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املقدمة

اإبراهيم م�سلى، وجعل بيته  احلمد هلل الذي �سرع الطواف واأمر باتخاذ مقام 
ا، فيخرجون منه  ا، واألقى حمبته يف قلوبهم فال يق�سون منه وطراً مثابة للنا�ص واأمناً
باأبدانهم، ومل ت�سمح منه قلوبهم؛ ف�سرعان ما يثوبون اإليه ويعودون)1( متى تي�سرت 

 . لذلك �سبالاً

»ما  بعد فتحها:  وداعه مكة  الذي قال حني  نبينا حممد  و�سلم على  و�سلى اهلل 
اأطيبك من بلد، واأحبك اإيّل، ولول اأن قومي اأخرجوين منك ما �سكنت غريك«)2(. 

وبعد.. 

فاإن ربنا  �سكور لعباده؛ يذيقهم من اأُن�ص قربه ولذة عبادته يف دنياهم 
للطواف  جعل  فقد  لذة،  ا  جميعاً للعبادات    جعل  ولإن  جنته،  لذائذ  قبل 
ا! فال�سوق لها جذب القلوب، و�سّد الأبدان، وحرك الركاب؛  حول الكعبة �ساأناًا خمتلفاً
الزائر  ي�سل  اإن  وما  والأحباب،  الأوطان  هجر  اإليها  الو�سول  �سبيل  يف  لُي�ستطاب 
العريق، حتى يرمتي يف ح�سنها  له ذلك احُل�سن  ال�ساح الطهور، ويتجلى  اإلى ذاك 
ا �سكب العربات،  الرحيب، فيطوف ببدنه حولها، وحتلق روحه يف ف�سائها، ُم�ستعذباً

ورفع املناجاة. 
تف�سري ابن كثري 289/1.   )1(

اأخرجه الرتمذي يف �سننه: اأبواب املناقب عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب يف ف�سل مكة 208/6 رقمه )3926(،   )2(
وابن حبان يف �سحيحه: كتاب احلج، باب ف�سل مكة، ذكر البيان باأن مكة كانت اأحب الأر�ص اإلى ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 23/9 رقمه )3709(، واحلاكم يف م�ستدركه: كتاب املنا�سك، قوله ملسو هيلع هللا ىلص ملكة ما اأطيبك من بلدة 

486/1 رقمه )1793(، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري 971/2 رقمه )5534(. 
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وحيث يرغب الطائفون اغتنام قربهم من البيت بتكرار الطواف وجمع اأ�سابيعه؛ 
جاءت هذه الدرا�سة املعنونة ب�)جمع اأ�سابيع الطواف، درا�سة فقهية( لبيان الأحكام 

املتعلقة بهذا اجلمع. 

ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  اأمة  عن  يرفع  واأن  مباركة،  نافعة  درا�سة  يجعلها  اأن  اأ�ساأل  واهلل 
الوباء)1(، ويردهم لبيته احلرام عاجالاً غري اآجل. 

اأهمية املو�سوع: 

بيان حكم هذه امل�ساألة يخدم عموم زائري البيت وقا�سديه، اإذ ل يخلو حال كثري 
من الطائفني من جمٍع لأ�سابيع الطواف؛ فا�سالاً بني كل اأ�سبوعني بركعتي الطواف، 

ا لالأ�سابيع دون ف�سل.  اأو متابعاً

اأ�سباب اختياره: 

• �ُسئلت عدة مرات عن حكم جمع اأ�سابيع الطواف، وعن عدد الركعات املطلوبة 	
من  كذلك عن حكم  و�ُسئلت  الطواف،  �سنة  التداخل يف  واإمكان  اجلمع  بعد 
ا ل�سعة املطاف،  ا بعد طواف عمرتها وقبل ال�سعي اغتناماً ا تطوعاً طافت اأ�سبوعاً

مما يدل على احلاجة لبيان حكم هذا اجلمع وتو�سيح اآثاره. 

• مل اأطلع على درا�سة للم�ساألة، رغم حاجة عموم الطائفني لها. 	

اأهداف البحث: 

• بيان حكم جمع طواف نافلة بطواف نافلة. 	

• بيان حكم جمع طواف الن�سك بطواف نافلة. 	

• بيان عدد الركعات امل�سروع عند تعدد الأ�سابيع وجمعها. 	

الدرا�سات ال�سابقة: 

و�سننه،  وواجباته  الطواف  البحوث يف  وتعدد  املنا�سك،  الكتابات يف  رغم كرثة 
كتبت هذه الدرا�سة زمن احلجب عن البيت احلرام؛ لنت�سار وباء كورونا عام 1441ه�.   )1(
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واأحكام ركعتي الطواف، اإل اأنني مل اأعرث على بحث لهذه امل�ساألة بعينها، اإل املنثور يف 
كتابات الفقهاء املتقدمني. 

خطة البحث: 

ت�سمن البحث مقدمة واأربعة مباحث وخامتة وفهار�ص. 

املقدمة وَحَوت اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره، واأهداف البحث والدرا�سات ال�سابقة 
له، وخطته ومنهجه. 

املبحث الأول: املراد بجمع اأ�سابيع الطواف، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: معنى )جمع اأ�سابيع الطواف( بالنظر ملفرداتها. 

املطلب الثاين: معنى )جمع اأ�سابيع الطواف( مركبة. 

املطلب الثالث: الألفاظ ذات ال�سلة ب� )جمع اأ�سابيع الطواف(. 

املبحث الثاين: التنفل بالطواف وم�سروعية ركعتيه، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: م�سروعية التنفل بالطواف. 

املطلب الثاين: م�سروعية ركعتي الطواف. 

املطلب الثالث: املوالة بني الطواف وركعتيه. 

املبحث الثالث: حكم جمع اأ�سابيع الطواف، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: جمع طواف نافلة بطواف نافلة. 

املطلب الثاين: جمع طواف الن�سك بطواف النافلة. 

املبحث الرابع: اأثر جمع اأ�سابيع الطواف، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: عدد الركعات بعد جمع الأ�سابيع. 

ا للركعتني.  املطلب الثاين: ال�سروع يف جمع الأ�سابيع ن�سياناً

املطلب الثالث: جمع الأ�سابيع يف اأوقات النهي. 
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اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث. 

ثم فهر�ص امل�سادر واملراجع. 

منهج البحث: 

�سلكت يف اإعداد البحث املنهج ال�ستقرائي يف جمع املادة من مظاّنها من كتابات 
اإلى  للو�سول  واأدلتها  الأقوال  بني  للموازنة  التحليلي  املنهج  ثم  املتقدمني،  الفقهاء 

اأقربها لل�سواب، وتف�سيل ذلك يف الآتي: 

• احلر�ص على ت�سوير امل�ساألة قبل بيان حكمها. 	

• اإن كانت امل�ساألة حمل اتفاق فيوّثق احلكم من كتب املذاهب الفقهية الأربعة، 	
وتبني اأدلته، وم�ستند التفاق. 

• ا بالراجح منها، ثم ُتعر�ص 	 اإن كانت امل�ساألة حمل اختالف فتذكر الأقوال بدءاً
الأدلة واملناق�سات الواردة عليها، اأو ما ميكن اإيراده، ثم اجلواب عنها، ويختم 

ببيان الراجح واأ�سباب ترجيحه. 

• عند توثيق القول يف احلا�سية يذكر اأحد النقول الدالة عليه من كتب املذهب، 	
ويعُقب ذلك الإ�سارة ملراجع اأخرى. 

• العلم، مع 	 اأهل  الواردة واحلكم عليها من خالل ما ذكره  الأحاديث  تخريج 
الكتفاء بال�سحيحني اإن كان احلديث فيهما اأو يف اأحدهما. 

يرينا  واأن  باإذنه،  احلق  من  فيه  اختلف  ملا  يهدينا  اأن  الكرمي  اهلل  واأ�ساأل  هذا 
ا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطالاً ويرزقنا اجتنابه، واأن يجعل اأعمالنا  احلق حقاً
كلها �ساحلة ولوجهه خال�سة، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني. 
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املبحث االأول
املراد بجمع اأ�شابيع الطواف

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
معنى )جمع اأ�شابيع الطواف) بالنظر ملفرداتها

اأوًل: تعريف اجلمع: 

ِق)2(. اجَلْمع م�سدر َجَمع)1(، واجلمع: ال�سم وَتاأِْليُف املَُتَفرِّ

ثانًيا: تعريف الأ�سابيع: الأ�سابيع جمع اأ�سبوع. 

كانوا  يقال  العدد معروف)3(،  وال�َسْبُع من  �َسْبع،  ماأخوذ من  اللغة:  والأ�سبوع يف 

�سّتة ف�سبّعُتهم اأي جعلتهم �سبعة)4(. 

ا)5(.  والأ�سبوع: الأيام التي يدور عليها الزمان كل �سْبَعٍة منها متتالية ت�سمى اأ�سبوعاً

ا،  اأ�سبوعاً بالبيت  ُطفت  ويقال  اأَطواف)6(،  �َسْبَعُة  َوَنْحِوِه  َواِف  الطَّ ِمَن  والأُ�ْسبوُع 
ا -بال األف-، والأول الف�سيح)7(.  ا و�ُسُبوعاً و�َسْبعاً

ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب 890/1.   )1(
ينظر: تاج العرو�ص 457/20، خمتار ال�سحاح 60/1، معجم اللغة العربية املعا�سرة 392/1.   )2(

ينظر: جمهرة اللغة 337/1، ل�سان العرب 146/8، تاج العرو�ص 172/21.   )3(
ينظر: العني 345/1، جمهرة اللغة 337/1، اأ�سا�ص البالغة 434/1، خمتار ال�سحاح 141/1.  )4(

ينظر: العني 345/1، تهذيب اللغة 70/2، املعجم الو�سيط 414/1، معجم اللغة العربية املعا�سرة 1026/2.   )5(
ينظر: تهذيب اللغة 70/2، املعجم الو�سيط 414/1، تاج العرو�ص 172/21.   )6(

اللغة 70/2، تاج العرو�ص 172/21، ل�سان  اللغة 337/1، تهذيب  ينظر: ال�سحاح 1227/3، جمهرة   )7(
العرب 146/8. 



د.  هيلة بنت عبدالرمحن بن حممد بن يابس

العدد  الثاني واخلمسون  251العدد  الثاني واخلمسون 250

َوُيْجَمُع َعَلى اأ�سابيع، فيقال ثالثة اأ�سابيع واأربعة اأ�سابيع)1(، واأُ�ْسبوعاٍت كثرية)2(.

وقيل: جمع الأ�سبوع من الأيام اأ�سابيع، ومن الطواف اأ�سبوعات)3(. 

ا�سطالًحا: يطلق الأ�سبوع يف ا�سطالح الفقهاء على املعنى اللغوي ذاته؛ في�سمل: 

• الأ�سبوع من الأيام: �سبعة اأيام. 	

• االأ�سبوع من الطواف: �سبعة اأ�سواط)4( اأو اأطواف اأو طوفات حول الكعبة)5(.	

ثالًثا: تعريف الطواف: 

الطواف يف اللغة: م�سٌي فيه ا�ستداره)6(، وهو م�سدر، يقال: طاف بالبيت وطاف 

ا)7(، اإذا دار حوله وحام)8(.  ا وطوافاً ا وطوفاناً حوله واأّطاف عليه، يطوف َطْوفاً
ينظر: العني 345/1، جمهرة اللغة 337/1، ال�سحاح 1227/3، اأ�سا�ص البالغة 434/1، ل�سان العرب   )1(

 .146/8
ينظر: العني 345/1، تهذيب اللغة 70/2، ل�سان العرب 146/8، اأ�سا�ص البالغة 434/1، تاج العرو�ص   )2(

 .172/21
ينظر: تاج العرو�ص 172/21، ل�سان العرب 146/8، امل�سباح املنري 294/1.   )3(

قال يف مقايي�ص اللغة 3 /228: “)�سوط( ال�سني والواو والطاء اأ�سل يدل على م�سي يف غري تثبت وال يف   )4(
حق... وكان بع�ض الفقهاء يكره اأن يقال: طاف بالبيت اأ�سواًطا، وكان يقول: ال�سوط باطل، والطواف 

بالبيت من الباقيات ال�ساحلات”. وورد نحوه يف القامو�ص املحيط 674/1، تاج العرو�ص 427/19. 
 واملالحظ -واهلل اأعلم- ا�ستخدام الفقهاء للفظة )ال�سوط( يف كتب الفقه دون حرج، جاء يف طلبة 
الأنوار  م�سارق  ويف  مرة”،  الطواف  به  يراد  �سوط...  جمع  اأ�سواط:  �سبعة  “ويطوف   :29/1 الطلبة 
اإِْكَمال طواف  ج  احْلَ يِف  َوُهَو  اأَ�ْسَواط..،  اْلَغاَية، َوجمعه  اإَِلى  ال�سوط جري مّرة  ِليل:  اخْلَ “َقاَل   :260/2

َواِحد حول اْلَبْيت”. 
وينظر -على �سبيل التمثيل-: حا�سية ال�سلبي 19/2، الذخرية 243/3، املغني 228/2. 

ينظر: امل�سباح املنري 294/1، غريب احلديث، لبن اجلوزي 458/1، املطلع على اأبواب املقنع 227/1،   )5(
ينظر: تاج العرو�ص 101/24، م�سارق الأنوار323/1.   )6(

ينظر: جمهرة اللغة 921/2، تهذيب اللغة 26/14، القامو�ص املحيط 834/1، تاج العرو�ص 101/24،   )7(
امل�سباح املنري 380/2، م�سارق الأنوار 323/1. 

ينظر: العني 458/7، املعجم الو�سيط 571/2، ل�سان العرب 225/9.   )8(
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َف: اأكرث الطواف)1(، واملطاف مو�سعه)2(.  وَطوَّ

، اإِذا اأمّل به)3(.   واأَطاف ِبِه ُيطيف اإطافةاً

واأطاف  اخليال،  َوُهَو  الطيف  من  يِطيف  َوَطاف  الّطواف،  من  يطوف  فَطاف 
ْيء)4(. يِطيف من اْلإَِحاَطة بال�سَّ

الطواف ا�سطالًحا: الدوران حول الكعبة مع النية)5(على �سفة خم�سو�سة. 

املطلب الثاين
معنى )جمع اأ�شابيع الطواف) مركبة

اأ�سابيع الطواف: املوالة بني اأ�سابيع الطواف واملتابعة بينها بف�سل  املراد بجمع 

اأو بدون ف�سل. 

واملعنى: 

)املوالة بني اأ�سابيع..(: باأن ي�سم الطائف اأ�سابيع الطواف ويوايل بينها، فاإذا 
انتهى من �سبعة اأ�سواط، �سرع يف �سبعة اأخرى وهكذا. 

ا  واأما اجلمع يف النية باأن ينوي طوافات خمتلفة باأداء اأ�سبوع واحد فلي�ص مراداً
هنا. 

)بف�سل اأو بدون ف�سل(: اأي �سواء ف�سل بني كل اأ�سبوع والذي يليه باأداء ركعتي 
الطواف اأو تابعها بال ف�سل. 

ينظر: القامو�ص املحيط 834/1، تاج العرو�ص 101/24.   )1(
ينظر: تاج العرو�ص 101/24، املعجم الو�سيط 571/2، ل�سان العرب 225/9.   )2(

ينظر: جمهرة اللغة 921/2، تهذيب اللغة 26/14، ل�سان العرب 225/9، م�سارق الأنوار 323/1.   )3(
ينظر: م�سارق الأنوار 323/1.   )4(

معجم لغة الفقهاء �ص 293، وينظر: املب�سوط 42/4، حترير األفاظ التنبيه للنووي 150/1، النهاية يف   )5(
غريب احلديث 143/3، املطلع على األفاظ املقنع �ص 225، التوقيف على مهمات التعاريف 229/1، 

ك�ساف ا�سطالحات الفنون 1141/2، معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية 441/2. 
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املطلب الثالث
االألفاظ ذات ال�شلة بـ )جمع اأ�شابيع الطواف)

من  الفقهاء  جمهور  عليه  درج  الذي  امل�سطلح  هو  الطواف  اأ�سابيع  بني  اجلمع 
اأ�سابيع الطواف  وال�سافعية واحلنابلة)1( عند تعبريهم عن توايل  احلنفية واملالكية 
و�سمها)2(، ولكن هناك بع�ص التعبريات الأخرى التي اأطلقها بع�ص الفقهاء على هذا 

املعنى، واأبرزها)3( الآتي: 

• - يف: 	 قرن الطواف: وقد ورد -مثالاً

م�سائل اأحمد وا�سحاق بن راهويه)4(: “قلت: يقرن بني الطواف؟ قال: اإن  -
قرن فاأرجو اأن ل يكون به باأ�ص، واإن مل يقرن فهو الأ�سل. قال اإ�سحاق: كما 

قال �سواء”. 

وقال يف التعليقة الكبرية)5(: “قال يف رواية الأثرم: وقد �سئل: يقرن بني  -
بعني يف الطواف؟ فقال: اأرجو اأن ل يكون به باأ�ص. قيل له: فتكره القران  ال�سُّ
بني الأ�سابيع؟ فقال: ما اأكرهه... وقال يف رواية اأبي داود: وقد �ُسئل عن 
الرجل يقرن الطواف، فرّخ�ص فيه، وقال: قد قرنت عائ�سة، وامل�سور بن 
خمرمة، وقال يف رواية ابن املن�سور: وقد �سئل: يقرن بني الطواف؟ قال: 

اإن قرن اأرجو اأن ل يكون به باأ�ص، واإن مل يقرن فهو اأف�سل”. 

والذي يظهر خ�سو�ص هذا اللفظ باجلمع دون ف�سل بركعتي الطواف.
فقه  يف  الكايف   ،348/3 املغني  للعمراين300/4،  البيان،   ،249/3 الذخرية   ،74/4 املب�سوط  ينظر:   )1(

المام اأحمد 514/1، املبدع 204/3، ك�ساف القناع 484/2. 
و�سيظهر ذلك يف ثنايا البحث.   )2(

وهناك األفاظ اأخرى قد تكون اأو�سع، فت�سمل ما لو طال الف�سل كتكرار الطواف وعرب به بع�ص ال�سافعية،   )3(
فقد جاء يف الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي412/1: “مل يذهب اأحد اإلى كراهة تكرار الطواف بل اأجمعوا 

على ا�ستحبابه”. 
.)1545( 2261-2260/5  )4(

.)111( 39/2  )5(
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• “ويكره 	 الرائق)1(:  البحر  يف  جاء  احلنفية،  بع�ص  به  وعرّب  الأ�سابيع:  و�سل 

ا لأبي يو�سف”.  و�سل الأ�سابيع عند اأبي حنيفة وحممد، خالفاً

وهذا الإطالق ُيفهم منه كذلك خ�سو�سه باجلمع بني الأ�سابيع دون ف�سل بركعتي 
الطواف.

• موالة الأ�سابيع: وعرّب به بع�ص ال�سافعية، فقد جاء يف مغني املحتاج)2(: “ولو 	

اأكرث، ثم والى بني ركعاتها لكل طواف ركعتيه  اأو  اأ�سابيع طوافني،  والى بني 
جاز بال كراهة”. 

 فاملالحظ اأن غالب اإطالقاتهم يراد بها: اأن يجمع الطائف بني اأ�سابيع الطواف 
ا لها؛  ويوايل بينها دون الف�سل بني الأ�سابيع بركعتي الطواف بل يكون الطائف موؤخراً

فيطوف اأ�سبوعني اأو ثالثة اأو اأكرث، ثم ي�سلي ركعات الطواف بعد ذلك.

ا لكون الفقهاء عند حديثهم عن حكم اجلمع بني الأ�سابيع بال ف�سل بركعات  ونظراً
الطواف ي�سريون حلكم اجلمع مع الف�سل؛ ُجعل جمع الأ�سابيع يف هذا البحث �سامالاً 

للحالتني.

 .356/2  )1(
 .252/2  )2(
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املبحث الثاين

التنّفل بالطواف وم�شروعية ركعتيه

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
م�شروعية التنفل بالطواف

غري  -يف  هلل  ا  تعّبداً بالطواف  التنفل  م�سروعية  على    الفقهاء  اتفق   
ن�سك-)1(، بل وعلى ا�ستحباب الإكثار من ذلك)2(.

الأدلة على ذلك:
واأما اأثناء الن�سك يف احلج والعمرة فهناك اأنواع للطواف منها الركن ومنها الواجب وحكمها مب�سوط   )1(

يف كتب املنا�سك. 
ينظر: اجلوهرة النرية 155/1، الكايف يف فقه اأهل املدينة 414/1، الذخرية 249/3، مواهب اجلليل   )2(
538/2، املجموع 56/8، مغني املحتاج 252/2، �سرح منتهى الإرادات 575/1، ك�ساف القناع 484/2، 

ك�سف املخدرات 320/1.
 ون�ص جمع من الفقهاء على اأن الطواف للغرباء اأف�سل من ال�سالة، ولأهل مكة ال�سالة، لأن ال�ستغال 
ومن  يوم،  كل  يف  الطواف  من  نف�سه  يخلي  اأن  لالإن�سان  ينبغي  ل  وقالوا:  اأولى،  تداركه  ميكن  ل  مبا 

احلرمان اأن يقيم الإن�سان مبكة مي�سي عليه يوم بال طواف. 
 ،249/3 الذخرية   ،360/2 اخلالق  منحة   ،22/2 احلقائق  تبيني   ،155/1 النرية  اجلوهرة  ينظر:   

مواهب اجلليل 538/2، املجموع 56/8، مغني املحتاج 252/2، �سرح منتهى الإرادات 575/1. 
 وقال ال�سيخ ابن باز  يف فتاويه 16/ 138-139: “يف التف�سيل بني كرثة النافلة وكرثة الطواف 
ا، وذهب بع�ص اأهل العلم اإلى التف�سيل، فا�ستحبوا  خالف، والأرجح اأن يكرث من هذا وهذا، ولو كان غريباً

الإكثار من الطواف يف حق الغريب، ومن ال�سالة يف حق غريه، والأمر يف ذلك وا�سع وهلل احلمد”. 
وقّيد  بعمرة،  وال�ستغال  اخلروج  على  به  وال�ستغال  الطواف  كرثة  تف�سيل  الفقهاء  من  جمع  وذكر   
بع�سهم ا�ستحباب الإكثار من العمرة باأّل ي�سغله ذلك عن الطواف ول ي�سعفه بحيث يقطعه عن الإكثار 
منه، وعّلل ذلك باأن �سغل قدر وقت العمرة بالطواف اأف�سل من �سغله بها. ينظر: حا�سية ابن عابدين 

502/2، مواهب اجلليل 539/2، ح�سية ال�سرواين 94/4، ال�سرح الكبري 500/3. 
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هي الأدلة الدالة على ف�سل الطواف من الكتاب وال�سنة والإجماع، واأبرزها: 

من الكتاب:

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   )ى   تعالى:  اهلل  قول 
ۆئ( ]البقرة: 125[، وقوله: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ( ]احلج: 26[.
وجه الدللة: الأمر بتهيئة البيت للطائفني، وتطهريه من ال�سرك والأذى والنج�ص 
الُعّباد بالبيت)1(، والو�سف  اإذ هم اأخ�ص  فيه دللة على حمبة فعلهم وم�سروعيته، 

 . مطلق في�سمل كل طواف ولو كان نفالاً

ومما ورد يف ال�سنة: 

عن جبري بن مطعم قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »يا بني عبد مناف ل . 1
ا طاف بهذا البيت و�سلى اأي �ساعة من ليل اأو نهار«)2(. متنعوا اأحداً

- يف كل حني.  ا اأو نفالاً وجه الدللة: يف احلديث اإ�سارة مل�سروعية الطواف -ُن�ُسكاً

بهذا . 2 »من طاف  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  �سمعت  قال:    ابن عمر   عن 
قال:  رقبة«،  كعتق  كان  فاأح�ساه)3(   - اأ�سواط  �سبعة  -اأي  اأ�سبوًعا  البيت 
ا ول و�سعها اإل ُكتب له بها ع�سر ح�سنات،  و�سمعته يقول: »ما رفع رجٌل قدماً

وُحط عنه ع�سر �سيئات، وُرفع له ع�سر درجات«)4(.
ينظر: تف�سري ابن كثري 297/1.   )1(

رواه الرتمذي يف �سننه: اأبواب احلج عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف ال�سالة بعد الع�سر وبعد ال�سبح   )2(
ملن يطوف، 210/2 رقمه )868(، واأبو داود يف �سننه: كتاب املنا�سك، باب الطواف بعد الع�سر 119/2 
رقمه )1894(، والن�سائي يف �سننه: كتاب املواقيت، باب اإباحة ال�سالة يف ال�ساعات كلها مبكة، 137/1 
رقمه )1/584(، وابن ماجه يف �سننه: اأبواب اإقامة ال�سالة وال�سنة فيها، باب ما جاء يف الرخ�سة يف 
ال�سالة مبكة يف كل وقت، 305/2 )1254(، واأحمد يف م�سنده: اأول م�سند املدنيني ، حديث جبري 

بن مطعم  3689/7 رقمه )17008(، و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل 239/2 رقمه )481(. 
معنى اأح�ساه: اأي اأنه يتحفظ فيه لئال يغلط، ينظر: مواهب اجلليل 538/2.   )3(

اأخرجه الرتمذي يف �سننه: اأبواب احلج عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف ا�ستالم الركنني، 281/2   )4(
رقمه )991(، والن�سائي يف �سننه: كتاب منا�سك احلج، باب ذكر الف�سل يف الطواف بالبيت =
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وجه الدللة: علم العبد بف�سل الطواف وعظيم اأجره داٍع لفعله والتناف�ص يف 
الإكثار منه. 

بينكم . 3 يحال  اأن  قبل  البيت  بهذا  الطواف  من  »ا�ستكرثوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول   
وبينه، فكاأين برجل من احلب�سة اأ�سعل اأ�سمع حم�ص ال�ساقني)1( قاعد عليها 

وهي تهدم«)2(. 

وجه الدللة: يف احلديث احلّث على ال�ستكثار من الطواف وهذا عام ي�سمل 
الن�سك وغريه. 

 عن ابن عبا�ص  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من طاف بالبيت خم�سني . 4
مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأّمه«)3(.

خم�سني  اأي  مرة:  خم�سني  طاف  اإذا  ذنوبه  من  العبد  خروج  الدللة:  وجه 
ول  منه،  الإكثار  من  والرتغيب  الطواف،  ف�سل  عظم  على  دليل  ا)4(  اأ�سبوعاً
رقمه   1229/3   عمر  بن  عبداهلل  م�سند  م�سنده:  يف  واأحمد   ،)1/9192( رقمه   578/1  =

)5772(، و�سححه الألباين يف م�سكاة امل�سابيح 793/2 رقمه )2580(. 
قال يف فتح الباري 461/3: “الأ�سلع من ذهب �سعر مقدم راأ�سه، والأ�سعل ال�سغري الراأ�ص، والأ�سمع   )1(

ال�سغري الأذنني، وقوله حم�ص ال�ساقني.. اأي دقيق ال�ساقني”، وينظر: كوثر املعاين 205/13. 
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب املنا�سك، باب خراب البيت 137/5 برقم )9272( موقوفا على   )2(
علي  قال: “ا�ستكرثوا من هذا الطواف بالبيت قبل اأن ُيحال بينكم وبينه، فاإين به اأ�سمع اأ�سعل 
يعلوها يهدمها مب�سحاته”، واأبو نعيم يف الفنت 668/2، والأزرقي يف اأخبار مكة 276/1، قال احلافظ 
يف الفتح 461/3: “حديث علي عند اأبي عبيد يف غريب احلديث من طريق اأبي العالية.. ورواه الفاكهي 
ا عليها يهدمها مب�سحاته، ورواه يحيى احلماين يف  من هذا الوجه ولفظه اأ�سعل بدل اأ�سلع وقال قائماً
ا”، وذكره ال�سيوطي يف اجلامع الكبري، م�سند علي بن اأبي طالب  م�سنده من وجه اآخر عن علي مرفوعاً

723/17 )1028/4(، ورفعه احلاكم.
الطواف 209/2  باب ما جاء يف ف�سل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اأبواب احلج عن ر�سول اهلل  �سننه:  اأخرجه الرتمذي يف   )3(
برقم )866(، واأخرجه عن ابن عبا�ص  موقوفا عليه عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب املنا�سك، 
ا ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه 33/8 برقم  ا اأي�ساً باب وتر الطواف، 500/5 برقم )9809(، واأخرجه موقوفاً
)12808(، و�سعفه الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة 175/11 برقم )5102(، وقال عن روايته 
ا”.  ا على ابن عبا�ص: “اأما املوقوف الذي اأ�سار اإليه البخاري، فلم اأره الآن، وما اأراه ي�سح اأي�ساً موقوفاً

ينظر: مواهب اجلليل 539/2.   )4(
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ي�سرتط اأن ياأتي باالأ�سابيع متوالية كما قال اأهل العلم لينال هذا االأجر، بل 
املراد اأن ُتوجد يف �سحيفة ح�سناته ولو يف عمره كله)1(.

 عن ابن عبا�ص  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ينزل كل يوم وليلة على . 5
هذا البيت ع�سرون ومائة رحمة؛ �ستون منها للطائفني، واأربعون للم�سلني، 
امل�سجد  هذا  على  اهلل  »ينزل  رواية:  ويف  للبيت«)2(،  للناظرين  وع�سرون 

-م�سجد مكة-)3( كل يوم«.

وجه الدللة: ترتب الأجور على الفعل دليل على امل�سروعية. 

الإجماع العملي: 

فقد اأجمع امل�سلمون على م�سروعية التنفل بالطواف، واأقر النبي ملسو هيلع هللا ىلص طوافهم يف 
غري الن�سك يف الليل والنهار)4(.

قال يف مواهب اجلليل 539/2: “اأن بع�ص اأهل العلم ذكر اأن تعدد الطواف �سبع مراتب: الأولى خم�سون   )1(
ا يف اليوم والليلة للحديث املتقدم، الثانية اأحد وع�سرون فقد قيل �سبع اأ�سابيع بعمرة وورد ثالث  اأ�سبوعاً
عمر بحجة، الثالثة اأربعة ع�سر فقد ورد عمرتان بحجة وهذا يف غري رم�سان لأن العمرة فيه كحجة، 
 ، ا خم�سة بالنهار و�سبعة بالليل وروي اأنه طواف اآدم وفعله ابن عمر الرابعة اثنا ع�سر اأ�سبوعاً

اخلام�سة �سبع اأ�سابيع، ال�ساد�سة ثالثة اأ�سابيع، ال�سابعة اأ�سبوع واحد واهلل اأعلم”.
اأخرجه الطرباين يف الأو�سط: باب امليم، من ا�سمه: حممد 248/6 برقم )6314(، يف املعجم الكبري   )2(
ال�سل�سلة  الألباين يف  الرواية  و�سعف هذه  مكة 8/2،  اأخبار  والأزرقي يف  برقم )11475(،   195/11
“.. ونقل عن  اإحياء علوم الدين 629/2:  اأحاديث  ال�سعيفة 339/1 برقم )187(، وجاء يف تخريج 
واإذا اجتمعت طرق هذا  اأنه توقف فيه لكن ح�سنه املنذري والعراقي وال�سخاوي،  احلافظ ابن حجر 

احلديث ارتقى اإلى مرتبة احل�سن اإن �ساء اهلل تعالى”.
اأحاديث   وورد احلديث بلفظ: »واأربعون للعاكفني حول البيت« واأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري: 
عبداهلل بن عبا�ص 124/11 برقم )11248(، قال الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة: 

“مو�سوع بهذا اللفظ”. 
“ول م�سادة بني الروايتني جلواز اأن يريد مب�سجد مكة البيت لقوله  قال يف مواهب اجلليل 539/2:   )3(
]البقرة: 144[، ويحتمل ق�سمة الرحمات بينهم وجهني: الأول  )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ(  تعالى: 
ا من غري هذا  اأن تكون على الروؤو�ص من غري نظر اإلى قلة عمل ول اإلى كرثته ويكون ملن كرث عمله ثواباً
ا اأن يكون لكل طائف  الوجه، والثاين وهو الأظهر اأن يكون الق�سم بينهم على قدر الأعمال ويحتمل اأي�ساً

�ستون اأو ال�ستون جلميعهم”. 
ا ثم �سلى ركعتني، = قال يف الإقناع يف م�سائل الإجماع 265/1: “وطاف ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالبيت �سبعاً  )4(
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املطلب الثاين
م�شروعية ركعتي الطواف

حترير حمل النزاع: 

اتفق الفقهاء  على م�سروعية �سالة ركعتني بعد كل اأ�سبوع)1(. 

ا منه)2(.  اتفق الفقهاء  على اأن ركعتي الطواف لي�ستا ركناً

اختلف الفقهاء  يف وجوب ركعتي الطواف)3( على اأقوال ثالثة: 

الطواف. وهذا قول عند  بعد  اأن ي�سلي ركعتني  للطائف  ي�ستحب  الأول:  القول 

املالكية)4(، والأ�سح من مذهب ال�سافعية)5(، وهو املذهب عند احلنابلة)6(.
= واأجمع اأهل العلم اأن فاعل ذلك م�سيب لل�سنة”. 

وعهد ذلك عن ال�سحابة والتابعني وال�سلف ال�ساحلني.
املجموع   ،574/2 احلاجب  ابن  �سرح  يف  التو�سيح   ،243/2 الذخرية   ،356/2 الرائق  البحر  ينظر:   )1(

51/8، حا�سية ال�سرواين 93/4، املغني 348/3.
ينظر: بدائع ال�سنائع148/2، بداية املجتهد 107/2، التو�سيح يف �سرح ابن احلاجب 574/2، املجموع   )2(

52/8، دليل الطالب 109/1.
وُحكي الإجماع على ذلك، قال يف بداية املجتهد 107/2: “واأجمعوا على اأن من �سنة الطواف ركعتني   )3(
بعد انق�ساء الطواف”، وقال يف املجموع 51/8: “فاأجمع امل�سلمون على اأنه ينبغي ملن طاف اأن ي�سلي 

بعده ركعتني عند املقام ملا �سبق من الأدلة وهل هما واجبتان اأم �سنتان..”، 
وينظر: البحر الرائق 356/2، الذخرية 243/2، املجموع 51/8، حا�سية ال�سرواين 93/4، املغني 348/3. 
اختاره عبدالوهاب. ينظر: الذخرية 243/3، التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب 574/2، الفتح   )4(

الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين 485/2، منح اجلليل 269/2. 
نهاية   ،252/2 املحتاج  مغني   ،93/4 املحتاج  حتفة   ،483/1 املطالب  اأ�سنى   ،51/8 املجموع  ينظر:   )5(

املحتاج 289/3، حا�سية اجلمل441/2. 
 وذكر ال�سافعية اأنه قول واحد يف طواف النافلة، قال يف حا�سية ال�سرواين 93/4: “والقولن يف وجوب 
ا وعلى الوجوب ي�سح الطواف بدونهما لنتفاء  ركعتي الطواف اإذا كان فر�سا، فاإن كان نفالاً ف�سنة قطعاً

ركنيتهما و�سرطيتهما اه�”.
“هاتان الركعتان �سنة، على ال�سحيح من املذهب، وعليه اأكرث الأ�سحاب،  قال يف الإن�ساف 18/4:   )6(
وقطع به كثري منهم”. وينظر: الكايف يف فقه اأحمد 514/1، املغني 348/3، الإقناع 382/1، ك�ساف 

القناع 484/2، وذكر يف حا�سية الرو�ص املربع 112/4 اأنهما �سنة موؤكدة. 
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القول الثاين: يجب على الطائف اأن ي�سلي ركعتني بعد الطواف. وهذا مذهب 

عند  ورواية  ال�سافعية)3(،  عند  وقول  املالكية)2(،  عند  وقول  احلنفية)1(، 
احلنابلة)4(. 

القول الثالث: التف�سيل؛ فحكم ركعتي الطواف حكم الطواف من حيث الوجوب 

والندب؛ فهما تابعتان له، فتجبان يف الطواف الواجب، وت�ستحبان يف الطواف 
املندوب. وهذا الظاهر من مذهب املالكية)5(. 

ا اأو  ا كان اأو واجباً قال يف منحة اخلالق: 256/2: “قوله فواجبة على ال�سحيح اأي بعد كل طواف فر�ساً  )1(
، ول يخت�ص جوازها بزمان ول مبكان ول تفوت ولو تركها مل جترب بدم ولو �سالها خارج  �سنة اأو نفالاً

احلرم ولو بعد الرجوع اإلى وطنه جاز ويكره، وال�سنة املوالة بينها وبني الطواف”.
وينظر: الهداية 138/1، جممع الأنهر 273/1، املحيط الربهاين 426/2، حا�سية الطحطاوي 729/1، 

املب�سوط 12/4، الختيار لتعليل املختار159/1، البحر الرائق 356/2. 
ابن احلاجب 574/2:  التو�سيح يف �سرح  اإنه املذهب، ويجربان بدم. وجاء يف  الباجي، وقيل  اختاره   )2(
َرْكَعَتاِن َعِقيَبُه... ل خالف يف م�سروعيتهما ول يف عدم ركنيتهما، واإمنا اخلالف هل هما  “اخْلاِم�ُص 
ا وهو قول عبدالوهاب؟ وقال الأبهري وابن ر�سد:  ا، وهو اختيار الباجي، اأو هما �سنة مطلقاً واجبان مطلقاً
حكمهما حكم الطواف يف الوجوب والندب”. جاء يف الذخرية 243/3: “فاإن ذكرهما بعد ال�سعي قال 
مالك: يركعهما ويعيد ال�سعي، قيا�ًسا على ال�سوط ين�ساه، فاإن مل يذكر حتى طال ذلك اأياًما ورجع اإلى 

بلده قال ابن القا�سم يركعهما مكانه يف �سائر الطوافات يف احلج والعمرة ويهدي”. 
 وينظر: الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين 485/2، منح اجلليل 269/2. 

قال يف املجموع 51/8: “فيه قولن م�سهوران ذكرهما امل�سنف بدليلهما )اأحدهما( باتفاق الأ�سحاب   )3(
�سنة )والثاين( واجبتان ثم اجلمهور اأطلقوا القولني ومل يذكروا اأين ن�ص ال�سافعي عليهما مع اتفاقهم 
على اأن الأ�سح كونهما �سنة”، وينظر: مغني املحتاج 252/2، نهاية املحتاج 289/3، ورده اأئمة املذهب 

يف طواف النافلة. 
 وعرب يف البيان بكونهما �سرط، وتعقبه الرافعي فقال: “وهو غلط منه وال�سواب اأنهما لي�ستا ب�سرط 

ول ركن للطواف بل ي�سح بدونهما”. ينظر: املجموع 52-51/8. 
قال يف الن�ساف18/4: “هاتان الركعتان �سنة... وعنه اأنهما واجبتان، قال يف الفروع: وهو اأظهر”.  )4(

َرْكَعَتاِن  “اخْلاِم�ُص   :574/2 احلاجب  ابن  �سرح  يف  التو�سيح  يف  وجاء  ر�سد،  وابن  الأبهري  اختاره   )5(
ا، وهو  َعِقيَبُه... ل خالف يف م�سروعيتهما ول يف عدم ركنيتهما، واإمنا اخلالف هل هما واجبان مطلقاً
ر�سد: حكمهما حكم  وابن  الأبهري  وقال  عبدالوهاب؟  قول  وهو  ا  �سنة مطلقاً هما  اأو  الباجي،  اختيار 
الطواف يف الوجوب والندب”. وينظر: الذخرية 243/3، �سرح الزرقاين 484/2، الفتح الرباين فيما 

ذهل عنه الزرقاين 485/2، منح اجلليل 269/2. 
ويف خمت�سر خليل -مع منح اجلليل 269/2- قوله: “ويف �سنية ركعتني للطواف اأو وجوبهما تردد”. 
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 الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

• من 	 العبد،  على  اهلل  كتبهن  �سلوات  »خم�ص  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  الأول:  الدليل 
حافظ عليهن كان له عند اهلل عهد اأن يدخله اجلنة«)1(. 

وحديث الأعرابي؛ ملا �ساأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الفرائ�ص، ذكر ال�سلوات اخلم�ص، 
قال: فهل علي غريها؟ قال: »ل اإل اأن تطوع«)2(. 

وجه الدللة من احلديثني: اأن ال�سلوات املفرو�سة معدودة، وركعتا الطواف 
لي�ست منها)3(، والأ�سل فيما عدا املكتوبات عدم الوجوب. 

• جتب، 	 فلم  جماعة،  لها  ي�سرع  مل  �سالة  الطواف  ركعتي  اأن  الثاين:  الدليل 
ك�سائر النوافل)4(. 

• ابن 	 الركعتني يف حديث  الثالث: ميكن ال�ستدلل مبا ورد يف ف�سيلة  الدليل 
عمر: »واأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني اإ�سماعيل«)5(.

اأخرجه مالك يف املوطاأ: كتاب ال�سالة، باب الأمر بالوتر 169/2 برقم )123/400(، واأبو داود يف   )1(
�سننه: كتاب ال�سالة، باب فيمن مل يوتر 534/1 )1420(، والن�سائي يف �سننه: كتاب ال�سالة، باب 
املحافظة على ال�سلوات اخلم�ص، 114/1 برقم )1460(، وابن ماجه يف �سننه: اأبواب اإقامة ال�سالة 
 ،)1401( برقم   408/2 عليها  واملحافظة  اخلم�ص  ال�سلوات  فر�ص  يف  جاء  ما  باب  فيها،  وال�سنة 

و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري 617/1 برقم )3243(.
ا�ستدل به يف: اأ�سنى املطالب 483/1، الكايف يف فقه اأحمد 514/1. واحلديث رواه البخاري يف �سحيحه:   )2(
كتاب الإميان، باب الزكاة يف الإ�سالم 18/1 برقم )46(، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الإميان، باب بيان 

ال�سلوات التي هي اأحد اأركان الإ�سالم 31/1 برقم )11(. 
املغني 348/3.   )3(

الكايف يف فقه اأحمد 514/1، املغني 3/ 348.   )4(
الر�سول  اإلى  والثقفي جاءا  الأن�ساري  الكبار، حديث  الأحاديث  الكبري:  املعجم  اأخرجه الطرباين يف   )5(
ملسو هيلع هللا ىلص.. 320/25 برقم )61(، والبزار يف م�سنده: م�سند عبداهلل بن عمر، جماهد عن ابن عمر 317/12 
)6179(، واأورده ابن حجر يف املطالب العالية: كتاب احلج، باب ف�سل احلاج 262/6 برقم )1131(. 
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وجه الدللة: اإثبات هذه الف�سيلة والأجر على الركعتني وجعله كالعتق، يومئ 
ل�ستحبابها. 

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل القائلون بوجوب ركعتي الطواف ولو كان الطواف نافلة بالآتي: 

• الدليل الأول: حديث جابر يف �سفة حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: »ملا انتهى اإلى مقام 	
و�سلى   ،]125 ]البقرة:  ې(  ې   ې   ې   )ۉ   قراأ    اإبراهيم 

ركعتني، وقال: لتاأخذوا منا�سككم«)1(. 

وجه الدللة: ا�ستدل به من وجهني: 

الأول: اأن هذا فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص املعهود، ومواظبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ركعتي الطواف 
من غري ترك دالة على الوجوب؛ اإذ ل يجوز عليه ترك الواجب)2(. 

جاءت  هذه  �سالته  اأن  على  الطواف  ركعتي  قبل  بالتالوة  ملسو هيلع هللا ىلص  نبه  والثاين: 
امتثالاً لهذا الأمر، واأن املراد ركعتي الطواف، والأمر للوجوب)3(. 

املناق�سة: نوق�ص باأن املذكور يف وجه الدللة ل يكفي يف الوجوب؛ لأمور: 

اأن الدللة دللة تنبيه)4(؛ فهي ظنية)5(.  -

، ولو قيل بهذا  - اأفعال حجه  اأن قوله: »منا�سككم« ت�سمل كل 
الدليل  عدم  من  بالوجوب  للحكم  بد  ل  ولذا  احلج،  �سنن  جميع  لوجبت 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب احلج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 43/4، برقم )1218(.  )1(
ينظر: فتح القدير 456/2، البحر الرائق 356/2، حا�سية ال�سلبي 19/2، التنبيه على م�سكالت الهداية   )2(

 .1014/3
ينظر: البحر الرائق 356/2، حا�سية ال�سلبي 19/2، التنبيه على م�سكالت الهداية 1014/3، الختيار   )3(

لتعليل املختار159/1. 
ودللة التنبيه والإمياء هي: اأن يقرتن مق�سود املتكلم يف اللفظ بو�سف يدل على اأنه عّلة احلكم. ينظر:   )4(

الوجيز يف اأ�سول الفقه 152/2.
ينظر: فتح القدير 456/2، حتفة املحتاج 93/4، مغني املحتاج 252/2، الكايف يف فقه اأحمد 514/1.   )5(
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الدال على الندب، وقد ُوجد؛ فقد دل عليه ما ورد يف اخلرب امل�سهور يف 
ال�سالة: هل علّي غريها؟ قال: »ل اإل اأن تطوع«)1(. 

اأن الأمر اإمنا هو باتخاذه م�سلى، ل بال�سالة عند الطواف، فال�ستدلل  -
حمل نظر)2(.

• الدليل الثاين: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ولي�سّل الطائف لكل اأ�سبوع ركعتني«)3(. 	

وجه الدللة: هذا اأمر، والأمر يفيد الوجوب)4(. 

املناق�سة: اأنه ل اأ�سل لهذا يف كتب احلديث)5(. 

• الدليل الثالث: اأن عمر  ن�سي ركعتي الطواف حني خرج من مكة فلما 	
كان بذي طوى �سالهما، وقال: ركعتان مكان ركعتني)6(.

ينظر: حتفة املحتاج 93/4، مغني املحتاج 252/2، الكايف يف فقه اأحمد 514/1.   )1(
ينظر: فتح القدير456/2، التنبيه على م�سكالت الهداية 1014/3.   )2(

لكل  الطائف  »ولي�سل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  “قوله  الهداية 16/2:  اأحاديث  الدراية يف تخريج  ابن حجر يف  قال   )3(
اأ�سبوع ركعتني« مل اأجده وقد ثبت اأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان ي�سلي اإذا طاف ركعتني، ولعبدالرزاق من مر�سل عطاء 
اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ي�سلي لكل اأ�سبوع ركعتني ولتمام فوائده من حديث ابن عمر �سن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لكل 

اأ�سبوع ركعتني”. 
ينظر: املب�سوط 12/4، الهداية 138/1، املحيط الربهاين426/2، الختيار لتعليل املختار159/1.   )4(

ينظر: التنبيه على م�سكالت الهداية 1014/3  )5(
كتاب  اجلزم:  ب�سيغة  ا  تعليقاً �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه  واحلديث   .12/4 املب�سوط  يف  به  ا�ستدل   )6(
احلج، باب الطواف بعد ال�سبح والع�سر، وفيه: “وطاف عمر بعد ال�سبح، فركب حتى �سلى الركعتني 
بذي طوى” 155/2، ومالك يف املوطاأ: كتاب احلج، باب ال�سالة بعد ال�سبح وبعد الع�سر يف الطواف 
538/3، برقم )1359(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى: كتاب ال�سالة، جماع اأبواب ال�ساعات التي تكره 
برقم  بع�ص 463/2،  دون  الأمكنة  ببع�ص  النهي خم�سو�ص  اأن  البيان  باب ذكر  التطوع،  فيها �سالة 
)4498(، وعبدالرزاق ففي م�سنفه: كتاب املنا�سك، باب الطواف بعد الع�سر وال�سبح 63/5، برقم 
)9008(، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه: كتاب املنا�سك، من كان يكره اإذا طاف بالبيت بعد الع�سر وبعد 
الفجر اأن ي�سلي 565/3 برقم )13426(، واأورده ابن حجر يف تغليق التعليق 78/3، و�سححه النووي 
: “واأما حديث عمر  و�سالته بذي طوى ف�سحيح، رواه مالك يف املوطاأ  يف املجموع 54/8 قائالاً

على �سرط البخاري وم�سلم”. 
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وجه الدللة: حر�ص عمر  على اأداء الركعتني بعد طول الف�سل وتغري 
املكان دليل لزومهما. 

للقول  يكفي  ل  احلر�ص  جمرد  باأن  ال�ستدلل:  مناق�سة  ميكن  املناق�سة: 
بالوجوب؛ اإذ املعهود عن ال�سحابة حر�سهم على ال�سنن والف�سائل. 

• تابعة 	 الطواف،  بعد  عبادة  فالركعتان  ال�سعي،  على  القيا�ص  الرابع:  الدليل 
له، كال�سعي)1(، فكاأنهما من تتمته وبال�سروع يف الطواف كاأن الطائف �سارع 

فيهما، فلذا وجب الإتيان بهما ولو يف طواف النافلة)2(.

ا،   املناق�سة: اأن القيا�ص على ال�سعي ل ي�ستقيم؛ فال�سعي ما وجب لكونه تابعاً
ا، مل يجب عليه  ا كثرياً كل طواف، ولو طاف احلاج طوافاً مع  م�سروع  هو  “ول 
اإل �سعي واحد، فاإذا اأتى به مع طواف القدوم، مل ياأت به بعد ذلك، بخالف 

الركعتني، فاإنهما ي�سرعان عقيب كل طواف”)3(.

• الدليل اخلام�ص: اأن ركعتي الطواف جزء من الطواف، ول تعّبد به دونهما)4(. 	

املناق�سة: اأن الركعتني واإن كانتا معدودتان من الطواف، اإّل اأنه ل ينتهي الأمر 
اإلى تنزيلهما منزلة �سوط من اأ�سواط الطواف؛ الأن تقدير هذا يت�سمن احلكم 
ا ومل ي�سر اإلى هذا اأحد، وبهذا  ا من اأركان الطواف الواقع ركناً بكونهما ركناً

يبعد عدهما من الطواف)5(. 

اأدلة القول الثالث: 

من  ا  جزءاً الركعتني  جعلوا  اأنهم  يظهر  والذي  القول،  لهذا  دليل  على  اأطلع  مل 
ينظر: الذخرية 243/3.   )1(

ينظر: �سرح الزرقاين484/2، املغني 348/3.   )2(
املغني 348/3.  )3(
املجموع 51/8.  )4(

ينظر: نهاية املطلب 295/4، املجموع 52/8.   )5(
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وُت�ستحبان حيث  وجب،  فتجبان حيث  تابع،  والتابع  تاأخذ حكمه،  له  تابعة  الطواف 
ا�ستحب. 

املناق�سة: نوق�ص هذا القول من قبل القائلني بالوجوب: 

باأنه ال ميتنع اأن ي�سرتط يف النفل ما ي�سرتط يف الفر�ض؛ فتكون العبادة يف  -
اأ�سلها م�ستحبة وبع�ص اأجزائها واجب كالطهارة ونحوها)1(. 

ا؛ كالنكاح فهو غري  - كما اأنه يجوز اأن يكون ال�سيء غري واجب، ويقت�سي واجباً
واجب ولكنه يقت�سي وجوب املهر والنفقة)2(.

ا من قبل القائلني با�ستحباب ركعتي الطواف  - وميكن اأن يناق�ص هذا القول اأي�ساً
ا يف داخلها  يف كل حال: باأنه ل تالزم؛ فقد تكون العبادة واجبة وتت�سمن �سنناً

ويف توابعها، كما هو معهود يف اأحكام ال�سرع. 

الرتجيح: 

كل  بعد  م�ستحبتان  بل هما  الطواف،  ركعتي  اأعلم- عدم وجوب  املختار -واهلل 
الأ�سل،  على  وبقاء  املخالفني،  مناق�سة  واإمكان  بهذا،  القائلني  اأدلة  لقوة  طواف؛ 

فالأ�سل فيما عدا ال�سلوات اخلم�ص ال�ستحباب. 

املطلب الثالث
املواالة بني الطواف وركعتيه

اختلف الفقهاء  يف حكم املوالة بني الطواف وركعتيه على قولني: 

القول الأول: ت�ستحب املوالة بني الطواف وركعتيه)3(، وي�سح الف�سل ولو طال، 
ينظر: املجموع 52/8.   )1(

املجموع 51/8.  )2(
“ويكره   :256/2 اخلالق  منحة  يف  قال  احلنفية،  عند  املكروه  الوقت  يف  عنه  الطواف  ركعتا  وتوؤخر   )3(
تاأخريها عن الطواف اإل يف وقت مكروه؛ لأن املوالة �سنة، ولو طاف بعد الع�سر ي�سلي املغرب ثم ركعتي 
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وهذا مذهب جمهور الفقهاء من احلنفية وال�سافعية واحلنابلة)1(. 

القول الثاين: جتب املوالة بني الطواف وركعتيه)2(، واإن تباعد اأو رجع لبلده قبل 

الركعتني فعلهما واأهدى، وهذا مذهب املالكية)3(. 

الأدلة: 

 اأدلة القول الأول: 

• ال�ساحلني؛ فقد �سلى عمر 	 وال�سلف  والتابعني  ال�سحابة  الأول: فعل  الدليل 

 ركعتي الطواف بذي طوى)4(، واأخرتهما اأم �سلمة  حني طافت 
الطواف ثم �سنة املغرب ول ت�سلى اإل يف وقت مباح فاإن �سالها يف وقت مكروه قيل �سحت مع الكراهة”.

وينظر: البحر الرائق 581/2، حا�سية ابن عابدين 499/2. 
بعد  ولو  اأراد  فحيث  واإل  للف�سيلة  بيان  امل�سجد  من  امل�سنف  “وقول   :356/2 الرائق  البحر  يف  جاء   )1(

الرجوع اإلى اأهله؛ لأنها على الرتاخي”. 
زِمنة، َوَل تفوتان اإلَّ مِبوته”، ولكنهم قالوا: َ“ُي�ستحبُّ ملن  ويف اأ�سنى املطالب483/1: “َمَتى �ساء من اْلأَ

ُهَما يف غري احلرم اإراقُة دم”.  �سالَّ
ويف حا�سية الرو�ص املربع 112/4: “وله جمع اأ�سابيع بركعتني لكل اأ�سبوع، وعليه، فال تعترب املوالة بني 
الطواف وركعتيه، كما ل يكره الف�سل بني الفر�ص وراتبته، بخالف �سجدة التالوة ونحوها، فاإنه يكره 

لأنه يوؤدي اإلى فواته”.
 ،441/2 اجلمل  حا�سية   ،252/2 املحتاج  مغني   ،54-53/8 املجموع   ،256/2 اخلالق  منحة  وينظر: 

املغني 349/3.
وا�ستثنوا اأوقات النهي فاأباحوا فيها اأن توؤخر الركعتان حلني خروج اأوقات النهي، ينظر: جامع الأمهات   )2(

لبن احلاجب 173. 
قال يف الفواكه الدواين 395/1: “فاإذا مت طوافه ركع: اأنه يطلب ات�سالهما بالطواف لدللة الفاء على   )3(
ل�سالتهما  الطواف  واأعاد  تطهر  الركعتني  �سالة  وقبل  الطواف  بعد  طهارته  انتق�ست  فلو  التعقيب، 
مت�سلني به، فاإن تطهر و�سالهما و�سعى من غري اإعادة الطواف فاإنه يعيد الطواف والركعتني وال�سعي 
ا منها، فاإن تباعد من مكة فلريكعهما مبو�سعه ويبعث بهدي، وظاهر كالمهم ولو  ما دام مبكة اأو قريباً

ا”. انتق�ست طهارته قهراً
وينظر: النوادر والزيادات 383/2، �سرح الزرقاين 484/2، منح اجلليل 269/2. 

�سبق تخريجه.   )4(
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حتى    عبدالعزيز  بن  عمر  واأخرهما  ملسو هيلع هللا ىلص)1(،  اهلل  ر�سول  باأمر  راكبة 
طلعت ال�سم�ص)2(.

• الدليل الثاين: القيا�ص على الف�سل بني �سالة الفر�ص وراتبتها، فكما ل يكره 	
بجامع  وركعتيه،  الطواف  يكره بني  وراتبته)3(، فكذا ل  الفر�ص  الف�سل بني 

كونهما نافلة تابعة. 

 دليل القول الثاين: 

ا  مل اأطلع على دليل لأ�سحاب القول الثاين، ولعل مبناه على اعتبار الركعتني جزءاً
من الطواف وتابعة له، مما ي�ستلزم الو�سل وعدم الف�سل؛ لكونهما عبادة واحدة. 

املناق�سة: ميكن مناق�سة ذلك، بعدم الت�سليم بكون العالقة بني الطواف وركعتيه 
عالقة كلٍّ وجزء، واإمنا عالقة متبوع وتابع، واأ�سل و�سنته. 

الرتجيح: 

املختار -واهلل اأعلم -ا�ستحباب املوالة بني الطواف وركعتيه وعدم وجوب ذلك، 
 ، اأما ال�ستحباب فلفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واأما عدم الوجوب؛ فلثبوته عن ال�سحابة

 . بل عن اأحد اخللفاء الرا�سدين املهديني الذين اأمرنا باتباع �سنتهم

فقد قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لأم �سلمة  وهو مبكة واأراد اخلروج: »اإذا اأقيمت �سالة ال�سبح؛ فطويف   )1(
على بعريك والنا�ص ي�سلون«. ففعلت ذلك، فلم ت�سل حتى خرجت. 

ا من امل�سجد،  واحلديث رواه البخاري يف �سحيحه: كتاب احلج، باب من �سلى ركعتي الطواف خارجاً
154/2 رقم )1626(، 

وم�سلم يف �سحيحه: كتاب احلج، باب جواز الطواف على بعري وغريه، وا�ستالم احلجر مبحجن ونحوه 
للراكب، 68/4، برقم )1276(. 

ينظر: املغني 349/3، �سرح منتهى الإرادات 575/1، ك�ساف القناع 484/2، مطالب اأويل النهى 400/2.   )2(
ينظر: املبدع 204/3، حا�سية الرو�ص املربع 112/4.   )3(
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املبحث الثالث

حكم جمع اأ�شابيع الطواف

الذي يظهر من كالم الفقهاء  اأن احلكم يف جمع اأ�سابيع الطواف يختلف 
باختالف نوع الطواف، اإذ اجلمع نوعان: 

• جمع طواف نافلة بطواف نافلة. 	

• جمع طواف الن�سك بطواف النافلة. 	

 وبيان حكم كل يف املطلبني الآتيني: 

املطلب االأول
جمع طواف نافلة بطواف نافلة

باأ�سبوع ثاٍن وثالٍث ورمبا رابع  اأن يردف هذا الأ�سبوع  واأراد  من تنفل بالطواف 
ولرغبته  بها،  والتلذذ  العبادة  لهذه  الن�ساط  نف�سه من  وهكذا؛ ملا وجد يف  وخام�ض 
الأجور  عظيم  نيل  يف  الت�سابق  يف  و�سعيه  احلرام،  البيت  �سهود  فر�سة  اغتنام  يف 

ا؟  واحل�سنات، فهل جمعه لأ�سابيع الطواف حممود �سرعاً

اجلمع بني اأ�سابيع الطواف ل يخلو من حالتني: 

احلالة الأولى: اأن يجمع بني اأ�سابيع الطواف ويف�سل بني كل اأ�سبوع واآخر بركعتي 
الطواف، بحيث يتبع كل اأ�سبوع بركعتيه. 

يتابع بينها ويوؤخر  اأ�سابيع الطواف بال ف�سل، بل  اأن يجمع بني  الثانية:  احلالة 
ركعات الطواف بعدها. 
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حترير حمل النزاع: 

بني  واجلمع  النافلة  طواف  تكرار  ا�ستحباب  على    الفقهاء  اتفق  اأوًل: 
اأ�سابيعه، اإذا ف�سل الطائف بني كل اأ�سبوع واآخر بركعتي الطواف)1(.

الأدلة على ذلك: 

: ميكن ال�ستدلل بالأدلة الدالة على احلث من ال�ستكثار من النوافل، ومنها:  اأولاً

)ۇ    : وقوله   ،]148 ]البقرة:  ڦ(  )ڦ    : اهلل  قول 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( ]البقرة: 110[، وقوله : )ڎ  
بكرثة  »عليك  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقول   ،]7 ]الزلزلة:  ڑ(  ژ    ژ   ڈ   ڈ  

ال�سجود«)2(، ونحو ذلك.

الزلفى عنده  وجه الدللة: جاءت الن�سو�ص باحلث على طاعة اهلل، وطلب 
كالطواف من جملة ذلك،  والنوافل  ال�ساحلات)3(،  الأعمال  بال�ستكثار من 
بتكراره  احلرام  البيت  من  القرب  واغتنام  منه،  بال�ستكثار  ا  مرغباً فيكون 

وجمع اأ�سابيعه.
التنفل  من  بال�ستكثار  الكعبة  واإحياء  البيت  عمارة  حقيقته  لأن  ال�ستحباب،  على  الإجماع  ُنقل  بل   )1(
بالطواف وفق هيئته التامة، قال ال�سيوطي يف الأ�سباه والنظائر �ص 412: “ومل يذهب اأحد اإلى كراهة 

تكرار الطواف بل اأجمعوا على ا�ستحبابه”.
وعرب الفقهاء  ياإباحة اجلمع بني االأ�سابيع مع الف�سل، ينظر: املب�سوط 47/4، حا�سية ابن عابدين 
اأ�سنى   ،54/8 املجموع   ،115/3 اجلليل  مواهب   ،107/2 املجتهد  بداية   ،249/3 الذخرية   ،472  /2
املحتاج252/2،  مغني   ،412 لل�سيوطي  والنظائر،  الأ�سباه   ،285/1 القومي  املنهاج   ،483/1 املطالب 
نهاية املحتاج 289/3، حا�سية اجلمل 441/2، الإقناع 383/1، �سرح منتهى الإرادات 575/1، ك�ساف 

القناع 484/2، مطالب اأويل النهى 400/2. 
بركعتي  ف�سل  بال  اجلمع  يف  بع�سهم  بها  قال  التي  الكراهة  مقابل  يف  جاء  بالإباحة  تعبريهم  ولعل 
الطواف، واهلل اأعلم، واإل فاإنهم فا�سلوا بني ال�ستكثار من ال�سالة يف امل�سجد احلرام وال�ستكثار من 

الطواف، ول تكون املفا�سلة اإل مع ف�سيلة تكرار الطواف.
 ،249/3 الذخرية   ،360/2 اخلالق  منحة   ،22/2 احلقائق  تبيني   ،155/1 النرية  اجلوهرة  ينظر: 

مواهب اجلليل 538/2، املجموع 56/8، مغني املحتاج 252/2، �سرح منتهى الإرادات 575/1. 
رواه م�سلم يف �سحيحه: كتاب، باب ف�سل ال�سجود واحلث عليه، 353/1 )488(.  )2(

ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن 72/1.  )3(
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ا: اأدلة م�سروعية الطواف وف�سل ال�ستكثار منه)1(، ومن ذلك:  ثانياً

• ا يح�سيه 	 الدليل الأول: حديث ابن عمر : »من طاف بالبيت �سبعاً
كتبت له بكل خطوة ح�سنة، وحميت عنه �سيئة، ورفعت له درجة وكان له 
ا ول و�سعها اإل ُكتب له بها  عدل رقبة«)2(، ويف رواية: »ما رفع رجٌل قدماً

ع�سر ح�سنات، وُحط عنه ع�سر �سيئات، وُرفع له ع�سر درجات«)3(.

 وجه الدللة: ترتيب الأجر على الطواف داٍع لتكراره وفق هيئته امل�سروعة؛ 
بغية حت�سيل الثواب والف�سل. 

•  الدليل الثاين: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ا�ستكرثوا من الطواف بهذا البيت قبل اأن 	
يحال بينكم وبينه، فكاأين برجل من احلب�سة اأ�سعل اأ�سمع حم�ص ال�ساقني 

قاعد عليها وهي تهدم«)4(.

وجه الدللة: احلديث ن�ص يف الأمر بال�ستكثار من الطواف، ول يتاأتى 
اإل باجلمع بني الأ�سابيع  اأهله-  ذلك -لزائري امل�سجد احلرام من غري 

واملوالة بينها.

• الدليل الثالث: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلجر الأ�سود: »اإن م�سحه يحط اخلطايا«)5(.	
وقد �سبق اأكرثها عند احلديث عن م�سروعية التنفل بالطواف.   )1(

اأخرجه الرتمذي يف �سننه: اأبواب احلج عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف ا�ستالم الركنني 281/2   )2(
ال�ستكثار  نباب  مكة،  دخول  اأبواب  جماع  احلج،  كتاب  الكربى:  ال�سنن  يف  البيهقي   ،)959( رقمه 
من الطواف بالبيت ما دام مبكة 110/5 رقمه )9524(، وابن خزمية يف �سحيحه: كتاب املنا�سك، 
باب ف�سل الطواف بالبيت 396/4 رقمه )2753(، وابن حبان يف �سحيحه: كتاب احلج، باب ف�سل 
احلج والعمرة، ذكر رفع الدرجات وكتب احل�سنات وحط ال�سيئات بخطا الطائف حول البيت العتيق 
10/9 رقمه )3697(، واحلاكم يف امل�ستدرك: كتاب املنا�سك، الدعاء اإذا قدم من �سفر 489/1 رقمه 

)1805(، و�سححه الألباين يف �سحيح �سنن الرتمذي 492/1.
�سبق تخريجه.  )3(
�سبق تخريحه.  )4(

اأخرجه الرتمذي يف �سننه: اأبواب احلج عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف ا�ستالم الركنني 281/2،   )5(
برقم: )959(، والن�سائي يف �سننه: كتاب منا�سك احلج، باب ذكر الف�سل يف الطواف بالبيت 578/1 

برقم )1/2919(، وابن خزمية يف �سحيحه: كتاب املنا�سك، باب ف�سل ا�ستالم الركنني 379/4 =
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وجه الدللة: يف احلديث م�سروعية م�سح احلجر، بل وم�سروعية تكرار 
ذلك  ويت�سور  طائف،  من  اإل  ذلك  يكون  ول  املغفرة،  لتح�سيل  امل�سح؛ 

بتكرار التنفل بالطواف)1(.

يف  يتكرر  فامل�سح  بعيد؛  ال�ستدلل  وجه  باأن  يناق�ص  اأن  ميكن  املناق�سة: 
الطواف الواحد بعدد اأ�سواطه، ولي�ص يف احلديث ما يتوجه به ال�ستدلل 

على تكرار الطواف وجمعه. 

• »من 	 ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:    عبا�ص  ابن  عن  الرابع:  الدليل 
طاف بالبيت خم�سني مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأمه«)2(.

 وجه الدللة: خروج العبد من ذنوبه اإذا طاف خم�سني مرة: اأي خم�سني 
ا)3( دليل على عظم ف�سل الطواف، وم�سروعية تكراره، والرتغيب  اأ�سبوعاً

من الإكثار منه. 

 املناق�سة: ميكن املناق�سة: باأن احلديث �سعيف؛ فال يتوجه ال�ستدلل به 
لعدم ثبوته)4(.

• الأطوفة 	 من  اأ�سابيع  “�سبع  قيل:  احلنفية:  بع�ص  قال  اخلام�ص:  الدليل   
م�سروعيته  دليل  الطواف  تكرار  على  الأجر  عظيم  فرتتب  كعمرة”)5(، 

وا�ستحبابه)6(. 
= برقم )2729(، وابن حبان يف �سحيحه: كتاب احلج، باب ف�سل احلج والعمرة، ذكر حط اخلطايا 
با�ستالم الركنني اليمانيني للحاج والعمار 11/9 برقم )3697(، و�سححه الألباين يف �سحيح موارد 

الظماآن اإلى زوائد ابن حبان 419/1، برقم )830- 1000(. 
تكرار  امل�سجد احلرام عام 1435ه�، حكم  فتاوى  الزامل،  لل�سيخ عبداملح�سن  الر�سمي  املوقع  ينظر:   )1(

.al_zamil.Net الطواف
�سبق تخريجه.   )2(

ينظر: مواهب اجلليل 539/2.   )3(
و�سبق احلكم ب�سعف احلديث عند تخريجه يف مطلب م�سروعية التنفل بالطواف.   )4(

مل اأعرث عليه يف كتب ال�سنن، وُذكر يف الدر املختار وحا�سية ابن عابدين 2/ 472 عن �سرح اللباب.   )5(
ينظر: حا�سية ابن عابدين 2/ 472.   )6(
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املناق�سة: ميكن مناق�سة الدليل بعدم ثبوت الأجر املذكور بدليل �سحيح، 
فال ي�سلم ال�ستدلل.

• الدليل ال�ساد�ص: اأن الطواف عبادة ل ميكن فعلها اإل يف امل�سجد احلرام، 	
حيث  منها  وال�ستكثار  العبادة  هذه  اغتنام  له  ا�ستحب  ح�سره  فمن 

تي�سرت)1(. 

• الدليل ال�سابع: عمل امل�سلمني، حيث عهد تكرارهم للطواف، وحر�سهم 	
على عمارة البيت احلرام بكرثة الطواف)2(. 

• فكما 	 النوافل،  �سائر  على  بالقيا�ص  ال�ستدلل  ميكن  الثامن:  الدليل 
بجامع  الطواف،  فكذا  وال�سيام  ال�سالة  نافلة  من  ال�ستكثار  ي�ستحب 

. ال�ستكثار من الأجور واحل�سنات يف كلٍّ

ثانًيا: اتفق الفقهاء  على اأن الف�سل بني اأ�سابيع الطواف بركعتي الطواف 
اأولى واأف�سل من تتابعها دون ف�سل)3(. 

الأدلة على ذلك: 

• ا، و�سلى خلف املقام ركعتني)4(، 	 الدليل الأول: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طاف بالبيت �سبعاً
وقد �سبق تف�سيل الفقهاء كرثة التنفل بالطواف على كرثة التنفل بال�سالة للوافدين للبيت من غري   )1(
اأهله. ينظر: اجلوهرة النرية 155/1، تبيني احلقائق 22/2، منحة اخلالق 360/2، الذخرية 249/3، 

مواهب اجلليل 538/2، املجموع 56/8، مغني املحتاج 252/2، �سرح منتهى الإرادات 575/1. 
تكرار  حكم   ،1435 عام  احلرام  امل�سجد  فتاوى  الزامل،  عبداملح�سن  لل�سيخ  الر�سمي  املوقع  ينظر:   )2(

الطواف al_zamil.Net، وعرّب ال�سيخ بالإجماع العملي على ذلك.
قال يف املغني 349/3: “واإن ركع لكل اأ�سبوع عقيبه اأولى، وفيه اقتداٌء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وخروج ٌمن اخلالف”.  )3(

وينظر: بدائع ال�سنائع 150/2، البحر الرائق 581/2، حا�سية ابن عابدين 499/2، البيان والتح�سيل 
408/3، اأ�سنى املطالب 483/1، نهاية املحتاج 289/3، مغني املحتاج 252/2، التعليقة الكبرية 39/2، 

42، م�سائل اأحمد وا�سحاق 2260/5، ك�ساف القناع 484/2، �سرح منتهى الإرادات 575/1. 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب احلج، باب من �سلى ركعتي الطواف خلف املقام 154/2، رقمه   )4(
)1627(، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب احلج، باب ما يلزم من اأحرم باحلج ثم قدم مكة من الطواف 

وال�سعي 53/4، برقم )1234(. 



د.  هيلة بنت عبدالرمحن بن حممد بن يابس

العدد  الثاني واخلمسون  273العدد  الثاني واخلمسون 272

ا عن الزهري اأنه قال: “مل  وقال: »لتاأخذوا منا�سككم«)1(، وروى البخاري تعليقاً
ا اإل �سلى ركعتني”)2(. يطف النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سبوعاً

• اآخر، 	 ال�سروع يف طواف  الطواف، وقبل  بعد  الركعتني  اأداء  اأن  الدللة:  وجه 
يوافق الهيئة الثابتة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويحقق القتداء به)3(. 

• الدليل الثاين: اأن اأداء الركعتني بعد الطواف، وقبل ال�سروع يف طواف اآخر، 	
بني  واملتابعة  الو�سل  يف  خالفهم  من  وخروٌج  الفقهاء،  لأقوال  موافقة  فيه 

الأ�سابيع)4(.

ثالًثا: اختلف الفقهاء  يف حكم جمع الطائف لعدد من اأ�سابيع الطواف 
ا على اأقوال ثالثة:  بال ف�سل، وتاأخري ركعات الطواف وجمعها بعد فراغه منها جميعاً

ركعات  وتاأخري  ف�سل،  دون  الطواف  اأ�سابيع  بني  اجلمع  يباح  الأول:  القول 
الطواف بعدها، وهذا مذهب ال�سافعية)5(، واحلنابلة)6(، وبه قال عطاء، 
ا�ستدل به يف بداية املجتهد 107/2، واحلديث اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب احلج، باب ا�ستحباب   )1(

ا 79/4، رقمه )1297(.  رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً
اأبي �سيبة يف م�سنفه: كتاب احلج، يف  ابن  اأخرجه  الوهاج 495/3، واحلديث  النجم  ا�ستدل به يف   )2(
ا: كتاب احلج، باب  القران بني الأ�سباع من رخ�ص فيه 347/3، واأورده البخاري يف �سحيحه معلقاً
“�سعيف بهذا اللفظ”،  اإرواء الغليل 314/4:  �سلى النبي ل�سبوعه ركعتني 145/2، قال الألباين يف 
وقال: “ويغنى عنه حديث ابن عمر الذى �ساقه البخاري يف الباب بلفظ: »قدم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«، فطاف 
ا، ثم �سلى خلف املقام ركعتني، وطاف بني ال�سفا واملروة، وقال: لقد كان لكم يف ر�سول  بالبيت �سبعاً

اهلل اأ�سوة ح�سنة”. 
ينظر: املغني 349/3، ك�ساف القناع 484/2، مطالب اأويل النهى 400/2.   )3(

ينظر: املغني 349/3.   )4(
قال يف مغني املحتاج 252/2: “ولو والى بني اأ�سابيع طوافني، اأو اأكرث، ثم والى بني ركعاتها لكل طواف   )5(

ركعتيه جاز بال كراهة”.
 وينظر: املجموع 54/8، الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي �ص412، البيان، للعمراين 300/4، املنهاج القومي 

285/1، اأ�سنى املطالب 483/1، نهاية املحتاج 289/3. 
اأن يف�سل بني كل  الأ�سابيع من غري  اأن يجمع بني  باأ�ص  “ل  الكبرية 39/2 )111(:  التعليقة  قال يف   )6(
وابن  داود  واأبي  وابن حنبل  الأثرم  رواية  بعد ذلك: ن�ص على هذا يف  ي�سلي  ثم  بركعتني،  اأ�سبوعني 

بعني يف الطواف؟ فقال: اأرجو اأن ل = من�سور وحرب: قال يف رواية الأثرم: وقد �سئل: يقرن بني ال�سُّ



مجع أسابيع الطواف - دراسة فقهية

العدد  الثاني واخلمسون  273العدد  الثاني واخلمسون 272

وطاوو�ص، و�سعيد بن جبري، واإ�سحاق)1(. 

اأبي  اأ�سابيع الطواف بال ف�سل، وهذا مذهب  الثاين: يكره اجلمع بني  القول 
حنيفة وحممد)2(، ومذهب املالكية)3(. 

القول الثالث: التف�سيل: 

• اأ�سابيع الطواف دون ف�سل وتاأخري الركعات بعدها 	 فيباح اجلمع بني 
اإذا قطع الأ�سابيع على وتر. 

•  ويكره اإن قطعها على �سفع. 	

ا؛  ا، اأو اأربعة اأ�سابيع وذلك 28 �سوطاً وعليه فلو ان�سرف عن اأ�سبوعني وذلك 14 �سوطاً
= يكون به باأ�ص. قيل له: فتكره القران بني الأ�سابيع؟ فقال: ما اأكرهه... وقال يف رواية ابن من�سور: 
وقد �سئل: يقرن بني الطواف؟ قال: اإن قرن اأرجو اأن ل يكون به باأ�ص، واإن مل يقرن فهو اأف�سل، فظاهر 

كالمه: جواز ذلك من غري كراهية �سواء قطع على وتر، اأو �سفع”.
وينظر: الكايف يف فقه اأحمد 514/1، املغني 306/3، الإقناع يف فقه الإمام اأحمد 383/1، �سرح منتهى 

الإرادات 1/ 575، ك�ساف القناع 484/2. 
ينظر: املغني 348/3.   )1(

قال يف املب�سوط 47/4: “ويكره اأن يجمع بني اأ�سبوعني من الطواف قبل اأن ي�سلي يف قول اأبي حنيفة   )2(
 .” وحممد

وينظر: الأ�سل، لل�سيباين 402/2، النتف يف الفتاوى، لل�سعدي 107/1، بدائع ال�سنائع 150/2، تبيني 
احلقائق 19/2، البحر الرائق 356/2، حا�سية ال�سرنباليل 224/1، منحة اخلالق 356/2. 

 وحمل الكراهة عندهم فيما اإذا كان الو�سل يف وقت ل يكره فيه ال�سالة، اأما يف اأوقات النهي فالو�سل 
ا. ينظر: البحر الرائق 257/2، حا�سية ال�سلبي 19/2.  ل يكره اتفاقاً

 وحمل بع�ص احلنفية الكراهة عندهم على كراهة التحرمي، قال يف البحر الرائق 356/2: “ويكره و�سل 
ا لأبي يو�سف وهي كراهة حترمي ل�ستلزامها ترك الواجب”،  اأبي حنيفة وحممد خالفاً الأ�سابيع عند 

واملذكور يف �سائر كتبهم خالف ذلك واهلل اأعلم. 
نقل يف ال�ستذكار 166/12 قول اأ�سهب: “�سئل مالك عمن طاف �سبعني، ثم ركع لهما؟ قال: ما اأحبه، وما   )3(
ذلك من عمل النا�ص”، وقال: “ويكره مالك واأكرث الفقهاء اأن يطوف املرء اأ�سابيع ثم يجمع ركوعها”. 

 وينظر: الكايف يف فقه اأهل املدينة 414/1، الذخرية 3/ 249، التفريع يف فقه الإمام مالك 224/1، 
مواهب اجلليل 115/3، الفواكه الدواين 359/2، منح اجلليل 269/2. 

“ل  ابن احلاجب 574/2:  �سرح خمت�سر  التو�سيح يف  الأمهات، لبن احلاجب 193/1،  ويف: جامع 
يجمع اأ�سابيع ثم ي�سلي لها”. فجاء التعبري بالنفي دون الت�سريح بالكراهة. 
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ا؛ فال يكره،  ا اأو خم�سة وذلك 35 �سوطاً فيكره، اأما لو ان�سرف عن ثالثة وذلك 21 �سوطاً
لأن الأول �سفع، والثاين وتر، وهذا قول اأبي يو�سف من احلنفية)1(، ورواية عن اأحمد)2(. 

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

• اأ�سبوع 	 لكل  �سلى  ثم  اأ�سابيع،  ثالثة  بني  قرن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  الأول:  الدليل 
ركعتني)3(. 

وجه الدللة: فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدل يف اأقل اأحواله على الإباحة)4(. 
قال يف بدائع ال�سنائع 150/2: “قال اأبو يو�سف: ل باأ�ص به اإذا ان�سرف عن وتر”.   )1(

 وينظر: الأ�سل، لل�سيباين 402/2، املب�سوط 47/4، تبيني احلقائق 19/2، البحر الرائق ومنحة اخلالق 
356/2، حا�سية ابن عابدين 499/2

ا  قال يف التعليقة الكبرية 39/2-40 )111(: “ونقل ابن من�سور عنه يف مو�سع اآخر فيمن طاف ثمانياً  )2(
ا: يتم طوافني، اأو يقطع؟ قال: اإن �ساء اأمت طوافني، واإن �ساء قطع، ول ين�سرف اإل على وتر،  اأو ت�سعاً

وظاهر هذا: اأنه اإن قطع على �سفع ُكره”، وورد نحوه 2/ 45-44. 
 وينظر: الإن�ساف 18/4، املبدع 204/3. 

اأبي حامت  ابن  رواه  اأ�سابيع(  “حديث )قرانه بني  الأ�سفار 203/1:  املغني عن حمل  العراقي يف  قال   )3(
ال�سعفاء،  يف  العقيلي  ورواه  �سالة(،  بينها  لي�ص  اأطواف  ثالثة  قرن  النبي  )اأن  عمر  ابن  حديث  من 
اإ�سنادهما  ركعتني(، ويف  اأ�سبوع  لكل  وزاد )ثم �سلى  اأبي هريرة،  اأماليه من حديث  �ساهني يف  وابن 

عبدال�سالم بن اأبي اجلبوب، منكر احلديث”. 
وُنقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جمع الأ�سابيع يف عدد من الروايات ل ت�سح، ومل اأجد الفقهاء ا�ستدلوا بها، وهي: 
ملسو هيلع هللا ىلص قرن بني ثالثة اأطواف، لي�ص بينهما �سالة”، قال يف تنقيح التحقيق للذهبي عن  “ما روي اأن النبي 
ا، وراويه مرتوك احلديث، قاله اأبو حامت، وقال ابن املديني  هذا احلديث 41/2: “هذا حديث منكر جداً

والدارقطني: منكر احلديث...” وبني �سعفه العراقي يف املغني عن حمل الأ�سفار 203/1. 
ا، ثم اأتى املقام، ف�سلى خلفه �ست  وعن اأبي هريرة قال: »طاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالبيت ثالثة اأ�سباع جميعاً
ركعات. وقال اأبو هريرة: اإمنا اأراد اأن يعلمنا«، اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى: كتاب احلج، جماع 
املطالب  يف  حجر  ابن  واأورده   ،)9529( رقمه   110/5 الأ�سابيع  بني  القرن  باب  مكة،  دخول  اأبواب 
العالية: كتاب احلج، باب قرن الطواف 425/6 رقمه )1219( وقال عنه: “اإ�سناده �سعيف”، قال يف 
تنقيح التحقيق للذهبي بعد ذكره لهذه الرواية 41/2: “من تفرد عن الزهري مبثل هذين احلديثني 

ال�سعيفي الإ�سناد فقد ا�ستحق الرتك”.
ينظر: النجم الوهاج 495/3.   )4(
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ينه�ص  فال  وعليه  ثبوته،  وعدم  احلديث  ب�سعف  املناق�سة  ميكن  املناق�سة: 
لال�ستدلل به.

• 	 :)1(
 الدليل الثاين: فعل عائ�سة

فعن حممد بن ال�سائب بن بركة املكي عن اأمه: اأنها طافت مع عائ�سة بالبيت  -
ثالثة اأ�سابيع ل ت�سلي بينهن، فلما فرغت �سلت لكل �سبع ركعتني)2(.

وروى ال�سائب بن يزيد عن اأمه اأنها قالت: “طفت مع عائ�سة  ثالثة  -
اأ�سابيع، ثم دخلت احلجر ف�سلت �ست ركعات”)3(.

ا اأو اأ�سبوعني،  - وروي: اأن عائ�سة  كانت تطوف بعد الع�ساء اأ�سبوعاً
لهم  فاإن  اأهليكم،  اإلى  »ارتفعوا  امل�سجد:  يف  املجال�ص  اأهل  اإلى  وتر�سل 

عليكم حقا«)4(.

اإلى  - اأر�سلت  اأنها  اأمه، عن عائ�سة،  ال�سائب بن بركة عن  وعن حممد بن 
اأو  �سرت  يف  معها  فطفت  فاأطفاأوها،  يطفئوها،  اأن  امل�سابيح،  اأ�سحاب 
وتعوذت  الأ�سود،  الركن  ا�ستلمت  اأ�سبوع  كلما فرغت من  فكانت  حجاب، 
دبر  اإلى  ذهبت  اأ�سابيع،  ثالثة  من  فرغت  اإذا  حتى  والباب،  الركن  بني 
املجموع   ،300/4 البيان   ،107/2 املجتهد  بداية   ،151  /2 ال�سنائع  بدائع   ،47/4 املب�سوط  ينظر:   )1(
54/8، النجم الوهاج 495/3، اأ�سنى املطالب 483/1، التعليقة الكبرية 40/2، املغني 348/3، �سرح 

منتهى الإرادات 575/1، ك�ساف القناع 484/2. 
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب املنا�سك، باب قرن الطواف 66/5 رقمه )9017(، واأورده ابن   )2(
رقمه   ،423/6 الطواف  قرن  باب  احلج،  كتاب  الثمانية:  امل�سانيد  بزوائد  العالية  املطالب  يف  حجر 

)1218(. قال حمققوه: “اأم حممد بن ال�سائب مقبولة، وبقية رجاله ثقات”. 
نقل ال�ستدلل به يف: ال�ستذكار لبن عبدالرب 166/12. وقد اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب   )3(
احلج، باب قرن الطواف، 65/5 )9016(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى: كتاب احلج، باب القراآن بني 

الأ�سابيع 111/5. 
ذكره ابن قدامة يف املغني 157/3، وقال: “وقد روا حنبل يف )املنا�سك( باإ�سناده عن اأبي الزبري”، ومل   )4(

اأطلع -بعد طول بحث- على من اأخرجه. 
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كلما ركعت ركعتني  النا�ص، ف�سلت �ست ركعات،  يلي  �سقاية زمزم، مما 
انحرفت اإلى الن�ساء، فكلمتهن، تف�سل بذلك �سالتها، حتى فرغت)1(. 

وجه الدللة: اأن عائ�سة  من اأعلم النا�ص ب�سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلعل فعلها 
ل�سيء بلغها يف ذلك؛ فيكون فعلها حجة يقتدى به. 

املناق�سة: حديث عائ�سة  يحمل على اأنها فعلت ذلك ل�سرورة وعذر)2(. 

اإلى العذر الذي دفع  اأن ُيجاب: باأنه لي�ص يف الآثار ما ي�سري  اجلواب: ميكن 
عائ�سة  جلمع اأ�سابيع الطواف، والأ�سل عدم العذر، بل لعل دوافعها 

هي دوافع كل طائف يعمد لذلك. 

• يقول 	 كان  اأنه  روي  فقد   :)3(
 خمرمة  بن  امل�سور  فعل  الثالث:  الدليل 

لغالمه: اأح�صِ ما اأطوف، فاإذا م�سى ق�سى لكل اأ�سبوع ركعتني)4(.

الطواف  اأ�سابيع  بني  يجمع  كان    بن خمرمة  امل�سور  اأن  الدللة:  وجه 
دون ف�سل، فقد يكون فعله ل�سيء ثبت عنده يف م�سروعيته؛ فيكون قدوة يتبع، 

وفعله �سنة حتتذى. 

ركوع حتى  بينهن  لي�ص  الأ�سبع  �سئل عن طواف   حني  قال عطاء  وقد 
يركع عليهن ركوعهن بعدما يفرغ منهن: “بلغني ذلك عن امل�سور بن خمرمة، 

وعن طاوو�ص، وما اأظن ذلك اإل �سيئا بلغهما”)5(.
ا�ستدل به يف التعليقة الكبرية 40/2، وقد اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب املنا�سك، باب قرن   )1(

الطواف 56/5 رقمه )9016(، 
ينظر: بدائع ال�سنائع 151/2.   )2(

املجموع   ،300/4 البيان   ،107/2 املجتهد  بداية   ،151  /2 ال�سنائع  بدائع   ،47/4 املب�سوط  ينظر:   )3(
54/8، النجم الوهاج 495/3، اأ�سنى املطالب 483/1، التعليقة الكبرية 40/2، املغني 348/3، �سرح 

منتهى الإرادات 575/1، ك�ساف القناع 484/2. 
اأخرجه  وقد  الكبرية 41-40/2.  التعليقة   ،166/12 عبدالرب  لبن  ال�ستذكار  يف:  به  ال�ستدلل  نقل   )4(
عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب احلج، باب قرن الطواف 64/5 )9014(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى: 

كتاب احلج، باب القراآن بني الأ�سابيع 111/5. 
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب احلج، باب قرن الطواف 64/5 )9014(، قال: “اأخربنا ابن =  )5(
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املناق�سة: ميكن اأن يناق�ص -ممن يرى عدم �سحة �سالة ذوات الأ�سباب يف 
وقت النهي-: باأن هذا خا�ص مبا لو كان الطواف يف وقت النهي لتعذر اأداء 

الركعتني حينئٍذ)1(. 
ا اإل اأنه مدفوع بالأدلة  اجلواب: وميكن اأن يجاب: باأن الحتمال واإن كان وارداً
، ولي�ص هذا وقت نهي، اإ�سافة  الأخرى؛ فالثابت عن عائ�سة  كان ليالاً

لالإطالق الوارد عن ال�سلف وعدم تقييده بزمان دون زمان. 
• الدليل الرابع: اأن املق�سود ركعتان لكل اأ�سبوع، والطواف لي�ص له وقت معلوم، 	

فح�سب  ويفوت،  يتعدى  وقت  لهما  فلي�ص  بعده  من  امل�سنونتان  الركعتان  ول 
من  اأكرث  بني  اجلمع  فجاز  ركعاته،  ي�سلي  ثم  �ساء  ما  يطوف  اأن  الطائف 

ركعتني لأكرث من اأ�سبوعني)2(.
• ال�سالة، 	 جمرى  يجري  فالطواف  ال�سالة،  على  القيا�ص  اخلام�ص:  الدليل 

لي�سليها  �سنن  من  بعدها  ما  وتاأخري  وتواليها،  ال�سلوات  جمع  يجوز  فكما 
بدليل  ال�سالة)3(  ا�سم  يتناوله  الطواف  واأن  ا  بعدها كذلك هاهنا؛ خ�سو�ساً

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الطواف بالبيت �سالة«)4(. 
ا وامل�سور ابن خمرمة  = جريج قال: كان عطاء ل يرى بقرن الطواف باأ�سا، ويفتي به، ويذكر اأن طاوو�ساً

كانا يفعالنه”، واأخرج نحوه عن �سعيد بن جبري رقم )9015(.
وروي هذا عن بع�ص ال�سلف: ففي اأخبار مكة للفاكهي 223/1: قال ابن جريج، عن عبدالكرمي اأبي اأمية 
قال: طفت مع �سعيد بن جبري قبل �سالة الفطر فقرن ثالثة اأ�سابيع، فقلت: ما �ساأنك تقرن؟ قال: “لأنه 
ل ي�سلى قبل �سالة الفطر”، قال ابن جريج: و�ساأل اإن�سان عطاء عن طواف الأ�سبع لي�ص بينهن ركوع 
حتى يركع عليهن ركوعهن بعدما يفرغ منهم، قال: “بلغني ذلك عن امل�سور بن خمرمة، وعن طاوو�ص، 
وما اأظن ذلك اإل �سيئا بلغهما”، قال ابن جريج: قلت لعطاء: اأما بلغك ذلك عن غريهما؟ قال: “ل”، 
ا لو فعلته”، قال ابن جريج، وقال عمرو ابن دينار:  قلت: وتبايل لو فعلته؟ قال: “ما اأظن بذلك باأ�ساً

كان يطوف الأ�سبع ل يركع بينهن”.  اأنه  امل�سور  عن  “بلغني 
ففي اأخبار مكة للفاكهي 223/1 -كما �سبق-: قال ابن جريج، عن عبدالكرمي اأبي اأمية قال: طفت مع   )1(
�سعيد بن جبري قبل �سالة الفطر فقرن ثالثة اأ�سابيع، فقلت: ما �ساأنك تقرن؟ قال: “لأنه ل ي�سلى قبل 

�سالة الفطر”، وقد يرد يف الذهن اأن الوارد عن امل�سور مثله. 
ينظر: ال�ستذكار 167/12-168، بداية املجتهد 107/2.   )2(

ينظر: التعليقة الكبرية 41/2-42، املغني 3/ 348.  )3(
اأخرجه اأحمد يف م�سنده: م�سند املكييني، حديث رجل اأدرك النبي ملسو هيلع هللا ىلص 3260/6 رقمه )15662(،=  )4(
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• الدليل ال�ساد�ص: القيا�ص؛ فكما اأنه لو ف�سل بني الطواف وركعتيه بكالم، اأو 	
فعل مباح جاز؛ فالأن يجوز الف�سل بينهما بالطواف اأولى)1(.

اأدلة القول الثاين: 

• الدليل الأول: اأن الثابت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان يعقب الطواف بركعتيه، فف�سل 	
 ، يفعله  مل  حادث  اأمر  الركعات  وجمع  الطواف،  عن  الركعتني 
فينبغي النتهاء اإلى ما �سّنه  والوقوف عنده وعدم جماوزته)2(.

املناق�سة: ال�ستدلل حمل نظر)3(، ونوق�ص من وجهني: 

ملسو هيلع هللا ىلص مل  النبي  فاإن  الكراهة،  يوجب  يفعله ل  ملسو هيلع هللا ىلص مل  النبي  الأول: كون  الوجه 
يُطف اأ�سبوعني ول ثالثة، وذلك غري مكروه)4(.

ملسو هيلع هللا ىلص فعل الأف�سل، واخلالف يف اجلائز الذي لي�ص  النبي  اأن  الثاين:  والوجه 
مبكروه، ولي�ص يف اخلرب ما يدل عليه)5(. 

= والرتمذي يف �سننه: اأبواب احلج عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف الكالم يف الطواف 282/2 رقمه 
)960(، والن�سائي يف �سننه: كتاب منا�سك احلج، باب اإباحة الكالم يف الطواف )عن احل�سن بن م�سلم 
كتاب  �سحيحه:  يف  خزمية  وابن   ،)1/2922( رقمه   579/1 ملسو هيلع هللا ىلص..(  النبي  اأدرك  رجل  عن  طاوو�ص  عن 
وابن حبان يف �سحيحه:  الطواف 386/4 رقمه )2739(،  التكلم باخلري يف  الرخ�سة يف  باب  املنا�سك، 
كتاب احلج، باب دخول مكة، ذكر الإخبار عن اإباحة الكالم للطائف حول البيت العتيق واإن كان الطواف 
�سالة 143/9 رقمه )3836(، وال�سياء املقد�سي يف الأحاديث املختارة: من ا�سمه عبداهلل، طاوو�ص بن 
كي�سان اليماين عن ابن عبا�ص 63/11 رقمه )54(، واحلاكم يف امل�ستدرك: كتاب املنا�سك، اإن الطواف 
مثل ال�سالة 459/1 رقمه )1692(، وقال يف تلخي�ص احلبري 225/1: “واختلف يف رفعه ووقفه، ورجح 
املوقوف: الن�سائي والبيهقي، وابن ال�سالح، واملنذري، والنووي، وزاد: اإن رواية الرفع �سعيفة، ويف اإطالق 
ذلك نظر..”، وقال الألباين يف الإرواء بعد ذكره طرق احلديث ورواياته وكالم العلماء عنه 158/1 )121( 

قال: “وجملة القول اأن احلديث مرفوع �سحيح، ووروده اأحيانا موقوفا ل يعله ملا �سبق بيانه، واهلل اأعلم”.
ينظر: التعليقة الكبرية 41/2-42، املغني 3/ 348.   )1(

ينظر: ال�ستذكار 12/ 167، املغني 348/3، املبدع 204/3.   )2(
ينظر: املبدع 204/3.   )3(

ينظر: املغني 348/3، �سرح منتهى الإرادات 575/1.   )4(
ينظر: التعليقة الكبرية 42/2.   )5(
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• وال�سلف 	 والتابعني،  ال�سحابة  بع�ص  عن  ماأثورة  الكراهة  اأن  الثاين:  الدليل 
ال�ساحلني، ومن ذلك: 

ما روي اأن عثمان : »كان يكره الإقران يف الطواف«)1(.  -

واأن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل �سبع ركعتان، وكان  -
هو ل يقرن بني �سبعني)2(.

وعن خالد بن اأبي بكر قال: “راأيت القا�سم و�ساملا وعبيد اهلل بن عبداهلل  -
ي�سلون عن كل �سبوع ركعتني ل يقرنون”)3(. 

املناق�سة: ميكن اأن يناق�ص من وجهني: 

اأن تركهم للو�سل قد يكون لتحري الأف�سل والأولى.  -

اأن جمرد حكاية تركهم ل يكفي للحكم بالكراهة.  -

•  الدليل الثالث: اأن ترتيب الركعتني على الطواف كرتتيب ال�سعي عليه؛ لأن كل 	
واحد منهما واجب، فكما اأنه لو جمع بني اأ�سبوعني من الطواف، واأخر ال�سعي 
الركعتني  فتاأخري  ال�سالة)4(،  واأخر  اأ�سبوعني منه  اإذا جمع بني  يكره، فكذا 
الطواف،  عقيب  م�سنونة  ال�سالة  اإذ  بينهما)5(،  باملوالة  يخل  طوافهما  عن 

وال�سعي م�سنون عقيب ال�سالة)6(. 

 املناق�سة: نوق�ص من وجهني: 

عمر  اأن:  بدليل  وركعتيه؛  الطواف  بني  املوالة  باعتبار  الت�سليم  عدم  الأول: 
رواه الفاكهي ب�سنده يف )اأخبار مكة( 217/1.   )1(

اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب احلج، باب قرن الطواف، 64/5 )9012(.   )2(
اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه: كتاب املنا�سك، يف القران بني الأ�سباع من رخ�ص فيه 552/8 رقمه   )3(

 .)15029(
ينظر: بدائع ال�سنائع 151/2.   )4(

نقله يف املغني 348/3، واملبدع 204/3.   )5(
ينظر: التعليقة الكبرية 42/2.   )6(
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�سالهما بذي طوى، كما اأن اأم �سلمة اأخرت ركعتي طوافها حني طافت 
راكبة)1(.

الثاين: عدم الت�سليم مبنع ف�سل ال�سعي عن الطواف، فكثري من الفقهاء على 
اإباحته واإن كان خالف الأولى)2(.

• لعدم 	 يوؤدي  مبا�سرة  الأول  بعد  الثاين  بالأ�سبوع  الن�سغال  اأن  الرابع:  الدليل 
ا.  متام الأول؛ فركعتي الطواف �سفعه، وهما كاجلزء منه)3(، فيكون ممنوعاً

املناق�سة: اأن ال�ستغال باأ�سبوع اآخر قبل ال�سالة كا�ستغاله باأكل ونوم، وذلك 
ل يوجب الكراهة، فكذا هنا)4(.

• الدليل اخلام�ض: القيا�ض؛ فيقا�ض ارتباط الركعتني بالطواف بارتباط �سنن 	
وبني  بينها  ُيف�سل  ول  الفرائ�ص،  عقيب  ُتفعل  ال�سنن  اأن  فكما  بها،  ال�سالة 
الفر�ص،  من  الفراغ  بعد  امل�سلي  ذكرها  فائتة  اأخرى  ب�سالة  املفرو�سات 
بني  يف�سل  ول  الطواف،  عقيب  الطواف  �سنة  تقع  اأن  ال�سنة  من  فكذلك 

الطواف وركعتيه بطواف اآخر. 

وكذلك تكبريات اأيام الت�سريق ملا كانت م�سنونة عقيب ال�سلوات املفرو�سات 
مل يجز اأن ُيف�سل بينها وبني املفرو�سات ب�سيء اآخر. وكذلك �سجود التالوة 
ملا كان من ال�سنة اأن يفعل عقيب التالوة ُكره تاأخريه اإلى اآخر ال�سالة قبل اأن 

ي�سلم؛ ملا يح�سل بينه وبني القراءة من الف�سل بعدها)5(.

 املناق�سة: نوق�ص الدليل من وجوه: 

الأول: اأن القيا�ص على ال�سالة حجة لالإباحة ل للكراهة؛ لأنه يجوز اأن يجمع 
ينظر: املغني 348/3، وقد �سبق.   )1(

ينظر: التعليقة الكبرية 42/2، وقد �سبق.   )2(
نقله يف التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب 574/2. وينظر نحوه: املب�سوط 47/4.   )3(

قاله اأبو يو�سف، ينظر: بدائع ال�سنائع 151/2.   )4(
ينظر: التعليقة الكبرية 43-42/2.   )5(
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بني ال�سالتني على وجه يوؤدي اإلى تاأخري ال�سنن الراتبة من غري كراهة، 
فاأولى من ذلك اأن يجوز اجلمع بني الأ�سابيع على وجه يوؤدي اإلى ق�ساء 

�سالة الأول بعد الثاين)1(. 

الثاين: اأن القيا�ص على �سجود التالوة وتكبريات الت�سريق قيا�ص مع الفارق؛ 
لأمرين: 

التاأخري  - توؤخر لأن  الت�سريق مل  التالوة وتكبريات  املاآل؛ ف�سجود  اختالف 
اإلى  يوؤدي  ل  الأ�سابيع  فجمع  هاهنا؛  كذلك  ولي�ص  اإ�سقاطها،  اإلى  يوؤدي 

اإ�سقاط ركعات الطواف. 

وجود احلاجة للتاأخري يف ركعتي الطواف؛ فتاأخري ال�سنن الراتبة و�سجود  -
التالوة وتكبري الت�سريق ل حاجة اإلى تاأخريه، ولي�ص كذلك تاأخري الركعتني؛ 
لأن به حاجة، وهو كرثة الزحام، في�سق على الطائفني اخلروج والعود يف 
كل اأ�سبوع، فجاز اجلمع كما جاز اجلمع بني ال�سالتني)2(. فلهذا افرتقا 

ومل ي�سح القيا�ص. 

الثالث: اأنه يجوز اأن يفعل الطواف -عند املانعني للف�سل- على �سفة توؤدي 
فيه،  ال�سالة  املنهي عن  الوقت  اإذا طاف يف  وذلك  ركعتيه،  تاأخري  اإلى 

فاإذا جاز التاأخري هناك جاز يف كل حال)3(. 

 اأدلة القول الثالث: 

ا�ستدل من اأباح اجلمع عند الوقوف على وتر، وكراهته اإذا وقف على �سفع: 

 باأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ان�سرف اإلى الركعتني بعد وتر من طوافه)4(، فمبنى الطواف 
مبنى  ان�سرافه  يخالف  مل  وتر  على  ان�سرف  فاإذا  االأ�سواط،  عدد  يف  الوتر  على 

ينظر: املرجع ال�سابق 43/2.   )1(
ينظر: التعليقة الكبرية 43/2، املبدع 204/3.   )2(

ينظر: التعليقة الكبرية 43/2.   )3(
ينظر: املرجع ال�سابق 45/2.  )4(
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اأ�سبوعني  عن  ان�سرف  فلو  وعليه  �سفع)1(،  على  ان�سرف  اإذا  ما  بخالف  الطواف، 
ا؛ فيكره، اأما لو ان�سرف عن ثالثة  ا، اأو اأربعة اأ�سابيع وذلك 28�سوطاً وذلك 14�سوطاً

اأو خم�سة فال يكره، لأن الأول �سفع، والثاين وتر)2(.

املناق�سة: نوق�ض ا�سرتاط الوقوف على وتر من وجهني: 

الوجه الأول: باأنه يخالف ما ورد عن بع�ص ال�سحابة  مما ظاهره الإباحة 
يف ال�سفع والوتر، ومن ذلك: 

ما روي عن عائ�سة: اأنها كانت تطوف الأ�سبوعني والثالثة، ثم ت�سلي لكل  -
اأ�سبوع ركعتني، وظاهر هذا: اأنها كانت قد تقطع على اأ�سبوعني. 

الأ�سبوعني  - بني  اجلمع  عن  �سئل  اإذا  كان  اأنه  عمر:  ابن  عن  روي  وما 
والثالثة، فقال: لكل اأ�سبوع ركعتان، وظاهر هذا: اأنه مل يكره الأ�سبوعني، 

ومل يفرق بني النتهاء على �سفع اأو وتر. 

وما روي عن امل�سور بن خمرمة اأنه كان يقول لغالمه: اأح�ص ما اأطوف،  -
ا يقطع عليه؛ لأنه فوَّ�ص ذلك  ا معلوماً وظاهر هذا: اأنه ما كان يعترب عدداً

اإلى علم غالمه)3(. 

الوجه الثاين: القيا�ص على ال�سالة، فكما اأنه جاز اجلمع بني ال�سالتني، وهما 
�سفع، كذلك جاز اجلمع بني اأ�سبوعني، وهما �سفع)4(. 

الرتجيح: 

املختار -واهلل اأعلم- القول باإباحة جمع اأ�سابيع الطواف دون ف�سل ول كراهة يف 
ذلك -واإن كان خالف الأولى-؛ وذلك لالآتي: 

فالعلة عند اأبي يو�سف اأنه خالف مبنى الطواف، ل لتاأخريه ال�سالة كما هو مذهبهم.   )1(
ينظر: بدائع ال�سنائع 151/2، بداية املجتهد 107/2، التعليقة الكبرية 45/2.   )2(

ينظر: التعليقة الكبرية 44/2-45، و�سبق تخريج هذه الآثار.   )3(
ينظر: التعليقة الكبرية 45-44/2.   )4(
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• ال�سحابة 	 عن  الطواف)1(  ركعتي  تاأخري  وثبوت  الأ�سابيع،  بني  اجلمع  ثبوت 
 .

• ما يحققه اجلمع بني الأ�سابيع من م�سالح للطائفني: 	

ا من احلرج والأذى؛ اإذ  - فهو اأخف على من يف املطاف، ويرفع عنهم كثرياً
ا مع الزحام-  املعتاد اأن حركة الدخول للمطاف واخلروج منه -وخ�سو�ساً

ت�سّيق على �سائر الطائفني، وتربك حركتهم، وتوؤخر �سريهم. 

وهو ُمعني ملن يريد تكرار الطواف واأي�سر له؛ مل�سقة اخلروج من املطاف ثم  -
الدخول اإليه، فاإباحة اجلمع �سبب يف الرتغيب يف عمارة البيت بالطواف، 
وحت�سيل  الثواب  لنيل  ال�سعي  على  الُعّباد  وحتثُّ  تكراره؛  على  واحلر�ص 

الأجور. 

ومع ذلك فال �سك اأن الأولى والأف�سل للمتنفل اأن تكون املتابعة بني الأ�سابيع بعد 
اأ�سبوع ركعتني، ثم ي�سرع فيما بعده؛ متابعة  ا ب�سننه فريكع لكل  تاماً اأ�سبوع  اأداء كل 
للهيئة الواردة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وللخروج من اخلالف يف م�سروعية التتابع واجلمع بني 

الأ�سابيع. 

املطلب الثاين
جمع طواف الن�شك بطواف النافلة

من طاف طواف ن�سك يتلوه �سعي)2( كطواف العمرة اأو طواف الإفا�سة ثم وجد 
اإذ الذي يظهر -واهلل اأعلم- اأن �سبب اخلالف هو: الختالف يف وجوب املوالة بني الطواف وركعتيه،   )1(
فمن راأى وجوب املوالة كره الف�سل، ومن راأى اإباحة الرتاخي بني الطواف وركعتيه اأباح اجلمع بني 

الأ�سابيع وتاأخري الركعات. 
بعد طواف  واملفرد  كالقارن  اإحرامه  على  باق  ولكنه  بعده  �سعى  املحرم  اأن  اأو  �سعي،  يتلوه  ل  ما  واأما   )2(

القدوم و�سعي احلج، فاأمره يف �سعة. 
ا.. َتطوف ِباْلَبْيِت كلما = ة َحَراماً كَّ ن�ص احلنفية على ذلك، قال يف الأ�سل 357/2-358: “ثمَّ تقيم مِبَ
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 ، ا، اأو اأغراه املطاف ب�سعته؛ فاأردفه باأ�سبوع طواف ثاٍن مثالاً من نف�سه رغبة ون�ساطاً
فطاف تنفالاً قبل ال�سعي فهل فعله �سحيح حممود اأو اأنه خالف ذلك؟ 

حترير حمل النزاع: 

اأوًل: اتفق الفقهاء  على اأن الأف�سل للطائف ف�سل الأ�سابيع، واأن ي�سلي 

ركعتي اأ�سبوع الن�سك بعده، ثم ركعتي كل اأ�سبوع بعده)1(. 

الأدلة على ذلك: 

• يوافق 	 اآخر،  ال�سروع يف طواف  وقبل  الطواف،  بعد  الركعتني  اأداء  اأن  الأول: 
الهيئة الثابتة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويحقق القتداء به)2(.

• الثاين: اأن اأداء الركعتني بعد الطواف، وقبل ال�سروع يف طواف اآخر، فيه موافقة 	
لأقوال الفقهاء، وخروٌج من خالفهم يف الو�سل واملتابعة بني الأ�سابيع)3(.

، لأن الغرباء ل ميكنهم الطواف اإل يف اأيام احلج”، وينظر: حتفة  = بدا َلك َوت�سلي لكل اأُ�ْسُبوع َرْكَعَتنْيِ
الفقهاء 404/1، املب�سوط 14/4، تبيني احلقائق 22/2. 

وقد ن�ص املالكية على م�سروعية ال�ستكثار من الطواف بعد ال�سعي، جاء يف مواهب اجلليل 116/3-
ا قال يف خمت�سر الوا�سحة يف ترجمة العمل يف الطواف: فاإذا  117: “ي�ستحب الإكثار من الطواف اأي�ساً
فرغت من ال�سعي بني ال�سفا واملروة فارجع اإلى امل�سجد احلرام فطف بالبيت واأكرث من الطواف ماكثاًا 
ا من مذهب املالكية؛ لتعليلهم الف�سل بكونه خالف الأولى ملا  ا مبكة”، وميكن اأن يفهم هذا اأي�سَ مقيماً

يوؤدي له من تاأخري ال�سعي عن الطواف، ينظر: النوادر والزيادات 383/2. 
 ويف مواهب اجلليل 117/3: “ونقل عن مالك اأن احلاج ل يتنفل بطواف حتى يتم حجه”

اأعلم-،  الأ�سابيع بال كراهة -واهلل  باإباحة جمع  القول  ال�سافعية؛ لإطالقهم  املفهوم من مذهب  وهو 
اأ�سنى املطالب 483/1، نهاية املحتاج 289/3، مغني املحتاج  ينظر: املجموع 54/8، البيان 300/4، 

 .252/2
ينظر:  وال�سعي،  الطواف  بني  للف�سل  اأدى  ولو  الأ�سابيع،  جمع  اإباحة  على  ن�سوا  فقد  احلنابلة  وكذا 

التعليقة الكبرية42/2، الإن�ساف 18/4، �سرح منتهى الإرادات 575/1، الفوائد املنتخبات 586/1. 
كما �سبق، قال يف املغني 349/3: “واإن ركع لكل اأ�سبوع عقيبه اأولى، وفيه اقتداٌء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وخروج من   )1(

اخلالف”.
ينظر: املغني 349/3.   )2(
ينظر: املغني 349/3.   )3(
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ثانًيا: اختلف الفقهاء  يف جمع اأ�سبوع الن�سك باأ�سبوع نافلة بعده على قولني: 

والنافلة-، وهذا هو مذهب  الطواف -الن�سك  اأ�سابيع  يكره جمع  الأول:  القول   
احلنفية)1(، وهو مذهب املالكية)2(، اإّل اأن املالكية عربوا باأنه خالف الأولى. 

القول الثاين: يباح جمع اأ�سابيع الطواف؛ الن�سك مع النافلة قبل ال�سعي، وهذا 
املفهوم من مذهب ال�سافعية)3(، وهو مذهب احلنابلة)4(. 

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

• : اأن هذا خالف فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كان يعقب الطواف بال�سعي، فالف�سل 	  اأولاً
بطواف نافلة حادث مل يفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص)5(، ومل ينقل عن اأ�سحابه)6(.

قال يف بدائع ال�سنائع 151/2: “ولهما اأن ترتيب الركعتني على الطواف كرتتيب ال�سعي عليه؛ لأن كل   )1(
واحد منهما واجب ثم لو جمع بني اأ�سبوعني من الطواف، واأخر ال�سعي يكره، فكذا اإذا جمع بني اأ�سبوعني 
منه، واأخر ال�سالة..”. وينظر: البحر الرائق 581/2، حا�سية ابن عابدين 499/2، 593. واطالقهم 
ا -واهلل اأعلم-.  للقول بكراهة جمع الأ�سابيع يدخل فيه جمع طواف النافلة اإلى طواف الن�سك دخولاً اأولياً
47/4، بدائع ال�سنائع  ينظر: الأ�سل، لل�سيباين 402/2، النتف يف الفتاوى، لل�سعدي 107/1، املب�سوط 
150/2، تبيني احلقائق 19/2، البحر الرائق 356/2، حا�سية ال�سرنباليل 224/1، منحة اخلالق 356/2. 
ا اأو طوافني بعد ذلك”،  قال يف البيان والتح�سيل 408/3 فيمن طاف: “الإفا�سة، ثم يريد اأن يتنفل طوافاً  )2(
ا، وكاأين راأيته يرى اأن ترك ذلك اأعجب اإليه، قال  قال: ما هو من عمل النا�ص، واإين لأرجو اأن يكون خفيفاً
حممد بن ر�سد: “راأى مالك ترك التنفل بالطواف اإثر طواف الإفا�سة اأح�سن من التنفل به” ويف النوادر 
ا  ا اأُ�سبوعاً ا، فلم يخرج اإلى ال�سعي حتى طاف تطوُّعاً والزيادات 383/2: “قال مالٌك: وَمن طاف بالبيت �سبعاً

، اأن يبتدئ الطواَف وي�سعى، واإن مل يعد الطواَف، رجوت اأن يجزئه..”.  اأو اأ�سبوعني، فاأََحبُّ عليَّ
 ويف مواهب اجلليل 117/3: “ونقل عن مالك اأن احلاج ل يتنفل بطواف حتى يتم حجه”.

الأ�سباه   ،54/8 املجموع  ينظر:  اأعلم-،  -واهلل  كراهة  بال  الأ�سابيع  جمع  باإباحة  القول  لإطالقهم   )3(
نهاية  اأ�سنى املطالب 483/1،  القومي 285/1،  املنهاج  البيان 300/4،  لل�سيوطي �ص412،  والنظائر، 

املحتاج 289/3، مغني املحتاج 252/2. 
وقال يف املبدع 204/3: “وله تاأخري ال�سعي عن الطواف بطواف وغريه، ن�ص عليه”.  )4(

ينظر: التعليقة الكبرية42/2، الإن�ساف 18/4، �سرح منتهى الإرادات 575/1، الفوائد املنتخبات 586/1. 
ينظر: بدائع ال�سنائع 150/2، البيان والتح�سيل 408/3، ونقله يف التعليقة الكبرية 42/2.   )5(

وجاء يف ال�ستذكار360/4: “وذكر عبدالرزاق قال اأخربنا عبداهلل وعبيد اهلل ابنا عمر عن نافع =  )6(



د.  هيلة بنت عبدالرمحن بن حممد بن يابس

العدد  الثاني واخلمسون  287العدد  الثاني واخلمسون 286

• ا: اأن ال�سنة للحاج البقاء يف منى، واأن يعجل طواف الإفا�سة يوم النحر 	 ثانياً
لَّى  قبل الزوال، ثم يرجع اإلى منى في�سلي بها الظهر كما فعل ر�سول اهلل - �سَ

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم -، والوقت ل يت�سع للتنفل بالطواف بعد الإفا�سة)1(. اهللَّ

• وال�سنة 	 امل�سروع،  خالف  العبادة  و�سط  التنفل  باأن  ال�ستدلل  وميكن  ثالثاًا: 
فيمن دخل العمرة اأن يوايل بني اأركانها وواجباتها، واإذا انتهى تنفل ما �ساء، 
بالطواف  التنفل  يوؤدي  م�سروعة  هيئة  له  احلج  اأعمال  من  كان  فيما  وكذا 

الإخالل بها. 

باأن هذا ي�ستدل به لالأف�سل والأولى، لكنه ل  املناق�سة: ميكن مناق�سة هذا: 
يقوى على ال�ستدلل به للكراهة، واهلل اأعلم. 

اأدلة القول الثاين: 

ميكن ال�ستدلل بالآتي: 

اأن الطواف عبادة م�ستقلة وال�سعي عبادة م�ستقلة، ولذا ال ت�سرتط املواالة بني  -
الطواف وال�سعي)2(. 

املباحة  - وال�سعي  الطواف  بني  الف�سل  اأنواع  �سائر  على  القيا�ص  ميكن  كما 
كالأكل وال�سرب والنوم بل وب�سائر نوافل ال�سالة، فاإذا جاز الف�سل بها فاإن 

الطواف فا�سل يف حكمها. 
=عن بن عمر اأنه كان اإذا اأفا�ص ل يزيد على طواف واحد ول يرمل فيه، قال واأخربنا معمر عن اأيوب 
واأخربنا معمر عن  عن نافع عن بن عمر مثله، وعن �سعيد بن جبري وطاو�ص وعطاء مثل ذلك، قال 
اأفا�ص ل يزيد على �سبع واحٍد، ذكر عبدالرزاق عن معمر والثوري عن  اإذا  اأبي  ابن طاو�ص قال كان 

عبدالكرمي قال طفت مع �سعيد بن جبري يوم النحر فلم يزد على �سبع”.
ينظر: البيان والتح�سيل 408/3.   )1(

الرائق  البحر  ينظر:  ت�ستحب.  واإمنا  وال�سعي،  الطواف  املوالة ل جتب بني  اأن  الفقهاء على  فجمهور   )2(
582/2-583، حا�سية ابن عابدين 500/2، �سرح اخلر�سي 318/2، الفواكه الدواين 360/1، املجموع 

73/8، ك�ساف القناع 488/2. 
وا�سرتطه بع�ص الفقهاء، ينظر: �سرح اخلر�سي 318/2، منح اجلليل 250/2.
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الرتجيح: 

الأولى؛ وهو  نافلة خالف  باأ�سبوع  الن�سك  اأ�سبوع  اأن جمع  اأعلم-  املختار -واهلل 
ما قاله املالكية، اإذ ال�سنة للمعتمر املوالة بني اأركان العمرة، والأف�سل يف حق احلاج 
اأداء حجه وفق ال�سفة الثابتة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومراعاة اأركان احلج وواجباته و�سننه، 
فيوايل بني الطواف وال�سعي فيما ال�سنة فيه التوايل، ويبقى يف منى وعرفة ومزدلفة 
ا،  حيث كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها، ويكون تنفله بالطواف وتكراره: بعد عمرته اإن كان متمتعاً
ا بعد طواف القدوم قبل اأيام احلج، ثم بعد فراغه من احلج يتنفل  وحال بقائه حمرماً

بالطواف كما ي�ساء؛ وذلك لالآتي: 

اأن الإباحة هي الأ�سل؛ اإذ الطواف يف اأ�سله م�سروع اأية �ساعة من ليل اأو نهار.  -

والأدلة  - عليه،  تدل  �سريحة  لأدلة  اإثباته  يحتاج  �سرعي  حكم  الكراهة  اأن 
املذكورة ل تقوى على ذلك. 

للخالف، وخروج من  - الأولى: فيه مراعاة  بالإباحة وكونها خالف  القول  اأن 
قول من قال بالكراهة. 

ا بعد �سعيه  - اأن الراغب يف الثواب واحلري�ص على تكرار الطواف �سيجد اأوقاتاً
واإمتام ن�سكه، ولن يحتاج الف�سل بني اأعمال ن�سكه بهيئة مل ترد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
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املبحث الرابع 
اأثر جمع اأ�شابيع الطواف

جمع  م�ساألة  على  انبنت  التي  امل�سائل  من  ا  عدداً   الفقهاء  ناق�ص 
يف  ذلك  وبيان  ال�سابق،  للخالف  ثمرة  فيها  راأيهم  وكان  الطواف،  اأ�سابيع 

املطالب الآتية: 

املطلب االأول
عدد الركعات بعد جمع االأ�شابيع

ا من اأ�سابيع الطواف؛ اثنني اأو ثالثة اأو اأكرث، واأراد  اإذا جمع الطائف عدداً
اأن يركع ركعاتها فهل يركع ركعتني فقط لكل الأ�سابيع، اأو يجعل لكل اأ�سبوع 

ركعتيه؟ 

للفقهاء  قولن يف عدد الركعات بعد جمع الأ�سابيع: 

ا من الأ�سابيع ركع ركعتني لكل اأ�سبوع، وهذا  القول الأول: اإذا جمع الطائف عدداً
ما عليه جمهور الفقهاء، فهو مذهب احلنفية، وامل�سهور من مذهب املالكية، 

واملذهب عند ال�سافعية، وهو مذهب احلنابلة)1(.

الأ�سابيع ركع ركعتني فقط)2(، وهذا  ا من  الطائف عدداً اإذا جمع  الثاين:  القول 
ينظر: الأ�سل 405/2، املب�سوط 85/4، النتف يف الفتاوى 107/1، �سرح خمت�سر الطحاوي 532/2،   )1(
حا�سية ابن عبدين 499/2، التب�سرة 1195/3، بداية املجتهد 107/2، الكايف يف فقه مالك 414/1، 
التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب 578/2، ال�سامل يف فقه المام مالك 219/1، �سفاء العليل 
329/1، مواهب اجلليل 114/3، املجموع 54/8، البيان 120/2، حتفة املحتاج 93/4، مغني املحتاج 

252/2، نهاية املحتاج 101/2، املغني 348/3، املبدع 204/3، �سرح منتهى الإرادات 575/1. 
والركعتان لكل الأ�سابيع عند ال�سافعية، وهما لالأ�سبوع الأخري عند اأكرث املالكية ويف قول لالأول.  )2(
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قول عند املالكية)1(، وقول عند ال�سافعية)2(.

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

• لكل 	 ركعتان  فامل�سروع  ركعتني،  للتزام  �سبب  اأ�سبوع  كل  اأن  الأول:  الدليل 
اأ�سبوع، والطواف لي�ص له وقت معلوم، ول الركعتان امل�سنونتان من بعده فلي�ص 
لهما وقت يتعدى ويفوت، فح�سب الطائف اأن يطوف ما �ساء ثم ي�سلي ركعاته 

جمموعة بعد ذلك)3(.

• بعد 	 ركعتني  ي�سلي  اأن  نذر  اأن من  فكما  النذر،  القيا�ص على  الثاين:  الدليل 
كل اأ�سبوع، واألزم نف�سه بذلك لزمه من الركعات بعدد الأ�سابيع حال جمعها، 
فكذا ما اأمر ال�سرع به، فحيث اأمر ال�سرع بركعتني بعد كل اأ�سبوع؛ لزم من 

الركعات بعددها عند اجلمع)4(.

• يف 	 كفارتان  عليه  كانت  من  اأن  فكما  الكفارة،  على  القيا�ص  الثالث:  الدليل 
ا على قول  ا اأو �ساهياً جاء يف مواهب اجلليل114/3: “والفرق بني هذا وبني ما اإذا اأكمل ال�سبعة عامداً  )1(
ابن القا�سم اأنه يركع للثاين فقط دون الأول اأنه اإذا اأكمل ال�سبعة ح�سلت عبادة كاملة م�ستقلة حمتاجة 
المام  فقه  ال�سامل يف  فتاأمله”، وجاء يف  الكاملة  بالعبادة  للف�سل  الأول  ويبطل  به،  فيكملها  للركوع 

مالك 219/1: “ركع لهما َعَلى امل�سهور. وقيل: لالأول فقط”.
وينظر: التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب 578/2.

على القول باأن ركعتي الطواف �سنة، قال يف املجموع 8/ 54: “قال �ساحب البيان قال ال�سيمري لو   )2(
اإذا قلنا هما �سنة،  اأراد  اأنه  البيان: فيحتمل  اأ�سابيع مت�سلة ثم ركع ركعتني جاز، قال �ساحب  طاف 
وهذا الحتمال الذي قاله متعني فاإنا اإذا قلنا هما واجبتان مل يتداخال، ولبد من ركعتني لكل طواف 
واهلل اأعلم”، وذكر يف حتفة املحتاج 93/4 اأن اأداء الركعتني على مراتب على القول بكونها �سنة فقال: 
ويليه ما لو اأخرها اإلى ما بعد الكل ثم �سلى لكل ركعتني،  اأ�سابيع فعلها عقب كل،  “والأف�سل ملن طاف 

ويليه ما لو اقت�سر على ركعتني للكل، وعلى الثاين يجب تعددها بعدد الأ�سابيع”.
وينظر: البيان300/4، النجم الوهاج 495/3، حا�سية اجلمل 441/2. 

ينظر: املب�سوط 85/4، ال�ستذكار 167/12-168، بداية املجتهد 107/2.   )3(
ينظر: املب�سوط 85/4.   )4(

ووجوب الركعتني هو مذهب احلنفية كما �سبق. 
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وقتني فجمعهما يف وقت واحد لزمتاه ومل يتداخال، فكذلك ركعات الطواف، 
بجامع تعدد ال�سبب)1(. 

• الدليل الرابع: اأن اأداء ركعتني عن كل اأ�سبوع فيه مراعاة للخالف، فحتى من 	
ا من اخلالف)2(. راأوا كراهة اجلمع قالوا باأداء الركعتني عن كل اأ�سبوع خروجاً

اأدلة القول الثاين: وّجه اأ�سحاب هذا القول قولهم بالآتي: 

• ا ح�سلت عبادة كاملة م�ستقلة حمتاجة للركوع 	 ا ثانياً : اأنه اإذا اأكمل اأ�سبوعاً اأولاً
فيكملها به، ويبطل الأول للف�سل بالعبادة الكاملة)3(. 

املناق�سة: ميكن املناق�سة بعدم الت�سليم ببطالن حكم الأ�سبوع الأول، لأنه يغتفر 
وركعتيه -على  الطواف  املواالة بني  ت�سرتط  وال  الطواف،  ركعات  التاأخري يف 
املختار- فيت�سامح يف التاأخري وتبقى م�سروعية الركعتني ملا م�سى من اأ�سابيع. 

• ا: وميكن التوجيه بالتداخل؛ فالركعات عبادات من جن�ص واحد اجتمعت 	 ثانياً
وهو  ال�سبب  تكرر  فحيث  واحلكم،  ال�سبب  لتفاق  فتداخلت  واحد  وقت  يف 

الطواف واحتد فال ُيكّرر احلكم وهو الركعات بل ُيكتفى بركعتني)4(.

املناق�سة: وميكن مناق�سة ذلك: باأن الذي ُيفهم من كالم الفقهاء يف تداخل 
العبادات اأنها العبادات التي تو�سف اإحداهما بكونها �سغرى والأخرى بكونها 
كربى، كالغ�سل والو�سوء، وطواف الإفا�سة وما دونه من اأنواع الطواف ونحو 
ذلك، واأما العبادات التي تكون يف مرتبة واحدة فال تتداخل -اإل اإذا كانت 
الثاين  الأ�سبوع  الأول يف مرتبة ركعتي  الأ�سبوع  لذاتها- فركعتي  غري مرادة 

ينظر: ال�ستذكار 168/12.   )1(
ينظر: التب�سرة 1196/3، الذخرية 249/3، التهذيب يف اخت�سار املدونة 533/1، التو�سيح يف �سرح   )2(

خمت�سر ابن احلاجب 578/2، ال�سامل يف فقه المام مالك 219/1، مواهب اجلليل 114/3. 
ينظر: التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب 578/2، مواهب اجلليل 115-114/3.  )3(

وقد اأوماأ لذلك النووي  حني بنّي اأن هذا القول عند من يرى عدم وجوب الركعتني واأنهما �سنة فقال:   )4(
“ُيحتمل اأنه اأراد اإذا قلنا هما �سنة، وهذا الحتمال الذي قاله متعني فاإنا اإذا قلنا هما واجبتان مل يتداخال 

ولبد من ركعتني لكل طواف واهلل اأعلم”، وكاأنه يرى اأن احلكم هو التداخل لحتاد ال�سبب، واهلل اأعلم.
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ا، واملقام مقام �سنن، والأمر اأمر ندب وا�ستحباب فال حرج  فيوؤتى بهما جميعاً
فيه ول م�سقة.

الرتجيح: 

املختار -واهلل اأعلم- اأن جمع اأ�سابيع الطواف ل يوؤثر يف عدد ركعاته، بل يركع  -
الطائف لكل اأ�سبوع ركعتني؛ وذلك لالآتي: 

لتكرر  - الركعات  ملسو هيلع هللا ىلص، فتكرر  النبي  لفعل  اأ�سبوع  لكل  اأداء ركعتني  امل�سروع  اأن 
�سببها وهو الطواف، اإذ الأ�سل تعدد الأحكام بتعدد الأ�سباب.

ا، فتبقى ركعتا الأ�سبوع الأول ولو  - اأن املوالة بني الطواف وركعتيه لي�ست �سرطاً
ف�سل بطواف اأ�سبوع اآخر. 

اأن املتيقن م�سروعية الركعتني بعد كل طواف، والأ�سل بقاء ما كان على ما  -
اإذ  بالدليل،  املطالب  فهو  الطواف  اأ�سابيع  لأحد  الركعتني  اأ�سقط  كان، فمن 

اليقني ل يزول بال�سك.

اأن الأمر فيه �سعة فهو مبني على الندب وال�ستحباب، اإذ املختار اأن الركعتني  -
يف  واجتهاد  تنفل  مقام  واملقام  اإثم،  ول  عليه  حرج  فال  تركهما  فمن  �سنة، 

امل�ستحبات واهلل اأعلم. 

املطلب الثاين
ال�شروع يف جمع االأ�شابيع ن�شياًنا للركعتني

ا  اختلف الفقهاء  فيمن اأمت طواف اأ�سبوع و�سرع يف طواف اأ�سبوع اآخر نا�سياً
اأداء ركعتي الطواف، اأو جاهالاً كراهة جمع الأ�سابيع -عند من يرى الكراهة-)1( على 

ثالثة اأقوال: 
وامل�ساألة ترد عند من يرون كراهة جمع الأ�سابيع -بال ف�سل بركعتي الطواف- وهم احلنفية واملالكية،   )1(

واأما عند ال�سافعية واحلنابلة فال اإ�سكال لإباحة اجلمع. 
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ركعتان،  اأ�سبوع  لكل  وعليه  فيه،  �سرع  الذي  الأ�سبوع  الطائف  ُيتّم  الأول:  القول 
وهذا قول عند احلنفية)1(. 

القول الثاين: التف�سيل؛ فاإن تذكر قبل متام ال�سوط االأول رف�سه ومل يتمه و�سلى 
متاأخري  عند  املذهب  وهذا  ركعتان،  اأ�سبوع  لكل  وعليه  اأمت  واإّل  الركعتني، 

احلنفية)2(. 

ا ما  القول الثالث: يقطع الطائف الأ�سبوع الذي �سرع فيه وي�سلي الركعتني ُملغياً
زاد عن ال�سبعة)3(، ولو كان يف اآخرها، اإّل اإذا مل يتذكر اإل بعد متام الثاين 

فحينئذ يركع لكل اأ�سبوع ركعتني، وهذا مذهب املالكية)4(. 

الأدلة: 

دليل القول االأول: اأن من بداأ يف اأ�سواط االأ�سبوع الثاين �سار �سارًعا فيما دخل فيه، 
موؤكًدا له ب�سوط اأو �سوطني فيتم قيا�ًسا على من قام للركعة الثالثة نا�سًيا الت�سهد)5(. 

دليل القول الثاين: مل اأطلع على دليل لأ�سحاب هذا القول، وكاأنهم راأوا اأن انعقاد 
الطواف يكون بتمام ال�سوط االأول، فاإذا انعقد اأمت كاأ�سحاب القول االأول. 

ا  دليل القول الثالث: اأن الركعتني كاجلزء من الطواف، فال يبتدئ الطائف اأ�سبوعاً
قبل متام الأول وكماله)6(.

باأن ركعتي الطواف �سنة بعده على  الثالث  املناق�سة: ميكن مناق�سة دليل القول 
ا لالأول لتمامه.  ا منه، وعليه فال�سروع يف الثاين ل يكون قطعاً الراجح، ولي�ست جزءاً

ينظر: الأ�سل 405/2، املب�سوط 85/4.  )1(
ينظر: البحر الرائق 356/2، النهر الفائق 78/2، حا�سية ال�سلبي 19/2، حا�سية ابن عابدين 499/2.   )2(

على خالف بينهم يف امللغى هل هو اأول االأ�سواط اأو اآخرها.  )3(
ينظر: التب�سرة 1196/3، التهذيب يف اخت�سار املدونة 533/1، ال�سامل يف فقه المام مالك 219/1،   )4(
�سرح زروق على الر�سالة 535/1، ال�سرح الكبري 230/2، �سفاء العليل 329/1، �سرح الزرقاين 463/2. 

ينظر: املب�سوط 85/4  )5(
ينظر: التو�سيح يف �سرح ابن احلاجب 574/2، بلغة ال�سالك 29/2.   )6(
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الرتجيح: 

املختار - واهلل اأعلم - اأن من ن�سي ركعتي الطواف و�سرع يف الأ�سبوع الثاين فاإنه 
يتم ما �سرع فيه، ثم يركع لكل اأ�سبوع ركعتني؛ وذلك لالآتي: 

ا لها اأو ف�سالاً قبل متامها، واإمنا هو تاأخري  - اأن اجلمع بني الأ�سابيع ل ُيعّد قطعاً
ل�سنتها. 

ما �سبق من م�سروعية اجلمع بني الأ�سابيع، ووروده عن بع�ص ال�سحابة.  -

اأن الأف�سل عند ال�سروع يف ال�ساحلات اإمتامها وعدم قطعها اأو رف�سها، لقول  -
اهلل تعالى: )ڎ   ڈ   ڈ( ]حممد: 33[.

املطلب الثالث
جمع االأ�شابيع يف اأوقات النهي

اختلف الفقهاء  يف حكم جمع الأ�سابيع يف وقت النهي)1( على قولني: 

جمهور  مذهب  وهذا  النهي،  وقت  يف  الطواف  اأ�سابيع  جمع  يباح  الأول:  القول 
ال�سافعية  مذهب  من  املفهوم  وهو  احلنفية)2(،  ذلك  على  ن�ّص  الفقهاء؛ 

واحلنابلة حيث اأطلقوا اإباحة جمع اأ�سابيع الطواف دون تقييد بوقت)3(. 

القول الثاين: ُيكره جمع اأ�سابيع الطواف يف اأوقات النهي، ويقت�سر الطائف على 
ا ركعتي الطواف لوقت الإباحة، وهذا مذهب املالكية)4(. اأ�سبوع واحد موؤخراً

وللم�ساألة ارتباط بحكم �سالة ذوات االأ�سباب يف وقت النهي.   )1(
فقولهم بكراهة اجلمع يف غري اأوقات النهي هو لكراهة الو�سل وترك الركعتني، فاإذا جاء وقت النهي   )2(
عن ال�سالة ارتفعت كراهة الو�سل، فاأبيح اجلمع، ينظر: البحر الرائق 581/2، حا�سية ال�سلبي 19/2. 
ينظر: املجموع 54/8، البيان، للعمراين 300/4، اأ�سنى املطالب 483/1، نهاية املحتاج 289/3. الكايف   )3(

يف فقه اأحمد 514/1، املغني 306/3، �سرح منتهى الإرادات 1/ 575، ك�ساف القناع 484/2. 
قال يف جامع الأمهات 193/1: “ول يجمع اأ�سابيع ثم ي�سلي لها، ولذلك ل يطوف بعد الع�سر وبعد   )4(

ا، ويوؤخرهما اإلى حل النافلة في�سليهما اأين كان”، ينظر: ال�سامل يف فقه = ال�سبح اإل اأ�سبوعاً
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الأدلة: 

ال�سابقة يف م�سروعية جمع  فاأدلتهم  ال�سافعية واحلنابلة  اأما  الأول:  القول  دليل 
الأ�سابيع، وثبوت ذلك عن بع�ص ال�سحابة عامة. 

اأداء   واأما احلنفية فقد اأباحوا اجلمع يف وقت النهي دون �سائر الأوقات لتعذر 
ركعتي الطواف حينئٍذ. 

دليل القول الثاين: اأن من �سنة الطواف اأن ياأتي الطائف بعده بركعتني، ول تطوع 
ا حتى يتم الأول)1(. ا جديداً يف وقت النهي فال يطوف اأ�سبوعاً

املناق�سة: اأن املختار -كما �سبق - عدم لزوم املوالة بني الطواف وركعتيه، وحيث 
اأداء �سائر الأفعال من عبادات وغريها، ودخل الطواف  اأُبيح  تاأخري الركعتني  اأُبيح 

�سمنها فاأبيح تكراره قبل الركعتني. 

الرتجيح: 

�سبق  ملا  النهي؛  اأوقات  يف  الطواف  اأ�سابيع  جمع  اإباحة  اأعلم-  -واهلل  املختار   
تقريره من اإباحة اجلمع، وعدم ا�سرتاط املواالة بني الطواف وركعتيه)2(.

= المام مالك 219/1، الكايف يف فقه مالك 414/1، التو�سيح يف �سرح ابن احلاجب 574/2، �سرح 
زروق على الر�سالة 535/1، مواهب اجلليل 513/3، منح اجلليل 269/2

ينظر: الكايف يف فقه مالك 414/1، مواهب اجلليل 513/3.   )1(
واأما وقت �سالة ركعات الطواف فمن الفقهاء من يرى اإباحته يف وقت النهي لتعلقه بالطواف؛ والطواف   )2(
مباح اأية �ساعة من ليل اأو نهار، ومنهم من يرى تاأخريه لوقت الإباحة؛ لعموم النهي عن ال�سالة يف 

اأوقات النهي. 
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اخلامتة

العطايا وجزيل  ا، احلمد هلل على عظيم  باطناً ا  ا، وظاهراً واآخراً اأولاً   احلمد هلل 
النعم، وله احلمد اأن اأعان على اإجناز هذه الدرا�سة، ووفق الإمتامها، وي�ّسر بحثها، 

ا:  وهذه اأهم النتائج التي و�سلت لها، والتي اأرجو اهلل اأن تكون خال�سة �سواباً

• واملتابعة 	 الأ�سابيع  بني  املوالة  البحث:  الطواف يف هذا  اأ�سابيع  بجمع  املراد 
بينها، �سواءاً ف�سل الطائف بينها باأداء ركعتي الطواف اأو مل يف�سل. 

• بقرن 	 ُيعرّب  وقد  الطواف،  اأ�سابيع  التعبري مب�سطلح جمع  على  الفقهاء  درج 
الطواف، اأو و�سل الأ�سابيع، اأو موالة الأ�سابيع ونحو ذلك، وغالب اإطالقهم 

ُيراد به التتابع بني الأ�سابيع من غري ف�سل بركعتي الطواف.

• اتفق الفقهاء  على م�سروعية التنّفل بالطواف، وا�ستحباب الإكثار من 	
ذلك، ووردت الأدلة يف ف�سله، وجرى عليه عمل امل�سلمني. 

• ا منه. 	 اتفق الفقهاء على م�سروعية ركعتي الطواف، وعلى اأنهما لي�ستا ركناً

• قول 	 ثالثة:  اأقوال  على  الطواف  ركعتي  حكم  يف    الفقهاء  اختلف 
فتجب  الطواف  حكم  يتبع  حكمها  باأن  وقول  بالوجوب،  وقول  بال�ستحباب، 
ا، واملختار - واهلل اأعلم -: القول  ا وت�ستحب اإذا كان م�ستحباً حيث كان واجباً
ال�سلوات املفرو�سة ومل يذكر  ملسو هيلع هللا ىلص حّدد  بال�ستحباب يف كل طواف؛ فالنبي 
نوافل  بكونها  وحكم  املفرو�سات،  غري  وجوب  ونفى  منها،  الطواف  ركعتي 

وتطوعات. 

• وركعتيه، 	 الطواف  بني  املوالة  ا�ستحباب  اإلى    الفقهاء  جمهور  ذهب 
 . وعدم وجوب الو�سل بينهما، لثبوته عن ال�سحابة

• ا�ستحب الفقهاء  تكرار الطواف واجلمع بني اأ�سابيعه اإذا ف�سل الطائف 	
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بني كل اأ�سبوع واآخر بركعتي الطواف؛ وذلك ملا ثبت من ف�سل الطواف وثوابه، 
بالركعتني  الف�سل  ولأن  الطاعات،  عموم  ومن  منه  ال�ستكثار  على  واحلّث 
ا  يحقق كمال املتابعة ل�سفة الطواف الثابتة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كما اأن فيه خروجاً

من خالف الفقهاء يف حكم اجلمع بال ف�سل. 

• اختلف الفقهاء  يف حكم جمع املتنفل بالطواف بني الأ�سابيع مع عدم 	
بالكراهة،  وقول  بالإباحة،  قول  ثالثة:  اأقوال  على  الطواف  بركعتي  ف�سلها 
ا، واملختار - واهلل  ا، والكراهة اإذا كان �سفعاً وقول بالإباحة اإذا كان العدد وتراً
ا بال ف�سل، ول كراهة يف ذلك؛  اأعلم- هو اإباحة جمع اأ�سابيع الطواف مطلقاً

 . لثبوته عن عائ�سة وامل�سور بن خمرمة

• اختلف الفقهاء  يف حكم التنفل بالطواف بعد طواف الن�سك مبا�سرة 	
واملختار واهلل  بالكراهة،  واآخر  بالإباحة،  اأ�سابيعهما على قولني؛ قول  وجمع 
وال�سعي،  الطواف  بني  يف�سل  كان  اإذا  الأولى  خالف  اجلمع  هذا  اأن  اأعلم 
اأو غريها من  البقاء يف منى  اأيام احلج، بحيث يوؤخر احلاج عن  اأو كان يف 

امل�ساعر، اأو يحول دون تطبيق �سنن احلج. 

• ا من الأ�سابيع 	 اختلف الفقهاء يف عدد ركعات الطواف اإذا جمع الطائف عدداً
على قولني؛ قول بتعددها بتعدد الأ�سابيع، وقول بالكتفاء بركعتني، واملختار 
اأن امل�سروع ركوع ركعتني لكل اأ�سبوع، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، اإذ املوالة 
ف�سل  ولو  الأول  الأ�سبوع  ركعتا  فتبقى  ا،  �سرطاً لي�ست  وركعتيه  الطواف  بني 

بطواف اأ�سبوع اآخر. 

• اختلف الفقهاء  فيمن اأمت طواف اأ�سبوع و�سرع يف طواف اأ�سبوع اآخر 	
الأ�سابيع -عند من يرى  اأو جاهالاً كراهة جمع  اأداء ركعتي الطواف،  ا  نا�سياً
الأ�سبوع  يتم  اأن  الطائف  على  اأن  منها  املختار  اأقوال،  ثالثة  -على  الكراهة 
اإباحة جمع  اأ�سبوع ركعتان؛ ملا �سبق اختياره من  الذي �سرع فيه، وعليه لكل 

الأ�سابيع وتاأخري ركعاتها. 
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• اختلف الفقهاء  يف حكم جمع الأ�سابيع يف وقت النهي، فاأباحه بع�ص 	
من راأوا كراهة اجلمع؛ لتعذر اأداء ركعات الطواف حينئٍذ، واملختار - واهلل 

ا يف كل وقت.  اأعلم - اإباحة جمع الأ�سابيع مطلقاً

هذا  يف  يبارك  اأن  واأ�ساأله  كتبت،  فيما  وفقت  اأكون  اأن  تعالى  اهلل  واأ�سال  هذا، 
ا ثقيالاً يف موازيني، اأفرح به يوم لقاء ربي، و�سلى اهلل  ا �سواباً العمل، ويجعله خال�ساً

و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، واحلمد هلل رب العاملني. 
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قائمة امل�شادر واملراجع

319ه�( . 1 )ت:  الني�سابوري  املنذر  بن  اإبراهيم  بن  حممد  بكر  لأبي  الإجماع، 
حتقيق: فوؤاد عبداملنعم اأحمد، دار امل�سلم للن�سر والتوزيع، ط: 1، 1425ه�- 

2004م. 
 اأخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، اأبو عبداهلل حممد بن اإ�سحاق بن العبا�ص . 2

املكي الفاكهي )ت: 272ه�(، املحقق: د. عبدامللك عبداهلل دهي�ص، النا�سر: 
دار خ�سر - بريوت، ط: 2، 1414ه�. 

البلدحي، . 3 املو�سلي  مودود  بن  حممود  بن  عبداهلل  املختار،  لتعليل  الختيار   
جمد الدين اأبو الف�سل احلنفي )ت: 683ه�(، عليها تعليقات: ال�سيخ حممود 
ا(، النا�سر:  اأبو دقيقة )من علماء احلنفية ومدر�ص بكلية اأ�سول الدين �سابقاً
مطبعة احللبي - القاهرة )و�سّورتها دار الكتب العلمية - بريوت، وغريها(، 
تاريخ الن�سر: 1356ه� - 1937م، )املختار للفتوى( لبن مودود املو�سلي باأعلى 

ال�سفحة، يليه - مف�سولاً بفا�سل - �سرحه للموؤلف نف�سه. 
 اأخ�سر املخت�سرات يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، حمّمد بن . 4

بلبان احلنبلي )ت: 1083ه�(، حتقيق: حممد  ابن  بن عبداحلق  الدين  بدر 
نا�سر العجمي، دار الب�سائر االإ�سالمية - بريوت، ط: 1، 1416ه�. 

الألباين . 5 الدين  نا�سر  ملحمد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
املكتب االإ�سالمي، ط: 2، 1405ه� - 1985م. 

 اأ�سا�ص البالغة، اأبو القا�سم حممود بن عمرو بن اأحمد، الزخم�سري جار اهلل . 6
)ت: 538ه�(، حتقيق: حممد با�سل عيون ال�سود، النا�سر: دار الكتب العلمية، 

بريوت - لبنان، ط: 1، 1419ه� - 1998م. 
عا�سم . 7 بن  عبدالرب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  اأبو  ال�ستذكار،   
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علي  حممد  عطا،  حممد  �سامل  حتقيق:  463ه�(،  )ت:  القرطبي  النمري 
معو�ض، دار الكتب العلمية - بريوت، ط: 1، 1421 - 2000

اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا الأن�ساري، . 8
زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت: 926ه�(، دار الكتاب الإ�سالمي. 

الدين . 9 الف�سل جالل  لأبي  ال�سافعية،  والنظائر يف قواعد وفروع فقه  الأ�سباه 
الكتب  موؤ�س�سة  �سبل،  عبدالفتاح  خالد  وتعليق:  تخريج  )911ه�(  ال�سيوطي، 

الثقافية، ط1، 1415ه�-1994م. 
189ه�(، . 10 )ت:  ال�سيباين  فرقد  بن  احل�سن  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الأ�سل،   

 - الإ�سالمية  والعلوم  القراآن  اإدارة  النا�سر:  الأفغاين،  الوفا  اأبو  املحقق: 
كرات�سي. 

 الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل، مو�سى بن اأحمد بن مو�سى بن �سامل . 11
اأبو  الدين،  �سرف  ال�ساحلي،  ثم  املقد�سي،  احلجاوي  �سامل  بن  عي�سى  بن 
النجا )ت: 968ه�(، املحقق: عبداللطيف حممد مو�سى ال�سبكي، النا�سر: دار 

املعرفة بريوت - لبنان. 
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين اأبي احل�سن علي بن . 12

�سلمان بن اأحمد املرداوي )817-885ه�( )مع املقنع(. 
البحر الرائق �سرح كنز الرقائق، لزين الدين ابن جنيم احلنفي)ت970ه�(، . 13

باك�ستان كرات�سي. 
 بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لالإمام اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن حممد . 14

بن ر�سد احلفيد )520-595ه�( حتقيق وتعليق وتخريج: حممد �سبحي ح�سن 
حالق، ط: 1 1415ه�. 

بكر بن م�سعود . 15 اأبي  الدين  ال�سرائع، لالإمام عالء  ترتيب  ال�سنائع يف  بدائع 
الكا�ساين )ت 587ه�(، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان. 
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ب� )حا�سية . 16 املعروف  مالك،  الإمام  اإلى مذهب  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة 
مكتبة  املالكي،  ال�ساوي  حممد  بن  اأحمد  ال�سغري(،  ال�سرح  على  ال�ساوي 

م�سطفى البابي احللبي 1372ه�-1952م. 
 البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، اأبو احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل . 17

النوري،  حممد  قا�سم  املحقق:  558ه�(،  )ت:  ال�سافعي  اليمني  العمراين 
النا�سر: دار املنهاج - جدة، ط: 1، 1421ه�- 2000م. 

اأبو الوليد . 18  البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة، 
حجي  حممد  د.  حققه:  520ه�(،  )ت:  القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد 
2، 1408ه� -  لبنان، ط:  االإ�سالمي، بريوت -  الغرب  النا�سر: دار  واآخرون، 

1988م )18 وجملدان للفهار�ص(. 
 تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، حممد بن حممد بن عبدالرزاق احل�سيني، . 19

اأبو الفي�ص، امللقب مبرت�سى، الزبيدي )ت: 1205ه�(، املحقق: جمموعة من 
املحققني، النا�سر: دار الهداية. 

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، لالإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . 20
1، 1420ه�- بريوت-لبنان، ط:  العلمية،  الكتب  دار  احلنفي )ت: 743هـ(، 

2000م. 
)ت: . 21 النووي  �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  التنبيه،  األفاظ  حترير   

676هـ(، املحقق: عبدالغني الدقر، النا�سر: دار القلم - دم�سق، ط: 1، 1408ه�. 
حممد . 22 العال  اأبي  احلافظ  لالإمام  الرتمذي،  جامع  ب�سرح  الأحوذي  حتفة 

الكتب  دار   ،)1353-1283( املباركفوري  عبدالرحيم  ابن  عبدالرحمن 
العلمية، بريوت- لبنان، ط: 1، 1410ه�-1990م. 

 حتفة الفقهاء، حممد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، اأبو بكر عالء الدين ال�سمرقندي . 23
)ت: نحو 540هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط: 2، 1414ه� 

- 1994م. 
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 حتفة املحتاج اإلى اأدلة املنهاج )على ترتيب املنهاج للنووي(، ابن امللقن �سراج . 24
804ه�(،  )ت:  امل�سري  ال�سافعي  اأحمد  بن  علي  بن  عمر  حف�ص  اأبو  الدين 
حتقيق: عبداهلل بن �سعاف اللحياين، دار حراء - مكة املكرمة، ط: 1، 1406ه�. 

يعلى . 25 اأبو  القا�سي  اأحمد،  مذهب  على  اخلالف  م�سائل  يف  الكبرية  التعليقة 
458ه�(،  )ت:  احلنبلي  البغدادي  بن  حممد  بن  احل�سني  بن  حممد  اء  الَفرَّ
املحقق: جلنة خمت�سة من املحققني باإ�سراف نور الدين طالب، النا�سر: دار 

النوادر، ط: 1، 1431م - 2010ه�. 
التفريع يف فقه الإمام مالك بن اأن�ص ، عبيد اهلل بن احل�سني بن احل�سن . 26

ب املالكي )ت: 378ه�(، املحقق: �سيد ك�سروي ح�سن،  اأبو القا�سم ابن اجَلالَّ
النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط: 1، 1428ه� - 2007م. 

تف�سري القراآن العظيم )ابن كثري(، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي . 27
الب�سري ثم الدم�سقي )ت: 774ه�(، املحقق: حممد ح�سني �سم�ص الدين، النا�سر: 

دار الكتب العلمية، من�سورات حممد علي بي�سون - بريوت، ط: 1، 1419ه�
التلخي�ص احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري، اأبو الف�سل اأحمد بن علي . 28

بن حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين )ت: 852هـ(، دار الكتب العلمية، ط: 
1، 1419ه�. 1989م. 

التنبيه على م�سكالت الهداية، �سدر الدين علّي بن علّي ابن اأبي العز احلنفي . 29
�ساكر )ج� 1، 2، 3(  ودرا�سة: عبداحلكيم بن حممد  )ت: 792ه�(، حتقيق 
اأ�سل الكتاب: ر�سالة ماج�ستري- اجلامعة  اأبو زيد )ج� 4، 5(،  اأنور �سالح   -
الإ�سالمية باملدينة املنورة، النا�سر: مكتبة الر�سد نا�سرون - اململكة العربية 

ال�سعودية، ط: 1، 1424ه� - 2003م. 
تهذيب اللغة، حممد بن اأحمد بن الأزهري الهروي، اأبو من�سور )ت: 370ه�(، . 30

العربي - بريوت،  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  املحقق: حممد عو�ص مرعب، 
ط: 1، 2001م. 
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بن . 31 اإ�سحاق  بن  خليل  احلاجب،  لبن  الفرعي  املخت�سر  �سرح  يف  التو�سيح 
مو�سى، �سياء الدين اجلندي املالكي امل�سري )ت: 776ه�(، املحقق: د. اأحمد 
بن عبدالكرمي جنيب، النا�سر: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، 

ط: 1، 1429ه� - 2008م. 
التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين حممد املدعو بعبدالروؤوف بن تاج . 32

العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )ت: 1031ه�(، 
النا�سر: عامل الكتب 38 عبداخلالق ثروت-القاهرة، ط: 1، 1410ه�-1990م

جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن اأبي بكر بن يون�ص، اأبو عمرو جمال الدين . 33
ابن احلاجب الكردي املالكي )ت: 646ه�(، املحقق: اأبو عبدالرحمن الأخ�سر 
االأخ�سري، النا�سر: اليمامة للطباعة والن�سر والتوزيع، ط: 2، 1421ه�-2000. 

الرتمذي . 34 عي�سى  بن  حممد  عي�سى  اأبي  احلافظ  لالإمام  الرتمذي،  جامع 
)ت297(، دار الغرب الإ�سالمي - بريوت - لبنان، 1996: 1998م. 

جمع اجلوامع املعروف ب� )اجلامع الكبري(، جالل الدين ال�سيوطي )849 - . 35
الهائج - عبداحلميد حممد ندا - ح�سن  اإبراهيم  911ه�(، املحقق: خمتار 
م�سر  جمهورية   - القاهرة  ال�سريف،  الأزهر  النا�سر:  عبدالظاهر،  عي�سى 

العربية، ط: 2، 1426ه� - 2005م. 
321ه�(، . 36 )ت:  الأزدي  دريد  بن  احل�سن  بن  حممد  بكر  اأبو  اللغة،  جمهرة 

 ،1 ط:  بريوت،   - للماليني  العلم  دار  النا�سر:  بعلبكي،  منري  رمزي  املحقق: 
1987م. 

اجلوهرة النرية، اأبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمني . 37
احلنفي )ت: 800هـ(، النا�سر: املطبعة اخلريية، ط: 1، 1322ه�. 

)1011ه�(، . 38 املالكي  اخلر�سي  عبداهلل  بن  حممد  لالإمام  اخلر�سي،  حا�سية 
العلمية،  الكتب  دار  عمريات،  زكريا  ال�سيخ  واأحاديثه:  اآياته  وخّرج  �سبطه 

بريوت، ط1 1417ه�-1997م. 
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حا�سية الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع، جمع الفقري اإلى اهلل عبدالرحمن . 39
 )1312-1392ه�(،  النجدي احلنبلي  العا�سمي  بن حممد ابن قا�سم 

ط: 3، 1405ه�. 
 حا�سية ال�سرنباليل على درر اجلكام، لأبي الإخال�ص ح�سن بن عمار بن علي . 40

ال�سرنباليل احلنفي، )ت1069ه�(. 
حا�سية ال�سرواين -مع حتفة املحتاج- حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج، اأحمد . 41

ّححت على عدة ن�سخ مبعرفة  بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت و�سُ
جلنة من العلماء، النا�سر: املكتبة التجارية الكربى مب�سر ل�ساحبها م�سطفى 
حممد، الطبعة: بدون طبعة، عام الن�سر: 1357ه� - 1983م، )ثم �سّورتها دار 
اإحياء الرتاث العربي - بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ(، - باأعلى ال�سفحة: 
كتاب )حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج( لبن حجر الهيتمي، - بعده )مف�سول 
بفا�سل(: حا�سية الإمام عبداحلميد ال�سرواين، - بعده )مف�سولاً بفا�سل(: 

حا�سية الإمام اأحمد بن قا�سم العبادي 992م. 
الدقائق(، املطبعة الأمريية، . 42 ال�سلبي )مع تبيني احلقائق �سرح كنز   حا�سية 

بوالق، القاهرة، ط: 1، 1313هـ )ت�سوير دار الكتاب االإ�سالمي ط2(. 
حا�سية الطحطاوي على مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح، اأحمد بن حممد بن . 43

اإ�سماعيل الطحطاوي احلنفي - )تويف 1231ه�(، حتقيق: حممد عبدالعزيز 
اخلالدي، دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، ط: 1، 1418ه� - 1997م. 

 حا�سية رد املختار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار فقه اأبو حنيفة، ابن . 44
 - والن�سر، 1421ه�  للطباعة  الفكر  دار  اأفندي،  الدين  عابدين حممد عالء 

2000م، بريوت. 
 دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى املعروف ب�سرح منتهى الإرادات، من�سور بن . 45

يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن بن اإدري�ص البهوتى احلنبلي )ت: 1051ه�(، 
عامل الكتب، ط: 1، 1414ه� - 1993م. 
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684ه�-1285م(، . 46 )ت:  القرايف  اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  ل�سهاب  الذخرية،   
حتقيق الأ�ستاذ حممد بوخبزة، دار الغرب الإ�سالمي. 

اأمني ال�سهري بابن . 47 رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار، حممد 
عابدين، درا�سة وحتقيق ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود وال�سيخ علي حممد 

معو�ض، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط: 1، 1415ه�-1994م. 
48 . ،3 الرو�ض املربع �سرح زاد امل�ستقنع، لل�سيخ من�سور بن يون�ض البهوتي، ط: 

1405ه�. 
�سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها ال�سيئ يف الأمة، اأبو عبدالرحمن . 49

اآدم، االأ�سقودري االألباين  حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن 
)ت: 1420ه�(، دار الن�سر: دار املعارف، الريا�ص - اململكة العربية ال�سعودية، 

ط: 1، 1412ه� - 1992م. 
اأبي عبداهلل حممد بن يزيد بن ابن ماجه . 50 �سنن ابن ماجه، لالإمام احلافظ 

القزويني )ت272(، دار الر�سالة العاملية، ط: 1، 1430ه� 2009م. 
ال�سج�ستاين . 51 الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبي  احلافظ  لالإمام  داود،  اأبي  �سنن 

)ت275(، دار الكتاب العربي - بريوت - لبنان. 
ال�سنن الكربى، اأبو بكر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي، النا�سر: جمل�ص . 52

دائرة املعارف العمانية بحيدر اآباد الدكن - الهند، ط: 1، 1355/1352ه�. 
�سنن الن�سائي ال�سغرى املجتبى من ال�سنن، لالإمام احلافظ اأبي عبدالرحمن . 53

اأحمد بن �سعيب الن�سائي )ت303(، دار املعرفة للطباعة والن�سر والتوزيع - 
بريوت - لبنان، ط: 1، 1428ه�-2007م. 

يو�سف . 54 بن  عبدالباقي  بن  حممد  مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �سرح   
مكتبة  النا�سر:  �سعد،  عبدالروؤوف  الأزهري، حتقيق: طه  امل�سري  الزرقاين 

الثقافة الدينية - القاهرة، ط: 1، 1424ه� - 2003م
عبداهلل . 55 بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  اخلرقي،  خمت�سر  على  الزرك�سي  �سرح 
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بن  عبداهلل  ال�سيخ  وتخريج  حتقيق  )772ه�(،  احلنبلي  امل�سري  الزرك�سي 
عبدالرحمن اجلربين. 

البابرتي . 56 الدين حممد بن حممود  اأكمل  الهداية، لالإمام  العناية على   �سرح 
)ت: 786ه�( )مع فتح القدير(، دار الفكر- لبنان. 

 ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري . 57
العلم  النا�سر: دار  اأحمد عبدالغفور عطار،  الفارابي )ت: 393ه�(، حتقيق: 

للماليني - بريوت، ط: 4، 1407ه� - 1987م. 
�سحيح البخاري، لالإمام احلافظ اأبي عبداهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري . 58

)ت256(، دار طوق النجاة - بريوت، ط: 1، 1422ه�. 
الق�سريي . 59 م�سلم  بن  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأبي  لالإمام  م�سلم،  �سحيح 

الرتكية  الطبعة  من  )م�سورة  بريوت  اجليل،  دار   ،)261 )ت:  الني�سابوري 
املطبوع يف ا�ستانبول، �سنة 1334ه�(. 

 طلبة الطلبة، عمر بن حممد بن اأحمد بن اإ�سماعيل، اأبو حف�ض، جنم الدين . 60
الن�سفي )ت: 537ه�(، النا�سر: املطبعة العامرة، مكتبة املثنى ببغداد، الطبعة: 

بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1311ه�.
العلل املتناهية يف الأحاديث الواهية، جمال الدين اأبو الفرج عبدالرحمن بن . 61

علي بن حممد اجلوزي )ت: 597ه�(، املحقق: اإر�ساد احلق الأثري، النا�سر: 
اإدارة العلوم االأثرية، في�سل اآباد، باك�ستان، ط: 2، 1401ه�-1981م.

الفراهيدي . 62 متيم  بن  عمرو  بن  اأحمد  بن  اخلليل  عبدالرحمن  اأبو  العني،   
الب�سري )ت: 170ه�(، املحقق: د مهدي املخزومي، د اإبراهيم ال�سامرائي، 

النا�سر: دار ومكتبة الهالل. 
حممد . 63 بن  علي  بن  عبدالرحمن  الفرج  اأبو  الدين  جمال  احلديث،  غريب   

اأمني القلعجي، النا�سر:  اجلوزي )ت: 597ه�(، املحقق: الدكتور عبداملعطي 
دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان، ط: 1، 1405ه� - 1985م. 
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الف�سل . 64 اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 
الع�سقالين ال�سافعي، : دار املعرفة - بريوت، 1379ه�. 

الفتح الرباين على فيما ذهل عنه الزرقاين)مع �سرح الزقاين على خمت�سر . 65
خليل(، حممد بن ح�سني بن م�سعود البناين )ت1194ه�(، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان 1422ه�-2002م.
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