  ىل التوحيد.عشر سنة مجيعها يف الدعوة إ

يف الدعوة إىل توحيد هللا تعاىل، والتحذير من  ( فليشمر كل عامل وداع إىل هللا عن ساعد اجلد3)
ألن جمرد الدعوة إىل توحيد هللا، وترك الشرك   ؛، وليس ابإلمجالابلتفصيل ، وبيان ذلكالشرك

الم فكلهم يقولون: نتسبني إىل اإلس، يشرتك فيها املشركون أنفسهم من املإمجاالً بال تفصيل
؛ ألهنم يظنون أن الشرك ، ويغضب أحدهم لو وصف أبنه مشركالتوحيد واجب والشرك حرام

 تقدم يف اجلزء األول يف بيان معىن.. وقد  هذا إهلي ءهو عبادة األصنام وأن يقول اإلنسان لشي
الشهادتني والعبادة والتوحيد والشرك ويف املفاهيم السامية يف مناسك احلج بيان ذلك مفصاًل 

.يف آخر هذا املنسك ويف ثناايه من البيان -إن شاء هللا تعاىل - واحلمد هلل مع ما سيأيت  
سلمني لتوحيده وحسن خواننا املأن يشرح صدوران ومجيع إ -سبحانه وتعاىل -أسأل هللا  

. آمني عبادته  
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 أحكام املناسك

 ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ: احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم كتابه 

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

 السمحة رمحة للعاملني نبينا حممد  [، والصالة والسالم على املبعوث ابحلنيفية59]النساء: 
ويف رواية احلاكم  ،(3)«يِت ن  سُ َلْن َتِضلُّوا؛ ِكَتاَب اّللِ  وَ  هِ بِ  مْ تُ كْ س  متََ  نْ ا إِ تـَرَْكُت ِفيُكْم مَ »القائل: 

 ،يِت ن  سُ ِكَتاَب اّللِ  وَ   :امهَُ دَ عْ َلْن َتِضلُّوا بَـ  نيِ ئَ يْـ تـَرَْكُت ِفيُكْم شَ »: بسند صحيح عن أيب هريرة 
 أما بعد:  .(4)«َلْن يـَْفرَتِقَا َحىت  يَرَِدا َعَلي  احْلَْوضَ وَ 

عند قراءتك يف مناسك احلج والعمرة  -هداين هللا وإايك صراطه املستقيم –فسرتى أخي يف هللا  
اآليت ذكرها مسائل َترّجح لدي القول هبا، بعد أن اطمأنت نفسي، لذلك فأرجو أن ذلك هو 

حني -لكنه سيجد إن شاء هللا تعاىل ؛الرب، وبعض القراء قد يستغرب شيًئا من هذه املسائل
بُِنَيت عليه  وجاهة وقوة ما -على أهل الرسوخ يف العلم الذين عصمهم هللا عن التقليد عرضها

 من األدلة، وذلك يف مسائل مهمة من العلم يف هذا الباب منها: 

 املسألة األوىل: أن قول اجلمهور يؤخذ منه ويرد فليس كله حًقا.  (1
 املسألة الثانية: وإمنا احلق يف أربعة أمور:  (2

 األول: النص الصريح احملكم من القرآن.  

 الثاين: النص الصريح الصحيح من السنة.  
يف زمن اخللفاء الراشدين   ، واإلمجاع املعترب هو إمجاع الصحابة الثالث: إمجاع أمة حممد  

ومن مل يبايع منهم يف احلال مل يعارض  ،خرواحًدا بعد اآل ؛كإمجاعهم على اختيار اخللفاء األربعة
املرتدين وإمجاعهم على قتال اخلوارج الذين فصار يف حكم املبايع، وكإمجاعهم على قتال 

ومن مل يظهر املعارضة سكت، وكإمجاعهم على مجع القرآن يف  ،خرجوا على عثمان وعلي 
وكإمجاعهم على األذان األول لصالة اجلمعة يف عهد  ،مصحف واحد وعلى الرسم العثماين

ت، وكإمجاعهم على حيث ما عثمان ملا دعت احلاجة إليه، وكإمجاعهم على دفن النيب 

                                                           

هبما كتاب هللا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم »( بلفظ: 1594( أخرجه مالك يف املوطأ من رواية حيىي الليثي )3)
 (.186( وحسنه األلباين يف املشكاة )20123، والبيهقي يف السنن الكربى )«وسنة نبيه

 (.2937 يف صحيح اجلامع )( وصححه األلباين20124(، والبيهقي يف السنن الكربى )319أخرجه احلاكم )( 4)
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الرجوع من الشام، وعدم دخول دمشق لوقوع طاعون عمواس هبا. وأم ا إمجاع املسلمني على 
ن يواخللفاء الراشد جواز الصالة خلف اإلمام حميطني ابلكعبة بعد أن كانوا يف عهد النيب 

 ں چ: تعاىلوعهد معاوية يصلون صفوفًا وراء اإلمام خلف املقام، فقد دل عليه عموم قوله 

 [. 150]البقرة:    چ ڻ  ڻ ڻ        ڻ ں
وأما إمجاع املسلمني بعد زمن اخللفاء على جعل األذان فوق مكان مرتفع يقوم عليه املؤذن  

وإن كان  ،على املكان املرتفع وهو أذان املؤذن يف عهد النيب  ،، فله أصل من السنة()املنارة
يُعرف به املسجد وتعرف به القبلة،  خارج املسجد. وكذا إمجاعهم على جعل احملراب بقدر ما

وتوسيطه يف جهة القبلة فله أصل أيًضا. وإمنا الذي يكره ملخالفته األصل هو املبالغة يف رفع 
  .(ذابحاملآذن وزخرفتها وتعميق احملاريب، وهو ما أنكره من أنكره من السلف ومس اه: )امل

عرف به القبلة، فهو مما أمجع عليه املسلمون يف كل العامل أما ابلقدر اليسري الذي تُ  
 ،اإلسالمي، مبن فيهم أهل التوحيد الذين هم بقية السلف وإمامهم كما يف بالد احلرمني

  وهو مما تدعو الضرورة إليه.

يراه إال من خلفه فهذا ال  اإلمام والأما البدعة فهي الزخرفة وتعميق احملراب حبيث يدخل فيه  
يتناىف مع الكتاب  أصل له. وهكذا كل ما دعت الضرورة أو احلاجة املاسة إليه، وهو ال

والسنة، فهو مباح لداللة النصوص على ذلك، ولو كان فعله مقصورًا على بعض املسلمني، بل 
 ڦ ڦ  ڦ چ: تعاىل ولو على فرد منهم. وحجية اإلمجاع دل عليها عدة أدلة منها قوله

        چ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
  .(5)«اَل جَتَْتِمع أميِت َعَلى َضاَلَلةِ : »[. وقوله 115]النساء: 

العمل ابلقول املرجوح الذي دل  عليه الدليل األقل قوة  ؛ويلحق ابإلمجاع يف وجوب العمل به 
 ،إذا كان عليه مجهور العلماء، واإلمام الذي ابيعوه هم ومجهور املسلمني دفًعا ِلَشرِّ اخلالف

فإن كان  .شريطة أن ال يكون ذلك األمر الظاهر بني اجلمهور وإمامهم منكًرا جممًعا على حترميه
وإمنا ُيب عليه أن يطيع يف املعروف  ،فال ُيوز للمسلم املوافقة عليه منكًرا قد أمجع على حترميه

أما  ؛اوال يطيع يف املنكر إال إذا وصل إىل حد اإلكراه يف منكر فيجوز للمسلم ارتكابه مكرهً 

                                                           

، وحسانه (، ويف ساند  اخاتال ، و اد صاححه احلااكم392احلااكم )(، و 2167(، والرتمذي )27267أخرجه أمحد )( 5)
  (.1331األلباين مبجموع طر ه يف السلسلة الصحيحة )
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  .الشذوذ عن اجلمهور وإمامهم حبجة ذلك املنكر أو األمر املرجوح فإنه حرام ال ُيوز
وعلى كل مؤمن أن يعتزل املنكر وأهله بقدر اإلمكان مع بذل النصيحة والدعوة إىل هللا  

ابحلكمة واملوعظة احلسنة، واجملادلة ابليت هي أحسن، ودعاء هللا تعاىل لويل األمر وأعوانه 
 . جر من أحسن عماًل أوهللا ال يضيع  ،اية إىل احلق، والتعاون معهم على الرب والتقوىابهلد

نه ال يوجد إمجاع معترب حيتج به؛ لتفرق من بقي من إاملسألة الثالثة: وأّما بعد عصر اخللفاء األربعة، ف (3
: محد بن حنبل أولذا قال بعض احملققني ويف مقدمتهم اإلمام  ،وكذا التابعني ،الصحابة يف األمصار

يف  وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  .()من ادعى اإلمجاع بعد عهد اخللفاء الراشدين فقد كذب
ذكرانه من بناء املنارة  الواسطية أن أي إمجاع بعد عصر الصحابة غري منضبط، خبالف ما

وألن  ؛فهو إمجاع منضبط لوجودمها يف عموم مساجد املسلمني ،مبالغة فيه واحملراب الذي ال
س املئذنة فهو أالضرورة داعية إليهما للداللة على املسجد والقبلة، أما وضع اهلالل على ر 

 وينبغي أن يشار إىل القبلة بسهم بداًل عن اهلالل.  ،ال أصل لهبدعة 

املسألة الرابعة: وأما إمجاع علماء البلد أو املذهب فليس إبمجاع ُمْلزِم ُيب االحتجاج به، وكذا  (4
نه ال يصح إف ؛اإلمجاع الذي يذكره بعض العلماء كإمجاعات ابن عبد الرب وابن املنذر 

 يسميانه إمجاًعا هو قول اجلمهور.  ألن ما ؛منها إال القليل

األمر الرابع: سنة اخلليفة الراشد اليت مل ختالف نًصا من القرآن أو السنة. أما إذا خالفته فال  
أمر مبتعة  للذين عارضوا قوله أبن النيب  ولذا قال عبد هللا بن عباس  ،ُيوز األخذ هبا

يوشك أن تنـزل عليكم حجارة من السماء أقول: إبفراد احلج: ) احلج بقول أيب بكر وعمر 
 . (، وتقولون: قال أبو بكر وعمرقال رسول هللا  

تقدم ذكره، وهو وجوب أخذ العامل وطالب العلم املتمكن ابلكتاب والسنة، وترك  ومما يؤكد ما 
ومن التابعني  ،هو: أن السلف الصاحل )وهم الصحابة والتابعون واتبعو التابعني -التمذهب 

وبقية األئمة الذين مل يكن هلم أتباع( مل يكن هلم مذهب  ،واتبعيهم األئمة الذين هلم أتباع
يتمذهبون به سوى الكتاب والسنة، وكان العامي ومن قل علمه يستفيت العامل فيفتيه مبا علمه 

ر الذين ينظرون هج محد أبل إن اإلمام  وكانوا ال يرون اإلفتاء ابلرأي. ،من الكتاب والسنة
اليت سبق إىل أتليفها أحد األئمة وكبار تالمذته، ومل يؤلف كتااًب جامًعا يف املسائل  ،يف كتب الرأي

الفقهية، وإمنا مجع كتابه العظيم الذي أخذ أهل السنة منه أكثر ما يف كتبهم، وكان حيتوي على 
 ؛قرابة عشرة آالف حديث  كلها صحيحة بعد حذف الضعيف وهو أكثر من ثالثني ألف حديث   
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محد أوكان اإلمام  لكن ابنه قلل من رتبته بسبب إضافته األحاديث الضعيفة اليت حذفها والده.
فيقال للمقلدين من أتباع  ،انه سيكون من بعدي إمامً إقد أوصى ابنه ابالحتفاظ به وقال: 

: أال يسعكم ما -هادية أعين العلماء وكبار طالب العلم املقلدين يف املسائل االجت -املذاهب 
ومنهم أئمة مذاهب أهل السنة وغريهم،  ،وسع السلف الصاحل يف القرون الثالثة األوىل املفضلة

(6)"خذوا مما أخذان منه"وكلهم يقول: 
أما العوام فال يسعهم إال تقليد من يعلمهم ويفتيهم من  

 العلماء املقلدين أو أهل احلديث. 

                                                           

 .(2/309املو عني )(، إعالم 145انظر: االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء البن عبد الرب )ص  (6)
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 ،يف هذه املناسك مما سبقت اإلشارة إليه -إن شاء اهلل تعاىل  -أما املسائل اليت سيأتي ذكرها 
 : ييل فإن منها ما ،بالكتاب والسنة اوقد تركت التقليد فيها آخًذ

ا بدم. واإللزام ال يكون إال بدليل صريح من القرآن أو األوىل: مسألة إلزام من ترك واجبً املسألة  (5
 السنة الصحيحة أو إمجاع الصحابة. 

واالحتمال قائم أبنه رأي البن عباس أفىت  ،والدليل الوارد يف ذلك موقوف على ابن عباس  
مل  متعة النساء، وأابح راب الفضل، وأابح ما، كرأيه ملا أابح  يرويه عن النيب وليس قواًل  ،به
[، وقد 145]األنعام:   چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ چ: ذكر يف قوله تعاىليُ 

وكومهه بقوله:  .(7)وهو حمرم مبيمونة ثبت حترمي هذه األمور، وكومهه حينما قال: بزواج النيب 
والصحيح أنه شرب وهو قاعد على بعريه كما يف البخاري  ،(8)من زمزم وهو قائم شرب النيب 

 .(9)عن عكرمة موىل ابن عباس
، فقد حصل من غريه من أئمة تقدح يف مكانة حرب األمة وترمجان القرآن  وهذه األمور ال 

فيما يبلغونه عن  -عليهم الصالة والسالم  -ألن العصمة إمنا هي للرسل  ،أمثاهلا الصحابة 
د عاها لغري الرسل فهو كاذب مفرت على هللا ورسله، إال ما أمجعت عليه أمة افمن  ،رهبم 
 وهللا املستعان.  ،وهو اإلمجاع املعترب حممد 

ألنه غري معصوم، والقول أبن هذا القول من  ؛ال يف رأيه ،ألنه عدل ؛واحلجة يف رواية الصحايب 
 يف قول كما بني ذلك من يرون أن للرأي جمااًل   ،م بهل  سَ رأي فيه غري مُ ابن عباس مما ال جمال لل

 الصحايب: من فعل كذا فعليه كذا. 

 هذا من وجه.  ،ينا عن كذامران بكذا أو هنُ وإمنا الذي ال جمال للرأي فيه هو قول الصحايب: أُ  
ن أو السنة:  آالصريح من القر ن ما ُيب فيه الدم أو الكفارة ورد به الدليل إومن وجه آخر: ف 

حصار ، وََكِدِم اإلكهدي التمتع والِقران، وحلق الرأس للحاجة كما حصل لكعب بن عجرة 
 ملن مل يشرتط، وكجزاء الصيد.

ن ذلك مما تعم أل ؛ ال يقتصر على واحد فقطبياانً  لبينه النيب  ،ولو كان يف ترك الواجب دم 

                                                           

 (.1837( أخرجه البخاري )7)
 (.2027(، ومسلم )1637( أخرجه البخاري )8)
 (.5618( أخرجه البخاري )9)
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عشرات األلوف وحصل منهم األسئلة  وقد حج مع النيب  ،به البلوى ويكثر السؤال عنه
قل منه مما حيتاجون ملعرفته ومما يؤكد ذلك أما هو  وبني  ،قل من هذا األمرأالكثرية عما هو 

مل ، كان صغريًا  : كذا أو أمر بكذا . كما أنه  مل يقل: قال رسول هللا أن ابن عباس 
احلصار قبيل  أايمألنه ولد يف الشعب يف آخر  ؛التحمليكن يف حجة الوداع قد بلغ سن 

 اهلجرة مبدة يسرية. 
مل أيمره  (10)جل السقايةأملا أذن للعباس برتك املبيت مبىن من   ومن وجه اثلث: أن النيب 

 وكالمها صاحب عذر مشروع.  ،(11)ابدم كما أمر كعبً 

  ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ چ: ن قوله سبحانهإومن وجه رابع: ف 

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

  چ خت حت جت يب ىب مب  خبحب جب  يئ ىئ مئ حئجئ ی ی   ی ی ىئ
بطل القول مبؤاخذة الناسي واملخطئ وحتميله الدم إال ما استثناه الدليل كما يُ  [286]البقرة: 

 تقدم.
ن بعض أل ؛عباس غري صحيحومن وجه خامس: أن القول ابالتفاق على العمل بقول ابن  

يرون على  ال -من املتأخرين  مكأهل الظاهر وابن تيمية وابن القيم والصنعاين وغريه-العلماء
 الناسي واملخطئ فدية لآلية الكرمية وملا تقدم.

وقد قدمنا يف مناسك احلج اليت ذكرانها يف الكالم ": يقال العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيط 
يف مواضع  ،احلج بعض املسائل اليت يتعدد فيها الدم، وبعض املسائل اليت ال يتعدد فيهاعلى آية 

 .(12)"متفرقة مع عدم النص على ذلك من كتاب أو ُسّنة

ن كل ما أل ؛إن كل ما مل يثبت من هذه األمور من صيام ودم ال ُيب :ونقل قول الظاهرية 
 . (13)والعلم عند هللا ،له وجه من النظر ؛سكت عنه الوحي فهو عفو

قول اإلمام  مونقل الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن البسام يف شرح عمدة األحكا 
                                                           

 (.1315(، ومسلم )1743، 1634( أخرجه البخاري )10)
( من حديث كعب ملا اشتكى هوام رأساه  فاأ ل لاه 1201(، ومسلم )1818، 1815، 1814( أخرجه البخاري )11)

 .يف حلق رأسه، وأمر  ابلفداء النيب 
 (.5/169( أضواء البيال للشنقيطي )12)
 (.5/169( أضواء البيال )13)
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مل أيت به نص نبوي وإمنا  ،علم أن إُياب الدم يف هذه األفعال والرتوك يف احلجاالصنعاين: 
ُمَفرِِّعني على إُياب الدم يف حمالت كثرية، إىل قوله: والعجب إطباق الْ  ..روي عن ابن عباس

 . (14)أنه مل يثبت رفعه والدليل كالم ابن عباس، وعلمتَ 

ا ابلدم إال بدليل ن األصل براءة الذمة؛ فال ُيوز تكليف من ترك نسكً إومن وجه سادس: ف 
ن يف تكليفه ابلدم ردًعا له عن ترك الواجب وارتكاب ألنه مال معصوم، وأما القول: أب ؛صريح

 :احملظور فهو مردود من وجوه

 نه تشريع مل أيذن به هللا سبحانه. أمنها:  
ا من الدم ال من هللا آمث وال ينفعه إراقة والثاين: أن الذي يؤدي الواجب ويرتك احملظور خوفً  

 .الدم
ا ألنه سيدفع قيمة الدم ظنً  ؛كان ُيد املال ال يبايل برتك الواجب وارتكاب احملظور  نإوالثالث:  
 نه كفارة له، وليس كذلك. أ

 :اطمأنت نفسي إىل القول ،ابوجوب الدم على من ترك واجبً  :وملا تقدم من وجوه ردِّ القول 
 بعدم وجوبه، وهللا أعلم. 

 ،فهو آمث ؛ا من غري عذر شرعيارتكب احملظور متعمدً ن من ترك الواجب أو أب :وإمنا أقول 
 بل إنه لو ذبح عن هذا املرتوك دون ندم وال توبة فال يـُْعَتدُّ بذبيحته.  ،وفعله ينقص كمال حجه

وهذا القول  –إن أمكن  -وعليه تدارك الواجب  ،فال إمث عليه ؛ا أو جاهاًل أما إن كان انسيً  
 علم. أوهللا  ،ابلتيسري وعدم التعسري  سوله ألمر هللا تعاىل وأمر ر امتثااًل 

هذا وقد أورد احملدث )عبد العزيز بن مرزوق الطريفي( يف كتابه )شرح حديث جابر( أكثر من  
ومن "افتتحها بقوله:  ،ا من نسكهرد هبا القول بوجوب الدم على من ترك شيئً  ؛احد عشر وجهً أ

عامًدا فال ُيب عليه دم إال ما دل الدليل عليه وهي ا من نسكه أو الواجبات انسًيا أو ترك شيئً 
فلرياِجع كتابَه من أراد املزيد من البيان املؤيد ملا تقدم ذكره، وبلغين من  (15) "مواضع معدودة

أن العالمة احملدث سليمان العلوان أبطل القول بوجوب الدم على من ترك  ؛بعض أهل العلم
 علم. أنسًكا انسًيا أو جاهاًل من أكثر من عشرين وجًها، وهللا 

                                                           

 (.1/396تيسري العالم شرح عمدة األحكام لعبد هللا بن عبد الرمحن البسام ) (14)
 (.37)ص لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي( شرح حديث جابر يف احلج 15)
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حينما قال يف الشرح املمتع  ،ولقد أحسن العالمة الشيخ )حممد بن صاحل بن عثيمني(  
ما الدليل على أن "ا فعليه دم(: ترك واجبً ا لعبارة صاحب منت )زاد املستقنع( وهي: )من شرحً 

ا حيتاج إىل دليل اترك الواجب عليه دم؟ فأجاب على هذا السؤال الذي أورده بقوله: هذا أيضً 
ن إسقاط ما ُيب أل ؛شدأن إُياب ما مل ُيب كإسقاط ما وجب أو أل ؛واضح يوجبه هللا عليهم

شد من أفإُياب ما مل ُيب  ،لتخفيفختفيف، وإُياب ما مل ُيب تشديد، واملوافق لإلسالم ا
وإسقاط ما وجب  ،ألنه أعظم وفيه قول على هللا بال علم، وإشقاق على العباد ؛إسقاط ما ُيب

لكن هل فيه ؛ امبقتضى االجتهاد ليس فيه إال شيء واحد وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبً 
شد من إابحة ما أا ان مباحً تكليف على العباد؟ اجلواب: ال، وكذلك يف التحرمي. فتحرمي ما ك

 . (16)"اعسى أن يكون حرامً 
براءة الذمة، وقول الصحايب املبين على االجتهاد كقول غريه من  وقال يف موضع آخر: األصل 

 . (17)الناس

فقد بناه على  ،اقلت: وأما بقاء الشيخ حممد بن عثيمني على إُياب الدم على من ترك واجبً  
، (18)"يف إُياب الدم مصلحة وهي حفظ الناس من التالعب" عنه بقوله: اجتهاده الذي عرب  

وذلك ألن الذي ال يردعه اخلوف  ؛نه قد نقضه مبا تقدم من كالمهإبل  ؛م بهسل  وهو قول غري مُ 
 وتعظيم شعائره ال يهمه قيمة الدم. بل إن الدم ال يَُكفِّر عنه إذا مل يكن مقروانً  من هللا 
 ابلتوبة. 

املسألة الثانية: عدم صحة القول مبضي احملرم اجملامع قبل التحلل األول قبل االنصراف من  (6
لك، لعدم الدليل على ذ ه من العام القابل وذبح بدنةؤ وقضا ،وحجه فاسد ،عرفة يف إحرامه

متعمًدا التوبة إىل هللا، واستئناف اإلحرام ابحلج إن كان وقت  اً وإمنا الذي عليه إن كان عامل
فدية واألدلة  قضاء عليه وال الوقوف ابقًيا ولو يف ليلة العيد قبل الفجر، وحجه صحيح وال

 على ذلك. 

                                                           

 (.7/407املستقنع البن عثيمني )( الشرح املمتع على زاد 16)
 (.7/408( الشرح املمتع )17)
 (.7/408( الشرح املمتع )18)
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 اإلحرام من امليقات

 وفيه مسائل: 
املسألة األوىل: ُيب على كل حاج ومعتمر أييت من بلد خلف املواقيت اليت وقتها رسول هللا  (7

ن كان إوحيرم عليه جتاوزه من غري عذر شرعي، و  ،أن حيرم من امليقات الذي مير به 
نه حيرم إذا حاذاه يف اجلو مع االحتياط مبسافة تفاداي لتجاوزه قبل اإلحرام نتيجة إف ؛ابلطائرة

حرم قبله مبسافة طويلة أو من بلده جاز مع الكراهة مع استحباب جتديد أن إسرعة الطائرة، و 
 النية عند حماذاته. 

املسألة الثانية: ولكن الذي هو موضع البحث هو مشكلة جتاوز امليقات بدون إحرام نتيجة  (8
إىل امليقات إال  من مكة ومل حيرم بعد وال يستطيع الرجوع اسهو أو جهل فوصل إىل جدة أو قريبً 

حرم من جدة أو من الطريق قبل أولكنه مل يرجع كسال ف ؛مبشقة وكلفة أو ميكنه الرجوع بيسر
علم أوكذا من مل حيرم إال بعد وصوله إىل مكة وهو حاج. والذي ظهر يل وهللا  ،وصول مكة

 بدليل ما تقدم من أوجه البيان يف املسألة األوىل التفصيل اآليت: 
فإحرامه صحيح وال شيء  ،حرم بعد جماوزتهأاوز امليقات ومل حيرم انسيا أو جاهال فأوال: من جت 

 .عليه

فهو آمث  ،حرم بعد جماوزته من غري عذر شرعيأاثنًيا: من جتاوز امليقات متعمدا عاملا ابلوجوب ف 
 .وإحرامه صحيح وال فدية عليه ملا تقدم ،وعليه التوبة إىل هللا سبحانه

حرم من جدة متعمدا من غري عذر شرعي فال خيلو إّما أامليقات وهو ابلطائرة و  ا: من جتاوزاثلثً  
ن جدة ميقات فهو خمطئ لتعمده جتاوز امليقات الذي وقته له أن يكون بناء على اقتناعه أب

وعليه التوبة إىل هللا سبحانه وإحرامه صحيح وال شيء عليه. وإّما أن يكون مل ، الرسول 
إذا مل يكن عليه مشقة.   فيلزمه الرجوع ليحرم من امليقات الذي وقته له الرسولحيرم بعد 

أبن ال  :وإمنا عليه التوبة أي ،وإن مل يرجع مع تيسر الرجوع له فهو خمالف للسنة وال فدية عليه
 يعود إىل ذلك الفعل ويستغفر هللا تعاىل. 

 وأما قول من يرى أن جدة ميقات، فهو مبين على أمرين:  
األول: جواز اإلحرام مما هو حماذ للمواقيت أو ما قبلها لثبوت ذلك عن أمري املؤمنني عمر  
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 -أي ما كان شرق املدينة وهو العراق  –ملا اشتكى إليه أهل املشرق  بن اخلطاب 
فقال ، مشقة اإلحرام من قرن املنازل الذي هو ميقات أهل جند ومن أتى عليه من غريهم

ن احلديث أل ؛وهذا هو الثابت ،(19)عمر: انظروا حذوها من طريقكم فحد هلم )ذات عرق(
ن الذي حد ذات عرق ألهل العراق هو أب ؛املروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر 

 ذلك عن اإلمام يَ لوقفه على عائشة وابن عباس وابن عمر ملا ُروِ  ؛مل يصح (20)النيب 
 محد بن حنبل والدارقطين يف العلل وابن خزمية يف صحيحه.أ

ومل يكن  ،ذات عرق س بسنديهما قال: مل يوقت النيب و وروى الشافعي والبيهقي عن طا 
س: ومل يكن أهل مشرق و ومعىن قول طا ،(21) فوّقت الناس ذات عرق،  أهُل مشرق  حينئذ

 . ألنه مل يفتح يف زمن النيب  ؛حينئذ  )يعين العراق(
، ومنهم الشيخ عبد هللا بن حممود رئيس (عليه من قال: )جدة ميقات األمر الثاين الذي بىن 

، والشيخ عدانن بن حممد عرعور من علماء احلديث السلفيني حماكم قطر سابقا 
  ، والشيخ عبد العزيز الطريفي يف صفة حجة النيب(املعاصرين يف كتابه بعنوان )جدة ميقات

 (22)"ابلقياس اجلغرايف. ،للمواقيت القريبة من مكة ومنها: قرن املنازل ويلملم ةحماذاة جد"هو: 
ألن اإلحرام بعد جتاوز امليقات ال ُيوز إال من مكان حماذ للميقات من جهة  ؛ويف هذا نظر

 وهللا أعلم.  ة،اليمني أو الشمال وهذا غري متحقق ابلنسبة إىل جد
ن جتاوز ميقاته لعذر مشروع كالنسيان واخلطأ فهو جائز أّما اإلحرام من جدة ملن احتاج إليه مم 

 وهللا أعلم.  ،ملا تقدم يف بيان أحكام جتاوز امليقات ،إن شاء هللا

ًما بوجوب اإلحرام منه فقد ارتكب أما من يتجاوز امليقات الذي مير به دون إحرام متعمًدا عالِ  
وعليه الرجوع ليحرم منه إن كان مل حيرم ، خطأ النتهاكه حرمة امليقات الذي وقته رسول هللا 

                                                           

 (.1531( البخاري )19)
احلااافظ اباان حجاار يف احلااديث و كاار ، (2653(، والنسااائي )1739أبااو داود )، و (5492 ،4584) ( أخرجااه أمحااد20)

وانظاار التميياز لمماام مساالم ، ( هاذ  الوجااو ، ونقال إعاالا الاادار طهل و اري  ةاا2/5الدراياة يف راريج أحاديااث اةداياة )
و ات  اران  ما حفظ انفع عان ابان عمار أل النايب  والصحيح احملفوظ من تو يت رسوا هللا  (، و اا:1/214)

 على مالك.. ألهل العراق، هذا ما ال حيتمل التوهم
 و ت ألهل العراق  ات عرق فليس منها واحد يثبت. فأما األحاديث اليت  كرانها من  بل أل النيب 

 .(1496، والسنن الصغرى للبيهقي )(115الشافعي يف مسند  ) ( أخرجه21)
 .(62ص)لعبد العزيز الطريفي   صفة حجة النيب (22)
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أما الدم فال يكلف به لعدم ثبوت ذلك عن الشارع  ،بعد ومل يكن عليه مشقة كبرية يف الرجوع
إن كان ليس له عذر شرعي يف التجاوز  وعليه التوبة إىل هللا تعاىل ،وإحرامه صحيح إن شاء هللا

 . ةولو كان أحرم من جد

أو شوط  كامل  من األشواط السبعة يف  ،أو بعض شوط ،املسألة الرابعة: مسألة نقصان خطوات (9
أو نزول دم احليض على املرأة اليت  ،أو اخلطأ ،الطواف أو السعي الركن لعذر شرعي كالنسيان

أو احلدث من بول أو غريه الذي  ،أو املرض املانع من اإلكمال ،اعتقدت عدم جوازه للحائض
أو شدة الزحام اليت خاف على نفسه منها اهلالك لو حاول اإلكمال وحنو  ،مل يستطع منعه

ر أو للمشقة الشديدة وليس ابستطاعته إكمال النقص بعد أن يسرتيح إما لدوام العذ ،ذلك
أو يلحقه الضرر لو أمت لشدة الزحام واستمراره وعدم استطاعته البقاء  ،اليت يتعذر معها اإلمتام

مدة يوم أو أكثر حىت يتمكن من اإلمتام أو إعادة الطواف خشية فوات رفقته وحنو ذلك.. فما 
 احلكم واحلال كما ذكران؟ 

تطيع أن أييت ابألشواط السبعة كاملة أتسًيا برسول هللا أنه ُيب على املس ؛به الذي أدين هلل  
 تّباًعا لسنته، وأنه ال ُيوز تعمد ترك خطوة واحدة لغري عذر مشروع. او  

وله احلمد واملنة  فإن هللا  ،أما إذا كان ترك الشوط أو جزء منه لعذر مشروع كما تقدم ذكره 
حيث بني لنا سبحانه يف الكثري من اآلايت  قد جعل لنا فرًجا وخمرًجا يف كتابه وسنة رسوله 

ما ال  وأنه مل يكلف أمة حممد  ؛أنه ما جعل علينا يف الدين من حرج وعلى لسان رسوله 
 چ: ل سبحانهبتقوى هللا على قدر االستطاعة فقا وأمر سبحانه وأمر رسوله  ،طاقة هلا به

  چ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇچ: [، وقال سبحانه16التغابن: ]  چ  ھ ہ ہ ہ
 [.286]البقرة: 

ُتُكْم َعْن َشْيء  فَاْجَتِنُبوُه َوِإَذا َأَمْرُتُكْم أبَِْمر  فَْأتُوا ِمْنُه َما »: وقال رسول هللا   َفِإَذا هَنَيـْ
، فهذه النصوص وما يف حكمها دالة داللة قطعية على صحة الطواف املذكور، (23)«اْسَتطَْعُتمْ 

 وأنه ال إعادة واجبة على صاحبه. 
ومل أقل بذلك  .وهللا أعلم ،فإن األحوط أن يعيده ،وزال عنه العذر ،إال من تيسر له البقاء 

، بل قد قاال: بصحة الطواف إذا أتى أبكثره  تقليًدا ملن أجازه كأيب حنيفة وطاوس

                                                           

 .(1337مسلم )( واللفظ له، و 7288أخرجه البخاري )( 23)
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وإمنا  ،وينفق عن الثالثة الباقية عن كل شوط نصف صاع وهذا ال أقول به ،كأربعة أشواط
وكذا ما استشهدت  ،أعين شوًطا فأقل، ألين ال أرى التقليد وإمنا ملا تقدم من االستدالل

ن اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من أهل التحقيق املتقدمني واملتأخرين فإن به م
وإمنا ألنه مبين على األدلة من الكتاب والسنة والقواعد  ؛استشهادي مبا كتبوه ليس تقليًدا

 الشرعية. 
كثري من ومن وجه آخر فإن من أتى ابألكثر حىت مل يبق إال القليل يـَُعد شرًعا قد أتى ابلكل يف   

وهذه من القواعد الشرعية إال فيما ال ميكن جتزئته كالصالة والطهارة فإن  ،أمور الدين والدنيا
املعذور يتم الصالة على قدر استطاعته ويتم الوضوء ابلتيمم إذا فقد املاء أو عجز عن 

بل ال  ،الاستعماله، والقول أبن الطواف صالة ال يعين أنه كالصالة يف األحكام واألفعال واألقو 
ُيب فيه من أحكام الصالة إال الطهارة عند من يرى وجوهبا، والنية، وال يصح قياسه على 

 الصالة أيًضا. 

ومثل ذلك األجري الذي أجر نفسه يوًما كاماًل فعمل ذلك اليوم حىت غربت الشمس فإن أجرته   
كاملة الزمة يف ذمة املستأجر وليس له احلق يف استقطاع جزء من أجرته مقابل صالة الظهر 

 والعصر ومدة أكله بل واسرتاحته وسط النهار مع ما يتخللها من نوم جرت به العادة. 

كقصة الِقْمرِي ة اليت اشرتط ابئعها للمشرتي أهنا تغرد طيلة النهار لكن املشرتي   وما ماثل ذلك 
وجدها تسكت آخر النهار قبل غروب الشمس فأراد ردها إىل ابئعها فلم يقبل فاحتكما إىل 
اإلمام مالك يف جملسه حبضرة طالبه وكان من بينهم حممد بن إدريس الشافعي، وهو من أبرزهم 

قال له مالك: إما أن تقبلها أو تسقط عنه جزًءا من  ،دعاه املشرتيابائع مبا فلما اعرتف ال
 قيمتها يقابل ما بقي من النهار. 

فسأله الشافعي يف احلال قائاًل أمل تعلمنا يرمحك هللا يف درس كذا أن اسم الكل يشمل اجلزء  
وال يضر ما  إن البيع صحيح :وقال ،اليسري الذي نقص منه؟ فأجاب: بلى، ورد اخلصمان

" لئن عاش هذا الفىت ليكونن إماًما" ومعىن هذه :نقص من آخر النهار، مث قال يف غيبة الشافعي
 وهللا أعلم.  ،القصة تؤيده النصوص الشرعية

وهي أنه ال خيفى على من حج وخصوًصا يف هذه األزمان  ،املسألة اخلامسة: تتعلق برمي اجلمار (10
من الزحام العظيم الذي يذهب ضحيته العشرات من احلجاج موتى حتت األقدام، وينال مئات 
األلوف من اإلعياء واإلصاابت الشيء الكثري، وال خيفى أن هذا الزحام مستمر طيلة الليل 
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خصوًصا بعد الفتوى جبواز الرمي طوال النهار والنهار خالل يوم العيد وليلته وأايم التشريق 
فإنه ابلقدر الذي ال ميكن معه الوصول إىل  ،وال خيفى أن الزحام لو خف يف وقت ما ،والليل

 احلوض أو القرب منه إال لذوي القوة من الرجال الذين ال ميثلون إال جزًءا يسريًا من احلجاج. 

ة آل سعود اجلسور العمالقة املكونة من عدة دولة التوحيد حكوم وأقصد بذلك قبل أن تبين 
 طوابق مع سعتها جزاهم هللا خري اجلزاء. 

وال يف عهد  وال خيفى أن احلوض حُمَْدث يف أواخر العهد العثماين مل يكن يف عهد النيب  
وأن القصد منه حفظ حصى اجلمار حىت ال يتأذى به احلجاج  ،اخللفاء الراشدين وال من بعدهم

 من انحية، وداللة احلجاج على موضع الرمي من انحية أخرى. 

حوله، وحيث أو   وحيث أن الشاخص هو املوضع الذي حّتراه السلف أبنه موضع رمي النيب 
 أن أكثر احلجاج ال يستطيعون إيصال احلصى إىل الشاخص وال إىل احلوض. 

ذه احليثيات فإن الفتوى أبنه البد من وصول احلصى إىل احلوض وما ال يصل ال يعتد به فتوى هل 
يف صحتها نظر، مع احرتامي ملن يفيت بذلك من العلماء األجالء وتقديري لوجهة نظرهم وملن 
سبقهم إىل هذه الفتوى من األئمة" ونظًرا لعدم الدليل الصحيح على وجوب إصابة الشاخص 

احلصى إىل احلوض، ونظًرا إىل أن أكثر احلجاج يرمون بعيًدا عن احلوض والشاخص  أو إيصال
ومل  ،والعلماء يروهنم من كل مذهب ،دون إصابة أحدمها لعدم استطاعتهم منذ مئات السنني

يُقِدم أحد على أن يعلن بطالن رميهم، وإمنا يوجد القول ببطالنه يف بعض كتب املفرعني 
 .عليهمومناسكهم وتقدم الرد 

وبناًء  ،ونظًرا ملا تقدم شرحه من اخلطر العظيم على احلجاج الذين طوقتهم به الفتوى املذكورة 
من التيسري واألمر به ورفع احلرج ونفي  على ما ثبت من كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه 

 فقد انشرح صدري وظهر يل أن من أتى من احلجاج إىل اجلمرات وزاحم ،التكليف مبا ال يطاق
منه احلصى حنو الشاخص وهو يعلم أن  يوبذل جهده حىت وصل إىل أقرب مكان ميكن أن يرم

ولكنه يعرض نفسه للخطر لو تقدم أكثر مما وصل إليه مث رمى من مكانه حنو  ؛حصاه لن يصل
الشاخص بقدر استطاعته وَكرب  مع كل حصاة فإن رميه صحيح إن شاء هللا، ولو مل يصل من 

ألن جميئه إىل مواضع اجلمرات  ؛وذلك ،وال إعادة عليه ،وض لبعده عنهحصاه شيء إىل احل
وتكبده مشقة الوصول إىل أقرب مكان رمى منه حنو الشاخص بنية صاحلة وبنية التأسي برسول 

فإن هذا هو املراد من  ،وألنه رمى احلصى واحدة بعد األخرى يكرب هللا مع كل حصاة؛ هللا 
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وهللا  ،حقيقته وهللا سبحانه يناله التقوى من عباده وهو أعلم سبحانه وهو الغفور الرحيمألنه  ؛الرمي
 أعلم. 

وعدم استطاعتها البقاء حىت  ،املسألة السادسة: يصح طواف احلائض والنفساء عند الضرورة (11
أو لعدم استطاعته البقاء لنفاد  ،ر معهاأو لعدم وجود حمرم ينتظ ،تطهر لعدم انتظار رفقتها هلا

وذلك ِلَما احتج به احملققون من أئمة أهل العلم  ،نفقته أو خلوفه الضياع والضرر لفوات رفقته
ويف مقدمة املتأخرين اإلمام  ،واملتأخر ويف مقدمتهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،املتقدم منهم

 .مجيًعا العالمة عبد العزيز بن ابز 
الذي هو الدليل على وجوب الطهارة للحائض  (24)«َأَحاِبَستـَُنا ِهَي؟»: وأجابوا عن قوله  

أبن هذا خاص مبن هلا رفقة تنتظرها، أو حمرم ينتظر معها كصفية، وهللا أعلم، ومن أراد املزيد من 
لبحث العظيم الذي كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا املوضوع، وهو البيان فلرياجع ا

 موجود يف اجلزء الثامن عشر من فتاواه الكربى، واخلاص مبناسك احلج. 

رمبا يتمسك بعض املبتدئني املقلدين من أتباع  املسألة السابعة: فائدة ألبنائي املبتدئني: (12
مذاهبهم، وهذا خطأ  املذاهب اإلسالمية املشهورة، فيضللون من خيالف ما ُيدونه يف كتب 

 كبري ُيب على طالب العلم أن حيذر الوقوع فيه لألسباب اآلتية: 

 والرسول )أي برد ما تنوزع فيه إىل هللا أمر يف كتابه وعلى لسان رسوله  األول: أن هللا  
 ، ال إىل ما قال فالن أو فالن من العلماء، ولو كان من أئمة املذاهب. (القرآن والسنة

الثاين: وألن مذهب األئمة األربعة وغريهم هو رّد ما حصل فيه االختالف إىل الوحيني وقد هنوا  
احلديث فهو إذا صح "، وقالوا: (25)"خذوا مما أخذان منه"أتباعهم عن تقليدهم، وقالوا: 

، وهلذا يوجد للواحد منهم يف (27)"إان نقول القول اليوم ونرجع عنه غًدا"، وقالوا: (26)"مذهيب
                                                           

حاضت  ، أل صفية بنت حيي زوج النيب ( من حديث عائشة 1211(، ومسلم )1757) أخرجه البخاري( 24)
فقلااات: س رساااوا هللا إأاااا  اااد أفاضااات وطافااات ابلبيااات   « َأَحاِبَساااتااَنا ِهاااَى »فقااااا:  فاااذكرت  لاااك لرساااوا هللا 

 «.فَاْلتَاْنِفرْ : »حاضت بعد اإلفاضة، فقاا رسوا هللا 
 (.2/309(، إعالم املو عني )145( انظر: االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء البن عبد الرب )ص 25)
انظاار نساابتها للشااافعي يف: أايااة املطلااب للجاااويهل  ( هااذ  املقولااة تنسااب لممااام أو حنيفااة واإلمااام الشاااافعي 26)

 /1َرْسم املفيت )من جمموعة رسائل ابن عابدين( ) (، ونسبتها إىل أو حنيفة يف:1/104(، اجملموع للنووي )1/165)
 (.167/  1(، رد احملتار )4

على البحر الرائق  ابن عابدين حاشيته ،(2/309إعالم املو عني ). انظر: املقولة تنسب لممام أو حنيفة  ( هذ 27)
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 بعض املسائل أكثر من قول. 
الثالث: أن العلماء الكبار اجملتهدين الذين هلم مذاهب معروفة بعد القرون املفضلة ليسوا األئمة  

األربعة فقط؛ بل هم كثري يزيدون على العشرين كلهم من أهل السنة واجلماعة، ولكل منهم رأيه 
 الذي يتفق مع غريه أو خيتلف، وقد بقيت مذاهبهم مدونة يف كتب التفسري وشروح احلديث،

وكتب الفروع املطولة ومل تشتهر مذاهبهم لدى العامة ومل يكن هلم أتباع لعدم وجود من يتبىن 
األخذ هبا، ونشرها من األمراء وكبار األتباع املقدمني لديهم كما حصل للمذاهب اليت انتشرت 

 واشتهرت كاملذاهب األربعة واملذهب الظاهري وغريها. 
عالم يف العلم مثل مرتبة األئمة األربعة؛ بل إن منهم من يفوق وإال فإن مرتبة أولئك العلماء األ 

 بعضهم، ومن أصحاب املذاهب اليت مل تنشر: 
حممد بن سريين، وسعيد بن املسيب، وسعيد بن جبري، وقتادة، واحلكم، وإسحاق بن راهويه،  

ارك، والليث واحلسن البصري، وسفيان الثوري، وجماهد، واألوزاعي، وسفيان بن عيينة، وابن املب
 بن سعد، وعطاء بن أيب رابح، وطاوس بن كيسان، وعطاء بن السائب، وأقراهنم. 

ومن جاء بعدهم من األئمة، وأصحاب االجتهاد املعروف كابن جرير، وابن تيمية، وابن القيم،  
وابن كثري، وابن حجر العسقالين. ومن جاء بعدهم كاإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب، 
والبارزين من أبنائه، وأحفاده، وكبار تالميذهم أمثال األئمة األعالم عبد العزيز بن ابز، وعبد 

رمحن بن سعدي، وحممد بن عثيمني، الذين ظهرت إمامتهم يف الدين جلية مبا رزقهم هللا من ال
حفظ السنة واألخذ ابلدليل، وترك التقليد فيما ال دليل عليه فجمع هللا هلم بني معرفة التفسري، 
وحفظ احلديث والفقه فيهما والعمل الصاحل وتوافرت فيهم شروط اجملتهد املطلق الصحيحة 

وسدوا ابب "تربة ال املتكلفة اليت وصفها اإلمام اجملدد بقوله عن املتكلفني من املقلدين: املع
؛ بل ويتهمون ابلزندقة االجتهاد ابشرتاطهم شروطا لعلها ال توجد كاملة يف أيب بكر وعمر 

 . (28)"من خيالف املذهب ولو يف املسائل االجتهادية

 :تنبيـه

لقد بلغ اجلهل والتقليد األعمى أبكثر متفقهة املذاهب الذين تولوا القضاء والفتيا يف أزمنتهم يف  (13
                                                                                                                                                                           

(6/293.)  
(، وتيسااري العزيااز احلميااد شاارح  396الوهاااب )صانظاار: جمموعااة رسااائل يف اإللااال والتوحيااد للشاايخ  مااد باان عبااد ( 28)

 (.2/218كناب التوحيد )
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تعاىل، ابتداء من حدوث  القرون املتقدمة على زمن اإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب 
 التمذهب بعد وقت األئمة األربعة، أقول: بلغ التفرق بني علماء املسلمني إىل اعتناق أولئك

الكثرة منهم مذاهب صوفية ضالة يف املعتقد، خالفوا بذلك أئمة أهل السنة يف العقيدة السلفية 
اليت كانوا عليها، فمنهم النقشبندي، ومنهم التيجاين ومنهم الشاذيل، ومنهم القادري، ومنهم 
األمحدي وغريهم، بل إهنم أيخذون ببدع من ينتسبون إليهم ويرتكون أكثر ما أصابوا فيه 

 اربون من يدعوهم إىل العقيدة الصحيحة واألخذ ابلدليل كما تقدم تفصيل ذلك. وحي

قد  وال شك أن من تقدم ذكرهم من املتأخرين وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  
توافرت فيهم الشروط املعتربة للمجتهد املطلق، وأما انتماؤهم إىل املذاهب املشتهرة وعدم 
ادعائهم ألنفسهم رتبة االجتهاد املطلق فذلك راجع إىل تواضعهم، وزهدهم يف الشهرة من 
وجه، والنتشار التعصب احملرم يف وقتهم من وجه آخر، وأما قلة أو عدم اعتبارهم يف مستوى 

ة األربعة فذلك ال يقوله إال العلماء، وطالب العلم املقلدون الذين سدوا ابب االجتهاد األئم
وظنوه قد انتهى ابألئمة األربعة وما ُدوِّن يف الكتب املنسوبة إليهم، حىت قال بعضهم عن اإلمام 

د وأمثاله: إنه جمتهد مذهب ال جمتهد مطلق، وهذا ال يقوله إال جاهل به أو حاق ابن تيمية 
صاحب هوى؛ ألن هللا سبحانه قد أعطاه من العلم والفقه يف الدين والعمل به ما فاق به بعض 
األئمة، فهو من أبرز العلماء الرابنيني، ولذا قال عنه حمدث العصر حممد انصر الدين األلباين: 

 لو كنت مقلدا أحدا لقلدت شيخ اإلسالم ابن تيمية. 
املذاهب من علماء السوء املشركني واملبتدعني الذين  يف زمنه من متعصبة أما ما القاه  

يف سجن القلعة  وشوا به إىل السلطان لقرهبم منه فصدقهم جلهله، وَسَجَنه حىت مات 
بدمشق بعد أن قضى فيه ثالث سنني تقريًبا، فاضطر الوايل وعلماء السوء إىل االختفاء عدة 

ازته منهم مئات األلوف، مات منهم بضعة أايم خوفا من نتائج غضبة املسلمني الذين شيع جن
أشخاص بسبب الزحام وذلك حملبة املسلمني له كما جاء يف مناقبه، ملا له فيهم من اآلاثر الطيبة 
يف مقدمتها: دعوة الناس إىل توحيد هللا تعاىل، ومناظرة املشركني واملبتدعني والرد عليهم، ومنها 

املعركة اليت ُهزم فيها التتار. أما الذين يسبونه يف هذه جهاده يف سبيل هللا تعاىل فهو الذي قاد 
األزمان فهم أهل الشرك والبدع ورثة علماء السوء الذين حاربوه كما حارب املشركون رسول 

 ، وهللا ال يصلح عمل املفسدين. هللا 

ملة هو من وصفات العامل الرابنـي الذي وضع هللا له القبول يف األرض، وتُرجى له والية هللا الكا 
لتحقيق معاين الصرب واليقني آبايت هللا تعاىل علًما وإميااًن وعماًل وأمارات ذلك ما  وفقه هللا 
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 يلي: 
 األوىل: العلم ابلكتاب والسنة. 

 . الثانية: اإلخالص الكامل هلل 

 يف عبادته للخالق ومعاملته للخلق.  الثالثة: العمل ابلعلم وذلك ابلتأسي التام برسول هللا  
 الرابعة: عدم التقليد فيما ال دليل عليه.  
اخلامسة: حسن اخللق والتواضع التام والصرب على األذى وكفه، والرفق والعفو والكرم  

 املشروع، وطالقة الوجه، وبذل صنائع املعروف. 
 السادسة: نشر العلم والدعوة إىل هللا تعاىل بني املسلمني وغريهم.  

 السابعة: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بني العامة واخلاصة. 
 ة: مناصحة والة األمر والدعاء هلم، وترغيب الناس يف ذلك والبعد عن مداهنتهم.الثامن 
التاسعة: الزهد يف الدنيا ابلتورع عن احلرام واملتشابه، وإنفاق الفضل من املال يف وجوه الرب،  

 والزهد يف الثناء والظهور. 
 العاشرة: مالزمة ذكر هللا وتالوة القرآن ابلتدبر.  
خلق النيب  كما وصفت أم املؤمنني   احلادية عشرة: وُيمع ذلك كله: أن يكون خلقه القرآن. 

 بذلك.  
مهما بلغت منزلته من العلماء الرابنيني يصل إىل  الثانية عشرة: ليس من يتأسى برسول هللا  

م وقد رزقه هللا من اإلميان الكامل واليقني الصادق معصو  ألنه ؛ منزلة الرسول 
واإلحسان ما مل يصل إليه أحد سواه من الناس. وهكذا احلال يف األخذ مبناسك احلج فليس 

 من ُوِفق للتأسي به يف ذلك أنه يصل إىل مرتبته. لكنه مأجور على قدر استطاعته ونيته. 

م األئمة األربعة، وأهل الظاهر وغريهم من أئمة الثالثة عشرة: بناًء على ما تقدم ذكره من كال 
تعاىل، أبن مذهبهم مجيعا هو األخذ ابلدليل من الكتاب والسنة، وبناًء على  اهلدى 

أمرهم لتالمذهتم وأتباعهم بذلك وهنيهم عن تقليدهم فيما هو من اجتهادهم، والذي أدى إىل 
بعضهم وظهوره للبعض اآلخر، أو أنه مل اختالفهم يف بعض الفروع نتيجة خفاء الدليل على 

يصح لدى بعضهم، وصح لدى البعض اآلخر من طريق أخرى، أو أنه نتيجة اختالف يف فهم 
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املراد من الدليل وإال فإن مذهبهم مجيًعا هو األخذ ابلدليل كما بني ذلك ابلتفصيل شيخ 
 . (اإلسالم ابن تيمية يف كتابه: )رفع املالم عن األئمة األعالم

يف بعض املسائل الفرعية. أّما أصول الدين  وهكذا احلال يف اختالف الصحابة  
 فإن اجلميع واحلمد هلل متفقون عليها. 

أقول: بناًء على ما تقدم فإنين اجتهدت، وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت واليه أنيب وال حول  
أن آخذ يف هذا الكتاب املبارك مبا وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، هو حسيب ونعم الوكيل، على 

، وذلك فيه هذا اجلزء املتعلق مبناسك احلج ابلدليل من كتاب هللا تعاىل وصحيح سنة نبيه 
بعد بذل اجلهد يف معرفة حجة من َخاَلْفُت قوله فكان تركي له نتيجة بنائه على رأي أو تقليد 

 أو دليل مل يثبت.
اىل؛ أبن مجيع إخوانـي يف هللا من العلماء الذين نور هللا وهلذا فإنين على ثقة إن شاء هللا تع 

بصائرهم، وعصمهم عن الكرب واحلسد والتقليد األعمى سيوافقونين على ما يف هذا الكتاب، 
ويعتربونه مذهب أهل احلق كلهم من األئمة وغريهم، إال ما خالف احلق فإنين وإايهم بريئون 

 منه، وهللا املستعان. 
: ليعلم كل أخ يل يف هللا من العلماء وطالب العلم؛ أنين مل أذكر ما ذكرته يف الرابعة عشرة 

املسائل املتقدمة أو غريها مما سيأيت أو قد مضى ادِّعاًء، أبنين من أهل االجتهاد، ولكن ذلك 
ابلرد فيما تنوزع فيه إىل هللا  امتثاال ألمره سبحانه وأمر رسوله  -إن شاء هللا تعاىل-مين 

ورجاء أن يثيبين هللا سبحانه على املسامهة يف التخفيف عن املسلمني يف أمور   ل والرسو 
كلفهم هبا بعض العلماء اجتهادا منهم بال دليل واضح تقوم به احلجة، فإن كنت مصيبا فمن 

وله احلمد واملنة، وإن كنت خمطئا فمين ومن الشيطان، وأستغفر هللا لذنيب وخطئي، وهللا  هللا 
 أعلم وصلى هللا على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وسلم تسليما. 
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 التعريف باملناسك وباحلج والعمرة وحكمهما

الذبح املشروع املسألة األوىل: معىن املناسك: مجع منسك، وهو عام ملكان العبادة وفعلها، و  (14
 الذي ُقصد به العبادة كاألضحية واهلدي. 

ا: أداء مناسك احلج اليت شرعها هللا سبحانه املسألة الثانية: تعريف احلج لغة: القصد، وشرعً  (15
]آل    چ      ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ        ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ چ: بقوله

وهذا األداء للمناسك البد أن يكون يف أماكنها، وأوقاهتا املعينة هلا يف  [.97عمران: 
ألن هللا حرم احلج إىل غري بيته، وما يتبعه من األماكن، وهي مىن وعرفة  ؛الكتاب والسنة

ومزدلفة يف أايمها املعلومة. كما تقدم بيان ذلك يف املفاهيم السامية يف احلج، وكما سيأيت 
 تعاىل.  بيانه إن شاء هللا

املسألة الثالثة: حكم احلج: هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم اخلمسة، فهو فريضة على كل  (16
مسلم مكلف مستطيع ذكرا أو أنثى، ومن جحده كفر، ولو أداه ظاهرا كما دلت على ذلك 

 اآلية الكرمية. 

 املسألة الرابعة: أركان احلج املتفق عليها ثالثة:  (17
 النية ابإلحرام ابحلج.األول: عقد  
 الثاين: الوقوف بعرفة يف وقته. 

 الثالث: طواف اإلفاضة. 
 املسألة اخلامسة: شروط فرضيته مخسة:  (18

ألنه ال يصح للكافر عمل حىت يؤمن ابهلل، ويدخل يف اإلسالم بنطقه  ؛األول: اإلسالم 
 ابلشهادتني مع اعتقاده ملعنامها وإميانه به أبنه احلق. 

ألن فاقد العقل ال يصح حجه إال الفقدان اجلزئي الذي حيصل أثناء أتدية بعض  ؛الثاين: العقل 
 املناسك كاإلغماء وحنوه. 

سبة للرجل أبحد األمور اآلتية: خبروج املين من ذكره، بلذة عند الثالث: البلوغ: ويعرف ابلن 
الشهوة اجلنسية، أو نبات الشعر اخلشن حول قُبله، وعلى شاربه وحليته، فإذا مل يوجد من ذلك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

33 

 

شيء، فإنه حيكم ببلوغه إذا مت له مثاين عشرة سنة فما فوق؛ ألنه من اجملرب أن من الذكور 
 هذه السن، ومن العالمات اليت قبل البلوغ: خشونة صوته. واإلانث من مل يبلغ إال يف 

وابلنسبة للبنت: يعرف بلوغها أبن حتيض أو ينبت الشعر اخلشن حول قبلها، وتفلك ثدييها، أو يتم هلا  
وهو ابن مخس عشرة  أنه عرض على النيب  مثاين عشرة سنة فما فوق، وما روي عن ابن عمر 

 .، هذا من وجهسنة فقبله فهذا إخبار منه وليس إخبارًا من النيب 
فإن األشخاص من ذكور وإانث خيتلفون يف أجسامهم ووظائفها، فمنهم من  :ومن وجه آخر 

َتظر به إىل سن مثاين عشرة فما فوق، ألنه املتيقن، وهللا  يبلغ مبكًرا ومنهم من يتأخر، فاملتأخر يـُنـْ
 لم.أع

البن عمر وهو ابن أربع عشرة، وقبوله وهو ابن مخس عشرة  ومن وجه اثلث: فإن رد النيب  
 ألن البعيدة ليست كاليت جوار املدينة. ؛األصح تفسريه بظروف الغزوتني

 الرابع: االستطاعة وهي وجود الزاد والراحلة واألمن والقدرة البدنية. 

السيد ململوكه أبن حيج وأعطاه النفقة أو حج به معه، فإن حجه اخلامس: احلرية إال إذا أذن  
 صحيح، ويسقط عنه وجوبه إذا عتق على الصحيح.

اَل خَيُْلَون  »: ابلنسبة للمرأة وهو وجود حمرم هلا عند اجلمهور؛ لقوله  :وزيد شرط سادس 
، فـََقاَم رَُجلر فـََقاَل اَي َرُسوَل «َمْرَأُة ِإال  َمَع ِذى حَمَْرم  رَُجلر اِبْمَرَأة  ِإال  َوَمَعَها ُذو حَمَْرم  َواَل ُتَساِفِر الْ 

اْنطَِلْق َفُحج  َمَع » :اّللِ  ِإن  اْمَرَأِتى َخَرَجْت َحاج ًة َوِإّّنِ اْكتُِتْبُت ىِف َغْزَوِة َكَذا وََكَذا. قَالَ 
واحملرم شرط لوجوبه عليها ال لصحته؛ ألهنا لو حجت بدون حمرم فحجها  .(29)«اْمَرَأِتكَ 

 صحيح. 
فائدة يف بيان احملرم: حمرم املرأة هو من حترم عليه على التأبيد بسبب شرعي وهو: النسب أو  (19

الرضاع أو املصاهرة. أما من حترم عليه مؤبدا بسبب غري شرعي كاملالِعَنة على املالِعن فليس 
 مبحرم. 

 حملارم من النسب هم:وا 

 األصول من قبل األب، أو من قبل األم وإن علوا. -1

                                                           

 . واللفظ له (1341(، ومسلم )3006( أخرجه البخاري )29)
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 الفروع من قبل االبن أو البنت وإن نزلوا.  -2
 اإلخوة من مجيع اجلهات، وأبناؤهم وأبناء أبنائهم وأبناء بناهتم وإن نزلوا. -3
 األعمام من كل جهة، وأعمام األب واألم. -4

 وأخوال كل من األب واألم.األخوال من كل جهة،  -5
 أبناء األخوات من كل جهة وإن نزلوا. -6

 وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، وهم كل من تقدم ذكرهم إذا كانت قرابتهم برضاع حُمَّرِم. 

اَل حُتَّرُِم اْلَمص ُة َواَل »: ومن رضاعه أقل من اخلمس أبن كانت ثالث مصات فأكثر لقوله  
فإنه ينبغي عدم اعتباره أجنبيا وال حمرًما وذلك أبن  .(30)«اإِلْماَلَجُة َواإِلْماَلَجَتانِ  والَ  اْلَمص َتاِن،

اَل حُتَرُِّم »برتك ما يريب، وحلديث:  ال خيلو ابملرأة وال يتزوجها لوجود الشبهة، وألمر النيب 
اَل حُتَّرُِم الر ْضَعُة َأِو »، ويف رواية: الذي رواه مسلم عن عائشة  (31)«اْلَمص ُة َواَل اْلَمص َتانِ 

 .(33)«اإِلْماَلَجُة َواإِلْماَلَجَتانِ »ويف رواية: ، (32)«الر ْضَعَتانِ 

وقد ذهب إىل هذا اإلمام أمحد بن حنبل يف أحد الروايتني وهو مذهب إسحاق بن راهويه وأبو  
عبيد وأبو ثور، ويروى عن علي وعن عائشة وأم الفضل وابن الزبري وسليمان بن يسار وسعيد 

. وذكر ابن كثري أيضا أن مذهب اإلمام مالك وابن عمر وسعيد بن املسيب بن جبري 
 . (34)والزهري التحرمي ابلرضعة الواحدة لعموم اآليةوعروة بن الزبري 

 واحملارم ابملصاهرة، هم:  
 أبناء زوج املرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته، وإن نزلوا.  -1

 آابء زوج املرأة وأجداده من األب أو األم، وإن علوا.  -2
أزواج بنات املرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناهتا وإن نزلن، وهذه األصناف الثالثة  -3

                                                           

 (.16040والسنن الكربى للبيهقي )(، 4226ابن حبال يف صحيحه )( أخرجه 30)
 (. 1450( أخرجه مسلم )31)
 (.1451أخرجه مسلم ) (32)
 (. 1451( أخرجه مسلم )33)
]النساء:   چک ک   ک   ک گ گ چ يف  وله تعاىل:  تفسري اإلمام ابن كثريانظر ( 34)

23]. 
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 تثبت فيها احملرمية مبجرد العقد الصحيح على الزوجة وإن فارقها قبل الدخول واخللوة. 
أزواج أمهات املرأة وأزواج جداهتا وإن علوا من قبل األب ومن قبل األم، لكن ال تثبت  -4

حملرمية يف هؤالء إال ابلوطء يف نكاح صحيح. أما إن فارقها قبل الدخول واجلماع فال ا
     ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ: يكون حمرما لبناهتا وان نزلن، لقوله تعاىل

 [. 23]النساء:    چ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
املسألة السادسة: إذا مل يكن للمرأة حمرم، أو حمرم ممتنع عن احلج معها، فإن احلديث يدل على  (20

سقوط فرضيته عليها. وكذلك لو مل جتد نفقة احملرم الذي ال يلزمه احلج هبا فإن فرضية احلج 
 تسقط عنها. 

ولكنها لو حجت صح حجها؛ ألن احملرم ليس منسكا، والقول جبواز حجها بل وبسفرها مع  
رفقة مأمونة من النساء وكانت أي املرأة معروفة ابلصالح والعفاف، وكان سفرها حلاجة شرعية، 
وهي ورفقتها يقوم عليهن أمني صاحل، قال به اإلمام مالك والشافعي وأمحد يف رواية وعطاء 

، وقتادة واحلكم بن عيينة واألوزاعي، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  وابن سريين
 .(35)ونقل ابن مفلح عن ابن تيمية جواز سفر املرأة وحدها إذا أمنت الطريق

كالصالة وال ُيوز لويل املرأة منعها من أداء فريضة احلج مع حمرم هلا أو غريها من الفرائض،  
 بدون إذنه، ويعاقبه ويل األمر إذا مل يقبل احلق.  والصوم الواجب، وهلا أداء ذلك

ويصح للمرأة أن حتج وتسافر السفر املشروع وهي يف العدة ولو كانت معتدة من وفاة أو  
مطلقة ثالاث على الصحيح، ويصح هلا أن ختاطب األجنيب ابلقول املعروف حلاجة، كما يصح هلا 

 أن تعمل يف مزرعتها، أو يف وظيفة نسائية حمتشمة إذا احتاجت لذلك. 

ها إذا مل يتطوع به ولو كان زوجها، إذا كان قد أدى الفريضة وجتب نفقة حج حمرم املرأة علي 
واشرتط عليها نفقة حجه تطوًعا، أما نفقة حجه حجة الفرض فهي تلزمه على أي حال، وإن 
اشرتطت أن حيج هبا عند عقد النكاح فهو يلزمه من مجلة مهرها فرًضا أو انفلة، ونفقتها ونفقته 

 تلزمانه هو. 
حيج الفريضة، وهو واجد نفقة حجه لزمه احلج ابمرأته وأمه إذا كانتا مل  وإذا كان احملرم مل 

حتجا الفريضة، ونفقة حجه وحج أمه تلزمه هو مع االستطاعة، وكذا نفقة حج أبيه إذا كان 
                                                           

 (.51صعبد العزيز بن مرزوق الطريفي )ل ( شرح حديث جابر يف صفة حج النيب 35)
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 فقريًا واالبن غنًيا. 
املسألة السابعة: ُيب احلج على الفور على من توافرت لديه شروط وجوبه على القول الراجح،  (21

 جواز أتخريه مشروط بوجود العزم عليه. و 

أن النيب   ابن عباساملسألة الثامنة: وجوب احلج يف العمر مرة وما زاد فهو تطوع، ملا روى  (22
  .(36)«احلَْجُّ َمر ةر َفَمْن زَاَد فـَُهَو َتَطوُّعر »قال:  

الكرمية املتقدمة؛ املسألة التاسعة: حكم ترك احلج جحودا كفر خمرج من امللة، بدليل اآلية  (23
 وذكر منها حج البيت.  (37)«ُبيِنَ اإِلْسالُم َعَلى مَخْس  »وحلديث: 

املسألة العاشرة: ترك املستطيع للحج كسال وهتاوان سنني عديدة بعد العلم بوجوبه حىت مات  (24
كبرية من كبائر الذنوب، ملا ورد من الوعيد الشديد يف   -قبل أن حيج من غري عذر شرعي 

 ذلك. 
سألة احلادية عشرة: إن أوصى أن حُيَج  عنه بعد موته وجب إنفاذ وصيته من تركته، وإن مل امل (25

 يكن له تركة مل يلزم وليه احلج عنه. 
املسألة الثانية عشرة: معىن العمرة، لغة: الزايرة. وشرعا: قصد بيت هللا احلرام ألداء مناسكها،  (26

ته مث الطواف ابلبيت والسعي بني الصفا واملروة مث عبادة هلل تعاىل، مبتداًئ ابإلحرام هبا من ميقا
 احللق أو التقصري. 

املسألة الثالثة عشرة: حكم العمرة أهنا واجبة يف العمر مرة على كل مكلف مستطيع مع احلج  (27
َلّما سألته: أعلى النساء جهاد؟   ألم املؤمنني عائشة أو يف أي وقت، والدليل قوله 

  .(38)«نـََعْم َعَلْيِهن  ِجَهادر اَل ِقَتاَل ِفيِه احلَْجُّ َواْلُعْمَرةُ »قال: 
ألنه عام ولكن  ؛املسألة الرابعة عشرة: جتب على املكي على الصحيح حلديث عائشة املذكور (28

عائشة بذلك ملا انتهى احلج وهي يف حكم  ُيب عليه أن حيرم هبا من احلل، ألمر النيب 

                                                           

فَاَقاااَا "بلفااظ: ( 1337)مساالم ، وأخرجااه و اااا احلاااكم: إسااناد  صااحيح( 3155(، واحلاااكم )2642أخرجااه أمحااد )( 36)
 . "«َلْو  ااْلتا نَاَعْم َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتَطْعتامْ » :َرجاٌل َأكالَّ َعاٍم َس َرساوَا اَّللَِّ َفَسَكَت َحَّتَّ  َاَةَا َثاَلًثا فَاَقاَا َرساواا اَّللَِّ 

 .(16(، ومسلم )8( البخاري )37)
اامْ جااه البخاااري بلفااظ: "وأخر (، 2901(، واباان ماجااة )25361( أخرجااه أمحااد )38)  ،َس َرساااوَا اَّللَِّ َأاَل نَاْغاازاو َوهاَاِهاادا َمَعكا

  (.981(، وصححه األلباين يف اإلرواء )1861) «َلِكنَّ َأْحَسَن اجلَِْهاِد َوَأْْجََلها احلَْج  » :فَاَقااَ 
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 املكي حينئذ. 
وصحابته  املسألة اخلامسة عشرة: وال تستحب العمرة للحاج بعد حجه مباشرة؛ ألن النيب  (29

ألهنا حاضت ومل تتمتع بل  ؛مل يعتمروا، وإمنا أذن لعائشة تطييًبا خلاطرها لـّما حصل منها اإلحلاح
وأصحابه  مرة، ومل تطف وتسع قبل احلج مع النيب صارت قارنة إبدخال احلج على الع

هلا  فدل إذن النيب  ؛املتمتعني والقارنني، فشق ذلك عليها رغم صحة عمرهتا مع حجها
 ألنه  ؛ابالعتمار بعد احلج على اإلابحة ال على االستحباب، ولو مل تكن مباحة مل أيذن هلا

 ال ُيامل مبا هنى هللا عنه.
 :تنبيه مهم (30

يقدم كثري من احلجاج أايم احلج، واملعتمرون يف رمضان على تكرار العمرة عدة مرات اغتناًما  
حلضورهم يف مكة ظًنا منهم أهنم حيسنون صنعا، وقد نتج عن هذا التكرار زحام عظيم، وحصل 
به الضرر هبم وبغريهم ممن يعتمرون للمرة األوىل، وهذا خمالف للسنة، وفاعله مؤذ  للمسلمني، 

وأصحابه مل يعتمروا يف حجة الوداع سوى  والنيب  ،(39)«ال َضَرَر، َوال ِضَرارَ »يف احلديث: و 
مرة واحدة داخلة يف احلج، ومل يعتمر بعد هجرته خالل عشر سنوات سوى أربع مرات مبا فيها 

ملن تيسر له  له فإن املراد به كفع (40)«اَتبُِعوا َبنْيَ احلَْجِّ َواْلُعْمَرةِ »اليت مع احلج وأما حديث: 
 ذلك يف سفرات متعددة. 

وال أبس من تكرارها لألموات من الوالدين واألقارب، ولنفسه ملن ال يتمكن من العودة من  
 بلده لكن بدون إكثار. 

 ۇ  ڭڭ ڭ ڭ ۓچ  :السادسة عشرة: يلزم إمتام احلج والعمرة بعد اإلحرام هبما؛ لقوله تعاىل (31

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

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

  چ جض مص حص مس خس حس جس مخحخ جخ  مح  جح مج حج  يث ىث مثجث يت ىت متخت                حت
فإنه يتحلل بعدما يذبح ما تيسر من اهلدي وحيلق رأسه إذا مل  إال احملصر [196]البقرة: 

                                                           

 (.7517وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (،2340ابن ماجة )(، و 2867أمحد )( أخرجه 39)
وصاااااااححه األلبااااااااين يف السلسااااااالة الصاااااااحيحة (، 2630(، والنساااااااائي )810الرتماااااااذي )، و (3669( أخرجاااااااه أمحاااااااد )40)

(1200) . 
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 يشرتط. 
السابعة عشرة: وال يلزم احملصر القضاء حىت لو مل يشرتط على الصحيح؛ ألن هللا سبحانه مل  (32

يف العام القابل بعد عام احلديبية فال يعين أهنا  أيمره ابلقضاء يف اآلية الكرمية. وأما اعتماره 
ألنه علم ابلتواتر أن عددا ممن كانوا معه ابحلديبية من أصحابه  ؛ا يسميها بعضهمعمرة قضاء كم

  ختلفوا عن االعتمار معه دون مانع هلم شرعي، ولو لزم القضاء ألمرهم به وذكر العمرة من
فلم يسمها   قابل يف الصلح هو الذي جعل بعض العلماء يسميها بعمرة القضاء. أما النيب

 .(41)يف األم اإلمام الشافعي  بذلك، وهبذا صرح
فإن حبسين حابس َفَمِحلّـي "الثامنة عشرة: أما من اشرتط عند إحرامه ابحلج أو العمرة بقوله:  (33

لضباعة بنت  ، فإنه يتحلل وال شيء عليه من فدية أو حلق أو قضاء لقوله "حيث حبستين
ي َواْشرَتِِطي َوُقويل الل ُهم  حمَِلِّي َحْيُث »ملا أخربته قبل اإلحرام أهنا شاكية:  الزبري  ُحجِّ

  .(42)«َحَبْسَتيِن 

حىت املََلَكني اللَذْيِن يكتبان  التاسعة عشرة: اإلخالص سر بني العبد وربه ال يعلمه إال هو  (34
ملك احلسنات بكتابته، وأعظم  احلسنات والسيئات ال يعلمان ذلك، إال إذا أمر هللا سبحانه

العبادات حتقيق الشهادتني والصالة والصدقة والصيام واحلج والدعوة إىل هللا تعاىل، فيجب 
على كل مسلم ومسلمة جتريد احلج والعمرة ومجيع العبادات من الشرك اخلفي وهو الرايء 

 ألن اإلخالص هلل  والسمعة وإرادة الدنيا بعمل اآلخرة وغري ذلك من حظوظ النفس املادية؛
هو األساس والشرط األول لصحة احلج والعمرة ومجيع العبادات وقبول هللا تعاىل هلا، قال هللا 

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

 [. 110]الكهف:   چ جس مخ   حخ
ْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِه »وقال سبحانه يف احلديث القدسي:   َأاَن َأْغىَن الشُّرََكاِء َعْن الشِّ

نسأل هللا العلي القدير القريب اجمليب اإلخالص لوجهه الكرمي  ،(43)«َمِعي َغرْيِي تـَرَْكُتُه َوِشرَْكهُ 
 واإلصابة يف كل قول وعمل والقبول. آمني. 

                                                           

( طريق الرشد إىل رريج أحاديث بداية ابن رشد للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم العباد اللطياف املادرا ساابقا ابجلامعاة 41)
 .  اإلسالمية

 .(1207(، ومسلم )5089( أخرجه البخاري )42)
 .(2985( أخرجه مسلم )43)
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 ئل احلج بغري املكلفمن مسا
 وأحكام النيابة عن الغري

املسألة األوىل: يستحب احلج واالعتمار بغري املكلف، وملن تواله أجر، وقد دل على مشروعيته  (35
نـََعْم َوَلِك »للمرأة اليت رفعت إليه صبيا وقالت: َأهِلََذا َحجٌّ اَي َرُسوَل اّللِ  ؟ قَاَل:  قوله 
 .(44)«َأْجرر 

املسألة الثانية: إذا كان يف احلج أو االعتمار بغري املكلف مشقة عليه أو على وليه أو رفقته فال  (36
يشرع ذلك بل يكره، ورمبا ارتفعت الكراهة إىل التحرمي إذا كان يف ذلك ضرر بغري املكلف أو 

 وليه أو رفقته. 

 كلًفا. املسألة الثالثة: احلج بغري املكلف ال ُيزيه عن الفريضة إذا صار م (37
 واملكلف هو البالغ العاقل.  

املسألة الرابعة: وأحكام غري املكلف إذا حج به وليه أو اعتمر مثل أحكام املكلف ينوي عنه  (38
وليه اإلحرام والطواف والسعي والوقوف والرمي بعدما ينوي عن نفسه يف مقام واحد، وحمل 

عمرة عن فالن أو فالنة، وُينبه حًجا أو النية القلب، ويليب عنه بعدما يليب عن نفسه قائال: لبيك 
 حمظورات اإلحرام، ولو فعل حمظورًا دون إرادة وليه فهو عفو. 

 أجزأه ذلك، وكذا يف السعي.  -إذا طاف بغري املكلف وليه حامال له انواًي طوافه عنهما  

                                                           

 .(1336( أخرجه مسلم )44)
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 من مسائل اإلحصار ورفض اإلحرام

املسألة األوىل: ُاْخُتِلَف يف جواز رفض الويل إحرام غري املكلف، فمنعه بعضهم مستدال آبية  (39
األمر ابإلمتام وأهنا شاملة لكل حمرم، وأجازه البعض اآلخر حبجة أنه غري مكلف، وال ُيزيه عن 
حجة اإلسالم إذا صار مكلفا، وأن اآلية خطاب للمكلفني فهي مانع هلم فحسب وهو األظهر، 

 وهللا أعلم. 
املسألة الثانية: وُاْخُتِلَف يف جواز رفض املتنفل إلحرامه، فقال اجلمهور: بعدم اجلواز؛ ألن آية  (40

األمر ابإلمتام عامة للفرض والنافلة، وأجازه من أجازه كابن حزم؛ حبجة أنه تطوع وهللا سبحانه مل 
ذلك على أن آية اإلمتام خاصة  أيمر ابحلج والعمرة إال يف العمر مرة كما جاء يف احلديث، فدل

 ابلفرض وهو األظهر إذا كان الرفض حلاجة شديدة، وهللا أعلم. 
وعدمه، ويف املسألة الثالثة: ويف حال إحصار الويل يكون غري املكلف تبعا له حال االشرتاط  (41

 حال عدم االشرتاط يف تبعيته لوليه اخلالف املتقدم يف حكم رفض وليه إلحرامه.

ابعة: احلابس الذي حيُِل اإلحالل بال قضاء وال فدية ملن اشرتطه هو كل مانع مينع املسألة الر  (42
الدخول إىل مكة أو إكمال بقية املناسك؛ مثل املرض الشديد، وفقدان النفقة، والسجن، 
واخلوف على نفسه، وحيض املرأة أو نفاسها املفواتن لرفقتها الضرورية، أو حملرمها الذي يكلفه 

احلج لتطوف طواف اإلفاضة إذا كان يـَُفوُِّت رفقته اليت ال بد له منها أو نفقته،  االنتظار بعد
وكذا من حاضت بعد إحرامها ابلعمرة مباشرة، وشق عليها االنتظار حىت تطهر لتطوف؛ فإن 

 حيضها حابس يبيح هلا التحلل. 

واحدة من الغنم  املسألة اخلامسة: من مل يشرتط عند اإلحرام، فحبسه حابس حتلل بعد أن يذبح (43
أو ُسبع بقرة حيث أحصر يف احلل أو احلرم، ويقسم حلمها على  ةجتزي يف اهلدي، أو ُسبع بدن

فقراء احلرم إن تيسر، وإال فعلى فقراء املكان الذي أحصر فيه، أو ما قرب منه، أو من مير به 
 من أبناء السبيل احملتاجني. 

وال شيء عليه. حىت الصيام ال يلزمه؛ ألن هللا  املسألة السادسة: ومن ال ُيد الذبيحة يتحلل (44
 سبحانه مل أيمر به إال املتمتع الذي ال ُيده.

السابعة: ال حيلق احملصر رأسه أو يقصر حىت يذبح اهلدي إن كان ُيده )وُيَسم ى دم املسألة  (45
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[، وحمل بلوغ 196]البقرة:  چې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ چ: اإلحصار( لقوله تعاىل
 ا قبل ذحبه فال حرج.  أو انسيً لكن لو حلق جاهاًل  ،هدي احملصر حيث أحصر
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 من أحكام النِّيابة

 املسألة األوىل: ال تصح النيابة عن الغري يف احلج والعمرة إال ملن قد أدى الفريضة؛ لقوله  (46
َحَجْجَت َعْن نـَْفِسَك ؟ قَاَل: اَل قَاَل: ُحج  َعْن  لْ هَ »للذي مسعه يقول: لَبـ ْيَك َعْن ُشرْبَُمَة: 

  .(45)«نـَْفِسَك، مثُ  ُحج  َعْن ُشرْبَُمةَ 
املسألة الثانية: يف حديث شربمة دليل على أن احلاج أو املعتمر لو أخطأ يف النية والتلبية فإهنا  (47

تنصرف إىل احلق وهو احلج عن نفسه، ويستمر يف نيته عن نفسه، ولو كان قد نوى يف البداية 
ن له، عن غريه؛ ألن نيته يف البداية عن غريه غري صحيحة حيث إن النية يف البداية ُيب أن تكو 

واصطحاب األصل ال يعترب إال إذا كان صحيًحا، والصحيح أن نية احلج يف البداية له وكونه 
ألنه جاهل واجلاهل ال يؤاخذ، وكذا النسيان يف النية؛ فإنه ال  ؛جعلها لشربمة ال اعتبار هلا

 يصرف احلج وال العمرة عمن هي له يف األصل، وهللا أعلم. 
ذلك قاعدة اصطحاب األصل يف النية، لكي تشمل مجيع فروع املسألة الثالثة: ويدخل يف  (48

العبادة، فلو َأخ َر طواف اإلفاضة إىل وقت سفره لكي يكتفي به عن طواف الوداع لكنه نسي 
فنواه وداعا ومل يذكر إال بعد أن سافر ويشق عليه الرجوع؛ فإنه يكفيه إن شاء هللا عن اإلفاضة 

أنه ذكر وهو ال يزال مبكة أو قريبا منها ويتيسر له الرجوع، وال يَُكل ف ابلرجوع. خبالف لو 
فاألوىل أن يعيد الطواف بنية اإلفاضة خروجا من اخلالف وإزالة للشك، وهللا أعلم، وإن مل يعد 

 مل تلزمه اإلعادة إن شاء هللا. 
قد نوى  املسألة الرابعة: والقول بصحة طوافه، وإجزائه عن طواف اإلفاضة؛ ألنه ملا أحرم ابحلج (49

اإلتيان جبميع أركانه وواجباته، كما لو نوى من كرب تكبرية اإلحرام انواي أداء صالة  مفروضة 
معينة  مث نسي يف أثنائها فصلى آخرها أو بعضا منها بنية النافلة، فإهنا فريضته وال يضره 

 النسيان. 
فل متعمدا أتخريه إىل املسألة اخلامسة: خبالف الذي قطع نية طواف اإلفاضة، وأكمله بنية الن (50

وقت آخر، أو قطع املَُصلِّي نية الفريضة وأكملها انفلة متعمًدا، أو قطع نية الطهارة أثناء 
وضوئه ونوى غسل بقية أعضائه للنظافة فقط؛ فإن نيته تنقطع وال ينعقد طوافه الفرض، وال 

                                                           

وصااححه األلباااين يف صااحيح  (962(، واباان حبااال يف صااحيحه )2903(، واباان ماجااة )1811( أخرجااه أبااو داود )45)
 (. 3128اجلامع )
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ا حىت يفرغ صالته املفروضة، وال يصح وضوؤه؛ ألنه يشرتط لصحة العبادة اصطحاب نيته
 منها، وهذه القاعدة تنسحب على كثري من العبادات كالزكاة والصيام واألضحية وحنوها. 

السادسة: ويشرتط يف النائب أن يكون مكلًفا، إن كان متطوًعا، وإن كان مستأجًرا أن يكون املسألة  (51
لم أيخذ بتوجيهاهتم، مع التكليف عدال عارفًا مبا يلزم من أحكام احلج، أو مع رفقة صاحلة من أهل الع

وأن ال يكون معروفا ابلغىن، وأنه إمنا حج عن الغري ليأخذ املال حلظ نفسه، أما لو أخذ إلنفاقه يف 
 سبيل هللا وعلى احملتاجني فله أجران، إن شاء هللا. 

املسألة السابعة: ال ُيوز ملن حيج لكي أيخذ تكثًرا من غري حاجة أن يستنيب عن غريه، وال  (52
عرفه بذلك أن يستنيبه. ومثله املؤذن واإلمام الذي يطلب هذه الوظيفة ألجل الدنيا ُيوز ملن 

من غري ضرورة، وال ُيوز ملن عرفه بذلك أن يوظفه خبالف احملب لألذان أو اإلمامة وهو أهل 
لذلك وال سبيل إليها إال أبخذ األجرة وسيلة إليها لينال األجر من هللا سبحانه، ويتصدق مبا 

اجته من أجرة األذان أو اإلمامة أو ينفقه يف مصاحل املسجد فهو أيخذ ليؤذن أو زاد عن ح
أيخذ؛ ألن هذا الصنيع ال يفعله إال من ال خالق هلم ممن ليصري إماما، وال يؤذن أو يؤم الناس لكي 

 يتخذون الدين وسيلة لنيل الدنيا.
أّما العامّي الذي ال حيسن األذان واإلمامة فإنه حيرم عليه أن يكون مؤذاًن أو إماًما، ولو كان  

صاحلًا تقيًّا يريد األجر من هللا، وال يريد املال ألن إمامته ال تصح إال مبثله، وألن الذي يلحن يف 
 األذان حلنا حييل املعىن كأنه مل يؤذن. 

عمرة إذا نذرمها املسلم أو املسلمة مع االستطاعة ولو قد أدى املسألة الثامنة: يلزم احلج وال (53
متصال بنذره فإنه ال يلزمه الوفاء، ومثله اليمني إذا  "إن شاء هللا"الفريضة، إال أن يستثين بقوله: 

 . (46)مل حينث ملا ثبت يف احلديث الصحيح -حلف وقال: إن شاء هللا 

                                                           

(، 2104واباااان ماجااااة )(، 3830(، والنسااااائي )1531والرتمااااذي )(، 3261أبااااو داود )(، و 8074أمحااااد )( أخرجااااه 46)
 (. 6212وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )
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 من أحكام اإلحرام وحج املعضوب

: اإلحرام مصدر أحرم أي: عقد النية ابلدخول يف مناسك احلج أو العمرة، مبتدائ املسألة األوىل (54
هذه املناسك ابجتناب ما هناه هللا عنه من املباحات؛ حىت حيل هللا له ذلك أبدائه للمناسك اليت 

 حرمت عليه هذه املباحات حىت يؤديها. 
العمرة، فهو مثل تكبرية اإلحرام عند الدخول يف : وحكمه ركن من أركان احلج و ةاملسألة الثاني (55

 الصالة. 

: وال يصح اإلحرام ابحلج إال يف ميقاته الزماين، وهو أشهر احلج املذكورة يف قوله ةاملسألة الثالث (56
 ٿ ٺٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ  ٻ ٱ چ: تعاىل

]البقرة:   چ ڦ ڦ  ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ
وهي شوال وذو القعدة والعشر اأُلول من ذي احلجة، واليت تنتهي ابنتهاء ليلة العاشر،  [197

أي: بطلوع فجر يوم عيد النحر، فمن مل حُيرم ابحلج قبل طلوع فجر يوم عيد األضحى ال يصح 
 .إحرامه ابحلج، وال ينعقد بل إذا مل يدرك الوقوف بعرفة قبل فجر العيد ولو قلياًل 

وهو واقف بعرفة  سول هللا ر ملا روى عبد الرمحن بن يعمر، أن ُأانًسا من أهل جند أتوا  
َلَة مَجْع  قـَْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر فـََقْد َأْدَرَك احلَْج  »فسألوه فأمر مناداي ينادي:  احلَْجُّ َعَرَفُة َمْن َجاَء لَيـْ

ُم ِمىًن َثاَلثَةر  ، َوَأْرَدَف َرُجاًل فـََناَدى «نْيِ َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه َوَمْن أتََخ َر َفاَل ِإمْثَ َعَلْيهِ َفَمْن تـََعج َل يف يـَْومَ  ؛َأاي 
 ع هي ليلة عيد األضحى.ومَجُْع بفتح اجليم وإسكان امليم هي: مزدلفة، وليلة مجَْ  ،(47)نهبِ 

يستطيع : يستنيب املعضوب من حيج عنه الفرض وجواب على األرجح إذا كان ةاملسألة الرابع (57
املريض مرضا ال يرجى برؤه، وال يستطيع السفر ولو حمموال  :دفع أجرة النائب، واملعضوب هو

ُمعو ق إعاقة مانعة له من وصوله مكة، وكذا الكبري الذي أقعده الِكرَب واهلرم إال مبشقة. ومثله الْ 
 فال يستطيع السفر. 

: ويسن ملن أراد اإلحرام حبج أو عمرة أن يغتسل، ويتنظف مث يلبس لباس ةاملسألة اخلامس (58
وَل اّللِ  ُكْنُت ُأطَيُِّب َرسُ »قالت:  اإلحرام، ويتطيب الرجل قبل أن يعقد النية حلديث عائشة 

                                                           

( 3015(، واباااان ماجااااة )3016(، والنسااااائي )889(، والرتمااااذي )1949أبااااو داود )، و (18796( أخرجااااه أمحااااد )47)
 (.3172وصححه، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (1703احلاكم )و 
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ْحَراِمِه ِحنَي حُيْرُِم َوحلِِلِِّه قـَْبَل َأْن َيطُوَف اِبْلبَـْيتِ   . وإن تيسر اإلحرام عقب صالة (48)«إِلِ
فحسن، وإال استحب أن يصلي ركعتني ينوي هبما سنة الوضوء،  مفروضة كما فعل النيب 

 .وإن نوى هبما سنة اإلحرام فهو مشروع

أن جربيل أتى النيب  عن النيب  ملا روى البخاري يف ذكر بركة وادي العقيق عن عمر  
 ،(49)«َصلِّ يف َهَذا اْلَواِدي اْلُمَباَرِك َوُقْل ُعْمَرًة يف َحج ة  »وهو يف وادي العقيق، وقال له:  

 .(50)واملراد به: ذو احلليفة وهو غري وادي العقيق الكبري املعروف

: يستحب ملريد اإلحرام ذكًرا أو أنثى إزالة األظافر، والشعر، الذي وردت ةاملسألة السادس (59
أي: )السنة إبزالته كقص الشارب ونتف اإلبط والعانة أو إزالة شعرمها مبزيل الشعر أو ابحللق 

كان مل ميض على أخذ هذه الشعور واألظافر إال مدة قصرية فال داعي   ، أما إذا(مبا ال يؤذيه
ألخذ شيء منها. أّما اللحية فحرام على احملرم وغريه أن حيلقها أو أيخذ منها إال ما يؤذي لنهيه 

 عن ذلك، وأمره إبعفائها.  

شعره : من أراد أن يضحي، ولو وّكل من يذبح عنه أضحيته، فال أيخذ من ةاملسألة السابع (60
وأظافره شيئا حىت يتحلل التحلل األول يوم العيد، ويعلم أن أضحيته قد ذحبت، وإن متتع قصر 

 شعر رأسه فقط ألنه نسك مستثين من املنع، وكذا احللق للتحلل األول ألنه نسك. 

: واملرأة ال تتطيب لإلحرام وال للحل؛ ألهنا ستخالط الرجال، وهي منهية عن ةاملسألة الثامن (61
 ذلك. 

: وال ُيوز للرجل أن يطيب مالبس إحرامه، وإن أصاهبا شيء غسله، أما ما يعلق ةاملسألة التاسع (62
 هبا من طيب جسده فال حرج. 

شريطة أن ال ميسها : للمحرم ذكًرا أو أنثى أن يغري مالبس إحرامه للحاجة ةاملسألة العاشر  (63
 الطيب، وإن كان هبا شيء من الطيب غسله قبل أن يلبسها. 

: وال أبس أن يغتسل لإلحرام من منزله، ويتهيأ إذا كانت املدة قصرية كيوم ةعشر  ةاملسألة احلادي (64
أي: ال يعقد )أو يومني أو ساعات، كمن يسافر ابلطائرة ويلبس لباس اإلحرام، لكن ال حيرم 

                                                           

 (. 1189(، ومسلم )1539( أخرجه البخاري )48)
 .(1800(، وأبو داود )1534( أخرجه البخاري )49)
 (.1/62) عبد هللا بن جاسر :مفيد األانم للشيخ (50)
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، إال إذا وصل امليقات أو حاذاه إن كان ابلطائرة، مع أخذ احليطة أبن حيرم قبل (النية ويليب
 امليقات بدقائق أو أكثر. 

: وُيوز أن حيرم مبا أحرم به فالن، فإذا عرف ما أحرم به فعل مثله من متتع ةعشر  ةاملسألة الثاني (65
موسى األشعري قال: أوِ قران أو إفراد رجال أم امرأة، ملا رواه الشيخان بسندمها عن أيب 

 :َوُهَو ُمِنيخر فـََقالَ ( وسعى  أي: بعدما طاف النيب)اِبْلَبْطَحاِء   َقِدْمُت َعَلى الن يبِّ "
 :قَالَ ، قـُْلُت لَبـ ْيَك إبِِْهاَلل  َكِإْهاَلِل الن يبِّ  «؟مبَا َأْهَلْلتَ » :َقالَ  ،نـََعمْ  :قـُْلتُ  «َأَحَجْجتَ »
أمره ابإلحالل ليكون متمتعا ألنه مل  (51)"«َأْحَسْنَت ُطْف اِبْلبَـْيِت َواِبلص َفا َواْلَمْرَوِة مثُ  َأِحل  »

 جعل له من هديه.  ، إال أنه مل حيل؛ ألن النيب يسق اهلدي، ومثل هذا فعل علي 

: وُيوز أن حيرم بنية احلج مع املسلمني ولو مل يعني نسًكا معيًنا، فإن اعتمر ةعشر  ةاملسألة الثالث (66
وحل قبل احلج فهو متمتع، وإن مل يعتمر قبل احلج وبقى يف إحرامه فهو قارن؛ إن نوى اهلدي، 

 وإن مل ينو فهو مفرد إذا كان ليس يف نيته إال احلج، وهللا أعلم. 

 : ُيوز أن حيرم على غري طهارة؛ ألن الطهارة ليست شرطا لإلحرام. ةعشر  ةاملسألة الرابع (67
: احلائض والنفساء حترمان وتفعالن مجيع ما يفعله احلجاج، غري أن ال ةعشر  ةاملسألة اخلامس (68

 تطوفا ابلبيت إال إذا طهرات إال إذا اضطرات للطواف يف هناية احلج لعدم من ينتظر معهما. 

 : يقوم التيمم مقام املاء ملن مل ُيده أو يضره استعماله. ةر عش ةاملسألة السادس (69
: إذا علمت احلائض أو النفساء أهنا لن تطهر قبل يوم عرفة، فإهنا حترم ةعشر  ةاملسألة السابع (70

قارنة، وكذا من جاءها احليض أو النفاس وهي متمتعة فإهنا تنوي احلج مع العمرة، فتصري قارنة، 
 للعمرة فإهنا خترج وتنوي الِقران. وإن جاءها الدم وهي تطوف

 كذا الرجل املتمتع إذا عرض له ما يـَُفوِّته أداء العمرة قبل احلج فإنه ينوي الِقران.و  

: يشرع للحاج واملعتمر أن يليب مبا نوى من حج أو عمرة، أو هبما معا ةعشر  ةاملسألة الثامن (71
ها مين، ويقول القارن: لبيك عمرة فيقول املتمتع: اللهم لبيك عمرة، اللهم يسرها يل، وتقبل

فإن حبسين "وحجة، أو لبيك عمرة يف حجة، ويقول املفرد: لبيك حجا، ويشرتط الكل قائال: 
  ".حابس َفَمِحلِّي حيث حبسين

: النية شرط لصحة اإلحرام ابلنسك الذي يريد احلاج، وحملها القلب، ةعشر  ةاملسألة التاسع (72
                                                           

 (. 1221(، ومسلم )1795( أخرجه البخاري )51)
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  .ية كما تقدمولكن يشرع النطق ابلنسك مع التلب
املسألة العشرون: لو مل ينو احملرم نسكا معينا وإمنا أحرم قاصدا احلج مع الناس صح إحرامه،  (73

من مكة يف اليوم وله اخليار يف النسك الذي يريد، واألفضل أن أييت بعمرة ويتمتع مث حيرم ابحلج 
 جاز. الثامن أو التاسع، وإن ضاق عليه الوقت أحرم قاران، وإن أحرم مفرًدا 

صح  -والعشرون: والتلبية سنة مؤكدة، وليست فرضا، فلو نوى ومل يلب  ةاملسألة احلادي (74
 إحرامه.

والعشرون: لباس اإلحرام للرجل رداء وإزار، واألفضل البياض مع النظافة وطهارهتما،  ةالثانياملسألة  (75
ومن مل ُيد اإلزار جاز إحرامه يف السروال، وإن ارتدى ملحفة أو شيئا خميطا دون لبسه جاز، واملرأة 

 فيما شاءت من الثياب واخلمار شريطة أن تكون ثياب سرت وحشمة. 
؛ للتلبية شأن عظيم يف ميزان احلسنات إذا صدرت من مؤمن ابهلل  والعشرون: ةاملسألة الثالث (76

 عارف مباهلا من معىن عظيم، من هذا املعىن: أهنا إجابة لنداء أحب حمبوب وهو هللا 
وأنه السميع العليم، ومنه: أهنا دليل  للمجيب هبا، ومنه: أهنا دليل على صفة السمع هلل 

كما أن اإلحرام والطواف والسعي فهي شعار احلاج اللفظي والطاعة له سبحانه  اإلخالص هلل 
 الشعار اجلماعي للمسلمني.  -والوقوف ابملشاعر والرمي 

وقته حمدود ال ينبغي للحاج واملعتمر أن يفرط فيه، ويشرع للمرأة أن تليب   وهي ذكر هلل  
 كالرجل لكن جتعل صوهتا بقدر ما تسمع نفسها وال ترفعه ألنه فتنة. 

والعشرون: يبدأ احلاج واملعتمر ابلتلبية عندما يعقد النية ابإلحرام، ويستمر ملبيا  ةاملسألة الرابع (77
قاراًن أو مفرًدا فإنه يستمر ملبيا حىت يشرع يف رمي مجرة حىت يشرع يف الطواف، فإن كان 

 العقبة، واملتمتع يستأنف التلبية عند إحرامه ابحلج حىت يشرع يف رمي مجرة العقبة. 

والعشرون: وتتأكد التلبية إذا سّلم من الصلوات املفروضة بعد االستغفار  ةاملسألة اخلامس (78
من يليب، وعند التقاء الرفقة، وإذا عال نشًزا أو هبط  يستفتح هبا التهليل والتسبيح، وعند مساع

واداًي يف حال املسري، وإذا استيقظ من النوم وبعد التهليل واالستغفار ما دام حمرًما؛ ألنه شعاره 
 مع ذكره هلل سبحانه ببقية األذكار. 

الصوت  والعشرون: والسنة أن يكون النطق ابلتلبية فوق اإلسرار ودون رفع ةاملسألة السادس (79
اَي َأيُـَّها الن اُس اْربـَُعوا َعَلى َأنـُْفِسُكْم »للذين رفعوا أصواهتم ابلتلبية والتكبري:  الشديد، لقوله 
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يعر َقرِيبر   .(52)«فَِإن ُكْم اَل َتْدُعوَن َأَصم  َواَل َغائًِبا ِإن ُه َمَعُكْم ِإن ُه مسَِ

                                                           

 (. 2704(، ومسلم )2992( أخرجه البخاري )52)
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 من مسائل املواقيت الزمانية واملكانية

 چ: املسألة األوىل: مواقيت اإلحرام ابحلج الزمانية، هي: أشهره اليت بينها هللا سبحانه بقوله (80

وهذه األشهر هي: شوال وذو القعدة والعشر األول  [197]البقرة:   چ ٻ  ٻ ٱ
من ذي احلجة على الصحيح، وبعضهم يرى أن شهر ذي احلجة كله من أشهر احلج، ويرد هذا 

مل يصح حجه،  -القول أن من مل حيرم ابحلج ويقف بعرفة قبل فجر اليوم العاشر من ذي احلجة 
 بل ُيعلها عمرة. 

املسألة الثانية: وأول يوم لإلحرام ابحلج هو اليوم األول من شهر شوال، فمن أحرم قبله مل  (81
يصح إحرامه ابحلج على الصحيح ملخالفته اآلية الكرمية، وإمنا ُيدد نيته إذا دخل شهر شوال 
إن كان العهد قريًبا، وإال جعل إحرامه عمرة، وإن أحرم يف أول ليلة من شوال صح إحرامه؛ 

 ليلة اليوم تبع له.  ألن

املسألة الثالثة: وإذا أحرم اجلاهل ابحلكم ابحلج قبل دخول شهر شوال، وهو ال يريد أن يعتمر  (82
جاز له رفض إحرامه ابحلج لوقوعه يف غري زمنه املشروع، وال شيء عليه على الصحيح، كما لو 

 أحرم بصالة الظهر ضحى، فإهنا ال تنعقد الفرض، وُيعلها انفلة. 
ألة الرابعة: واألصول متفقة على عدم صحة العبادة قبل وقتها الذي بينه هللا يف كتابه أو يف املس (83

ما مل تكن جتمع مجع تقدمي مع اليت قبلها، كالعصر مع الظهر والعشاء مع  سنة رسوله 
 املغرب.

للحاج  املسألة اخلامسة: وأما املواقيت املكانية، فهي: األماكن اليت وقت رسول هللا  (84
 املعتمر أن حيرم منها. و 

املسألة السادسة: واليت ال ُيوز له أن يتجاوزها متعمًدا، دون أن حيرم إال لعذر شرعي إال إذا   (85
 كان ال يريد حجًّا وال عمرة. 

املسألة السابعة: ومن جتاوزها دون أن حيرم، وهو يريد احلج أو العمرة لزمه أن يعود إىل امليقات  (86
 ليحرم منه. 

منة: فإن مل يرجع وأحرم بعد جتاوزه فال شيء عليه، إن كان جاهال أو انسيا أو كان املسألة الثا (87
 ملانع شرعي آخر. 
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املسألة التاسعة: وإن جتاوز امليقات متعمدا لغري عذر مشروع، فأحرم فهو آمث، وعليه أن يتوب  (88
 ، وإحرامه صحيح. إىل هللا 

ت رجع إىل ميقاته ليحرم منه، فإن أحرم من : من نزل جبدة دون إحرام من امليقاةاملسألة العاشر  (89
جدة صح إحرامه مع وجوب التوبة إىل هللا سبحانه عليه؛ إن كان عاملا بوجوب إحرامه من 

 امليقات الذي مر  به. 
ومن ال ميقات هلم كأهل سواكن، فجدة ميقاهتم، ومن نزل من الطائرة جبدة ومل حيرم من ميقاته  

 أو لعدم االستطاعة أو للمشقة الشديدة أحرم من  أو نسياانً هاًل لزمه الرجوع، فإن مل يرجع ج
 جدة وال شيء عليه ملا تقدم بيانه. 

صحيح لعدم املسألة احلادية عشرة: ويكره إحرامه قبل امليقات لغري عذر مشروع، لكن إحرامه  (90
 جتاوزه له، إال من كان ابلطائرة فيشرع له االحتياط فيحرم قبيل حماذاة امليقات. 

 َوق َت رَُسوُل اّلل ِ »، قال: وبيان املواقيت هي كما جاء يف حديث ابن عباس املسألة الثانية عشرة:  (91
وهي مهجورة اآلن، والناس حيرمون من « َوأِلَْهِل الش ْأِم اجْلُْحَفةَ ( 53)أِلَْهِل اْلَمِدينَِة ذَا احْلُلَـيَْفةِ  

                                                           

 تتأكااد معرفااة )علااي( الااذي  ياات انابر اب ااه  ألنااه ورد ا ااه أكثاار ماان ماارة يف ( املساامى أبيااار علااي جااوار املدينااة. ومل53)
أو ااات متباعاادة مباااات الساانني ولخرهااا )علااي باان دينااار( حاااكم )دارفااور( يف السااودال الااذي اشااتهر وشااعبه ابلتمسااك 

زوجول إال حافظاا، هذا احلاكم ابإلسالم وحتكيم الشريعة اإلسالمية وحتفيظ األبناء والبنات للقرلل الكرمي حَّت أأم ال ي
وجازا  خارياا، وأعااد  هو لخر من رمم هذ  انابر، وبىن فيها املسجد واحلمامات وما حيتاجه الناا  بل مائاة سانة 

لشعب دارفور جمدهم اإلسالمي وجلميع الشعوب اإلسالمية، وَدمََّر أعداء اإلسالم الذين تكالبوا علاى حارب كال دولاة 
م دستوراا ةا وأتمر ابملعرو  وتنهى عن املنكر كما حصل يف أفغانستال ضد طالبال، ويف العاراق إسالمية تعلن اإلسال

ضد أهل السنة، ويف فلسطني ضد محاا، ويف أفريقيا ضد عمر البشري يف السودال واحلكم اإلسالمي يف دارفور، وكما 
احلرب ابسم اإلرهاب الذي لثله أعداء اإلسالم حيصل من التهديد لدولة التوحيد يف احلرمني الشريفني، و لك العداء و 

 املعتدول بكل معانيه.
ااا أو  كوماااا أل يغاارت باادعوى أولاااك الكفاارة ماان اليهااود واألمريكااال واألوربيااني وأعااواأم ماان  فليحااذر كاال مساالم حاكما
روافض العراق والروافض اجملوا حكام إيرال الذين هم أعدى عدو لمسالم احلق وأهله أهال السانة يساتحلول دمااءهم 

مبن فيهم اخللفاء الثالثة ما عدا بضعة نفر وحيرفول القرلل ويقذفول أم املؤمنني  ويرول  تلهم  ربة ويكفرول الصحابة 
وأبناء  ويعبدوأم مان دول هللا  ابطناا ويؤةول اإلمام علي  ويكذبول برسالة  مد  عائشة وخيونول جربيل 

 كفارهم وإل نطقاوا ابلشاهادتني ويَدَّعول ةم علم الغيب وتادبري الكاول، فالاذين يعتقادول هاذا االعتقااد كفاار الشاك يف
وصالوا وصااموا وادعاوا اإلساالم، فليحاذرهم كال مسالم ألل مان يصادق أعاداء اإلساالم ويتعااول معهام ضاد املتمسااكني 
ابإلسالم وهو يعلام أل هادفهم حارب اإلساالم فهاو مانهم ولاو ادعاى اإلساالم، نساأا هللا العافياة لناا وجلمياع املسالمني، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

52 

 

َوأِلَْهِل »، املعروف ابلسيل وأعاله وادي حُمْرِم «َوأِلَْهِل جَنْد  قـَْرَن اْلَمَناِزلِ »رابغ؛ ألنه قبلها، 
ِلِهن  ِلَمْن َكاَن يُرِيُد احلَْج  َواْلُعْمَرَة، َفَمْن فـَُهن  هَلُن  َوِلَمْن َأَتى َعَلْيِهن  ِمْن َغرْيِ َأهْ  (54)اْلَيَمِن يـََلْمَلمَ 

َها   .(55)«َكاَن ُدوهَنُن  َفُمَهلُُّه ِمْن َأْهِلِه وََكَذاَك َحىت  َأْهُل َمك َة يُِهلُّوَن ِمنـْ

ألهل العراق وقته أمري املؤمنني عمر ( 56)املسألة الثالثة عشرة: وامليقات اخلامس: )ذات عرق( (92
فلم يصح  (57) : أن الذي وقته رسول هللا على الصحيح، وأما ما روى عن عائشة 

رفعه، بل هو موقوف على عائشة، والصحيح ما رواه البخاري يف صحيحه عن عائشة عن انفع 
َأتـَْوا ُعَمَر فـََقاُلوا اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َلم ا فُِتَح َهَذاِن اْلِمْصَراِن )البصرة والكوفة( " :عن ابن عمر قال

َنا ،َوُهَو َجْورر َعْن َطرِيِقَنا ،َحد  أِلَْهِل جَنْد  قـَْرانً  ِإن  َرُسوَل اّللِ    ،َوِإان  ِإْن َأَرْداَن قـَْراًن َشق  َعَليـْ
وممن نص على أنه ال يصح يف  .(58)"فَاْنظُُروا َحْذَوَها ِمْن َطرِيِقُكْم َفَحد  هَلُْم َذاَت ِعْرق   :قَالَ 

، فدل ذلك على جواز -اإلمام ابن خزمية يف صحيحه-توقيت ذات عرق، حديث مرفوع 
 اإلحرام من املكان احملاذي للميقات. 

حجا وال عمرة ممن قد أدى الفريضة، الرابعة عشرة: من مر ابمليقات وهو ال يريد املسألة  (93
وكان بعيد العهد من مكة ال ينبغي له جتاوز امليقات دون إحرام ابحلج إن كان يف عشر ذي 

َُما يـَْنِفَياِن »: احلجة، أو ابلعمرة إن كان احلج بعيدا لقوله  اَتبُِعوا َبنْيَ احلَْجِّ َواْلُعْمَرِة فَِإهن 
نُوَب َكَما يـَْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احْلَِديدِ اْلَفْقَر    .(59)«َوالذُّ

                                                                                                                                                                           

 لمني. 
 .هامة يعر  انل ابلسَّْعِديّةبت ( يلملم: جبل54)
 .(1181(، ومسلم )2615( أخرجه البخاري )55)
 )الضريبة(. ( ويعر  با56)
 ( تقدم ررجيه، والتعليق عليه. 57)
 .(1531أخرجه البخاري ) (58)
وصاااااااححه األلبااااااااين يف السلسااااااالة الصاااااااحيحة (، 2630(، والنساااااااائي )810الرتماااااااذي )، و (3669( أخرجاااااااه أمحاااااااد )59)

(1200) . 
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 من مسائل حمظورات اإلحرام

املسألة األوىل: معىن احملظور لغة: املمنوع، وشرعا: هو الشيء الذي حرمه هللا على احملرم من  (94
 املباحات إذا كان حالاًل، فإذا حل من إحرامه حل له. 

 املسألة الثانية: واحملظورات ثالثة أنواع:  (95

 األول عام للرجال والنساء: وهي سبعة أشياء: 
 أخذ شيء من شعر الرأس أو غريه إال شعرًة أو أكثر آذته فال أبس إبزالتها وال شيء عليه.  األول: 

الثاين: أخذ شيء من األظافر بتقليم أو قطع، إال ظفرا أو أكثر انكسر أو آذاه فله إزالته وال  
 شيء عليه. 

النية ابإلحرام فالطيب وأما قبل عقد  الثالث: التطيب بعد عقد النية ابإلحرام، فال ُيوز، 
مستحب للرجل يف جسده ال يف لباس إحرامه، فإن أصابه شيء غسله كما تقدم، وأما املرأة فال 
تتطيب لئال يشم الرجال رحيها، وهو ال ُيوز، وال ُيوز للمحرم ذكًرا أو أنثى شم الطيب متعمدا 

د، وكل ما له رائحة عطرية وال استعماله يف مأكول أو مشروب، ومنه الزعفران والورس وماء الور 
 واضحة، كالكلونيا والصابون املطيب واملناديل املعطرة.

الرابع: اخلطبة وعقد النكاح فلو ُعقد لرجل حمرم على امرأة مل يصح العقد ويعاد بعد التحلل  
ن عباس وما روي عن اب ،(60)«اَل يـَْنِكُح اْلُمْحرُِم َوال يـُْنَكُح وال خَيُْطبُ »: الكامل لقول النيب 

  ال صحة له، كما بني ذلك أهل التحقيق من  (61)(تـََزو َج َمْيُمونََة َوُهَو حُمْرِمر ) أن النيب
وقد أخرج حديثها  ،(62)تزوجها وهو حالل أخربت أن النيب  احملدثني؛ بل إن ميمونة 

َوِهَم "اإلمام أمحد والرتمذي، وصححه ابن خزمية. وروى أبو داود َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسي ِب َقاَل: 
وذكر شيخ اإلسالم أن ابن عباس حينئذ كان صغريا يف  ،(63)"اْبُن َعب اس  ىِف تـَْزِويِج َمْيُمونََة َوُهَو حُمْرِمر 

 ور.العاشرة من عمره يفوته بعض األم

                                                           

 (. 1409( أخرجه مسلم )60)
 (. 1410(، ومسلم )1837( أخرجه البخاري )61)
 (. 1411(، والرتمذي )1411( أخرجه مسلم )62)
 . (1618و اا األلباين يف صحيح أو داود: صحيح مقطوع ) (1845( أخرجه أبو داود )63)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

54 

 

 ٱچ: اخلامس: املباشرة بتقبيل أو ملس أو نظر بشهوة أو حديث حول ذلك؛ لقوله تعاىل 

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

[، وأما 197]البقرة:   چ ڦ ڦ  ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ
الفسوق فهو مجيع املعاصي صغريها وكبريها، ومنه الغيبة والنميمة وقول الزور والسب واللعن 
واستماع األغاين واملعازف وتصوير ذوات األرواح، والنظر إىل الصور احملرمة يف الصحف، أو 

ذي طاملا أضر إبخواننا الشاشة، والتدخني وكل خمدر ومفرت يضر ابملسلم ومباله كالقات وحنوه ال
منهي عنه وحمظور حال  (أي: الفسوق)وأضاع أوقاهتم، فإن ذلك اليمنيني ودم ر اقتصادهم 

 اإلحرام ويف كل وقت. 
السادس: اجلماع وهو أعظم حمظورات اإلحرام من حيث أتثريه عليه، فإن كان قبل التحلل  

الوقوف فإنه يفسد إحرام الرجل  األول أي: بعد اإلحرام وقبل الوقوف بعرفة، أو يف أثناء
وزوجته إن كانت مطاوعة، وعلى كل منهما التوبة وال ميضيان يف فاسده؛ ألنه ال فائدة يف إمتام 

وروي عن  ،أمر بذلك، وإمنا هو رأي ثالثة من الصحابة  الفاسد؛ ألنه مل يرد عن النيب 
حجة إذا مل  لكنه مل يصح، ولو صح فإن رأي اخللفاء الراشدين  اخلليفتني عمر وعلي 

خيالف نًصا، وقد دلت النصوص على عدم مؤاخذة الناسي واجلاهل واملكره، وعلى عدم صحة 
ودلت النصوص   :(64)قال القول ابملضي يف العبادة الفاسدة، وهبذا قال بعض احملققني كابن حزم

ة سوى ما وردت به النصوص كما تقدم بيان ذلك يف عدم كذلك على أنه ال ُيوز اإللزام بفدي
واحلجة يف رواية الصحايب ال يف رأيه   ،(65)«من ترك نسًكا فعليه دم: »صحة قول ابن عباس 

، وجتديد اإلحرام كما تقدم بيان ذلك، وإمنا على من جامع ذاكًرا عاملًا خمتارًا؛ التوبة إىل هللا 
 ابحلج إن كان يف يوم عرفة أو يف ليلة العيد ويتمان حجهما وال شيء عليهما. 

ذكر يف الفصول رواية عن اإلمام أمحد: بصحة حج اجملامع مع الناسي واجلاهل وحنومها قبل  
ية، التحلل األول، وخرجها القاضي أبو يعلى يف كتاب الروايتني، واختارها شيخ اإلسالم ابن تيم

وصاحب الفائق، ومال إليه ابن مفلح يف الفروع، وقال: هذا متجه، ورد ما احتج به األصحاب 

                                                           

 .(7/857البن حزم ) احمللى (64)
ِماْن ناسااِكِه َماْن َنِساَى »( بلفاظ: 890)مان رواياة حياىي لاك يف املوطاأ (، وما9191) يف السانن الكاربى أخرجه البيهقاي (65)

  .اوثبت مو وفا  ،ضعيف مرفوعا(: 1100 اا األلباين يف اإلرواء ) ،«َشياْااا أَْو تَارََكها فَاْليااْهرِْق َدماا
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  .(66)وهو اجلديد من قول الشافعي
وإن كان اجلماع بعد التحلل األول أي: بعد الوقوف بعرفة واملزدلفة ورمي مجرة العقبة وقبل  

 طواف اإلفاضة فحجهما صحيح مع التوبة إىل هللا تعاىل. 

 وإن ابشر دون الفرج، قبل أو بعد الوقوف صح حجه وعليه التوبة إىل هللا تعاىل.  
السابع: قتل صيد الرب احلالل املتوحش أو صيده كالظيب واألرنب والوبر واحلمار الوحشي  

 ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ چ: والطيور والضب لقوله تعاىل

[، وال حيل للمحرم أن يُِعني غريه من غري احملرمني على صيده ال بقول وال فعل 96]املائدة:   چ
وال إشارة، وال حيل له األكل منه إن صيد له أو إبعانته أما إذا مل يكن شيء من ذلك جاز له 

 صاد محارًا وحشيًّا، وهو غري حمرم، فأكله هو وأصحابه األكل منه، ملا ثبت أن أاب قتادة 
َهْل َأَشاَر ِإلَْيِه ِإْنَسانر ِمْنُكْم َأْو َأَمَرُه »فقال:  وكانوا حمرمني َفَشكُّوا يف أكلهم فسألوا النيب 

  .(67)«َفُكُلوا»، يعين: منكم، قالوا: ال. قال: «ِبَشْىء ؟

 النوع الثاني من حمظورات اإلحرام، وهو: 
الثامن من احملظورات: خاص ابلرجال وهو تغطية الرأس مبالصق، وال أبس حبمل متاعه على  

 رأسه، واستظالله ابخليمة والشمسية وسقف السيارة وثوب وحنوه. 
التاسع خاص ابلرجال أيًضا: وهو لبس املخيط إال السروال ملن مل ُيد اإلزار، ومن مل ُيد  

، لى الصحيح؛ ألن القول بقطعهما من اجتهاد ابن عمر النعلني يلبس اخلفني وال يقطعهما ع
 ، قال: مسعت رسول هللا . وملا روى البخاري عن ابن عباس ومل يثبت عن النيب 

 ،(68)«َمْن ملَْ ُيَِْد ِإزَارًا فـَْليَـْلَبْس َسَراِويَل َوَمْن ملَْ ُيَِْد نـَْعَلنْيِ فـَْليَـْلَبْس ُخف نْيِ »خيطب بعرفات يقول: 
 ومل يقل بقطعهما. 

 النوع الثالث من حمظورات اإلحرام، وهو: 
العاشر: وهو تغطية وجه املرأة ويديها مبخيط عليهما، كالنقاب والقفازين، أما سرتمها بغري خميط  

عند الرجال األجانب فهو مشروع؛ ألن وجه املرأة ويديها عند اإلحرام كجسد الرجل ال ُيوز 

                                                           

 (.1/172)عبد هللا بن جاسر  :مفيد األانم للشيخ (66)

 (. 1196( أخرجه مسلم )67)
 (. 5804( أخرجه البخاري )68)
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عليه، وليس كرأسه؛ وملا ثبت من أمر النساء ابحلجاب ملا يف كشف وجه تغطيته مبالصق خميط 
 املرأة ويديها من الفتنة.

من حمظورات اإلحرام: إذا فعل احملرم ذكرا أو أنثى شيئا من احملظورات جاهال أو  :املسألة الثالثة (96
وص الواردة يف انسًيا أو مكرًها أو انئـًما مبا يف ذلك اجلماع فال شيء عليه على الصحيح، للنص

   چ ائ ائ ى   ى ې ې ې چقوله تعاىل: رفع احلرج وعدم املؤاخذة يف ذلك، كما يف 
[، 5]األحزاب:   چ  ھ  ھ ھ ہ ہ ہ چوقوله سبحانه: ، [286]البقرة: 

]النحل:    چ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چوقوله تعاىل: 
 .(69)من الذنوب من ابب أوىلفإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه [، 106

قلت: أم ا قول بعض الفقهاء بفساد حج اجملامع الناسي واجلاهل، وأن عليه القضاء والكفارة؛  
َأَفاَل َشَقْقَت َعْن »: ألن النسيان ال ميكن حصوله يف أمر اجلماع فهو قول مردود بقوله 

مع أبنه ، أي: حىت عرفت أنه كاذب يف ادعائه اجلهل أو النسيان، واحلق هو إفهام اجملا(70)«قـَْلِبهِ 
إذا مل يكن انسًيا وال جاهاًل؛ فإن عليه التوبة إىل هللا تعاىل، وعليه أن ُيدد إحرامه الذي أفسده 
ابجلماع، وعلى زوجته الذي عليه إن كانت مطاوعة عاملة ابلتحرمي غري انسية، وإمتام حجه إذا  

الوقوف فإنه حيرم بعمرة كان ال يزال يف يوم عرفة أو يف ليلة العيد، أما إن كان بعد انتهاء وقت 
 من عرفة أو غريها من احلل. 

فلله احلمد واملنة على  (71)املسألة الرابعة: وهذه النصوص عامة يف حمظورات اإلحرام وغريها (97
 تيسريه ورمحته. 

املسألة اخلامسة: من حمظورات اإلحرام: إذا فعل احملرم شيئا من حمظورات اإلحرام املذكورة فله  (98
 ثالث حاالت: 

األوىل: أن يكون جاهال أو انسيا أو مكرها، أو زائل العقل فال شيء عليه، وال إمث لألدلة  
 املتقدمة. 

الثانية: أن يفعل احملظورات عامدا لعذر شرعي فعليه ما يرتتب على احملظور، وال إمث عليه إذا  

                                                           

 . ( منسك العالمة الشيخ  مد بن عثيمني 69)
 (.2643(، وأبو داود )96أخرجه مسلم )( 70)
 ( املرجع السابق. 71)
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 أدى ما يرتتب عليه كما سيأيت: 
الثالثة: أن يفعل احملذور عامدا من غري عذر مشروع فعليه اإلمث، وأن يتوب إىل هللا تعاىل مع  

 الفدية فيما فيه فدية. 

 ظورات ابعتبار الفدية، ما أييت: املسألة السادسة: وأقسام احمل (99
ما ال فدية فيه: وهو عقد النكاح واخلطبة، وغري ذلك من مقدمات اجلماع، بل واجلماع لعدم  

 الدليل. 

قبل التحلل األول، وشاة بعده، فال دليل من القرآن وال من  ةأما القول أبن على اجملامع بدن 
، وإمنا الذي عليه التوبة الصادقة، فإن كان اجلماع السنة وإمنا هو اجتهاد ثالثة من الصحابة 

قبل فوات يوم عرفة وليلة العيد فإن اجملامع ُيدد إحرامه هو وزوجته إن كانت مطاوعة فيحرمان 
من مكاهنما ويتمان حجهما، وأما القول بفساد حجهما واملضي يف فاسده ولزوم قضائه من عام 

وال يف السنة األمر ابملضي يف عبادة فاسدة، وقد تقدم قادم فال دليل عليه؛ بل ليس يف القرآن 
 بيان ذلك يف حمظورات اإلحرام، وهللا أعلم. 

 ما فديته جزاؤه: وهو ما مياثله أو يقوم مقامه، وهو قتل الصيد إال احلمامة فإن فيها شاة.  
 ما فديته صيام أو صدقة أو نسك: وهو حلق الرأس من أجل األذى أو لبس املخيط ملرض 

 إذا فعلها لضرورة كتقليم األظافر.  (72)وحنوه، وأحلق به العلماء بقية احملظورات
املسألة السابعة: وفدية األذى: صيام ثالثة أايم، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف  (100

 صاع، أو ذبح شاة جتزي يف األضحية لفقراء احلرم. 

املسألة الثامنة: ومن فعل أحد هذه احملظورات متعمدا من غري عذر شرعي فعليه التوبة إىل هللا  (101
التوبة الصادقة وليس جمرد الفدية يف مسائل احلج سبحانه قبل الفدية؛ ألن الذي يُكفر الذنب 

 وغريها. 
املسألة التاسعة: صغري الذكور وصغرية اإلانث إذا أحرم به وليه حكمه كحكم الكبري فيما حيظر  (102

عليه يف غري إحرامه، غري أنه ال عمد له وال كفارة عليه، إال أنه ُيب على وليه أن ُينبه ما 
 يتجنبه هو من احملظورات. 

                                                           

 (.7/199)الشرح املمتع انظر:  (72)
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سألة العاشرة: قطع شجر احلرم ليس من حمظورات اإلحرام، وإمنا هو حُمَر م على احملرم وغريه امل (103
حلرمة احلرم؛ أما ما كان خارج احلرم كعرفة والتنعيم واجلعرانة فال مانع من قطعه للحاجة، إال ما 

 يتظلل به احلجاج فال ُيوز قطعه أبي حال إال ما كان فيه مضرة ظاهرة على اجلميع. 

املسألة احلادية عشرة: املؤذي من الشجر داخل حدود احلرم كغصن شوك يلطم املارة أو شوك  (104
 يشرع قطعه إلزالة ضرره كما يشرع قتل الفواسق.  -يوطأ ويضر كالسعدان 

املسألة الثانية عشرة: تقتل الفواسق املؤذية من اهلوام كاحلية والعقرب والكلب العقور والفأرة  (105
 لصائل؛ إذا مل يندفع إال ابلقتل من إنسان أو حيوان.واحلدأة والوزغ وا
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 الطواف بالبيت وأحكامه

 وفيه مسائل مهمة منها: 
 -وهو الكعبة-املسألة األوىل: تعريفه: الطواف ابلشيء: هو الدوران حوله. والطواف ابلبيت  (106

هو السري حوهلا، ابتداء من احلجر األسود )املََحّب( حىت ينتهي الطائف به سبع مرات كل مرة 
 تسمى شوطًا. 

كن: طواف اإلفاضة املسألة الثانية: حكمه: ركن من أركان احلج ال يتم إال به، واملراد بطواف الر  (107
 بعد الوقوف بعرفة واملزدلفة. 

 املسألة الثالثة: وشروط صحته سبعة:  (108

 األول: أن يكون الطائف على طهارة مع االستطاعة.  
الثاين: أن ينوي الطواف عبادة هلل تعاىل، وامتثاال ألمره وهذا الشرط خيرج من يطوف بغريه من  

 ملرائي. غري نية الطواف لنفسه، وخيرج املنافق وا

الثالث: تعيني الطواف أي: أن ينوي الطائف نوع طوافه )نفال( كطواف القدوم، أو )فرضا(   
كطواف اإلفاضة، أو طواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف احلج )اإلفاضة والوداع( داخل 

 معه عند أتخري اإلفاضة إىل وقت سفره. 

 الرابع: أن ُيعل البيت على يساره.  
يطوف ابلكعبة كلها مبا يف ذلك احِلْجر؛ ألنه منها فلو طاف داخل احلجر مل ُيز اخلامس: أن  

أكثر داخل احلجر والبقية طوافه، إذ البد أن ُيعل احلجر على يساره، ولو طاف شوطا واحدا أو 
 خارجه زاد عدد ما طاف داخل احلجر من األشواط؛ ألهنا ابطلة. 

 شواط السبعة عند مجهور العلماء. السادس: أن يبقى على طهارته حىت يتم األ 

السابع: أن ال يقطعه بفاصل طويل؛ كأن خيرج من املطاف وُيلس جلوسا طويال لغري ضرورة إال  
 جلسة ليسرتيح.

 املسألة الرابعة: ُيوز للطائف التوقف يف مكانه، أو قريبا منه ألداء الفريضة إذا أقيمت الصالة.  (109

املسألة اخلامسة: يتم الطائف الذي توقف ألداء الصالة الشوط من مكانه وال يلزمه البداية من  (110
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 أوله أو قضائه. 
وكذا لو توقف ملانع شرعي من املسري كزحام، أو مساعدة حمتاج حىت لو مشى راجعا أو ميينا أو  

حلوق الضرر به،  مشاال ألمر ضروري كالبحث عن امرأة أو صيب أو شيخ كبري خشية ضياعه، أو
 وكذا لو وقف للصالة على جنازة فإنه يكمل الشوط من مكانه الذي وقف فيه. 

 املسألة السادسة: إذا شك يف عدد األشواط بىن على اليقني وهو األقل.  (111
املسألة السابعة: ال ُيوز أن يتعمد الزايدة على سبعة أشواط، فلو زاد انسيا أو جاهال فال شيء  (112

عمدا من غري شك يف العدد فهو آمث ومبتدع عليه أن يتوب إىل هللا تعاىل، عليه، وإن كان مت
 .  وطوافه صحيح إن شاء هللا تعاىل أما الزائد فهو الغ 

شوطا بنية املسألة الثامنة: ُيوز للطائف )نفاًل( أن يطوف أربعة عشر شوطا، أو إحدى وعشرين  (113
 ما يـُْنهي طوافه. مضاعفة عدد الطواف، ويصلي لكل سبعة أشواط ركعتني بعد

حيث مل  املسألة التاسعة: ال ُيوز أن يتبع طواف الفريضة بطواف نفل، ملخالفته هلدي النيب  (114
 يتبع الفرض بنفل يف الطواف. 

املسألة العاشرة: لو نقص على الطائف شوط أو أقل بسبب مانع شرعي، وال يستطيع إمتامه إال  (115
 بكلفة ومشقة؛ فإن طوافه صحيح إن شاء هللا ملا تقدم بيانه. 

املسألة احلادية عشرة: ُيوز للحائض والنفساء اليت ال تستطيع البقاء حىت تطهر أن تتحفظ  (116
 وتطوف كما سبق بيانه. 

ثانية عشرة: ليس للطواف دعاء أو ذكر خمصوص، فلو طاف صامتا جاز، ولكن املسألة ال (117
السنة أن يكرب عند حماذاته احلجر األسود، ويقول عند البداية: )اللهم إميااًن بك وتصديقا 

، ويقول بني الركنني: )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة (تباعا لسنة نبيك ابكتابك ووفاء بعهدك و 
 ا عذاب النار( ويشتغل أثناء طوافه بذكر هللا تعاىل، واالستغفار والدعاء. ويف اآلخرة حسنة وقن

املسألة الثالثة عشرة: يصلي بعد فراغه ركعتني خلف مقام إبراهيم، ولو بـَُعد عنه امتثااًل ألمر هللا  (118
، وإن صالمها يف أي مكان من اإلخالص(، و)(تعاىل ويستحب أن يقرأ فيهما بسوريت )الكافرون

كراهة   جاز ذلك، بل لو أخرمها فصالمها خارج املسجد جاز ذلك، كما فعل عمر املسجد 
أن يصليهما وقت النهي؛ ألنه وادع فيه؛ وألنه ال يرى جواز الصالة فيه، والراجح اجلواز 

 لذوات األسباب. 
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 عليه ملاومسي مقام إبراهيم؛ ألنه عليه وعلى نبينا الصالة والتسليم وضعه حتت الكعبة لريقى  
 ارتفع بناؤها، ويروى أن قدميه ساخت فيه كرامة من هللا حىت يثبت عليه، وهللا أعلم. 

هلذا الغرض،  وُيوز أتخري املقام حبيث يزول ضرر تزاحم الناس، كما أخره أمري املؤمنني عمر  
 وكان الصًقا ابلكعبة. 

املسألة الرابعة عشرة: السنة يف طواف القدوم أن يطوف مضطبًعا جاعاًل طرف ردائه األمين  (119
حتت إبطه كاشًفا ذراعه وعضده وكتفه األمين ويرمل يف األشواط الثالثة األوىل، والرمل: هو 
اإلسراع يف املشي مع مقاربة اخلُطى إذا تيسر، فإذا انتهى من الطواف انتهى االضطباع، وال 

 ع االضطباع إال يف طواف القدوم فقط، واالضطباع خاص ابلرجال. يشر 

املسألة اخلامسة عشرة: ويسن أن يـَُقبِّل احلجر األسود إن أمكن ذلك بدون مشقة، وإال فإن  (120
وتقبيلها، أو األفضل أن ال يؤذي أحًدا أو يعرض نفسه خلطر الزحام، ويكتفي بلمسه بيده 

 شار إليه ابلتكبري، وال يقبل ما أشار به. بطرف عصاه ويقبله، فإن مل يستطع أ

مل يقبل شيًئا غريه، ومن  وال يشرع تقبيل شيء من اآلاثر سوى احلجر األسود؛ ألن النيب  
 فعل ذلك بشيء آخر تـََعبُّدا فقد ابتدع. 

ورجاء أن  وتقبيل احلجر األسود تقرب إىل هللا، وعبادة له ليس للحجر، أتسًيا برسول هللا  
اهًدا ملن قبله يوم القيامة، وقد ورد أنه نزل من اجلنة، وكان أشد بياًضا من اللنب يكون ش

واحلفرة اليت به نتيجة اعتداء ملحد من غالة الرافضة ملا ضربه  (73)فسودته خطااًي بين آدم.
 عدة ضرابت مبطرقة بيده. 

املسألة السادسة عشرة: السرتة للمصلي يف املسجد احلرام كغريه من األماكن يف مشروعيتها؛  (121
لكنه يعفى عنها يف حال الزحام الشديد وعدم وجود املصلي يف مكان بعيد عن الزحام فال يلزم 

صلي مدافعة املارين ألن الضرورات تبيح احملظورات، وكذلك املار إذا مل ُيد طريًقا مير معه إال  امل
 أمام املصلني فال حرج، إن شاء هللا. 

، وإمنا ُيب إصابة عينها ونظر املصلي يف الصالة إىل الكعبة مل يصح فيه سنة عن الرسول  
 استقباهلا يف صالته. إذا كان داخل املسجد وأمكنه رؤيتها أي: يلزمه 

                                                           

( وصااححه األلباااين يف صااحيح 12314والطاارباين يف الكبااري )(، 877الرتمااذي )، و (3047، 2796( أخرجااه أمحااد )73)
 (.4449اجلامع )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

62 

 

املسألة السابعة عشرة: ال يطاف بشيء يف األرض سوى الكعبة، فمن طاف بقرب أو غريه فقد  (122
وقع يف حمظور عظيم، فإن كان قصده التربك بصاحب القرب فهو مبتدع ضال عاص هلل، وإن 

د صرف اقرتن بطوافه االستغاثة بصاحب القرب، ودعاؤه بطلب احلاجات منه فهو مشرك ابهلل ق
أعظم أنواع العبادة لغري هللا، وشركه أكرب والعياذ ابهلل، وصاحب القرب إن كان نبًيا أو عبًدا 
صاحلًا بريء منه، وإن كان ممن ُييز هذا الفعل يف حياته وال يراه شرًكا فهو ومن يعبده يف انر 

يف القرآن الكرمي يف جهنم مجيًعا، نعوذ ابهلل من النار ومن حال أهل النار، كما ثبت هذا الوعيد 
 عدة آايت، ويف السنة الصحيحة إال من اتب إىل هللا تعاىل ووحده قبل موته. 
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 من أحكام السعي بني الصفا واملروة

املسألة األوىل: التعريف، واحلُكُم: الصفا واملروة جبالن صغريان بينهما الوادي يقعان شرق  (123
الكعبة، ومشاهلا الشرقي خارج املسجد احلرام، والسعي بينهما ركن من أركان احلج عند مجهور 

ىِت لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم فَِإّّنِ اَل َأْدِرى َلَعلِّى »، ولقوله: أهل العلم لفعله  اَل َأُحجُّ بـَْعَد َحج 
، ومبا رواه (75)«ُطْف اِبْلبَـْيِت َواِبلص َفا َواْلَمْرَوِة مثُ  َأِحل  »؛ ولقوله أليب موسى األشعري: (74)«َهِذهِ 

َما َأمَت  اّلل ُ َحج  اْمِرئ  َواَل ُعْمَرَتُه ملَْ َيُطْف َبنْيَ الص َفا »قالت:  مسلم عن عائشة 
  .(76)«َواْلَمْرَوةِ 

وابتداًء مبا  املسألة الثانية: أشواط السعي: سبعة يبدؤها الساعي )ابلصفا( أتسًيا ابلرسول  (124
 [. 158]البقرة:    چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ چ: به يف قوله بدأ هللا 

املسألة الثالثة: استحباب الطهارة له، ولكنها ال جتب فيجوز للحائض والنفساء واحملدث أن  (125
 يسعوا وسعيهم صحيح. 

شوط، املسألة الرابعة: ُيب على الساعي أن يتم األشواط السبعة ذهابه من الصفا إىل املروة  (126
 ابملروة مل حيتسب الشوط األول. ورجوعه من املروة إىل الصفا شوط اثن ، وهكذا ولو بدأ 

املسألة اخلامسة: ُيوز للساعي أن يسرتيح إذا تعب دون أن خيرج، وإن خرج لضرورة كبول  (127
وحنوه ورجع يف احلال أمت سعيه وال إعادة عليه على الصحيح إن شاء هللا، وللساعي أن يصلي 

 الفريضة، وعلى اجلنازة، ويتم الشوط من حيث وقف. 
ة: ولو نقص شوط أو بعضه لضرورة أو نسيان أو جهل، ومل يتمكن من إكماله، املسألة السادس (128

أو كان يلحقه مشقة كبرية فسعيه صحيح، إن شاء هللا، ملا تقدم يف حكم من نقص من طوافه 
 مثل ذلك. 

املسألة السابعة: السنة أن يرقى على الصفا وكذلك على املروة، ويستقبل القبلة، ويكرب ثالاًث  (129
إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، ال إله  ويقول: ال

                                                           

 (.1972أبو داود )(، و 1297( أخرجه مسلم )74)
 (. 1221(، ومسلم )1795( أخرجه البخاري )75)
 (. 1277(، ومسلم )1790( أخرجه البخاري )76)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

64 

 

إال هللا وحده، أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده، مث يدعو مبا يتيسر له من الدعاء 
املشروع، ويسأل هللا خريي الدنيا واآلخرة، ويف مقدمة ذلك: ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف 

حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الذكر والدعاء وهو واقف على الصفا واملروة مستقباًل اآلخرة 
 القبلة رافًعا يديه عند الدعاء. 

املسألة الثامنة: ويسن السعي الشديد ملن ال يضره ذلك إذا هبط الوادي بني امليلني  (130
هللا حًقا حًقا، ال إله  األخضرين، وإن دعا قائاًل: رب اغفر وارحم وأنت األعز األكرم، ال إله إال

 إال هللا تعبًدا ورقًا، فحسن. 
املسألة التاسعة: ليس للسعي دعاء خمصوص لكل شوط، كما أنه ليس للطواف ابلبيت دعاء  (131

خمصوص، وَجْعل بعض املتأخرين من األدعية لكل شوط ال أصل له، ولكن ينبغي للطائف 
ألن  ؛، وإن سكت صح سعيه وطوافهوالساعي أن يشتغل بذكر هللا وابلدعاء مبا هو مشروع

الشرط لصحة السعي هو النية هلل وحده، وكونه من الصفا إىل املروة يف كل األشواط على حنو 
 ما تقدم بيانه. 

لذلك، ولعدم أمره به، وإمنا هو  املسألة العاشرة: ال ُيوز السعي تطوًعا لعدم فعل النيب  (132
 واجب للحج والعمرة أو ركن كما عند البعض. 

 املسألة احلادية عشرة: جتب املواالة يف السعي أبن ال يقطعه إال ألمر مشروع كما تقدم بيانه.  (133
املسألة الثانية عشرة: األفضل للحاج واملعتمر أن ميشي يف املسعى ويف طوافه ابلبيت إذا مل يكن  (134

 مشقة ويكره الركوب لغري حاجة، أما حلاجة كعجز أو مرض أو تعليم كما فعل النيب عليه 
 يف طوافه فال أبس به. 

املسألة الثالثة عشرة: الطواف ابلبيت يف الدور الثاين، أو يف السطح وكذا السعي على سطح  (135
إال املسعى جائز للحاجة كشدة زحام أو مضطر للركوب وال ُيسمح له ابلطواف أو السعي 

 فوق. 
الرابعة عشرة: لو تقدم السعي على الطواف جاهاًل أو انسًيا أو لضرورة جاز وصح املسألة  (136

َعْل َواَل »قبل أن أطوف؟  للذي سأله قائال: سعيت اي رسول  سعيه، لقوله  افـْ
 هذا يف احلج، أما العمرة فال يصح تقدمي السعي على الطواف على الصحيح. (77)«َحَرجَ 

                                                           

 .(1306(، ومسلم )124( أخرجه البخاري )77)
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 من أحكام احللق والتقصري

احللق: هو إزالة شعر الرأس مجيعه ابملوسى، والتقصري: هو تقصريه مع بقاء شيء منه، تعريف  (137
 وأهم أحكامه: 

والعمرة، واحللق أفضل لدعاء النيب: حكم احللق أو التقصري: واجب يف احلج األوىلاملسألة  (138
  .(78)للمحلقني ابملغفرة ثالث مرات وللمقصرين مرة واحدة 

: وقته: يف العمرة بعد السعي، فلو حلق أو قصر قبل أن يسعي أو يطوف جاهاًل ةاملسألة الثاني (139
 أو انسًيا أعاده بعد الطواف والسعي. 

انسًيا ولبس ثيابه بعد الطواف والسعي، فإنه حيلق : لو مل حيلق أو يقصر جاهاًل أو ةاملسألة الثالث (140
أو يقصر مىت ذكر أو علم بعد أن يلبس لباس اإلحرام إذا كان ال يزال مبكة، أم ا لو بـَُعَد الَعْهد 

 أبن رجع إىل بلده فإنه حيلق أو يقصر يف ثيابه، وال شيء عليه. 
وإمنا عليها التقصري، وهو أن أتخذ  : ليس على املرأة حلق بل ال ُيوز هلا ذلك،ةاملسألة الرابع (141

 من أطراف شعر رأسها قدر أمنلة من كل اجلهات بعدما جتمع الشعر. 
: األصلع الذي ليس له شعر ميُِرُّ املوسى على رأسه فيحلق ما مير عليه من ةاملسألة اخلامس (142

 الشعر ولو شيًئا يسريًا. 

: البد ملن قصر أن يقصر من مجيع جهات رأسه على الصحيح، أما أخذ شعرات من ةالسادساملسألة  (143
جلهات األربع جاز جهة أو جهتني فإنه ال ُيزئ على الصحيح، وعليه اإلعادة، وإن أخذ من اهلامة ومن ا

 مع الكراهة. 

: احللق أو التقصري يف احلج ال ُيوز إال بعد الوقوف مبزدلفة، فلو قصر قبل ةاملسألة السابع (144
 االزدالف أعاد وال شيء عليه، إن كان جاهال أو انسًيا أو مكرًها. 

عد أن ينحر : وسنة احللق أو التقصري يف احلج أن حيلق بعد رمي مجرة العقبة وبةاملسألة الثامن (145
َعْل »: اهلدي، إن كان عليه هدي وهو املتمتع والقارن، وإن قدمه على الرمي جاز لقوله  افـْ

                                                           

ارِيَن َس َرسااوَا اَّللَِّ  َاااَ «اللَّهاامَّ اْرَحاْم اْلماَحلِِّقانيَ »( بلفاظ: 1301(، ومسالم )1727( أخرجه البخااري )78)  :،  َاالاوا َواْلماَقصِّ
رِينَ »،  َاَا: ةِ ثَ الِ ، ويف الثَّ «اللَّهامَّ اْرَحْم اْلماَحلِِّقنيَ »  «. َواْلماَقصِّ
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ر يف يوم العيد.  (79)«َواَل َحَرجَ   لكل من سأله عن شيء ُقدم أو ُأخِّ
: واجب على احلاج أن يستشعر عند حلق رأسه عظمة هللا سبحانه الذي يعبده ةاملسألة التاسع (146

هبذه العبادة اليت شرعت يف احلج والعمرة، راجًيا أن يغفر له وحيط عنه ذنوبه، كما حيط املوسى 
 شعره، وأن يعلم أبن احللق والتقصري على سبيل التعظيم عبادة ال تكون إال هلل وحده. 

                                                           

 (.1306(، ومسلم )124( أخرجه البخاري )79)
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 )املسمى يوم الرتوية( اليوم الثامن من ذي احلجةمن أحكام 

: مسي بيوم الرتوية؛ ألن احلجاج يـُْرُوون القرب أي: ميلؤوهنا ابملاء من مكة لكي املسألة األوىل (147
 خيرجوا به إىل مىن لعدم وجود املاء فيه. 

مللك عبد ويف عهد دولة التوحيد )الدولة السعودية( أعزها هللا بطاعته، بذل حكامها منذ عهد ا 
ما يف وسعهم حىت أوصلوا املاء إىل مىن، والزالوا يطورون توزيعه حىت وصل إىل  العزيز 

ي  مجيع جهات مىن، وإىل مجيع املشاعر وأماكن جتمع احلجاج فجزاهم هللا خري اجلزاء، وقد مسُِّ
 فيه من دماء ِمىًن هبذا االسم )بكسر امليم وفتح النون مع تنوينها( لكثرة ما يذبح فيه أي: مُيىْنِ 

 اهلدي والفدي واألضاحي. 

ابحلج، وهم إما قارن  : يسن خروج احلجاج إىل مىن ضحى اليوم الثامن حمرمني ملبنيةالثانياملسألة  (148
أو مفرد، وهذان خيرجان إبحرامهما الذي أحرما به من قبل، وِإّما متمتع أو مفرد ابتداًء كاملكي 
ومن يف حكمه من املقيمني مبكة قبل أشهر احلج، وهذان حيرمان من منزهلما ُمفرِدين فإذا وصلوا 

يقصرون الرابعية بدون مجع كما مىن صلوا هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء، وفجر يوم عرفة 
 .(80) فعل النيب 

وأصحابه وإقراره ذلك حيث مل أيمرهم ابإلمتام، كما أمرهم به يف  وقصر أهل مكة مع النيب  
األبطح ملا صلوا معه، دليل من األدلة على عدم حتديد مسافة القصر بقدر معني من األميال  
كما هو اجتهاد بعض الفقهاء، ودليل على أن السفر الذي تقصر فيه الصالة هو ما أخذت له 

فهو اجتهاد منه، ال يصح االستدالل به ملخالفته  ؤمنني عثمان أهبة السفر، وأما إمتام أمري امل
السنة، ومن شروط العمل بسنة اخلليفة الراشد عدم خمالفتها للدليل، ولذا أنكر علماء 

اإلمتام لكنهم أمتوا وأجابوا من استغرب إمتامهم بقوهلم:  الصحابة، ابن عباس وابن مسعود 
 كة وظن أن حج املكي ليس سفًرا. ألنه تزوج مب ؛اخلالف شر. وعثمان 

وإاّل يف : ومن كان منزله يف مىن حيرم من منزله يف ضحى اليوم الثامن، وهو الُسنة ةاملسألة الثالث (149
 اليوم التاسع قبل الظهر، ولو مل حيرم إال بعد الظهر جاز مع الكراهة إال من عذر. 

 : فإذا طلعت مشس اليوم التاسع توجهوا إىل عرفة حمرمني ملبني مكربين. ةاملسألة الرابع (150

                                                           

 (. 1905(، وأبو داود )1218، أخرجه مسلم ) جابر  لك يف جابر بن عبد هللا الطويل يف صفة حجه ( 80)
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: ومن مل حيرم إال يف اليوم التاسع وخيرج إىل عرفة دون أن أييت إىل مىن ةاخلامساملسألة  (151
ُيوز له ذلك، لكن يفوته فضيلة اإلحرام يف اليوم الثامن، وفضيلة اإلقامة مبىن يوم 

ا.   الرتوية حمرًم

: ليعلم احلاج واملعتمر أنه يف عبادة ما دام متلبًسا ابإلحرام ملبًيا، فليحرص ةاملسألة السادس (152
 ى ذلك الفضل العظيم. عل

: ِمىَن مناخ من سبق، فال ُيوز حجز أماكن قبل السماح لسائر احلجاج يف أخذ ةاملسألة السابع (153
منازل هلم إال ما دعت إليه الضرورة ملصلحة احلجاج وغريهم كالدوائر احلكومية ومراكز 

ُيوز ملن سبق أن أيخذ اإلسعاف ورجال األمن واملصحات اليت مل ُينْبَ هلا أماكن من قبل، بل وال 
َرها احملتجز، لقوله  ِمىًن ُمَناُخ َمْن »: زائًدا عن حاجته، وال ُيوز حجز أماكن لكي يـَُؤجِّ

 .(81)«َسَبقَ 
ومما اختص هللا سبحانه به ِمىًن أنه ال يوجد هبا البعوض وال الذابب، وما يوجد من ذلك جاء عالًقا  

أبمتعة احلجاج مث ال يلبث أن يزول وأرضها رمل متتص املياه ومجيع السوائل، وجوها ألطف أجواء مكة 
 بل ألطف أجواء العامل وأصحها كما ثبت ذلك صحيًا، فلله احلمد واملنة. 

                                                           

 . (6620وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )(، 881(، والرتمذي )2019أبو داود )، (25582أخرجه أمحد )( 81)
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 من أحكام الوقوف بعرفة

، (82)«احلَْجُّ َعَرَفةُ »: : الوقوف بعرفة هو الركن األعظم من أركان احلج لقوله املسألة األوىل (154
 .(83)«احلَْجُّ يـَْوُم َعَرَفَة َأْو َعَرَفات  »أو: 

: يسن أن يتوجه احلجاج بعد طلوع مشس يوم عرفة )وهو اليوم التاسع من أايم ةاملسألة الثاني (155
 ذي احلجة( من مىن ومن مكة ومن أي مكان حمرمني ابحلج ملبني مكربين. 

وال يشرع ملن أتى من بلده يوم عرفة أن يتمتع، بل حيج قاراًن وهو األفضل أو مفرًدا ويتوجه  
وهو كما سبق بيانه: )أن أييت بعمرة مث حيل منها بعدما له وقت، مباشرة إىل عرفة ألن التمتع مل يبق 

يقصر شعر رأسه ويباشر حمظورات اإلحرام اليت حرمت عليه ابإلحرام حىت أييت اليوم الثامن مث حيرم 
، لكن لو أتى صبيحة يوم عرفة حمرًما ابلعمرة بنية التمتع وطاف ابلبيت وسعى وقصر مث أحرم (ابحلج

 ابحلج وخرج إىل عرفة صحت عمرته ومتتعه، ولو مل خيلع مالبس اإلحرام بل أحرم هبا. 
ملن تيسر له ذلك،  : يسن النزول بنمرة ضحى يوم عرفة أتسًيا برسول هللا ةاملسألة الثالث (156

( خارج عرفة حتدها من جهة الغرب، وَحدُّها مما يلي عرفة بطن ُعرنَة )واد  خارج عرفة تقع و)منََِرة
من منزله بنمرة بعدما زالت الشمس فخطب الناس،  مقدمة املسجد فيه( ارحتل إليه النيب 

مث أمر ابألذان وإقامة الصالة وصلى ابلناس الظهر والعصر مجع تقدمي وقصًرا، ومعه أهل مكة 
ن وُيمعون يف عرفة واملزدلفة ومىن، ومل يصل بينهما شيًئا مث ركب انقته وأتى املوقف كما يقصرو 

يف حديث جابر 
 (84).  

: ُيب على من نزل بنمرة أن يرحتل بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر مجع ةاملسألة الرابع (157
تقدمي وقصًرا فيدخل داخل حدود عرفة، ومن كان يف مقدمة مسجد منرة ينتقل إىل مؤخرته؛ ألن 

واجلمهور ال ُييزون الوقوف  ،(85)«َواْرفـَُعوا َعْن َبْطِن ُعَرنَةَ »: مقدمته يف بطن ُعرنَة لقوله 
بعرنة، وأجاز ذلك اإلمام مالك وصحح حج من وقف هبا وجعل عليه دم )ذكر ذلك ابن رشد 

                                                           

( 3015(، واباااان ماجااااة )6301(، والنسااااائي )889(، والرتمااااذي )1949أبااااو داود )، و (18796( أخرجااااه أمحااااد )82)
 (.3172وصححه، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (1703احلاكم )و 

  .إسناد  صحيح رجاله ثقات( هبذا اللفظ، 18795أخرجه أمحد )( 83)
 (. 1905(، وأبو داود )1218أخرجه مسلم ) (84)
 . (903، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )(4/82( أخرجه أمحد )85)
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 «. َواْرفـَُعوا َعْن َبْطِن ُعَرنَةَ »، لكن ذلك غري صحيح لألدلة. ومنها: فعله وقوله: (يف بداية اجملتهد
وصلى ابملسلمني صاليت الظهر ( 86)خطبته املشهورة : ملا خطب النيب ةاملسألة اخلامس (158

والعصر مجًعا وقصًرا يف وقت الظهر أبذان واحد وإقامتني، انتقل إىل داخل عرفة حىت انتهى إىل 
 الصخرات الثالث اليت حتت جبل )ِإالل( املسمى جبل الرمحة، واستقبل القبلة راكًبا على انقته. 

: يشرع لإلمام أو أمري احلج إن كان عاملًا أو من ينيبه أن خيطب ابلناس قبل ةاملسألة السادس (159
صالة الظهر خطبة واحدة يبدؤها ببيان معىن الشهادتني، والتحذير من الشرك، وبيان ما يقع 

يف األئمة فيه بعض الناس من أنواع الشرك، كاالستغاثة ابألموات والطواف بقبورهم واالعتقاد 
يعلمون الغيب، ويدبرون األمور، وكالذبح والنذر هلم إىل غري ذلك، مث يبني  واألولياء أبهنم

هلم ما حرم هللا سبحانه عليهم من الراب والدماء واألعراض واألموال، وما ينتشر بني الناس 
من املنكرات وحيذرهم الوقوع فيها ويذكر املسلمني، ووالة أمرهم مبا أوجب هللا عليهم من 

لنهي عن املنكر، واالعتصام حببل هللا مجيًعا، وعدم التفرق، ويذكرهم بنعم األمر ابملعروف وا
هللا عليهم اليت أعظمها نعمة اإلسالم الذي ألف سبحانه به بني قلوهبم، وصاروا بنعمته 

 . إخوااًن يف هللا أكرمهم عنده أتقاهم له تعاىل، ويدعوهم إىل حتكيم كتابه وسنة نبيه 
فار عما أنزل هللا عليهم، أو بعض ما أنزل عليهم إبيقاعهم يف اعتناق وحيذرهم أن يفتنهم الك 

مذاهب الكفر كالقومية والشعوبية والشيوعية والدميقراطية أو العلمانية اإلابحية ابسم 
احلرية، وأهنم إن وقعوا فيما وقع فيه أعداء هللا، كعزل الدين عن الدولة واحلكم بغري ما أنزل 

   ڇ ڇ چ: ا الذي يريده هلم أعداء اإلسالم ويودونه؛ كما قال تعاىلهللا كفروا مثلهم، وهذ

 [. 89]النساء:   چ ڌ ڌ    ڍ      ڍ ڇ
: من نزلوا داخل عرفات ُيتمع كل من يتيسر هلم االجتماع لصالة الظهر ةاملسألة السابع (160

والعصر بعد الزوال فيؤذن أحدهم مث يصلون قصًرا ومجًعا، وال يشرع هلم أن خيطبوا على هيئة 
خطبة اإلمام: أما أن يعظهم أحدهم، ويشرح هلم أحكام يوم عرفة واحلج يف الضحى، أو بعد 

اجة إليه، وواعظهم الذي يعلمهم اخلري مأجور إن شاء هللا تعاىل، الصالة فهو عمل صاحل هم حب
 ولكن ُيب عليه عدم اإلطالة، لئال يشغل املستمعني عن الذكر والدعاء يف ذلك اليوم العظيم. 

من أنفسهم يف ذلك  : ُيب على احلجاج وعلى مجيع املسلمني أن يـُُروا هللا ةاملسألة الثامن (161

                                                           

 ( تقدمت يف املفهوم السامي للو و  بعرفة. 86)
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َعاِء ُدَعاُء يـَْوِم َعَرَفَة »: اليوم املشهود ويف كل يوم خريًا، فهو يوم عظيم قال عنه  َخرْيُ الدُّ
ُه اَل َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َوَخرْيُ َما قـُْلُت َأاَن َوالن ِبيُّوَن ِمْن قـَْبِلي اَل ِإَلَه ِإال  اّلل ُ َوْحدَ 

 .(87)«َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرر 

وُيب على كل مسلم أن ينوي التوبة الصادقة إىل هللا تعاىل من مجيع الذنوب، وأن يكثر  
االستغفار والتلبية والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء له ولوالديه، ولذريته وأهله واملسلمني 
ابملغفرة والرمحة، ولإلسالم واملسلمني ابلنصر، وذلك الذكر والدعاء حق على كل مسلم 

 ، وعليهما االجتهاد يف سؤال هللا الكرمي خريي الدنيا واآلخرة. ومسلمة
لدعائه،  : ُيب على كل مسلم )ذكًرا أو أنثى( أن يعلم شروط قبول هللا ةاملسألة التاسع (162

وحيرص على حتصيلها؛ حىت يكون مستجاب الدعوة ورجاء أن َيْسَلم من عقاب هللا تعاىل الذي 
اىل، ومن فاته شيء من شروط الدعاء عليه أن يتداركه ابلتخلص أعده ملن مل يهتِد هبدي هللا تع

 من ضده، وهي: 

  چ ۆ ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ: األول: اإلخالص هلل تعاىل: قال تعاىل 
 [، واحلذر من دعاء غريه؛ فإنه شرك أكرب.14]غافر: 

ُتْم ُموِقُنوَن اِبإِلَجابَِة، »: الثاين: حضور القلب وإيقانه إبجابة هللا تعاىل، قال   اْدُعوا اّلل َ َوَأنـْ
وقد وعد هللا الداعي ابإلجابة، وهللا ال خيلف  ،(88)«اه  اله  فَِإن  اّلل َ اَل َيْسَتِجيُب ِمْن قـَْلب  سَ 

 ېئ  ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ  ائ ى چ: امليعاد، قال تعاىل

 ٺ ٺ ڀ چ: [، وقال سبحانه186البقرة: ]  چ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 [.60]غافر:    چ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ  ٿٺ ٺ
الثالث: الكسب احلالل: فليحذر املسلم )ذكًرا أو أنثى( املكسب احلرام من أي وجه من وجوه  

ملا قال: ادع هللا يل أن أكون مستجاب  لسعد  املكاسب احملرمة، فقد قال النيب 
  .(89)«ةِ وَ عَ الد   ابَ جَ تَ سْ مُ  نْ كُ تَ  كَ مَ عَ طْ مَ  بْ طِ أَ  دُ عْ  سَ ايَ »الدعوة، قال: 

َما ِمْن ُمْسِلم  يَْدُعو ِبَدْعَوة  »: الرابع: أن ال يَْدُعو بدعوة فيها إمث أو قطيعة رحم، فقد قال  

                                                           

 (.1503، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )(4/284وأخرجه البيهقي ) ،(3585أخرجه الرتمذي )( 87)
 (.564، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )(3479الرتمذي )و  ،(6655( أخرجه أمحد )88)
 (.1812األلباين يف السلسلة الضعيفة ) ، وضعفه(6495( أخرجه الطرباين يف األوسط )89)
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ُه َوِإم ا َأْن لَْيَس ِفيَها ِإمْثر َواَل َقِطيَعُة َرِحم  ِإال  َأْعطَاُه اّلل ُ هِبَا ِإْحَدى َثاَلث  ِإم ا َأْن تـَُعج َل َلُه َدْعَوتُ 
 .(90)«َلُه يف اآْلِخَرِة َوِإم ا َأْن َيْصِرَف َعْنُه ِمْن السُّوِء ِمثْـَلَهايَد ِخَرَها 

واالستغفار،  اخلامس: أن يبدأ الداعي حبمد هللا تعاىل والصالة والسالم على رسول هللا  
، وإن مل يكن ذلك شرط فهو سبب مهم من أسباب قبول وخيتمه ابلصالة على النيب 

 الدعاء. 
: ُيب على املسلم أن حيتسب يف ذكره هلل تعاىل بتالوة القرآن، أو التسبيح ةاملسألة العاشر  (163

 والتهليل والتحميد والتكبري، ملا يف ذلك من األجر العظيم وما يف مضمونه من دعاء املسألة. 
تستجاابن ولو كان الداعي كافًرا، ومها دعوة املظلوم، ودعوة  : دعواتنةعشر  ةاملسألة احلادي (164

املضطر، فليحذر املسلم ظلم اآلخرين، وليلجأ إىل هللا سبحانه يف كل شدة متوكاًل عليه وحده 
 ۋ ۋ ٴۇ    ۈ ۈ      ۆ ۆ ۇ چ: قاطًعا رجاءه مما سواه، قال تعاىل

[، ودعوة الوالد على ولده 62]النمل:  چى ى ې ېې ې   ۉ ۉۅ ۅ
مستجابة، فلتحذر األم وليحذر األب أن يدعو على ولده، فإهنا إن وافقت ابب إجابة مفتوح 
قبلت، وْليُـَعوِّد الوالدان نفسيهما على الدعاء ألوالدمها ابهلداية والصالح، ال ابلدعاء عليهم، 

أن يتقبل دعاءان، وأن يعيذان من علم ال ينفع،  نسأل هللا أن يصلح نياتنا وذرايتنا، ونسأله تعاىل
ومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعاء ال يستجاب، ونسأله تعاىل أن يعيذان من 

 دعاء  يضران، آمني. 
: الدعاء عبادة وسؤال من العبد لربه يعطيه به اخلري، ويدفع به عنه الشر، ةعشر  ةاملسألة الثاني (165

ويف احلديث اآلخر:  ،(91)«َوِقيِن َشر  َما َقَضْيتَ »بل ويرد به القدر؛ كما جاء يف دعاء القنوت: 
 .(92)«ِم اْلِقَياَمةِ ِإىَل يـَوُ ]يتدافعان[  ِإن  الَباَلِء لَيَـْنِزُل، فـَيَـتَـَلق اُه الدَُّعاُء، فـَيَـْعَتِلَجانِ »

: ُيب على الداعي أن يدعو مبا ثبتت مشروعيته من األدعية، وهي األدعية ةعشر  ةاملسألة الثالث (166
، الواردة يف القرآن على ألسنة الرسل واملالئكة والصاحلني، واألدعية الواردة يف سنة نبينا 

                                                           

 (.5714وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )(، 3381،3573الرتمذي )و  واللفظ له، (11149أخرجه أمحد )( 90)
اإلرواء  وصاححه األلبااين يف(، 1745(، والنساائي )464(، والرتماذي )1425أباو داود )، و (1718( أخرجاه أمحاد )91)

(429). 
، وحساااانه ومل خيرجااااا  ،و اااااا احلاااااكم: صااااحيح اإلسااااناد، (2498(، والطاااارباين يف األوسااااط )1813احلاااااكم )( أخرجااااه 92)

 (.7739األلباين يف صحيح اجلامع )
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الرحم، ودعاء اإلنسان على نفسه، وليحذر االعتداء يف الدعاء، ومنه: الدعاء ابإلمث أو قطيعة 
أو ولده أو ماله، ومن الدعاء ابإلمث دعاء املسلم على أخيه بلعنة هللا أو غضبه، أو النار أو 
الفضيحة أو عدم الصالح، ومن االعتداء يف الدعاء أن يدعو اإلنسان بدعاء يبتدعه من عند 

هال: )اللهم إين ال أسالك رد نفسه ظًنا منه أنه أحسن من األدعية الشرعية؛ كقول بعض اجل
، وكقوهلم: )اللهم إن أردتين بعذاب يف اآلخرة فعجله يل يف (لك اللطف فيهأالقضاء ولكن أس

أن يسأل  ، وذلك ألن الذي أرشد إليه أرحم الرامحني يف كتابه، وعلى لسان رسوله (الدنيا
اَل »: ء والفحشاء، قال العبد ربه العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة، وأن يصرف عنه السو 

 .(93)«تـََتَمنـ ْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا اّلل َ اْلَعاِفَيَة فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصرِبُوا

ِلْلَمْوِت فـَْليَـُقْل اَل يـََتَمن نَي  َأَحدر ِمْنُكْم اْلَمْوَت ِلُضرّ  نـََزَل ِبِه فَِإْن َكاَن اَل بُد  ُمَتَمنًِّيا »: وقال  
نسأل هللا أن ُيعل  ،(94)«الل ُهم  َأْحِييِن َما َكاَنْت احْلََياُة َخرْيًا يل َوتـََوف يِن ِإَذا َكاَنْت اْلَوفَاُة َخرْيًا يل 

 احلياة زايدة لنا من كل خري وأن ُيعل املوت راحة لنا من كل شر. 

ابألدعية الشرعية اجلامعة، وأعظمها األدعية : ينبغي للداعي أن يدعو ةعشر  ةاملسألة الرابع (167
 ۈ ۈ ۆ ۆچ: الواردة يف القرآن العظيم ويف مقدمتها: سورة الفاحتة، وقوله تعاىل

[، واآليتان 201]البقرة:   چې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ
 ىئ  ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ چ: األخرياتن من سورة البقرة، وقوله تعاىل

  چ ىب مب خب حب  جب يئىئ مئ   حئ     جئ ی  ی  ی ی چ[، 8]آل عمران:    چ ىئ

 .[9]آل عمران: 

 ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: وقوله تعاىل 

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

 [.194-193]آل عمران:    چ  ی ی ی

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ: وقوله سبحانه 

 .[15]األحقاف:   چ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ  چ چچ  ڃ ڃ ڃ

                                                           

 (. 1742(، ومسلم )2966( أخرجه البخاري )93)
 (. 2680(، ومسلم )6351( أخرجه البخاري )94)
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 .[41 ]إبراهيم:   چ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ      وئ ەئ چ: وقوله تعاىل 

 ،ثالث مرات [87]األنبياء:    چ ۀ ڻ ڻ      ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ چ: وقوله تعاىل 
 .بعدها أن يغفر له ذنوبه ولوالديه ويسأل حاجته املشروعة ويسأل هللا 

 .[16]القصص:    چ ڑ     ڑ ژ ژ     ڈ ڈ چ: وقوله تعاىل 

   چ ے   ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ    ۀ چ: وقوله سبحانه 
[، وآخر سورة احلشر، ويقرأ قل هو هللا أحد واملعوذتني ثالث مرات برتتيل 74الفرقان: ]

 وخشوع. 
: يشرع أن يرفع يديه مضمومتني، وأن ينظر إليهما، ويبدأ دعاءه ةعشر  ةاملسألة اخلامس (168

ويستغفر هللا   ابهلل تعاىل من الشيطان الرجيم مث بسم هللا، ويصلى على النيب  ابالستعاذة
، ومن ثالاًث، مث يدعو مبا تقدم من اآلايت والسور، مث يسأل هللا تعاىل مبا سأله به رسول هللا 

ذلك: اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت ملك 
فيهن، ولك احلمد أنت قيوم السموات واألرض ومن فيهن، ولك  السموات واألرض ومن

احلمد أنت احلق وقولك احلق، ووعدك حق ولقاؤك حق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون حق 
حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت  وحممد 

أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم وإليك حاكمت، اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخرت، وما 
به مين أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت وال حول وال قوة إال بك، اللهم رب جربائيل 
وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، 

يه من احلق إبذنك، إنك هتدي أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف ف
 .من تشاء إىل صراط مستقيم

اللهم أعيِن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إين أسألك اهلَُدى والتقى والعفاف  
والغىن، اللهم اكفين حباللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم ال جتعل مصيبيت يف ديين 

 وال جتعل الدنيا أكرب مهي وال مبلغ علمي، وال تسلط علي بذنويب من ال يرمحين. 

ويف عقلي وبدين ويف أهلي، وولدي، ومايل، واجعل احلياة زايدة يل من كل  اللهم عافين يف ديين 
خري، واجعل املوت راحة يل من كل شر، ريب أسألك حسن اخلامتة، وهون امليتة، والفوز ابجلنة 

 .والنجاة من النار
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وأسألك رضاك، ولذة النظر إىل وجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة، وال  
مضلة، اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين وعن والدي  ووالديهم وذرييت وإخواين  فتنة

املسلمني، اللهم ال تشمت بنا عدوا وال حاسدا. اللهم إين أسألك كل خري سألكه نبيك حممد 
 .، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك حممد 

تنا وإخواننا املسلمني، اللهم اسقنا من اللهم إين أسألك شفاعته يل ولوالدي  ووالديهم وذراي 
حوضه املورود، وأسألك رضاك ولذة النظر إىل وجهك الكرمي والشوق إىل لقائك يف غري ضراء 

 مضرة وال فتنة مضلة، برمحتك وإحسانك اي أرحم الرامحني. 
 يولد اللهم إين أسألك أبين أشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت، األحد الصمد الذي مل يلد ومل 

عبدك ورسولك، وأبين أشهد أنه بلغ الرسالة،  ومل يكن له كفوا أحد؛ وأبين أشهد أن حممًدا 
أن تغفر يل  - (95)وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف هللا حق جهاده حىت أاته اليقني من ربه

ذنويب وإسرايف على نفسي، وأن تتحمل عين حقوق خلقك، وأن تغفر يل ولوالدي  ووالديهم 
 .وذرايهتم وذرايتنا وإخواين املسلمني. آمني

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعله حجا  
وعمال صاحلا متقبال، ربِّ أصلح نييت وذرييت وأهلي، اللهم مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا 

اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أمهنا وما ال هنتم له، اللهم اغفر يل ولوالدي ، رب ارمحهما  
 كما ربياين صغريا. 

اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات، اللهم أعز  
سالم واملسلمني ودمر أعداء الدين، اللهم آمنا يف أوطاننا وأصلح أئمتنا ووالة أموران ومجيع اإل

 والة أمور املسلمني، اللهم امجع مشلهم على احلق، واهدهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك 
واهدهم سبل السالم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل 

 . رب العاملني
: يستحب للداعي كلما تعب من رفع يديه أن يضعهما للراحة، ويفصل ةعشر  ةاملسألة السادس (169

 وعلى آله، مث يرفعهما.  ابلتلبية واالستغفار والصالة على النيب 
 كما يستحب له قبل الغروب أن يذكر هللا ويدعوه أبذكار املساء وأدعيته، ومن ذلك:  

                                                           

 ( هذا من التوسل إىل هللا تعاىل ابألعماا الصاحلة. 95)
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 أمسينا وأمسى امللك هلل الواحد القهار، والكربايء هلل والعظمة هلل واجملد والسلطان والليل والنهار.  
اللهم ما أمسى يب من نعمة أو أبحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، فلك احلمد  

 والشكر. 

 . ا رسواًل نبيً  رضيت ابهلل راب، وابإلسالم دينا، ومبحمد  
شهد محلة عرشك، ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت هللا ال إله إال أنت، اللهم إين أشهدك وأ 

 . ()ثالاث عبدك ورسولك  وحدك ال شريك لك، وأن حممًدا 

اللهم إين أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء املنقلب يف املال واألهل والولد،  
القضاء ومشاتة األعداء، ومن شر الشيطان وأعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء وسوء 

وأعوذ بك من مهزات الشياطني، وأعوذ بك ربِّ أن حيضرون، وأعوذ بك أن أشرك بك  ،وشركه
شيئا، وأان أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي ال أعلم، أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي 

 . (القيوم وأتوب إليه )ثالاثً 

 . (عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم )سبع مرات حسيب هللا ال إله إال هو 
 . (بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم )ثالاثً  
 . (أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق )ثالث مرات 

ال شريك له، له  ال إله إال هللا وحده"ويقول أثناء ذكره ودعائه من بداية الوقوف إىل آخره  
 . ()مائة مرة "وهو على كل شيء قدير ،وله احلمد ،امللك

 . ()مائة مرة "سبحان هللا العظيم ،سبحان هللا وحبمده"ويقول:  

وال حول وال قوة إال ابهلل العلي  ،وهللا أكرب ،وال إله إال هللا ،واحلمد هلل ،سبحان هللا"ويقول:  
، ويتم املائة بـ: ال إله إال هللا (ثالاًث وثالثني) "العظيم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله

 وهو على كل شيء قدير.  ،وله احلمد ،وحده ال شريك له، له امللك
 والتلبية.  ويكثر االستغفار والصالة على النيب  

   يئ       ىئ      مئ     حئ جئی          ی ی چ: آايت العظمة، ومنها آية الكرسي، وقوله تعاىلويستحب أن يقرأ  

  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ چ ،[163]البقرة:    چ   حب جب

 ھ ھ  ھ  ھ ہ  ہ    ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ ، [18]آل عمران:    چ  ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ
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 ائ  ائ ى ى ې ې چ[، 111]اإلسراء:    چ ۆ ۇ ۇڭ                ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

   چ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
      ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  ۓ  ے ے ھ چ[، 67]الزمر: 

  ەئائ  ائ  ى ىې  ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ

[. ويقرأ كل من سورة 24-23]احلشر:    چ  ېئ  ېئ      ۈئ     ۈئ ۆئۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 . (اإلخالص والفلق والناس )ثالث مرات

 يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ چ: وخيتم ذكره ودعاءه بقوله تعاىل 

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد  ،[182-180]الصافات:   چ  ىب مب خب حب جب
 وآله، ويستغفر هللا ثالاًث. 

عرفة: عرفة كلها موقف، وهي حمدودة حبدود مبينة قد  : من أحكام يوم ةعشر  ةاملسألة السابع (170
كتب عليها ُيب على احلجاج أن يكونوا داخل تلك احلدود بعد الظهر، ومن كان يف أي مكان 

ا، وال ُيوز للحاج أن ينصرف عن القبلة لكي ا أو جالسً من عرفة فإنه يستقبل القبلة راكبً 
ا أن مشاهدة اجلبل واستقباله أمر مشروع، علمً ا منهم يستقبل اجلبل كما يفعله بعض اجلهال ظنً 

وإمنا  ،مل يستقبله أن اجلبل جزء من عرفة مل يرد على الصحيح أن له مزية، ولذا فإن النيب 
وأما اختياره  ،(96)«َوَوقـَْفُت َها ُهَنا َوَعَرَفُة ُكلَُّها َمْوِقفر »جعله على ميينه، واستقبل الكعبة وقال: 

 لذلك املوقف فألنه وسط عرفة مكان جتمع الناس. 
: تسمية جبل )إالل( جببل الرمحة ال أصل هلا، والبناء الذي فوقه بين من ةعشر  ةاملسألة الثامن (171

أجل وضع سراج عليه لكي يهتدي به احلجاج، وخاصة من أييت إليها لياًل، وأما الصعود عليه 
وقادح يف حج من يفعل ذلك، وأضل منه من يعبد البنية اليت  للتربك به فهو بدعة وضاللة،

عليه ويتخذها وثنا يعبدها من دون هللا تعاىل، وذلك بصالته إليها واستدابره الكعبة وقد شاهدان 
من يفعل ذلك من اجلهال كما شاهدان من يفعل ذلك أمام ابب الدار اليت يعتقدوهنا مكان مولد 

ويستدبرون الكعبة، وهذا شرك ابهلل تعاىل يبطل عمل صاحبه  قرب املسجد احلرام الرسول 
والعياذ ابهلل، وكم ُنصحوا فلم يقبلوا النصيحة ألهنم اعتادوا على هذا الشرك يف بلداهنم متأسني 

 بعلماء السوء املشركني الذين ُييزون هذه الشركيات ويروهنا تقراًب إىل هللا تعاىل. 

                                                           

 (. 1218( أخرجه مسلم )96)
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لعلمائه، ومن كان من علماء اجملتمع املشرك موحًدا هلل فإنه وال شك أن عوام كل جمتمع صورة  
مغلوب على أمره وال نفوذ له، وغريب يف بلده، فيجب على كل مسلم وخاصة أهل العلم أن 
ينهوا عن هذه االعتقادات الفاسدة، ويدعو الناس إىل إخالص العبادة هلل وحده ال شريك له، 

 بات على احلق، آمني. نسأل هللا للضال اهلداية وللمهتدي الث
: سنة الوقوف بعرفات تبدأ بعد الزوال والصالة إىل أن تغرب الشمس ملن ةعشر  ةاملسألة التاسع (172

 حضر عرفة هنارًا. 

املسألة العشرون: لو زال عقل احلاج إبغماء أو ببنج من أجل إجراء عملية جراحية له يف  (173
ولو غابت الشمس عليه، مستشفى عرفات، أو بسبب نوم طال وقته فإن وقوفه صحيح 

وأفاضت به رفقته من عرفات، وهو مل يصح ألنه حضر إىل عرفة يف يومها بنية احلج، خبالف من 
وبقى سكران من أول يوم  - والعياذ ابهلل -زال عقله بفعله احملرم كمن تعمد شرب املسكر 

لزوال عقله عرفة حىت خرج مع الناس، فهذا ال حج له الرتكابه أعظم الفسوق بعد الكفر و 
بدون عذر مشروع، إال من اتب إىل هللا توبة صادقة بعدما أفاق وعاد إىل عرفات قبل فجر يوم 

 النحر ملبًيا فحجه صحيح، إن شاء هللا. 
والعشرون: ُيب على من حضر عرفة قبل الغروب أن ال خيرج منها إال إذا  ةاملسألة احلادي (174

ع ولو لياًل إن أمكن، مث يفيض ولو بعد غربت الشمس، ومن خرج قبل الغروب لزمه الرجو 
قليل فإن مل يعد لعذر مشروع فال أبس عليه، وإن كان لغري عذر فال شيء عليه إال التوبة 

 واالستغفار.

والعشرون: من حضر عرفة قبل الزوال بنية الوقوف ولىّب فيها وكرب، وذكر هللا  ةالثانياملسألة  (175
 دَ هِ شَ  نْ مَ : »لعروة بن مضرس  سبحانه وخرج قبل الزوال لعذر مشروع صح وقوفه لقوله 

هَنَارًا فـََقْد مَت  َحجُُّه َوَقَضى  لَْياًل َأوْ  ةَ فَ رَ عَ َوَقَف قـَْبَل َذِلَك بِ  دْ قَ ع، وَ فَ دْ َوَوَقَف َمَعَنا َحىت  نَ  هِ ذِ ا هَ نَ تَـ اَل صَ 
، يعين صالة الفجر ابملزدلفة، وذلك وقت «هِ ذِ ا هَ نَ تَـ اَل صَ  دَ هِ شَ  نْ مَ »بقوله:  ومراده  ،(97)«تـََفثَهُ 

 . سؤال عروة له 

والعشرون: يستفاد من قصة عروة بن مضرس: أنه مل يصل إىل عرفة إال لياًل بعد  ةاملسألة الثالث (176
وصحابته منها، وأنه مل يعرفها ولكنه ما َمّر على جبل أو سهل إال لىّب عليه  انصراف النيب 

                                                           

( واللفظ له، و اا الرتماذي: حاديث حسان صاحيح، وصاححه األلبااين 891(، والرتمذي )1950( أخرجه أبو داود )97)
 (.6321يف صحيح اجلامع )
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له  مث تبني له بعد انصرافه منها أنه دار هبا وحضرها، يتبني من هذه القصة وفتوى النيب 
 ان:بصحة حجه حكم

لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم فَِإّّنِ اَل »: مساحة دين اإلسالم ويسره ومن ذلك: أنه ال يلزم من قوله األول: 
إال ما يتيسر للحاج واستطاعه من املناسك ومثل  (98)«َأْدِرى َلَعلِّى اَل َأُحجُّ بـَْعَد َحج ىِت َهِذهِ 

 .(99) «رََأيـُْتُموين ُأَصلِّيَصلُّوا َكَما »: ذلك، قوله 
 الثاين: أن احلاج إذا قصد الوقوف بعرفة فمر هبا يف وقته صح وقوفه، ولو مل يعلم هبا. 

والعشرون: اجلماع يف الفرج قبل االنصراف من عرفة يف يومها إن كان متعمدًا  ةاملسألة الرابع (177
غلبته الشهوة وهو غري جاهل وال انس وال مكره، عليه التوبة إىل هللا تعاىل ويستأنف اإلحرام 
ابحلج يف مكانه ويليب به بقية الوقت حىت ينصرف، وأما القول ببطالن حجه ومضيه يف فاسده 

 نة فهو قول ال دليل عليه. وقضائه وذبح بد
والعشرون: قوهلم يلزم اجلمع بني الليل والنهار يف الوقوف بعرفة يعين: أن ال  ةاملسألة اخلامس (178

، وقد تقدم حكم االنصراف قبل ينصرف احلاج إال إذا غربت الشمس كما فعل النيب 
يرجع أمث وعليه الغروب لعذر مشروع أنه جائز، وإن كان من غري عذر لزمه الرجوع، وإن مل 
 .التوبة إىل هللا سبحانه، وأما إُياب الدم فقد تقدم أنه ال ُيب لعدم الدليل بذلك

فقد تقدم بيان عدم  (100)«من ترك نسًكا أو نسيه فعليه دم: »وأما حديث ابن عباس  
قد بني ما يلزم فيه الدم  صحة االحتجاج به يف اإللزام ابلدم لكل من ترك نسًكا؛ ألن النيب 

وسكت عما سواه، وما سكت عنه فهو عفو واحلمد هلل، ومن وجه آخر: فإن احلديث موقوف 
مل يثبت رفعه فهو رأي البن عباس، واحلجة يف رواية الصحايب ال يف رأيه، إضافة إىل ذلك أن 
ابن عباس يف حجة الوداع صغري يف سن العاشرة فال يعقل ما يدعيه من يرونه يف حكم املرفوع 

بيان هذا احلكم املهم لعشرات األلوف ممن حجوا معه، ويقتصر  ل أن يرتك النيب بل وال يعق
 يف بيانه على هذا الغالم، وهللا أعلم. 

والعشرون: السنة يف االنصراف السكينة والرفق ابملسلمني، ومن أعظم  ةاملسألة السادس (179
                                                           

 (.1972(، وأبو داود )1297( أخرجه مسلم )98)
 (.6008البخاري ) ( أخرجه99)
( ماان حااديث اباان عباااا مو وفااا، بلفااظ: )ماان نسااي ماان نسااكه 890)(، ومالااك يف املوطااأ 5/30أخرجااه البيهقااي ) (100)

 .وثبت مو وفا ،ضعيف مرفوعا(: 1100 اا األلباين يف اإلرواء ) ،شياا، فليهرق دماا(
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الذنوب ظلم بعض السائقني واستغالهلم انشغال رجال املرور واحلجاج عن املطالبة ابخلسائر 
الناجتة عن احلوادث فال يبايل السائق الظامل مبا يُلحقه ابآلخرين من ضرر، انسًيا أو متناسًيا أن 

ترد، وأن هللا له ابملرصاد ولكل من يظلم الناس ابلسرقة أو اإلفساد أو غري دعوة املظلوم ال 
 ذلك من األذى، وذلك من أعظم اإلحلاد يف احلرم. 

والعشرون: السنة أن يصلى احلجاج املغرب والعشاء حال ما يصلون إىل مزدلفة  ةاملسألة السابع (180
ملن تيسر له  ،م، أتسًيا برسول هللا مجًعا وقصًرا أبذان واحد وإقامتني قبل أن حيطوا عن رحاهل

 ذلك.
والعشرون: من أتى عليه نصف الليل وهو ال يزال يف عرفة أو يف الطريق قبل أن  ةاملسألة الثامن (181

لكي يصلي مبزدلفة؛ ألن يصل إىل مزدلفة وجب عليه أن يصلي، وال يرتك الصالة إىل آخر الليل 
 تبلغ ما ال يبلغه عمله. تركها حىت خيرج وقتها ال ُيوز ونية املؤمن 

والعشرون: ركوب احلاج املتيسر له املركب أفضل من مشيه ولو كان قواًي، أتسًيا  ةاملسألة التاسع (182
 ؛ وألن هللا سبحانه ما جعل علينا يف الدين من حرج. برسول هللا 

من  حيث تناول قدًحا املسألة الثالثون: يسن للحاج أن يفطر يوم عرفة أتسًيا برسول هللا  (183
اللنب وهو على راحلته يف املوقف فشربه أمام الناس؛ لكي ال يصوموا حىت يكون الفطر أقوى 
هلم على العبادة، أما من عليه صوم كاملتمتع أو القارن الذي ال ُيد اهلدي فال أبس بصيامه يوم 

فإن كان هبا من أول يوم من إحرامه، عرفة؛ ألن صيام ثالثة األايم البد أن يكون يف احلج يبدأ 
 متأخرًا صامها أايم التشريق، وأما يوم العيد فيحرم صيامه. 

: أما غري احلاج فيسن له صيام يوم عرفة ملا يف صيامه من األجر العظيم، فقد قال عنه  
  .(101)«اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيةَ  يَُكفُِّر الس َنة»

والثالثون: يشرع للحاج االشتغال يف حال منصرفه من عرفة حىت يصل مزدلفة  ةاملسألة احلادي (184
 بذكر هللا، والتلبية والدعاء. 

وُأذكر كل مسلم ومسلمة عامة واحلاج خاصة أبن ُيعل يف ُحسبانه دائما أن يكون مغيثًا  
للخري آمًرا  للمكروب معيًنا للضعيف انصًرا للمظلوم ذااب  عن أعراض إخوانه املسلمني، معلًما

ابملعروف انهًيا عن املنكر ابلكلمة الطيبة، واملوعظة احلسنة حااًل للمشكلة مصلًحا بني 

                                                           

  .(1162( أخرجه مسلم )101)
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املتشاحنني داال على اخلري يف البيت ويف املسجد ويف املدرسة، ويف السوق ويف الرحالت 
ابت والزايرات ويف كل األحوال، وأخص من بني من أوصيهم بذلك أبنائي الشباب، وبنايت الشا

فهم دائما املعنيون ابلدرجة األوىل وهم الذين تُعلق عليهم اآلمال العظيمة يف حتصيل كل خري 
 ونصر اإلسالم واملسلمني، نسأل هللا لنا مجيًعا اهلداية والتوفيق ملا يرضيه عنا آمني.

: ومن حزمجاء يف احمللي لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن : فائدة يف حكم اخلطأ ابلوقوف بعرفة (185
أخطا يف رؤية اهلالل لذي احلجة فوقف بعرفة اليوم العاشر، وهو يظنه التاسع ووقف مبزدلفة 

مل يقل:  الليلة احلادية عشر، وهو يظنها العاشرة فحجه اتم ال شيء عليه؛ ألن رسول هللا 
أما من  إن الوقوف بعرفة ال يكون إال يف اليوم التاسع من ذي احلجة أو الليلة العاشرة منها،

وقف بعد طلوع الفجر من الليلة احلادية عشر فال حج له، وكذا من وقف بعد طلوع الفجر من 
الليلة العاشرة وهو يدري فال حج له، وقال: فإن صح عنده بعلم أو خرب سابق أن هذا هو 

اليوم  اليوم التاسع إال  أن الناس مل يروه رؤية توجب أنه اليوم الثامن فـََفْرضر عليه الوقوف يف
الذي صح عنده أنه التاسع، وإال  فحجه ابطل، روينا من طريق عبد الرزاق بن سفيان الثوري 
عن عمر بن حممد قال: شهد نفر أهنم رأوا هالل ذي احلجة فذهب هبم سامل إىل هشام، وهو 

مع  يقبلهم فوقف سامل بعرفة لوقت شهادهتم مث دفع فلما كان يف اليوم الثاين وقفأمري احلج فلم 
  .(102)الناس

يف كتابه  وقد ذكر الشيخ الفاضل والداعية اإلسالمي املعروف صاحل بن إبراهيم البليهي  
 أن رسول هللا  )السلسبيل يف معرفة الدليل( يف مسألة رؤية هالل رمضان حديث أيب هريرة 

وهذا القول هو قول  ،(103)«الص ْوُم يـَْوَم َتُصوُموَن َواْلِفْطُر يـَْوَم تـُْفِطُروَن َواأْلَْضَحى يـَْوَم ُتَضحُّونَ »قال: 
، وبه قال أبو حنيفة، وعن أمحد ُيوز الفطر ملن رأى هالل شوال، وبه قال مالك عمر وعائشة 

 والشافعي وأبو بكر من احلنابلة وابن عقيل ممن صرح بوجوب الفطر سًرا. انتهى. 
قلت: واألحوط بل رمبا صار من الواجب أن يقف من ثبتت عنده رؤية اهلالل يوم التاسع  

، وكذا احلال ناس واإلمام يف اليوم العاشر، كما فعل سامل حسب الرؤية سرًّا، مث يقف مع ال
 يف صيام رمضان، وهللا أعلم. 

أما الذي يقف فرًدا أو مجاعة خمالًفا للمسلمني وإمامهم بناًء على اجتهاده أو مذهبه املخالف  

                                                           

 (. 7/192( انظر احمللى )102)
 (.224األلباين يف السلسلة الصحيحة )، صححه و اا: حسن  ريب، (697(، والرتمذي )2324( أخرجه أبو داود )103)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

82 

 

للدليل، وهو اعتماده على احلساب ال على الرؤية فهو مبتدع ضال، قد شذ عن اجلماعة 
 وحجه غري صحيح، وهللا أعلم. 
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 من أحكام الوقوف مبزدلفة

، وتسمى: مزدلفة، وتسمى: املشعر (يم وإسكان امليم: تسمى: مَجُْع )بفتح اجلاملسألة األوىل (186
صالة الفجر  ، قد ُبيِنَ املسجد قريًبا منه، وقد صلى النيب (احلرام ابسم جبل يسمى: )قـَُزح

يوم العاشر هبا، ووقف يدعو هللا سبحانه ويذكره حىت أسفر، مث دفع إىل مىن قبل طلوع الشمس 
خالفًا لسنة املشركني الذين كانوا ال يدفعون إال بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبري  

، ومزدلفة (كيما نغري )وثبري جبل عال يطل على مزدلفة مما يلي مىن مواجًها ملطلع الشمس
مشعر من املشاعر، وهي من احلرم يفصل بينها وبني مىن )وادي حُمَس ر( الذي حبس هللا سبحانه 
فيه الفيل، ورمى سبحانه أبرهة وجنده حبجارة من سجيل، فأهلكهم شر مهلك، وصار أبرهة 

وهكذا يذيق هللا سبحانه  –يعانـي من املرض حىت صار كالفرخ، ومات حال وصوله بلده 
 فليحذر العصاة والظلمة اإلحلاد يف احلرم ويف غريه.  –لحدين يف احلرم من عذابه األليم امل

ووادي حُمَس ر من احلرم ولكنه ليس مشعًرا، وليس من مىن وال من مزدلفة لكنه فاصل بينهما  
 عرضه ِبقدر رمية حبجر متوسطة. 

زلوا يف مكان منها يصلون فيه : مزدلفة كلها موقف، فأي مجاعة من احلجاج نةاملسألة الثاني (187
يف احلديث  ويذكرون هللا مستقبلي القبلة مث ينصرفون إىل مىن قبل طلوع الشمس؛ لقوله 

حَنَْرُت َها »، والذي يعرب فيه عن مواقفه ملا كان مبىن يوم النحر: الذي رواه مسلم عن جابر 
، «َوَوقـَْفُت َها ُهنَا َوَعَرفَُة ُكلَُّها َمْوِقفر »، وقال يف عرفة: «رَِحاِلُكم ُهَنا َوِمىًن ُكلَُّها َمْنَحرر فَاحْنَُروا يف 

 .(104)«َوَوقـَْفُت َها ُهنَا َومَجْعر ُكلَُّها َمْوِقفر »وقال يف مزدلفة: 

: حال ما يصل احلجاج إىل مزدلفة يصلون املغرب والعشاء مجع أتخري، ويقصرون ةاملسألة الثالث (188
 العشاء. 

حىت احلجاج من أهل مكة يقصرون يف املشاعر يف  :: فائدة يف القصر يف السفرةاملسألة الرابع (189
ومل أيمرهم ابإلمتام كما أمرهم ابألبطح ملا  مىن وعرفة ومزدلفة، كما فعلوا ذلك مع النيب 

َة َأمتُّوا َصالََتُكْم فَِإان  قـَْومر َسَفرر »صلوا معه عام الفتح، حيث قال:  وهذا من  (105)«اَي َأْهَل َمك 
                                                           

 (. 1722( و كر  البخاري تعليقا بعد ر م )1218( أخرجه مسلم )104)
ضااعيف اجلااامع واللفااظ لااه، وضااعفه األلباااين يف  (5593) يف الساانن الكااربى (، والبيهقااي1229( أخرجااه أبااو داود )105)

 (.6380الصغري )
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املسافة، وإمنا هو الذي تؤخذ له أدلة من يرون أن السفر الذي تقصر فيه الصالة ال يشرتط فيه 
 :، ويفارق فيه املرء بلده وهلم أدلة أخرىُعد ة السفر، وأهبته

يف السفر حتديد املسافة اليت تقصر فيها الصالة فيبقى احلكم يف  منها: أنه مل يرد عن النيب  
التحديد على العرف، وحكم العرف ُيري على ما اشتهر بني أوساط الناس ال ما ُيري بني 

أرجلهم بال زاد وال راحلة، وال على الضعفاء األقوايء الذين اعتادوا قطع املسافات البعيدة على 
 العاجزين الذين يعجزون عما ال يعجز عنه من دون األقوايء. 

الصالة يف مكة قرابة عشرين يوًما؛ كما يف صحيح البخاري عن  ومن أدلتهم: قصر النيب  
وكذا قصره  ،(106)«مبَك َة ِتْسَعَة َعَشَر يـَْوًما ُيَصلِّي رَْكَعَتنْيِ  َأقَاَم الن يبُّ » قال:   ابن عباس 

يف تبوك قريًبا من ذلك، وقصر الصحابة يف حصارهم ألذربيجان ستة أشهر، وأما تعليل من 
والصحابة قصروا تلك املدد الطويلة ألهنم مل ينووا اإلقامة أكثر من أربعة  يقول: إن النيب 

 ، وهللا أعلم. أايم، فهو تعليل عليل وال يعقل ألنه مل يصح عن النيب 

                                                           

 (. 4298( أخرجه البخاري )106)
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 :فائدة
قال بعدم مجع صالة العصر مع اجلمعة: شيخنا عبد العزيز بن ابز، والشيخ حممد بن عثيمني  (190

وغريمها، ولكنه قول ال دليل عليه؛ فيبقى جواز مجع صالة العصر مع صالة اجلمعة للمسافر  
كما هو احلال مع صالة الظهر؛ ألنه األصل، وأم ا التعليل أبن اجلمعة ختتلف عن الظهر فليس 

 وهللا أعلم. حبجة، 
، ويشرتط لألخذ مبىن فال يصح األخذ به ملخالفته سنة الرسول  وأما إمتام اخلليفة عثمان  

بسنة اخلليفة شرطان، األول أن ال ختالف النص، والثاين عدم خمالفة أكابر الصحابة العلماء هلا، 
ملفسدة اخلالف، كما وهذان الشرطان مفقودان يف هذه املسألة، وإمنا صلى الصحابة خلفه دراًئ 

اخلالف "وأهل مكة، فقال:  ملا قيل له: تتم وقد قصر النيب  قال عبد هللا بن مسعود 
 . ومبثله قال ابن عباس  ،(107)"شر

له بعد : ُيب املبيت مبزدلفة ملن أاتها من أول الليل حىت منتصف الليل وُيوز ةاملسألة اخلامس (191
 . ذلك االنصراف إىل مىن، ولكن السنة املبيت هبا حىت يصلي الفجر أتسيًا ابلنيب 

والنزول إىل  ،: ُيوز للضعفة والنساء والصبيان االنصراف بعد نصف الليلةاملسألة السادس (192
أصحاب األعذار وأوالهم بذلك  ،وُيوز أن يطوفوا اإلفاضة، ويسعى من كان عليه سعي ،مكة

 املشروعة كاملرأة اليت ختشى نزول احليض وحمرمها الذي معها تبع هلا يف احلكم. 
: ويرخص ألصحاب احلاجات الذين خيدمون احلجاج يف االنصراف من مزدلفة ةاملسألة السابع (193

كأصحاب سيارات األجرة واألطباء واملمرضني الذين عملهم   ،العشاءبعد أن يصلوا هبا املغرب و 
 مبىن أو مبكة وحنوهم. 

ألنه أمر مشروع وسنة مؤكدة  ؛: حكم صالة الليل والوتر ابق ملن ابتوا يف مزدلفةةاملسألة الثامن (194
أما كونه صلى املغرب والعشاء وانم إىل الفجر  ،املنع منها يف تلك الليلة  مل يرد عن النيب

ألمرين األول: أن جابًرا مل يرو إال ما تعلق  ؛فهذا ال دليل فيه على ترك هذه السنة املؤكدة
وكان بعض  ،ألنه مل يرقبه طوال الليل ؛الليل أنه مل يقم ابحلج وال يلزم من عدم ذكر قيامه 

 كما يف الصحيح، مث إنه مل يثبت أن النيب   اء ومنهم أمس ،الصحابة يقومون الليل مبزدلفة
فإن ذلك راجع إىل ما انله من تعب وقلة نوم وراحة طوال  ،مل يوتر تلك الليلة، وانم حىت الفجر

بل إنه متأكد ألمر  ،يوم عرفة حىت وصل املزدلفة، وال يعين عدم مشروعية قيام ما تيسر والوتر
                                                           

 ( عن ابن مسعود. 3/143( أخرجه البيهقي )107)
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 ڌ    ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ: هللا تعاىل بذلك يف قوله

 وهللا أعلم.  ،[، وال يعين ذلك األمر أنه مقتصر على الفرائض198]البقرة:    چ
أن يتوجه إىل مىن فإذا وصلها رمى مجرة  ،: السنة إذا انصرف احلاج من مزدلفةةاملسألة التاسع (195

ولو وصلها قبل طلوع الشمس، فالسنة أن ال يرمي حىت تطلع  ،العقبة بعد طلوع الشمس
 وامتثاالً ألوامره، لكنه لو رمى قبل طلوعها جاز إن شاء هللا تعاىل.  الشمس أتسًيا ابلرسول

زدلفة أو من الطريق أو من ِمىن وأيخذ : التقاط احلصى خيري احلاج يف أخذه من مةاملسألة العاشر  (196
وإن أخذ اجلميع سبعني حصاة ملن يتأخر أو تسًعا وأربعني ملن  ،سبًعا فقط لرمي مجرة العقبة

والسنة أن أيخذ حصى كل يوم من أايم التشريق إذا أراد أن يرمي من منزله يف مىن  ،يتعجل جاز
ن أماكن يرى فيها جناسة كبول اآلدميني وال يشرع غسل احلصى إال إذا التقطه م ،أو خارج ِمىن

 . مثاًل 

وذلك  ،وهو جماوزة احلد يف أخذ احلصى ،: ُيب على احلاج أن حيذر الغلوةعشر  ةاملسألة احلادي (197
حصاه الذي التقط  أبن يكون مثل حصى اخلذف أو البندق أو دمن الغنم فقد أخذ النيب 

َلُكُم »له هبذا املقاس وقال:  َا َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ ُكْم َواْلغُُلو  فَِإمن  أبَِْمثَاِل َهُؤالِء أبَِْمثَاِل َهُؤالِء، َوِإاي 
ينِ   اليهود والنصارى.  :يعين (108)«اْلغُُلوُّ يف الدِّ

وحيرم  ،وقطع احلديد والطني املتلبد : وال ُيوز الرمي بغري احلصى كالدمنةعشر  ةاملسألة الثاني (198
ألن ذلك من عمل الشيطان ويعترب الرمي ابطاًل  ؛الرمي ابحلجارة الكبرية أو النعال وحنو ذلك

 وتالعبه مبنسك الرمي.  ملخالفة الرامي هلدي النيب 

                                                           

(، 2867(، ، وصااححه اباان خزلااة )3029(، واباان ماجااة )3057النسااائي )، و (3248 ،1851( أخرجااه أمحااد )108)
 (.1283)الصحيحة وصححه األلباين يف 
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 من أحكام اليوم العاشر

 يؤدى فيه من املناسك.  ومسي يوم احلج األكرب لكثرة ما ،هو يوم عيد األضحى :اليوم العاشر (199

 من أحكام اجلمار

 ،: يشرع للحاج إذا وصل ِمىن من مزدلفة ملبًيا مكربًا أن يبدأ برمي مجرة العقبةاملسألة األوىل (200
ويقطع التلبية إذا شرع يف الرمي ويرميها من بطن الوادي جاعاًل  ،مكة يوهي القصوى اليت تل

رماها مجيًعا حسبت ويرمي احلصى واحدة واحدة يكرب مع كل حصاة فلو  ،مكة على يساره
 ولو رمى بعضها كثالث أو أربع مل حيسب هذا البعض إال واحدة.  ،واحدة

 متع الذين ُيدانه. : يسن بعد الرمي حنر اهلدي للقارن واملتةاملسألة الثاني (201

: يسن بعد حنر اهلدي حلق الرأس أو تقصريه واحللق أفضل وقد دعا رسول هللا ةاملسألة الثالث (202
  .(109)للمحلقني ابملغفرة ثالث مرات وللمقصرين مرة واحدة 

وإن اقتصر على األخذ من  ،: ُيب على من قصر أن أيخذ من مجيع شعر رأسهةاملسألة الرابع (203
مجيع جوانبه وهامته ابملقص جاز مع الكراهة، أما الذي ال أيخذ إال شعرات من جانب أو 

 جانبني فهذا مل يقصر وعليه اإلعادة. 
 ،: يسن بعد الرمي واحللق أو الطواف والرمي أو الطواف واحللق التحلل األولةاملسألة اخلامس (204

ط ويتطيب، وأيخذ ما حيتاج إىل أخذه من األظافر والشارب وهو أن يتنظف احلاج ويلبس املخي
كما هي حال الذين ال يبقون منها إال القليل   ،إال اللحية، فإنه حيرم عليه حلقها أو تقصريها

  .(110)«ُقصُّوا الش َواِرَب، َواْعُفوا اللَِّحى»: لقوله 

 -ذكرها ثنني من ثالثة وهي الرمي واحللق والطواف املتقدم ا: إذا فعل احلاج ةاملسألة السادس (205
 حرام إال النساء. حتلل التحلل األول كما تقدم ذكره، وقد حل له كل شيء حرم عليه ابإل

أن ال يتحلل  : وُيوز التحلل األول بعد رمي مجرة العقبة لكن األفضل واألحوطةاملسألة السابع (206
 التحلل األول إال بعد اثنني من الثالثة املذكورة.

                                                           

 (.1301(، ومسلم )1727( أخرجه البخاري )109)
 ( بلفظه. 2/229وأخرجه أمحد )، ( بنحو 259ومسلم )(، 5892( أخرجه البخاري )110)
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: حترم الزوجة على احلاج وحترم هي على زوجها إن كانت حاجة حىت يتم التحلل ةاملسألة الثامن (207
نساك الثالثة: الرمي واحللق أو التقصري والطواف ابلبيت والسعي إذا كان وهو فعل األ ،الثاين

 يكن قد سعي قبل اخلروج إىل مىن.  أو غريه إن مل ،متمتًعا

وإمنا تقصر من شعر رأسها قدر أمنلة من مجيع  ،: ال ُيوز للمرأة أن حتلقةاملسألة التاسع (208
 اجلهات.

ملا ثبت  ،: ُيوز تقدمي الطواف والسعي والرمي وحنر اهلدي بعضها على بعضةاملسألة العاشر  (209
سئل عن تقدمي احللق على الرمي وعن تقدمي الذبح  أن النيب  عن عبد هللا بن عمرو 

قَاَل: َفَما رََأيـُْتُه ُسِئَل يـَْوَمِئذ   ،«اْرِم َواَل َحَرجَ »فقال:  ،على الرمي وعن تقدمي اإلفاضة على الرمي
َعْل َواَل َحَرجَ »َعْن َشْيء ، ِإال  قَاَل:   .(111)«افـْ

قيل له يف الذبح واحللق والرمي والتقدمي والـتأخري فقال:  أن النيب  وحلديث ابن عباس  
 .(112)«اَل َحَرجَ »

يَـُقولُ  عن ابن عباس أيًضا قال: َكاَن الن يبُّ  ،البخاري ىوملا رو   اَل » :ُيْسَأُل يـَْوَم الن ْحِر مبِىًن فـَ
َوقَاَل َرَمْيُت بـَْعَد َما  «اْذَبْح َواَل َحَرجَ » :قَالَ  ،َفَسأََلُه رَُجلر فـََقاَل َحَلْقُت قـَْبَل َأْن َأْذَبحَ  «َحَرجَ 

  .(113)«اَل َحَرجَ » :فـََقالَ  ،َأْمَسْيتُ 

نساك إذا وصل مىن من مزدلفة أن يفعل ما فعله : والسنة يف ترتيب األةعشر  ةاملسألة احلادي (210
مث  ،مث ينحر هديه مث حيلق مث حيل التحلل األول ة،وهو: أن يبدأ برمي مجرة العقب ،النيب 

يطوف ابلبيت ويسعى إن كان عليه سعي وهو املتمتع أو القارن، واملفرد الذي مل يسع قبل 
هله فال حرج يف التقدمي والتأخري كما اخلروج إىل مىن وعرفات، أما من يشق عليه ذلك أو ُي

 تقدم بيان ذلك. 

دليل على أن معىن قوله  -« اَل َحَرجَ »ملن قدم أو أخر:  : يف قوله ةعشر  ةاملسألة الثاني (211
إمنا هو الزم يف  ،(114)«اَل َأْدِرى َلَعلِّى اَل َأُحجُّ بـَْعَد َحج ىِت َهِذهِ  لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم فَِإّّنِ »: 

واجتناب حمظورات اإلحرام على قدر االستطاعة أما ما حيصل من  ،تيان أبركان احلج وواجباتهاإل
                                                           

 .(1306(، ومسلم )87( أخرجه البخاري )111)
 (.1307(، ومسلم )1734( أخرجه البخاري )112)
 (.1735( أخرجه البخاري )113)
 (.1972أبو داود )(، و 1297( أخرجه مسلم )114)
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 إن شاء هللا تعاىل.  ،تقصري نتيجة جهل أو نسيان أو مانع شرعي فهو معفو عنه
فاضة من : إذا حصل مجاع بعد التحلل األول وقبل الثاين أو بعد اإلةعشر  ةاملسألة الثالث (212

، أما اجلماع ةوكذلك على الزوجة إن كانت مطاوع ،عرفات فعلى الزوج التوبة إىل هللا سبحانه
قبل اإلفاضة من عرفات فهو حمرم وإمث إذا كان اجملامع عاملًا ابلتحرمي ذاكًرا غري انس خمتارًا غري 

وعليهما أن حيرما ابحلج من مكاهنما بعرفة احتياطًا إن كان بوقت الوقوف بقية وحجهما مكره، 
وقد تقدم توجيه هذا القول وأن األدلة قائمة على عدم  ،صحيح مع التوبة إىل هللا سبحانه

 خالفه.  صحة ما
ومن ال  ،الليل: اإلقامة مبىن ليايل وأايم التشريق واجبة أكثر النهار وأكثر ةعشر  ةاملسألة الرابع (213

وحينئذ يعد  ،ُيد مكااًن فإنه ينزل حيث تنتهي اخليام خارج مىن سواًء جهة مزدلفة أو جهة مكة
كما هي حال املصلني الذين يصلون   ،إن شاء هللا ،ساكًنا يف مىن وله أجر من سبقوه إىل مىن

رجهم عن عداد وال ُيدون مكااًن وليس بينهم وبني املسجد حائل خي ئ،خارج املسجد عندما ميتل
 كشارع متر منه السيارات أو بنيان حيجب عنهم املسجد واملصلني.   ،املقتدين ابإلمام

: أما إقامة من ال ُيدون أماكن مبىن من احلجاج مبنازهلم مبكة فإن ذلك ال ةعشر  ةاملسألة اخلامس (214
عذر شرعي مينعه  وعليهم التوبة إىل هللا سبحانه، وال يعذر إال ملن له ،ُيوز لرتكهم هذا الواجب

 وهللا أعلم.  ،من النزول حيث تنتهي به اخليام
: إذا نزل احلاج إىل مكة ليطوف طواف اإلفاضة، وفاته املبيت مِبىن فلم ةعشر  ةاملسألة السادس (215

ومثله من نزل لعذر مشروع  ،يرجع إال من الغد ملانع شرعي كالزحام وحنوه، فال حرج عليه
 حلجاج فإهنم ال تلزمهم اإلقامة مبىن. وكذلك من يعملون خلدمة ا ،آخر

 ،يوم العيد :هي ،: األايم والليايل اليت يلزم احلاج اإلقامة خالهلا مبىنةعشر  ةاملسألة السابع (216
  چ ٿ    ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ چ: ويومني بعده بليلتيهما لقوله تعاىل

 [. 203]البقرة: 
بعد  اجلمار الثالث يف اليومني احلادي عشر والثاين عشر: يلزم رمي ةعشر  ةاملسألة الثامن (217

 ،فإن تعجل ونزل إىل مكة فال يلزمه الرمي يف اليوم الثالث حىت لو عاد إىل مىن حلاجة الزوال،
أو ليقيم يف خيمته لعدم منزل له مبكة، ومثله من تعجل وركب راحلته قبل غروب مشس اليوم 

ولو مل خيرج بعد من مىن فقد مت  ،ذر شرعي فعاد إىل خيمتهالثاين عشر لكنه احنبس يف الطريق لع
لكنه حبس عن اخلروج من مىن  ،وال يلزمه الرمي من الغد ألنه قد تعجل على السنة، له التعجل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

90 

 

هذا ما يراه البعض وال دليل هلم سوى ما أتولوه يف معىن فرجع إىل منزله كما لو نزل خارج ِمىن. 
 اإللزام به.اليوم وهذا التأويل ال ُيوز 

قلت: من نوى التعجل بعد رميه اجلمار بعد الزوال يف اليوم الثاين عشر : ةعشر  ةاملسألة التاسع (218
فقد تعجل وإن جلس يف مىن ألن اآلية الكرمية: )فمن تعجل يف يومني( اآلية تعم إابحة التعجل 

 فضل.من بعد الرمي بعد الزوال مطلقا لكنه لو أتخر ورمى يف اليوم الثالث فهو األ
وأفضل من  ،املسألة العشرون: ليعلم احلاج أن عدم تعجله إذا مل يكن عليه ضرر بذلك خري له (219

ملا يف ذلك من زايدة األجر ألن إقامته ليلة الثالث عشر ويومه حىت يرمي بعد الزوال  ،التعجل
السنة تتبعه املصلحة الدنيوية، ؛ ألنه مل يتعجل، واتباع تباع لسنة النيب اعبادة هلل سبحانه، و 

 وهي سالمته من شدة الزحام وحصول النزول إىل مكة بسهولة. 
احلادي عشر والثاين  :وهي ،والعشرون: السنة يف رمي اجلمار يف أايم التشريق ةاملسألة احلادي (220

بعد أن يدخل وقت صالة  :أي ،عشر والثالث عشر ملن أتخر أن يرمي بعدما تزول الشمس
 ويستمر إىل آخر الليل، ولكنه يف النهار أفضل وأحوط.  ما فعل املصطفى ك  ،الظهر

والعشرون: من رمى قبل الزوال للسالمة من اخلطر الناتج عن شدة الزحام قبل  ةاملسألة الثاني (221
وقد أفىت بذلك  ،احلجاج صح رميه للحاجة -بناء اجلسور، والذي يستمر إىل الغد لكثرة 

وطاوس بن كيسان وغريمها واشتهرت الفتوى بذلك عن كثري من العلماء  ،عطاء بن أيب رابح
وما حيصل من الوفيات واإلصاابت عند رمي اجلمار فال إنكار ملن فعل ذلك  ،لتزايد احلجاج

 اخلطر عن نفسه.  ءلدر 

لزوال خطر الزحام بعد أن بنت دولة  ؛قلت: والذي يظهر عدم صحة الرمي قبل الزوال 
العظيمة الفسيحة املكونة من عدة أدوار بطريقة تفصل بني اآليت إىل اجلمرات التوحيد اجلسور 

 والراجع منها، وهللا أعلم. 
والعشرون: السنة يف رمي اجلمار الثالث يف أايم التشريق أن يبدأ ابلصغرى اليت  ةاملسألة الثالث (222

مث  ،يه مستقبل القبلةتلي مىن فيجعلها على يساره، فإذا رماها ابتعد عنها ووقف يدعو رافًعا يد
مث  ،وُيعلها عن ميينه، فإذا رماها ابتعد عنها ودعا كما فعل عند الصغرى ىيذهب إىل الوسط

 يذهب إىل مجرة العقبة فيجعلها على ميينه ومكة على يساره مث يرميها وال يقف عندها. 
هللا تعاىل والعشرون: والسنة يف الرمي أن يرمي احلصى واحدة بعد األخرى يكرب  ةاملسألة الرابع (223

 وقد تقدم صفة حصى اجلمار.  ،مع كل حصاة بنية صاحلة راجًيا من هللا القبول
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والعشرون: ال ُيوز تسمية اجلمرة ابلشيطان ألن رْمَيها ُشرع إلقامة ذكر هللا  ةاملسألة اخلامس (224
ُف والسعي لذلك، وَرْمُي الشيطاِن وإرغامه وإهانته إمنا حتصل ابتباع السنة كما ُشرِع الطوا  ،تعاىل

واالجتهاد يف التضحية مبراد النفس وحمبوهبا يف  ،والعزم على التوبة النصوح هلل  ،يف الرمي
 سبيل مراد هللا تعاىل كما فعل اخلليالن إبراهيم وحممد صلى هللا عليهما وسلم. 

والعشرون: من بذل وسعه واجتهد يف الوصول إىل اجلمرة حىت انتهى إىل  ةاملسألة السادس (225
حصى اجلمار واحدة بعد  ولكنه يشاهد الشاخص مث رمى ؛املوقع الذي ال يستطيع جتاوزه

 ما يستطيعه من قوة يف الرمي لكي يصل األخرى يكرب هللا مع كل حصاة حنو الشاخص ابذاًل 
ولو مل يصل حصاه إىل  ،إن شاء هللا ،ورميه صحيح ،حصاه إىل املرمى فقد أدى ما عليه

ة الشاخص ألن فعله هو وسعه الذي كلفه هللا سبحانه به وألنه مل يرد نص يلزم إبصاب ؛احلوض
أو سقوط احلصى يف احلوض بل إن احلوض حمدث يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري لداللة 

 وذلك يف أواخر الدولة العثمانية.  ،الناس على مكان الرمي

والعشرون: ُيوز للمريض والشيخ الكبري والنساء والصغار وكل من ال يقدر  ةاملسألة السابع (226
ُيد ما يركبه أن يوكل قواًي أميًنا يرمي عنه،  ي أو يضره أو اليستطيع املش أو ال ،على الزحام

ألن غري احلاج ليس ملتزًما مبناسك احلج وال  ؛والوكيل البد أن يكون حاًجا حال توكله عن الغري
 متلبًسا هبا. 

أبيه  ،كأن يرمي عن أسرته  ؛والعشرون: ُيوز للحاج أن يتوكل عن أكثر من واحد ةاملسألة الثامن (227
وأمه وزوجته وأوالده لضعفهم فيأخذ من كل واحد منهم إحدى وعشرين حصاة للجمار 

مث يرمي عن  ،ويلتقط عمن ال حيسن التقاط احلصى، مث يبدأ ابلصغرى فريمي عن نفسه ،الثالث
انواًي عن كل واحد منهم الرمي عنه عند أول حصاة مث يفعل عند  ،خرموكليه واحًدا بعد اآل

 . ىويدعو لنفسه وهلم بعد رمي األوىل والوسط ،ة العقبة كما فعله عند األوىلومجر  ىالوسط
والعشرون: ُيوز أتخري رمي اجلمار كلها إىل آخر أايم التشريق، فريميها بعد  ةاملسألة التاسع (228

لكنه البد أن يرمي الثالث  ؛مث العقبة ىزوال الشمس أو بعد العصر مَرتـّبَـة؛ األوىل مث الوسط
وإن كان وكياًل عن أحد رمى عنه مع رميه  ،وهكذا ،ول مث يعود فريمي عن اليوم الثاينلليوم األ

 عن نفسه على الرتتيب املذكور. 
وكذلك رمي اجلمار كلها هلا حكم  ،املسألة الثالثون: أايم مىن الثالثة ولياليها هلا حكم واحد (229

حدمها أهذين النسكني أو  وهو أن الرمي نسك، وإقامة األايم مبىن نسك اثن، فمن ترك؛ واحد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

92 

 

ومن تركهما أو أحدمها لغري عذر مشروع فهو آمث  ،انسًيا أو جاهاًل أو مكرها فال شيء عليه
 أما إلزامه ابلدماء فال دليل عليه، وهللا أعلم.  ،ُيب عليه التوبة إىل هللا سبحانه

 ا فعل النيب كم  ،والثالثون: يلزم احلاج أن يرمي كل مجرة بسبع حصيات ةاملسألة الواحد (230
إن  ،وال ُيوز تعمد إنقاص شيء منها لكن لو نقصت واحدة أو أكثر لعذر مشروع فال حرج

 شاء هللا. 
وأن يتذكر أبنه يف حال رميه منذ خيرج من خيمته حىت  ،أوصي احلاج أن يدعو بدعاء اخلروج 

 ،فيحتسب على ربه سبحانه أن يكتب له خطواته ومشقته حسنات ةيرجع إليها هو يف عباد
وأن ينقذ من وقع على  ،وأيخذ يف حسبانه بنية صاحلة أن يرشد اجلاهل وأن يعني الضعيف

فإنه إذا اصطحب هذه النية الصاحلة  ،وأوصيه بذلك يف مجيع أحواله حىت أيتيه اليقني ،األرض
 عاش كل وقته يف عبادة ولو كان انئـًما، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. 
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 من أحكام اهلدي واألضاحي

واهلدي يقوم مقامها   ،ألنه سيهدي ؛: ال تشرع األضحية عن احلاج املتمتع والقارناألوىلاملسألة  (231
يضحي عن نفسه وعمن مل  وغري احلاج تشرع يف حقه كما كان النيب  ،كما فعل النيب 
أما املفرد الذي ال هدي عليه فتشرع يف حقه األضحية، وقد تقدم من  ،(115)يضح من أمته

الكالم يف املفاهيم السامية يف مناسك احلج عن فضلها واحلكمة يف مشروعيتها، وفضل اهلدي 
 ومشروعيته مبا يغين عن اإلعادة. 

ه شيًئا : يشرع للمفرد الذي يريد أن يضحي أن ال أيخذ من شعره وال من أظفار ةاملسألة الثاني (232
كما هي حال غري احلاج الذي يريد أن يضحي إال إذا مل ُيد األضحية أو   ،حىت يذبح أضحيته

 إن شاء هللا تعاىل.  ،قيمتها فإنه حيلق وال حرج
وإشعاره مبا يعرف به أنه  ،(116): يشرع سوق اهلدي من احلل كما فعل النيب ةاملسألة الثالث (233

 هدي كالقالئد، وشق يسري يف سنام الناقة أو حنو ذلك. 

: ال ُيوز حلق الرأس ملن ساق اهلدي من احلجاج حىت يبلغ اهلدي حمله بذحبه يوم ةاملسألة الرابع (234
 أو يف أي مكان من مكة أو يف مكان اإلحصار ملن أحصر وقد ساق اهلدي.  ،النحر يف ِمىن

بل أو اإل ،: ُيب على املهدي واملضحي القادر على اختيار الطيب من النعمةامساخلاملسألة  (235
ألن اهلزيلة واملعيبة كالعرجاء  ؛وهي السمينة السليمة من األمراض والعيوب ،البقر أو الغنم

 هداًي وال أضحية.  ئوالعمياء واهلرمة والصغرية اليت مل تبلغ السن املشروعة ال جتز 
ومن الضأن ما مت له ستة  ،ومن البقر ما مت هلا سنتان ،بل ما مت هلا مخس سننيمن اإل ئواجملز  

وال ُيوز التضحية بغري هذه األصناف الثالثة مع وجود واحد  ،ومن املعز ما مت هلا سنة ،أشهر
 منها. 

 ،: يسن للمهدي واملضحي أن يباشر ذحبها بنفسه إن كان قادرًا وإال حضرهاةاملسألة السادس (236
 وسأل هللا سبحانه القبول.  ،وذكر اسم هللا عليها

                                                           

 (، بلفظ: )َشِهْدتا اأْلَْضَحى َمَع َرساوِا اَّللَِّ 1521(، والرتمذي )2810أبو داود )، و (14936( أخرجه أمحد )115)
 «.يِت  َهَذا َعهلِّ َوَعمَّْن ملَْ ياَضحِّ ِمْن أامَّ اِبْلماَصلَّى فَاَلمَّا َ َضى خاْطبَاَتها أََتى ِبَكْبٍش َفَذََبَها بَِيِدِ  َو َاَا ِبْسِم اَّللَِّ َواِبَّللَِّ اللَّهامَّ ِإلَّ 

 عام ساق اةدي معه.. ( من حديث جابر أنه حج مع رسوا هللا 1216( أخرجه مسلم )116)
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وأن يهدي  ،حيتهأو أض ،: يشرع للمهدي واملضحي أن أيكل من حلم هديهةاملسألة السابع (237
 ويتصدق. 

وإمنا يعطى أجرة خارجة  ،: ال يصح إعطاء اجلزار أجرته من حلم اهلدي واألضحيةةاملسألة الثامن (238
 عنها ويعطى من حلمها صدقة أو هدية. 

: ال ُيوز اإلهداء والتضحية ابلزرافة والنعامة والظيب ومحار الوحش إذا كان من ةاملسألة التاسع (239
وإمنا القول جبواز ذلك إذا كان قد  ،بل وال ُيوز له أكله ،لذي صاده حمرًماأو كان ا ،صيد احلرم

صاده حالل من احلل وجاء به سليًما من الكسر وغريه، وكان مسيًنا قد بلغ سن أمثاله من 
أو كان مما أتى به من احلل ورابه أهله يف احلرم أو ولد مما صيد من احلل ومل ُيد واحدة  ،األنعام

  أعلم. من النعم، وهللا
: من ال ُيد اهلدي وهو متمتع أو قارن ُيب عليه أن يصوم ثالثة أايم يف احلج ةاملسألة العاشر  (240

وال يصح أتخري األايم الثالثة عن أايم التشريق إال لعذر  ،قبل العيد أو يف أايم التشريق الثالثة
ايم أاليت يف احلج يف  :أعين ،وُيوز تفريقها ،وسبعة إذا رجع إىل أهله ،كمرض أو غريه  ،مشروع
 وكذا السبعة اليت عند أهله.  ،جوازها

أن يساهم يف شرائها قبل أن  ةأو سبع بقر  ة: البد ملن كان هديه ُسبع بدنةعشر  ةاملسألة احلادي (241
ن جمرد الذبح ليس منسكا، وال أل ؛وُيوز أن يوكل من يذحبها عنه ولو كان غري حاج ،تذبح

 ألن اإلشراك خاص ابألضحية.  ؛ُيوز اإلشراك يف اهلدي وال يف دم اجلربان

 من أحكام طواف الوداع

فقي إذا أراد اخلروج من مكة فيجعله آخر عهده ُيب طواف الوداع على األ :املسألة األوىل (242
وأما من أهله مبكة أو من حاضري املسجد  ،(117)وكما أمر بذلك، كما فعل النيب   ،ابلبيت

 احلرام فال وداع عليه. 
وحنوهم فعليه الوداع ولو كان أهله  ةكأهل جد  ،من كان مسكنه بعيًدا عن مكة :املسألة الثانية (243

 ألنه ليس من حاضري املسجد احلرام.  ؛دون املواقيت

وبني مكة مسافة قصر فال  ألن بينه ؛املسألة الثالثة: وكذا عليه هدي إذا متتع على الصحيح (244
                                                           

 «.ال ينفرل أحد حَّت يكول لخر عهد  ابلبيت..»( بلفظ: 1327( أخرجه مسلم )117)
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 يعد من حاضري املسجد احلرام. 
 . املسألة الرابعة: احلائض والنفساء: ليس عليهما وداع لقصة صفية  (245

أو مل ُيد أجرة  ،من مل يستطع أن يطوف ملرض أو كرب يُطاف به حممواًل إال إذا مل ُيد من حيمله 
 من حيمله فإنه يسقط عنه. 

وكذا من عجز عنه لشدة الزحام يف  ،أو تركه جاهاًل ال شيء عليه هي: من نساخلامسة املسألة (246
 مجيع األدوار وال يستطيع البقاء خشية فوات رفقته اليت يتضرر بفواهتا. 

أما إذا أتخر بعد  ،املسألة السادسة: ُيب على احلاج أن ُيعل طواف الوداع عند إرادته السفر (247
ولزمته  ،انقطع وداعه -أو ابع واشرتى يف جتارة  ،طوافه فنام ليلة كاملة أو أقام يوًما كامالً 

أو انتظر تلك  ،اإلعادة، أما إذا كان نومه ملدة من أجل أن يسرتيح كساعة أو ساعتني أو ثالث
املدة حلضور رفقته أو اشرتى ما حيتاج إليه يف سفره أو هدية ألطفاله فال أبس بذلك، وطوافه 

 إن شاء هللا.  ،صحيح

أما إذا ابت خارج حدود احلرم أو أقام النتظار رفقته ليلة أو أكثر يف عرفة أو  :ةبعاملسألة السا (248
بل لو غلبه النوم بعد الوداع يف حال انتظار  ألنه قد خرج من مكة ؛التنعيم أو غريمها فال حرج

 إن شاء هللا.  ،رفقته حىت أصبح، ويف إعادة الطواف مشقة، فإن وداعه البارحة كافيه

وليس وجوبه ألنه منسك  ،فقى فقط للوداع: طواف الوداع واجب على احلاج األُ ةاملسألة الثامن (249
، أما املعتمر ولو كان أُفقًيا فال ولكن ألنه امتثال ألمر رسول هللا  ابلنسبة للحاج اآلفاقي

ألن احلديث الوارد يف ذلك مل يصح وهو حديث احلجاج بن  ؛وداع عليه على الصحيح
  .(118)أرطاة

مجاع وهذا من األدلة على أن طواف الوداع ليس : أما املكي فال وداع عليه ابإلةاملسألة التاسع (250
احلج؛ إذ لو كان منسًكا للزم املكي كغريه، ولذا فإن َجْعَل بعض الفقهاء له واجًبا من مناسك 

 صحة له.  من واجبات احلج ال
لو أقام مبكة ال يلزمه إال إذا ارحتل منها إن كان حني أقام ال ينوي  : وكذا األُفقىةاملسألة العاشر  (251

أما من أقام بنية السكىن واإلقامة الدائمة مث طرأ عليه فارحتل، فال وداع عليه ملا  ،السكىن مبكة

                                                           

مااااان حاااااج هاااااذا البيااااات أو اعتمااااار، فلااااايكن لخااااار عهاااااد  »(، بلفاااااظ: 946الرتماااااذي )، و (15479( أخرجاااااه أمحاااااد )118)
 ، واحلجاج ضعيف و د خولف، كما  اا الرتمذي.«ابلبيت..
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 تقدم. 
وإمنا هو آاثر تروى وهي: أن بعضا   : االلتزام ليس سنة اثبتة عن النيبةعشر  ةاملسألة احلادي (252

فإذا وقف احلاج بعد وداعه بني الركن )احملب(  (119)أمجعني الصحابة التزم كابن عباس من 
أو يف سجود ركعيت طواف الوداع ودعا هللا سبحانه من قلب حاضر  ،والباب أو قريًبا من ذلك

وسأل هللا  ،خاشع وبنية صاحلة على أن يستقبل ما بقي من عمره بعمل صاحل وتوبة نصوح
وأن يعيده حلج بيته فهذا  ،ًما غامنًااملغفرة والرمحة وحسن اخلامتة وأن يتقبل منه حجه ويرده سالِ 

 ألنه مشروع يف األصل.  ؛حسن
اللهم إين " :وهو ،فحسن ابلدعاء الوارد عن ابن عباس  ا: وإن دعةعشر  ةاملسألة الثاني (253

محلتين على ما سخرت يل من خلقك، وسريتين يف بالدك حىت  ،متكأعبدك وابن عبدك وابن 
بلغتين بنعمتك إىل بيتك، وأعنتين على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عين فازدد عين رضا، 
وإاّل َفُمن  علّى اآلن فارض عين قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرايف إن أذنت يل 

ك وال عن بيتك، اللهم فاصحبين العافية يف دنياي غري مستبدل بك وال ببيتك، وال راغب عن
مجع يل بني اوارزقين طاعتك ما أبقيتين، و والصحة يف جسمي والعصمة يف ديين، وأحسن منقليب 

 .(120)"خريي الدنيا واآلخرة، إنك على كل شيء قدير

قلت: ويتبع هذا الدعاء ابلدعاء لوالديه ووالديهم وذريته وأهله وإخوانه املسلمني ولإلسالم  
 ويكثر من االستغفار.  وأهله ابلنصر والتمكني ويصلى على النيب 

ميشي إىل خلفه مستقبل  :أي ،: ال يشرع ملن ودع أن خيرج القهقرىةعشر  ةاملسألة الثالث (254
 . ومل أيمر به ومل يفعله أصحابه  ألن هذا العمل بدعة ال أصل له، مل يفعله النيب  ؛الكعبة

                                                           

 (.5/164( انظر: سنن البيهقي )119)
 .(26/142) جمموع الفتاوى البن تيميةوانظر:  (5/164( أخرجه البيهقي يف السنن )120)
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 من أحكام املناسك املتفرقة

أو أتكيدها وأكثرها  ،فيما يلي أذكر مجلة من أحكام املناسك املهمة ملا فيها من زايدة الفائدة 
ورد يف فتاوى احلج لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ومنسك العالمة الشيخ عبد هللا بن جاسر )مفيد 
األانم( وأضواء البيان للعالمة حممد الشنقيطي، والشرح املمتع على زاد املستقنع للعالمة 

 تعاىل وغريهم.  الشيخ حممد بن عثيمني 
 كلمة: )قلت( يف ثنااي ما أنقله من الكتب املذكورة: وما بدا يل إضافته أذكره بعد   

 :(121)جاء يف فتاوى شيخ اإلسالم 
فلو أن  ،املسألة األوىل: النية شرط لصحة احلج والعمرة كما أهنا شرط لصحة مجيع العبادات (255

 ؛إنسااًن خرج مع احلجاج للخدمة وحنو ذلك حىت انتهى احلج لكنه مل ينو احلج فإنه ال حج له
وفعل ما يفعله احلجاج وعليه احلج ابق  أي )الفريضة( إذا مل يسبق  ،حىت لو لبس لباس اإلحرام

 . (122)أن حجها

يع املناسك بنية خالصة املسألة الثانية: قلت: لو نوى عامل أو شرطي احلج وأحرم به وأدى مج (256
ويعمل معهم ولكنه مل يلبس لباس اإلحرام ومل يتجنب من  ،هلل تعاىل يف معية من هو بصحبتهم

حمظورات اإلحرام إال اجلماع وقتل الصيد، وذلك ملنعه من قبل من هو خبدمتهم فإن حجه 
ىن الشتغاله وعليه فدية لبس املخيط وحنوه مما تلزم فيه الفدية أما ترك املبيت مب ،صحيح

 وهللا أعلم.  ،ألن حكمه حكم السقاة والرعاة ؛ابلواجب املكلف به فال شيء عليه
ولذا فإنه ال ُيب على من   ،املسألة الثالثة: الصحيح أن طواف الوداع ليس من واجبات احلج (257

وال من أراد اجللوس مبكة من احلجاج األُفقيني، وإمنا هو  ؛كان أهله حاضري املسجد احلرام
 . (123)ب على األُفقي إذا أراد مغادرة مكةواج

                                                           

ار، الناشاار : دار عااامر اجلااز  -( جمماوع الفتاااوى، املؤلااف : أمحااد باان عبااد احللاايم اباان تيميااة احلااراين، احملقااق : أنااور الباااز 121)
 م. 2005ها /  1426الوفاء، الطبعة : الثالثة ، 

 (.26/22( جمموع الفتاوى: )122)
 (.14/45( جمموع الفتاوى: )123)
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 . (124)املسألة الرابعة: الواجب إذا تركه احلاج واملعتمر من غري تفريط ال دم عليه (258
ألن عمرهتم الطواف ابلبيت وهبذا  ؛: ليس على أهل مكة عمرة على الصحيحاخلامسة املسألة (259

  .(125)وطاوس ،قال ابن عباس وعطاء بن أيب رابح

املسألة السادسة: قلت: وتصح عمرة املكي إذا خرج وأحرم هبا من احلل ملا تقدم بيانه يف قصة  (260
 . اعتمار عائشة 

، قلت: ملرض دائم أو (126)هو الذي يعجز عن الوصول إىل مكة :: املعضوبةاملسألة السابع (261
، فهذا يستنيب من حيج عنه، وليس مبعضوب من يستطيع الوصول إىل مكة ويتيسر ةإعاقة مانع

فهذا ُيب أن حيج بنفسه إذا كان له مرافق خيدمه وُيد  ،محله يف املطاف واملسعى ويُرمي عنه
 نفقته ونفقة مرافقه. 

: قلت: وهكذا ُيب احلج على كل من يستطيع الوصول إىل مكة ولو كان به ةاملسألة الثامن (262
كسلس البول واستطالق الريح واالستحاضة فهذا يغتسل أو   ،عذر شرعي دائم مينعه الطهارة

وتتحفظ املستحاضة وكذا من به سلس البول وال يضره ما خرج  ،يتوضأ عندما يريد الطواف
 منه أثناء طوافه. 

: وقلت: أما احلائض والنفساء فإهنما تغتسالن أو تتوضآن وتفعالن كل ما يفعله ةاملسألة التاسع (263
احلجاج والُعمار غري أن ال تطوفا ابلبيت حىت تطهرا، وإذا مل ميكن انتظارمها لعذر شرعي فإهنما 
تتنظفان وتغتسالن أو تتوضآن وتتحفظان وتطوفان وطوافهما صحيح، وهذا ما أفىت به شيخ 

وعلى رأسهم مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز  ،افقه من املتقدمني ومن املعاصريناإلسالم ومن و 
 تعاىل.  والشيخ حممد بن عثيمني 

وكل حمظور يعفى عنه ابلنسيان أو اخلطأ أو  ،: كل واجب يسقط ابلعجز عنهةاملسألة العاشر  (264
 . (127)اإلكراه

يفرط لكنه مات يف الطريق وجب وجب عليه احلج ومل  : من حج حال ماةعشر  ةاملسألة احلادي (265

                                                           

 (.26/240( جمموع الفتاوى: )124)
 (.26/257( جمموع الفتاوى: )125)
 (.26/263( جمموع الفتاوى: )126)
 (.26/238( جمموع الفتاوى: )127)
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 . (128)وله أجر نيته وال يلزم احلج عنه ،ألنه مات غري عاص هلل تعاىل ؛أجره على هللا سبحانه
مث  ،ولكنه فرط ابلتأخري من غري عذر شرعي ،: أما من وجب عليه احلجةعشر  ةاملسألة الثاني (266

وال يسقط عنه الفرض بل احلج ابق  يف ذمته،  ،خرج إىل احلج فمات يف الطريق فله أجر ما فعله
 . (129)وحُيَجُّ عنه من حيث بلغ أو من بلده فيما بعد

 . (130): لو أحرم ابلعمرة مث أدخل عليها احلج جاز بال نزاعةعشر  ةاملسألة الثالث (267
إدخال احلج على العمرة يشرع ملن أحرم ابلعمرة  :أي ،: قلت: وهذاةعشر  ةاملسألة الرابع (268

كاحليض والنفاس وكاحلبس   ،متمتًعا هبا إىل احلج لكن حصل له مانع من أداء العمرة قبل احلج
 ،ويقول: اللهم لبيك عمرة وحًجا فيصري قارانً  ،أو املرض للرجل فإنه يدخل احلج على العمرة

َدَخَلِت اْلُعْمَرُة »: ويكفيه طواف واحد وسعي واحد حلجه وعمرته لقوله  ،ولو مل يسق اهلدي
حرم ابلعمرة ولديه وقت ألدائها فالسنة أن يؤديها أأما من  ،(131)«يف احلَْجِّ ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

 ويتمتع. 

 . (132)اجلمهور: لو أحرم ابحلج مث أدخل عليه العمرة مل ُيز عند ةعشر  ةاملسألة اخلامس (269
وحيل ليتمتع مث حيرم  ،: قلت: واملشروع ملن أحرم ابحلج أن ُيعله عمرةةعشر  ةاملسألة السادس (270

 أصحابه بذلك.  ابحلج كما أمر النيب 

 ،: لو أراد املفرد ابحلج أن يفسخ احلج إىل العمرة وال حيج مل ُيز له ذلكةعشر  ةاملسألة السابع (271
 . (133)وكذا من فاته احلج يتحلل بعمرة ،فإنه يتحلل بعمرة إال احملصر

أو بقي يف  ،واعتمر ورجع إىل بلده ،: من سافر إىل مكة يف غري أشهر احلجةعشر  ةاملسألة الثامن (272
 ، وهو األرجح. (134)مكة فإن األفضل يف حقه اإلفراد عند األئمة األربعة

: اللهم إين نويت كذا بدعة كالتلفظ هبا عند كقول احملرم  ،: التلفظ ابلنيةةعشر  ةاملسألة التاسع (273
                                                           

 (.26/21( جمموع الفتاوى: )128)
 (.26/21( جمموع الفتاوى: )129)
 (.26/57( جمموع الفتاوى: )130)
 (.1218( أخرجه مسلم )131)
 (.26/57( جمموع الفتاوى: )132)
 (.26/95( جمموع الفتاوى: )133)
 (.26/101( جمموع الفتاوى: )134)
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، فيقول: اللهم لبيك عمرة أو إرادة الصالة، إمنا املشروع أن يليب مبا نوى كما فعل النيب 
 . (135)لبيك عمرة وحًجا حبسب ما نوى

  ،املسألة العشرون: معىن اإلهالل ابحلج أو العمرة: رفع الصوت ابلتلبية مبا نواه من أحدمها (274
 . (136)كقوله: اللهم لبيك حًجا أو لبيك عمرة

أجل وإذا أخذ شيًئا من شعر رأسه من  ،املسألة احلادي والعشرون: ُيوز للمحرم أن حيتجم (275
  .(137)احتجم وهو حمرم احلجامة جاز وال شيء عليه ملا ثبت يف الصحيحني أن النيب 

أما  ،ومسجد النيب  ،املسجد احلراماملسألة الثانية والعشرون: ليس يف الدنيا حرم سوى  (276
 . (138)إنه حرم، وعند اجلمهور: ليس حبرم :بيت املقدس فال ُيسمى حرًما، ووادي )وج( قيل

املسألة الثالثة والعشرون: وللمحرم سواء كان يف احلرم أو خارج احلرم أن يقتل ما يؤذي   (277
وله رد الصائل عليه أو على أهله أو  ،والوزغ واحلدأة ةكالكلب العقور واحلية والعقرب والفأر 

َمْن »: ماله آدمًيا أو غريه حىت لو مل يندفع إال ابلقتال قاتله، وإن قتله فال شيء عليه لقوله 
َشِهيدر َوَمْن قُِتَل ُدوَن َماِلِه فـَُهَو َشِهيدر َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِديِنِه فـَُهَو َشِهيدر َوَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِه فـَُهَو 

  (140).(139)«قُِتَل ُدوَن َأْهِلِه فـَُهَو َشِهيدر 
املسألة الرابعة والعشرون: ُيب على كل مسلم حاج أو غري حاج أن ُيتنب كل ما فيه خمالفة  (278

 ،ألن النظام الذي ال خيالف شرع هللا مشروع إذا كان فيه مصلحة للمسلمني ؛ألنظمة املرور
 وكل ما فيه إساءة لآلخرين يف مكة وغريها. 

واألفضل  ،والعشرون: للحاج واملعتمر دخول املسجد احلرام من أي األبواب اخلامسةاملسألة  (279
وهو اآلن غري موجود وموقعه  كما دخل النيب   ،ملقابلته للكعبة ةأن يدخل من ابب بين شيب

 . (141)على يسار الواقف خلف املقام

                                                           

 (.26/105( جمموع الفتاوى: )135)
 (.22/222( جمموع الفتاوى: )136)
 (.26/116)( جمموع الفتاوى: 137)
 (.26/117( جمموع الفتاوى: )138)
 (.6445وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )(، 1421(، والرتمذي )4772(، وأبو داود )1652( أخرجه أمحد )139)
 (.26/118( جمموع الفتاوى: )140)
 (.26/119( جمموع الفتاوى: )141)
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وميشي حنو اليسار حىت  ،ألنه املؤدي لباب بين شيبة ؛قلت: ودخول الناس من ابب السالم 
 حياذي احلجر األسود ليبدأ الطواف. 

دعاء  املسألة السادسة والعشرون: وليس لدخول املسجد احلرام وال مسجد الرسول  (280
 وإمنا يقدم رجله اليمىن ويقول الدعاء الوارد عند دخول أي مسجد.  ،خمصوص

الل ُهم  »إذا رأى البيت رفع يديه وقال:   والعشرون: ذكر ابن جرير أن النيب ةاملسألة السابع (281
ُه َأِو اْعَتَمَر َتْشرِيًفازِْد َهَذا اْلبَـْيَت تَ   ْشرِيًفا َوتـَْعِظيًما، َوَتْكِرميًا َوَمَهابًَة، َوِزْد َمْن َشر َفُه وََكر َمُه مم ْن َحج 

 (143).(142)«َوَتْكِرميًا َوتـَْعِظيًما َوِبرًّا
والعشرون: إذا دخل احلاج أو املعتمر املسجد بدأ ابلطواف فهو حتية املسجد  ةاملسألة الثامن (282

 . (144)فإنه يصلى التحية مث ُيلس ؛احلرام، أما من دخله للصالة أو اجللوس فيه
وال يقبل إال  ،والعشرون: ال ُيستلم من األركان إال الركنني األسود واليماين ةاملسألة التاسع (283

أو  ،من اآلاثر يف مكة أو املدينة أو صخرة بيت املقدس ءوال ُيوز تقبيل شي ،احلجر األسود
 . (145)غري ذلك وال استالمه، بل إن فعل ذلك من البدع

غري الكعبة فمن فعل ذلك فهو مبتدع ضال كمن  ءاملسألة الثالثون: ال ُيوز الطواف بشي (284
قرتن بطوافه ابلقرب االستغاثة بصاحبه وطلب اومن  ،ولو كان قرب النيب  ،يطوفون ابلقبور

 . (146)وهو الدعاء ،ألنه صرف أعظم العبادة لغري هللا ؛احلاجات منه فهو مشرك كافر
ويف  ،وابن حزم ،والثالثون: ال تشرتط الطهارة للطواف ابلبيت عند أيب حنيفة ةاملسألة احلادي (285

 . (147)رواية لإلمام أمحد بن حنبل

املسألة الثانية والثالثون: قلت: إن اجلمهور يشرتطون الطهارة للطواف ابلبيت للحائض وغريها،  (286
قرر يف حبثه املستفيض الذي تقدم ذكر خالصته أن  ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                           

( و اا األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة 6/81)(، وابن أو شيبة يف املصنف 5/73( أخرجه البيهقي يف سننه )142)
 (: موضوع.4215)

 (.26/120( جمموع الفتاوى: )143)
 (.26/120( جمموع الفتاوى: )144)
 (.26/121( جمموع الفتاوى: )145)
 (.26/121( جمموع الفتاوى: )146)
 (.26/124( جمموع الفتاوى: )147)
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احلائض إذا مل تستطع البقاء حىت تطهر لعذر شرعي فإهنا تغتسل وتتنظف وتستثفر حبفاظه 
 عليها.  ءصحيح وال شي وتطوف، وطوافها

ألن النيب  ،املسألة الثالثة والثالثون: وللمسلم أن يطوف يف نعاله ويصلى فيها يف احلرم وغريه (287
ُْم اَل ُيَصلُّوَن ىِف نَِعاهلِِْم َواَل ِخَفاِفِهمْ »وقال:  ،كان يصلى يف نعليه    ،(148)«َخاِلُفوا اْليَـُهوَد فَِإهن 

َأَحدُُكْم ِإىَل اْلَمْسِجِد فـَْليَـْنظُْر يف نـَْعَلْيِه فَِإْن رََأى ِفيِهَما َقَذرًا َأْو قَاَل َأًذى فَِإَذا َجاَء »وقال: 
  (150).(149)«فـَْلَيْمَسْحُهَما َوْلُيَصلِّ ِفيِهَما

وصار من املستنكر  ،والثالثون: قلت: إنه يف زماننا هذا فرشت املساجد ابلسجاد ةالرابعاملسألة  (288
ولو كانت  ،الدخول إليها يف النعال فال ينبغي الدخول فيها منًعا ملا حيصل من الفتنة واخلالف

، ومع هذا فإنه ُيب (ومن القواعد الشرعية قاعدة )درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ،طاهرة
وابلفعل، وهو  ،أمر ابلصالة فيها لناس حىت ال ترتك السنة ابلقول وهو أن النيب البيان ل

 الصالة فيها يف الربية، ويف املسجد الذي ال حيصل فيه بسبب الصالة فيها خالف وفتنة. 

وإمنا   مل يثبت عن النيب ،(151)«الط َواُف اِبْلبَـْيِت َصالةر »والثالثون: قول:  اخلامسةاملسألة  (289
فليس املراد به أنه كالصالة يف  ، وإذا صح عن النيب هو اثبت من كالم ابن عباس 

ألنه ال ُيب فيه ما ُيب يف الصالة من أركان وواجبات  ؛اشرتاط الطهارة وغريها من األحكام
ة واألكل والشرب إمجاًعا ويصح فيه ما تبطل به الصالة إمجاًعا كالكالم وعدم استقبال القبل

 .وغري ذلك
مثُ  َخَرَج َعاِمًدا ِإىَل اْلَمْسِجِد َفاَل  ِإَذا تـََوض َأ َأَحدُُكْم فََأْحَسَن ُوُضوَءهُ »: فهذا القول مثل قوله  

 .(152)«َصاَلة   ُيَشبَِّكن  يََدْيِه فَِإن ُه يف 
َتِظُر الص اَلَة َما مَلْ حُيِْدثْ »: ومثل قوله    ،(153)«اَل يـََزاُل اْلَعْبُد يف َصاَلة  َما َكاَن يف اْلَمْسِجِد يـَنـْ

                                                           

 (.3210اجلامع )(، وصححه األلباين يف صحيح 652( أخرجه أبو داود )148)
 (.461(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )650(، وأبو داود )11895( أخرجه أمحد )149)
 (.26/124( جمموع الفتاوى: )150)
( 2739(، واباااان خزلااااة )1847(، والاااادارمي )2922(، والنسااااائي )960(، والرتمااااذي )16663( أخرجااااه أمحااااد )151)

 (.121 اإلرواء )واختلف يف و فه ورفعه، ورجح األلباين رفعه يف
 (.442(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )562(، وأبو داود )18128( أخرجه أمحد )152)
 (.176( أخرجه البخاري )153)
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 .(154)وحنو ذلك
ومعهم أهل مكة ومل  ،مبىن صلى معه احلجاج املسألة السادسة والثالثون: ملا صلى النيب  (290

السفر مبسافة  كما قال هلم ملا كان ابألبطح ومل حيدد   ،يقل هلم: أمتوا صالتكم فإان قوم سفر
ولو وجد فيه  ،(155) «ِمىًن ُمَناُخ َمْن َسَبقَ »وال زمان ومل يكن مبىن أحد ساكًنا يف زمنه وهلذا قال: 

سكان لغري مصلحة املسلمني فهم مغتصبون وال يـَُغريِّ وجودهم حكًما شرعًيا، أما من يسكنهم 
 وحكم مىن من حيث القصر وغريه ابق.  ة،ويل األمر ملصلحة املسلمني َفُسْكَناُهم جائز 

حلج بعد هل سعوا بعد ا ،ختلف يف الصحابة املتمتعني مع النيب اوالثالثون:  ةاملسألة السابع (291
هنم سعوا بعد إفقيل:  ؟طواف اإلفاضة أم أهنم اكتفوا بسعيهم األول فاكتفوا به لعمرهتم وحجهم

اإلفاضة، وقيل: مل يسعوا، وهذا هو الذي ثبت يف صحيح مسلم عن جابر قال: مل يطف النيب 
وقد روي يف حديث  ،(156)وأصحابه بني الصفا واملروة إال طوافًا واحًدا طوافه األول 

ال من قول عائشة،  ،إهنا من قول الزُّهري :لكن هذه الزايدة قيل ،(157)أهنم طافوا مرتني عائشة
 ،(158)«َدَخَلِت اْلُعْمَرُة يف احلَْجِّ ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ »: واألظهر ما يف حديث جابر ويؤيده قوله 

بتحلل ليكون أيسر على احلجاج،  فاملتمتع من حني أحرم ابلعمرة دخل ابحلج لكنه فصل
وهو  ،، والقول ابلسعي الواحد هو الراجح عند أمحد(159)وأحب الدين إىل هللا احلنيفية السمحة

: ومالك وأيب حنيفة، بل قالوا: إن العمرة ال جتب إال ابلشروع فيها لقوله تعاىل ،مذهب الشافعي
 [. 196]البقرة:   چ ڭ ڭ ڭ ۓچ

الكعبة إال عام الفتح، ومن دخلها يستحب له أن  والثالثون: مل يدخل النيب  ةاملسألة الثامن (292
فإذا دخل مع الباب تقدم حىت يصري بينه وبني احلائط  ،يصلي فيها ويكرب هللا ويدعوه ويذكره

، واحِلْجر أكثره يف البيت من حيث فذلك املكان الذي صلى فيه  ،ثالثة أذرع والباب خلفه

                                                           

 (.26/126( جمموع الفتاوى: )154)
 (.26/131( جمموع الفتاوى: )155)
 ( واللفظ له .1895(، وأبو داود )1215( أخرجه مسلم )156)
فطا  الذين أهلوا ابلعمرة ابلبيت وابلصفا واملروة   حلوا   طافوا طوافا لخر بعاد »( بلفظ: 1211)( أخرجه مسلم 157)

 «.أل رجعوا من مىن حلجهم وأما الذين كانوا ْجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحدا
 .(1218مسلم )أخرجه  (158)
 (.26/139( جمموع الفتاوى: )159)
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  .(160)ينحين حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة
حرام لعمرة أو حج للنظافة والثالثون: تؤمر احلائض والنفساء ابالغتسال عند اإل ةالتاسعاملسألة  (293

، ليس ذلك على سبيل (طهارة اجلسم واملالبس ال الطهارة اليت تصح هبا الصالة :يعين) ،والطهارة
ملا  ،أمساء بنت عميس كما أمر النيب   ،ألنه يصح اإلحرام بدون طهارة حىت للرجال ؛الوجوب

وكما أمر عائشة ملا حاضت ِبَسِرْف أن تغتسل وتفعل ما  ،(161)ولدت حممد بن أيب بكر بذلك
أيمر النساء بذلك، فيستحب ذلك للحائض اليت اضطرت لطواف  وكان ،(162)يفعله احلاج

 . (163)اإلفاضة لعدم متكنها من البقاء حىت تطهر
 ،ودليل مستنبط من ذلك ،مجاعاملسألة األربعون: من القواعد الشرعية أن احلُج ة: النص واإل (294

فإن  ،من النص أو اإلمجاع الذي تقررت مقدماته ابألدلة الشرعية ال أبقوال بعض العلماء :أي
 أقوال العلماء حيتج هلا ابألدلة الشرعية وال حيتج هبا على األدلة الشرعية. 

بكالم واملقلد ملذهب معني ترىب عليه وهو ال حيسن األدلة الشرعية ال يصح أن يتكلم يف العلم  
 . (164)اهد على غريه ال يكون حاكًما والعاقل املقلد يكون حاكيًا ال مفتيًاالعلماء، والش

ال شرطًا عند أكثر العلماء كأيب حنيفة  ،واألربعون: الطهارة للطواف واجبة ةاملسألة احلادي (295
فإذا طافت املرأة على غري طهارة بدون عذر شرعي أمتت وعليها دم عند أيب  ،والرواية عن أمحد

ألن الواجب يسقط  ؛عليها ءحنيفة وأمحد، وإن كانت على غري طهارة لعذر شرعي فال شي
 . (165)ابلعجز عنه عند من يقول ابلوجوب

كما تقدم   ،دليل عليه قلت: إلزامها ابلدم إذا طافت على غري طهارة بدون عذر شرعي ال 
 إيضاح ذلك. 

ال يسقط ابلنسيان بل البد من القضاء أو  ،واألربعون: املأمور به أمر وجوب ةاملسألة الثاني (296

                                                           

 (.26/145)( جمموع الفتاوى: 160)
 (.1905(، وأبو داود )1218( أخرجه مسلم )161)
 (.305( أخرجه البخاري )162)
 (.26/189( جمموع الفتاوى: )163)
 (.26/202( جمموع الفتاوى: )164)
 (.26/225( جمموع الفتاوى: )165)
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 . (166)إذا مل ميكن القضاء، وإمنا املنهي عنه هو الذي يسقط ابلنسيان واخلطأ واإلكراه ةالكفار 
الزايرة )اإلفاضة( على غري  عن اإلمام أمحد أن من طاف طواف يواألربعون: رو  ةاملسألة الثالث (297

وإن جامع بعد ذلك فحجه صحيح وال  ،طهارة انسًيا حىت يرجع فطوافه صحيح وال شيء عليه
 . (167)شيء عليه

وهو  ،واألربعون: هل يشرتط للطواف شروط الصالة؟ فيه قوالن: األول: تشرتط ةاملسألة الرابع (298
وهو  ،مذهب مالك والشافعي ورواية عن أمحد، والثاين: ال تشرتط وهو قول أكثر السلف

ألن املشرتطني ليس هلم  ؛مذهب أيب حنيفة وغريه ورواية عن أمحد وهذا القول هو الصواب
، ولو ثبت وهذا مل يثبت عن النيب  ،(168)«ْلبَـْيِت َصالةر الط َواُف ابِ » :حجة إال قوله 

يف أكثر األحكام إن مل يكن كلها كما تقدم من بيان خمالفة الطواف للصالة   ةفليس هلم فيه حج
 .(169)األمر الذي يعلم منه أنه ليس كالصالة يف اشرتاط الطهارة

واألربعون: األصول متفقة على أنه مىت دار األمر بني اإلخالل بوقت العبادة  اخلامسةاملسألة  (299
فإن  ،واإلخالل ببعض شروطها وأركاهنا كان اإلخالل ببعض شروطها وأركاهنا أوىل كالصالة

يف غري ما يصح مجعها مجع تقدمي مع اليت  :أي)املصلي لو أمكنه أن يصلي قبل وقت الصالة 
 بطهارة وسرتة مستقبال (والعشاء مع املغرب يف حال إابحة اجلمع ،قبلها كالعصر مع الظهر

فإنه يفعلها يف وقتها املشروع وذلك ابلكتاب  ؛ومل ميكنه ذلك يف وقتها ،النجاسة االقبلة جمتنبً 
 والسنة واإلمجاع. 

 أو بعد فوات وقته ابإلمجاع.  ،ُيزي قبل وقته وكذلك الوقوف بعرفة فإنه ال 

كما لو طافته املرأة يف   ،فإنه ال يصح قبل وقته ولو مع الطهارة ابإلمجاع ،ومثله طواف اإلفاضة 
 . (170)اليوم التاسع أو الثامن خوفًا من احليض

الطواف ويسقط ن احلائض تفعل ما تقدر عليه يف إاملسألة السادسة واألربعون: فإذا تبني هذا ف (300

                                                           

 (.26/231( جمموع الفتاوى: )166)
 (.208-26/207( جمموع الفتاوى: )167)
( 2739(، واباااان خزلااااة )1847(، والاااادارمي )2922(، والنسااااائي )960والرتمااااذي )(، 16663( أخرجااااه أمحااااد )168)

 (.121واختلف يف و فه ورفعه، ورجح األلباين رفعه يف اإلرواء )
 (.212-26/211( جمموع الفتاوى: )169)
 (.26/203( جمموع الفتاوى: )170)
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 ،عنها ما عجزت عنه. وهذا هو الذي تدل عليه النصوص املتناولة لذلك. واألصول املشاهبة له
  .وليس فيه خمالفة لألصول

ومعلوم من النصوص الشرعية وأصول الشريعة السمحة واإلمجاع أن املرأة ال تؤمر ابملقام مبكة  
وال  ،وال تؤمر بدوام اإلحرام ،وماهلامع العجز والضرر واخلطر على نفسها وعرضها ودينها 

وال يكفي التحلل وال يسقط  ،ابلعود مع العجز وتكرار السفر وبقاء الضرر من غري تفريط منها
به الفرض. ولو فرض صحة اشرتاط الطهارة للطواف مع اخلالف يف ذلك فإهنا شرط للصالة 

وكذا الستارة اليت  ،عنهومع هذا فإن هذا الشرط يسقط عن املصلي عند العجز  ،ابإلمجاع
فإن سقوطها عن احلائض اليت ال تستطيع التأخر حىت  ؛يسرت هبا عورته، وكذا استقبال القبلة

 . (171)تطهر من ابب أوىل
واألربعون: إذا تـََرَك الواجب من غري تفريط ولكنه عاجز فإنه يسقط وال دم  ةاملسألة السابع (301

 . (172)رًهاعليه، وكذا إن تركه انسًيا أو جاهالً أو مك

يعلم أهنا واألربعون: من وقف بعرفات يف اليوم التاسع أو يف ليلة العاشر وهو ال  ةاملسألة الثامن (302
 . (173)لقصة ابن مضرس ؛فإن وقوفه صحيح على القول الصحيح - عرفات وهو حمرم ابحلج

                                                           

 (.26/233( جمموع الفتاوى: )171)
 (.26/240( جمموع الفتاوى: )172)
َعْن عاْرَوَة ْبنا ماَضارٍِّا  َااَا: أَتَاْياتا النَّايبَّ »(، ولفظه: 891(، والرتمذي )1950( وأبو داود )16253أمحد ) ( أخرجه173)

ٍء، أَتْاَعْباتا ناَ  تااَك ِماْن َجبَالَاْي طَايِّ : َس َرساوَا اَّللَِّ ِجااْ رَاِحلَايِت، َواَّللَِّ  ْفِساي، َوأَْنَصاْبتا َصلَّى اَّللَّا َعَلْيِه َوَسلََّم َوهاَو ِِبَْمٍع فَاقاْلتا
ِِبَْمٍع،  -يَاْعهِل َصاَلَة اْلَفْجرِ -َما تَارَْكتا ِمْن َجَبٍل ِإالَّ َو َاْفتا َعَلْيِه، فَاَهْل يل ِمْن َحجٍّ  فَاَقاَا: َمْن َشِهَد َمَعَنا َهِذِ  الصَّاَلَة 

َِ  َاْبااَل َ لِااَك ِمااْن عَ  ااها َوَ َضااى تَاَفثَااها َوَو َااَف َمَعنَااا َحااَّتَّ ناِفاايَض ِمْنااها َو َااْد أَفَااا وصااححه « َرفَاااٍت لَااْيالا أَْو َأَاااراا فَاَقااْد َهَّ َحج 
 (.1066األلباين يف اإلرواء )
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 (174)من أضواء البيان

 يفلعالمة حممد األمني الشنقيطي اواألربعون: جاء يف أضواء البيان للشيخ  ةاملسألة التاسع (303
نتهاء زمن اتفسري سورة احلج: إذا زال عذر املُستنيب وقد أدى النائب عنه ما استنابه فيه قبل 

واألحوط أن يعيد املستنيب فعل العبادة ما دام وقتها  ،العبادة كالرمي اختلف فيه العلماء
 .(175)ابق

اخلمسون: احلكمة يف الطواف والسعي والوقوف ابملشاعر ورمي اجلمار هو إقامة ذكر هللا كما ثبت  (304
 . ذلك عن رسول هللا 

واخلمسون: الصحيح أنه ال ينعقد اإلحرام ابحلج إال يف ميقاته الزمين الذي وقته  ةاملسألة احلادي (305
 .(176)وهو شوال وذو القعدة والعشر األول من ذي احلجة هللا 

وهو روايتها ومعها أبو رافع  ،(177)ميمونة وهو حالل املسألة الثانية واخلمسون: تزوج النيب  (306
وإن كانت يف الصحيحني فإهنا مل  (178)ورواية ابن عباس أبنه تزوجها وهو حمرم ،وهو يف مسلم

هو الرسول  (179)وألن أاب رافع ،ألن ابن عباس مل يبلغ وقت حتمله احلديث ؛تقبل عند احملققني
وميمونة  ،يف هذه الواقعة الرسول إىل ميمونة خيطبها فهو أعلم حبال  الذي أرسله النيب 

 تؤيده يف ذلك ورواية االثنني مقدمة على رواية الواحد. 

  .(180)املسألة الثالثة واخلمسون: جتوز الرجعة للمحرم عند أكثر أهل العلم (307
 :املسألة الرابعة واخلمسون: قلت: يتأكد جواز الرجعة إذا خاف خروجها من العدة بشرطني (308

 .األول: أن ال يكون مضارًا 

                                                           

الشانقيطي، ( أضواء البيال يف إيضاح القرلل ابلقرلل، املؤلف:  مد األماني بان  ماد املختاار بان عباد القاادر اجلكاهل 174)
 ما 1995 -ها 1415لبنال، الطبعة:  –بريوت  الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع

 (.4/474( أضواء البيال )175)
 (.4/481( انظر: أضواء البيال )176)
 (.1411( أخرجه مسلم )177)
 (.1410(، ومسلم )5114( أخرجه البخاري )178)
نَاهاَمااتَاَزوََّج َمْيماونََة َحاَلالا َوَبىَن » (، ولفظه:841(، والرتمذي )27241( أخرجه أمحد )179) « هِبَا َحاَلالا وَكاْناتا الرَّسااوَا بَاياْ

 .وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي
 (.5/27( أضواء البيال )180)
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 الثاين: أن ال تكون تطالب ابخللع لكراهتها للبقاء معه.  
وهو  ،واخلمسون: وقلت: إن الذين ال ُيوزون الرجعة قاسوها على النكاح اخلامسةاملسألة  (309

 وليس فيها خطبة وال عقد.  ،ألن الرجعة إبقاء لنكاح قد انعقد ؛قياس مع الفارق

واخلمسون: سرت احملرم وجهه إذا احتاج لذلك عند النوم وحنوه أو شيًئا من  ةاملسألة السادس (310
وإن كان لضرورة كشدة برد وحنوه فال  ؛رأسه أجازه بعض أهل العلم، واألحوط جتنب ذلك

 حرج إن شاء هللا. 

واخلمسون: كل دم وجب مبحظور كاللبس والطيب وتقليم األظافر يقاس على  ةاملسألة السابع (311
. والراجح: أن (181)التخيري بني الذبح والصيام واإلطعام :وهو ،ى عند األئمة األربعةفدية األذ

أما اجلاهل والناسي فال شيء عليه كما تقدم  ؛هذه الفدية إمنا جتب على املتعمد العامل ابحلكم
  .بيان ذلك يف حمظورات اإلحرام

ن كل أل ؛واخلمسون: كل ما مل يثبت من هذه املذكورات من صيام ودم ال ُيب ةاملسألة الثامن (312
 .(182)علمأوهللا  ،ما سكت عنه الوحي فهو عفو

وليس مثله ملا فيه من مصلحة  ة،واخلمسون: إشعار اهلدي جبرح سنام الناقة سن ةاملسألة التاسع (313
إظهار هذه الشعرية وتعظيمها. وذلك مثل خصال الفطرة كاخلتان واحلجامة والكي والوسم، 

 علم. أوهللا  ،واإلشعار جبرح السنام خاص ابإلبل والتقليد للبقر والغنم
ذبح الذي عليه خطر املوت وصبغ خفافها  ةله مكالستون: إذا هلك هديه أو بعضه قبل وصو  (314

وال أيكل منها شيًئا هو ومن معه بل يرتكها ملن مر هبا  ،وُيعل الدم على صفحتها ،يف دمها
كما يف صحيح مسلم عن ابن عباس عن النيب   أيكل منها، كما أرشد لذلك رسول هللا 

(183) 

وكذا لو  ،جبميع ماله يكفيه الثلث عند اجلمهوروالستون: من نذر أن يتصدق  ةاملسألة احلادي (315
 نذر أن خيرجه يف سبيل هللا سبحانه. 

 قلت: وهو الصحيح.  

                                                           

 (.5/167( أضواء البيال )181)
 (.5/169( أضواء البيال )182)
 .(5/178) أضواء البيالوانظر: ( 1325( أخرجه مسلم )183)
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نفاذ نذره إاملسألة الثانية والستون: من نذر أن يصلي يف مسجد غري املساجد الثالثة ال يصح  (316
   .(184)«ىَل َثاَلثَِة َمَساِجدَ اَل ُتَشدُّ الّرَِحاُل ِإال  إِ »إذا كان ال يتم إال بشد  الرحال حلديث: 

                                                           

 .(5/241) أضواء البيالوانظر:  .(3450(، ومسلم )1995أخرجه البخاري ) (184)
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 :من مفيد األنام

 :(185)ومن مفيد األانم للشيخ/ عبدهللا بن عبد الرمحن بن جاسر  
ومزدلفة  ،املسألة الثالثة والستون: َعَرفة من احلل وهي مشعر، وُعَرنَة من احلل وليست مشعًرا (317

 احلرم وليس مشعًرا.)قلت: ومها من احلرم( ووادي حمس ر من  ومىن مجيعهما مشاعر
وللضعفة من النساء  ،املسألة الرابعة والستون: الُسنة يف الرمي يوم العيد بعد طلوع الشمس (318

وأجاز  .بعد أن يغيب القمر :أي ؛والعاجزين الذين خيشى عليهم من الزحام بعد نصف الليل
 الشافعي وأمحد الرمي للقوي والعاجز مجيًعا بعد نصف الليل. 

ولعل عدم ُعذوبته  ،وهو بركة وشبع وشفاء ،والستون: شرب ماء زمزم سنة ةاخلامساملسألة  (319
َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب »ليكون شربه تعبًدا ال تلذًذا كما قاله ابن عرفة للحافظ ابن حجر، ورواية: 

 ،(187)«طََعاُم طُْعم  َوِشَفاُء ُسْقم  »وحسنها بعضهم، ورواية:  ةضعيفة رواها ابن ماج ،(186)«َلهُ 
شربه   وأما ما روي أن النيب ة. حلاجبدرجة حسن، وشربه قاعًدا ال قائًما على الصحيح إالّ 

ففي صحيح  ،فهو جالس عليه بعدما طاف عليه  أما هو ،فإن معناه: قيام البعري (188)قائًما
َقْد  :قـُْلتُ  :قَالَ . «َمىَت ُكْنَت َها ُهَنا» [:يعين رسول هللا ]قال  مسلم يف فضائل أيب ذر 

َلة  َويـَْوم  قَالَ  َما َكاَن ىِل طََعامر  :قـُْلتُ  :قَالَ . «َفَمْن َكاَن يُْطِعُمكَ » :ُكْنُت َها ُهَنا ُمْنُذ َثالَِثنَي َبنْيَ لَيـْ
َا » :ِإال  َماُء َزْمَزَم . َفَسِمْنُت َحىت  َتَكس َرْت ُعَكُن َبْطىِن َوَما َأِجُد َعَلى َكِبِدى ُسْخَفَة ُجوع  قَالَ  ِإهن 

َا طََعاُم طُْعم   ِمْن َزْمَزَم  َسَقْيُت َرُسوَل اّللِ  "قال:  وعن ابن عباس  ،(189)«ُمَبارََكةر ِإهن 
  .(190) "َفَشِرَب َوُهَو قَاِئمر قَاَل َعاِصمر َفَحَلَف ِعْكرَِمُة َما َكاَن يـَْوَمِئذ  ِإال  َعَلى بَِعري  

: ما ذكره بعض املبتدعني يف مناسكهم من مشروعية التربك أبماكن املسألة السادسة والستون (320
، ( ة( و)بيت خدُية)بضريب بسوق الليل، ومولد علي  وآاثر منها مولد النيب 

                                                           

، املؤلااف: عبااد هللا باان عبااد الاارمحن باان جاساار النجاادي، ( مفيااد األانم ونااور الظااالم يف حترياار األحكااام حلااج بياات هللا احلاارام185)
 .م 1969 -ها  1389الطبعة: الثانية، ، الناشر: مكتبة النهضة املصرية، القاهرة

( ، وضااعفه الساايوطي، والبوصااريي، وصااححه األلباااين يف صااحيح اجلااامع 3062)(، واباان ماجااة 14892أخرجااه أمحااد ) (186)
(5502.) 

 .(2473(، وأصله يف صحيح مسلم )5/147أخرجه البيهقي )( 187)
 .(2027(، ومسلم )1637( أخرجه البخاري )188)
 .(2473( أخرجه مسلم )189)
 .(1637( أخرجه البخاري )190)
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)وغار حراء( يف اجلبل املسمى جبل النور، )ودار األرقم(  واملشهور مبولد السيدة )فاطمة( 
، )وغار ثور( يف أسفل مكة، ودور اخللفاء الراشدين ()وكرابط عثمان  ،اليت عند الصفا

، ومساجد كثرية بنيت مبكة واملدينة ()ومولد عمر( وهو كهف يف اجلبل املسمى )جبل عمر
 حاك حوهلا اخلرافيون املشركون األكاذيب، وغري ذلك من األماكن يف املشاعر وغريها، واليت

التكسُّب احملرم من ورائها، كل ذلك ضالل وشرك وبدع على وزينوا للناس زايرهتا والتربك هبا ابتغاء 
 املسلم أن حيذره وال ُيصدقه. 

احلصى قرابن فما قُبل منه رفع وما مل يُقبل "والستون: روى سعيد بن جبري قال:  ةاملسألة السابع (321
 .(191)"ىيبق

 .(192)"ما تقبل منها يرفع"قال يف املغين: إن ابن عباس قال:  
  .ألنه ال خيالف نًصا وال ُُيزم بصدقه إال بدليل صحيح ؛قلت: مثل هذا اخلرب ال يُكذب 
: وإن اضطرت احلائض إىل الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح والستون ةاملسألة الثامن (322

 من قول العلماء. 
ولو رفضه مل يعترب ومل يفسد بل يلزمه إمتامه  ،والستون: ليس حملرم رفض إحرامه ةاملسألة التاسع (323

 .(193)إال احملصر أو الذي أمت حجه

قول ضعيف جًدا خمالف السبعون: قال شيخ اإلسالم: والقول بوجوب العمرة على أهل مكة  (324
 .(194)للسنة الثابتة

أن يُبىَن له مبىن بناًء  : سئل رسول هللا والسبعون: فائدة: قال ابن القيم  ةاملسألة احلادي (325
وأن  ،شرتاك فيهااالقال: ويف هذا دليل على  ،(195)«ِمىًن ُمَناُخ َمْن َسَبقَ » ،يظله من احلر فقال: ال

 .(196)من سبق إىل مكان فهو أحق به حىت يرحتل عنه وال ميلكه بذلك. انتهى

 ةأهل السنن، قال ابن القيم يف اهلدي: احلرم مشاعره كالصفا واملرو  ورواه عن عائشة  
                                                           

 (.2/153اخلال  )(  كر  ابن اجلوزي يف أحاديث 191)
 (.5/128( أخرجه البيهقي )192)
 (.1/210)مفيد األانم  (193)
 (.6-1/5)مفيد األانم  (194)
 . (6620وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )(، 881(، والرتمذي )2019أبو داود )، (25582أخرجه أمحد )( 195)
 (.2/65)مفيد األانم  (196)
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واملسعى ومىن وعرفة ومزدلفة ال خيتص هبا أحد دون أحد بل هي مشرتكة بني الناس فهي 
أن يبىن له بيت مبىن يظله من احلر  وهلذا امتنع  ؛مسجد من هللا وقفه ووضعه خللقه

 انتهى.  .(197)«ِمىًن ُمَناُخ َمْن َسَبقَ »وقال: 

، مث حددت يف عصور املسألة الثانية والسبعون: أول من نصب احلدود للحرم أبوان إبراهيم  (326
قناع وشرحه: وحد احلرم من طريق الطائف على عرفات من بطن قال يف اإل ،خمتلفة بعد ذلك

سبعة أميال عند طرف عرفة، وهذا التحديد يعترب من الكعبة على الراجح، ويف أخبار مكة  ةمنر 
وجاء  ،نزل إىل إبراهيم ملا سأل هللا أن يريه املناسك فأراه حدود احلرم لألزرقي: أن جربيل 

( ومن جهة املدينة ثالثة أميال )التنعيم –إليه ابحلجر األسود فوضعه إبراهيم يف موضعه ابلركن 
فال جمال لالجتهاد يف وضع حدود احلرم، ومن جهة اجلعرانة:  –ومن جهة جدة عشرة أميال 

 تسعة أميال، ومن جهة اليمن سبعة أميال. 
 (198)«َما َبنْيَ َعرْي  ِإىَل ثـَْور  »املسألة الثالثة والسبعون: وحدود حرم املدينة كما جاء يف احلديث:  (327

أي  وحرم املدينة ما بني البتيها،، (199)لف أحدوهو جبل صغري مدور خ ،وهو غري ثور مكة
والربيد أربعة فراسخ والفرسخ أربعة أميال )وهو من عري إىل ثور(  ،احلرتني وهو بَريُد يف بَريد

 وَعرْي جبل عند امليقات يشبه احلمار. 

ِإّّنِ ُأَحّرُِم »املسألة الرابعة والسبعون: وحيرم صيد املدينة حلديث عامر بن سعد عن أبيه مرفوًعا:  (328
، وهو احلرم املديين ال يصاد (200)«ْو يـُْقَتَل َصْيُدَهاَما َبنْيَ الََبىتَِ اْلَمِديَنِة َأْن يـُْقَطَع ِعَضاُهَها أَ 

 صيده وال تقطع شجره إال حلاجه. 

والسبعون: وليس يف الدنيا حرم سوى احلرمني مكة واملدينة ال بيت املقدس وال  اخلامسةاملسألة  (329
 .(201)غريه

لعمرته، وأحرم ابحلج املسألة السادسة والسبعون: إذا نسي املتمتع التقصري بعد أن طاف وسعى  (330
وال شيء عليه إذا كان ترك احللق أو التقصري  ،مع احملرمني، فإن متتعه صحيح وحجه صحيح

                                                           

 . (6620وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )(، 881لرتمذي )(، وا2019أبو داود )، (25582أخرجه أمحد )( 197)
 .(7013مسلم )(، و 6755البخاري ) ( أخرجه198)
 (.1/250)مفيد األانم  (199)
 .(1363( أخرجه مسلم )200)
 (.1/251)مفيد األانم  (201)
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 .(202)للعمرة جهاًل أو نسياانً 
والسبعون: واالشرتاط سنة. وممن قال مبشروعية االشرتاط عند اإلحرام عمر  ةاملسألة السابع (331

وبه قال عبيده السلماين وعلقمة واألسود وشريح وسعيد بن  ،وعلي وابن مسعود وعمار 
على  دخل النيب "قالت:  وحجتهم ما روت عائشة  ،املسيب وعطاء وعكرمة والشافعي

ي »: ، فقال ةفقالت: اي رسول هللا إين أريد احلج وأان شاكي ،ضباعة بنت الزبري ُحجِّ
فَِإن  َلِك َعَلى رَبِِّك َما »ويف رواية:  (203)«َواْشرَتِِطي َوُقويل الل ُهم  حمَِلِّي َحْيُث َحَبْسَتيِن 

 .(204)"«اْستَـثْـنَـْيتِ 
وال قول ألحد مع  "،فالعمرةقل: اللهم إين أريد احلج فإن تيسر وإال "ولقول عائشة لعروة:  

، فكيف من قد ذكران قوله من فقهاء الصحابة فهو أوىل من قول ابن عمر  قول النيب 
 .(205)ونص أمحد: وإذا اشرتط رجل فال شيء عليه وإذا كان معه هدي فليزمه حنره عند احلابس

ملا دخل مكة أىب أن يدخل  أن رسول هللا  والسبعون: عن ابن عباس  ةاملسألة الثامن (332
قال: فأخرجوا صورة إبراهيم وإمساعيل يف أيديهما  ،البيت وفيه اآلهلة، قال: فأمر هبا فأخرجت

َُما ملَْ َيْستَـْقِسَما هِبَا َقطُّ »: األزالم، فقال: رسول هللا  قَاتـََلُهْم اّلل ُ َأَما َواّللِ  َلَقْد َعِلُموا َأهن 
 ورجح البخاري رواية بالل على رواية ابن عباس.  ،(206)«َكرب َ يف نـََواِحيهِ َفَدَخَل اْلبَـْيَت فَ 

والسبعون: وملا سألته عائشة أن تدخل البيت أمرها أن تصلي يف احلجر  ةاملسألة التاسع (333
 .(207)ركعتني

املفتاح من عثمان بن طلحة ودخل الكعبة خرج منها وهو يتلو  املسألة الثمانون: ملا أخذ  (334
[، فدعا عثمان بن طلحة 58]النساء:   چ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ چ: قوله تعاىل

                                                           

 (.106-1/105)مفيد األانم  (202)
 .(1207(، ومسلم )5089( أخرجه البخاري )203)
 (.4425(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1811(، والدارمي )2766النسائي )( أخرجه 204)
 (.1/88)مفيد األانم  (205)
 .(2027(، وأبو داود )1601( أخرجه البخاري )206)
(. 3792(، وصاححه األلبااين يف صاحيح اجلاامع )876(، والرتمذي)2028(، وأبو داود )24660ه أمحد )( أخرج207)

 (.2/100)مفيد األانم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

114 

 

 .(208)«اَي بين طَْلَحَة َخاِلَدًة اتلدًة ال يـَْنزُِعَها ِمْنُكْم ِإال ظَاملر  ُخُذوَها»فدفع إليه املفتاح، وقال: 
هـ ومحلوه على حنو 57والثمانون: أخذ القرامطة لعنهم هللا احلجر األسود سنة  ةاملسألة احلادي (335

أربعني بعريًا وكلها يهلكها هللا، ومكث عندهم بضع عشرة سنة )بل أكثر من ذلك( فأصاهبم 
وأصاب رئيسهم اجلذام فراودوه على ترجيعه فامتنع عناًدا إىل أن مات وتوىل أخوه  ،بالء عظيم

 فتطري من احلجر فرده إىل موضعه ومحله على قعود هزيل فسمن. 
وملسلم:  ،(209)«اْلَمِديَنُة َحَرمر ِمْن َكَذا ِإىَل َكَذا اَل يـُْقَطُع َشَجُرَها»قال:  روى أنس أن النيب  

 .(210)«خُيْتَـَلى َخاَلَها َفَمْن فـََعَل َذِلَك فـََعَلْيِه َلْعَنُة اّللِ  َواْلَمالَِئَكِة َوالن اِس َأمْجَِعنيَ الَ »
والثمانون: عند أمحد أن الطهارة ليست شرطًا فمىت طاف للزايرة غري متطهر أعاد ما   املسألة الثانية (336

فإن خرج إىل بلده جربه بدم، وقال أبو حنيفة: ليس من ذلك شرط يعين ال طهارة وال  ،كان مبكة
 (.سرت العورة :أي) ةالستار 

وقال شيخ اإلسالم: الذي ال أعلم فيه نزاًعا أن ليس هلا أن تطوف مع احليض إذا كانت قادرة على  
 .(211)عليهاألنه حيرم  ؛أمثت (أي واحلالة هذه)الطواف مع الطهر فإهنا لو طافت 

والثمانون: نص األمام أمحد يف إحدى الروايتني أن الرجل لو طاف وهو جنب  ةاملسألة الثالث (337
ويف رواية عليه دم ويف اثلثة ال ُيزئه الطواف إىل أن قال: وقد  ،وال دم عليه ،(212)انسًيا صح

  .(213)دلت أحكام الشريعة على أن احلائض أوىل ابلعذر من اجلنب
والوجوب إمنا هو  ،املسألة الرابعة والثمانون: وقد تبني من كالم األئمة وفتاويهم يف االشرتاط (338

  .(214)ال يف حال الضرورة والعجز ةحال القدرة والسع

أييت هذا احلجر يوم القيامة له »: قال: قال  والثمانون: عن ابن عباس  اخلامسةاملسألة  (339

                                                           

 (.2/102)مفيد األانم (، 5/85(، ومصنف عبد الرزاق )1/155ه الطرباين يف األوسط )( أخرج208)
 .(1867( أخرجه البخاري )209)
 .(1366) مسلم( أخرجه 210)
 (.1/289) عبد هللا بن جاسر :مفيد األانم للشيخ (211)
 (.1/292)مفيد األانم  (212)
 (.1/292)مفيد األانم  (213)
 (.1/293)مفيد األانم  (214)
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 -فإن مل يكن احلجر موجوًدا  ،(215)«عينان ينظر هبما ولسان ينطق به يشهد ملن استلمه
  .(216) للكعبة إذا هدمت ال قدر هللا ملكانه مثلما يقف مقاباًل وقف مقاباًل  - والعياذ ابهلل

املسألة السادسة والثمانون: ومن مل مير مبيقات ُيتهد ابلنظر فيما حياذي املكان الذي مير به من  (340
قال ألهل العراق: فَاْنظُُروا َحْذَوَها ِمْن  املواقيت فيحرم منه ملا يف البخاري: أن عمر 

  .(217)َطرِيِقُكْم 
أي من بعيد[، إذ اإلحرام ]والثمانون: فإن مل يعلم حذو امليقات أحرم من بُعد   ةاملسألة السابع (341

 قبل امليقات جائز وأتخريه عنه حرام. 
ومثله  ،(218)ألنه أقرب املواقيت ة؛والثمانون: وحيرم من مقدار مرحلتني مثل جد ةاملسألة الثامن (342

  .(219)ةسواكن فإنه حيرم من جدالذي أييت عن طريق البحر ال مير مبيقات كمن أييت من 
والثمانون: ال ُيوز صيام أايم التشريق تطوًعا وال عن واجب إال عن دم التمتع  ةاملسألة التاسع (343

  .(220)أو قران فقط

قال شيخ  ،وهو ما بني الركن األسود والباب ،املسألة التسعون: امللتزم موضع إجابة إن شاء هللا (344
 ودعا هناك من غري التزام البيت كان حسنًا.: ولو وقف عند الباب اإلسالم 

قلت: بل ولو كان بعيًدا لكثرة الزحام، ولكن يدعو مقابل امللتزم. مع وجوب اعتقاده أن امللتزم  
ولكنه يدعو يف مكان  وإمنا النافع الضار هو هللا  ؛يضر ينفع وال وغريه من املخلوقات ال

  سبحانه مبزيد إجابته. فضله هللا كما يدعو يف األوقات اليت خصها هللا
احلميدي القرشي األسدي املكي عن عبد هللا بن الزبري  يوالتسعون: رو  ةاملسألة احلادي (345

بن حنبل ألهل العراق اوهو شيخ البخاري وهو ألهل احلجاز كأمحد  ،صاحب الشافعي
يقول: مسعت عمرو بن دينار يقول: مسعت ابن عباس يقول:  ةيقول: مسعت سفيان بن عيين

                                                           

(، و اا 1680(، واحلاكم )2735(، وابن خزلة )2944(، وابن ماجة )961الرتمذي )، و (2215( أخرجه أمحد )215)
 (.2184، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )احلاكم: صحيح اإلسناد وعلى شرط الشيخني ومل خيرجا 

 (.1/271)مفيد األانم  (216)
 .(1531( أخرجه البخاري )217)
 (.1/66)مفيد األانم  (218)
 (.1/66)مفيد األانم  (219)
 (.1/193)مفيد األانم  (220)
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وما دعا هللا عنده أحد « امللتزم موضع يستجاب فيه الدعاء»يقول:  مسعت رسول هللا 
إال استجاب له أو حنو هذا، قال ابن عباس فوهللا ما دعوت هللا فيه قط إال أجابين، قال 

هللا فيه قط إال استجاب يل منذ مسعت هذا  عمرو بن دينار: وأان وهللا ما أمهين أمر فدعوت
احلديث من ابن عباس، قال سفيان بن عيينة: وأان وهللا ما دعوت هللا فيه قط بشيء إال 
استجاب يل منذ مسعت هذا احلديث من عمرو بن دينار، إىل آخر ما ذكر الشيخ من أقسام 

 .(221)من سلسلة السند على حصول إجابة هللا هلم يف امللتزم

املسألة الثانية والتسعون: قلت: لقد جربت ذلك سنة إحدى وسبعني وثالمثائة وألف هجرية ملا  (346
، وكان عمري سبع عشرة حججت فرضي برفقة أخي حممد ووالديت وبعض األقارب 

سنة، وقد مرض أخي عبد العزيز مرًضا شديًدا نتيجة ضربة مشس حىت أشرف على املوت، فلما 
أن يشفيه إبحلاح فشفاه هللا سبحانه شفاًء اتًما بعد أن  وت هللا طفنا الوداع التزمت ودع

محلناه يف السيارة بيومني ومعه الكفن، فعاش عمًرا مديًدا حىت توفاه هللا، تغمدان هللا وإايه 
 ووالدي وذرايتنا ومجيع املسلمني برمحته آمني. 

العلماء َفض ل تراب قرب النيب  والتسعون: قال شيخ اإلسالم: ال يَعرف أحدر من ةاملسألة الثالث (347
وال وافقه أحد قط عليه، وما خلق هللا  ،على الكعبة إال القاضي عياض ومل يسبقه أحد إليه 

 كما دلت عليه الرباهني.   خلًقا أكرم عليه من نبينا حممد 
اجملذوم مع املسألة الرابعة والتسعون: فائدة: قال يف القرى للطربي: ما جاء يف كراهة طواف  (348

رأى امرأة جمذومة تطوف ابلبيت فقال هلا:  بن اخلطاب ا: أن عمر ةالناس عن ابن أيب مليك
فمر هبا رجل بعد ذلك، فقال هلا: إن  ،اي أمة هللا ال تؤذي الناس لو جلست يف بيتك، ففعلت"

أخرجه مالك  .(222)"عصيه ميًتاأالذي هناك قد مات فاخرجي، فقالت: ما كنت ألطيعه حًيا و 
  .(223)وسعيد بن منصور بتغيري بعض اللفظ

: ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إىل طلوع فجر يوم (224)والتسعون اخلامسةاملسألة  (349
ابملزدلفة حني  النحر هذا هو املذهب حلديث عروة بن ُمضرس الطائي قال: أتيت النيب 

                                                           

 (.140-2/139)مفيد األانم  (221)
 (.9031عبد الرزاق )(، و 950) مالك( أخرجه 222)
 (.1/297)مفيد األانم  (223)
 (.2/32)مفيد األانم  (224)
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 ،وأتعبت نفسي ،خرج إىل الصالة فقلت: اي رسول هللا إين جئت من َجَبلْي طيء أكللت راحليت
ا نَ تَـ اَل صَ  دَ هِ شَ  نْ مَ »: فهل يل من حج؟ فقال النيب  ،وهللا ما تركت من جبل إال وقفت عليه

لَْياًل َأْو هَنَارًا فـََقْد مَت  َحجُُّه َوَقَضى  ةَ فَ رَ عَ َوَقَف قـَْبَل َذِلَك بِ  دْ قَ ع، وَ فَ دْ َوَوَقَف َمَعَنا َحىت  نَ  هِ ذِ هَ 
 وألن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقًتا للوقوف كما بعد الزوال، وتركه  ،(225)«تـََفثَهُ 

وقت الفضيلة  الوقوف فيه ال مينع كونه وقًتا للوقوف كما بعد العشاء، وإمنا وقف النيب 
 .(226)ةوهذا احلديث دليل على صحة وقوف من وقف بعرفة ولو مل يعلم هبا ولو حلظ

املسألة السادسة والتسعون: وقوف املغمى عليه صحيح خالف اجملنون والصغري الذي مل مييز  (350
 فالبد من احلج إذا عقل. 

اَل حيَِلُّ أَلَحدُِكْم َأْن »: والتسعون: حديث جابر عند مسلم قال رسول هللا  ةاملسألة السابع (351
اَلحَ  َة السِّ والضرورة ملا ثبت من حديث الرباء  خمصص مبا كان محله للحاجة (227)«حَيِْمَل مبَك 
يف ذي القعدة فأىب أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم ال  قال: اعتمر النيب 

  .(228)يُدخل مكة سالًحا إال يف القراب
والتسعون: ما يباح أكله من الغرابن: غراب الزرع ال حيل قتله وال صيده يف  ةاملسألة الثامن (352

  .(229)ألنه صيد، وهو أمحر الرجلني واملنقار ؛احلرم

أربع عمرات بعد هجرته: عمرة احلديبية اليت صده  والتسعون: اعتمر النيب  ةاملسألة التاسع (353
من العام القابل، وعمرة اجلعرانة بعد حنني والرابعة مع حجة  ةوعمرة القضي ،املشركون عنها

 الوداع. 

متتع متتًعا حل فيه بل كانوا يسمون  املائة: مل ينقل عن أحد من الصحابة أن النيب  املسألة (354
وال نقل عن أحد من الصحابة أنه ملا قرن طاف طوافني وسعى سعيني، وعامة  ،القران متتًعا

لذين نقل عنهم أنه أفرد احلج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا: إنه متتع املنقول عن الصحابة ا

                                                           

وصححه األلباين ، واللفظ له، و اا الرتمذي: حديث حسن صحيح (891(، والرتمذي )1950( أخرجه أبو داود )225)
 (.6321يف صحيح اجلامع )

 (.2/33)مفيد األانم انظر:  (226)
 (.1356( أخرجه مسلم )227)
 .(1783(، ومسلم )1844( أخرجه البخاري )228)
 (.1/165)مفيد األانم  (229)
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ابلعمرة إىل احلج ومرادهم ابلتمتع القران، وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة وابن عمر إبسناد 
 .(230)أصح من إسناد األفراد ومرادهم ابلتمتع القران كما ثبت ذلك يف الصحاح

بعد املائة: فُرض احلج على الصحيح آخر سنة تسع من اهلجرة عام الوفود بعد نزول  ةالواحداملسألة  (355
[، وقد حج على 97]آل عمران:    چڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ چ: قوله تعاىل

 . الفور 
املسألة الثانية بعد املائة: من وجب عليه احلج ممن أحرم به وليه كِقن عتق، أو صغري بلغ، أو  (356

  .(231)«احلَْجُّ َعَرَفةُ » صح حجه على الصحيح لقوله  -جمنون عقل قبل الوقوف 
 ،املسألة الثالثة بعد املائة: وال مينع زوج زوجته أداء فريضة احلج إذا اكتملت شروط الوجوب (357

 ويلزمه هلا نفقة احلضر أما ما زاد من أجل السفر واحلج فعليها. 

فإذا مل أيذن فلها احلج بدون  ،املسألة الرابعة بعد املائة: ويلزمها استئذانه ألداء فريضة احلج (358
 إذنه مع حمرم هلا. 

 ،بعد املائة: ليس ألحد من الوالدين منع ولدمها من أداء الفريضة إذا وجبت اخلامسةاملسألة  (359
وكذا كل واجب كصالة مفروضة أو جهاد متعني عليه، وعلى االبن والبنت املكلفني أداء حق 

 هللا سبحانه الواجب بغري إذهنما إذا مل أيذان. 
ألنه  ؛املسألة السادسة بعد املائة: إذا مات احملرم ابحلج يدفن يف إحرامه وال يلزم إمتام احلج عنه (360

 ج عنه. يبعث ملبًيا وإن مات قبل اإلحرام حي
ستنابة يف الفرض إال عن ميت أو معضوب كمريض ال بعد املائة: ال تصح اال ةاملسألة السابع (361

أما النفل فتجوز االستنابة فيه ويف بقيته لو عجز  ،يرجى برؤه أو معاق أو كبري ال يستطيع لكربه
 املتنفل عن اإلكمال. 

 چ: بعد املائة: ويصح حج من قصده التجارة وإحرامه بنية صاحلة لآلية الكرمية ةاملسألة الثامن (362

 [.198]البقرة:   چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ

ألمره  ؛بعد املائة: من أحرم ابحلج مفرًدا فالسنة املؤكدة أن ُيعلها عمرة ويتمتع ةاملسألة التاسع (363
                                                           

 (.2/172)مفيد األانم  (230)
( 3015(، واباااان ماجااااة )3016(، والنسااااائي )889(، والرتمااااذي )1949)أبااااو داود ، و (18796( أخرجااااه أمحااااد )231)

 (.3172وصححه، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (1703احلاكم )و 
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 بذلك.  
بعد املائة: يسن ملن رأى شيًئا يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش  ةاملسألة العاشر  (364

 ملا رأى املشهد الكبري يف عرفات.  قال ذلك رسول هللا  ،(232)اآلخرة

قوة إال ابهلل، وغري احملرم يقول هذه  شاء هللا ال قلت: يقول ذلك إذا كان حمرًما ويزيد بقوله: ما 
 يليب.  الزايدة فقط وال

بعد املائة: تغيري املُحرم نيته بعد إحرامه يكون واجًبا إن أحرم عن غريه  ةعشر  ةاملسألة احلادي (365
إن كان أحرم حبج مفرًدا أو أحرم قاراًن، ومل يسق  ةيث شربمة ويكون سنة مؤكدقبل أن حيج حلد

ابلتمتع للمفرد والقارن الذي مل  متثااًل ألمره ااهلدي، فإنه يليب بعمرة متمتًعا هبا إىل احلج، 
 يسق اهلدي. 

غري احلاج بعد املائة: حَيُْرم على احلاج كما حيرم على كل مسلم ومسلمة  ةاملسألة الثانية عشر  (366
االستهزاء ابلناس والسب والضحك واملزح املخرج من حدود املروءة وتعاطي شيء من احملرمات  
كاالستماع إىل األغاين احملرمة والنظر إىل النساء والصور احملرمة وشرب املسكرات واملفرتات  

وارتكابه لألمور املنهي  ألن احملرم يف حال ُيب عليه فيها اخلشوع واخلضوع هلل  ؛كالدخان
يف الشرك كاستغاثته بغري هللا من األموات  - والعياذ ابهلل -عنها سبب لعدم قبوله. أما الوقوع 

وتصحيح بعض   ،والغائبني يف أي حال وكاالستهزاء ابلدين أو ابملتمسكني به وكمواالة الكافرين
صاحبه وخيرجه من اإلسالم كفرهم كاإلابحية أو فصل الدين عن الدولة، فهو كفر حيبط حج 

 أعاذان هللا من ذلك. 

ولبس املعصفر  ،مرأةابعد املائة: ُيوز للمحرم اخلضاب ابحلنا رجاًل أو  ةاملسألة الثالثة عشر  (367
وللمرأة أن تلبس ما تشاء وتتجنب الطيب وال  ،وامللون إذا مل يكن يف ذلك تشبه أبحدمها

حللي شريطة أن ال تبدي ذلك أمام الرجال تكتحل ويباح هلا اخللخال وحنوه من الزينة كا
 األجانب. 

: قلت: ُيوز للمحرم اخلائف على نفسه اهلالك بسبب اجلوع بعد املائة ةاملسألة الرابعة عشر  (368
 ٺ چ: إاّل أن يكون عاجًزا عنها فال شيء عليه لقوله تعاىل ةصيد احلرم وأكله ويلزمه الفدي

                                                           

، و اد روي موصاوال ( عان جماهاد مرساالا 7/48(، ومن طريقاه البيهقاي يف السانن )122( أخرجه الشافعي يف مسند  )232)
 .وخمتصرا عن ابن عباا 
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 [.119]األنعام:    چ ٿ ٿ ٺ
ويلزم  ،بعد املائة: ال يفسد اإلحرام برفضه )عند اجلمهور( واإلحرام ابق ةعشر  اخلامسةاملسألة  (369

 صاحبه ما يلزم احملرم ابرتكاب احملظور وغريه. 

ومن يرى جواز  [.196]البقرة:   چ ڭ ڭ ڭ ۓ چ: قلت: ودليل اجلمهور قوله تعاىل 
رفضه إذا كان غري الفريضة كابن حزم حجته أن هللا سبحانه مل يوجب احلج يف العمر إال مرة 

 وأن اآلية دليل على إمتامه إذا كان فريضة. وهللا أعلم.  ،واحدة
بعد املائة: كل هدي وجزاء وفدية ملساكني احلرم إال ما عجز عن إيصاله  ةاملسألة السادسة عشر  (370

أن هدي التمتع والقران  :أي ،وما يشرع املشاركة يف األكل منه كهدي الِقَران والتمتع ،هلم
 يشرتك فيه صاحبه مع فقراء احلرم. 

عًدا أن إبراهيم ملا بعد املائة: ورد يف حدود احلرم على اختالفها قراب وب ةعشر  ةاملسألة السابع (371
نزل [ 128]البقرة:  چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ چسأل هللا 

 جربيل ابحلجر، وأرشده إىل موضعه من الكعبة، وأراه احلدود فوضع يف كل حد حجًرا. 
يف بطن ُعرنة يوم عرفة،  :بعد املائة: اخلطب املشروعة يف احلج ثالث أوهلا ةعشر  ةاملسألة الثامن (372

واثنيها: مِبىن يوم النحر بكرة، والثالثة: مبىن يف اليوم الثاين من أايم التشريق بعد الزوال أتسًيا 
 .  برسول هللا

بلوغ  بعد املائة: ورد أن احلجر األسود أضاء فصارت احلدود عند ةعشر  ةاملسألة التاسع (373
 وهللا أعلم.  ،إضاءته

ولو بعيًدا تالفًيا للزحام ال مانع  براهيم إاملسألة العشرون ومائة: نقل احلَجر الذي قام عليه  (374
فنقله من حتت جدار الكعبة إىل موضعه احلاضر  منه بل هو مشروع، كما فعل اخلليفة عمر 

 لكن البد أن يكون بعد نقله مقابال ملوضعه احلايل. 
والعشرون ومائة: إن وقف كل احلجاج الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، وإن  ةاملسألة احلادي (375

وقف احلجاج إال يسريًا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، قال الشيخ سليمان بن علي يف 
منسكه: ولو رأى اهلالل طائفة قليلة مل ينفردوا ابلوقوف بل الوقوف مع اجلمهور، واختار يف 
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وأما القول بتبديع من  ،(233)يقف من رآه يف التاسع ومع اجلمهور وهو حسن، انتهىالفروع أنه 
يقف حسب رؤيته اهلالل وإن كان متأكًدا فال يصح أن يُبد ع إال إذا جاهر ابملخالفة، أّما إذا مل 

 وال ُيوز تبديعه.  ،ُياهر ووقف مرتني فهو على حق إن شاء هللا

غري حاج ولذا ال جتوز نيابته يف الرمي  :والعشرون ومائة: ال يعتد برمي حالل أي ةاملسألة الثاني (376
 وغريه. 

ملا  (234)«جَ رَ  حَ اَل »: بعد ذكر قوله  والعشرون ومائة: قال ابن القيم  ةاملسألة الثالث (377
سئل عن التقدمي والتأخري، وقوله بعد قوله: ال حرج ال حرج إال على رجل اعرتض عرض رجل 

هذا احلديث ليس  "سعيت قبل أن أطوف"مسلم وهو ظامل فذلك الذي حرج وهلك، وقوله: 
 انتهى.  .مبحفوظ واحملفوظ تقدمي الرمي والنحر واحللق بعضها على بعض

 ،: ليس على املفرد إال سعي واحدملائة: قال شيخ اإلسالم املسألة الرابعة والعشرون بعد ا (378
وكذلك القارن عند مجهور العلماء وكذلك املتمتع يف أصح قويل العلماء وهو أصح الروايتني 

مل يطوفوا بني  فإن الصحابة الذين متتعوا مع النيب  ،عن أمحد وليس عليه إال سعي واحد
الصفا واملروة إال مرة واحدة قبل التعريف، قال الشيخ عبد هللا بن جاسر: يؤكد حديث جابر: 

، وال (235)«َواَل َأْصَحابُُه َبنْيَ الص َفا َواْلَمْرَوِة ِإال  َطَوافًا َواِحًدا َطَواَفُه اأَلو لَ  ملَْ َيُطِف الن ىبُّ »
سعى مع طواف القدوم مل يسع بعده، وإن مل يسع معه سعى  يكون سعي إال بعد الطواف فإذا
 .(236)مع طواف الزايرة، انتهى ملخًصا

ومما تقدم يتضح  (237)والعشرون بعد املائة: قال الشيخ يف كتابه مفيد األانم: اخلامسةاملسألة  (379
أن املتمتع يكفيه سعي واحد بني الصفا واملروة لعمرته وحجه حلديث جابر املتقدم وهو اختيار 

وإن سعى بينهما مرتني واحدة لعمرته  ،ورواية عن اإلمام أمحد شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وهللا  ،وأخرى حلجه عماًل حبديث ابن عباس املتقدم، فهو أحوط، وهو قول مجهور العلماء

 أعلم. 

                                                           

 (.2/37)مفيد األانم  (233)
 .(1306(، ومسلم )1736( أخرجه البخاري )234)
 واللفظ له. (1895(، وأبو داود )1215( أخرجه مسلم )235)
 (.2/82)مفيد األانم  (236)
 (.2/89)مفيد األانم  (237)
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يف صحيح البخاري ما نصه: ابب احملرم ميوت  (238) املسألة السادسة والعشرون بعد املائة: (380
أن يؤدى عنه بقية احلج مث ذكر حديث الرجل الذي وقصته راحلته  ومل أيمر النيب  :بعرفة

 . (239)وهو واقف بعرفة

أي كرمي اجلمار " (:احلج ةبقي)قال القسطالين يف شرحه على البخاري بعد قول املصنف  
وإمنا مل أيمر النيب  ألنه يبعث يوم القيامة ملبًيا ؛ألن أثر إحرامه ابق ؛واحللق وطواف اإلفاضة

ألنه مات قبل التمكن من أداء بقيته فهو غري خماطب به كمن  ؛أن يؤدى عنه بقية احلج 
 انتهى كالم القسطالين.  "شرع يف صالة مفروضة فمات يف أثنائها فإنه ال تبعة عليه فيها إمجاًعا

ذكر يف فتح الباري، كتاب احلج، قال الطربي: مل يسقط  والعشرون بعد املائة: ةاملسألة السابع (381
 ، كتاب احلج حديث ابن عباس قال: وقت رسول(240)احلرج إال وقد أجزأ الفعل النيب 
 .سنده ضعيف ،ألهل املشرق ذات عرق 

قلت: هذا يقوي ما تقدم بيانه أبن الذي وقت ذات عرق أمري املؤمنني عمر   
(241).  

                                                           

 (.2/90)مفيد األانم  (238)
 (.1206جه مسلم )أخر  (1849البخاري ) أخرجه( 239)
 (.5/425فتح الباري البن حجر ) (240)
 (.1531( أخرجه البخاري )241)
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 :من الشرح املمتع

 هافيما يلي مجلة من املسائل املهمة املتفرقة أضيفها إىل ما تقدم ملا فيها من زايدة الفائدة بعض 
 . مما استحسنت إضافته من الشرح املمتع للعالمة اجملتهد حممد بن صاحل بن عثيمني 

والعشرون بعد املائة: ال ُيوز تقدمي السعي على الطواف يف العمرة خبالف احلج  ةاملسألة الثامن (382
ولقلة ؛ لكثرة أفعال احلج يف يوم العيد ومشقة الرتتيب فيها (242)«جَ رَ حَ  اَل »: فقد قال عنه 

  .(243)العلم هبا

والعشرون بعد املائة: املواالة يف الطواف واجبة إال إذا توقف ألداء الصالة أو  ةاملسألة التاسع (383
إلعانة حمتاج أو اسرتاحة من تعب، أّما لو أحدث فإنه ينقطع طوافه ويعيده بعدما يتطهر، أما السعي 

الغائط فإن يف املواالة فيه خالفًا لغري احلاجة أما ترك املواالة لالسرتاحة أو قضاء حاجة البول أو 
  .(244)ذكرويرجع، فهي جائزة وليس فيها خالف يُ 

املسألة الثالثون بعد املائة: ال يشرع اإلحرام من حتت ميزاب الكعبة بل إنه من البدع، وقد  (384
وأصحابه أحرموا من منازهلم يف  ألن النيب  ؛أخطأ من استحب ذلك من أصحاب املناسك

 . (245)األبطح وأهل مكة من بيوهتم
والثالثون بعد املائة: قلت: لو مل حيرم ابحلج إال يوم عرفة مث توجه إليها أو كان  ةاملسألة احلادي (385

 يعمل هبا فأحرم هبا ولو بعد الزوال جاز له ذلك وحجه صحيح. 
والثالثون بعد املائة: وقلت: على اإلمام أن خيطب ابلناس يوم عرفة قبل أن  ةاملسألة الثاني (386

يبني هلم فيها ما يلزم من  ،خطبة واحدة ،يصلي ابلناس الظهر والعصر مجًعا أتسًيا ابلرسول 
وحيذرهم الشرك الذي يقع فيه كثري من املنتسبني إىل  ،ويف مقدمتها توحيد هللا تعاىل ،أمور الدين

واالعتقاد  ،والذبح هلم والنذر هلم ،وطلب احلاجات منهم ،وخاصة االستغاثة ابألموات ،اإلسالم
  .يف األئمة واألولياء ومشائخ الطرق أبهنم يعلمون الغيب ويدبرون الكون

وال يقبل هللا  ،ويبني هلم أن هذا االعتقاد وهذا العمل شرك أكرب خيرج صاحبه من ملة اإلسالم 
  . حًجا وال غري ذلك من العباداتمنه صالة وال صوًما وال

                                                           

 (.1306(، ومسلم )124( أخرجه البخاري )242)
 (.7/369( انظر: الشرح املمتع )243)
 (.276، 7/275( انظر: الشرح املمتع )244)
 (.7/283( انظر: الشرح املمتع )245)
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وينهاهم عن  ،وما أوجب هللا على املسلمني من االعتصام حببله سبحانه ،ويبني هلم مناسك احلج 
ويبني هلم ما أوجب هللا سبحانه عليهم حكومات وشعواًب من التحاكم  ،ويبني هلم خطره ،التفرق

وأن رفض حكم هللا من نواقض  ،وحيذرهم احلكم بغري ما أنزل هللا ،إىل كتابه وسنة نبيه 
  .اإلسالم

وحيذرهم الوقوع يف الراب ويف املعامالت الربوية وغريه من املعامالت احملرمة كالقمار والتأمني على  
وحيذرهم  .احلياة أو البضائع أو املمتلكات وكذا البيوع احملرمة كبيع ما ال ميلك وبيع اجملهول

تهاك األعراض وأخذ املال بغري حق ويبني هلم حرمة الدماء وخطر تعريضها لالستباحة إباثرة ان
 شهد هللا سبحانه على هذا البيان. أو  الفنت واخلالف بني املسلمني كما بني ذلك النيب 

املسألة الثالثة والثالثون بعد املائة: قلت: وإذا حتلل التحلل األول يوم العيد ولكنه مل يطف  (387
احلديث يف ذلك ألن  ؛واف اإلفاضة فإنه يبقى على حتلله أايم التشريق وال يلزمه أن يعود حمرًماط

 والشاذ له حكم الضعيف.  ،شاذ مل حيصل العمل به بني الصحابة وال التابعني

املسألة الرابعة والثالثون بعد املائة: ال يصح طواف الوداع قبل انتهاء مناسك احلج، فلو طاف  (388
يرمي بطل طوافه. والذين يوكلون من يرمي عنهم، ويطوفون قبل الرمي قد ارتكبوا قبل أن 

ألن توكيلهم لغري عذر مشروع ال يصح، والثاين تركهم طواف  ؛حمذورين: األول ترك الرمي
ألن طوافهم غري صحيح وقد ارتكبوا إمثا لتهاوهنم ببعض مناسك احلج وعليهم التوبة  ؛الوداع

 إىل هللا سبحانه. 
والثالثون بعد املائة: قال الشيخ يف الشرح املمتع: لو أن مفتًيا أفىت بغري علم  ةملسألة اخلامسا (389

 .(246)ألنه ألزمه مبا مل يلزمه هللا به ؛بتضمينه :فقال للحاج: عليك دم ففعل، نقول
ُيب قلت: يفهم من ذلك أنه لو وافقت الفتوى حًقا مل يضمن املفيت شيًئا ولو كان جاهاًل لكن  

ألن من يفيت بغري علم قد قال على هللا ما  ؛على املسلم أن يعلم أبنه ال ُيوز له اإلفتاء إال بعلم
 وهذا من أعظم الكبائر، نعوذ ابهلل من ذلك.  ،ال يعلم

املسألة السادسة والثالثون بعد املائة: ُيب على من أخر طواف اإلفاضة ليكفيه عن طواف  (390
إذ لو نواه وداًعا ما صح عن اإلفاضة والعكس  ،الوداع أن ينويه يف األصل وينوي الوداع ابلتبع

صحيح. أما إذا كان يف نيته اإلفاضة أصاًل لكنه نسي استحضارها عند الطواف فطوافه 

                                                           

 (.7/360( انظر: الشرح املمتع )246)
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 ألن اصطحاب األصل من القواعد الشرعية إال إذا تعمد قطعه.  ؛اء هللاإن ش ،صحيح
والثالثون بعد املائة: ال ُيوز على الصحيح ذبح اهلدي واألضحية قبل يوم  ةاملسألة السابع (391

. (247)وأصحابه مل يذحبوا إال يوم العيد وأايم التشريق ألن النيب  ؛العيد وال بعد أايم التشريق
إال من عني هداي أو أضحية فضاعت ومل ُيدها إال بعد أايم التشريق فإنه ُيوز له ذحبه وُيزيه 

 وال ُيوز ذحبه إال داخل احلرم. أما األضحية ففي أي مكان.  ،اهلدي أو األضحية واهلديعن 

                                                           

 (.1218أخرجه مسلم )( 247)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

126 

 

 :إكرام اإلسالم للمرأة ورفعة شأنها يف أحكامه

يف قصة توقف  عثيمني والثالثون بعد املائة: استنبط الشيخ حممد بن  ةاملسألة الثامن (392
ومشورة أم  ،(248)أبن حيلقوا وحيلوا عن حلق رؤوِسهم يف احلديبية وقد أمرهم النيب  الصحابة 

 عليه أبن يبدأ هو ابحللق فوائد عظيمة وهي:  سلمة 
 وجوب احللق على احملصر الذي مل يشرتط لورود السنة به.  
 الذي مل يشرتط بنص القرآن.  وجوب اهلدي على احملصر 

 عدم وجوب الصيام على من ال ُيد اهلدي؛ ألن هللا سبحانه مل أيمر به كما أمر به يف التمتع.  
 التعليم واالقتداء ابلفعل أحيااًن يكون أبلغ من القول.  
 . رجاحة عقل أم سلمة  

 قبول رأي املرأة إذا كان صوااًب واستشارهتا كالرجل.  
 .(249)ة يف الرأي قد تغيب عن أفضل اخللق وتظهر ملن دونه كما يف هذه القصةأن اإلصاب 

  .قلت: وغريها كما يف غزوة بدر وأتبري النخل 
ونعود إىل بيان ضمان اإلسالم حلقوق املرأة على ، اإلسالم وحده هو الذي ضمن حقوق املرأة 

 أكمل وجه. 

تردد  م سلمة أإىل  والثالثون بعد املائة: قلت: إن قصة شكوى الرسول  ةاملسألة التاسع (393
ملشورهتا من األدلة على أن اإلسالم هو الذي رفع  أصحابه يف أمر احللق واإلحالل وقبوله 

 ،أمر شريف عظيم له األمهية واملكانة احملرتمة يف اجملتمع من شأن املرأة وأعلى مكانتها يف كل
 ومن ذلك: 

أن هللا سبحانه كلفها كالرجل بعبادته وبني أنه خلقها كالرجل لذلك وال يكلف هللا  
سبحانه ابلتكاليف إال أهل العقول. فهي يف اإلسالم كالرجل إنسان عاقل مكرم حمرتم 

 له حقوق وعليه حقوق. 
ملا كانت خلقتها اجلسمية ومشاعرها النفسية ختتلف عن الرجل جعل هللا سبحانه وظيفتها  

                                                           

 (.2731(، )1695(، )1694( أخرجه البخاري )248)
 (.7/183( انظر: الشرح املمتع )249)
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تتالءم مع خلقتها اجلسدية والنفسية فجعل عمل الرجل خارج املنزل يف املكتب واملصنع 
وهو هبذه املهنة يكتسب املال لينفق على  ،واملزرعة والتجارة والبناء والصيد واجلندية واملنجم

نفسه وزوجته وأوالده. ولذلك جعل هللا القوامة له عليها ومحله املسؤولية يف أتمني العيش 
كن واحلماية من املخاوف لزوجته وأطفاله لكي تعيش الزوجة وأطفاهلا يف منزهلا عيًشا والس

سعيًدا بعيًدا عن املكدرات واملنغصات، وجعل هللا سبحانه وظيفتها داخل منزهلا وهي احلمل 
وهتيئة اجلو املريح واحلياة السعيدة  ،واإلرضاع وتربية أطفاهلا وصنع الطعام هلا ولزوجها وأطفاهلا

ألنه قد خرج وقد تناول  ؛سعيد حال عمله خارج املنزل (أي الزوج)هلا وأطفاهلا ولزوجها، فهو 
وجبة إفطار هنيئة مع أسرته مع ما متيزت به من توفري يف الصرف وأمان من الغش وسوء الطبخ 

 ؛الذي حيصل يف املطاعم. ويف الوقت نفسه فإنه يشعر ابلسعادة والنشاط والراحة يف أداء عمله
ألنه يتذكر أن زوجته وأطفاله ينتظرون رجوعه إليهم ليتناولوا مجيًعا طعام الغداء، وتقر أعني 

 بعضهم ببعض وُيد وسائل الراحة بعد العمل مهيأة له. 

فاملرأة تعيش يف بيتها اآلمن املريح وتقر عينها ابلزوج واألوالد وتؤدي أربع وظائف رئيسة ال  
ألهنا ال تتالءم مع خلقته وطبعه الذي فطره هللا  ؛ بواحدة منهايستطيع الرجل القيام هبا بل وال

عليه، فلو خرجت من بيتها لتعمل كالرجل الحتاجت إىل أربع موظفات تدفع هلن هي وزوجها 
إضافًة إىل حرمان األطفال من حنان األمومة  ،أجورًا ال يستطيع الزوجان احلصول عليها

ابإلضافة إىل شقاء الزوجني نتيجة حرماهنما من أسباب الراحة  ،وتعريضهم ألخطار أخرى
 والسعادة املتقدم ذكرها. 

وسبب حلدوث املشاكل والطالق بني  ،بل إن عمل املرأة خارج البيت سبب حلرماهنا من الزواج 
املتزوجات وأزواجهن، وسبب لتنشئة األطفال تنشئة غري سليمة تبقى آاثرها السيئة معهم ومع 

 ومع جمتمعهم مدى احلياة.  أسرهم
ضمن اإلسالم للمسلمة احلياة السعيدة الشريفة قبل وجودها وبعده يف مجيع أدوار حياهتا   

فأمر كال من الزوجني أن خيتار زوجه صاحب دين وخلق من  ؛كما ضمنها للرجل كذلك
بره بوالديه، ليكون هذا االختيار سبًبا يف جنابة الولد وصالحه، و  ؛أسرة حمرتمة حمافظة شريفة

وأمر هللا سبحانه يف دين اإلسالم ابإلحسان إىل األوالد عامة والبنات خاصة ووعد احملسن 
وقد جعل هللا سبحانه تربية البنت وإكرامها أفضل  ،إىل بناته ابجلنة وسعادة الدنيا واآلخرة

 احملسن لبناته أبهنن سرت له عن النار.  من تربية االبن، وقد وصف النيب 
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وهيأ هللا سبحانه للمرأة املسلمة احلياة الزوجية السعيدة املبكرة أبن جعل تكاليف الزواج من  
املهر وغريه على الزوج ولذا فإهنا ال تتحمل هم التكاليف الزوجية كما هي احلال عند الغربيني 

 ة. وغريهم من غري املسلمني ومن املسلمني الذين يعيشون بعيدين عن تعاليم اإلسالم السامي

 ويف الوقت نفسه فإن هللا سبحانه ورسوله  –ولكنها ختتار من يعجبها من اخلطاب وتتزوجه  
 ،أيمرها وأيمر وليها الذي له الوالية عليها أن يتساحما مع الزوج يف املهر والتكاليف الزوجية

طان وإن كان الزوج فقريًا ال دخل له وقد توافر فيه الشر  ،فيقبالن منه ما تيسر من املال
األساسيان للزوج الصاحل ومها التمسك بدين اإلسالم، واخللق الفاضل الشريف فإن املرأة 

ألن األسرة املسلمة تريد البنتها الزوج الصاحل الذي يكرمها وحيميها ويعفها  ؛ووليها يرحبان به
نه ويف الوقت نفسه ربتها أسرهتا على أن تساعد الزوج مبا خيفف ع ،جنسًيا ابلزواج املشروع

 تكاليف احلياة الزوجية، وذلك حبفظ ماله واالقتصاد يف الصرف. 
ويف الوقت نفسه مسح هلا اإلسالم ابلعمل املناسب لفطرهتا وخلقتها اجلسدية والنفسية   

كعملها يف   ،كتدريس البنات واخلياطة وحنوها من املهن النسائية داخل بيتها أو خارجه
للرجال واالختالط هبم الذي يؤدي إىل  ةمستشفى خاص ابلنساء بشرط أن ال تكون معرض

وكأن تعمل مع زوجها يف مزرعتهما أو رعي غنم  ،عتداء على عرضها وشرفهاإهانتها واال
ولكن البد من إذنه هلا  –هلما وحنو ذلك، وَكْسُبها هلا إال ما تربعت به لزوجها وعياهلا منه 

 ك العمل، ورضاه ملا قد يرتتب عليه من نقص يف أداء واجباهتا حنو زوجها. بذل
وهو  ،منذ والدة البنت يف اإلسالم أيمر إبكرامها كاالبن، بل وتزيد عليه فيما هو من خصائص األنوثة 

تزيينها مبا يتيسر لألبوين توفريه هلا من الذهب واجملوهرات واملالبس النسائية اجلميلة الساترة منذ سن 
 ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ چ: قال هللا تعاىل يف القرآن العظيم واصًفا هذا اإلكرام للمرأة ،الطفولة

َخرْيُُكْم أَلْهِلِه َوَأاَن َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم »: [، وقال رسول هللا 18الزخرف: ]   چ ھ ھ   ھ
ال يكرمهن إال كرمي وال يهينهن إال "وقد تعارف املسلمون على املثل القائل:  ،(250)«أَلْهِلى

 . "لئيم
وقد أكرم هللا سبحانه املرأة منذ خلقها من ضلع أبينا آدم فأخرب سبحانه أن العمل والكدح  

وأن عليه اإلنفاق على املرأة وقد تالعب أعداء الرسل أبوامر هللا يف   ،خارج املنزل على الرجل
                                                           

وصاححه األلبااين يف  (1977( و ااا: حسان صاحيح، وابان ماجاة )3895(، والرتمذي )4899( أخرجه أبو داود )250)
 (.285السلسلة الصحيحة )
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جنيل عند النصارى فغريوا ما جعل هللا كتبهم فحرفوها كما حصل يف التوراة عند اليهود واإل
ومنها: أن الكد والعمل على الرجل، وأن  ،سبحانه للمرأة من الكرامات اليت جاء هبا القرآن

فقال هللا  ،على املرأة القرار يف بيتها يف راحة وأمان، والقيام بوظائفها الطبيعية املتقدم ذكرها
وزوجه تعاىل يف سورة طه مبييًنا آلدم أنه إن أطاع الشيطان فسيهبط من اجلنة إىل األرض هو 

 ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ: حواء وسيكون الشقاء والكدح عليه هو

ومل يقل هللا سبحانه: فتشقيان ابلكدح والعمل وإمنا ذلك خاص  [،117طه: ]   چ ڎ ڌ
 ابلرجل. 

فاحلفظ التام حلقوق املرأة واإلكرام واالحرتام التامان للمرأة ال يوجد إال يف اإلسالم منذ الطفولة  
فقد أوجب هللا على أوالدها من البنني والبنات أن يكرموها ويكرموا  ،أمًّا وجدةً حىت صارت 

وأوجب هللا سبحانه للمسلم البار بوالديه اجلنة وتوعد العاق لوالديه  ،آابءهم غاية اإلكرام
 چ: ابلنار، وأمر هللا سبحانه األوالد ابلدعاء لوالديهما زايدة على برمها ابخلدمة واإلكرام فقال

  ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ ںں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

         ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ: [. وقال تعاىل24-23]اإلسراء:   چ ۋ ۋ  ٴۇ

 [. 36]النساء:   چ ں  ں

للذي استأذنه ليخرج  وقال  .(251)«اتِ هَ م  اأْلُ  امِ دَ قْ أَ  تَ حتَْ  اجلنةُ »: وقال رسول هللا حممد  
  .(252)«َأَحيٌّ َواِلَداَك قَاَل نـََعْم قَاَل َفِفيِهَما َفَجاِهدْ » :إىل اجلهاد يف سبيل هللا

والعناية ابألم بصفة  ،واآلايت القرآنية واألحاديث النبوية كثرية يف احلث على بر الوالدين 
 :قَالَ  ؟َمْن َأَحقُّ الن اِس حبُْسِن َصَحاَبيِت "لصاحبه الذي قال:  فقد قال رسول هللا  ،أخص

 ،(253)"«مثُ  أَبُوكَ » :قَالَ  ؟مثُ  َمنْ  :قَالَ  «مثُ  أُمُّكَ » :قَالَ  ؟مثُ  َمنْ  :قَالَ  «مثُ  أُمُّكَ » :قَالَ  ؟مثُ  َمنْ  :قَالَ  «ُأمُّكَ »
وهلذا فإن من أعظم اإلحسان الذي يعبد املسلم  ،أبقاربه األقرب فاألقرب مث أوصى 

                                                           

(، وصااح 2666، وضااعفه األلباااين يف ضااعيف اجلااامع )( بسااند ضااعيف119يف مسااند الشااهاب ) ( أخرجااه القضاااعي251)
صااااحيح و اااااا: "( 7248، 2502( واحلاااااكم )3104عنااااد النسااااائي )« فالزمهااااا فااااإل اجلنااااة حتاااات رجليهااااا»بلفااااظ: 
 ، و اا األلباين يف صحيح النسائي: حسن صحيح.ووافقه الذهيب، اإلسناد"

 .(2549(، ومسلم )5972)(، 3004( أخرجه البخاري )252)
 .(2548(، ومسلم )5971( أخرجه البخاري )253)
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أن يرب والديه  -الصادق يف إسالمه به ربه، بعد توحيد هللا تعاىل وأداء أركان اإلسالم 
 ألن هللا سبحانه جعل رضاه عن املسلم مقرواًن برضا والديه.  ؛وحيسن إليهما

أن هللا سبحانه بّشر  -من الرباهني الدالة عقلًيا على أن اإلسالم هو الدين عند هللا وهو احلق  
البار أبمه وأبيه )احملسن إليهما( ببشارتني  يف كتابه القرآن العظيم وعلى لسان رسوله حممد 

سبحانه يبارك يف فأما اللتان يف الدنيا: فإن هللا  .يف الدنيا والثالثة يف الدار اآلخرة بعد املوت
ويوفقه للخري ويدفع عنه الشر، والثانية: يرزقه هللا أوالًدا صاحلني يربونه وحيسنون إليه.  ،عمره

، وتوعد (وأما البشارة اليت يف اآلخرة فهي: أن هللا يكرمه إبدخاله اجلنة )دار النعيم بعد املوت
همل هلما بثالث عقوابت. املسيء لوالديه، امل هللا سبحانه يف كتابه وعلى لسان رسوله 

ثنتان يف الدنيا، األوىل: أنه يشقى يف حياته، ويعيش عيًشا نكًدا يتسلط عليه أعداؤه، والثانية: ا
 أن أوالده يهينونه ويسيئون إليه حىت يتمىن موهتم. ويف اآلخرة قد توعده هللا ابلعذاب يف النار. 

يئني إىل والديهم قد حتقق منها ما هو يف وهذه البشارات للبارين بوالديهم، واإلنذارات للمس 
الدنيا، وشهدها الناس جياًل بعد جيل، وهلذا قيل يف املثل املتفق عليه: )الرب سلف والعقوق 

أن كال العملني مع الوالدين من خري أو شر سرياه ولدمها من أوالده ولذا ورد يف  :سلف( أي
وهذا من مئات الرباهني اليت تقدم بعض منها يف هذا  ،(254)ُكْم(األثر: )بـَرُّوا آابءَُكْم َترَبُُّكْم َأبـَْناؤُ 

الكتاب املبارك، واليت جاء اإلخبار هبا يف القرآن الكتاب املنزل من عند هللا تعاىل على رسوله 
واليت بلغها عليه الصالة والسالم يف أحاديثه جلميع الناس واليت هي  خامت املرسلني نبينا 

 وال يبلغها إال رسول من عنده سبحانه.  ،عالم الغيوبإخبار بغيوب ال يعلمها إال هللا 

والوعيد ابلعذاب يف النار للمسيء  ،وأما الوعد ابلنعيم يف اجلنة بعد املوت للبار احملسن للوالدين 
إليهما فهي حقيقة سيلقاها اإلنسان ال حمالة بعد موته، نسأل هللا لكل مسلم ومسلمة أن 

 يرزقهما بر والديهما، آمني. 
وهو اخلروج لقتال الكفار  ،وقد أكرم هللا سبحانه املرأة يف اإلسالم فلم أيمرها ابجلهاد 

وملا فيه من تعريضها لألسر فتكون  ،مع الرجال ملا فيه من ترويع ال تستطيع أن تتحمله
من تعريضها وتعريض املسلمني وملا فيه  ،أبيدي من يهتكون عرضها ويدوسون كرامتها

 جلنسية اليت هي أعظم سبب للهزمية.اجملاهدين للفتنة ا

                                                           

، و ااااا هاااذا حااديث صااحيح اإلسااناد ومل خيرجااا ( و اااا: 7259(، واحلاااكم )1002أخرجااه الطاارباين يف األوسااط )( 254)
 (.2039، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )بل سويد ضعيفالذهيب: 
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نتهاك شرفها وكرامتها  اوهكذا حرم اإلسالم عليها أن تعرض نفسها ألي وضع يرتتب عليه  
كاخللوة ابلرجل األجنيب كالسائق واخلادم والطبيب واملوظف يف مكتبه أو صاحب املتجر أو 

يف الطائرة مع الناس بدون املهنة، ومها خمتفيان عن األنظار، وكذا حرم عليها أن تسافر ولو 
ألهنا تتعرض يف املطار ويف الطائرة لرجل ُيلس جوارها فيالطفها ابلكالم، أو يقدم هلا  ؛حمرم

خدمات وإن كان فاسًقا وهم الكثرة، رمبا حياول أن ميس يدها أو كتفها أو رجلها أثناء الرحلة 
الكارثة وترتبط بينهما  - والعياذ ابهلل -أو يكون مجياًل فتفتنت به فتحصل  ،وغفلة الناس

العالقة اجلنسية احملرمة يف الطائرة وبعدها مبعرفة كل منهما لآلخر وعنوانه، فيحصل االتصال 
ة  فَِإن  اَل خَيُْلَون  َأَحدُُكْم اِبْمَرأَ »: احملرم والعالقة احملرمة ولو بعد حني، وهلذا قال رسول هللا 

وال يقولن من يسمح حلرمته ابخللوة ابألجنيب أو السفر وحدها أبنه واثق هبا ، «الش ْيطَاَن اَثلِثـُُهَما
ولكن خطر الفتنة اجلنسية  ؛إال مغفل ضعيف الغرية أو عادمها. وال يعين هذا عدم الثقة ابملرأة

أنه ال ُيوز للمرأة أن تعرض كما   ،عام للجنسني فال ُيوز للرجل أن يعرض نفسه لفتنة النساء
 نفسها لالفتتان ابلرجال. 

فهل آن لدعاة اإلابحية والكفر أن يتوبوا إىل هللا من اجلرمية اليت ينادون هبا ابسم حرية املرأة  
حنل من كل فضيلة، وداس كرامة املرأة وشرفها وأوجلها يف املهن الشاقة اتقليًدا للغرب الذي 

املكاره وَحَرَمها وَحَرَم الرجل وحرم األطفال من السعادة اليت ينعم وعرضها جلميع  ،خارج بيتها
ۆئ   ۆئ  ۈئ ۈئ           چ : وصدق هللا العظيم إذ يقول ،هبا اجملتمع املسلم املتمسك بتعاليم اإلسالم

 گ ک ک ک ک ڑ چ: ويقول سبحانه [.46]احلج:     چېئ ېئ ېئ      ىئ          ىئ ىئ 

 وهلل در القائل:  ،[8]فاطر:   چ گ
 (255)يـُْقَضى على املرء يف أايم حمنته     حىت يرى حسًنا ما ليس ابحلسن

أّما إنصاف اإلسالم للمرأة يف بقية احلقوق فقد جاء يف ذروة العدل اليت مل ولن يصل إىل  
 مستواها أي قانون إىل يوم القيامة. 

املرياث، وكذا يف مجيع الدايانت الضالة مبا فيها فقد كانت يف اجلاهلية قبل اإلسالم حمرومة من  
اليهودية والنصرانية ألهنما دينان قد حرفهما اليهود والنصارى. وكذا يف اجملتمعات اجلاهلية 

وإن َور َث اليهود والنصارى البنت أو االبن  –األخرى وإن كان شيء منها ينتمي إىل اإلسالم 
                                                           

األديااب الشاااعر  ( ياال الشااقائق)يحااىي باان علااي باان نصااوح املعاارو  بنااوعي والااد عطااائي صاااحب تنسااب األبيااات ل( 255)
 (.3/229) خالصة األثر يف أعيال القرل احلادي عشر، انظر: املشهور
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يف دور العجزة  - والعياذ ابهلل -بل يرميان من قبل أوالدمها  ،مثاًل فإهنم حيرمون األبوين غالًبا
 إن وجدا أو أحدمها. 

بل إهنم ال يعرتفون هبما وال حبقهما، أما األخ واألخت وكل قريب فإنه منبوذ ال يعرتفون به يف  
يف حني أن اإلسالم أوجب أن  ،ومن على شاكلتها من اجملتمعات األخرى ،اجملتمعات الغربية

 .ل قريب، وأن يكرم، وأن يورث إذا مل يوجد من هو أقرب منه ممن حيجبه عن املرياثيوصل ك
ولكنه مع هذا فقد جاءت الوصية يف القرآن العظيم أبن يوِصي من حضره املوت وهو صاحب 
مال ملن ال يرث ابملعروف، وجعل لصاحب املال احلق يف أن يتصرف يف ثلث ماله فأقل؛ 

 ويف أعمال الرب اليت ينتفع هبا بعد موته.  ، يرثونفيوصي به لآلخرين الذين ال

أّما الغربيون فقد وصل هبم اجلهل واحلماقة والكفر إىل أن يوصي بعضهم بثروته لكلبه زايدة  
ألن أكثرهم  ؛والغالب أهنم ال يعرف بعضهم بعضا ؛على قطيعته وحرمانه لقرابته إن كان يعرفهم

جمتمعات كافرة ضالة تعبد املادة واملهنة وُتَشرِّع هلا نظمها  أوالد زان والعياذ ابهلل؛ لعيشهم يف
اإلابحية ابسم الدميقراطية واحلرية الشخصية، وما يوجد يف توريث اإلسالم األبناء والبنات 
واألخوة واألخوات األشقاء من إعطاء الذكر ضعف األنثى، فذلك عني العدالة والرمحة 

كسب وتكاليف احلياة املالية لألسرة على الرجل أما ألن اإلسالم جعل الكّد وال ؛للجنسني
 املرأة فلم يكلفها بشيء من ذلك كما تقدم بيانه. 

ألن  ؛ومن إكرام اإلسالم للمرأة أنه أعفاها من الوظائف اخلطرية كرائسة الدولة والقضاء للرجال 
 ؛جها وأوالدهاتلك الوظائف حتملها اهلم وتصرفها عن وظائفها الطبيعية اليت تسعد هبا هي وز 

 وألن تلك الوظائف رجالية حبتة. 
وأكرم اإلسالم املرأة أبن أعفاها من حتمل الشهادة ملا يرتتب عليها من طلب حضورها يف  

إال فيما يتعلق ابملال واألمور اخلاصة ابلنساء كالكشف على البكارة وما  ؛احملاكم والدوائر
تدعو احلاجة إليه كالكشف عن دواخل املرأة فإن االعتبار يف ذلك لشهادهتا هي ال 

 لشهادة الرجل. 

ومل ُيعل اإلسالم للرجل النظر إىل عورة املرأة إال يف حاالت الضرورة كاإلنقاذ والعالج  
ال يوجد طبيبة تقوم به، وإين آلمل من أهل الغرية لدين اإلسالم أن يضموا الضروري الذي 

هذه التكملة ملا تقدم يف هذا الكتاب املبارك من حقوق الوالدين وحقوق املرأة يف 
اإلسالم، فيجعلوها وغريها من املواضيع اهلامة األخرى يف رسائل مستقلة ترتجم إىل 
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  تعاىل. إن شاء هللا ،اللغات األخرى ليعم نفعها
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 من أحكام زيارة مسجد النيب 

والصالة فيه من أي مسافة كانت إذا تيسر  املسألة األوىل: تشرع زايرة مسجد الرسول  (394
َهَذا َوَمْسِجِد احْلََراِم  ياَل ُتَشدُّ الّرَِحاُل ِإال  ِإىَل َثالَثَِة َمَساِجَد َمْسِجدِ »: ذلك للمسلم لقوله 

 .(256)«َوَمْسِجِد اأَلْقَصى
 املسألة الثانية: أن مشروعيتها مستحبة وليست فرًضا.  (395
املسألة الثالثة: أنه ال عالقة هلا ابحلج، ولكنها يف أي وقت كان، وما يروى من أحاديث تربطها  (396

من زارين وزار أيب إبراهيم يف »وكحديث:  ،(257)«من حج ومل يزرين فقد جفاين: »ابحلج كحديث
فهي مجيعها موضوعة وال أصل هلا كما بني ذلك حفاظ  (258)«عام واحد وجبت له شفاعيت

ألن زايرهتا مع احلج أيسر  ؛احلديث، أّما كثرة من يزور من احلجاج بعد احلج أو قبله فذلك
 ملشقة الزايرة املستقلة من بلداهنم وكثرة تكاليفها. 

الرابعة: دل احلديث املتقدم وغريه على أن السفر إىل أي مكان )سوى املساجد الثالثة(  املسألة (397
بل هو  ،وأنه ليس قربة ،من أجل عبادة هللا تعاىل فيه والتقرب إليه سبحانه بزايرته بدعة وال ُيوز

عن ذلك حىت ولو كان املكان املزور  بعد عن هللا سبحانه ملخالفة الزائر لنهي النيب 
 مسجًدا.

مث إذا كان السفر لزايرة القبور واملشاهد فإن كان من : وأعظم يف االبتداع واإلاخلامسة املسألة (398
أجل زايرهتا الزايرة الشرعية املشروعة للحاضر فهي بدعة ال جتوز ملن يشد هلا الرحل وصاحبها 

ا واالستغاثة أبهلها وطلب احلاجات منهم حىت وإن  آمث، وإن كانت الزايرة من أجل الطواف هب
 ،أو أحد األولياء فإهنا شرك أكرب وعبادة لغري هللا أو أحد أئمة آل البيت  كان النيب 

ونيب هللا تعاىل وآل بيته وأولياؤه بريئون منها وممن يفعلها كما تقدم بيان ذلك يف املفاهيم 
 السامية. 

                                                           

 واللفظ له. (3450(، ومسلم )1995( أخرجه البخاري )256)
، و ااا األلبااين : موضاوعااجلاوزي  وةما( ونقال عان الصاا اين وابان 366، 2/320(  كر  العجلوين يف كشف اخلفا )257)

 (: موضوع.45يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )
، و ااا األلبااين يف سلساالة : موضااوعمااابان تيمياة  وةو ( ونقال عان النااووي 2/329(  كار  العجلاوين يف كشاف اخلفااا )258)

 (: موضوع.46األحاديث الضعيفة واملوضوعة )
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ن أراد السفر إىل املدينة أن يقول: أسافر لزايرة مسجد الرسول املسألة السادسة: املشروع مل (399
 . 

فيقف  : فإذا وصل إىل املسجد بدأ بصالة حتية املسجد مث أييت إىل قربه ةاملسألة السابع (400
مث ينصرف وال يزيد يف السالم عليه على  ويسلم عليه مث يسلم على صاحبيه  ،تلقاء وجهه

املشروع وهو: السالم عليك اي رسول هللا ورمحة هللا وبركاته، صلى هللا عليك وعلى آلك وسلم 
وأديت األمانة ونصحت لألمة وجاهدت يف هللا  ،تسليًما، وإن زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة

 لسالم. ال يزيدون على ا حق جهاده فهو حسن، وكان الصحابة 
ويطيل الوقوف انداه:  رجاًل يقف عند فرجة على قرب النيب  وقد رأى علي زين العابدين  

، فقال: ال تفعل، ولكن سلم ماذا تصنع اي هذا؟ قال: أسلم وأصلي على رسول هللا "وقال: 
ُتْم »وانصرف وصّل عليه أينما كنت، فإين مسعت أيب عن جدي يقول:  ُثَما ُكنـْ َفَصلُّوا َعَلي  َحيـْ

ُلُغيِن    .(260)"فأنت اي هذا ومن ابألندلس سواء (259)«فَِإن  َصاَلَتُكْم تـَبـْ

بل إن ذلك من البدع  ،: ال يشرع التمسح ابحلجرة النبوية وال بغريها من اآلاثرةاملسألة الثامن (401
 احلجرة أو لقائها يفإوما يفعله اجلهال من كتابة أوراق أو عقد األسالك واخلرق و  ،املنهي عنها

املقابر كل ذلك من أعمال اجلاهلية والوثنيني املشركني ُيب على املسلم أن يبتعد عن أحد يف 
ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأِل »: قال  ،ذلك وأن يتعلق ابهلل وحده ويتوكل عليه وحده ويسأله وحده

ويف القرآن الكرمي اآلايت الكثرية اليت أيمر هللا سبحانه  ،(261)«اّلل َ، َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن اِبّلل ِ 
عباده فيها بسؤاله وحده واعتقاد النفع والضر فيه وحده والتوكل عليه وحده، ويبني فيها 

 ،سبحانه أن صرف شيء من ذلك لغريه شرك به سبحانه وأنه بريء منه ورسَله وعباَده الصاحلني
 [.18اجلن: ]   چ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ چ: قال تعاىل

 [.110 ]الكهف:   چ جس مخ   حخ جخ مح جح مج   حج يث  ىث   مث           جث يت چ: وقال تعاىل 

   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چ: وقال تعاىل 

 [. 60]غافر:   چ ڤ
                                                           

 (.7226وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (،2042أبو داود )، و (8790( أخرجه أمحد )259)
( عن 322، و كرها ابن تيمية يف ا تضاء الصراط املستقيم )ص (7543، 7542ابن أو شيبة )والقصة يف مصنف ( 260)

  (.85سعيد بن منصور، واأللباين يف حتذير الساجد )ص 
 (.7957امع )(، وصححه األلباين يف صحيح اجل2516أخرجه الرتمذي ) (261)
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      ائ ى ى ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: وقال تعاىل 

 [. 194]األعراف:    چ ەئ   ائ

 [. 23]املائدة:    چ مئ                حئ جئ ی ی ی چ: وقال تعاىل 

 ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: وقال تعاىل 

 ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ  ڳڳ ڳ ڳ    گ  گ گ  گ ک ک  ک ک

 [. 14-13]فاطر:    چ ڻ  ڻ      ڻ
وما يروى من أخبار حول موضوع التمسح ابألحجار واآلاثر )سوى احلجر األسود( مجيعها  

)من  :وضعها املشركون يف كتبهم وعلموها للعوام مثل مكذوبة على رسول هللا ة موضوع
 . (حسن ظنه يف حجر نفعه

وال  ،بل ُيب التأدب معه : ال ُيوز رفع الصوت ابلسالم على رسول هللا عةاملسألة التاس (402
 . ةبلُيوز استدابر القبلة يف حال الدعاء واستقبال القرب بل ُيب على الداعي أن يستقبل الق

: ُيتهد الزائر يف أن يصلي الفرائض يف املسجد النبوي ويكثر فيه من النوافل ةاملسألة العاشر  (403
كما ثبت   ؛وخاصة يف الروضة الشريفة رجاء أن يكتب هللا سبحانه له بكل صالة ألف صالة

َواُه ِإال  اْلَمْسِجَد َصاَلة  ِفيَما سِ َصاَلةر يف َمْسِجِدي َهَذا َخرْير ِمْن َأْلِف »حيث قال:  ذلك عنه 
 .(263)«ئة صالةمخبمس بيت املقدسوالصالة يف »وجاء  (262)«احْلَرَامَ 

: يشرع ملن وصل املدينة أن يزور أهل البقيع وشهداء أحد الزايرة ةعشر  ةاملسألة احلادي (404
وهي اليت ال يزيد الزائر فيها على السالم عليهم والدعاء هلم ويتذكر بتلك الزايرة  ،الشرعية
الس اَلُم َعَلى َأْهِل »ومما ورد يف صفة السالم والدعاء ملن زار قبور املسلمني أن يقول:  ،اآلخرة

اَيِر ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلِمنَي َويـَْرَحُم اّلل ُ اْلُمْستَـْقِدمِ  نَي ِمن ا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن َوِإان  ِإْن َشاَء اّلل ُ ِبُكْم الدِّ
وإن كانوا أهل البقيع  ،(265) «الل ُهم  اَل حَتْرِْمَنا َأْجَرُهْم َواَل تـَْفِتن ا بـَْعَدُهمْ » ،(264)«َلاَلِحُقونَ 

                                                           

 .(1394(، ومسلم )1190( أخرجه البخاري )262)
( وضااااعفه األلباااااين يف ضااااعيف اجلااااامع 2/118(، والباااازار يف مسااااند  )2/31أخرجااااه البيهقااااي يف الساااانن الصااااغرى )( 263)

(3521.) 
 .(497( أخرجه مسلم )264)
 (.0337(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع )1546(، وابن ماجة )24469أمحد )أخرجه  (265)
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 وصحبه ودعا هلم.  مهات املؤمنني وآل بيت رسول هللا أوشهداء أحد زاد بذكر 
، فقد َكاَن أيَْتِيِه : تسن زايرة مسجد قباء والصالة فيه أتسًيا برسول هللا ةاملسألة الثانية عشر  (405

  .(267)«الص اَلُة يف َمْسِجِد قـَُباء  َكُعْمَرة  »:  ويقول ،(266)ُكل  َسْبت  

فال تشرع زايرته، ال : أما غري مسجد قباء ومقربة البقيع وشهداء أحد ةاملسألة الثالثة عشر  (406
ألهنا مجيًعا من مبتدعات اخلرافيني الذين أيكلون أموال  ؛املساجد السبعة وال غريها من األماكن

 وكل ما يروونه يف فضلها فهو كذب ال أصل له.  ،الناس ابلباطل

زايرة أنواع : ُأذَكِّر كل أخ يل يف اإلسالم ذكًرا أو أنثى مبا تقدم ذكره من ةاملسألة الرابعة عشر  (407
 ليجتهدوا يف أن يزور الزايرة الشرعية وحيذروا ما سواها.  ؛القبور الثالثة اآليت ذكرها

 النوع األول: الزايرة الشرعية املأمور هبا وهي اليت يقصد منها الزائر ثالثة أمور:  
وهذا من دواعي االستعداد ملا بعد املوت مبحاسبة النفس  ،األول: نفع نفسه بتذكر اآلخرة 

َا تُذَكِّرُُكْم »: وم تقوى هللا تعاىل لقوله ولز  ُتُكْم َعْن ِزاَيرَِة اْلُقُبوِر فـَُزوُروَها َفِإهن  ُكْنُت هَنَيـْ
  .(268)«اآْلِخَرةَ 

ألن امليت قد انقطع عمله فهو ينتفع  ؛الثاين: نفع إخوانه األموات من املسلمني ابلدعاء هلم 
 بدعاء احلي، ويفرح به، ويؤجر الداعي بدعائه إلخوانه املسلمني. 

الثالث: أن ال يزيد على السالم على األموات والدعاء هلم مبا تقدم ذكره وحنوه من الدعاء  
 املشروع. 

وهي اليت يقصد  ،النوع الثاين من الزايرة: الزايرة البدعية احملرمة اليت أيمث هبا الزائر وال يؤجر 
 لنفسه عندهم ظًنا منه منها: التربك ابألموات والتمسح بقبورهم أو االستشفاء برتاهبا ودعاء هللا

 أن ذلك موضع إجابة. 

اليت يقصد هبا  :وهي ،النوع الثالث: الزايرة الشركية اليت يكفر من فعلها وال يعترب مسلًما 
الزائر دعاء األموات وطلب احلاجات منهم والطواف بقبورهم، أو أييت إليهم ابلنذور اليت ينذرها هلم، 

                                                           

 (.1399( ومسلم )1191البخاري )( أخرجه 266)
، وصااححه (، و اااا الرتمااذي: حااديث أساايد حااديث حساان  ريااب1411(، واباان ماجااة )324( أخرجااه الرتمااذي )267)

 (.3872األلباين يف صحيح اجلامع )
 .( واللفظ له1235وأمحد ) (977( أخرجه مسلم )268)
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قد فيهم أو يف من يعتقد فيه الوالية أنه ينفع ويضر ويعلم الغيب أو يذبح على أعتاب قبورهم أو يعت
كما هي حال كثري من الضالني املشركني رغم نطقهم ابلشهادتني وصالهتم وصيامهم   ،ويدبر األمور

 .ةنسأل هللا لنا وهلم اهلداي ،وحجهم
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