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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

م بمقدمات: التعليق عىل متن )الروض يف قبل البدء   املربع( أحقدِّ

 : املقدمة األول 

، وقد أمجع العلامء عىل ذلك كام   -صىل اهلل عليه وسلم-ج النبي  مل حَيح  بعد اهلجرة إال حجةا واحدةا

مل حيج   -صىل اهلل عليه وسلم-وبام أن النبي  يف كتابه )اهلدي(،    -رمحه اهلل تعاىل-حكاه ابن القيم  

؛ ألن الفعل من النبي إال  -صىل اهلل عليه وسلم- حجةا واحدةا فإن يف بعض مسائل احلج إشكاالا

راٌد كان   مح الفعل أهو للوجوب أو لالستحباب، وهل هو  العلامء يف هذا  يتنازع  ، ثم  مرةا واحدةا

ا ...إىل غري ذلك.   ومقصوٌد لذاته أم أنه جاء تبعا

هاهنا   إىل    كان فمن  احلج  مسائل  دراسة  يف  تاج  حيح لذا  إشكاالت،  احلج  مسائل  تدقيقيف   مزيد 

والتابعني،  الصحابة  فعل  النظر يف  فهم مسائل احلج هو  ا عىل  يحعني كثريا يَّز مسائله، ومما  متح حتى 

النبي   أفعال  فهم  يف  للغاية  مفيد  فعلهم  وسلم-فإن  عليه  اهلل  أو   -صىل  للوجوب  كان  هل 

راٌد لذاته أو جاء لالستحباب، وهل   هو ركن من أركان احلج أم واجٌب من واجباته، وهل هو مح

ا غري مقصود، وغري ذلك.  تبعا

 : املقدمة الثانية

اهلل   عبد  بن  جابر  العلم يف َّتميل حديث  أهل  بالغ مجٌع من  اهلل عنه-قد   صفة حج  يف  -ريض 

اهلل عليه وسلم-النبي   مناسككم: »-صىل  أخرجه مسلملتأخذوا  فعٍل   ،«.  فيحكمون عىل كل 

« لتأخذوا مناسككمحديث: »  : إن بالوجوب، فيقولون   -صىل اهلل عليه وسلم-من أفعال النبي  

قال: إن كل فعٍل وهذا فعل مضارع مقر ن بالم األمر فيحفيد الوجوب، فعىل ظاهر حديث جابر يح
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ريض -مثله ما أخرج البخاري من حديث مالك بن حويرث  ومن أفعال احلج فهو للوجوب،  

 «.صلوا كام رأيتموين أصيلقال: » -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -اهلل عنه

أن  العجيب  من  الفقهاء  ثم  مذهب  بعض  يف  كتب  الفعل،   هإذا  هذا  بوجوب  يقول  مذهبه  وكان 

ب يقول  ال  مذهبه  كان  وإذا  الوجوب،  عىل  للداللة  احلديث  هبذا  عن   الوجوب استدل  أعرض 

 االستدالل هبذا احلديث.

نبَّ  الفقهاء اضطراب يف االستدالل هبذا احلديث، وقد  القيم  لذلك حصل عند مجٍع من  ابن  -ه 

تعاىل اهلل  احلديث  -رمحه  هذا  يحفهم  أن  ينبغي  أنه  السنن(  )هتذيب  كتابه  وحديث   )الصياغة(يف 

ل ما ال حيتمل، وأ مَّ ن عىل وجوب كل فعل،    ال مالك بن حويرث بأالَّ حيح قال إهنام يدالَّ لو كان  فيح

أفعال احلج واج أفعال الصالة وكذلك كل فعٍل من  أن باا  كذلك لكان كل فعٍل من    ترصفه   إىل 

 . لالستحباب   ن الوجوب مقرينة 

النبي   أن  »  -صىل اهلل عليه وسلم-فلو  قال:  فعل لتأخذوا مناسككمملا  أن كل  يحريد هبذا  « كان 

ستثناٌة من هذا احلديث، وهذا مل حيصل، فلو   للوجوب الحتاج أن يحبنيِّ يف األفعال املستحبة أهنا مح

« يفيد لتأخذوا مناسككمأن داللة هذا احلديث: »  -وسلم  صىل اهلل عليه-تقرر عند رسول اهلل  

ستثنى من هذا احلديث،   -ومل يفعل ذلك  الوجوب، لبنيِّ ألمته أن كل فعٍل ليس للوجوب فإنه مح

وسلم عليه  اهلل  كلها    -صىل  احلج  أفعال  يف  احلديث  هذا  ذكر  للواجبات    املتضمنةبل 

 . واملستحبات 

هذا احلديث ال يفيد الوجوب، وإنام معنى احلديث: اتَّبعوا رسول اهلل   يفاألمر  ومما تقدم يتبني أن  

فام فعله عىل وجه الوجوب فافعلوه عىل وجه الوجوب، وما فعله عىل   -صىل اهلل عليه وسلم-

 ويحعرف هذا بالنظر إىل األدلة األخرى. .وجه االستحباب فافعلوه عىل وجه االستحباب 
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فهم تنبيه/   فإن  هبا،  قال  ومن  دليلها،  وبيان  املسألة،  بيان  هو  الكتاب  هذا  عىل  التعليق  طريقة 

الدليل    هتاصورواملسألة   الداللة  وومعرفة  القول أمٌر  وجه  هبذا  قال  من  معرفة  ثم  للغاية،  مهم 

ال يصح ألحد أن  م أنه  مهم حتى ال يقع الدارس يف أقوال حمدثة ليس هلا سلف، وينبغي أن نعل

ا يف دين اهلل، ال يف االعتقاد وال يف التوحيد وال يف الفقه. دث قوالا جديدا  حيح

َ وَ فيجب أن نكون متبِّعني ملن سلف، فإن عموم قوله تعاىل: ﴿ وَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ سح َشاِقْق الرَّ َمْن يح

ِه َما َتَوىلَّ َونحْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياا  َولِّ [، 115﴾ ]النساء:  َلهح اهْلحَدى َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل املْحْؤِمننَِي نح

 عاٌم وشامٌل للدين كله، سواٌء كان يف الفقه أو يف االعتقاد.

ا يرون لذا نصَّ  الظاهرية  أن  ذلك  أسباب  بدعي، ومن  الظاهرية مذهٌب  أن مذهب  لعلامء عىل 

 إحداث قوٍل جديد ليس هلم فيه سلف، وقد سبق بيان هذا يف موضع آخر. 

البد من ففاملقصود؛ ينبغي للدارس أن يكون له سلف يف املسائل، وأالَّ يكتفي بظواهر األدلة،  

 ء كان يف االعتقاد أو يف الفقه.كتاب وسنة عىل فهم السلف الصالح، سوا
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]كتاب املناسك[ 

منسك   وكرسها  -مجع  السني  عىل   -بفتح  إطالقها  وغلب  تعبد،  تنسك:  يقال:  التعبد.  وهو 

 متعبدات احلج. واملنسك يف األصل من النسيكة وهي الذبيحة. 

بفتح   لغة: )احلج(  احلاء يف األشهر، عكس شهر ذي احلجة، فرض سنة تسع من اهلجرة، وهو 

 القصد، ورشعا: قصد مكة لعمل خمصوص يف زمن خمصوص. 

------------------------------------------------------ 

)شهر ِذي احلجة( فاألشهر   :هذا هو األشهر، أما إذا قلت(  األشهر)احلج( بفتح احلاء يف  )قوله:  

احلاء تحكرس  اهلجرة)وقوله:  ،  أن  ابن (  فرض سنة تسع من  إليه شيخ اإلسالم  القول ذهب  هذا 

ا ابن مفلح كام يف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف كتابه )اهلدي(، بل عز  -رمحه اهلل تعاىل-تيمية  

العلم  أهل  القول ألكثر  )الفروع( هذا  كتابه  السنة ،  يف  فحرض يف  أن احلج  العلم عىل  أهل  فأكثر 

 . "فحرض يف السنة التاسعة أو العارشة"التاسعة من اهلجرة، وعربَّ ابن تيمية بقوله: 

هي   احلج  وجوب  عىل  دلَّت  التي  اآلية  أن  وسلم-النبي    قصةوذلك  عليه  اهلل  وفد   -صىل    مع 

ا، ومما نزل قوله تعاىل: ﴿  ذلك  نجران، وكان إَِلْيِه متأخرا َمْن اْسَتَطاَع  اْلَبْيِت  َعىَل النَّاِس ِحجُّ  َوهللَِِّ 

ْمَرَة قوله: ﴿  أماو  [97﴾ ]آل عمران:  َسبِيالا َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ َعْن اْلَعاملنَِيَ  ُّوا احْلَجَّ َواْلعح َوَأمِت

 . -إن شاء اهلل تعاىل-[ فإهنا ال تفيد الوجوب ابتداءا كام سيأيت بيان هذا  196﴾ ]البقرة: هللَِِّ
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الفور،   عىل  ليس  احلج  إن  قال:  يح ال  أنه  ا  متأخرا فحرَض  احلج  أن  تبيني  فوائد  قد وذلك  ومن  أنه 

ر النبي   ا فتأخَّ ا، كام   -صىل اهلل عليه وسلم-فحرض متقدما ومل حيج، بل يقال إن احلج فحرض متأخرا

 تقدم بيانه.

النبي    أن  يحعلم  أن  أهل   -صىل اهلل عليه وسلم-وينبغي  بإمجاع  الرسالة  قبل  حجَّ حجةا يف مكة 

ا،  أيضا واحدةا  حجةا  إال  اهلجرة  بعد  حيج  ومل  )املفهم(،  كتابه  يف  القرطبي  اإلمجاع  حكى  العلم، 

ليست األوىل    -صىل اهلل عليه وسلم-وحجته  ،  وهذا باإلمجاع حكاه ابن القيم يف كتابه )اهلدي(

 ة الثانية.  جَّ يف الرشع ألهنا قبل الرسالة، وإنام العمدة عىل احلَ  ةا جَّ حح 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

َتَعاَل:  لَِقْولِِه  البيت عىل وجه خمصوص، ومها )واجبان(  الزيارة، ورشعا: زيارة  )والعمرة( لغة: 

]البقرة:   ّلِلَِِّ﴾  َواْلُعْمَرَة  جَّ  احْلَ ُّوا  من 196﴿َوَأمِت النساء  عىل  اّلِل هل  رسول  »يا  عائشة  وحلديث   ]

بإسناد صحيح،   فيه احلج والعمرة«. رواه أمحد وابن ماجه  قتال  نعم عليهن جهاد ال  قال  جهاد 

 وإذا ثبت ذلك يف النساء فالرجال أول. 

---------------------------------------------- 

ا(    (،ورشعا)قد أحسن املصنف يف قوله:   ا بني ومل يقل: )اصطالحا وينبغي أن يحعلم أن هناك فرقا

التعريف الرشعي والتعريف االصطالحي، فالتعريف االصطالحي هو أن يصطلح العلامء عىل 

عليه اتَّفقوا  أحدثه أمٍر  اآللة  علوم  من  علٌم  هذا  فإن  احلديث،  مصطلح  عىل  كاصطالحهم   ،

ومثل ذلك أصول الفقه، فإنه علم أحدثه العلامء ،  العلامء بعد ذلك، فاصطلحوا عىل معناى معني 

ا"بعد ذلك وسموه )أصول الفقه( فيقال يف تعريفه  ا"وال يقال  "اصطالحا  . "رشعا

والبدعة،   والزكاة واحلج،  الصالة  فهذهوالسنةأما  تعريفها:   ...إلخ،  قال يف  يح أموٌر رشعية، وال 

ا" قال  "اصطالحا ا"وإنام يح  ألن العلامء مل يصطلحوا عىل أمر معني. "رشعا

أهنم   األوائل  السنة  أئمة  طريقة  أن  يحعلم  أن  ينبغي  لذا   الثم  والتعاريف،  احلدود  يف  بالغون  يح

قربه بلفظ جممل، وال يحدققون يف ذلك، وقد نبَّه عىل هذا ابن تيمية   فون األمر بام يح رمحه اهلل -يحعرِّ

ك ما كانوا يحدققون يف كام يف )جمموع الفتاوى(، وبنيَّ أن أئمة السنة كأمحد والشافعي ومال  -تعاىل

تأثَّر  املناطقة ومن  من  املتأخرين  فإن  املتأخرين،  طريقة  بخالف  وهذا  والتعاريف،  احلدود  هذه 

احلدود يف  بالغون  يح فإن  هبم  واألساس؛  احلد،  األول:  األساس  أساسني:  عىل  قائٌم  املنطق   علم 
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بالغون مبالغة شديدة يف احلدود، ويشرتطون رشوطااو  الثاين: الربهان،  يح يأيت األول ف،  كثرية  هم 

 .، فيذهب العمر يف هذه احلدودعىل الثاين بحٍد والثاين يستدرك، ثم الثالث يستدرك

ف-ف املحدود  عرِّ مما نبَّه عليه ابن تيمية أنه ال يحمكن ألحد أن يح و وسامع   قراءةمجرد  ب  -أي املحعرَّ

حق وكالمه  أن،  التعريف.  أقوال   فلو  الصالة  فقلت:  الصالة؟  ما  فقال:  الصالة  يَر  مل  ا  كافرا

هذا بمثل  الصالة  يتصور  أن  يحمكن  ال  فإنه  ...إلخ،  بالتسليم  تتم  وختح بالتكبري،  تحفتتح   وأفعال 

، وإنام يحذكر ، لذا ال ينبغي أن يحشدد فيها وال أن يحعتنى هبا تعريف احلج وغريه، وكذلك  التعريف

 اليشء باملعنى اإلمجايل. 

جَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ﴾ ]البقرة:  )قوله:   ُّوا احْلَ [ وحلديث عائشة 196ومها )واجبان( لَِقْولِِه َتَعاَل: ﴿َوَأمِت

والعمرة« احلج  فيه  قتال  عليهن جهاد ال  نعم  قال  النساء من جهاد  اّلِل هل عىل   أما (  »يا رسول 

َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ الكتاب والسنة واإلمجاع القطعي، قال تعاىل: ﴿  فقد دلَّ عليهوجوب احلج  

عن رسول   -ريض اهلل عنهام-ابن عمر    عن[، و97﴾ ]آل عمران:  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيالا 

متفق عليه، وذكر منها حج بيت اهلل   «...  بحني اإلسالم عىل مخس: » عليه وسلم قالاهلل صل اهلل

قطعي،  احلرام،   إمجاٌع  فهو  اإلمجاع  اإلمجاعوقد  أما  حكاية  عىل  العلامء  منهم  توارد  املنذر ،  ابن 

 وابن قدامة وابن عبد الرب وغريهم من أهل العلم.

أن العمرة ليست واجبة،   -واهلل أعلم -العمرة فقد تنازع العلامء يف وجوهبا، وأصح القولني    أما

حزم ابن  عند  وثبت  رواية،  يف  وأمحد  قول  يف  والشافعي  ومالك  حنيفة  أبو  ذهب  هذا  يف   وإىل 

 . "لعمرة تطوعا"أنه قال:  -ريض اهلل عنه-وابن أيب شيبة عن ابن مسعود  املحىل

أن يف إسناده: أبا معرش املدين، وهذا وهم من ابن   لظنهوقد أخطأ ابن حزم ملا ضعَّف هذا األثر،  

 حزم، وإنام يف إسناده أبو معرش الكويف وهو ثقة، أما أبو معرش املدين فهو ضعيف.
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وقد فلذا بني الصحابة خالٌف يف وجوب العمرة، والصواب أن العمرة مستحبة وليست واجبة،  

 -رمحه اهلل تعاىل-ذهب إىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

قال باستحباهبا واهلل تعاىل يقول: ﴿ ْمَرَة هللَِِّفإن قيل: كيف يح ُّوا احْلَجَّ َواْلعح  [؟ 196﴾ ]البقرة: َوَأمِت

فرٌق بني األمرين، ثم مقتىض االستدالل ويقال: هذا يف وجوب اإلمتام ال يف وجوب االبتداء،  

اآل لوجب هبذه  ابتدأها  لو  ألنه  واجبة،  والرابعة  والثالثة  الثانية  والعمرة  احلجة  بأن  يقال  أن  ية 

فإذن  حكاه ابن بطال وابن عبد الرب وابن تيمية،    عليه إمتامها بداللة هذه اآلية وبإمجاع أهل العلم 

 االبتداء. وجوب اآلية يف اإلمتام وليس يف االبتداء، والبحث يف 

قال يح ماذا  قيل:  حديث  فإن  قالت:  يف  ملا  جهاد؟    عائشة  النساء  عىل  عليه -فقال  هل  اهلل  صىل 

ْمَرةح : »-وسلم  «.َنَعْم، َعَلْيِهنَّ ِجَهاٌد، اَل ِقَتاَل فِيِه: احْلَجُّ َواْلعح

أما من جهة الدراية: فهذا احلديث  الرواية والدراية،  يقال: اجلواب عىل هذا احلديث من جهة 

ن ما خرج خمرج جواب عىل سؤال فإنه أ  :من القواعد األصوليةخرج خمرج جواب عىل سؤال، و

 . ال يفيد الوجوب

أيب  بن  البخاري، وخمرج احلديث من طريق حبيب  فإن أصل احلديث يف  الرواية:  أما من جهة 

صىل اهلل عليه -عن النبي   -ريض اهلل عنها-عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت أيب بكر  

»ورواه    -وسلم فقال:  نجاهد؟  أفال  العمل،  أفضل  اجلهاد  نحرى  بلفظ:  اجلهاد البخاري  أفضل 

 «. حٌج مربور

عن حبيب بن أيب عمرة باللفظ الذي تقدم ذكره، وهذا اللفظ ال   هفإذن رواة البخاري قد روو

أن   ينبغي  ومما  املصنف،  أورده  الذي  باللفظ  ورواه  فضيل  بن  حممد  وهم  وقد  الوجوب،  يفيد 

 ا أمران: يحعلم حديثيا 
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األول:   - الرواة، األمر  بني  الرتجيح  من  البد  فإنه  ا،  واحدا احلديث  وكان  املخرج  د  اَّتَّ إذا 

رواية   تحقدم  فاألكث  األحفظوأن  األقل،  عىل  األكثر  وكذلك  حفظاا،  األقل  رواية  رية عىل 

 من احلفاظ رووا احلديث باللفظ الذي رواه البخاري، فإذن هذا اللفظ لفٌظ شاذ.

يف كتابه )معرفة   -رمحه اهلل تعاىل -إن ههنا قاعدة ذكرها أبو عبد اهلل احلاكم    األمر الثاين: -

وهي   احلديث(،  ومفادها:علوم  مهمة  حديثية  يف   قاعدة  احلديث  أصل  كان  إذا  أنه 

منكرة شاذة  تكون  فإهنا  نفسه  الطريق  من  زيادة  فجاءت  أحدمها،  أو  ومسلم  ،  البخاري 

ثالثة أحاديث، ثم قال: لو شئت لذكرت  ب   ومّثل أبو عبد اهلل احلاكم، ورضب  جيزم هبا  و

قد   ثالثة آالف حديث. وهذا  بل  إذا ثالثامئة حديث،  لذا   ، فوجدته مستقياما ا  كثريا تأملته 

أن  وحاول  احلديث  هذا  يف  فتأمل  أحدمها  أو  ومسلم  البخاري  يف  أصله  حديثاا  وجدت 

 أن الزيادة التي جاءت خارج الصحيحني شاذة ومنكرة. في الغالبتدرسه، ف 

 الوجوب.  ان ال تفيدواحلديث فإذن اآلية 

عمرة: ما ثبت عند األربعة من حديث أيب رزين ومن األدلة التي تدل يف ظاهرها عىل وجوب ال 

العمرة وال  احلج  وال  الظعن  يستطيع  ال  أيب  إين  اهلل،  رسول  يا  قال:  رجالا  أن  فقال:   ،العقييل، 

ج عن أبيك واعتمر»   فهذا احلديث أمر، واألمر يقتيض الوجوب، لكنه ال يقتيض الوجوب،  «حح

 ألنه خرج خمرج جواب عىل سؤال. يف هذا احلديث؛ 

االستحباب ف األصل  فإن  العمرة  وجوب  عىل  الداللة  يف  مستقيم  دليل  هناك  ليس  أنه  تبنيَّ  إذا 

واألمر  العمرة،  دليل عىل وجوب  ثبت هناك  إذا  إال  بالوجوب  قال  يح ال  فإذن  الوجوب،  وعدم 

 أن العمرة مستحبة وليست واجبة. -واهلل أعلم-عىل خالف ذلك، لذا األظهر 
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 :-تعاىلرمحه اهلل -قال 

إذا تقرر ذلك فيجبان )عىل املسلم احلر املكلف القادر( أي املستطيع )يف عمره مرة( واحدة لقوله 

 : »احلج مرة فمن زاد فهو تطوع« رواه أمحد وغريه.-َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -

للوجوب والصحة والبلوغ وكامل احلرية رشطان للوجوب، واإلجزاء فاإلسالم والعقل رشطان  

عليه  وجب  الرشوط  له  كملت  فمن  اإلجزاء،  دون  للوجوب  رشط  واالستطاعة  الصحة  دون 

: »تعجلوا إل احلج -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -السعي )عىل الفور( ويأثم إن أخره بال عذر؛ لقوله  

 حدكم ال يدري ما يعرض له« رواه أمحد.فإن أ -يعني الفريضة  -

---------------------------------------------- 

فيجبان)قوله:   ذلك  تقرر  القادر(  إذا  املكلف  احلر  املسلم  وخرج   ()عىل  الكافر،  باملسلم  خرج 

الفقهاء إذا قالوا: )املكلف( يريدون به:    (.املكلف)باحلر العبد، فإنه ال جيب عليه احلج، وقوله:  

الصغري املجنون، وبالبالغ  بالعاقل  فيخترصون ذلك يف قوهلم )مكلف(. وخيرج  البالغ،  , العاقل 

 أي املستطيع. ( القادر)وقوله: 

رمحه اهلل -اع ابن قدامة  أمجع العلامء عليها، حكى اإلمجقد  هذه هي رشوط احلج، وهذه الرشوط  

حْم إاِلَّ أما رشط اإلسالم فهو مشهور، قال اهلل عز وجل: ﴿  -تعاىل ْم َنَفَقاهتح ْقَبَل ِمنْهح ْم َأْن تح َوَما َمنََعهح

مْ  َوهح إاِلَّ  وَن  نِفقح يح َوال  َساىَل  كح ْم  َوهح إاِلَّ  الَة  الصَّ َيْأتحوَن  َوال  ولِِه  َوبَِرسح بِاهللَِّ  وا  َكَفرح حْم  ونَ َأهنَّ َكاِرهح   ﴾

 .-إن شاء اهلل تعاىل-أما احلرية فسيأيت الكالم عليها يف كالم املصنف  [.54]التوبة: 

 « حديث:  وجيمعهام  والبالغ،  العاقل  جيمع  تقدم  كام  وهو  املكلف  َعِن أما  َثاَلَثٍة:  َعْن  اْلَقَلمح  فَِع  رح

َيْكرَبَ  َحتَّى  ِغرِي  الصَّ َوَعِن  َيْسَتْيِقَظ،  َحتَّى  ِفيَق النَّاِئِم  يح َأْو  َيْعِقَل،  َحتَّى  املَْْجنحوِن  َوَعِن  أخرجه ،   ،»

وعلَّق البخاري أن عيل بن أيب طالب   -ريض اهلل عنها-أصحاب السنن إال الرتمذي عن عائشة  
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فع عن ثالثة ..."قال لعمر:    -ريض اهلل عنه- أما القادر   ، ثم عدَّ هؤالء."أما علمت أن القلم رح

َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيالا َوَمْن َكَفَر املصنف، ودليله: ﴿فسيأيت يف كالم  

ا أو   [97﴾ ]آل عمران:  َفإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ َعْن اْلَعاملنَِيَ  ا أو جمنوناا أو صغريا ا أو مملوكا فإذن من كان كافرا

 ليه.غري مستطيع وال قادر فإن احلج ال جيب ع

املصنف:   مرة)قال  من (  يف عمره  ثبت يف مسلم  ملا  مرة واحدة،  إال  العمر  أي ال جيب احلج يف 

أيب هريرة   اهلل عنه-حديث  املنذر وابن   -ريض  ابن  ذلك، حكى اإلمجاع  العلامء عىل  أمجع  وقد 

العلم أهل  أو،  قدامة وغريمها من  الذي  اللفظ  »أما  املصنف:  تطوعرده  فهو  زاد  فام  مرة  « احلج 

دهم وال يصح عن الزهري  بفقد انفرد به سفيان بن حسني ومجاعة ممن ال يحعتمد   رمحه اهلل -تفرُّ

 لو روى املصنف لفظ مسلم لكان أحسن.و-تعاىل

والصحة)قوله:   للوجوب  والعقل رشطان  رش   (  فاإلسالم  الفقهاء  للوجوب ورشوعند  ط وط 

رشط  اإلسالم  فمثالا  احلج،  يصح  مل  ختلَّف  إذا  الصحة  رشط  أن  هو  بينهام  والفرق  للصّحة، 

اإلسالم رشٌط للصحة، وأما رشط الوجوب فلو    ألن للصحة، فلو حجَّ الكافر مل يصح حجه،  

لكن يصح  حجه  فإن  رش   احلج  حجَّ  فاالستطاعة  واجباا،  رشطاا ليس  وليست  للوجوب  ٌط 

اإلسالم   :فيقول املصنف،  للصحة، فلو حج غري القادر لصحَّ حجه لكن احلج ليس واجباا عليه

ا، حكى اإلمجاع ابن مفلح،  والعقل رشطان للصحة، فاملجنون لو حجَّ لنفسه مل يصح حجه إمجاعا

 والكافر لو حجَّ مل يصح حجه.

الصحةوا)قوله:    دون  للوجوب، واإلجزاء  احلرية رشطان  لو  (  لبلوغ وكامل  الصغري  فعىل هذا 

رشطاا للصحة،   اليسورشٌط للوجوب    واحلرية  حجَّ صح حجه لكن ال جيب عليه، فإذن البلوغ
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هذا   أن  وسيأيت  احلج،  لصحة  رشٌط  هذا  إن  يحقال  ال  لكن  حجه  صحَّ  حّج  ا  رقيقا ا  مملوكا أن  فلو 

زئ عن   حجة اإلسالم.احلج ال جيح

اإلجزاء)قوله:   دون  للوجوب  رشط  دون (  واالستطاعة  للوجوب  رشٌط  االستطاعة  كذلك 

 عن االستطاعة واملراد هبا. -إن شاء اهلل تعاىل-اإلجزاء، وتقدم بيان هذا، وسيأيت الكالم 

الفور(()قوله:   )عىل  السعي  عليه  وجب  الرشوط  له  كملت  تقدم   فمن  التي  الرشوط  وهي 

و  وهيذكرها:   وجب التكليفاإلسالم،  الرشوط  هذه  اكتملت  فإذا  واالستطاعة.  واحلرية،   ،

 عليه السعي عىل الفور. 

إذن احلج واجٌب عىل الفور، وقد ذهب إىل وجوب احلج عىل الفور اإلمام مالك، وأمحد، وهو   

عىل الفور، وردَّ هذا النووي باحلج ه ال يقول قول مجع من احلنفية ونسب بعضهم إىل أيب حنيفة أن

 من كالم أيب حنيفة.ليس  وقال: هذا 

﴿ تعاىل:  قوله  لذلك  ْواويدل  ﴿َوَساِرعح ْوا﴾،  يقتيض َسابِقح األمر  أن  عىل  تدل  األدلة  فهذه   ،﴾

ره فإنه   قرر يف علم أصول الفقه، ومن ذلك يحعلم أن احلج عىل الفور، فمن أخَّ الفورية كام هو مح

 هذا الدليل األول.  .آثم

ليمت هيوديا أو   "قال:    -ريض اهلل عنه-ثبت عند البيهقي أن عمر بن اخلطاب    أما الدليل الثاين:

. صححه "رجل مات ومل حيج وجد لذلك سعة وخليت سبيله  -يقوهلا ثالث مرات -  نرصانيا

 ابن كثري واحلافظ ابن حجر. فدل هذا عىل أن احلج عىل الفور.

قال إن احلج عىل الفور وقد حجَّ النبي  فإن قيل: كيف   ا يف آخر   -صىل اهلل عليه وسلم-يح متأخرا

 واحلج قد فحرض يف السنة اخلامسة، ومنهم من قال يف السنة السادسة؟   ؟حياته ومل حيج قبل
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ملا  :أوالا   بيانه،  تقدم  كام  ا  متأخرا فحرض  وإنام  ا  مبكرا فحرض  احلج  أن  يحسلَّم  نصارى  قدم  ال  وفد 

 هم إنام وفدوا متأخرين.نجران و 

ر  ا، لكنه تأخَّ ذر، ومن األعذار: أنه   -صىل اهلل عليه وسلم-ثانياا: لنفرض أن احلج فحرض مبكرا لعح

األصنام  هذه  هيدم  أن  يستطيع  وال  رشكهم  يحظهرون  واملرشكون  أصناٌم،  الكعبة  حول  كان 

احلرم   األشهر  رون  يحؤخِّ كانوا  قريش  كفار  أن  األعذار:  ومن  ﴿يومذاك،  سبحانه:  قال  إِنَّاَم كام 

وَنهح َعاماا لِيحَواطِئحوا   مح َرِّ ِلُّوَنهح َعاماا َوحيح وا حيح ِذيَن َكَفرح ْفِر يحَضلُّ بِِه الَّ َم اهللَّح النَِِّسءح ِزَياَدٌة يِف اْلكح َة َما َحرَّ ِعدَّ

ْم َواهللَّح  وءح َأْعاَمهِلِ َن هَلحْم سح يِّ َم اهللَّح زح  [. 37﴾ ]التوبة: ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ َفيحِحلُّوا َما َحرَّ

ربيع  ثم سنتني يف شهر  ثم سنتني يف شهر صفر،  فكانوا جيعلون احلج يف سنتني يف شهر حمرم، 

ذا   ...وهكذا،  األول يحوافق  ومل  احلجة،  ذي  يف  كان  ما  واحلج  احلرم،  األشهر  رون  يحؤخِّ فكانوا 

«، عاد الزمان كهيئتهيف البخاري: »  -صىل اهلل عليه وسلم-احلجة إال يف السنة العارشة، لذا قال  

 أي عاد اآلن يف وقته، فصار احلج يف شهر ذي احلجة.

 وابن القيم يف كتابه )اهلدي(.  -رمحه اهلل تعاىل-هذا ملخص ما قرره ابن تيمية 

ر احلج لسبب، وتأخريه احلج لسبب ال يتناىف م  -صىل اهلل عليه وسلم-فالنتيجة أنه    وجوبهع  أخَّ

ا، وعىل الصحيح ا كام تقدم بيانه.  أنه عىل الفور، هذا عىل القول بأنه فحرض مبكرا  فحرض متأخرا

لقوله  )قوله:   عذر؛  بال  أخره  إن  َوَسلََّم    -ويأثم  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  احلج  -َصىلَّ  إل  »تعجلوا  يعني    -: 

أمحد  -الفريضة   له« رواه  يعرض  ما  يدري  أحدكم ال  يقتيض فيأثم  (  فإن  األمر  أن  تقدم من  ملا 

»،  الفورية « رواه اإلمام أمحد ويف إسناده إسامعيل بن خليفة، قال تعجلوا إىل احلجأما حديث: 

احلديث هذا  يف  الناس  خالف  أي  الناس.  خالف  قد  أمحد:  للحديث اإلمام  تضعيف  وهذا   ،
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ا، فإذن ال يصح عن رسول  كون يف   ا،فيه ضعفا ويؤكده أن   ا منكرا صىل اهلل عليه -اهلل    احلديث شاذا

 .-وسلم

 فإن قيل: قد تحوبع من طريق أيب صفوان، وهو جمهول، فاملجهول يحقوي رواية الضعيف؟ 

أن املنكر منكٌر :  -رمحه اهلل تعاىل-فيقال: ينبغي أن تحعلم قاعدة حديثية، وهو ما قاله اإلمام أمحد  

ى ولو جاء من فالراوي إذا روى حديثاا وقد خالف فيه الناس فحديثه    أبًدا. خطأ، فمثله ال يتقوَّ

ا. لكن ما دل عليه احلديث صحيح ملا تقدم ذكره.   طرق أخرى، كام قال أمحد: املنكر منكٌر أبدا

، فمن املعلوم أن   ا أو صبياا حجَّ حجهام سيذكر املصنف بعد ذلك مسألة دقيقة وهي: لو أن عبدا

زئ عن حجة اإلسالم، فإذن هذا احلج ليس واجباا وسيأيت ذكر األدلة عىل هذا،  صحيح وال جيح

َبَلغَ  أنه لو قحدر أن الصبي  يحتصور  زئ هذه   ،عرفةيف    لكن من املهم أن  أحعتِق، هل جتح أو أن العبد 

 .-رمحه اهلل تعاىل-احلجة عن حجة اإلسالم؟ هذه هي املسألة التي سيذكرها املصنف 

زئ عن حجة اإلسالم برشط، وهو أالَّ يكون سعى   ألمر  -رمحه اهلل تعاىل-ثم أشار   فقال: إهنا جتح

أو  القران  يريدون  وهم  اهلل  بيت  إىل  يأتون  ما  أول  واملفرد  القارن  أن  املعلوم  ومن  احلج،  سعي 

احلج سعي  يسعون  ثم  وهذا مستحب،  القدوم،  طواف  يطوفون  ركن  اإلفراد  فيقدمون  وهذا   ،

ماه فإهنام قد سعيا سعي   هذا ما سعي احلج، ألهنام لو قدَّ الركن، فيشرتط املصنف أال يكونا قد قدَّ

 احلج يف حال ال يكون واجباا عليهام. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

أفاق املجنون وأحرم إن مل يكن حمرما )فإن زال الرق( بأن عتق العبد حمرما )و( زال )اجلنون( بأن  

)و( زال )الصبا( بأن بلغ الصغري وهو حمرم )يف احلج( وهو )بعرفة( قبل الدفع منها أو بعده إن  

إحرام  يف  ذلك  وجد  وقت  أي  )ويف(  القدوم  طواف  بعد  سعى  يكن  ومل  وقته  يف  فوقف  عاد 

فت )فرضا(،  ذكر  فيام  والعمرة  احلج  أي  صح(  طوافها  قبل  اإلسالم  )العمرة  حجة  عن  جزيه 

وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا، وما قبله تطوع مل ينقلب فرضا، فإن كان الصغري  

يرشع  ال  ألنه  السعي؛  أعاد  ولو  احلج  جيزئه  مل  الوقوف  قبل  القدوم  طواف  بعد  سعى  القن  أو 

ه. وكذا إن بلغ جماوزة عدده وال تكراره، بخالف الوقوف فإنه ال قدر له حمدود وترشع استدامت

 أو عتق يف أثناء طواف العمرة مل جيزئه ولو أعاده. 

---------------------------------------------- 

الدفع منها)قوله:   لكنه رجع (  وهو )بعرفة( قبل  أنه دفع من عرفة بعد غروب الشمس  لو  أي 

ومل )بقوله:    رشطاا  واشرتط املصنففوقف بعد بلوغه أو بعد إفاقة املجنون، أو بعد عتق العبد.  

 (. يكن سعى بعد طواف القدوم

فيام  )قوله:   والعمرة  احلج  أي  صح(  طوافها  قبل  )العمرة  إحرام  يف  ذلك  وجد  وقت  أي  )ويف( 

)فرضا( أن    (ذكر  من  ذكره  تقدم  ما  عىل  مبني  وهذا  العمرة،  عن  وسيتكلم  املسألة  هذه صورة 

ام، وتقدم أنه يصح حج الصغري لكن ليس واجباا عليه، الصغري واملجنون ليس احلج واجباا عليه

ا،  أما املجنون فسيأيت بحثه، لكن خالصته: أنه ال يصح للمجنون أن يعقد اإلحرام بنفسه إمجاعا

يصح أن ينوي فحكاه ابن قدامة وابن مفلح، لكن يصح أن ينوي غريه عنه، كالصبي غري املميز  

 عنه غريه كام سيأيت بيانه.
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زئه عن حجة اإلسالم، لكن حجه صحيح،  فإن احلج ال جيب عليه، ولو حج مل جيح أما اململوك 

عباس   ابن  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  ثبت  واإلمجاع،  الصحابة  آثار  هذا  عىل  دل  اهلل -وقد  ريض 

علامء عىل ذلك، ، وقد أمجع ال"أيام مملوك حجَّ فأحعتق فعليه أن حيج حجة أخرى"أنه قال:    -عنهام

وخالف يف ذلك ،  حكى اإلمجاع اإلمام الشافعي، والرتمذي، وابن املنذر، ومجع من أهل العلم

باإلمجاع  حمجوجون  فهم  به،  يحعتد  ال  فإنه  الظاهرية  فيه  خالفت  ما  أن  وتقدم  الظاهري،  داود 

 ثلة . ماألمن املسألة السابق، وهم ال يرون اتباع السلف ويرون إحداث قول جديد، وهذه 

أَ  أحعتق اململوك، أو  درك فإذن هؤالء الثالثة: الصبي أو املجنون أو اململوك، إذا بلغ الصبي، أو 

أهنم دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس، لكن أمكنهم أن يرجعوا  نفرضاملجنون، يف عرفة، أول

زئ عن حجة اإلسالم؟   وأن يقفوا بعرفة، فهل مثل هذا جيح

زئ، وقد ذكر هذا اإلمام أمحد عن ابن عباس    عىل أصح أقوال أهل العلم أن  ريض -مثل هذا جيح

ا قال اإلمام أمحد: هذا قول عطاء وقتادة. قال ،  واحتجَّ به، وهذا قول صحايب  -اهلل عنهام وأيضا

خمالف هلام  وليس  تيمية:  ابن   .ابن  اإلسالم  شيخ  يقوله  كام  والتابعني  الصحابة  قول  هذا  فإذن 

يدل عىل أنه ليس لعطاء وال لقتادة خمالف. فإذن احتج به اإلمام أمحد تيمية، وكالم اإلمام أمحد  

فمثل هؤالء يصح حجهام عن   التابعني وليس هلام خمالف،  من  اثنني  ابن عباس وعن  من كالم 

قال إن من رشوط ذلك أالَّ يكون  حجة اإلسالم. ا؟ قد لكن هل يح  سعى سعي احلج مقدما

هو كام  العلم  أهل  قويل  أصح  عىل  ليس   يقال:  هذا  أن  واحلنابلة،  الشافعية  عند  القولني  أحد 

مل   والتابعني،  عباس  ابن  عن  تقدم  كام  احلج  بصحة  قالوا  ملا  السلف  أن  لذلك  ويدل  رشطاا، 

ك  يشرتطوا وكذلك كالم األولني  الرشط،  كان رشطاا الشرتطوه، واخلري اإلمام  هذا  ولو  أمحد، 

تيمية: ابن  قال  لذا  اتباع من سلف،  مل    كل اخلري يف  أن هذا ليس رشطاا، ألنه  وظاهر قول أمحد 
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أنه   -رمحه اهلل تعاىل-يشرتطه   جد الرشط عند املتأخرين بعد العهد األول، لذا الصواب  وإنام وح

زئه عن حجة اإلسالم.  ا فمثل هذا جيح قدما  لو قحدر سعى سعي احلج مح

احل)قوله:   أي  صح(  طوافها  قبل  )العمرة  إحرام  يف  ذلك  وجد  وقت  أي  فيام  )ويف(  والعمرة  ج 

ذكر )فرضا(، فتجزيه عن حجة اإلسالم وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا، وما قبله 

فرضا ينقلب  مل  أن  (  تطوع  تقدم  وقد  العمرة،  بوجوب  القول  عىل  مبني  العمرة  عن  كالمه  أما 

واجبة وليست  الصحيح  عىل  مستحبة  اإلسالم، ،  العمرة  حجة  عن  زئ  جيح تقدم  كام  هذا  ومثل 

ا. ( وما قبله تطوع مل ينقلب فرضا)وقوله:   أي كل ما يحفعل قبل البلوغ فإنه تطوع وليس فرضا

أعاد )قوله:   الوقوف مل جيزئه احلج ولو  قبل  القدوم  بعد طواف  القن سعى  أو  الصغري  فإن كان 

له حمدود وترشع السعي؛ ألنه ال يرشع جماوزة عدده وال تكراره، بخال قدر  فإنه ال  الوقوف  ف 

إذن اختار املصنف أن  (  استدامته. وكذا إن بلغ أو عتق يف أثناء طواف العمرة مل جيزئه ولو أعاده

ا مقدما احلج  سعي  سعى  قد  ألنه  زئه  جيح ال  هذا  فمثل  تعاىل-يقول  ،  اهلل  عن   -رمحه  جييب  وهو 

قال لو رجع ووقف بعرفة   قال يعيد السعي؟ فقال: إشكال: فإن قيل: ملاذا يح صحَّ وقوفه، فلم ال يح

 فرق بني األمرين فإن السعي ال يحرشع تكراره، بخالف الوقوف بعرفة فإهنا تحرشع استدامته. 

ليس رشطاا كام تقدم   هالصواب أنو،أال يكون سعى سعي احلج  لو كان يشرتط  واب ص  وما ذكره

 بيانه. 

هذا عىل القول بوجوب  (  عمرة مل جيزئه ولو أعادهوكذا إن بلغ أو عتق يف أثناء طواف ال)قوله:  

 العمرة، وتقدم أن العمرة مستحبة.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

)و( يصح )فعلهام( أي احلج والعمرة )من الصبي( نفال حلديث ابن عباس »أن امرأة رفعت إل  

وسلم    -النبي   وعليه  اّلِل  مسلم.   -صىل  رواه  أجر«  ولك  نعم  قال:  حج؟  أهلذا  فقالت:  صبيا 

يعجزمها  ما  ويفعل ويل  بإذنه  مميز  أو مل حيج، وحيرم  ولو حمرما  يميز  مل  مال عمن  الويل يف  وحيرم 

)و( ل حمموال،  أو  راكبا  لعجز  به  ويطاف  حالل،  برمي  يعتد  وال  بنفسه  رمي  يف  الويل  يبدأ  كن 

يصحان من )العبد نفال( لعدم املانع ويلزمانه بنذره وال حيرم به وال زوجة إال بإذن سيد وزوج، 

بالغ   حر  أبوي  من  ولكل  رشوطه،  كملت  فرض  حج  من  يمنعها  وال  فلهام حتليلهام  عقداه  فإن 

 ن إحرام بنفل كنفل جهاد وال حيلالنه إن أحرم.منعه م

---------------------------------------------- 

وينبغي أن يحعلم أن األصل يف صحة   بذكر أحكام حج الصبي،    -رمحه اهلل تعاىل-بدأ املصنف  

الذي ذكره املصنف، أن امرأة رفعت إىل النبي   -ريض اهلل عنهام-ابن عباس  حج الصبي حديث  

صىل اهلل -«، فأقرها النبي  نعم ولك أجرصبياا فقالت: أهلذا حج؟ قال: »  -صىل اهلل عليه وسلم-

ا. وعىل هذا أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأمحد،   -عليه وسلم عىل أن هلذا الصبي حجا

الصبي  حج  أن  عىل  حنيفة  أيب  قبل  جممعون  والعلامء  املنذر:  ابن  قال  لكن  حنيفة،  أبو  وخالف 

 إىل أن أليب حنيفة قوالا بأن حج الصبي يصح. ذهب الطحاوييصح، لذا 

 -ريض اهلل عنهم-فاملقصود أن حج الصبي يصح بداللة حديث ابن عباس، وبفتاوى الصحابة  

كان حيج ومعه صبيان، فمن استطاع   -ريض اهلل عنهام-فقد ثبت عند ابن أيب شيبة أن ابن عمر  

 منهم أن يرمي رمى ومن مل يستطع رمى عنه.
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النبي   أن  بام  التأصيل:  يحعلم هذا  أن  فإذن   -يه وسلمصىل اهلل عل-وينبغي  الصبي،  صحح حج 

صىل اهلل -وأجاز النبي األصل يف كل فعل من أفعال احلج أنه جيب عىل الصبي، فاحلج له صفته، 

، ، فإذن األصل أنه جيب عىل الصبي أن يفعل كل فعل من أفعال احلجاحلج للصبي  -عليه وسلم

مالك  اإلمام  التأصيل  هذا  ذكر  وقد  بيانه،  سيأيت  كام  مانع  منه  منع  ما  إال  األصل  هو  هذا 

 .-اهلل تعاىل مرمحه-والشافعي وأمحد، وقرره ابن عبد الرب، وابن قدامة 

ويستثنى من هذا األصل ما مل يستطع الصبي فعله، فإذا كان الصبي غري مميز فهو ال يستطيع أن  

ه، وإذا كان الصبي لصغره ال يستطيع أن يرمي اجلمرة فريمي عنه وليه، كام ينوي، فينوي عنه ولي

فإذن عىل هذا إذا نوى ويل الصبي احلج عن الصبي فقد    -ريض اهلل عنهام-تقدم عن ابن عمر  

﴿ تعاىل:  لقوله  احلج،  يحكمل  الصبي  جيعل  أن  وليه  عىل  فيجب  احلج،  يف  احْلَجَّ رشع  ُّوا  َوَأمِت

ْمَرَة هللَِِّ [، ويتساهل كثريون يف مثل هذا، فبعض الناس يعتمر ومعه أوالد 196﴾ ]البقرة:  َواْلعح

تموا، وهذا غلط، ألنه بام أن هذا الصبي  يح إذا تعبوا أمرهم أن خيلعوا إحرامهم وأال  صغار، ثم 

الكبري املتقررة عىل  املتقررة عليه هي كأحكام احلج  فأحكام احلج  وليه  له  ، رشع يف احلج وأذن 

ا ثنى من ذلك ما مل يستطع فعله الصبي إما لصغره  ويحست كعدم استطاعته للرمي، أو أال يكون مميزا

ا ويستطيع أن ينوي، فينوي هو بنفسه.فال يستطيع النية  ، أما إذا كان مميزا

ما )قوله:   ويل  ويفعل  بإذنه  مميز  وحيرم  حيج،  مل  أو  حمرما  ولو  يميز  مل  عمن  مال  يف  الويل  وحيرم 

ي لكن  أو يعجزمها  راكبا  لعجز  به  ويطاف  حالل،  برمي  يعتد  وال  بنفسه  رمي  يف  الويل  بدأ 

... أو   فإذن  (  حمموال  كأبيه  عنه،  رم  حيح الذي  فهو  مالياا  وليه  كان  فمن  املال،  يف  وليه  هو  الويل 

فقال:   ...إلخ،  يميز) وصيه  مل  فإنه (  عمن  ا  إن كان مميزا أما  ينوي،  أن  يستطيع  املحميز ال  ألن غري 

 ينوي بنفسه. وقد ذهب إىل هذا الشافعية واحلنابلة وغريهم. 
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يف العلامء  تنازع  تنوي  ثم  ولدها   أن  عن  عند و  ،األم  القولني  أحد  هو  كام  القولني  أصح  عىل 

ملا سألت  تقدم  الذي  تنوي عن ولدها، ويدل عليه احلديث  أن  أنه يصح هلا  الشافعية واحلنابلة 

م أن تنوي «. فإذن يصح لألنعم ولك أجر: أهلذا حج؟ قال: »-صىل اهلل عليه وسلم-املرأة النبي 

 عن ولدها.

رم عن الصبي غري املميز؟ أو يحشرتط (  ولو حمرما)قوله:   رم، فهل هذا الويل حيح لنفرض أن الويل حمح

رم عنه؟ « نعم ولك أجر : »-عليه وسلمصىل اهلل  -يقال: ملا قال النبي    أن يكون حالالا حتى حيح

الشافعية  القولني عند  ا، وهذا أحد  رما رم حتى ولو كان حمح أنه يصح أن حيح ومل يستفصل دل عىل 

 واحلنابلة. 

يقال: ملا قال   أن ينوي عن صبيه؟لنفرض أن هذا الويل مل حيج، هل يصح له  (  أو مل حيج)قوله:  

أنه يصح للويل أن  نعم ولك أجر: »-صىل اهلل عليه وسلم-النبي   « ومل يستفصل فإنه يدل عىل 

رم عن وليه ولو مل حيج الويل نفسه، وهذا أحد القولني عند الشافعية واحلنابلة، وهذا كله َّتت  حيح

الشافعي اإلمام  ذكرها  عظيمة  تعاىل-  قاعدة  اهلل  موضع   االستفصال)ترك  وهي:    -رمحه  يف 

ل منزلة العموم يف املقال(. مل يستفصل من املرأة، ومل   -صىل اهلل عليه وسلم-فالنبي    اإلمجال ُينزَّ

رمة؟ ومل يقل هلا: البد  يقل هلا: هل حججِت قبل أو مل َّتجي؟ ومل يقل هلا: هل أنِت حاجة أو حمح

رم   دلأن تكوين حالالا ...إىل غري ذلك، فلام مل يستفصل منها مع أهنا سألته،   عىل أن للويل أن حيح

 عن وليه بال رشط.

رم عن نفسه، لكن البد (  وحيرم مميز بإذنه )قوله:   رم عن نفسه ألنه يستطيع أن حيح أي أن املميز حيح

رم بدون إذن وليه، كام هو قول املالكية وأحد القولني عند  أن يأخذ إذن وليه، فال يصح له أن حيح

واحلنابلة وليه، وذل ،  الشافعية  إىل  راجع  وأمره  ذلك،  وغري  سفر  بمشقة  كلفة  احلج  يف  ألن  ك 



22 

 

ا ألن يف احلج بذل مال، والصبي املميز ال يصح له أن يشرتي وأن يبيع، فمن باب أوىل ال  وأيضا

ا فإنه يستطيع أن ينوي، ،  يصح له أن يبذل األموال ألجل احلج إال بإذن وليه لكن إذا كان مميزا

 ذ إذن وليه، أما إذا كان غري مميز فإن وليه ينوي عنه.وإنام جيب عليه أن يأخ

هذه هي القاعدة التي تقدم ذكرها،  (  ويفعل ويل ما يعجزمها لكن يبدأ الويل يف رمي بنفسه)قوله:  

 هذه القاعدة.  قرر، وقد تقدم ذكر من  كل ما مل يستطع فعله الصبي فإن وليه يفعله عنهوهي أن  

ليس رشطاا، ألنه   عىل الصحيحونفسه،  عن  رمي  ال لكن قرر املصنف رشطاا وهو أن يبدأ الويل يف  

كان يرمي عن   -ريض اهلل عنهام-ال دليل عىل هذا الرشط، وهذا قول عند الشافعية، فابن عمر  

املرأة وقال:   -صىل اهلل عليه وسلم-  الصبي الذي ال يستطيع الرمي، ومثل ذلك ملا أجاب النبي

أجر» ولك  النبي  نعم  يذكر  ومل  وسلم-«،  عليه  اهلل  الصحابة    -صىل  وال  عمر  ابن  وهم -وال 

لبيَّنوه    مل يذكروا أن هذا رشط، ولو كان   -األعلم النبي    -ريض اهلل عنهم-رشطاا  صىل -ولبيَّنه 

 . -اهلل عليه وسلم

لنفرض أن صبياا قد حجَّ ووليه مل حيج، فهل يصح أن يرمي الويل (  وال يعتد برمي حالل)وله:  ق

الصبي؟ لو   احلالل عن  تقدم ذكره، ألنه  ملا  الشافعية،  القولني يصح، وهو قول عند  عىل أصح 

 لصحابة. ولبيَّنه ا -صىل اهلل عليه وسلم-كان رشطاا لبيَّنه النبي 

حمموال)قوله:   أو  راكبا  لعجز  به  أو (  ويطاف  راكباا،  به  يحطاف  فإنه  امليش  الصبي  يستطع  مل  إذا 

، وسيأيت أنه يصح الطواف راكباا وأن هذا خالف األفضل، كام هو ظاهر كالم  يحطاف به حمموالا

ا، أل ا، بل يقال يصح حتى ولو مل يكن عاجزا نه ال دليل عىل املصنف أنه ال يصح إال إذا كان عاجزا

 وهذا قول عند الشافعية. ،أن الطواف أو السعي البد أن يكون مشياا
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أن من رشوط مسألة للكبري، وسيأيت  أنه كصفة احلج  للصغري  أن األصل يف صفة احلج  تقدم   :

ائف، فالصبي إذا كان حمموالا فإنه يف العادة يكون بطنه الطواف أن تكون الكعبة عىل يسار الط

عىل صدر أبيه أو عىل صدر أمه، فإذن تكون الكعبة عن يمينه، ومثل هذا ال يصح طوافه، فهل 

 ال يصح طواف الصبي؟

ا، واألصل يف محله   مل هبذه الصورةعند الناس  يقال: مثل هذا يقع كثريا مع ، ووهو الشائع  أن حيح

صىل اهلل عليه -طوافهم يف زمن النبي    وكذلكاملرأة،    -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  ذلك مل ينبه  

ومل يحؤمروا بأن جيعلوا الكعبة عن شامل الصبي، فدل   -ريض اهلل عنهم-وزمن الصحابة    -وسلم

نبَّ   هعىل أن ه عىل هذا ليس رشطاا، وعىل هذا مجاهري أهل العلم من علامء املذاهب األربعة، وإنام 

، ويف هذا نظر ملا تقدم من الدليل، ثم الشائع عند أهل العلم خالف املتأخرين  بعض أهل العلم

 ذلك.

املانع ويلزمانه بنذره وال حيرم به وال زوجة إال بإذن )قوله:   )و( يصحان من )العبد نفال( لعدم 

ريض اهلل -أثر ابن عباس    لو حجَّ نفالا لصحَّ حجه ملا تقدم من(  لعدم املانع)قوله:  (  سيد وزوج

 ولإلمجاع. -عنهام

أي أن احلج والعمرة الزمان عىل العبد لو نذر، قال ابن مفلح احلفيد يف (  ويلزمانه بنذره)قوله:  

ا عليه. ( وال حيرم به)ق يف قوله:  لكن تأيت مسألة أد  كتابه )املبدع(: بال خالف، لو نذر لكان الزما

العبد بإذن سيد وزوج)  أي  إال  رم (  وال زوجة  َّتح أن  الزوجة  أرادت  أو  رم  أن حيح العبد  أراد  فلو 

رم إال بإذن سيده، ألن حجه ال خيرج  رم إال بإذن الزوج أو السيد، أما العبد فإنه ال حيح فإهنا ال َّتح

رم إال  ، فلذلك ال حيح ا ونفالا  بإذن سيده، وهذا قول الشافعية واحلنابلة. عن كونه تطوعا
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 أما املرأة فإن حلجها حالني: 

أن يكون حج تطوع ليس واجباا، فمثل هذا ليس هلا أن َّتج إال بإذن زوجها احلال األول:  -

 وابن املنذر. -رمحه اهلل تعاىل-بال خالف، حكى هذا ابن قدامة 

الثانية:  - َّتج    احلال  فإهنا  فرٍض،  حج  احلج  يكون  قول  أن  وهذا  الزوج،  إذن  بدون  ولو 

املالكية واحلنابلة وقول عند الشافعية. ألن هذا احلج حٌج واجب، والواجب قد تعلَّقت  

واحلج  السيام  اخلالق،  معصية  يف  ملخلوق  طاعة  فال  زوجها  منعها  ولو  ا،  وجوبا الذمة  به 

 عىل الفور كام تقدم بيان ذلك

يمنع)قوله:   وال  حتليلهام  فلهام  عقداه  من فإن  ولكل  رشوطه،  كملت  فرض  حج  من  ها 

لل  أي للزوج  (  أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد وال حيلالنه إن أحرم أن حيح

لل العبد من حجه.  يقال: أما الزوجة فاحلج له حاالن:  املرأة من حجها، وللسيد أن حيح

األول:   - املذاهب احلال  باتفاق  للها  حيح أن  للزوج  فليس  واجباا،  ا  حجا احلج  يكون  أن 

 األربعة، كام عزاه إليهم ابن هبرية. 

الثانية: - هذا   احلال  إىل  ذهب  وقد  املرأة،  لل  حيح أن  للزوج  فإن  نفٍل،  حج  احلج  يكون  أن 

وذل أمحد،  اإلمام  عن  روايتان  ومها  قول،  يف  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  أنه احلنفية  ك 

ت حظه من املرأة، فإذن فرٌق بني أن يكون احلج حجَّ فرٍض أو حجَّ نفٍل يف املرأة،   أما يحفوِّ

لَّه من   حيح أن  فلذا لسيده  واجباا،  يكون  فال  ا مستحباا  إال حجا يكون  فإن حجه ال  اململوك 

 والشافعية واحلنابلة. حجه، كام هو قول املالكية 

يمنعها من حج فرض كملت رشوطه)قوله:   فإذا كان كذلك (  وال  ألن هذا واجب يف ذمتها، 

تيمية: وقد ذهب كثري من أهل   أن فإنه جيب عليها   ابن  الفور، بل قال  َّتج، السيام واحلج عىل 

ا عىل الزوج فضالا عن أن يمنعها.  العلم أو أكثرهم إىل أن النفقة أيضا
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بنفل كنفل جهاد وال حيلالنه إن أحرم)قوله:   بالغ منعه من إحرام  لو أن  (  ولكل من أبوي حر 

، ومفهوم كالم  نفالا إذا كان  يمنعاه من احلج  أن  فإن ألبويه  أن حيج وهو حر وبالغ،  أراد  ا  أحدا

ا فليس هلام أن يمنعاه، وهذا صحيح، ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية  املصنف أنه إذا كان فرضا

 ق. اخلال

احلجُّ  كان  إذا  أنه  املصنف  املنفلٍ   حجَّ   فذكر  وكان  أن    حرم،  أحدمها  أو  أبواه  فأراد  ا،  بالغا ا  حرا

ه فإن هلم أن يمنعاه من احلج، وهذا قول املالكية والشافعية واحلنابلة، ألن احلج مستحب ايمنع

 والعمرة مستحبة، وطاعة الوالدين مقدمة، فالواجب مقدم عىل املستحب.

أحرموال)قوله:   إن  قول (   حيلالنه  وهذا  ذلك،  من  لاله  حيح أن  هلام  فليس  أحرم  أنه  قحدر  لو  لكن 

الشافعية وقول عند احلنابلة، ألن إمتام احلج واجب يف حقه، وال يفوت عليه يشء كام يفوت يف  

ْمَرَة هللَِِّمثل املرأة مع زوجها، واهلل يقول: ﴿ ُّوا احْلَجَّ َواْلعح  [.196﴾ ]البقرة: َوَأمِت
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

ملا   ملثله(  )صاحلني  بآلتهام  وراحلة(  زادا  ووجد  الركوب  أمكنه  )من  سبق  فيام  املراد  )والقادر( 

يف قوله عز وجل: ﴿َمِن   -صىل اّلِل وعليه وسلم    -روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي  

عمران:   ]آل  َسبِيال﴾  إَِلْيِه  قال:97اْسَتَطاَع  السبيل؟  ما  اّلِل  رسول  يا  »قيل:  قال:  الزاد   "  [ 

 والراحلة«. 

والزكاة  مؤجلة  أو  حالة  الديون  من  الواجبات(  قضاء  )بعد  ذلك  به  حيصل  ما  وجد  لو  وكذا 

أو  أو بضاعة  الدوام من عقار  له ولعياله عىل  الرشعية(  )النفقات  بعد  والنذور )و(  والكفارات 

مثله   ولباس  وخادم  ومسكن  كتب  من  األصلية(  )احلوائج  بعد  )و(  ووطاء صناعة  وغطاء 

ونحوها، وال يصري مستطيعا ببذل غريه له، ويعترب أمن الطريق بال خفارة يوجد فيه املاء والعلف 

 عىل املعتاد وسعة وقت يمكن السري فيه عىل العادة.

--------------------------------------------- 

)من )قوله:  ولقادر هو املستطيع،  أي املستطيع، فقد تقدم أن ا   )والقادر( املراد فيام سبق(( )قوله:  

أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة( بآلتهام )صاحلني ملثله( ملا روى الدارقطني بإسناده عن أنس 

يف قوله عز وجل: ﴿َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيال﴾ ]آل عمران:   -صىل اّلِل وعليه وسلم    -عن النبي  

ما  97 اّلِل  رسول  يا  »قيل:  قال:  قال:  [  والراحلة«   "السبيل؟  من (  الزاد  أن  يحعلم  أن  وينبغي 

و تقدم،  كام  االستطاعة  احلج  بالزاد أنه  ليعلم  رشوط  االستطاعة  تفسري  يف  حديث  يصح  مل 

لعلم، كالبيهقي وابن عبد الرب، والراحلة، ال هذا احلديث وال غريه، وقد ذكر هذا مجٌع من أهل ا

فإذا تبنيَّ هذا فإن االستطاعة رشٌط ،  وابن جرير وابن حزم، واأللباين، وغريهم من أهل العلم
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 كام تقدم، والعلامء متنازعون يف ضابط االستطاعة، وأصح أقوال أهل العلم أن االستطاعة هي 

 ة، ألن األقوال يف هذه املسألة ثالثة:الزاد والراحل ملك

 االستطاعة هي الصحة. القول األول:  -

 االستطاعة هي قدرة الوصول بأي طريقة.  القول الثاين: -

الثالث: - حنيفة   القول  أيب  قول  هو  كام  والراحلة،  بالزاد  والثاين  األول  القول  عىل  زاد 

 والشافعي وأمحد.

 الراحلة، ويدل لذلك دليالن:وأصح هذه األقوال أن االستطاعة هي الزاد و

َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيالا َوَمْن  قال اهلل عز وجل: ﴿الدليل األول:  -

اْلَعاملنَِيَ  َعْن  َغنِيٌّ  اهللََّ  َفإِنَّ  ]آل عمران:  َكَفَر  باالستطاعة دل 97﴾  فلام خصَّ اهلل احلج   ،]

االستطاعة يشٌء زائٌد عن العادة، فإن الصحة والقدرة هذا يف كل الواجبات، فلام  عىل أن  

أقوال   يف  الزائد  واليشء  زائد،  يشٌء  االستطاعة  أن  عىل  دل  باالستطاعة  احلج  اهلل  خصَّ 

 أهل العلم الثالثة املتقدمة هو الزاد والراحلة.

ثة أقوال أو أربعة أقوال، فليس لنا وينبغي أن يحعلم أن العلامء إذا اختلفوا عىل قولني أو ثال

نختار   أن  ملزومون  فنحن  أقواهلم،  عن  نخرج  عىل   منأن  الزائد  واليشء  األقوال،  هذه 

 مجيع الواجبات هو الزاد والراحلة، أما القدرة والصحة فهذا موجود يف كل الواجبات. 

ل احلج  يف  االستطاعة  ذكر  قد  قيل:  أنهفإن  وهو  ف  سبب  يذكر  أن  فاحتاج  يه شاق، 

، وما  االستطاعة، أي أنه مل يذكر االستطاعة ألن املراد هبا الزاد والراحلة وإنام ألنه شاق

 .كان لسبب فال مفهوم له

علِّقه باالستطاعة عند األمر به يف دليل   فيقال: قد أمر اهلل باجلهاد وهو أشق من احلج، ومل يح

ألجل    ،خاص وليس  ورشط  مقصود  االستطاعة  ذكر  أن  عىل  هذا  فإذن   املشقةفدل 
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الزاد  وهو  ا  زائدا ا  أمرا هناك  أن  وهو  آخر  ألمر  وإنام  املشقة  ألجل  ليست  االستطاعة 

 والراحلة. 

الثاين:   - الزاد  الدليل  باالستطاعة  املراد  أن  عىل  التابعني  فأكثر  التابعني،  أكثر  قول  هذا  أن 

 والراحلة. 

فقال املصنف   الزاد  -رمحه اهلل تعاىل-إذا تبنيَّ هذا،  الركوب )  والراحلة:  وهو يرشح  من أمكنه 

بآلتهام التي تكون للركوب كالقتب واملحمل وغري ذلك، فإذن البد (  ووجد زادا وراحلة  اآللة 

قال:   ثم  زاد وراحلة،  ملثله)من  ففي زمن (  صاحلني  فالزاد والراحلة ختتلف من زمن إىل زمن، 

ا، ومن وجد  الصحابة   ننا، والدليل عىل أنه يرجع يف زماختلف احلال  اإلبل واخليل أصبح متميزا

لذلك  والراحلة ومل جتعل  بالزاد  أمرت  الرشيعة  فإن  العرف،  وملثله:  أحد بحسب حاله  إىل كل 

جع ا، وما مل يكن له حد فريح إىل العرف. والقول بأن الراحلة تكون ملثله هو قول الشافعية   فيه  حدا

احلنفية. قول  وظاهر  يف  واحلنابلة  رجل  عند  جد  وح لو  هذا  بأن    فعىل  قال  يح فال  بعري،  الزمن  هذا 

 ، لكن لو حجَّ صحَّ حجه.ذكره  سبق ملااحلج واجب عليه ألنه قد وجد راحلة، 

ذلك)قوله:   به  ما حيصل  وجد  لو  أو (  وكذا  نقود،  عنده  لكن  راحلة  وال  زاٌد  عنده  يكن  مل  فلو 

تاجر   هو  أو  ترضه،  وال  بيعها  يستطيع  أشياء  أو  أرض  أو  كمزرعة  عروض  يف عنده  تاجر  يح

الزاد  صل  حيح أن  يستطيع  ألنه  والراحلة،  الزاد  هبا  ويشرتي  يبيعها  املالبس  هذه  فإن  مالبس، 

 والراحلة. 

والنذور)قوله:   والكفارات  والزكاة  مؤجلة  أو  حالة  الديون  من  الواجبات(  قضاء  فرسَّ (  )بعد 

جعلها الديون احلالة والديون اآلجلة، أي كل من عليه دين سواء   قضاء الواجبات بالديون، ثم

كان حاالا أو آجالا فإنه يحقدم الدين عىل احلج، وعىل هذا املذاهب األربعة، ونص احلنابلة ومجاعة 

 من الفقهاء عىل أنه ال فرق بني الدين احلال واآلجل، وهذا هو الصواب.



29 

 

 فإن قيل: ما الدليل عىل ذلك؟

 عىل ذلك دليالن:يقال: دل 

ين سبب إلسقاط الزكاة، مع أن يف الزكاة حظاا للمساكني، فإسقاطه الدليل األول:   - أن الدَّ

 -ريض اهلل عنه-للحج من باب أوىل. فقد ثبت عند مالك يف املوطأ أن عثامن بن عفان  

هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليحؤده حتى َّتصل لكم أموالكم فتحخرجوا  "قال:  

 ."ا زكاتكممنه

الثاين: - املال    الدليل  السعي ومجع  فال جيب  ين، بخالف احلج  الدَّ لقضاء  السعي  أنه جيب 

قدم عىل احلج. هألجل  ، فإذن قضاء الدين مح

)و( بعد )النفقات الرشعية( له ولعياله عىل الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة )و( بعد )قوله:  

ومسكن   كتب  من  األصلية(  ونحوها)احلوائج  ووطاء  وغطاء  مثله  ولباس  كذلك (  وخادم 

للنفقات   يسعى  أن  الرجل  عىل  جيب  أنه  لذلك  ويدل  احلج،  عىل  قدمة  مح الرشعية  النفقات 

النفقات   بعد  يكون  فإذن  احلج،  ألجل  املال  جلمع  يسعى  أن  عليه  جيب  ال  لكن  الرشعية، 

 الشافعية واحلنابلة. و احلنفية الرشعية. وقد ذهب إىل هذا

الدوام)  وقوله: عىل  ولعياله  أو (  له  ا  شهرا سفره  سيستغرق  ثم  سيسافر  فهو  سفره،  فرتة  يف  أي 

قول  هو  تقدم  كام  وهذا  وإيابه.  ذهابه  ملدة  نفقة  وعياله  أوالده  عند  يكون  أن  فالبد  شهرين، 

يسعى  أن  وجيب  واجب  لألوالد  النفقة  َّتصيل  أن  عليه  ويدل  واحلنابلة.  والشافعية  احلنفية 

، لكن ال جيب عىل أحد أن يسعى جلمع املال ألجل أن حيج، وإنام إذا وجد املال  لتحصيل النفقة

 فإن احلج عليه واجب. 
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فالبد أن يكون عند أوالده يشٌء يغنيهم يف سفره من عقار (  من عقار أو بضاعة أو صناعة)قوله:  

نبَّه عليه اإلمام أمحد   د الرجل عقار أنه إن كان عن  -وهو تنبيه مهم-أو بضاعة أو صناعة، ومما 

يزيد عن حاجته وحاجة أوالده فيجب عليه أن يبيعه وحيج، ألن املال عنده، فلو أن رجالا يقول: 

ليس عندي مال، لكن عندي أرايض كثرية، وعندي بيوت كثر، فيقال: جيب عليك أن تبيع من 

 األرض أو البيت ما يكفيك ألجل حجك، ألن هذا مال ومتلكه، ومثلك قد وجب عليه احلج،

 ألن املال عنده.

( بعد )احلوائج األصلية( من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها)قوله:  

ا بعد قضاء الدين والنفقة الرشعية،  ويكون   الكتب املصنف  عدَّ  وقد  احلوائج األصلية له  من  أيضا

تأت   مل  هذا  مثل  فإن  العرف،  هو  هذا  مثل  يف  والضابط  ...إلخ،  واخلادم  الرشيعة واملسكن 

ضبطه فإنه يحرجع فيه للعرف. وقد ذكر هذا احلنفية واحلنابلة، وهو  ببضبطه، وما مل تأت الرشيعة  

 قول عند الشافعية.

واجب،  لوجودها  والسعي  َّتصيلها  أن  هلا  اجلامع  فإن  كلها،  هذه  يف  ل  تحؤمِّ لو  أنه  فاملقصود 

ويبيع  فيتكلَّف  اهلل،  رشع  يعكس  العامة  من  وكثري  احلج،  عىل  مقدمة  هي  فإذن  احلج،  بخالف 

ق منها، أو غري ذلك ألجل أن حيج،    معبيته، وليس عنده إال هذا البيت، أو يبيع بقرته التي يرتزَّ

يأبون إال أن يشقوا  مع ذلكاهلل سبحانه قد خفَّف عليه ومل يحوجب احلج إال بعد االستطاعة، وأن 

 عىل أنفسهم.

فلو رآه أحد وقال: يا فالن، أنا أعطيك ماالا ألجل أن (  وال يصري مستطيعا ببذل غريه له )قوله:  

ا بأخذ هذا املال، كام هو قول أيب   إنه يكون مستطيعا يحقال  حنيفة والشافعي وأمحد، بل َّتج، فال 
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، فإن األفضل أالَّ يأخذ ما يف أيدي الناس، احلج مل جيب عليه، ألنه فإن    األفضل أالَّ يأخذ ماالا

 غري مستطيع. 

وأمن الطريق فمن أراد احلج فالبد أن يكون الطريق آمناا،  (  ويعترب أمن الطريق بال ِخفارة)قوله:  

عىل أصح القولني رشٌط يف أداء احلج وليس رشطاا يف وجوبه، كام هو أحد القولني عند الشافعية 

ا للزاد والراحلة    واحلنابلة.  يكن الطريق وملفمن توافرت يف حقه الرشوط ومنها أن يكون مالكا

ب، والذي يرتتب عىل آمناا، فإن احلج ال جيب عليه ألن هذا رشٌط يف األداء ال رشط يف الوجو

ن له الطريق بأي طريقة فإنه يفعل ذلك إذا كان يصح ملثله  يحؤمِّ ا  هذا أنه لو استطاع أن جيد أحدا

ج عنه وجوباا، ألن احلج  وال يكون فيه مشقة عىل مثله، ثم ينبني عىل هذا لو قحدر أنه مات فإنه حيح

 واجٌب يف ذمته.

ن له الطريق، فبام أنه يسعى لوجود حارس حي  بل   (بال ِخفارة)قوله:   رسه، أو أن يحوجد أحد يحؤمِّ

 .رشٌط يف األداء ال رشط يف الوجوب فإنه إن استطاع ذلك فإنه جيب عليه

تقدم أن كل (  يوجد فيه املاء والعلف عىل املعتاد وسعة وقت يمكن السري فيه عىل العادة)قوله:  و

قال بوجود العلف   وغريه، وإنام خيتلف من زمن إىل زمن. هذا يرجع إىل العرف، ففي زمننا ال يح

كثري من الناس اليوم ال خيلو من َدين، إما من بنك عقاري أو يكون عليه تقسيط   مسألة: •

ا من أحد البنوك فيستمر الدين عليه سنني، أو يكون أخذ من الناس   ا كبريا بأن أخذ مبلغا

قدميقال:  قيض ديني، فألشيئاا، فيقال: مثل هذا إذا قال ال أستطيع احلج   ،  قضاء الدين مح

ي أحدهم  أن  لنفرض  أحج  لكن  وال  ديني  أقيض  ال  أنا  أكثرهم-قول:  هذا    -وما  فمثل 

ا وعنده   للحج. مال يكفيجيب عليه احلج إذا كان مستطيعا



32 

 

ا أو غرباا داخل   ة أن عليه ديناا، ويف الوقت نفسه يحسافر نزهةا رشقا جَّ بل بعضهم ال حيج بحح

 . وهذا خطأ  البالد أو خارجها، فيخرس أمواالا مضاعفة،
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 :- تعاىلرمحه اهلل-قال 

)وإن أعجزه( عن السعي )كرب أو مرض ال يرجى برؤه( أو ثقل ال يقدر معه عىل الركوب إال  

بمشقة شديدة أو كان نضو اخللقة ال يقدر أن يثبت عىل راحلة إال بمشقة غري حمتملة )لزمه أن 

يقيم من حيج ويعتمر عنه( فورا )من حيث وجبا( أي من بلده لقول ابن عباس: »إن امرأة من 

ق أن  خثعم  يستطيع  ال  كبريا  شيخا  احلج  يف  تعال  اّلِل  فريضة  أدركته  أيب  إن  اّلِل  رسول  يا  الت: 

 يستوي عىل الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه« متفق عليه.

)وجيزئ( احلج والعمرة )عنه( أي عن املنوب عنه إًذا )وإن عويف بعد اإلحرام( قبل فراغ نائبه من 

به فخرج من العهدة، ويسقطان عمن مل جيد نائبا ومن مل حيج عن   النسك أو بعده؛ ألنه أتى بام أمر

نفسه مل حيج عن غريه. ويصح أن يستنيب قادر وغريه يف نفل حج أو بعضه، والنائب أمني فيام 

 يعطاه ليحج منه وحيتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن مل خيدم مثله نفسه.

---------------------------------------------- 

مسألة، وهي أن رجالا ال يستطيع احلج إما لكرب سن أو مرض،   -رمحه اهلل تعاىل-ذكر املصنف  

نيب غريه؟  ما ييل:  يف هذه املسألة َّترير حمل النزاع فهل له أن يح

األول:   - مالياا  األمر  ا  قادرا كان  أن من  العلامء عىل  أن  أمجع  نيب غريه  يح أن  له  فليس  وبدنياا 

العلم أهل  من  وغريه  املنذر  ابن  اإلمجاع  حكى  عنه،  وحيحجَّ  عمر  ،  ابن  اهلل  -قال  ريض 

احلافظ  "ال حيج أحد عن أحد":-عنهام بن منصور وصححه  إذن من كان  رواه سعيد   .

نيب غريه  ا عىل احلج بدنياا أو مالياا واحلج حجح فرٍض فإنه ال يصح أن يح  عنه.قادرا
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ا ككرب سن ومرض ال يحرجى بحرؤه، وقد حكى    األمر الثاين: - ا مستمرا أن العجز يكون أمرا

 اإلمجاع عىل هذا ابن حجر.

ا أذكر بعضها ثم نرجع إىل كالم املصنف:  إذا تبنيَّ هذا فإن هلذه املسألة صورا

ا عن احلج بدنياا يف حج فرٍض، فهو ال  :  الصورة األول يستطيع احلج لكرب سنه أو أن يكون عاجزا

نيب غريه  ملرض ال يحرجى برؤه وكان احلج أبي حنيفة كام هو قول    واجباا، فمثل هذا يصح له أن يح

 ييل: ويدل لذلك ما ،والشافعي وأحمد 

قال: يا رسول اهلل إن   -ريض اهلل عنه-أخرج األربعة من حديث أيب رزين العقييل  الدليل األول:

فقال   العمرة،  وال  احلج  وال  الظعن  يستطيع  ال  وسلم-أيب  عليه  اهلل  »-صىل  أبيك :  عن  جَّ  حح

 . هذا عاجٌز بدنيااإذن «. فواعتمر

الثاين:   دليل مهم-الدليل  ابن عباس  ما    -وهو  ا من حديث  أنه   -اهلل عنهام  ريض-جاء مرفوعا

سمع رجالا يقول: لبيك عن شربمة، فقال: من شربمة؟ قال: أخ يل أو قريب يل، قال: أحججت 

ج عن شربمة. وذهب اإلمام أمحد   ج عن نفسك ثم حح رمحه اهلل -عن نفسك؟ قال: ال، قال: حح

 وغريه إىل أن الصواب وقفه. -تعاىل

ابن عباس   أن  يستفرس عن حال شربمة، وإنام استفرس عن   مل  -ريض اهلل عنهام-ويف هذا األثر 

ل  نزَّ ، فرتك االستفصال يف موضع اإلمجال يح  واحد، وهو سؤاله عن حجه هو عن نفسه أوالا
ٍ
يشء

ا بدنياا يف احلج الواجب.   منزلة العموم يف املقال، فيدخل يف ذلك من مل يكن قادرا

ا مالياا وبدنياا  يف احلج الواجب؟ فإن قيل: ملَ ال يدخل يف ذلك من كان قادرا

 يقال: لإلمجاع الذي تقدم، فاستحثني من هذا ما أمجع عليه العلامء وما دلَّ الدليل عليه. 

ا بدنياا يف حج نفٍل ومثله العمرة  :  الصورة الثانية  -ألن العمرة مستحبة كام تقدم -من مل يكن قادرا

جُّ عنه  لدليلني: ، حلنابلةوبه قال الشافعي يف قول وقول للشافعية وهو قول ا فإنه حيح



35 

 

الثاين:    األول:  دليلال والدليل  شربمة،  ال حقصة  أيب  إن  قال:  املتقدم  العقييل  رزين  أيب  ديث 

 يستطيع الظعن وال احلج وال العمرة ...، والعمرة مستحبة. 

جَّ عنه حجَّ نفلٍ :  الصورة الثالثة ا بدنياا فيصح أن حيح ورواية ، وبه قال أبو حنيفة  من كان مستطيعا

ابن عباس  عن أمحد وقول للحنابلة فإن  مل يستفصل   -ريض اهلل عنهام-، والدليل قصة شربمة، 

ترك  فإن  مستطيع،  غري  أو  مستطيع  هو  وهل  فرض،  حج  أو  نفل  حج  احلج  كان  هل  منه 

املقال يف  العموم  منزلة  ل  نزَّ يح اإلمجال  موضع  يف  مستطيع ،  االستفصال  اليوم  أحدنا  أن  قحدر  فلو 

لرتك بدنياا   عنه،  حيج  أن  يصح  فإنه  مستحباا،  ا  حجا فالن  يا  عني  جَّ  حح ألحد:  فقال  ومالياا، 

 مع شربمة. -ريض اهلل عنهام-االستفصال يف قصة ابن عباس 

رت هذه الصور الثالث نرجع لكالم املصنف كرب أو مرض ):  -رمحه اهلل تعاىل-، فقال  إذا تحصوِّ

برؤه يرجى  الذي  (  ال  باإلمجاع  أن هذا  ال تقدم  مما  املانع  يكون  أن  البد  فإذن  حجر،  ابن  حكاه 

ا وهزيالا يف خلقته.( نضو اخللقة)قوله: ، ويحرجى زواله  أي كان ضعيفا

فورا)قوله:   يقيم من حيج ويعتمر عنه  أن  يحقيم من حيج ويعتمر عنه، (  لزمه  أن  أي وجب عليه 

لياا لكنه غري قادر بدنياا، ألن املصنف يرى أن العمرة واجبة، ففي مثل هذه الصورة هو قادر ما

الصواب،   هو  وهذا  غريه،  نيب  يح أن  عليه  جيب  أنه  املصنف  يحقرره  فالذي  واجب،  حٌج  واحلج 

ابن عباس   يا رسول اهلل: إن فريضة اهلل عىل   -ريض اهلل عنهام-حلديث  يف الصحيحني: قالت: 

ا ال يثبت عىل الراحلة، أفأحج عن  ا كبريا ت   «.نعمه؟ قال: »عباده يف احلج أدركت أيب شيخا فسمَّ

النبي   ها  وأقرَّ فريضة  وسلم-هذا  عليه  اهلل  نيب   -صىل  يح أن  عليه  جيب  أنه  عىل  فدل  ذلك،  عىل 

بدنياا واحلج ،  الشافعي وأمحدو  أيب حنيفة  غريه، وهذا قول قادٍر  لكنه غري  مالياا  ا  قادرا فمن كان 

إنابتهح  بل  غريه،  نيب  يح أن  له  فإن  فرٍض  يف   حج  األخرى  الصور  وستأيت  تقدم،  كام  واجبة  لغريه 

 . -إن شاء اهلل تعاىل-كالم املصنف 
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قال: (  من حيث وجبا، أي من بلده )قوله:   أي احلج والعمرة، وتقدم أن العمرة مستحبة، فإذن يح

ا، فإذا كان رجٌل من أهل العراق واحلج )من حيث وجب احلج(، وهذه مسأ  تاج إليها كثريا لة حيح

نيب غريه. ويقول املصنف:  عليه واجب، وهو قادر مالياا لكنه غري قادر بدنياا، فيجب عليه أن يح

نيب غريه من املكان الذي وجب عليه احلج فيه، أي يف العراق فإذن ليس له أن ،  جيب عليه أن يح

نيب غريه من أهل مكة أن  وذلك أن  (  من حيث وجبا)الطائف، وقوله:    أهل  حيج عنه، أو من  يح

احلج قد جيب يف غري بلدك، فلو أن رجالا من أهل العراق لكن ليس ذا مال، فذهب إىل دولة من 

، لكنه ال يستطيع احلج ملرض ال يحرجى بحرؤه، فوجب  ل ماالا دول أوروبا، فتاجر ملدة شهر فحصَّ

والدليل عىل هذا ،  ه نائباا من أوروبا ال من العراق، فضالا عن مكةعليه يف أوروبا، فإذن جيعل ل

اكي األصل.  اكي األداء، وما أحنيب عنه وكان بدالا لألصل فإنه حيح  أن القضاء حيح

دد؟  فإن قيل: مل ال يقال من أي مكان وال حيح

ا ألن  األولني،  من  ا  معتربا ا  سلفا له  أر  ومل  سلف،  له  كان  لو  قوي  القول  هذا  يف يقال:  خلالف 

قال من أي مكان حتى من مكة   قال من ميقاته أو من مكان وجوبه، أما أن يح -املسألة ما بني أن يح

ا من األولني، وكالم األولني   -مع اشتهار هذا القول عند املعارصين ا معتربا إال أين مل أجد له سلفا

العلم   أهل  فهم وكالم  أن نخرج عن  لنا  وليس  ذكره،  تقدم  ما  ا-عىل   -هلل رمحة واسعةرمحهم 

رمحه اهلل -هو الصواب، وهو الذي دلل عليه ابن تيمية    -رمحه اهلل تعاىل-فإذن ما ذكره املصنف  

 يف رشحه عىل )العمدة(.  -تعاىل

 وأنبِّه عىل مسألتني: 

ناب يكون من حيث َوَجب، هذا عىل الوجوب ال الرشطيَّة، :  املسألة األول يح أن القول بأن من 

الرشطيِّة،  عىل  دليل  ال  ألنه  الوجوب،  عىل  أنه  والصواب  املسألة،  هذه  يف  قولني  للحنابلة  فإن 
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اإلثم مع  لكن  فيصح  املكان،  أناب غريه من غري هذا  أنه  ر  قحدِّ لو  يرتتب عليه ،  فعىل هذا  وهذا 

 .-رمحه اهلل تعاىل-ذكرها يف كالم املصنف مسائل سيأيت 

 -رمحه اهلل تعاىل-أن هذا يف احلج الواجب ال املستحب، نصَّ عىل هذا اإلمام أمحد  :  املسألة الثانية

حقه   يف  واحلج   ، حجَّ قد  لكنه  بدنياا،  ال  مالياا  قادٌر  وهو  احلج،  يستطع  مل  رجالا  أن  ر  قحدِّ فلو 

نيبه من أي مك فعىل ما تقدم تقريره لو ،  ان، وإنام البحث يف احلج الواجبمستحب، فإن له أن يح

، ألن حجه مستحب،  نيب غريه من مكة صحَّ أن رجالا قد حجَّ وهو قادٌر مالياا وبدنياا فأراد أن يح

 ومثل هذا ال جيب له أن يكون من حيث وجب.

فريضة اّلِل تعال   لقول ابن عباس: »إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اّلِل إن أيب أدركته)قوله:  

متفق  عنه«  حجي  قال:  عنه؟  أفأحج  الراحلة  عىل  يستوي  أن  يستطيع  ال  كبريا  شيخا  احلج  يف 

وفيه أن أباها مل (  أدركته فريضة اّلِل تعال)يف هذا احلديث أن احلج حٌج واجب، فقالت:  (  عليه

ا بدنياا.  يكن قادرا

مالياا؟ قادر  قيل: هل هو  أن َّتج    فإن  تريد  أو يقال: هي  املال سواء عنده مال  فإذن َّتقق  عنه، 

وسيذكر املصنف مسألة، وهي: لنفرض أن رجالا يظن أنه ،  ليس عنده، فإن ابنته تتربع عنه باحلج

في من هذا املرض، فهل مثل هذا يصح؟ وي ا ال يحرجى برؤه فأناب غريه، ثم شح صح مريض مرضا

ال؟ أم  أنابه  عمن  املحناب  ولكل   حج  صور،  ثالث  املسألة  هلذه  املسألة؛  هذه  تحفهم  حتى  قال:  يح

 صورٍة حكمها:

األول بل :  الصورة  أنابه،  عمن  زئ  جيح ال  احلال  هذه  ففي  عنه،  أحنيب  من  إحرام  قبل  يحشفى  أن 

 يكون ملن أحنيب.
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نتهاء من احلج، أي أثناء احلج، فقد ذهب أن يتبنيَّ شفاؤه بعد اإلحرام وقبل اال  :الصورة الثانية

اختيار  زئه، وهذا قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية، وهو  أنه ال جيح اجلمهور إىل 

 .-رمحه اهلل تعاىل-ابن تيمية 

فلو أن رجالا صىل   . وقال ابن تيمية: وهذ مثل من صىل بالتيمم  -واهلل أعلم-وهذا هو الصواب  

 ء الصالة وجد املاء فإن وضوءه يبطل، وإذا بطل الوضوء بطلت صالته. متيماما ويف أثنا

ا، حكاه ابن تيمية: الصورة الثالثة زئه إمجاعا  .أن يتبنيَّ شفاؤه بعد االنتهاء من احلج، فإنه جيح

م، فإن  تنبيه ط املتوهِّ د بقطٍع أو غلبة الظن أن مرضه مما ال يحرجى بحرؤه، ال املفرِّ : البحث فيمن تأكَّ

ط له حكم آخر وال يحعذر. امل  فرِّ

أي هذه هي الصورة الثانية، (  )وإن عويف بعد اإلحرام( قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده)قوله:  

 أي بعد انتهاء احلج، وهذه هي الصورة الثالثة. ( أو بعده)قوله: 

العهدة)قوله:   به فخرج من  أمر  بام  أتى  فهذا  (  ألنه  ينتهي  أن  بعد  أما  صحيح وعليه تقدم هذا، 

زئه وهو قول اجلمهور.   اإلمجاع، أما أثنائه فعىل الصحيح ال جيح

ا مالياا لكنه غري قادر بدنياا،  (  ويسقطان عمن مل جيد نائبا)قوله:   أراد أن  وفلو أن رجالا كان قادرا

نيب غريه   يسقط، ألنه رشط لزوم، وال واجب مع   الواجب  فإن مثل هذا  من ينيب  مل جيدلكنه  يح

 العجز، وهذا أحد القولني عند احلنابلة. 

ج عن غريه، ملا من مل حيج عن نفسه فليس له أن حي(  ومن مل حيج عن نفسه مل حيج عن غريه)قوله:  

وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد، وقال   -ريض اهلل عنهام-تقدم من قصة شربمة عن ابن عباس  

 ابن تيمية: وليس البن عباس خمالف. 
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بعضه)قوله:   أو  حج  نفل  يف  وغريه  قادر  يستنيب  أن  يف (  ويصح  املتقدمة  للصورة  يرجع  هذا 

أي قادر بدنياا، وهذا ليس يف حج فرض ألنه تقدم أن  (  ويصح أن يستنيب قادر)اإلنابة، قوله:  

قال:   لذا  النفل،  حج  يف  هذا  وإنام  باإلمجاع،  حج)هذا  نفل  يف  نفل (  وغريه  يف  القادر،  غري  أي 

نيب غريه يف حج نفٍل. أما إذا كان   احلج، فذكر الصورتني القادر وغري القادر عىل احلج يريد أن يح

نيب غريه فإن ال  ا عىل أن يح نيب غريه، قادرا نيابة تصح كام تقدم بيان هذا، وأما غري القادر يريد أن يح

 . والدليل عىل هذا كله أثر شربمة.كام تقدم فمثل هذا يصح من باب أوىل

وانتهى،   (،أو بعضه)قوله:   فدعا  بعرفة  التاسع فوقف  اليوم  أن رجالا أحرم حتى جاء   لنفرض 

ذاك  رجع  ثم  عني،  نيابةا  احلج  أكمل  له  وقال  برجٍل  أتى  مزدلفة  إىل  عرفة  من  الناس  دفع  فلام 

نيب غريه يف بعض احلج،  الرجل إىل بلده. وهذا عىل قول عند احلنابلة يصح، فيصح عندهم أن يح

دفع   وقد بلغني أن أحد احلنابلة يفعل هذا، فيقول: أهم ما عيلَّ أن أقف بعرفة، فيقف بعرفة فإذا

 الناس إىل مزدلفة رجع إىل بلده وقد أناب رجالا يحكمل عنه احلج.

ويستدل احلنابلة القائلون هبذا: بأن ما جازت النيابة يف مجيعه جازت النيابة يف بعضه. لكن يقال: 

ألنه  مستقيم؛  غري  التعليل  وهذا  النيابة،  هذه  صحة  عىل  دليل  ال  ألنه  يصح؛  ال  أنه  الصواب 

 وهذا أحد القولني عند احلنابلة. دعوى بال برهان،

منه)قوله:   ليحج  يعطاه  فيام  أمني  ذكر (  والنائب  املال، وسبب  يف هذا  أمني  فهو  ماالا  أحعطي  إذا 

املال   يأخذ من  أي  ا،  نائباا حمضا النائب  به احلج؛ ألن  املصنف هلذا أهنم جعلوا  بمقدار ما حيصل 

القولني عند احلنابلة باجلحعالة    أنه  عند املصنف وهذا أحد  -ال يصح احلج باإلجارة، وال احلج 

عالة وَجعالة وِجعالة:  يقال  واجلحعالة مثلثة نيب غريه فيعطيه من -جح . فعىل هذا إذا أراد رجل أن يح

ا بني اإلجارة    املال بمقدار ما يذهب به إىل احلج، ألنه نائب حمض، وينبغي أن يحعلم أن هناك فرقا
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ال  وهو  ماالا  املحنيب  فيحعطِي  الرجل،  عن  حيج  أن  الرجل  يريد  بأن  زق  الرَّ أما  زق،  والرَّ واجلعالة 

حيتاج إليه، فهو سيحج عنه سواء أعطاه ماالا ليستفيد منه زيادة عىل املال الذي سيحتاج إليه يف 

زق جائز  باإلمجاع، ذكر ذلك مجٌع من املالكية.  احلج أو مل يحعطه. والرَّ

جَّ عني وأعطيك مخسة آالف ريال، أو عرشة  أما اجلحعالة واإلجارة فهام يف هذا سواء، فلو قال: حح

بحسب  للحج،  ا  يوما ثالثني  أو  أيام  عرشة  أستأجرك  أنا  قال:  أو  عالة،  جح فيحسمى  ريال،  آالف 

إجارة. يسمى  فهذا  ريال.  آالف  عرشة  بقيمة  يصح،   املسافة  هذا  مثل  أن  القولني  أصح  وعىل 

قال   -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا قول مالك والشافعي وأمحد يف رواية، ويدل لذلك أن النبي  

جتكها بام معك من القرآن يف حديث سهل الطويل: » ومن املعلوم   .رواه البخاري ومسلم  «زوَّ

داق رشٌط للزواج باإلمجاع، فجعل صداقها تعليم القرآ ن، فدلَّ عىل جواز اجلحعل، ومثل أن الصَّ

قال يف كل أبواب   اجلحعل اإلجارة يف أبواب اخلري كاحلج وتعليم القرآن، وغري ذلك، ومثل هذا يح

نتبه إىل  ،اخلري ناب   ينبغيف  النية،  لكن ينبغي أن يح أن يحغلِّب فيها العبادة وال يحغلِّب الدنيا، فإنه   للمح

 لو غلَّب الدنيا أثم يف ذلك.

هذا عىل القول بأنه نائٌب حمض (  وحيتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن مل خيدم مثله نفسه)وقوله:  

 عىل ما تقدم ذكره. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

)ويشرتط لوجوبه( أي احلج والعمرة )عىل املرأة وجود حمرمها( حلديث ابن عباس: »ال تسافر   

بإسناد صحيح، وال فرق  امرأة إال مع حمرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها حمرم« رواه أمحد 

بني الشابة والعجوز وقصري السفر وطويله، )وهو( أي حمرم السفر )زوجها أو من حترم عليه عىل 

لتأبيد بنسب( كأخ مسلم مكلف )أو سبب مباح( كأخ من رضاع كذلك، وخرج من حترم عليه ا

بسبب حمرم كأم املزين هبا وبنتها، وكذا أم املوطوءة بشبهة وبنتها واملالعن ليس حمرما للمالعنة؛  

زاد ونفقة املحرم عليها، فيشرتط هلا ملك    ،ألن حتريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه ال حلرمتها

بدونه  حجت  وإن  استنابت  منه  أيست  ومن  معها،  سفر  ذلك  بذهلا  مع  يلزمه  وال  هلام،  وراحلة 

 حرم وأجزأ.

---------------------------------------------- 

)ويشرتط لوجوبه( أي احلج والعمرة )عىل املرأة وجود حمرمها( حلديث ابن عباس: »ال )قوله:  

حمرم،   مع  إال  امرأة  صحيح تسافر  بإسناد  أمحد  رواه  حمرم«  ومعها  إال  رجل  عليها  يدخل  (  وال 

 واحلديث أخرجه البخاري ومسلم، والعزو هلام أوىل.

النزاع يف مسألة  و تحسافر   واأمجعأن العلامء    سفر املرأة للحج بال حمرمَّترير حمل  املرأة ال  عىل أن 

ا مستحباا وال ا إال ومعها حمرم، فلو أرادت أن تحسافر للحج املستحب أو للعمرة سفرا ا مباحا  سفرا

ا  ا مباحا فإنه جيب أن يكون معها حمرم باإلمجاع، وكذلك من باب أوىل لو أرادت أن تحسافر سفرا

البد أن يكون معها حمرم باإلمجاع، حكى اإلمجاع القايض عياض والنووي، وابن مجاعة، ومجاعة 

وإنام اخلالف يف السفر الواجب ومنه احلج الواجب، وعىل أصح قويل أهل العلم ، لممن أهل الع

ابن عمر    -واهلل أعلم- الواجب، وقد ثبت هذا عن  ريض اهلل -أن املحرم ليس واجباا يف احلج 
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عند البيهقي، فهو   -ريض اهلل عنها-أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح، وثبت عن عائشة    -عنهام

ابة. وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية، وهو اختيار ابن تيمية قول اثنني من الصح

 والدليل عىل ذلك ما ييل:، عىل تفصيل عنده -رمحه اهلل تعاىل-

صىل اهلل  -أن النبي    -ريض اهلل عنه-ما أخرج البخاري من حديث عدي  الدليل األول:   -

ري من البرصة حتى تطوف كيف بك يا عدي إذا رأيت الظعينة تسقال له: »   -عليه وسلم

«، قال الشافعي: هذا إخبار عىل وجه الرىض بالبيت ال ختشى إال اهلل والذئب عىل غنمها

 واملدح فيدل عىل اجلواز.

 . كام تقدم  أن هذا فتوى اثنني من الصحابة الدليل الثاين: -

يحقال يف حديث ابن عباس: » «، فقال الرجل: ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم ...فإن قيل: ماذا 

ج مع امرأتكإنني اكتحتبت يف غزوة كذا، فقال له: »  فيقال: اجلواب عليه من جهتني:  «؟انطلق فحح

األول:   - النبي  اجلهة  فيها  فإذن هي احلجة    -صىل اهلل عليه وسلم -أن هذه احلجة مل حيج 

ه احلجة  ، ومل تكن يف األشهر احلرم، فإذن هذومن معه بكر الصديق وأب  هاحجالتي األوىل 

 جب، وأن املستحب جيب فيه املحرم.اليست واجبة، وتقدم أن البحث يف احلج الو

فلام أذن له   ،وإن كان املحرم ليس واجباا لكن إذا تيرسَّ هلا املحرم فهذا أحسن اجلهة الثانية: -

وسلم-النبي   عليه  اهلل  واجب    -صىل  بأنه  والقول  يشء  فهذا  معها،  يذهب  أن  له  تيرسَّ 

 يشٌء آخر. 

وذلك ملا تقدم ذكره، لكن برشط (  وال فرق بني الشابة والعجوز وقصري السفر وطويله)قوله:  

أن تكون الرفقة آمنة، ولو مل تكن الرفقة آمنة ملا جاز هلا أن تذهب إىل احلج، بل إذا كان الطريق 

 خارجي ال لذاته.أو الزمان غري آمن فال يصح هلا الذهاب إىل جارهتا فضالا عن احلج، وهذا أمر 
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عن أمحد روايتان، هل هذا خاص بالسفر الطويل الذي هو عىل (  وقصري السفر وطويله)قوله:  

القصري؟ السفر  فيه حتى  يدخل  أو  برد؟  أربعة  العلم  أهل  أقوال  هذا من   أصح  زمننا  فمثالا يف 

يصح   الرياض إىل اخلرج سفر قصري، فمن قال إن هذا احلديث خاٌص بالسفر الطويل، فيقول:

للمرأة أن تحسافر من الرياض إىل اخلرج ألنه سفر قصري، ومن قال إن هذا شامل للسفر القصري 

املرأة عىل  حيرم  إنه  فيقول  أعلم-واألظهر    .والطويل  خاص   -واهلل  أنه  وهي  األخرى  الرواية 

 بالسفر الطويل، ألنه هو الذي ترتتب عليه األحكام من القرص واجلمع وغريه.

الثاين: أنه لو نحظر للسفر القصري فيحنظر إىل معنى فيه، وهو عدم األمن، وهذا يطرد حتى واألمر  

األظهر   لذا  نفسه،  البلد  يف  املرأة  كانت  أعلم-إذا  بالسفر   -واهلل  معلق  الرشعي  احلكم  أن 

« قال:  سعيد  أيب  رواية  جاءت  لذا  ولياليهنالطويل،  أيام  و»ثالثة  وليلتني«،  و»يومني  يوم «، 

 ، وكل هذا يف السفر الطويل. «وليلة

ا يف الرشيعة، واللفظ إذا جاء يف الرشع    :فاخلالصة األمر معلق بالسفر الطويل، ألنه األكثر ذكرا

أكثر من الغالب، وحلديث أيب سعيد   حيتمل  باب  األكثر استعامالا من  املعنى  فيححمل عىل  معنى 

يقال سفر قصري، وهو يف السفر الطويل، ثم السفر القصري لو كان عىل مسافة   أو كيلوين  كيلو 

 .  هذا مثله مثل من كان يف البلد وكانت يف نواحي البلد يميناا أو شامالا

نازع ابن (  وخرج من حترم عليه بسبب حمرم كأم املزين هبا وبنتها، وكذا أم املوطوءة بشبهة)قوله:  

طئ  اختيار ابن تيمية.  حمرم، وهو فولدها بشبهة تتيمية يف هذا وأكثر أهل العلم عىل أن من وح

حلرمتها)قوله:   ال  عليه  وتغليظ  عقوبة  أبدا  عليه  حتريمها  ألن  للمالعنة؛  حمرما  ليس  ( واملالعن 

 فإذن املحرمية يحنظر إليها بأهنا نعمة ال تكون بسبب معصية وال بسبب املالعنة.
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عىل القول بأن املحرم تقدم أن هذا  (  ونفقة املحرم عليها، فيشرتط هلا ملك زاد وراحلة هلام)قوله:  

 واجب، أما عىل القول بأن املحرم ليس واجباا فال يحشرتط أن متلك نفقةا للمحرم. 

ا إذا بذلت للمحرم فإنه ال جيب عليه أن يحسافر، ( وال يلزمه مع بذهلا ذلك سفر معها)قوله:  وأيضا

احلن قول  وهذا  بأخته،  أو  بزوجته  حيج  أن  املحرم  عىل  يحوجب  دليل  هناك  عند وليس  وقول  فية 

 احلنابلة، ورواية عن أمحد.

أي من مل جتد املحرم وأيست أن (  ومن أيست منه استنابت وإن حجت بدونه حرم وأجزأ)قوله:  

أنابت غريه أن حيج عنها، وهذا عىل لذا    جتده  أنه ليس واجباا  بأن املحرم واجب، وتقدم  القول 

ا عىل القول بوجوب املحرم، أما عىل هذا أيضا (  وإن حجت بدونه حرم وأجزأ)  َّتج هي، وقوله:

زئ من باب أوىل.  القول بعدم وجوبه فال حيرم وجيح
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 : -رمحه اهلل تعاىل-قال 

)وإن مات من لزماه( أي احلج والعمرة )أخرجا من تركته( من رأس املال أوىص به أو ال. وحيج  

النائب من حيث وجبا عىل امليت؛ ألن القضاء يكون بصفة األداء، وذلك ملا روى البخاري عن 

أفأحج  فلم حتج حتى ماتت؟  أن حتج  نذرت  أمي  إن  اّلِل  يا رسول  قالت:  امرأة  »أن  ابن عباس 

قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته اقضوا اّلِل، فاّلِل أحق عنها؟  

 بالوفاء«. 

ويسقط بحج أجنبي عنه ال عن حي بال إذنه، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات يف 

 الطريق حج عنه من حيث مات. 

---------------------------------------------- 

أو )قوله:   )وإن مات من لزماه( أي احلج والعمرة )أخرجا من تركته( من رأس املال أوىص به 

رج من تركته ما   (ال ج عنه وخيح لنفرض أن رجالا وجب عليه احلج، لكنه مات، فإنه جيب أن حيح

بذمته  تعلَّق  الواجب  هذا  ألن  عنه،  ج  يصح    واحلج  حيح امليت  يف  ملا  عن  حديث ثبت  من  مسلم 

عنه-بريدة   اهلل  فقال    -ريض  َّتج،  ومل  ماتت  أمه  عن  سأل  رجالا  وسلم -أن  عليه  اهلل  : -صىل 

جَّ عنها«، فهذا يدل عىل أن احلج يكون حتى عن األموات، وأن املوت ال يمنع رشعية احلج  »حح

ط أمحد واحلنابلة،وقد ذهب إىل هذا  عن امليت فرِّ ط أو مل يح ويف املسألة  وال فرق يف ذلك بني من فرَّ

املفرط مقرص كام ثبت عند الدارقطني عن أيب ، ألن  قول ثان أنه حيج عن غري املفرط دون املفرط

دون   القضاء  فعليه  يفرط  مل  ما  بخالف  ويطعم  يقيض  رمضان  قضاء  يف  فرط  من  أن  هريرة 

 اإلطعام، وهذا مثله. 
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النائب  )قوله:   امليتوحيج  عىل  وجبا  حيث  أهل  (  من  من  ميتاا  أن  لنفرض  تقدم،  عام  فرع  هذا 

فامت، فإذا أراد أن ينوب غريه عنه ناب    -ألنه اغتنى هبا-العراق وجب عليه احلج يف الرياض  

اكي األداء، وقد تقدم بحث هذا، بخالف من كان حجه حج  عنه من الرياض، ألن القضاء حيح

 ىل ما تقدم تقريره.هذا األمر ع عليه ال جيبفنفل، 

ألن القضاء يكون بصفة األداء، وذلك ملا روى البخاري عن ابن عباس »أن امرأة قالت:  )قوله:  

يا رسول اّلِل إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت؟ أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، 

 ه يف هذا احلديثشبَّ (  أرأيت لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته اقضوا اّلِل، فاّلِل أحق بالوفاء«

ين، فدل عىل وجوب القضاء عن امليت.  احلج بالدَّ

فلو حجَّ أجنبي عن رجل بلغه أنه مات،  (  ويسقط بحج أجنبي عنه وال عن حي بال إذنه)قوله:  

زئه ويصح احلج عن هذا امليت، فحجَّ ومل يستأذن ورثته، لكنه أراد أن حيج عنه، فإن مثل هذ ا جيح

وهذا قول الشافعية وقول عند احلنابلة، ألنه ال دليل عىل اشرتاط إذن الورثة يف احلج عن امليت، 

لكن لو أن هناك حياا مل يستطع احلج لكرب سنه أو ملرض ال يحرجى   (،وال عن حي بال إذنه)وقال:  

« حلديث:  إذنه  بعد  إال  عنه  احلج  يصح  فال  نوىوإبرؤه  ما  امرٍئ  لكل  فإن  نام  امليت  «، بخالف 

 امليت ال تحتصور منه. 

بلغ)قوله:   به من حيث  ماله حج  أهل (  وإن ضاق  عليه احلج وهو من  ميتاا وجب  أن  لنفرض 

قدم  يحكلف عرشة آالف ريال، لكن عليه دين بمقدار مخسة آالف، فإن الدين مح العراق، واحلج 

مخسة   إال  معه  يبق  ومل  احلج،  العراق. عىل  من  رجل  به  جج  حيح أن  يحمكن  ال  هذا  ومثل   آالف، 

تبوك،  من  تكفي  أهنا  لنفرض  مكان؟  أي  من  تكفي  آالف  اخلمسة  هذه  بلغ،  حيث  من  فيقال: 

جج من تبوك، أو من الطائف، وهكذا.   فيحقال حيح
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فيقال:   فإن قيل: أليس قد تقدم أن من أراد أن حيج عن غريه فالبد أن يكون من حيث وجب؟

فال  هذا   عليه،  يحقدر  ال  الواجب  وهذا  واجب،  أنه  القولني  أصح  عىل  أنه  تقدم  لكن  صحيح، 

وا اهللََّ َما اْسَتَطْعتحمْ واجب مع العجز، لقوله تعاىل: ﴿  [.16﴾ ]التغابن: َفاتَّقح

يف طريقه  فلو أن رجالا وجب عليه احلج    (وإن مات يف الطريق حج عنه من حيث مات)قوله:  

ج عنه من الطائفملا  يف الطريق    مات ، وةملك  بالد خراسان   من ، ومثل  وصل إىل الطائف، فإنه حيح

 هذا يقال لو مات نائبه يف الطريق. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]باب املواقيت[  

 امليقات لغة: احلد، واصطالحا موضع العبادة وزمنها. 

ذو   املدينة  أهل  الالم    -احلليفة(  )وميقات  وفتح  احلاء  أو   -بضم  أميال  ستة  املدينة  وبني  بينها 

 سبعة، وهي أبعد املواقيت من مكة بينها وبني مكة عرشة أيام.

اجلحفة(   واملغرب  الشام ومرص  )أهل  ميقات  املهملة    -)و(  احلاء  اجليم وسكون  قرب   -بضم 

مراحل. ثالث  نحو  مكة  وبني  بينها  ال  رابغ  )أهل  ميقات  مكة )و(  وبني  بينه  يلملم(  يمن 

)قرن(   والطائف  نجد(  )أهل  ميقات  الراء-ليلتان.)و(  وقرن   -بسكون  املنازل  قرن  ويقال: 

)و( ميقات )أهل املرشق( أي العراق وخراسان ونحومها )ذات   الثعالب عىل يوم وليلة من مكة.

وبني   وبينه  الصغري،  اجلبل  وهو  عرقا  فيه  ألن  بذلك؛  سمي  معروف  منزل  نحو عرق(  مكة 

 مرحلتني. 

أهلها،  غري  من  أي  غريهم(  من  عليها  مر  )وملن  املذكورين  )ألهلها(  املواقيت  هذه  أي  )وهي( 

)منها(   حيرم  إنه  فـ(  مكة  أهل  من  حج  )ومن  وعمرة،  حلج  منه  حيرم  املواقيت  دون  منزله  ومن 

ابن عباس: »وقت رسول اّلِل   ذا احلل  -صىل اّلِل وعليه وسلم    -لقول  املدينة  يفة، وألهل  ألهل 

الشام اجلحفة، وألهل نجد قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن، من غري 

أهله، وكذلك أهل مكة هيلون  فمهله من  والعمرة، ومن كان دون ذلك  يريد احلج  أهلهن ممن 

 منها« متفق عليه.
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انظروا إل حذوها من قديد   "ومن مل يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقرهبا منه لقول عمر:  

 رواه البخاري. "

ويسن أن حيتاط فإن مل حياذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتني، )وعمرته( أي عمرة من كان بمكة 

أمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن يعمر   -صىل اّلِل وعليه وسلم    -ألن »النبي    "حيرم هلا )من احلل(  

 عائشة من التنعيم« متفق عليه. 

مسلم مكلف أراد مكة أو النسك جتاوز امليقات بال إحرام إال لقتال مباح أو خوف وال حيل حلر  

ليحرم يرجع  أن  لزمه  ذلك  لغري  جتاوزه  فإن  ونحوه،  كحطاب  تتكرر  حاجة  خيف   أو  مل  إن  منه 

من  أحرم  مكلف  غري  جتاوزه  وإن  دم  فعليه  موضعه  من  أحرم  وإن  نفسه،  عىل  أو  حج  فوت 

 وحيج قبل أشهره وينعقد. موضعه، وكره إحرام قبل ميقات

 )وأشهر احلج: شوال وذو القعدة وعرش من ذي احلجة( منها يوم النحر، وهو يوم احلج األكرب.

---------------------------------------------- 

 املواقيت نوعان: ينبغي أن يحعلم أن ( باب املواقيت )قوله: 

 مواقيت مكانية. -1

 ومواقيت زمانية. -2

واألصل بذكر املواقيت املكانية ثم يذكر املواقيت الزمانية،    -رمحه اهلل تعاىل-وسيبتدئ املصنف  

صىل -أن النبي    -ريض اهلل عنهام-ث ابن عباس  يف املواقيت املكانية ما أخرج الشيخان من حدي 

وقَّت ألهل املدينة ذا احلليفة، ووقَّت ألهل الشام اجلححفة، ووقَّت ألهل نجد   -اهلل عليه وسلم
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هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن قرن املنازل، ووقَّت ألهل اليمن يلملم، ثم قال: »

دون   كان  ومن  العمرة،  أو  احلج  مكةأراد  من  مكة  أهل  حتى  أنشأ،  حيث  فمن  هذا و  «.ذلك 

 احلديث أصٌل يف املواقيت املكانية. 

الصواب فيه أن  (اصطالًحا) :قوله( امليقات لغة: احلد، واصطالحا موضع العبادة وزمنها)قوله: 

وجاءت  مرشوع  أمر  ألهنا  ا،  رشعا مثل   اهب  يحقال  فهي  العلم،  أهل  عليها  يصطلح  ومل  الرشيعة 

 الصالة والزكاة وليست مثل أصول الفقه ومصطلح احلديث كام تقدم بيانه. 

بينها وبني املدينة ستة أميال   -بضم احلاء وفتح الالم    -)وميقات أهل املدينة ذو احلليفة(  )قوله:  

بينها وبني مكة   املواقيت من مكة  أبعد  أيامأو سبعة، وهي  املواقيت، (  عرشة  أبعد  إذن هذه هي 

 وسيأيت أن قرن املنازل أقرب املواقيت، وبينها وبني مكة مرحلتان. 

)قرن(  )قوله:   والطائف  نجد(  )أهل  ميقات  الراء-)و(  وقرن   -بسكون  املنازل  قرن  ويقال: 

وليلة من مكة يوم  آخر  (  الثعالب عىل  الثعالب( مكان  )قرن  أن  الفاكهي  قريب من ظاهر كالم 

 منى، وليس هو قرن املنازل. 

معروف )قوله:   منزل  عرق(  )ذات  ونحومها  وخراسان  العراق  أي  املرشق(  )أهل  ميقات  )و( 

فيه عرقا وهو اجلبل الصغري ابن عباس  (  سمي بذلك؛ ألن  -روى أمحد وأبو داود من حديث 

عنهام اهلل  النبي    -ريض  عل-أن  اهلل  وسلمصىل  العقيق  -يه  املرشق  ألهل  احلديث   .وقَّت  لكن 

النبي   كتابه   -صىل اهلل عليه وسلم-ضعيف ال يصح عن  فقد ضعَّف احلديث اإلمام مسلم يف 

 )التمييز(. 
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ريض اهلل -وقد عدَّ من املواقيت ذات عرق، وهذا امليقات عىل أصح أقوال أهل العلم وقَّته عمر  

ميق  -عنه وهو  البخاري،  أخرجه  اإلمام كام  اإلمجاع  حكى  كام  العلم،  أهل  بإمجاع  صحيح  ات 

 الشافعي وابن عبد الرب، وابن اجلوزي، ومجٌع من أهل العلم. 

وا عليها أن يتجاوزوها إال   )وهي( أي هذه املواقيت )ألهلها(()قوله:   إذن ال جيوز ألهلها إذا مرَّ

عباس ابن  ألن  عنهام-  حمرمني،  اهلل  احلليفة"يقول:    -ريض  ذا  املدينة  ألهل  خرب   "وقَّت  وهذا 

بمعنى الطلب، واخلرب إذا كان بمعنى الطلب أفاد الوجوب، لذا اتفقت املذاهب األربعة عىل أنه 

رموا منها ا من مرَّ عليها من غري أهلها فهو ميقات هلم باإلمجاع،  ،  ال جيوز ألهلها إال أن حيح وأيضا

 .-ريض اهلل عنهام-ع ابن قدامة ودلَّ عليه حديث ابن عباس حكى اإلمجا

إذن من مرَّ هبا من غري أهلها عىل ما سيأيت تفصيله فإنه جيب عليهم اإلحرام، فلو أن رجالا مدنياا 

وهو املسمى اليوم بالسيل الكبري -كان بالرياض، ثم أراد أن يعتمر فذهب إىل الطائف ومرَّ بقرن 

ا للحج أو العمرة. فإنه جيب عليه أن حيح   رم، وهو وإن مل يكن من أهلها لكنه قد مرَّ هبا مريدا

املواقيت حيرم منه حلج  )قوله:   أهلها، ومن منزله دون  )وملن مر عليها من غريهم( أي من غري 

ا من منزله دون هذه املواقيت، أي يكون بيته  و(  وعمرة أقرب إىل مكة من قرن املنازل، أو أيضا

رم من جدة، وقد أمجع العلامء عىل أن من  يكون بيته أقرب إىل مكة من يلملم، كأهل جدة، فإنه حيح

ابن حجر   ذلك، حكى اإلمجاع  دون  ميقاته  فإن  ذلك  دون  منزله  تعاىل-كان  اهلل  أن    -رمحه  إال 

ا خالف وقال: كل من كان دون ذلك فإن ميقاته مكة   نفسها، ومعنى قول جماهد: لو كان  جماهدا

رم من مكة.  الرجل من أهل جدة فإن له أن يدع جدة بال إحرام وحيح

 لكن يرد قول جماهد أمران: 

 «.فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ عموم حديث ابن عباس: »األمر األول:  -
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 جماهد. اإلمجاع، فإن العلامء أمجعوا قبل جماهد وبعده عىل خالف قول األمر الثاين:  -

فإذن ميقات أهل جدة هو جدة نفسها، فال جيوز ملن أراد احلج أو العمرة أن خيرج من جدة إال 

حتى أهل مكة من قال: »  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد أحرم، فكل مدينة جدة ميقات، ألن النبي  

فإن ميقاته بحرة نفسه مكة«.   ا، فإذن كل مكة ميقات ألهلها، وهكذا من كان ساكناا يف بحرة، 

حتى قال: »   -صىل اهلل عليه وسلم-سواءا كان من بيته او من مدينة بحرة من مكان منها، ألنه  

  أهل مكة من مكة«.

 وجدت أن املواقيت املكانية مخسة:  -ريض اهلل عنهام-وإذا تأملت حديث ابن عباس 

 ذو احلليفة.األول:  -

 اجلحفة. الثاين: -

 قرن املنازل. الثالث: -

 يلملم. الرابع: -

 من كان دون هذه املواقيت فمن حيث أنشأ.  اخلامس: -

ريض -يقال: سيأيت أن هذا امليقات قد وقَّته عمر بن اخلطاب  ف  فإن قيل: أين ميقات ذات عرق؟

 بأن كان حذو قرن املنازل، فهو فرٌع عن قرن املنازل. -اهلل عنه

 -ريض اهلل عنهام -لظاهر حديث ابن عباس  (ـ( إنه حيرم )منها()ومن حج من أهل مكة ف )قوله: 

جماهد  وكالم  هذا،  يف  نازع  يح ال  ا  جماهدا ألن  حجر،  وابن  قدامة  ابن  حكاه  اإلمجاع،  هذا  وعىل 

 موافق لإلمجاع يف هذه املسألة.

هذا  يتجاوز  أن  يريد  ثم  العمرة،  أو  احلج  يريد  وهو  بميقات  مرَّ  رجالا  أن  لو  مسألة:  وهاهنا 

رم، فال جيوز له ذلك عىل أصح قويل أهل العلم، كام ذهب  امليقات إىل ميقاٍت آخر ألجل أن حيح
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ميقاٍت  إىل هذا الشافعي وأمحد، ألنه مرَّ هبا وهو يريد احلج أو العمرة، حتى ولو كان سيمرُّ عىل  

بمعنى ،  آخر خرب  هذا  أن  الداللة:  ووجه  خرب،  هو  عباس  ابن  حديث  يف  جاء  ما  أن  أؤكد  ثم 

نَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ الطلب، فيحفيد الوجوب، كقوله تعاىل: ﴿ ْرِضْعَن َأْوالَدهح ﴾ ]البقرة: َواْلَوالَِداتح يح

 [ فإن هذا خرب بمعنى الطلب. 233

ا يف وقت امللك سعود   أنشأ العالمة حممد بن إبراهيم   -رمحه اهلل تعاىل-ويف زمننا املعارص وَّتديدا

جلنة رشعية ودرست قرن املنازل، فوجدوا أن امليقات واٍد كبري، طرٌف منه فيام   -رمحه اهلل تعاىل-

يحسمى وادي حمرم، فهذا   فيام  الكبري، والطرف اآلخر  بالسيل  اليوم  املنازل، يسمى  كله من قرن 

كبري واٍد  إبراهيم  ،  وهو  بن  العالمة حممد  فتاوى  إىل  تعاىل-ومن رجع  اهلل  ذكر جيده    -رمحه  قد 

، وأن هذا كله يسمى قرن   طريقة البحث ومراجعة كالم العلامء، ومراجعة صكوك الناس قدياما

يحسمى اليوم وادي حمرم وكذ  املنازل، وهو واٍد كبري.  لك السيل الكبري، كلهفلذلك اإلحرام مما 

 .املنازل من قرن  إحرام

انظروا إل حذوها   "ومن مل يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقرهبا منه لقول عمر:  )قوله:  

فيه ميقات فإنه  وعىل هذا املذاهب األربعة، فمن مرَّ بمكان ال يوجد  (  رواه البخاري  "من قديد  

 يف ذات عرق. -ريض اهلل عنه-حيذو حذوه كام فعله عمر بن اخلطاب 

فاملراد من ذلك أن   "احذوا حذوه"ملا قال:    -ريض اهلل عنه-وينبغي أن يحعلم صورة ما ذكر عمر  

 ينظر املسافة من الكعبة إىل امليقات، ثم ينظر وهو يف مكانه إىل أي املواقيت أقرب فيحلحق به. 

أن رجالا يف مكان بني يلملم وبني قرن، لكنه إىل قرن أقرب، فإن املسافة تقريباا ثامنون    لنفرض

املكان  رم من هذا  بثامنني كيلومرت وحيح املسافة  ر  قدِّ يح فإذن  أقرب  ،  كيلومرت،  يلملم  إىل  لو كان  أما 
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يحقدر املسافة من الكعبة إىل يلملم، ثم املسافة نفسها يكون قد حذا حذوها. ا هو معنى هذ  فإنه 

 . "احذوا حذوه": -ريض اهلل عنه-قول عمر 

ا، فظنَّ أن معنى    "احذوا حذوه"وقد رأيت أحد املعارصين كتب رسالة وأخطأ يف هذا خطأ كبريا

بينهام  ما  فقال:  املنازل،  قرن  إىل  يلملم  بني  خطاا  فوضع  وامليقات،  امليقات  بني  خطاا  يضع  أن 

ره  حذوه، وهذا خطأ، لذلك أخطأ وقا   وافاحذ بناءا عىل خطأ يف تصوُّ ل إن جدة ميقات، وهذا 

 ."حذوه ااحذو": -ريض اهلل عنه-ملعنى قول عمر 

ر أن رجالا مل يستطع (  ويسن أن حيتاط فإن مل حياذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتني)قوله:   أما لو قحدِّ

ا قرن املنازل، وهو  أن حيذو حذوه ومل يعرف فإنه حيتاط، وينظر إىل أقل املواقيت املكانية، وأقله

 عىل مرحلتني.

احلل(  )قوله:   هلا )من  بمكة حيرم  كان  أي عمرة من  »النبي    ")وعمرته(  وعليه   -ألن  اّلِل  صىل 

التنعيم« متفق عليه  -وسلم   يحعلم أن من (  أمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن يعمر عائشة من  هبذا 

 اد أن يعتمر فال جيوز له أن يعتمر من احلرم، بل البد أن يعتمر من احلل، ويدل لذلك ما ييل:أر

يف قصة أخيها عبد    -ريض اهلل عنها-ما أخرج الشيخان من حديث عائشة  الدليل األول:   -

أمره أن يذهب هبا إىل التنعيم ألنه أدنى احلل،    -صىل اهلل عليه وسلم-الرمحن، فإن النبي  

وليس ألن يف التنعيم مزية، وإنام ألنه األقرب، لذلك لو أراد ،  أقرب احلل إىل احلرمأي  

رم بالعمرة وهو أقرب إىل جهة الرشائع فإنه يذهب إىل أقرب احلل له من جهة   رجل أن حيح

 الرشائع، وال يحشرتط أن يذهب إىل التنعيم. 

الثاين: - ابن عباس    الدليل  ابن أيب شيبة عن  أنه قال وهو    -اهلل عنهامريض  -ما ثبت عند 

اطب أهل مكة:  ا"خيح  أي اذهبوا إىل احلل.  "فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبني احلرم واديا
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الثالث: - من    الدليل  للعمرة  رم  حيح أن  ألحد  جيوز  ال  أنه  عىل  العلامء  أمجع  فقد  اإلمجاع، 

 احلرم، حكى اإلمجاع ابن قدامة واملحب الطربي.

« فظاهره فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ : »-اهلل عليه وسلمصىل  -فإن قيل: قد قال النبي  

 حتى ولو كان باحلرم؟

مل عىل  ا، فاحلديث بمعنى إذا كان للعمرة فهو يف احلل، أو أن حيح فيقال: األدلة يحفرس بعضها بعضا

كان  مكان  أي  من  رم  حيح احلاج  فإن  واحلنابلة  فيه  احلج،  الشافعية  عند  القولني  أحد  هو  كام   ،

رم من مكانه كام فعل  واختيا صىل اهلل عليه -النبي  أصحاب  ر ابن تيمية وابن القيم، فإن احلاج حيح

فمن كان دون ذلك فمن حيث من البطحاء، وكام يدل عليه ظاهر حديث: »  واوأحرم  -وسلم

 «.أنشأ، حتى أهل مكة من مكة

وال حيل حلر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك جتاوز امليقات بال إحرام إال لقتال مباح أو )قوله:  

قوله )أراد مكة( أي سيتجاوز امليقات ويريد احلرم أو (  خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه

رم، فمن جتاوز   امليقات فله حاالن: يريد النسك وهو احلج أو العمرة، فال جيوز ملثل هذا إال أن حيح

األول:   - هذا احلال  وعىل  رم،  وحيح إال  امليقات  يتجاوز  أن  له  جيوز  ال  فهذا  النسك،  يريد 

صىل  -املتقدم ملا قال    -ريض اهلل عنهام-املذاهب األربعة، ويدل عليه حديث ابن عباس  

 «. ملن كان يريد احلج أو العمرة: »-اهلل عليه وسلم

قات وهو ال يريد النسك، لكنه سيتجاوز امليقات إىل احلرم،  أن يتجاوز املي  احلال الثانية: -

والعلامء يحعربون بمكة ألن مكة كانت ذاك الوقت داخل احلرم، وكان احلرم أشمل وأكرب 

رم وإن مل يرد النسك.   من مكة، فإنه عىل أصح القولني جيب عليه أن حيح
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الشافعي وغريه، وكان ابن كام ثبت عند    -ريض اهلل عنه-ويدل لذلك أن هذا قول ابن عباس  

عباس وأصحابه يردُّون من يدخل احلرم بال إحرام، قال ابن تيمية: وليس البن عباس خمالف. 

 هذا القول املشهور عند احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو قول عند الشافعية.و

قال ذلك وقد قال النبي   ريض -يف حديث ابن عباس    -صىل اهلل عليه وسلم-فإن قيل: كيف يح

 « فعلَّق األمر عىل إرادة احلج أو العمرة؟ممن يريد احلج أو العمرة: »-اهلل عنهام

 فيقال: اجلواب عىل هذا من جهتني:

العمرةأن قوله: »اجلهة األول:   - الغالب، فإن الغالب ملن  ممن يريد احلج أو  « خرج خمرج 

خرج خمرج الغالب فال أن ما  يدخل احلرم أنه يريد احلج أو العمرة، والقاعدة األصولية:  

 ، فيشمل من يريد ومن ال يريد. مفهوم له

عارض بقول ابن عباس    اجلهة الثانية: - رم، وهذا املفهوم مح إن مفهومه: من مل يحرد فإنه ال حيح

الف -ريض اهلل عنهام- الف، وقول الصحايب إذا مل خيح حجة، فهو مقدم عىل   فإنه الذي مل خيح

 املفهوم.

ل أن  وهو:  إشكال  علَّق ويبقى  وقد  خمالف  عباس  البن  ليس  إنه  قال  يح كيف  يقول:  أن  قائل 

وقد   أنه بلغ القديد ثم رجع إىل مكة من غري إحرام؟  -ريض اهلل عنهام-البخاري عن ابن عمر  

بأجوبة، وممن بسط الكالم يف ذلك شيخ اإلسالم   العلامء عىل هذا  يف   -رمحه اهلل تعاىل-أجاب 

ملا خرج من مكة   -ريض اهلل عنهام-األجوبة أن يقال: إن ابن عمر  رشح )العمدة(، ومن أحسن  

مل   إذن  فهو  إىل ميقاته،  أي مل يصل  القديد رجع،  بلغ  فلام  بينهام،  املدينة، والقديد  إىل  وهو متجه 

يتجاوز امليقات وإنام رجع دون امليقات، كمثل رجٍل يف مكة وذهب إىل الرشائع، ومن املعلوم أن 

يحعترب يف احلل، فلو ذهب إىل الرشائع ثم رجع فمثل هذا ال يحؤمر باإلحرام ألنه جزءا من الرشائع  

يرجع. ثم  املنازل  قرن  ميقاته  إىل  ابن عمر    مل يصل  فعل  اهلل عنهام-فإذن صورة  بلغ   -ريض  ملا 
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مل يتجاوز ميقاته، ففرٌق بني فعل ابن عمر وفعل ابن   -ريض اهلل عنهام-القديد ثم رجع: أي أنه  

 .-يض اهلل عنهامر-عباس 

عندي   لكن  العمرة،  أو  احلج  أريد  وأنا  جدة،  إىل  سآيت  قائل:  قال  لو  األمران،  هذان  تبنيَّ  فإذا 

ا، ثم بعد ذلك أذهب إىل العمرة.  عمل يف جدة يستغرق أسبوعا

رم، فلك خياران:   فيقال: بام أنك جتاوزت امليقات وأنت تريد احلج أو العمرة جيب عليك أن َّتح

-بإحرامك يف جدة أو تستعجل وتذهب وتعتمر ثم تذهب إىل جدة. والدليل قوله    إما أن تبقى

لكن لو قال قائل: أنا ال   « عىل ما تقدم تقريره.ممن أراد احلج أو العمرة: »-صىل اهلل عليه وسلم

 فيقال: تذهب إىل جدة بال إحرام ثم ترجع. أريد احلج وال العمرة؟

نعم، جتاوز امليقات، لكنه مل يتجاوزه إىل احلرم، ألن البحث فيقال:    فإن قيل: قد جتاوز امليقات؟

 يف جتاوز امليقات إىل احلرم.

ونحوه)قوله:   تتكرر كحطاب  أو حاجة  أو خوف  مباح  لقتال  املصنف  (  إال  اهلل -استثنى  رمحه 

ا ثالثاا:  -تعاىل  صورا

لكن ألجل قتال  من جتاوز امليقات إىل احلرم وهو ال يريد احلج أو العمرة  الصورة األول:   -

املالكية   هذا  ذكر  رم.  حيح أن  عليه  جيب  ال  هذا  فمثل  غريهم،  أو  البغاة  كقتال  مباح، 

واحلنابلة. ذلك؟  والشافعية  عىل  الدليل  ما  قيل:  أنه   فإن  وثانياا  الرضورة،  أوالا  فيقال: 

 سيأيت أن احلطَّابني الذين يكثر ترددهم مستثنون، فإذا استحثني أولئك للمشقة فهؤالء من 

 باب أوىل. 
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الثانية: - العمرة وذلك خلوف    الصورة  أو  يريد احلج  احلرم وهو ال  إىل  امليقات  من جتاوز 

يف  ذكره  تقدم  ما  والدليل  اإلحرام،  عليه  جيب  ال  هذا  مثل  فإن  ذلك،  غري  أو  نفسه  عىل 

 م إجازة دخول احلرم للقتال املباح بال إحرا

الثالثة: - كاحلطابني،    الصورة  العمرة  أو  احلج  يريد  ال  وهو  احلرم  إىل  امليقات  جتاوز  من 

فأمثال هؤالء   يتكرر منهم دخول احلرم واخلروج منه ألجل احلطب والبيع،  واحلطابون 

 ال جيب عليهم اإلحرام، وقد دل عىل ذلك دليالن: 

o :أن هذه فتوى عطاء، أخرجه عبد الرزاق، وهو تابعي.  الدليل األول 

o رمحه اهلل تعاىل-اإلمجاع الذي حكاه ابن عبد الرب  لثاين:الدليل ا-. 

أي وأمثاهلم ممن يكثر ترددهم، قال اإلمام أمحد: من يرتدد كل يوم مرة ال جيب (  ونحوه)قوله:  

رمضان   يف  سكن  رجالا  أن  ر  قحدِّ فلو  اإلحرام،  لصالة  بعليه  احلرم  يدخل  يوم  وكل  الطائف 

وا واملغرب  العرص  فيصيل  عليه الرتاويح،  جيب  ال  هذا  فمثل  يرجع،  ثم  والرتاويح  لعشاء 

 اإلحرام. 

ليحرم)قوله:   يرجع  أن  لزمه  ذلك  لغري  جتاوزه  الصور (  منه  فإن  هذه  لغري  امليقات  جتاوز  أي 

امليقات   من  اإلحرام  أن  تقدم  ألنه  منه،  ليححرم  يرجع  أن  لزمه  معناها  يف  وما  املتقدمة  الثالث 

 واجب، فمن جتاوز له حاالن: 

عليه  األول:    احلال - دم  وال  واجب،  ألنه  يرجع  أن  عليه  جيب  فهذا  بعد،  رم  حيح مل  أنه 

 . -رمحه اهلل تعاىل-باإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن قدامة 

ا، فإن    احلال الثانية:  - ا ألنه ترك واجباا، وسيأيت أن كل من ترك واجباا   عليهأن يكون حمرما دما

ا.   فإن عليه دما
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ا يف عرص يوم عرفة، فأراد أن  (  إن مل خيف فوت حج أو عىل نفسه)ثم قال:   لو جاء رجل متأخرا

أذَّن  فإذا  الفجر،  أذَّن  وقد  إال  يأيت  أن  يستطيع  وال  احلج  عليه  يفوت  أن  رجع  إن  وخيشى  رم  حيح

رم من موضعه باإلمجاع، حكاه ابن الفجر خرج وقت   الوقوف بعرفة. فيقال يف مثل هذا: إنه حيح

 قدامة، لكن عليه دم كام تقدم ذكره. 

دم)قوله:   فعليه  موضعه  من  أحرم  والقاعدة  (  وإن  واجباا،  ترك  أنه  ا  دما عليه  أن  عىل  والدليل 

كالم عىل هذا، وقد ثبت ، وسيأيت الأن من ترك واجًبا يف احلج ولو لعذر فإن عليه دًماالرشعية:  

ا"أنه قال:  عن ابن عباس عند مالك يف املوطأ  ا أو تركه فليحهرق دما  ."من نِس نسكا

بلغ بأن  جتاوز امليقات  فلام  فلو أن صبياا مل يبلغ  (  وإن جتاوزه غري مكلف أحرم من موضعه)قوله:  

ا جتاوزه ألي سحي د أن ا، ثم أراحتلم  بب كان ثم أسلم. رم باحلج، أو بالعمرة، أو أن كافرا

«، ألنه ملا فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ : »-صىل اهلل عليه وسلم-فيقال: إنه يف حكم قوله  

ا يف عدم وجوب اإلحرام عليه من امليقات، فلام بلغ أو أسلم فأراد أن   جتاوز امليقات كان معذورا

فمن : »-ليه وسلمصىل اهلل ع-حيج أو يعتمر فقد وجب عليه اإلحرام، فيدخل يف عموم قوله  

 .«. وإىل هذا ذهب مالك وأمحد يف رواية وهو قول إسحاقكان دون ذلك فمن حيث أنشأ 

ره له ذلك، فلو أن رجالا (  وكره إحرام قبل ميقات)قوله:   أي لو أن رجالا أحرم قبل امليقات كح

رم من الرياض ثم يسافر، فإن هذا مكروه، ووجه القول   بالكراهة: من أهل الرياض أراد أن حيح

أنه أحرم من امليقات، ففرق بني أن يلبس مالبس اإلحرام   -صىل اهلل عليه وسلم-أن سنة النبي  

لبي باإلحرام، و يح لبي باإلحرام  املصنف  رادم بال تلبية باإلحرام وبني أن  يح فيقال   قبل امليقات   أن 

النبي   هدي  خالف  أنه  الكراهة  ودليل  مكروه.  وسلم-هذا  عليه  اهلل  إىل   وقد  -صىل  ذهب 

 الكراهة مالك وأمحد، وهو قول للشافعي. 
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لكن ينبغي أن يحعلم أن إحرامه منعقد باإلمجاع، حكى اإلمجاع مجاعة من أهل العلم كابن قدامة، 

أنه ثبت عند ابن أيب شيبة أن ابن عمر   أحرم من بيت   -ريض اهلل عنه-والنووي، ويدل لذلك 

امليقات  قب،  املقدس، وهذا قبل  امليقات فإحرامه صحيح باإلمجاع، وبفعل عبد إذن من أحرم  ل 

ا.  -ريض اهلل عنهام-اهلل بن عمر   لكنه قد فعل مكروها

اإلحرام يف الطائرة قبل امليقات، باإلمجاع لكنه مكروه، لكن لو قال قائل: أخشى   يصح  مسألة:

نبِّه عىل أننا قد قاربنا امليقات فأححرم   احتياطاا، فيقال يف مثل أن أنام أو أخشى أن قائد الطائرة ال يح

 . ال كراهة مع احلاجةهذا ترتفع الكراهة، للقاعدة األصولية: 

وذكر أمثلة عليها من سنة   -رمحه اهلل تعاىل-وقد نصَّ عىل هذه القاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية  

كااللتفات يف الصالة، فإنه مكروه يف الصالة، لكن لو كان حلاجة   -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  

ا، وقد فعله أبو بكر الصديق   -ملا تقدم وصىل بالناس فأتى النبي    -ريض اهلل عنه-فليس مكروها

ح الصحابة فالتفت أبو بكر    -صىل اهلل عليه وسلم قال الراوي: وما كان   -ريض اهلل عنه -فصفَّ

 يلتفت. واألدلة عىل هذه القاعدة كثرية. 

املتعلقة باملواقيت الزمانية، وأشهر احلج كام بدأ بذكر األحكام  (  وحيج قبل أشهره وينعقد)قوله:  

هو  احلج  أشهر  أول  أن  عىل  العلامء  وأمجع  احلجة(،  ذي  وعرش  القعدة،  وذو  )شوال،  سيأيت: 

املَ  املصنف  اميل.حَ شوال، حكى اإلمجاع  فيقول  باحلج يف رمضان  أحرم  أن رجالا  لو  مثل  :  إذن 

أن   الصواب  لكن  صحيح،  وهذا  إحرامه،  ينعقد  للحج، هذا  يكون  وال  للعمرة  يكون  إحرامه 

ٌر وهبذا أفتى عطاء، وهو قول الشافعي والشافعية وقول عند احلنابلة، لقوله تعاىل: ﴿  احْلَجُّ َأْشهح

وَق َوال ِجَداَل يِف احْلَجِّ  [ أي 197﴾ ]البقرة:  َمْعلحوَماٌت َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ احْلَجَّ َفال َرَفَث َوال فحسح
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قد إال يف أشهر احلج، فلو أحرم باحلج قبل أشهر احلج فإن إحرامه صحيح، لكنه أن احلج ال ينع

 . يكون للعمرة وال يكون للحج

)وأشهر احلج: شوال وذو القعدة وعرش من ذي احلجة( منها يوم النحر، وهو يوم احلج  )قوله:  

عدة( يصح بفتح و)ذو الق  تقدم أن أشهر احلج تبدأ بشوال باإلمجاع الذي حكاه املحاميل.( األكرب

األحول   العرش  وإنام  احلج  أشهر  من  كله  احلجة  ذي  شهر  وليس  وكرسها،  هو منهالقاف  وهذا   ،

وقد علقه البخاري، وهو قول أيب حنيفة وأمحد، وجاء   -ريض اهلل عنهام-الثابت عن ابن عمر  

ت عن ابن أهنا أشهر احلج كلها. لكنه ال يصح عنه، وإنام الثاب  -ريض اهلل عنهام-عن ابن عباس  

النحر، وهو يوم احلج األكرب)قوله:  ، وأهنا عرش ذي احلجة  -ريض اهلل عنهام-عمر   ( منها يوم 

 ألنه اليوم العارش وهو يوم احلج األكرب. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]باب اإلحرام[  

التحريم، ألنه حيرم عىل نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل اإلحرام ]اإلحرام[ لغة: نية الدخول يف  

 من النكاح والطيب ونحومها. 

 ورشعا: )نية النسك( أي نية الدخول فيه ال نية أن حيج أو يعتمر.

---------------------------------------------- 

مت عليه أشياء كانت مباحةا كالطيب والنكاح وغري ذلك، وأحسن املصنف  رَّ الرجل إذا أحرم حح

ألنه ( ورشعا: )نية النسك( أي نية الدخول فيه ال نية أن حيج أو يعتمر)ملا قال:  -رمحه اهلل تعاىل-

اال اصطالحي،    أمر رشعي أو ال نيَّة أن حيج    ،نيَّة أن يدخل يف النسك  أي  :ومعنى اإلحرام رشعا

لبِّي   أن يعتمر، وعىل الصحيح أن اإلحرام يكون بمجرد نية الدخول يف النسك وال يحشرتط أن يح

ا، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي   أو أن يسوق أو أن يسوق هديا لبِّي  يح أن  وأمحد، ألن اشرتاط 

. ا ال دليل عليه، هذا أوالا  هديا

من و ومسلم  البخاري  أخرج  ملا  النية،  إجياد  بمجرد  َّتصل  والنية  النية،  اإلحرام  معنى  ثانياا: 

اخلطاب   بن  عمر  عنه-حديث  اهلل  النبي    -ريض  وسلم-أن  عليه  اهلل  »  -صىل  لكل قال:  وإنام 

 «. امرٍئ ما نوى

لبِّي. وقال ابن تيمية: إ أما ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية من قوله   نه البد أن يسوق اهلدي أو يح

فيقال: صحيح أنه ال يزال يف نية لكنه مل يكن يف نية ..،  ألنه ال يزال يف نية منذ أن خرج من بيته.
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ا أن حيج هذه السنة    قد يكون  بعضنا   الدخول يف النسك، كام أن  ا وناويا لكن مل ينو الدخول عازما

 يف النسك، وفرٌق بني نية أن حيج ونية الدخول يف النسك. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

وأنثى،    ذكر  النسك من  الدخول يف  مريد  أي  ملريده(  ونفساء  ))سن  ولو حائضا  ألن   "غسل( 

اّلِل وعليه وسلم    -النبي   تغتسل« رواه مسلم،   -صىل  أن  نفساء  بنت عميس وهي  أسامء  »أمر 

تعذر  أو  املاء  عدم  أي:  )لعدم(  تيمم  أو  حائض.  وهي  احلج  إلهالل  تغتسل  أن  عائشة  وأمر 

هية لئال حيتاج تنظيف( بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كر) استعامله لنحو مرض )و( سن له أيضا  

أيضا   له  يتمكن منه. )و( سن  أو ماء ورد )إليه يف إحرامه فال  أو بخور  بدنه بمسك  تطيب( يف 

َعَلْيِه َوَسلََّم    -ونحوها؛ لقول عائشة: »كنت أطيب رسول اّلِل   إلحرامه قبل أن حيرم   -َصىلَّ اّلِلَُّ 

َصىلَّ اّلِلَُّ   -مفارق رسول اّلِل    وحلله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأين أنظر إل وبيص املسك يف

 وهو حمرم« متفق عليه.  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

أن يلبسه قبل غسل   له  فإن نزعه فليس  أن يتطيب يف ثوبه، وله استدامة لبسه ما مل ينزعه،  وكره 

الطيب منه ومتى تعمد مس ما عىل بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إل 

 فدى ال إن سال بعرق أو شمس. موضع آخر

جترد من خميط( وهو كل ما خياط عىل قدر امللبوس عليه كالقميص والرساويل  ))و( سن له أيضا  

َعَلْيِه َوَسلََّم    -ألنه  " حيرم يف إزار  )رواه الرتمذي )و( سن له أيضا أن    "إلهالله  جترد  –َصىلَّ اّلِلَُّ 

»وليحرم أحدكم يف إزار ورداء   - اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصىلَّ   -ورداء أبيضني نظيفني( ونعلني؛ لقوله  

التاسومة وال جيوز له لبس الرسموزة واجلمجم، قاله يف   بالنعلني:   "ونعلني« رواه أمحد، واملراد 

َعَلْيِه َوَسلََّم    -إحرام عقب ركعتني( نفال أو عقب فريضة؛ ألنه  ))و( سن    "الفروع    -َصىلَّ اّلِلَُّ 

 صالة« رواه النسائي. »أهل دبر 

---------------------------------------------- 
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 بعض املستحبات املتعلقة باإلحرام.  -رمحه اهلل تعاىل-ذكر 

  "غسل( ولو حائضا ونفساء  ))سن ملريده( أي مريد الدخول يف النسك من ذكر وأنثى،  )قوله:  

»أمر أسامء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل« رواه مسلم،   -صىل اّلِل وعليه وسلم    -ألن النبي  

هذا هو املستحب األول، فإذن يحستحب لكل (  وأمر عائشة أن تغتسل إلهالل احلج وهي حائض

ا للحج والعمرة أن يغتسل، ألن النبي    من جتاوز امليقات  ريدا يف حديث   -صىل اهلل عليه وسلم-مح

أمر أسامء بنت عميس    -ريض اهلل عنه-جابر   تغتسل،   -ريض اهلل عنها-الطويل  أن  ملا نفست 

أوىل باب  من  فغريها  به  أحمرت  النفساء  كانت  عائشة  ،  فإذا  حديث  من  مسلم  يف  ثبت  ا  -وأيضا

-ريض اهلل عنها-أمرها أن تغتسل ملا حاضت    -صىل اهلل عليه وسلم-  أن النبي  -ريض اهلل عنها

. 

فإذا تبنيَّ هذا فاالغتسال مستحب باتفاق املذاهب األربعة، بل ظاهر عبارة ابن املنذر أنه جممع 

أنه ليس واجباا، ألنه   املنذر اإلمجاع عىل  ابن  ثم حكى  اهلل عليه وسلم-عليه،  أمر أسامء    -صىل 

وهذا   عميس،  للوجوب بنت  وليس  لالستحباب  ال ،  األمر  تنظُّف  اغتسال  االغتسال  وهذا 

اغتسال رفع حدث، فإذن هو اغتسال ألمر حِسِّ وهو النظافة ال اغتسال ألمر معنوي وهو رفع  

 يتنظَّف، ودليل ذلك األمر باالغتسال. احلدث، وهذا يستفاد منه أنه يحستحب للمحرم أن 

استحباب   للتنظف، ومثل هذا  وإنام  لرفع حدث  ليس  فهذا  ليوم اجلمعة،  االغتسال  ومثل هذا 

-االغتسال للوقوف بعرفة، وعىل هذا املذاهب األربعة، وثبت عن الصحابة كعيل بن أيب طالب  

عنه اهلل  ألج،  وغريه  -ريض  فهو  العيد  ليوم  االغتسال  أمر ومثل هذا  رفع  ألجل  ال  التنظف  ل 

 معنوي.
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لإلحرام  أحد  اغتسل  فلو  احلدث،  يرفع  ال  الصحيح  عىل  االغتسال  هذا  أن  هذا:  عىل  ع  ويتفرَّ

أ فإنه ال يصح له أن   دثاا حدثاا أكرب أو أصغر ومل ينو رفع احلدث األكرب وكذلك مل يتوضَّ وكان حمح

ىل هذا يحقال: كل اغتسال مستحب فع،  يصيل، ألنه اغتسل اغتسال تنظف ال اغتسال رفع حدث 

فهو للتنظُّف، بخالف االغتسال الواجب لرفع اجلنابة فإنه ألمٍر معنوي لرفع حدث أكرب، وهو  

 احلدث واجلنابة. 

يف( تنظ )أو تيمم )لعدم( أي: عدم املاء أو تعذر استعامله لنحو مرض )و( سن له أيضا  )قوله:  

يقول املصنف إذا (  بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كرهية لئال حيتاج إليه يف إحرامه فال يتمكن منه

 مل يغتسل فإنه يتيمم. وهذا هو املستحب الثاين. 

قال إن هذا التيمم بدٌل عن الغسل؟ وهل أمر النبي   -فإن قيل: ما دليل التيمم؟ وهل يصح أن يح

هل يصح أن يكون التيمم   -ريض اهلل عنهن-ئشة وأسامء  باالغتسال لعا  -صىل اهلل عليه وسلم

 بدال منه؟

عند ابن أيب شيبة   -ريض اهلل عنهام-يقال: ليس كذلك، وإنام دليل التيمم أنه ثبت عن ابن عمر  

أنه ربام اغتسل وربام توضأ، فإذن إذا مل يوجد املاء فإنه يتيمم بدل هذا الوضوء الذي كان يفعله 

ال سيام وصالة ركعتي اإلحرام مستحبة كام سيأيت بحثه، فإذن إذا مل   -نهامريض اهلل ع -ابن عمر  

 جيد املاء فإنه يتيمم. وإىل هذا القول ذهب الشافعي والشافعية واحلنابلة يف قول عندهم. 

)و( سن له أيضا تنظيف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كرهية )والتنظُّف بام ذكره املصنف بقوله: 

 عليه املذاهب األربعة، ويدل عليه دليالن: ( لئال حيتاج إليه يف إحرامه فال يتمكن منه

األول:   - ألجل  الدليل  االغتسال  وهذا  ذكره،  تقدم  الذي  االغتسال  رشعت  الرشيعة  أن 

 التنظُّف مستحب. التنظُّف، فإذن  
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الثاين: - إليه يف حال إحرامه، وهذه   الدليل  قلِّم أظفاره حتى ال حيتاج  يح أن  له  يحستحب  أنه 

 من حمظورات اإلحرام. 

عائشة: )قوله:   لقول  ونحوها؛  ورد  ماء  أو  بخور  أو  بمسك  بدنه  يف  تطيب(  أيضا  له  سن  )و( 

اّلِل   أطيب رسول  َوَسلََّم  َص   -»كنت  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  يطوف   -ىلَّ  أن  قبل  أن حيرم وحلله  قبل  إلحرامه 

َعَلْيِه َوَسلََّم    -بالبيت، وقالت كأين أنظر إل وبيص املسك يف مفارق رسول اّلِل   وهو   -َصىلَّ اّلِلَُّ 

عليه متفق  أن    هذا   (حمرم«  للمحرم  فيحستحب  اإلحرام،  مستحبات  من  الثالث  املستحب  هو 

عائشة   حديث  من  املصنف  ذكره  ملا  عنها-يتطيَّب  اهلل  حنيفة -ريض  أبو  هذا  إىل  ذهب  وقد   .

 والشافعي وأمحد.

عائشة   أن  منصور  بن  سعيد  سنن  يف  وثبت  حجر:  ابن  قال  ا  عنها-وأيضا اهلل  قالت:   -ريض 

-، فإذن صحَّ من فعل عائشة مع النبي  "إلحرامه -ريض اهلل عنه-يق كنت أحطيِّب أبا بكر الصد"

 .-ريض اهلل عنه-وصحَّ أهنا فعلت ذلك بأيب بكر الصديق  -صىل اهلل عليه وسلم

 فإن قيل: إن من حمظورات اإلحرام الطيب، فكيف يتطيَّب قبل اإلحرام وهو سيحلبِّي باإلحرام؟

. يقال: فرٌق بني االبتداء واالستدامة، و  هذه قاعدة فقهية مهمة، فيحغتفر استدامةا ما ال يحغتفر ابتداءا

وكره أن يتطيب يف ثوبه، وله استدامة لبسه ما مل ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل  )قوله:  

من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله غسل الطيب منه ومتى تعمد مس ما عىل بدنه  

أو شمس بعرق  إن سال  فدى ال  آخر  املصنف  (  إل موضع  تعاىل-يحقرر  اهلل  التطيُّب   -رمحه  أن 

 يصح يف البدن والثوب، إال أن التطيُّب يف البدن مستحب، أما يف الثوب فمكروه. 
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أعلم -والصواب   البدن    -واهلل  يف  التطيُّب  التفريق أن  عىل  دليل  ال  وأنه  مستحبان،  والثوب 

وأن قول عائشة   اهلل عنها-بينهام،  اهلل  ":  -ريض  أطيب رسول  َوَسلََّم    -كنت  َعَلْيِه  اهللَّح   -َصىلَّ 

شامٌل للثوب والبدن، وال دليل يمنع من   "  إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت

 وقول عند احلنابلة.  تطييب الثوب. وهذا قول عند الشافعية

فيه نظر، فإذا طيَّب   -واهلل أعلم-هذا  (  فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه)قوله:  

مرة أخرى،   إحرامه بأن يحطيِّب الرداء مثالا فإنه ال ينزع هذا الرداء، فلو نزعه مل يصح له أن يلبسه

لذلك ذهب الشافعية يف قول إىل عدم صحة هذا، وال يقال إن هذا   -واهلل أعلم-فهذا فيه نظر  

،    لذلكالرداء فيه طيب   ا ما ال يحغتفر أصالا الطيب إذا   فإن ال يصح أن يلبسه، بل يقال: يحغتفر تبعا

غتفر ضع عىل البدن فإنه يسيل من مكان إىل مكان وهذا مح د ذلك ،  وح ففرٌق بني أن يحطيِّبه وأن يتعمَّ

. بني و  أن يلبس رداءا قد طيَّبه يف حال حلِّه، ألنه يحغتفر استدامةا ما ال يحغتفر ابتداءا

إل  )وله:  ق نقله  أو  إليه  رده  ثم  موضعه  عن  نحاه  أو  الطيب  من  بدنه  عىل  ما  مس  تعمد  ومتى 

د ومل يكن ( موضع آخر فدى ال إن سال بعرق أو شمس وهذا صحيح، ألنه يف هذه احلال قد تعمَّ

ا حمظورات  ،  تبعا من  حمظور  هذا  فإن  الطيب  هذا  يمس  أن  د  تعمَّ ثم  طيباا  بدنه  عىل  أن  ر  قحدِّ فلو 

ه اإلح شمَّ لو  بخالف  اإلحرام،  حمظورات  من  حمظور  فهو  ه  شمَّ د  تعمَّ لو  أنه  ذلك  ويحؤكد  رام، 

ابن عمر وجابر   ثبت عن  ا، كام  الكالم عىل هذا    -ريض اهلل عنهم-عرضا إن شاء اهلل -وسيأيت 

 .-تعاىل

كالقميص )قوله:   عليه  امللبوس  قدر  عىل  خياط  ما  كل  وهو  خميط(  من  جترد  أيضا  له  سن  )و( 

َوَسلََّم    -ألنه  "والرساويل   َعَلْيِه  اّلِلَُّ  الرتمذي  "إلهالله  جترد  –َصىلَّ  املستحب   (رواه  هو  هذا 

هناك فرٌق بني ترك املخيط يف حال اإلحرام، فهذا واجب ألن  ، والرابع من مستحبات اإلحرام
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د من املخيط قبل  لبس املخيط يف حال اإلحرام حمظور من حمظورات اإلحرام، وفرق بني أن يتجرَّ

رم وأن ينوي الدخول يف النسك، فإن الثاين مستحب أما األول واجب، ولو فعله لوقع يف  أن حيح

 حمظور من حمظورات اإلحرام.

ابن عباس    ويدل البخاري من حديث  أخرج  ما  اهلل عنهام-لذلك  النبي    -ريض  اهلل -أن  صىل 

صىل -تنظَّف يف بيته وادَّهن ولبس إحرامه، ثم خرج حتى أتى ذا احلليفة ثم لبَّى    -عليه وسلم

دَ   .-اهلل عليه وسلم ، فالتجرد من اخليط قبلح يحستحب، كام ذكره املصنف من املخيط قبلح   إذن جترَّ

. وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة، وهو ظاهر قول احلنفية، ويدل عليه ما  -ه اهلل تعاىلرمح-

النبي   أن  املصنف  واستدل  ذكره،  وسلم-تقدم  عليه  اهلل  وقال:    -صىل  إلهالله  د  رواه )جترَّ

ابن   (الرتمذي العمدة عىل حديث  العقييل والبيهقي، وإنام  فه   إال أن هذا احلديث ال يصح، ضعَّ

 عباس الذي أخرجه البخاري وقد تقدم. 

َعَلْيِه   -)و( سن له أيضا أن حيرم يف إزار ورداء أبيضني نظيفني( ونعلني؛ لقوله  )قوله:   َصىلَّ اّلِلَُّ 

واملراد بالنعلني: التاسومة وال جيوز »وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني« رواه أمحد،    -َوَسلََّم  

قاله يف   )و( سن إحرام عقب ركعتني( نفال أو عقب   "الفروع    "له لبس الرسموزة واجلمجم، 

ألنه   َوَسلََّم    -فريضة؛  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  النسائي  -َصىلَّ  رواه  صالة«  دبر  املستحب (  »أهل  هو  هذا 

فاخلامس ويد،  والرداء،  اإلزار  يف  رم  حيح أن  النبي  يحسن  فعل  هذا  أن  لذلك  عليه -ل  اهلل  صىل 

به  -وسلم أمر  »  ثم  فليلبس بقوله:  اإلزار  جيد  مل  ومن  اخلفني،  فليلبس  النعلني  جيد  مل  فمن 

 . -رمحه اهلل تعاىل-«. وقد أمجع العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن املنذر الرساويل

ف البياض  لبس  فيأما  وغري  هجاءت  سمرة  بن  جابر  كحديث  البياض أحاديث  بلبس  األمر  يف  ه 

ت هذه األحاديث فهي كافية، وإن مل تصح فإن هذا  البسوا من ثيابكم البياضمثل: » «، فإذا صحَّ
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ا من العلامء خالف يف ذلك، فعلامء املذاهب قد  فهم أهل العلم، والعلامء   فهموا هذا ومل أَر أحدا

 األربعة وغريهم عىل استحباب لبس البياض. 

أمر (  نظيفني)قوله:   أنه  من  ذكره  تقدم  ما  النظافة  ودليل  الشافعية واحلنابلة وغريهم،  ذكر هذا 

 باالغتسال عند اإلحرام، فدل عىل أنه يحستحب التنظُّف لإلحرام. 

وقد نقله النووي   -تعاىلرمحه اهلل  -ودليل النعلني اإلمجاع الذي ذكره ابن املنذر  (  ونعلني)قوله:  

ه، لقوله   «، وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني: »-صىل اهلل عليه وسلم-يف )املجموع( وأقرَّ

« نظر  ونعلنيوزيادة  صحتها  ففي  ومسلم،  البخاري  يف  توجد  ال  لكنها  أمحد  رواها  واهلل -« 

»   -أعلم عباس:  ابن  حديث  من  الصحيحني  يف  ثبت  الذي  النعوإنام  جيد  مل  فليلبس من  لني 

-«. لكن يحغني عنه اإلمجاع الذي تقدم ذكره، وقد يكون مستنبطاا من حديث ابن عباس  اخلفني

 املتقدم ففيه إشارة إىل استحباب اإلحرام يف النعلني.  -ريض اهلل عنهام

هي شبيهة بام نسميه اليوم بالنعال الذي نميش فيه يف احلج والعمرة، لكن ما  (  التاسومة)قوله:  

أمثال   -رمحه اهلل تعاىل-صورة خٍف فإنه حمظور من حمظورات اإلحرام. وذكر املصنف    كان عىل

كقوله:   يف  )هذه  قاله  واجلمجم،  الرسموزة  لبس  له  جيوز  رضوب  (  "الفروع    "وال  من  ألهنا 

 وأمثلة اخلفاف. 

 يحلبس؟فإن قيل: إذا كان اخلف دون الكعبني هل 

 . ه معاملة اخلف الذي بلغ الكعبني نأن اجلمهور يحعاملو /أوالا ملاييل : ال يحلبس  اجلواب:

للقدمني   /ثانياا اما  سِّ القدمني، وما كان جمح ملقدمة  فيه جتسياما  لبس،   أو بعضه  أن  يح مثل   ألنه  فإنه ال 

ال عىل  يحوضع  فإنه  اليوم،  الرجل  وبشت  بعباءة  يكون  ما  أشبه  وهو  اما الَقباء،  جمسِّ فيكون  كتفني 
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مل  أو  اليدين  أدخل  سواء  الكتفني  عىل  وضعه  لو  لذا  للكتفني،  خميطاا  يحعدُّ  هذا  فمثل  للكتفني، 

 يحدخل اليدين فقد وقع يف حمظور من حمظورات اإلحرام. وهذا قول مالك والشافعي وأمحد.

ه األشياء يف حال ومثل هذا ما كان من اخلفاف دون الكعبني، وقد رأيت بعضهم يلبس أمثال هذ

طوافه وسعيه، ويحدخل مقدمة القدمني وال يرفع مؤخرهتا بحيث ال تغطي العقب، فيقال: حتى 

مة ملقدمة القدم. -واهلل أعلم-لو كان كذلك فهو حمظور  سِّ  ألهنا تكون جمح

( عليه كالقميص والرساويل وهو كل ما خياط عىل قدر امللبوس  )وقال املصنف يف ذكر املخيط:  

وهو إمام من   -رمحه اهلل تعاىل-فإذن هذا هو ضابط املخيط، وقد عربَّ باملخيط إبراهيم النخعي  

ل عىل قدر العضو اط ويحفصَّ فعىل هذا الثياب  ،  أئمة الفقه، وهو تعبرٌي صحيح، ألن املخيط ما خيح

حديث   يف  وسيأيت  العضو،  قدر  عىل  ذلك خميط ألهنا  النبي  ونحو  أن  عمر  عليه -ابن  اهلل  صىل 

»  -وسلم قال:  املحرم؟  يلبس  ما  وال سئل:  الرساويالت  وال  العامئم،  وال  القميص  يلبس  ال 

 «، وهذه كلها خميط، ومنها ما يحزاد عىل ذلك ويكون مغطياا للرأس. الربانس، وال اخلفاف

ل عىل قدر العضو ال ما فيه خيٌط كام تظنه   العامة، وما أكثر ما يأيت بعض فإذن املخيط هو ما فحصَّ

فيه خيط الذي  العوام ويسأل عن احلزام   بنعال  يأيت  أو  لبسه؟  فيقول: هل هذا جيوز  فيه خيط، 

قدر  عىل  ل  فحصِّ ما  وإنام  خيط،  فيه  كان  ما  باملخيط  املراد  ليس  فيقال:  لبسه.  جواز  عن  ويسأل 

التي قد تكون د،  العضو فيام تقدم أن من لبس اخلفاف  ون الكعبني لكن تكون عىل لذا ذكرت 

قال يف الَقَباء، ألنه يكون عىل  جل والقدم أن هذا يحعد خميطاا، ومثل ذلك يح م الرِّ قدر العضو يف مقدَّ

 قدر املنكبني.
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»أهلَّ    -اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصىلَّ    -)و( سن إحرام عقب ركعتني( نفال أو عقب فريضة؛ ألنه  )قوله:  

النسائي رواه  صالة«  ا (  دبر  فرضا وافق  فإن  ركعتني،  عقب  رم  حيح أن  يحستحب  أنه  املصنف  يذكر 

ا فإنه يحنشئ هلا صالةا  وهذا عليه املذاهب األربعة، بل ذكر مجاعة ،  فيكتفي به، وإن مل يحوافق فرضا

ملا أخرج ،  عة، وآخرينكالقايض عياض، والنووي، وابن مجا  عليهاإلمجاع   فمثل هذا مستحب 

قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنه-البخاري من حديث عمر بن اخلطاب  

«. فجعل إحرامه أتاين الليلة آٍت من ريب وقال: صل يف هذا الوادي املبارك وقل: عمرةا يف حجة»

« قال:  ألنه  صالة،  عبعد  وقل:  املبارك  الوادي  هذا  يف  حجةصل  يف  بعد مرةا  عمرته  فجعل   .»

 الصالة.

 فإن قيل: إن الصالة يف هذا احلديث ألجل بركة الوادي؟

ا، فصىل   -صىل اهلل عليه وسلم-فيقال: هذا ال يصح، ألنه   قد صىلَّ قبل ذلك يف الوادي فروضا

«، صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرةا يف حجةٍ الفجر وقبل ذلك العشاء واملغرب، لكنه قال: »

 هذا هو الدليل األول. فدل هذا عىل أن هذه الصالة ألجل اإلحرام ال لربكة املكان. 

 يف البخاري. -ريض اهلل عنهام-ثبت عن ابن عمر  والدليل الثاين: -

 اإلمجاع الذي تقدم ذكره. والدليل الثالث: -

النبي   فعل  بعده كام  ا أحرم  فرضا إن وافق  الصحيح  يحوافق   -صىل اهلل عليه وسلم-وعىل  مل  فإن 

العلم  أهل  فهم  فهذا خطأ، وهو خالف  بدعة  إن هذا  قال  لذا من   ، هلا صالةا يحنشئ  فإنه  ا  فرضا

 واألدلة كام تقدم ذكره.
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النسائي)قوله:    -ريض اهلل عنهام-  هذا أخرجه النسائي عن ابن عباس(  »أهلَّ دبر صالة« رواه 

صيف بن عبد الرمحن، وهو ضعيف، وإنام العمدة عىل ما تقدم ذكره   فيهلكن ال يصح إسناده،   خح

األدلة املصنف  ،  من  انتهى  تعاىل-وهبذا  اهلل  ا   -رمحه  أمورا ها، وسيذكر  بعدِّ املستحبات  ذكر  من 

 مستحبة فيام سيأيت يصح أن تحضم إىل مستحبات اإلحرام. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

)ونيته رشط( فال يصري حمرما بمجرد التجرد أو التلبية من غري نية الدخول يف النسك حلديث:  

 »إنام األعامل بالنيات«. 

)ويستحب قوله: اللهم إين أريد نسك كذا( أي أن يعني ما حيرم به ويلفظ به، وأن يقول: )فيرسه 

صىل   -وتقبله مني، وأن يشرتط فيقول: )وإن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني( لقوله  ل(  

لضباعة بنت الزبري حني قالت له: إين أريد احلج وأجدين وجعة، فقال: »حجي   -عليه وسلم    اّلِل

زاد النسائي يف رواية إسنادها جيد: »فإن   واشرتطي وقويل اللهم حميل حيث حبستني« متفق عليه.

 بك ما استثنيت«. لك عىل ر

فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل وال يشء عليه، ولو رشط أن حيل متى شاء أو 

وال  كموت،  سكر  أو  إغامء  أو  بجنون  اإلحرام  يبطل  وال  الرشط،  يصح  مل  يقضه،  مل  أفسده  إن 

 ينعقد مع وجود أحدها.

---------------------------------------------- 

النسك )قوله:   يف  الدخول  نية  غري  من  التلبية  أو  التجرد  بمجرد  حمرما  يصري  فال  رشط(  )ونيته 

بالنيات« النية كافية وال حيتاج إىل سوق هدي (  حلديث: »إنام األعامل  تقدم الكالم يف هذا وأن 

 وال إىل تلبية، وإنام بمجرد النية ألن النية رشط، وتقدم أن هذا قول مالك والشافعي وأمحد.

)ويستحب قوله: اللهم إين أريد نسك كذا( أي أن يعني ما حيرم به ويلفظ به، وأن يقول: )قوله:  

هذا هو املستحب السابع، ويف استحباب هذا نظر، ألن هذا جهر بالنية، (  )فيرسه ل( وتقبله مني

ه ابن رجب وقبله شيخ وغريه من   -رمحه اهلل تعاىل-اإلسالم ابن تيمية    لذا مل يذكره املالكية وردَّ
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ظ بالنية وال اجلهر هبا يف احلج أو العمرة، وألنه ال دليل  أهل العلم، وبيَّنوا أنه ال يحستحب التلفُّ

ذلك تقول:  ،  عىل  أن  بني  حجة"وفرٌق  اللهم  عمرة"و  "لبيك  اللهم  أن    "لبيك  وبني  ...إلخ، 

ظ بالنية، وإذا رفع صوته أصبح   "إين أريداللهم  "أو    "اللهم إين نويت "تقول:   فإن مثل هذا تلفُّ

ا بالنية وكالمها ال دليل عليهام.   جهرا

به)قوله:   حيرم  ما  يعني  أن  ا (  أي  متتعا يريد  كان  فإن  املصنف،  ويذكره  وسيأيت  نسكه،  يحعنيِّ  أي 

ا هبا إىل "كثريين من قوهلم:    ، وما شاع عند"لبيك اللهم عمرة"فيقول:   لبيك اللهم عمرة متمتعا

ا.   "احلج اللهم حجا لبيك  يقول:  ا  اللهم عمرة. وإن كان مفردا لبيك  يقول:  دليل عليه، وإنام  ال 

وإن كان قارناا يقول: لبيك اللهم عمرةا يف حجة. والدليل ما تقدم من حديث عمر بن اخلطاب  

«، وقد ذهب إىل هذا مالك  الوادي املبارك وقل: عمرةا يف حجة صل يف هذا  : »-ريض اهلل عنه-

 وأمحد والشافعي يف قول، وسيأيت الكالم عىل هذا. 

ٌظ بالنسك، حلديث (  ويلفظ به)قوله:   ظ به، وهذا تلفُّ عيِّنه يف قلبه بل إنه يتلفَّ أي ال يكتفي بأن يح

ظ به، وقد ذهب إىل استحباب  « أي تلفَّ وقل عمرة يف حجةاملتقدم، قال: »   -ريض اهلل عنه-عمر  

الشافعية يقول: )فيرسه ل( وتقبله مني)قوله:  ، و هذا أمحد واحلنابلة، وهو قول عند  هذا (  وأن 

قال.   الدعاء ال دليل عليه، لذا ال يحستحب أن يح

صىل اّلِل وعليه   -وأن يشرتط فيقول: )وإن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني( لقوله  )قوله:  

بن  -وسلم   »حجي لضباعة  فقال:  وجعة،  وأجدين  احلج  أريد  إين  له:  قالت  حني  الزبري  ت 

جيد:   إسنادها  رواية  يف  النسائي  زاد  عليه.  متفق  حبستني«.  حيث  حميل  اللهم  وقويل  واشرتطي 

استثنيت« ما  ربك  عىل  لك  وهو(  »فإن  الثامن،  املستحب  هو  أما   هذا  اإلحرام،  يف    االشرتاط 
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خطأ  أنه  إشكال  فال  بالنية،  يالتلفظ  وال  ب  ستحب،  وال   النيةالتلفظ  تكرارها  وال  هبا  اجلهر  وال 

  وكل هذه األقوال غري مرشوعة.، القول بوجوب التلفظ هبا

فإذن املصنف يرى أن االشرتاط (  فيقول: وإن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني ...)قوله:  

البخاري ومسلم، وكالم املصنف يدل عىل أنه مستحب مستحب حلديث ضباعة الذي أخرجه  

والقول  خائف،  غري  أو  ا  خائفا كان  أو  شاكي،  غري  أو  يا  شاكا كان  سواء  لإلحرام،  مريد  لكل 

حجر:  ابن  قال  الصحابة،  مجاهري  قول  وهو  وأمحد،  الشافعي  إليه  ذهب  االشرتاط  باستحباب 

 . صح عن عمر، وعثامن، وعيل، وعائشة، وآخرين من الصحابة

فإذن االشرتاط مستحب، وبالنظر إىل فهم أهل العلم املاضني فهم عىل قولني، إما أن االشرتاط 

ا، أما التفصيل  ا أو غري خائف أو أنه ال يحستحب مطلقا ا لكل أحد سواء كان خائفا مستحب مطلقا

ألقو خمالف  قوٌل  فهذا  يحستحب.  فال  ا  خائفا يكن  مل  وإن  فيحستحب  ا  خائفا كان  إن  قال  يح ال بأن 

عىل  الصحابة  فجمهور  بعدهم،  ومن  الصحابة  من  القولني،  هذين  عىل  األولني  فإن  األولني، 

ا، والقول الثاين البن عمر وهو ال يرى االشرتاط والصواب هو قول ،  استحباب االشرتاط مطلقا

 مجهور الصحابة ألمرين:

 عمر.فإنه رٌد عىل ابن  -ريض اهلل عنها-حلديث ضباعة بنت الزبري أواًل:  -

 أن من بني هؤالء الصحابة اخللفاء الراشدين، وقوهلم مقدم عىل غريهم. ثانًيا:  -

ق بني اخلائف وغري اخلائف. فرَّ ا وال يح  لذا يحستحب االشرتاط مطلقا

عت ملا قالت:   ؟"إين شاكية"فإن قيل: إهنا رشح
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العلم   أهل  فهم  بداللة  أهل-يقال:  بفهم  والسنة  الكتاب  نفهم  أن  مأمورون   وأال العلم    ألننا 

 لذا،  يقال: إن هذه صورة من صور ما يحشرتط له وليس عىل وجه احلرص  -نخرج عن أفهامهم

له  القاعدة: مفهوم  فال  سبب  عىل  خرج  القاعدة  ما  وهذه  غريه،  ويشمل  السبب  ويشمل   ،

اإلمجا حكى  عليها،  جممع  تيمية  األصولية  ابن  تعاىل-ع  اهلل  ذكره -رمحه  ما  االشرتاط  وفائدة   .

بس ملرض أو عدو أو ضل الطريق، حلَّ وال يشء عليه، وال   -رمحه اهلل تعاىل-املصنف   أنه إن حح

، وهذه فائدة االشرتاط.  يحؤمر بأن يذبح شاةا

ما  )قوله:   »فإن لك عىل ربك  النسائي يف رواية إسنادها جيد:  إذا كان  (  استثنيت«زاد  أنه  تقدم 

احلديث يف البخاري ومسلم أو أحدمها فجاءت زيادة من املخرج نفسه فإهنا تكون شاذة، فكيف 

قال إن هذه الزيادة صحيحة؟  يح

يقال: هذه الزيادة مل تأت بحكم جديد، والبحث يف الزيادة التي يرتتب عليها حكم جديد، فإن  

أهنا إن اشرتطت فلها ما اشرتطت عىل رهبا،   -هلل عنهاريض ا-معنى حديث ضباعة بنت الزبري  

وينبغي أن يحعلم أن بحث زيادة الثقة فيام يرتتب عليه ،  بحيث إهنا إن احتاجت إىل ذلك فإهنا َّتل

)التمييز كتابه  يف  مسلم  اإلمام  ذلك  بنيَّ  كام  جديد،  رشح حكم  يف  رجب  ابن  ذلك  وذكر   ،)

 )العلل(، وابن حجر يف )النكت(.

وترد هاهنا مسألة مهمة: هل للمرأة التي ختاف عىل نفسها من احليض أن تشرتط؟ يقال: نعم، 

يحستحب لكل أحد. ، أهنا َّتل لكن هل للمرأة إذا حاضت وكانت قد اشرتطت  ألن االشرتاط 

 ألهنا قد اشرتطت؟
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ا، بل هو   يقال: ليس احليض سبباا لصحة أن َّتل، ألهنا اشرتطت، وذلك ألن احليض ليس مرضا

ا  غا سوِّ أصٌل يف بنات آدم، فلذا من نظر إىل أفهام أهل العلم املاضني جيد أهنم ال جيعلون احليض مح

صىل اهلل -بنات آدم، كام ذكر النبي  لإلحالل بحجة االشرتاط، ويؤكد ذلك أن احليض أصٌل يف  

 . -عليه وسلم

إن أفسده مل يقضه، مل يصح الرشط)قوله:   أو  أين (  ولو رشط أن حيل متى شاء  لو قال: أشرتط 

أو إذا قدر أين أفسدته بجامع مثالا فإين ال   -أي من غري أن حيبسه حابس-متى ما شئت أحللت  

فيقال: هذا ال يصح، وذلك ألن األصل أنه ال يصح ألحد أن حيل إحرامه، ..،  أقيض هذا األمر.

ْمَرَة هللَِِّلقوله تعاىل: ﴿ ُّوا احْلَجَّ َواْلعح [ وإنام جاء االستثناء يف قصة ضباعة بنت 196﴾ ]البقرة:  َوَأمِت

زاد عليه.فيمن حبسه حابس، فيبقى عىل هذا املستثنى و -ريض اهلل عنها-الزبري   ال يح

سكر)قوله:   أو  إغامء  أو  بجنون  اإلحرام  يبطل  ا، (  وال  صحيحا ا  إحراما ابتدأ  أنه  لذلك  ويدل 

ويؤكد ذلك ،  فإحرامه صحيح بيقني، وال يحزال هذا اليقني إال بيقني مثله، فاألصل صحة إحرامه

املميز ليس معه عقله ومع ذلك حجه كله صحيح، إذن وجود العقل ليس رشطاا لصحة أن غري  

احلج، هذا من حيث األصل، وقد ذهب إىل أن اجلنون ال يحبطل احلج احلنفية واملالكية والشافعية 

قال يف اإلغامء والسكر فإهنام ال يحبطالن اإلحرام، وقد ذهب إىل ،  واحلنابلة يف قول يح ومثل ذلك 

 شافعية يف قول واحلنابلة يف قول.هذا ال

أي أن املوت ال يحبطل اإلحرام، وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد، ويدل لذلك (  كموت)قوله:  

عباس   ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري  أخرج  عنهام -ما  اهلل  وقصته   -ريض  الذي  الرجل  يف 

القيامة ملبياا ال تغطوا رأسه وال َّتنطوه فإنه  : »-صىل اهلل عليه وسلم-دابته، قال   «. يحبعث يوم 

 دل عىل أنه ال يزال عىل إحرامه.
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رم وهو جمنون فإن مثل هذا ال (  وال ينعقد مع وجود أحدها)قوله:   لو قدر أن رجالا يريد أن حيح

 وينبغي أن يحعلم أن للمجنون حالني: ينعقد إحرامه، هذا الذي يحقرره املصنف، 

رم بنفسه، فمثل هذا ال ينعقد إحرامه  احلال األول:   - يحريد أن حيح ا، حكى اإلمجاع  أن  إمجاعا

 ابن مفلح.

رم به، فمثل هذا يصح إحرامه كإحرام الويل لغري املميز،    احلال الثانية: - أن وليه يحريد أن حيح

 وقد ذهب إىل هذا احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف قول.

عليه: املغمى  عن  عليه    مسألة/اإلحرام  أحغمي  ينويفمن  أن  يصح  عنه   ال  يف الدخول    أحد 

 أيب حنيفة. قول مالك والشافعي وأمحد، وقول صاحبّي  كام هوالنسك 

 أن ينوي عنه وليه؟ فإن قيل: مل ال يحعامل معاملة املجنون أو غري املميز

أو ف  ، ِخلقةا معه  املستمر  املجنون  كحال  وليس  ويرجع،  عارض  أمر  يف  عقله  ذهاب  ألن  يقال: 

كر، فإن الس كران ال يصح إحرامه، وقد ذهب إىل هذا املالكية كحال غري املميز. ومثل ذلك السُّ

 والشافعية واحلنابلة، وذلك ألنه قد فقد عقله بأمر عارض وهو الذي تسبب فيه.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

فاإلفراد فالقران، قال أمحد ال شك أنه واألنساك: متتع وإفراد وقران، )وأفضل األنساك التمتع(  

صىل   -وقال: ألنه آخر ما أمر به النبي    كان قارنا واملتعة أحب إيل اهـ.  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -

َعَلْيِه َوَسلََّم    -أنه    ":  "الصحيحني    "ففي    -اّلِل وعليه وسلم   أمر أصحابه ملا طافوا   -َصىلَّ اّلِلَُّ 

أن جيع بقوله: وسعوا  وتأسف  اهلدي،  إحرامه لسوقه  إال من ساق هديا، وثبت عىل  عمرة  لوها 

معكم«. وألحللت  اهلدي  سقت  ما  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت  التمتع   »لو  أي  )وصفته( 

 )أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها، ثم حيرم باحلج يف عامه( من مكة قرهبا أو بعيد منها. 

بحج( ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن حيرم هبام معا أو هبا ثم يدخله عليها )واإلفراد أن حيرم  

 قبل رشوعه يف طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه مل يصح إحرامه هبا.

---------------------------------------------- 

ريض اهلل -وهذه األنساك الثالثة دلَّ عليها حديث عائشة  (  وإفراد وقرانواألنساك: متتع  )قوله:  

قالت:    -عنها الصحيحني،  الَوَداِع،  "يف  ِة  َحجَّ َعاَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللح  َصىلَّ  اهللَِّ  وِل  َرسح َمَع  َخَرْجنَا 

ْمَرةٍ  بِعح َأَهلَّ  َمْن  املتمتع-  َفِمنَّا  بَِحجَّ   -هذا  َأَهلَّ  َمْن  ْمَرةٍ َوِمنَّا  َوعح القارن -  ٍة  َأَهلَّ   -هذا  َمْن  َوِمنَّا 

، وقد أمجع العلامء عىل أن األنساك ثالثة، حكى اإلمجاع اإلمام الشافعي، "-هذا املفرد-  بِاحلَجِّ 

 وابن عبد الرب، وابن قدامة، والنووي، ومجاعة من أهل العلم. 

 يوجبان اإلفراد، وهذا الظن خطأ كام بنيَّ   -ريض اهلل عنهام-ظنَّ بعضهم أن أبا بكر وعمر  وقد  

أن أبا بكر   وهو  وبنيَّ ابن عبد الرب ثم ابن تيمية يف بحث نفيس  -رمحه اهلل تعاىل-ابن تيمية    هذا

جر البيت يف شوال وذي القعدة، ألهنام كانا يدع وان الناس وعمر كانا يأمران باإلفراد حتى ال هيح
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كان   قدياما  السفر  فإن  باحلج،  ا  خاصا ا  وسفرا بالعمرة،  ا  خاصا ا  سفرا يعقد  أن  وهو  أكمل،  هو  ملا 

كوقتنا وليس  فيحهجر ،  صعباا  القعدة،  ذي  يف  وال  شوال  يف  يسافر  مل  التمتع  عىل  عزم  من  فلذا 

هوا ما يريد أيب ...، كام عند البيهقي فقال: إنكم مل تفق  -ريض اهلل عنهام-البيت، لذا بنيَّ ابن عمر  

باإلفراد   -ريض اهلل عنه-وهو ال يحنكر التمتع، وإنام كان يأمر    -ريض اهلل عنه-أي ما يريد عمر  

 ملا تقدم ذكره. 

عباس   ابن  أن  بعضهم  ظن  املقابل  عنهام-ويف  اهلل  اإلف  -ريض  يرى  وال  التمتع  وال يحوجب  راد 

عباس   ابن  كان  وإنام  وغريه،  القرطبي  ذلك  بنيَّ  كام  نظر،  فيه  وهذا  عنهام -القران،  اهلل   -ريض 

ا ظنوا أن أبا بكر وعمر ال يريان التمتع  وقد ثبت ،  حيث عىل التمتع ألنه أفضل وألن هناك أناسا

عمر   عنه-عن  اهلل  عمر    -ريض  فإذن  لتمتعت.  حججت  لو  قال:  أنه  البيهقي  اهلل ريض  -عند 

 .-ريض اهلل عنهام-ال يحنكر التمتع، فألجل هذا شدد عبد اهلل بن عباس  -عنه

فالقران)قوله:   فاإلفراد  التمتع(  األنساك  املصنف  (  )وأفضل  يحقرره  الذي  هو  اهلل -هذا  رمحه 

النبي    -تعاىل وسلم-لقول  عليه  اهلل  »-صىل  سقت :  ملا  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت  لو 

وعمر  اهلدي بكر  أيب  ألمر  واإلفراد  ا،  متمتعا لكنت  أي  عنهام-به  «  اهلل  ذلك   -ريض  بعد  ثم 

املصنف قرره  الذي  وهذا  دد  ،  القران.  حيح أن  املسألة  هذه  بحث  يف  ينفع  مما  أن  يحعلم  أن  وينبغي 

النبي   به  حجَّ  الذي  وسلم-النسك  عليه  اهلل  األقوال    -صىل  أعلم-وأصح  النسك   -واهلل  أن 

النبي   به  حجَّ  وسلم-الذي  عليه  اهلل  أمحد   -صىل  وقول  احلنفية  قول  وهذا  القران،  نسك  هو 

ا   -رمحه اهلل تعاىل-لشافعي  لوإسحاق، وقول   ويدل لذلك أدلة كثرية، وقد ساق ابن القيم مجعا

 من هذه األدلة يف كتابه )اهلدي(. 
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صىل اهلل -فيام روى البخاري ومسلم قالت: إن النبي    -ريض اهلل عنها-شة  : أن عائالدليل األول

مر، منها عمرة مع حجه  -عليه وسلم . فدل عىل أنه مل يكن  -صىل اهلل عليه وسلم-اعتمر أربع عح

ا ألنه قال: » قارناا، ومل يكن متمتعا ا، بل كان  لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت مفردا

ا، لكنه كان قارناا، كام يف حديث جابر الذي أخرجه مسلم. «. أي لكنتاهلدي  متمتعا

صىل اهلل -الذي أخرجه البخاري، قال    -ريض اهلل عنه-ما تقدم من حديث عمر    الدليل الثاين:

« أتاين الليلة آٍت من ريب وقال: صل يف هذا الوادي املبارك وقل: عمرة يف حجة: »-عليه وسلم

 .-صىل اهلل عليه وسلم-قارناا  فدل عىل أنه كان 

 بعد هذا، أي هذه األنساك أفضل؟ 

يقال: إن ساق اهلدي فالقران أفضل، وإن مل يسق اهلدي فالتمتع أفضل، للجمع بني أمرين: ما  

فضل، واألفضل هو  فإن اهلل ال خيتار لنبيه إال األ  -صىل اهلل عليه وسلم-اختاره اهلل تعاىل لنبيه  

أما الدليل عىل أنه إذا مل يسق اهلدي فالتمتع أفضل هو ما  ،  القران قال هذا التفصيل اإلمام أمحد

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا قال: »  -صىل اهلل عليه وسلم-تقدم من حديث جابر أنه  

 «. فإن هذا يذكره من باب اإلخبار، كام سيأيت بيانه. سقت اهلدي

ا؟فإن   قيل: رجٌل يسأل: هل أسوق اهلدي فأكون قارناا؟ أم ال أسوق اهلدي وأكون متمتعا

أن يسوق اهلدي وأن يكون قارناا، ألن هذا الذي اختاره اهلل لنبيه،   -واهلل أعلم-فيقال: األفضل  

 وقد ذهب إىل هذا ابن تيمية ثم ابن القيم. 

 «؟ استدبرت ملا سقت اهلديلو استقبلت من أمري ما فإن قيل: قد قال: »
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لوا   فيحخرب بذلك حتى يستجيب الصحابة وحيح التمني،  يقال: هذا من باب اإلخبار، ال من باب 

إىل  وإفراد  قران  فينقلب نسكهم من  بحثه،  كام سيأيت  إىل عمرة،  ا  به حجا نووا  ما  ويقلبوا نسك 

 متتع.

وقال: ألنه   كان قارنا واملتعة أحب إيل اهـ.  -َم  َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ   -قال أمحد ال شك أنه  )قوله:  

َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم   -أنه    ":  "الصحيحني    "ففي    -صىل اّلِل وعليه وسلم    -آخر ما أمر به النبي  

أمر أصحابه ملا طافوا وسعوا أن جيعلوها عمرة إال من ساق هديا، وثبت عىل إحرامه لسوقه   -

( »لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وألحللت معكم«  اهلدي، وتأسف بقوله:

والرواية األخرى كام تقدم أنه قال: من ساق اهلدي   -رمحه اهلل تعاىل-هذه رواية عن اإلمام أمحد  

صىل اهلل -والصواب ما تقدم ذكره، أن قوله  ،  فالقران أفضل، وإن مل يسق اهلدي فالتمتع أفضل

« من باب اإلخبار، للجمع لت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلديلو استقب: »-عليه وسلم

 بني ما اختاره اهلل لنبيه وبني هذا القول. 

)وصفته( أي التمتع )أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها، ثم حيرم باحلج يف عامه( )قوله:  

أو بعيد منها ابن إذن صفة  (  من مكة قرهبا  التمتع كام هو عند املذاهب األربعة، بل ظاهر كالم 

: أن يأيت بالعمرة يف أشهر احلج، أما لو أتى بالعمرة قبل أشهر احلج ، وهوعبد الرب أنه جممع عليه

ا كام سيأيت بيانه، ثم يأيت باحلج يف السنة نفسها، لقوله تعاىل: ﴿ ْمَرِة إىَِل مل يكن متمتعا  َفَمْن مَتَتََّع بِاْلعح

اهْلَْدِي  ِمْن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ]البقرة:  احْلَجِّ  حاٌل   [196﴾  ذلك  من  ويحستثنى  بينهام،  يتحلل  أن  فالبد 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-واحدة سيأيت بياهنا 

فهو متمتع سواٌء نوى أو مل ينِو،   ،فعىل هذا كل من أتى بعمرٍة يف أشهر احلج ثم َّتلل منها فحجَّ 

ْمَرِة إىَِل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمْن اهْلَْدِي لقوله تعاىل: ﴿ ا ما يأيت 196﴾ ]البقرة:  َفَمْن مَتَتََّع بِاْلعح [، وكثريا
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ا وهو دم   هذا السؤال: أن رجالا اعتمر ألبيه أو ألمه ثم َّتلل، ثم أراد أن حيج، فيحقال: إن عليه دما

مْ اهلدي، لعموم قوله تعاىل: ﴿  [.196﴾ ]البقرة: َرِة إىَِل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمْن اهْلَْدِي َفَمْن مَتَتََّع بِاْلعح

فراغه منه)قوله:   يأيت باحلج وحده، وعىل هذا  (  )واإلفراد أن حيرم بحج( ثم بعمرة بعد  أي أن 

وقوله:   وحده.  باحلج  يأيت  أن  اإلفراد  أن  األربعة،  فر)املذاهب  بعد  بعمرة  منهثم  إذا (  اغه  أي 

حح  وهذا  اإلفراد،  من  العمرة  هذه  أن  املصنف  كالم  وظاهر  بعمرة،  يأيت  احلج  من  كى انتهى 

خالفه عىل  سيأيت-االتفاق  احلنفية -كام  من  املتأخرون  ذكره  وإنام  املالكية  هذا  يذكر  مل  لذا   ،

كى ابن تيمية اتفاق ، وقد حهوالشافعية واحلنابلة، أما املالكية فلم يذكروا هذا، بل منهم من أنكر

ذلك خالف  عىل  املتأخرين،    األئمة  من  املخالفني  هلا  فكأن  ليس  لكن  تحستحب  العمرة  فلذلك 

قال من اإلفراد أن يعتمر بعد ذلك، وإنام  قال إهنا من مستحبات اإلفراد، أو يح تعلق بحجه، وال يح

 هذا أمر مستقل. 

رم   قال: والقران أن حيح رم باحلج والعمرةيح ا، أي حيح أي بالعمرة وحدها، ثم (  أو هبا)  ، قال:هبام معا

احلج-يحدخله   طواف    -أي  يف  الرشوع  قبل  أي  طوافها،  يف  رشوعه  قبل  برشط  العمرة  عىل 

يفعل األفضل وهو التمتع، لكن قيل وصورة املسألة: لو أن رجالا لبَّى بالعمرة ويريد أن  ،  العمرة

إىل  َّتتاج  ال  بحيث  لك  أخف  هذا  وأن  القران،  إىل  التمتع  من  تقلب  أن  يصح  املطار:  يف  له 

فلبَّى باحلج بعد أن لبَّى بالعمرة بعرش دقائق، فيصح عىل ما ذكر املصنف ، سعيني ...إىل غري ذلك

ر وقال: إن نسك   وهو الصحيح، ومثل ذلك لو أنه قبل أن  -رمحه اهلل تعاىل- يبدأ بالطواف فكَّ

القران أسهل عيلَّ من جهة العمل من نسك التمتع، ألن التمتع حيتاج إىل سعيني، فقال: أريد أن  

املصنف قرر  كام  الطواف  يف  ترشع  مل  أنك  بام  يصح  فيقال:  قارناا،  الشوط ،  أكون  يف  رشع  فإن 

لنسك من متتع إىل قران جائز برشط األول من الطواف مل يصح عىل ما قرر املصنف، فإذن قلب ا

 أن يكون قبل الرشوع يف الطواف. 
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وقد دل عىل إدخال احلج عىل العمرة قبل الطواف السنةح وفتاوى الصحابة واإلمجاع، أما السنة 

عائشة   عنها-فحديث  اهلل  النبي    -ريض  فإن  الصحيحني،  وسلم-يف  عليه  اهلل  أمرها    -صىل 

ثب،  ذلكب آثار الصحابة: فقد  ابن عمر  أما  البخاري  -ريض اهلل عنهام-ت عن  وأما اإلمجاع  ،  يف 

 فقد حكاه ابن املنذر وابن قدامة وغريمها من أهل العلم. 

وطفت  بالتمتع،  ولبيت  التمتع،  أريد  أتيت  أنا  قائل:  قال  لو  ا:  كثريا إليها  تاج  حيح دقيقة  مسألة 

ا، فلام انتهيت نسيت أن أحلق  ا معتمرا ا وسعيت أيضا رأيس، فلبيت باحلج عىل أنني    بالبيت معتمرا

اأانتهيت من العمرة وأريد أن أبدأ باحلج   ذهب احلنابلة إىل أن حجه هذا باطل، ؟  فأكون متمتعا

 وفسد، ألنه أدخله بطريق غري رشعي، وذهب آخرون إىل غري ذلك.

هل يحشرتط يف إدخال احلج عىل العمرة أن يكون قبل الطواف؟ أو يصح يف أثناء الطواف وبعد و

أنه يصح إدخال احلج عىل العمرة ولو    -واهلل أعلم-يف املسألة قوالن، وأصح القولني    الطواف؟

رمحه اهلل -بعد الطواف، وكذلك بعد السعي، وإىل هذا ذهب بعض املالكية وهو قول ابن قدامة  

ا، فام جاء   -تعاىل والدليل عىل ذلك أن السنة جاءت باإلدخال قبل الطواف، لكن مل يكن مقصودا

لعائشة   عارض  أمٌر  حصل  فقد  ا،  حدا يكن  مل  ا  عنها-وفاقا اهلل  الطواف،   -ريض  قبل  فأدخلته 

ا،  ا وحمددا وحصل أمر عارض البن عمر فأدخله قبل الطواف، فهذا األمر منهم مل يكن مقصودا

ا. ما جاء وفاًقا مل يكن حًداوالقاعدة الرشعية:  ا فلذلك ال يكون حدا  . وهذا األمر جاء وفاقا

ا ثم نِس أن يتحلل من فعىل ه ا وسعى معتمرا ذا ما يسأل عنه كثريون من أنه طاف بالبيت معتمرا

القران، وال  التمتع إىل  قارن، قد قلب نسكه من  إنه  فيقال يف مثل هذا:  عمرته، ثم لبى باحلج، 

جيب عليه دم، ألنه يصح قلب النسك من التمتع إىل القران وليس فيه دم، كام تقدم ذكر األدلة 

مل ،  ذلك  عىل ا وهو  فيه نظر، كيف يكون متمتعا ا، وهذا  إنه يكون متمتعا املعارصين  وقال بعض 
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َفَمْن يتحلل؟ واألصل يف التمتع أنه البد أن يكون هناك َّتلٌل بني العمرة واحلج، لقوله تعاىل: ﴿

ْمَرِة إىَِل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمْن اهْلَْدِي  وبعضهم قال: يكون قارناا وعليه   [196﴾ ]البقرة:  مَتَتََّع بِاْلعح

دم، يقال: الدم ال محوجب له وال دليل عليه، فإنه لو أدخله قبل الطواف مل يكن عليه دم، وكذلك  

ا كام تقدم بيانه.  ا مل يكن حدا قال بعد الطواف، ألن ما جاء وفاقا  يح

أي أحرم باحلج، وصورته أنه مفرد، ثم (  أدخلها عليه مل يصح إحرامه هباومن أحرم به ثم )قوله:  

أدخل  ثم  ا  مفردا باحلج  أحرم  فهو  الكبري،  عىل  الصغري  أدخل  أنه  أي  احلج،  عىل  العمرة  أدخل 

ا،  العمرة عىل احلج، فلم يصح إحرامه هبا، أي يكون إحرامه بالعمرة ال يصح، وإنام يبقى مفردا

ألن هذا أمر حمدث ال دليل  :عي وأمحد. قال ابن مفلح يف كتابه )الفروع(وهذا قول مالك والشاف

 عليه.

قارنا )قوله:   أو  متمتعا  أحرم  إن  احلرم  من  فأكثر  قرص  مسافة  كان  من  وهو  األفقي  عىل  وجيب 

حارضي املسجد احلرام، وسيأيت الكالم   من  ان يريد أن خيرج هبذا من ك (  )دم( نسك ال جربان

ا أو قارناا فإنه جيب عليه دم، أما املتمتع فيدل عليه  عليه، أي من جاء من خارج مكة وكان متمتعا

﴿ تعاىل:  اهْلَْدِي قوله  ِمْن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  احْلَجِّ  إىَِل  ْمَرِة  بِاْلعح مَتَتََّع  ]البقرة:  َفَمْن  خرب 196﴾  وهذا   ]

 طلب، وقد أمجع العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن املنذر والنووي.بمعنى ال

ثم  القيم،  ابن  ثم  تيمية  ابن  هذا  بنيَّ  كام  ا،  متمتعا يسمى  الصحابة  لغة  يف  القارن  فإن  القارن  أما 

 -ريض اهلل عنه-أفتى هبذا ابن مسعود    يقال: قد دل عىل وجوب الدم عليه فتاوى الصحابة، فقد

ثم قد أمجع العلامء عىل ذلك، ،  أخرجهام ابن حزم يف كتابه )املحىل(  -ريض اهلل عنهام-وابن عمر  

حكى اإلمجاع ابن املنذر والنووي، فمن قال إنه ال جيب عىل القارن دم فإن قوله شاذ وال يحعول 

 عليه. 
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املصنف، والدليل أنه جيوز له أن يأكل من حلمها، ولو    جربان كام قال  دم  وهذا الدم دم نسك ال

 كان جرباناا مل جيز له أن يأكل من حلمها. 

َيُكْن )قوله:   بخالف أهل احلرم، ومن منه دون املسافة فال يشء عليه؛ لَِقْولِِه َتَعاَل: ﴿َذلَِك ملَِْن مَلْ 

]البقرة:   َراِم﴾  احْلَ املَْْسِجِد  ي  َحاِِضِ بأوضح، (  [196َأْهُلُه  سيذكرها  ثم  مهمة  ملسألة  يشري  بدأ 

وال   -عىل الصحيح-وهي رشوط دم التمتع، فإن من كان من حارضي املسجد احلرام ال يتمتع

ي املَْْسِجِد احْلََرامِ دم عليه، قال اهلل عز وجل: ﴿ هح َحارِضِ ْن َأْهلح َيكح [. 196﴾ ]البقرة:  َذلَِك ملَِْن مَلْ 

األول الرشط  هو  ا،  هذا  احلرام  وحارضو  الصحيح -ملسجد  مسافرين،   -عىل  يكونوا  مل  من 

قابل احلارض املسافر، كام قاله ابن جرير.  فالذي يح

فإذن من مل يكن بينه وبني مكة مسافة سفر فإنه من حارضي املسجد احلرام، فإن كان بينه وبني 

وأمح الشافعي  هذا  إىل  ذهب  وقد  احلرام،  املسجد  حارضي  غري  من  فهو  سفر  مسافة  د، مكة 

﴿ تعاىل:  قوله  احْلََرامِ والدليل  املَْْسِجِد  ي  َحارِضِ هح  َأْهلح ْن  َيكح مَلْ  ملَِْن  ]البقرة:  َذلَِك  ووجه  196﴾   ]

قابل احلارض هو املسافر كام ذكر هذا ابن جرير   فحارضو املسجد   -رمحه اهلل  -الداللة: أن الذي يح

 ابن قدامة واملاوردي الشافعي. احلرام ليس عليهم دم بداللة اآلية واإلمجاع، حكى اإلمجاع 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

أن حيرم هب فإن سافر    ا ويشرتط  بينهام،  فأكثر من مكة، وأن ال يسافر  أو مسافة قرص  ميقات  من 

ذلك  بإحرامهام  وينويان  بحج  نيتهام  فسخ  وقارن  ملفرد  وسن  عليه،  دم  فال  فأحرم  قرص  مسافة 

السابق، فإذا حال أحرما به ليصريا متمتعني ما مل يسوقا هديا   "الصحيحني    "عمرة مفردة حلديث  

فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق،   ساقه متمتع مل يكن له أن حيل أو يقفا بعرفة، وإن  

 فإذا ذبحه يوم النحر حل منهام.

وجوبا  به(  أحرمت  احلج  فوات  )فخشيت  العمرة  طواف  قبل  املتمتعة  املرأة(  حاضت  )وإن 

النبي   هلا  فقال  فحاضت،  متمتعة  كانت  عائشة  أن  مسلم  روى  ملا  قارنة(  اّلِلَُّ   -)وصارت   َصىلَّ 

َوَسلََّم   ملا شاء -َعَلْيِه  لو خشيت غريها، ومن أحرم وأطلق صح ورصفه  باحلج« وكذا  : »أهيل 

اليقني، ويصح أحرمت يوما أو  وبمثل ما أحرم فالن انعقد بمثله، وإن جهله جعله عمرة ألهنا 

 بنصف نسك ال إن أحرم فالن فأنا حمرم لعدم جزمه.

اعة، واألصح عقب إحرامه: لبيك اللهم لبيك( أي: أنا )وإذا استوى عىل راحلته قال( قطع به مج

ال   وامللك،  لك  والنعمة  احلمد  إن  لبيك  لك،  رشيك  ال  »لبيك  أمرك  وإجابة  طاعتك  عىل  مقيم 

َوَسلََّم    -رشيك لك« روي ذلك عن ابن عمر عن رسول اّلِل   َعَلْيِه  يف حديث متفق   -َصىلَّ اّلِلَُّ 

وأن   فيها،  نسكه  يذكر  أن  وسن  عال عليه،  إذا  وتتأكد  التلبية،  وإكثار  عمرته  بذكر  القارن  يبدأ 

الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل   التقت  أو  ليل أو هنار  أقبل  أو  نشزا أو هبط واديا أو صىل مكتوبة 

بالتلبية؛  الرجل( أي جيهر  البيت )يصوت هبا  أو نزل عنها أو رأى  ناسيا أو ركب دابته  حمظورا 

مرفوعا:   خالد  بن  السائب  أصواهتم خلرب  يرفعوا  أن  أصحايب  آمر  أن  فأمرين  جربيل  »أتاين 

بالتلبية يف غري مساجد احلل وأمصاره،  الرتمذي، وإنام يسن اجلهر  باإلهالل والتلبية« وصححه 
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دعاء  بعدها  ويسن  فبلغته  وإال  لقادر  بالعربية  وترشع  بعده،  والسعي  القدوم  طواف  غري  ويف 

النبي   عىل  َعلَ   -وصالة  اّلِلَُّ  َوَسلََّم  َصىلَّ  ويكره    -ْيِه  رفيقتها،  تسمع  ما  بقدر  املرأة(  )وختفيها 

 جهرها فوق ذلك خمافة الفتنة، وال تكره التلبية حلالل. 

---------------------------------------------- 

رم هبا من ميقات،  (  ميقاتمن  ا  ويشرتط أن حيرم هب)قوله:   هذا هو الرشط الثاين، فيحشرتط أن حيح

رم من ميقات كمثل أهل جدة، لو قحدر أن املسافة بينها وبني مكة مسافة سفر، أو  بمعنى لو مل حيح

من دون يلملم، اآلن من بينه وبني يلملم عرش كيلومرتات وهو دون يلملم، مثل هذا من مكانه 

ددت، فيقول املصنف: مثل هذا ال يكون  إىل مكة مسافة سفر، لكنه   رم من املواقيت التي حح ال حيح

ا، وقد ذهب إىل  ا، وال دليل عىل أنه ال يكون متمتعا ا، والصواب أن مثل هذا يكون متمتعا متمتعا

 فإذن هذا الرشط الثاين غري صحيح. هذا أمحد وهو قول عند احلنابلة.

فأكثر من مكة)قوله:   فإن )  ، وقوله: البحث يف هذاتقدم  (  أو مسافة قرص  بينهام،  وأن ال يسافر 

هذا هو الرشط الثالث، فيقال: هذا الرشط فيه تفصيل؛ إن  (  سافر مسافة قرص فأحرم فال دم عليه

ابن أيب شيبة   قحيد السفر بمسافة قرص كام قاله الشافعي وأمحد ففيه نظر، ويدل لذلك أنه ثبت عند

عباس   ابن  سألوا  الكوفة  أهل  من  ا  أناسا عنهام-أن  اهلل  واعتمروا،    -ريض  مكة  دخلوا  أهنم  يف 

، "نعم":  -ريض اهلل عنهام-قال ابن عباس    ورجعوا إىل املدينة، هل عليهم دم؟ أي دم التمتع؟

ا لدم التمتع،    -ريض اهلل عنهام-فلم جيعل ابن عباس   أهنم لو ه  ويدخل يف كالمهذا السفر قاطعا

ا  سفرا سافروا  أهنم  التمتع  يقطع  ومل  متتع،  حج  يكون  حجهم  فإن  احلليفة  ذي  من  باحلج  أهلوا 

.  طويالا
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 -ريض اهلل عنهام-ثبت عن ابن عمر    ملا   أن يرجع إىل أهله.  هو   فإذن السفر الذي ينقطع به التمتع 

قال:   )املحىل(،  يف  حزم  ابن  فليس  "عند  رجع  ثم  اعتمر  دم إذا  حنيفة، "عليه  أيب  قول  وهذا   ،

 وقريب منه قول مالك. 

ا، ال سلف هلم من كالم األولني، ألهنم  ثم قول بعض املعارصين إن السفر ال يقطع التمتع مطلقا

البرصي، وهذا خطأ،   ا وهو احلسن  ا وذلك أن للحسن البرصي مذظنوا أهنم هلم سلفا هباا شاذا

وقول احلسن البرصي شاذ كام ،  وهو أنه يقول: إن كل من حج سواءا اعتمر أو مل يعتمر فعليه دم

قال: إن له   .السفر ال يقطع  إن   :بيَّنه ابن عبد الرب وابن قدامة، فقوله مبني عىل هذا القول، وقد يح

ا فإن  املنذر  ابن  القول عن  ثبت  إن  فيقال:  املنذر،  ابن  ا من كالم  بالعلامء سلفا املنذر حمجوج  بن 

 الذين قبله، فإهنم مل يقولوا هذا القول. 

 وهناك رشوط أخرى لدم التمتع: 

الرابع:   - رم باحلج من الرشط  فإنه البد أن حيح فإذا اعتمر  السنة نفسها،  رم باحلج من  أنه حيح

نفسها، ليتحقق أنه َّتلل بني العمرة واحلج، وهذا عليه إمجاع أهل العلم وخالف  السنة  

 احلسن، وقال ابن قدامة: وقول احلسن شاذ.

اخلامس: - ثم    الرشط  يتحلل  ثم  يعتمر  بأن  احلرم،  األشهر  يف  نفسها  السنة  من  يعتمر  أن 

أنه  حيج أي  شاذ،  قوله  إن  قدامة:  وابن  الرب  عبد  ابن  وقال  البرصي،  احلسن  وخالف   ،

ْمَرِة إىَِل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمْن اهْلَْدِي خالف اإلمجاع وخالف قوله تعاىل: ﴿ ﴾ َفَمْن مَتَتََّع بِاْلعح

 [.196]البقرة: 

بينهام، فلو    لثم حيج، فالبد أن يتحل  بأن ينهي عمرتهأن يتحلل بينهام،    الرشط السادس: -

والعمرة    هلأ اباحلج  املذاهب    معا كالم  ظاهر  وهذا  ا  متمتعا يكون  وال  قارناا  يكون  فإنه 
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يفيد الرب  عبد  ابن  كالم  بل  عليه  أنه  األربعة،  صفة جممع  يف  إليه  اإلشارة  تقدمت  وقد   ،

 التمتع. 

حلديث  )قوله:   مفردة  عمرة  ذلك  بإحرامهام  وينويان  بحج  نيتهام  فسخ  وقارن  ملفرد   "وسن 

عن أئمة   -رمحه اهلل تعاىل-هذه املسألة كثر الكالم فيها، وانفرد هبا أمحد  (  السابق  "الصحيحني  

رمحه  -فرد والقارن يفسخ حجه إىل عمرة، فقد ذهب اإلمام أمحد  املذاهب األربعة، وهي أن امل

تعاىل سعي   -اهلل  وسعى  القدوم  طواف  طاف  لو  الرجل  أن  إىل  األربعة  املذاهب  أئمة  بني  من 

الطواف  هذا  يفسخ  أن  له  يحستحب  فإنه  هذا،  من  انتهى  ثم  قارناا  أو  ا  مفردا كان  سواء  احلج 

 والسعي للحج. ،اف للعمرةوالسعي الذي جعله للحج وجيعل هذا الطو

«، لكن تكاثرت األدلة يف وإنام لكل امرئ ما نوىوهذا من حيث التأصيل ال يصح، حلديث: »

تيمية   وابن  )املنتقى(،  كتابه  يف  تيمية  ابن  املجد  وساقها  تعاىل-ذلك،  اهلل  رشح   -رمحه  يف 

 )اهلدي(.يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل-)العمدة(، وأطال يف ذكرها ابن القيم 

 ، حتى قال رجل لإلمام أمحد: إين أرى كل قولك حسناا إال هذا، قال: كنت أقول إن لك عقالا

وعرشون حديثاا؟   ةلقولك وعندي فيها بضع  -صىل اهلل عليه وسلم-أتريدين أن أترك سنة النبي  

ا نحو هذا   اديث، وهذا هذه األح  -رمحه اهلل تعاىل -وقد رسد ابن القيم    -رمحه اهلل تعاىل-أو كالما

ع يف أمر النية يف احلج، كام قرر هذا الشافعي  يحتوسَّ يفيدنا فائدة نحتاج إليها فيام سيأيت، وهو أنه 

 .  تأصيالا

 -ريض اهلل عنه-ألنه يف الصحيحني يف حديث جابر  (  السابق  "الصحيحني    "حلديث  )قوله:  

ال هلم: إنني مل أفعل فعلكم وغريه، يف كل األحاديث أمرهم أن يتحللوا وأن جيعلوها عمرة، ثم ق
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لو استدبرت من أمري ما استقبلت : »-صىل اهلل عليه وسلم-ألنني قد سقت اهلدي، لذلك قال 

 «.ملا سقت اهلدي 

( أحرما به ليصريا متمتعني ما مل يسوقا هديا أو يقفا بعرفة)  أي املفرد والقارن (  فإذا حال)قوله:  

ذن يف هذه احلال يفسخون اإلفراد والقران إىل العمرة، أي أحرما هبذا التمتع ليصريا متمتعني، فإ 

بيانه، وإىل  أكثر من عرشين حديثاا كام تقدم  ثم يكونان متمتعني، واألدلة عىل ذلك كثرية وهي 

 : وذكر املصنف أن هذا يصح إال يف حالني -رمحه اهلل تعاىل-هذا ذهب اإلمام أمحد 

ا، فإنه ال يصح هلم، حلديث: »احلال األوىل أن يسوق  احلال األول:   - لو  القارن واملفرد هديا

 «. استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي

الثانية: - بعرفة،    احلال  يقفا  هذاأن  ذكر  احلنابلة،  واحلنابلة،    وقد  هبا  انفرد  مما  املسألة  هذه 

فإنه يفعل شيئاا ال    وذكروا أال يقف بعرفة، ألنه إذا وقف بعرفة فإنه يف مثل هذا لو قلبه 

صىل اهلل عليه  -دليل عليه، والدليل إنام جاء قبل أن يقف بعرفة، وهو الذي أمر به النبي  

ا وأن هذا ال يصح -وسلم وسيأيت أنه ال يصح أن يفسخ القارن واملفرد إىل العمرة مطلقا

ا.   إال ملن يريد أن يكون متمتعا

فإذا )قوله:   له أن حيل فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق،  وإن ساقه متمتع مل يكن 

هذه الصورة التي يحتصور فيها التمتع بال إحالل بني العمرة واحلج، (  ذبحه يوم النحر حل منهام

ا   متمتعا الرجل  كان  فإذا  اهلدي،  إذا ساق  لكنه يف صورة  فوهو  يتحلل من عمرته،  أن  املفرتض 

ا بال َّتلل، وهو إذا ساق اهلدي. وقد تنازع العلامء   واحدة ال يتحلل من عمرته وإنام يكون متمتعا

 ولني: يف هذه املسألة عىل ق
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ا، وهوالقول األول:  -  مالك والشافعي.  قول أنه ال يكون متمتعا

ا، وهو قول أيب حنيفة وأمحد.   القول الثاين: -  أنه يكون متمتعا

بينهام، ومن  يتحلل  املتمتع أن  يقول: من رشوط  ا  ولكل منهام منزعه، فمن قال ال يكون متمتعا

ا يقول: إنه قد ساق اهلدي فال يمك -ن أن يتحلل، وقد ذهب شيخ اإلسالم  قال إنه يكون متمتعا

ا بال إحالل، فهذه هي الصورة الوحيدة التي استثناها    -رمحه اهلل تعاىل املصنف أنه يكون متمتعا

 وستأيت املسألة بأوضح. 

به( )قوله:   أحرمت  احلج  فوات  )فخشيت  العمرة  طواف  قبل  املتمتعة  املرأة(  حاضت  )وإن 

َصىلَّ   -عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال هلا النبي    وجوبا )وصارت قارنة( ملا روى مسلم أن

صورة املسألة: حاضت امرأة متمتعة، (  : »أهيل باحلج« وكذا لو خشيت غريها-اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  

لعائشة   حصل  كام  احليض،  أتاها  ثم  بالبيت،  تطف  مل  لكن  بالعمرة  أهلت  أهنا  اهلل -أي  ريض 

ختشى فوات احلج ألنه سيدخل يوم عرفة، فيقول املصنف: إن  فتنتظر حتى تطهر، لكنها    -عنها

وعائشة   باحلج،  أحرمت  احلج  فوات  عنها-خشيت  اهلل  الكبري   -ريض  إدخال  وهذا  أحرمت، 

ابن عمر واإلمجاع وال إشكال يف هذا السنة وفتوى  قد دل عىل ذلك  أنه  ،  عىل الصغري، وتقدم 

هو مبني عىل أن احلج عىل الفور، فألجل باا  ه وجو؟ فإذن قول( وجوبا)لكن ملاذا قال املصنف:  

-، وقول املصنف بالوجوب عىل اإلطالق فيه نظر، وذلك أنه قد تكون هذه املرأة  ذلك  هذا قال

ر لسبب وخيش فوات احلج قد يكون ممن حجَّ حجة اإلسالم، فحجته   -أو إذا كان رجالا وأخَّ

الثانية ليست واجبة عليه. لذا رأيت كالم العلامء األولني كاملك والشافعي وأمحد وغريهم، ال 

 يحعربون بالوجوب، وإنام يقولون: له أن يفعل ...، إىل غري ذلك. وهو أصوب. 
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وترد هاهنا ، ر هذه املسألةألهنا أدخلت الصغري عىل الكبري، وقد تقدم ذك(  وصارت قارنة)قوله: 

 ؟ -ريض اهلل عنها-مسألة: ما صفة حج عائشة 

أهنا   -واهلل أعلم-وأصح األقوال    -ريض اهلل عنها-حصل بني العلامء نزاع يف صفة حج عائشة  

قارنة صارت  ثم  التمتع  تريد  أي  بالعمرة،  مفردة  بدأت  قارنة،  بني كانت  اجلمع  لذلك  ويدل   ،

قالت:   فإهنا  حضت"األدلة،  رسف  قدمنا  عنها-فبكت    "ملا  اهلل  إحرام   -ريض  عىل  فاستمرت 

النبي   فأمرها  فوات احلج  تحدخل حجها عىل   -صىل اهلل عليه وسلم-عمرهتا، حتى خشيت  أن 

بالبيت طوافك  يف صحيح مسلم: »  -صىل اهلل عليه وسلم-عمرهتا، فأصبحت قارنة، لذا قال  

«. فهي إذن ابتدأت مفردة للعمرة تريد أن  وسعيك بني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك

أهل   أكثر  قول  القيم، وهو  وابن  تيمية  ابن  اختاره  الذي  قارنة، وهذا  ثم صارت  متمتعة  تكون 

 العلم. 

: -َعَلْيِه َوَسلََّم  َصىلَّ اّلِلَُّ -ملا روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال هلا النبي )قوله: 

ا باملرأة احلائض، بل هو عام لكل أحد، (  »أهيل باحلج« وكذا لو خشيت غريها أي أنه ليس خاصا

 وتقدم أن إدخال الكبري عىل الصغري جائز باإلمجاع ولو بدون حاجة، فمع احلاجة من باب أوىل. 

دد، األصل صحة إحرامه والقول بأنه (  ومن أحرم وأطلق صح)قوله:   فلو أن رجالا أحرم ومل حيح

أمحد:  قال  لكن  واحلنابلة،  والشافعية  أمحد  قول  لذا يصح، وهذا  دليل،  إىل  دد حيتاج  أن حيح البد 

ا، بناءا عىل أن التمتع أفضل، وهذا صحيح إذا كان مل يسق اهلدي، أما إذا  األفضل أن يكون متمتعا

 قارناا.  ساق اهلدي فإنه يكون 
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فإن هذا   .فلو قال: بمثل ما أحرم فالن (  ورصفه ملا شاء وبمثل ما أحرم فالن انعقد بمثله )قوله:  

-أحرم بام أحرم به النبي    -ريض اهلل عنه-يصح، فقد ثبت يف الصحيحني أن عيل بن أيب طالب  

 وقد ذهب إىل هذا أمحد واحلنابلة.  -صىل اهلل عليه وسلم

أحرم )قوله:   إن  ال  نسك  بنصف  أو  يوما  أحرمت  ويصح  اليقني،  ألهنا  عمرة  جعله  جهله  وإن 

ل ما حال فالن، فإنه يقول عمرة، ألنه اليقني، أي األقل، ثم فإذا جه(  فالن فأنا حمرم لعدم جزمه

أفضل،   والتمتع  ا،  متمتعا يكون  إنه  يقال  أخرى  جهة  هذامن  قال  ذكر  ولو  واحلنابلة.  : أمحد 

ا أو بنصف نسك ُّوا احْلَجَّ يصح، لكن جيب عليه أن يتم، ألن اهلل تعاىل يقول: ﴿  .أحرمت يوما َوَأمِت

هللَِِّ ْمَرَة  فأنا حمرم  [196]البقرة:  ﴾  َواْلعح إذا أحرم فالن  قال:  لو  فمثل هذا ال يصح، ألنه   .لكن 

ا.  ا وقد يكون حمرما  علقه عىل أمر ال يحدرى ما هو، فقد ال يكون حمرما
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

)وإذا استوى عىل راحلته قال( قطع به مجاعة، واألصح عقب إحرامه: لبيك اللهم لبيك( أي:  

والنعمة لك وامللك، ال    أنا مقيم عىل طاعتك وإجابة أمرك »لبيك ال رشيك لك، لبيك إن احلمد

َوَسلََّم    -رشيك لك« روي ذلك عن ابن عمر عن رسول اّلِل   َعَلْيِه  تفق يف حديث م  -َصىلَّ اّلِلَُّ 

 عليه. 

التلبية، وتتأكد إذا عال نشزا أو  القارن بذكر عمرته وإكثار  وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ 

أو فعل حمظورا   ملبيا  أو سمع  الرفاق  التقت  أو  أو هنار  ليل  أقبل  أو  أو صىل مكتوبة  هبط واديا 

ب جيهر  أي  الرجل(  هبا  )يصوت  البيت  رأى  أو  عنها  نزل  أو  دابته  ركب  أو  خلرب ناسيا  التلبية؛ 

باإلهالل  أصواهتم  يرفعوا  أن  أصحايب  آمر  أن  فأمرين  جربيل  »أتاين  مرفوعا:  خالد  بن  السائب 

الرتمذي، وصححه  غري   والتلبية«  ويف  وأمصاره،  احلل  غري مساجد  يف  بالتلبية  اجلهر  يسن  وإنام 

بالعربية لقادر وإال فبلغته ويسن بعدها دعاء القدوم والسعي بعده، وترشع  وصالة عىل   طواف 

)وختفيها املرأة( بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -النبي  

 خمافة الفتنة، وال تكره التلبية حلالل.

---------------------------------------------- 

  )وإذا استوى عىل راحلته قال(()قوله: 

ل يحستحب  أنه  املصنف  يلبيذكر  أن  هذا   لمحرم  وإىل  ينطلق،  أن  وأراد  راحلته  عىل  استوى  إذا 

النبي   ابن عمر عن  البخاري عن  الشافعي وهو قول أمحد يف رواية، وثبت يف  صىل اهلل -ذهب 

 ، وهو الصواب ملا تقدم. أنه لبى حني بعثت به دابته -عليه وسلم
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يف حديث   تثبت  وقد ذكر املصنف أن هذه الصيغة،  (ك ...لبيك اللهم لبي):  ثم ذكر صيغة التلبية

وقد أمجع ،  حديث جابر املعروف الطويل الذي أخرجه مسلم  يفابن عمر يف الصحيحني، وثبت  

قول:   الصيغة، وهي  الخ...العلامء عىل هذه  لبيك  اللهم  وابن   لبيك  الطحاوي،  حكى اإلمجاع 

 عبد الرب، والقرطبي، ومجاعة من أهل العلم. 

يبدأ  )قوله:   وأن  فيها،  نسكه  يذكر  أن  التلبيةوسن  وإكثار  عمرته  بذكر  يذكر (  القارن  أن  أي 

ا فيقول: لبيك اللهم  ا، أو متمتعا ا يقول: لبيك اللهم حجا ا، وإذا كان مفردا النسك سواء كان إفرادا

ا هبا( مل يثبت فيه دليل وليس  ا هبا إىل احلج، لفظ )متمتعا عمرة، أما قول: لبيك اللهم عمرة متمتعا

ا عند أهل العلم، أو   يقول: لبيك اللهم عمرةا يف حجة، هذا إذا كان قارناا. وقد تقدمت مشهورا

فإذن يذكر هذه األنساك عىل ما تقدم ذكره، وقد نصَّ عىل هذا اإلمام أمحد، وهو ،  اإلشارة هلذا

 قول عند احلنابلة، وسبق ذكر هذه املسألة.

«، أي رة يف حجةوقل عم: »-ريض اهلل عنه-ويبدأ القارن بذكر عمرته حلديث عمر بن اخلطاب  

احلنابلة  عند  قول  وهو  أمحد،  اإلمام  هذا  عىل  نصَّ  وقد  احلج،  لفظ  عىل  العمرة  لفظ  ، يحقدم 

ريض اهلل -ويستحب أن يحكثر من التلبية قدر االستطاعة، ملا ثبت عند الرتمذي من حديث سهل  

ما من أحد يلبي إال لبى عمن يمينه وعمن شامله قال: »  -سلمصىل اهلل عليه و-أن النبي    -عنه

«، فدل هذا عىل استحباب  من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع األرض من هاهنا ومن هاهنا

 . اإلكثار من التلبية

وتتأكد إذا عال نشزا أو هبط واديا أو صىل مكتوبة أو أقبل ليل أو هنار أو التقت الرفاق أو )قوله:  

أو فعل حمظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت )يصوت هبا الرجل( سمع ملبيا  

أي جيهر بالتلبية؛ خلرب السائب بن خالد مرفوعا: »أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا 
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اضع تتأكد فيها التلبية، وذكر املصنف هناك مو (  أصواهتم باإلهالل والتلبية« وصححه الرتمذي 

هذه املواضع، واجلامع هلا: أنه كلام تغريت احلال تأكدت التلبية، وهذا الذي عليه علامء املذاهب 

فلذلك  التلبية،  عن  ينشغل  قد  احلال  تغري  عند  أنه  هذا  يف  والسبب  اجلملة،  حيث  من  األربعة 

تأكد له أن يحلبي، وسيذكر املصنف مواضع، وهذه   املواضع منها ما هو جممع عليه ومنها ما عليه يح

 املذاهب األربعة ومنها ما عليه اجلمهور.

ثبت عند ابن أيب شيبة عن خيثمة بن عبد الرمحن قال: كانوا يستحبون التلبية يف سٍت؛ يف دبر كل 

ا.  بعضا بعضهم  لقي  أو  ا،  واديا هبط  أو  رشفاا،  عال  وإذا  راحلته،  بالرجل  استقلت  وإذا  صالة، 

فاملقصود أن اجلامع هلا أنه كلام   ذكر ستاا لكن املوجود يف مصنف ابن أيب شيبة بالعد هي مخٌس.و

تغري احلال تأكد استحباب التلبية، ومنها ما هو جممع عليه، مثل إذا عال رشفاا، فإن التلبية تتأكد 

ا، باإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب، ومنها دبر الصالة، أي بعد   ا إمجاعا املكتوبة يحستحب أيضا

 حكى اإلمجاع ابن عبد الرب. 

 معنى التلبية دبر الصالة أي أنه منذ أن يسلم من صالته يلبي قبل االستغفار.  تنبيه: •

وصححه )قوله:   والتلبية«  باإلهالل  أصواهتم  يرفعوا  أن  أصحايب  آمر  أن  فأمرين  جربيل  »أتاين 

ال(  الرتمذي ثابت عن  »  -صىل اهلل عليه وسلم-نبي  هذا احلديث صحيح  قال:  يرفعوا وفيه  أن 

والتلبية باإلهالل  عىل أصواهتم  العلامء  أمجع  وقد  مستحب،  بالتلبية  الرجل صوته  رفع  فإذن   ،»

الرب   ابن عبد  املرأة ال ترفع صوهتا،   -رمحه اهلل تعاىل-هذا، حكى اإلمجاع  ومفهوم املخالفة: أن 

 وسيأيت الكالم عىل هذا.

وإنام يسن اجلهر بالتلبية يف غري مساجد احلل وأمصاره، ويف غري طواف القدوم والسعي )قوله:  

هذا هو األصل يف كل زمان ويف كل موضع، إال يف مساجد احلل وأمصاره،   (ُيسن)قوله:  (  بعده
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فمفهوم املخالفة: مساجد احلرم يحستحب رفع الصوت فيها بالتلبية، واملراد املسجد احلرام املكي 

املدين وعند ،  وليس  احلرم،  أمصار  يف  بالتلبية  يحرفع  لكن  بالتلبية،  فيها  يحرفع  ال  احلل  وأمصار 

  يحستحب رفع الصوت بالتلبية وكذلك يف السعي بعده.طواف القدوم ال

أن األصل استحباب رفع الصوت بالتلبية، سواء يف مساجد احلرم أو   -واهلل أعلم -والصواب  

عليه  ويدل  تقريره،  تقدم  الذي  األصل  هذا  احلل،  أمصار  أو  احلرم  أمصار  يف  وسواء  احلل، 

ين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا  أتا: »-صىل اهلل عليه وسلم-  حديث السائب ملا قال

« فإذن هذا هو األصل، وكان الصحابة يرفعون أصواهتم بالتلبية، فال أصواهتم باإلهالل والتلبية

 يحستثنى من هذا األصل إال ما دل الدليل عليه. 

هذا ال دليل عليه، فإذن نبقى عىل األصل وهو (  يف غري مساجد احلل وأمصاره )فقول املصنف:  

لكن قد يحمنع من   -رمحه اهلل تعاىل-ستحباب رفع الصوت بالتلبية، كام هو قول اإلمام الشافعي  ا

 هذا سواء يف املساجد أو غريها إذا كان فيه أذية عىل اآلخرين، وهذا خارج مورد النزاع. 

فإن يف مثل هذا ال يحرشع رفع الصوت بالتلبية، (  طواف القدوم والسعي بعدهويف غري  )وقوله:  

ا سواء كان طواف القدوم   -واهلل أعلم-واألظهر   قال: إن اهلدي والسنة يف الطواف عموما يح أن 

عت فيها،  أو غريه، وكذلك السعي أالَّ يحشتغل بالتلبية، وإنام يحشتغل باألذكار واألدعية التي رشح

فليس املانع أنه   -رمحه اهلل تعاىل-وقول اإلمام الشافعي    -رمحه اهلل تعاىل-بن عيينة  وهذا قول ا

 مثل هذا يحشتغل باألذكار واألدعية املتعلقة به.  يف طواف أو سعي، وإنام املانع أن 

ا (  وترشع بالعربية لقادر وإال فبلغته)قوله:   فإذن البحث جاٍر يف القادر، فلو أن عندنا رجالا قادرا

لبي   اللغة  ده لغتان، اللغة العربية وغريوعن العربية، فإذا مل يستطع أن يتكلم باللغة العربية فإنه يح

وا اهللََّ بلغته، أما العربية فهذا واضح لداللة السنة عىل هذا، أما غريه فمن باب قوله تعاىل: ﴿ َفاتَّقح
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اْسَتَطْعتحمْ  ]التغابن:  َما  الصو16﴾  وهو  احلنابلة  هذا  إىل  وذهب  وقالوا:  ،  اب[  احلنفية  وتوسع 

يحعلم أن األذكار  ا وعارفاا باللغة العربية، وهذا فيه نظر، فإنه ينبغي أن  لبي بلغته ولو كان قادرا يح

متعبَّد بألفاظها، فلذلك األصل أنه ال يحؤتى هبا إال باللغة العربية، وهذا فرق بينها وبني الدعاء، 

 ربية بخالف األذكار.فإن الدعاء يكون باللغة العربية وغري الع

إذا انتهى من التلبية يحسن (  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ويسن بعدها دعاء وصالة عىل النبي  )قوله:  

وقد جاء يف ذلك   -صىل اهلل عليه وسلم-بعدها أن يدعو، ويحسن بعد التلبية أن يصيل عىل النبي  

النبي    -ريض اهلل عنه  -بن ثابت    حديث خزيمة  إذا فرغ من   -صىل اهلل عليه وسلم    -أن  كان 

 والبيهقي  تلبيته يف حج أو عمرة سأل اهلل رضوانه واجلنة واستعاذ برمحته من النار. رواه الشافعي

، وروى البيهقي عن القاسم بن حممد أهنم كانوا يستحبون الصالة  وضعفه احلافظ  لكنه ال يصح

التلبية لكن ال يصح التلبية ، لذا الصعىل رسول اهلل بعد  الدعاء بعد  يحستحب  قال: ال  يح أن  واب 

 بعد التلبية، كام هو قول املالكية.  -صىل اهلل عليه وسلم-وال يحستحب الصالة عىل النبي 

الفتنة، وال تكره)وله:  ق املرأة( بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك خمافة    )وختفيها 

كام ثبت   -ريض اهلل عنهام-جهر املرأة بالتلبية خالف السنة، وقد أنكره ابن عمر  (  التلبية حلالل

عند الدارقطني، قال ابن عمر: ال ترفع املرأة صوهتا يف التلبية. وقد حكى اإلمجاع عىل هذا ابن 

 .-رمحه اهلل تعاىل-عبد الرب 

ريض -لبَّت، وسمعها معاوية    -ريض اهلل عنها-فإن قيل: قد ثبت عند ابن أيب شيبة أن عائشة  

 ؟-اهلل عنه

عائشة   أن  ال  ا،  عرضا حصل  هذا  مثل  عنها-فيقال:  اهلل  وأن   -ريض  صوهتا  ترفع  أن  تستحب 

رفيقتها   تحسمع  وإنام  بالتلبية  بصوهتا  جتهر  مل  وإن  املرأة  فإن  بالتلبية،  يسمع حيصل    قدفجتهر  أن 
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ا  رجل   غري ذلك، فال يستفاد منه استحباب رفع املرأة صوهتا قرب رجل أو  لريح أو  إما لعرضا

 . بالتلبية

وإذا كان الرجل حالالا فإن التلبية ال تحكره له، ألهنا من مجلة الذكر، وقد ثبت هذا عن مجع من 

وجماهد واحلكم  عطاء  عن  شيبة  أيب  ابن  أخرجه  كام  حالل،   ،التابعني،  وهم  لبون  يح كانوا  أهنم 

، وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعية وأمحد. فلذلك التلبية ال تحكره   ملن كان حالالا
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]باب حمظورات اإلحرام[ 

)حلق الشعر( من مجيع بدنه بال   -أي: املحرمات بسببه، )وهي( أي حمظوراته )تسعة(: أحدها  

ْدُي عذر، يعني: إزالته بحلق أو   اهْلَ َيْبُلَغ  لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى  حَتْ َتَعاَل: ﴿َوال  لَِقْولِِه  نتف أو قلع؛ 

لَُّه﴾ ]البقرة:   [.196حَمِ

الثاين   كرس   -)و(  أو  شعر  بعينه  خرج  فإن  عذر،  بال  رجل  أو  يد  من  قصه  أو  األظافر(  )تقليم 

فأزاهلام أو زاال مع غريمها فال فدية، وإن حصل األذى بقر فأزال شعره ظفره  ح أو قمل ونحوه 

لذلك، فدى، ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ومل ينهه، فدى، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر 

شعرتني   ونحوه، )فمن حلق( شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكني، وشعرتني أو بعض

ف  ظفرين  أو  مسكني،  فطعام  ظفرا  قلم(  )أو  دم،  فعليه  شعرات  وثالث  مسكينني،  طعام  فطعام 

مسكينني، أو )ثالثة فعليه دم( أي شاة أو إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام وإن خلل شعره 

 وشك يف سقوط يشء به استحبت. 

فدى( سواء   تغطية رأس الذكر إمجاعا، وأشار إليه بقوله: )ومن غطى رأسه بمالصق  -الثالث  

وحناء ونورة  وطني  كقرطاس  ال  أم  وبرنس،  كعاممة  معتادا  يف   كان  استظل  أو  بسري  عصبه  أو 

حممل راكبا أو ال ولو مل يالصقه، وحيرم ذلك بال عذر ال إن محل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة  

 أو بيت. 
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لبسه املخيط، وإليه اإلشارة بقوله: )وإن لبس ذكر خميطا فدى( وال يعقد عليه رداء وال   -الرابع  

حاجة لعقد، وإن مل جيد نعلني لبس خفني أو مل جيد   غريه إال إزاره ومنطقته ومهيانا فيهام نفقة مع

 إزارا لبس رساويل إل أن جيد وال فدية. 

الطيب وقد ذكره بقوله: )وإن طيب( حمرم بدنه أو ثوبه( أو شيئا منهام أو استعمله يف   -اخلامس  

بعود  تبخر  أو  )طيبا  قصدا  شم(  أو  )بمطيب  استعط  أو  اكتحل  أو  ادهن(  )أو  رشب  أو  أكل 

وعنرب ونحوه وكافور  مسك  الطيب  ومن  )فدى(،  و  أثم  الكعبة  بخور  ولو  قصدا  شمه  أو   )

وإن شمها بال قصد أو مس ما   وزعفران وورس وورد وبنفسج ولينوفر وياسمني وبان وماء ورد 

ال يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو رحيانا فارسيا أو نامما أو ادهن بدهن غري 

 مطيب فال فدية. 

قتل صيد الرب أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله: )وإن قتل صيدا مأكوال بريا أصال(   -السادس  

من  أي:  منه(  تولدت  )ولو  توحشت  ولو  أهلية  وبقر  إبل  بخالف  استأنس  ولو  وبط،  كحامم 

الصيد املذكور )ومن غريه( كاملتولد بني املأكول وغريه أو بني الوحيش وغريه تغليبا للحظر، )أو  

( الصيد املذكور )يف يده( وبمبارشة أو سبب كإشارة وداللة وإعانة ولو بمناولة آلة أو جناية تلف

عىل  وحيرم  بينهام،  فاجلزاء  حمرما  حمرم  ونحوه  دل  وإن  جزاؤه(،  )فعليه  فيها  مترصف  وهو  دابة 

لة أو املحرم أكله مما صاده أو كان له أثر يف صيده أو ذبح أو صيد ألجله، وما حرم عليه لنحو دال

املحرم  يمتلك  وال  بقيمته  حلبه  إذا  ولبنه  صيد  بيض  ويضمن  غريه،  حمرم  عىل  حيرم  ال  له  صيد 

ابتداء صيدا بغري إرث، وإن أحرم وبملكه صيد مل يزل وال يده احلكمية، بل تزال يده املشاهدة 

 بإرساله.
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ب ليس  ألنه  األنعام  وهبيمة  كالدجاج  إنيس(  حيوان  حرم  أو  بإحرام  حيرم(  كان  )وال  وقد  صيد، 

يذبح البدن يف إحرامه باحلرم، )وال( حيرم )صيد البحر( إن مل يكن  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النبي 

[ وطري املاء بري، )وال( حيرم  96باحلرم لَِقْولِِه َتَعاَل: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه﴾ ]املائدة:  

رم األكل( كاألسد والنمر والكلب إال املتولد كام تقدم، )وال( حيرم قتل  بحرم وال إحرام )قتل حم 

التحق  أو الرضر بجرحه أو ال، ألنه  التلف  أو ماله سواء خيش  الصائل( دفعا عن نفسه  الصيد 

 باملؤذيات فصار كالكلب العقور. 

جزاء فيه، قتل كل مؤذ غري آدمي، وحيرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه وال    ويسن مطلقا

ال براغيث وقراد ونحومها، ويضمن جراد بقيمته وملحرم احتاج لفعل حمظور فعله ويفدي، وكذا 

 لو اضطر إل أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن باحلرم، وال يباح إال ملن له أكل امليتة.

ة أو  عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: )وحيرم عقد النكاح( فلو تزوج املحرم أو زوج حمرم  -السابع  

كان وليا أو وكيال يف النكاح حرم، )وال يصح( ملا روى مسلم عن عثامن مرفوعا »ال ينكح املحرم 

 وال ينكح« )وال فدية( يف عقد النكاح كرشاء الصيد وال فرق بني اإلحرام الصحيح والفاسد. 

و  ويكره للمحرم أن خيطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه، )وتصح الرجعة( أي ل

 راجع املحرم امرأته صحت بال كراهية ألنه إمساك، وكذا رشاء أمة للوطء. 

من   -الثامن   دبر  أو  قبل  يف  احلشفة  بأن غيب  املحرم(  جامع  )وإن  بقوله:  اإلشارة  وإليه  الوطء 

]البقرة:   َرَفَث﴾  َفال  جَّ  احْلَ فِيِهنَّ  َفَرَض  َتَعاَل: ﴿َفَمْن  لَِقْولِِه  أو غريه حرم،  قا 197آدمي  ابن [  ل 

عباس: هو اجلامع، وإن كان الوطء )قبل التحلل األول فسد نسكهام( ولو بعد الوقوف بعرفة، 

الصحابة   بعض  لقضاء  والساهي  العامد  بني  فرق  َعنُْهْم    -وال  اّلِلَُّ  ومل   -َرِِضَ  احلج  بفساد 
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جان خير  يستفصل، )ويمضيان فيه( أي جيب عىل الواطئ واملوطوءة امليض يف النسك الفاسد وال

لَِقْولِِه  الصحيح  كاإلحرام  فحكمه  عباس،  وابن  هريرة  وأيب  وعيل  عمر  عن  روي  بالوطء،  منه 

َوالُْعْمَرَة ّلِلَِِّ﴾ ]البقرة:   جَّ  احْلَ ُّوا  [ )ويقضيانه( وجوبا )ثاين عام( روي عن ابن 196َتَعاَل: ﴿َوَأمِت

من حيث أحرم أوال إن   عباس وابن عمرو، وغري املكلف يقيض بعد تكليفه وحجة اإلسالم فورا

بعد  والوطء  حيال،  أن  إل  وطء  موضع  من  قضاء  يف  تفرقهام  وسن  فمنه،  وإال  ميقات  قبل  كان 

التحلل األول ال يفسد النسك وعليه شاة، وال فدية عىل مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه؛ ألنه 

 املفسد لنسكها.

بقوله:    -التاسع   وذكرها  الفرج  دون  )فإن املبارشة  املرأة  الرجل  مبارشة  أي:  املبارشة(  )وحترم 

فعل( أي بارشها )فأنزل مل يفسد حجه( كام لو مل ينزل، وال يصح قياسها عىل الوطء ألنه جيب به 

أمنى  أو  لشهوة،  ملس  أو  نظر  تكرار  أو  قبلة  أو  بمبارشة  أنزل  إن  بدنة(  )وعليه  دوهنا،  احلد 

ينزل فشاة كفدية أذى، وخطأ يف ذلك كعمد، وامرأة مع باستمناء قياسا عىل بدنة الوطء، وإن مل  

شهوة كرجل يف ذلك )لكن حيرم( بعدأن خيرج )من احلل( ليجمع يف إحرامه بني احلل واحلرم 

)لطواف الفرض( أي ليطوف طواف الزيارة حمرما، وظاهركالمه أن هذا يف املبارشة دون الفرج  

أنزل وهو غري متجه؛ ألنه مل يفسد إحرامه   فاملبارشة كسائر املحرمات إذا  حتى حيتاج لتجديده، 

يف   كالمه  مقتىض  هذا  الوطء،   "و    "التنقيح    "و    "املقنع    "و    "املنتهى    "كـ    "اإلقناع    "غري 

وغريها، وإنام ذكروا هذا احلكم فيمن وطئ بعد التحلل األول إال أن   "املبدع    "و    "اإلنصاف  

 فساد. يكون عىل وجه االحتياط مراعاة للقول باإل

تغطية  وال  عليها  حيرم  فال  املخيط  لباس  أي  اللباس(  يف  إال  كالرجل  تقدم  فيام  املرأة(  )وإحرام 

: »ال تنتقب املرأة وال تلبس -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -الرأس، )وجتتنب الربقع والقفازين( لقوله  
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يدخالن فيه يسرتمها من احلر كام  القفازين« رواه البخاري وغريه، والقفازان: يشء يعمل لليدين  

َصىلَّ اّلِلَُّ   -يعمل للبزاة، ويفدي الرجل واملرأة بلبسهام، )و( جتتنب أيضا )تغطية وجهها( لقوله  

َوَسلََّم   رأسها -َعَلْيِه  فوق  الثوب  فتضع  وجهها«  يف  املرأة  وإحرام  رأسه  يف  الرجل  »إحرام   :

( منها،  قريبا  الرجال  ملرور  وجهها  عىل  والدمالج وتسدله  والسوار  باخللخال  التحيل(  هلا  ويباح 

لبس  وهلا  لزينة،  بإثمد  اكتحال  هلام  وكره  بعده،  وكره  إحرام  عند  خضاب  هلا  ويسن  ونحوها، 

أو  ما مل يشغال عن واجب  رائحة كرهية بغري طيب واجتار وعمل صنعة  معصفر وكحيل وقطع 

 وتسن قلة الكالم إال فيام ينفع. مستحب، وله لبس خاتم، وجيتنبان الرفث والفسوق واجلدال،

---------------------------------------------- 

اإلحرام)قوله:   حمظورات  املصنف    (باب  تعاىل-سيبدأ  اهلل  اإلحرام،   -رمحه  حمظورات  بذكر 

قال  فوينبغي أن يحعلم أن األصل يف األفعال أهنا ليست من حمظورات اإلحرام،    عن يشء إنهال يح

حمظور إال بدليل رشعي، فعىل هذا إذا اختحلف يف أمر هل هو حمظور أو غري حمظور فاألصل أنه 

حمظور يف،  غري  يحدقق  أن  ينبغي  يف   ثم  التدقيق  إىل  فيحتاج  دقة  بعضها  يف  فإن  املحظورات  هذه 

 تصورها.

إذن املراد باملحظورات: هي أمور من حيث األصل مباحة، وإنام (  أي: املحرمات بسببه)قوله:  

نعت ألجل اإلحرام، وقوله:  رمت ومح  وهذا باالستقراء.  ( )وهي( أي حمظوراته )تسعة()حح

إذن املحظور األول حلق الشعر، وينبغي (  )حلق الشعر( من مجيع بدنه بال عذر  -أحدها  )قوله:  

﴿ تعاىل:  قوله  ذلك  يف  األصل  أن  إىل  نتبه  يح هح أن  لَّ حَمِ اهْلَْديح  َغ  َيْبلح َحتَّى  ْم  وَسكح ءح رح وا  لِقح ََّتْ ﴾ َوال 

 [، فاآلية ذكرت أمرين:196]البقرة: 

 احللق.األول:  -
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 الرأس. الثاين: -

ملا سيأيت وهو أن ذكر احللق خرج خمرج الغالب،   بشعر الرأسال  و  ،باحللق  ااألمر خاصا وليس  

ولغريه،  للحلق  شامل  هذا  أن  هذا  من  فينتج  الغالب،  خمرج  خرج  الرأس  شعر  حلق  وكذلك 

ذكر   ألن  وغريه،  الرأس  شعر  حللق  شامل  وهو  اإلزالة،  صور  من  ذلك  وغري   الرأس كالنتف 

خمرج الغالب فال مفهوم له، فيدخل يف ذلك شعر اآلباط، والعانة، والشعر الذي يف البدن  خرج  

 كله.

د هذا أن هناك أن ما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له  :ودل عىل هذا من حيث التأصيل ، ثم أكَّ

ا وإمجاعات، لكن هذا من حيث األصل ابن عباس  ،  آثارا ابن جرير عن  ريض اهلل -وثبت عند 

﴿  -عنهام تعاىل:  قوله  يف  جماهد  بِاْلَبْيِت وعن  فحوا  َوْلَيطَّوَّ ْم  وَرهح نحذح َوْليحوفحوا  ْم  َتَفَثهح وا  لَِيْقضح ثحمَّ 

ا بشعر الرأس، فإذن هذه  29﴾ ]احلج:  اْلَعتِيِق  [ عدَّ الشعر ومنه اللحية، فإذن األمر ليس خاصا

ابن عباس وجماهد الثاين اإلمجاع،  ،  فتوى  بني فوالدليل  يحفرقون  أهنم  أعلم  أمحد: ال  اإلمام  قال 

 شعر الرأس وغريه، فدل عىل أن هذه املسألة جممع عليها. 

قد دل عىل أنه حمظور الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب    -وهو حلق الشعر-وهذا املحظور  

﴿ تعاىل:  قوله  َحتَّىفتقدم  ْم  وَسكح ءح رح وا  لِقح ََّتْ هح   َوال  لَّ حَمِ اهْلَْديح  َغ  ]البقرة:  َيْبلح السنة 196﴾  أما   ،]

لت إىل النبي    -ريض اهلل عنه-فحديث كعب بن عجرة   والقمل   -صىل اهلل عليه وسلم-قال: محح

«، ثم أذن ما كنت أحرى الوجع بلغ بك ما أرى: »-صىل اهلل عليه وسلم-يتناثر عىل وجهي، فقال  

أما اإلمجاع، فالعلامء   -إن شاء اهلل تعاىل-يأيت الكالم عن هذا  له يف حلق رأسه وأمره بالفدية، وس

 وغريهم من أهل العلم.  ،جممعون عىل هذا املحظور، حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن قدامة
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ْديُ )قوله:   لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اهْلَ  يعني: إزالته بحلق أو نتف أو قلع؛ لَِقْولِِه َتَعاَل: ﴿َوال حَتْ

لَُّه﴾ ]البقرة:   ا، حكى اإلمجاع ابن (  [196حَمِ ا باحللق، وهذا جممع عليه أيضا إذن ليس األمر خاصا

 كر احللق خرج خمرج الغالب. املنذر وابن قدامة، ثم يدل عليه أن ذِ 

الثاين  )قوله:   بال   -)و(  رجل  أو  يد  من  قصه  أو  األظافر(  عذر)تقليم  تقليم (    أن  عىل  دل  قد 

 األظفار حمظور دليالن: 

وجماهد    -ريض اهلل عنهام-تقدم أثر ابن عباس  ، وفتوى الصحابة والتابعني الدليل األول:   -

﴿ تعاىل:  قوله  تفسري  جرير يف  ابن  رواه  مْ الذي  َتَفَثهح وا  لَِيْقضح ]احلج:  ثحمَّ  من  29﴾  ذكر   ]

 . ذلك تقليم األظفار

 من أهل العلم.   ماإلمجاع، حكاه ابن املنذر وابن قدامة، وغريه الثاين:الدليل  -

ل  الف يف هذه املسألة، وقد رأيت بعض أهل العلم املعارصين يحسهِّ إذا تبنيَّ هذا مل جيز ألحد أن خيح

دليل من كتاب وال سنة فيه  يثبت  تقليم األظفار، ويقول: مل  أمر  أن  ،  من  يذكر  أنه  العجيب  ثم 

وجمرد القول بأن السلف داود دون غريه هذا كاٍف يف عدم االلتفات هلذا القول، ألن  سلفه داود، 

لتفت إليه،    هوقوالا انفرد به داود عمن قبله   يف املسألة آثار عن الصحابة ال سيام وقول شاذ وال يح

 . والتابعني، ثم إمجاع كام تقدم

اع الذي حكاه ابن املنذر، فإن أن التقليم يشمل القص وغريه لإلمج  ذكر ابن عباس وجماهدقد  و

وا بعبارة أشمل، أي بكل إزالة وحكوا اإلمجاع عىل ذلك.  ابن املنذر وابن قدامة عربَّ

األصل أن كل ما  (  فإن خرج بعينه شعر أو كرس ظفره فأزاهلام أو زاال مع غريمها فال فدية)قوله:  

 ويف كالم املصنف صورتان:  ، يحذكر يف الشعر أن األظفار تبٌع له، فحكمهام واحد
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أن يحكرس الظفر نفسه أو خيرج الشعر بعينه، ففي مثل هذا إذا أزال هذا الشعر أو أزال   /األوىل

املالكية والشافعية واحلنابلة إىل هذا  ا، كام ذهب  فإنه جائز، وليس حمظورا الظفر  ثبت هذا  ، وقد 

شيبة أيب  ابن  عند  عباس    هذا  ابن  عنهام-عن  اهلل  يقصه  هوأن  -ريض  أن  ظفر  له  كحرس  من   ،أمر 

إزالة  جواز  عىل  فدل  يزيد،  وال  كحرس  حيث  من  فليقصه  ظفر  له  كحرس  من  أن  عطاء  عن  وثبت 

 فإن حكمهام واحد. ومثله الشعر كام تقدم ،الظفر إذا كحرس

وكذلك لو زال الشعر مع غريه فال فدية فيه، فلو أن رجالا حكَّ رأسه فزال شعٌر، فإن مثل هذا 

ا، وهذا قول الشافعية واحلنابلة، وثبت عند ابن أيب شيبة عن ابن عباس   ال فدية فيه ألنه جاء تبعا

ا فإن مثل هذا ال فدية فيه، لقاعدة: ) ا، فلو قحدر أن شيئاا زال تبعا ا شديدا ُيغتفر أنه حكِّ رأسه حكا

 (. تبًعا ما ال ُيغتفر أصاًل 

-ينبغي أن يحعلم أمر  (  وإن حصل األذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك، فدى)وله:  ق

أن فعل حمظور من حمظورات اإلحرام لعذر ال يمنع الفدية،   -وسيأيت الكالم عليه بام هو أوضح

ْم َمِريضاا َأْو بِِه َأذاى ِمْن َرْأِسِه َفِفْديَ فإن اهلل عز وجل قال: ﴿ ٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو َفَمْن َكاَن ِمنْكح

ٍك  ريض اهلل -[، يالحظ أنه مريض، ويدل عىل هذا حديث كعب بن عجرة  196﴾ ]البقرة:  نحسح

النبي    -عنه إىل  ل  أمره   -صىل اهلل عليه وسلم-فإنه محح ملا حلق رأسه  ا، ومع ذلك  وكان معذورا

 . -إن شاء اهلل تعاىل-بالفدية، وسيأيت البحث يف هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

وعىل هذا املذاهب األربعة، وسنحتاج هلذا فيام سيأيت   إذن فعل املحظور لعذر ال يمنع من الفدية

القاعدة:    -إن شاء اهلل تعاىل-ذكره   الفديةإذن  ، والدليل اآلية ثم أن فعل حمظور لعذر ال يمنع 

بالفدية، وهو إنام   -اهلل عليه وسلمصىل  -وقد أمره النبي    -ريض اهلل عنه-فعل كعب بن عجرة  

 حلق رأسه لعذر. 
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لق رأسه بإذنه أو أراد رجل (  ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ومل ينهه، فدى)قوله:   كذلك من حح

املالكية  هذا  إىل  ذهب  وقد  فدية،  عليه  هذا  فإذن  له،  أذن  قد  فهو  ساكت  وهو  رأسه  حيلق  أن 

 والشافعية واحلنابلة. 

ونحوه)قوله:   بسدر  شعره  غسل  للمحرم  رواية، (  ويباح  يف  وأمحد  الشافعي  ذهب  هذا  وإىل 

يف الرجل الذي   -ريض اهلل عنهام-والدليل عىل ذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس  

در، فدل عىل أنه يصح للمحرم أن  أن يحغسل بس  -صىل اهلل عليه وسلم-وقصته دابته، أمر النبي  

 يغسل شعره وبدنه بسدر ونحو ذلك. 

بعض شعرتني )قوله:   أو  وشعرتني  طعام مسكني،  فعليه  بعضها  أو  واحدة  حلق( شعرة  )فمن 

واحدة فعليه إطعام ذكر املصنف أن من حلق شعرة  (  فطعام مسكينني، وثالث شعرات فعليه دم

يف  وأمحد  الشافعي  اإلمام  هذا  إىل  وذهب  مسكينني،  إطعام  فعليه  شعرتني  حلق  وإذا  مسكني، 

يف الشعرة مسكني، "قال:    -رمحه اهلل تعاىل-رواية، والدليل عىل هذا ما روى البيهقي عن عطاء  

لكن يحتساهل  ويف إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وإن كان فيه ضعف، "ويف الشعرتني مسكينان

ا عن تابعي، ومثله يحسهل فيه ما ال يحسهل يف غريه،  فيه ألنه ليس شديد الضعف، ثم هو يروي أثرا

ثم يدل عليه ما سيأيت ذكره عن عطاء أنه ذكر يف ثالث شعرات دم، فلم يذكره يف الشعرة وال يف  

 الشعرتني. 

، وإذا حلق أو نتف شعرتني فإذن إذا حلق الرجل أو نتف شعرة واحدة فإن عليه إطعام مسكني

ا، ثبت هذا   فإن عليه إطعام مسكينني كام تقدم، أما إذا حلق أو نتف ثالث شعرات فإن عليه دما

، وسيأيت الكالم "يف ثالث شعرات دم، العامد والنايس سواء"عن عطاء عند ابن أيب شيبة، قال:  

 . -إن شاء اهلل تعاىل-عىل العامد والنايس 
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ا فطعام مسكني، أو ظفرين فطعام مسكينني، أو )ثالثة فعليه دم( أي شاة أو )أو قلم( ظفر)قوله:  

أيام ثالثة  صيام  أو  مساكني  ستة  األظفار، (  إطعام  يف  قال  يح الشعر  يف  ذكره  سبق  ما  أن  وتقدم 

ا، وهو خمري بني ثالث وسيأيت البحث يف هذا   إن -وعامل املصنف الظفر معاملة من فعل حمظورا

)فمن حلق( شعرة واحدة أو )ا ذكر املصنف يف ثنايا كالمه عن الشعر قوله:  ومم  -شاء اهلل تعاىل

فبعض الشعرة يحعامل معاملة الشعرة ألنه قٌص، وتقدم أن احلكم شامل للقص واحللق (  بعضها

 ، وقد ذكر هذا الشافعية واحلنابلة. الكاملة والنتف، لذلك قص بعض الشعرة كالشعرة

له أن يفدي احتياطاا، أي استح (  وط يشء به استحبتوإن خلل شعره وشك يف سق)قوله:   حب 

وللحنابلة قول آخر أنه ال يحستحب له ألن األصل   -رمحه اهلل تعاىل-وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد  

مثله بيقني  إال  اليقني  عن  نتقل  يح فال  عليه،  جيب  واالستحباب،  ،  ال  اإلجياب  بني  فرٌق  هنا  لكن 

 .شك فإنه ُيستحب االحتياط وال جيب أنه إذا حصل والقاعدة الرشعية: 

يتساقط هو  الذي  الشعر  أن  الرجل شعره  إذا خلل  الغالب  أنه يف  إىل  نتبه  يح أن  ينبغي  ا  أيضا لكن 

يتساقط  فإنه  التخليل  جمرد  الغالب  يف  أما  للشعر،  شٌد  وحصل  خلل  إذا  بخالف  ميت،  شعر 

ا، وأجاز   أنه كان   -ريض اهلل عنهام-الشعر امليت، لذا تقدم عن ابن عباس   ا شديدا حيك شعره حكا

ا للحك الشديد، وإنام إذا حصل الشك ألي   -ريض اهلل عنه-هذا   لكن إذا شكَّ وهذا ليس الزما

 سبب كان فإنه يحستحب له الفدية لقاعدة االحتياط.

الذكر إمجاعا   -الثالث  )قوله:   الذكر حمظور من حمظورات اإلحرام، تغطية رأس  (  تغطية رأس 

بالرجل  التعبري  من  أدق  واألنثى  بالذكر  والتعبري  كذلك،  ليست  األنثى  أن  املخالفة:  ومفهوم 

ا، ألن الذكر يدخل فيه الصغري والكبري، واألنثى يدخل  واملرأة، وإن كان كال التعبريين صحيحا

 .ةوالكبري ةفيها الصغري
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أخرج البخاري ومسلم من أما السنة فقد  وقد دل عىل أن تغطية الرأس حمظور: السنة واإلمجاع،  

عمر   ابن  عنهام-حديث  اهلل  النبي    -ريض  وسلم-أن  عليه  اهلل  املحرم؟   -صىل  يلبس  ما  سئل 

« العامئمقال:  وال  القميص،  يلبس  للرأس،ال  تغطية  والعامئم:  الفقهاء    «  من  مجع  يحعربِّ  لذلك 

بقوهلم: تغطية الرأس بمالصق. وهذا أدق، فإن النص جاء يف املالصق وهو العاممة، وذكر النبي 

وسلم- عليه  اهلل  خميطاا    -صىل  يكون  ثوب  وهو  املغاربة،  بلباس  شبيه  لباس  وهي  الربانس، 

أن املخيط    -صىل اهلل عليه وسلم-فيستفاد من ذكر النبي    ومفصالا عىل البدن ويحغطى به الرأس،

أما اإلمجاع  ،  حمظور من حمظورات اإلحرام، وأن ما يغطي الرأس حمظور من حمظورات اإلحرام 

فقد حكاه ابن املنذر، وابن قدامة، وغريهم، وقد أمجعوا عىل أنه حمظور عىل الذكر دون األنثى، 

اهل لذلك  ويدل  املنذر،  ابن  حكاه  تسرتن  كام  أحرمن  إذا  فإهنن  الصحابيات،  عند  العميل  -دي 

 . -ريض اهلل عنهن

بقوله: )ومن غطى رأسه بمالصق فدى( سواء كان معتادا كعاممة وبرنس)قوله:   إليه  ( وأشار 

أم ال كقرطاس وطني ونورة وحناء أو عصبه بسري أو استظل يف )  (مالصقبلفظ )  عرب احلجاوي

يالصقه، وحيرم ذلك بال عذر ال إن محل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة  حممل راكبا أو ال ولو مل  

 (  أو بيت

غري  ةرأسه تغطي غطتركب سيارة ف كمن تنازع العلامء فيمن استظل يف حممل راكباا وغطى رأسه

أيبو،  ةمالصق ابن  ما ثبت عند  أقوال ثالثة، واألصل يف ذلك  املسألة  ابن عمر    يف  -شيبة عن 

ا له وال يكن بينك وبينه ساتر. أي كح   "أضح ملن أحرمت له"أنه قال:    -ريض اهلل عنهام ن منكشفا

 وهذا هو األصل يف هذه املسألة. 
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يصح  فإنه  ا يمة ونحوهخيف   املحرم إذا كانأنه  َّترير حمل النزاع يف هذه املسألة أن العلامء أمجعوا و

ب للنبي  ، حكى  ه أن يستظل هبال -اإلمجاع ابن قدامة، وثبت يف مسلم من حديث جابر أنه رضح

وإنام النزاع يف أن يركب   -صىل اهلل عليه وسلم -  استظل هبا خباء بنمرة، ف  -صىل اهلل عليه وسلم

أضح ملن أحرمت "قول ابن عمر:    وإذا تأمل الناظر يفيحسرت رأسه،  والرجل دابة أو غري ذلك،  

ا ملن أحرم له وهو  ل  ه شاملظاهره أنفإن    "له لخيمة، ألن من جلس يف اخليمة ال يكون منكشفا

مل قول ابن عمر   عىل   -ريض اهلل عنهام-اهلل سبحانه، فبداللة صحة جلوس املحرم يف اخليمة حيح

أمحد    األفضلية اإلمام  عن  رواية  وهذه  مكروه،  فهو  ذلك  يف  خالف  تعاىل-ومن  اهلل   -رمحه 

ما ثبت يف مسلم من ح زيد    -ريض اهلل عنه-ديث جابر  ويؤكد ذلك  بن  ريض اهلل -أن أسامة 

، أحدمها آخذ بناقته واآلخر يحظله، فالنبي    -عنه كان يميش وأحد   -صىل اهلل عليه وسلم-وبالالا

ريض -فدل عىل أن تعليل ابن عمر    -صىل اهلل عليه وسلم-الصحابيني كان يحظله من الشمس  

فيد الوجوب.  -اهلل عنهام  ال يح

 مل ال يقال باإلباحة كام هو القول الثاين يف املسألة؟فإن قيل: 

يقال: ألن يف املسألة قوالا لصحايب، وال يصح أن نخالفه إال أن خيالفه صحايب آخر، وال أعرف 

عمر   ابن  خالف  عنهام-صحابياا  اهلل  وبني   -ريض  عمر  ابن  قول  بني  اجلمع  فبمقتىض  هذا،  يف 

مل هذا عىل األفضل  ية، ومن خالف وقع يف الكراهة. األدلة املتقدمة حيح

بيت)قوله:   أو  شجرة  أو  بخيمة  استظل  أو  عليه  محل  إن  ال  عذر  بال  ذلك  أحد (  وحيرم  هذا 

أنه ال حيرم وإنام يحكره، وإن محل عىل رأسه شيئاا كأن حيمل   -كام تقدم–  األقوال الثالثة، الصواب 

اإل حمظورات  من  ا  حمظورا ليس  هذا  مثل  فإن  ذلك  نحو  أو  ا  رأسه  متاعا غطى  قال  يح وال  حرام، 

ا من حمظورات   بمالصق، ألنه ليس املراد التغطية، وإنام املراد احلمل، فمثل هذا ال يكون حمظورا
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اإلحرام، وقد ذكر هذا املالكية واحلنابلة وهو قول عند الشافعية. وتقدم أنه إن استظل بشجرة 

-وقد أمر النبي    -رمحه اهلل تعاىل-  كام حكاه ابن قدامة   جوازهأو خيمة أو بيت أن هذا جممع عىل

 . -صىل اهلل عليه وسلم-برضب خباء له بنمرة  -صىل اهلل عليه وسلم

 ويبقى عندنا مسألتان: 

األول:   - الوجهاملسألة  العلم  للذكر  سرت  أهل  قويل  أعلم-، وأصح  الوجه  -واهلل   أن سرت 

ا من حمظورات اإلحرام.  للذكر  ليس حمظورا

يف الرجل   -ريض اهلل عنهام-فإن قيل: قد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس  

« قال:  دابته،  وقصته  وجهه الذي  ختمر  تغطية   «؟ وال  فلذلك  شاذة،  الزيادة  هذه  فيقال: 

ا من حمظورات اإلحرام، وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمح د يف  الوجه وسرته ليس حمظورا

ا وقد سرت وجهه،   -ريض اهلل عنه-رواية، وثبت عند مالك يف املوطأ أن عثامن   كان حمرما

ا من حمظورات اإلحرام.   فدل هذا عىل أن سرت الوجه ليس حمظورا

أنه    -اهلل عنهامريض  -، ثبت عند البيهقي عن ابن عمر  للذكر  سرت األذنني  املسألة الثانية: -

الرأس"قال:   من  بل    "األذنان  تحسرت األذنان،  حمظور من حمظورات    سرتمهافعىل هذا ال 

فإذن لو أراد الرجل أن    اإلحرام، وقد ذهب إىل هذا أمحد، بل هو قول مجاهري أهل العلم.

 ينام وأراد أن يتغطى، فإن له أن يغطي وجهه لكن ال يغطي أذنيه وال رأسه.

فدى((  -الرابع  )قوله:   خميطا  ذكر  لبس  )وإن  بقوله:  اإلشارة  وإليه  املخيط،  هو   لبسه  هذا 

ابن  ل عىل العضو، واألصل يف هذا حديث  فحصِّ ما  باملخيط، وهو  املراد  الرابع، وتقدم  املحظور 

عنهام -عمر   اهلل  الصحيحني،    -ريض  النبي  يف  وسلم-أن  عليه  اهلل  ئل:  -صىل  يلبس   سح ما 

 «، واملراد بالقميص املخيط. ال يلبس القميص وال العامئم قال: »فاملحرم؟ 
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امل هذا  عىل  دل  العلم،  وقد  أهل  إمجاع  عليه  ودل  املتقدم،  عمر  ابن  حديث  وهو  السنة  حظور 

املحظور  هذا  أن  الرب  عبد  وابن  املنذر  ابن  حكى  ثم  الرب،  عبد  وابن  املنذر  ابن  اإلمجاع  حكى 

خاص بالذكر دون األنثى، ويدل عىل ذلك ما تقدم ذكره من اهلدي العميل، وهو أن الصحابيات  

ن يلبس -ريض اهلل عنهن-  ن املخيط. كح

أي ال (  وال يعقد عليه رداء وال غريه إال إزاره ومنطقته ومهيانا فيهام نفقة مع حاجة لعقد)قوله:  

ل فيها، فاألصل يف أنه ال يعقد رداءا  تأمَّ تاج أن يح يعقد رداءا وال يعقد غري الرداء، وهذه املسألة حيح

، إذن عىل "ال يعقد املحرم شيئاا"عند الشافعي أنه قال:    -ريض اهلل عنهام-ا ثبت عن ابن عمر  م

بال عقد، بأن يلفه   اإلزار  يشد  وإنامأن املحرم ال يعقد أي يشء،    -ريض اهلل عنهام-أثر ابن عمر  

 أو غري ذلك، فيلف بعضه عىل بعض من غري عقد. 

عمر   ابن  قول  عنهام-ثم  اهلل  شيئاا  وال":  -ريض  املحرم  في  "يعقد  العلامء  القول   هتنازع  بني  ما 

 املحرم ن أ األصل هو  و -ريض اهلل عنهام-وظاهر قول ابن عمر ، بالتحريم أو الكراهة أو اإلباحة

عمر   ابن  أن  سيأيت  لكن   ، َّترياما أو  كراهة  إما  ذلك  من  عنهام-ممنوع  اهلل  عند   -ريض  ثبت  كام 

قال:   املوطأ  يف  املنطقة"مالك  يلبس  ومثله "ال  نفقته،  فيه  ويضع  املحرم  يعقده  ما  واملنطقة:   ،

عائشة   الصحابة،  من  اثنان  ذلك  يف  خالفه  وقد  عنها-اهلميان،  اهلل  شيبة،  -ريض  أيب  ابن   عند 

ا، وقد خالفه اثنان من  -ريض اهلل عنه-فإذن يكون ابن عمر  ،  وابن عباس عند ابن أيب شيبة الفا خمح

إنه يصح له أن يعقد، سواءا أن   -واهلل أعلم-الصحابة، فلذا الصواب يف هذه املسألة   قال:  يح أن 

ذلك، ألنه   غري  أو  مهيان،  أو  بمنطقة،  ويعقد  يلبس  أن  أو  إزاره  اثننييعقد  اقول  من  لصحابة،  

عمر   عنهام-فابن  اهلل  الصحابيني  -ريض  هبذين  الف  عمر  ،  خمح ابن  قول  أعلم -فيكون   -واهلل 

ا يف مثل هذا، وأن العقد مباح، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وهو قول عند احلنابلة.   مرجوحا
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ابن عبد   هذان جائزان بفتوى اثنني من الصحابة كام تقدم، قال(  إال إزاره ومنطقته ومهيانا)قوله:  

 يصح للمحرم أن يعقد كام تقدم.  فإذن الرب: وهو قول الفقهاء قدياما وحديثاا، 

ينبغي أن  (  وإن مل جيد نعلني لبس خفني أو مل جيد إزارا لبس رساويل إل أن جيد وال فدية)قوله:  

ت(، وهذا هو املشهور عند أهل اللغة، أما ما  يحعلم أن )رساويل( لفظ مفرد واجلمع: )رساويال

صىل -أن النبي    -ريض اهلل عنهام-ذكره املصنف فقد ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس  

«، من مل جيد النعلني فليلبس اخلفني، ومن مل جيد اإلزار فليلبس الرساويلقال: »   -اهلل عليه وسلم

ابن ق فيه ، فدامةوقد أمجع العلامء عىل هذا، حكى اإلمجاع  إذن هذا مما أجازته الرشيعة وليست 

 دل عىل ذلك النص واإلمجاع. وفدية، 

 ، يقطعهام أسفل من الكعبنيفال من مل جيد النعلني ولبس اخلفني  مسألة: •

عمر   ابن  حديث  من  الصحيحني  يف  عنهام-ثبت  اهلل  النبي    -ريض  عليه -أن  اهلل  صىل 

»  -وسلم النعلني  قال:  جيد  مل  الكعبنيمن  من  أسفل  وليقطعهام  اخلفني  ويف فليلبس   ،»

« ومل يقل:  من مل جيد النعلني فليلبس اخلفنيقال: »  -ريض اهلل عنهام-حديث ابن عباس  

الكعبني» من  أسفل  يحعمل    «.وليقطعهام  أنه  التأصيل  حيث  من  زائد فاألصل  يشء  بكل 

هذا   املقيد،  عىل  املطلق  مل  حيح وأن  السنة،  السبب  هو  من  التفاق  هذا  مثل  يف  األصل 

ا، حكاه القايض   واحلكم، وإذا اتفق السبب واحلكم فإنه جيب محل املطلق عىل املقيد إمجاعا

 عبد الوهاب وغريه. 

مل املطلق عىل املقيد لسبب خارجي، ذكره اإل رمحه  -مام أمحد  لكن يف هذه املسألة ال حيح

قال اإلمام فنقله ابن عقيل، ونقله عنه ابن القيم يف كتابه )الفوائد( و)اهلدي(،    -اهلل تعاىل

أمحد: ملا أمر بقطع اخلفني دون الكعبني كان ذلك يف ذي احلليفة، وملا أعاد هذا يف حديث 

مرادا  الرشعي  احلكم  كان  ولو  كثريون،  عرفات  يف  والناس  بعرفات،  كان  عباس  ا  ابن 
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ا لبيَّنه يف عرفة   بيِّنه مع كثرة الناس وحاجتهم دلَّ    -صىل اهلل عليه وسلم-ومستمرا فلام مل يح

شيخ   قول  وهو  رواية  يف  أمحد  اإلمام  ذهب  هذا  وإىل  نحسخ.  قد  وأنه  ا  مرادا ليس  أنه  عىل 

 اإلسالم ابن تيمية وابن القيم. 

-هذا هو املحظور اخلامس، وقد دل عىل أنه حمظور حديث ابن عمر  (  الطيب  -اخلامس  )قوله:  

ئل:    -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  يف الصحيحني    -ريض اهلل عنهام ما يلبس املحرم؟ قال: سح

« ألهنام وال يلبس شيئاا مسه ورس أو زعفران « إىل أن قال: »ال يلبس القميص وال العامئم ...»

صىل اهلل -رج الشيخان عن ابن عباس يف قصة الرجل الذي وقصته دابته، أن النبي  أخو،  طيبان 

وسلم يحطيَّب،    -عليه  أن  حكى هنى  اإلحرام،  حمظورات  من  حمظور  أنه  عىل  العلامء  أمجع  وقد 

 اإلمجاع ابن عبد الرب، وابن قدامة، وابن حجر، وغريهم من أهل العلم. 

طيب(  )قوله:   )وإن  بقوله:  ذكره  أو وقد  أكل  يف  استعمله  أو  منهام  شيئا  أو  ثوبه(  أو  بدنه  حمرم 

رشب )أو ادهن( أو اكتحل أو استعط )بمطيب أو شم( قصدا )طيبا أو تبخر بعود ونحوه( أو 

)فدى(( و  أثم  الكعبة  بخور  ولو  قصدا  الرشيعة    شمه  أن  ابام  حمظورا الطيب  مسَّ  من   جعلت 

حمظورات اإلحرام فيدخل يف ذلك األكل والرشب، وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد، وهو قول 

املالكية، فعىل هذا لو أراد أن يرشب قهوة فيها زعفران فإنه ال يصح للمحرم، ألن مّس املحرم 

هن بيشء فيه طيب فإن هذا حمظور ،  للطيب حمظور من حمظورات اإلحرام وكذلك لو أراد أن يدَّ

حمظورات اإلحرام، وقد ذهب إىل هذا األوزاعي وهو قول عند احلنابلة، ويدل عىل ذلك أنه من  

 تقدم أنه حمظور من حمظورات اإلحرام فيام ذكر املصنف، وسبق ذكر الدليل. 

التي تكون معطرة، ومن ذلك  الكثرية  اليوم ويستعملون من األشياء  الناس  يدهن  أكثر ما  وما 

يو أن  قلَّ  فإنه  اإلحرام الصابون،  حمظورات  من  هذه  فكل  ا،  معطرا يكون  وأن  إال  صابون  ، جد 

د شم الطيب حمظور من حمظورات اإلحرام،  كذلك  و ريض اهلل -قد ثبت هذا عن ابن عمر  فتقصُّ
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عند ابن أيب شيبة، وعن جابر عند الشافعي، وإليه ذهب اإلمام أمحد، ويدل عىل هذا أنه   -عنهام

ا وال يفدي.من معاين منع تطيب املحرم. لكن  د فإنه ليس حمظورا  لو شمَّ طيباا بال تقصُّ

وياسمني )قوله:   ولينوفر  وبنفسج  وورد  وورس  وزعفران  وعنرب  وكافور  مسك  الطيب  ومن 

أو   وبان وماء ورد أو عودا  فواكه  أو شم  يعلق كقطع كافور  ما ال  أو مس  وإن شمها بال قصد 

إذن كل ما هو طيب يف نفسه (  مطيب فال فدية  شيحا أو رحيانا فارسيا أو نامما أو ادهن بدهن غري

فادهن به فال فدية فيه، أو ما شمه من من الدهن  وكل ما ليس مطيباا  ،  وله رائحة طيبة فإنه طيب

 الطيب بال قصد فال فدية فيه، وكل هذا جممع عليه، حكاه ابن املنذر.

أو اصطياده  -السادس  )قوله:   الرب  أن  (  قتل صيد  وينبغي  تفاصيل،  فيه  السادس  املحظور  هذا 

وأن   عليه  الكالم  وسيأيت  كذلك،  ليس  البحر  صيد  أن  املخالفة  فمفهوم  يحنظر،  وأن  فيه  يحدقق 

رح قال سبحانه: ﴿،  كليهام منصوص وجممع عليه ْمتحْم حح ْم َصْيدح اْلرَبِّ َما دح َم َعَلْيكح رِّ ﴾ ]املائدة: ماا َوحح

السنة 96 أما  اآلية،  ذكر  فتقدم  الكتاب  أما  واإلمجاع،  والسنة  الكتاب  بداللة  إذن هذا حمظور   ]

قتادة   أيب  حديث  منها  أحاديث  عدة  عنه-ففيه  اهلل  قال    -ريض  ا  صيدا صاد  عليه -ملا  اهلل  صىل 

فدل عىل أن الصيد   «،فكلوا« قالوا: ال، قال: »هل أحد منكم أشار إليه أو أعان عليه؟: »-وسلم

 حمظور من حمظورات اإلحرام، أما اإلمجاع فقد حكاه ابن قدامة والنووي.

أصال(()قوله:   بريا  مأكوال  صيدا  قتل  )وإن  بقوله:  إليه  أشار  ا(   وقد  )صيدا الثالثة  القيود  هبذه 

(، هذا يدل عىل أن النظر للصيد يحنظر فيه بالنظر إ  ا(، ثم قال: )أصالا ( و)بريا ىل أصله، و)مأكوالا

والعكس  أصله  إىل  يحنظر  فإنه  ش  توحَّ ثم  األنعام  كبهيمة  يحستأنس  مما  صاده  ما  أصل  كان  فإذا 

 كذلك، وسيفصله املصنف.
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وبط)قوله:   ومثل (  كحامم  األصل،  حيث  من  هذا  بري،  صيد  األصل  حيث  من  والبط  احلامم 

غزال، وقد استأنست إذا كان عند رجل  ، كذلك  احلامم والبط إذا استأنس وصار يألف بني آدم

فإذن املعترب يف هذا النظر إىل أصله، ،  هذه الغزال، ثم صادها رجل فإهنا صيد، بالنظر إىل أصلها

 . وقد ذكر هذا احلنفية والشافعية واحلنابلة

توحشت)قوله:   ولو  أهلية  وبقر  إبل  بخالف  استأنس  قد (  ولو  إبل  هناك  كان  لو  والعكس 

فإهنا   النظر إىل أصلها، وقد ذكر هذا توحشت ثم صادها رجل،  املعول هو  ا، وإنام  ليست صيدا

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلمام أمحد 

)ولو تولدت منه( أي: من الصيد املذكور )ومن غريه( كاملتولد بني املأكول وغريه أو بني )قوله:  

ش وبني ما  لو كان هناك حيوان تولَّد بني اثنني، بني ما أصله متوح( الوحيش وغريه تغليبا للحظر

تغليباا جلانب احلظر، وصدق املصنف   ،فإن مثل هذا لو صيد فإنه صيد  ،أصله إنِس ال يتوحش

فإن العربة يف النظر إىل األصل، ثم أصل هذا تنازع فيه أمران فيحغلب جانب احلظر، وقد ذهب 

 إىل هذا الشافعية واحلنابلة.

سبب كإشارة وداللة وإعانة ولو بمناولة )أو تلف( الصيد املذكور )يف يده( وبمبارشة أو  )قوله:  

فلو تلف الصيد يف يد الرجل بمبارشة، فإن هذا يحعامل معاملة الصيد، ألن ذكر الصيد خرج (  آلة

 خمرج الغالب، فأي إتالف للصيد فإنه يحعامل معاملة الصيد، وقد ذكر هذا احلنفية واحلنابلة. 

إمجاعا  حمرم  الصيد  عىل  ااوالداللة  اإلمجاع  حكى  حجر  ،  تعاىل-بن  اهلل  أيب   -رمحه  عند  أن  إال 

للصيد،   املحرم  إشارة  حرمة  عىل  جممعون  العلامء  لكن   ، تفصيالا من حنيفة  الصحيحني  يف  ملا 

هل أحد منكم : »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم    قال   قال:  -ريض اهلل عنه-ديث أيب قتادة  ح

فإنه وقع يف حمرم، وعليه فدية، كام ذكر   «، فإذن دل عىل أن اإلشارة حمرمة، فلو أشارأشار إليه؟
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جبري،  بن  وسعيد  البرصي،  كاحلسن  التابعون،  بذلك  وأفتى  وإسحاق،  وأمحد  احلنفية  هذا 

 ، كام أخرجها ابن أيب شيبة .وعطاء

ا من حمظورات اإلحرام، ألن يف  فإنه يكون قد فعل حمظورا املحرم عىل الصيد  وكذلك لو أعان 

سأل الصحابة عن اإلعانة، فدل عىل أن اإلعانة   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    رواية  البخاري

 حمظور من حمظورات اإلحرام، وإىل هذا ذهب احلنفية واحلنابلة. 

 فإن قيل: ما الفرق بني اإلعانة واإلشارة والتي منها الداللة؟ 

ومناولة اآللة ،  هيقال: الداللة واإلشارة إنام تكون قبل الصيد، أما اإلعانة تكون قبل الصيد وبعد

 تكون حتى بعد الصيد. 

)فعليه جزاؤه(()قوله:   فيها  دابة وهو مترصف  كان    أو جناية  دابة، سواء  أن مع رجل  لنفرض 

إذا  فإهنا  بفمها،  ا  صيدا رضبت  الدابة  فهذه  الدابة،  هذه  يف  مترصف  وهو  معه  تسري  أو  هلا  راكباا 

الفدية، ألن هذه الدابة َّتت ترصفه، نص عىل هذا رضبت الصيد بفمها أو بمثل ذلك فإن عليه  

احلنابلة، وقالوا: إال إذا كان بذنبها أو رجلها، ألن مثل هذا ال يكون َّتت الترصف وال يستطيع  

 أن يضبطها. 

ا بفمها فإن فيه فدية، وبرشط أن تكون الدابة َّتت  فإذن لو قدر أن مع رجل دابة ثم صادت صيدا

هذا   اجلزاء عند ابن أيب شيبة  وهو قول احلنفية واحلنابلة، وقد ثبت  ففي هذا كله اجلزاء،  ترصفه

 .ءعن احلسن وعطا

بينهام)قوله:   فاجلزاء  حمرما  حمرم  ونحوه  دل  ، (  وإن  جزاءا عليه  أن  أفتوا  وعطاء  احلسن  أن  تقدم 

دلَّ  اثنني أحدمها صاد واآلخر  أن  فلو  بينهام، وذكر هذا احلنفية واحلنابلة،  اجلزاء  أن  فإن    وأفتيا 

 اجلزاء بينهام، وسيأيت اجلزاء يف كل صيد. 
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أو صيد ألجله)قوله:   أو ذبح  أثر يف صيده  له  أو كان  أكله مما صاده  املحرم  ما (  وحيرم عىل  أي 

﴿ تعاىل:  لقوله  أكله،  عليه  حيرم  فإنه  ماا صاده  رح حح ْمتحْم  دح َما  اْلرَبِّ  َصْيدح  ْم  َعَلْيكح َم  رِّ ]املائدة: َوحح  ﴾

 لذي حكاه ابن قدامة.[، ولإلمجاع ا96

وتقدم الكالم عىل الداللة واإلعانة وغري ذلك، أما لو ذحبح أو صيد ألجله فال جيوز له أن يأكل 

ا لزيد، فإنه ال جيوز لزيد أن يأكل من هذا  منه، فعىل كالم املصنف لو أن رجالا حالالا صاد صيدا

ب إليه مالك والشافعي وأمحد، الصيد، لكن جيوز لعمرو ألنه مل يحصد له، وما ذكره املصنف ذه

قتادة   أيب  حديث  عليه  عنه-ويدل  اهلل  النبي    -ريض  وسلم-فإن  عليه  اهلل  سأهلم:   -صىل  أوالا 

 « قالوا: ال، ثم أمرهم باألكل. هل أحد منكم دله أو أعانه عليه؟»

منه   يأكل  بني   -صىل اهلل عليه وسلم-ويف حديث الصعب بن جثامة مل  له، فاجلمع  ألنه صاده 

مل حديث أيب قتادة عىل أنه مل يحصد بخالف حديث صعب بن جثامة.ا  حلديثني أن حيح

عند مالك يف املوطأ،    -ريض اهلل عنه-ثم ثبت التفريق بني ما صيد له وما مل يحصد له عن عثامن  

 عند البيهقي.  -ريض اهلل عنه-وعن عمر 

له ال حيرم عىل حمرم غ)قوله:   أو صيد  لنحو داللة  فلو  (  ريهوما حرم عليه  تقدم،  فرع عام  وهذا 

أشار رجل إىل رجل آخر أو دله أو أعانه فإنه ال يأكل منه حلديث أيب قتادة، لكن من ليس كذلك 

 ممن مل يحرش إليه أو يعينه فإنه يأكل منه. 

ا رأى بيض صيد، من (  ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته)قوله:   لنفرض أن رجالا حمرما

ا من حمظورات اإلحرام، وعليه فدية، محام أو غري  ذلك، ثم أخذ هذه البيضة، فإنه قد فعل حمظورا

عباس   ابن  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  ثبت  ما  لذلك  ويدل  األربعة،  املذاهب  هذا  إىل  ذهب  -وقد 

 أنه ذكر يف البيضة قيمتها.  -ريض اهلل عنهام
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لبناا مما يحصاد فإن عليه جزاءا   فإذن لو أخذ البيض فإن عليه جزاءا وهو قيمتها، وكذلك إذا حلب

هذا   ذكر  وقد  والبيض،  اللبن  بني  فرق  ال  فإنه  البيض،  عىل  ا  قياسا املصنف،  ذكر  كام  بقيمته 

 الشافعية واحلنابلة. 

ا مما يحصاد فإن عليه جزاءا وهو قيمته، ومثله اللبن، فإنه ال فرق بني اللبن  فاخلالصة: من أخذ بيضا

 والبيض. 

امل)قوله:   يمتلك  إرثوال  بغري  صيد  ابتداء  حمرم (  حرم  أنه  تقدم  ملا  يملكه،  مل  ا  صيدا صاد  فلو 

ابن  العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع  أمجع  وقد  يملكه،  أن  له  فليس  عليه  ا  كان حمرما فإذا  عليه، 

 بطال وابن عبد الرب. 

ا أي لو أخذه بإرث فإنه يملكه، وذلك أن ما أخذه بإرث دخل يف ملكه إلز(  بغري إرث)قوله:   اما

لذلك  اختيار،  بال  يف ملكه  يدخل  الرجل  يرثه  ما  فإن  وبقصده،  بفعله  ملكه  كام  ليس  إذن  فهو 

ذهب احلنفية واملالكية وهو قول عند الشافعية واحلنابلة أنه يصح له أن يتملك ما أخذه باإلرث،  

ا كام تقدم بيانه.   أما ما صاده ابتداءا فإنه ال يتملكه إمجاعا

وبمل)قوله:   أحرم  بإرسالهوإن  املشاهدة  يده  تزال  بل  احلكمية،  يده  يزل وال  مل  معنى (  كه صيد 

قال إن ملكيته زالت   رجالا أن  هذا:   يح ا يف بيته، فإن ملكيته مستمرة، وال  أحرم وهو يملك صيدا

ا مشاهدة، فقال:   ا حكمية ويدا وإن أحرم وبملكه صيد مل )ألنه قد أحرم، ثم جعل اليد يدين: يدا

ل  (  يزل فهو إذن قد يكون الصيد لغريه وقد جعله عنده أو قد (  وال يده احلكمية) ملكه،أي مل يزح

 جعله عند غريه، فبإحرامه ال يزول ملكه وال يده احلكمية أي أنه َّتت حكمه.

أن   أحرم وجب عليه  إذا  مثل هذا  فإن  يده،  كان يف  إذا  أي  املشاهدة،  يده  زالت  أحرم  إذا  وإنام 

ا لصيد فإن ملكه مستمر، والدليل عىل   ، فإذن يقال: إذامبارشة  يحرسله أحرم الرجل وكان مالكا
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هو  وهذا  باقية،  احلكمية  يده  وكذلك  ملكه،  زوال  عىل  دليل  وال  امللك  بقاء  األصل  أن  هذا 

األصل، وال داللة عىل زوال يده احلكمية، أي ليس هناك دليل يمنع من بقاء حكمه عىل الصيد 

 الذي ليس بيده اآلن. 

يحرسله، وإىل هذا ذهب احلنفية فأما لو كان يف يده اآلن   أن  يسمى يد مشاهدة، فهذا جيب عليه 

أن   له  إحرامه ال جيوز  بمجرد  الصواب، ألنه  الشافعية، وهو  عند  واحلنابلة وهو قول  واملالكية 

عىل يبقى معه الصيد، فالبد أن يحرسله، بخالف إذا كان يف بيته أو كان َّتت حكمه فإنه ال دليل  

 يحؤمر برتكه.  هأن

)وال حيرم( بإحرام أو حرم حيوان إنيس( كالدجاج وهبيمة األنعام ألنه ليس بصيد، وقد )قوله:  

أي لو أن رجالا أحرم وعنده  (  يذبح البدن يف إحرامه باحلرم  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -كان النبي  

قال إهنا َّترم عليه، ويدل عىل  هذا دليالن:  هبيمة أنعام فال يح

األول:   - النبي  الدليل  وسلم-فعل  عليه  اهلل  عنهم-والصحابة    -صىل  اهلل  فقد    -ريض 

 أهدوا وَّتت أيدهيم هبيمة األنعام. 

 إمجاع أهل العلم، حكى اإلمجاع ابن مفلح وغريه من أهل العلم.  الدليل الثاين: -

حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن ، وقد أمجع العلامء عىل ذلك،  باحلرم  الصيد  من  وغري املحرم يمنع

 قدامة وغريمها، وسيأيت الكالم عن هذا.

باحلرم    :حاالن   للمسألةفإذن   يكن  مل  وإن  حمرم،  رجل  األوىل:  وقد فياحلال  الصيد،  عليه  م  حرح

 تقدم الكالم يف هذا بالكتاب والسنة واإلمجاع. 

وس الصيد،  عليه  فيحرم  باحلرم،  لكنه  حمرم  غري  رجل  الثانية:  ذلك  الدليليأيت  واحلال   من   عىل 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-هذا  ىلالسنة واإلمجاع، وسيأيت الكالم ع
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فال   اإلنِس  احليوان  أما  احلرم،  يف  وألنه  إلحرامه  لسببني:  الصيد  عليه  حيرم  باحلرم  املحرم  إذن 

 حيرم عليه لداللة السنة واإلمجاع كام تقدم بيانه. 

ي)قوله:   مل  إن  البحر(  )صيد  حيرم  اْلَبْحِر )وال(  َصْيُد  َلُكْم  ﴿ُأِحلَّ  َتَعاَل:  لَِقْولِِه  باحلرم  كن 

إذن صيد البحر جائز بداللة اآلية، وبإمجاع أهل العلم، حكى اإلمجاع (  [ 96َوَطَعاُمُه﴾ ]املائدة:  

قال:   لكن  الرب،  عبد  وابن  املنذر  باحلرم)ابن  يكن  مل  صيد (  إن  له  جيوز  فال  باحلرم  كان  إذا  أي 

أحِحلَّ أنه جائز، لعموم قوله تعاىل: ﴿  -واهلل أعلم-ذا قوالن عند احلنابلة، واألظهر  البحر، ويف ه

ماا  رح ْمتحْم حح ْم َصْيدح اْلرَبِّ َما دح َم َعَلْيكح رِّ يَّاَرِة َوحح ْم َولِلسَّ هح َمَتاعاا َلكح اْلَبْحِر َوَطَعامح ْم َصْيدح  وا اهللََّ َلكح  َواتَّقح

ونَ  ْرَشح ِذي إَِلْيِه َّتح  [. 96]املائدة:  ﴾الَّ

أي أن طري املاء ليس من حيوانات البحر وإنام يحعترب من حيوانات الرب، (  وطري املاء بري)قوله:  

وطري املاء هو الطري الذي قد يدخل املاء ويصيد فيه ثم خيرج، فمثل هذا يحعامل معاملة حيوانات  

ا، وحكى ابن قدامة اإلمجاع عىل ذلك، قال: إال عطاء. وإذا قال عامل: إن العلامء  الرب، ويكون بريا

إ عطاءا  جممعون  فيكون  أال  وبعده،  قبله  جممعون  العلامء  أن  عىل  فيدل  وأمثاهلم،  احلسن  إال  و 

 .  اإلمجاع حجةا

كام )قوله:   املتولد  إال  والكلب  والنمر  كاألسد  األكل(  حمرم  )قتل  إحرام  وال  بحرم  )وال( حيرم 

ا حيرم تقدم أن احلرم واإلحرام كليهام سبب للتحريم، وقتل حمرم األكل يدخل فيه كل م(  تقدم

أكله، ومثَّل املصنف باألسد والنمر والكلب، فإن هذه أمثلة عىل ما حيرم أكله، فيقول املصنف 

 إن مثل هذا ال حيرم صيده. 

ريض اهلل -فام حيرم أكله جيوز صيده، عزاه ابن قدامة إىل أكثر أهل العلم، ويدل هلذا أن الصحابة  

 يحؤكل حلمه.  ملا أفتوا باجلزاء مل تكن فتواهم إال فيام -عنهم



125 

 

املتولد)قوله:   صيده  (  إال  جيوز  ال  هذا  فمثل  حلمه  يحؤكل  ال  وما  حلمه  يحؤكل  مما  ا  دا متولِّ كان  فام 

 تغليباا. 

)وال( حيرم قتل الصيد الصائل( دفعا عن نفسه أو ماله سواء خيش التلف أو الرضر )قوله: 

تقدم ذكره مما حيرم قتله إذا  إذن ما( بجرحه أو ال، ألنه التحق باملؤذيات فصار كالكلب العقور

كان صائالا وخيشى عىل نفسه أو عىل ماله الرضر فإنه ال حيرم قتله، ألنه صائل عليه، وقد ذهب 

إىل هذا الشافعي وأمحد وهو قول عند احلنابلة، ومثَّل املصنف عىل ذلك بالكلب العقور، وقد 

  -صىل اهلل عليه وسلم-لنبي  يف الصحيحني أن ا -ريض اهلل عنها-يدل عىل ذلك حديث عائشة 

قتلن يف احلل واحلرم قال: » « وذكر منها الكلب العقور، وسبب ذكره أنه  مخس من الفواسق يح

 مؤٍذ.

مطلقا)قوله:   آدمي  ويسن  غري  مؤذ  كل  أنه (  قتل  ذكر  بل  فحسب  يحقتل  أنه  املصنف  يذكر  ومل 

يف   تقدم  فقد  القتل  جواز  عىل  الدليل  أما  عائشة  يحستحب،  عن  عنها-الصحيحني  اهلل  : -ريض 

قتلن يف احلل واحلرم ...»  « احلديث.مخس من الفواسق يح

أمر عمر   فقد  ابن أيب شيبة،   -ريض اهلل عنه -أما االستحباب  الزنبور، كام أخرجه  بقتل  املحرم 

 ألنه مؤذ، وقد ذهب إىل هذا الشافعية واحلنابلة. 

ول)قوله:   وصئبانه  قمل  قتل  بإحرام  ونحومهاوحيرم  وقراد  براغيث  ال  فيه،  جزاء  وال  برميه  ( و 

واهلل -أي بيض القمل، وقتل القمل تنازع العلامء فيه ويف حرمة قتله، وأصح األقوال    :صئبانه

أمحد    -أعلم اإلمام  هذا  إىل  ذهب  وقد  جائز،  القمل  قتل  تعاىل-أن  اهلل  وهو    -رمحه  رواية،  يف 

 . -رمحه اهلل تعاىل-اختيار ابن القيم 
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وابن   -ريض اهلل عنهام-ذن جيوز قتله، ويدل لذلك ما ثبت عند ابن أيب شيبة عن ابن عباس  فإ 

ابن عمر    -ريض اهلل عنهام-عمر   ا، وجاء عن  أنه ليس صيدا ذكرا  قوٌل   -ريض اهلل عنهام-أهنام 

و فيه،  يشء  ال  بأنه  رصحية  الرواية  هذه  لكن  طعام،  من  كرسة  فيه  بأن  فيه آخر  قوله  أن  حيتمل 

يحقدم القول الذي ال يشء فيه    عىل االحتياطكرسة   قال  يح ن ابن عباس موافق له؟ ثم يؤكد ألأو 

 .القمل مثلهأنه جيوز قتل القراد، فإذا جاز قتل القراد ف منذلك ما سيأيت 

والرباغيث مثل البعوض مؤٍذ، والقراد هي دابة تكون عىل اإلبل وتؤذيه، والرباغيث فيها قوالن  

 يت الكالم عليه، ألن الكالم فيه فرع عن الكالم عىل القراد.عند احلنابلة، وسيأ 

عن عمر   عند ابن أيب شيبة  ثبت  كام  -واهلل أعلم-أصح أقوال أهل العلم  جيوز قتله عىل  والقراد  

 .-ريض اهلل عنهام-عن ابن عباس  عند ابن أيب شيبة وهو خليفة راشد، وثبت -ريض اهلل عنه-

مقدم   -ريض اهلل عنه-لكن قول عمر  كام ثبت يف املوطأ    -امريض اهلل عنه-وقد خالف ابن عمر

عمر   ألن  عمر،  ابن  قول  عنه-عىل  اهلل  حنيفة   -ريض  أبو  هذا  إىل  ذهب  وقد  راشد،  خليفة 

 والشافعي وأمحد.

قال يف الرباغيث، وعند احلنابلة قوالن والصواب أنه جيوز  إذا تبنيَّ أن قتل القراد جائز، فمثله يح

قال يف القمل، فكلها من جنس واحد.قتل   الرباغيث كام جيوز قتل القراد، ومثل هذا يح

بقيمته)قوله:   جراد  ومالك  (  ويضمن  حنيفة  أبو  إليه  ذهب  فقد  بقيمته،  اجلراد  ضامن  أما 

عبد و،  الشافعيوالشافعي وأمحد يف رواية، وثبت عن مجاعة من الصحابة، منهم ابن عباس عند  

عمر   بن  اهلل-اهلل  عنهامريض  شيبة-  أيب  ابن  العاص    عند  بن  عمرو  بن  اهلل  اهلل  -وعبد  ريض 

ا فإن فيه قيمته   عند سعيد بن منصور-عنهام فإذن يف اجلراد قيمته، فلو قدر أن رجالا صاد جرادا

 . -صىل اهلل عليه وسلم-بفتاوى صحابة رسول اهلل 
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 ه األمور لعذر.انتهى املصنف من الكالم عن الصيد وسيذكر ما يتعلق بفعل أمثال هذ

وملحرم احتاج لفعل حمظور فعله ويفدي، وكذا لو اضطر إل أكل صيد فله ذبحه وأكله  )قوله:  

وهذه املسألة أشار هلا املصنف يف أكثر من موضع، (  كمن باحلرم، وال يباح إال ملن له أكل امليتة

تنبه إىل    مسائل:وهي: فعل حمظور لعذر، فذكر أنه يفعله ويفدي، وينبغي أن يح

ا، وعىل هذا املذاهب  :  املسألة األول  - أن فعل أي حمظور فيه فدية، ولو كان صاحبه معذورا

 ويدل لذلك ما ييل: األربعة

ْم َمِريضاا  ، قال تعاىل: ﴿ات املحظور فعل  أن اآلية نزلت يف    الدليل األول/ َفَمْن َكاَن ِمنْكح

ٍك َأْو بِِه    .[196﴾ ]البقرة: َأذاى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نحسح

فإهنا نزلت يف معذور وهو أنه حلق    -ريض اهلل عنه-قصة كعب بن عجرة    /الدليل الثاين

 رأسه بسبب القمل.

قال إن هذا خاٌص بالشعر؟ وملاذا يحطرد يف كل حمظور من حمظو  رات اإلحرام؟ فإن قيل: ملَ ال يح

سبب ذكر لوما    -ريض اهلل عنه-فيقال: إن ذكر الشعر خرج لسبب وهو قصة كعب بن عجرة  

 فال مفهوم له، فيشمل مجيع حمظورات اإلحرام.

ف كالشعر والصيد يستوي فيها العامد والنايس،  املحظورات التي فيها إتالاملسألة الثانية:   -

يستوي فيتعلق بالشعر ومثله الظفر  ما  أما    -إن شاء اهلل تعاىل -وسيأيت تفصيله يف الصيد  

ا من أظفاره ناسياا أو نتف شعرةا ناسياا فإن   ؛فيه العامد والنايس فلو قدر أن رجالا قلَّم ظفرا

، ملا ثبت عند ابن أيب شيبة عن ع العامد والنايس  "أنه قال:    -رمحه اهلل تعاىل-طاء  فيه فديةا

 . وهذا قول أيب حنيفة ومالك وأمحد."سواء
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ومن العلامء من قال إنه ال فدية يف األظفار والشعر، وقالوا إن مثل هذا أمٌر ال قيمة له، فيقال: بام 

فتي الناس وكان م  -ريض اهلل عنهام-أن عطاء أفتى به، ولعطاء مزية وهو أنه صاحب ابن عباس  

 .-رمحه اهلل تعاىل-باحلج، فالقول قوله 

، وقد تنازع العلامء يف فديةاملفعل  املسألة الثالثة:   - ا فيه فديةا عىل ،  غري املعذور  حظور عمدا

 : قولني

أنه    - الثاين:  والقول  رواية،  يف  وأمحد  حنيفة  أيب  قول  وهذا  ا  دما فيه  أن  األول:  القول 

ريَّ بني ثالث، هذا قول مالك والشافعي وأمحد يف رواية.   كاملعذور خيح

عجرة   بن  كعب  قصة  وهو  العذر  فيه  جاء  ما  إن  قال:  يح أنه  وذلك  أصح،  الثاين    كانوالقوال 

 فيكون شامالا للمعذور ولغري املعذور.  لسبب، وما ورد لسبب فال مفهوم له

( وكذا لو اضطر إل أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن باحلرم، وال يباح إال ملن له أكل امليتة)قوله:  

هو أن يكون حاله كحال املضطر ألكل امليتة، لكنه إذا اضطر فإن  املحرم ألكل الصيد  اضطرار  و

 .فدية  أن عىل املعذور من عليه فدية ملا تقدم تقريره

؟ يف حمرم وقد تنازع العلامء  ا أو ميتةا  اضطر لألكل، أيأكل صيدا

يأكل   أنه  ابن أيب شيبة عن احلسن وعطاء  يتة، لكن اإلسناد الذي وقفت عليه ضعيف، املروى 

يف مسائل إسحاق بن منصور الكوسج، وقد تنازع احلنابلة وغريهم كام  أمحد وإسحاق    هو قولو

ا   املحرم  عىل قولني، وإذا نظر الناظر من جهة أهنا ميتة وأن أكليف هذه املسألة   للميتة ليس حمظورا

ل رجح  ا  صيدا ليس  األنه  أهنلمحرم  إىل  نظر  ومن  امليتة،  أكل  ممنوع   املضطر  امليتة  أكل  وأن  ميتة 

، مل جيوز أكلها وجوز للمضطر أكل الصيد ، وضارلذاته  ألنه حمرم لغريه وهو أخف َّترياما
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من جهة أن املحرم ال جيوز له أن يصيد الصيد، لكن   -واهلل أعلم-يتة قوٌي  املوالقول بأنه يأكل  

ا قد أحجيز له أكل امليتة، فإذا أك ا عليه إلحرامه أن يأكل امليتة، واملضطر رشعا ل املحرم ليس ممنوعا

ا وترك ما أجازت له الرشيعة أكله حال االضطرار وهو  رم عليه لكونه حمرما ا فقد أكل ما حح صيدا

 أكل امليتة.

   .-واهلل أعلم-فالقول بأكل امليتة أظهر  

 

  



130 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

النكاح، وقد ذكره بقوله: )وحيرم عقد النكاح( فلو تزوج املحرم أو زوج حمرمة أو  عقد    -السابع  

كان وليا أو وكيال يف النكاح حرم، )وال يصح( ملا روى مسلم عن عثامن مرفوعا »ال ينكح املحرم 

 وال ينكح« )وال فدية( يف عقد النكاح كرشاء الصيد وال فرق بني اإلحرام الصحيح والفاسد. 

للمحرم أن خيطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه، )وتصح الرجعة( أي لو  ويكره  

 راجع املحرم امرأته صحت بال كراهية ألنه إمساك، وكذا رشاء أمة للوطء. 

---------------------------------------------- 

أي املحظور السابع عقد النكاح، والدليل حديث عثامن بن عفان  (  عقد النكاح  -السابع  )قوله:  

النبي    -ريض اهلل عنه- أن  »  -صىل اهلل عليه وسلم -الذي أخرجه مسلم  املحرم قال:  ينكح  ال 

 فدل عىل أن النكاح حمظور من حمظورات اإلحرام. وال يحنكح«، 

ال ينكح املحرم وال خيطب "أنه قال:    -ريض اهلل عنهام-وثبت عند مالك يف املوطأ عن ابن عمر  

د عىل أنه حمظور من حمظورات اإلحرام، وقد ذهب إىل أنه "عىل نفسه وال عىل غريه  ، ففي هذا أكَّ

 حمظور مالك والشافعي وأمحد. 

ا وأنه جائز للمحرم ما أخرج  وخالف أبو حنيفة، وأقوى ما استدل به القائلون بأنه ليس حمظورا

عباس ابن  حديث  من  ومسلم  عنهام-  البخاري  اهلل  النبي    -ريض  وسلم-أن  عليه  اهلل   -صىل 

ميمونة   ج  اهلل عنها-تزوَّ للمحرم   -ريض  النكاح  أنه جيوز  فإذن ظاهر هذا احلديث  وهو حمرم، 

ا من حمظورات اإلحرام، لكن هذا احلديث عارضه ما أخرج مسلم من حديث  وأنه ليس حمظورا
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ميمونة   أن  بن األصم  عنها-يزيد  اهلل  النبي  "  قالت:  -ريض  وسلم -تزوجني  عليه  اهلل   -صىل 

 ."وهو حالل

ابن عباس   نقل  نقالن،  تعارض  يزيد بن األصم، وقد بحث هذا    -ريض اهلل عنهام-إذن  ونقل 

ا يف رشح )العمدة(، وذكر مثل كالمه ابن   -رمحه اهلل تعاىل-شيخ اإلسالم ابن تيمية   بحثاا مفيدا

 يف كتابه )اهلدي(.  -رمحه اهلل تعاىل-القيم 

ريض -أن حديث يزيد بن األصم مقدٌم عىل ابن عباس    -رمحه اهلل تعاىل-وذكر شيخ اإلسالم  

 ألمور:  -اهلل عنهم

ا من أهل العلم خطَّؤوا ابن عباس  :  األمر األول - بخالف يزيد   -ريض اهلل عنهام-أن مجعا

أمحد،   واإلمام  املسيب،  بن  سعيد  عباس  ابن  خطَّأ  فقد  أحد،  طئه  خيح فلم  األصم  بن 

 خرون من أهل العلم.وآ

الثاين: - ميمونة    األمر  من كالم  ينقل  بن األصم  يزيد  عنها-أن  اهلل  تتحدث    -ريض  فهي 

عباس   ابن  أما  نفسها،  عنهام -عن  اهلل  فمن    -ريض  بينهام،  وفرٌق  عنها،  يتحدث  فهو 

 يتحدث عن نفسه أصح ممن يتحدث عنه غريه.

وجها وهو حالل هو موافق لألحاديث أن ما نقله يزيد بن األصم من أنه تز األمر الثالث: -

ابن عمر    -ريض اهلل عنه-األحخر، كحديث عثامن   ملا    -ريض اهلل عنهام-وأثر  بل موافق 

 أفتى به اخللفاء الراشدون. 

أن النهي عن الزواج يف اإلحرام ناقٌل عن األصل، والقول بأنه تزوجها وهو   األمر الرابع: -

زيادة علم، ومن القواعد املهمة التي ذكرها    حالل عىل األصل، والناقل عن األصل عنده

 اإلمام الشافعي واإلمام أمحد أن من عنده زيادة علم فهو مقدم عىل غريه.
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ريض -تزوج ميمونة    -صىل اهلل عليه وسلم-إىل غري ذلك من املرجحات، فبهذا يتبنيَّ أن النبي  

ن أنه تزوجها وهو حمرم فال م  -ريض اهلل عنهام-وهو حالل، وأن ما نقله ابن عباس    -اهلل عنها

 يصح. 

)وحيرم عقد النكاح( )أي ذكره املاتن وهو احلجاوي يف )زاد املستقنع(  (  وقد ذكره بقوله: )قوله:  

حرم النكاح  يف  وكيال  أو  وليا  كان  أو  حمرمة  زوج  أو  املحرم  تزوج  يف  (  فلو  داخٌل  هذا  فكل 

ريض -«، وألثر ابن عمر  املحرم وال يحنكحال ينكح  : »-صىل اهلل عليه وسلم -املحظور، لقوله  

، فدل عىل أنه ال جيوز أن يتزوج هو نفسه وال "غريهعىل  نفسه وال    ىلوال خيطب ع":  -اهلل عنهام

 أن يكون ولياا عن غريه، وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد.

ينكح)قوله:   وال  املحرم  ينكح  »ال  مرفوعا  عثامن  عن  مسلم  روى  ملا  يصح(  عقد (  «)وال  أي 

إذا ورد يف وذلك للقاعدة املعروفة:    النكاح ال يصح النهي  النهي يقتيض الفساد، وذلك أن  أن 

تيمية   ابن  عزاه  وقد  الفقهاء،  مذهب  هو  كام  الفساد،  يقتيض  فإنه  تعاىل-دليل  اهلل  إىل -رمحه 

للمتكلمني الذين يفرقون بني النهي الذي يعود لذات املنهي عنه، أو الصحابة والتابعني، خالفاا  

ألمر خارجي أو لوصف مالزم، أو غري ذلك، وقد سبق بيان هذا يف موضعه من رشح أصول 

 الفقه.

الصحيح  )قوله:   اإلحرام  بني  فرق  الصيد وال  النكاح كرشاء  فدية( يف عقد  من (  والفاسد )وال 

ا من حمظورات اإلحرام فإن فيه فدية، إال أن هذا املحظور  املعلوم كام تقدم أن كل من فعل حمظورا

املالكية والشافعية واحلنابل فيه، وقد ذكر هذا  أنه  ة يف قولال فدية   فسدإذا  ، وذلك لسبب وهو 

الرأسفوبطل،    العقد تغطية  مثل  فليس  لبس خميط   ال يشء يوجد،  فأو  ا، قإنه  ،  أوجد حمظورا د 

ا ومثله من ا، أو جامع فقد فعل وأوجد حمظورا  وهكذا...  قصَّ شعره فقد أوجد حمظورا



133 

 

 يف رشح )العمدة(.  -رمحه اهلل تعاىل-وقد علل هبذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

والفاسد)قوله:   الصحيح  اإلحرام  بني  فرق  فإنه (  وال  فسد بجامع  إذا  أن احلج  بأوضح  وسيأيت 

ف امليض  ﴿جيب  تعاىل:  لقوله  هللَِِّيه،  ْمَرَة  َواْلعح احْلَجَّ  ُّوا  ]البقرة:  َوَأمِت إذا 196﴾  احلج  هذا  فإذن   ،]

حكمه ففسد بسبب اجلامع فإن حكمه كحكم حٍج مل يفسد، فإن احلج إذا فسد وجب امليض فيه  

 حكم احلج الذي مل يفسد.كيف وجوب اإلمتام 

التحلل   قبل  جامع  رجالا  أن  قدر  فيهفلو  امليض  عليه  وجيب  فاسد،  حجه  فإن  يزال   األول  وال 

ا ْمَرَة هللَِِّ، وسيأيت بيانه، لقوله تعاىل: ﴿حمرما ُّوا احْلَجَّ َواْلعح  ال جيوز أن يفعلف[،  196﴾ ]البقرة:  َوَأمِت

عقد النكاح    ومن ذلك عدمحمظورات اإلحرام، فإذن حتى مع فساد حجه فهو حمرم،    شيئاا من

 اإلحرام. ألنه من حمظورات 

أي ال حيرم، أن (  ويكره للمحرم أن خيطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه)قوله:  

حيرم أنه  والصواب   ، امرأةا :خيطب  ا  مرفوعا عثامن  حلديث  وال   "؛  ينكح  وال  املحرم  ينكح  ال 

، وإىل هذا -ريض اهلل عنهام-املوطأ من أثر ابن عمر  عند مالك يف  تقدم  ملا  رواه مسلم، و  "خيطب

 ذهب املالكية وهو قول عند احلنابلة.

ا، فمثل ذلك لو َخَطَب، فيقال: قد جاء النص يف اخِلطبة  فلو ألقى خطبة يف عقده لكان مكروها

ا بل هو عىل الصحيح (  كخطبة عقده)وقوله:    -ريض اهلل عنهام-وهو أثر ابن عمر   ليس مكروها

 .، ألن ما أدى إىل حمرم فهو حمرم، وهذا قول عند احلنابلة وهو أنه حمرمحمرم

أي أن املحرم لو حرض عقد النكاح ومل َينكح، ومل يحنكح غريه، (  أو حضوره أو شهادته فيه)قوله:  

طبة، وإنام َحرَضَ وشِهَد، فمثل هذا يقول املصنف إنه مكروه.   ومل حيصل منه ِخطبة وال خح
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احلضور   الشافعي أما  هذا  إىل  ذهب  وقد  حرمته،  عىل  دليل  ال  ألنه  ا،  حمرما ليس  أنه  فواضح 

 والشافعية وهو قول عند احلنابلة. 

قال يف الشهادة، فإن النص جاء يف أن خيطِب أو أن َينكح أو يحنكح، أما الشهادة فإنه مل  ومثل هذا يح

 .فيها هني وال منع يرد

 ؟منع هبا هني وال اخلحطبة مل ترد إن فإن قيل: 

الشهادة بخالف  عنها،  ي  هنح قد  ِخطبٍة  يف  طبٌة  خح ألهنا  حرمته،  عىل  نحصَّ  ملا  وسيلة  لكنها   فيقال: 

ي النكاح لكنها توثيق حمض لذا َّتصل ملن حرض ولو مل  قصد تفإهنا وإن كانت من رشوط عقد 

   . -واهلل أعلم- الشهادة وهذا بخالف اخلطبة

لو أن رجالا قد طلق امرأته طلقةا أو طلقتني، فأراد أن يحراجعها وهو   )وتصح الرجعة(()قوله:  

، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية وهو قول إسحاق، ألن هذا ليس  حمرم صحَّ

ا  وإنام هو رجعة، لذا ليس فيه صداق وال إذن ويلٍّ كام حيصل يف النكاح. ،نكاحا

ا وأراد أن يشرتي أمة ليطئها بعد أن يتحلل، فهذا (  وكذا رشاء أمة للوطء)قوله:   فلو كان حمرما

رمحه -جائز ألنه ال دليل عىل النهي عنه، وقد أمجع العلامء عىل جوازه، حكى اإلمجاع ابن قدامة  

 . -اهلل تعاىل
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

من   -الثامن   دبر  أو  قبل  يف  احلشفة  بأن غيب  املحرم(  جامع  )وإن  بقوله:  اإلشارة  وإليه  الوطء 

]البقرة:   َرَفَث﴾  َفال  جَّ  احْلَ فِيِهنَّ  َفَرَض  َتَعاَل: ﴿َفَمْن  لَِقْولِِه  أو غريه حرم،  ابن 197آدمي  قال   ]

اجلامع، وإن كان الوطء )قبل التحلل األول فسد نسكهام( ولو بعد الوقوف بعرفة، عباس: هو  

الصحابة   بعض  لقضاء  والساهي  العامد  بني  فرق  َعنُْهْم    -وال  اّلِلَُّ  ومل   -َرِِضَ  احلج  بفساد 

خيرجان   يستفصل، )ويمضيان فيه( أي جيب عىل الواطئ واملوطوءة امليض يف النسك الفاسد وال

بالوطء، لَِقْولِِه   منه  الصحيح  كاإلحرام  فحكمه  عباس،  وابن  هريرة  وأيب  وعيل  عمر  عن  روي 

َوالُْعْمَرَة ّلِلَِِّ﴾ ]البقرة:   جَّ  احْلَ ُّوا  [ )ويقضيانه( وجوبا )ثاين عام( روي عن ابن 196َتَعاَل: ﴿َوَأمِت

ال إن عباس وابن عمرو، وغري املكلف يقيض بعد تكليفه وحجة اإلسالم فورا من حيث أحرم أو 

بعد  والوطء  حيال،  أن  إل  وطء  موضع  من  قضاء  يف  تفرقهام  وسن  فمنه،  وإال  ميقات  قبل  كان 

التحلل األول ال يفسد النسك وعليه شاة، وال فدية عىل مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه؛ ألنه 

 املفسد لنسكها.

---------------------------------------------- 

أي املحظور الثامن من حمظورات اإلحرام وهو الوطء، وفرسَّ املصنف (  الوطء   -الثامن  )قوله:  

وإليه اإلشارة بقوله: )وإن جامع املحرم( بأن غيب احلشفة يف قبل أو دبر من آدمي )الوطء بقوله: 

 اد املستقنع(.وكل هذه العبارة من كالم احلجاوي يف كتابه )ز( أو غريه حرم

بقية  من  أشد  أحكاٌم  عليه  وترتتب  اإلحرام،  حمظورات  أشد  هو  الوطء  أن  يحعلم  أن  وينبغي 

[ ثبت عند 29﴾ ]احلج:  َفاَل َرَفَث حمظورات اإلحرام، وهذا الوطء حمظور بداللة قوله تعاىل: ﴿



136 

 

حجة، بل أنه قال: أي اجلامع. وتفسري الصحايب    -ريض اهلل عنهام-عبد الرزاق عن ابن عباس  

 هو عىل أحد القولني له حكم الرفع.

املنذر والطحاوي، وابن عبد الرب، وابن  ثم قد أمجع العلامء عىل هذا املحظور، ذكر اإلمجاع ابن 

 قدامة وغريهم. 

ريض -وعبد اهلل بن عمرو بن العاص    -ريض اهلل عنهام-وثبت عند البيهقي أن عبد اهلل بن عمر  

أن هؤالء الثالثة أفتوا أن من فعل ذلك فقد   -ريض اهلل عنهام-س  وعبد اهلل بن عبا  -اهلل عنهم

 فسد حجه إذا كان قبل التحلل األول، كام سيأيت بيانه. 

 قال ابن قدامة وغريه: ليس بينهم خالف يف ذلك.

املصنف   رشح  تعاىل-ثم  اهلل  وقال:    -رمحه  قبل )اجلامع،  يف  احلشفة  غيب  يف (  بأن  يتكرر  وهذا 

باب الغسل ليحبنيَّ متى جيب الغسل، ثم يحذكر يف الصيام ألن فيه اجلامع بيف    كرذالفقه، فأول ما يح 

الذكر رأس  يِّب  غح وإذا  هنا،  يحذكر  ثم  املغلظة،  باتفاق   كامالا   الكفارة  مجاع  فهو  احلشفة،  وهو 

 املذاهب األربعة، لكن ذلك بأن يكون يف قبل. 

ا، ومن حيث التأصيل فكذلك الدبر جعل(  أو دبر من آدمي أو غريه حرم)قوله:   ه املصنف مجاعا

ا، لكن بالنظر إىل فهم أهل العلم فيمن أتى امرأةا يف دبرها وهو   قال إن الدبر ليس مجاعا ينبغي أن يح

ا من العلامء خالف يف  صائم، فإن املذاهب األربعة ذهبوا إىل أن الصيام فاسٌد بذلك، ومل أَر أحدا

وإن كان أبو حنيفة قد خالف يف الكفارة املغلظة ملن أتى   هذا األمر، فعاملوا الدبر معاملة القبل،

د حجة عليهم والزم هلم بالقول بالكفارة. فإذن هو كالوطء يفس  صومه  يف الدبر، لكن قوله بأن 

 مفسد للحج.
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أي احليوان أو غريه إذا أتاه يف (  أو غريه حرم)شامٌل للذكر واألنثى، قوله:  (  من آدمي)وقوله:  

ا، كام هو أحد القولني عند الشافعية واحلنابلة، إذن مثله   -واهلل أعلم-دبره، ومثل هذا   ليس مجاعا

ا للحج، أما إذا أنزل فله بحٌث آخر سيأيت ذكره   .-إن شاء اهلل تعاىل-ليس مفسدا

جَّ َفال َرَفَث﴾ ]البقرة:  )قوله:   س: [ قال ابن عبا 197حرم، لَِقْولِِه َتَعاَل: ﴿َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ احْلَ

 وقد ثبت هذا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح.( هو اجلامع

الوقوف بعرفة)قوله:   التحلل األول فسد نسكهام( ولو بعد  إن  -سيأيت  (  وإن كان الوطء )قبل 

تعاىل إذا كان اجلامع    -شاء اهلل  يقول  فاملصنف  الثاين،  التحلل األول والتحلل  أن هناك َّتللني، 

 ل لذلك دليالن:قبل التحلل األول فسد احلج، ويد

أن العبادلة الثالثة الذين تقدمت اإلشارة إليهم قد أفتوا بفساد احلج، قال  الدليل األول:   -

 ابن قدامة وغريه: ليس بينهم خالف.

 أن العلامء جممعون عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن عبد الرب.  الدليل الثاين: -

بعرفة)قوله:   الوقوف  بعد  من(  ولو  العلامء  وقبل   ومن  األول  التحلل  قبل  كان  إذا  وقال  نازع 

الوقوف بعرفة بطل حجه، أما إذا كان بعد الوقوف بعرفة ولو قبل التحلل األول ال يبطل وال 

إن   قال  يح الوقوف بعرفة ال  فإذا جامع بعد  الوقوف بعرفة ركن احلج،  يفسد حجه، وقالوا: ألن 

ل هذا التفصيل أبو حنيفة.  حجه فاسد، وممن فصَّ

هذاوقو حنيفة  أيب  الصحابة    ل  آثار  لعموم  خمالف  ألنه  عنهم-خطأ  اهلل  مقتىض    -ريض  فإن 

 أنه شامٌل لقبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة بام أنه قبل التحلل األول.   اعمومه

بفساد احلج ومل   -َرِِضَ اّلِلَُّ َعنُْهْم    -وال فرق بني العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة  )قوله:  

ا أو(  يستفصل  ، واستدل بقضاء بعض الصحابة ومل يستفصلوا  ناسيااأي يستوي من جامع متعمدا
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هذا   يف  واألظهر  هذا،  مثل  أعلم-يف  فإنه   -واهلل  بجهل  أو  بنسيان  املحظور  هذا  فعل  من  أن 

هل العلم رواية عن اإلمام أمحد، معذور، وهو قول الشافعي وقول عند الشافعية وجعله بعض أ

لعموم األدلة الكثرية يف أن    -رمحه اهلل تعاىل-وقول عند احلنابلة واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

﴿ سبحانه:  قال  معذور،  فهو  كذلك  كان  َأْخَطْأَنامن  َأْو  َنِسينَا  إِْن  تحَؤاِخْذَنا  ال  نَا  ]البقرة: َربَّ  ﴾

 -ريض اهلل عنه-وأيب هريرة    -ريض اهلل عنهام-عباس    يف صحيح مسلم من حديث ابنو[  286

 «.نعم« ويف احلديث اآلخر قال: »قال اهلل: قد فعلت: »-صىل اهلل عليه وسلم-قال 

الرشعية عليه  :والقاعدة  إثم  فال  ناسًيا  عنه  منهًيا  فعل  من  و  أن  اآلية،  هذه  يف مللعموم  ثبت  ا 

من قال: »   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -عنهريض اهلل  -الصحيحني من حديث أيب هريرة  

 «. هذا فيام يتعلق بالنسيان. نِس وهو صائم فأكل أو رشب فليحتم صومه فإنام أطعمه اهلل وسقاه

والا قوله تعاىل: ﴿  اأما اجلهل فأدلته كثرية، منه بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرسح َعذِّ نَّا مح [، 15﴾ ]اإلرساء:  َوَما كح

ال  هاومن أخرج  هريرة  ما  أيب  حديث  من  عنه-شيخان  اهلل  النبي    -ريض  عليه -أن  اهلل  صىل 

قال يف كل   -وسلم فإنه  الطمأنينة،  الصالة وهو  أركان  ركناا من  ترك  ملا  املِسء يف صالته  عذر 

«، ثم ارجع فصل فإنك مل تصل«، ثم ملا صىل بال طمأنينة قال: »ارجع فصل فإنك مل تصلمرة: »

قال: الثالثة  يف  جاء  يأمره   ملا  ومل  علمه  ثم  فعلمني،  هذا  غري  أححسن  ال  باحلق  بعثك  والذي 

طاا. إىل غري ذلك من األدلة التي بسطها  باإلعادة، وذلك ملا تبنيَّ له أنه جاهل، فقد كان يظنه مفرِّ

كام يف مواضع من )جمموع الفتاوى(، وإىل هذا القول   -رمحه اهلل تعاىل-شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 الم كام تقدم. ذهب شيخ اإلس

النايس  فيه  يحعذر  أوىل  باب  من  املحظورات  من  غريه  ويف  املحظور  هذا  يف  أنه  الصواب  إذن 

 واجلاهل. 
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ك إتالف  فيه  كان  ما  ذلك  من  وويستثنى  الشعر  يحعذر تقليم  حلق  ال  فإنه  الصيد  وقتل  األظافر 

يعذر  النايس اجلاهل  كان  وإن  تقدم-فحسب  النايس-ملا  إعذار  إتالفاا،    وعدم  فيه   ولقول ألن 

 . "العامد والنايس سواء"عطاء فيام ثبت عنه عند ابن أيب شيبة: 

خيرجان منه   )ويمضيان فيه( أي جيب عىل الواطئ واملوطوءة امليض يف النسك الفاسد وال)قوله:  

هريرة وابن عباس، فحكمه كاإلحرام الصحيح لَِقْولِِه َتَعاَل: بالوطء، روي عن عمر وعيل وأيب  

َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ﴾ ]البقرة:   جَّ  احْلَ ُّوا  جيب   ةاملوطوءوإذن من وطئ وهو حمرم فالواطئ  (  [196﴿َوَأمِت

تام وأن يمضيا يف هذا النسك، ملا ييل:   عليهام أن يح

األول:   - ﴿األمر  تعاىل:  احْلَجَّ قال  ُّوا  هللَِِّ  َوَأمِت ْمَرَة  ]البقرة:  َواْلعح أنه  196﴾  هذا  ومقتىض   ،]

 جيب عليه أن يتمه ولو فسد بالوطء. 

أن العبادلة الثالثة عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، وعبد اهلل   األمر الثاين: -

 وال خالف بينهم قاله ابن قدامة.  أفتوا بأنه يميض يف حجه -ريض اهلل عنهم-بن عباس 

يدل عىل أنه مل يقل أحد بأنه خيرج من    -رمحه اهلل تعاىل-أن كالم ابن قدامة    مر الثالث:األ -

ا أن كل   الظاهري، وقد تقدم كثريا ا ألجل اجلامع، إال داود  إحرامه بحيث ال يكون حمرما

ا إلمجاع السلف.  قول تفردت به الظاهرية أو داود فإنه خطأ، ألنه يكون خمالفا

تم العمرة، واجلمهور عىل   -رمحه اهلل تعاىل-إال أن لإلمام مالك   ، فقال: جيعله عمرة ويح تفصيالا

﴿﴿ تعاىل:  لقوله  اجلمهور  قول  والصواب  ا،  حجا تمه  يح هللَِِّأنه  ْمَرَة  َواْلعح احْلَجَّ  ُّوا  ]البقرة: َوَأمِت  ﴾

 [، ولفتاوى العبادلة الثالثة الذين تقدم ذكرهم. 196

ابن عباس وابن عمرو)ويقضيانه( وجوبا  )قوله:   أهل (  )ثاين عام( روي عن  وهذا عليه إمجاع 

ا  العلم  تطوعا أو  واجباا  احلج  كان  الثالث سواء  الصحابة  هؤالء  ذلك  عىل  أمجع  فقد  وذلك ،  ؛ 
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، وثانياا أمجع عىل ذلك أهل العلم كام حكى اإلمجاع ابن قدامة إلطالق فتواهم وعدم استفصاهلم

 .-رمحهم اهلل تعاىل-وابن تيمية 

 فإذن جيب عليهم القضاء، وإذا نظرنا إىل من جامع فيرتتب عليه ما ييل: 

 فساد حجه. األمر األول: -

  إمتام حجه الفاسد. األمر الثاين: -

 جيب عليه القضاء. األمر الثالث: -

-إن شاء اهلل تعاىل-أن يذبح بدنة، وقد أمجع عىل ذلك العبادلة وسيأيت بحثه   األمر الرابع: -

.  

 أنه آثم، ألنه فعل هذا املحظور.  األمر اخلامس: -

قبل  )قوله:   كان  إن  أوال  أحرم  فورا من حيث  اإلسالم  تكليفه وحجة  بعد  يقيض  املكلف  وغري 

ا أحرم باحلج ثم أي املجنون أو الصغري يقيض بعد تكليفه، لنفرض أن  (  ميقات وإال فمنه صغريا

أنه يقيض احلج الذي أفسده، فإذا بلغ الصبي جامع، فإن   حجه فاسد، وقد تقدم مما جيب عليه 

.  فإنه يقيض، أما قبل البلوغ فإنه ال يقيض، هذا أوالا

-رمحه اهلل تعاىل-وثانياا: إذا بلغ حيج حجة اإلسالم ثم بعد ذلك يقيض. هذا الذي قرره املصنف  

. 

الشافعي  عند  قول  احلنابلة وهو  عند  قوٌل  القولني  وهذا  تكليفه، وأصح  بعد  يقيض  أنه  واهلل -ة؛ 

أنه يقيض كغريه يف السنة املقبلة، ويدل لذلك أن أحكام الصغري كأحكام الكبري كام تقدم   -أعلم

تأصيله، فلذا إذا وقع يف حمظور من حمظورات اإلحرام أو إذا ابتدأ احلج والعمرة فإنه جيب عليه 

 أن يتم احلج أو العمرة. 
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الص عىل  أعلم-حيح  فإذن  السنة   -واهلل  من  يقيض  كالكبري  هو  بل  يحكلَّف،  حتى  نتظر  يح ال  أنه 

 املقبلة، وإىل هذا ذهب الشافعي وهو قول عند الشافعية وقول عند احلنابلة. 

تاج إىل مثل (  وحجة اإلسالم)وقوله:   هذا مبني عىل ما رجحه، أما عىل ما سبق ترجيحه فال حيح

ا من السنة املقبلة، وقد أمجع العلامء  يعني كل من( فورا)هذا، وقوله:  عليه القضاء فإنه يقيض فورا

ال،  أم  الفور  عىل  احلج  بأن  يقولون  ممن  هؤالء  كان  سواٌء  قدامة،  ابن  اإلمجاع  حكى  هذا،  عىل 

األول  الدليل  لدليلني:  املقبلة  السنة  من  يقيض  فإذن  الثالث،  العبادلة  فتاوى  هذا  عىل  والدليل 

 ث ثم اإلمجاع الذي حكاه ابن قدامة.ة الثاللفتاوى العباد

لنفرض أن احلجة األوىل التي جامع (  من حيث أحرم أوال إن كان قبل ميقات وإال فمنه)قوله:  

رم  فيها أحرم من الرياض قبل امليقات، إذن إذا أراد أن يقيض هذه احلجة من السنة املقبلة فإنه حيح

اكي األداء، وقد أفتى ابن أيب   من الرياض، ألن القضاء حيح هبذا سعيد بن املسيب، كام ثبت عند 

 شيبة، وبه قال اإلمام الشافعي وأمحد وإسحاق.

اكي األداء، ولنفرض أنه أحرم من ميقاته، فإنه كذلك إذا أراد  فإذن جيب عليه عند القضاء أن حيح

رم من ميقاته.  أن يقيض حيح

أنه جامعها يف عرفة، فإذن    لنفرض(  وسن تفرقهام يف قضاء من موضع وطء إل أن حيال)قوله:  

يطوف قارنني  كانوا  فإذا  وزوجته،  هو  السفر  يف  ويسعايأيت  القدوم  طواف  احلج،   يان ن  سعي 

إذا بلغاوجيلس التاسع  اليوم  الثامن ثم يف  اليوم  ا إىل أن يذهبا إىل منى يف  املوضع وعرفة    ان سويا

فارقها ال يراها وال تراه، ثبت ه ريض -ذا عند البيهقي عن ابن عباس  الذي وطئ املرأة فيه فإنه يح

 .-اهلل عنهام
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. "حتى يرميا مجرة العقبة ":  -ريض اهلل عنهام-فيتفرقان إىل أن يرميا مجرة العقبة، قال ابن عباس  

 رواه البيهقي بإسناد صحيح.

 ثم تنازع العلامء يف هذا الفراق هل هو لالستحباب أو للوجوب؟ 

أفتى به فاألصل أنه للوجوب، ومن نظر إىل   -ريض اهلل عنهام-من نظر إىل أن عبد اهلل بن عباس  

فتوا بذلك وانفرد ابن عباس   بالفتوى به دون عبد اهلل بن   -ريض اهلل عنهام-أن بقية العبادلة مل يح

أن هذا الفراق مستحب   -واهلل أعلم -عمرو بن العاص، وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، استفاد  

األظ هو  وهذا  واجباا،  أعلم -هر  وليس  عند   -واهلل  القولني  أحد  وهو  الشافعي  ذهب  وإليه 

 الشافعية واحلنابلة. 

شاة)قوله:   وعليه  النسك  يفسد  ال  األول  التحلل  بعد  املتعلقة ملا    (والوطء  األحكام  من  انتهى 

بالوطء بعد التحلل األول، إذن قول املصنف بالوطء قبل التحلل األول، بدأ باألحكام املتعلقة  

قد ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي و  ،بأن الوطء بعد التحلل األول ال يحفسد النسك

أن  ذلك  ويؤكد  النسك،  صحة  واألصل  فساده،  عىل  دليل  ال  ألنه  وذلك  رواية،  يف  وأمحد 

فمقت األول،  التحلل  قبل  كان  إذا  بفساده  أفتوا  إنام  أنالصحابة  هذا  ال   هىض  األول  التحلل  بعد 

ا.  يكون فاسدا

عند البيهقي بإسناد صحيح   -ريض اهلل عنهام-قد أفتى عبد اهلل بن عباس  (  وعليه شاة)ثم قوله:  

أن عليه بدنة، لذا الصواب أن عليه بدنة، وهذا قول احلنفية وقول الشافعي ورواية عن اإلمام 

ريض اهلل -لعمدة يف ذلك عىل فتوى عبد اهلل بن عباس  أمحد، وهذا أحد القولني عند احلنابلة، وا 

 .-عنهام
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لنسكها)قوله:   املفسد  عليه؛ ألنه  ونفقة حجة وقضاؤها  فدية عىل مكرهة  أن  (  وال  مقتىض هذا 

الفدية، وقد واملرأة  الرجل  أي جيب عىل  واملرأة،  الرجل  ابن   الفدية عىل  البيهقي عن  عند  ثبت 

اهلل عنها -عباس   قال:    -ريض  ا"أنه  من "وليهديا هديا واملرأة، هذا  الرجل  الفدية عىل  ، فجعل 

 حيث األصل. وإىل هذا ذهب مالك وأمحد يف رواية.

فإذا قحدر أن هذه املرأة أحكرهت فيقول املصنف ال فدية عىل مكرهة، فيقال: َّترير حمل النزاع: أن  

ابن قدامة  املرأة املك رمحه -رهة أو املطاوعة يف فساد احلج واحد وال فرق بينهام، حكى اإلمجاع 

 . -اهلل تعاىل

أما الفدية فهي عىل الرجل املحكره هلا، وقد ذهب إىل هذا مالك وأمحد يف رواية، ويدل لذلك ما  

 ييل:

 وإفساد حجها. املعنى، فهو الذي أكرهها فيتحمل ما ترتب عىل إكراهه : األمر األول -

الثاين: - عطاء    األمر  عن  شيبة  أيب  ابن  روى  تعاىل-ما  اهلل  أن    -رمحه  حيتمل  قد  بإسنادين 

ا.  يحقوي بعضهام بعضا

 .فتكون عليه فديتان عنه وعن املرأة فدية عىل املحكره الرجل ال عىل املرأةالفإذن 

لنسكها)وقوله:   املفسد  عليه؛ ألنه  حجة وقضاؤها  إىل  (  ونفقة  ذهب  وإسحاق وقد  مالك  هذا 

 وأمحد يف رواية، وهو الصواب ملا تقدم ذكره، ألنه هو الذي أفسد هذا النسك. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

)فإن   -التاسع   املرأة  الرجل  مبارشة  أي:  املبارشة(  )وحترم  بقوله:  وذكرها  الفرج  دون  املبارشة 

بارشها )فأنزل مل يفسد حجه( كام لو مل ينزل، وال يصح قياسها عىل الوطء ألنه جيب به فعل( أي  

 احلد دوهنا. 

)وعليه بدنة( إن أنزل بمبارشة أو قبلة أو تكرار نظر أو ملس لشهوة، أو أمنى باستمناء قياسا عىل 

مع شهوة   وامرأة  كعمد،  ذلك  يف  وخطأ  أذى،  كفدية  فشاة  ينزل  مل  وإن  الوطء،  يف بدنة  كرجل 

أن خيرج )من احلل( ليجمع يف إحرامه بني احلل واحلرم )لطواف الفرض(   ذلك )لكن حيرم( بعد

كالمه أن هذا يف املبارشة دون الفرج إذا أنزل وهو غري   أي ليطوف طواف الزيارة حمرما، وظاهر

الوط غري  املحرمات  كسائر  فاملبارشة  لتجديده،  حيتاج  حتى  إحرامه  يفسد  مل  ألنه  هذا متجه؛  ء، 

املبدع   "و    "اإلنصاف    "و    "التنقيح    "و    "املقنع    "و    "املنتهى    "كـ    "اإلقناع    "مقتىض كالمه يف  

وغريها، وإنام ذكروا هذا احلكم فيمن وطئ بعد التحلل األول إال أن يكون عىل وجه االحتياط   "

 مراعاة للقول باإلفساد. 

---------------------------------------------- 

الفرج  -التاسع  )قوله:   دون  ومعنى (  املبارشة  اإلحرام،  حمظورات  من  التاسع  املحظور  أي 

ا فهو مبارشة دون الفرج، فعىل  املبارشة دون الفرج: أي كل مبارشة من رجل المرأة ليس مجاعا

املرأة بشهوة فهو مبارشة دون الفرج، وإذا قبَّل فهو مبارشة دون  هذا إذا مسَّ يده يد املرأة أو بدن  

الفرج، وعىل هذا كل مس من الرجل للمرأة كثحر هذا املس أو قلَّ بام أنه ليس يف الفرج وال الدبر 

 فهو مبارشة دون الفرج.
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املرأة)قوله:   الرجل  املبارشة( أي: مبارشة  بقوله: )وحترم  امل(  وذكرها  إىل هذا  ذاهب وقد ذهب 

أن عليه   هذا  يف كتابه )الفروع(، والدليل عىل  -رمحه اهلل تعاىل-األربعة، كام عزاه إليهم ابن مفلح  

فتاوى التابعني، كام ثبت عند ابن أيب شيبة عن مجاعة من التابعني، عن سعيد بن املسيب، وسعيد 

 بن جبري، واحلسن البرصي، وعطاء، والزهري، فكلهم أفتوا هبذا. 

طئ يف هذا فيظن أن املحرم كالصائم، فيظن أنه جيوز له القبلة ونحوها، وهذا وبعض الناس   خيح

 خطأ، بل هذا حمظور من حمظورات اإلحرام كام تقدم بيانه، والعمدة عىل فتاوى التابعني. 

)فإن فعل( أي بارشها )فأنزل مل يفسد حجه( كام لو مل ينزل، وال يصح قياسها عىل الوطء )قوله:  

 ( حلد دوهناألنه جيب به ا

إذن إذا بارش فأنزل مل يفسد حجه، وقد ذهب إىل هذا احلنفية والشافعي وأمحد يف رواية، ويدل 

الصحابة   أن  عنهم-لذلك  اهلل  أن    -ريض  عىل  دليل  هناك  وليس  اجلامع،  عىل  الفساد  علقوا 

 املبارشة مع اإلنزال تحفسد احلج.

ينزل)قوله:   مل  لو  أهل (  كام  بإمجاع  فيقال: هذا  يفسد حجه،  نزل مل  يح مل  لو  أنه  يحقرر  املصنف  إذن 

املبارشة (  وال يصح قياسها عىل الوطء)العلم، حكى اإلمجاع ابن قدامة. ثم قال:   يحقاس  أي ال 

رواية،  يف  وأمحد  كاملك  يفسد  حجه  بأن  يقول  من  عىل  هبذا  يرد  وهو  الوطء،  عىل  اإلنزال  مع 

ا)فقال:   به  فيه (  حلد دوهناألنه جيب  الوطء جيب  ملا كان  فيها احلد، لذلك  املبارشة فال جيب  أما 

 احلد فإن حجه يفسد بخالف املبارشة. 
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دوهنا )قوله:   احلد  به  ألنه جيب  الوطء  عىل  قياسها  يصح  تأصيله(  وال  تقدم-هذا عىل  فيه    -كام 

نه حجه يفسد مع أنه ال قد قرر أن من أولج يف دبر حيوان فإ   -رمحه اهلل تعاىل-نظر، ألن املصنف  

 جيب فيه احلد.

العمدة عىل قال  يح الصحابة    عدم فساد احلج  وإنام  فإهنم مل حيكموا يف   -ريض اهلل عنهم-فتاوى 

هذا بالفساد وإنام حكموا بالفساد عىل من وطء قبل التحلل األول، ثم األصل عدم الفساد وال 

قال بفساد  إال بدليل رشعي وال دليل.  احلج يح

زال وأشياء أي من بارش دون الفرج فإن عليه بدنة، ثم سيذكر أشياء فيها إن )وعليه بدنة(()قوله: 

  .-إن شاء اهلل-كام سيأيت  ليس فيها إنزال

باستمناء قياسا عىل بدنة )قال:   إن أنزل بمبارشة أو قبلة أو تكرار نظر أو ملس لشهوة، أو أمنى 

قول  (  الوطء هو  يفسد، كام  ال  حجه  أن  بمبارشة  أنزل  لو  أنه  وأمحد يف تقدم  والشافعي  احلنفية 

 ، عليه شاةا أن  الصواب  بل  دليل عىل هذا،  فيقال: ال  بدنة،  عليه  إن  املصنف  يقول  لكن  رواية، 

أوىل،  باب  أنزل فمن  فإذا  نزل،  يح مل  ا ولو  دما عليه  بأن  ...إلخ  قبَّل  فيمن  أفتوا  التابعني  أن  وذلك 

عليه شاة كام أفتى بذلك التابعون وهو   والقول بأن عليه بدنة حيتاج إىل دليل رشعي، فلذا يحقال

 رواية عن اإلمام أمحد.

وقبل   يرى املصنف أنه إذا أنزل بقبلة أو تكرار نظر أن عليه بدنة،(  أو قبلة أو تكرار نظر)قوله:  

ثبت عند ابن أيب شيبة عن تكرار النظر مع اإلنزال فدية، فقد  هذا ينبغي معرفة الدليل عىل أن يف  

ا، قال ابن تيمية:   -رمحه اهلل تعاىل-سعيد بن جبري   أن من نظر فأدمن النظر فأمذى فإن عليه دما

 وليس لسعيد بن جبري خمالف. وقد ذهب إىل هذا أمحد يف رواية وهو قول إسحاق.
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بل   نزل،  يح أن  يحشرتط  ال  أنه  اخلطاب  كأيب  احلنابلة  بعض  ح  رصَّ هو بل  وهذا  يحمذي،  أن  يكفي 

 ظاهر أثر سعيد بن جبري.

بعض  قول  وهذا  فدية،  عليه  ليس  الصحيح  عىل  فيقال:  يحمذ،  ومل  يحمن  ومل  النظر  كرر  لو  لكن 

 احلنابلة كابن قدامة وهو قول الشافعية. 

 وتقدم الكالم عليه.( إن أنزل بمبارشة)أي مع اإلنزال، وهذا كقوله: ( أو ملس لشهوة)قوله: 

أي أنه باالستمناء خرج املني، فيقال: هذا مثله مثل من أنزل بمبارشة (  أو أمنى باستمناء)قوله:  

قال هذا القياس فيه نظر(  قياسا عىل بدنة الوطء)كالقبلة ونحوها، قال بعد هذا:   وال تتوافر فيه   يح

.  بأن عليه  ني أفتواألن التابعو، أركان القياس للفرق بني جمرد اإلنزال واإليالج  شاةا

ري بني ثالث، ملا أفتى  تنبيه:   اد هبذه الشاة دم فعل حمظور، فهو إذن خمح التابعون بأن عليه شاةا فريح

األفضل   ألنه  الشاة  يذكروا  أن  اعتادوا  أعلم-وإنام  اإلمام   -واهلل  عن  الروايتني  إحدى  وهذه 

 . بني ثالث  يقولون بالتخيريفإهنم أمحد، ومن قال من العلامء بأن عليه شاةا 

أي بارش بأن قبَّل بشهوة بال إنزال فعليه شاة، وقد دل عىل (  وإن مل ينزل فشاة كفدية أذى)قوله:  

هذا فتاوى التابعني، بل فتاوى التابعني نٌص يف هذا، وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك وأمحد 

 عىل فتاوى التابعني.  -كام تقدم-يف رواية، والعمدة

قوله:   أن  أذى)وأؤكد  كفدية  عن (  فشاة  الروايتني  إحدى  وهذه  ثالث،  بني  خمري  أنه  إىل  يحشري 

 أمحد، وهو قول من يقول هبذا من بقية علامء املذاهب األربعة. 
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يقال عىل الصحيح أن اخلطأ عذٌر  (  وخطأ يف ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل يف ذلك )قوله:  

﴿كالنسيان،   تعاىل:  َأْخَطْأَنالقوله  َأْو  َنِسينَا  إِْن  تحَؤاِخْذَنا  ال  نَا  اخلطأ  286]البقرة:    ﴾َربَّ فإذن   ،]

ا، وهو ظاهر تقرير شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم. وال فرق  كالنسيان وال فرق بينهام رشعا

 صواب كام قرره املصنف. البني املرأة والرجل يف ذلك، واألصل أهنام يف احلكم واحد، وهو 

مثالا    )لكن حيرم(()قوله:   بشهوة  قبَّل  إذا  ا فإنه  أي  إىل  فيححرم،  يذهب  )من   بعد)حلل  أن خيرج 

 أي مثله مثل من أراد أن يعتمر.( احلل( ليجمع يف إحرامه بني احلل واحلرم

حمرما)قوله:   الزيارة  طواف  ليطوف  أي  الفرض(  يف (  )لطواف  أو  عرفة  يف  رجالا  أن  قدر  فلو 

فإنه يذهب إىل احِلل حتى جيمع بني احِلل واحلرم، فيذهب   قبَّل،  ثم ال  مزدلفة  فيححرم من احلل 

يطوف بالبيت طواف اإلفاضة إال وهو قد فعل ذلك. واحلنابلة يسمون طواف اإلفاضة: طواف  

 الزيارة.

أنزل وهو غري متجه  وظاهر)قوله:   إذا  الفرج  املبارشة دون  أي ال يصح، لذا (  كالمه أن هذا يف 

عثيمني   ابن  شيخنا  تعاىل-ذكر  اهلل  أن    -رمحه  املمتع(  )الرشح  وهو يف  املاتن  من  قلم  سبق  هذا 

وهو منصور -احلجاوي يف كتابه )زاد املستقنع(، واستدرك عليه غري واحد، لكن حاول الشارح  

 أن يعتذر له وأن حيمله عىل حممل، وإال عىل ظاهره فإنه ال يصح.  -البهويت

ا أو يف فإذن إذا قبَّل يف يوم عرفة أو يف مزدلفة فإن عليه فدية أذى، ويستمر يف حجه إذا ك ان حاجا

 عمرته.

الوطء)قوله:   غري  املحرمات  كسائر  فاملبارشة  لتجديده،  حيتاج  حتى  إحرامه  يفسد  مل  (  ألنه 

تغطية الرأس والتطيب بالطيب، وإنام الذي حيتاج كفاملبارشة دون الفرج مثل سائر املحظورات،  
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تأملنا   لو  ثم  جامع،  من  هو  فاسد  حجه  بأن  قال  يح أن  ألوجدنا  إىل  إذا اجلامع  يحؤمر  ال  وهو  شد، 

عىل   دليل  ال  ثم  أوىل،  هذا  فإذن  رم،  وحيح احِلل  إىل  يذهب  أن  ذكرجامع  احلنابلة ما  به  قر  يح وال   ،

 -رمحه اهلل تعاىل-سبق قلم من املاتن  -رمحه اهلل تعاىل-أنفسهم، فهو كام ذكر شيخنا ابن عثيمني 

اإلنصاف   "و    "التنقيح    "و    "املقنع    "  و  "املنتهى    "كـ    "اإلقناع    "هذا مقتىض كالمه يف  )قوله:  

ألن املصنف تكلم عن احلنابلة، وألن املتن متن حنبيل احتاج أن يستشهد ( وغريها "املبدع  "و  "

اإلقناع، ألن   نفسه يف  قال هذا مقتىض كالمه هو  بل  ذلك،  عىل خالف  احلنابلة  بأن  عىل خطئه 

تقنع، ثم ذكر املتون األخرى من متون  مؤلف اإلقناع هو احلجاوي نفسه وهو صاحب زاد املس

 احلنابلة. 

األول)قوله:   التحلل  بعد  وطئ  فيمن  احلكم  هذا  ذكروا  عىل (  وإنام  لكن  ذكروه  وإن  وهذا 

له سلف  التحلل األول لكان  املاتن ذكره بعد  أنه مرجوح وغري صحيح، لكن لو أن  الصحيح 

يح حتى لو وطئ بعد التحلل األول من احلنابلة، ألنه يكتب يف املذهب احلنبيل، ثم عىل الصح

رمأنه فقد تقدم الكالم عىل هذا، وأن حجه صحيح و   . منه  ال يحؤمر بأن يذهب إىل احلل وأن حيح

باإلفساد)قوله:   للقول  مراعاة  االحتياط  وجه  عىل  يكون  أن  رج   البهويت  لوحا(  إال  خيح أن 

ا ثم فيه نظر مذهبياا   :ويقول  لحجاويل لعله قال ذلك احتياطاا، لكن هذا كام تقدم فيه نظر رشعا

 حنبلياا، فإذن املذهب احلنبيل عىل خالف هذا.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

تغطية   وال  عليها  فال حيرم  املخيط  لباس  أي  اللباس(  يف  إال  كالرجل  تقدم  فيام  املرأة(  )وإحرام 

: »ال تنتقب املرأة وال تلبس -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -الرأس، )وجتتنب الربقع والقفازين( لقوله  

فيه يسرتمها من احلر كام    القفازين« رواه البخاري وغريه، والقفازان: يشء يعمل لليدين يدخالن

َصىلَّ اّلِلَُّ   -يعمل للبزاة، ويفدي الرجل واملرأة بلبسهام، )و( جتتنب أيضا )تغطية وجهها( لقوله  

َوَسلََّم   رأسها -َعَلْيِه  فوق  الثوب  فتضع  وجهها«  يف  املرأة  وإحرام  رأسه  يف  الرجل  »إحرام   :

)ويباح   منها،  قريبا  الرجال  ملرور  وجهها  عىل  والدمالج وتسدله  والسوار  باخللخال  التحيل(  هلا 

لبس  وهلا  لزينة،  بإثمد  اكتحال  هلام  وكره  بعده،  وكره  إحرام  عند  خضاب  هلا  ويسن  ونحوها، 

أو  ما مل يشغال عن واجب  رائحة كرهية بغري طيب واجتار وعمل صنعة  معصفر وكحيل وقطع 

 قلة الكالم إال فيام ينفع.مستحب، وله لبس خاتم، وجيتنبان الرفث والفسوق واجلدال، وتسن 

قوله:  ----------------------------------------------

اللباس(() يف  إال  كالرجل  تقدم  فيام  املرأة(  خالفاملوهذه    )وإحرام  قد  من   فيها  سألة  كثري 

املعارصين، مع أن العلامء األولني متواردون عىل تقرير ما قرره املصنف، إال أنه اشتهر عند كثري 

 من املعارصين خمالفة بعض ما سيأيت ذكره.

الرأس)قوله:   تغطية  وال  عليها  حيرم  فال  املخيط  لباس  اإلحرام (  أي  حمظورات  مجيع  أن  تقدم 

ا للمرأة، وكذلك   املتقدمة يشرتك فيها الذكر واألنثى، إال أن تغطية الرأس بمالصق ليس حمظورا

ا للمرأة.   لبس املخيط ليس حمظورا
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َعَلْيِه َوَسلََّم    -)وجتتنب الربقع والقفازين( لقوله  )قوله:   : »ال تنتقب املرأة وال تلبس -َصىلَّ اّلِلَُّ 

يدخالن فيه يسرتمها من احلر كام  القفازين« رواه البخاري وغريه، والقفازان: يشء يعمل لليدين  

واجتناب    -ريض اهلل عنهام-روى احلديث البخاري من حديث عبد اهلل بن عمر  (  يعمل للبزاة

عىل  أمجعوا  وإنام  التحريم  عىل  معوا  جيح مل  لكن  للمرأة،  الربقع  كراهة  عىل  العلامء  أمجع  الربقع 

 مجاع ابن املنذر وابن عبد الرب. الكراهة، وقد حكى اإل 

الكراهة، وقد  التحريم، وإنام هم جممعون عىل  العلامء جممعون عىل  أن  يتفطن هلذا يظن  ومن مل 

-ريض اهلل عنهام-ذهب املالكية واحلنابلة إىل التحريم وهو الصواب، للنهي يف حديث ابن عمر  

 «.ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين: »

الشافعية  عند  القولني  أحد  وأمحد وإسحاق، وهو  مالك  إىل حرمته  قد ذهب  القفازان  وكذلك 

 «.ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازينقال: » -صىل اهلل عليه وسلم-وهو الصواب، ألن النبي 

فإ  املرأة  فعلته  فإذا  للمرأة  حمظوران  األمرين  هذين  أن  تبنيَّ  إذا  من إذن  ا  حمظورا فعلت  قد  هنا 

ا من حمظورات اإلحرام فإن عليها فدية.  حمظورات اإلحرام، فإذا كانت قد فعلت حمظورا

بلبسهام)قوله:   واملرأة  الرجل  ألن  (  ويفدي  فذلك  للربقع  الرجل  لبس  أما  حمظوران،  ألهنام 

ا للرجل، كام هو قو ل الشافعي املصنف يرى أن الوجه حمظور، وقد تقدم أن الوجه ليس حمظورا

عند مالك يف املوطأ أنه غطى وجهه،   -ريض اهلل عنه-ورواية عن اإلمام أمحد، وثبت عن عثامن  

ا يف الذي وقصته دابته  وتقدم أن حديث ابن عباس زادها مسلم عىل : »وال تغطوا وجهه«  مرفوعا

ا من لذا قول املصنف أن الرجل يحفدي فيه نظر، فوجه املحرم ليس  البخاري وهي شاذة؛   حمظورا

 حمظورات اإلحرام. 
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إحرام املرأة يف وجهها وإحرام "أنه قال:    -ريض اهلل عنهام-ويؤكد هذا ما سيأيت عن ابن عمر  

ا. "الرجل يف رأسه  كام ثبت عند البيهقي والدارقطني، فدل هذا عىل أن وجه الرجل ليس حمظورا

 ذلك حمظور عىل املرأة للنص.أما القفازان فهام حمظوران للرجل ألهنام من مجلة املخيط، وك

اللغة وتواردوا عىل ذلك، كام النقبة    ، النقبة  لبسمسألة:   أهل  الرساويل، كام نصَّ عىل هذا  من 

يتبنيَّ هذا بالرجوع إىل )لسان العرب( البن منظور، ولغريه من كتب أهل اللغة، واملراد بالنقبة: 

وهو يشبه ما نسميه اليوم بالتنورة، ويف أعاله بام نسميه  أسفله إزار وأعاله كالرساويل، هو الذي

اط،   املغَّ العلم األفاضل  لبسه  اشتهر  وقد  بالعامية  أهل  بفتوى بعض  الزمن  رمحهم اهلل -يف هذا 

واسعة حمظورات  و  -رمحة  من  ا  حمظورا ارتكب  فقد  لبسه  وإذا  للمحرم،  جيوز  ال  هذا  مثل 

 ألن هذا من الرساويل كام ذكره أهل اللغة. ؛اإلحرام

ا حيتاج إىل ضبط، وفيه إشكاالت عند كثري من املعارصين.   وسيذكر املصنف كالما

»إحرام الرجل يف رأسه :  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم   -)و( جتتنب أيضا )تغطية وجهها( لقوله  )قوله:  

( وإحرام املرأة يف وجهها« فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله عىل وجهها ملرور الرجال قريبا منها

ا ال يصح، وإنام هو من قول عبد اهلل بن عمر   فه    -ريض اهلل عنهام-ما ذكره املصنف مرفوعا ضعَّ

هل العلم. وإنام ثبت عن ابن شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد اهلادي، وغريهم من أ

عنهام -عمر   اهلل  إحرام   -ريض  أن  عىل  العلامء  وأمجع  والدارقطني.  البيهقي  أخرجه  كام  موقوفاا 

 املرأة يف وجهها، حكى اإلمجاع ابن املنذر، وابن عبد الرب وابن قدامة.
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ا من حمظورات اإل  حرمةويرتتب عىل هذا أن امل  حرام، لو غطت وجهها فإهنا قد ارتكبت حمظورا

فال جيوز للمحرمة أن تغطي وجهها، إال إذا كان عندها أجانب، أما إذا مل يكن عندها أجانب فال 

 جيوز هلا أن تغطي وجهها، ولو غطته لوقعت يف حمظور من حمظورات اإلحرام.

يوجد عندها أجانب كأن   أو يف مكان ال  بيتها  فقد تكون يف  تتساهل يف هذا،  النساء  وكثري من 

ا من فتغطي وجهها  لسيارة وال يوجد يف الطريق أحدتكون يف ا ، فبهذا تكون قد ارتكبت حمظورا

 حمظورات اإلحرام، ألن إحرام املرأة يف وجهها.

وجهها   تغطي  أن  أرادت  األجانب  وإذا  غطاء لوجود  فتجعل  تشده،  وال  سدالا  تسدله  فإهنا 

اليم  اجلهة  إىل أسفل بدون شد وال تدخله يف  أعىل  نى واليرسى، وإنام تسدله الرأس يكون من 

ا.   سدالا وال يكون مشدودا

وذهب بعض احلنابلة وهو خالف قول أمحد وخالف متقدمي احلنابلة كام يقوله ابن قدامة؛ إىل 

أهنا تضع شيئاا عند جبهتها حتى إذا سدلته ال يمس أنفها، بأن تضع عصابة عىل جبهتها، وهذا ال 

 ره اإلمام أمحد وال متقدمو احلنابلة. دليل عليه من جهة، ومن جهة أخرى مل يذك

املراد بالرجال أي (  فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله عىل وجهها ملرور الرجال قريبا منها)قوله:  

، ثبت عن ابن عباس  األجانب، فإذا أرادت أن تغطي وجهها عند األجانب فإهنا تسدله   -سدالا

، فدل هذا عىل أن  "تسدله وال ترضبه عىل وجهها"يف مسائل أيب داود أنه قال:    -ريض اهلل عنهام

 املرأة تسدله. 
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وثبت عند مالك يف املوطأ عن أسامء بنت أيب   -ريض اهلل عنها -وثبت عند البيهقي عن عائشة  

انب سدلت عىل وجهها، ورواه الرتمذي عن أهنا إذا مر هبا األج  -ريض اهلل عنهام-بكر الصديق  

 عائشة لكن ال يصح إسناده.

إذا مرَّ هبا األجانب، حكى اإلمجاع  بالسدل  أنه جيوز للمرأة أن تسرت وجهها  العلامء عىل  وأمجع 

 كام تقدم. -ريض اهلل عنها-ابن قدامة وغريه، وثبت عن أسامء 

أن   يحظن  أن  اإلمجاع  الف  خيح الذي  الشائع  اخلطأ  حمظورات  إذن  من  ا  حمظورا ليس  املرأة  وجه 

ا من اخلطأ الظن أنه إذا أرادت أن تسدل فإهنا تشده، والصواب أهنا ال تشده وإنام  اإلحرام، وأيضا

 .  تسدله سدالا

 وهبذا يعلم أن لبس الكامم للرجل جائز وللمرأة غري جائز، ألنه حمظور من حمظورات اإلحرام. 

باخللخا)قوله:   التحيل(  هلا  ونحوها)ويباح  والدمالج  والسوار  واضح، (  ل  والسوار  واخللخال 

عائشة   عن  التحيل  وثبت  العضد،  يف  يوضع  فهو  الدملج  عنها-أما  اهلل  البيهقي،   -ريض  عند 

أن عمر   ابن أيب شيبة  إىل اجلواز احلنفية ومالك   -ريض اهلل عنه-وثبت عند  مل يكرهه، وذهب 

ا.  وأمحد يف رواية. ألن هناك قوالا بأنه مكروه،  لكن الصواب أنه مباح وليس مكروها

فعند اإلحرام يحسن هلا اخلضاب، وجاء يف ذلك (  ويسن هلا خضاب عند إحرام وكره بعده)قوله:  

باح، وقد ذهب إىل هذا مالك  فهاضع  آثار لكن الذي رأيت -، لذا الصواب أنه ال يحسن، وإنام يح

ل لوجد (  وكره بعده)وقوله:    -رمحه اهلل تعاىل رم، ولو تحؤمِّ أي يحكره أن تضع اخلضاب بعد أن َّتح

أنه ال يحكره ألنه ال دليل   -واهلل أعلم -أنه شبيه بالطيب لكنه بالكراهة دون التحريم، والصواب  

قال هو مباح، وهو قول عند احلنابلة، والكراهة َّتتاج إىل دليل.عىل ذلك، وإنام   يح
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نتبه ملثل هذا، فاإلثمد إنام يحفعل للزينة، وَّترير (  وكره هلام اكتحال بإثمد لزينة)قوله:    ينبغي أن يح

اإلثمد فال فدية عليه، حكى اإلمجاع ابن قدامة، حمل النزاع: أن العلامء جممعون عىل أن من وضع  

ا انفرد هبذا  وقد خالف مالك، وكأن اإلمجاع سابق لإلمام مالك، لذا ذكر بعض املالكية أن مالكا

 من بني األئمة. 

ا، فإذن املفرتض أن يكون البحث ما بني الكراهة أو   فال يكون أنه ال فدية  بفبمقتىض القول   حمرما

قال   بالتحريم ألنه ال فدية فيه باإلمجاع.اإلباحة، وال يح

اإلحرام،  حمظورات  من  حمظور  الطيب  ألن  طيباا،  مح اإلثمد  يضع  أالَّ  النزاع:  حمل  َّترير  من  ثم 

ال بأس للمحرم أن يكتحل "عند البيهقي أنه قال:    -ريض اهلل عنهام-وثبت هذا عن ابن عمر  

 ، وهذا خارج مورد النزاع. "بال طيب

 له حاالن:  من حيث اجلملةوضع الكحل  بعد هذا؛ 

 لغري الزينة، وقد ذهب مالك وأمحد إىل اإلباحة، وهذا هو األصل. احلال األول:  -

الثانية: - األصل،    احلال  هو  وهذا  للزينة  يكون  إنام  اإلثمد  فإن  اإلثمد،  هو  وهذا  للزينة، 

فمثل هذا مكروه، وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد، والدليل عىل الكراهة أنه ثبت يف 

جابر   عنه-حديث  اهلل  وجد   -ريض  جاء  ملا  طالب  أيب  بن  عيل  أن  مسلم  أخرجه  الذي 

ا، فأنكر عليها، فقالت: إن أيب أمرين قد اكتحلت ولبست    -ريض اهلل عنها-فاطمة   صبيغا

 «.صدقت صدقت: »-صىل اهلل عليه وسلم-بذلك، فقال النبي 

قد تقرر عنده أن مثل هذا ال يفعله املحرم،   -ريض اهلل عنه-فوجه الداللة: أن عيل بن أيب طالب  

ا من حمظورات اإلحرام. قال: إنه مكروه لكن ليس حمظورا  واجلمع بينهام أن يح
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ا، فيكون مثله مثل احليل، ألن احليل للزينة ولو   قيل بأن ما كان للزينة فإنه عىل اإلباحة لكان قويا

 وهو مباح. 

يحقال يف حديث جابر   النبي    -ريض اهلل عنه-فإن قيل: ماذا  ملا أمرها  ا  -فيقال: لو كان مكروها

بمكروه؟ أو يكون  ال يأمر    -صىل اهلل عليه وسلم-بذلك، فإن األصل أنه    -صىل اهلل عليه وسلم

كام -كانت متمتعة، وكان الصحابة قبلح ال يستجيزون    -ريض اهلل عنها-ألن فاطمة    هاقد أمر

أمر   -كان حاهلم يف اجلاهلية  بذلك كام  أمرها  فيكون  يتحللوا يف األشهر احلرم وقد حجوا،  أن 

ا. ، فلو قيل بالذي فيه خمالفة ألهل اجلاهلية  الصحابة ليحلوا لتأكيد هذا األمر  اإلباحة لكان قويا

طيب)قوله:   بغري  كرهية  رائحة  وقطع  وكحيل  معصفر  لبس  )وهلام (  وهلا  قال:  النسخ  بعض  يف 

واألظهر    ،)... معصفر  أعلم-لبس  معصفر(،   -واهلل  )لبس  قال:  ألنه  )وهلا(،  الصحيح  أن 

احلنابلة عند  مكروه  املعصفر  كان  ،  ولبس  إذا  فاملفرتض  مباح،  أنه  هنا  كالمه  ا وظاهر  مكروها

 عندهم يف عموم األحوال ففي اإلحرام من باب أوىل.

الثوب املعصفر والكح -، وهذا قول الشافعية واحلنابلة وثبت عن عائشة  لفيحباح للمرأة لبس 

عنها اهلل  الصديق    -ريض  بكر  أيب  بنت  أسامء  عن  وثبت  البيهقي،  عنهام-عند  اهلل  عند   -ريض 

 مالك يف املوطأ. 

من غري طيب األصل فيه اإلباحة، أما الطيب فإنه حمظور من حمظورات    وقطع الرائحة الكرهية

 اإلحرام، فقطع الرائحة بأي يشء من غري الطيب األصل جوازه. 
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مستحب)قوله:   أو  واجب  عن  يشغال  مل  ما  صنعة  وعمل  أي (  واجتار  هلام  اخلطاب  كان  سواء 

وامل ابن الرجل  اإلمجاع  حكى  باإلمجاع،  جائز  هذا  كل  الصنعة  وعمل  فاالجتار  للمرأة،  أو  رأة 

 قدامة. واإلشغال عن الواجب أو املستحب هذا أمر خارجي.

أي جيوز للرجل أن يلبس اخلاتم، وهذا قول احلنابلة وقول عند املالكية، (  وله لبس خاتم)قوله:  

 إبراهيم النخعي وعن عطاء، أخرجهام ابن أيب شيبة. ويؤكد ذلك أن األصل اجلواز.وثبت عن 

الكالم إال فيام ينفع)قوله:   قلة  الرفث والفسوق واجلدال، وتسن  الرفث هو  (  وجيتنبان  تقدم أن 

ا، واملراد باجلدال أي اجلدال بالباطل، أما   اجلامع، والفسوق هو املحرم من الكبائر واملحرم عموما

 غري العلو يف األرض وإنام للوصول للحق فإنه جائز كام ذكره ابن تيمية وغريه.لدال بحق واجل

يف  ثبت  ملا  آكد،  اإلحرام  حال  ويف  األحوال،  عموم  يف  ينفع  فيام  إال  الكالم  قلة  ويحستحب 

من قال: »   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنه-الصحيحني من حديث أيب هريرة  

ا أو ليصمتكان يؤمن ب  «.اهلل واليوم اآلخر فليقل خريا

ء، كان يسكت ويتقي الكالم حتى ال يقع فيام  وذكر أمحد أن رشحياا كان إذا أحرم كان كحية صامَّ

 بني أمور ثالثة: فإن احلج املربور ما مجع األجر ويحذهب عليه احلج املربور، كامل يحذهب عليه 

 أالَّ يكون فيه معصية.األمر األول:  -

   أالَّ يكون صاحبه مرائياا. األمر الثاين: -

. األمر الثالث: -  أن يكون ماله حالالا

 هذا مقتىض كالم أهل العلم يف بيان احلج املربور.



158 

 

الذي ابتحلينا ومن يستطيع أن يسلم من املعصية إال من عصمه اهلل سبحانه وتعاىل، وكثرة الكالم  

يكلنا  وال  برمحته  ا  مجيعا يحعاملنا  أن  اهلل  نسأل  املعصية،  يف  الوقوع  أسباب  من  عظيم  سبٌب  به 

 ألنفسنا. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]باب الفدية[  

حلق(   فدية  يف  أي  بفدية(  )خيري  ألخذها  واملستحق  ما جيب،  وقدر  أقسامها،  شعرتني أي  فوق 

ستة  إطعام  أو  أيام  ثالثة  صيام  بني  خميط  ولبس  وطيب  رأس  وتغطية  ظفرين  فوق  وتقليم( 

َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه   -مساكني لكل مسكني مد بر أو نصف صاع من متر أو شعري أو ذبح شاة( لقوله  

ف   -َوَسلََّم   قال: احلق لكعب بن عجرة: »لعلك آذاك هوام رأسك؟ ... قال نعم يا رسول اّلِل، 

 رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة« متفق عليه.

وأحلق الباقي باحللق )و( خيري )بجزاء صيد بني( ذبح )مثل إن كان( له مثل من   للتخيري  "أو    "و

النعم )أو تقويمه( أي: املثل بمحل التلف أو قربه )بدراهم يشرتي هبا طعاما( جيزئ يف فطرة أو 

بع فنصف خيرج  وإال  فمدين  برا، وإال  الطعام  كان  إن  مدا(  )فيطعم كل مسكني  دله من طعامه 

 صاع. 

]املائدة:  النََّعِم﴾  ِمَن  َقَتَل  َما  ِمْثُل  َتَعاَل: ﴿َفَجَزاٌء  لَِقْولِِه  )يوما(  الرب  من  مد(  )أو يصوم عن كل 

يقومه بدراهم لتعذر املثل [ اآلية، وإن بقي دون مد صام يوما )و( خيري )بام ال مثل له( بعد أن  95

 ويشرتي هبا طعاما كام مر )بني إطعام وصيام( عىل ما تقدم.

---------------------------------------------- 

   ينبغي أن يحعلم أن الفدية لفعل حمظور ال خترج عن أحوال أربعة:

 وهي احلال األشد وهو اجلامع، وكفارته مغلَّظة.احلال األول:  -
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 عقد النكاح، فإنه ال يشء فيه. احلال الثانية: -

 جزاء الصيد.  احلال الثالثة: -

ري صاحبها بني ثالث.  احلال الرابعة: -  عموم املحظورات التي خيح

 دم ذكرها.وبعض هذه املحظورات تق -رمحه اهلل تعاىل -وقد ذكر هذا شيخنا ابن عثيمني 

فوق )قوله:   حلق(  فدية  يف  أي  بفدية(  )خيري  ألخذها  واملستحق  جيب،  ما  وقدر  أقسامها،  أي 

إطعام  أو  أيام  ثالثة  صيام  بني  خميط  ولبس  وطيب  رأس  وتغطية  ظفرين  فوق  وتقليم(  شعرتني 

 َصىلَّ اّلِلَُّ   -ستة مساكني لكل مسكني مد بر أو نصف صاع من متر أو شعري أو ذبح شاة( لقوله  

َوَسلََّم   فقال:   -َعَلْيِه  اّلِل،  يا رسول  نعم  قال   ... آذاك هوام رأسك؟  »لعلك  عجرة:  بن  لكعب 

 (. احلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة« متفق عليه

ا فهو خمري بني الثالث ملا ذكر املحظورات التي فيها   التخيري بني ثالث، وتقدم أنه إن كان معذورا

 ييل:

ٍك لقوله تعاىل: ﴿األمر األول:  -  [.196]البقرة:  ﴾َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نحسح

 .-ريض اهلل عنه-حديث كعب بن عجرة  األمر الثاين: -

الثالث: - أهل    األمر  من  وغريهم  الرب،  عبد  وابن  بطال،  ابن  اإلمجاع  حكى  فقد  اإلمجاع، 

 العلم، ويدل عىل هذا اإلمجاع كالٌم البن حزم.

ري كام تقدم بحثه، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد  أما إذا كان غري معذور فالصحيح أنه خمح

 يف رواية.
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رمحه  -قدم الكالم عن هذا وعن أثر عطاء ت( )خيري بفدية( أي يف فدية حلق( فوق شعرتني)قوله: 

 . -اهلل تعاىل

 فذكر املصنف من املحظورات: 

 حلق الشعر.األول:  -

 تقليم األظافر.الثاين:  -

 تغطية الرأس. الثالث:  -

 الطيب. الرابع:  -

 لبس املخيط. اخلامس:  -

ري بني هذه الثالث، ويحضاف إليه املبارشة دون   الفرج، فقد تقدم إذن هذه املحظورات اخلمسة خيح

 أنه خمري بني ثالث. 

بني صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني مد بر أو نصف صاع من متر أو )قوله:  

ق بني الرب وغريه، واألصل عدم التفريق لعموم حديث كعب بن عجرة (  شعري فرِّ إذن املصنف يح

تقدم بحث هذا يف وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد يف    -ريض اهلل عنه- رواية، وقد 

 زكاة الفطر وغريه.

يف حديث كعب بن عجرة، ثم ذكر احلديث،   -صىل اهلل عليه وسلم-لقوله  (  أو ذبح شاة)قوله:  

 وهو متفق عليه. 

باحللق   "أو    "و)قوله:   الباقي  ريض اهلل -أي )أو( يف حديث كعب بن عجرة  (  للتخيري وأحلق 

أححل  -عنه ذكره  تقدم  وما  الرأللتخيري،  وتغطية  األظافر  تقليم  منه  الذي  باحللق  والتطيب سق   ،
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باإلمجاع،   له  مفهوم  فال  لسبب  خرج  وما  لسبب،  خرج  عجرة  بن  كعب  حديث  ألن  بالطيب 

حكى اإلمجاع املجد ابن تيمية، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وكذلك اآلية سببها حديث كعب بن 

 مفهوم له. فهي لسبب وما كان لسبب فال  -ريض اهلل عنه-عجرة 

انتهى املصنف مما يتعلق بفدية األذى من حلق أو تقليم أظافر أو تغطية رأس أو طيب ...إلخ، 

  :وقد تقدم أن فدية املحظورات عىل أقسام أربعة

ري فيه بني ثالث القسم األول/    ، كلبس املخيط ونحوه.ما خيح

 كفارته. القسم الثاين/الوطء يف الفرج وهو األشد، وقد تقدم ذكر 

 القسم الثالث/عقد النكاح، وال يشء فيه.

 -إن شاء اهلل-القسم الرابع/جزاء الصيد، وكلها تقدمت إال جزاء الصيد وسيأيت

يحؤكل  مما  الصيد  أن  تقدم  قد  فإنه  املصنف؛  كالم  قبل  الصيد  بجزاء  يتعلق  ما  ملخص  وسأذكر 

  أصله ولو صار إنسياا بعد ذلك، فكل صيد له حاالن: حلمه من املتوحش يف

ا بني ثالث: احلال األول:  -  أن له مثالا من هبيمة األنعام، فيحلحق بمثله، فيكون خمريا

o :أن يذبح هذا املثل ويحقسمه عىل فقراء احلرم.  األمر األول 

o :ا فيحطعم كل مسكني نصف صاع.  األمر الثاين  أن يحقدر قيمته فيشرتي به طعاما

o :الثالث بأن    األمر  ا  يوما صاع  نصف  كل  عن  املثل  يصوم  قيمة  قيمة  -يحقدر  ال 

الفقراء    -الصيد عىل  وقسمه  ا  طعاما اشرتى  أنه  لو  يحقدر  فقري  بثم  كل  يعطي  أن 

ا  نصف صاع   ع فإنه  قدره بعرشة آص  فلنفرض أنهفعن كل نصف صاع يصوم يوما
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ا يوما يصوم  صاع  نصف  كل  عن  ا  يوما عرشين  ﴿  يصوم  تعاىل:  اهلل  َقَتَلهح قال  َوَمْن 

َبالَِغ   ا  َهْديا ْم  ِمنْكح َعْدٍل  َذَوا  بِِه  مح  حَيْكح النََّعِم  ِمَن  َقَتَل  َما  ِمْثلح  َفَجَزاٌء  ا  دا َتَعمِّ مح ْم  ِمنْكح

َأْو َعْدلح  اَرٌة َطَعامح َمَساكنَِي  َكفَّ َأْو  َأْمِرهِ اْلَكْعَبِة  َوَباَل  وَق  لَِيذح ا  َذلَِك ِصَياما ﴾ ]املائدة:   

 [، هذا إذا كان له مثل.95

ليس له مثل من هبيمة األنعام، فام كان كذلك فيسقط اخليار األول وهو أن    احلال الثانية: -

عىل   ويحقسمه  ا  طعاما يشرتي  ثم  قيمته  تحقدر  أن  وهو  الثاين  للخيار  نتقل  ويح املثل،  يذبح 

ا الفقراء، لك ل مسكني نصف صاع، أو اخليار الثالث: يحقدر قيمته ويحقدر لو اشرتى طعاما

ثم قسمه عىل الفقراء وأخذ كل فقري نصف صاع؛ كم سيكون من فقري؟ إذا كان بمقدار  

ا. ا فإنه يصوم عرشين يوما  عرشين فقريا

 إذن هو كالذي قبله لكن خيتلف بأنه ليس له مثل، فيحخري بني اثنني. 

إذا كان للصحابة فتاوى يف ذكر املثلية فقوهلم مقدم عىل غريهم، كام ذهب هلذا وعىل الصحيح  

اثنان يف  أن جيتهد  فتاوى فيحتاج  فإن مل يكن للصحابة  الشافعي وأمحد، حلجية قول الصحايب، 

 بمثله من هبيمة األنعام، واملثل البد أن يكون من هبيمة األنعام. إحلاق هذا الصيد  

املثل  )قوله:   النعم )أو تقويمه( أي:  )و( خيري )بجزاء صيد بني( ذبح )مثل إن كان( له مثل من 

طعامه  من  بعدله  خيرج  أو  فطرة  يف  جيزئ  طعاما(  هبا  يشرتي  )بدراهم  قربه  أو  التلف  بمحل 

 الطعام برا، وإال فمدين وإال فنصف صاع.  )فيطعم كل مسكني مدا( إن كان

]املائدة:  النََّعِم﴾  ِمَن  َقَتَل  َما  ِمْثُل  َتَعاَل: ﴿َفَجَزاٌء  لَِقْولِِه  )يوما(  الرب  من  مد(  )أو يصوم عن كل 

 (. [ اآلية، وإن بقي دون مد صام يوما95
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ة عىل التخيري كام هو ظاهر اآلية، وقد ذهب إىل التخيري إىل هذه إذن هذه الفدي(  )و( خيري)قوله:  

األمور الثالثة أبو حنيفة والشافعية ومالك وأمحد يف رواية، والدليل األول اآلية، والدليل الثاين 

 أنه ثبت عن ابن عباس عند ابن أيب شيبة، قال ابن تيمية: ليس له خمالف.

هذا هو اخليار األول، وقد (  )مثل إن كان( له مثل من النعمخيري )بجزاء صيد بني( ذبح  )قوله:  

عباس   ابن  وفتوى  اآلية،  ذلك  عىل  ويدل  وأمحد،  والشافعي  مالك  هذا  إىل  اهلل -ذهب  ريض 

 التي رواها ابن أيب شيبة، وليس له خمالف كام قال ابن تيمية. -عنهام

ال الدليل  أما  القيمة كاحلنفية،  رج  رج ويف هذا رد عىل من قال خيح املثل ال خيح أنه يذبح  رشعي هو 

 القيمة. 

م عىل الصحيح هو املِ (  أو تقويمه)قوله:   قوَّ ثل ال الصيد، وإىل هذا هذا هو اخليار الثاين، فالذي يح

يف  املثل  هو  يحذبح  الذي  أن  الصيد  ال  املثل  قيَّم  يح الذي  أن  عىل  والدليل  وأمحد،  الشافعي  ذهب 

م املثل.اخليار األول ال الصيد، لذا ذهب الش قوَّ  افعي وأمحد إىل أنه يح

بمحل التلف: هذا قول املالكية وقول أمحد واملشهور عند احلنابلة، ( بمحل التلف أو قربه)قوله: 

ألن العربة باملكان الذي حصل فيه الصيد، ومن املعلوم أن األماكن ختتلف، لذا النظر إىل املكان  

 نفسه.

م املإذن يح (  بدراهم يشرتي هبا طعاما)قوله:   ا، ثم قيَّد   ثلقوَّ بدراهم ويشرتي هبذه الدراهم طعاما

زئ يف زكاة الفطرة، وهذا (  جيزئ يف فطرة)املصنف هذا بقوله:   أي ليس أي طعام وإنام طعام جيح

ألن الذي   -واهلل أعلم-أحد القولني عند احلنابلة، وهو قول املالكية والشافعية، وهذا الصواب  
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َرج يف صدقة الفطر هو قو قال مطلق الطعام حتى لو خيح ت البلد وهو الذي ينتفع الناس به، وال يح

 كان من غري قوت البلد.

طعامه)قوله:   من  بعدله  خيرج  اخليار (  أو  عىل  الطعام  رج  خيح أنه  وتقدم  الثاين،  اخليار  يف  زال  ال 

 الذي تقدم تقريره. 

وتقدم أن  (  فنصف صاع)فيطعم كل مسكني مدا( إن كان الطعام برا، وإال فمدين، وإال  )قوله:  

يف  وأمحد  والشافعي  مالك  قول  هو  كام  وغريه  الرب  بني  فرق  ال  أنه  الصواب  وأن  ا  نظرا هذا  يف 

يف هذا، فإنه أفتى بنصف صاع فيام رواه   -ريض اهلل عنهام-رواية، وهو فتوى عبد اهلل بن عباس  

 ابن أيب شيبة، وتقدم أن ابن تيمية قال: ليس البن عباس خمالف. 

يصوم)قوله:   الصيام(  )أو  وهو  الثالث  اخليار  املصنف  )يوما(()ذكر  الرب  من  مد(  كل  بناءا   عن 

قال: أو يصوم عن كل مدين أو عن كل  عىل تأصيله يف التفريق بني الرب وغريه، والصواب أن يح

املح  ألن  صاع،  مح نصف  يحعادل  الصاع  ونصف  صاع،  نصف  بمقدار  َتَعاَل: )دين، دين  لَِقْولِِه 

صام يوما )و( خيري )بام ال   [ اآلية، وإن بقي دون مد95﴿َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم﴾ ]املائدة:  

مثل له( بعد أن يقومه بدراهم لتعذر املثل ويشرتي هبا طعاما كام مر )بني إطعام وصيام( عىل ما 

قال: أو بقي( تقدم  دون نصف صاع.  أي من بر عىل تقرير املصنف وإال الصواب أن يح

، فيقال: عرشة ر الطعام فكان مقدار الطعام عرشة آصع وشيئاا قليالا أنه قدَّ آصع أي   ولنفرتض 

حكى  العلم،  أهل  بإمجاع  النصف  معاملة  ويحعامل  رب  جيح القليل  واليشء  ا،  يوما عرشين  يصوم 

 هذا كله إذا كان له مثٌل.   -رمحه اهلل تعاىل-اإلمجاع ابن قدامة 
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خيري )بام ال مثل له( بعد أن يقومه بدراهم لتعذر املثل ويشرتي هبا طعاما كام مر )بني )و(  )قوله:  

م الصيد ألنه ال يوجد املثل (  إطعام وصيام( عىل ما تقدم أي ليس له مثل من هبيمة األنعام، ويقوِّ

ر فيحقوم الصيد ال املثل، ويشرتي به الطعام كام تقدم ويحعطي كل مسكني نصف صاع، هذا اخليا

 األول ملن ال مثل له.

أو يحقدر كم يحعادل من الصاع ثم يصوم عن كل (  كام مر )بني إطعام وصيام( عىل ما تقدم)قوله:  

عباس   ابن  عن  وي  رح وقد  ا،  يوما صاع  عنهام-نصف  اهلل  إسناده   -ريض  لكن  بالقيمة  قال  أنه 

الصواب عنه عند ابن أيب شيبة أنه قدره بنصف صاع، قال ابن تيمية: وليس له خمالف وضعيف،  

 من الصحابة. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

جِّ َفاَم    )وأما دم متعة وقران فيجب اهلدي( برشطه السابق لَِقْولِِه َتَعاَل: ﴿َفَمْن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرِة إَِل احْلَ

ْدِي﴾ ]البقرة:   دي أو [، والقارن بالقياس مع املتمتع )فإن عدمه( أي: عدم اهل196اْسَتْيرَسَ ِمَن اهْلَ

عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه )فصيام ثالثة أيام( يف احلج )واألفضل كون آخرها يوم عرفة( 

وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا )و( صيام )سبعة(. أيام )إذا رجع إل أهله( 

َوَسبْ  جِّ  احْلَ يِف  اٍم  َأيَّ َثالَثِة  َفِصَياُم  جَيِْد  مَلْ  ﴿َفَمْن  تعال:  ]البقرة:  قال  َرَجْعُتْم﴾.  إَِذا  وله 196َعٍة   ]

 .صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال احلج، وال جيب تتابع وال تفريق يف الثالثة وال السبعة

---------------------------------------------- 

املتعة    (وأما دم متعة وقران فيجب اهلدي)قوله:   املتعة تقدم أن اهلدي واجب عىل  أما  والقران، 

ْمَرِة إىَِل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمْن اهْلَْدِي فبداللة القرآن، قال اهلل عز وجل: ﴿ ﴾ ]البقرة: َفَمْن مَتَتََّع بِاْلعح

[، وبداللة اإلمجاع، وأما القران فبداللة فتاوى الصحابة. فقد أفتى بذلك ابن مسعود وابن 196

 قدم، وكذلك بداللة اإلمجاع. كام ت -ريض اهلل عنهام-عمر 

ا فيدخلونه يف قوله تعاىل: ﴿  -ريض اهلل عنهم    -ثم يف لغة الصحابة   َفَمْن مَتَتََّع يسمون القران متتعا

ْمَرِة إىَِل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمْن اهْلَْدِي   [ كام ذكره ابن تيمية يف الفتاوى. 196﴾ ]البقرة: بِاْلعح

السابق)قوله:   وغريه؛تق  ( برشطه  احلرام  املسجد  حارضي  من  يكون  ال  كأن  الرشوط،   دمت 

]البقرة:  ) ْدِي﴾  اهْلَ ِمَن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  جِّ  احْلَ إَِل  بِاْلُعْمَرِة  مَتَتََّع  ﴿َفَمْن  َتَعاَل:  والقارن 196لَِقْولِِه   ،]

املتمتع مع  املهم  (بالقياس  األصولية  القواعد  ومن  القياس.  عىل  البهويت  اعتمد  ذكره إذن  ما  ة 

 فقال: القياس كامليتة ال يحصار إليه إال عند الرضورة. -رمحه اهلل تعاىل  -اإلمام الشافعي 
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 قال الزركيش يف كتابه: )البحر املحيط(: أي ال يحعتمد عىل القياس إال إذا مل يوجد إال هو. 

املسألة لسنا حمتاجني أن نعتمد عىل القياس؛ ألن اآلية قد تدل عىل ذلك كام تقدم، وألن  ويف هذه  

يعتمد  ا من أن  أتى هبذه األدلة لكان خريا فلذا لو  ا هناك إمجاعات،  فتاوى صحابة، وأيضا هناك 

 عىل القياس. 

أي عدم اهلدي ومل يكن   (عدمه( أي: عدم اهلدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه)فإن  )قوله:  

ا وليس عنده هدي، أو كان قارناا وليس عنده هدي وال ثمنه، وقد ال  عنده هدي بأن كان متمتعا

 يكون عند الناس هدي لكن عندهم ثمنه، ومن كان عنده ثمن فهو واجد للهدي.

قال: يف حقه أنه واجد  ولنفرض أنه ليس عنده هدي وال عنده الثمن، لكن جيد من يقرضه، فال يح

قدم عىل احلج، فلذلك ال يحؤمر بأن يقرتض بل يكون غري واجد.  له. فقد تقدم أن قضاء الدين مح

أمحد، وعىل هذ اإلمام  إىل هذا  يقرتض، وذهب  قالوا:  املالكية  أن بعض  إال  األربعة.  املذاهب  ا 

 ويف هذا نظر ملا تقدم ذكره.

احلج)قوله:   يف  أيام(  ثالثة  ﴿   (فصيام  وجل:  عز  اهلل  قال  القرآن،  هذا  عىل  دل  جَيِْد وقد  مَلْ  َفَمْن 

َكاِمَلةٌ  ٌة  َعرَشَ تِْلَك  َرَجْعتحْم  إَِذا  َوَسْبَعٍة  احْلَجِّ  يِف  اٍم  َأيَّ َثالَثِة  ]البقرة:  َفِصَيامح  الدليل 196﴾  هذا   ،]

 األول.

صىل   -أن النبي    -ريض اهلل عنهام    -والدليل الثاين: ما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر  

 يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله.ذكر الصيام ثالثة أيام  -اهلل عليه وسلم 

 .-رمحه اهلل تعاىل-والدليل الثالث: اإلمجاع، فقد أمجع العلامء عىل ذلك، حكاه ابن قدامة 

 َّترير حمل النزاع يف أمرين: (واألفضل كون آخرها يوم عرفة)قوله: 
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؛ ألنه يوم عيد حكاه ابن عبد الرب ال يصام من األيام الثالثةالنحراألول: أمجع العلامء عىل أن يوم  

صىل اهلل   -أن النبي    -ريض اهلل عنه  -وغريه. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد  

 هنى عن صوم يومني، يوم الفطر ويوم األضحى.  -عليه وسلم 

ل يوم النحر أجزأته. لنفرض أنه صامها الثاين: أمجع العلامء عىل أنه لو صام هذه األيام الثالثة قب

 .-رمحه اهلل تعاىل  -يف أول يوم من ذي احلجة فتحجزئه، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب 

صامه من  ثم  يحصام،  ال  العيد  يوم  أن    اإذن  أراد  من  أن  سيأيت  ثم  زئه.  جيح فإنه  النحر  يوم  قبل 

يلبس إحرامه فيصوم، ولو   فيحلبي باحلج ثم  له أن يصومها إال وقد أهلَّ باحلج،  يصومها فليس 

فيحلبي يف اليوم األول من ذي احلجة ثم يصوم.  أراد أن يصومها يف اليوم األول من ذي احلجة 

 وقد أفتى هبذا الصحابة كام سيأيت.

حيرم   ثم مما  وهي  الترشيق،  أيام  يف  الصحيح  عىل  يصومها  فإنه  النحر،  يوم  قبل  يصمها  مل  من 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-صيامها لكن يستثنى من مل جيد اهلدي كام سيأيت بيانه 

عرفة)قوله:   يوم  آخرها  كون  عرفة،   (واألفضل  قبل  يومني  ويصوم  عرفة  يوم  يصوم  أن  أي 

والساب والثامن  التاسع  اهلل  فيصوم  فتاوى صحابة رسول  والدليل عىل هذا  عليه   -ع.  اهلل  صىل 

أخرجه البخاري وابن جرير. وعائشة فيام   -ريض اهلل عنهام    -فقد أفتى هبذا ابن عمر    -وسلم

أخرجه مالك يف املوطأ. وذهب إىل هذا القول أبو حنيفة وأمحد، والبحث يف األفضل، أما اجلواز 

 فهو جائز عند اجلميع. 

مطلقا)قوله:   دم  وعليه  بعد  صامها  منى  أيام  عن  أخرها  املصنف   (وإن  عند  أهنا  عىل  يدل  هذا 

عرش.  والثالث  عرش  والثاين  عرش  احلادي  اليوم  وهو  الترشيق،  أيام  وهي  منى،  أيام  تحصام 
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النبي   أن  اهلذيل  نبيشة  حديث  من  مسلم  أخرج  ملا  حمرم،  أنه  الترشيق  أيام  صيام  يف   -واألصل 

 «. أيام الترشيق أيام أكل ورشب قال: » -لم صىل اهلل عليه وس

ابن عمر وعائشة   البخاري عن  ملا رواه  اهلدي؛  استحثني من مل جيد  أهنم   -ريض اهلل عنهام-لكن 

. وذهب إىل هذا اإلمام مالك "مل يرخص يف أيام الترشيق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي"قالوا:  

 وأمحد يف رواية. 

أن رجالا مسألة:   • فلو  باحلج،  أحرم  قد  يكون  أن  النحر البد  يوم  قبل  أن يصوم  أراد  من 

م. ثبت هذا عن ابن عمر   ريض   -أراد أن يصوم اليوم اخلامس، فيقال: أحرم باحلج ثم صح

عائشة عند مالك يف املوطأ. وإىل عند البخاري ورواه ابن جرير، وثبت عن    -اهلل عنهام  

 هذا القول ذهب مالك والشافعي وإسحاق.

أي يصومها ولو بعد منى، ولو رجع إىل أهله، فإذا   (وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد)قوله:  

ألنه  األربعة؛  املذاهب  باتفاق  القضاء  عليه  جيب  لكن  آثم،  فهو  أهله  إىل  يرجع  أن  إىل  رها  أخَّ

 ة فيجب أن يأيت به. واجب متعلق بالذم

ر الصيام. والصواب أنه ال دم عليه، كام ذهب إىل   (وعليه دم مطلقا)قوله:   أي عليه دم؛ ألنه أخَّ

ا.  ا، وهو مل يرتك نسكا  هذا الشافعي وأمحد يف رواية؛ ألن الدم إنام يكون فيمن ترك نسكا

أيام )إذا رجع إل أهله( قال تعال: ﴿َفَمنْ )قوله:   يِف   )و( صيام )سبعة(  اٍم  َأيَّ َثالَثِة  َفِصَياُم  جَيِْد  مَلْ 

جِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم﴾. ]البقرة:   [ وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال احلج. وال 196احْلَ

انتقل إىل األحكام املتعلقة بصيام سبعة أيام. فالقرآن    (جيب تتابع وال تفريق يف الثالثة وال السبعة

اٍم يِف احْلَجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعتحْم تِْلَك أيام، فقال تعاىل: ﴿ذكر صيام سبعة   َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَيامح َثالَثِة َأيَّ

ٌة َكاِمَلةٌ   ."إذا رجع إىل أهله"[، ويف حديث ابن عمر يف الصحيحني قال: 196﴾ ]البقرة: َعرَشَ
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وينبغي أن يحعلم أن العلامء جممعون عىل أن هذه األيام السبعة ال تحصام إال بعد الفراغ من احلج، 

أيام  يف  فقال  العيد،  قبل  األحَول  الثالثة  األيام  صام  رجالا  أن  فلو  الكاساين.  اإلمجاع  حكى 

ومل   السبعة  هذه  أصوم  الترشيق  أيام  بعد  أو  السبعة،  هذه  أصوم  احلج الترشيق:  أعامل  من  ينته 

بعد، وبقي يف ذمته طواف اإلفاضة أو طواف الوداع، فمثل هذا ال يصح. وأمجع العلامء عىل أن  

 .-رمحه اهلل تعاىل-صيامها يبدأ بعد االنتهاء من أعامل احلج، حكى اإلمجاع الكاساين 

د ذلك حديث   (إذا رجع إل أهله)قوله:   إذن هذه األيام السبعة تحصام إذا رجع إىل أهله، كام أكَّ

. فعىل هذا لو انتهى من أعامل احلج فإنه ال يصومها بام أنه يف مكة -ريض اهلل عنهام    -ابن عمر  

فعي ورواية عن اإلمام ومل يرجع إىل أهله، وإنام يبتدئ الصيام إذا رجع إىل أهله. وهذا قول للشا

 أمحد، وهو الصواب. 

تقدم أن هذا مرجوح، وأن الصواب    (وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال احلج)قوله:  

 أنه ال يصومها إال بعد أن يرجع إىل أهله كام تقدم.

التمتع   بدم  ثلَّث  ثم  الصيد،  بجزاء  ثنَّى  ثم  األذى،  بفدية  ابتدأ  الفدية  باب  يف  املصنف  إذن 

نع من إمتام حجه أو عمرته. رِصَ ومح بِّع بدم املحرَص. واملراد باملححرص هو الذي حح  والقران، ثم سريح

ذكر ابن قدامة أنه ال جيب التتابع يف األيام   (وال جيب تتابع وال تفريق يف الثالثة وال السبعة)قوله

 العرش باإلمجاع . 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

ْدِي﴾   اهْلَ ِمَن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ُتْم  ُأْحرِصْ ﴿َفإِْن  َتَعاَل:  لَِقْولِِه  التحلل؛  بنية  هديا  يذبح  )واملحرص( 

 [ و )إذا مل جيد هديا صام عرشة أيام( بنية التحلل )ثم حل( قياسا عىل التمتع. 196]البقرة: 

شاة وبعده  )بدنة(  األول  التحلل  قبل  احلج(  يف  فرج  يف  بوطء  صام )وجيب  البدنة  جيد  مل  فإن   ،

شاة(  العمرة  )يف  بوطء  )و( جيب  الصحابة.  لقضاء  رجع؛  إذا  وسبعة  احلج  يف  ثالثة  أيام  عرشة 

يف   -وتقدم حكم املبارشة. )وإن طاوعته زوجة لزمها( أي ما ذكر من الفدية يف احلج والعمرة،  

لزماها   ف  -نسخة  ال  واملكرهة  العمرة.  يف  والشاة  احلج  يف  البدنة  حكم أي  وتقدم  عليها،  دية 

 املبارشة دون الفرج. وال يشء عىل من فكر فأنزل والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. 

---------------------------------------------- 

إذن املصنف يحقرر أنه البد أن يحوجد عنده نية التحلل،   (واملحرص يذبح هديا بنية التحلل )قوله:  

نع من احلج وأراد أن يذبح هديه فإنه يذبحه بنية التحلل.   فلو أححرص ومح

﴿ تعاىل:  لقوله  واجب؛  فإنه  اهلدي  ذبح  اهْلَْدِي أما  ِمْن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ْم  تح أحْحرِصْ ]البقرة: َفإِْن   ﴾

ريض اهلل عنهام   -يف البخاري من حديث ابن عباس    -لمصىل اهلل عليه وس-[، وألن النبي  196

ريض اهلل   -وابن مسعود    -ريض اهلل عنهام-ملا أححرص ذبح هديه، وثبت هذا عن ابن عباس    -

 أخرجه عنهام ابن أيب شيبة. -عنه 

والقول بوجوب ذبح هدي لإلحصار ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأمحد. ثم قال املصنف: 

صىل اهلل   -إي إذا أراد أن يذبح ينوي بذلك التحلل. والدليل عىل هذا قول النبي  (  بنية التحلل )
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«، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر. وقد ذهب وإنام لكل امرٍئ ما نوى: »-عليه وسلم  

 إىل هذا احلنفية والشافعية واحلنابلة. 

 فعىل هذا لو ذبح بغري نية التحلل فإنه ال يتحلل.

]البقرة:  )قوله:   ْدِي﴾  اهْلَ ِمَن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ُتْم  ُأْحرِصْ ﴿َفإِْن  َتَعاَل:  بمعنى   ([196لَِقْولِِه  خرب  هذا 

 الطلب، واخلرب بمعنى الطلب يفيد الوجوب. 

«.  وإنام لكل امرٍئ ما نوىكذلك حلديث: »  (إذا مل جيد هديا صام عرشة أيام( بنية التحلل )قوله:  

أن  إذن من مل جيد   أراد  إذا  العرشة  ثم هذه األيام  أيام.  البدل وهو صيام عرشة  إىل  ينتقل  اهلدي 

فإن كان معه  أيام.  بعد صيام عرشة  أححرص  يتحلل من  إذن  التحلل،  بنية  فإنه يصومها  يصومها 

 هدي يذبح هديه ثم يتحلل، وإن مل يكن معه هدي فيتحلل بعد أن يصوم عرشة أيام.

 .-رمحهم اهلل تعاىل-افعي يف قول وأمحد وقد نص عىل هذا اإلمام الش

ا انتقل إىل البدل وهو صيام عرشة أيام؟  فإن قيل: ما الدليل عىل أن املحرص إذا مل جيد هديا

املسألة  إال عند الرضورة. وهذه  إليه  يحصار  كامليتة ال  الشافعي  قال  والقياس كام  القياس،  يقال: 

, وذلك أن هدي التمتع َّتلل، وكذلك هدي اإلحصار َّتللليس فيها آثار، فيحنتقل إىل القياس،  

يحقاس من مل جيد هدي اإلحصار عىل من مل جيد هدي التمتع، فيصوم عرشة  فبجامع هذا األمر 

 أيام. وإىل هذا ذهب الشافعي يف قول وأمحد يف رواية.

مل  )قوله:   فإن  شاة،  وبعده  )بدنة(  األول  التحلل  قبل  احلج(  يف  فرج  يف  بوطء  البدنة وجيب  جيد 

ريض اهلل   -تقدم أن الصحابة    (صام عرشة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة
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تقدم أن الصواب    (وبعده شاة)قوله:  أفتوا بأن عليه بدنة، أفتى بذلك العبادلة الثالثة. و  -عنهم  

ا عليه بدنة عىل فتوى ابن عباس   أخرجه البيهقي. -ريض اهلل عنهام  -أن بعد التحلل األول أيضا

البدنة صام عرشة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة)قوله:   ذهب   (فإن مل جيد 

أنه إذا مل جيد بدنةا ينتقل إىل الصيام، فجعل البدل صيام عرشة أيام.   -رمحه اهلل تعاىل  -املصنف  

ا ذكره ابن مفلح يف قضوا بالبدنة، وقد يريد    -ريض اهلل عنهم    -وتقدم أن الصحابة   املصنف أثرا

فإنه يصوم  أن من مل جيد  قال: وروى األثرم  الثالث ذكر روايةا  العبادلة  ذكر  ملا  فإنه  )الفروع(، 

 .-رمحه اهلل تعاىل-عرشة أيام. فقد يريد هذا املصنف 

م بعضهم   أن  فيقال: هذه الزيادة مل يوقف عىل إسنادها. وابن مفلح ملا ذكرها مل يحصححها، وتوهَّ

رواية  الزيادة من  أن هذه  ذلك  ويؤكد  الزيادة.  يحصحح هذه  مل  أنه  والواقع  مفلح صححها  ابن 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ألن أصل قصة العبادلة عن طريق رواية عمرو بن شعيب 

 عن أبيه عن جده.

 -هذا فيه نظر  و  من مل جيد البدنة بمن مل جيد الشاة،فمثل  فإذن من مل جيد البدنة يصوم عرشة أيام،  

 للفرق بني البدنة والشاة. -واهلل أعلم 

أنه  واحلنابلة  الشافعية  عند  قول  وهو  الشافعي  ذهب  وإليه  العلم  أهل  قويل  أصح  عىل  والبدل 

ينتقل إىل بقرة، فإن البقرة كالبدنة يف اإلجزاء عن سبعة كام يف حديث جابر يف مسلم. فإن مل جيد 

ب بإراقة دم يف كفارة، ينتقل إىل سبع شياه، فإن مل جي د يحعامل معاملة جزاء الصيد بجامع أنه تقرُّ

به  يشرتي  ما  جيد  مل  فإن  صاع.  نصف  مسكني  كل  ويعطي  ا  طعاما ويشرتي  البدنة  قيمة  فيحقدر 

ا.  ا فإنه يحقدر الطعام ويصوم عن كل نصف صاع يوما  طعاما
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ا بني ال  بدنة والشاة.هذا أصح من القول بأنه يصوم عرشة أيام؛ ألن هناك فرقا

الصحابة )قوله:   كتابه:   (لقضاء  مفلح يف  ابن  ذكرها  التي  الزيادة  يريد املصنف  وقد  تقدم هذا، 

 )الفروع(، وقد يريد بقضاء الصحابة أن من جامع قبل التحلل األول فإن عليه بدنة. 

ما   )و( جيب بوطء )يف العمرة شاة( وتقدم حكم املبارشة )وإن طاوعته زوجة لزمها( أي)قوله:  

والعمرة   احلج  يف  الفدية  من  لزماها    -ذكر  نسخة  العمرة.   -يف  يف  والشاة  احلج  يف  البدنة  أي 

فأنزل. والدم  الفرج، وال يشء عىل من فكر  املبارشة دون  واملكرهة ال فدية عليها، وتقدم حكم 

كمتعة ترك واجب  أو  لفوات  مل   (الواجب  وإن  لزمها،  إن طاوعته  وأهنا  البحث  تقدم هذا  وقد 

 تطاوعه بأن كانت مكرهة فهو الذي يتحمل نفقة اهلدي واحلج من قابل.

وذلك أنه قد تقدم أن األصل أالَّ يحوصف يشء بأنه حمظور   (وال يشء عىل من فكر فأنزل)قوله:  

ف فدية،  عليه  أن  فأنزل  ر  فكَّ من  أن  عىل  دليل  وال  بدليل،  إال  اإلحرام  حمظورات  ذلك لمن 

، فقد تقدم كالم سعيد بن فأمذى  ذا بخالف من نظر فأدام النظرالصواب أنه ال يشء عليه. وه

 وقول ابن تيمية: ليس له خمالف من التابعني.  -رمحه اهلل تعاىل -جبري 

الواجب لفوات)قوله:   يقف    (والدم  بأالَّ  ا. ويفوت احلج  دما فإن عليه  فات عليه احلج  يف فمن 

عرفة إىل طلوع الفجر، فمثل هذا يذهب ويعتمر حتى يتحلل من إحرامه، وعليه احلج من قابل 

هبذا  أفتى  وقد  لقرانه.  أو  لتمتعه  وشاةا  للفوات  شاةا  فيذبح  هديني،  العارش  اليوم  يف  ويذبح 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-صحابة رسول اهلل 

ا كام أفتى بذلك صحابة رسول اهلل   فقد    -صىل اهلل عليه وسلم-إذن من فاته احلج فإن عليه دما

عمر   بذلك  عنه    -أفتى  اهلل  عمر    -ريض  وابن  املوطأ،  يف  مالك  عنهام-عند  اهلل  عند   -ريض 
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ثابت   ابن قدامة: وليس هلم خمالف من   -ريض اهلل عنه-الشافعي، وزيد بن  البيهقي. قال  عند 

 ة. الصحاب

ا. وهذا األمر ال خالف فيه بني صحابة رسول اهلل    -فبقول املصنف: أن عىل من فاته احلج دما

 . وقد ذهب إىل وجوب دم الفوات مالك والشافعي وأمحد. -صىل اهلل عليه وسلم 

، كمتعة( قال بعد ذلك: ) والدم الواجب لفواتواإلشكال يف قول املصنف: ) ( أي أن عليه شاةا

ا عىل دم التمتع، فإن كليهام وهذا ال إشكال ف يه، لكن إذا مل جيد ذلك فإنه يصوم عرشة أيام، قياسا

ب هبام إىل اهلل ويتعلقان باإلحالل. تقرَّ  دمان يح

ترك واجب كمتعة)قوله:   ترك   (أو  أن من  العلم  أهل  األربعة وغريهم من  املذاهب  عند  تقدم 

ابن عباس   املوطأ عن  ثبت عند مالك يف  ملا  ا؛  دما فإن عليه  قال:   -ريض اهلل عنهام    -واجباا  أنه 

ا" ا أو نسيه فليهرق دما  ."من ترك نسكا

أيام.  أنه يصوم عرشة  أنه كمتعة أي  الدم كمتعة، فمعنى قول املصنف:  فذكر املصنف: أن هذا 

، قد قرر  و  ،لشافعيةوقد ذهب إىل هذا املالكية واحلنابلة وهو قول عند ا العلامء أن هلذا الدم بدالا

وهم خمتلفون عىل قولني، إما يحعامل معاملة من مل جيد دم املتعة بأن يصوم عرشة أيام، أو يحعامل 

 معاملة من مل جيد جزاء الصيد.

القولني   أعلم-وأصح  واجبان    -واهلل  أهنام  إليه. وذلك  أقرب  فإنه  املتعة،  دم  معاملة  يحعامل  أنه 

ا؛ ألنه مجع بني نسكني يف بد دما املتعة إن فيها  املتعة، السيام ومما قيل يف  م كام هو األمر يف هدي 

سفرة واحدة. ومثل ذلك القران دٌم؛ ألنه مجع بني نسكني يف سفرة واحدة، فهو أقرب إىل هذا 

قال: ال   ا بأن يح بدل لقيل به، املعنى، ألننا مضطرون للقياس عىل أحدمها، فلو أن هناك قوالا معتربا
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فنحن  إليه،  الرجوع  يصح  ال  هذا  ومثل  املعارصين.  لبعض  إال  معترب  قوٌل  هناك  ليس  لكن 

نأخذ  فإذن  القولني،  هذين  أحد  عىل  العلم  وأهل  العلم،  أهل  أفهام  عن  نخرج  أال  مأمورون 

 أنه كدم املتعة، فإذن يصوم عرشة أيام. -واهلل أعلم  -األقرب للقياس، واألقرب 

ا، رأي  تنبيه/ صحيحا ليس  ا  دما عليه  فإن  واجباا  ترك  من  قول  إن  يقول:  املعارصين  بعض  ت 

ليس حجة،   -ريض اهلل عنهام-وقول ابن عباس   -ريض اهلل عنهام  -ويقول: هذا قول ابن عباس  

ا، فقال: قال اإلمام أمحد يف أحد الروايتني:   ثبت له سلفا وكيف يحلزم الناس بالدماء. ثم حاول أن يح

 ت بمنى فال دم عليه.من ترك املبي

 : فيقال: أوالا املبيت بمنى واجب ويقول من تركه فال دم عليه،  بأن  قر  يح فقال: هذا اإلمام أمحد 

 وهو صحايب، وقول الصحايب حجة. -ريض اهلل عنهام  -هذا قول ابن عباس 

ومن   ثانياا: أهل العلم عىل هذا القول سواء قلت بأن قول الصحايب حجة أو مل تقل هذا القول، 

ا.  خالف فقد أحدث قوالا جديدا

ثم يقال بعد ذلك: ملا قال اإلمام أمحد: من ترك املبيت يف منى فال دم عليه يف رواية؛ ألنه يرى 

تركه يف  دم  ال  أنه  يرى  ثم  واجباا  يراه  أنه  مستحب، ال  األخرى  الرواية  يف  منى  يف  ؛ ألنه املبيت 

 ، ففرٌق بني األمرين.مستحب عنده يف رواية

املصنف  سيبد تعاىل  -أ  اهلل  بذكر األحكام   -رمحه  يتعلق هبا. وسيبدأ  وما  بمحظورات اإلحرام 

املتعلقة بفعل املحظورات وترك الواجبات من جهة تكرار املحظور، أو أن يحفعل نسياناا أو جهالا 

 وغري ذلك.

  



178 

 

 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

فصل )ومن كرر حمظورا من جنس( واحد بأن حلق أو قلم أو لبس خميطا أو تطيب أو وطئ ثم 

أعاده ومل يفد( ؛ ملا سبق )فدى مرة( سواء فعله متتابعا أو متفرقا؛ ألن اّلِل تعال أوجب يف حلق 

ته الرأس فدية واحدة ومل يفرق بني ما وقع يف دفعة أو دفعات. وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزم

ِمَن  َقَتَل  َما  ِمْثُل  ﴿َفَجَزاٌء  َتَعاَل:  لَِقْولِِه  دفعة؛  يف  ولو  بعدده  ففيه  صيد(  )بخالف  ثانيا  الفدية 

 [.95النََّعِم﴾ ]املائدة: 

املخيط فدى لكل مرة( أي لكل   بأن حلق وقلم أظافره ولبس  )ومن فعل حمظورا من أجناس( 

إذ التحلل من احلج ال حيصل إال بأحد ثالثة   جنس فديته الواجبة فيه سواء )رفض إحرامه أو ال(

ال  هذه  عدا  وما  ابتدائه،  يف  رشطه  إذا  بالعذر  أو  احلرص،  عند  التحلل  أو  أفعاله،  كامل  أشياء: 

باق يلزمه أحكامه، وليس  التحلل مل حيل وال يفسد إحرامه برفضه بل هو  به. ولو نوى  يتحلل 

 عليه لرفض اإلحرام يشء؛ ألنه جمرد نية.

بنسيان( أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس(؛ حلديث »عفي ألمتي عن   )ويسقط

اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«، ومتى زال عذره أزاله يف احلال )دون( فدية )وطء وصيد 

فإن   اآلدمي.  كامل  وسهوه  عمده  فاستوى  إتالف،  ذلك  ألن  مطلقا؛  فتجب  وحالق(  وتقليم 

في أحرم  خميط  لبس  أو استدام  هدي  )وكل  يشقه.  وال  فدى  خلعه  من  املعتاد  فوق  حلظة  ولو  ه 

إطعام( يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لرتك واجب أو 

 فعل حمظور يف احلرم، فإنه يلزمه ذبحه يف احلرم. 
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تفرقة حلمه أو قال أمحد مكة ومنى واحد واألفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة باملروة. ويلزمه  

إطالقه، )ملساكني احلرم(؛ ألن القصد التوسعة عليهم وهو املقيم به واملجتاز من حاج وغريه ممن 

له أخذ زكاة حلاجة، وإن سلمه هلم حيا فذبحوه أجزأ وإال رده وذبحه. )وفدية األذى( أي احللق 

إلحصار حيث )واللبس ونحومها( كطيب وتغطية رأس وكل حمظور فعله خارج احلرم. )ودم ا

نحر هديه يف موضعه باحلديبية وهي   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -وجد بسببه( من حل أو حرم؛ ألنه  

 من احلل وجيزئ باحلرم أيضا.

)وجيزئ الصوم( واحللق بكل مكان(؛ ألنه ال يتعدى نفعه ألحد فال فائدة لتخصيصه. )والدم( 

ثني معز )أو سبع بدنة( أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل املطلق )شاة( كأضحية شاة جذع ضأن أو  

وجتب كلها. )وجتزئ عنها( أي عن البدنة )بقرة( ولو يف جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة 

 واحدة أو بقرة مطلقا. 

---------------------------------------------- 

اجلنس: حلق الرأس جنس واحد، ومعنى    ( فصل )ومن كرر حمظورا من جنس( واحد)قوله:   

أو  التطّيب  كرر  فلو  ثالث،  جنس  والتطيب  جنسان.  هذان  فإذن  واحد،  جنس  الرأس  وتغطية 

 . فهو حمظور من جنس واحد كرر حلق الرأس أو كرر تغطية الرأس، وهكذا 

ثم رجع  ر  كفَّ ثم  واحد  من جنس  ا  فعل حمظورا إذا  أنه  العلامء جممعون عىل  أن  يحعلم  أن  وينبغي 

 وفعله فإن عليه كفارتني. وهذا باإلمجاع، حكاه الكاساين. 

ر ومل يفد، أما إذا أفدى ثم رجع فإن عليه فدية أخرى.  إذن اخلالف إذا مل يحكفِّ
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ألنه إذا أفدى تقدم ؛  (ب أو وطئ ثم أعاده ومل يفد(بأن حلق أو قلم أو لبس خميطا أو تطي)قوله:  

 أنه باإلمجاع عليه فدية أخرى. 

أي يفدي مرة واحدة. وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد يف رواية. وإن    (ملا سبق )فدى مرة()قوله:  

أمحد،  كقول  التأصيل هو  حيث  من  لكن  من جملس،  وأكثر  املجلس  بني  تفصيل  للشافعي  كان 

 والدليل عىل ذلك دليالن:وهذا هو الصواب. 

ا، فالذي حيلق شعره  يف  تقدم أن  الدليل األول:   - حيلق شعرات  فالبد أن  ثالث شعرات دما

املحظوركثرية كرر  إذا  بأنه  قيل  فلو  حالق    ،  إن  لقيل  كفارة  فدية  بكل  فعليه  الفدية  قبل 

ا. وقد دلت األدلة الرأس عليه دماء كثرية ا واحدا  أن عليه دما

ا  الدليل الثاين:   - املحظور   فعلعليه فدية، ومل تحفرق بني  فأن الرشيعة جعلت من فعل حمظورا

 مرة واحدة.  هأكثر من مرة أو فعل

فدية   ذي يوجبلنفرض أنه غطى رأسه مرة تلو املرة، فال  (سواء فعله متتابعا أو متفرقا)قوله:  

 أخرى هو أن يفدي ثم يرجع إىل املحظور الذي هو من جنس واحد. 

ألن اّلِل تعال أوجب يف حلق الرأس فدية واحدة ومل يفرق بني ما وقع يف دفعة أو دفعات،  )قوله:  

ثانيا الفدية  لزمته  أعاده  ثم  السابق  عن  كفر  ه  (وإن  أن  تقدم  حكاه وقد  الذي  باإلمجاع  ذا 

 الكاساين. 

 من جنسني  : أن من فعل حمظورينمفهومه(  )ومن كرر حمظورا من جنس واحد: )وقول املصنف

ذهب أمحد يف رواية وهو قول عند الشافعية. ويدل لذلك أن الرشيعة   إىل هذافإن عليه فديتني، و
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ا   حمظورا فعل  من  جنس  جعلت  كل  فديةمن  عليه  أن    فإن  عىل  دلت  يف كام  وأن  فدية  احللق  يف 

 .تغطية الرأس وهكذا... 

النََّعِم﴾ )قوله:   ِمَن  َقَتَل  َما  ِمْثُل  ﴿َفَجَزاٌء  َتَعاَل:  لَِقْولِِه  دفعة  يف  ولو  بعدده  ففيه  صيد(  )بخالف 

بعد    ([95]املائدة:   ثم  غزاالا  صاد  فيه فلو  ثالثاا،  غزاالا  صاد  ثم  آخر،  غزاالا  صاد  دقائق  عرش 

ا بني إزالة الشعر ناسياا فإن عليه فدية   ثالث كفارات؛ ألن الصيد إتالف. وقد تقدم أن هناك فرقا

الرأس فيه العامد والنايس، كام قال عطاء  وبني تغطية  رمحه اهلل -، فام كان من اإلتالف يستوي 

. "ءالعامد والنايس سوا": -تعاىل  ، هذا أوالا

﴿ وجل:  عز  اهلل  قال  النََّعمِ ثانياا:  ِمْن  َقتََل  َما  ِمْثلح  ثالثة 95]املائدة:    ﴾َفَجَزاٌء  قتل  وهذا   ،]

 غزاالت، فإذن فيه ثالث كفارات. وإىل هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية.

)ومن فعل حمظورا من أجناس( بأن حلق وقلم أظافره ولبس املخيط فدى لكل مرة( أي )قوله:  

د أن  أراالا رفض إحرامه، فلو أن رجف  (لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء )رفض إحرامه أو ال(

أو مل ترفض إحرامك    كون ي فيقال: سواء رفضت إحرامك  أفسدتهحالل،  مل   وسواء  أو  بجامع 

﴿  هفسدت يقول:  اهلل  ألن  واحد؛  هللَِِّفاحلكم  ْمَرَة  َواْلعح احْلَجَّ  ُّوا  هذا 196]البقرة:    ﴾َوَأمِت وإىل   .]

 ذهب الشافعي وأمحد.

ا إال بأحد أمور وما سيذكره املصنف هو كالم ابن قدامة، فإن   التحلل من احلج ال يكون رشعا

 ثالثة، وهي: 

 أن يحكمل حجه.األمر األول:  -

رص. األمر الثاين: -  أن حيح
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 شرتط.أن ي األمر الثالث: -

التحلل من احلج ال حيصل إال بأحد ثالثة أشياء: كامل أفعاله، أو التحلل عند احلرص، إذ  )قوله:  

يفسد  وال  حيل  مل  التحلل  نوى  ولو  به.  يتحلل  ال  هذه  عدا  وما  ابتدائه،  يف  رشطه  إذا  بالعذر  أو 

ْمَرَة هللَِِّ؛ ألن اهلل يقول: ﴿(إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه ُّوا احْلَجَّ َواْلعح ]البقرة:   ﴾َوَأمِت

 [. وقد عزا هذا ابن مفلح إىل املذاهب األربعة.196

نية)قوله:   جمرد  ألنه  يشء  اإلحرام  لرفض  عليه  أراد  (وليس  إحرامه    أحد  ولو  يرفض  ال ف أن 

لتفت إىل هذه النية؛ ألنه جيب عليه أن  فكأن مل يفعل شيئاا،    ه؛ ألنوال أثر له  يرتتب عليه يشء ال يح

تم نسكه.   وذهب إىل هذا املالكية والشافعية واحلنابلة. يح

ا. وقد تقدم أن من فعل املحظورات  وسيذكر املصنف: حال من يفعل هذه املحظورات معذورا

ا  ناسياا أو جاهالا فإنه معذور وال يشء عليه كام تقدم بحثه.   بني فعل وينبغي أن يحعلم أن هناك فرقا

املحظور وترك الواجب، فإن ترك الواجب ال يحعذر فيه النايس، بخالف فعل املحظور فيحعذر فيه 

 النايس. 

ابن عباس   املوطأ عن  من "أنه قال:    -ريض اهلل عنهام    -ففي ترك الواجب ثبت عند مالك يف 

ا ا أو نسيه فليحهرق دما  بحثه. ، أما فعل املحظور فيحعذر النايس كام تقدم "ترك نسكا

ا بني اإلتالف كقتل الصيد وحلق الشعر وتقليم األظافر وبني ما ال إتالف   وأؤكد أن هناك فرقا

 .-كام تقدم– فيه فام كان فيه إتالف ال يحعذر النايس

وطيب  )قوله:   لبس  فدية  إكراه  أو  جهل  أو  بنسيان(  »عفي )ويسقط  حلديث  ؛  رأس(  وتغطية 

تقدم الكالم يف   (ألمتي عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« ومتى زال عذره أزاله يف احلال 
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أزاله يف احلال)قوله:  هذا. و أنه مكره عىل تغطية رأسه فزال اإلكراه   (ومتى زال عذره  لنفرض 

 فإنه يف احلال يحزيل هذا املحظور.

 ال يحعذر فيها بجهل أو إكراه أو نسيان. وسيذكر فيام سيأيت أشياء 

فاستوى )قوله:   إتالف،  ذلك  ألن  مطلقا؛  فتجب  وحالق(  وتقليم  وصيد  )وطء  فدية  )دون( 

اآلدمي ليس   (عمده وسهوه كامل  الوطء  بل  نظر،  فيه  ويقال: هذا  باإلتالف.  الوطء  إذن أحلق 

لنايس. فإنه قد علق البخاري عن احلسن وعطاء أن من جامع ناسياا فال يفسد إتالفاا، لذا يحعذر ا

ر النسيان فيه.  صومه، فإذن يحتصوَّ

ا فتحزال بكارهتا فهذا إتالف؟   فإن قيل: إنه قد تكون بكرا

فيقال: هذا غري مؤثر، بدليل أن العلامء يرون أن من أولج يف الدبر يأخذ حكم املجامع وليس فيه 

لذا  أحزيل.  إذا  كالشعر  اإلحرام  حمظورات  من  ليست  نفسها  هي  البكارة  هذه  إزالة  ثم  إتالف، 

هذه   جعل  وبعضهم  احلنابلة.  عند  الثالثة  األقوال  أحد  وهذا  إتالفاا  ليس  الوطء  أن  الصواب 

 األقوال روايات لإلمام أمحد، واختار هذا القول ابن تيمية، وهو قول عند الشافعي.

الصيد وتقليم األظافر واحللق كلها إتالف، لذا هذه الثالث ال   (قليم وحالقوصيد وت)قوله:  

يحعذر املحكره واجلاهل، لعموم األدلة، وقد  يحعذر النايس كام تقدم ألثر عطاء؛ ألهنا إتالف، لكن 

 تقدم بحث هذا. 

اآلدمي)قوله:   كامل  وسهوه  عمده  فاستوى  إتالف  ذلك  ألن  مطلقا  كام   (فتجب  نظر  فيه  وهذا 

قدم. وقد سبق بحث هذه املسألة، وفرٌق بني مال اآلدمي وبني هذه األمور؛ ألن مال اآلدمي ت
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الغري حق  عىل  تعٍد  لكن ثم    ،فيه  ا،  رشعا معذور  فهو  جاهل  وهو  اآلخرين  مال  عىل  تعدى  من 

 يلزمه إرجاعه لسبب خارجي وهو أنه حق لغريه.

لنفرض   (فإن استدام لبس خميط أحرم فيه ولو حلظة فوق املعتاد من خلعه فدى وال يشقه)قوله:  

اللحظة  وقيد هذه  حلظة،  ذلك ولو  فاستدام  العمرة،  أو  باحلج  فلبى  رأسه  أحرم وقد غطى  أنه 

أي مبارشةا يفدي. وهذا قول مالك والشافعي وأمحد، خالفاا   (فوق املعتاد من خلعه فدى)قوله:  

 أليب حنيفة؛ ألجل هذا أورد املصنف هذه املسألة.

يستمر   أنه  يرى  حنيفة  أبا  ، فإن  كامالا العضو  يقول:  أو  يوم،  نصف  يستمر  قول  وعنده  ا،  يوما

 عىل تفصيل  فلذلك أورد املصنف هذه املسألة. والصواب ما ذهب إليه مالك والشافعي وأمحد

وإنام الصواب    ،يحنظر هل هو ينتفع هبذا أو ال ينتفع، وتفصيل مالك فيه نظر  وهو أنهعند مالك  

.متى ما وقع يف املحظور سواء انتفع   به أو مل ينتفع ولو حلظة فوق املعتاد فإن عليه فديةا

أو كان    (وال يشقه)قوله:   الفقهاء الذين ذهبوا إىل أن من سرت رأسه بيشء  ا عىل بعض  ذلك ردا

العلامء عىل  وأكثر  قدامة:  ابن  قال  الثوب.  يشق هذا  فإنه  إحرامه،  بعد  استدامه  وقد  عليه ثوب 

ري من حديث يعىل بن أمية يف الرجل الذي أحرم وعليه خالف ذلك. ويدل هلذا ما أخرج البخا

ال دليل عىل هذا الشق، فإن يف   ثم مل يأمره أن يشقها.    -صىل اهلل عليه وسلم    -جبة، فإن النبي  

 الشق إتالفاا، والرشيعة ال تأيت بمثل هذا. 

وما   )وكل هدي أو إطعام( يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور)قوله:  

أماكن انتقل املصنف إىل    ( وجب لرتك واجب أو فعل حمظور يف احلرم، فإنه يلزمه ذبحه يف احلرم

 ذبح الدماء
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أي سببه اإلحرام باحلج مثالا كهدي التمتع  (وكل هدي أو إطعام( يتعلق بحرم أو إحرام)قوله: ف

 والقران أو بحرم كجزاء الصيد صاده باحلرم. 

َهْدياا َبالَِغ فذكر جزاء الصيد، وجزاء الصيد يحذبح يف احلرم؛ لقوله تعاىل: ﴿  ( كجزاء صيد)قوله:  

 [، وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد. 95]املائدة:  ﴾اْلَكْعَبةِ 

ا، حكى اإلمجاع ابن بطال وابن   (وقرانودم متعة  )قوله:   دم املتعة جيب أن يكون يف احلرم إمجاعا

 عبد الرب.  

و  (وقران)قوله:  و التمتع،  حكم  القران  حكم  أن  يف   (ومنذور)قوله:  تقدم  شاة  بذبح  نذر  فلو 

 احلنابلة.احلرم أو لفقراء احلرم ونحو ذلك فإنه يحويف بنذره ويذبحها يف احلرم، وقد نص عىل هذا 

ا، وهذا الدم يكون يف   (وما وجب لرتك واجب)قوله:   لو ترك واجباا كاملبيت بمنى فإن عليه دما

ابن مفلح   . وقد تقدم أن هذا شبيه -رمحه اهلل تعاىل-احلرم. وعىل هذا املذاهب األربعة، حكاه 

 لبدل.بدم املتعة والقران، لذا أححلق به با

ا فإنه خمري بني  ت  (أو فعل حمظور يف احلرم، فإنه يلزمه ذبحه يف احلرم)قوله:   قدم أن من فعل حمظورا

يحطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف  أن  أو  أيام  أو أن يصوم ثالثة  ثالث، بني أن يذبح شاةا 

 .-ريض اهلل عنه-صاع، عىل مقتىض حديث كعب بن عجرة 

يصح يف أي مكان؛ ألنه ال دليل عىل ختصيصه باحلرم، روى ابن دم فعل حمظور    وعىل الصحيح

رمحه اهلل   -، وهذا قول اإلمام مالك  "يذبحه حيث شاء"حزم بإسناد صحيح عن جماهد أنه قال:  

 باحلرم. ختصيصه؛ ألنه ال دليل عىل -تعاىل
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أمحد مكة ومنى واحد)قوله:   مالك    (قال  اإلمام  للرد عىل  إشارة  تع-وهذا  اهلل  ؛ ألن  -اىلرمحه 

ا يرى أن ذبح هدي التمتع والقران إنام يكون يف منى، واستدل بام أخرج مسلم من  اإلمام مالكا

النبي    -ريض اهلل عنه    -حديث جابر   »  -صىل اهلل عليه وسلم    -أن  ذبحت هاهنا ومنى  قال: 

صص هبذا.كلها منحر  «. فقال: إذن خيح

ألج بمنى  ختصيصه  إن  قال:  يح أن  مالك  عىل  النبي  واجلواب  أن  وسلم    -ل  عليه  اهلل   -صىل 

كانوا موجودين يف منى، ال ألنه خاص هبا. ثم اهلل عز وجل ملا   -ريض اهلل عنهم    -والصحابة  

والعلامء  مكة.  يف  حتى  أي  باحلرم،  خاصة  ليست  فإذن  العتيق،  البيت  إىل  أهنا  ذكر  البدن  ذكر 

أن  العت  قوله  أمجعوا عىل  )البيت  أو  الكعبة(  بالغ  ا  يراد مكة، )هديا وإنام  نفسه  البيت  راد  يح يق( ال 

ا بمنى.   حكى اإلمجاع ابن حزم. فهذا يدل عىل أنه ليس خاصا

 -صىل اهلل عليه وسلم-وذلك ألن النبي    (واألفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة باملروة)قوله:  

وتقدم   هبا،  جابر  نحر  عنه    -حديث  اهلل  حكى -ريض  للحاج،  ذلك  عىل  العلامء  أمجع  وقد   .

الرب   عبد  ابن  تعاىل-اإلمجاع  اهلل  القيم    .-رمحه  ابن  تعاىل  -وذكر  اهلل  النبي    -رمحه  أن   -وغريه 

لكن احلديث ضعيف، ومل أر دليالا   أهدى يف عمرته وذبح هديه باملروة،  -صىل اهلل عليه وسلم

ا عىل الذبح باملروة.  صحيحا

وأمحد  والشافعية  والشافعي  واملالكية  مالك  للمعتمر  املروة  يف  بالذبح  القول  إىل  ذهب  وقد 

ا وقال: أمجع العلامء أنه لو   ا دقيقا واحلنابلة. وذكر القايض عياض يف رشحه عىل صحيح مسلم أمرا

ا باملروة.ذبحها ببيته يف مكة أجزأه،   فدل عىل أنه ليس خاصا

 فإن قيل: ما الدليل عىل استحباب الذبح باملروة مع أنه مل يصح حديث يف ذلك؟



187 

 

ألهنا أقرب مكان يحفعل بعد العمرة، ففي حديث   -واهلل أعلم  -يقال: إن العلامء ذكروا املروة؛  

لق عىل املروة. لذلك ح  -صىل اهلل عليه وسلم    -يف مسلم أن النبي    -ريض اهلل عنه    -معاوية  

وغريه أنه يحستحب احللق عىل املروة؛ ألن أعامل العمرة متتالية،   -رمحه اهلل تعاىل  -ذكر النووي  

ألن   اهلدي؛  ذبح  يليه  ما  فكذلك  املروة،  يف  حيلق  أن  فيحستحب  املروة  يف  السعي  من  انتهى  فلام 

 األعامل متتالية. 

 ، وإنام التقصري.احللق  ويف زمننا هذا ال يتيرس الذبح، بل ال يتيرس

ويلزمه تفرقة حلمه أو إطالقه، )ملساكني احلرم(؛ ألن القصد التوسعة عليهم وهو املقيم به )قوله:  

اهلدي الذي يكون يف احلرم ال يلزم أن يذبحه   (واملجتاز من حاج وغريه ممن له أخذ زكاة حلاجة

أن   عىل  حية  الشاة  أعطاهم  فلو  اللحم،  ﴿ويعطيهم  يقول:  تعاىل  اهلل  ألن  أجزأ؛  َهْدياا يذبحوها 

اْلَكْعَبةِ  وستأيت 95]املائدة:    ﴾َبالَِغ  يذبحوها،  أن  برشط  لكن  مذبوحة  تكون  أن  يلزم  وال   ،]

 اإلشارة إىل هذا. 

زكاة )قوله:  و أخذ  له  ممن  وغريه  حاج  من  واملجتاز  به  املقيم  وهو  عليهم  التوسعة  القصد  ألن 

 وأمحد، وهذا فيام يحذبح يف احلرم عىل ما تقدم تفصيله.هذا قول الشافعي  (حلاجة

 مسألة معارصة: 

قبل عقود من الزمن اجتمع العلامء ودرسوا مسألة وهي أن الناس كانوا يذبحون اهلدي يف منى، 

منى عفنة وضارة. وصار الناس يذبحون  فأحهدرت هذه اللحوم والشياه، حتى أصبحت رائحة  

هذه الشياه فتدفن الدولة هذه الشياه يف األرض حتى ال يترضر الناس بروائحها وبام يرتتب عىل 

 ذلك من األمراض. 
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فاجتمع العلامء وأفتوا بجواز إخراج هذا الدم، فيحذبح بمنى لكنه يحقسم عىل املسلمني يف العامل.  

ن فرٌق بني حال االختيار وحال االضطرار. فلذا ما أفتى به وهذا من حيث األصل ال جيوز لك

ي  : االستفادة من هذه الدماء، وثانياا: محح العلامء كان فيه رمحة للمسلمني من جهات كثرية، أوالا

فأين  تحقسم  ال  ا  أيضا الزمن  هذا  يف  أنه  قدر  لو  ثم  منى،  يف  ذحبحت  لو  أرضارها  من  املسلمون 

 ؟ ألت وقد امت  سيجلس الناس يف منى

وهو املقيم به واملجتاز من حاج وغريه ممن قال املصنف وهو يريد أن يحبنيَّ من هم فقراء احلرم: )

حلاجة  زكاة  أخذ  ويريدون  له  أتوا  الذين  أو  أهلها  من  إما  صنفان،  احلرم  فقراء  أن  هبذا  يريد   )

جت إنام  والزكاة  الزكاة،  له  جتوز  ملن  وإنام  أحد  لكل  وليس  عمرة.  أو  حلج  للفقراء الذهاب  وز 

 واملساكني وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة. 

وذبحه)قوله:   رده  وإال  أجزأ  فذبحوه  حيا  هلم  سلمه  أن    (وإن  فله  هذا،  عىل  الكالم  تقدم  وقد 

 يحسلمها هلم حياا، لكنهم البد أن يذبحوه. 

رأس  )قوله:   وتغطية  كطيب  ونحومها(  )واللبس  احللق  أي  األذى(  فعله )وفدية  حمظور  وكل 

َعَلْيِه َوَسلََّم    -خارج احلرم )ودم اإلحصار حيث وجد بسببه( من حل أو حرم؛ ألنه    -َصىلَّ اّلِلَُّ 

أيضا باحلرم  وجيزئ  احلل  من  وهي  باحلديبية  موضعه  يف  هديه  األذى   (نحر  فدية  ذبح  أن  تقدم 

 يكون يف أي مكان عىل الصحيح، كام ذهب إىل هذا جماهد واإلمام مالك.

تحفعل يف احلرم إال يف حال واحدة، إذا وقع يف حمظور خارج  إنام  ويقرر املصنف أن فدية األذى 

الفدية يف مكانه. فمن يأيت من ذي احلليفة فيفعل  فمثله   يف طريقه نتف ثالث شعرات،و  احلرم 

 جيب عليه أن يفدي مبارشة، إذن سيحفدي خارج احلرم. 
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 ي مكان شاء، فمثل هذا ال يرد عىل القول الصواب. وقد تقدم أن الصواب أنه يفعل ذلك يف أ

جد سببه فإنه يذبح   رجل  ودم اإلحصار، لو أححرص قبل أن يصل إىل احلرم أو يف احلرم، فحيث وح

؛ ملا روى اهلدي. وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية، سواء كان يف احلل أو احلرم

 -  مهدهي  واوأصحابه ملا أححرصوا نحر -صىل اهلل عليه وسلم -أن النبي البخاري عن ابن عباس 

 نحريف احلرم ومنهم من ي  ينحرحرم، وهم كثريون، فالبد منهم من  باحلديبية، وهي ما بني حل و

يف احلل، ومل يأمر من يف احلل أن يدخلوا إىل احلرم. فدل عىل أنه يفدي يف أي مكان شاء. وقد 

 ذهب إىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم.

ف )قوله:   نفعه ألحد  يتعدى  بكل مكان(؛ ألنه ال  الصوم( واحللق  لتخصيصه)وجيزئ  فائدة   ( ال 

ينبغي أن يحعلم أن يف فدية األذى هو خمري بني الذبح والصيام واإلطعام، وتقدم ما يتعلق بالذبح. 

أنه يصوم يف أي مكان، وهذا باإلمجاع حكاه ابن عبد  -رمحه اهلل تعاىل-الصيام واحللق، فذكر  أما

 الرب وغريه.

أما الصدقة فإنه عىل الصحيح يف أي مكان كام ذهب إىل ذلك اإلمام مالك؛ ألنه ال دليل عىل أهنا 

 البد أن تكون يف احلرم. إذن الصوم باإلمجاع يف أي مكان، أما الصدقة فعىل الصحيح.

زئان يف كل مكان باإلمجاع، حكاه ابن عبد الرب وابن قدامة. لذلك لو أن رجالا  فالصوم واحللق جيح

، ولو ركب طائرة ورجع إىل بالده صحَّ أن حيلق يف  انتهى من عمرته وحلق خارج احلرم صحَّ

زئ باإلمجاع كام تقدم.   بالده باإلمجاع، وكذلك الصوم جيح

 ن، ومل يذكرها املصنف وإنام ذكرهتا إلمتام الفائدة. أما الصدقة فعىل الصحيح تكون يف أي مكا
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لتخصيصه)قوله:   فائدة  فال  نفعه ألحد  يتعدى  بكل مكان(؛ ألنه ال  الصوم( واحللق   ( )وجيزئ 

رييد أن يقول: إن الدم فيريد أن يحفرق بني الدم واحللق،    -واهلل أعلم    -وقد يكون سبب ذكره  

 يتعدى نفعه أما احللق ال يتعدى نفعه، لذلك يفعله يف أي مكان شاء.

إذا   ()والدم( املطلق )شاة( كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز )أو سبع بدنة( أو بقرة)قوله:  

العلامء: األضحية.      قال  يف  زئ  جيح الذي  الدم  هو  وأنه  شاة،  دم  أنه  األصل  دم(  كان  ف)عليه  إذا 

ا   ا بأن يبلغ ستة أشهر، وإذا كان معزا  . وهو الثني أن يبلغ سنة بجذعا

وهذا هو األصل كام نص عليه الشافعية واحلنابلة.   ()والدم( املطلق )شاة( كأضحية شاة)قوله:  

أي إذا كان    جذع ضأن أو ثني معز )أو سبع بدنة((وهو واضح من كالم العلامء، ثم بنيَّ وقال: )

 . تمَّ سنةا ثنياا، أي  فإنه يكون  ا  إذا كان معزا يحبحث يف األضحية، وأما  ا، وهذا  ضأناا فيكون جذعا

إال أن تعرس عليكم فتذبحوا جذعة « أي ثني »وا إال مسنةال تذبح ويف حديث جابر يف مسلم: »

 «. من الضأن 

قابل الشاة السبع من البقرة والسبع من البدنة، وذلك   (أو سبع بدنة( أو بقرة)قوله:   فإذن الذي يح

 كانوا يذبحون اإلبل عن سبع، والبقرة عن سبع.يف مسلم، أهنم  -ريض اهلل عنه  -حلديث جابر 

 فإذن الشاة الواحدة تعادل السبع، وقد نصَّ عىل هذا الشافعية واحلنابلة.

زئ فيها السبع، فإن ذبح   (فإن ذبحها فأفضل )قوله:   أي إذا ذبح بقرةا أو إبالا عن فدية واحدة جيح

عند الشافعي أنه أمر   -ريض اهلل عنهام  -الكاملة أفضل، وهذا ال شك. لذا ثبت عن ابن عمر  

ا من ذلك ابن عباس   ريض   -من عليه فوات بأن يذبح بدنة، وهذا من باب األفضل، وذكر نحوا

 وهذا ال شك وأهنا أفضل تقرباا هلل. -اهلل عنهام 
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بقرة فيجب عليه أن يتعامل معها كام يتعامل ( فلو ذبح بدنة أو  وجتب كلهالكن املصنف قال: )

مع الشاة، فال يصح أن يأخذ سبعها ويتصدق هبا للفقراء ويأخذ الستة أسباع لنفسه، وهذا أحد 

القولني عند الشافعية واحلنابلة. والصواب أنه ال جيب إال سبعها وال دليل عىل إلزامه بأن هيدي 

 هبا كلها. 

ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد. وتقدم حديث جابر   (نة )بقرة()وجتزئ عنها( أي عن البد)قوله:  

؛ ألن للحنابلة (ولو يف جزاء صيد)قوله:  فإنه جعل البقرة واإلبل عن سبع،    -ريض اهلل عنه    -

 ، قولني يف جزاء الصيد، فيقولون: السبع من البقر والسبع من اإلبل ال يكون مثيالا للحامم مثالا

له، لكن يحعادل مثيله، والرشيعة جعلته معادالا له، لذلك عىل أصح فيقال: وإن كان ليس مثيالا  

زئ السبع.   القولني جيح

من   (كعكسه)قوله:   ألن  بدنة؛  البقرة  عن  زئ  جيح فكذلك  بقرة  البدنة  عن  جيزئ  أنه  كام  فيقول: 

زئ البقر عن البعري، فيقال: الصواب أنه ال فرق العلامء من يفضل البعري عىل البقر، فيقول: ال   جيح

أمحد   اإلمام  عن  الروايتني  إحدى  عىل  تعاىل-بينهام  اهلل  جابر  -رمحه  حديث  يف  أنه  والدليل   .- 

  جعل البقر عن سبع واإلبل عن سبع. -ريض اهلل عنه 

بدنة واحدة )قوله:   و رواية وه  -ريض اهلل عنه    -تقدم هذا من حديث جابر    (وعن سبع شياه 

وهو قول عند احلنابلة، والعمدة يف ذلك كله ما أخرج   (أو بقرة مطلقا)قوله:  عن اإلمام أمحد.  

أهنم كانوا ينحرون اإلبل عن سبع شياه، والبقر عن   -ريض اهلل عنه    -مسلم من حديث جابر  

 سبع شياه.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]باب جزاء الصيد[ 

أي مثله يف اجلملة إن كان وإال فقيمته، فيجب املثل من النعم فيام له مثل؛ لَِقْولِِه َتَعاَل: ﴿َفَجَزاٌء 

النََّعِم﴾ ]املائدة:   ِمَن  َقَتَل  َما  النبي  95ِمْثُل  َوَسلََّم    -[ »وجعل  َعَلْيِه  يف الضبع كبشا«   -َصىلَّ اّلِلَُّ 

ابة إل ما قضوا به فال حيتاج أن حيكم عليه مرة أخرى؛ ألهنم أعرف،  ويرجع فيام قضت به الصح

: »أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -وقوهلم أقرب إل الصواب. ولقوله  

اهتديتم«، ومنه )يف النعامة بدنة( روي عن عمر وعثامن وعيل وزيد وابن عباس ومعاوية؛ ألهنا 

 .تشبهها

)و( يف محار الوحش( بقرة روي عن عمر، )و( يف بقرته( أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي 

)و( يف   عن ابن مسعود، )و( يف )األيِّل( عىل وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس.

 الثيتل( بقرة، قال اجلوهري الثيتل الوعل املسن. 

: الوعل  "الصحاح    "ل: يف األروى بقرة. قال يف  )و( يف )الوعل بقرة( يروى عن ابن عمر أنه قا 

 : الوعل بفتح الواو مع فتح العني وكرسها وسكوهنا تيس اجلبل."القاموس  "هي األروى، ويف 

بكبش. )و( يف   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -)و( يف الضبع كبش( قال اإلمام: حكم فيها رسول اّلِل  

أنه قال: »يف الظبي شاة«. )و( يف الوبر(  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - الغزالة عنز( روي عن جابر عنه

 وهو دويبة كحالء دون السنور ال ذنب هلا جدي. 

 ستة أشهر. )و( يف الضب جدي( قىض به عمر وأربد، واجلدي الذكر من أوالد املعز له

األرنب عناق روي عن  ويف الريبوع جفرة هلا أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود. ويف
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عمر، والعناق األنثى من أوالد املعز أصغر من اجلفرة. )و( يف احلاممة شاة( حكم به عمر وعثامن 

وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد احلارث يف محام احلرم، وقيس عليه محام اإلحرام، واحلامم 

 كل ما عب املاء وهدر. 

ري والدبيس، وما مل تقض فيه الصحابة يرجع فيه  فيدخل فيه الفواخت والوراشني والقطا والقم

إل قول عدلني خبريين وما ال مثل له كباقي الطيور ولو أكرب من احلامم فيه القيمة. وعىل مجاعة 

 اشرتكوا يف قتل صيد جزاء واحد. 

---------------------------------------------- 

الصيد أنه إن كان له مثٌل فيذبح املثل، والكالم عىل ما  خالصة هذا املبحث أنه قد تقدم يف جزاء  

يكونا   أن  البد  وهذان  اثنان،  به  حيكم  أن  فالبد  منكم،  عدل  ذوا  به  حيكم  املثل  وهذا  مثل.  له 

يكون وأن  اآلية،  بنص  فهو واجب. وسيأيت    اعدوالا  به  إال  الواجب  يتم  ما ال  ألن  أهل معرفة؛ 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-بيانه 

ا أو  لكن الذي جيوز ذبحه من املثل ال خيرج عن كونه من هبيمة األنعام، إما أن يكون إبالا أو بقرا

، فإذن كل الصيد يحنظر إىل األشبه هبذه الثالث، ولو بأدنى شبه، فإذا مل   ننتقل فد أيَّ شبه  يوجشاةا

 إىل القيمة. 

الشاة، فبحثوا عن أدنى شبه، وهو يف    –ريض اهلل عنهم    -لذلك الصحابة   قالوا: شبيه احلاممة 

ا كاملعز والغزال.، طريقة رشب املاء  وأحياناا يكون الشبه قويا
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والصواب أنه ال يشرتط للحكمني أن يكونا فقهاء، خالفاا ملالك؛ ألنه ال يوجد دليل عىل هذا. 

عند عبد الرزاق أنه جعل أربد التميمي حكاما معه يف تقدير   -ريض اهلل عنه    -وثبت عن عمر  

 .التميميأربد  عن فقه –ريض اهلل عنه -مثيل للضب، ومل يستفرس عمر 

فحكم الصحابة مقدم عىل   -ريض اهلل عنهم    -ا وجدنا حكاما للصحابة  وينبغي أن يحعلم أننا إذ

ملالك خالفاا  وأمحد  الشافعي  قول  هو  كام  حكم   ،غريهم،  فإن  للتابعني  حكاما  وجدنا  إذا  بل 

ا يف دروس كثرية، أننا مطالبون بفهم السلف.  التابعني مقدم عىل غريهم؛ ملا تقدم ذكره كثريا

فقيمته)قوله:   وإال  كان  إن  اجلملة  يف  مثله  )يف   (أي  قوله  بني  فرٌق  حاشيته:  يف  قاسم  ابن  قال 

 اجلملة( و)باجلملة( فإذا قال: )يف اجلملة( فأدنى شبه، أما )باجلملة( فيقصد ما هو أشمل. 

وقد تقدم بيان هذا، وإذا مل يوجد أن يحبحث عن أدنى شبه.    -رمحه اهلل تعاىل  -لذا ذكر ابن قدامة  

نتقل إىل القيمة.   أدنى شبه فإنه يح

فالبد أن يكون املثل من النعم، من اإلبل أو البقر أو   (فيجب املثل من النعم فيام له مثل )قوله:  

]املائدة:  ):  الغنم. والدليل النََّعِم﴾  ِمَن  َقَتَل  َما  ِمْثُل  َتَعاَل: ﴿َفَجَزاٌء  النبي  [ »وج95لَِقْولِِه   -عل 

َوَسلََّم   َعَلْيِه  اّلِلَُّ  الضبع كبشا«  -َصىلَّ  ذكر   (يف  النعم. والسبب يف  املثيل من  أن يكون  إذن البد 

النبي   أن  كأنه    جعل-صىل اهلل عليه وسلم    -املصنف  ا  الضبع كبشا أعلم-يف  إن    -واهلل  يقول: 

الض  -صىل اهلل عليه وسلم    -النبي   باملثيل، وهو أن جعل مثيل  بينهام عمل  ا، وإن كان  بع كبشا

داود وغريه، واألظهر   أبو  رواه  أدنى شبه. واحلديث  لكنه بحث عن  أعلم    -فرق،  أن   -واهلل 

احلديث ال يصح وإن كان صححه مجاعة، فإن صح فاحلمد هلل، وإن مل يصح فيغنينا ما سيأيت من 

 . -ريض اهلل عنهم-فتاوى الصحابة 
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ل ما قضوا به فال حيتاج أن حيكم عليه مرة أخرى؛ ألهنم ويرجع فيام قضت به الصحابة إ)قوله:  

ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد خالفاا ملالك. وهذا هو الصواب، فإذا قىض الصحابة فإنه   (أعرف

تقدم عىل قضائهم.   ال يح

 فإن قال قائل: ملاذا قلت: خالفاا ملالك ومل تذكر أبا حنيفة؟

ايقال: ألن أبا حنيفة ال يرى املثيل من هب الشافعي وأمحد   أما  يمة األنعام، وإنام يرى القيمة مطلقا

املثيل يرون  يحقدم  إنهثم    ،ومالك  مل  الصحابة  عليه  الشافعي وأمحد   إذا حكم  مالك محكاما  أما   ،

لزم يف املثيل. والصواب كام تقدم قول الشافعي وأمحد.   فريى أن حكم الصحابة غري مح

َوَسلََّم    -ولقوله  )قوله:   َعَلْيِه  اّلِلَُّ  اهتديتم«-َصىلَّ  اقتديتم  بأهيم  كالنجوم  »أصحايب  هذا   (: 

-احلديث ضعيف وال يصح، ضعفه مجاعة من أهل العلم كالبيهقي وشيخ اإلسالم ابن تيمية  

 وغريهم من أهل العلم.  -رمحه اهلل تعاىل

ألهنا ومنه  )قوله:   ومعاوية؛  عباس  وابن  وزيد  وعيل  وعثامن  عمر  عن  روي  بدنة(  النعامة  )يف 

بينهام يف طول   (تشبهها الشبه  فقالوا: وجه  بدنة.  يذبح  أن  الصيد  فجزاء  نعامةا  أن من صاد  أي 

م يف  الرقبة وضخامة اجلسم، لذلك كام تقدم هم يبحثون عن أدنى شبه؛ ألن كل صيد يحصاد يحقسَّ

 اف ثالثة: اإلبل والبقر والغنم، فيبحثوا عن األشبه ولو ألدنى شبه.البحث بني أصن 

عند الدارقطني أنه ذكر يف النعامة بدنة، وهذا قول   -ريض اهلل عنهام    -لذا ثبت عن ابن عباس  

 مالك والشافعي وأمحد.

وي عن بقية الصحابة فال يصح. وإنام العمدة عىل ما رواه الدارقطني عن ابن عباس    -أما ما رح

 وحسنه البيهقي.  -ريض اهلل عنه 
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وإىل القول: بأن يف محار الوحش بقرة ذهب    ()و( يف محار الوحش( بقرة، روي عن عمر)قوله:  

وثبت هذا عن ابن عباس عند الدارقطني. وجمرد ثبوته عن الصحابة ،  الشافعي وأمحد يف رواية

ومل أره لعمر بن اخلطاب كام ذكر ،  يكفي، والشبه ظاهر بني احلامر الوحيش وبني البقرة يف اجلسم

 يف الروض. 

مسعود)قوله:   ابن  عن  روي  بقرة،  الوحش  بقر  من  الواحدة  أي  بقرته(  يف  بقر   ()و(  من  أي 

وي   -ريض اهلل عنهام  -الوحش، وفيه بقرة. وقد ثبت هذا عن ابن عباس   عند الدارقطني. أما رح

 ذا ذهب الشافعي وأمحد. فال يصح إسناده، وإىل ه -ريض اهلل عنه  -عن ابن مسعود 

 -والشبه ظاهر بني البقر الوحيش وبني البقر املعروف، ولو مل يظهر لنا فيكفينا فتوى ابن عباس  

 .-ريض اهلل عنهام 

مل يصح األثر عن   ()و( يف )األيِّل( عىل وزن قِنَّب وُخلَّب وسيد بقرة روي عن ابن عباس)قوله:  

وع من الغزال، لكن العمدة أنه ثبت عن جماهد وعطاء . واأليِّل ن-ريض اهلل عنهام-ابن عباس  

واأليِّل  بالبقرة.  )األروى(  هو  الذي  الغزال  من  ا  نوعا أحلقوا  أهنم  عنهام  حزم  ابن  وصححه 

كاألروى كالمها من الغزال. لذا ذهب الشافعي واحلنابلة يف قول إىل أن مثل األيِّل مثل البقرة. 

 .يف معرفة املثل والشبيه عنيفتاوى التابب االحتجاج وهذا مثال عىل

)و( يف الثيتل( بقرة، قال اجلوهري: الثيتل الوعل املسن )و( يف )الوعل بقرة( يروى عن )قوله:  

: "القاموس    ": الوعل هي األروى. ويف  "الصحاح    "ابن عمر أنه قال: يف األروى بقرة. قال يف  

تقدم يف فتوى جماهد وعطاء أنه   (اجلبل الوعل بفتح الواو مع فتح العني وكرسها وسكوهنا تيس  
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أححلق بالبقرة، ثم هناك فرق بني الغزال الكبري والغزال الوعل، فإن الوعل أشبه ما يكون بالبقر. 

 . -واهلل أعلم  -وقد ذهب إىل هذا الشافعي واحلنابلة. أما الغزال الصغري فأشبه باملعز 

 ( بكبش  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -سول اّلِل  )و( يف الضبع كبش( قال اإلمام: حكم فيها ر)قوله:  

املراد باإلمام أي اإلمام أمحد. وقد ذكر املصنف: الكبش، واحلديث ضعيف كام تقدم ذكره. وإنام 

عمر   فتوى  عىل  عنه-العمدة  اهلل  قال:    -ريض  أنه  عمر  عن  املوطأ  يف  مالك  عند  ثبت  يف "فإنه 

وأمحد. ونستفيد من هذا أنه جيوز أكل الضبع؛ ألنه قد   . وذهب إىل هذا الشافعي"الضبع كبش

ا، والصيد إنام فيام يحؤكل. عل صيدا  جح

عنه  )قوله:   جابر  عن  روي  عنز(  الغزالة  يف  َوَسلََّم    -)و(  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  الظبي   -َصىلَّ  »يف  قال:  أنه 

ز. كيف وقد ثبت لو مل يأت عن الصحابة يشٌء لكفى، فإن الشبه ظاهر بني الغزال والعن  (شاة«

يف املوطأ. وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد. أما احلديث الذي ذكره   -ريض اهلل عنه  -عن عمر 

 . -واهلل أعلم-املصنف فإنه ال يصح 

واجلدي هو املعز الذي مل   ( )و( يف الوبر( وهو دويبة كحالء دون السنور ال ذنب هلا جدي )قوله:  

أشهر، فإذا بلغ ستة أشهر فهو جذع. وقيل: ما بلغ ستة   يبلغ ستة أشهر. وقيل: الذي بلغ ستة

ا. وقيل: ما كان دون ستة أشهر كام ذكر ابن تيمية   يف رشح    -رمحه اهلل تعاىل-أشهر فيكون جذعا

 )العمدة(.

ا عند عبد الرزاق   -رمحه اهلل تعاىل  -لكن ثبت عن عطاء    ؛والذي ذكره املصنف أن يف الوبر جديا

. وذهب إىل  . -رمحه اهلل تعاىل -هذا اإلمام أمحد  أن فيه شاةا

 فإن قيل: ما الفرق بني الشاة واجلدي؟ 
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 فيقال: اجلدي الصغري، أما الشاة فالكبري. وهذا من األمثلة التي أفتى هبا التابعون. 

 ()و( يف الضب جدي( قىض به عمر وأربد. واجلدي الذكر من أوالد املعز له ستة أشهر)قوله:  

عمر وأربد بن عبد اهلل التميمي فيام رواه عبد الرزاق. وذهب إىل هذا الشافعي هذا الذي قىض به 

 .وأمحد يف رواية. ويحالحظ أهنم شبَّهوا الضب باجلدي

ثبت هذا عن عمر وابن   (ويف الريبوع جفرة هلا أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود)قوله:  

هذا   إىل  وذهب  الرزاق.  عبد  رواه  اليوم مسعود.  عندنا  يسمى  والريبوع  وأمحد.  الشافعي 

الشافعي  هذا  إىل  ذهب  وقد  أشهر.  أربعة  هلا  أن  املصنف:  وذكر  جفرة.  وفيه  باجليم،  باجلربوع 

يف املوطأ وابن   . وروى أثر عمر مالٌك -ريض اهلل عنهم-وأمحد بناءا عىل فتوى عمر وابن مسعود  

 مسعود عند عبد الرزاق.

ريض اهلل عنه   -ثبت عند مالك يف املوطأ عن عمر    فقد  (روي عن عمر  ويف األرنب عناق)قوله:  

والعناق األنثى من أوالد املعز أصغر من اجلفرة. )و( يف )قوله:  ، وذهب إليه الشافعي وأمحد. و-

احلاممة شاة( حكم به عمر وعثامن وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد احلارث يف محام احلرم، 

اإلحر محام  عليه  وهدروقيس  املاء  عب  ما  كل  واحلامم  أن ي  (ام.  الشاة   قرر  مثيله  الذي  احلامم 

ال أنه حمرم أنه يف احلرم  املثل    وجوب   األول: احلامم الذي يحذبح يف احلرم، فيكون سبب  : نوعان 

. قال ابن املنذر: وقد أمجع  ففي مثل هذا أفتى الصحابة كابن عباس عند ابن أيب شيبة أن فيه شاةا

 .  إن أبا حنيفة حمجوج باإلمجاع قبلهفلك إال أبا حنيفة. العلامء عىل ذ

 هذا احلامم الذي يحذبح مثيله؛ ألنه يف احلرم. 
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مل يثبت   ومثل هذا  ه املحرم، فيكون سبب وجوب املثل أنه حمرم.الذي يحذبح  احلامم   والنوع الثاين: 

الصحابة   عن  يشء  عنهم-فيه  اهلل  احلرم   -ريض  يف  يحذبح  الذي  املثيل  يف  ثبت  ما  بداللة  لكن 

. وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد. ا، وهو أن فيه شاةا قال: فيام يحذبح ملن كان حمرما  يح

( فإنه يسحب املاء ما عب املاءأي خرج منه صوت وهو يرشب املاء، لذا قال: )  (وهدر)قوله:  

وما مل تقض فيه الصحابة يرجع )قوله:  باا، مثله مثل الشاة، ويف سحبه للامء خيرج صوت. وسح

إل قول عدلني خبريين تعاىل: ﴿ ؛  (فيه  مْ لقوله  ِمنْكح َعْدٍل  َذَوا  بِِه  مح  [. وذهب  95]املائدة:    ﴾حَيْكح

ا ، هلذا الشافعي وأمحد  -كام تقدم–وعىل الصحيح ال يحشرتط أن يكون فقيها

وما ال مثل له كباقي الطيور ولو أكرب من احلامم فيه القيمة. وعىل مجاعة اشرتكوا يف قتل  )قوله:  

قال: إن عليهم لو اجتمع مجاعة عىل قتل محامة فإن عليهم شاةا واحدة. وال    (صيد جزاء واحد  يح

 بعددهم، وإنام عليهم شاة واحدة لدليلني: اشياها 

[، فجعل اجلزاء  95﴾ ]املائدة:  َفَجَزاٌء ِمْثلح َما َقَتَل ِمْن النََّعمِ قوله تعاىل: ﴿الدليل األول:   -

ا أو اشرتك فيه مجاعة.  ا ومل يحفرق بني أن يكون القاتل واحدا  واحدا

الثاين: -  -ريض اهلل عنهم-كعمر وابن عباس    -اهلل عنهم    ريض  -أفتى الصحابة    الدليل 

ا.   كام ثبت عند البيهقي فيام اشرتك فيه مجاعة بأن عليهم جزاءا واحدا
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 يبسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ]باب حكم صيد احلرم[ 

 -عباس قال: قال رسول اّلِل  أي حرم مكة )حيرم صيده عىل املحرم واحلالل( إمجاعا حلديث ابن  

يوم فتح مكة: »إن هذا البلد حرمه اّلِل يوم خلق الساموات واألرض فهو   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  

الصغري  عىل  حتى  اجلزاء  فيه  املحرم(  كصيد  صيده  )وحكم  القيامة«.  يوم  إل  اّلِل  بحرمة  حرام 

 داء بغري إرث، وال يلزم املحرم جزاءان. والكافر، لكن بحريه ال جزاء فيه. وال يملكه ابت

اللذين مل يزرعهام آدمي؛ حلديث »وال   وحيرم قطع شجره أي شجر احلرم وحشيشه األخرضين 

يعضد شجرها وال حيش حشيشها« ويف رواية: »وال خيتىل شوكها«. وجيوز قطع اليابس والثمرة 

إلي أشار  كام  اإلذخر  وكذا  والفقع،  والكمأة  اآلدمي،  زرعه  يف وما  قال  اإلذخر«  »إال  بقوله:   "ه 

 : »إال اإلذخر«. -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -: حشيش طيب الريح؛ لقوله "القاموس 

انتفاع بام زال أو انكرست بغري فعل آدمي ولو مل يبن، وتضمن شجرة صغرية عرفا بشاة  ويباح 

يضمن حشيش وورق بقيمته وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس. ويفعل فيها كجزاء صيد، و

وغصن بام نقص، فإن استخلف شيئا منها سقط ضامنه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها.  

وكره إخراج تراب احلرم وحجارته إل احلل ال ماء زمزم، وحيرم إخراج تراب املساجد وطيبها 

 للتربك وغريه. 

 

»املدينة حرام ما بني ع ري إل ثور ال خيتىل خالها وال  )وحيرم صيد( حرم )املدينة(؛ حلديث عيل 

ينفر صيدها. وال يصح أن تقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعريه« رواه أبو داود. )وال جزاء 



201 

 

فيه( أي فيام حرم من صيدها وشجرها وحشيشها، قال أمحد يف رواية بكر بن حممد: مل يبلغنا أن 

 ن أصحابه حكموا فيه بجزاء.وال أحدا م -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النبي 

)ويباح احلشيش( من حرم املدينة )للعلف( ملا تقدم. )و( يباح اختاذ )آلة احلرث ونحوه( كاملساند 

َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه   -أن النبي    "وآلة الرحل من شجر حرم املدينة، ملا روى أمحد عن جابر بن عبد اّلِل  

إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا ال نستطيع ملا حرم املدينة قالوا: يا ر  -َوَسلََّم   سول اّلِل 

أرضا غري أرضنا، فرخص لنا فقال: »القائمتان والوسادة والعارضة واملسند، فأما غري ذلك فال  

 يعضد وال خيبط منها يشء« واملسند: عود البكرة ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. 

مشهور هبا )إل ثور( جبل صغري لونه إل احلمرة )وحرمها( يريد يف بريد وهو )ما بني عري( جبل  

ما بني البتيها،  ثور هو  إل  الشامل، وما بني عري  باملستطيل خلف أحد من جهة  ليس  فيه تدوير 

 والالبة احلرة وهي أرض تركبها حجارة سود.

يف   قال  املدينة  من  أفضل  وهي  بمكة  املجاورة  جمرد  "الفنون    "وتستحب  من  أفضل  الكعبة   :

والنبي  احلجر فأما  َوَسلََّم    -ة  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  ألن    -َصىلَّ  اجلنة؛  وال  ومحلته  العرش  وال  واّلِل  فال  فيها 

 باحلجرة جسدا لو وزن به لرجح. اهـ. وتضاعف احلسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل.

---------------------------------------------- 

تعاىل-ذكر   اهلل  باحلرم،   -رمحه  لكنه  حمرم،  غري  الرجل  يكون  قد  أنه  وذلك  احلرم،  صيد  حكم 

عن حكم هذا الصيد، وما يرتتب عليه من األحكام،   -رمحه اهلل تعاىل    -فيصيد الصيد، فتكلم  

 والفرق بينه وبني صيد املحرم.
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مكةأي  )قوله:   ،    ( حرم  حالالا أو  ا  حمرما الرجل  كان  سواء  مكة،  بحرم  معلق  احلكم  قوله: إذن 

 فذكر حرمة الصيد عىل صنفني؛ املحرم واحلالل. (حيرم صيده عىل املحرم واحلالل)

يوم فتح مكة: »إن  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - إمجاعا حلديث ابن عباس قال: قال رسول اّلِل)قوله: 

وروى   ( هذا البلد حرمه اّلِل يوم خلق الساموات واألرض فهو حرام بحرمة اّلِل إل يوم القيامة«

ابن   -ريض اهلل عنه    -البخاري مسلم نحو ذلك من حديث أيب هريرة   بل ورصح يف حديث 

نفر صيدهابقوله: »وأيب هريرة    -ريض اهلل عنهام    -عباس   ر فصيده ال يح نفَّ   «، فإذا كان الصيد ال يح

 من باب أوىل. 

حكى  وقد   ، حالالا كان  ملن  أو  للمحرم  كان  سواء  حمرم،  احلرم  صيد  أن  عىل  العلامء  أمجع  وقد 

 اإلمجاع ابن املنذر وغريه من أهل العلم. 

بعد ذلك أن يف الصيد جزاءا كام حرمة الصيد يف احلرم ذكر    -رمحه اهلل تعاىل    -ثم ملا ذكر املصنف  

 تقدم يف صيد الرجل املحرم.

 وقد دل عليه دليالن: (وحكم صيده كصيد املحرم( فيه اجلزاء )قوله: 

األول:   - اهلل  الدليل  اهلل عليه وسلم-فتاوى صحابة رسول  أيب    -صىل  ابن  عند  ثبت  فقد 

  -أن صبياا قتل محامة فأفتى ابن عباس    -ريض اهلل عنهام    -شيبة من حديث ابن عباس  

 أن فيها شاةا. -ريض اهلل عنهام 

اإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب، وابن قدامة، حتى قال ابن عبد الرب:    الدليل الثاين: -

ا أن كل ما تفرد به داود   الف يف ذلك إال من شذَّ كداود الظاهري. وقد تقدم كثريا ومل خيح

 اهرية فهو شاذ.والظ
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أي أن هذا احلكم مطرد حتى عىل الصغري، وقد ذهب إىل هذا املالكية   (حتى عىل الصغري)قوله:  

 والشافعية واحلنابلة، ويدل لذلك:

األول:   - عباس  الدليل  ابن  فتوى  من  تقدم  عنهام    -ما  اهلل  الذي    -ريض  الصبي  قتل يف 

 .  محامة فجعل فيها شاةا

الثاين: - الوضعية  الدليل  األحكام  من  هذا  مثل  التكليفية  أن  األحكام  ال  من  كان  وما   ،

 الوضعية فال يحفرق فيه بني الصغري والكبري، وفيه إتالٌف.

وإن    (والكافر)قوله:   احلكم  فيه  يطرد  كذلك  أنه  الشافعية أي  هذا  ذكر  وقد  مكلف،  غري  كان 

النص ولعموم  الوضعية،  األحكام  من  هذا  ألن  احلرمة   ، واحلنابلة؛  عىل  مبنياا  احلكم  فليس 

 واحلل. وإنام احلكم يف اجلزاء، واجلزاء ال خيتلف فيه املسلم من الكافر.

ا ت  (لكن بحريه ال جزاء فيه)قوله:   ا بحريا نازع العلامء يف صيد البحريِّ باحلرم، فلو أن هناك صيدا

 باحلرم فصاده رجل، فقد تنازع العلامء يف هذا، فيقول املصنف: ال جزاء فيه. 

ويف هذا روايتان عن اإلمام أمحد، وقد تعارض هذا بني حرمة الصيد عىل من باحلرم؛ ألنه مثل  

 -واهلل أعلم    -رم هو صيد الرب، والصواب يف هذا  املحرم، وجواز الصيد البحري وأن الذي حح 

أنه جائز؛ ألن النص جاء رصحياا بجواز صيد البحر، وأن احلرمة إنام يف صيد الرب وأن صيد البحر 

 جائز.

وقد تقدم هذا البحث يف صيد املحرم، فهو ال يملك الصيد   (وال يملكه ابتداء بغري إرث)قوله:  

أن   وتقدم  باإلرث.  إال  وليس ابتداءا  بالقوة  ملكه  يف  يدخل  فإنه  ورث  إذا  أنه  ذلك  يف  السبب 

 باختياره.
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جزاءان)قوله:   املحرم  يلزم  عليه   (وال  أن  ظان  يظن  فقد  باحلرم،  صاد  ا  حمرما رجالا  أن  فلو 

جزاءين، اجلزاء األول: هو أنه حمرم، واملحرم عليه جزاء. واجلزاء الثاين: أنه باحلرم، لكن ليس 

 وذلك لدليلني:   -رمحه اهلل تعاىل-عىل هذا إال جزاٌء واحد كام ذكر املصنف 

األول:   - تعاىل:  الدليل  ِمْثلح ﴿قوله  النََّعمِ   َفَجَزاٌء  ِمْن  َقَتَل  ]املائدة:  َما  بني    [95﴾  يحفرق  مل 

كونه باحلرم أو باحلل، فبام أنه صاد الصيد فإن عليه اجلزاء، واجلزاء واحد؛ ألن اهلل يقول: 

 .[95﴾ ]املائدة: َفَجَزاٌء ِمْثلح َما َقَتَل ِمْن النََّعمِ ﴿

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلمجاع، حكاه ابن عبد الرب  الدليل الثاين: -

حمرم الصيد  أن  كام  حمرم  الشجر  قطع  أن  املصنف  ا   ،وذكر  أمورا هناك  أن  كالمه  ثنايا  يف  وذكر 

( وقد ثبت هذا يف الصحيحني وحيرم قطع شجره أي شجر احلرممستثناة يصح قطعها، فقال: )

ملا بنيَّ أن اهلل حرم   -صىل اهلل عليه وسلم    -أن النبي    -ريض اهلل عنه    -رة  من حديث أيب هري

 « احلديث.وال يعضد شجرها ...مكة ملا خلق الساموات واألرض، قال: »

كام تقدم. والثاين اإلمجاع،   -ريض اهلل عنه    -فإذن هذا حمرم لدليلني، األول: حديث أيب هريرة  

 شجرها، حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن قدامة.فقد أمجع العلامء عىل حرمة قطع 

حيش )قوله:   وال  شجرها  يعضد  »وال  حلديث  آدمي؛  يزرعهام  مل  اللذين  األخرضين  وحشيشه 

عرّب باألخرضين، ولو عربَّ باحليني لكان أحسن؛ ألن    (حشيشها« ويف رواية: »وال خيتىل شوكها«

يكون أخرض. ومثل هذا حيرم قطعه؛ لعموم احلي أبلغ من أن يكون أخرض، فقد يكون حياا وال  

 احلديث. وقد ذهب إىل هذا الشافعي والشافعية واحلنابلة. 
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يذكر املستثنى من قطعها. وقد ذهب إىل قطع    -رمحه اهلل تعاىل    -بدأ    (وجيوز قطع اليابس)قوله:  

يا كان  إذا  واحلنابلة؛ ألنه  احلنفية  يف اليابس  جاء  إنام  والنص  ميت،  قطع  فقطعه  ميت،  فهو  ا  بسا

 احلي. 

سواء   (والثمرة)قوله:   أثمرت  قد  شجرة  فرأى  احلرم  بأرض  كان  فمن  الثمرة،  قطع  فيجوز 

رعت عىل السامء فإنه جيوز قطع ثمرها، وهذا   ألمرين: -واهلل أعلم-زرعها اآلدمي أو زح

 .-ه اهلل تعاىلرمح-اإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن مفلح األمر األول:  -

الثاين: - الشجر    األمر  قطع  يف  جاء  إنام  والنص  للشجر،  ا  قطعا ليس  الثمر  قطع  أن 

 وحشيشها ...إلخ.

وهذا جيوز قطعه باإلمجاع، وقد حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن مفلح.   (وما زرعه اآلدمي)قوله:  

كانوا   فإهنم  العميل،  اهلدي  لذلك  ويدل  هذا.  مثل  قطع  فام فيجوز  ويأكلون يف احلرم،  يزرعون 

رع بدون فعل آدمي. غاير يف احلكم مما زح  زرعه اآلدمي مح

أي جيوز أن يأخذ الكمأة والفقع من األرض، فيجوز له أن يفعل ذلك،   ( والكمأة والفقع)قوله:  

ا جاز أخذها من األرض. وهذا قد أمجع العلامء عليه، حكى اإلمجاع ابن  فمن رأى كمأة أو فقعا

 .-رمحه اهلل تعاىل-مفلح 

يف)قوله:   قال  اإلذخر«  »إال  بقوله:  إليه  أشار  كام  اإلذخر  طيب "القاموس    "وكذا  حشيش   :

َعَلْيِه َوَسلََّم    -الريح؛ لقوله   فيجوز قطعه للحديث الذي ذكره، وهو    (: »إال اإلذخر«-َصىلَّ اّلِلَُّ 

بفتح اخلاء وكرسها. و -ريض اهلل عنه  -حديث أيب هريرة   العلامء عىل جواز . ويصح  قد أمجع 

 قطع اإلذخر، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب وابن مفلح.
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أي ولو مل ينقطع، فيجوز أن    (ويباح انتفاع بام زال أو انكرست بغري فعل آدمي ولو مل يبن)قوله:  

نتفع بام زال أو انكرس بغري فعل آدمي كالريح أو كبهيمة، فلو كرست غصناا، لكنه مل يبن أي مل  يح

ا فيجوز االنتفاع به. وقد أمجع العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن قدامة  ينق رمحه اهلل -طع متاما

 .-تعاىل

ما يرتتب عىل قطع الشجر من اجلزاء، وقد تقدم ما يرتتب   -رمحه اهلل تعاىل  -وسيذكر املصنف  

 عىل الصيد من اجلزاء. 

شجرة  )قوله:   فيها وتضمن  ويفعل  عباس.  ابن  عن  روي  ببقرة  فوقها  وما  بشاة  عرفا  صغرية 

سقط  منها  شيئا  استخلف  فإن  نقص،  بام  وغصن  بقيمته  وورق  حشيش  ويضمن  صيد  كجزاء 

 .(ضامنه كرد شجرة فتنبت، لكن يضمن نقصها

بدليل  إال  باجلزاء  قال:  يح فال  اجلزاء،  عدم  األصل  أن  يحعلم  أن  ق   ،ينبغي  يف  أن  عىل  طع  والدليل 

عطاء   فتوى  جزاءا  عنه    -الشجر  اهلل  فقال:    -ريض  شيبة.  أيب  ابن  بقرة"عند  الدوحة  ، "يف 

والدوحة هي الشجرة العظيمة. ومن املتقرر أنه إذا مل يكن هناك دليل من القرآن والسنة فيحنتقل 

التابعني، كام ذكر ذلك اإلمام أمحد   فيحنتقل إىل أقوال  يحوجد  رمحه اهلل -إىل قول الصحايب، فإن مل 

 . والدليل عىل حجية قول التابعي أنه هو سبيل املؤمنني يف هذه املسألة. -تعاىل

عباس)قوله:   ابن  عن  روي  ببقرة  فوقها  وما  بشاة  عرفا  صغرية  شجرة  مل   (وتضمن  األثر  وهذا 

ا عن النبي  -ريض اهلل عنهام-يصح عن ابن عباس   صىل اهلل عليه وسلم   -. ومل أر دليالا صحيحا

. وإنام العمدة عىل ما ثبت عند عبد الرزاق عن عطاء بن وال    - عن الصحابة أن يف الشجر جزاءا

ومن املتقرر أصولياا أنه إذا مل يكن يف   ."ويف الدوحة بقرة"أنه قال:    -رمحه اهلل تعاىل  -أيب رباح  
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نتقل   إىل قول التابعني، كام نص عىل هذا املسألة دليل من كتاب وال سنة وال قول صاحب فإنه يح

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلمام أمحد 

واإلمام أمحد يف مسائله، وتكلم    -رمحه اهلل تعاىل  -وقد سار عىل هذه الطريقة اإلمام الشافعي  

الدارمي   التابعي  قول  تعاىل    -عن حجية  اهلل  الكتاب،   -رمحه  آخر  املريِس يف  رده عىل برش  يف 

 كتابه: )إبطال التأويالت(.وكذلك أبو يعىل يف 

طرفاا من كالم العلامء يف ذلك يف كتابه: )الفروسية(، والدليل   -رمحه اهلل تعاىل-ونقل ابن القيم  

هذه  يف  املؤمنني  سبيل  قوله  يكون  فإذن  الباب.  يف  ما  أعىل  أنه  هو  التابعي  بقول  العمل  عىل 

ل عطاء، وهو أرفع ما يف املسألة. نقل املسألة، فإن اإلمام أمحد قال: أقل احليض يوم وليلة، لقو

 .-رمحه اهلل تعاىل  -هذا عنه ابن املنذر يف )األوسط( ونقله غريه عنه 

أبا حنيفة عىل أصله وهو أن  أن  وقد ذهب إىل التضمني واجلزاء أبو حنيفة والشافعي وأمحد، إال  

وأمحد   الشافعي  أما  الصيد.  جزاء  يف  أصله  هو  كام  بالقيمة،  يكون  اجلزاء اجلزاء  أن  إىل  فذهبوا 

نتقل إىل القيمة.   يكون من هبيمة األنعام كام تقدم يف الصيد، وما كان أقل من جزاء الشاة فإنه يح

ببقرة)قوله:   فوقها  إذن جعل املصنف الشجر قسمني،   (وتضمن شجرة صغرية عرفا بشاة وما 

عطاء:   قال  بقرة،  وفيه  كبري  شجر  بقرة"األول  الدوحة  عبد    "ويف  هي رواه  والدوحة  الرزاق، 

 الشجرة الكبرية. 

. وقد ذهب إىل هذا الشافعي  فإذن ما كان أقل من الدوحة وهي الشجرة الصغرية فإن فيها شاةا

 –أي الشجرة الكبرية    –واإلمام أمحد. أما أبو حنيفة فهو عىل أصله بأن ذهب إىل أن يف الدوحة  

 ويف الشجر الصغرية القيمة.
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وقد تقدم   (ويفعل فيها كجزاء صيد)قوله:  لكن ال يصح إسناده،    (روي عن ابن عباس)قوله:  

 أن جزاء الصيد يحقسم عىل فقراء احلرم.

عىل ما تقدم أن ما كان دون الشاة فإنه   (ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بام نقص)قوله:  

نتقل إىل القيمة. ويحقدر الغصن من الشجرة إذا كانت كبرية، فإن فيها بقرة، فيحقدر   هذا الغصن يح

الشافعي  ذكر هذا  وقد  منها،  الغصن  ويحقدر  ففيها شاة  كانت شجرة صغرية  وإذا  الشجرة،  من 

 واحلنابلة. 

ضامنه)قوله:   سقط  منها  شيئا  استخلف  هذه    (فإن  وحيت  ردَّها  ثم  شجرة  قلع  أنه  لنفرض 

عليه   ضامن  فال  ضامنه،  سقط  منها  يشء  استحخلف  إن  املصنف:  فيقول  كرد )قوله:  الشجرة، 

فتنبت لكن يضمن نقصها أو املجهول،   (شجرة  املعلوم  البناء عىل  قال: يضمن نقصها عىل  يح أو 

أنه بمجرد قلع الشجرة ولو    -أعلم  واهلل    -فيقال: يف هذا قوالن عند احلنابلة. والصواب يف هذا  

 أهنا تحستخلف أنه حمرم وأن فيه ضامناا؛ لعموم األدلة. وهو أحد القولني عند احلنابلة.

املساجد )قوله:   وكره إخراج تراب احلرم وحجارته إل احلل ال ماء زمزم، وحيرم إخراج تراب 

، وتراباا وغري ذلك. فيحقرر املصنف   (وغريه  وطيبها للتربك كام هو معلوم أن بأرض احلرم حجارةا

القولني   فيها قوالن وأصح  املسألة  إىل احلل. وهذه  هذا  رج  أن خيح أعلم-أنه ال جيوز  أنه   -واهلل 

قال: بحرمة  جائز؛ ألنه ال دليل واضح يف حرمته. وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة، وال يصح أن يح

 بدليل ظاهر.  يشء إال

وعىل أصح القولني يقال: ما ذكره املصنف من أنه   ،وجيوز إخراج ماء زمزم، بخالف تربة احلرم

هذا إىل  ذهب  قد  زمزم  ماء  إخراج  كعب  جيوز  بأثر  واحتج  قول  أمحد  والشافعية   وهو  املالكية 

 ا ييل:ملواحلنابلة 
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 أن هذا هو األصل وال دليل عىل املنع.األمر األول:  -

الثاين: - أنه أخرج    األمر  ابن أيب شيبة عن كعب بن مالك  ني عرشة راوية من اثثبت عند 

 مكة إىل الشام، واحتج هبذا اإلمام أمحد، وإسناده صحيح. 

ما  تنبيه:   بني  ا  فرقا هناك  كشفتها إن  لكن  اخللقة  يف  بركته  كانت  ما  وبني  دينية،  بركته  كانت 

شف بالتجربة، فمثالا احلجامة بركتها ونفعها يف أصله، والناس يعرفوهنا بالتجربة،  الرشيعة، أو كح

وقد تكون الرشيعة كشفته ألقوام ما كانوا يعرفون نفعه وبركته، ومثل  ،  وأكدت ذلك الرشيعة

العسل يف نفسه ويف خلقته، وإنام الرشيعة أكدت ذلك، أو كشفته ملن مل  ذلك العسل، فإن بركة  

األمر يعلم هذا  أكدت    ،يكن  وإنام  وخلقته،  نفسه  يف  بركته  فإن  زمزم،  ماء  يف  قال:  يح هذا  ومثل 

كشفته أو  الرشيعة  وذلك  يف،  قال  يح األمور  ال  ألهن  هذه  التوقيف؛  وإنام   ،عبادة  تليس  ااألصل 

ن يحفعل بركته يف خلقته ويف  التوقيف وال  فيها  قال: األصل  يح فإنه  التعبدية  فسه، بخالف األمور 

 منها يشء إال بدليل رشعي.

، فهو بدعةلتربك  إخراجه ل  إن كان أما    (وحيرم إخراج تراب املساجد وطيبها للتربك وغريه)قوله:  

ثبت منه تربك ديني، فإذن األصل فيه احلرمة واملنع، ووهو    يحتاج إىل دليلا كان كذلك فوم ال يح

 إال ما دل عليه الدليل. 

قال: باحلرمة وال املنع. ي أما لو أحخرج الرتاب لغري منزع دين  فاألصل فيه اجلواز وال يح

من الكالم عىل حرمة قطع الشجر يف حرم مكة انتقل   -رمحه اهلل تعاىل    -بعد أن انتهى املصنف  

 املدينة، وعىل شجر حرم املدينة.إىل الكالم عىل صيد حرم  -رمحه اهلل تعاىل -املصنف 

عيل)قوله:   حلديث  )املدينة(؛  حرم  صيد(  خيتىل   :)وحيرم  ال  ثور  إل  عري  بني  ما  حرام  »املدينة 

 ( خالها وال ينفر صيدها وال يصح أن تقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعريه« رواه أبو داود
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صىل اهلل عليه   -أن النبي    -ريض اهلل عنه -املدينة حرم وحرام كام يف الصحيحني من حديث عيل  

 ومها جبالن كام سيأيت ذكرمها. «،املدينة حرام ما بني عري وثورقال: » -وسلم

املتقدم. وثبت يف الصحيحني أن أبا   -ريض اهلل عنه  -وقد دل عىل حرمة حرم املدينة حديث عيل 

«، ما بني البتيها حرام: »-صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنه   -هريرة 

َباَء بِاملَْ  ولح اهللَِّ َصىلَّ اهللح َعَلْيِه حتى إن أبا هريرة قال: َلْو َرَأْيتح الظِّ َا، َقاَل َرسح ِدينَِة َتْرَتعح َما َذَعْرهتح

 «.َما َبنْيَ الََبَتْيَها َحَرامٌ َوَسلََّم: »

وجاء نحو من ذلك حديث جابر وأيب سعيد يف صحيح مسلم. وقد ذهب إىل أن املدينة حرام 

 مالك والشافعي وأمحد.

أبو داود. وهذا احلديث ال يصح عن   -عنهريض اهلل    -وذكر املصنف حديث عيل   الذي رواه 

 -فإنه من طريق أيب حسان عن عيل، وأبو حسان مل يسمع من عيل    -صىل اهلل عليه وسلم  -النبي  

كام نص عىل ذلك الرازيان. وهذا يؤكد ما تقدم ذكره وهو أن أصل احلديث إذا   -ريض اهلل عنه  

ا. كان بالبخاري ومسلم أو أحدمها وجاء حديث    من الطريق نفسه فإنه يف الغالب يكون ضعيفا

وقد جزم بذلك أبو عبد اهلل احلاكم يف كتابه: )معرفة علوم احلديث( وذكر ثالثة أمثلة عىل ذلك، 

 ثم قال: وعىل هذا ثالثامئة حديث بل ثالثة آالف حديث.

نزل وأبو عبد   يح الناس بالصحيحني، كام ذكر هذا الذهبي وغريه، وال  اهلل احلاكم هو من أعرف 

قيل يف  مما  فإنه  )املستدرك(،  كتابه:  أحكامه يف  ما حصل من خطأ يف  العالية حديثياا  مكانته  من 

بيضها   كام أشار لذلك املعلمي يف كتابه: )التنكيل(. -رمحه اهلل تعاىل  -ذلك: إهنا مسودة مل يح

)وال جزاء فيه( أي فيام حرم من صيدها وشجرها وحشيشها، قال أمحد يف رواية بكر بن )قوله:  

فإذن    (وال أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -حممد: مل يبلغنا أن النبي  
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وحشيش وشجرها  فيهصيدها  جزاء  ال  لكن  حمرم،  ومالك   ،ها  حنيفة  أبو  هذا  إىل  ذهب  وقد 

نقل عن الصحابة    هوالشافعي وأمحد والعمدة عىل أنه ال جزاء فيها أن وال   -ريض اهلل عنهم    -مل يح

 عن التابعني، مع توافر اهلمم والدواعي إىل نقل ذلك فدل عىل أنه ال جزاء فيها.

يبلغنا أن وال أحد من أصحابه حكموا    -صىل اهلل عليه وسلم    -النبي    لذا قال اإلمام أمحد: مل 

يحستفاد منه أن النص العام إذا عارض الرتك فإنه  فيها بجزاء، فدل عىل أنه ال جزاء فيها، وهذا 

قيد املطلق.  صص النص العام ويح  خيح

أمحد   اهلل    -فاعتمد  ا   -تعاىل  رمحه  قيدا ومح للعام  ا  خمصصا فجعله  الرتكية،  بالسنة  االستدالل  يف 

 -صىل اهلل عليه وسلم    -للمطلق ومل يعمل بالعموم وحده وإنام مجع األدلة. وكام أن فعل النبي  

قيد املطلق ويحوضح املجمل.   سنة فكذلك تركه سنة، فيحخصص العام ويح

ا إال أن    ( )ويباح احلشيش( من حرم املدينة )للعلف( ملا تقدم)قوله:   شجر املدينة وإن كان حراما

يف  ثبت  كام  العلف،  ألجل  شجرها  قطع  أحبيح  أنه  ذلك  فمن  مكة،  من حرم  أخف  املدينة  حرم 

«. فهذا يدل عىل استثناء العلف حلاجة إال لعلفصحيح مسلم من حديث أيب سعيد أنه قال: » 

 ليه، ثم يدل عىل أن حرم املدينة أهون وأخف من حرم مكة. الناس إ 

فتاوى  تواردت  وقد   . جزاءا فيها  فإن  مكة  حرم  بخالف  صيدها  يف  جزاء  ال  أنه  ذلك  ويؤكد 

كنى الصحابة يف بح  لغريه  الصحابة عىل ذكر اجلزاء يف حرم مكة، سواء للمحرم أو رم مكة، وسح

 ه جزاء لبيَّنوه كام تقدم.املدينة أكثر من سكناهم يف مكة، ولو كان في

)و( يباح اختاذ )آلة احلرث ونحوه( كاملساند وآلة الرحل من شجر حرم املدينة؛ ملا روى )قوله:  

ملا حرم املدينة قالوا: يا رسول اّلِل    -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -أن النبي    "أمحد عن جابر بن عبد اّلِل  

ال  وإنا  نضح  وأصحاب  عمل  أصحاب  فقال:    إنا  لنا  فرخص  أرضنا،  غري  أرضا  نستطيع 
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»القائمتان والوسادة والعارضة واملسند، فأما غري ذلك فال يعضد وال خيبط منها يشء« واملسند:  

 .(عود البكرة ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه

باح صنع آلة احلرث ونحوه من شجر املدينة، وقد نص عىل هذا احلنابلة والدليل ما تقدم   ، أي يح

تاج إليه من   كل  « كام يف حديث أيب سعيد، ومثل ذلكإال لعلفيف استثناء العلف، فقال: » ما حيح

جابر   حديث  ذكر  ثم  ذلك.  ونحو  حرث  عنه  -آلة  اهلل  ...،   -ريض  عمل  أصحاب  إنا  قالوا: 

إال ا قال: »وهذا احلديث مل أقف له عىل إسناد، لكن ما دل عليه يحستفاد من حديث أيب سعيد مل

 «. فهذا االستثناء يحدل عىل أن ما كان مثله مما حيتاج الناس إليه فإنه يحستثنى. لعلف

إمساكه وذبحه)قوله:   فله  أدخلها صيدا  به إىل حرم   (ومن  فمن كان معه صيد يف احلل فدخل 

أ له  جيوز  فإنه  تقدم. املدينة  كام  مكة  حرم  بخالف  وهذا  ذبحه.  له  وجيوز  إمساكه،  عىل  يبقى  ن 

 فهذه من األمثلة عىل أن حرم املدينة أهون من حرم مكة. 

أنه  أي  العلم.  أهل  مجاهري  إىل  حجر  ابن  وعزاه  واحلنابلة  أمحد  املصنف  ذكره  ما  إىل  ذهب  وقد 

احلرم.   إىل  فأحدخل  احلل  يف  صيد  ما  وذبح  إمساك  البخاري جيوز  أخرج  ما  هذا  عىل  والدليل 

يا أبا عمري ما قال: »  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنه    -ومسلم من حديث أنس  

النغري؟ قد صاده يف احلل. وال فعل  ا يف حبسه؛ ألنه  الصيد ممسوكا وأبقى هذا  فإنه عصفور،   ،»

قال: إنه صاده يف احلرم؛ ألن صيد حرم املدينة  حمرم. يمكن أن يح

نص عىل هذا اإلمام مالك وذكره احلنابلة وغريهم، أي ما بني   ()وحرمها( بريد يف بريد)قوله:  

 .جبل عري إىل جبل ثور بريد يف بريد

وهو )ما بني عري( جبل مشهور هبا )إل ثور( جبل صغري لونه إل احلمرة فيه تدوير ليس )قوله:  

خلف أحد من جهة الشامل، وما بني عري إل ثور هو ما بني البتيها، والالبة احلرة وهي  باملستطيل  
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هو كالعري أي شبيه باحلامر؛ ألن العري اسم للحامر، ومثله ثور إال أنه   (أرض تركبها حجارة سود

باملدينة جبل عري وال  أنه ال يوجد  العلم ذكر  جبل صغري متصل بجبل أحد، لذا كثري من أهل 

ثورجبل   جبل  يوجد  أن  استبعد  منهم  وكثري  ذلك   ،ثور،  عن  تكلم  رأيته  من  أحسن  ومن 

ا للمحب الطربي وغريه يف تقرير أن هناك جبل  الشوكاين يف كتابه: )نيل األوطار(، ونقل كالما

 ثور وجبل عري، وأن جبل ثور خفي عليهم؛ ألنه صغري متصل بجبل أحد.

فالنبي   بمكة،  ثور  وجبل  عري  جبل  إن  بعضهم:  قال  أنه  قدامة  ابن  نقل  ع-لذا  اهلل  ليه صىل 

ما بني جبل عري    -وسلم أن  أي  التشبيه،  باب  املسافة هي وذكر هلم هذا من  فهذه  ثور يف مكة 

 حرم املدينة، لكن الصواب ما تقدم ذكره. 

 ( وما بني عري إل ثور هو ما بني البتيها( والالبة احلرة، وهي أرض تركبها حجارة سود )قوله:  

د هبا حجارة كثرية سود، وأصل الالبة مأخوذة ومن نظر إىل املدينة وزارها رأى أهنا حرة، يوج 

قال إن احلجارة خرجت من بطن األرض من الرباكني.   من احلرة وهي احلجارة السود، ويح

ومعنى استحباب املجاورة بمكة أي أن    (وتستحب املجاورة بمكة وهي أفضل من املدينة)قوله:  

بمكة؛ يسكن  املجاورة يف   الرجل  استحباب  إىل  وقد ذهب  املجاورة.  اهلل هبا، هذا معنى  ليتعبد 

يحصاب   قد  جاورها  من  إن  حنيفة:  أبو  قال  حنيفة.  أليب  خالفاا  وأمحد  والشافعي  مالك  مكة 

 بالسآمة والكسل، لذلك مل يستحب املجاورة أبو حنيفة خالفاا ملالك والشافعي وأمحد.

 ا ييل:والصواب أن جماورهتا مستحبة، مل

لفضلها وأن الصالة مضاعفة فيها ملائة ألف صالة، فمن جاورها فاز هبذا  األمر األول:   -

 الفضل العظيم. 
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. جزم بذلك  -ريض اهلل عنه    -قد جاور يف مكة جابر بن عبد اهلل األنصاري    األمر الثاين: -

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلمام أمحد 

أمر  فهذا  السآمة  أما  فيها.  املجاورة  استحباب  عىل  دال  الصحايب  هذا  فعل  ثم  فضلها  فإذن 

فيها خري ممن جلس يف غريها وسئم   املكوث  فيها وسئم من  قال: من جلس  يح ثم  من خارجي، 

العبادة، فإنه لو اقتحرص عىل الفرائض اخلمس مع السنن الرواتب لفاز بأجر عظيم، بخالف من 

 يفعل املعصية، فإن املعايص يف مكة معظمة. 

 وقد تنازع العلامء أهيام أفضل مكة أو املدينة؟ 

ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد يف   أن مكة أفضل. وقد  -وال شك    -وأصح القولني  

 رواية، ويدل لذلك أدلة:

ما ثبت عند الرتمذي وابن ماجة والنسائي يف الكربى من حديث عبد اهلل  الدليل األول:   -

النبي   أن  عدي  وسلم    -بن  عليه  اهلل  »  -صىل  وأحب  قال:  األماكن  خلري  إنك  واهلل 

«. وهذا رصيح يف أهنا أفضل  منك ما خرجتاألماكن إىل اهلل، ولوال أن قومك أخرجوين  

 من كل البقاع. 

أن الصالة تحضاعف يف مكة أكثر من املدينة، وجاء يف ذلك حديث عبد اهلل    الدليل الثاين: -

قال   يح ما  العلامء يف صحته، وأصح  وتنازع  الزبري، وغريه.  أعلم    -بن  حديث    -واهلل  أن 

يصح وإنام  ا،  مرفوعا يصح  ال  الزبري  بن  اهلل  كتابه:    عبد  يف  الرب  عبد  ابن  رواه  كام  موقوفاا 

حكم   له  فيكون  بالرأي  قال:  يح ال  ومثله  بالفضائل  يتعلق  صحايب  قول  فهو  )التمهيد(، 

 ولو كان جمرد فتوى صحايب لكان حجة ملا تقرر أن قول الصحايب حجة. ،الرفع

 فلذا فرق كبري بني فضل مكة واملدينة. 
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َعَلْيِه َوَسلََّم    -الكعبة أفضل من جمرد احلجرة فأما والنبي  :  "الفنون    "قال يف  )قوله:    -َصىلَّ اّلِلَُّ 

فيها فال واّلِل وال العرش ومحلته وال اجلنة؛ ألن باحلجرة جسدا لو وزن به لرجح. اهـ. وتضاعف 

صاحب كتاب الفنون هو ابن عقيل، وقد ذكر هذه املسألة   (احلسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل 

هنا أهل وليس  من  غريه  وذكره  األنام(  )مفيد  يف  ذكره  كام  الغلو  من  وفيها  ذكرها،  من  داٍع  ك 

 العلم. 

النبي   أن  يحعلم  أن  وسلم    -وينبغي  عليه  اهلل  يف   -صىل  احلاكم  عند  ثبت  كام  اهلل،  خلق  أفضل 

ا أكرم عليه من حممد  "الم أنه قال:  املستدرك عن عبد اهلل بن س صىل اهلل عليه   -ما خلق اهلل خلقا

 فال شك أنه أفضل خلق اهلل.  -صىل اهلل عليه وسلم-، فهو أكرم وأفضل خلق اهلل "-وسلم 

والنبي   إال  خملوق  من  ما  وسلم    -فإذن  عليه  اهلل  العرش   -صىل  من  أفضل  فهو  منه،  أفضل 

ضل من كل خملوق، لكن حصل غلو يف احلجرة. ومنهم من وأفضل من جربائيل وميكائيل، وأف

زاد فضلها   -صىل اهلل عليه وسلم    -يغلو يف القرب، ويقول: هذه احلجرة التي يوجد فيها النبي  

النبي   فيها  فن  دح التي  الرتبة  قال: يف  يح يذكر. ومثله  ما  يذكر  الكعبة، وكٌل  أفضل من  -وصارت 

 . -صىل اهلل عليه وسلم

فن فيها النبي    بل بالغ القايض ا وقال: إن الرتبة التي دح هي   -صىل اهلل عليه وسلم    -عياض كثريا

ابن تيمية   أوسع من   -رمحه اهلل تعاىل    -أفضل، وحكى عىل ذلك اإلمجاع. لكن شيخ اإلسالم 

رمحه  -القايض عياض بمراحل يف االطالع وهو صاحب استقراء تام كام يقول احلافظ ابن حجر 

ا تبعه. قال: -اهلل تعاىل ا سبق القايض عياض إىل ذلك، ومل أر أحدا  مل أر أحدا

النبي   فيها  فن  دح التي  الرتبة  ملا قال: إن هذه  ا  القايض عياض قوالا منكرا صىل اهلل   -فأصبح قول 

أفضل خلق اهلل، لكن    -صىل اهلل عليه وسلم-أفضل من الكعبة، ال شك أن النبي    -عليه وسلم  
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فن فيها  ال ينتقل الفضل إىل الرتبة   لذلك كل هذا   -صىل اهلل عليه وسلم    -وال إىل احلجرة التي دح

 من الغلو. 

فيقول ابن عقيل: الكعبة أفضل من جمرد احلجرة. وال شك أن بيت اهلل أفضل من احلجرة، قال: 

قال: بىل واهلل! فإن بيت اهللفيها فال واّلِل  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -فأما والنبي  ) خري من بيت   ( يح

 البرش. 

( قال:  لرجحثم  به  وزن  لو  جسدا  باحلجرة  ألن  اجلنة  وال  ومحلته  العرش  بني وال  فرق  يقال:   )

وبني احلجرة كذلك التي دحفن فيها،   -صىل اهلل عليه وسلم    -اجلسد وبني الرتبة املحيطة بجسده  

يح  وال  عقيل،  ابن  غلو  من  هذا  لكن  وغريه.  العرش  وبني  كله  هذا  بني  ابن   ستغرب،ففرق  فإن 

نكر رؤية اهلل يوم القيامة. وعنده تأويل وقد أفسد عىل كثري من احلنابلة  عقيل معتزيل وهو ممن يح

 اعتقادهم كابن اجلوزي وغريه، فإهنم تأثروا بابن عقيل.

فاضل )قوله:   وزمان  بمكان  والسيئة  احلسنة  ويقال:   (وتضاعف  باملضاعفة،  املصنف  يحقرر  إذن 

﴾ َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلهح َعرْشح َأْمَثاهِلَا احلسنة تحضاعف هذا ال إشكال فيه واألدلة كثرية يف ذلك، ﴿

عباس  160]األنعام:   ابن  وحديث  عنهام-[،  اهلل  ا  -ريض  قال  يف  عليه -لصحيحني  اهلل  صىل 

َ َذلَِك، َفَمْن َهمَّ بَِحَسنٍَة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها ا: »-وسلم يَِّئاِت ثحمَّ َبنيَّ هللَّح َلهح إِنَّ اهللََّ َكَتَب احلََسنَاِت َوالسَّ

َو َهمَّ هِبَا َفَعِمَلَها َكَتَبَها اهللَّح لَ  ، َفإِْن هح هح ِعنَْدهح َعرْشَ َحَسنَاٍت إىَِل َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف ِعنَْدهح َحَسنَةا َكاِمَلةا

فَ   ، َكاِمَلةا َحَسنَةا  ِعنَْدهح  َلهح  اهللَّح  َكَتَبَها  َيْعَمْلَها  َفَلْم  بَِسيَِّئٍة  َهمَّ  َوَمْن  َكثرَِيٍة،  َأْضَعاٍف  هِبَا إىَِل  َهمَّ  َو  هح إِْن 

 «. ةا َفَعِمَلَها َكَتَبَها اهللَّح َلهح َسيَِّئةا َواِحدَ 

أما السيئة فذكر املصنف أهنا تحضاعف. والذي ذهب إليه مجاهري أهل العلم وقرره شيخ اإلسالم 

وإنام  تحضاعف  ال  السيئة  أن  )اهلدي(  كتابه:  يف  القيم  وابن  الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن 
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السيئات، ﴿  تذكر مضاعفة  مل  ذكرت مضاعفة احلسنات  إذا  الرشيعة  أن  َجاَء   َمنْ تحعظم، وذلك 

ونَ  ْظَلمح يح ال  ْم  َوهح ِمْثَلَها  إاِلَّ  َْزى  جيح َفال  يَِّئِة  بِالسَّ َجاَء  َوَمْن  َأْمَثاهِلَا  َعرْشح  َفَلهح  ]األنعام: بِاحْلََسنَِة   ﴾

160.] 

إذن ال تذكر الرشيعة يف األدلة مضاعفة السيئات، ومن أراد أن حيكي املضاعفة فيلزمه الدليل، 

ب إسحاق  مسائل  يف  أنه  املضاعفة. إال  فذكروا  وإسحاق  أمحد  اإلمام  ئل  سح الكوسج،  منصور  ن 

تيمية   ابن  اإلسالم  لشيخ  كالم  تعاىل-ويف  اهلل  ذكر   -رمحه  أنه  )الفروع(  يف  مفلح  ابن  نقله  فيام 

قال: إن يف املسألة قوالا   مضاعفة السيئة. أما ما ذكره أمحد وإسحاق، وهي رواية عن أمحد، فقد يح

قال: إن أمحد يريد التعظيم، فإن التعظيم من حيث ثانياا، وهو القول بم يح ضاعفة السيئات، وقد 

 املعنى مضاعفة يف الكيف ال مضاعفة يف الكم. 

قال:  فكون السيئة تحعظم هذا مضاعفة لنوع السيئة يف نفسها وهو مضاعفة يف الكيف، فلذا قد يح

قال: إن أمحد عربَّ باملضاعفة ويريد التعظيم؛ ألهنا مضاعفة يف الكيفية،   ،إن ألمحد قوالا ثانياا وقد يح

تيمية   ابن  تعاىل-لذا شيخ اإلسالم  )الفروع(،   -رمحه اهلل  ابن مفلح يف  نقله  فيام  باملضاعفة  عربَّ 

 التعظيم.  -واهلل أعلم-واملراد 

ظم. ومما يدل عىل تعظيمها أن اهلل  والدليل عىل هذا أن كالمه اآلخر يف أهنا ال تحضاعف وإنام تحع

ِذْقهح ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ يقول: ﴿ ِرْد فِيِه بِإحِْلَاٍد بِظحْلٍم نح [ فالحظ أنه بمجرد اإلرادة  25﴾ ]احلج:  َوَمْن يح

 عومل بمعاملة العامل. 

 وللفائدة:
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أحسن ما   عىل الروض املربع حاشية عظيمة للغاية ومن  -رمحه اهلل تعاىل    -فإن حاشية ابن قاسم  

املربع الروض  لكن   ، رأيت يف رشح  بالنقوالت،  مفيدة  ثم  الكالم  دقيقة يف رشح  وهي حاشية 

توثق  بعض الكالم . من صحة نقل حيتاج كغريه من أهل العلم أن يح
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي[ 

)يسن( دخول مكة )من أعالها( واخلروج من أسفلها. )و( يسن دخول )املسجد( احلرام )من 

النبي   َوَسلََّم    -باب بني شيبة(؛ ملا روى مسلم وغريه عن جابر »أن  َعَلْيِه  دخل مكة   -َصىلَّ اّلِلَُّ 

عند راحلته  وأناخ  الضحى  اّلِل   ارتفاع  بسم  دخوله:  عند  يقول  أن  ويسن  دخل«،  ثم  شيبة  بني 

 وباّلِل ومن اّلِل وإل اّلِل، اللهم افتح يل أبواب فضلك، ذكره يف أسباب اهلداية. 

رواه الشافعي عن ابن جريج )وقال ما   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -فإذا رأى البيت رفع يديه( بفعله  

الس أنت  »اللهم  ومنه:  تعظيام  ورد(  البيت  هذا  زد  اللهم  بالسالم،  ربنا  حينا  السالم  ومنك  الم 

وترشيفا وتكريام ومهابة وبرا، وزد من عظمه ورشفه ممن حجه واعتمره تعظيام وترشيفا وتكريام 

جالله،  وعز  وجهه  لكرم  ينبغي  وكام  أهله  هو  كام  كثريا  العاملني  رب  ّلِل  احلمد  وبرا،  ومهابة 

ته ورآين لذلك أهال، واحلمد ّلِل عىل كل حال، اللهم إنك دعوت إل واحلمد ّلِل الذي بلغني بي

حج بيتك احلرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح يل شأين كله ال إله إال 

 أنت« يرفع بذلك صوته.

أن  واالضطباع:  بردائه،  معذور  حامل  يكن  مل  إن  استحبابا  أسبوعه  كل  يف  مضطبعا(  )ويطوف 

ر وسط  أزال جيعل  الطواف  من  فرغ  وإذا  األيرس.  عاتقه  عىل  وطرفيه  األيمن  عاتقه  حتت  دائه 

االضطباع. )يبتدئ املعتمر بطواف العمرة( ؛ ألن الطواف حتية املسجد احلرام، فاستحبت البدأة 

 )و( يطوف )القارن واملفرد للقدوم( وهو الورود.-َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -به؛ لفعله 
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َعَلْيِه َوَسلََّم    -ي احلجر األسود بكله( أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه؛ ألنه  )فيحاذ  -َصىلَّ اّلِلَُّ 

اليمنى. ويف احلديث: »أنه نزل من اجلنة أشد  كان يبتدئ به. )ويستلمه( أي يمسح احلجر بيده 

الرتمذي وصححه. رواه  آدم«  بني  فسودته خطايا  اللبن  ملا روى عم  بياضا من  »أن )ويقبله(؛  ر 

َم    -النبي   َوَسلَّ َعَلْيِه  اّلِلَُّ  فإذا   -َصىلَّ  التفت  ثم  يبكي طويال،  استقبل احلجر ووضع شفتيه عليه 

األثرم.  نقل  ماجه،  ابن  رواه  العربات«  تسكب  هنا  ها  عمر  يا  فقال  يبكي،  اخلطاب  بن  بعمر 

ابن عمر وابن عباس. )فإن شق( استالمه وتقبيله مل يزاحم بيده   ويسجد عليه، وفعله  واستلمه 

استلمه وقبل يده«.   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -وَقبََّل َيَدُه(؛ ملا روى مسلم عن ابن عباس »أن النبي  

إل  أي  إليه(  أشار  )اللمس  شق  فإن  عباس،  ابن  عن  روي  ملا  وقبله؛  بيشء  استلمه  شق(  )فإن 

ابن البخاري عن  ملا روى  يقبله؛  أو بيشء وال  بيده  النبي    احلجر  قال: »طاف  اّلِلَُّ   -عباس  َصىلَّ 

عىل بعري فلام أتى احلجر أشار إليه بيشء يف يده وكرب«. )ويقول:( مستقبل احلجر   -َعَلْيِه َوَسلََّم  

بوجهه كلام استلمه )ما ورد( ومنه: »بسم اّلِل واّلِل أكرب، اللهم إيامنا بك وتصديقا بكتابك ووفاء 

حلديث عبد اّلِل بن السائب أن النبي  -« -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد 

 كان يقول ذلك عند استالمه. -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -

ألنه   يساره(؛  عن  البيت  َوَسلََّم    -)وجيعل  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  عني    -َصىلَّ  »خذوا  وقال:  كذلك،  طاف 

 مناسككم«.

مل األفقي( أي املحرم من بعيد من مكة )يف هذا الطواف( فقط إن طاف ماشيا )ويطوف سبعا ير

فيرسع امليش ويقارب اخلطا )ثالثا( أي يف ثالثة أشواط. )ثم( بعد أن يرمل الثالثة أشواط )يميش 

م . وال يسن رمل حلامل معذور ونساء وحمر -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -أربعا( من غري رمل؛ لفعله  
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الثالثة األول. والرمل أول من الدنو من البيت،  من مكة أو قرهبا، وال يقيض الرمل إن فات يف 

 وال يسن رمل وال اضطباع يف غري هذا الطواف. 

)و( يسن أن )يستلم احلجر والركن اليامين كل مرة( عند حماذاهتام؛ لقول ابن عمر: »كان رسول 

ال يدع أن يستلم الركن اليامين واحلجر يف طوافه« قال نافع: وكان   -َم  َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ   -اّلِل  

ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استالمهام أشار إليهام، ال الشامي وهو أول ركن يمر به، 

ْنَيا َحَس  نَا آتِنَا يِف الدُّ نًَة َويِف وال الغريب وهو ما يليه. ويقول بني الركن اليامين واحلجر األسود: ﴿َربَّ

]البقرة:   النَّاِر﴾  َعَذاَب  َوقِنَا  َحَسنًَة  بقية طوافه:  201اآلِخَرِة  اجعله حجا مربورا    "[ ويف  اللهم 

وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدين السبيل األقوم، وجتاوز عام تعلم، وأنت 

 وتسن القراءة فيه. "األعز األكرم 

ولو الطواف(  من  شيئا  ترك  ألنه    )ومن  يصح؛  مل  السبعة  من  شوط  من  َعَلْيِه   -يسريا  اّلِلَُّ  َصىلَّ 

الطواف مل يصح؛    -َوَسلََّم   ينوه( أي ينوي  طاف كامال، وقال: »خذوا عني مناسككم«. )أو مل 

بأن أحرم مطلقا  بالنيات«. )أو( مل ينو )نسكه(  بالصالة، وحلديث »إنام األعامل  ألنه عبادة أشبه 

حرامه لنسك معني مل يصح طوافه، )أو طاف عىل الشاذروان( بفتح الذال  وطاف قبل أن يرصف إ

بالبيت  يطف  مل  به  مل يطف  فإذا  البيت  يصح طوافه؛ ألنه من  مل  الكعبة  ما فضل عن جدار  وهو 

َعَلْيِه   -ألنه    "مجيعه. )أو( طاف عىل )جدار احلجر( بكرس احلاء املهملة مل يصح طوافه   َصىلَّ اّلِلَُّ 

وهو   -َوَسلََّم   طاف  )أو(  مناسككم«.  عني  »خذوا  وقال:  والشاذروان  احلجر  وراء  من  طاف 

َعَلْيِه َوَسلََّم    -عريان أو نجس( أو حمدث )مل يصح( طوافه؛ لقوله   : »الطواف بالبيت -َصىلَّ اّلِلَُّ 

 صالة إال أنكم تتكلمون فيه« رواه الرتمذي واألثرم عن ابن عباس.
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ىل طهارة. وإن طاف املحرم البس خميط صح وفدى. )ثم( إذا  ويسن فعل باقي املناسك كلها ع

]الكافرون:   اْلَكافُِروَن﴾  ا  َ َأهيُّ َيا  ﴿ُقْل  بـ  فيهام  يقرأ  نفال  ركعتني(  )يصيل  طوافه  و  1تم   ]" 

كوهنام "الفاحتة    "بعد    "اإلخالص   واألفضل  جاز،  ركعهام  وحيث  عنهام،  مكتوبة  وجتزئ   .

﴾ ]البقرة: )خلف املقام( ؛ لَِقْولِِه َتعَ  ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلى  [. 125اَل: ﴿َواختَّ

 ]فصل بعد الصالة يف املقام يعود ويستلم احلجر[

. ويسن اإلكثار -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -فصل )ثم( بعد الصالة يعود و )يستلم احلجر( ؛ لفعله  

با من  الصفا  إل  )وخيرج  وقت  كل  الطواف  الصفا من  أي  فريقاه(  ليسعى  الصفا؛  باب  أي  به( 

)حتى يرى البيت( فيستقبله )ويكرب ثالثا ويقول ما ورد( ثالثا ومنه: احلمد ّلِل عىل ما هدانا ال إله 

اخلري،  بيده  يموت،  احلمد، حييي ويميت وهو حي ال  وله  امللك  له  له،  اّلِل وحده ال رشيك  إال 

اّلِل إال  إله  ال  قدير،  يشء  كل  عىل  وهزم   وهو  عبده،  ونرص  وعده،  صدق  له،  رشيك  ال  وحده 

 األحزاب وحده، ويدعو بام أحب وال يلبي. 

امليل األخرض يف ركن  )العلم األول( وهو  بينه وبني  يبقى  أن  إل(  الصفا )ماشيا  ينزل( من  )ثم 

املسجد نحو ستة أذرع، )ثم يسعى( ماشيا سعيا )شديدا إل( العلم )اآلخر( وهو امليل األخرض 

ناء املسجد حذاء دار العباس. )ثم يميش ويرقى املروة ويقول: ما قاله عىل الصفا، ثم ينزل( من بف

ما ذكر من  أي  يفعل ذلك(  الصفا،  إل  املروة )فيميش يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه 

امليش والسعي سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية( يفتتح بالصفا وخيتتم باملروة. وجيب استيعاب 

ب بينهام شيئا ولو دون ذراع مل ما  فإن ترك مما  إن مل يرقهام.  فيلصق عقبه بأصلهام  ينهام يف كل مرة 

سعيه.   يصح 

أبو  قال  سعيه،  والذكر يف  الدعاء  من  ويكثر  فال حيتسبه.  األول(  الشوط  سقط  باملروة  بدأ  )فإذا 
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واعف عام تعلم، عبد اّلِل: كان ابن مسعود إذا سعى بني الصفا واملروة، قال: رب اغفر وارحم  

 وأنت األعز األكرم. ويشرتط له نية ومواالة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا.

)وتسن فيه الطهارة( من احلدث والنجس )والستارة( أي سرت العورة، فلو سعى حمدثا أو نجسا 

ال تسعى  أو عريانا أجزأه. )و( تسن املواالة بينه وبني الطواف. واملرأة ال ترقى الصفا وال املروة و

 سعيا شديدا، وتسن مبادرة معتمرة بذلك.

للحج.  ليوفره  ندبا؛  حيلقه  وال  لبده.  ولو  شعره(  من  قرص  معه  هدي  ال  متمتعا  كان  إن  )ثم 

فيدخل   حج(  إذا  )وحل  يقرص.  مل  املتمتع هدي  مع  كان  بأن  )وإال(  عمرته  ألنه متت  )وحتلل(؛ 

املعتمر غري املتمتع حيل سواء كان معه هدي احلج عىل العمرة ثم ال حيل حتى حيل منهام مجيعا. و

؛   التلبية(  الطواف قطع  )إذا رشع يف  واملعتمر  أو يف غريها. )واملتمتع(  مل يكن يف أشهر احلج  أو 

لقول ابن عباس يرفعه: »كان يمسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر« قال الرتمذي: هذا 

 وم رسا. حديث حسن صحيح، وال بأس هبا يف طواف القد

---------------------------------------------- 

دخول مدينة مكة ثم دخول املسجد ريد  أحكام دخول مكة، ويب  -رمحه اهلل تعاىل-بدأ املصنف  

ا مفيدة يف ذلك. -رمحه اهلل تعاىل-احلرام، وذكر   أحكاما

ثبت يف الصحيحني من حديث   ()يسن( دخول مكة )من أعالها( واخلروج من أسفلها)قوله:  

عنها    -عائشة   اهلل  وسلم  -ريض  عليه  اهلل  صىل  النبي  من   -أن  وخرج  أعالها  من  مكة  دخل 

 أسفلها، وعىل هذا املذاهب األربعة. 
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عمر   ابن  أن  مسلم  يف  ثبت  عنهام  ريض    -بل  عند   -اهلل  قول  وهذا  ا،  هنارا إال  يدخلها  ال  كان 

حتى يدخلها الرجل نشيطاا فيعتمر نشيطاا؛ ألن العادة أن النوم   -واهلل أعلم    -الشافعية. وذلك  

يف الليل ثم يف النهار يكون نشيطاا يف أداء عمرته، بخالف من أدى عمرته وهو غري نشيط فإنه ال 

سن أداءها، فقد يكون هذا  . -واهلل أعلم-من املعاين  حيح

ملا روى مسلم وغريه عن جابر )قوله:   بني شيبة(؛  باب  )و( يسن دخول )املسجد( احلرام )من 

النبي   َوَسلََّم    -»أن  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  ثم   -َصىلَّ  بني شيبة  راحلته عند  الضحى وأناخ  ارتفاع  دخل مكة 

وباّلِل   اّلِل  بسم  دخوله  عند  يقول  أن  ويسن  أبواب دخل«.  يل  افتح  اللهم  اّلِل،  وإل  اّلِل  ومن 

يحسن دخول املسجد من باب بني شيبة؛ ملا ثبت يف مسلم عن   (فضلك، ذكره يف أسباب اهلداية

 وذكر احلديث. -ريض اهلل عنه  -جابر 

أر   مل  بل  املصنف،  من  إىل مسلم وهم  النبي  والعزو  ا يف دخول  اهلل عليه   -حديثاا صحيحا صىل 

يف رشح )العمدة( بأن قال: إن    -رمحه اهلل تعاىل  -من باب بني شيبة. واستدل ابن تيمية    -وسلم  

فإن أقرب باب إليه هو باب بني   -أي من منطقة احلجون وهي كداء-من دخل مكة من أعالها  

قدمه حتى يبدأ من احلجر األسود، فيكون    شيبة، فإنه يدخل الباب ثم يطوف حول الكعبة عىل

 ماشياا يف احلرم أفضل من أن يميش خارج احلرم.

وهذا التعليل من ابن تيمية فيه نظر؛ ألنه لو قدر أن رجالا دخل مكة من غري أعالها وأمامه باٌب  

 غري باب بني شيبة، إذن عىل هذا يحستحب أن يدخل أقرب باب، وكان املفرتض أن يحعرب العلامء 

 بقوهلم: أن يدخل أقرب باب. سواء كان باب بني شيبة أو غريه.
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ريض -وال عن الصحابة    -صىل اهلل عليه وسلم    -فاملقصود أنني مل أر حديثاا ثابتاا ال عن النبي  

عنهم وقول   -اهلل  األربعة  املذاهب  علامء  قول  هذا  لكن  شيبة،  بني  باب  دخول  استحباب  يف 

ا خالف يف ذلك. ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بأفهام أهل العلم   العلامء، ومل أر أحدا

 حتى ال نخرج عن أقواهلم وال نححدث أقواالا جديدة. 

 (ويسن أن يقول عند دخوله بسم اّلِل وباّلِل ومن اّلِل وإل اّلِل، اللهم افتح يل أبواب فضلك)قوله:  

( نسخ:  ما ويف  احلرام  املسجد  دخول  عند  قال  يح أن  يستحب  إنه  أبواب رمحتك(،  افتح يل  اللهم 

قال يف بقية املساجد أن    -شك الراوي    -وقد أخرج مسلم من حديث أيب محيد أو أيب أحسيد  ،  يح

وسلم-النبي   عليه  اهلل  »  -صىل  أحقال:  دخل  أبواب  دإذا  يل  افتح  اللهم  فليقل:  املسجد  كم 

 «.قال: اللهم افتح يل أبواب فضلكرمحتك، وإذا خرج 

قال: اللهم افتح يل أبواب رمحتك، والذي صح مع هذا   : الذكر أمران فإذن يحستحب أن يح

قال: بسم اهلل، وقد تقدم هذا   قول/األول يح أن  أمر  ابتداء كل  يحستحب يف  أنه  )بسم اهلل( وذلك 

ا.    كثريا

النبي    /والثاين يحسلم عىل  ال أن يحصىل عليه، فإن لفظ الصالة عليه   -صىل اهلل عليه وسلم  -أن 

 شاذ، وإنام يحسلم عليه، كام عند النسائي يف الكربى.

قال: )بسم اهلل، السالم عىل رسول اهلل، اللهم افتح يل أبواب رمحتك(.  فإذن يحستحب أن يح

 ( رواه الشافعي عن ابن جريج   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -البيت رفع يديه( بفعله  فإذا رأى  )قوله:  

 -فلم يصح، وإنام العمدة عىل أنه ثبت عن عبد اهلل بن عباس    -صىل اهلل عليه وسلم    -أما فعله  

سجد . فإذا دخل املارواه ابن أيب شيبة وغريه من طريقني يحقوي بعضهام بعض  -ريض اهلل عنهام  
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وهذاف ويدعو.  يديه  ويرفع  يقف  الكعبة  يرى  ما  اإلمام كام  مستحب    الفعل  أول  إليه    ان ذهب 

 الشافعي وأمحد.

)وقال ما ورد( ومنه: »اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا بالسالم، اللهم زد هذا )قوله:  

حجه   ممن  ورشفه  عظمه  من  وزد  وبرا،  ومهابة  وتكريام  وترشيفا  تعظيام  تعظيام البيت  واعتمره 

وترشيفا وتكريام ومهابة وبرا، احلمد ّلِل رب العاملني كثريا كام هو أهله وكام ينبغي لكرم وجهه 

وعز جالله، واحلمد ّلِل الذي بلغني بيته ورآين لذلك أهال، واحلمد ّلِل عىل كل حال، اللهم إنك 

وأصلح يل شأين كله  دعوت إل حج بيتك احلرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني  

 .(ال إله إال أنت« يرفع بذلك صوته

قال عند دخول املسجد احلرام، أما   ا عن صحايب يف يشء زائد يح ا وال أثرا قوله: مل أر حديثاا صحيحا

ريض اهلل عنه   -فقد رواه البيهقي عن عمر    (اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا بالسالم)

)املهذب للسنن الكربى( إىل ضعف هذا األثر وأنه ال يصح. فلذا . وأشار الذهبي يف كتابه:  -

 ذهب مالك إىل أن هذا ال يحستحب وهذا هو الصحيح لضعف األثر.

ذكره احلنابلة لكنه ال يصح. ومثل هذه    (اللهم زد هذا البيت تعظيام وترشيفا)قوله:  أما الدعاء ب

 إال بدليل رشعي. منها يشء وال يحثبتاألدعية واألذكار عبادات ومبناها عىل التوقيف واحلظر 

بردائه. )قوله:   معذور  حامل  يكن  مل  إن  استحبابا  أسبوعه  كل  يف  مضطبعا(  )ويطوف 

فرغ من  وإذا  األيرس،  عاتقه  األيمن وطرفيه عىل  عاتقه  أن جيعل وسط ردائه حتت  واالضطباع: 

أما االضطباع فقد رشحه املصنف بأن جيعل وسط ردائه َّتت عاتقه    (الطواف أزال االضطباع
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األيرس  إن  بحيث  األيرس  عاتقه  عىل  وطرفاه  مكشوفاا،  يكون  األيمن  العاتق  إن  بحيث  األيمن 

ا بردائه.   يكون مستورا

سة إال النسائي من واالضطباع سنة. ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد؛ ملا ثبت عند اخلم

النبي   طاف  قال:  أنه  أمية  بن  يعىل  وسلم    -حديث  عليه  اهلل  أخرض،   -صىل  بربد  ا  مضطبعا

 صححه النووي وغريه.

ا من ابتداء الطواف إىل انتهائه، وهذا   (يف كل أسبوعه استحبابا)قوله:  لكن   أي أنه يكون مضطبعا

ول الثاين وهو أن االضطباع إنام يكون يف الق  -واهلل أعلم  -أحد القولني عند احلنابلة، والصواب  

وذلك   احلنابلة،  عند  وقول  والشافعية  احلنفية  هذا  إىل  ذهب  األحول،  الثالث  واهلل -األشواط 

الثالث    -أعلم األشواط  يف  يحرشع  إنام  مل  والرَّ مل،  بالرَّ متعلق  االضطباع  مرشوعية  سبب  أن 

األحَول. وإىل هذا ذهب مجاهري من قالوا:   األحَول، فعىل هذا يكون االضطباع يف األشواط الثالث 

 . يف الطواف  باستحباب االضطباع

 (بردائه )قوله:    ن هذه العبارة فيها إشكال، لكن إذا تبنيَّ أ  (إن مل يكن حامل معذور بردائه)قوله:  

ب مل   (مضطبعا)قوله:  متعلق  إن  ثم  بردائه  ا  مضطبعا يطوف  ثم  الكالم:  فمعنى  اإلشكال،  ذهب 

ملعذور  يكن   الكالم-حامالا  يقف  ذلك   -هنا  يستطع  مل  إذا  إال  االضطباع  يحستحب  إنه  فيقول 

 ألنه؛ حامٌل ملعذور ممن حيتاج إىل احلمل. 

؛ ألن ترك االضطباع مكروه، ال كراهة مع احلاجةوهذا ال إشكال فيه، وهذه قاعدة رشعية أنه  

د هذه القاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من أهل العلم. فال كراهة مع   احلاجة. وقد قعَّ
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االضطباع )قوله:   أزال  الطواف  من  فرغ  األشواط   (وإذا  يف  االضطباع  أن  يرى  أنه  يحؤكد  هذا 

 السبعة كلها. 

به؛ )قوله:   البدأة  فاستحبت  احلرام،  املسجد  الطواف حتية  العمرة(؛ ألن  بطواف  املعتمر  )يبتدئ 

َوَسلََّم    -لفعله   َعَلْيِه  اّلِلَُّ  يحؤخر،   (-َصىلَّ  العمرة وال  يبتدئ بطواف  املعتمر:  يأيت  فيقول أول ما 

 ويدل عىل هذا دليالن:

فإنه أول ما يدخل مكة يطوف، ففي   -صىل اهلل عليه وسلم    -هدي النبي  الدليل األول:   -

 -ام يف حديث جابر  طواف القدوم ك  -صىل اهلل عليه وسلم    -حجه أول ما دخل طاف  

 وغريه.  -ريض اهلل عنه 

الثاين: - يف    الدليل  مفلح  ابن  كالمه  نقل  القرايف،  ذلك  عىل  اإلمجاع  حكى  فقد  اإلمجاع، 

 كتابه: )الفروع( وأقره.

لحج أنساكهم لمكة    يقدم  إذن الذي  ()و( يطوف )القارن واملفرد للقدوم( وهو الورود)قوله:  

ا فمثله يبدأ  ا فمثله يبدأ بالعمرة، وإما أن يكون قارناا أو مفردا ثالثة كام تقدم. إما أن يكون متمتعا

وهذا الطواف طواٌف مستحب، ذهب إىل هذا مجاهري أهل العلم كام هو قول أيب  ،بطواف القدوم

ملالك خالفاا  وأمحد  والشافعي  اهلل    -ومالك  ،  حنيفة  طواف   -تعاىل  رمحه  يف  اجلمهور  خالف 

 -القدوم، وقال: بوجوبه، ويف الوداع قال: باستحبابه، ويف كال هذين الطوافني خالف اجلمهور  

 .-رمحه اهلل تعاىل

لفعله   واجب؛  القدوم  طواف  إن  قال:  يح ال  مل  قيل:  وسلم    -فإن  عليه  اهلل  قال:   -صىل  وقد 

 لتأخذوا مناسككم«؟»
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« ال يدل  لتأخذوا مناسككماملقدمات أن فعله ال يدل عىل الوجوب، وأن قوله: »يقال: تقدم يف  ف

 عىل الوجوب، وإنام يدل عىل االتباع، والوجوب حيتاج لنص خاص. 

مبدأ طوافه؛ ألنه  )قوله:   فيكون  بدنه  بكل  أي  بكله(  األسود  احلجر  َعَلْيِه   -)فيحاذي  اّلِلَُّ  َصىلَّ 

 مسألتان: عندنا   (كان يبتدئ به -َوَسلََّم 

األول:   - قال املسألة  بل  األربعة،  املذاهب  وعليه  سنة  وهذا  األسود،  احلجر  استقبال 

العلم أهل  عند  هذا  عىل  والعمل  الرتمذي:  ،  الرتمذي:  عىل  "وعبارة  عند والعمل  هذا 

كام أفاده ابن رجب، وستأيت اآلثار عن أنس وبعض التابعني    مشعر باإلمجاع  "أهل العلم

 يف استقبال احلجر يف املسألة الالحقة.

الثانية: - فيلتفت   اذاةحم  املسألة  أمام احلجر األسود،  ببدنه، يقف  أي  احلجر األسود بكله، 

أنس  بب ثبت عن  األسود، وهذا  احلجر  أمام  يكون  إنه  بحيث  كله  عنه  -دنه  اهلل    -ريض 

أيب شيبة. وثبت ابن  أيب شيبة  عند  ابن  منهم  عند  التابعني،  من  الزبري    عن مجع  بن  عروة 

اذي ببدنه، وقد ذكر هذا الشافعية واحلنابلة، بل إن يف أحد القولني  و سعيد بن جبري أنه حيح

هذه   يف  ا  جيزئه  تشديدا مل  كله  ببدنه  األسود  احلجر  اذ  حيح مل  إذا  قالوا:  أهنم  وهو  املسألة، 

 طوافه.

اذي ببعض بدنه. والصواب  يكفي أن  ومنهم من قال   أن    وإنام الواجبن املحاذاة مستحبة،  أحيح

يبتدئ من أول احلجر األسود عند طوافه الشوط األول وبقية األشواط. وهذا أحد القولني عند 

نابلة، وهو ظاهر قول املالكية أنه مستحب وليس واجباا. وهو الذي اختاره شيخ الشافعية واحل

 .-رمحه اهلل تعاىل -اإلسالم ابن تيمية 
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اذي احلجر األسود بكله أي ببدنه كله   يقف ببدنه أمام احلجر، ال أنه جيعل احلجر عن ففإذن حيح

ا ببدنه بحيث يكون بدنه  مقابالا للحجر األسود. يساره ويلتفت بوجهه، وإنام يلتفت أيضا

ا  ،  له  احلجاوي: ويستلمه ويقبله. ورشح البهويت  من قولوحتى يحتصور ما سيأيت   أبني ما ييل بيانا

ا  :  خمترصا

استلمه بيده اليمنى، ثم يحستحب ملن جاء عند احلجر األسود أن يستقبله ببدنه فإذا استقبله ببدنه  

. ويستحب أن  -إن شاء اهلل تعاىل-يقبله، ثم يسجد عليه، أي يضع جبهته عليه كام سيأيت بيانه  

قبل ويضع. قبل ويضع، يح قبل ويضع، يح  يضع جبهته عليه ثالث مرات، يح

مه بيده وإذا مل يتيرس له أن يسجد عليه فيكتفي باستالمه وتقبليه، وإذا مل يتيرس تقبيله فإنه يستل

قبل  يح ثم  بمحجن  أو  بعصا  يستلمه  بيده  يستلم  أن  له  يتيرس  مل  وإذا  اليمنى،  يده  قبل  ويح اليمنى 

أما يف االبتداء  إليه، ويقول مع إشارته: اهلل أكرب.  يحشري  فإنه  له  يتيرس  العصا، وإذا مل  أو  املحجن 

 يقول: بسم اهلل أكرب، وبقية األشواط يقول: اهلل أكرب.

)ويستلمه( أي يمسح احلجر بيده اليمنى، ويف احلديث: »أنه نزل من اجلنة أشد بياضا من )قوله:  

س أنه مل ا يف مسلم من حديث ابن عبامل  (اللبن فسودته خطايا بني آدم« رواه الرتمذي وصححه

البيت غري الركنني اليامنيني، وقد أمجع العلامء عىل   من  يستلم  –صىل اهلل عليه وسلم  -النبي    ير

 ذلك، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب وابن قدامة. 

: -ريض اهلل عنها-ثم االستالم يكون باليد اليمنى، وعىل هذا املذاهب األربعة، وحلديث عائشة  

كله" وترجله وطهوره ويف شأنه  تنعله  التيمن يف  يعجبه  تي "كان  ابن  ثم  النووي  قال  مية: ويف ، 

 املكارم يحستعمل التيامن سواء باليد اليمني أو الرجل اليمنى. 
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استقبل احلجر ووضع شفتيه    -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -)ويقبله(؛ ملا روى عمر »أن النبي  )قوله:  

يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العربات« عليه يبكي طويال، ثم التفت فإذا بعمر بن اخلطاب  

عباس وابن  عمر  ابن  وفعله  عليه،  ويسجد  األثرم،  نقل  ماجه،  ابن  حديث   (رواه  املصنف  ذكر 

عمر وهو ضعيف، وإنام الصحيح ما يف الصحيحني أنه قبل احلجر وقال: إين أعلم أنك حجر ال 

اهلل   رسول  رأيت  أين  ولوال  تنفع  وال  و  -ترض  عليه  اهلل  قبلتك  -سلم  صىل  ما  وفيه   ، يقبلك 

 التقبيل، والتقبيل مستحب باإلمجاع. 

غريه، ودل عليه اإلمجاع الذي حكاه ابن حديث  و  يف الصحيحني  فإذن هو مستحب حلديث عمر

 .-رمحه اهلل تعاىل-عبد الرب 

( أي نقل عن عليه وفعله ابن عمر وابن عباسنقل األثرم، ويسجد  ثم بعد ذلك قال املصنف: )

والسجود عليه مستحب، والعمدة عىل ما روى عبد الرزاق عن   -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام أمحد  

وقد ذهب إىل االستحباب اإلمام أمحد كام ذكر األثرم. وهو   ،ابن عباس، وهو الذي وقفت عليه

ثال عليه  يسجد  أن  يحستحب  بل  واحلنابلة،  الشافعية  ألن  قول  عباس؛  بن  اهلل  عبد  أثر  هو  كام  ثاا 

 الذي رواه عبد الرزاق أنه سجد عليه ثالثاا، وهذا قول الشافعية. 

ابن )قوله:   عن  مسلم  روى  ملا  َيَدُه(؛  وَقبََّل  بيده  واستلمه  يزاحم  مل  وتقبيله  استالمه  شق(  )فإن 

مسلم عن  صحيح  الصواب أنه يف    ( يده«استلمه وقبل    -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -عباس »أن النبي  

 ابن عمر. 

ف مستحب،  التقبيل  وهذا  حمرمة،  الناس  وأذية  للناس،  أذية  فيها  املزامحة  املستحب   الألن  يحقدم 

 ،عىل املحرم
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نساء يحزامحون الرجال، وتحؤذي الرجال وتدفعهم بجسدها وال تبايل، وكل هذا بزعم ال  بعضبل  

 مثل هذا. وينبغي أن نحعلم نساءنا وأن يحنرش هذا بني الناس. أهنا تفعل سنة، وهي آثمة يف 

النبي   قبل يده؛ ملا رواه مسلم عن ابن عمر أن  أنه يستلم بيده اليمنى ويح صىل اهلل عليه   -وتقدم 

يده    -وسلم   وقبَّل  بيده  وسلم    -استلمه  عليه  اهلل  حكى   -صىل  ذلك  عىل  العلامء  أمجع  وقد 

 اإلمجاع ابن عبد الرب. 

ابن عباس)  قوله: ملا روي عن  كعصا أو حمجن أو غري ذلك.   ()فإن شق( استلمه بيشء وقبله؛ 

وي عن ابن عباس نظر، فابن عباس روى عن النبي   صىل اهلل عليه   -ويف استدالل املصنف بام رح

يف البخاري ومسلم أنه استلمه بمحجن أو بعصا، لكن ليس فيه أنه قبَّل. وإنام العمدة   -وسلم  

 -صىل اهلل عليه وسلم    -ا استحلم عىل حديث أيب الطفيل يف صحيح مسلم أن النبي  يف تقبيل م

 .-صىل اهلل عليه وسلم   -استلم احلجر األسود بمحجن ثم قبَّل املحجن  

للاملكية  خالفاا  واحلنابلة،  والشافعية  احلنفية  قول  وهو  العلم.  أهل  مجاهري  هذا  إىل  ذهب  وقد 

 استحلم، وهم بذلك قد خالفوا السنة.  فإهنم ال يرون استحباب تقبيل ما

فإن شق )اللمس أشار إليه( أي إل احلجر بيده أو بيشء وال يقبله؛ ملا روى البخاري عن )قوله:  

عىل بعري فلام أتى احلجر أشار إليه بيشء يف  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ابن عباس قال: »طاف النبي 

احلنفية   وهو قول-ريض اهلل عنهام-باإلشارة هو الصواب حلديث ابن عباس  قولالو  (يده وكرب«

 والشافعية واحلنابلة خالفاا للاملكية.
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)ويقول( مستقبل احلجر بوجهه كلام استلمه )ما ورد( ومنه: »بسم اّلِل واّلِل أكرب، اللهم  )قوله:  

؛ -«  -ىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  َص   -إيامنا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد  

 .(كان يقول ذلك عند استالمه -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -حلديث عبد اّلِل بن السائب أن النبي 

ابن عمر   أمحد يف مسنده، أخرجه اإلمام    -ريض اهلل عنهام    -أما قول )بسم اهلل( فقد ثبت عن 

 .-ريض اهلل عنهام   -وقول )واهلل أكرب( تقدم يف حديث ابن عباس 

حكى اإلمجاع ابن عبد الرب. إذن عند االبتداء فحسب يقول:   كام  والتكبري قد أمجع العلامء عليه

األول دليالن:  البسملة  عىل  ويدل  أكرب(،  واهلل  اهلل  كل   /)بسم  ابتداء  يف  قال  يح أنه  من  تقدم  ما 

وهذا إنام يكون يف االبتداء   -ريض اهلل عنهام    -فعل ابن عمر    /)بسم اهلل(. والدليل الثاين  فعل:

. أما قول )اهلل أكرب( فيحستحب -رمحه اهلل تعاىل    -ال يف كل شوط. وقد ذهب إىل هذا اإلمام أمحد  

قال: يف كل شوط، كلام حاذى احلجر األسود.  أن يح

ا، لكن هذا مل يصح. أما قول: )اللهم إيامناا بك   وي مرفوعا ا ...( فقد ذكر املصنف أنه رح وتصديقا

ا. ورواه البيهقي وغريه موقوفاا  وذكر مجاعة من العلامء ومنهم ابن حجر أنه مل يقف عليه مرفوعا

ا ال يصح إسناده، لذا ال يستحب هذا القول. وقد ذهب املالكية إىل عدم استحباب   عليه وأيضا

 هذا الذكر والدعاء.

البيت عن يساره(؛ ألنه  )قوله:   َوَسلََّم    -)وجيعل  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  طاف كذلك، وقال: »خذوا   -َصىلَّ 

مناسككم« لفعله    (عني  الطواف؛  يف  يحفعل  مما  شك  ال  وسلم-هذا  عليه  اهلل  جعل   -صىل  فقد 

قة وهذا هو الرشط األول من رشوط البيت عن يساره، وسيذكر   املصنف رشوط الطواف مفرَّ

 الطواف. 
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مسلم:   صحيح  يف  جابر  بحديث  االستدالل  يصح  وهل  الرشطية؟  عىل  الدليل  ما  قيل:  فإن 

 ]لتأخذوا مناسككم[ عىل الرشطية؟

قال:  فيقال: تقدم أنه ال يصح االستدالل هبذا احلديث عىل الوجوب فضالا عىل الرشطية، لكن يح

لدليل هو فهم أهل العلم، ويتبنيَّ هذا بأنه قد ذهب مالك والشافعي وأمحد إىل أنه رشط، ولو ا

جعله عىل يمينه ملا صح طوافه، وقال أبو حنيفة واحلنفية: هو اجب وقال بعضهم هو رشط، إذن  

أنه  احلنفية  متأخري  بعض  عند  قوالا  إال  وجوب  أو  رشطية  بني  ما  ملزم  أنه  العلم  أهل  يرى 

أهل   مستحب عن  املعروف  هو  بالرشطية  والقول  ملزم  أنه  شك  وال  هلم،  السابقني  وخالفوا 

 احلديث وهم باحلق أحرى.

إن )قوله:   فقط  الطواف(  هذا  )يف  مكة  من  بعيد  من  املحرم  أي  األفقي(  يرمل  سبعا  )ويطوف 

ث  يرمل  أن  بعد  )ثم(  أشواط،  ثالثة  يف  أي  )ثالثا(  اخلطا  ويقارب  امليش  فيرسع  ماشيا  الثة  طاف 

وال يسن رمل حلامل معذور   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -أشواط )يميش أربعا( من غري رمل؛ لفعله  

ونساء وحمرم من مكة أو قرهبا، وال يقيض الرمل إن فات يف الثالثة األول. والرمل أول من الدنو  

 . (من البيت. وال يسن رمل وال اضطباع يف غري هذا الطواف

سبعا)قوله:   والشافعي   (ويطوف  مالك  قول  وهو  الطواف،  رشوط  من  الثاين  الرشط  هو  هذا 

وأمحد، وخالف أبو حنيفة وجعل الرشط يف األشواط األربعة األحول وخالف يف البقية الثالث. 

قال فيه: ما   تقدم ذكره، وقال: إن كان يف مكة فهو رشط وإن خرج عن مكة فيجب عليه دم. ويح

 أن موافقته للعلامء فيام هو رشط حجة عليه؛ ألن ما ذكره بعد ذلك ال دليل عليه.
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والرمل: مقاربة اخلطى مع الرسعة يف امليش. قال ابن قدامة: من غري وثب. وترى بعض الناس 

كالذي   وثب  طريقة  عىل  يرمل  فإنه  يرمل  أخذ  السنةإذا  فلذا  الرمل  يقفز،  يحقارب    يف  أن  فقط 

  اخلطى وأن يعجل بمشيه.

 ويتعلق بالرمل مسائل أشار إليها املصنف :

  -دلة، منها ما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس  ألالرمل    استحباب املسألة األول:   -

األشواط الثالث  أمرهم أن يرملوا يف  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن النبي  -ريض اهلل عنهام 

عمر   ابن  حديث  من  الشيخان  أخرج  ما  ومنها  عنهام    -األحول،  اهلل  النبي    -ريض    -أن 

 رمل يف األشواط الثالثة األول أول ما قدم.  -صىل اهلل عليه وسلم 

 اإلمجاع ابن عبد الرب وابن قدامة.  كام حكىوقد أمجع العلامء عىل استحباب الرمل، 

ا. وقد دل  أن الرمل    املسألة الثانية: - خاص باألفقي وهو الذي جاء من خارج مكة مسافرا

لكن أوضح من هذا اإلمجاع الذي حكاه ابن   -ريض اهلل عنهام-عىل هذا حديث ابن عمر  

ا.  عبد الرب وابن قدامة، أن الرمل إنام يحرشع لألفقي، وهو الذي جاء من خارج مكة مسافرا

الثالثة: - القدو  املسألة  الرمل يكون يف طواف  للمتمتع  أن  الطواف األول  م دون غريه، يف 

ابن  كام جاء يف حديث  والقارن.  للمفرد  القدوم  ا، ويف طواف  املعتمر عموما أو  املعتمر، 

النبي    -ريض اهلل عنهام    -عمر   كان يرمل يف الطواف    -صىل اهلل عليه وسلم-فذكر أن 

 األول.

 وقد أمجع العلامء عىل هذا، حكاه ابن عبد الرب وابن قدامة. 



236 

 

الرابعة: - مع    املسألة  اخلطى  مقاربة  الرمل  ألن  تسقط؛  الرمل  سنة  فإن  راكباا  طاف  إذا 

الرسعة، وهذا إنام يكون عىل األقدام. أما عىل الدواب ونحوها فإنه ال دليل عليه، وغالباا  

النبي   طاف  وقد  لآلخرين.  أذية  فيه  وسلم    -يكون  عليه  اهلل  أم    -صىل  وطافت  راكباا 

 ولو كان الرمل مستحباا لنحقل. -هاريض اهلل عن-سلمة 

اخلامسة: - يف    املسألة  كام  معذور،  حلامل  الرمل  يحستحب  حلامل  )قوله:  ال  رمل  يسن  وال 

أن    (معذور يريد  وإنام  ا.  مطلقا الرمل  هلا  يحستحب  ال  أنه  سيأيت  املرأة  ألن  املرأة؛  يريد  ال 

له يحسن  ال  هذا  فمثل  معذور.  هو  هذا  محله  ويف  غريه،  حيمل  وقد رجالا  أذية.  فيه  ألن  ؛ 

هذا   عىل  نص  وقد  مكروه،  الرمل  ترك  ألن  احلاجة؛  وجود  مع  يرتفع  املكروه  أن  تقدم 

 احلنابلة. 

 ال يحستحب الرمل للنساء، وذلك لدليلني:  املسألة السادسة: -

أنه    -ريض اهلل عنهام    -الدليل األول: ثبت يف مسائل أيب داود لإلمام أمحد عن ابن عمر  

 ليس عىل النساء رمل.  

 .-رمحه اهلل تعاىل-والدليل الثاين: اإلمجاع، حكاه ابن عبد الرب 

ال يحقىض الرمل إن فات يف األشواط الثالثة األحول؛ ألهنا سنة فات حملها.    املسألة السابعة: -

 .-رمحه اهلل تعاىل-نص عىل هذا احلنابلة، وذكره ابن حجر وقد 

الثامنة: - أثناء    املسألة  تعارض  لو  لكن  مستحب،  الطواف  أثناء  الكعبة  من  االقرتاب 

رب من الكعبة أو البعد منها مع الرمل، فإنه يحقدم البعد منها مع الرمل، ذكر  الطواف القح

 هذا الشافعية واحلنابلة.
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النووي   تعاىل-وذكر  اهلل  املجموع   -رمحه  منسكه ويف  العلم،    ا، وذكرهقاعدة  يف  أهل  غريه من 

تعلق بأمر خارجي كزماهنا خرى توهي: إذا تعارضت عبادتان أحدمها تتعلق بذات العبادة، واأل

ب يتعلق  ما  فإن  العبادة  أو مكاهنا،  بذات  يتعلق  والرمل  اخلارجي.  األمر  العبادة مقدم عىل  ذات 

 فهو مقدم عىل املكان.

ا عىل هذا يف منسكه، فقال: لو تعارض عند الرجل أمران، أن يصيل يف  وذكر النووي مثاالا لطيفا

تعود بيته مجاعة أو يصيل يف املسجد وحده، فصالته يف البيت مجاعة أفضل؛ ألن صالة اجلامعة  

إىل ذات العبادة، أما الصالة يف املسجد فإهنا تعود ألمر خارجي وهو املكان. وهذا تنبيه لطيف 

 .-رمحه اهلل تعاىل -من النووي 

)و( يسن أن )يستلم احلجر والركن اليامين كل مرة( عند حماذاهتام؛ لقول ابن عمر: »كان )قوله:  

ال يدع أن يستلم الركن اليامين واحلجر يف طوافه« قال نافع:   -َوَسلََّم  َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه    -رسول اّلِل  

وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استالمهام أشار إليهام، ال الشامي وهو أول ركن 

ْنيَ  الدُّ يِف  آتِنَا  نَا  األسود: ﴿َربَّ اليامين واحلجر  الركن  بني  ويقول  يليه،  ما  الغريب وهو  به، وال  ا يمر 

]البقرة:   النَّاِر﴾  َعَذاَب  َوقِنَا  َحَسنًَة  اآلِخَرِة  َويِف  طوافه:  201َحَسنًَة  بقية  ويف  اجعله   "[.  اللهم 

حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدين السبيل األقوم، وجتاوز عام 

 .( وتسن القراءة فيه "تعلم، وأنت األعز األكرم 

الرب وابن قدامة.   تقدم استحباب استالم ابن عبد  الذي حكاه  اليامين وأن ذلك باإلمجاع  الركن 

عباس   ابن  حديث  عنهام    -وتقدم  اهلل  النبي    -ريض  أر  مل  مسلم:  صحيح  عليه   -يف  اهلل  صىل 

 يستلم من البيت إال الركنني اليامنيني.  -وسلم 
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ال يدع أن يستلم الركن اليامين   -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ن عمر: »كان رسول اّلِل  لقول اب)قوله:  

فيد أنه كان يفعل ذلك يف كل طواف )  (واحلجر يف طوافه« قال نافع: وكان ابن عمر يفعله،  هذا يح

داود أبو  داود.  رواه  أليب  عزوه  من  خري  هلام  وعزوه  ومسلم،  البخاري  أخرجه  هذا  أنه (  وفيه 

 يحستحب االستالم وأنه يستمر عىل ذلك يف كل طوافه.

أن استالم احلجر األسود  ابن عمر  أمحد والنسائي وغريهم من حديث  قد ثبت عند اإلمام  ثم 

رص عىل هذه السنة، صىل   -التباع النبي    والركن اليامين حيطان اخلطايا والذنوب. فينبغي أن حيح

 الذنوب واخلطايا.وللفوز بتكفري  -اهلل عليه وسلم

أما اإلشارة إىل احلجر األسود فقد تقدم أنه سنة وأنه قول   (فإن شق استالمهام أشار إليهام)قوله:  

حديث.  فيه  يصح  فلم  اليامين  الركن  إىل  اإلشارة  أما  ملالك.  خالفاا  وأمحد  والشافعي  حنيفة  أيب 

 ملالكية.ذهب إليه الشافعية واحلنابلة والصواب أنه ال يحستحب كام قاله ا

وإنام  تصح،  مل  فكلها  دعاء،  وال  ذكر  عنده:  قال  يح أن  وال  اليامين  الركن  تقبيل  يحستحب  ال  ثم 

يحستحب استالمه فحسب. لذا احلنفية مل يذكروا استحباب الدعاء واملالكية مل يذكروا استحباب  

 الذكر.

يليه)قوله:   ما  وهو  الغريب  وال  به،  يمر  ركن  أول  وهو  الشامي  تتجاوز    (ال  ما  أول  احلجر أي 

 اليامين.   الركنالغريب ثم   الركنالشامي ثم  الركن يأيت األسود

َويِف  )قوله:   َحَسنًَة  ْنَيا  الدُّ يِف  آتِنَا  نَا  ﴿َربَّ األسود:  واحلجر  اليامين  الركن  بني  َحَسنًَة ويقول  اآلِخَرِة 

رواه أبو داود من حديث عبد اهلل بن السائب، لكن ال يصح   ([201َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر﴾ ]البقرة:  
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إسناده ففيه عبيد موىل السائب وهو رجل جمهول، فلذلك ال يحستحب هذا الذكر، وقد ذهب هلذا 

 املالكية.

قال:   -ريض اهلل عنه    -عن أنس    مسلمو  البخاري  فيفأما هذا الدعاء فهو من أفضل األدعية،  

: ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا -صىل اهلل عليه وسلم   -أكثر ما كان يدعو النبي  

 وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبازاد مسلم:  عذاب النار،

 -ل، لذا ثبت عن عمر  فيحستحب أن يحدعا به يف الطواف، لكن ختصيصه بني الركنني حيتاج إىل دلي

أنه كان يطوف ويقول: هذا الدعاء، أي يف طوافه كله. وقد رأيت بعضهم يحريد   -ريض اهلل عنهام  

السائب بفعل عمر   يحقوي حديث عبد اهلل بن  فالبحث يف   -ريض اهلل عنه    -أن  وهذا ال يصح 

ا حلديث ليس فيه ختصيص، فال يصح أن يكون شاه  -ريض اهلل عنه    -التخصيص وأثر عمر   دا

 عبد اهلل بن السائب، فحديثه يف ختصيصه بني الركنني. 

طوافه:  )قوله:   بقية  اغفر   "ويف  رب  مغفورا  وذنبا  مشكورا  وسعيا  مربورا  حجا  اجعله  اللهم 

وهذا احلديث ال يصح،   ("وارحم واهدين السبيل األقوم، وجتاوز عام تعلم، وأنت األعز األكرم  

 ستحب عندهم. ومل يذكره املالكية فهو غري م

ال تحسن القراءة للطواف؛   ا أهن  -واهلل أعلم    -أي يف الطواف، واألظهر    (وتسن القراءة فيه)قوله:  

نقل تقّصد القراءة يف الطواف عن النبي   ع للدعاء، ومل يح  -صىل اهلل عليه وسلم   -ألن الطواف رشح

وهو   رواية  يف  أمحد  هذا  إىل  ذهب  الطواف.  يف  القرآن  قراءة  يحسن  ال  لذلك  صحابته.  عن  وال 

 . -رمحه اهلل تعاىل-اختيار ابن تيمية 

 فإن قيل: أليس القرآن أفضل األذكار؟ 
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جيعله  ما  للفاضل  يعرض  قد  لكن  تيمية.  ابن  حكاه  باإلمجاع،  الذكر  أفضل  هو  بىل  يقال: 

، ف ، ويعرض للمفضول ما جيعله فاضالا ال شك أن قراءة القرآن أفضل من الرتديد مع مفضوالا

هذا  فيقال:  األذان،  عند  القرآن  قراءة  يف  فأستمر  كذلك  كان  فإذا  قال:  رجالا  أن  فلو  املؤذن، 

. ، ويعرض للمفضول ما جيعله فاضالا  خالف األفضل، فقد يعرض للفاضل ما جيعله مفضوالا

به فهو أوىل و أوىل يف عدم االستحباب؛ ألن فيه أذية، وما تقدم هو يف تقصد قراءته، أما اجلهر 

وهذا يف مجيع األدعية. وهبذا يحدرك خطأ كثري من العوام الذين يحقدمون رجالا جيهر هلم بالدعاء 

قال:   -صىل اهلل عليه وسلم    -ويحرددون وراءه باجلهر، وهذا فيه أذية، لذا عند أيب داود أن النبي 

 القرآن فغريه من باب أوىل.  كان هذا يف«، فإذا ال جيهر بعضكم عىل بعض بالقرآن »

السبعة مل يصح؛ ألنه  )قوله:   الطواف( ولو يسريا من شوط من  اّلِلَُّ   -)ومن ترك شيئا من  َصىلَّ 

َوَسلََّم   هذا هو الرشط الثالث من رشوط   (طاف كامال، وقال: »خذوا عني مناسككم«  -َعَلْيِه 

ترك شيئاا من الطواف فإنه مل يتحقق الطواف الذي الطواف، وعىل هذا املذاهب األربعة؛ ألنه لو  

فحوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق أمرت به الرشيعة بقوله عز وجل: ﴿  [.29﴾ ]احلج:  َوْلَيطَّوَّ

)أو مل ينوه( أي ينوي الطواف مل يصح؛ ألنه عبادة أشبه بالصالة، وحلديث »إنام األعامل )قوله:  

الطواف وهو النية، فالبد أن ينوي يف طوافه، ولو مل   هذا هو الرشط الرابع من رشوط  (بالنيات«

ينو مل يصح طوافه. وقد ذهب إىل هذا احلنفية واحلنابلة وهو قول عند الشافعية، ويدل لذلك ما 

البخاري ومسلم من حديث عمر   عنه    -أخرج  اهلل  النبي    -ريض  اهلل عليه وسلم-أن   -صىل 

 «.وإنام لكل امرٍئ ما نوىقال: »
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تعيني النية يف   اشرتاط  هذا يرجع ملسألة كثر كالم العلامء فيها، وهي  ()أو( مل ينو )نسكه()قوله:  

 الطواف؟ 

القولني  و »  ما أصح  حديث:  لعموم  رشط؛  النية  تعيني  أن  واحلنابلة  أمحد  إليه  لكل ذهب  وإنام 

«، وقال اجلمهور: ال يشرتط تعيني النية، والصواب أنه يشرتط ألن الطواف عبادة  امرٍئ ما نوى

 «.وإنام لكل امرٍئ ما نوىفيحتاج لتعيينه لعموم حديث: »

لإل طاف  ما  رجالا  أن  لو  منها:  مسائل  هذا  عىل  إىل ويرتتب  سافر  ثم  الوداع  طاف  لكنه  فاضة، 

طواف  الوداع  طواف  ويحعد  الوداع،  طواف  زئ  جيح يقولون:  اجلمهور  فإن  قريب،  أو  بعيد  سفر 

قال: الصواب أن تعيني النية رشط، حلديث: » وإنام اإلفاضة؛ ألن تعيني النية ليس رشطاا، لكن يح

 «.لكل امرٍئ ما نوى

الشاذروان)قوله:   الطواف عىل الكعبة، وإنام   (أو طاف عىل  به  الطواف عىل مثل هذا ال حيصل 

؛ ألنه من البيت، ومثله عليها  كأنه طواف داخل الكعبة، والطواف داخل الكعبة ال يسمى طوافاا

الطواف عىل اجلدار فهو الطواف عىل اجلدار. فالطواف عىل اليشء يقتيض أن يكون خارجه، أما  

فإذا خالف يف مثل هذا مل   يحعد طوافاا. وقد تقدم أن هذا رشط،  كالذي يطوف داخله، فمثله ال 

 يصح طوافه.

نفسك،   مع  تقف  بحيث  ا صعباا  أمرا ليست  نية،  بل  والنية  الراتبة هذه  بأنك ستفعل  العلم  جمرد 

الناس نف  أنه  لكن حيصل عند بعض  باله وال فكره وال  ثم يطوف ليس يف  سه طواف اإلفاضة، 

ا، ويريد أن جيمع بني األمرين، و يصح طوافه ليس يف نفسه إال طواف الوداع، فهذا مل  إنام  وداعا

 ينو، والبد من النية.ألنه مل 
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يصح(  )قوله:   )مل  حمدث  أو  نجس(  أو  عريان  وهو  طاف  لقوله  )أو(  َعَلْيِه   -طوافه؛  اّلِلَُّ  َصىلَّ 

 ( : »الطواف بالبيت صالة إال أنكم تتكلمون فيه« رواه الرتمذي واألثرم عن ابن عباس -َوَسلََّم  

ا لعورته واجب باإلمجاع، حتى ولو مل يوجد  ا يف طوافه. فإن طواف الرجل ساترا أي طاف متجردا

العورة يف الطواف ألجل الناس، وإنام لذات الطواف،    أحد باملطاف. وليس سرت   اإلمجاعبنظر 

 .-رمحه اهلل تعاىل  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  كام حكاه

 ، ال اإلمجاع عىل الرشطية، سرت العورة اإلمجاع عىل وجوب  ابن تيمية حكىقد و

يف   العلامء  تنازع  الطواف اشرتاط  ثم  يف  رشط  العورة  سرت  أن  القولني  وأصح  العورة،  كام   سرت 

ريض   -إىل هذا مالك والشافعي وأمحد يف رواية؛ ملا يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  ذهب  

 «.وأال يطوف بالبيت عريان قال: » -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -اهلل عنه 

 إذن سرت العورة رشط عىل الصحيح، وواجب باإلمجاع، فيكون هذا هو الرشط اخلامس. 

العورة ما بني الرسة والركبة    تنبيه/ العلم. فمن رأى أن  البد أن فالعورة فيها خالف بني أهل 

، ومثل السوأتان فالبد أن يسرتمها  عورة الرجلأن  اختار  من  يسرت ما بني الرسة والركبة، وهكذا  

 املرأة.القول يف عورة ذلك 

س، أي عليه نجاسة. وذهب إىل أن هذا رشط مالك والشافعي  (أو نجس)قوله:  املراد أي: متنجِّ

الرشطية.   عىل  دليل  ال  ألنه  رشطاا؛  ليس  أنه  والصواب  رواية.  يف  به وأمحد  قال  حنيفة   كام  أبو 

 وأمحد يف رواية. 

والذي جعل املصنف يقول: إنه رشط، أنه عمل بحديث أن الطواف بالبيت صالة، والتطهر من 

ا وإنام يصح موقوفاا عىل عبد اهلل بن النجا سة يف الصالة رشط، لكن يقال: هذا ال يصح مرفوعا
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الف، وممن خالفه عائشة    -ريض اهلل عنهام    -عبد اهلل بن عباس    و  -ريض اهلل عنهام    -عباس   خمح

عنها    - اهلل  )نصب   -ريض  يف  الزيلعي  ساقه  واإلسناد  منصور،  بن  سعيد  سنن  يف  ثبت  فقد 

أ عائشة  الراية(،  عنها-ن  اهلل  ان    -ريض  عائشة  فأمرهتا  املرأة،  فحاضت  امرأة،  ومعها  طافت 

 تحكمل طوافها. 

ف لو كان صالة ملا صح طواف املرأة إنه  فأفادنا هذا أن الطواف بالبيت ليس صالةا عند عائشة، 

 التي حاضت، فإذن اختلف الصحابة عىل قولني. 

وقول عائشة مقدم عىل قول ابن عباس؛ ألنه ال دليل عىل قول ابن عباس. واألصل أن الطواف 

وهو معارض   -ريض اهلل عنهام    -ليس صالة إال بدليل، وليس هناك دليل إال قول ابن عباس  

عائشة   عنها-بقول  اهلل  وسيأيت -ريض  الطهارة،  منها  بذلك  تتعلق  مسائل  املصنف:  وسيذكر   .

الط كانت البحث يف  لو  الطهارة من احلدث األصغر  فإن  رشطاا.  ليس  الصحيح  وأنه عىل  هارة 

لتوافرت اهلمم والدواعي لنقل ذلك. وهذا يحقوي قول عائشة ويحضعف قول ابن عباس   واجبة

 .-ريض اهلل عنهم-

حمدث)قوله:   ليس   (أو  الصحيح  عىل  األصغر  احلدث  من  والطهارة  املتطهر،  قابل  يح املحدث 

ال دليل عىل الوجوب. وقد ذهب إىل هذا بعض احلنفية وأمحد يف رواية وهو اختيار   واجباا؛ ألنه 

 .-رمحه اهلل تعاىل -ابن تيمية 

 : الطواف بالبيت صالة؟-ريض اهلل عنهام  -فإن قيل: قال ابن عباس 

يقال: العمل بظاهر هذا النص لو كان سيحعمل به مقتضاه أال يصح طوافه، وقد صححت عائشة 

اهلل  - عنها  ريض  عباس    -  ابن  قول  فصار  أكرب،  حدث  عليه  من  عنهم-طواف  اهلل   -ريض 
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ا بقول عائشة، فأخذنا األشبه باألدلة وهو عدم الوجوب؛ ألنه لو كان واجباا لتوافرت   حمجوجا

  اهلمم والدواعي لنقله؛ ألن االبتالء باحلدث األصغر حال الطواف كالريح كثري.

ا، واختلف العلامء يف الرشطية، ذكر اإلمجاع ابن مسألة : التطهر من احلدث األكرب واجب إمجاعا

 حزم وابن تيمية وغريمها.

 -ريض اهلل عنها   -أما الرشطية فالعلامء خمتلفون يف ذلك، والصواب أنه ليس رشطاا؛ ألن عائشة  

تركت أ لكنها  طوافها،  يصح  فإنه  حيض  املرأة  أصاب  إذا  إذن  معها.  تطوف  أن  للمرأة  ذنت 

أن التطهر   -رمحه اهلل تعاىل-واجباا، فعليها دم. وإىل هذا ذهب أمحد يف رواية، وقد قرر ابن تيمية  

من احلدث األكرب واجب وليس رشطاا وإذا طافت احلائض فال دم عليها. والصواب ما ذهب 

دم. لعموم قول ابن عباس:   ا ه فعليهتليس رشطاا لكن لو تركومام أمحد وهو أنه واجب  إليه اإل

ا" ا أو تركه فليحهرق دما  ."من نِس نسكا

 .-ريض اهلل عنها-وهذا كله ألثر عائشة 

( املصنف:  قول  هذا  عىل  حمدث إذن  األصغر أو  احلدث  من  الطهارة  أما  رشطاا،  يكون  ال   )

 كرب واجب وليس رشطاا عىل الصحيح.فمستحب، والطهارة من احلدث األ

وعىل هذا املذاهب األربعة وغريهم؛ لعموم   (ويسن فعل باقي املناسك كلها عىل طهارة)قوله:  

إين كرهت أن أذكر قال: »  -صىل اهلل عليه وسلم-حديث املهاجر بن قنفذ عند أيب داود أن النبي  

 «. اهلل عىل غري طهر
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فإن عليه (خميط صح وفدىوإن طاف املحرم البس  )قوله:   ا  ؛ ألنه قد تقدم أن من فعل حمظورا

وهو   عمرة،  أو  حلج  يطوف  من  أي  باملحرم  ويريد  بيانه.  تقدم  كام  ثالث  بني  خمري  وهو  فدية، 

 البس إحرامه، ال يريد من يطوف طواف التطوع وليس عليه إحرامه.

ا اْلَكافُِروَن﴾ ]الكافرون: )ثم( إذا تم طوافه )يصيل ركعتني( نفال يقرأ فيهام بـ ﴿قُ )قوله:   َ ْل َيا َأهيُّ

وجتزئ مكتوبة عنهام، وحيث ركعهام جاز. واألفضل كوهنام  "الفاحتة  "بعد  "اإلخالص  "[ و 1

]البقرة:    ﴾ ُمَصىلى إِْبَراِهيَم  َمَقاِم  ِمْن  ُِذوا  ﴿َواختَّ َتَعاَل:  لَِقْولِِه  ؛  املقام(  صالة    ( [125)خلف 

وجل:  عز  اهلل  وقال  وغريه،  جابر  حديث  من  مسلم  صحيح  يف  ثبتت  املقام  خلف  الركعتني 

َصىلا ﴿ مح إِْبَراِهيَم  َمَقاِم  ِمْن  وا  ِذح ]البقرة:  َواختَّ هاتني 125﴾  أن  املصنف  ذكر  كام  والصحيح   ،]

حنيفة   أليب  خالفاا  وأمحد  الشافعي  قول  هو  كام  مستحبة،  إىل الركعتني  ذهبوا  الذين  ومالك 

 وجوهبا.

﴿ قوله:  يف  الوجوب  رصف  الذي  ما  قيل:  َصىلا فإن  مح إِْبَراِهيَم  َمَقاِم  ِمْن  وا  ِذح ]البقرة: َواختَّ  ﴾

 [؟ 125

 يقال: رصفه أمران: 

األول:   - َصىلا أن قوله: ﴿األمر  مح إِْبَراِهيَم  َمَقاِم  ِمْن  وا  ِذح ]البقرة:  َواختَّ ا  125﴾  [ ليس خاصا

اختذوباملقام،   واملراد  املشاعر،  بكل  املشاعربل  أو  للمكان    ا  مستحبة  كانت  سواء  عبادة، 

 واجبة.

  -ريض اهلل عنه    -أن هذه اآلية نزلت يف الصالة خلف املقام بسؤال من عمر    األمر الثاين: -

 وتقدم أن ما كان جواباا عىل سؤال فال يفيد الوجوب أصولياا. 
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ا  )قوله:   َ عىل هذا املذاهب   ("اإلخالص    "[ و  1اْلَكافُِروَن﴾ ]الكافرون:  يقرأ فيهام بـ ﴿ُقْل َيا َأهيُّ

األربعة. ذكره جابر فيام أخرجه مسلم بإسناد غري متصل، لكن ساق إسناده املتصل البيهقي يف 

 السنن الكربى. 

عنهام)قوله:   مكتوبة  قول   (وجتزئ  وهذا  الركعتني،  هاتني  عن  أجزأت  مكتوبة  صىل  لو  أي 

اية. وقد أفتى بذلك التابعون كالزهري وعطاء وغريهم، رواه عبد الرزاق الشافعي وأمحد يف رو

فيدنا أن هاتني الركعتني غري مرادة لذاهتا، مثلها مثل َّتية املسجد يح فأي   ،بإسناد صحيح. وهذا 

ركعتني صالها املسلم خلف املقام سواء كانت راتبة أو فريضة أو غري ذلك فإهنا جتزئ. وبداللة 

التابعني أن    فتاوى  األصولية:  القواعد  من  ألن  لذاهتا؛  مرادة  غري  الركعتني  هاتني  العبادتني أن 

 تتداخالن برشطني: 

ا لذاته والثاين غري مقصود لذاته.الرشط األول:  -  أن يكون أحدمها مقصودا

الثاين: - املسجد   الرشط  فتحية  فريضة  وصىل  املسجد  دخل  فمن  جنسها،  يف  تتحد  أن 

ا؛ ألن َّتية املسجد غري مرادة لذاهتا.   دخلت تبعا

البخاري عن   (وحيث ركعهام جاز)قوله:   الرب. وعلق  ابن عبد  العلم، حكاه  وهذا بإمجاع أهل 

 أنه صالها خارج احلرم. -ريض اهلل عنه  -عمر 

كوهنام  )قوله:   ﴾ واألفضل  ُمَصىلى إِْبَراِهيَم  َمَقاِم  ِمْن  ُِذوا  ﴿َواختَّ َتَعاَل:  لَِقْولِِه  ؛  املقام(  )خلف 

وهذا األفضل لداللة اآلية واإلمجاع الذي حكاه ابن عبد الرب، حكى اإلمجاع أن   ([125]البقرة:  

قول األفضل أن تحصىل خلف املقام، فمقتىض هذا اإلمجاع أنه يصح أن تحصىل يف أي مكان، وتقدم 

 .-ريض اهلل عنه-عمر 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ]فصل بعد الصالة يف املقام يعود ويستلم احلجر[ 

. ويسن اإلكثار -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -فصل )ثم( بعد الصالة يعود و )يستلم احلجر(؛ لفعله  

كل   الطواف  الصفا من  أي  فريقاه(  ليسعى  الصفا  باب  أي  بابه(  من  الصفا  إل  )وخيرج  وقت. 

)حتى يرى البيت( فيستقبله )ويكرب ثالثا ويقول ما ورد( ثالثا ومنه: احلمد ّلِل عىل ما هدانا ال إله 

اخلري،  بيده  يموت،  احلمد، حييي ويميت وهو حي ال  وله  امللك  له  له،  اّلِل وحده ال رشيك  إال 

كل  عىل  وهزم   وهو  عبده،  ونرص  وعده،  صدق  له،  رشيك  ال  وحده  اّلِل  إال  إله  ال  قدير،  يشء 

 األحزاب وحده، ويدعو بام أحب وال يلبي. 

)ثم ينزل( من الصفا )ماشيا إل( أن يبقى بينه وبني )العلم األول( وهو امليل األخرض يف ركن  

اآلخر( وهو امليل األخرض املسجد نحو ستة أذرع، )ثم يسعى( ماشيا سعيا )شديدا إل( العلم )

بفناء املسجد حذاء دار العباس. )ثم يميش ويرقى املروة ويقول ما قاله عىل الصفا، ثم ينزل( من 

املروة )فيميش يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه إل الصفا، يفعل ذلك( أي ما ذكر من 

املروة. وجيب استيعاب امليش والسعي سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية( يفتتح بالصفا وخيتتم ب 

ما بينهام يف كل مرة فيلصق عقبه بأصلهام إن مل يرقهام فإن ترك مما بينهام شيئا ولو دون ذراع مل 

 يصح سعيه. 

)فإذا بدأ باملروة سقط الشوط األول( فال حيتسبه. ويكثر من الدعاء والذكر يف سعيه، قال أبو  

روة، قال: رب اغفر وارحم واعف عام تعلم،  عبد اّلِل: كان ابن مسعود إذا سعى بني الصفا وامل

 وأنت األعز األكرم. ويشرتط له نية ومواالة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا.
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)وتسن فيه الطهارة( من احلدث والنجس )والستارة( أي سرت العورة، فلو سعى حمدثا أو نجسا 

ترقى الصفا وال املروة وال تسعى    أو عريانا أجزأه. )و( تسن املواالة بينه وبني الطواف. واملرأة ال

 سعيا شديدا، وتسن مبادرة معتمرة بذلك.

للحج،   ليوفره  ندبا؛  حيلقه  وال  لبده  ولو  شعره(  من  قرص  معه  هدي  ال  متمتًعا  كان  إن  )ثم 

فيدخل   حج(  إذا  )وحل  يقرص،  مل  املتمتع هدي  مع  كان  بأن  )وإال(  عمرته  ألنه متت  )وحتلل(؛ 

ل حتى حيل منهام مجيعا. واملعتمر غري املتمتع حيل سواء كان معه هدي احلج عىل العمرة ثم ال حي

 أو مل يكن يف أشهر احلج أو يف غريها. 

)واملتمتع( واملعتمر )إذا رشع يف الطواف قطع التلبية(؛ لقول ابن عباس يرفعه: »كان يمسك عن 

حسن   حديث  هذا  الرتمذي:  قال  احلجر«  استلم  إذا  العمرة  يف  يف التلبية  هبا  بأس  وال  صحيح، 

 طواف القدوم رسا. 

---------------------------------------------- 

َوَسلََّم    -فصل )ثم( بعد الصالة يعود و )يستلم احلجر(؛ لفعله  )قوله:   َعَلْيِه  ويسن   -َصىلَّ اّلِلَُّ 

الطواف ك  املقام (  ل وقتاإلكثار من  ينتهي من الطواف ومن صالة ركعتني خلف  أي بعد أن 

 فإنه يرجع إىل احلجر األسود ويستلمه، ويدل لذلك دليالن: 

صىل اهلل عليه    -من فعل النبي    -ريض اهلل عنه    -أن هذا الذي رواه جابر  الدليل األول:   -

 كام أخرجه مسلم.  -وسلم 

رمحه اهلل  -اإلمجاع، فإن العلامء جممعون عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن قدامة    الدليل الثاين: -

 .-تعاىل
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أي يحستحب ملن كان يف مكة من اآلفاقي أن يحكثر (  ويسن اإلكثار من الطواف كل وقت)قوله:  

ال  ذكر  الطواف،  الصالة، من  من  أفضل  لآلفاقي  الطواف  أن  عىل  العلم  أهل  عامة  أن  طحاوي 

 وأن الصالة ألهل مكة أفضل من الطواف. 

﴿ سبحانه:  قال  ودِ وقد  جح السُّ ِع  كَّ َوالرُّ َواْلَقاِئِمنَي  لِلطَّاِئِفنَي  َبْيتِي  ْر  ]احلج:  َوَطهِّ فبدأ 26﴾   ]

اقياا. ومما يدل عىل استحباب الطواف  بالطواف، فدل عىل أن أفضل عبادة هي الطواف ملن كان آف

ملا   -صىل اهلل عليه وسلم    -أن النبي    -ريض اهلل عنه    -ما أخرج مسلم من حديث أيب هريرة  

فتح مكة   ا عومل يكن مدخل مكة حالالا يف  بالبيت  اجا اوال ح  تمرا اهلل   -، ومع ذلك طاف  صىل 

 . -عليه وسلم 

يف ثنايا كالمه أن العلامء جممعون عىل عدم كراهة الطواف،   -تعاىلرمحه اهلل    -لذا ذكر ابن قدامة  

 ويدلل به عىل أنه يحستحب الطواف والتطوع به، فهي من العبادات العظيمة. 

أن آفاقياا  كان  ملن  الطواف  كثرة  استحباب  عىل  يدل  لذا  ومما  الطواف  كثرة  الصحابة  عن  ثبت  ه 

ا، ثم بعد ذلك يصيل    ه؟ بمعنى أن يطوفاتبني طواف  ذهب بعضهم للقرن  ا ثم سبعا ا ثم سبعا سبعا

 ركعتني للسبع األوىل، ثم ركعتني للسبع الثانية، ثم ركعتني للسبع الثالثة؟ 

وثبوت هذا    -ريض اهلل عنه    -ثبت عند ابن أيب شيبة صحة هذا الفعل عن املسور بن خمرمة  فقد  

 فعية وهو قول عند احلنابلة. قد ذهب إىل القرن بني الطواف الشاوعنه يدل عىل كثرة الطواف، 

 فاملقصود أن كثرة الطواف لآلفاقي يدل عليه ما ييل:

.  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن النبي األمر األول:  -  فعله ملا فتح مكة، وكان حالالا

كانوا يكثرون الطواف، بدليل أن الصحابة    -ريض اهلل عنهم    -أن الصحابة    األمر الثاين:  -

وف أكثر من طواف هل يقرن بني الطوافات ثم يصيل الركعات  اختلفوا فيمن أراد أن يط
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التي خلف املقام أم يفرد كل طواف بركعتني؟ فذهب املسور بن خمرمة إىل أنه يحقرن بني  

أهل   وعامة  قال:  الطحاوي  أن  وتقدم  الطواف.  يحكثرون  كانوا  أهنم  عىل  فدل  الطواف، 

 فضل ألهل مكة أن يحكثروا الصالة. العلم أن األفضل لآلفاقي أن يحكثر الطواف، وأن األ

)وخيرج إل الصفا من بابه( أي باب الصفا؛ ليسعى فريقاه( أي الصفا )حتى يرى البيت( )قوله:  

داختلفوا يف  وهو املسمى بالباب األعظم. و(  فيستقبله يف املسألة قوالن، ولعل األصوب  ، وتقصُّ

إليه    -واهلل أعلم    - . وقد ذهب إىل هذا  -صىل اهلل عليه وسلم    -أنه ذهب معه؛ ألنه األقرب 

ده، وإنام ألنه األقرب، فلام  مالك واملالكية وهو قول احلنفية. ومعنى هذا أنه ال يحستحب أن يتقصَّ

 أي خرج منه إىل الصفا. -صىل اهلل عليه وسلم   -كان األقرب دخل منه 

فريقاه)قوله:   روى (  ليسعى  ما  وهو  السنة  بداللة  للصفا مستحب  والصعود  الصفا،  يرقى  أي 

النبي   فعل  اهلل عليه وسلم  -مسلم عن جابر من  عبد   -صىل  ابن  حكاه  الذي  وبداللة اإلمجاع 

 الرب، لكن هذا الصعود خاص بالرجل دون املرأة.

كام حكاه   أخرجه مسلم من حديث جابر، وقد أمجع العلامء عىل ذلك(  يرى البيت حتى  )قوله:  

 ابن عبد الرب. 

من فعل   -ريض اهلل عنه    -أي يستقبل البيت، وقد روى هذا مسلم عن جابر  (  فيستقبله)قوله:  

 . وعىل هذا املذاهب األربعة. -صىل اهلل عليه وسلم  -النبي 

ال )قوله:   وحده  اّلِل  إال  إله  ال  هدانا  ما  عىل  احلمد ّلِل  ومنه:  ثالثا  ورد(  ما  ويقول  ثالثا  )ويكرب 

رشيك له، له امللك وله احلمد، حييي ويميت وهو حي ال يموت، بيده اخلري، وهو عىل كل يشء 

وحد  األحزاب  وهزم  عبده،  ونرص  وعده،  صدق  له،  رشيك  ال  وحده  اّلِل  إال  إله  ال  ه، قدير، 

 (.ويدعو بام أحب وال يلبي
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جابر   حديث  من  مسلم  يف  التكبري  عنه    -ثبت  اهلل  حكى -ريض  هذا،  عىل  العلامء  أمجع  وقد   .

 اإلمجاع ابن عبد الرب. 

وقد أمجع ،  يف صحيح مسلم من حديث جابر  -صىل اهلل عليه وسلم    -الذي ورد عن النبي  هو  و

 .-اهلل تعاىلرمحه -العلامء عليه، حكاه ابن عبد الرب 

 -ريض اهلل عنه    -ففي مسلم من حديث جابر  عليه  زاد  بل  ،  مسلم   إال أن املصنف مل يأت للفظ

 َقِديٌر، اَل إِلَ يقول: »
ٍ
ء لِّ يَشْ َو َعىَل كح ، َلهح املْحْلكح َوَلهح احْلَْمدح َوهح يَك َلهح َه إاِلَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اهللح َوْحَدهح اَل رَشِ

، أَ  ، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهاهللح َوْحَدهح ، َوَنرَصَ َعْبَدهح  «.ْنَجَز َوْعَدهح

« املصنف:  ...زاد  ما هدانا  الزيادات خارج مسلم،  احلمد هلل عىل  العلامء وا«، وهذه  أمجع  لذي 

 عليه ما تقدم ذكره من لفظ مسلم. 

 يف هذا ثالث مسائل: ( ويدعو بام أحب )قوله: 

  -صىل اهلل عليه وسلم  -الصفا مستحب، بداللة فعل النبي    أن الدعاء عىلاملسألة األول:   -

وإلمجاع أهل العلم الذي حكاه ابن    -ريض اهلل عنه  -فيام أخرج مسلم من حديث جابر  

 .-رمحه اهلل تعاىل-عبد الرب 

مستحب باإلمجاع،    -وسيأيت أن املروة كذلك-أن رفع اليدين عىل الصفا    املسألة الثانية: -

 . -رمحه اهلل تعاىل-ي حكى اإلمجاع الطحاو 

ريض اهلل -يستدل بام روى مسلم من حديث أيب هريرة  كابن خزيمة  وقد رأيت بعضهم  

ملا دخل مكة يف فتح مكة رفع يديه عىل الصفا.   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -عنه  

 . -واهلل أعلم-ويف هذا نظر 
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مل يكن ألجل العمرة، فإن    -ريض اهلل عنه    -وذلك أن رفع اليدين يف حديث أيب هريرة  

دخل مكة حالالا غري حمرم؛ لذا ال يصح االستدالل به.   -صىل اهلل عليه وسلم    -النبي  

ا بعمرة أو بحج، وفرٌق بينهام.   والبحث يف رفع اليدين عىل الصفا ملن كان حمرما

الثالثة: - »  املسألة  ...قول:  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أكرب،  مر  «،اهلل  ات،  ثالث 

. "ودعا بينهام"؛ ألنه قال:  -ريض اهلل عنه  -والدعاء مرتني، كام هو ظاهر حديث جابر  

فمقتىض هذا أن يكون الدعاء مرتني، والذكر ثالثاا، وهذا األظهر عىل ظاهر لفظ حديث  

 . وإىل هذا ذهب بعض الشافعية.-ريض اهلل عنه  -جابر 

وقد   -ريض اهلل عنه  -ثبت هذا يف مسلم من حديث جابر  (  )ثم ينزل( من الصفا )ماشيا)قوله:  

 .-رمحه اهلل تعاىل -حكى اإلمجاع ابن عبد الرب 

إل( أن يبقى بينه وبني )العلم األول( وهو امليل األخرض يف ركن املسجد نحو ستة أذرع )قوله:  

سعيا )شديدا إل( العلم )اآلخر( وهو امليل األخرض بفناء املسجد حذاء دار )ثم يسعى( ماشيا  

ا خرضاء هي األعالم، وهذه األعالم اخلرضاء صار (  العباس العلم اليوم وضعوا يف احلرم أنوارا

 يحميَّز هبا بطن الوادي الذي يحستحب فيه اإلرساع يف امليش.

( وهو امليل األخرض يف ركن املسجد نحو ستة أذرع  إل( أن يبقى بينه وبني )العلم األول()قوله:  

 وستة األذرع ذكرها العلامء كالشافعي والشافعية واحلنفية واملالكية واحلنابلة. 

)اآلخر(()قوله:   العلم  إل(  )شديدا  سعيا  ماشيا  يسعى(  العلمني   )ثم  بني  الوادي  بطن  يف  أي 

ا. وقد دل عىل هذا كالم علامء املذاه ا يف يسعى سعياا شديدا ب األربعة، بل حكاه النووي إمجاعا

جابر   حديث  هذا  عىل  والدليل  مسلم.  عىل  عنه    -رشحه  اهلل  إذا   -ريض  حتى  قال:  مسلم  يف 

 صبت قدماه يف بطن الوادي سعى. 
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 -أن النبي    -ريض اهلل عنهام    -واملراد السعي الشديد، بدليل ما ثبت يف البخاري عن ابن عباس  

فهذا من أسباب رشعية رَ   -صىل اهلل عليه وسلم   ي املرشكني.  الصفا؛ لريح البيت ويف  َمَل حول 

هو السعي الشديد. فلذلك يحستحب والسعي، والذي حيصل به أن يرى املرشكون قوة املسلمني  

ملا قال: سعى. واملراد به السعي الشديد؛   -ريض اهلل عنه    -السعي الشديد؛ لظاهر حديث جابر  

رمحه    -املرشكون قوة املسلمني، ثم لإلمجاع الذي حكاه النوويألن من أسباب رشعيته أن يرى  

 . -اهلل تعاىل 

إزاره من شدة السعي. لكن احلديث ضعيف وال يصح   أنه كان يسعى حتى يدور  وعند أمحد: 

 ويحغني عنه ما تقدم ذكره.  -صىل اهلل عليه وسلم  -عنه 

الصفا()قوله:   عىل  قاله  ما  ويقول  املروة  ويرقى  يميش  املروة   )ثم  يف  يقول  ما  الصفا:  يف  يقول 

يف مسلم، قال:   -ريض اهلل عنه    -ويفعل يف الصفا ما يفعل يف املروة. ودل عىل هذا حديث جابر  

محه  ر  -وفعل عىل املروة كام فعل عىل الصفا. وقد أمجع العلامء عىل ذلك حكى اإلمجاع النووي  

 . -اهلل تعاىل 

)يفعل  )قوله:   الصفا،  إل  سعيه  موضع  يف  ويسعى  مشيه  موضع  يف  فيميش  املروة  من  ينزل  ثم 

وخيتتم  بالصفا  يفتتح  سعية،  ورجوعه  سعية  ذهابه  سبعا  والسعي  امليش  من  ذكر  ما  أي  ذلك( 

رشوط(  باملروة من  األول  الرشط  هو  مالك   هذا  قول  وهذا  ا.  سبعا يسعى  أن  وهو  السعي 

الشوط  ترك  تفصيل يف  وله  األحول.  األربعة  أيب حنيفة يف األشواط  قول  والشافعي وأمحد وهو 

 اخلامس وما بعده. فقال: إن كان يف مكة رجع وإن كان خارج مكة فال يرجع وعليه دم. 

 األحول حجة عليه، إذ ال دليل عىل هذا التفصيل. فيقال: إن موافقة أيب حنيفة يف األشواط األربعة 
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وهذا هو الرشط الثاين، وهو قول مالك والشافعي وأمحد. (  يفتتح بالصفا وخيتتم باملروة)قوله:  

كام رشطاا  ليس  أنه  عنه  واملشهور  الرشط،  هذا  يف  قوالن  حنيفة  كتابه:   وأليب  يف  النووي  ذكر 

القرآن، قال تعاىل: ﴿ أنه رشط؛ ألنه ظاهر  َشَعاِئِر )املجموع(. والصواب  ِمْن  َواملَْْرَوَة  َفا  الصَّ إِنَّ 

َفإِنَّ   َخرْياا  َع  َتَطوَّ َوَمْن  هِباَِم  َف  َيطَّوَّ َأْن  َعَلْيِه  نَاَح  جح َفال  اْعَتَمَر  َأْو  اْلَبْيَت  َحجَّ  َفَمْن  َشاكٌِر   اهللََّاهللَِّ 

 [، فابتدأ بالصفا. 158﴾ ]البقرة: َعلِيمٌ 

عمر   ابن  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  عنهام    -وثبت  اهلل  قال:    -ريض  واختم  "أنه  بالصفا  افتتح 

 ، فدل هذا عىل أنه رشط، وهو الرشط الثاين من رشوط السعي. "باملروة

مرة)قوله:   كل  يف  بينهام  ما  استيعاب  أن  (  وجيب  جيب  سعى  إذا  أي  الثالث،  الرشط  هو  هذا 

يحكمل هذه املسافة.  ، البد أن  ، ومن املروة إىل الصفا كامالا يستوعب من الصفا إىل املروة كامالا

حديث   من  الصحيحني  يف  كام  بالسعي  األمر  ذلك  عىل  ويدل  األربعة.  املذاهب  هذا  أيب وعىل 

النبي   أن  وغريه،  وسلم    -موسى  عليه  اهلل  أن    -صىل  فيقتيض  واملروة،  الصفا  بني  بالسعي  أمر 

ال  هذا  فإن  ورجع،  املروة  إىل  يصل  ومل  الصفا  من  سعى  إنه  بحيث  يحكمل  مل  فلو   ، كامالا يكون 

 يصح. 

يرقهام)قوله:   مل  إن  بأصلهام  الصفا واملروة ليس واجباا (  فيلصق عقبه  أن صعود  يحعلم  أن  ينبغي 

الرب   عبد  ابن  اإلمجاع  حكى  تعاىل-باإلمجاع.  اهلل  تقدم،   -رمحه  كام  باإلمجاع  مستحباا  كان  وإن 

 وبداللة السنة. 

، وأما اآلن فقد تغري األمر، وقد نبه عىل هذا (  فيلصق عقبه بأصلهام إن مل يرقهام)قوله:   هذا قدياما

 يف كتابه: )مفيد األنام(. ابن جارس 
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تقدم الكالم عن هذا؛ ألنه يكون قد (  فإن ترك مما بينهام شيئا ولو دون ذراع مل يصح سعيه)قوله:  

 ترك رشطاا من رشوط السعي.

تقدم أن البداءة بالصفا رشط، فلو بدأ (  )فإذا بدأ باملروة سقط الشوط األول( فال حيتسبه)قوله:  

حاله   فسيكون  إىل باملروة  الصفا  ومن  إليه،  بالنسبة  األول  الشوط  الصفا  إىل  املروة  من  كالتايل: 

الثاين الشوط  عنه    املروة  سقط  فقد  كذلك  حاله  كان  من وهكذا...ومن  ألن  األول؛  الشوط 

 الرشوط أن يبدأ بالصفا، وهو قد بدأ باملروة، وقد تقدم أن هذا رشط. 

الدعاء والذكر يف سعيه)قوله:   يحعلم أن الدعاء والذكر يف السعي هو من (  ويكثر من  ينبغي أن 

ريض   -عن عائشة    عند ابن أيب شيبة  أسباب رشع الرشيعة للطواف وللسعي ولغري ذلك. ثبت

ع الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملرو  -اهلل عنها ة ورمي اجلامر؛ موقوفاا أهنا قالت: إنام رشح

ا لكن ال يصح وإنام يصح موقوفاا عىل عائشة  -ريض اهلل عنها   -إلقامة ذكر اهلل. وقد جاء مرفوعا

. 

وارحم )قوله:   اغفر  رب  قال:  واملروة،  الصفا  بني  سعى  إذا  مسعود  ابن  كان  اّلِل:  عبد  أبو  قال 

قال: يف السعي كله (  علم، وأنت األعز األكرمواعف عام ت ظاهر النقل عن اإلمام أمحد أن هذا يح

عند   -ريض اهلل عنه    -من الصفا إىل املروة، ومن املروة إىل الصفا، لكن الثابت عن ابن مسعود  

قال: إذا انصبَّت قدماه يف بطن الوادي. وبلغتنا املعارصة: بني العل مني ابن أيب شيبة أن هذا إنام يح

 األخرضين أو اإلنارتني اخلرضاوتني. 

هو   وهذا  الوادي.  يف  قدماه  انصبَّت  إذا  ذلك  يقول  قال:  أمحد  اإلمام  عن  األثرم  رواية  يف  فلذا 

قال: إذا انصبت قدماه يف الوادي. فلذا هو مستحب؛ لثبوته عن ابن  الصواب أن هذا الذكر إنام يح

 استحباب هذا الذكر احلنفية والشافعية واحلنابلة. . وقد ذهب إىل -ريض اهلل عنه   -مسعود 
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مسنونا)قوله:   ولو  نسك  طواف  بعد  وكونه  ومواالة  نية  له  ل(  ويشرتط  يحشرتط  نية.   لسعيأي 

وهذا قول عند املالكية والشافعية واحلنابلة، وهو الصواب. وهذا هو الرشط الرابع من رشوط 

 «.وإنام لكل امرٍئ ما نوىحلديث: »السعي؛ 

أي أن املواالة بني السعي نفسه رشٌط. وهذا هو الرشط اخلامس، فلذا إذا سعى (  ومواالة)قوله:  

 من الصفا إىل املروة يأيت مبارشة باملروة إىل الصفا؛ ألن املواالة عند املصنف رشٌط.

أعلم    -والصواب   والشافعية   -واهلل  احلنفية  هذا  إىل  ذهب  كام  رشطاا  ليست  املواالة  هذه  أن 

هذه   إثبات  عىل  دليل  هناك  ليس  أنه  والدليل  أمحد.  اإلمام  عن  ورواية  احلنابلة  عند  وقول 

قال: إهنا ليست رشطاا.  الرشطية، فلذا األصل أن يح

 ط. فإذن يكون جمموع الرشوط عىل ما تقدم أربعة رشو

هذا أمر ينبغي أن يحضبط وأن يحعرف، وهو أن يكون  (  وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا)قوله: 

تفصيل  فيه  لكن  صحيح،  رشط  وهو  اخلامس.  الرشط  هو  وهذا  نسك،  طواف  بعد  الطواف 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-سيأيت بيانه 

أ  الرشط  هذا  قد ومعنى  الطواف  وهذا  بطواف،  ا  مسبوقا يكون  أن  فالبد  يسعى  أن  أراد  من  ن 

لو طاف طواف تطوع ليس  فإذن  ا.  أن يكون نسكا يكون مستحباا وقد يكون واجباا، لكن البد 

ا وإنام من باب الزيادة ثم سعى بعد ذلك سعي احلج أو سعي العمرة؛ ألن األمر عام، فإن   نسكا

 املصنف يقول: إن هذا ال يصح،

أو واجباا و ا بطواف، سواء كان مستحباا  يحشرتط للسعي أن يكون مسبوقا إنه  قال:  يح أن  الصواب 

ا  مسبوقا يكون  أن  يحشرتط  السعي  أن  عىل  العلامء  أمجع  وقد  نسك،  غري  أو  ا  نسكا كان  وسواء 

 بطواف. وقد حكى اإلمجاع املاوردي الشافعي، ونقله النووي وأقره.
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 . لسعي عىل الطوافتقديم امسألة: 

ذهب مجهور أهل العلم كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية إىل أنه ال يحقدم السعي عىل 

عىل  السعي  يحقدم  أن  جيوز  وال  الطواف،  بعد  احلج  يف  السعي  يكون  أن  جيب  بل  الطواف، 

 كام تقدم.  الطواف. وخالف يف املسألة عطاء يف قول والثوري يف قول، وأمحد يف رواية

 ا ييل:ملال يصح أن يحقدم السعي عىل الطواف والصواب أنه 

األول:   - العمرة، حكى  األمر  الطواف يف  يحقدم عىل  السعي ال  أن  العلامء جممعون عىل  أن 

رشعي،   لدليل  إال  سواء  أهنام  واحلج  العمرة  أحكام  يف  واألصل  الرب.  عبد  ابن  اإلمجاع 

 فيحستفاد من هذا أن السعي ال يحقدم عىل الطواف.

الثاين - يحقدم السعي عىل الطواف    :األمر  أن  يريد  طوف طوافاا  يثم    فالبد أن يسعىأن من 

ا   الوداع  بنيةواحدا وطواف  اإلفاضة  يصح  ،طواف  ال  باإلمجاعبحال  وهذا  ألنه  كام  -؛ 

و  -تقدم بطواف،  ا  مسبوقا السعي  يكون  أن  هذاالبد  ا    مثل  مسبوقا السعي  يكون  ال 

 . بطواف

أخرج اإلمام أمحد من حديث أسامة بن رشيك، أن رجالا قال: يا رسول اهلل،  قدفإن قيل: 

فقال   أطوف؟  أن  قبل  وسلم-سعيت  عليه  اهلل  »-صىل  حرج:  وال  ظاهر و«،  افعل 

 احلديث صحة تقديم السعي عىل الطواف؟ 

 اجلواب يتضح بام ييل: ف

o   :مل عىل سعي مسبوق بطواف؛ لتتفق األدلة. فقد تقدم    هأناألمر األول البد أن حيح

بعضها  يحفرس  واألدلة  باإلمجاع،  بطواف  ا  مسبوقا يكون  أن  السعي  يف  يحشرتط  أنه 

ا.  بعضا
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 قدم لذا محل البيهقي هذا احلديث عىل املفرد والقارن، فإن املفرد والقارن أول ما ي

 يسعى سعي احلج.يطوف طوافاا مستحباا وهو طواف القدوم، ثم 

o :الثاين الدارقطني    األمر  العلل  إمام  رمحه    -أن هذا احلديث ضعيف، وقد ضعفه 

تعاىل   الشيباين.    -اهلل  إسحاق  أيب  عن  احلميد  عبد  بن  جرير  أفراد  من  أنه  وبنيَّ 

البيهقي يف كتابه: )السنن الكربى(، وضعفه اإلمام ابن القيم يف كتابه:    أشار هلذاو

 )اهلدي(. 

فإذن نخلص مما تقدم أن ما    -صىل اهلل عليه وسلم-صح عن رسول اهلل  فهو ال ي

طواف   عليه  بقي  إذا  أحدهم  أن  من  املعارصين  بعض  عند  والوداع  شاع  احلج 

ألنه البد    يسعى ثم يطوف بنية اإلفاضة والوداع، فإنه ال يصح؛فإنه    احلج  وسعي

ا بطواف.   أن يكون السعي مسبوقا

فجعل    لنفرض أن رجالا طاف قبل عرفةف،  عرفة  قبلفإن قيل: هو مسبوق بطواف  

ا لسعيطوافه هذا   ه .سابقا

ا ذكر  قد  تعاىل-لنووي  فيقال:  اهلل  منسكه:    -رمحه  ألنه    أن يف  يصح؛  ال  هذا 

ركن بينهام  بعرفة  -  سيفصل  الوقوف  ركن    -  وهو  بينهام  فصل  أن فإذا  يصح  مل 

الطواف هبذا  السعي  جديديعلق  طواف  إىل  السعي  فيحتاج  إال  أل  ؛،  سعي  ال  نه 

ا   إمجاعا بطواف  مسبوق  تقدم  -وهو  النووي  .  -كام  ذكر  لتقريروما  أهل   موافق 

 .-رمحهم اهلل رمحة واسعة  -العلم 

)وتسن فيه الطهارة( من احلدث والنجس )والستارة( أي سرت العورة، فلو سعى حمدثا أو )قوله:  

ف، واملرأة ال ترقى الصفا وال املروة وال نجسا أو عريانا أجزأه. )و( تسن املواالة بينه وبني الطوا

، سعيرشوط ال  ذكر  بعد أن انتهى املصنف من(  تسعى سعيا شديدا. وتسن مبادرة معتمرة بذلك
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املستحبات  بعض  فقوله:  فيه  ذكر  والنجس)،  احلدث  من  الطهارة(  فيه  حكى (  )وتسن  وقد 

بطال، وابن عبد الرب، قالوا: إال أن احلسن خالف وأوجب الطهارة، لكن  اإلمجاع عىل ذلك ابن  

 احلسن حمجوج باإلمجاع قبله وبعده.

إين كرهت أن : »-صىل اهلل عليه وسلم    -ويدل عىل أن الطهارة مستحبة ما تقدم ذكره من قوله  

ع إلقامة ذكر اهلل كام تقدم من كأذكر اهلل عىل غري طهر ريض -الم عائشة  «. ثم يقال: السعي رشح

فنبقى عىل   -اهلل عنها دليل عىل ذلك  دليل، وال  إىل  أو رشط حيتاج  الطهارة واجبة  بأن  والقول 

 األصل وهو االستحباب. ثم قد أمجع العلامء عىل هذا كام تقدم.

أن  (  والنجس)قوله:   ا  أي  طاهرا النجيكون  إنه    ةسامن  يف   سعىبحيث  ال  نجاسة  عليه  وليس 

إحرامه وال يف بدنه. وهذا مستحب وليس واجباا، وعىل هذا املذاهب األربعة؛ ألنه ال دليل عىل 

 الوجوب. 

العورة  (  والستارة)قوله:   وسرت  العورة،  سرت  السعي  أي  األربعة؛ يف  املذاهب  باتفاق  مستحب 

 ألنه ال دليل عىل الوجوب. 

 وقد تقدم؛ ألن هذه مستحبات. ( و عريانا أجزأهفلو سعى حمدثا أو نجسا أ)قوله: 

أي أنه إذا طاف وانتهى يأيت بالسعي مبارشة، وهذا (  )و( تسن املواالة بينه وبني الطواف)قوله:  

اهلل عليه صىل    -مستحب، وذهب إىل هذا احلنفية والشافعية واحلنابلة. ويدل لذلك فعل النبي  

 .-ريض اهلل عنهم   -فإنه منذ أن انتهى من طوافه بدأ يف سعيه، وكذلك فعل الصحابة  -وسلم 

إذن هناك فرق بني املواالة بني أشواط السعي يف نفسه وبني املواالة بني الطواف والسعي، وإن  

 كان كال الصورتني عىل الصحيح مستحباا وليس واجباا. 
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املروة)قوله:   . وأمجع -ريض اهلل عنهام-أفتى هبذا عبد اهلل بن عمر  (  واملرأة ال ترقى الصفا وال 

 .-رمحه اهلل تعاىل-العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب 

شديدا)قوله:   سعيا  تسعى  عمر  (  وال  ابن  عن  هذا  عن-ثبت  اهلل  عىل   -هامريض  العلامء  وأمجع 

ا بني العلمني  ذلك. فإذن املرأة ال يحستحب هلا أن ترقى الصفا واملروة وال أن تسعى سعياا شديدا

 إذا انصبت قدماها يف بطن الوادي.

بادر املعتمر بالطواف والسعي، أول ما  (  وتسن مبادرة معتمرة بذلك)قوله:   قال ابن قاسم: أي يح

وقد   بالطواف  يبدأ  حكىيأيت  القرايف  وأن  عليه.  الكالم  السعي   عليه  تقدم  يكون  ثم  ا،  إمجاعا

 موالياا للطواف. 

أتى واعتمر   )ثم إن كان متمتًعا ال هدي معه قرص من شعره(()قوله:   بأن  ا  إذن من كان متمتعا

املصنف:   فيقول  باحلج،  هيل  ثم  يتحلل  أن  نيته  وأال ويف  شعره  يحقرص  أن  له  يحستحب  هذا  مثل 

حيلق شعره. وقد ذهب إىل هذا أمحد وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة، وهو الصواب؛ ألنه 

وا. ومن احلكمة يف ذلك أن يبقى هلم   -ريض اهلل عنه    -ثبت يف حديث جابر   أن املتمتعني قرصَّ

لق عند َّتللهم حلجهم.   شعر حتى حيح

أي لو لبَّد شعره، والتلبيد معروف عند العرب بأن    ه وال حيلقه ندبا ليوفره للحج(ولو لبد)قوله:  

سيأيت   كام  الصحيح  عىل  احللق  جيب  فإنه  شعره،  يف  وأشياء  الصمغ  اهلل-يضع  شاء  أما    . -إن 

يتحلل  أنه  الصواب  بل  مرجوح  فهو  احلنابلة  عند  القولني  أحد  هو  كام  يتحلل  ال  بأنه:  القول 

 دليل عىل أنه ال يتحلل. كغريه؛ ألنه ال 
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يقرص)قوله:   مل  هدي  املتمتع  مع  كان  بأن  املسألة،  (  )وإال(  هذه  ذكر  أ تقدم  يف ن  وهي  األصل 

واحدة   حال  يف  إال  باحلج،  أهلَّ  الثامن  اليوم  جاء  إذا  ثم  يتحلل،  اعتمر  إذا  أنه  إذا املتمتع  وهو 

ا وال حيل.   ساق املتمتع اهلدي، فإنه يبقى متمتعا

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  اختيار  رواية، وهو  يف  وأمحد  حنيفة  أبو  هذا  إىل  ذهب  اهلل -وقد  رمحه 

النبي  -تعاىل أمر  تيمية: قد  ابن  كل من ساق   -صىل اهلل عليه وسلم  -. والدليل عىل هذا: قال 

ومن   يتحلل،  أالَّ  الذين اهلدي  وهؤالء  بعمرة،  أهل  من  منهم  الصحابة  فإن  املتمتعون،  أولئك 

 -صىل اهلل عليه وسلم    -أهلوا بعمرة وهم املتمتعون منهم من ساق اهلدي، قال: ومل يقل النبي  

 ألولئك اجعلوا نسككم قراناا، ومل يستثنهم، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع. 

املصنف:   يقول  هذا  تبنيَّ  يقرص)وإ)إذا  مل  املتمتع هدي  مع  كان  بأن  املتمتع  (؛  ال(  أن  تقدم  ألنه 

والنبي   اهلدي،  ساقوا  قد  ألهنم  يقرصون؛  ال  هؤالء  لكن  وسلم    -يحقرص،  عليه  اهلل  يف   -صىل 

يف الصحيحني وحديث جابر يف مسلم ويف غريمها، أمر من   -ريض اهلل عنهام-حديث ابن عمر  

ا. ساق اهلدي أالَّ يتحلل، فسيدخل يف هذ  ا من كان متمتعا

فعليه من ساق اهلدي من املتمتعني فإنه ال يحقرص شعره، وأورد املصنف هذه املسألة هاهنا حتى 

 يحبنيِّ أهنم مستثنون ممن تقدم ذكرهم، فال يحقرصون وال حيلقون. 

 إذن حيل إذا انتهى من حجه.  )وإال( بأن كان مع املتمتع هدي مل يقرص، )وحل إذا حج(()قوله: 

مجيعا):  قوله منهام  حيل  حتى  حيل  ال  ثم  العمرة  عىل  احلج  هذه (  فيدخل  عىل  الكالم  تقدم  وقد 

قوله:   تقدم:  فيام  فقال املصنف  متمتٌع  )املسألة،  أن حُيل    -أي ساق اهلدي-وإن ساقه  له  مل يكن 

هذا كالذي تقدم (  فُيحرم بحٍج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلٍق فإذا ذبح يوم النحر حلَّ منهام
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حه، فيقول: إن هذا املتمتع الذي ساق اهلدي ال حيِل بانتهاء عمرته كام هو حال املتمتعني، بل رش 

لبي باحلج بعد عمرته، والدليل ما تقدم ذكره.  يح

ل  وإنام أي من احلج والعمرة. والدليل عىل (  حلَّ منهامفإذا ذبح يوم النحر  ):  كام قال املصنف  حيح

صىل -قد ساقوا اهلدي ومنهم املتمتعون، والنبي    -ريض اهلل عنهم    -هذا أن طائفة من الصحابة  

وأخرج مسلم من   -ريض اهلل عنهام    -كام أخرج الشيخان من حديث ابن عمر    -اهلل عليه وسلم

أمر من ساق اهلدي أالَّ يتحلل، وسيد النبي  حديث جابر  ل  يحفصِّ املتمتعون، ومل   -خل يف ذلك 

وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع، لذا ذهب أبو حنيفة وأمحد يف رواية   -صىل اهلل عليه وسلم  

لون من عمرهتم.   وهو اختيار ابن تيمية أن مثل هؤالء يكونون متمتعني، لكنهم ال حيح

 قارنني؟ ون فإن قيل: هل يكون

أهنم ال يكونون قارنني بل يبقون عىل أصل التمتع. والدليل عىل   -علم  واهلل أ   -يقال: األظهر  

أمر اجلميع، ولو كان مثل هؤالء ينبغي أن يكونوا    -صىل اهلل عليه وسلم   -هذا ما تقدم ذكره أنه  

ل وبنيَّ هلم    فإهنم ال يعلمون األحكام الرشعية.   -صىل اهلل عليه وسلم-قارنني لفصَّ

ح هلا    - اهلل عنها  ريض  -لذا يف حديث عائشة   صىل   -ملا أمرها أن تحدخل احلج عىل العمرة وضَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم   -وهؤالء مل يحوضح هلم تركهم عىل نيتهم وعىل فعلهم  -اهلل عليه وسلم 

يريد أن يذكر أحكام املعتمر الذي يعتمر عمرة ال تعلق هلا باحلج، (  واملعتمر غري املتمتع)قوله:  

يعتمر أو غري ذلك، أي عمرة غري متعلقة باحلج، وسواء كانت كالذين  أو حمرم  ون يف رمضان 

 العمرة يف األشهر احلرم أو غريها. 

منذ أن ينتهي من الطواف (  حيل سواء كان معه هدي أو مل يكن يف أشهر احلج أو يف غريها)قوله:  

ل.  والسعي فإنه يحقرص وحيح



263 

 

يحستحب مما  ألن  هدي؟؛  معه  بعضهم  إن  قيل:  أنه   فإن  تقدم  وقد  اهلدي  يسوق  أن  للمعتمر 

دي للحرم  ؟ يحستحب أن هيح

د فإنه متى ما انتهى من طوافه ومن سعيه فإنه حيلق أو يحقرص، وليس للهدي  فيقال: أهدى أو مل هيح

 تأثري عليه، وإنام اهلدي يحؤثر إذا ساقه إذا كان يريد احلج.

أشهر احلج أو كان يف غريها وسواء كان معه أي سواء كان يف  (  يف أشهر احلج أو يف غريها)قوله:  

ل بعد طوافه وسعيه وحيلق أو يحقرص شعره، ثم ينحر  اهلدي أو مل يكن معه اهلدي، كل معتمر حيح

 هديه الذي تطوع به، وقد ذكر هذا الشافعي وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة. 

»كان )وا)قوله:   يرفعه:  عباس  ابن  لقول  التلبية(؛  قطع  الطواف  يف  رشع  )إذا  واملعتمر  ملتمتع( 

 (  يمسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر« قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح

  ، ابتداءا هذا  لبي،  يح أن  بالعمرة  ل  هيح ما  أول  للمعتمر  يحستحب  أنه  املعلوم  أنه ومن  املصنف  يحقرر 

 دأ يف الطواف.ينتهي إذا ابت

ا عن ابن عباس    -وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد، وذكر املصنف حديثاا مرفوعا

 -ريض اهلل عنهام -لكنه ال يصح، وإنام يصح موقوفاا عن عبد اهلل بن عباس    -ريض اهلل عنهام  

 . "يحمسك املعتمر إذا افتتح الطواف"رواه الدار قطني بإسناد صحيح عنه أنه قال: 

بطواف  يبتدئ  حتى  ملبياا  يستمر  البيت  رأى  ولو  حتى  ملبياا  يستمر  بالعمرة  لبَّى  من  هذا  فعىل 

 العمرة.  

 تقدم أنه ال يحلبي يف الطواف. ( وال بأس هبا يف طواف القدوم رسا)قوله: 
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، وهو باب صفة احلج والعمرة، وينبغي أن   يحعلم وبعد ما انتهى املصنف مما تقدم سيذكر باباا مهاما

وسيذكر  ومستحبات،  واجبات،  أفعال  وفيه  أركان،  هي  وأفعاالا  أعامالا  الباب  هذا  يف  أن 

املصنف: صفة احلج والعمرة إمجاالا وسيشري إىل بعض هذه الواجبات، ثم يتكلم عليها يف أواخر 

 كالمه عىل صفة احلج والعمرة.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]باب صفة احلج والعمرة[ 

) يسن للمحلني بمكة ( وقرهبا حتى متمتع حل من عمرته ) اإلحرام باحلج يوم الرتوية ( وهو 

فيصيل   ) الزوال  قبل   ( بعده  ملا  املاء  فيه  الناس كانوا يرتوون  بذلك؛ ألن  ثامن ذي احلجة سمي 

ن مكة واألفضل من حتت امليزاب ) وجيزئ ( بمنى الظهر مع اإلمام. ويسن أن حيرم ) منها ( أي م

إحرامه ) من بقية احلرم ( ومن خارجه وال دم عليه واملتمتع إذا عدم اهلدي وأراد الصوم سن له 

فإذا   ( استحبابا.  اإلمام  مع  ( ويصيل  بمنى  ويبيت   ( حمرما.  الثالثة  ليصوم  السابع؛  يوم  أن حيرم 

) إل عرفة ( فأقام بنمرة إل الزوال خيطب هبا طلعت الشمس ( من يوم عرفة ) سار ( من منى  

واملبيت  منه  والدفع  ووقته  الوقوف  فيها  يعلمهم  بالتكبري  مفتتحة  قصرية  خطبة  نائبه  أو  اإلمام 

 بمزدلفة. 

) وكلها ( أي كل عرفة ) موقف إال بطن عرنة ( ؛ لقوله صىل اّلِل عليه وسلم كل عرفة موقف 

ما ابن  رواه  عرنة.  بطن  عن  الظهر  وارفعوا  بني   ( اجلمع  له  من  بعرفة   ) جيمع  أن  وسن   ( جه 

 والعرص ( تقديام.

النبي  القبلة ) عند الصخرات وجبل الرمحة ( ؛ لقول جابر إن  ) و ( أن ) يقف راكبا ( مستقبل 

يديه  بني  املشاة  جبل  وجعل  الصخرات  إل  القصوى  ناقته  بطن  جعل  وسلم  عليه  اّلِل  صىل 

 واستقبل القبلة.

يرشع صعود جبل الرمحة ويقال له: جبل الدعاء. ) ويكثر يف الدعاء بام ورد ( كقوله ال إله وال  

إال اّلِل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو 

 عىل كل يشء قدير اللهم اجعل يف قلبي نورا ويف برصي نورا ويف سمعي نورا ويرس يل أمري.
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وال   ويكثر الدعاء  يف  ويلح  واالفتقار  الضعف  وإظهار  واخلشوع  والترضع  واالستغفار  الدعاء 

 يستبطئ اإلجابة.

يوم   فجر  ) من  أهنا عرفة  أو جاهال  مارا  أو  نائام   ) ) ولو حلظة  بعرفة  ( أي حصل  ) ومن وقف 

نا وال  عرفة إل فجر يوم النحر وهو أهل له ( أي للحج بأن يكون مسلام حمرما باحلج ليس سكرا

جمنونا وال مغمى عليه ) صح حجه (؛ ألنه حصل بعرفة يف زمن الوقوف ) وإال ( يقف بعرفة أو 

 وقف يف غري زمنه أو مل يكن أهال للحج ) فال ( يصح حجه بفوات الوقوف املعتد به. 

الغروب ) ومن وقف ( بعرفة ) هنارا ودفع ( منها ) قبل الغروب ومل يعد ( إليها ) قبله ( أي قبل  

للغروب أو عاد  أو استمر  إليها  فإن عاد  فعليه دم ( أي شاة؛ ألنه ترك واجبا  إليه )  ويستمر هبا 

 بعده قبل الفجر فال دم عليه؛ ألنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. 

 ) ومن وقف ليال فقط فال ( دم عليه قال يف رشح املقنع: ال نعلم فيه خالفا؛ لقول النبي صىل اّلِل 

عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك احلج ( ثم يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو نائبة عىل 

طريق املأزمني ) إل مزدلفة ( وهي ما بني املأزمني إل وادي حمرس ويسن كون دفعه ) بسكينة ( ؛  

قول أسامة كان لقوله صىل اّلِل عليه وسلم أهيا الناس السكينة السكينة. ) ويرسع يف الفجوة ( ؛ ل

انبساط  العنق  فإذا وجد فجوة نص أي أرسع؛ ألن  العنق  رسول اّلِل صىل اّلِل عليه وسلم يسري 

السري والنص فوق العنق. ) وجيمع ( أي بمزدلفة ) بني العشاءين ( أي يسن ملن دفع من عرفة أن 

مع قبل حط يصل إل مزدلفة فيجمع بني املغرب والعشاء من جيوز له اجل  ال يصيل املغرب حتى

 رحله، وإن صىل املغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه.
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) ويبيت هبا ( وجوبا؛ ألن النبي صىل اّلِل عليه وسلم بات هبا وقال: خذوا عني مناسككم. ) وله  

الدفع ( من مزدلفة قبل اإلمام ) بعد نصف الليل ( ؛ لقول ابن عباس كنت فيمن قدم النبي صىل 

 هله من مزدلفة إل منى متفق عليه. أ ةاّلِل عليه وسلم يف ضعف

) و ( الدفع ) قبله ( أي قبل نصف الليل ) فيه دم ( عىل غري سقاة ورعاة سواء كان عاملا باحلكم 

الفجر ( فعليه دم؛ ألنه ترك  إليها ( أي إل مزدلفة ) بعد  ناسيا، ) كوصوله  أو  أو جاهال عامدا 

قبل الفجر فال دم عليه وكذا إن دفع من مزدلفة نسكا واجبا، ) ال ( إن وصل إليها ) قبله ( أي  

 قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر ال دم عليه. 

باملزدلفة  ( وهو جبل صغري  احلرام  املشعر  أتى   ( ثم  بغلس   ) الصبح  ) صىل  ( هبا  فإذا أصبح   (

ويقرأ سمي بذلك؛ ألنه من عالمات احلج ) فريقاه أو يقف عنده وحيمد اّلِل ويكربه ( وهيلله )  

اآليتني ويدعو حتى يسفر ( ؛ ألن يف حديث جابر أن النبي صىل اّلِل   ﴾فإذا أفضتم من عرفات﴿

الشمس  قبل طلوع  فإذا أسفر سار  احلرام حتى أسفر جدا  املشعر  يزل واقفا عند  مل  عليه وسلم 

 بسكينة.

---------------------------------------------- 

وقرهبا حتى متمتع حل من عمرته  )واملحلون بمكة هم املتمتعون،(  يسن للمحلني بمكة)قوله:  

ا تتعلق باملكان والزمان،    ) اإلحرام باحلج يوم الرتوية (( سيذكر املصنف يف هذه األسطر: أمورا

ا  راجعا األمر  ليس  املكان،  ذلك  ومثل  املفرد،  وال  القارن  إىل  ا  راجعا الكالم  فليس  الزمان  أما 

ام ال زاال حمرمني، وإنام الكالم عىل املتمتع الذي حلَّ بانتهاء عمرته. فمن للقارن وال املفرد؛ ألهن

ا قبل الزوال،  رم يف اليوم الثامن الذي هو يوم الرتوية، وَّتديدا جهة الزمان يقول املصنف: إنه حيح

 فال يصيل الظهر إال وقد أحرم.
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ا كان م رم املتمتع الذي حلَّ من مكانه، أيا كانه يف احلل أو احلرم. لنفرض أنه أما من جهة املكان حيح

فيححرم من  احلرم،  يسكن جانب  أنه  ولنفرض  الغسالة،  فيححرم من حي  الغسالة  يسكن يف حي 

هذا املكان، ولنفرض أنه يسكن يف املسجد احلرام نفسه، فيححرم من املسجد، ولنفرض أنه يسكن 

رم من هناك.   يف الرشائع الذي يف احلل، فإنه حيح

كان  فقد  كان أنه ال جيوز له أن خيرج من البلد الذي هو فيه إىل غريه إال وهو حمرم،  ومما يتعلق بامل

صىل اهلل عليه   -. وقد تقدم أن قوله  مستقالا   ا، وعرفة بلدا مستقالا   ا، ومنى بلدا مستقالا   امكة بلدا 

« فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكةيف حديث ابن عباس: »  -وسلم  

 كل بلد البلد نفسه، والكالم عىل ما كان دون مكة.  أن ميقات 

وتقدم أن من كان يف جدة فجدة كلها ميقات له، لكن ال خيرج من جدة إال وقد أحرم، ومثل 

يف  قال  يح ذلك  ومثل  ا.  حمرما إال  منها  خيرج  فال  ميقات،  كلها  بحرة  فإن  بحرة،  يف  كان  من  ذلك 

نة مستقلة فال خيرج من مكة اليوم الثامن إىل منى احلج، ملا كانت مكة قدياام منفصلة وكانت مدي

 إال وقد أحرم من مكة وجوباا؛ ألهنا ميقاته.

(()قوله:   بمكة  للمحلني  يسن  املتمتعني    )  عمرته)أي  من  حل  متمتع  حتى  كل (  وقرهبا  إذن 

 متمتع حلَّ من عمرته أو رجل يريد أن يحنشئ احلج؛ ألن اخلطاب يف هذا لصنفني: 

أناٌس من أهل مكة ومثلهم القريبون من مكة يريدون أن حيجوا، وتقدم الصنف األول:   -

 أن مثلهم ال يصح هلم التمتع؛ ألهنم من حارضي املسجد احلرام.

الثاين:   - َّتللوالصنف  لكن  اآلفاقيني؛  من  جاؤوا  لُّوا  أناٌس  هيح أن  فرييدون  عمرهتم،  من  ا 

ا خماطبون بكالم املصنف.  للحج، فهؤالء أيضا

 فال يدخل يف كالم املصنف القارن وال املفرد، فإن هؤالء باقون عىل إحرامهم. 
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يوم )قوله:   باحلج  اإلحرام   ( عمرته  من  حل  متمتع  حتى  وقرهبا   ) بمكة  للمحلني  يسن   (

)) الرت  الرتوية  يوم  باحلج  هيل  أمحد. إذن  قول  وهو  واحلنابلة  املالكية  هذا  إىل  ذهب  وقد  وية. 

النبي    -ريض اهلل عنه-والدليل ما أخرج مسلم من حديث جابر    -صىل اهلل عليه وسلم    -أن 

لوا باحلج يوم الرتوية أي اليوم  ل باحلج يوم الرتوية. إذن هذا دليل عىل أهنم هيح أمر من أحلَّ أن هيح

عند عبد الرزاق، وعن ابن عمر عند   -ريض اهلل عنهام    -بن عباس  الثامن، وثبت نحو هذا عن ا

 البخاري ومسلم. 

أي من اليوم ( وهو ثامن ذي احلجة سمي بذلك؛ ألن الناس كانوا يرتوون فيه املاء ملا بعده)قوله: 

قال:   ...إلخ.  والعارش  الزوال)التاسع  يف (  قبل  أنه  الزوال  قبل  باحلج  لون  هيح أهنم  والدليل عىل 

الظهر،   -ريض اهلل عنه    -ث جابر  حدي أهنم أهلوا باحلج كام أمر ثم ذهبوا إىل منى وصلوا هبا 

هدي  أن  بدليل  الزوال  قبل  وإحرامهم  حمرمني،  خيرجوا  أن  فالبد  مكة،  من  خرجوا  هم  فإذن 

لنحقل.   -صىل اهلل عليه وسلم    -النبي   ا هلا  يحصليها يف أول وقتها، ولو كان مؤخرا يف الصالة أن 

أحرم قبل الزوال، خالفاا للاملكية والذي يحفهم من كالمهم أن اإلحرام يكون بعد الزوال،   فإذن 

 وإنام الصواب أنه أحرم قبل الزوال ملا تقدم ذكره.

 -صالة الظهر مع اإلمام ثبت يف مسلم من حديث جابر  (  فيصيل بمنى الظهر مع اإلمام)قوله:  

 .-رمحه اهلل تعاىل-حكى اإلمجاع ابن قدامة وقد أمجع العلامء عىل ذلك،  -ريض اهلل عنه 

انتهى فيام تقدم يف الكالم (  ويسن أن حيرم ) منها ( أي من مكة واألفضل من حتت امليزاب)قوله:  

من أهل مكة أو من كان قريباا عن زمان اإلحرام هلاتني الطائفتني الذين أنشؤوا احلج، إما أهنم  

و  عمرة،  ابتدؤوا  الذين  املتمتعون  أهنم  الثانية  والطائفة  املصنف  منها،  ذكر  هذا  مكان بعد 

 إحرامهم.  
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أعلم    -والصواب   احلرم،   -واهلل  أو  احلل  كان سواء يف  ا  أيا من مكاهنم  رموا  أن حيح األفضل  أن 

تيمية ابن  واختاره  واحلنابلة  الشافعية  عند  قول  َّتت   وهذا  وال  مكة  ص  ختح وال  القيم.  وابن 

الوقت   منه  امليزاب؛ ألنه ال دليل عىل هذا، بل الصحابة كانوا باألبطح وأحرموا واألبطح ذاك 

 خارج مكة.

يحستحب اإلحرام  هناك  ويدل لذلك أنه لو كان    -صىل اهلل عليه وسلم    -ألمر النبي    منهمكان 

رموا من مك ان معني وإنام دعاهم إىل اإلحرام، وكلٌّ منهم أحرم الصحابة هبذا، ومل يأمرهم بأن حيح

 من مكانه.

هذا قول املاتن احلجاوي، فكأن موسى احلجاوي   ) وجيزئ ( إحرامه ) من بقية احلرم (()قوله:  

يرى أن اإلحرام إنام يكون من احلرم وال يكون من احِلل، وخالفه الشارح وهو منصور البهويت 

 (. ومن خارجه)فقال: 

زئ سواء من احلرم أو من خارجه؛ لقوله: »(  وجيزئ)وقوله:   فمن كان دون ذلك الصواب أنه جيح

«، لكن ال خيرج من مكان إذا كان يف بلد إال وقد أحرم. فمن كان يف مكة فال فمن حيث أنشأ 

أحرم.   وقد  إال  منى  إىل  منها  لذلك وخيرج  ويدل  منى،  عن  منفصلة  مكة  كانت  ملا  قدياام  هذا 

 دليالن:

: -ريض اهلل عنهام-يف حديث ابن عباس    -صىل اهلل عليه وسلم    -قوله  الدليل األول:   -

 «. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة»

 إمجاع أهل العلم، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب والنووي. الدليل الثاين: -

أن عرفة مل تتصل،   -علم  واهلل أ  -أما اآلن وقد اتصلت منى بمكة فاحلكم واحد، لكن األظهر  

عرفة مباٍن. فعىل هذا لو كان بمكة   بعدآخر املشاعر، لذا ال يوجد    -واهلل أعلم    -فعرفة تعترب  
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رم اليوم التاسع ويذهب إىل عرفة مبارشة   رم من مكة، فال يدخل عرفة فويريد أن حيح يجب أن حيح

ا.   إال حمرما

إ أقرب  بعد عرفة، وهو  الطائف،بخالف لو كان يسكن يف مكان  امليقات وإىل  أنه ف  ىل  لنفرض 

 ، فهذا يصح له أن يدخل عرفة بال إحرام.بعرفةيسكن يف مكان هناك فضاء 

وال يحشرتط يف البلد عند أهل العلم أن يحسمى باسم، فإذا اجتمعت مباٍن فهي بلد، فلو سكن يف 

ن حيث أنشأ حتى فمن كان دون ذلك فمهذا البلد فال خيرج منه إال وقد أحرم؛ لعموم قوله: »

 «.أهل مكة من مكة

ا، لكن  (وال دم عليه)قوله:   ؛ ألنه عىل كالم احلجاوي إذا خرج من احلرم إىل احلل فإن عليه دما

 البهويت استدرك عليه وبنيَّ أنه ال فرق بني احلل واحلرم.

قد (  الثالثة حمرماواملتمتع إذا عدم اهلدي وأراد الصوم سن له أن حيرم يوم السابع؛ ليصوم  )قوله:  

 .تقدم هذا

 فيهذا املبيت بمنى هو ليلة اليوم التاسع، ف(  ) ويبيت بمنى ( ويصيل مع اإلمام استحبابا)قوله:  

ى، وهذه الليلة بمن  والعشاء  املغرب   ليلة التاسع  اليوم الثامن يصىل الظهر والعرص بمنى، ويصيل

-هي ليلة اليوم التاسع، وهذه الليلة يحستحب له أن يبيت هبا، كام ثبت يف مسلم من حديث جابر  

ابن قدامة  -ريض اهلل عنه وأمجع   -رمحه اهلل تعاىل-. وقد أمجع العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع 

 ر.العلامء عىل أن املبيت هبذه الليلة ليس واجباا، حكى اإلمجاع ابن املنذ

إل )قوله:   بنمرة  فأقام   ،) عرفة  إل   ( منى  من   ) سار   ( عرفة  يوم  من   ) الشمس  طلعت  فإذا   (

ووقته  الوقوف  فيها  يعلمهم  بالتكبري  مفتتحة  قصرية  خطبة  نائبه  أو  اإلمام  هبا  خيطب  الزوال 
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هو اآلن يتكلم عن فجر اليوم التاسع. ودل عىل هذا حديث جابر (  والدفع منه واملبيت بمزدلفة

 . -رمحه اهلل تعاىل-يف صحيح مسلم، وأمجع العلامء عىل هذا حكى اإلمجاع النووي 

 فإذن السنة أنه يبقى يف منى ويصيل هبا فجر اليوم التاسع ويبقى حتى تطلع الشمس، ثم يسري. 

فإذن بعد أن تطلع الشمس يسري من منى إىل نمرة، ثم يبقى هبا إىل (  الزوالفأقام بنمرة إل  )وله:  ق

يف صحيح   -ريض اهلل عنه-ويدل عىل ذلك حديث جابر    أن تزول الشمس، أي وقت الظهر،

 مسلم، وعىل هذا املذاهب األربعة.

رة أن يحرضب له خباء بنم  -صىل اهلل عليه وسلم    -ويف صحيح مسلم من حديث جابر أمر النبي  

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فجلس به 

ريض اهلل -وقد ثبتت اخلطبة يف صحيح مسلم من حديث جابر    (خيطب هبا اإلمام أو نائبه)قوله:  

بادر هبا وأن يحقرص   -عنه ويف البخاري يف قصة لسامل مع احلجاج وأنه أمره باخلطبة، وذكر له أنه يح

ئل ابن عمر عن ذلك فقال: صدق. أي صدق سامل؛ ألن سامل بن عبد اهلل قال: من اخلطبة، ف سح

السنة ...، فقال ابن عمر: صدق، وهذا له حكم الرفع. وقد أمجع العلامء عىل هذه اخلطبة، حكى 

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلمجاع اإلمام أمحد 

قصرية)قوله:   كام  (  خطبة  قصرية  اخلطبة  هذه  تكون  أن  يحستحب  مع أي  سامل  قصة  يف  تقدم 

احلجاج، وقول سامل أن ذلك من السنة وقول ابن عمر: صدق. وهذا قول الشافعي والشافعية 

 واحلنابلة. 

أي ال يفتتحها (  مفتتحة بالتكبري يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه واملبيت بمزدلفة)قوله:  

نابلة، وذكر الشافعية أهنا تحفتتح بالتلبية، باحلمدلة، وإنام بالتكبري، ذكر هذا احلنفية واملالكية واحل
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رج عن أفهام أهل  ومل أقف عىل أحد من أهل العلم قال إهنا تفتتح باحلمدلة، فلذا املفرتض أال خيح

 العلم وأن نفهم الكتاب والسنة بأفهام أهل العلم فتحفتتح بالتكبري. 

 -ريض اهلل عنه  -عن عمر    ويعلمهم فيها أحكام الوقوف بعرفة وأحكام املبيت بمزدلفة، ثبت

عند مالك يف املوطأ أنه علم الناس يف اخلطبة أحكام احلج. وما ذكره املصنف: من أنه يحعلمهم 

 عند مالك يف املوطأ.  -ريض اهلل عنه  -أحكام احلج عليه املذاهب األربعة. والدليل فعل عمر 

لقوله صىل اّلِل عليه وسلم كل عرفة ) وكلها ( أي كل عرفة ) موقف إال بطن عرنة ( ؛  )قوله:  

أما أن كل عرفة موقف فقد ثبت يف مسلم من (  موقف وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه

وقفت هاهنا وعرفة كلها قال: »  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنه-حديث جابر  

 . -ه اهلل تعاىلرمح-«. وهذا قد أمجع عليه أهل العلم، حكى اإلمجاع الشوكاين  موقف

 ينبغي أن يحعرف ما ييل يف بطن عرنة: ( إال بطن عرنة)قوله: 

األول:   - »األمر  قوله:  وهو  ضعيف،  املصنف  أورده  الذي  احلديث  موقف  أن  عرفة  كل 

«، بطن عرنة  وارفعوا عن« وهو يف صحيح مسلم بدون زيادة: »وارفعوا عن بطن عرنة 

وهو   ا،  كثريا ذكرها  تقدم  التي  القاعدة  يؤكد  البخاري  وهذا  يف  احلديث  أصل  كان  إذا 

تكون   الغالب  يف  فإهنا  املخرج  نفس  من  خارجهام  زيادة  جاءت  ثم  أحدمها  أو  ومسلم 

 .شاذة

الثاين: - أمجع العلامء عىل أنه ال جيوز الوقوف يف بطن عرنة، حكى اإلمجاع ابن عبد    األمر 

زئ مع اإلثم،  الرب.   أنه جيح زئ، فذهب مالك إىل  زئ مع اإلثم أو ال جيح ثم اختلفوا هل جيح

فال  الصواب  هو  وهذا  جيزئ.  ال  أنه  إىل  وأمحد  والشافعي  حنيفة  كأيب  اجلمهور  وذهب 

زئ الوقوف ببطن عرنة.  جيح
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  -عنهام  ريض اهلل    -ثبت عن مجع من الصحابة، ثبت هذا القول عن عبد اهلل بن الزبري  ملا  

عند ابن أيب شيبة،    -ريض اهلل عنهم    -عند مالك يف املوطأ، وثبت عن عبد اهلل بن عمر  

 عند الشافعي. -ريض اهلل عنهام-وثبت عن ابن عباس 

زئ.  فإذن هذه اآلثار كلها تدل عىل قول اجلمهور وهو أن الوقوف ببطن عرنة ال جيح

يحعلم أن  (  ) وسن أن جيمع ( بعرفة من له اجلمع ) بني الظهر والعرص ( تقديام)قوله:   ينبغي أن 

هناك مسألتني: األوىل اجلمع والثانية القرص، أما القرص بأن تحصىل الظهر والعرص ركعتني فهذا 

اختيار وهو  وأمحد  والشافعي  حنيفة  أبو  هذا  إىل  ذهب  وقد  النسك،  ال  السفر  وعلته  ابن   سببه 

 تيمية وابن القيم. 

النسك،   العلة  أن  عىل  دليل  ال  أنه  يف فوذلك  كام  السفر،  ألجل  إال  الرشيعة  يف  قرص  يوجد  ال 

اَلةح َرْكَعَتنْيِ َرْكَعَتنْيِ يِف "يف الصحيحني أهنا قالت:    -ريض اهلل عنها-حديث عائشة   فحِرَضِت الصَّ

ْت   َفِر، َفأحِقرَّ َفِر، َوِزيَد يِف َصاَلِة احْلرََضِ احْلرََضِ َوالسَّ  ."َصاَلةح السَّ

ص برخص السفر؛ ألنه  ا وأقام أربعة أيام فمثله ال يرتخَّ والذي يرتتب عىل هذا أن من كان حاجا

عىل الصحيح جلس أربعة أيام، أو كان من أهل مكة أو قريباا منها، فإنه ال يحصيل الظهر ركعتني، 

ا، وال يصيل ا.وإنام يحصليها أربعا   العرص ركعتني وإنام يحصليه أربعا

ا ركعتني مع النبي    -ريض اهلل عنهم    -فإن قيل: قد صىل الصحابة   اهلل عليه صىل    –يف عرفة مجيعا

ومنهم   ،ومنهم من هو مسافر  ،ومنهم من هو قريب منها  ،ومنهم من هو من أهل مكة  -وسلم

 من هو غري مسافر، ومل يقل: هلم أمتوا صالتكم؟

ييل:  ما  القول  يحضعف هذا  لكن  القرص نسك،  بأن  مالك  قول  يحقوي  إشكال، وهذا  يقال: هذا 

ا أهل مكة عند   -صىل اهلل عليه وسلم    -وهو أن النبي   ملا فتح مكة صىل خلفه أهل مكة، وقطعا
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تموا، وفيهم من هو حديث ع نقل لنا أن  اجلميع جيب أن يح هد بإسالم وأسلم بعد فتح مكة، ومل يح

قال: أمتوا صالتكم، وقد جاء يف ذلك حديث عند أيب داود، لكن   –صىل اهلل عليه وسلم  -النبي 

 إسناده ضعيف، فيه عيل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

ىل اهلل عليه ص  -، والدليل أن النبي  الصالة  سيقرصون ف  أمتوا صالتكم  ومن املعلوم أنه إذا مل يقل

يف املدينة يف قصة ذي اليدين يف البخاري ومسلم ملا قرص الصالة قرصوا خلفه، لظنهم   -وسلم  

ع، وأنه حصل يشء جديد، فوقوع أهل مكة يف القرص ممن هم حديثو عهد بإسالم  أنه لتوه رشح

 أوىل وأوىل.

يحقطع هب نقل؛ ألنه معلوم، فكام  يح ا قال هلم، لكن مل  قال: قطعا يح نقل؛ ألنه فإذن  يح ذا يف مكة وأنه مل 

قال: يف احلج يف عرفة.   معلوم فمثله يح

لغري  ا  إن هناك قرصا قال  السفر. ومن  إال ألجل  الرشيعة قرص  يوجد يف  أنه ال  يحقويه  كله  وهذا 

 ريض  -السفر لزمه الدليل الواضح الذي ال يتطرق إليه احتامل يحسقطه. ويحؤكد ذلك أثر عائشة  

رمحه    -ال تحقرص إال صالة املسافر. وهذا كله من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  فإذن    -اهلل عنها  

 كام يف )جمموع الفتوى( وابن القيم يف كتابه: )اهلدي(. -اهلل تعاىل 

السفر برخص  يحرتخص  فإنه ال  فأكثر  أيام  أربعة  يحقيم  أن  أراد  بعرفة؛ ألن    بل  فعىل هذا من  تم  يح

مساف ليست  لعرفة  مكة  من  تماملسافة  يح أن  عليه  جيب  فإذن  سفر،  فإذن ة  قلة   ،  إال  احلجاج  أكثر 

تموا وأالَّ يقرصوا الصالة، إال من رأى أن العلة هي النسك أو قال: إن القرص  جيب عليهم أن يح

دد بأربعة أيام خالفاا لقول اجلمهور.   ال حيح
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ا بإمجاع أهل العلم أنه نسكفالعلة يف القرص هو السفر. أما اجلمع فالعلة فيه  ، فكل من كان حمرما

بحج فيحستحب له اجلمع، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب وابن حزم وابن قدامة والنووي وابن تيمية 

 وغريهم من أهل العلم. 

ا. ( بعرفة من له اجلمع( ) وسن أن جيمع )قوله:   خرج هبذا من كان بعرفة وليس حاجا

-يف حديث جابر    -صىل اهلل عليه وسلم    -النبي  هذا فعل  (  تقديام(  ) بني الظهر والعرص  )قوله:  

يف صحيح مسلم، وعليه إمجاع أهل العلم حكاه ابن حزم وابن عبد الرب وابن   -ريض اهلل عنهم

 قدامة والنووي، وغريهم من أهل العلم. 

 -أي يحستحب أن يقف راكباا، وقد وقف النبي  (  مستقبل القبلة(  أن ) يقف راكبا  (  ) و  )قوله:  

. وأمجع -ريض اهلل عنه  -راكباا كام يف صحيح مسلم من حديث جابر    -صىل اهلل عليه وسلم  

ابن عبد الرب   وقف راكباا فهو  من  العلامء أن  فعىل هذا األفضل أن يقف   ،أفضل، حكى اإلمجاع 

ذلك غري  أو  سيارته  يف  راكباا  يكون    بعرفة  أن  ويليه  يحركب،  امما  جالسا ال  يكون قائاما  أن  ويليه   ،

ا، ذكر هذا ابن عبد الرب   وحكى عليه اإلمجاع.  -رمحه اهلل تعاىل  -جالسا

 وثبت استقبال القبلة من حديث جابر يف مسلم وعىل هذا املذاهب األربعة.

 -ريض اهلل عنه    -ثبت هذا يف مسلم من حديث جابر    (() عند الصخرات وجبل الرمحة  )قوله:  

 وعىل هذا املذاهب األربعة.

لقول جابر إن النبي صىل اّلِل عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إل الصخرات وجعل  )قوله:  

 دل عىل استحباب استقبال القبلة. ( جبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة

 .-رمحه اهلل تعاىل-وهو ال يحرشع اتفاقاا حكاه ابن تيمية ( وال يرشع صعود جبل الرمحة)قوله: 
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ذكر هذا الشافعية واحلنابلة، وهذا اجلبل سواء سمي جبل الرمحة (  ويقال له جبل الدعاء)قوله:  

ا  كام حكاه ابن تيمية.  أو جبل الدعاء ال يحرشع صعوده إمجاعا

وعىل هذا املذاهب األربعة؛ ألن عرفة موقف عظيم وهو موقف دعاء (  ويكثر يف الدعاء )قوله:  

صىل اهلل   -أن النبي    -ريض اهلل عنها-وعتق للعباد من النار كام ثبت يف مسلم من حديث عائشة  

ا ِمَن النَّاِر، ِمْن َيْوِم َعَرَفةَ قال: » -عليه وسلم  ْعتَِق اهللح فِيِه َعْبدا  «. َما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن يح

فيه  (  بام ورد)قوله:   السنة  لذا  بعرفة،  قال  يح فيام  ا  حديثاا صحيحا أر  أعلم    -ومل  يدعو   -واهلل  أن 

النبي   عن  ثبت  الذي  الدعاء  ع  -بجوامع  اهلل  وسلم  صىل  بذكر   -ليه  القرآن  يف  جاء  والذي 

 .(... )ربنا

ال )قوله:   حي  وهو  ويميت  حييي  احلمد  وله  امللك  له  له  رشيك  ال  وحده  اّلِل  إال  إله  ال  كقوله 

: -صىل اهلل عليه وسلم    -هذا احلديث وهو قوله  (  ...   يموت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير

واهلل   -ثم ذكر قول ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له. فهو  ،  «...  أفضل ما دعوت به أنا والنبيون »

 . ضعيف، لذا مل يذكر املالكية استحباب هذا الدعاء -أعلم 

مل و وال يصح،    -ريض اهلل عنه    -أما ما ذكره املصنف من التتمة فرواه البيهقي من حديث عيل  

ا يذكره املالكية  . أيضا

واالستغفار والترضع واخلشوع وإظهار الضعف واالفتقار ويلح يف الدعاء  ويكثر الدعاء  )قوله:  

قال (  وال يستبطئ اإلجابة بام أن الدعاء مستحب يف يوم عرفة فكل ما يحستحب فعله يف الدعاء يح

 يف يوم عرفة، وعىل هذا املذاهب األربعة. 
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وقف  )قوله:   ومن  حلظة  (  )  ولو   ( بعرفة  حصل  أو  (  أي  مارا  أو  عرفةنائام  أهنا  فكل (  جاهال 

والشافعي  أبو حنيفة  األربعة، وذكر هذا  املذاهب  بعرفة. وعىل هذا  الوقوف  هؤالء حيصل هلم 

ا.  وأمحد. ويدل عىل ذلك حديث عروة بن املرضس، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالا أو هنارا

ولو كان جيهل أن هذا املكان عرفة؛ ألنه داخل يف عموم   فإذن كل من وقف بعرفة صحَّ وقوفه

وقد ذهب إىل   (() من فجر يوم عرفة)النص. ثم ذكر املصنف وقت ابتداء الوقوف بعرفة فقال:  

الزوال بعد  يبدأ  إنام  بعرفة  الوقوف  أن  والصواب  احلنابلة.  قول  وهو  أمحد  وقف و  هذا  من  أن 

زئه، وهذا بعرفة قبل الزوال كوقت الضحى أو بعد   طلوع الشمس، وغري ذلك، فمثل هذا ال جيح

الذي عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وابن عيينة، وغريهم من أهل العلم، بل حكى 

زئ.   مجاعات اإلمجاع عىل ذلك، وأن الوقوف بعرفة قبل الزوال ال جيح

م، وابن املنذر، والقرطبي، وابن حز -رمحه اهلل تعاىل  -وممن حكى اإلمجاع عىل ذلك ابن عبد الرب

زئ يرده أمران:  بل قال الشوكاين: ومل يحسبق أمحد إىل هذا القول، فلذا القول: بأنه جيح

 اإلمجاعات التي تقدم ذكرها. األمر األول:  -

بعرفة إنام بدأ بعد الزوال، والسنة    -صىل اهلل عليه وسلم    -أن وقوف النبي    األمر الثاين: -

 ولية.الفعلية تحفرس السنة الق

النحر)قوله:   يوم  فجر  بفجر  (  إل  ينتهي  عرفة  يوم  العارش أي  وإنام اليوم  الشمس  بطلوع  ال   ،

 .-اهلل تعاىل امرمحه-النووي ابن قدامة و بطلوع الفجر، أي إذا أذن الفجر، وهذا باإلمجاع حكاه

أما لو كان مسلاما غري حمرم باحلج (  مسلام حمرما باحلجوهو أهل له أي للحج بأن يكون  )قوله:  

 فليست له هذه األحكام.
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سكرانا)قوله:   يصح (  ليس  أنه  والصواب  وقوفه،  يصح  ال  املصنف  عند  السكران  هذا  فعىل 

الشافعية واحلنابلة؛ ألنه داخل يف عموم حديث عروة بن  وقوفه، وهو قول احلنفية وقول عند 

 املرضس، وقد وقف بعرفة.

أي أن املجنون ال يصح وقوفه بعرفة، والصواب أنه يصح وقوفه بعرفة، وهو (  وال جمنونا)قوله:  

 قول مالك واحلنفية.

والصواب أنه يصح وقوفه وهو قول أيب حنيفة ومالك. والدليل عىل أن  (  وال مغمى عليه)قوله:  

 : لدليلنيون واملغمى عليه يصح وقوفهم هؤالء الثالثة السكران واملجن

 وقد وقف بعرفة.  -ريض اهلل عنه  -حديث عروة بن مرضس الدليل األول:  -

الثاين: - يصح   الدليل  النائم  أن  بدليل  معه  عقله  يكون  أن  بعرفة  للوقوف  يحشرتط  ال  أنه 

 وقوفه.

حجه  )قوله:   صح  الوقوف(  )  زمن  يف  بعرفة  حصل  زمن (  ألنه  يف  عرفة  يف  ا  موجودا كان  أي 

 الوقوف هبا. 

يصح حجه بفوات (  يقف بعرفة أو وقف يف غري زمنه أو مل يكن أهال للحج ) فال  (  ) وإال  )قوله:  

معنى هذا: وإن مل يقف، فال  (  وإال يقف بعرفة)ويحالحظ يف بعض النسخ قال:  (  الوقوف املعتد به

املراد   هو  هذا  أو  خطأ  النسخة  يف  هل  أعلم    -أدري  يقف  -واهلل  مل  )وإن  املراد  وليس (  لكن 

عل عىل هذا الظاهر.  ()وإال  فقط، فعىل هذا جتح

زمنه)وقوله:   غري  يف  وقف  قوله:  (  أو  زمنه،  غري  يف  وقف  للحج )لو  أهال  يكن  مل  كان  (  أو  بأن 

يكون   كأن  فيه،  مانع  وجود  أو  الزمان  أو  املكان  لتخلف  حجهم؛  يصح  ال  هؤالء  فكل  ا،  كافرا

ا.  كافرا
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أي قبل  (  إليها ) قبله  (  منها ) قبل الغروب ومل يعد  (  بعرفة ) هنارا ودفع  (  ) ومن وقف  )قوله:  

أي شاة؛ ألنه ترك واجبا فإن عاد إليها أو استمر للغروب (  الغروب ويستمر هبا إليه ) فعليه دم  

وقبل رشح   (أو عاد بعده قبل الفجر فال دم عليه؛ ألنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار

صنف ينبغي أن يحعلم ما ذكره املصنف: إمجاالا من حيث الدليل واملعنى ثم أرجع لرشح كالم امل

 كالمه:

الواجب يف الوقوف بعرفة ملن جاء قبل غروب الشمس فجلس بعرفة أن      املسألة األول: -

من   أن  بمعنى:  والنهار،  الليل  بني  جاء جيمع  قد  يكون  بأن  الشمس  غروب  قبل  جاء 

ا حتى يدخل   العرص أو بعد الظهر أو قبيل أذان املغرب وجلس، فالبد أن يستمر جالسا

 الليل، أي يحؤذَّن للمغرب. 

ص للضعفة يف مزدلفة أن يدفعوا من    -صىل اهلل عليه وسلم    -ودليل ذلك أن النبي   رخَّ

الضعفة للدفع من عرفة أكثر من حاجة الضعفة  نصف الليل؛ ألن هلم رخصة، وحاجة  

 للدفع من مزدلفة ألسباب: 

o  :شدة احلر.السبب األول 

o :بعد املكان من عرفة إىل مزدلفة. السبب الثاين 

o :أن الضعفة إذا خرجوا من عرفة فسيتجهون إىل مكان واحد وهو   السبب الثالث

أما إىل  يتجهوا  أن  فلهم  مزدلفة  من  خرجوا  إذا  أما  وليسوا   متعددة  كنمزدلفة، 

 ملزمني بأن يتجهوا إىل منى وأن يرموا اجلمرات. 

ص للضعفة يف مزدلفة ومل يحرخص هلم يف الدفع من عرفة قبل غروب الشمس   فإذن ملا رخا

 دل عىل أن املحكث إىل غروب الشمس واجب، وسيأيت ذكر األقوال. 



281 

 

ا أو غري  املسألة الثانية:   - ا فله حاالن: إما أن يكون معذورا من جاء عرفة ليالا ومل يأهتا هنارا

ا صح وقوفه وال دم عليه باإلمجاع كام سيأيت يف كالم املصنف.  معذور، فمن كان معذورا

ت جبالا  ملا جاء قال: ما ترك  -ريض اهلل عنه    -ويدل عليه حديث عروة بن مرضس، فإنه  

، ومل يسأل النبي  ،  وقفت عليه  إال  عروة هل ملا  -صىل اهلل عليه وسلم    -ومل يصل إال ليالا

 ؟ تأخرت يف اخلروج إىل عرفة كنت مفرطاا؟ أو مل تكن مفرطاا

اإلمج موضع  يف  االستفصال  املقالوترك  يف  العموم  منزلة  نزل  يح ليالا    ؛ال  جاء  من  فإذن 

ا ال دم   ا أيضا ط أو ليس معذورا لعذر فال دم عليه، بل عىل الصحيح من جاء ليالا وقد فرَّ

 عليه، والدليل عدم االستفصال من عروة بن مرضس.

أي قبل  (  إليها ) قبله  (  منها ) قبل الغروب ومل يعد    ((بعرفة ) هنارا ودفع  (  ) ومن وقف  ))قوله:  

دم   فعليه   ( إليه  هبا  ويستمر  واجبا(  الغروب  ترك  ألنه  شاة  ما  (  أي  وإىل والدليل  ذكره،  تقدم 

 ذهب احلنفية واحلنابلة وهو قول عند الشافعية. الوجوب القول: ب

م يف  مستحب  الوقوف  بأن  قول  الشافعية  الليل  فعند  إىل  فبقاؤه  قبل،  جاء  لو  حتى  هذا  ثل 

قابلهم مالك مستحب، فهؤال لوا. ويح ا ثم خرج قبل غروب  بالركنية ا قالملء سهَّ ، فلو أنه جاء هنارا

رب بالدم.   الشمس فإنه قد ترك ركناا فال جيح

صىل   -ليس ركناا كقول مالك بدليل قصة عروة بن مرضس، فإن النبي  ووالصواب أنه واجب  

 مل يستفصل منه، وليس مستحباا كأحد القولني عند الشافعية. -اهلل عليه وسلم 

) هنارا ودفع  (  ) ومن وقف  )قوله:   يعد  (  بعرفة  الغروب ومل  قبل   ( دفع منها   ((منها  لو  معناه 

ا ثم عاد الساعة اخلامسة فال يشء عليه؛ ألنه مجع بني الليل والنهار، فإذا كان   الساعة الثانية ظهرا
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ا ال يشء عليه. فإذن من خرج وعاد ال يشء عليه من باب  من   تعمد املجيء الساعة اخلامسة هنارا

 أوىل.

إذن يكون أتى (  أي قبل الغروب ويستمر هبا إليه(  إليها ) قبله  (  ) قبل الغروب ومل يعد  )قوله:  

 .وجوبه  قد تقدم وجه بيان و( أي شاة؛ ألنه ترك واجبا( ) فعليه دم  )هبا وجلس 

لنفرض أنه جاء بالنهار الساعة الثانية ثم خرج، لكنه (  فإن عاد إليها أو استمر للغروب)قوله:  

الساعة  وجاء  تعمد  من  ألن  عليه؛  يشء  ال  فإذن  بالواجب،  أتى  قد  فإنه  للغروب  واستمر  عاد 

اخلامسة مثالا ال يشء عليه، فكيف بمن جاء الساعة الثانية ثم خرج ثم رجع اخلامسة ثم استمر 

 ب الشمس، فأوىل أالَّ يكون عليه يشٌء. ويدل عليه عموم حديث عروة بن مرضس.حتى غرو

لنفرض أنه جاء (  فال دم عليه)أي عاد بعد الغروب قبل الفجر  (  أو عاد بعده قبل الفجر)قوله:  

ا ثم  لعرفة   قال -، ثم جاء الساعة العارشة ليالا أو الثانية ليالا  خرج منهاالساعة الثانية ظهرا الذي يح

اهل  فال يشء عليه؛ ألنه مجع بني الليل والنهار.  -ا لغةا صباحا

ا،   ألنه أتى بالواجب وهو الوقوف )والذي جيب عليه أن جيمع بني الليل والنهار هو من جاء هنارا

حنيفة  خالفاا أليب قول مالك والشافعي وأمحدصحيح وهو هذا هو ال تقدم أن قد ( بالليل والنهار

 شدد يف مثل هذا. الذي 

دم عليه قال يف رشح املقنع: ال نعلم فيه خالفا؛ لقول النبي (  ) ومن وقف ليال فقط فال  )ه:  قول

احلج   أدرك  فقد  بليل  عرفات  أدرك  من  وسلم  عليه  اّلِل  أعلم-يريد    ،((صىل  يف )بـ  -واهلل  قال 

الرشح الكبري البن أيب عمر، وكأن املصنف اخترص النقل، فكالم ابن أيب عمر املراد  (  رشح املقنع

فيقال:   اخترص،  واملصنف  ا،  معذورا كان  من  أي  عليه  دم  ال  أنه  فيف  ليالا  وقف  له ف  حسبمن 

 حاالن: 
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األول:   - فهذا ال  احلال  بعذر،  إال  ليالا  يأت  لدليلني: األول: لإلمجاع  أن يكون مل  دم عليه 

الذي حكاه ابن أيب عمر، والثاين: حديث عروة بن مرضس، فرتك االستفصال يف موضع 

نزل منزلة العموم يف املقال. فإن النبي   يح عذر عروة بن    -صىل اهلل عليه وسلم    -اإلمجال 

 مرضس. 

الثانية: - فهذا عىل  احلال   ، ليالا التأخر  وتعمد  يكون غري معذور  دم عليه.    أن  الصحيح ال 

مل يستفرس من عروة هل تأخرت لعذر أو لغري    -صىل اهلل عليه وسلم    -وذلك ألن النبي  

عذر، وتأخري االستفصال يف موضع اإلمجال ينزل منزلة العموم يف املقال، وقد ذهب إىل  

 هذا احلنفية والشافعية واحلنابلة. 

نائبه ع)قوله:   أو  اإلمام  الغروب مع  بعد  يدفع  ) إل مزدلفة  ثم  املأزمني  ما بني (  ىل طريق  وهي 

بسكينة    ( دفعه  وادي حمرس. ويسن كون  إل  الناس (  املأزمني  أهيا  عليه وسلم  اّلِل  لقوله صىل  ؛ 

؛ لقول أسامة كان رسول اّلِل صىل اّلِل عليه وسلم يسري  (  السكينة السكينة. ) ويرسع يف الفجوة  

ألن   أرسع؛  أي  نص  فجوة  وجد  فإذا  العنقالعنق  فوق  والنص  السري  انبساط  انتقل (  العنق 

 املصنف للكالم يف الدفع من عرفة إىل مزدلفة. 

وهذا عليه املذاهب األربعة. (  ثم يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو نائبه عىل طريق املأزمني)قوله:  

 يف الصحيحني.  -ريض اهلل عنه  -ويدل عليه حديث أسامة 

ا عليه املذاهب األربعة ويدل عليه حديث جابر   ((ويسن كون دفعه ) بسكينة  )قوله:   وهذا أيضا

 يف صحيح مسلم. 
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الفجوة  )قوله:   يف  ويرسع  فإنه    (()  أرسع  لو  رضر  هناك  وليس  اإلرساع  يف  سعةا  وجد  إذا  أي 

قال:   األربعة.  املذاهب  هذا  وعىل  اإلرساع،  له  اّلِل)يحستحب  صىل  اّلِل  رسول  كان  أسامة   لقول 

 .(عليه وسلم يسري العنق فإذا وجد فجوة نص أي أرسع

أي يسن ملن دفع من عرفة أن ال يصيل املغرب (  أي بمزدلفة ) بني العشاءين  (  ) وجيمع  )قوله:  

إن اجلمع   ( حتى يصل إل مزدلفة فيجمع بني املغرب والعشاء من جيوز له اجلمع قبل حط رحله

وعىل هذا إمجاع أهل   من احلاجني،  يف مزدلفة نسك، كاجلمع بعرفة، يفعله املسافر وغري املسافر

وعبارة   العلم  والطحاوي.  تيمية،  وابن  والنووي  حزم  وابن  الرب  عبد  ابن  اإلمجاع  حكى 

 . (الطحاوي أرصح وأوضح يف )رشح معاين اآلثار

والشافعي وأمحد وهو  أما   أيب حنيفة  السفر، كام هو قول  لعلة  الصحيح  فعىل  مزدلفة  القرص يف 

 اختيار ابن تيمية وابن القيم. وهو كالقرص بعرفة.

أي يسن ملن دفع من عرفة أن ال يصيل املغرب (  أي بمزدلفة ) بني العشاءين  (  ) وجيمع  ))قوله:  

حتى يصل إىل مزدلفة، وقدياما ال يمكن أن    غرب امل  ن يحؤخرفيحستحب له أ(  حتى يصل إل مزدلفة

فيجمع بني املغرب )يصل يف الغالب إال ويكون قد دخل وقت العشاء، فيجمع مجع تأخري، قال: 

ا.( والعشاء من جيوز له اجلمع قبل حط رحله  هذا سابقا

ا.( من جيوز له اجلمع)قوله:   خرج هبذا من كان بمزدلفة ممن ليس حاجا

بادر باجلمع. ويدل لذلك حديث (  قبل حط رحله)قوله:   أي قبل أن حيط رحاله يستحب له أن يح

ريض   -كام يف مسلم، وأوضح من ذلك ما ثبت عن ابن عمر    -ريض اهلل عنه    -أسامة بن زيد  

 -ملوطأ أنه مجع قبل حط الرحل، فكأن احلنابلة أخذوا فعل ابن عمر  عند مالك يف ا  -اهلل عنهام  

 .-ريض اهلل عنهام
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ريض اهلل   -يف حديث جابر    -صىل اهلل عليه وسلم    -إذن يكون اجلمع مجع تأخري؛ لفعل النبي  

ومقتىض اإلمجاعات املتقدمة التي حكاها ابن عبد الرب وابن حزم والنووي وابن تيمية، أن    -عنه  

 مجع تأخري يف وقت العشاء.  اجلمع

مجع  مجعيصح    مسألة: • املغرب    تقديم  الصالة  وقت  القولنييف  أصح  قول  عىل  وهذا   ،

ا،   واحدا وقتاا  الوقتان  صار  اجلمع  بمقتىض  ألنه  واحلنابلة؛  واحلنفية  والشافعية  الشافعي 

 فيصح التقديم ويصح التأخري. 

زمان ووقت ليس يف    يف مثل هذا  اإلشكال (  وأجزأهوإن صىل املغرب بالطريق ترك السنة  )قوله:  

ترك السنة؛ ألن فيه  . فالقول: بأنه يصيل املغرب بالطريق  وهو مزدلفة  وإنام يف ترك املكان   الصالة

بمزدلفة الصالة  يصيل  أن  هذا   ،السنة  إىل  وذهب  املصنف.  ذكر  كام  زئه  جيح أنه  الصواب  لكن 

 الشافعي وأمحد.

، ومل يستفصل   -ريض اهلل عنه-مرضس  ويدل هلذا حديث عروة بن   فإنه ما جاء مزدلفة إال ليالا

 .-صىل اهلل عليه وسلم -منه النبي 

سيأيت الكالم عن املبيت وأنه واجب بداللة الرتخيص للضعفة. (  وجوبا(  ) ويبيت هبا  )قوله:  

عليه   الكالم  وسيأيت  نزاع،  حمل  َّترير  إىل  حيتاج  مزدلفة  يف  اهلل  -والبحث  شاء  يف   -تعاىلإن 

 الواجبات. 

ص    -لكن املبيت إىل نصف الليل واجب. وهذا قول الشافعي وأمحد يف رواية. والدليل أنه رخَّ

 للضعفة. -صىل اهلل عليه وسلم 

 ؛« ففيه نظر كام تقدممناسككم  لتأخذوا : »-صىل اهلل عليه وسلم    -أما استدالل املصنف بقوله  

 االتباع، وتقدم ذكره يف مقدمة الرشح. ن احلديث ال يفيد الوجوب وإنام يفيد أل
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أي إذا كان اإلمام سيتأخر إىل   ((من مزدلفة قبل اإلمام ) بعد نصف الليل  (  ) وله الدفع  )قوله:  

وألمحد  وأمحد،  الشافعي  قول  هو  كام  قبل،  يدفعوا  أن  فللضعفة  السنة،  هو  كام  ا  جدا يحسفر  أن 

رواية بمغيب القمر واألخرى بنصف الليل. وسيأيت أن الصواب    يف وقت دفع الضعفة  روايتان 

 نصف الليل. 

قبله  (  )و)قوله:    ( دم  (  الدفع  فيه   ( الليل  نصف  قبل  أن    ((أي  الصحيح  عىل  الواجب  ألن  ؛ 

ترك  فقد  ذلك  قبل  دفع  فمن  ضعفاء،  أو  أقوياء  كانوا  سواء  الليل،  نصف  إىل  بمزدلفة  يمكث 

والقاعدة ترك  :واجباا.  من  دًما  أن  عليه  فإن  عباس  واجًبا  ابن  عن  املوطأ  يف  مالك  روى  ملا   -؛ 

ا"أنه قال:  -ريض اهلل عنهام  ا أو نسيه فليهرق دما  ."من ترك نسكا

ا(  عىل غري سقاة ورعاة)قوله:   قياسا السقاة والرعاة  فيه   استثنى احلنابلة  املبيت بمنى، وهذا  عىل 

وال يصح قياس ترك مبيت ليلة واحدة كليلة مزدلفة عىل ليايل منى ال سيام   ال دليل عليهألنه  نظر  

الشمس؛  طلوع  قبل  إىل  الليل  نصف  بعد  قليالا  باإلقامة  ولو  يتحقق  هبا  املبيت  لذا    ووجوب 

 الصواب أهنم ال يحستثنون؛ ألنه ال دليل عىل ذلك.

ناسيا)قوله:   أو  ا(  سواء كان عاملا باحلكم أو جاهال عامدا  أما اجلاهل أما  لعامل فال إشكال فيه، 

يكن  مل  إذا  الرشيعة  أحكام  يف  معذور  اجلاهل  وأن  تقرير هذا  تقدم  وقد  معذور.  أنه  فالصواب 

عباس   ابن  ألثر  ا؛  عذرا ليس  نسياناا  الواجب  ترك  أن  تقدم  فقد  النايس  أما  اهلل   -مفرطاا،  ريض 

 .-عنهام 

ا ودفع قبل منتصف الليل  -فإن عليه دم ترك واجب؛ لقول ابن عباس    إذن لو ترك املبيت نسيانا

ا": -ريض اهلل عنهام  ا أو نسيه فليهرق دما  ."من ترك نسكا
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إليها  )قوله:   كوصوله  الفجر  (  )  بعد   ( مزدلفة  إل  واجبا (  أي  نسكا  ترك  ألنه  دم؛  ( فعليه 

بمزدلفة   الوقوف  أن  يرى  طلوع فاملصنف  إىل  ينتهي  أنه  والصواب  الفجر،  طلوع  إىل  ينتهي 

جاء  رجالا  أن  أمحد  اإلمام  به  واحتج  منصور  بن  سعيد  سنن  يف  ثبت  ما  لذلك  ويدل  الشمس. 

كان يسأل،   الفجر  فأمره أن يرجع ويقف بعرفة، فلام صىل عمر  -ريض اهلل عنه    -وسأل عمر  

 دفع. هل جاء الرجل؟ هل جاء الرجل؟ إىل أن جاء الرجل ثم

طلوع الشمس، فإذا طلعت   وهو دلفة يمتد إىل بعد طلوع الفجر  فدل هذا عىل أن الوقوف بمز

والشافعية   الشمس انتهى الوقوف بمزدلفة. وهذا عىل أصح القولني، وممن ذهب لذلك احلنفية

 خالفاا للحنابلة. وقول عند املالكية 

 ل هذا ال إشكال فيه؛ ألنه وص(  أي قبل الفجر فال دم عليه(  إن وصل إليها ) قبله  (  ) ال  )قوله:  

الفجر ال دم عليه )يف الوقت، قال:   إليها قبل  الليل وعاد  ( وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف 

ا.  يمكث هباالواجب ملن جاء قبل منتصف الليل إىل مزدلفة أن   إىل نصف الليل، وهذا وجوبا

تعمد ومل يأت إال بعد نصف الليل، أو جاء قبل نصف الليل ثم خرج ثم رجع بعد لكن لو أنه  

 نصف الليل، فإنه قد أدى الواجب. 

أصبح  )قوله:   فإذا  بمزدلفة (  هبا(  )  الصبح  )أي  صىل  أول  (  بغلس(  )  يف  الصبح  يصيل  أنه  أي 

قال: صىل الصبح حني  -ريض اهلل عنه  -وقتها، وعىل هذا املذاهب األربعة. لذا يف حديث جابر 

. وعن ابن مسعود يف البخاري: صىل الصبح وال يحدرى طلع الفجر أم مل يطلع. فدل عىل أنه  تبنيَّ

يح  أن  فإنه يدعو إىل  غ احلاج للدعاء،  يتفرَّ سفر صالها يف أول وقتها، ومن احلكم يف ذلك: حتى 

ا.  جدا
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احلرام  )قوله:   املشعر  أتى   ( النبي    (( ثم  أن  جابر  عن  مسلم  صحيح  يف  عليه -ثبت  اهلل  صىل 

 أتى املشعر احلرام، فيحستحب ذلك، وعىل هذا املذاهب األربعة. -وسلم

يحستحب أن يرقى املشعر احلرام، وهذه  أي رقى املشعر احلرام. يحقرر املصنف: أنه  (  فريقاه)قوله:  

رواية من حديث جابر عند أيب داود من طريق حاتم بن إسامعيل، لكن هذه رواية شاذة، ففي 

عىل  يرقى  أن  الستحباب  األربعة  املذاهب  بني  احلنابلة  وانفرد  رقى.  أنه  فيه  ليس  مسلم  رواية 

لذا الصواب    خالف الرواة األوثق. املشعر احلرام، والرواية شاذة وهم فيها حاتم بن إسامعيل و

يحستحب أن يرقاه فلم يصح يف ذلك حديث،  قال: يستحب أن يأيت عند املشعر احلرام وال  يح أن 

 خالفاا للحنابلة الذين قالوا باالستحباب. 

ريض اهلل   -تقدم هذا وأنه ورد يف حديث جابر  (  أو يقف عنده وحيمد اّلِل ويكربه وهيلله )قوله:  

القول: بأنه يقرأ هذا ال دليل عليه. لذا (  اآليتني  ﴾فإذا أفضتم من عرفات ﴿ ويقرأ  )قوله:  و  -عنه  

قرأه إنام ليحعلم الناس ال ألنه ذكر يف    -صىل اهلل عليه وسلم    -الصواب أنه ال يقرأه، فكون النبي  

َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهللَِّ﴿ة بعضهم يقرأ:  نفسه. مثل القراءة عىل الصفا واملرو ]البقرة:   ﴾إِنَّ الصَّ

قرأ عىل الصفا واملروة، وإنام قرأه النبي    [158 ا يح ؛ ليحعلم -صىل اهلل عليه وسلم    -هذا ليس ذكرا

قرأ من باب التعليم.  قرأ عىل أنه ذكر وبني أن يح  الناس، وفرق بني أن يح

 -ريض اهلل عنه    -كام يف حديث جابر    -صىل اهلل عليه وسلم    -وقد دعا النبي  (  ويدعو)قوله:  

ا، كام يف صحيح (  حتى يسفر)قوله:  ، وتفاق املذاهب األربعةوالدعاء مستحب با أي يحسفر جدا

ا. وهذا قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد. أما مالك فقال:  مسلم عن جابر قال: حتى يحسفر جدا

ا قبل أن تطلع الشمس.   حتى يسفر. والصواب أنه حتى يحسفر جدا
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اّلِل عليه وس)قوله:   النبي صىل  أن  احلرام حتى ألن يف حديث جابر  املشعر  عند  واقفا  يزل  مل  لم 

 . (أسفر جدا فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة

الوقوف عند املشعر احلرام مستحب كام دل عليه حديث جابر وإمجاع العلامء كام حكاه النووي 

ولإلمجاع  يف رشح مسلم. ويستحب رفع اليدين؛ ألثر ابن عباس ترفع األيدي يف سبعة مواطن  

 الذي حكاه الطحاوي. 

ا   تنبيه: الظاهر أن املراد الوقوف ال القيام عىل األقدام فيدخل فيه من دعا راكباا عىل دابته أو جالسا

 باألرض.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

حمرسا    بلغ  فإذا  أرسع  (  )   ( سالكه  حيرس  ألنه  بذلك؛  سمي  ومنى  مزدلفة  بني  واد  قدر (  وهو 

ان كان ماشيا وإال حرك دابته؛ ألنه صىل اّلِل عليه وسلم ملا أتى بطن حمرس حرك (  ) رمية حجر  

احلىص   وأخذ   ( جابر.  ذكره  كام  يأخذ (  قليال  عمر  ابن  وكان  شاء  حيث  من  اجلامر  حىص  أي 

 جبري وقال: كانوا يتزودون احلىص من مجع.  احلىص من مجع. وفعله سعيد بن

حصاة كل واحدة (  أي عدد حىص اجلامر )سبعون(  والرمي حتية منى فال يبدأ قبله بيشء. )وعدده

 كحصا اخلذف، فال جتزئ صغرية جدا وال كبرية وال يسن غسله.( )بني احلمص والبندق

العقبة مجرة  إل  حمرس  وادي  من  وهي  منى  إل  وصل  ب(  )فإذا  بسبع بدأ  )رماها  فـ  العقبة  جمرة 

واحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة واحدة مل جيزئه إال عن واحدة. وال جيزئ (  حصيات متعاقبات

؛ ألنه أعون عىل الرمي. )ويكرب (  حال الرمي )حتى يرى بياض إبطه(  الوضع )يرفع يده اليمنى

 غفورا.ويقول: اللهم اجعله حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا م( مع كل حصاة

( جيزئ الرمي )هبا ثانيا( أي غري احلصاة كجوهر وذهب ومعادن. )وال( )وال جيزئ الرمي بغريها

عند مجرة العقبة بعد رميها (  ؛ ألهنا استعملت يف عبادة فال تستعمل ثانيا كامء الوضوء. )وال يقف

 لضيق املكان. 

القبلة وأن يرمي عىل جانبه   األيمن، وإن وقعت احلصاة وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل 

 خارج املرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. 

قبلها التلبية  عباس:  (  )ويقطع  بن  الفضل  لقول  النبي    "؛  َوَسلََّم    -إن  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  يزل   -َصىلَّ  »مل 

؛ (  ندبا بعد طلوع الشمس (  . )ويرمي"الصحيحني    "أخرجاه يف    "مجرة العقبة«    يلبي حتى رمى
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َعَلْيِه َوَسلََّم    -ت رسول اّلِل  لقول جابر: »رأي يرمي اجلمرة ضحى يوم النحر وحده«   -َصىلَّ اّلِلَُّ 

من ليلة النحر؛ ملا روى أبو داود عن عائشة (  رميها )بعد نصف الليل (  أخرجه مسلم. )وجيزئ

النبي   َوَسلََّم    -أن  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  قبل  -َصىلَّ  العقبة  مجرة  فرمت  النحر  ليلة  سلمة  أم  ثم    »أمر  الفجر 

 مضت فأفاضت«، فإن غربت شمس يوم األضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. 

إن كان معه ينحر هديا  مل يكن معه هدي وعليه واجب اشرتاه (  )ثم  فإن  أو تطوعا،  واجبا كان 

 وإن مل يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. وإذا نحر اهلدي فرقه عىل مساكني احلرم.

ال من كل شعرة (  يستقبل القبلة ويبدأ بشقه األيمن )أو يقرص من مجيع شعرهويسن أن  (  )وحيلق

بعينها ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغريه، وبأي يشء قرص الشعر أجزأه، وكذا أن نتفه أو 

أي من شعرها (  أزاله بنورة؛ ألن القصد إزالته، لكن السنة احللق أو التقصري. )وتقرص منه املرأة

أنملة التقصري«   ()قدر  النساء  عىل  إنام  حلق  النساء  عىل  »ليس  يرفعه  عباس  ابن  حلديث  فأقل؛ 

رواه أبو داود. فتقرص من كل قرن قدر أنملة أو أقل. وكذا العبد وال حيلق إال بإذن سيده. وسن 

 ملن حلق أو قرص أخذ ظفر أو شارب وعانة وإبط.

يشء(  )ثم كل  له  حل  )قد  قرص  أو  وحلق  رمى  حمظور(  إذا  النساءكان  إال  باإلحرام   أً وط(  ا 

ومبارشة وقبلة وملسا لشهوة وعقد نكاح؛ ملا روى سعيد عن عائشة مرفوعا »إذا رميتم وحلقتم 

 فقد حل لكم الطيب والثياب وكل يشء إال النساء«.

يقرص : »فل-َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -يف تركهام دم؛ لقوله  (  ممن مل حيلق )نسك(  )واحللق والتقصري

أي احللق أو التقصري عن أيام منى )دم وال بتقديمه عىل الرمي (  ثم ليتحلل«. )وال يلزم بتأخريه

َصىلَّ اّلِلَُّ   -وال إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عاملا؛ ملا روى سعيد عن عطاء أن النبي  (  والنحر
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َم   األول باثنني من حلق   قال: »من قدم شيئا قبل يشء فال حرج«. وحيصل التحلل   -َعَلْيِه َوَسلَّ

خطبة  النحر  يوم  بمنى  اإلمام  خيطب  ثم  سعي.  مع  بقي  بام  الثاين  والتحلل  وطواف،  ورمي 

 يفتتحها بالتكبري يعلمهم فيها النحر واإلفاضة والرمي. 

------------------------------------------------------ 

وهو واد بني مزدلفة ومنى سمي بذلك ألنه )أي إذا بلغ احلاج هذا املكان  (  فإذا بلغ حمرسا)قوله:  

مفهوم املخالفة أنه ال يحرسع فيام عداه، (  أرسع)فإذن هذا هو سبب التسمية، قال:  (  حيرس سالكه

هذا املذاهب   وإنام يحرسع فيه لذاته، أما ما عداه فإنه يرسع إذا وجد فجوة ال لذات املكان. وعىل

 فيام رواه مسلم. -ريض اهلل عنه-األربعة، ودل عليه حديث جابر 

ذكره احلنابلة من بني املذاهب األربعة. ويدل عليه ما ثبت يف املوطأ    ((قدر ) رمية حجر  )قوله:  

أنه كان يحرسع هبذا املقدار، واملراد بقدر رمية حجر: أي رمية   -ريض اهلل عنهام    -عن ابن عمر  

 املتوسط ال القوي وال الضعيف.

أنه يأخذ احلىص من مزدلفة، قال:  (  وأخذ احلىص )قوله:   ( أي حىص اجلامر من حيث شاء)أي 

 أي من حيث شاء إذا كان من مزدلفة.

-امريض اهلل عنه-وهذا األثر ضعيف عن ابن عمر  (  وكان ابن عمر يأخذ احلىص من مجع)قوله:  

وهذا أثٌر ذكره املصنف واملذكور عن سعيد بن جبري عند ابن أيب ( وفعله سعيد بن جبري). وقال: 

وقال:   سعيد  أثر  نقل  ثم  شاء،  حيث  يأخذه  أن  يصح  ال  كان  وإن  يتزودون )شيبة  كانوا  وقال 

 وهذا مل أقف عليه.( احلىص من مجع
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أنه   -واهلل أعلم-إذن قرر املصنف: أنه يأخذه حيث شاء من مزدلفة، وأصح أقوال أهل العلم  

مكان يأ  أي  من  شاء  حيث  احلىص  مالك   خذ  قول  وهو  عطاء،  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  ثبت  كام 

أنه أخذها   له ال مزدلفة وال غريها. وما جاء يف بعض األحاديث  دد  وأمحد يف رواية. أي ال حيح

د املكان فيحتاج إىل دليل. وعطاء مفتي الناس يف املناسك وهو يقول:  ا، أما تقصُّ فإنام كان وفاقا

 شاء.حيث 

أي أنه أول ما يأيت إىل منى فإن أول يشء هو رمي (  والرمي حتية منى فال يبدأ قبله بيشء)قوله:  

 هذا هو الدليل األول.اجلامر، وظاهر كالم ابن قدامة يدل عىل أن هذا جممع عليه،  

الثاين: النبي    والدليل  أول ما دخل منى قصد رمي مجرة    -صىل اهلل عليه وسلم-أنه هدي  فإنه 

 العقبة.

هذا جمموع احلىص الذي يرميه احلاج،  (  حصاة(  )سبعونأي عدد حىص اجلامر  (  )وعدده)قوله:  

يف صحيح مسلم من حديث جابر قال: قدر حىص   ((كل واحدة )بني احلمص والبندق)قال:  

 اخلذف. 

فهو ليس بالصغري وال الكبري وإنام وسط، وحىص اخلذف معروف، وقد   (كحصا اخلذف)قوله:  

ريض اهلل -إىل أنه قدر حىص اخلذف أبو حنيفة والشافعي وأمحد، ويدل عليه حديث جابر  ذهب  

 .-عنه

ا أصغر من حىص اخلذف مل  (  فال جتزئ صغرية جدا وال كبرية)قوله:   إذن إذا كان احلىص صغريا

زئ. هذا أحد القولني عند احلنابلة. والقول الثاين: أنه   ا فإنه ال جيح ا جدا زئ، أو كبريا زئ وهو جيح جيح

فيه َّتديد  ما  الصواب؛ ألن الرشيعة جاءت برمي احلىص، وغاية  قول احلنفية والشافعية، وهو 

 حىص اخلذف أنه فعل، والفعل يفيد االستحباب، أما عدم اإلجزاء فيحتاج إىل دليل. 
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غسله)قوله:   يسن  عند (  وال  القولني  أحد  وهذا  ذلك،  عىل  دليل  ال  ألنه  احلىص؛  غسل  أي 

فيها روايتان عن اإلمام أمحد وهو قول مالك، وهو الصواب؛ ألنه ال دليل عىل ذلك. احلنابلة و

ا عن ابن عمر  ا ومل أجده.  -ريض اهلل عنهام  -وقد ذكروا أثرا  وقد بحثت عنه كثريا

قال بالغسل إال إذا ثبت هذا األثر، وإال األصل عدم الغسل.   فإذن ال يح

من املعلوم (  بدأ بجمرة العقبة(  رس إل مجرة العقبة)فإذا وصل إل منى وهي من وادي حم)قوله:  

إىل غري ذلك، وسيأيت  العقبة، وهلا أحكامها ووقتها،  يحقترص عىل رمي مجرة  العارش  اليوم  أنه يف 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-الكالم عليها 

يف صحيح مسلم، وكالم ابن   -ريض اهلل عنه    -ودل عىل البدء برمي مجرة العقبة حديث جابر  

 دامة يدل عىل أن هذا جممع عليه. ق

ا دل عليه   ((فـ )رماها بسبع حصيات متعاقبات)قوله:   الرمي بسبع حصيات يتلو بعضها بعضا

 يف صحيح مسلم، وكالم ابن قدامة يدل عىل أنه جممع عليه.  -ريض اهلل عنه-حديث جابر 

أن   مخس إال  يرمي  إنه  بحيث  الرمي،  يف  حصاتني  أو  حصاة  أنقص  إذا  فيام  متنازعون  العلامء 

 حصيات أو ست حصيات، وهذا حيصل، وسواء كان بعمد أو بغري عمد.

يرمي  يرمي بسبع ومنا من  فمنا من  نرمي،  كنا  قال:  أنه  بن أيب وقاص  النسائي عن سعد  روى 

الرمي لدل عىل جواز  لو صحَّ  احلديث  احلديث ضعيف،   بست. وهذا  أن هذا  إال  أقل،  بام هو 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ضعفه الطحاوي وغريه من أهل العلم. فهو ال يصح عن النبي 

النبي   أنه مل يصح عن  تبنيَّ  ا،   -صىل اهلل عليه وسلم-إذا  أنه يرمي سبعا فنرجع إىل األصل وهو 

عمر   ابن  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  ثبت  أنه  ذلك  اهلل  -ويؤكد  حصاة   -عنهامريض  ترك  شبَّه  أنه 
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واحدة كرتك يشء من الصالة، وهذا يؤكد عىل أن احلصيات السبع رشط. وقد ذهب إىل هذا أبو 

 حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية. 

 . (وله )متعاقبات هذا معنى ق( واحدة بعد واحدة)قوله: 

واحدة)قوله:   عن  إال  جيزئه  مل  واحدة  دفعة  رمى  حصيات  (  فلو  السبع  أخذ  لو  أنه  هذا  معنى 

فوضعها يف يده فرماها مرة واحدة فهي تعترب حصاةا واحدة، وعىل هذا املذاهب األربعة؛ ألنه مل 

 يرم إال رمية واحدة. 

الوضعوال  )قوله:   زئه. (  جيزئ  جيح فمثل هذا ال  يرم احلصاة،  مل  فإنه  املرمى  يف  لو وضع احلصاة 

ا أن يرمي احلصاة.   وحكى ابن قدامة عىل ذلك اإلمجاع؛ ألن املراد رشعا

اليمنى)قوله:   يده  إبطه(  )يرفع  بياض  الرمي )حتى يرى  الرمي(حال  أعون عىل  إذا (  ؛ ألنه  أي 

أن  إبطه يظهر، وهذا قول الشافعية واحلنابلة. لكن الصواب  يده بحيث إن  يرفع  أراد أن يرمي 

السنة النبوية. لذا الصواب أنه   بينتهعىل ذلك، فلو كان مستحباا ل هذا ال يحستحب؛ ألنه ال دليل  

 ليس مستحباا كام هو قول احلنفية واملالكية، وإنام يرمي بأي طريقة كانت.

يف مسلم،    -ريض اهلل عنه    -والتكبري قد دل عليه حديث جابر    (()ويكرب مع كل حصاة)قوله:  

قدامة   ابن  حكاه  الذي  تعاىل    -واإلمجاع  اهلل  ابن .-رمحه  حكاه  الذي  باإلمجاع  مستحب  وهو 

 عبدالرب. 

مل أر شيئاا ثابتاا يف هذا، (  مشكورا وذنبا مغفوراويقول: اللهم اجعله حجا مربورا وسعيا  )قوله:  

مستحباا  فإذا تبنيَّ أنه مل يصح فيه ال حديث وال أثر فيام وقفت عليه فإنه ال يحستحب. لذا مل يذكره  

 . عندهم دل عىل أنه ليس مستحبااال مالك وال املالكية، ف
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زئ   (أي غري احلصاة كجوهر وذهب ومعادن(  الرمي بغريها)وال جيزئ  )قوله:   القول: بأنه ال جيح

بغري احلىص ذهب إليه مالك والشافعي وأمحد. قال ابن حزم: وهو قول جابر وابن الزبري وليس 

زئ إال احلصا كام جاء به الدليل.   هلام خمالف. فإذن ال جيح

 (؛ ألهنا استعملت يف عبادة فال تستعمل ثانيا كامء الوضوء(جيزئ الرمي )هبا ثانيا(  )وال)قوله:  

، فلو رمى  مي هبا قبلح زئ ولو رح وقد ذهب إىل هذا أمحد يف رواية، والقول اآلخر يف املسألة: أنه جيح

يف   وأمحد  ومالك  والشافعي  حنيفة  أيب  قول  وهذا  أجزأه،  ثانياا  املنذر هبا  ابن  حكاه  بل  رواية. 

زئه، وهذا هو الصحيح؛ ألنه ال يوجد دليل عىل  مي هبا فإنه جيح ا، أن من رمى بحصاة قد رح إمجاعا

 عدم اإلجزاء.

لِّم هبذا القياس فإن الصحيح أنه يصح التطهر  أما قياس املصنف عىل املاء املستعمل، فيقال: لو سح

اباملاء املستعمل، والقول: بأنه ال   عىل أنه ليس عندهم   لتطهر به ال دليل عليه، وهذا يدليصح 

ا. دليل مأثور ال من سنة وال  آثار صحابة، وإال لفزعوا إليه ولو كان ضعيفا

 دل عىل هذا دليالن: ( عند مجرة العقبة بعد رميها لضيق املكان( )وال يقف)قوله: 

 -ريض اهلل عنه    -حديث جابر  يف    -صىل اهلل عليه وسلم    -أنه فعل النبي  الدليل األول:   -

 الذي أخرجه مسلم.

ا. -رمحه اهلل تعاىل -أن ابن قدامة  الدليل الثاين: -  حكى عىل ذلك إمجاعا

أما أن يستبطن الوادي بأن يكون يف بطن (  وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة)قوله:  

فهذ يرمي الوادي  أن  أراد  إذا  أنه  معناه  القبلة  أنه جممع عليه. واستقبال  قدامة  ابن  ا ظاهر كالم 

ل فيام أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود   ريض   -مجرة العقبة فإنه يستقبل القبلة. ولو تؤمِّ
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ملا أراد أن يرمي مجرة العقبة جعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، وقال: هذا املقام   -اهلل عنه  

 الذي أحنزلت عليه سورة البقرة.

مل يستقبل الكعبة، بل جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه.   -ريض اهلل عنه  -إذن ابن مسعود  

يساره، ومنى عن  أن جيعل مكة عن  العارش  اليوم  العقبة وحدها يف  مجرة  الصواب يف رمي  لذا 

وهو قول احلنفية  -رمحه اهلل تعاىل-يمينه. وهذا مذهب مجاهري أهل العلم كام نسبه إليهم النووي 

 ومالك واملالكية وقول عند الشافعية.

 ال دليل عليه. حلنابلة من أنه يستقبل القبلةإذن ما ذكره ا

ا يف عبارة ابن قدامة أن القول: باستقبال القبلة جممع عليه، وهذا إن كان فهمي له صح  تنبيه: يحا

 .هفإن ابن قدامة قد وهم في

يرمي)قوله:   األيمن  وأن  جانبه  اجلانب (  عىل  عىل  احلجر  جيعل  القبلة  استقبل  إذا  قوهلم  فعىل 

جانبه األيمن ثم يرمي، وهذا رواه الرتمذي من حديث ابن مسعود   األيمن. وقال بعضهم عىل

اهلل عنه- أنه    -ريض  الشيخان  رواه  فيام  ذكره  تقدم  ما  احلديث  الزيادة شاذة، وأصل  لكن هذه 

 جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رمى اجلمرة.

وهي أن جيعله عن جانبه األيمن، لذا هذه الرواية  زيادةهذه الالرتمذي من املخرج نفسه قد زاد و

ق والصواب  احلنابلة  القول  هبذا  انفرد  وقد  شاذة،  يساره تكون  عن  مكة  جيعل  أنه  اجلمهور  ول 

ومنى عن يمينه. والقول بأن جيعلها عىل اجلانب األيمن ال دليل عليه. لذا مل يقل هبذا ال احلنفية 

 وال املالكية وال الشافعية.
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معنى هذا لو أن رجالا رمى (  وإن وقعت احلصاة خارج املرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت)قوله:  

تدحرجت حتى وقعت يف املرمى فإنه عىل ما قرر املصنف: أن هذا   بحصاة فوقعت يف جهة، لكن

زئه، وهذا هو الصواب، وهو قول املالكية واحلنابلة وقول عند الشافعية.  جيح

 وذلك أنه قد َّتقق يف حقه أنه رمى، ومل تقع إال بسبب رميه.

 -إن النبي    "لقول الفضل بن عباس:  )أي قبل رمي مجرة العقبة    ((التلبية قبلها)ويقطع  )قوله:   

فعىل (  "الصحيحني    "أخرجاه يف    "»مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة«    -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  

ا عن  هذا  ثبت  وقد  السابعة.  احلصاة  إىل  التلبية  يف  ويستمر  يحكرب  رمى  كلام  يرمي  وهو  بن هذا 

يتعارض؛ ألنه  فال  الفضل  رواه  ما  أما  رواية.  يف  أمحد  اإلمام  قول  وهو  املنذر،  ابن  عند  عباس 

قال: مل يزل يحلبي حتى رمى مجرة العقبة، فيحتمل حتى عند ابتداء رمي مجرة العقبة وحيتمل حتى 

ه وهو عند االنتهاء من مجرة العق  بة. عند االنتهاء من مجرة العقبة، وأثر ابن عباس فرسَّ

الشمس(  )ويرمي)قوله:   طلوع  بعد  العقبة  ((ندبا  مجرة  رمي  وقت  املصنف:  َّترير ذكر  ومن   ،

 ما ييل:حمل النزاع 

هذا الوقت   -أي أذان الظهر-أن القول بالرمي من طلوع الشمس إىل زواهلا األمر األول:  -

طلوع   وقت  من  يكون  إذن  والنووي.  الرب  عبد  ابن  اإلمجاع  حكى  باإلمجاع،  مستحب 

 .((ندبا بعد طلوع الشمس ( )ويرمي)الشمس إىل زواهلا، لذا قال املصنف: 

الثاين: - الزوال    األمر  من  الظهر-الرمي  من  غروب   -أي  ا،   إىل  إمجاعا جائز  هذا  الشمس 

ا اختلفوا يف   حكى اإلمجاع ابن عبد الرب. واختلفوا يف الرمي بعد منتصف الليل، ثم أيضا

 الرمي يف ليلة اليوم احلادي عرش أي بعد املغرب. 
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فقال:    -رمحه اهلل تعاىل    -ثم استدل املصنف     -لقول جابر: »رأيت رسول اّلِل  )بحديث جابر 

َعَليْ  فهذا يدل عىل أن    (يرمي اجلمرة ضحى يوم النحر وحده« أخرجه مسلم  -ِه َوَسلََّم  َصىلَّ اّلِلَُّ 

 هو وقت االستحباب.  -صىل اهلل عليه وسلم -وقت رميه 

الليل (  )وجيزئ)قوله:   نصف  )بعد  النحر(  رميها  ليلة  نصف (  من  بعد  مزدلفة  من  دفع  إذا  أي 

النبي  )الليل فوصل إىل اجلمرة يرمي مبارشة، قال:   أن  أبو داود عن عائشة  اّلِلَُّ   -ملا روى  َصىلَّ 

فيه (  »أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت مجرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت«  -َعَلْيِه َوَسلََّم  

لكن هذا احلديث ضعيف، ضعفه اإلمام أمحد   رمت قبل الفجر،  -ريض اهلل عنها  -أن أم سلمة  

 وابن القيم. 

صىل اهلل عليه وسلم -وليس يف املسألة حديث منصوص، وإنام العمدة عىل ما ييل: وهو أن النبي  

 -السيام وأنه يصح لألقوياء كام سيأيت -ملا أذن للضعفة فإهنم سيصلون يف الغالب قبل الفجر    -

، وتأخري عىل عدم الرمي  قبل دخول وقت الرمي لنبَّههموسيتجهون للجمرة، فلو كان وصوهلم  

لذا الصواب ما ذكره املصنف: أنه  -صىل اهلل عليه وسلم  -البيان عن وقت احلاجة ممتنع يف حقه 

زئ بعد نصف الليل وهو قول الشافعي وأمحد.  جيح

د بعد  فإن غربت شمس يوم األضحى قبل رميه رمى من غ):  -رمحه اهلل تعاىل    -قال املصنف   

 يف هذا شيئان: ( الزوال

الشافعي األول:   قول  وهذا  واحد،  واجب  اجلمرات  بقية  مع  العقبة  مجرة  رمي  واجب  أن 

واجباا  جعلهام  عىل  دليل  ال  ألنه  واجبان؛  أهنام  والصواب  ومالك.  حنيفة  أليب  خالفاا  واحلنابلة 

ا. وهذه املسألة سنحتاج إليها فيام سيأيت.   واحدا
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املصنف أنه ال جيوز الرمي إذا غربت الشمس يوم العيد، لكن الصواب أنه جيوز يف كالم  الثاين:  

الرمي إىل فجر اليوم احلادي عرش. ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعية وأحد قويل مالك. ويدل 

عمر   ابن  زوجة  وهي  عبيد  أيب  بنت  صفية  أن  والبيهقي  املوطأ  يف  مالك  عند  ثبت  ما   -لذلك 

ومل يأتوا إال بليل فأذن    -أي ولدت يف الطريق -ت مع امرأة قد نفست  تأخر  -ريض اهلل عنهم  

، ومل يأذن هلم ابن عمر إال وفيه ومل يأمرهم بالدم  أن يرموا بليل  -ريض اهلل عنهام  -هلم ابن عمر  

 داللة عىل صحة الرمي بليل. 

 فإن قيل: إن هاتني املرأتني معذورتان، فكيف يحقاس املعذور عىل غري املعذور؟ 

واجباا في ترك  من  يحلزم  مل  فإذا  ا،  دما عليه  فإن  لعذر  واجباا  ترك  من  أن  املتقررة  القواعد  من  قال: 

يستوي يف وجوب الدم املعذور وغري   لعذر بالدم فمثله يف عدم وجوب الدم غري املعذور ألنه

اليوم  فجر  إىل  العيد  ليلة  نصف  من  يبدأ  طويل،  العقبة  جلمرة  الرمي  وقت  هذا  فعىل   املعذور، 

 احلادي عرش.

ينبغي أن يحعلم أن أعامل اليوم العارش    (واجبا كان أو تطوعا(  )ثم ينحر هديا إن كان معه)قوله:  

 كالتايل: -وهو يوم العيد-

 رمي مجرة العقبة.العمل األول:  -

 ذبح اهلدي. العمل الثاين: -

 حلق الرأس. الثالث:العمل  -

 الطواف.  العمل الرابع: -

ريض اهلل عنه   -ابن عبد الرب. ويدل عليه حديث جابر    األعامل الثالث األول  حكى اإلمجاع عىل

 يف مسلم.  -
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 السعي.العمل اخلامس:  -

 . (وحكى اإلمجاع عىل هذه بزيادة السعي ابن حجر يف )فتح الباري

فإذا انتهى من اجلمرات انتقل للعمل الثاين وهو ذبح اهلدي. إذن هذه هي أعامل اليوم العارش،  

اهلدي يف حقهم  نحر  فإن  املفرد  أو  املعتمر  أما  والقارن واجب،  للمتمتع  اهلدي  نحر  أن  وتقدم 

النبي   نحر  لذا  واجباا.  وليس  اهلل عليه وسلم    -مستحب  أنه   -صىل  الواجب، وذلك  من  أكثر 

 .-وسلم صىل اهلل عليه  -نحر مائة من اإلبل 

وهذا لقاعدة: ما ال يتم الواجب إال به فهو (  فإن مل يكن معه هدي وعليه واجب اشرتاه)قوله:  

ْمَرِة ﴿واجب. فإن مل يستطع انتقل إىل الصيام، كام تقدم بحثه. قال اهلل عز وجل:   مَتَتََّع بِاْلعح َفَمْن 

جَيِ  مَلْ  َفَمْن  اهْلَْدِي  ِمْن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  احْلَجِّ  تِْلَك  إىَِل  َرَجْعتحْم  إَِذا  َوَسْبَعٍة  احْلَجِّ  يِف  اٍم  َأيَّ َثالَثِة  َفِصَيامح  ْد 

اهللََّ َأنَّ  وا  َواْعَلمح اهللََّ  وا  َواتَّقح احْلََراِم  املَْْسِجِد  ي  َحارِضِ هح  َأْهلح ْن  َيكح مَلْ  ملَِْن  َذلَِك  َكاِمَلٌة  ٌة  َشِديدح َعرَشَ  

 .[196]البقرة:  ﴾اْلِعَقاِب 

صىل -  أي يحستحب له أن هيدي؛ ألن النبي(  وإن مل يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به)قوله:  

د   -اهلل عليه وسلم لعح ا  فلو أرسل طعاما  ، زاد يف هديه، واهلدي للحرم أشمل من أن يكون شاةا

ا؛ ألن اهلدي مأخوذ من  ا يف النسك أو يف غري النسك كله يسمى هديا ا، فلو أرسل رجٌل أرزا هديا

 .-إن شاء اهلل تعاىل  -اإلهداء إىل فقراء احلرم، ومثل هذا يحدرس يف باب اهلدي 

 تقدم بحث هذا.( وإذا نحر اهلدي فرقه عىل مساكني احلرم)قوله: 

ثم   (()وحيلق)قوله:   العقبة.  العارش وهو رمي مجرة  اليوم  العمل األول من  انتهى املصنف من 

وهو   الثاين  العمل  من  ثم انتهى  املفرد.  واملتمتع بخالف  القارن  عىل  يكون  إنام  واهلدي  اهلدي، 

 ابتدأ يف العمل الثالث وهو احللق أو التقصري.
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القبلة)قوله:   يستقبل  أن  القبلة، وذكر هذا   أي (  ويسن  يستقبل  أن  رأسه  أن حيلق  أراد  إذا  يحسن 

الكية والشافعية واحلنابلة. وهذه قاعدة رشعية: وهي أن األصل يف فعل أي عبادة أن تحستقبل امل

يدل عىل خالف ذلك وإال هذا هو   ما  جد  وح إذا  إال  دارجون عىل هذا األصل،  القبلة. والعلامء 

 األصل. 

َّترير حمل النزاع: أمجع العلامء أنه يبدأ بالشق األيمن، حكى اإلمجاع (  األيمنويبدأ بشقه  )قوله:  

العلامء   اختلف  لكن  املنذر.  املحلوق   يفابن  بأيمن  أو  احلالق  بأيمن  باأليمن، هل هو    -؟  املراد 

 فهل النظر إىل أيمنه أو النظر إىل أيمن احلالق؟ -ألن املحلوق يف العادة يكون وجهه إىل احلالق  

ما  لذلك  ويدل  واحلنابلة.  وأمحد  الشافعية  قول  وهذا  املحلوق،  يمني  املراد  أن  القولني  وأصح 

صىل اهلل عليه   -أنه ملا أرادوا أن حيلقوا رأسه    -ريض اهلل عنه    -ثبت يف مسلم من حديث أنس  

ذ من هذه»قال:    -وسلم    صىل اهلل  -وأشار إىل يساره    «خذ من هذه»وأشار إىل يمينه، وقال:    «خح

 . -عليه وسلم 

تقدم أن من أعامل هذا اليوم احللق. فيقال: األصل يف كل من  (()أو يقرص من مجيع شعره)قوله: 

لحنَّ املَْْسِجَد احْلََراَم إِْن َشاَء اهللَّح ﴿أراد أن يتحلل أنه خمري بني احللق أو التقصري؛ لقوله تعاىل:   َلَتْدخح

ينَ  ِ َقرصِّ ْم َومح وَسكح ءح ِقنَي رح َلِّ  .([ والواو هنا بمعنى )أو27]الفتح:  ﴾آِمننَِي حمح

قال:   -صىل اهلل عليه وسلم    -أن النبي    -ريض اهلل عنهام  -ويف الصحيحني من حديث ابن عمر  

 . «واملقرصين»فدعا هلم ثالثاا، فقيل له: واملقرصين؟ قال:    «اللهم ارحم املحلقني»

ري بني األمرين، وأن أحدمها حيصل به القيام  وحكى ابن املنذر ما يدل عىل إمجاع أهل العلم أنه خمح

ا. ويدل عليه حديث عبد بالواجب الرشعي إما احللق أو التقصري،   وإن كان احللق أفضل إمجاعا

 .-ريض اهلل عنهام -اهلل بن عمر 
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تبنيَّ هذا، فاألصل أنه خمري بني احللق والتقصري. ثم األصل أن احللق أفضل، لكن يحستثنى من  إذا

 ذلك ما ييل:

ريض   -أن يحقرص كام جاء يف حديث جابر    املتمتع  األفضل يف حق  تقدم أن األمر األول:   -

 وذهب إىل هذا اإلمام أمحد. -اهلل عنه 

ن من لبَّد رأسه فإنه عىل الصحيح جيب عليه أن حيلق رأسه، ثبت عن عمر أ  األمر الثاين:  -

عنه  - اهلل  سيأيت.  -ريض  قبل      كام  رأسه  عىل  وغريه  الصمغ  وضع  أنه  أي  لبَّد:  ومعنى 

إحرامه. وهذا من إظهار الشعرية وهو شبيه من وجه بتقليد اهلدي وإشعار اهلدي، فهذا  

 .-إن شاء اهلل تعاىل-عىل أصح القولني جيب عليه أن حيلق رأسه كام سيأيت 

ظاهر كالم املصنف أنه البد أن يحعمم الشعر كله ولو فات بعض (  ال من كل شعرة بعينها)قوله:  

وأصح  الرأس.  حلق  تعميم  مع  يتناىف  ال  قصد  بغري  الشعرات  بعض  فوات  فإن  الشعرات، 

الرأس ليس واجباا، وإنام هو مستحب. وقد ذهب إىل هذا أبو   -واهلل أعلم-القولني   أن تعميم 

وأمح والشافعي  بحنيفة  لق  حيح أو  يحقرص  أن  فيكفي  رواية.  يف  يحعمم د  أن  جيب  وال  الشعر،  عض 

زئ مسح بعض الرأس، ثبت عند   ألنه,  شعره  قد أمجع الصحابة يف مسح الرأس يف الوضوء أنه جيح

ابن أيب شيبة عن سلمة بن األكوع وعبد اهلل بن عمر، قال ابن حزم: ليس هلام خمالف، مع أنه جاء 

وا بِ ﴿بلفظ:  مْ َواْمَسحح وِسكح ءح  ومع ذلك املراد بعض الرأس ال كله، فهذه مثلها. [6]املائدة:  ﴾رح

العلم أن تقصري ثالث شعرات أو حلق ثالث شعرا أقوال أهل  فيه دم، ثم عىل أصح  ا  أيضا ت 

التحلل ملا ف  وبه حيصل  يتحلل؛  فإنه  فنتف ثالث شعرات  املقص  أو  املوسى  أن رجالا مل جيد  لو 

. وقد تقدم "ويف ثالث شعرات دم، العامد والنايس سواء"شيبة أن عطاء قال:  ثبت عند ابن أيب  

 الكالم يف هذا، وقد ذهب إىل هذا املذهب الشافعي وأمحد يف رواية. 
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يرى أن تلبيد ال  -رمحه اهلل تعاىل-إذن املصنف  (ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغريه)قوله: 

القول  أن  خيتار  فهو  هذا  يف  قولني  احلنابلة  عند  ألن  كغريه،  فرياه  الرأس  حللق  موجب  الرأس 

 الصواب عند احلنابلة أنه كغريه. 

وقد   احللق.  عليه  وجب  رأسه  لبَّد  من  أن  املسألة  هذه  يف  مالك والصواب  هذا  إىل  ذهب 

 يف املوطأ. عند مالك  -ريض اهلل عنه -ثبت عن عمر و والشافعي وأمحد

الف عمر؟  -ريض اهلل عنهام-فإن قيل: قد جاء عن ابن عباس   ما خيح

 فيقال: قول عمر مقدم عىل قول عبد اهلل بن عباس؛ ألنه خليفة راشد.

وبأي يشء قرص الشعر أجزأه، وكذا أن نتفه أو أزاله بنورة؛ ألن القصد إزالته، لكن السنة )قوله:  

التقصري أو  ال(احللق  املراد  تعاىل:  ؛ ألن  قال  آِمننَِي ﴿تقصري.  اهللَّح  َشاَء  إِْن  احْلََراَم  املَْْسِجَد  لحنَّ  َلَتْدخح

ينَ  ِ َقرصِّ ْم َومح وَسكح ءح ِقنَي رح َلِّ  وقد ذكر هذا الشافعية واحلنابلة.   [27]الفتح:  ﴾حمح

املرأة)قوله:   منه  شعرها  (  )وتقرص  من  أنملةأي  َّتلق (  فأقل (  )قدر  ال  املرأة  أن  هذا  فمعنى 

ريض اهلل -. وسيأيت حديث ابن عباس  -رمحه اهلل تعاىل-شعرها، وهذا باإلمجاع حكاه ابن املنذر  

 ومقدار األنملة هي أطراف األصبع،.  "ليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء التقصري":  -عنهام

 وهذا ال دليل عليه ومل يصح فيه حديث وال أثر فيام رأيت.

لذا تحقرص املرأة أقل مقدار تستطيعه، فأقل قدر تستطيع أن تقرصه فإنه جيزئها، وحصل األفضل 

 . -رمحه اهلل تعاىل-يف حقها. وقد ذهب إىل هذا مالك 

( لتقصري« رواه أبو داودحلديث ابن عباس يرفعه »ليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء ا)قوله:  

 وحسنه احلافظ.  -صىل اهلل عليه وسلم   -وهذا حديث صحيح وهو ثابت عن النبي 
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 السنة أن تحقرص أقل ما تستطيع كام تقدم. (فتقرص من كل قرن قدر أنملة أو أقل )قوله: 

األصل أن العبد هذا ال عالقة له بام نحن فيه، فهذا    (وكذا العبد وال حيلق إال بإذن سيده)قوله:  

 كغريه، لكن هنا يحرجع إىل سيده؛ ألن سيده قد ال يريد له أن حيلق، وهذا أمر خارجي.

وعىل هذا املذاهب األربعة؛ ملا (  وسن ملن حلق أو قرص أخذ ظفر أو شارب وعانة وإبط)قوله:  

تعاىل:   قوله  يف  جرير  ابن  عند  مْ ﴿ثبت  َتَفَثهح وا  لَِيْقضح عباس   [29]احلج:    ﴾ثحمَّ  ابن  عن  ثبت 

 وجماهد أنه يأخذ من إبطه وأظفاره. 

والعارض وجماهد:  عباس  ابن  اللحية  ا وقال  من  يحؤخذ  أن  يحستحب  لذا  عىل ن،  زاد  ما  بمقدار 

بضة، سواء يف احلج أو يف غريه. وقد ذهب إىل هذا ابن عمر وغريه من الصحابة، وهو قول  القح

أما  املوضع،  بالنسك كام ذكر املصنف يف هذا  الشافعي وأمحد، إال أن الشافعي وعطاء خيصونه 

يحعممه. والصواب تعميمه كام ثبت أن ابن عمر   مه، فكلام زادت  يحعم  -ريض اهلل عنهام    -أمحد 

بضة.   اللحية يأخذ بمقدار ما زاد عىل القح

ثبت املوطأ   بل  ابن عمر    يف  ترك حليته   -ريض اهلل عنهام    -عن  أن حيج  يريد  فكان  إذا صام  أنه 

أخذها  احلج  يريد  يكن  مل  فإن  املخالفة:  مفهوم  احلج،  يف  فيأخذه  القبضة  مقدار  عن  تزيد  حتى 

 جتمالا يوم العيد. 

بضة والصواب يف لفظ  أهنا بضم القاف. ( )القح

 أً وط(  كان حمظورا باإلحرام إال النساء(  إذا رمى وحلق أو قرص )قد حل له كل يشء(  )ثم)قوله:  

ومبارشة وقبلة وملسا لشهوة وعقد نكاح، ملا روى سعيد عن عائشة مرفوعا »إذا رميتم وحلقتم 

ملا ذكر الرتتيب أوالا الرمي ثم نحر اهلدي (  فقد حل لكم الطيب والثياب وكل يشء إال النساء«
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أن   يحعلم  أن  وينبغي  األول،  التحلل  حصول  وهو  هبذا  يتعلق  حكاما  ذكر  التقصري،  أو  احللق  ثم 

 التحلل للحاج نوعان: 

األول:   - يز  التحللالنوع  جيح األول  التحلل  وهذا  وما   األول،  النساء  إال   
ٍ
يشء كل  للحاج 

 يتعلق بالنساء، من قبلة أو غري ذلك.

يز للحاج كل يشء. النوع الثاين: -  التحلل الثاين، وهو التحلل األكرب، وهو جيح

 أً وط(  كان حمظورا باإلحرام إال النساء(  إذا رمى وحلق أو قرص )قد حل له كل يشء(  )ثم)قوله:  

ومبارشة وقبلة وملسا لشهوة وعقد نكاح؛ ملا روى سعيد عن عائشة مرفوعا »إذا رميتم وحلقتم 

النساء« إال  يشء  وكل  والثياب  الطيب  لكم  حل  عىل (  فقد  األول  التحلل  أن  يحعلم  أن  ينبغي 

ال العقبة فحسب، ثبت هذا عن  . ثبت -ريض اهلل عنهم    -صحابة  الصحيح حيصل برمي مجرة 

عند  وثبت  الزبري.  بن  اهلل  وعبد  اخلطاب،  بن  عمر  بن  اهلل  وعبد  عائشة،  عن  شيبة  أيب  ابن  عند 

عمر   عن  عنه  -الشافعي  اهلل  العقبة -ريض  مجرة  برمي  أنه  الصحابة،  من  غريهم  عن  وثبت   .

 حيصل التحلل األول، وإىل هذا ذهب مالك وأمحد يف رواية.

إذا رميت وحلقتكم »اذا االعتامد عىل قول الصحابة وهناك حديث كحديث عائشة:  فإن قيل: مل

 ؟ «فقد حل لكم الطيب والثياب وكل يشء إال النساء

ففي إسناده احلجاج   -صىل اهلل عليه وسلم    -فيقال: هذا احلديث ضعيف وال يصح عن النبي  

 . -ريض اهلل عنهم-بن أرطأة وهو ضعيف. إذن العمدة عىل أقوال الصحابة 

ما كان مثلها وأوىل؟ األظهر يلحق هبا  هل التحلل خاص برمي مجرة العقبة؟ أو    مسألة: •

كام هو تأصيل الشافعية واحلنابلة أن ما كان مثل رمي مجرة العقبة أو أوىل فإنه حيصل به 
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به التحلل، فطو  به أوىل، واحللق حيصل  فالتحلل  العقبة  اف اإلفاضة أوىل من رمي مجرة 

 التحلل يف العمرة واألصل يف أحكام احلج والعمرة أهنام سواء.

قد َّتلل. ولو أن رجالا قال: بام أنه جيوز أن أقدم  رجالا رمى مجرة العقبة فإنه  إذن لو أن  

قال: أحلق رأيس فحسب، فيقال: قد   –كام سيأيت بحثه    -أعامل احلج بعضها عىل بعض  

األول.  التحلل  َّتلل  فيقال:  فقط،  بالبيت  أطوف  رجل:  قال  ولو  األول.  التحلل  َّتلل 

العقبة بعد رمي مجرة  إال  يتحلل  أال  التحلل حيصل  ،  لكن األفضل  بأن  القول  أن  وتقدم 

 برمي مجرة العقبة هو قول مالك وأمحد يف رواية.

ا، ينبغي أن يحعلم أن  تنبيه:   العلامء جممعون عىل أن من رمى وحلق فقد َّتلل التحلل األول إمجاعا

تيمية   ابن  اإلمجاع  تعاىل-حكى  اهلل  الرمي-رمحه  زئ  جيح أنه  والصواب  أحد وحده  .  وكذلك   ،

 -كام تقدم-ل الثالثة التي حيصل هبا التحللاألعام

َوَسلََّم    -لقوله  يف تركهام دم؛  (  ممن مل حيلق )نسك(  )واحللق والتقصري)قوله:   َعَلْيِه  : -َصىلَّ اّلِلَُّ 

والتقصري نسك. وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة   أن احللق   هذايرتتب عىل(  »فليقرص ثم ليتحلل«

تعاىل:  كقوله  احلج،  يف  به  أحمر  أنه  نسك  أنه  عىل  ويدل  رواية.  يف  وأمحد  والشافعي  ومالك 

لحنَّ املَْْسِجَد احْلََراَم إِْن َشا﴿ ينَ َلَتْدخح ِ َقرصِّ ْم َومح وَسكح ءح ِقنَي رح َلِّ [ فهذا خرب 27]الفتح:  ﴾َء اهللَّح آِمننَِي حمح

 بمعنى الطلب. 

يف الصحيحني، فإذن هو    -ريض اهلل عنهام    -وكذلك جاء األمر به يف حديث عائشة وابن عمر  

 نسك. 

ا، لكن إذا قيل (  يف تركهام دم)قوله:   ويرتتب عليه أمور منها أنه إذا قيل بأنه نسك فإن يف تركه دما

ا فليس يف تركه دم،   هذ أواًل. ليس نسكا
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لنفرض أن رجالا طاف للوداع وهو مل حيلق وطواف الوداع يكون بعد انتهاء املناسك كلها، ثانًيا: 

 ف الوداع آخر املناسك.ومل يقرص ثم رجع إىل أهله، فيقال: أعد طواف الوداع؛ ألن طوا

ا.  مسألة -رمحه اهلل تعاىل  -وقد أورد املصنف  تاج إليها كثريا  حيح

 وهي تقديم أعامل اليوم العارش بعضها عىل بعض، تقدم أن أعامل اليوم العارش كام ييل: 

 العقبة.العمل األول: رمي مجرة 

 العمل الثاين: نحر اهلدي.

 العمل الثالث: احللق أو التقصري. 

 العمل الرابع: الطواف، والسعي تبع له. 

ابن  الرب، وعىل األربعة  ابن عبد  الثالث األحول  أنه قد حكى اإلمجاع عىل ترتيب األعامل  وتقدم 

 .-رمحه اهلل تعاىل  -حجر 

م عمالا عىل قدَّ أن من  العلامء عىل  أمجع  فإن حجه وقد  ا  متعمدا كان  ولو  األربعة   عمٍل من هذه 

حجه  أن  أمجعوا  لكن  آثم؟  غري  أو  آثم  هو  هل  فاختلفوا  الوجوب،  يف  اخلالف  وإنام  صحيح. 

 صحيح.

الوجوب   يف  البحث  وإنام  اإلجزاء  يف  البحث  فليس  ا،  كثريا املسألة  يف  الكالم  فف  خيح وهذا 

 و يقال: ليس واجباا وإنام ترك مستحباا. واجلواز. فيقال: من فعله فهو آثم مع صحة حجه أ

إذا فهم ما تقدم فيحقال: إن الرتتيب بني أعامل اليوم العارش ليس واجباا عىل أصح القولني. وذلك 

أن رجالا   -ريض اهلل عنهام    -أنه ثبت يف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  

ئل   -صىل اهلل عليه وسلم-نسياناا؛ ألن النبي  ذكر أعامل اليوم العارش وذكر أنه ترك الرتتيب   ما سح
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قدم  أنه  الرجل  فسأله  حرج.  وال  افعل  قال:  إال  أحخر  أو  قحدم  العارش  اليوم  أعامل  من  يشء  عن 

، ومل يأمره بدم؛ ألنه ترك واجب الرتتيب، فدل عىل أن الرتتيب «افعل وال حرج»وأخر، فقال:  

 ليس واجباا عىل املعذورين.

املتقررة: أن ما ليس واجباا عىل املعذورين فهو ليس واجباا عىل غري املعذورين؛ ألنه ومن القواعد  

 يستوي يف ترك الواجب املعذور وغري املعذور. 

إذا تبنيَّ أن الرتتيب ليس واجباا فإنه لو تعمد أحد ترك الرتتيب لصح حجه، لكنه ترك األفضل. 

 ، وعزاه ابن حجر إىل مجهور أهل احلديث. وقد ذهب إىل عدم الرتتيب الشافعي وأمحد يف رواية

بتأخريه)قوله:   يلزم  الرمي (  )وال  عىل  بتقديمه  وال  )دم  منى  أيام  عن  التقصري  أو  احللق  أي 

ال   ((والنحر فيقال:  عرش،  والسادس  عرش  اخلامس  اليوم  الترشيق،  أيام  بعد  إىل  تركها  لو  أي 

أنه ال يلزمه دم؛ ألنه عىل الصحيح ليس له وقت، وهذا قول   الشافعي وأمحد يف رواية. وذلك 

 ق أو التقصري مؤقت بوقت وال بمكان. لدليل عىل أن احل

والتأخري مستحب؛ ملا تقدم أن   ؛ ألنه كام تقدم أن التقديم(وال بتقديمه عىل الرمي والنحر)قوله:  

 ، فلو ترك املستحب فإنه ال دم عليه.لالستحباب   يوم النحر ترتيب أعامل

النبي    وال إن)قوله:   أن  ملا روى سعيد عن عطاء  عاملا؛  قبل رميه ولو  أو طاف  اّلِلَُّ   -نحر  َصىلَّ 

َوَسلََّم   قبل يشء فال حرج«  -َعَلْيِه  قدم شيئا  نية عن هذا االستدالل، (  قال: »من  املصنف يف غح

من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن    ثبت يف صحيح مسلمبام  وكان املفرتض أن يستدل  

وسلم    -النبي   عليه  اهلل  قال:    -صىل  إال  هل  أو جح نحِس  مما  يومئٍذ  عن يشء  ئل  سح وال »ما  افعل 

 ، لكن الفقهاء يتساهلون يف االستدالل. «حرج
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رمى وإذا حلق    قد أمجع العلامء أنه(  وحيصل التحلل األول باثنني من حلق ورمي وطواف)قوله:  

اختلفوا فيام و  -رمحه اهلل تعاىل-تيمية  ابن  النووي وحكى اإلمجاع  ،  التحلل األولله  فقد حصل  

و الثالث  من  واحدة  فعل  ثالث   أنه  الصوابإذا  من  واحدة  األول  بفعل  التحلل  كام –  يتحلل 

 .-تقدم

سعي)قوله:   مع  بقي  بام  الثاين  التحلل   أي(  والتحلل  ليتحلل  فإنه  مثالا  والرمي  احللق  فعل  لو 

ال أثر للسعي يف  أنه    -واهلل أعلم    -والصواب    ،سعيمع ال  -طوافوهو ال-الثاين يفعل ما بقي  

ا   ،التحلل الثاين؛ ألنه ال دليل عىل ذلك ولو فعل الثالث دون السعي َّتلل التحلل الثاين إمجاعا

 حكاه ابن عبد الرب وابن قدامة. 

من  واحد  بفعل  يكفي  األول  التحلل  أن  الصحيح  وإال  النزاع،  مورد  َّترير  باب  من  هذا  ثم 

 -كام تقدم-الثاين يكفي بفعل اثنني من ثالثةثالثة، والتحلل  

 -واهلل أعلم-ال عالقة له يف أسباب التحللالنحر   تنبيه/

يوم  )قوله:   بمنى  اإلمام  واإلفاضة ثم خيطب  النحر  فيها  يعلمهم  بالتكبري  يفتتحها  خطبة  النحر 

عرفة، (  والرمي خطبة  عرفة  يوم  التاسع  اليوم  يف  خطب  فقد  العارش،  اليوم  يف  أي  منى  يوم  يف 

ب عليها  ويفتتحها بالتكبري كام تقدم. أما خطبة يوم منى يف اليوم العارش فهي مستحبة. وقد بوَّ

. وقد ذهب إىل -ريض اهلل عنهام    -ابن عباس    حديثذكر فيها  و  -رمحه اهلل تعاىل    -البخاري  

 هذا مالك والشافعي وأمحد.

أن يفتتحها بالتحميد، وليست بالتكبري   -واهلل أعلم    -وهذه خطبة كغريها لذلك الصواب فيها  

 . التحميدافتتاح اخلطبة بكخطبة عرفة وخطبة يوم العيد. وأظن أن بعض النسخ ذكر فيها 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 رن واملفرد بنية الفريضة طواف الزيارة[]فصل طواف القا 

الزيارة طواف  الفريضة  بنية  واملفرد  القارن  ويطوف  مكة  إل  يفيض  )ثم  طواف (  فصل  ويقال: 

اإلفاضة فيعينه بالنية، وهو ركن ال يتم حج إال به. وظاهره أهنام ال يطوفان للقدوم ولو مل يكونا 

يطوف   املتمتع  وكذا  قبل،  مكة  فإنه دخال  الصالة  وأقيمت  املسجد  دخل  كمن  فقط  للزيارة. 

اإلمام،  ونص  رجب  وابن  الدين،  تقي  والشيخ  املوفق  واختاره  املسجد.  حتية  عن  هبا  يكتفي 

للزيارة وأن  القارن واملفرد إن مل يكونا دخالها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم  واختاره األكثر أن 

 املتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بال رمل. 

ملن وقف قبل ذلك بعرفات، وإال (  أي: وقت طواف الزيارة )بعد نصف ليلة النحر(  )وأول وقته

)ويسن الوقوف.  يومه(  فبعد  )يف  اّلِل  (فعله  رسول  »أفاض  عمر:  ابن  لقول  َعَلْيِه   -؛  اّلِلَُّ  َصىلَّ 

ركعتني   يوم النحر« متفق عليه. ويستحب أن يدخل البيت فيكرب يف نواحيه ويصيل فيه  -َوَسلََّم  

أي تأخري الطواف عن أيام منى؛ (  )وله تأخريه  بني العمودين تلقاء وجهه ويدعو اّلِل عز وجل.

 ألن آخر وقته غري حمدود كالسعي.

متمتعا كان  إن  واملروة  الصفا  بني  يسعى  يسعى ()ثم  أن  فيجب  للعمرة  كان  أوال  سعيه  ألن  ؛ 

( مفردا )ومل يكن سعى مع طواف القدوم أي غري متمتع بأن كان قارنا أو  ( كان )غريه(  للحج )أو 

فإن كان سعى بعده مل يعده؛ ألنه ال يستحب التطوع بالسعي كسائر األنساك غري الطواف؛ ألنه 

حتى النساء وهذا هو التحلل الثاين. )ثم يرشب من ماء زمزم ملا (  صالة. )ثم قد حل له كل يشء

منه ويتضلع  القبلة(  أحب  ويستقبل  وثوبه  بدنه  عىل  ورد   ويرش  بام  )ويدعو  ثالثا.  ( ويتنفس 
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فيقول: بسم اّلِل اللهم اجعله لنا علام نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل  

 به قلبي وامأله من خشيتك.

يصيل ظهر يوم النحر بمنى. و )يبيت بمنى ثالث (  من مكة بعد الطواف والسعي فـ(  )ثم يرجع

إن  (  ليال وليلتني  يتعجل  مل  )فريمي إن  الترشيق  أيام  بمنى  اجلمرات  ويرمي  يومني.  يف  تعجل 

متعاقبات يفعل ذلك كام تقدم يف مجرة العقبة (  اجلمرة األول وتيل مسجد اخليف سبع حصيات

قليال (  )وجيعلها رافعا  (  بحيث ال يصيبه احلصا )ويدعو طويال(  أي اجلمرة )عن يساره ويتأخر 

)ثم مثلها(  يديه.  )الوسطى  لكن سبع  (  يرمي  طويال،  ويدعو  قليال  ويتأخر  ]يرمي[  حصيات 

يمينه. )ثم العقبة(  جيعلها عن  الوادي (  يرمي )مجرة  يمينه ويستبطن  بسبع كذلك )وجيعلها عن 

الرمي للجامر الثالث عىل الرتتيب والكيفية املذكورة. )يف كل (  وال يقف عندها عندما يفعل هذا

جيزئ قبله وال ليال لغري سقاة ورعاة، واألفضل الرمي قبل  فال  (  يوم من أيام الترشيق بعد الزوال

أي جيب ترتيب اجلمرات الثالث عىل ما (  يف الكل، )مرتبا(  صالة الظهر. ويكون )مستقبل القبلة

 تقدم.

( من أيام الترشيق )أجزأه (  اليوم )الثالث(  أي رمى حصا اجلامر السبعني كله )يف(  )فإن رماه كله

فريمي لليوم األول بنية ثم للثاين (  الترشيق كلها وقت للرمي. )ويرتبه بنيةالرمي أداء؛ ألن أيام  

أي عن ثالث أيام الترشيق (  إي الرمي )عنه(  مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصالة. )فإن أخره

 ؛ ألنه ترك نسكا واجبا، وال مبيت عىل سقاة ورعاة.(أي بمنى )فعليه دم( فعليه دم )أو مل يبت هبا

اإل )ومن وخيطب  والتوديع.  والتأخري  التعجيل  حكم  فيها  يعلمهم  خطبة  الترشيق  أيام  ثاين  مام 

وال إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه. (  تعجل يف يومني خرج قبل الغروب
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بعد الزوال. قال ابن املنذر: وثبت عن (  خيرج قبل الغروب )لزمه املبيت والرمي من الغد(  )وإال

 ."من أدركه املساء يف اليوم الثاين فليقم إل الغد حتى ينفر مع الناس  " عمر أنه قال:

مكة من  اخلروج  أراد  للوداع(  )فإذا  يطوف  حتى  خيرج  )مل  إليها  عوده  مجيع (  بعد  من  فرغ  إذا 

أموره؛ لقول ابن عباس: »أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إال أنه خفف عن املرأة 

( بعد طواف الوداع )أو اجتر بعده أعاده (  ه. ويسمى طواف الصدر. )فإن أقاماحلائض« متفق علي

إذا عزم عىل اخلروج وفرغ من مجيع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، كام جرت العادة يف توديع 

تركه )وإن  وإخوانه.  أهله  إليه(  املسافر  رجع  حائض  )غري  الوداع  طواف  مل (  أي  إن  إحرام  بال 

وحير مكة،  عن  شق يبعد  )فإن  للوداع.  ثم  للعمرة  ويسعى  فيطوف  مكة  عن  بعد  إن  بعمرة  ( م 

فأكثر فعليه دم، وال يلزمه  الرجوع عىل من بعد مكة دون مسافة قرص أو بعد عنها مسافة قرص 

 ؛ لرتكه نسكا واجبا. ( إل الوداع، )فعليه دم( الرجوع إذا، )أو مل يرجع

؛ ألن (طواف )الوداع(  ه عند اخلروج أجزأ عنونصه أو القدوم )فطاف (  )وإن أخر طواف الزيارة

طواف  عن  جيزئه  مل  الوداع  بطوافه  نوى  فإن  فعل.  وقد  بالبيت  عهده  آخر  يكون  أن  به  املأمور 

 الزيارة. وال وداع عىل حائض ونفساء إال أن تطهر قبل مفارقة البنيان.

احلائض غري  )ب(  )ويقف  أذرع  أربعة  وهو  امللتزم  يف  الوداع  بعد  الركنوالنفساء  به (  ني  الذي 

بام ورد  .(احلجر األسود )والباب  )داعيا  به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتني  ( ويلصق 

اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك محلتني عىل ما سخرت يل من خلقك   "ومنه:  

فإن كنت رضيت  أداء نسكي،  بيتك وأعنتني عىل  بنعمتك إل  أبلغتني  وسريتني يف بالدك حتى 

عني فازدد عني رضا، وإال فمن اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انرصايف إن أنت 

غري مستبدل بك وال ببيتك وال راغب عنك وال عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية يف  أذنت يل  
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بدين والصحة يف جسمي والعصمة يف ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، وامجع 

َصىلَّ   -. ويدعو بام أحب ويصيل عىل النبي  "يل بني خريي الدنيا واآلخرة إنك عىل كل يشء قدير

ويأيت احلطيم أيضا وهو حتت امليزاب فيدعو. ثم يرشب من ماء زمزم، ويستلم   -ْيِه َوَسلََّم  اّلِلَُّ َعلَ 

احلائض )وتقف  ثم خيرج.  ويقبله  )ببابه(  احلجر  بالدعاء(  والنفساء  )وتدعو  املسجد  باب  ( أي 

 الذي سبق. 

َم  -)ويستحب زيارة قرب النبي  ؛ حلديث ( -َرِِضَ اّلِلَُّ َعنُْهاَم   -وقرب صاحبيه  -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

»من حج فزار قربي بعد وفايت فكأنام زارين يف حيايت« رواه الدارقطني، فيسلم عليه مستقبال له، 

ثم يستقبل القبلة وجيعل احلجرة عن يساره ويدعو بام أحب. وحيرم الطواف هبا، ويكره التمسح 

لده قال: ال إله إال اّلِل آيبون تائبون عابدون باحلجرة ورفع الصوت عندها. وإذا أدار وجهه إل ب

 لربنا حامدون، صدق اّلِل وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده. 

------------------------------------------------------ 

القارن  )قوله:   الزيارةفصل طواف  الفريضة طواف  بنية  إذا (  واملفرد  ذكر املصنف مسألة وهي: 

وانفرد  اإلفاضة،  لطواف  مكة؛  إىل  سيذهبون  فإهنم  بمنى  العارش  اليوم  أعامل  من  الناس  انتهى 

وهو   بقول:  أمحد  يطوف  أن اإلمام  بل  اإلفاضة،  بطواف  يكتفي  ال  جاء  إذا  ا   هقبل  املتمتع  طوافا

 طوافني. ، فإذن يطوف مستحباا

هذا  يف  يطوفان  فإهنام  القدوم  طواف  يطوفا  مل  إذا  واملفرد  القارن  أن  احلنابلة  بعض  ذكر  ا  وأيضا

 اليوم طواف القدوم ثم يطوفان طواف احلج وهو طواف اإلفاضة. 
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للمتمتع  أن  وهو  القول:  هذا  إىل  أمحد  يسبق  ومل  قدامة:  ابن  قال  حتى  مرجوح،  القول  وهذا 

مستحباا   طوافاا  تيمية  طوافني،  ابن  الكالم  وبسط  اإلفاضة.  تعاىل    -وطواف  اهلل  يف   -رمحه  كام 

-وبيَّنوا أن األدلة عىل خالف هذا، وأن النبي    (،وابن القيم يف كتابه: )اهلدي(  )جمموع الفتاوى

وسلم  عليه  اهلل  يطوفوا    -صىل  ومل  ا  واحدا طوافاا  طافوا  وغريه  جابر  حديث  يف  كام  والصحابة 

 وافني لنحقل، وهذا األمر مل يحنقل.طوافني، ولو طافوا ط 

الق ذلك  يف  القدوم اواستوى  طواف  طاف  والذي  القدوم،  طواف  يطف  مل  الذي  واملفرد  رن 

كالم  قراءة  عند  هذا  ألجل  اإلفاضة،  طواف  وهو  ا  واحدا طوافاا  طافوا  اجلميع  فإن  واملتمتع، 

 املصنف من مل ينتبه هلذا املعنى قد حيصل عنده إشكال. 

قال: )بنية   ((فصل )ثم يفيض إل مكة ويطوف القارن واملفرد بنية الفريضة طواف الزيارة)قوله:  

بالنية، (الفريضة بينهام  يحفرق  أن  البد  فلذلك  واجباا.  وطوافاا  مستحباا  طوافاا  طوافني،  له  ألن  ؛ 

 وهذا الذي مل يطف طواف القدوم.

 تعيني النية رشط.وتقدم أن ( ويقال: طواف اإلفاضة فيعينه بالنية)قوله: 

 وسيأيت أنه بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع. ( وهو ركن ال يتم حج إال به)قوله: 

أي لو أهنام مل يطوفا للقدوم (  وظاهره أهنام ال يطوفان للقدوم ولو مل يكونا دخال مكة قبل )قوله:  

ا وهو طواف ا إذا جاء اليوم العارش ال يطوف إال طوافاا واحدا اإلفاضة. هذا اختيار   أوالا فإنه أيضا

هذا ظاهر مذهبه؛ ألن يف   :(فيقول صاحب )الروض املربع  (،موسى احلجاوي يف )زاد املستقنع

 املسألة قولني عند احلنابلة، لكنه احتاج إىل أن يؤكد إىل هذا؛ ألن عندهم قوالا آخر.

متع يطوف للزيارة وظاهره أهنام ال يطوفان للقدوم ولو مل يكونا دخال مكة قبل وكذا املت)قوله:  

 املراد للزيارة أي اإلفاضة، فاحلنابلة يسمون طواف اإلفاضة بطواف الزيارة.( فقط
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املوفق )قوله:   واختاره  املسجد،  حتية  عن  هبا  يكتفي  فإنه  الصالة  وأقيمت  املسجد  دخل  كمن 

اإلمام الدين، وابن رجب ونص  تقي  الدين: هو(  والشيخ  تقي  ابن قدامة، والشيخ  أي   املوفق: 

رمحهم اهلل   -وابن رجب، فهذا يدل عىل علو مكانتهم    -رمحه اهلل تعاىل-شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 .-تعاىل

يحبنيِّ أنه ال حيتاج إىل طواف آخر نقل عنهم. وسبب اإلشكال يف هذه املسألة أن   فهو ملا أراد أن 

ثم   الثامن  اليوم  منى  يف  جلس  بأن  مكة،  خارج  ا  أياما جلس  ا  اليوم  حمرما إىل يف  ذهب  التاسع 

إلخ، فإذا جاء مكة وهو مل يطف طواف القدوم أوالا فيحتاج إىل طواف قدوم، واملتمتع ...  عرفة

 حيتاج إىل طواف آخر، هذا الطواف اآلخر مستحب قبل طواف اإلفاضة هو بمثابة َّتية املسجد.

ا،   تبعا التحية  بالفرض دخلت  أتيت  إذا  املسجد  البهويت وقال: َّتية  بمجرد وكذلك  ورد عليهم 

ا. الطواف اإلتيان ب  الفرض يدخل هذا املستحب تبعا

 .-رمحه اهلل تعاىل-أي اإلمام أمحد ( ونص اإلمام)قوله: 

قبل  )قوله:   مل يكونا دخالها  إن  واملفرد  القارن  أن  اإلمام واختاره األكثر  للقدوم ونص  يطوفان 

هذا نصَّ عليه اإلمام أمحد وتبعه (  برمل ثم للزيارة وأن املتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بال رمل 

عليه كثري من احلنابلة، أنه إذا مل يطوفا طواف القدوم فإهنام يطوفان يف هذا اليوم العارش طواف 

 القدوم ثم يطوفان طواف اإلفاضة الذي يسمونه الزيارة.

للقدوم و)قوله:   يطوفان  قبل  مل يكونا دخالها  إن  واملفرد  القارن  أن  اإلمام واختاره األكثر  نص 

يقال: كل هذا فيه نظر. والعلامء (  برمل ثم للزيارة وأن املتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بال رمل 

تابع اإلمام أمحد يف هذا، فليس لإلمام أمح ا عىل خالف هذا. لذا قال ابن قدامة: مل يح د سلف مجيعا

يدل عىل خالف هذا كام   -صىل اهلل عليه وسلم   -. وهدي النبي  -رمحه اهلل تعاىل-يف هذه املسألة  
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تقدم بيانه. وقول أيب حنيفة ومالك والشافعي وقول العلامء اآلخرين كالثوري وغريهم من أئمة 

 اإلسالم عىل خالف هذا القول. 

املراد بطواف الزيارة: أي   ((أي: وقت طواف الزيارة )بعد نصف ليلة النحر(  )وأول وقته)قوله:  

ومعهم األقوياء   -طواف اإلفاضة. وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد. ويدل هلذا أن الضعفة دفعوا  

ومثلهم من سيذهب إىل املطاف، أو قد رمي مجرة العقبة ويذهب إىل الطواف   -كام سيأيت بحثه  

عن ذلك، وتأخري البيان عن   -صىل اهلل عليه وسلم    -ذلك قبل الفجر، ومل ينههم النبي  فيحدرك  

 . -صىل اهلل عليه وسلم-وقت احلاجة ممتنع يف حقه 

الوقوف )قوله:   فبعد  أي ال يصح الطواف لإلفاضة إال بعد (  ملن وقف قبل ذلك بعرفات وإال 

أن رجالا ترك الوقوف بعرفة    فلو  لالوقوف بعرفة فإذا وقف هبا صح الطواف بعد منتصف اللي

 وذهب مبارشة؛ ليطوف بعد منتصف الليل، ثم يرجع للوقوف بعرفة، فيقول املصنف: ال يصح 

   البد أن يأيت بالوقوف بعرفة.  طوافه عن اإلفاضة بل

 -صىل اهلل عليه وسلم-أي يف اليوم العارش؛ ألنه هدي النبي    ((فعله )يف يومه(  )ويسن)قوله:  

يف   حديث جابر  كام  من  مسلم  عنه-صحيح  اهلل  عمر    -ريض  ابن  حديث  يف  اهلل   -وكام  ريض 

 يف الصحيحني، وذكر هذا احلنابلة والشافعية وغريهم. -عنهام 

البيت)قوله:   يدخل  أن  الكعبة  (  ويستحب  بني )أي  ركعتني  فيه  ويصيل  نواحيه  يف  فيكرب 

تلقاء وجهه ويدعو اّلِل عز وجل  يتيرس  (  العمودين  يأيت إىل حجر ومن مل  فإنه  الكعبة  له دخول 

 إسامعيل فإنه من الكعبة.

بالنسك، وقد خطَّأ هذا شيخ اإلسالم  له تعلق  البيت  وأورد املصنف هذا كالقائل: بأن دخول 

مل   -صىل اهلل عليه وسلم    -وغريمها. وقاال: إن النبي    (،ابن تيمية ثم ابن القيم يف كتابه: )اهلدي
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صىل اهلل   -يدخل البيت يف حج وال عمرة، وإنام دخله يف فتح مكة، وفتح مكة دخل وهو حالل  

 . -عليه وسلم 

 إذن إيراد املصنف هلذا فيه نظر وال يصح.

فليس (   الطواف عن أيام منى ألن آخر وقته غري حمدود كالسعيأي تأخري(  )وله تأخريه)قوله:  

  ، بعد سنة صحَّ أن يطوف  أراد  أن رجالا  ا  لنهايته حد، ولو  بقي حمرما قال:  يح إال لكن  يتحلل   ومل 

تبٌع  التحديد، والسعي  الشافعية واحلنابلة؛ ألنه ال دليل عىل  التحلل األول. وقد ذهب إىل هذا 

 للطواف. 

أي أن عىل املتمتع سعياا ثانياا، فإن املتمتع   (()ثم يسعى بني الصفا واملروة إن كان متمتعا)قوله:  

سعي العمرة، ويسعى السعي الثاين وهو سعي احلج بعد طوافه. وهذا يسعى السعي األول وهو  

ال شك أنه مستحب، لكن تنازع العلامء يف وجوبه وركنيته، والصواب أن السعي الثاين للمتمتع 

 مستحب وليس واجباا. 

وهو اختيار ابن تيمية يف بحٍث طويل. ويدل   -رمحه اهلل تعاىل    -وقد ذهب إىل هذا اإلمام أمحد  

حتى إذا أحللنا   "الطويل يف صحيح مسلم قال:    -ريض اهلل عنه    -أنه يف حديث جابر    لذلك

 . "وأتينا النساء، ثم ملا كان يوم الرتوية أهللنا باحلج وتوجهنا إىل منى 

ا؛ ألنه يقول:    -ريض اهلل عنه    -فجابر   حتى إذا أحللنا وأتينا النساء، ثم ملا كان    "قد كان متمتعا

 . "نا باحلج وتوجهنا إىل منى يوم الرتوية أهلل

قال:   ثم  العارش،  اليوم  أعامل  من  ذكر  ما  ذكر  كفانا  "ثم  بالبيت  طفنا  بني   فالطوافلام  األول 

ا    "الصفا واملروة ا مل يسعوا إال السعي   -ريض اهلل عنه  -أي أن جابرا ومن معه من املتمتعني قطعا

النبي   ا مل يفعلوا إال بإذٍن من وهو ي  -صىل اهلل عليه وسلم-األول. وهم كانوا مع  راهم، وقطعا
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اهلل   وسلم-رسول  عليه  اهلل  الصفا -صىل  بني  واحد  سعٌي  املتمتع  يكفي  أنه  عىل  هذا  فدل   .

 واملروة، وهو السعي األول.

وذكر إسناده يف مسائل   -رمحه اهلل تعاىل  -وتقدم أنه قد ذهب إىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وهو من   -رمحه اهلل تعاىل    -طاووس، بل كان طاووس    هو قولاإلمام أمحد عن ابن عباس، و

الثاين بني   سعوا السعيمل ي  -صىل اهلل عليه وسلم    -تالميذ ابن عباس؛ يحقسم أن أصحاب النبي  

 الصفا واملروة.

قال: السعي الثاين مستحب وليس واجباا. وهو منصوص اإلمام أمحد   يح رمحه  -لذا الصواب أن 

تعاىل إحدى   -اهلل  تيمية    يف  ابن  اإلسالم  شيخ  كالم  وظاهر  تعاىل    -الروايتني.  اهلل  أن    -رمحه 

النبي   أن  يثبت  مل  فيقول:  إنه بدعة،  يقول:  ا، كالذي  الثاين ليس مرشوعا صىل اهلل عليه -السعي 

 والصحابة سعوا السعي الثاين.  -وسلم

ا   أنه سنة، ويدل لذلك أن جابرا وكفانا الطواف األول "قال:    -ريض اهلل عنه    -لكن الصواب 

زئ، وال يتكلم عن الكامل. ثم عائشة  فهو    "بني الصفا واملروة ريض اهلل   -يتكلم عام يكفي وجيح

ذكرت السعي الثاين، فإذن دل عىل أن من الصحابة من سعى سعيني وهو األفضل ومنهم   -عنها

 اقترص عىل سعي واحد وهو جائز، وهذا منصوص اإلمام أمحد يف إحدى الروايتني. من 

وقد قال كثري من العلامء عند رشح هذا احلديث إن املقصود هبؤالء املفرد والقارن، فيقال: هذا  

ا. وقد بسط الكالم   -ريض اهلل عنه  -بعيد للغاية؛ ألن الذي يتكلم عن ذلك جابر   وكان متمتعا

 .(اإلسالم ابن تيمية ثم ابن القيم يف كتابه: )اهلديعىل ذلك شيخ 

)غريه(  )أو)قوله:   طواف (  كان  مع  سعى  يكن  )ومل  مفردا  أو  قارنا  كان  بأن  متمتع  غري  أي 

أي سيذكر أن املفرد والقارن إذا كانا طافا طواف القدوم وسعي احلج، فال حيتاج إىل   ((القدوم
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احلج فإنه حيتاج إىل سعي آخر. وقد دل عىل هذا فتوى ابن سعي آخر. أما إذا كان مل يسع سعي  

السعي األول، ثم دل عىل هذا   -ريض اهلل عنهام    -عمر   إذا مل يسع  القارن سعي احلج  أن عىل 

 . وعىل هذا املذاهب األربعة.-ريض اهلل عنهم  -اهلدي العميل من الصحابة 

 -ريض اهلل عنها -كانت قارنة. وعائشة    فإهنا  -ريض اهلل عنها    -ومما يدل عىل ذلك قول عائشة  

النبي   قال  ا.  حائضا كانت  ألهنا  احلج؛  سعي  تسع  ومل  القدوم  طواف  تطف  عليه   -مل  اهلل  صىل 

مسلم:    -وسلم   صحيح  حجك »يف  عن  يكفيك  واملروة  الصفا  بني  وسعيك  بالبيت  طوافك 

ول، وهذا السعي يف . وهي إنام سعت يف اليوم العارش أو ما بعده، ومل تسع السعي األ«وعمرتك

 حقها واجب. وسيأيت أنه ركن عىل الصحيح.

غري )قوله:   األنساك  كسائر  بالسعي  التطوع  يستحب  ال  ألنه  يعده؛  مل  بعده  سعى  كان  فإن 

ال يصح له أن فالسعي األول مع طواف القدوم    املفرد والقارن إذا سعى  (  الطواف؛ ألنه صالة

التطوع   يحستحب  ال  ألنه  يصح يعيده؛  ال  األنساك  فكل  الطواف،  غري  األنساك  كسائر  بالسعي 

 التطوع هبا، فال يصح أن يزيد رمي اجلمرات، إال الطواف فإنه يستحب.

 لذلك الطواف قد يحعيده؛ ألنه يحستحب اإلكثار منه كام تقدم بحثه.

له كل يشء  )قوله:   قد حل  الثاين(  )ثم  التحلل  النساء وهذا هو  باإل(  حتى  أن هذا  مجاع، تقدم 

عل بعد  حكى اإلمجاع ابن عبد الرب والنووي، لكن املصنف جعله بعد السعي، والصواب أن جيح

الطواف. وتقدم أن من رمى وحلق وطاف فقد َّتلل التحلل الثاين باإلمجاع، إال أن املصنف ذكر 

ا   أيضا السعي، وهذا  بعد  التحلل  ذكر  قوله هناك  وبناءا عىل  نظر.  فيه  السعي وهذا  فيه أن هناك 

 نظر. 
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منه)قوله:   ويتضلع  أحب  ملا  زمزم؛  ماء  من  يرشب  زمزم   (()ثم  ماء  رشب  أن  عىل  يدل  هذا 

صىل   -وهو الذي يسمى بطواف الزيارة، وهذا الذي فعله النبي    يحستحب بعد طواف اإلفاضة

قارناا وطاف    -اهلل عليه وسلم فلام طاف رشب من ماء زمزم كام يف صحيح   يبال سع فإنه كان 

. وعىل هذا املذاهب األربعة، أن رشب ماء زمزم كان  -ريض اهلل عنه-مسلم من حديث جابر  

 بعد طواف اإلفاضة. 

ا يحستحب بعد طواف الوداع.   وسيأيت أن من العلامء من قال: أيضا

صىل اهلل   -أن النبي    -ريض اهلل عنه    -ماجه من حديث جابر    ملا عند أمحد وابن(  ملا أحب )قوله:  

ب له»قال:    -عليه وسلم   ، إال أن هذا احلديث ضعيف. ضعفه العقييل وضعفه «ماء زمزم ملا رشح

صىل اهلل عليه   -وغريهم، فهو ال يصح عن النبي  (  املعلمي يف حواشيه عىل )الفوائد املجموعة

 .-وسلم

يح  عن جماهد  وإنام  ثبت  أنه  احلديث  عن هذا  تابعي-غني  قال:    -وهو  أنه  الرزاق  عبد  ماء "عند 

ب له  ، وعىل هذا املذاهب األربعة."زمزم ملا رشح

أي يحكثر الرشب منه كأنه خيرج من أضالعه. وعىل هذا املذاهب األربعة. (  ويتضلع منه)قوله:  

ا يف ذلك، وإنام ثبت عند عبد ال  رزاق عن وهب بن منبه.ومل أر حديثاا صحيحا

أي إذا رشب من زمزم يرش عىل بدنه وثوبه. ومل أر يف ذلك شيئاا  (  ويرش عىل بدنه وثوبه)قوله:  

ا رواه الفاكهي عن معاوية   موقوفاا، لكن هذا األثر فيه علتان:  -ريض اهلل عنه  -ثابتاا إال أثرا

ح أن يف إسناده حممد بن إسحاق، وإذا انفرد ال  العلة األول:   - يحعتمد بام انفرد به ولو رصَّ

 بالسامع. 
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أن كل ما انفرد به الفاكهي   -واهلل أعلم    -الذي يظهر يل  وانفراد الفاكهي،    العلة الثانية: -

لتفت إليه. ( من اآلثار أو األدلة وكذلك األزرقي يف )أخبار مكة  فإنه ال يحعتمد عليه وال يح

املعلمي  و تكلم  تعاىل    -قد  اهلل  إبراهيم  -رمحه  مقام  )تأخري  كتابه:  الفاكهي (  يف  عن 

ال   الفاكهي  يروهيا  التي  اآلثار  يف  تأملت  وإذا  معترب.  يحوثقهام  مل  أنه  وتكلم  واألزرقي، 

ا كثرية هي نٌص يف كثري   جتدها عند أهل العلم، بل جتده ينفرد بآثار كثرية، فقد رأيت آثارا

املسائل هذه    من  وغريهم  وإسحاق  كأمحد  األئمة  أورد  وإذا  الفاكهي،  إال  يحوردها  ال 

 . املسألة مل حيتجوا باآلثار التي ذكرها الفاكهي

الزوال.  قبل  رمى  أنه  الزبري  بن  اهلل  عبد  عن  صحيح  بإسناد  ساق  الفاكهي  رأيت  بل 

ا بعد  الرمي  الزبري  بن  اهلل  عبد  مذهب  أن  متواردون  الفاكهي  لزوال،  والعلامء  فتفردات 

أ موثوق، ينبغي  غري  نفسه  الفاكهي  ألن  ا؛  اعتضادا حتى  تحقبل  وال  بل  عليها،  يحعتمد  ال 

 وتقدم حاله فيام يتفرد به.

 فالصواب أن رش ماء زمزم ليس سنة، لذا مل يذكر هذا املالكية. 

النبي   الواقدي وغريه أن  إال أن  عىل رأسه؟    ملا رشب صبَّ   -صىل اهلل عليه وسلم    -وقد ذكر 

 به، فمجرد العزو للواقدي يدل عىل ضعفه.  هدراانف عىلوال يحعتمد  يفالواقدي ضع

ثالثا)قوله:   ويتنفس  القبلة  القبلة    (ويستقبل  استقبال  هبا   ألصلافأما  يحستقبل  أن  عبادة  كل  يف 

ا  أما  القبلة.  ا.  فهوالتنفس ثالثا  السنة يف الرشب عموما

ورد)قوله:   بام  وشبعا (  )ويدعو  وريا  واسعا  ورزقا  نافعا  علام  لنا  اجعله  اللهم  اّلِل  بسم  فيقول: 

وهذا مل يثبت، بل هو ضعيف ومل أر من ( وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي وامأله من خشيتك

 مل يذكره من   وكذلك  ، عدم استحباب هذا الذكرذكره من املالكية إال ابن حبيب، فاملالكية عىل 
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عىل أهنم ال يرون   املتقدمني ذكروه، فهذا يدل  إال املتأخرون منهم، ومل أر املتوسطني وال  احلنابلة

 استحبابه، واألثر ضعيف.

ب له.   لكن الدعاء مستحب ملا تقدم ذكره أن ماء زمزم ملا رشح

الطواف والسعي(  )ثم يرجع)قوله:   بعد  ريض اهلل   -وقد دل عىل هذا حديث جابر  (  من مكة 

يف البخاري، وعىل هذا املذاهب   -ريض اهلل عنهام    -صحيح مسلم، وحديث ابن عمر  يف    -عنه  

 األربعة.

 -صىل اهلل عليه وسلم    -النبي  يف مكان صالة    تنازع العلامء(  فيصيل ظهر يوم النحر بمنى)قوله:  

 : عىل قولني ر اليوم العارش ظه

 -ريض اهلل عنه    -ا رواه جابر  القول األول: ذهب ابن حزم إىل أنه صالها بمكة، واعتمد عىل م

ريض اهلل -وعىل رواية من حديث عائشة    -صىل اهلل عليه وسلم    -يف صحيح مسلم عن النبي  

 وإن كانت ضعيفة. -عنها

أن الثاين:  بمنى،  القول  صالها  روى  ه  عمر  ملا  ابن  عن  ومسلم  عنهام    -البخاري  اهلل   -ريض 

)اهلدي كتابه:  يف  نفيس  بحث  يف  القيم  ابن  ح  تقديم (  ورجَّ يف  ا  أوجها وذكر  بمنى،  صالها  أنه 

 صالها بمنى ال بمكة.  -صىل اهلل عليه وسلم-حديث ابن عمر عىل حديث جابر، وأنه 

عمر   ابن  حديث  أن  ذكر  عنهام    -ومما  اهلل  أما   -ريض  ومسلم،  البخاري  أخرجه  فقد  أصح، 

ه حازم بن إسامعيل، وهو وإن كان ثقة، لكن حصل له أوهام يف بعض حديث جابر ففي إسناد 

وتقدم أن هذا رواه أبو داود   (رقى عىل املشعر)قوله:  كألفاظ حديث جابر كام تقدم بحث هذا،  

 وأخطأ فيه حازم بن إسامعيل.
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 فاملقصود أن الصواب ما ذكره املصنف وهو أنه صىل الظهر بمنى. 

اس لنحقل. لو ثبت أنه صالها مرتني بالنوفإن قيل قد صالها مرتني فيقال: لو كان كذلك لنحقل،  

اهلونقل هذا   تتوافر  نقله  مممما  يحصليها عىل  أن  املمتنع  القيم وقال: من  ابن  ، ورد عىل مثل هذا 

نقل، فالبد أن   . ابن عمر وجابر  ينقله مرتني بالناس هنا وهناك وال يح

وعىل هذا املذاهب (  إن مل يتعجل وليلتني إن تعجل يف يومني(  بمنى ثالث ليال  و )يبيت)قوله:  

َل يِف َيْوَمنْيِ َفال إِْثَم األربعة. بل يدل عليه قوله تعاىل: ﴿ وَداٍت َفَمْن َتَعجَّ اٍم َمْعدح وا اهللََّ يِف َأيَّ رح َواْذكح

اتَّقَ  ملَِْن  َعَلْيِه  إِْثَم  َر َفال  َتَأخَّ َوَمْن  ونَ َعَلْيِه  ْرَشح إَِلْيِه َّتح ْم  َأنَّكح وا  َواْعَلمح وا اهللََّ  َواتَّقح  [203]البقرة:    ﴾ى 

 .-ريض اهلل عنه-كام أخرجه مسلم من حديث جابر  -صىل اهلل عليه وسلم  -ي النبقد تأخر و

الثالث.   اجلمرات  رمي  صفة  فسيذكر  عليه،  جممع  كله  املصنف:  سيذكر  ذلك ووما  عىل  دل 

 هذه الصفة كلها إال رفع  يف البخاري، وأمجع العلامء عىل  -ريض اهلل عنهام    -حديث ابن عمر  

وخالف مالك وقال بعدم رفع اليدين، واجلمهور عىل رفع اليدين   كام حكاه ابن قدامة،  اليدين

 وهو الصواب. 

وخالصتها: أنه يرمي سبع حصيات، ويف حديث ابن عمر قال: يتقدم. والفقهاء يقولون: يأخذ 

العهد األول   الثانية متيل وليست مستقيمة، ولو كنا عىل  وهو    -ذات اليمني، وذلك أن اجلمرة 

ا   فمن خرج من اجلمرة األوىل وسار إىل اجلمرة الثانية البد أن يأخذ ذات اليمني؛   -أكثر وضوحا

 هنا باجلهة اليمنى، فلذلك ذكر الفقهاء أن يأخذ ذات اليمني. أل

حصيات   بسبع  يرميها  كذلك  الوسطى  اجلمرة  عند  جاء  وإذا  فيتقدم  يديه،  ويرفع  يدعو،  ثم 

الكربى   اجلمرة  جاء  إذا  ثم  يديه،  ويرفع  ويدعو  الشامل  ذات  يأخذ  ثم  حصاة  كل  مع   -ويكرب 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يدع رماها بسبع حصيات ومل  -مجرة العقبة



325 

 

ا   -ريض اهلل عنهام    -كل هذا يف حديث ابن عمر   يف البخاري، وكل هذا جممع عليه إال أن مالكا

ريض اهلل -خالف يف رفع اليدين. ويقال: إن رفع اليدين مستحب؛ ألنه جاء يف حديث ابن عمر  

 .-عنهام

وهذا باإلمجاع كام تقدم؛ ألن كل (  ورةالرمي للجامر الثالث عىل الرتتيب والكيفية املذك)قوله:  

جممع عليه، لكن هل هذا الرتتيب عىل الوجوب    -ريض اهلل عنهام-ما جاء يف حديث ابن عمر  

 ؟ العقبة ثم الوسطى ثم الصغرىمجرة رمى  العكس من أو االستحباب؟ فلو قدر أن رجالا تعمد

 ه خالف األفضل.عىل أصح القولني أن هذا جائز، وهو قول عطاء وأيب حنيفة، لكن

قال: بالوجوب؟  فإن قيل: مل ال يح

 يقال: ألنه ليس هناك دليل عىل الوجوب، وتقدم أن جمرد الفعل ال يفيد الوجوب. 

الزوال)قوله:   بعد  الترشيق  أيام  من  يوم  كل  أن    (()يف  وأؤكد  الرمي،  وقت  املصنف:  سيذكر 

يف   أدلة الرمي  إىل  نحتاج  إذن  العقبة،  مجرة  يف  الرمي  عن  مستقل  واجب  الثالث  األيام  هذه 

 جديدة يف وقت الرمي يف هذه الثالث. 

يكون بعد طلوع الشمس إىل زواهلا عىل مجرة العقبة يف يوم العيد  رمي  عىل أن    العلامء  أمجعوقد  

، ثم إىل غروب الشمس عىل واألفضلية كام حكاه ابن عبد الرب وابن رشد والنووي  االستحباب 

، واختلفوا يف الليل كام تقدم. أما الرمي يف هذه األيام باإلمجاع الذي حكاه ابن عبد الرب  اجلواز

 الثالث حيتاج إىل بحث آخر؛ ألهنا واجب مستقل.
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قبله)قوله:   جيح (  فال جيزئ  مل  الزوال  قبل  رمى  لو  الزوال ال أي  قبل  إن  ويقال:  الرمي،  هذا  زئ 

زئ يف اليوم احلادي عرش، وال يف اليوم الثالث عرش   زئ يف اليوم الثاين   -واهلل أعلم-جيح وإنام جيح

ل. وإىل هذا ذهب أمحد يف رواية، و  هي رواية إسحاق بن منصور الكوسج.عرش ملن تعجَّ

 

 ، باثر البن عباس إسحاق استدلواملوجود يف مسائل إسحاق بن منصور الكوسج أن 

 -وهو األظهر-إسحاق بن منصور الكوسج. وقد يقال    أون إسحاق بن راهويه  حيتمل أن يكوو

فيكون   راهويه،  بن  إسحاق  إىل  يحنسب  ال  املذهب  هذا  ألن  الكوسج؛  منصور  بن  إسحاق  إنه 

 املحستدل هو إسحاق بن منصور الكوسج صاحب املسائل.

البن   بأثر  إسحاق  عرش  فاستدل  الثاين  اليوم  يف  النهار  انتفخ  إذا  قال:  بيوم -عباس،  عرب  وهو 

 فلريِم.  -التعجل

وهذا األثر مل أقف عىل إسناده، لكن من املتقرر أن األثر إذا استدل به إمام يف احلديث فاألصل 

صحة قوله، فإذن هذا األثر باستدالل إسحاق بن منصور الكوسج به يكون ثابتاا، إىل أن يتبنيَّ 

ا، واألصل ثبوته أن   ويف هذا األثر أمران:  ،فيه ضعفا

 أن التعجل قبل الزوال يصح يف اليوم الثاين عرش دون غريه.األمر األول:  -

أن من أراد أن يتعجل وأن يرمي قبل الزوال إنام يكون بعد طلوع الشمس،    األمر الثاين: -

د الفجر، وإنام إذا  وقد نص عىل هذا أمحد. فال يصح ألحد أن يرمي بليل وال أن يرمي بع

 طلعت الشمس. 
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ومما يدل عىل الرمي قبل الزوال يف اليوم الثاين عرش ما ثبت عند ابن أيب شيبة عن ابن أيب مليكة 

يرمي يف الظهرية قبل الزوال. وإسناده صحيح، فدل   -ريض اهلل عنهام    -قال: رمقت ابن عباس  

 رواية.  عىل جواز الرمي قبل الزوال، وهذا قول اإلمام أمحد يف

البيهقي عن ابن عمر   يحرمى إال بعد الزوال، ملا ثبت عند  أنه   -ريض اهلل عنهام-أما ما عداه فال 

الزوال"قال:   بعد  الغد  فارم من  فيدل   "فإذا غربت الشمس  املوطأ،  وثبت نحوه عند مالك يف 

 هذا عىل أمرين:

الرمي مع اليوم الذي أن الواجب يف األيام الثالث واجب واحد؛ ألنه أمر باألمر األول:   -

ا.   بعده ومل يقل: إن عليه دما

الثاين: - قال:    األمر  ألنه  بليل؛  يحرمى  ال  أنه  فيد  بعد  "يح الغد  من  فارم  الشمس  غربت  فإذا 

. فدل عىل أنه ال يصح الرمي بليل. وهذا يف أيام الترشيق بخالف يوم النحر كام "الزوال

  - اليوم الثاين عرش ملا تقدم عن ابن عباس  تقدم. ويدل عىل أنه ال يحرمى قبل الزوال إال يف

 .-ريض اهلل عنهام 

عىل قولني،   هفي  قد اختلفوا  : إن الصحابةوما نقل عن الصحابة يف هذه املسألة قد يقال فيه

عىل  يدل  عباس  ابن  وقول  الزوال،  بعد  الرمي  وجوب  عىل  يدل  عمر  ابن  فقول 

ون قول ابن  ام عىل قول واحد، ويكوقد يقال: إهنحباب وجواز الرمي قبل الزوال،  االست

   ية،األفضل عىل عمر ريض اهلل عنهام 

من قول ابن عمر  به  يكون قول ابن عباس ريض اهلل عنهام أشوأو يقال: إن بينهام خالفاا،  

أنه   احلديث    لوبداللة  يفيد  ما  غاية  لكان  عمر  ابن  قول  وال  عباس  ابن  فعل  يرو  مل 

القول   إىل  أقرب  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  وفعل  فعل،  جمرد  ألنه  االستحباب؛ 

 باستحباب الرمي بعد الزوال ال وجوبه. وهذا هو الصواب، واهلل أعلم.
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أمحد  تنبيه: اإلمام  ظاه  روى  ا  قبل أثرا رمى  من  وأن  الزوال  بعد  الرمي  يوجب  عمر  ابن  أن  ره 

عن ابن عمر أن من رمى قبل الزوال   ابن اإلمام أمحد بإسناده  صالح  ففي مسائل  الزوال فعليه دم

دم إراقة  من لكن    . فعليه  معروفاا  ليس  وهو  نافع  عن  حسان  بن  هشام  لتفرد  إسناده  يصح  ال 

ا لعلة التفرد تالميذه   .فيكون ضعيفا

 ة قد أمجع العلامء عىل أن الرمي يف األيام الثالث  (()يف كل يوم من أيام الترشيق بعد الزوال)قوله:  

 من بعد الزوال إىل غروب الشمس جائز، حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن عبد الرب. 

الثالث الترشيق  أيام  يف  قبل   ةإذن  اخلالف  وإنام  جائز،  الشمس  غروب  إىل  الزوال  بعد  الرمي 

 الزوال وبعد غروب الشمس.

زئ يف اليوم الثاين عرش بعد طلوع الشمس. (  فال جيزئ قبله)قوله:   تقدم الكالم عن هذا وأنه جيح

رواية يف  أمحد  اإلمام  هذا  إىل  ذهب  عباس  ،  وقد  ابن  أثر  ذكر  عنه  -وتقدم  اهلل  الذي   -ريض 

 به إسحاق والذي رواه ابن أيب شيبة. استدل 

ليال)قوله:   احلنابلة، وهو (  وال  زئه، وهذا قول  مل جيح ليالا  الليل، فمن رمى  يرمي يف  أنه ال  يعني 

املتقدم، قال:   -ريض اهلل عنهام    -أحد قويل مالك أنه ال يصح الرمي بليل. والدليل أثر ابن عمر  

 . "ه إذا زالت الشمسفإذا غربت الشمس فلريم مع اليوم الذي بعد"

ز هذا يستدل بام ييل:  وقد رأيت من جوَّ

واجلواب عىل هذا ما تقدم ذكره من أثر  ،  ليالا   يمنع من الرميما  هناك  ليس  األمر األول:   -

 . ابن عمر

الرمي بعد غروب الشمس يف اليوم العارش، فإذا جاز يف  القياس عىل جواز    األمر الثاين: -

وليس   واجبان  فإهنام  األمرين،  بني  فرق  فيقال:  الترشيق.  أيام  يف  فيجوز  العارش  اليوم 
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إن يقال:  ثم  ا،  تقولون واجباا واحدا العارش  ب  كم ال  اليوم  الرمي  اليوم   ألن وقت  الرمي يف 

به يف الرمي يف أيام الترشيق، فإذن لو    ال تقولون ما  بعد منتصف الليل وهذا  يبدأ  العارش  

فإنه ال يلزم أن    واجب واحد  -وهو اليوم العارش وبقية أيام الترشيق-قيل: إن أيام الرمي  

ا.   يكون الوقت واحدا

تقدم استمرار جواز الرمي جلمرة العقبة إىل فجر اليوم احلادي عرش ألثر ابن عمر مع املرأة :  تنبيه

ابن عباس ما روى البخاري عن  ذلك بدليل فيه نظر وهو  م عىل  عضهاستدل بالتي نفست لكن  

ئل يوم النحر،    -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنهام    - ل رجل: رميت بعد ما  قافسح

 : أمسيت، أي بعد أن غربت الشمس؛ ألن املساء يحطلق عىل غروب الشمس. ولهفق ،أمسيت؟

راد ب  وهذا االستدالل فيه نظر فإن  ئل يوم النحر،   عداملساء هنا ال يح غروب الشمس، بدليل أنه سح

لغةا  الشمس. واملساء  قبل غروب  السؤال  ا هذا  فإذن قطعا الشمس.  بغروب  ينتهي  النحر  ويوم 

يوم  ذكر  ملا  لكن  الشمس،  غروب  بعد  ما  وعىل  العرص  بعد  ما  وعىل  الظهر  بعد  ما  عىل  يحطلق 

 ملساء ليس بعد غروب الشمس؛ ألن يوم النحر مل ينته بعد. النحر فهذه القرينة تدل عىل أن ا

أيام الترشيق، فهم مستثنون. (  لغري سقاة ورعاة)قوله:   بالليل يف  يرميان  أي أن السقاة والرعاة 

النبي   عن  ال  ا  صحيحا دليالا  أر  ومل  األربعة،  املذاهب  هذا  وسلم    -وعىل  عليه  اهلل  وال   -صىل 

عند ابن أيب شيبة بإسناد   -رمحه اهلل تعاىل- ثبت عن الزهري  وإنام  -ريض اهلل عنهم-الصحابة  

أقوال  إىل  فيحنتقل  صحايب  أثر  وال  حديث  الباب  يف  يوجد  مل  وإذا  تابعي  والزهري  صحيح. 

 التابعني، لذا قال الزهري: يرمون بليل وال يبيتون بمنى.  

الظهر)قوله:   الرمي قبل صالة  أراد أن يرمي قبل صالة الظهر. (  واألفضل  أي أن األفضل ملن 

بمعنى إذا زالت الشمس يذهب ويرمي ثم يحصيل الظهر. ومن أدلة ذلك ما يف البخاري عن ابن 
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قال: كنا نتحني حتى إذا زالت الشمس رمينا. فدل هذا عىل أن الرمي   -ريض اهلل عنهم    -عمر  

 إنام يكون قبل صالة الظهر وبعد الزوال مبارشة.

 .-رمحه اهلل تعاىل-وهذا قول املالكية والشافعية واحلنابلة وهو قول الشافعي 

القبلة)قوله:   )مستقبل  الكل (  ويكون  ابن عمر  (  يف  اهلل عنهام-دل عىل هذا حديث  يف   -ريض 

. وفرق -رمحه اهلل تعاىل-البخاري يف رمي اجلمرات الثالث. وعىل هذا اإلمجاع حكاه ابن قدامة  

ا استقبال  فإن  بني  العارش  اليوم  يف  العقبة  مجرة  يف  القبلة  استقبال  وبني  الثالث  للجمرات  لقبلة 

 الصواب أنه ال يستحب استقباهلا كام تقدم بيانه. 

تقدم(  )مرتبا)قوله:   ما  عىل  الثالث  اجلمرات  ترتيب  جيب  مستحب (  أي  الرتتيب  أن  وسبق 

 وليس واجباا. 

من أيام الترشيق (  اليوم )الثالث(  أي رمى حصا اجلامر السبعني كله )يف(  )فإن رماه كله)قوله:  

 (  الرمي أداء؛ ألن أيام الترشيق كلها وقت للرمي( )أجزأه

لي واحدلحاج  صح  يوم  يف  كلها  اجلمرات  جيمع  الواجبة   أن  اجلمرات  مجيع  ويرمي  يوم  كآخر 

عمر  عليه ابن  فتوى  والدليل  وأمحد.  الشافعي  هذا  إىل  ذهب  عنهام    -،  اهلل  جعل   -ريض  ملا 

زالت  إذا  بعده  الذي  اليوم  مع  فلريم  الشمس  غربت  إذا  قال:  ا،  واحدا واجباا  الثالث  اجلمرات 

ا الشمس.  ألهنا واجب واحد. فلم يأمر من رمى مع اليوم الذي بعده أن يريق دما

 وهذا فيه تنفيس ملن يصعب عليه الذهاب. 
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ا  ا عن اليوم األول، ثم يرميها سبعا وعىل ما تقدم ال جيب الرتتيب؛ فلذلك يرمي الصغرى سبعا

ا عن اليوم الثالث، ثم يدعو ثم ينتقل للوسطى و كذلك، يفعل  عن اليوم الثاين، ثم يرميها سبعا

 . . وهبذا يتم الرميبال دعاء كذلكثم الكربى العقبة 

يصح    مسألة/ اجلامرال  رمي  عرش  تقديم  احلادي  اليوم  يف  يرمي  أن  بمعنى  عرش ،  الثاين  عن 

جد منووالثالث عرش،    من   قال به من بعض املتأخرين  مل أره منقوالا عن العلامء األولني وإن وح

ا  وثانياا، كأن  القول.  أرهم عىل هذا  مل  األولني  العلامء  بالتأخرلواالشافعية، لكن  يبتدئ   ال   جب 

قال:   ألنه  بعده"بالتقدم؛  الذي  اليوم  مع  االبتداء    "فلريم  إىل  ينظر  ومل  التأخر  إىل  واهلل -فنظر 

 . -أعلم

بنية)قوله:   الصالة(  )ويرتبه  من  كالفوائت  جرا  وهلم  مرتبا  للثاين  ثم  بنية  األول  لليوم  ( فريمي 

لو   يقول:  هو  لكن  واجباا،  ليس  الرتتيب  أن  والوسطى تقدم  الصغرى  يرمي  فإنه  أخر  أنه  قدر 

اليوم  أهنا عن  بنية  الصغرى والوسطى والكربى  يرمي  ثم  الترشيق،  أيام  أهنا عن  بنية  والكربى 

الترشيق، وهذا صحيح أيام  من  أو عدمه  الثاين  بالرتتيب  قيل:  النية رشط؛ حلديث   ألن ، سواء 

 .«وإنام لكل امرٍئ ما نوى»عمر يف الصحيحني: 

خر وقت الرمي أ  اإذ(  أي عن ثالث أيام الترشيق فعليه دم(  الرمي )عنه(  )أي(  )فإن أخره)قوله:  

ا  اليوم الثالث عرشوهو  آخر أيام الترشيق  عن   رمحه  -نووي  ، وهذا باإلمجاع حكاه الفإن عليه دما

ا.  ؛ ألنه ترك  -اهلل تعاىل واجباا، بل إن مجهور العلامء عىل أن من ترك حصاةا واحدة فإن عليه دما

من "ذكر هذا القايض عياض وهو مذهب مجاهري العلامء؛ ألنه داخل يف عموم قول ابن عباس:  

ا ا أو نسيه فليهرق دما  .-رمحه اهلل تعاىل  -، وكان يحفتي هبذا شيخنا ابن باز "ترك نسكا

 ملة أي سبع حصيات، فكذلك عليه دم من باب أوىل. ومثل هذا لو ترك مجرة كا
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هبا)قوله:   يبت  مل  دم(  )أو  )فعليه  بمنى  واجبا(أي  نسكا  ترك  ألنه  بمنى   (؛  املبيت  أن  وسيأيت 

ترك فمن  دم،    هواجب  ورعاة)قوله:  فعليه  سقاة  عىل  مبيت  من  (  وال  كان  من  أن  السقاة أي 

يبيتون. كام  بليل وقال: ال  الرمي  أجاز هلم  قد  أنه  الزهري  والرعاة فال مبيت عليه. وتقدم عن 

 رواه ابن أيب شيبة.

أن النبي   -ريض اهلل عنهام  -ويدل ملا ذكره املصنف ما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر  

ص للعباس املبيت بمنى أيام    -صىل اهلل عليه وسلم- ا روى رخَّ الترشيق؛ ألجل سقايته. وأيضا

رخص »  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنه    -اخلمسة من حديث عاصم بن عدي  

البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومني ويرمون، يوم  لرعاء اإلبل يف 

 بلة. وإىل القول: بعذرهم ذهب املالكية والشافعية واحلنا، «النفر

ثاين أيام الترشيق هو اليوم الثاين عرش. وقد ذهب إىل (  وخيطب اإلمام ثاين أيام الترشيق)قوله:  

من بني بكر أهنم نقلوا   عن رجلني استحباب هذه اخلطبة الشافعي وأمحد؛ ألنه ثبت عند أيب داود

 هذه اخلطبة.  -صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي 

والتوديع)قوله:   التعجيل والتأخري  فيها حكم  يفعل (يعلمهم  ملا  ؛ ألن كل خطبة تكون تعليمية 

 الناس. 

الثالثوال إثم عليه  (  )ومن تعجل يف يومني خرج قبل الغروب)قوله:   اليوم  (  وسقط عنه رمي 

أي من تعجل يف يومني وأراد أن يتحقق يف حقه التعجل البد أن خيرج قبل الغروب، فإن خرج 

 -قبل الغروب صحَّ له التعجل. وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد، وقد أفتى هبذا ابن عمر 

عنهام   اهلل  املوطأ    –ريض  يف  مالك  صحيح  روى  عمربإسناد  ابن  له    قال:   أنه  عن  غربت  من 

 .الشمس وهو بمنى من أوسط أيام الترشيق فال ينفرن حتى يرمي اجلامر من الغد
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كام أمجع العلامء املتقدم.    –ريض اهلل عنهام    -القرآن والسنة وأثر ابن عمر    دل عىل أنه خمري  قدو

 عىل ذلك حكاه ابن قدامة.

ا(  ويدفن حصاه)قوله:   فيدفن حىص  تعجل؛  جلميع أيام الترشيق لكنه  أخذ حىصا    فلو أن حاجا

انفرد به احلنابلة عن بقية املذاهب األربعة. وما ذهب و ما ذكره املصنف ، وهذااليوم الثالث عرش

 إليه البقية هو الصواب؛ ألن القول بالدفن ال دليل عليه. 

الغروب(  )وإال)قوله:   قبل  عليه  (  خيرج  وغربت  الغروب  قبل  خيرج  مل  لو  وهو    الشمسيعني 

 .-ريض اهلل عنهام-ملا تقدم من أثر ابن عمر  ؛(بعد الزوال( )لزمه املبيت والرمي من الغد) بمنى

من أدركه املساء يف اليوم الثاين فليقم إل الغد   "قال ابن املنذر: وثبت عن عمر أنه قال:  )قوله:  

-عمر    ذر إمام وثبَّته عنهذا مل أقف له عىل إسناد صحيح، لكن ابن املن (  "حتى ينفر مع الناس  

أما فيام بني أيدينا فلم أقف له عىل إسناد صحيح. ويحغني عنه ما ثبت عن ابن   -ريض اهلل عنهام

 عند مالك يف املوطأ.  -ريض اهلل عنهام  -عمر 

أن  له  صح  الشمس  تغرب  مل  فإن  يتأخر،  وأن  يمكث  أن  عليه  وجب  الشمس  غربت  إذا  إذن 

 يتعجل.

قبل غروب الشمس يف اليوم الثاين عرش، فإذا غربت الشمس رجع   بعض الناس  خيرج  مسألة:

يعمل من  يفعل  كام  منى،  يمكث، احلج  محالت  يف    ونإىل  أن  عليه  جيب  ال  هذا  فمثل  وغريها. 

ال جيب فالشمس    وب غر  خرج من منى قبل  فالوجوب متعلق بأن تغرب عليه الشمس، أما إذا

 عليه أن يتأخر، ويصح له التعجل. 

املصنف  و تعاىل-سيذكر  اهلل  عىل -رمحه  التعليق  وقبل  الوداع،  بطواف  تتعلق  مهمة  مباحث   :

ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد؛ حلديث كام  طواف الوداع واجب.  فإن  كالم املصنف  
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عباس   عنهام-ابن  اهلل  عهدهم  ":  -ريض  آخر  يكون  أن  الناس  عن بالأحمر  فف  خح أنه  إال  بيت 

 ."احلائض

مكة)قوله:   من  اخلروج  أراد  إليها(  )فإذا  عوده  أيام (بعد  من  انتهى  أن  بعد  إليها  عاد  ألنه  ؛ 

مكة إىل  عاد  للوداع)قال:    ، ليودع؛  الترشيق،  يطوف  حتى  خيرج  أموره؛ (  )مل  مجيع  من  فرغ  إذا 

بالبيت   عهدهم  آخر  يكون  أن  الناس  »أمر  عباس:  ابن  املرأة لقول  عن  خفف  أنه  إال  طوافا 

 . (احلائض« متفق عليه

طأ أن عمر أن طواف الوداع آخر املناسك، إذن هو منسك، ثبت عند مالك يف املو  ينبغي أن يحعلم 

الطواف قال: ال يصدرن أحد من احلاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك    -ريض اهلل عنه    -

وذكر ابن عبد الرب اإلمجاع عىل أن طواف الوداع   وثبت نحوه عند الشافعي عن ابن عمر  ،بالبيت 

باإلمجاع   حمجوجون  هم  قال:  يح وقد  بعضهم.  ونازع  أعلم-منسك،  صح   -واهلل  سواء  لكن 

 .- امريض اهلل عنه  - وابن عمر اإلمجاع أو مل يصح يكفي حجة فتوى عمر

لوداع هو الذي قد تلبَّس بمنسك لالوداع منسك؛ أن الذي يطوف    طوافوالذي يرتتب عىل أن  

وإنام  البيت،  برتك  ا  متعلقا الوداع  فليس  بالوداع.  يحؤمر  ال  فإنه  بمنسك  يتلبَّس  مل  من  أما  احلج، 

متعلق بمنسك. فعىل هذا أهل مكة إذا أرادوا أن يحسافروا ليس عليهم طواف وداع؛ ألهنم ليسوا  

 متلبسني بمنسك. 

املناسك ومل يبق إال هو.    هذا  يرتتب عىلثم   انتهت  إذا  الوداع إال  فلو خرج أنه ال جيب طواف 

ا؛ ألنه ترك طواف الوداع. وإنام يقال: مل جلأيام الترشيق    حاج قال: إن عليه دما دة أو غريها، فال يح

ر حلق  يف  تأخر  لو  حتى  املناسك.  انتهاء  بعد  إال  وداع  طواف  ال  فإذن  بعد،  مناسكه  أسه تنته 
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ا  متعلقا زال  الوداع؛ ألنه ال  ا؛ لرتك طواف  دما عليه  فإن  الوداع  ترك طواف  قد  قال:  يح وسافر ال 

 بمنسك. 

 مل يعدأما لو حلق رأسه خارج مكة وفإن رجع وحلق رأسه يف مكة طاف للوداع وال دم عليه.  

ا؛ أل   . نه ترك طواف الوداعفإن عليه دما

الطائف  أيام الترشيقخرج حاج    فلو بامليقات وم  إىل  ال يدخل إنه  ف  بعد  مل ينته من حجههو  و   ّر 

ا حمرما إال  تقدم–  مكة  زالت -كام  ال  وداع؛ ألنه  عليه طواف  وال جيب  األكرب  اإلحرام  فيحرم   ،

 املناسك باقية يف حقه.

ا السيام يف هذا تاج إليها كثريا  . الزمن بعد تيرس السيارات ونحوها  وهذه مسائل حيح

بعد طواف الوداع )أو اجتر بعده (  )فإن أقام)وهو طواف الوداع    (ويسمى طواف الصدر)قوله:  

العادة يف إذا عزم عىل اخلروج وفرغ من مجيع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، كام جرت  (  أعاده

املسافر أهله وإخوانه إذا ودَّع فال يعمل(  توديع  حتى خيرج إىل األبطح، رواه   عمالا   قال عطاء: 

 ابن أيب شيبة بإسناد صحيح.

فدل هذا عىل أن مقتىض طواف الوداع أن خيرج مبارشة. وهذا قول الشافعي وأمحد، حتى حكى 

 وهو يميش إالما حيتاج إليه    هبذا القول أنه ال يشرتيإمجاع القائلني    -رمحه اهلل تعاىل-ابن قدامة  

 .طريقهيف 

رف تقصري كثري رفإذا عح   . من الناس يف هذا هذا عح

فيتأخرون يف اخلروج بعد الوداع   حج  وهاهنا مسألة عرصية: وهو أن الناس يذهبون يف محالت 

ا   ومل   امتألت مل يبت بمنى ألهنا  مثلهم مثل من  ، وومثل هؤالء معذورون ألنه ينتظر بعضهم بعضا
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يحلزمفيها  جيد   املبيت يف األقرب؛ ألنه ال   ه مكاناا فإنه يبيت عىل أصح القولني يف أي مكان، وال 

 دليل عىل ذلك.

يبقى يف املكان األقرب    ذكر بعضهم أنه إذا امتألت منىوقد اختلف املعارصون عىل قولني، وقد  

عىل اصطفاف الصفوف يف الصالة. ويقال: شتان بينهام، فإن الناس إذا دخلوا منى ومنى   قياسا

متقاربني يكونوا  أن  يلزمهم  أن  كحال املصلني مجاعة  متسعة مل  بمنى  للوقوف  يحشرتط  فإذن ال   ،

 .غري صحيحفالقياس يكون الناس متقاربني كالصالة 

ذكر هذا ابن جارس  يف أي مكان.    املبيتصح  سقط واجب املبيت هبا وفعىل هذا إذا امتألت منى  

 واملعارصون عىل قولني.  (،يف )مفيد األنام

ب بأن يقال: فرق بني من ترك الواجب لعذر، و قرَّ من ترك فمن تركه الواجب،  بني  ومثل هذا يح

ا كام تقدم تقر ا. أما من تركه الواجب بحيث ال يستطيع أن  الواجب لعذر فإن عليه دما يره كثريا

قال: إذا جاء الناس يف محلة واحدة، فهم  يفعل الواجب ألمر يف الواجب فإنه ال دم عليه. ومثله يح

 مل يرتكوا الواجب وإنام الواجب تركهم لواقع حال الناس. 

إليه(  )وإن تركه)قوله:   الوداع )غري حائض رجع  إن مل يبعد عن مكةبال  (  أي طواف  ؛ (إحرام 

( وحيرم بعمرة إن بعد عن مكة)ألن مكة قدياما أصغر من احلرم، فاحلرم يشٌء زائد عىل مكة، قال: 

د عن مكة رم بعمرة إن بعح  . وأراد الرجوع إليها وأن يدخل حدود احلرم فاملصنف يحقرر أنه حيح

 خرج من مكةن طاف للوداع وكام تقدم، إن م  يقال  (فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع)قوله:  

رم، ولو مل يحرد احلج أو العمرة    أرادإن كان جتاوز امليقات وف كام -أن يرجع فإنه جيب عليه أن حيح

تقريره بخالف  -تقدم  للميقات  إذا  ،  يصل  يرجع  مل  أن  اإلحراموأراد  عليه  جيب  ال  ألن  فإنه  ؛ 

. وهذا خالف كالم امليقات بال إحرامظاهر أثر ابن عباس وأصحابه أهنم كانوا يردون من جتاوز  
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رم، فإن ثم أراد أن يدخل احلرم فإن عليه    خرج وبلغ احللأن من    ظاهره  املصنف، فكأن  أن حيح

 األمر معلق بامليقات كام تقدم بحثه.؛ ألن ففيه نظر هرادمكان هذا  

شق)قوله:   ف (  )فإن  قرص  مسافة  عنها  بعد  أو  قرص  مسافة  دون  مكة  بعد  من  عىل  أكثر الرجوع 

البنياف(  فعليه دم، وال يلزمه الرجوع إذا أراد أن يرجع، فاملصنف لو أن رجالا خرج وترك  ن ثم 

 : إن كان دون مسافة قرص فريجع، وإن بلغ مسافة قرص فال يرجع. نيله حال رر أن يق

أعلم-الصواب يف هذا  و ملس   -واهلل  أثر  وإنامأنه ال  املسألة  القرص يف  والرجل   افة  للمشقة  يحنظر 

ا؛ ألنه ترك واجباا. وهذا قول فنفسه،   متى ما أراد أن يرجع فإن له أن يرجع، وإال فإن عليه دما

النظر فيه للمشقة ال ملسافة القرص. وإال أن  و  يف طواف الوداع  الرجوع مالك واملالكية يف تأصيل  

ا واملالكية ال يرون أن طواف الوداع واجب، فلذلك ال  يحوجبون الدم. وهذا ال هيمنا يف فإن مالكا

 هذه املسألة، والذي هيمنا متى يرجع. 

وهذا صحيح، فإن مل يرجع فإن  (  ؛ لرتكه نسكا واجبا(إل الوداع، )فعليه دم(  )أو مل يرجع)قوله:  

ا سواء ذهب إىل مكان قريب أو مكان بعيد إىل مسافة قرص أو ما دون ذلك.  عليه دما

تقدم أن طواف (  أو القدوم)نصه: أي نص اإلمام أمحد  (  ونصه(  الزيارة)وإن أخر طواف  )قوله:  

 القدوم ال يحؤخر؛ ألنه إن مل يفعله أول جميئه فقد سقط عنه خالفاا لقول أمحد الذي تقدم ذكره. 

يريد أن يحقرر أن أي طواف يحطاف فإنه   ((طواف )الوداع(  )فطافه عند اخلروج أجزأ عن)قوله:  

زئ عن طواف الودا ع. والذي يحقرره املصنف أنه البد أن يكون بنية، فإذن املفرد والقارن إذا مل جيح

.  فإنه جيزئه عن الوداعاإلفاضة ونوى الوداع  طاف    السفر  قبلوهم إال طواف اإلفاضة  يبق علي

املتمتع  ومثل الصحيح-ه  ي  -عىل  مل  العمرة  سعإذا  بسعي  اكتفاء  احلج  يطوف سعى  أن  وأراد   ،

زئه، لكن برشط أن ينوي ذلك.للوداع   واإلفاضة فإنه جيح
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وهو متمتع؛   سعى احلج  فإذن من مل يكن عنده سعي إما ألنه مفرد أو قارن أو ال يريد أن يسعى

ا عند سفره    -ألن السعي اآلخر مستحب- ويريد به ومل يطف اإلفاضة فإنه يطوف طوافاا واحدا

يره؛ ألهنام عبادتان إحدامها مرادة لذاهتا واألخرى يتداخالن ملا تقدم تقر  ألهنام اإلفاضة والوداع،  

 مرادة لغريها. وإىل هذا ذهب الشافعي والشافعية وأمحد.

الزيارة)قوله:   طواف  عن  جيزئه  مل  الوداع  بطوافه  نوى  يطوف (  فإن  أن  بباله  خيطر  مل  أنه  فلو 

د أن جيعل هذا   زئه عن ،  ال لإلفاضة  للوداعالطواف  لإلفاضة أو خطر بباله لكن تقصَّ فإنه ال جيح

 طواف اإلفاضة؛ ملا تقدم من البحث يف تعيني النية وأن تعيني النية رشط، وإىل هذا ذهب أمحد.

ريض -وهذا باتفاق املذاهب األربعة؛ حلديث ابن عباس  (  وال وداع عىل حائض ونفساء)قوله:  

 الذي تقدم. -اهلل عنهام

البنيان)قوله:   مفارقة  قبل  تطهر  أن  قبل (  إال  طهرت  فإن  باحلرم.  ال  بالبنيان  معلق  األمر  إذن 

مفارقة البنيان فإهنا ترجع، وإن فارقت البنيان ولو كانت يف احلرم فإهنا ال ترجع. وهذا قول عند 

 الشافعية وقول عند احلنابلة. 

كا  الذي  مسألة/ من  الوداع  طواف  عليه  املتصل  جيب  البنيان  خارج  كان  ملن  فلو  مكة،  دينة 

أما من مل بمدينة مكة    مسكنه خارج البنيان.  فارق  فإن عليه طواف وداع؛ ألنه  خمس كيلوات 

ل مفارقاا  مسكنه  طوايكن  عليه  ليس  فإنه  احلرملبنيان  أو  باحلل  كان  سواء  وداع،  قال ف  وبه   ،

 الشافعية.

ذكر أن الوقوف بامللتزم إنام يكون  (  والنفساء بعد الوداع يف امللتزم(  )ويقف غري احلائض)قوله:  

ا نقل عن ثالثة من الصحابة: عن  بعد طواف الوداع. وقد ثبت هذا عند ابن أيب شيبة أن جماهدا



339 

 

عباس   بن  اهلل  وعبد  عمرو،  بن  اهلل  وعبد  عمر،  بن  اهلل  عنهم    -عبد  اهلل  كانوا    -ريض  أهنم 

 يلتزمون ثم يفيضون. 

تي الطواف. وقد ذهب مجاهري أهل العلم إىل أن االلتزام فدل هذا عىل أن االلتزام يكون بعد ركع

. وهذا قول املالكية -ريض اهلل عنهم-إنام يكون يف هذا الوقت دون غريه؛ لثبوته عن الصحابة  

 واحلنابلة واملشهور عند احلنفية والشافعية. والدليل أن االلتزام مل يثبت إال يف هذا. 

يلتزم   ال  اإلفاضة  هذا  بدون  فعىل  يلتزم  أن  أراد  وإذا  بعدها.  يلتزم  ال  العمرة  وكذلك  بعدها. 

 .ريض اهلل عنهم-طواف فال يلتزم؛ ألن هذا الذي ورد عن الصحابة 

أن النبي صىل اهلل -ريض اهلل عنه-تنبيه: روى اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد الرمحن بن صفوان 

ا؛ ألنه دخلها حالالا عليه وسلم التزم يف فتح مكة وهو يف مثل هذا مل يكن حم فهذا االلتزام ،  رما

صح  لو  كذلك  وهو  ا،  مطلقا طواف  أي  بعد  االلتزام  جواز  عىل  فيدل  الوداع  طواف  بعد  ليس 

ألن يف إسناده يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان أو   احلديث لكنه ال يصح ؛ 

 اريخ الكبري. صفوان بن عبد الرمحن، وهذا السند ضعفه البخاري يف الت

إذن    ((الذي به احلجر األسود )والباب(  وهو أربعة أذرع )بني الركن)قال وهو يصف امللتزم:  

امللتزم بينهام فام َّتت الباب ليس من امللتزم، فهو من طرف الباب إىل الركن. وهذا ظاهر قول 

رشحهم   عند  األربعة  املذاهب  الباب  علامء  بني  قال:  هؤالء،  العبادلة  أثر  يف  وهو  للملتزم. 

 والركن. واألصل يف البينونة عدم الدخول؛ ألهنام ليسا من جنس واحد.

 فاملقصود أن هذا هو ظاهر كالم علامء املذاهب األربعة، أن ما َّتت الباب ليس من امللتزم.  

ا ثبت عن جماهد عند ابن أيب شيبة أنه قال: كانوا   يلتزمون ما بني الباب واحلجر األسود. وأيضا

 فإذن ما َّتت الباب ليس من امللتزم. 
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مبسوطتني)قوله:   وكفيه  وذراعيه  وصدره  وجهه  به  واملذاهب (  ويلصق  الشافعي  هذا  ذكر 

 األربعة.

اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك محلتني عىل ما   "ومنه:  (  )داعيا بام ورد)قوله:  

من   يل  بالدكسخرت  يف  وسريتني  ليس (  ...  خلقك  الدعاء  وهذا  الطويل،  الدعاء  آخر  إىل 

ا وال يثبت إسناده، لذا ال يحستحب وإنام يدعو بام أحب. وعىل هذا املذاهب األربعة، فإن   صحيحا

رب الدعاء فيه وأنه مستجاب. نسأل اهلل الكريم من فضله.  من فوائد االلتزام أن يدعو. وقد جح

ألن من مستحبات الدعاء   ؛(-َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -أحب ويصيل عىل النبي    ويدعو بام)قوله:  

-صىل اهلل عليه وسلم    -فألجل هذا قال يصيل عليه    -صىل اهلل عليه وسلم    -الصالة عىل النبي  

 وقد ذكر هذا الشافعية واحلنابلة. 

فيدعو)قوله:   امليزاب  احلطيم هو حجر إسامعيل، وفيه ميزاب.  (  ويأيت احلطيم أيضا وهو حتت 

َّتت  الذي  احلطيم  هذا  إذن  عنده.  ويدعو  يلتزمه  أن  فيه  يحستحب  امليزاب  َّتت  الذي  فاحلطيم 

ا منها ما روى -رمحه اهلل تعاىل-امليزاب يدعو فيه. وقد نص عىل هذا اإلمام أمحد  . وقد رأيت آثارا

ابن عباس  ابن أيب بن عبد الرمحن العبدي عن عكرمة موىل   -ريض اهلل عنهام - شيبة عن حممد 

 وعكرمة بن خالد، وأيب جعفر، أهنم كانوا يلتزمون امللتزم وما َّتت امليزاب يف احلطيم. 

وصوابه حممد بن عبد الرمحن العدين كام يف الطبعة السلفية البن أيب شيبة وكام يف التاريخ الكبري 

ا . للبخاري  وهو جمهول جهالة حال فيكون األثر ضعيفا

عامل املصنف بعد االنتهاء من (  ثم يرشب من ماء زمزم، ويستلم احلجر ويقبله ثم خيرج)قوله:  

طواف   من  االنتهاء  بعد  عامل  كام  الوداع  يذهب طواف  ركعتني  صىل  إذا  إنه  بحيث  اإلفاضة، 

 ويرشب من ماء زمزم ثم يرجع ويستلم احلجر األسود ويقبله.
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وهذا أول من ذكره من احلنابلة شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يدل عليه عبارة ابن مفلح واملرداوي 

ام رأيت من ذكره فاملالكية    أمان ذكره ممن تقدم كالرسخِس،  أما احلنفية ففيهم م  .(يف )اإلنصاف

منهم إال من تأخر، وهو مذكور يف كتب املذاهب األربعة، لكن كام تقدم من ذكره من احلنابلة 

 .(واملالكية فإنه متأخر، وممن ذكره ابن املنذر يف كتابه: )اإلقناع

يظهر   أعلم-والذي  ذكر  -واهلل  ما  يأ أن  أنه  من  املصنف  زمزم  يته  ماء  الوداع  من  طواف    بعد 

ا    عامليح أنه  وويرشب ويدعو   . وذلك أنه مل -واهلل أعلم-معاملة طواف اإلفاضة، أن يف هذا نظرا

النبي   عن  نقل  وسلم    -يح عليه  اهلل  الصحابة    -صىل  عن  رأيت-وال  دون    من-فيام  يتقصَّ أهنم 

كانوا يلتزمون ثم أهنم    لة منكالعباد  رشب زمزم بعد طواف الوداع، بل الذي ثبت عن الصحابة

ويرشبون   يذهبون  أهنم  فيه  وليس  األسود من  يفيضون،  احلجر  إىل  يرجعون  ثم  زمزم  ماء 

 . -واهلل أعلم-خاص بطواف اإلفاضة كام تقدم بيانه  -واهلل أعلم-ويستلمونه، وإنام هذا 

احلائض )قوله:   )ببابه(  )وتقف  )وتدعو  (  والنفساء  املسجد  باب  ذكر   (الذي سبق(  بالدعاءأي 

دليل  أنه ليس سنة؛ ألنه ال  الصواب  املالكية واحلنفية. وهو  يذكره  الشافعية واحلنابلة، ومل  هذا 

 عليه.

 ((-َرِِضَ اّلِلَُّ َعنُْهاَم    -وقرب صاحبيه    -َعَلْيِه َوَسلََّم  َصىلَّ اّلِلَُّ    -)ويستحب زيارة قرب النبي  )قوله:  

 ينبغي أن يحعلم َّترير حمل النزاع يف هذا: 

النبي  أواًل:   . حكى اإلمجاع ابن -صىل اهلل عليه وسلم    -أمجع العلامء عىل استحباب زيارة قرب 

 ليست واجبة  -هلل عليه وسلم  صىل ا  -أمجع العلامء عىل أن زيارة قرب النبي  ثانًيا:  و،  بطال وغريه

 .كام حكاه ابن تيمية
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صىل اهلل -أنه كان يزور قرب النبي    -ريض اهلل عنهام    -عن ابن عمر    يف املوطأ   ثبتفقد  بعد هذا؛  و

زار  -عليه وسلم  القرب ملن رجع من السفر ال أن يكرر   إذا رجع من السفر، فيحفيدنا أن السنة أن يح

. وقد ذهب إىل هذا مالك   وهو الصواب؛ ألنه ثبت عن   -رمحه اهلل تعاىل-زيارته ملن كان مقياما

 .- عنهامريض اهلل-ابن عمر 

عند قربه هلا مزية عن السالم عليه يف    -صىل اهلل عليه وسلم    -السالم عىل النبي    مسألة: •

صىل اهلل   -تقصد وأتى وسلم عىل النبي    -ريض اهلل عنهام-أي مكان، بدليل أن ابن عمر  

. وهذا قول أمحد وأيب داود ومجاعة، وهو الصواب. لكن هذا إنام يحرشع ملن  -عليه وسلم  

 من السفر.جاء 

ا بني زيارة قربه وبني شد الرحل لزيارة قربه   صىل اهلل عليه  -وينبغي أن يحعلم أن هناك فرقا

فإن من قال: باستحباب شد الرحل لزيارة قربه فقد وقع يف البدعة باإلمجاع؛ ألن   -وسلم

قربه  لزيارة  السفر  أن  أو  مباح  قربه  لزيارة  السفر  أن  بني  ما  قولني  عىل  خمتلفون  العلامء 

ا. فعىل هذا من قال: ، فحمرم إذن التعبُّد باملحرم بدعة وال شك. والتعبد باملباح بدعة إمجاعا

ا ووقع يف  السفر لشد الرحل لزيارة قربه مستحبة فقد أحبأن   . فإن  بدعةدث قوالا جديدا

 .-رمحه اهلل تعاىل -السلف جممعون عىل خالفه كام بيَّنه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

قطني)قوله:   الدار  رواه  حيايت«  يف  زارين  فكأنام  وفايت  بعد  قربي  فزار  »من حج  وهذا  (  حلديث 

. ومل يصح حديث عن -رمحه اهلل تعاىل- ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية  احلديث موضوع وقد بنيَّ 

 . -صىل اهلل عليه وسلم-يف شد الرحل لزيارة قرب النبي  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 
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ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد. وشدد أبو حنيفة وقال: ال ( فيسلم عليه مستقبال له)قوله: 

-ريض اهلل عنهام-يه يف قربه. والصواب أنه يستقبله؛ لفعل ابن عمر  يستقبله إذا أراد أن يسلم عل

. 

أحب)قوله:   بام  ويدعو  يساره  عن  احلجرة  وجيعل  القبلة  يستقبل  يدعو (  ثم  أن  أراد  إذا  أي 

تيمية   ابن  ذكر  وقد  القرب.  يستقبل  وال  القبلة  تعاىلرمحه  -فليستقبل  أحد:   -اهلل  يقل  مل  أنه 

يحدعى  ال  أنه  والصواب  أما  قربه.  عند  يحدعى  بأنه  القول  عىل  وهذا  الدعاء.  عند  القرب  باستقبال 

 -رمحه اهلل تعاىل -عند قربه؛ ألنه ال دليل عىل ذلك، وذهب إىل هذا مالك وهو اختيار ابن تيمية  

 .-ريض اهلل عنهام-ن ابن عمر وإنام يحسلم عليه، ويحسلم عىل أيب بكر وعمر كام ثبت ع

أبو عدم ، إال أن الصواب  حنيفة والشافعي وأمحد  أما الدعاء عند قربه وإن ذهب إىل استحبابه 

مالك؛ ألنه ال دليل عىل ذلك. ثم من أراد أن يدعو فال يستقبل   الدعاء لعدم الدليل وهو قول

 القرب، وإنام يستقبل القبلة.

بشد   تتعلق  مهمة  مسائل  النبي  وهناك  لقرب  وسلم    -الرحل  عليه  اهلل  هذا   -صىل  ليس  لكن 

 موضع ذكرها. 

 فإن قيل: ملاذا جرت عادة العلامء أهنم يذكرون مسائل الزيارة يف احلج؟

مسجد ب  صالةيف الجر  األ  وحيرصون عىل إدراك  العادة أن احلجاج يأتون من بعيد، فيقال: ألن  

وسلم    -نبي  ال اهلل عليه  قربه    ذكرفت  -صىل  بزيارة  املتعلقة  اهلل عليه وسلم-األحكام  يف -صىل 

 . مناسك احلج

الطواف هبا)قوله:   النبي  (  وحيرم  الطواف حمرم. و  -صىل اهلل عليه وسلم  -فالطواف يف حجرة 

ا  كل يشء حمرم. فإن الطواف مل يحرشع إال بالكعبة.ب تعبدا
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قوله: بأما التمسح باحلجرة فعرب املصنف  (  ويكره التمسح باحلجرة ورفع الصوت عندها)قوله:  

راد إذا فحعل عىل غري وجه التعبد، أما إذا   -واهلل أعلم-وهذا    ،(ُيكره) يف عبارة املصنف وغريه يح

فحعل عىل وجه التعبد فهو بدعة ألمر آخر وهو التعبد. وفرق بني فعل اليشء عىل غري وجه التعبد 

 وبني فعله عىل وجه التعبد. فمن فعل شيئاا عىل وجه التعبد وال دليل عليه فهو بدعة.

 .-ريض اهلل عنه -فع الصوت يف املساجد فمكروه وأنكره عمر أما ر

وإذا أدار وجهه إل بلده قال: ال إله إال اّلِل آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق اّلِل )قوله:  

ريض   -ذكر هذا املذاهب األربعة؛ حلديث ابن عمر  (  وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده

 ، ثم ذكر الدعاء. ... مسلم، أنه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرةيف البخاري و -اهلل عنهام 

املصنف   تعاىل    -سيبدأ  اهلل  وطواٌف   -رمحه  إحراٌم  اجلملة  حيث  من  والعمرة  العمرة،  بصفة 

 وسعٌي وتقصري أو حلق. هذه هي العمرة، وصفة طوافها وسعيها كصفة طواف وسعي احلج. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

كالتنعيم )من مكي (  إن كان مارا به )أو من أدنى احلل (  )وصفة العمرة أن حيرم هبا من امليقات 

 -َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -؛ ملخالفة أمره  (جيوز أن حيرم هبا )من احلرم(  ممن باحلرم. و )ال(  ونحوه

 ؛ إلتيانه بأفعاهلا. (وعليه دم. )فإذا طاف وسعى وحلق أو قرص حل وينعقد 

وقت(  )وتباح )كل  اإلكثار  (  العمرة  ويكره  عرفة.  أو  النحر  يوم  وال  احلج  بأشهر  تكره  فال 

يف   قاله  السلف،  باتفاق  بينها  تعدل "املبدع    "واملواالة  ألهنا  رمضان؛  يف  تكرارها  ويستحب   .

)وجتزئ من(  حجة.  وقت  كل  )عن  العمرة  القارن  وعمرة  )الفرض(  التنعيم  هي (  عمرة  التي 

 عمرة اإلسالم.

------------------------------------------------------ 

امليقات )قوله:   أن حيرم هبا من  العمرة  العمرة، وواجباهتا،   (()وصفة  أركان  وسيأيت كالمه عىل 

احلل ) أدنى  )أو من  به  مارا  إىل وقد  (  كالتنعيم (  إن كان  فإنه يذهب  يعتمر  أن  أراد  أن من  تقدم 

أمر أخاها    -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    عن عائشة  أدنى احلل. والتنعيم ثبت يف الصحيحني

 عبد الرمحن أن حيرم هبا من التنعيم. 

ا أصغر من احلرم، فقد (ممن باحلرم(  )من مكي ونحوه)قوله:   ؛ ألنه كام هو معلوم أن مكة سابقا

ساكناا ونحوه  يكون  مكي  )من  قال:  هذا  ألجل  بمكة،  ساكناا  يكون  وال  إذا   (،باحلرم  وهؤالء 

عليها  دلت  وقد  املسألة  هذه  بحث  وتقدم  احلل.  إىل  خيرجوا  بأن  إال  رمون  حيح فال  باحلرم  كانوا 

 السنة واإلمجاع. 
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وينعقد وعليه   -َسلََّم  َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه وَ   -؛ ملخالفة أمره  (جيوز أن حيرم هبا )من احلرم(  و )ال)قوله:  

رم به فقد ترك واجباا، فعليه دم.( دم  كل من خالف املكان الذي حيح

 وهذه هي أفعال العمرة.( ؛ إلتيانه بأفعاهلا()فإذا طاف وسعى وحلق أو قرص حل )قوله: 

وقت(  )وتباح)قوله:   )كل  بأشهر  (  العمرة  تكره  عرفةفال  أو  النحر  يوم  وال  هو (  احلج  وهذا 

قول  وهذا  املصنف.  ذكرها  التي  األيام  هذه  يف  تكره  وال  وقت،  كل  يف  تحباح  أهنا  الصواب، 

عند ابن أيب شيبة،   -ريض اهلل عنهام    -الشافعي والشافعية وقول عند احلنابلة ومذهب ابن عمر  

 فال تكره حتى يف أيام الترشيق وغريها. 

يعتمر يف السنة ووالعلامء عىل أن العمرة يف كل وقت مستحبة، لكن اختلف العلامء هل يحكررها  

 أكثر من مرة أو مرة واحدة؟ 

ذهب مالك إىل أنه ال يحعتمر يف السنة إال مرة واحدة، وذهب ابن سريين واحلسن البرصي إىل ف

وذهب اجلامهري إىل أنه يعتمر يف السنة ما شاء، وهذا مذهب أيب حنيفة أنه يحعتمر يف السنة مرتني،  

 والشافعي وأمحد، وهو مذهب مجاهري أهل العلم.

 والصواب أنه يعتمر ما شاء وليس هناك دليل عىل أنه ال يعتمر يف السنة إال مرة واحدة أو مرتني.

األوىل أن يعزو هذا لشيخ (  "املبدع  "إلكثار واملواالة بينها باتفاق السلف، قاله يف ويكره ا)قوله: 

تيمية   ابن  تعاىل  -اإلسالم  اهلل  شيخ   -رمحه  عىل  عالة  احلفيد  مفلح  وابن  ذلك.  قال  الذي  فهو 

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلسالم 
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الع:  تنبيه من  واحدةاإلكثار  سفرة  يف  كان  ولو  مستحب  ذلك   ،مرة  يف  شدد  كالم  تيمية  والبن 

أهل   نقوالت  اعتمد عليها هي  التي  النقوالت  العمرة يف سفرة واحدة. وقد رأيت  تكرار  وهو 

 العلم كابن بطال وغريه يف خالف العلامء يف االعتامر بعد احلج

الصحابة عىل خال  وآثار  تيمية،  ابن  إال  الواحدة  السفرة  العمرة يف  يحكرر  قال ال  ا  أحدا أَر  ف ومل 

 ذلك.

أهنا اعتمرت من التنعيم بعد وفاة النبي   -ريض اهلل عنها   -ثبت عند ابن أيب شيبة عن عائشة  فقد  

التنعيم.    -صىل اهلل عليه وسلم    - املدينة، ومع ذلك يف سفرهتا اعتمرت من  أهل  وعائشة من 

 وعىل هذا املذاهب األربعة.

ام خرجا إىل ميقاهتم ذي احلليفة، فاعتمرا  أهن  -ريض اهلل عنهام    -وثبت عن ابن عمر وابن الزبري

ا ال  منه، لذا قال أمحد: إن اعتمر من التنعيم فيصح وإن اعتمر من ميقاته فهذا أفضل. فأمحد أيضا

نازع يف مثل هذا، ومل أر من نازع يف ذلك إال شيخ اإلسالم ابن تيمية واعتمد عىل نقوالت أهل   يح

 ل وغريه عىل تكرار العمرة يف السفرة. العلم يف مسألة أخرى وقد نقلها ابن بطا

باتفاق  ابن تيمية أن هذا مكروه  أكثر من مرة، ذكر  اليوم  بينها بمعنى أن يعتمر يف  لكن املواالة 

 -السلف، وقد قال أمحد: يكون بينها عرشة أيام ونحو ذلك، وذلك أن أمحد احتج بأثر ألنس  

 أن من حلق رأسه فال يعتمر حتى خيرج شعره وحيمم شعره.  -ريض اهلل عنه 

امل بينها ما يقرب من عرشة ويدل عىل هذا أن  يحقرص رأسه، إذن يكون  تمتع ال حيلق رأسه وإنام 

-الذي احتج به اإلمام أمحد. ويدل عليه فعل الصحابة   -ريض اهلل عنه  -أيام، بناءا عىل أثر أنس  

 يف التمتع. -ريض اهلل عنهم



348 

 

 (  تكرارها يف رمضان ألهنا تعدل حجةويستحب )قوله: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنهام    -ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس  

عىل   تنازع الناس يف هذاوقد  ،  «حجة معي» ويف البخاري:    «عمرة يف رمضان تعدل حجة »قال:  

 أقوال:

 .سيبرأة كام هو مذهب سعيد بن املأنه خاص بامل القول األول/ 

حاله كحال بمن  خاص  الثاين/أنه  تيمية    القول  البن  هذا  ونحسب  احلديث،  يف  اهلل -املرأة  رمحه 

ويؤكد ذلك أن له   (،. وهذا فيه نظر، وكالم ابن تيمية ال يدل عليه كام يف )جمموع الفتاوى-تعاىل

املعارصين  بعض  هذا  عىل  لكن  ا،  مطلقا رمضان  يف  العمرة  استحباب  عىل  بالنص  آخر  ا  كالما

 لظنهم أن هذا كالم ابن تيمية. 

إليه والقول   ا. وعىل هذا املذاهب األربعة، وذهب  الثالث: أن العمرة يف رمضان مستحبة مطلقا

 مجع من التابعني كام ثبت عند ابن أيب شيبة عن جماهد وسعيد بن جبري وغريمها.

-صىل اهلل عليه وسلم    -قوله  فهو بد عىل قول سعيد بن املسيب والصواب القول الثالث، أما الر

تع »:   رمضان  يف  حجة عمرة  بعموم   «دل  والعربة  العموم،  فتفيد  االمتنان  سياق  يف  نكرة  هذه 

ا يحرد عىل القول الثاين الذي تبناه بعض املعارصين.   اللفظ ال بخصوص السبب. وهبذا أيضا

ويزيد ضعف القول الثاين أهنم يقولون: إن أم معقل كان هلا ناضحان وأن زوجها ذهب بناضح 

هلا يتيرس  ومل  احلج،  تريد  النبي    وكانت  هلا  فقال  وسلم-احلج،  عليه  اهلل  يف »:  -صىل  اعتمري 

 فإذن خاص بمن حاله كحاهلا «رمضان، فإن عمرة يف رمضان تعدل حجة
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 يقال: هل أخذت أجر احلجة بالنية؟ أو بعمل العمرة؟ف

يف  اعتمر  من  كل  يشمل  وهذا  مزية،  فللعمل  بالعمل  وإن  تعتمر،  أن  حيتاج  فال  بالنية  كان  إن 

ا الصواب أن العمرة يف رمضان مستحبة. رمضان. فإ   ذن قطعا

 ملا تقدم ذكره. ولو يف السفرة الواحدة  ويحستحب تكرارها

قوله:    تنبيه: قال:  املعارصين  بعض  بح  «معي» لفظة    «تعدل حجة معي»رأيت  ثم  يف شاذة،  ث 

 الطرق.  كلالطرق وأهنا ال توجد يف 

؛ ألهنا رواية ال يرتتب عليها حكم، فإن أم معقل بالنسبة إليها هال ينبغي أن يحشدد في  وهذا اللفظة

بخالف من بعدها، فإن هؤالء ال يتمكنون من   -صىل اهلل عليه وسلم    -تعدل حجة مع النبي  

قال: تعدل حجة معه.  -صىل اهلل عليه وسلم-احلج مع النبي   لذا ال يح

قال: ت ؛ ألهنا لو حجت حجت -صىل اهلل عليه وسلم-عدل حجة معه  فإذن بالنسبة ألم معقل يح

ال يحشدد فيه؛ ألنه   -واهلل أعلم-. فلذا هذا اللفظ  ه صىل اهلل عليه وسلم معه، بخالف من أتى بعد

 من الرواية التي ال ينبني عليها حكم.

وهذا ،  للنص الذي ورد فيهاألشهر احلرم    رمضان أفضل من العمرة يف  العمرة يفمسألة:   •

 .مل يرد يف األشهر احلرم

َمرح النبي   كلها يف ذي القعدة أي   -صىل اهلل عليه وسلم-فإن قيل: كيف يكون كذلك وعح

 يف األشهر احلرم؟
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يقال: قد يكون ألسباب، منها ما هو متعلق بحجه وهذا ال إشكال فيه؛ ألن عمر النبي  ف

 -ريض اهلل عنها-ذكرت عائشة  أربعة عمر، وعمرة مع حجه كام    -صىل اهلل عليه وسلم-

 .يف الصحيحني

ومنها ما قد يكون سببه دفع وهم أن املرشكني يقولون: ال يصح العمرة يف األشهر احلرم.  

ا. ومثل هذا ال يحرد به النص الرصيح  ا مل يكن حدا ا، وما كان وفاقا ومنها ما قد يكون وفاقا

قال: إن عمرة ذي القعدة أفضل أنه ال يصح أن  نبه إىل  يف تفضيل العمرة يف رمضان. وأ يح

ال كالم  لذا  احلرم،  أشهر  من  هي  وإنام  لذاهتا،  فضلها  يف  يحبحث  أو  رمضان،  علامء من 

 القعدة عىل غريها وإنام يبحثوهنا من األشهر احلرم.  ااألولني أهنم ال يحفضلون ذ

-األربعة. وتقدم أثر عائشة  وعىل هذا املذاهب  (  العمرة كل وقت من التنعيم(  )وجتزئ)قوله:  

النبي    -ريض اهلل عنها بعد وفاة  أهنا اعتمرت  ابن أيب شيبة،  من   -صىل اهلل عليه وسلم    -عند 

 التنعيم. 

)عن)قوله:   القارن  )الفرض(  وعمرة  اإلسالم(  عمرة  عمرة  هي  أن  (  التي  القارن  يقرر  عمرة 

بأن عمرة القارن  آخر  قوالا    عندهمألن    كام هو أحد القولني عند احلنابلة  عمرة الفرض جتزئ عن  

زئ عن عمرة اإلسالم؛ ألهنا هي واحلج يف أهنا جتزئ، وهذا عىل ،   فعل واحدال جتح والصواب 

 القول بأن هناك عمرة واجبة. أما وقد تقدم أن العمرة غري واجبة فاألمر سهل وهلل احلمد.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

احلج  )اإلحرام(  )وأركان  األعامل (  أربعة  »إنام  حلديث  النسك؛  يف  الدخول  نية  هو  الذي 

)والوقوف عرفة(  بالنيات«،  )احلج  حلديث  الزيارة  (،بعرفة؛  َتَعاَل:  (  )وطواف  لَِقْولِِه  ؛ 

اْلَعتِيِق ﴿ بِاْلَبْيِت  ُفوا  )والسعي29]احلج:    ﴾َوْلَيطَّوَّ عليكم (  [،  كتب  اّلِل  فإن  »اسعوا  حلديث  ؛ 

 السعي« رواه أمحد.

عىل (  وقد تقدم. )والوقوف بعرفة إل الغروب(  سبعة )اإلحرام من امليقات املعترب له (  )وواجباته

بمنى والرعاية  السقاية  أهل  لغري  )واملبيت  )و(  من وقف هنارا.  مر،  ما  الترشيق عىل  أيام  ( ليايل 

الليل املب نصف  بعد  ما  إل  )بمزدلفة  )والرمي(  يت  والرعاة.  السقاة  غري  عىل  قبله  أدركها  ( ملن 

)واحلالق والباقي(  مرتبا،  )والوداع،  التقصري،  )سنن(  أو  السابقة  وأقواله  احلج  أفعال  ( من 

احلجر  وتقبيل  موضعهام  يف  والرمل  واالضطباع  عرفة  ليلة  بمزدلفة  واملبيت  القدوم  كطواف 

 واألدعية وصعود الصفا واملروة.واألذكار 

------------------------------------------------------ 

فقال:   أربعة،  أركاناا  للحج  أن  احلج)ذكر  )اإلحرام(  )وأركان  الدخول يف (  أربعة  نية  هو  الذي 

الركن األول اإلحرام، وفرق بني اإلحرام وبني اإلحرام (  النسك؛ حلديث »إنام األعامل بالنيات«

ويدل عليه حديث:   األربعة،  املذاهب  باتفاق  ركن  فاإلحرام  امليقات،  ما  »من  امرٍئ  لكل  وإنام 

 .«نوى
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والوقوف بعرفة ركن باإلمجاع، حكى اإلمجاع   ((بعرفة؛ حلديث )احلج عرفة(  )والوقوف  )قوله:  

املصنف:   ذكره  الذي  احلديث  عليه  ويدل  وغريمها.  قدامة  وابن  عرفة »النووي  وهو «احلج   ،

 .«احلج عرفات »حديث عبد الرمحن بن يعمر عند الرتمذي وغريه، وبعض ألفاظه: 

َتَعاَل:  (  الزيارة)وطواف  )قوله:   لَِقْولِِه  اْلَعتِيِق ﴿؛  بِاْلَبْيِت  ُفوا  هو   ([29]احلج:    ﴾ َوْلَيطَّوَّ وهذا 

﴿ تعاىل:  قوله  عليه  ويدل  الثالث،  اْلَعتِيِق الركن  بِاْلَبْيِت  فحوا  ]احلج:  َوْلَيطَّوَّ وحديث 29﴾   ،]

قالوا:   «أحابستنا هي؟»:  -صىل اهلل عليه وسلم-يف قصة صفية ملا قال    -ريض اهلل عنها -عائشة  

النبي   فدفع  أفاضت،  اهلل عليه وسلم-إهنا  تطف حبستهم؛  -صىل  مل  لو  أهنا  قد   فدل عىل  ألهنا 

 .-ريض اهلل عنها-حاضت 

 أما اإلمجاع فقد حكاه ابن املنذر، والنووي، وغريهم من أهل العلم. 

أمحد؛  (  )والسعي)قوله:   رواه  السعي«  عليكم  كتب  اّلِل  فإن  »اسعوا  الركن (  حلديث  هو  وهذا 

الرابع، وقد ذهب إىل أن السعي ركن مالك والشافعي وأمحد يف رواية. ويدل لذلك قوله تعاىل: 

عَ ﴿ نَاَح  جح َفاَل  اْعَتَمَر  َأِو  اْلَبْيَت  َحجَّ  َفَمْن  اهللَِّ  َشَعاِئِر  ِمْن  َواملَْْرَوَة  َفا  الصَّ هِباَِم إِنَّ  َف  َيطَّوَّ َأْن  ﴾ َلْيِه 

ما أتم اهلل حج امرٍئ مل يطف "قالت:    -ريض اهلل عنها-أخرج مسلم أن عائشة    ،[158]البقرة:  

 . فهذا واضح يف أن السعي ركن. "بني الصفا واملروة

، وهو أوىل -ريض اهلل عنهم–ابن عمر وعائشة  من حديث  ثم قد جاء األمر به يف الصحيحني  

؛ ألنه أصولياا (احلديث الذي ذكره املصنف، إال أن يكون املصنف ذكره ألجل لفظ )كتبمن  

 يف الداللة عىل الوجوب بخالف األوامر فإهنا من باب الظاهر.   من األلفاظ القطعية
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جعل واجبات احلج سبعة   ،(وقد تقدم(  سبعة )اإلحرام من امليقات املعترب له(  )وواجباته)قوله:  

 والصواب أهنا ثامنية. 

تقدم  وقد  األربعة،  املذاهب  باتفاق  واجب  وهو  األول،  الواجب  فهو  امليقات  من  اإلحرام  أما 

قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنهام    -بحثه. ويدل عليه حديث ابن عباس  

 .«حلج أو العمرةهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد ا»

وهذا هو الواجب الثاين، تقدم ذكر (  عىل من وقف هنارا(  )والوقوف بعرفة إل الغروب)قوله:  

 هذه املسألة. وأن هذا واجب كام ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك وأمحد والشافعي يف قول. 

بمنى)قوله:   والرعاية  السقاية  أهل  لغري  ما  (  )واملبيت  عىل  الترشيق  أيام  هو (  مرليايل  وهذا 

الواجب الثالث، واملبيت بمنى واجب وقد ذهب إىل الوجوب مالك والشافعي وأمحد يف رواية. 

كان يأمر الناس أن يبيتوا،   -ريض اهلل عنه    -ويدل لذلك أنه ثبت عند مالك يف املوطأ أن عمر  

فدل عىل أنه   أنه كان يأمر الناس أن يبيتوا،  -ريض اهلل عنه    -وثبت عند ابن أيب شيبة عن عمر  

 واجب.

الليل (  )و)قوله:   بعد نصف  ما  إل  )بمزدلفة  والرعاة(  املبيت  السقاة  قبله عىل غري  أدركها  ( ملن 

عىل وهو أن العلامء جممعون    تصورمزدلفة ينبغي أن ياملبيت ب واجب  و  هذا هو الواجب الرابع،

، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب   قيم هبا ولو قليالا ا أنه البد أن يح ا رسيعا وغريه. فلو أن رجالا مر مرورا

 . قيم ولو قليالا ا، فال بد أن يح زئه إمجاعا  ومل يقف هبا ولو قليالا مل جيح

إىل  الواجب  أن  العلم  أهل  أقوال  وأصح  الواجب،  املقدار  يف  ذلك  بعد  العلامء  اختلف  ثم 

الليل،   انتهفمنتصف  الوجوب إذا  انتهى  فقد  الليل  منتصف  حلى  عباس؛  ابن  يف   عائشةو  ديث 
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عنهم    -الصحيحني   اهلل  وسلم    -النبي    أن -ريض  عليه  اهلل  يأت    رخص-صىل  ومل  للضعفة، 

نظر إىل الغالب، فإذا انتهى نصف الليل فإنه يدفع بعد ذلك؛ ألنه  يح َّتديد وقت الرتخيص، لذا 

 قد ذهب أغلب الليل. 

سأل هل غاب القمر. أهنا كانت ت  -ريض اهلل عنها    -أما ما جاء يف الصحيحني من قصة أسامء  

فيقال: هذا احلديث ليس رصحياا؛  القمر،  املبيت بمغيب  ينتهي  أنه  إىل  فقد ذهب أمحد يف رواية 

النبي   أمر  وقالت: هكذا  دفعت،  أنه غاب  أحخربت  فلام  القمر  تسأل هل غاب  كانت  ملا  -ألهنا 

 للظعن. -صىل اهلل عليه وسلم

الوقت تريد  أهنا  القمر  فيحتمل  مغيب  وحيتوهو  ي،  أن  للضعفة  أذن  أنه  تريد  أهنا  دفعوا مل 

تصل بعد طلوع الشمس؛ لرتمي مجرة العقبة؛ ألن رمي مجرة العقبة بعد ل واختارت هذا الوقت  

 طلوع الشمس أفضل من رميها قبل ذلك.

 حمتملة، لذا الصواب أن يحعلق األمر بنصف الليل.  -ريض اهلل عنها  -فإذن قصة أسامء 

ا بالضعفاء، بل بالضعفاء واألقوياء. أن ال   ثم ينبغي أن يحعلم دفع بعد منتصف الليل ليس خاصا

العلم املاضني أهنم ال يحفرقون بني الضعفاء   أهل  والدليل عىل هذا فهم أهل العلم. فاملشهور عند

للضعفة  أذن  ملا  لذا  القول.  هذا  اختاروا  الذين  واحلنابلة  الشافعية  عليه  الذي  وهذا  واألقوياء، 

إىل   إشارة  نحدث  هذه  العلم وأال  أهل  باتباع  مأمورون  للجميع، ونحن  الوجوب  انتهاء وقت 

ا.  قوالا جديدا

 ثم هذا الوجوب كام ذكر املصنف ملن جاء قبل، وقد سبق الكالم عىل هذا.
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وأؤكد عىل أن الواجب يف املبيت بمنى أن يبيت أغلب الليل، بمعنى لو جاء بعد غروب الشمس 

ه يمكث أكثر من ثالث ساعات حتى يمكث بمنى أغلب  بساعة، والليل ست ساعات، فإن

جع إىل الغالب. وهذا بخالف  دده، فريح الليل. والدليل عىل هذا أن الرشيعة أمرت باملبيت ومل َّتح

ا ذلكل ددحيفة أمر الضعفة أن يدفعوا ومل يف مزدل هاملبيت يف مزدلفة كام تقدم تقريره؛ ألن  حدا

 .ء الليلابتدانحظر إىل الغالب بالنظر إىل ف

مسألة/ تقدم أن مبيت أغلب الليل يف منى واجب. فلو كان أكثر الليل أربع ساعات ومل يبت -

القولني أصح  عىل  دم  وعليه  واجباا  ترك  فقد  ساعات،  ثالث  مالك  إال  قول  هو   واحلنابلة   كام 

امن ". فيدخل يف قول عبد اهلل بن عباس: وقول للشافعية ا أو تركه فليهرق دما  . "نِس نسكا

ثر الزهري قال: يرمون بليل أل سقاة والرعاة ال يبيتون بمزدلفةال( عىل غري السقاة والرعاة)قوله: 

 وال يبيتون. 

»رخص   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  فإذن عىل أثر الزهري وعىل حديث عاصم بن عدي  

البيتوتة يرمون يوم   النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومني ويرمون، يوم لرعاء اإلبل يف 

 فهم مستثنون من املبيت.  النفر«

يف (  مرتبا (  )والرمي)قوله:   الواجب  هذا  يف  أمجل  املصنف  لكن  واجباا،  ليس  الرتتيب  أن  تقدم 

صارت   ل  فحصِّ فإذا  بينهام،  ل  يحفصَّ أن  والصواب  الثالث.  اجلمرات  ورمي  العقبة  مجرة  رمي 

 ت ثامنية واجبات. الواجبا

 رمي مجرة العقبة واجب لدليلني:  فيقال

 اإلمجاع الذي حكاه ابن مجاعة. الدليل األول:  -
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لق به كام تقدم يف فتاوى الصحابة.  الدليل الثاين: -  أن التحلل عح

ذهب فقد  الثالث  اجلمرات  األربعة   أما  املذاهب  رميها  وجوب  ألن إىل  اجلمرات    ؛  يف  الرمي 

راٌد لغريه، فيبيتون حتى يرموا، فإذا كان املراد لغريه واجباا بفتوى  راد لذاته، واملبيت مح الثالث مح

عمر وابن عمر، فاملراد لذاته واملقصود واجب من باب أوىل، ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .(يف رشح )العمدة

التقصري(  )واحلالق)قوله:   يف (  أو  وأمحد  ومالك  حنيفة  أبو  هذا  إىل  ذهب  وقد  واجب  وهذا 

 رواية. والدليل اآلية واألمر به، وقد تقدم البحث يف هذا. 

وقد (  والوداع)قوله:   واجبني.  إىل  قحسم  الرمي  أن  باعتبار  واألخري،  الثامن  الواجب  هو  وهذا 

. -ريض اهلل عنهام    -ة يف إجيابه هو حديث ابن عباس  تقدم الكالم عىل هذا الواجب وأن العمد

 وذهب إىل وجوبه أبو حنيفة والشافعي وأمحد خالفاا ملالك.

فهو   مما ذكره املصنففكل ما عدا ذلك    ((والباقي من أفعال احلج وأقواله السابقة )سنن)قوله:  

حديث:  مستحب أن  وتقدم  الوجوب.  عىل  دليل  ال  ألنه  يفيد   «مناسككملتأخذوا  »؛  ال 

 الوجوب. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 كاحلج. ( ثالثة: )إحرام، وطواف، وسعي( )وأركان العمرة 

ميقاهتا(  )وواجباهتا: احلالق التقصري، )واإلحرام من  ينعقد (  أو  مل  ترك اإلحرام  تقدم. )فمن  ملا 

أي غري اإلحرام (  عمرة كالصالة ال تنعقد إال بالنية. )ومن ترك ركنا غريهحجا كان أو  (  نسكه

أي بذلك الركن املرتوك هو أو نيته (  أي مل يصح )إال به(  حيث اعتربت )مل يتم نسكه(  )أو نيته

ولو (  املعتربة. وتقدم أن الوقوف بعرفة جيزئ حتى من نائم وجاهل أهنا عرفة. )ومن ترك واجبا

 .(أي ومن ترك سنة )فال يشء عليه( فإن عدمه فكصوم املتعة. )أو سنة(  سهوا )فعليه دم

وغريه: ومل يرشع الدم عنها؛ ألن جربان الصالة أدخل فيتعدى إل صالته من   "الفصول    "قال يف  

 صالة غريه، ]كام لو سها اإلمام فإنه يتعدى إل صالة املأموم[.

------------------------------------------------------ 

العمرة )قوله:   وسعي(  )وأركان  وطواف،  )إحرام،  يف (  كاحلج(  ثالثة:  ركن  فهو  اإلحرام  أما 

العمرة باتفاق املذاهب األربعة. والطواف ركن باإلمجاع، والسعي ركن عىل الصحيح. والكالم 

 إعادة.فيها كالكالم يف احلج، فال حيتاج إىل 

ميقاهتا(  )وواجباهتا: احلالق)قوله:   التقصري، )واإلحرام من  تقدم(  أو  فيها (  ملا  الكالم  وكذلك 

 كالكالم يف احلج.

حجا كان أو عمرة كالصالة ال تنعقد إال بالنية)ومن (  فمن ترك اإلحرام مل ينعقد نسكه))قوله:  

أي (  أي مل يصح )إال به(  )مل يتم نسكهحيث اعتربت  (  أي غري اإلحرام )أو نيته(  ترك ركنا غريه



358 

 

املعتربة نيته  أو  املرتوك هو  الركن  لذلك ؛  (  بذلك  العمرة،  رم ما رشع يف احلج وال  لو مل حيح ألنه 

 البحث فيام بعد الرشوع يف احلج والعمرة أي بوجود اإلحرام.

 - اهلل عنهام ريض-وتقدم يف هذا أثر ابن عباس  ((  ولو سهوا )فعليه دم(  )ومن ترك واجبا )قوله:  

 وأنه يستوي فيه العامد والنايس. 

 . الكالم عىل سبب القياس عىل دم املتعةتقدم  قدو( فإن عدمه فكصوم املتعة)قوله: 

يف  )قوله:   إل   "الفصول    "قال  فيتعدى  أدخل  الصالة  جربان  ألن  عنها  الدم  يرشع  ومل  وغريه: 

 املستحب جربان؛ ألنه مستحب.املقصود أنه ليس يف ترك ( صالته من صالة غريه
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ]باب الفوات واإلحصار[ 

أو  كان  مرضا  أحرصه  مصدر  واإلحصار  يدرك،  فلم  سبق  إذا  فات:  مصدر  كالفوت  الفوات: 

 عدوا، ويقال: حرصه أيضا.

؛ لقول جابر: »ال (النحر ومل يقف بعرفة )فاته احلجبأن طلع عليه فجر يوم  (  )ومن فاته الوقوف

َصىلَّ اّلِلَُّ   -يفوت احلج حتى يطلع الفجر من ليلة مجع. قال أبو الزبري: فقلت له: أقال رسول اّلِل  

فيطوف ويسعى وحيلق أو يقرص إن (  ذلك؟ قال: نعم« رواه األثرم. )وحتلل بعمرة  -َعَلْيِه َوَسلََّم  

إح عىل  البقاء  خيرت  )ويقيضمل  قابل.  من  ليحج  )وهيدي(  رامه؛  الفائت  يف (  احلج  يذبحه  هديا 

يف ابتداء إحرامه؛ لقول عمر أليب أيوب ملا فاته احلج: اصنع ما يصنع (  قضائه )إن مل يكن اشرتط

 املعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت احلج قابال فحج واهد ما استيرس من اهلدي، رواه الشافعي.

ومن اشرتط بأن قال يف ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحيل حيث  والقارن وغريه سواء،  

حبستني فال هدي عليه وال قضاء إال أن يكون احلج واجبا فيؤديه. وإن أخطأ الناس فوقفوا يف 

 الثامن أو العارش أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته احلج. 

البيت(  )ومن عن  عدو  صده  فـ  )أ(  أحرم  احلج  إل  طريق  له  يكن  يف (  هدىومل  هديا  نحر  أي 

)ثم حل  َتَعاَل:  (موضعه  لَِقْولِِه  ْدِي ﴿؛  اهْلَ ِمَن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ُتْم  ُأْحرِصْ [ سواء 196]البقرة:    ﴾َفإِْن 

بواحد كمن  أو خاصا  احلاج  عاما يف مجيع  كان احلرص  قارنا، وسواء  أو  أو عمرة،  كان يف حج 

فقده )فإن  بغري حق.  أيام(  حبس  اهلدي )صام عرشة  )ثم حل (  أي  التحلل  يف (  بنية  إطعام  وال 

و   "املحرر    "اإلحصار. وظاهر كالمة كاخلرقي وغريه عدم وجوب احللق أو التقصري. وقدمه يف  
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رزين    " ابن   . "رشح 

عرفة عن  صد  بعمرة(  )وإن  حتلل  البيت  بال (  دون  جائزة  عمرة  احلج  قلب  ألن  عليه؛  واليشء 

يتحلل حتى يطوف. وإن أحرص عن  مل  فقط  اإلفاضة  أول، وإن حرص عن طواف  فمعه  حرص 

 واجب مل يتحلل وعليه دم.

حتى يقدر عىل البيت؛ ألنه ال  (  رماأو ضل الطريق )بقي حم (  )وإن حرصه مرض أو ذهاب نفقة

بعد  البيت  عىل  قدر  فإن  العدو.  حرص  بخالف  به  الذي  األذى  من  التخلص  باإلحالل  يستفيد 

يف ابتداء إحرامه (  فوات احلج حتلل بعمرة وال ينحر هديا معه إال باحلرم، هذا )إن مل يكن اشرتط

 أن حميل حيث حبستني، وإال فله التحلل جمانا يف اجلميع. 

------------------------------------------------------ 

باحلج  متعلق  واإلحصار  الفوات  باب  يف  البحث  واإلحصار.  الفوات  معنى  يحعلم  أن  وينبغي 

 والعمرة، والعمرة ال تفوت؛ ألنه ليس هلا زمن بخالف احلج فإنه يفوت. 

عليه فإذن   يدل  وهذا  نجيم.  ابن  حكاه  ا،  إمجاعا بالعمرة  ا  متعلقا وليس  باحلج،  متعلق  الفوات 

املعنى، فإن الرجل لو أراد أن يأيت إىل احلج وتأخر حتى طلعت الشمس من يوم النحر فقد فاته 

 احلج.

ا سيذكرها   املصنف، وأذكرها إمجاالا قبل التعليق عىل كالمه:ومن فات عليه احلج يفعل أمورا

 يعتمر حتى يتحلل.  األمر األول: -
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الثاين: - وقت   األمر  أرسع  ففي  يستطع  مل  فإن  املقبل،  العام  من  يقضيه  قضاء،  حج  عليه 

ا، وإن فاته حج التمتع فيحج   يستطيعه. فإن كان حجه الذي فاته حج إفراد فيحج مفردا

اكي األداء. ا؛ ألن القضاء حيح  متمتعا

ا أو قارناا يكون عليه هديان، هدي الفوات وهدي النسك.  األمر الثالث: -  فإن كان متمتعا

يحعامل معاملة املححرص عىل   -واهلل أعلم-: قد يكون الفوات بسبب اإلحصار، ففي مثل هذا  تنبيه

 .-إن شاء اهلل تعاىل-الصحيح ال معاملة الفوات. وسيأيت الكالم عىل هذا واملثال عليه 

الوقوف  وقت  فخرج  ذلك،  غري  أو  بعدو  وأححرص  بعرفة  الوقوف  من  نع  مح رجالا  أن  قدر  فلو 

فإن  ما    بعرفة،  يفعل  اإلحصار  معاملة  ومل  عح وإن  ذكره،  تقدم  ما  يفعل  الفوات  معاملة  ومل  عح

إن -يأيت ذكر هذا أنه يحعامل معاملة اإلحصار. وس -واهلل أعلم  -سيأيت ذكره. والصواب يف هذا  

 .شاء اهلل تعاىل

قو والدليل  اجلمهور.  قول  للعمرة وهو  ا، ويكون  إمجاعا للحج  يكون  فاإلحصار  املحرص  له أما 

اهْلَْدِي ﴿تعاىل:   ِمْن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ْم  تح أحْحرِصْ َفإِْن  ْمَرَة هللَِِّ  َواْلعح احْلَجَّ  ُّوا  ، فقوله: [196]البقرة:    ﴾َوَأمِت

تحمْ ﴿ فعل يف سياق الرشط فيفيد العموم، يفيد العموم يف احلج والعمرة ويف أي سبب    ﴾أحْحرِصْ

ا أو لسبب عدو أو غ وسيأيت البحث يف   ،ري ذلك عىل أصح القولنيلإلحصار، سواء كان مرضا

 هذا. 

 فمن أححرص له حاالن؛ إما أن يكون قد اشرتط أو مل يشرتط.
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منٌع له من أن يأيت لعرفة وللبيت ؟ فإن    إن كان أما من أححرص ومل يشرتط فيحنظر لنوع إحصاره،  

وجل:   عز  اهلل  قال  كام  هديه  ينحر  فأوالا  كذلك  اهْلَْدِي ﴿كان  ِمْن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ْم  تح أحْحرِصْ  ﴾ َفإِْن 

 .[196]البقرة: 

واحللق  اهلدي  نحر  بني  والرتتيب  يتحلل.  فإنه  رأسه  وحلق  هديه  نحر  فإذا  رأسه،  حيلق  وثانياا 

 . فإذن البد أن ينحر أوالا ثم حيلق ثانياا، ثم بعد ذلك يتحلل. واجب عىل الصحيح

فإذا َّتلل إن كان من عمرة فيقضيها أول ما يتيرس له؛ ألن األمر يقتيض الفور. وإن كان من حج 

أن   يستطيع  لكن  بعرفة،  الوقوف  منع  عن  اإلحصار  كان  إذا  أما  بيانه.  وسيأيت  كذلك  يقضيه 

أوالا   فيقال:  البيت؛  إىل  عمرة يذهب  طواف  به  ويطوف  البيت  إىل  يذهب  ثانياا  هديه،  ينحر 

بالتحلل  إال  خيرج  فال  النسك  دخل  من  األصل  ألن  يتحلل؛  ثم  يعتمر  أي  حيلق،  ثم  ويسعى 

الرشعي   والتحلل  يشرتط  -  -الرشعي،  مل  له   –ملن  يتيرس  مل  وإن  عمرة،  أو  بحج  إال  يكون  ال 

 احلج ينتقل للعمرة. 

ا فإنه حيج من قابل. واإلحصار ملن ال ثم إذا طاف وسعى حلق،   فإذا حلق َّتلل. ثم إن كان حجا

 يستطيع أن يقف بعرفة ويستطيع أن يأيت البيت ال يحتصور يف العمرة وإنام يحتصور يف احلج.

هذا ما يتعلق باإلحصار. وهذا كله إذا كان مل يشرتط، أما إذا اشرتط فإنه يتحلل مبارشة، وليس 

 .ئدة االشرتاطيه هدي. وهذه هي فاعل

الوقوف)قوله:   فاته  احلج(  )ومن  )فاته  بعرفة  يقف  ومل  النحر  يوم  فجر  عليه  طلع  لقول (  بأن  ؛ 

جابر: »ال يفوت احلج حتى يطلع الفجر من ليلة مجع. قال أبو الزبري: فقلت له: أقال رسول اّلِل 

َوَسلََّم    - َعَلْيِه  اّلِلَُّ  األثرم  -َصىلَّ  نعم« رواه  قال:  املصنف  (  ذلك؟  بعرفة، وذكر  الوقوف  -أي 
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العلامء جممعون عىل هذا كام أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر  -رمحه اهلل تعاىل ، وتقدم أن 

 . حكاه ابن قدامة والنووي

احلديث مل يقف عليه العالمة األلباين يف )إرواء هذا    -ريض اهلل عنه    -وما رواه األثرم عن جابر  

إمام    (،الغليل األلباين  والعالمة  أجده.  تعاىل-ومل  اهلل  هذا   -رمحه  يف  احلديث  أهل  أئمة  من 

 الزمن. 

وقد جاء موقوفاا عند البيهقي، لكن حصل وهم ممن صحح هذا األثر، وذلك أن األثر املوقوف 

وقد رواه البيهقي. ورواية ابن   -ريض اهلل عنه    -ابر  من طريق ابن جريج عن أيب الزبري عن ج

يحقبل؛ ألن رش   مل  بالعنعنة  الزبري  ابن  إذا روى عن  ابن جريج  فإن  تحقبل  الزبري ال  جريج عن أيب 

 التدليس تدليس ابن جريج، كام بنيَّ هذا اإلمام أمحد وغريه. 

ري، فصحح األثر؛ ألن  ووهم بعضهم وظن أن األثر من طريق ابن جريج عن عطاء عن أيب الزب

ولو تصح  عطاء  عن  أهنا  إال  تحقبل  ال  كانت  وإن  جريح  ابن  هو  عنعن  رواية  ح  رصَّ بذلك.   كام 

ومثل ذلك رواية ابن جريج عن ابن أيب مليكة، فإهنا تحقبل ولو عنعن كام رصح هبذا اإلمام حييى 

 .-رمحه اهلل تعاىل-بن سعيد بن القطان 

يصح موقوفاا عند البيهقي. وأن املرفوع سبق الكالم عليه وأنه ال يصح فاملقصود أن أثر جابر ال  

 وقد ذكر العالمة األلباين: أنه مل يقف عليه.

يحعلم    (()وحتلل بعمرة)قوله:   أنه إذا فاته الوقوف بعرفة يذهب ويتحلل بعمرة. وينبغي أن  أي 

مل يصح فيها حديث. وإنام أمر وهو أن العمدة يف مسائل الفوات عىل فتوى ثالثة من الصحابة، و

فتوى عمر   الصحابة، عىل  ثالثة من  فتوى  عنه  -العمدة عىل  اهلل  املوطأ،   -ريض  مالك يف  عند 
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ثابت   بن  عنه  -وزيد  اهلل  عمر    -ريض  بن  اهلل  وعبد  البيهقي،  عنهام    -عند  اهلل  عند   -ريض 

القول ذهب أبو حنيفة : وليس هلم خمالف. وإىل هذا  -رمحه اهلل تعاىل-الشافعي. قال ابن قدامة  

 ومالك والشافعي وأمحد يف رواية.

الفائت(  )ويقيض)قوله:   وليس (  احلج  قدامة:  ابن  قال  الثالثة،  الصحابة  أفتى هبذا هؤالء  وقد 

 هلم خمالف. وإىل هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية.

اكي األداء، كام ذكر هذا احلنابلة. فمن فاته حج إفراد فإنه حيج  يحعلم أن القضاء حيح ثم ينبغي أن 

ا. ثم يستوي يف أحكام الفوات بني فوات حج واجب أو فوات حج مستحب، ونص عىل  مفردا

حجا  احلج  كان  إن  قال:  من  منهم  وغريهم.  احلنابلة  عند  قوالن  املسألة  ويف  أمحد.  اإلمام  ا هذا 

هؤالء  فتاوى  عموم  والدليل  واحد.  احلكم  ويقال:  الفوات،  من  يشء  عليه  جيب  فال  مستحباا 

 الصحابة فإهنم مل يستفرسوا ممن سأهلم هل احلج حج واجب أو حج مستحب؟

ا، حكاه ابن قدامة    مسألة: • زئ عن حجة اإلسالم إمجاعا رمحه  -احلج الذي يحفعل قضاءا جيح

تعاىل يف  -اهلل  أمران  هذان  والثاين:  إذن  يعتمر،  األول:  احلج.  فوات  له  حصل  من  علهام 

املصنف: قال  يذبحه يف قضائه(  )وهيدي)يقيض، والثالث:  فتاوى (  هديا  ويدل عىل هذا 

هؤالء الصحابة الثالثة وليس هلم خمالف. وهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد  

 يف رواية.

كان   سواء  قضائه  يف  يذبحه  اهلدي  أو  وهذا  قارناا  كان  وإذا  ا،  متمتعا أو  قارناا  أو  ا  مفردا

ا آخر للفوات، وإن كان   ا يذبح معه هديا ا وأراد أن يذبح هديه يف اليوم العارش أيضا متمتعا

ا يذبح اليوم العارش للفوات.   مفردا
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الفوات خاص باحلج وال يشمل العمرة باإلمجاع حكاه ابن نجيم. ويؤكد هذا من   مسألة: •

 العمرة ال تفوت بخالف احلج فإنه يفوت. حيث املعنى أن 

يف ابتداء إحرامه؛ لقول عمر أليب أيوب ملا فاته احلج: اصنع ما يصنع (  )إن مل يكن اشرتط)قوله:  

( املعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت احلج قابال فحج واهد ما استيرس من اهلدي، رواه الشافعي 

ع جيب  ال  كله  هذا  فإن  اشرتط  من  أن  املصنف:  عليه ذكر  جيب  وال  يتحلل  مبارشة  وإنام  ليه، 

 القضاء. وقد تقدم الكالم عن االشرتاط، وإىل القول الذي ذكره املصنف ذهب الشافعي وأمحد.

الصحابة  (  والقارن وغريه سواء)قوله:   فتاوى  لعموم  بينهام؛  فرق  فال  فاته احلج  من   -أي كل 

 .-ريض اهلل عنهم 

يف  )قوله:   قال  بأن  اشرتط  فال ومن  حبستني  حيث  فمحيل  حابس  حبسني  وإن  إحرامه:  ابتداء 

أي أنه يتحلل مبارشة وال جيب عليه يشء. وتقدم أن هذا قول الشافعي (  هدي عليه وال قضاء

 وأمحد؛ حلديث ضباعة بنت الزبري يف الصحيحني. 

حيج من ن  إذا كان مل حيج حجة اإلسالم فإنه جيب عليه أ (  إال أن يكون احلج واجبا فيؤديه)قوله:  

الفور عىل  احلج  ألن  حجة و  ،قابل؛  ألن  ؛  ابتداءا حيج  وإنام  والقضاء  الفوات  باب  من  حيج  ال 

 اإلسالم واجبة عىل الفور كام خيتاره املصنف، وهو الصحيح.

أي  (  وإن أخطأ الناس فوقفوا يف الثامن أو العارش أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته احلج )قوله:  

الي أخطؤوا ووقفوا يف  منهلو  ظناا  الثامن  أمحد، وهو   موم  وإىل هذا ذهب  فيحجزئهم.  التاسع  أنه 

والشافعية   املالكية  عند  لذلكقول  ويدل  اليوم   واحلنابلة.  يف  وقف  من  أن  بعدها:  التي  املسألة 

فبهذا  والنووي،  قدامة  وابن  الرب  عبد  ابن  اإلمجاع  حكى  ا،  إمجاعا زئه  جيح التاسع  يظنه  العارش 
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عىل   يحستدل  املسألة.اإلمجاع  أكث     هذه  أو  كلهم  الناس  بوقوف  بواقع   رهمفالعربة  ال  ظنوه  وبام 

 .احلال

وهذا يؤكد معنى اإلهالل يف دخول الشهور، ومن ذلك رمضان، فإن العربة بام ظهر للناس، ال 

 بواقع احلال. 

 من املسائل املتعلقة بالفوات وسيبدأ باإلحصار. -رمحه اهلل تعاىل  -املصنف انتهى 

خاص بالعدو.   ظاهر كالم املصنف أن اإلحصار  ((أحرم فـصده عدو عن البيت(  )ومن)قوله:  

تعاىل:   لقوله  بالعد؛  ا  خاصا وليس  عام  اإلحصار  أن  َفإِْن  ﴿والصواب  هللَِِّ  ْمَرَة  َواْلعح احْلَجَّ  ُّوا  َوَأمِت

اهْلَْدِي  ِمْن  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ْم  تح فقوله:  [196]البقرة:    ﴾أحْحرِصْ تحمْ ﴿،  الرشط   ﴾أحْحرِصْ سياق  يف  فعل 

 فيفيد العموم. 

أن رجالا أححرص عن   -ريض اهلل عنه    -والدليل الثاين: ما ثبت عند ابن أيب شيبة عن ابن مسعود  

ا.  رصا  العمرة بسبب أنه لحدغ، فجعله ابن مسعود حمح

من كحرس أو »قال:    -صىل اهلل عليه وسلم    -وثبت عند اخلمسة عن حجاج بن عمرو أن النبي  

رج فق ، وعليه احلج من قابلعح فجعل الكرس والعرج الذي يصيب اإلنسان بأن سقط أو ،  «د حلَّ

ا بالعدو وإن نزل بسبب  غري ذلك جعله سبباا لإلحصار. لذا الصواب أن اإلحصار ليس خاصا

 العدو، لكن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب. 

)أهدى)قوله:   احلج  إل  طريق  له  يكن  ال   ((ومل  اإلحصار  من  صورة  املصنف:  يذكر  أن  يريد 

قال  يستطيع أن يأيت ال إىل عرفة وال إىل البيت، وال يستطيع أن يحكمل طريق احلج، فمثل هذا ال يح
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ا. ويدل عليه قوله تعاىل:   دي هديا ُّوا احْلَجَّ ﴿له: اذهب واعتمر؛ ألنه ال يستطيع. ومثل هذا هيح َوَأمِت

ْمَرَة هللَِِّ َفإِ  ْم َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمْن اهْلَْدِي َواْلعح تح  .[196]البقرة:  ﴾ْن أحْحرِصْ

مالك  خالف  فقد  العمرة  أما  اآلية.  لعموم  األربعة؛  املذاهب  عليه  احلج  يف  باإلهداء  والقول 

؛ لعموم اآلية. ثم ملا تقدم من أثر ابن مسعود    -وذهب إىل عدم اإلهداء. والصواب أن فيه إهداءا

 ي أخرجه ابن أيب شيبة. الذ -ريض اهلل عنه 

 -صىل اهلل عليه وسلم-يف البخاري أن النبي    -ريض اهلل عنهام    -ومن األدلة حديث ابن عباس  

مالك   اإلمام  عىل  رد  وهذا  حج.  يف  ال  عمرة  يف  إحصاره  وكان   . وأحلَّ هديه  فنحر   -أححرص، 

 .-رمحه اهلل تعاىل 

ْدِي ﴿؛ لَِقْولِِه َتَعاَل:  (  أي نحر هديا يف موضعه )ثم حل )قوله:   ُتْم َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمَن اهْلَ  ﴾َفإِْن ُأْحرِصْ

تعاىل-املصنف  اخترص  (  [196]البقرة:   اهلل  ألن   -رمحه  مذهبه؛  عىل  بناءا  اإلحصار  يف  الكالم 

املصنف ال يرى أن احللق واجب يف اإلحصار، وكذلك ال يرى القضاء واجباا يف اإلحصار. لذا 

 يذكرمها يف اإلحصار.مل 

ل  حيح ال  أهدى  فإذا  حيل،  ثم  رأسه  حيلق  حتى  يتحلل  وال  هديه،  ينحر  إنه  قال:  يح أن  والصواب 

م. مبارشة، البد أن حيلق رأسه. وقد ذهب إىل وجوب احللق أمحد يف رواية ومجاعة من أهل العل

عىل   بقي احللق  احلج والعمرة، فلام أححرص  األصل واجب يف  عىلوالدليل عىل وجوب احللق أنه  

 .وجوبه
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ريض اهلل -الرتتيب بني الذبح واحللق واجب كام أفتى بذلك عبد اهلل بن عباس    مسألة: •

ا. لذا ذهب علامء    -عنهام عند ابن أيب شيبة. وقال: من قدم احللق عىل اهلدي فإن عليه دما

ا، فإذن الرتتيب واجب.  املذاهب األربعة ممن يرى ما تقدم ذكره أن عليه دما

احيل  ثالثاا  حيلق، ثم  ثانياا  ينحر هديه، ثمأوالا  إذن   . وهذا قول قضاءال: جتب عليه عمرة  ، ثم رابعا

قال:   عمرو  بن  حجاج  حديث  يف  والدليل  رواية.  يف  وأمحد  والشافعي  ومالك  حنيفة  من » أيب 

رج فقد أحل وعليه احلج من   ، وكذلك أفتى به ابن مسعود عند ابن أيب شيبة يف «قابلكحرس أو عح

 العمرة، وأفتى به ابن عباس يف احلج، أخرجه ابن أيب شيبة.

قارنا، وسواء كان احلرص عاما يف مجيع احلاج أو خاصا )قوله:   أو  سواء كان يف حج أو عمرة، 

 تقدم الكالم عليه. كل هذ( بواحد كمن حبس بغري حق

وتقدم البحث يف هذا.   (( بنية التحلل )ثم حل (  أي اهلدي )صام عرشة أيام(  )فإن فقده)قوله:  

يصوم  فإذن  اهلدي،  عن  بدل  ألنه  العرشة؛  األيام  صيام  يحكمل  حتى  ل  حيح ال  أمحد:  اإلمام  وقال 

 عرشة أيام ثم حيلق ثم يتحلل. 

إطعام يف اإلحصار)قوله:   و(  وال  عىل وهذا صحيح  دليل  أمحد، وألنه ال  اإلمام  رواية عن  هو 

 اإلطعام. 

 "و    "املحرر    "وظاهر كالمه كاخلرقي وغريه عدم وجوب احللق أو التقصري. وقدمه يف  )قوله:  

قال: إن احللق واجب لإلحصار، (  "رشح ابن رزين   يذكر أهنم مل يذكروا احللق. والصواب أن يح

إىل  بالنظر  يكتب  املصنف  لكن  أمحد.  اإلمام  عن  روايتان  وفيه  احلنابلة  عند  القولني  أحد  وهو 
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أهنم يكتبون    الراجح يف املذهب يف نظره ال بالدليل. وهذا الذي عليه مؤلفات املذاهب األربعة

ا بالنظر للراجح يف  . املذهب فيام يظنونه راجحا

عن عرفة دون البيت، فمثل هذا يفعل بذكر الصد  بدأ املصنف  (  ...  ()وإن صد عن عرفة)قوله:  

تقدم ذكره يف اإلحصار. لكنه يزيد بأن يذهب إىل البيت ويعتمر فإذا انتهى من عمرته حلق، ما  

 وعليه ما تقدم ذكره من اهلدي.

يف يحفعل  اإلحصار  يف  اهلدي  أما    وليس  الفوات،  يف  ذاك  وإنام  التمتع،  هدي  مع  العارش  اليوم 

 اإلحصار ففي موضعه كام تقدم. 

عرفة)قوله:   عن  صد  البيت(  )وإن  عرفة، (  دون  عن  وإنام  كله،  احلج  عن  ليس  الصد  أن  أي 

البيت، قال:   يأيت إىل  حتلل بعمرة وال يشء عليه، ألن قلب احلج عمرة جائزة بال )وبإمكانه أن 

فمعه   البيت    (أولحرص  إىل  يذهب  أن  يستطيع  لكن  بعرفة،  الوقوف  أححرص عن  يفعل فإنه  إن 

 ،  .غريه جيب عليه دماء وال ، والفحسب يقلب حجه عمرة  وهو أن شيئاا سهالا

فهو يحقرر أن كل من لبى باحلج (  ألن قلب احلج عمرة جائزة بال حرص فمعه أول) قال املصنف:  

قارناا   أو  ا  فردا عمرةفهو  مح إىل  يقلبه  أن  مبني،  يستطيع  يصح   وقوله  أنه  احلنابلة  عند  قول  عىل 

ا، فهو قد لبى باحلج يف إفراده ولبى باحلج والعمرة يف قرانه   للمفرد والقارن أن جيعل حجه متتعا

تقد كام  جائز  هذا  أن  بام  فيقول:  عمرة،  جعله  ذلك  كإحصار،  ومع  سبب  هناك  وليس  مع فم 

 اإلحصار من باب أوىل. وهذا قول مجاعة من احلنابلة. 

يصح  ال  هذا  إن  يقال:  أن  والصواب  احلنابلة،  من  جلامعة  رأيته  وإنام  أمحد،  لإلمام  هذا  أر  ومل 

وقد  فحسب.  يعتمر  أن  ال  ا  متتعا ليحج  ذلك  العمرة  إىل  للحج  واملفرد  القارن  ترك  وأن  بحال، 



370 

 

هذ عىل  يكون  نص  أن  برشط  عمرة  إىل  يرتك  أن  واملفرد  للقارن  يصح  وقال:  أمحد،  اإلمام  ا 

ا، ال ملجرد قلبه إىل عمرة.  متمتعا

د عن عرفة دون البيت فهذا يتنازعه حكامن:  قال: وإن صح إذن ما ذكره املصنف ال يصح. وإنام يح

الفوا معاملة  يحعامل  أن  وت  إما  اإلحصار.  معاملة  يحعامل  معاملة أو  يحعامل  أن  هذا  يف   الصواب 

تأخر ففاته الوقوف بعرفة وإنام منعه يشٌء كعدو أو مرض أو الاإلحصار؛ ألن الذي منعه ليس  

 نحو ذلك، فإذن هذا يحعامل معاملة اإلحصار.

ومل معاملة اإلحصار  ف ْم َفاَم اْسَتْيرَسَ ﴿في مثل هذا ينحر هديه؛ لقوله تعاىل:  فإذا عح تح َفإِْن أحْحرِصْ

، ويذهب ويعتمر، ثم حيلق، ثم يتحلل ثم حيج من قابل. وليس عليه [196]البقرة:   ﴾ِمْن اهْلَْدِي 

 هدي يذبحه يف اليوم العارش؛ ألن هذا حمرص وليس ممن حصل له الفوات. 

وذكر أنه قول الشافعي وأمحد يف (  لوزير يف كتابه: )اإلفصاحابن ا  وقد قرر هذا يف بحث نفيس

 يحعامل معاملة الفوات.  أن  رواية. وهذا هو الصواب أنه يحعامل معاملة املححرص ال

يطوف)قوله:   حتى  يتحلل  مل  فقط  اإلفاضة  طواف  عن  حرص  أن  (  وإن  وهو  لسبب  وذلك 

 املسألة وذكر دليلها ومن قال به.الطواف ليس له وقت حمدد كام تقدم. وقد سبق ذكر هذه 

دم)قوله:   يتحلل وعليه  مل  لعذر (  وإن أحرص عن واجب  واجباا  ترك  أن من  الرشعية:  للقاعدة 

ا أو "أنه قال:    -ريض اهلل عنهام    -فعليه دم؛ ملا روى مالك يف املوطأ عن ابن عباس   من ترك نسكا

ا ترك واجباا   قدى أو املبيت بمزدلفة ف يت بمن. فإذن لو أحرص عن واجب، كاملب"نسيه فليهرق دما

هذا  وعىل  الواجب.  لرتك  دم؛  عليه  لكن  إحرامه  عىل  يبقى  واجباا  ترك  فمن  دم.  فعليه  لعذر 

 املذاهب األربعة. 
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نفقة)قوله:   ذهاب  أو  مرض  حرصه  املرض   (( )وإن  أن  املصنف  مذهب  أن  يحعلم  أن  ينبغي 

ا؛ ألن املصنف ع  وذهاب النفقة ليست سبباا لإلحصار. وقد تقدم أن هذا ىل وغريه يحعد إحصارا

 العدو. ألجل القول بأن اإلحصار إنام يكون 

حمرما)قوله:   )بقي  الطريق  ضل  للمرض   ((أو  يكون  ال  اإلحصار  بأن  قوله:  عىل  مبني  وهذا 

 وذهاب النفقة. والصواب أنه يحعامل معاملة املحرص كام تقدم ذكره. 

ال  )قوله:   ألنه  البيت؛  عىل  يقدر  بخالف حتى  به  الذي  األذى  من  التخلص  باإلحالل  يستفيد 

 ن اإلحصار شامل للعدو وللمرض ولغريه.أ حيحعىل الص ( حرص العدو

البيت بعد فوات احلج حتلل بعمرة)قوله:   ا. وقد (  فإن قدر عىل  بأنه ليس حمرصا هذا عىل قوله: 

 تقدم أنه حمرص فيحعامل بام تقدم ذكره.

معه  )قوله:   هديا  ينحر  باحلرموال  بأنه  (  إال  القول:  عىل  أما  ا،  حمرصا ليس  بأنه  قوله:  عىل  وهذا 

 حمرص وهو الصواب ينحر هديه يف موضعه، سواء كان من احلل أو احلرم.

يف ابتداء إحرامه أن حميل حيث حبستني، وإال فله التحلل جمانا يف (  هذا )إن مل يكن اشرتط)قوله:  

 أن من اشرتط يتحلل وال هدي عليه وال قضاء.ووقد تقدم الكالم عىل هذا، ( اجلميع

أسأل اهلل الذي   .()الروض املربع  احلج من  هبذا ينتهي التعليق عىل هذا املتن النافع، وهو كتاب 

ال إله إال هو أن يغفر للعالمة منصور البهويت، وأن يتقبل مني ومنكم هذه املجالس وأن جيعلها 

لينا. وأن يتقبل هذا الدرس وأن جيعل فيه الربكة وأن ينفع به وال حيرمني وإياكم حجة لنا ال ع

ا.   أجره، إنه أرحم الرامحني، وجزاكم اهلل خريا


